
24/12/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :50/2020
מכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

אהרון מור מנהל פרוייקט: 30,538,862.32 אומדן (ללא מע"מ):

ביס לאוטיסטים בית חנינא 1922 פרוייקט:

ריכוז למכרז

מבנה בית הספר 1 תת כתב:

סה"כ נושא
חפירה 1.1.20 תת פרק:

10,946.46 חפירה ו/או חציבה 1.1.30 תת פרק:
107,618.80 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.1.50 תת פרק:

118,565.26עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:
70,201.68 מצעים 1.2.11 תת פרק:

122,507.17 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 1.2.12 תת פרק:

2,983.50 עמודי יסוד 1.2.30 תת פרק:
24,288.12 קורות יסוד 1.2.41 תת פרק:
11,851.18 קירות מסד 1.2.42 תת פרק:

159,088.18 מרצפים ורצפות 1.2.50 תת פרק:
589,544.62 קירות בטון 1.2.61 תת פרק:
51,655.80 עמודים 1.2.62 תת פרק:
80,929.64 קורות ומעקות 1.2.71 תת פרק:

47,450.28 חגורות 1.2.72 תת פרק:
1,192,299.15 תקרות וגגות בטון מלא 1.2.81 תת פרק:

186,744.29 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

40,372.76 משטחים ומשולשי מדרגות 1.2.92 תת פרק:
3,468.00 בסיסים 1.2.93 תת פרק:
6,700.00 תוספת מחיר לבטון 1.2.96 תת פרק:

1,095,654.65 פלדת זיון 1.2.97 תת פרק:
3,685,739.02עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

410,326.74 בניה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:
410,326.74עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

137,859.24 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 1.5.13 תת פרק:
73,391.09 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 1.5.23 תת פרק:
16,207.50 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:
64,597.78 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 1.5.32 תת פרק:
84,497.16 איטום קירות בציפוי צמנטי 1.5.35 תת פרק:
25,500.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 1.5.63 תת פרק:

141,804.34 בידוד טרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:
543,857.11עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

503,098.00 עבודות נגרות 1.6.1 תת פרק:
717,809.00 עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

45,136.00 עבודות נירוסטה 1.6.3 תת פרק:
1,266,043.00עבודות נגרות ומסגרות 1.6 סה"כ לפרק:

73,260.00 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:

139,870.00 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:
1,224.00 ברזים, שסתומים ומסננים 1.7.21 תת פרק:



סה"כ נושא

4,170.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:
10,060.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 1.7.26 תת פרק:

88,880.00 צינורות למערכת נקזים 1.7.31 תת פרק:
36,140.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:
81,602.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

53,588.00 כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:
10,660.00 מקלחות 1.7.44 תת פרק:
26,695.00 ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:
50,332.80 משטחי שיש 1.7.46 תת פרק:

6,328.00 ניקוז מי גשמים 1.7.50 תת פרק:
16,152.00 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:
25,250.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 1.7.81 תת פרק:

5,739.00 דודי מים חמים 1.7.82 תת פרק:
2,990.00 איטום מעברים נגד אש 1.7.83 תת פרק:

632,940.80מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:
886,338.00 פרק 8.1 1.8.1 תת פרק:
11,392.00 ארונות תקשורת 1.8.2 תת פרק:

358,961.00 לוחות חשמל 1.8.3 תת פרק:
50,339.00 הארקות 1.8.4 תת פרק:

24,073.00 טלפונים ותקשורת 1.8.5 תת פרק:
25,670.00 אינטרקום 1.8.6 תת פרק:

194,952.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 1.8.7 תת פרק:

462,636.00 גופי תאורה 1.8.8 תת פרק:
2,014,361.00עבודות  חשמלנקודות 1.8 סה"כ לפרק:

477,569.39 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

3,707.36 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:
77,763.00 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:
45,996.34 טיח לבידוד תרמי 1.9.23 תת פרק:

605,036.09עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

588,676.44 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:
45,355.70 מדרגות 1.10.32 תת פרק:
20,190.90 מדה מתפלסת 1.10.40 תת פרק:

37,199.60 PVC ריצוף ביריעות 1.10.41 תת פרק:
396,632.58 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:
13,802.40 סימון נגד החלקה 1.10.63 תת פרק:

5,196.44 ספים 1.10.80 תת פרק:
26,364.14 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 1.10.81 תת פרק:

1,133,418.20עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:
147,985.68 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

44,938.72 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:
192,924.40עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

427,863.00 אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

58,077.00 מנוע 1.12.2 תת פרק:
485,940.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

286,100.82 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 1.14.20 תת פרק:
71,738.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 1.14.30 תת פרק:

526,710.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 1.14.50 תת פרק:
52,907.40 תוספת למחירי החיפויים בקירות 1.14.70 תת פרק:

937,456.52עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:
917,620.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 1.15.1 תת פרק:
456,719.90 מערכת פיזור אוויר ותעלות 1.15.2 תת פרק:
85,748.00 מפוחי אוורור 1.15.3 תת פרק:

156,995.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 1.15.70 תת פרק:
1,617,082.90מתקני מיזוג אווירהערות 1.15 סה"כ לפרק:

14,520.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 1.16.52 תת פרק:
14,520.00מתקני הסקה 1.16 סה"כ לפרק:

217,600.00 מעלית 1.17.1 תת פרק:



סה"כ נושא

217,600.00מעלית 1.17 סה"כ לפרק:

912.15 מחיצות גבס 1.22.11 תת פרק:
37,990.76 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

417,216.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 1.22.23 תת פרק:
86,822.28 תקרת גבס 1.22.25 תת פרק:

47,304.56 סינרים 1.22.26 תת פרק:
590,245.75רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

85,304.00 כלונסאות בטון 1.23.41 תת פרק:
21,011.49 פלדת זיון 1.23.99 תת פרק:

106,315.49כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 1.23 סה"כ לפרק:

4,675.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:
4,675.00שילוט והכוונה בבניינים 1.29 סה"כ לפרק:

35,634.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

35,634.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:
הערות 1.34.10 תת פרק:

31,620.00 צינורות פלסטיים 1.34.12 תת פרק:

2,125.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים) 1.34.13 תת פרק:
33,745.00ספרינקלרים 1.34 סה"כ לפרק:

5,100.00 מתקני תברואה 1.59.70 תת פרק:
5,100.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

5,801.76 עבודות אבן 1.99.14 תת פרק:
5,801.76עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל" 1.99 סה"כ לפרק:

מבנה בית הספרסה"כ לתת כתב: 114,657,328.04

עבודות פיתוח 2 תת כתב:

סה"כ נושא

799,425.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 2.40.1 תת פרק:
161,065.00 ריצופים 2.40.3 תת פרק:

366.00 אבני שפה 2.40.4 תת פרק:
16,461.00 אבני גן 2.40.5 תת פרק:
62,220.00 מדרגות יצוקות / טרומיות 2.40.7 תת פרק:

348,670.00 חיפוי קירות חוץ 2.40.11 תת פרק:

11,475.00 מגרשי ספורט / ציוד ספורט 2.40.13 תת פרק:
1,399,682.00פיתוח האתר הערות 2.40 סה"כ לפרק:

34,335.00 גינון ונטיעות 2.41.1 תת פרק:

52,587.00 עבודות השקיה 2.41.2 תת פרק:
86,922.00עבודות גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

61,156.00 מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 2.42.1 תת פרק:
ארגזי חול 2.42.3 תת פרק:

52,746.00 דשא סינטטי 2.42.4 תת פרק:
28,840.00 ספסלים 2.42.5 תת פרק:
13,600.00 מערכות ישיבה 2.42.7 תת פרק:

52,677.00 פרגולות, הצללה 2.42.8 תת פרק:
12,412.00 ברזיות 2.42.10 תת פרק:

3,236.00 אשפתונים 2.42.11 תת פרק:
17,816.00 ברזיות 2.42.42 תת פרק:

242,483.00ריהוט חוץתת פרק 42.0 2.42 סה"כ לפרק:

110,578.00 גדרות 2.44.1 תת פרק:
19,158.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 2.44.2 תת פרק:
18,865.00 שערים 2.44.3 תת פרק:

148,601.00עבודות גידורתת פרק 44.0 2.44 סה"כ לפרק:

3,000.00 מילוי מובא מחומר נברר 2.51.3 תת פרק:

1,600.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 2.51.4 תת פרק:
53,884.68 ניקוז יסודות 2.51.62 תת פרק:

58,484.68סלילת כבישים ורחבות 2.51 סה"כ לפרק:

14,770.00 צינורות פלדה 2.57.11 תת פרק:
7,941.00 מגופים, "גמל" מים 2.57.21 תת פרק:



סה"כ נושא

10,047.00 שסתומים ומסננים 2.57.22 תת פרק:
3,409.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 2.57.26 תת פרק:

47,110.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן 2.57.32 תת פרק:
37,024.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 2.57.42 תת פרק:

1,530.00 תוספות לשוחות בקרה 2.57.43 תת פרק:

1,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 2.57.47 תת פרק:
23,800.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 2.57.53 תת פרק:
88,871.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 2.57.62 תת פרק:

782.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 2.57.65 תת פרק:
14,105.00 עטיפת בטון לצינורות 2.57.66 תת פרק:

250,494.00קווי מים, ביוב ותיעול 2.57 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 22,186,666.68

בריכה 3 תת כתב:

סה"כ נושא
34,551.40 מילוי מובא, מצעים והידוק 3.1.50 תת פרק:

34,551.40עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:
45,911.21 מצעים 3.2.11 תת פרק:

197,814.54 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 3.2.12 תת פרק:
106.08 עמודי יסוד 3.2.30 תת פרק:
564.84 קורות יסוד 3.2.41 תת פרק:

55,040.52 קירות מסד 3.2.42 תת פרק:
119,626.29 מרצפים ורצפות 3.2.50 תת פרק:
295,095.18 קירות בטון 3.2.61 תת פרק:

5,827.59 עמודים 3.2.62 תת פרק:

20,818.47 קורות ומעקות 3.2.71 תת פרק:
6,985.31 חגורות 3.2.72 תת פרק:

199,706.90 תקרות וגגות בטון מלא 3.2.81 תת פרק:
15,132.17 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 3.2.85 תת פרק:

2,312.00 בסיסים 3.2.93 תת פרק:
4,020.00 תוספת מחיר לבטון 3.2.96 תת פרק:

486,607.77 פלדת זיון 3.2.97 תת פרק:
1,455,568.87עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

124,047.58 בניה בבלוקי בטון 3.4.10 תת פרק:

124,047.58עבודות בניה 3.4 סה"כ לפרק:
12,134.37 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 3.5.13 תת פרק:
56,588.57 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 3.5.23 תת פרק:

6,618.75 איטום רצפות חדרים רטובים 3.5.28 תת פרק:

71,933.64 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 3.5.32 תת פרק:
8,500.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 3.5.63 תת פרק:
4,455.60 בידוד טרמי ואקוסטי 3.5.70 תת פרק:

160,230.93עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:
משטחי שיש 3.7.46 תת פרק:

מערכות תברואה 3.7 סה"כ לפרק:
טיח פנים 3.9.11 תת פרק:

עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:
ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 3.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות 3.10.50 תת פרק:

סימון נגד החלקה 3.10.63 תת פרק:
תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 3.10.64 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:
צבע פנים 3.11.11 תת פרק:

עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:
תקרות אלומיניום ופח מגולוון 3.22.22 תת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 3.22.23 תת פרק:

סינרים 3.22.26 תת פרק:
מערכת מחיצות לשרותים 3.22.41 תת פרק:



סה"כ נושא

רכיבים מתועשים בבניין 3.22 סה"כ לפרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 3.30.11 תת פרק:
ריהוט וציוד מורכב בבנין 3.30 סה"כ לפרק:

14,681.97 ניקוז יסודות 3.51.62 תת פרק:
14,681.97סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

פרק 99.1 3.99.1 תת פרק:

חריגים 3.99 סה"כ לפרק:

בריכהסה"כ לתת כתב: 31,789,080.75

כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס] 4 תת כתב:

סה"כ נושא

15,000.00 פרק 1.1 4.1.1 תת פרק:

15,000.00עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:
27,795.00 פרק 2.1 4.2.1 תת פרק:

27,795.00בינוי חדר שנאים 4.2 סה"כ לפרק:
318,898.00 חלקי בטון טרומיים 4.3.1 תת פרק:

318,898.00עבודות בטון טרום 4.3 סה"כ לפרק:
33,260.00 דלתות וסורגים מפלדה 4.6.11 תת פרק:

33,260.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 4.6 סה"כ לפרק:

27,980.00 פרק 7.1 4.7.1 תת פרק:
27,980.00מתקני תברואה 4.7 סה"כ לפרק:

15,876.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 4.40.1 תת פרק:
59,550.00 ריצופים 4.40.3 תת פרק:

944.00 אבני גן 4.40.5 תת פרק:
76,370.00פיתוח האתרתת פרק 40.0 4.40 סה"כ לפרק:

6,180.00 ספסלים 4.42.5 תת פרק:
6,180.00ריהוט חוץ תת פרק 42.0 4.42 סה"כ לפרק:

32,242.00 גדרות 4.44.1 תת פרק:
3,740.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 4.44.2 תת פרק:
1,645.00 שערים 4.44.3 תת פרק:

37,627.00עבודות גידור תת פרק 44.0 4.44 סה"כ לפרק:

5,751.00 עבודות הכנה ופירוק 4.51.1 תת פרק:
231,332.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

3,000.00 מצעים ותשתיות 4.51.3 תת פרק:
118,500.00 עבודות אספלט 4.51.4 תת פרק:
23,527.00 פרק 51.7 4.51.7 תת פרק:

5,610.00 פרק 51.8 4.51.8 תת פרק:
387,720.00כבישים 4.51 סה"כ לפרק:

1,410.00 פרק 54.2 4.54.2 תת פרק:

1,410.00פרק 54 4.54 סה"כ לפרק:

117,998.00 פרק 57.1 4.57.1 תת פרק:
60,860.00 עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי      מיפרט 57 . 4.57.2 תת פרק:
18,768.00 , עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות לפי מפרט 57 . 4.57.3 תת פרק:

197,626.00קווי מים, ביוב ותיעול 4.57 סה"כ לפרק:

כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]סה"כ לתת כתב: 41,129,866.00

חשמל 5 תת כתב:

סה"כ נושא
הערות 5.19.1 תת פרק:

הערות 5.19 סה"כ לפרק:
27,200.00 תשתיות ומובילים 5.20.1 תת פרק:
11,355.00 יסוד 5.20.2 תת פרק:

28,760.00 צנרת ותעלות 5.20.3 תת פרק:
74,413.00 כבלים 5.20.4 תת פרק:
75,021.00 עמודי תאורה 5.20.5 תת פרק:

52,411.00 פנסים 5.20.7 תת פרק:



סה"כ נושא

4,210.00 אביזרים 5.20.8 תת פרק:
273,370.00כללי 5.20 סה"כ לפרק:

7,310.00 אחזקה 5.21.1 תת פרק:
7,310.00כללי 5.21 סה"כ לפרק:

5,433.00 בדיקות 5.23.1 תת פרק:
5,433.00תשלומים שונים 5.23 סה"כ לפרק:

חשמלסה"כ לתת כתב: 5286,113.00

גני ילדים 6 תת כתב:

סה"כ נושא

27,805.00 חפירה ו/או חציבה 6.1.30 תת פרק:
21,435.60 מילוי מובא, מצעים והידוק 6.1.50 תת פרק:

49,240.60עבודות עפר 6.1 סה"כ לפרק:

90,020.42 מצעים 6.2.11 תת פרק:
128,801.18 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 6.2.12 תת פרק:

1,856.40 עמודי יסוד 6.2.30 תת פרק:
11,704.74 קורות יסוד 6.2.41 תת פרק:
29,391.22 קירות מסד 6.2.42 תת פרק:

183,702.46 מרצפים ורצפות 6.2.50 תת פרק:
377,302.19 קירות בטון 6.2.61 תת פרק:
16,050.00 עמודים 6.2.62 תת פרק:
35,249.93 קורות ומעקות 6.2.71 תת פרק:

22,827.05 חגורות 6.2.72 תת פרק:
567,531.24 תקרות וגגות בטון מלא 6.2.81 תת פרק:

7,497.36 חצץ 6.2.82 תת פרק:

133,352.35 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 6.2.85 תת פרק:
11,543.42 משטחים ומשולשי מדרגות 6.2.92 תת פרק:

8,646.10 בסיסים 6.2.93 תת פרק:

277.20 תפרים 6.2.95 תת פרק:
2,370.00 תוספת מחיר לבטון 6.2.96 תת פרק:

709,909.93 פלדת זיון 6.2.99 תת פרק:

2,338,033.19עבודות בטון יצוק באתר 6.2 סה"כ לפרק:
192,819.80 בניה בבלוקי בטון 6.4.10 תת פרק:

192,819.80עבודות בניה 6.4 סה"כ לפרק:
111,339.78 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 6.5.13 תת פרק:

72,390.94 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 6.5.23 תת פרק:
9,256.50 איטום רצפות חדרים רטובים 6.5.28 תת פרק:

102,530.02 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 6.5.32 תת פרק:

5,513.55 פוליסטרן מוקצף 6.5.34 תת פרק:
44,820.60 איטום קירות בציפוי צמנטי 6.5.35 תת פרק:
12,750.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 6.5.63 תת פרק:

115,968.52 בידוד טרמי ואקוסטי 6.5.70 תת פרק:
474,569.91עבודות איטום 6.5 סה"כ לפרק:

344,970.00 עבודות נגרות 6.6.1 תת פרק:
406,537.60 עבודות מסגרות 6.6.2 תת פרק:

751,507.60נגרות אומן ומסגרות פלדה 6.6 סה"כ לפרק:

41,520.00 צינורות פלדה מגולוונים 6.7.11 תת פרק:
92,108.00 צינורות פלסטיים 6.7.12 תת פרק:

3,060.00 ברזים, שסתומים ומסננים 6.7.21 תת פרק:
800.00 ספחים מגולוונים 6.7.23 תת פרק:

6,240.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 6.7.26 תת פרק:

90,840.00 צינורות למערכת נקזים 6.7.31 תת פרק:
5,112.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 6.7.34 תת פרק:

43,899.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 6.7.41 תת פרק:
54,460.00 כיורים וקערות 6.7.42 תת פרק:

9,780.00 מקלחות 6.7.44 תת פרק:
25,631.00 ברזים וסוללות 6.7.45 תת פרק:



סה"כ נושא

78,876.12 משטחי שיש 6.7.46 תת פרק:
6,328.00 ניקוז מי גשמים 6.7.50 תת פרק:

14,880.00 מיכלי מים 6.7.80 תת פרק:
66,600.00 מתזים (ספרינקלרים) 6.7.85 תת פרק:
51,208.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) 6.7.87 תת פרק:

15,980.00 דודי מים חמים 6.7.90 תת פרק:
4,812.00 איטום מעברים נגד אש 6.7.97 תת פרק:
8,715.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 6.7.99 תת פרק:

620,849.12מתקני תברואה 6.7 סה"כ לפרק:
347,363.00 נקודות 6.8.1 תת פרק:
164,465.00 אינסטלציה חשמלית 6.8.2 תת פרק:

4,679.00 ארונות תקשורת 6.8.3 תת פרק:

205,751.00 לוחות חשמל 6.8.4 תת פרק:
35,724.00 הארקות 6.8.5 תת פרק:

8,432.00 טלפונים ותקשורת 6.8.6 תת פרק:

39,100.00 אינטרקום 6.8.7 תת פרק:
127,420.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 6.8.8 תת פרק:
276,486.00 גופי תאורה 6.8.9 תת פרק:

1,209,420.00עבודות  חשמל 6.8 סה"כ לפרק:
226,530.32 טיח פנים 6.9.11 תת פרק:
49,989.20 טיח גבס וטיח לממ"ד 6.9.13 תת פרק:
40,622.96 טיח חוץ 6.9.21 תת פרק:

317,142.48עבודות טיח 6.9 סה"כ לפרק:
326,280.12 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 6.10.31 תת פרק:
14,357.20 מדרגות 6.10.32 תת פרק:

230,237.97 חיפוי קירות 6.10.50 תת פרק:
4,910.40 סימון נגד החלקה 6.10.63 תת פרק:
5,729.45 ספים 6.10.80 תת פרק:
3,008.80 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 6.10.81 תת פרק:

584,523.94עבודות ריצוף וחיפוי 6.10 סה"כ לפרק:
60,920.56 צבע פנים 6.11.11 תת פרק:
14,386.34 צבע חוץ 6.11.12 תת פרק:

75,306.90עבודות צביעה 6.11 סה"כ לפרק:
203,565.00 אלומיניום 6.12.1 תת פרק:
10,755.00 מנוע 6.12.2 תת פרק:

214,320.00עבודות אלומיניום 6.12 סה"כ לפרק:
132,513.30 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 6.14.20 תת פרק:
104,429.81 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 6.14.30 תת פרק:
250,724.04 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 6.14.50 תת פרק:

54,274.37 תוספת למחירי החיפויים בקירות 6.14.70 תת פרק:
541,941.52עבודות אבן 6.14 סה"כ לפרק:

325,943.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 6.15.1 תת פרק:
129,496.00 מערכת פיזור אוויר ותעלות 6.15.2 תת פרק:

29,410.00 מפוחי אוורור 6.15.3 תת פרק:
271,150.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 6.15.70 תת פרק:

755,999.00מתקני מיזוג אווירהערות 6.15 סה"כ לפרק:

3,300.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 6.16.52 תת פרק:
3,300.00מתקני הסקה 6.16 סה"כ לפרק:

162,350.00 מעלית 6.17.1 תת פרק:

162,350.00מעלית 6.17 סה"כ לפרק:
22,127.80 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 6.22.22 תת פרק:

236,532.17 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 6.22.23 תת פרק:
21,727.42 תקרת גבס 6.22.25 תת פרק:

18,760.00 סינרים 6.22.26 תת פרק:
40,120.00 מערכת מחיצות לשרותים 6.22.41 תת פרק:

339,267.39רכיבים מתועשים בבניין 6.22 סה"כ לפרק:
127,936.00 כלונסאות בטון 6.23.41 תת פרק:



סה"כ נושא

32,252.40 פלדת זיון 6.23.99 תת פרק:
160,188.40כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 6.23 סה"כ לפרק:

6,800.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 6.29.30 תת פרק:
6,800.00שילוט והכוונה בבניינים 6.29 סה"כ לפרק:

42,652.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 6.30.11 תת פרק:
42,652.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 6.30 סה"כ לפרק:

33,300.00 ניקוז יסודות 6.51.62 תת פרק:
33,300.00סלילת כבישים ורחבות 6.51 סה"כ לפרק:

10,200.00 מתקני תברואה 6.59.70 תת פרק:

10,200.00מרחבים מוגנים ומקלטים 6.59 סה"כ לפרק:

גני ילדיםסה"כ לתת כתב: 68,883,731.85

עבודות פיתוח 7 תת כתב:

סה"כ נושא

הערות 7.6.10 תת פרק:

4,080.00 דלתות וסורגים מפלדה 7.6.11 תת פרק:
4,080.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 7.6 סה"כ לפרק:

27,641.00 פרק 8.1 7.8.1 תת פרק:
8,075.00 לוחות חשמל 7.8.3 תת פרק:

1,275.00 טלפונים ותקשורת 7.8.5 תת פרק:
10,360.00 גופי תאורה 7.8.8 תת פרק:

47,351.00עבודות  חשמלתת פרק 8.0 7.8 סה"כ לפרק:

2,860.00 חיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלן 7.10.10 תת פרק:
2,860.00עבודות ריצוף וחיפוי 7.10 סה"כ לפרק:

39,330.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 7.40.1 תת פרק:

52,821.00 ריצופים 7.40.2 תת פרק:
1,098.00 אבני שפה 7.40.3 תת פרק:

12,036.00 אבני גן 7.40.4 תת פרק:
119,645.00 מדרגות יצוקות / טרומיות 7.40.5 תת פרק:
386,174.00 ריצופים ומדרגות 7.40.6 תת פרק:

611,104.00פיתוח האתר 7.40 סה"כ לפרק:

26,894.00 גינון ונטיעות 7.41.1 תת פרק:
50,953.00 עבודות השקיה 7.41.2 תת פרק:

77,847.00עבודות גינון והשקיה 7.41 סה"כ לפרק:

199,903.00 מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 7.42.1 תת פרק:
30,050.00 ארגזי חול 7.42.2 תת פרק:

118,575.00 דשא סינטטי 7.42.3 תת פרק:
79,654.00 פרגולות, הצללה 7.42.4 תת פרק:

428,182.00ריהוט חוץהערות 7.42 סה"כ לפרק:

122,037.00 גדרות 7.44.1 תת פרק:
15,656.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 7.44.2 תת פרק:
27,090.00 שערים 7.44.3 תת פרק:

164,783.00עבודות גידורהערות 7.44 סה"כ לפרק:

61,200.00 צינורות פלדה 7.57.11 תת פרק:
7,941.00 מגופים, "גמל" מים 7.57.21 תת פרק:

10,047.00 שסתומים ומסננים 7.57.22 תת פרק:

7,260.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 7.57.26 תת פרק:
29,570.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן 7.57.32 תת פרק:
53,132.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 7.57.42 תת פרק:

4,346.00 תוספות לשוחות בקרה 7.57.43 תת פרק:
5,610.00 מפלים 7.57.46 תת פרק:
1,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 7.57.47 תת פרק:

11,900.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 7.57.53 תת פרק:
67,558.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 7.57.62 תת פרק:
10,200.00 עטיפת בטון לצינורות 7.57.99 תת פרק:

269,869.00קווי מים, ביוב ותיעול 7.57 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 71,606,076.00

30,538,862.32סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

30,538,862.32 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202010

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 102.00 5.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם J.C.B) לגילוי מתקנים 

תת-קרקעיים
1.1.20.0040

חפירהחפירהחפירהחפירה 1.201.201.201.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,946.46 67.00 163.38 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ברוחב 40 ס"מ לעומק 

שאינו עולה על 1 מ (עבור ראשי כלונסאות)
1.1.30.0040

10,946.4610,946.4610,946.4610,946.46 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.301.301.301.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,960.00 60.00 1,116.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק

או מילוי בגב  קירות תמך בשכבות של 10 ס"מ , לרבות הידוק באמצעות 
מכבש ידני גלגלי ממונע בצפיפות של 96% מודיפייד פקטור באישור מראש
של מנהל הפרוייקט ועפ"י דו"ח יועץ קרקע במקרה שהחומר ישאר בשטח 

מקבלן חפירה ודיפון, על סעיף זה ישולם 50% בלבד

1.1.50.0010

40,033.28 128.00 312.76 מ"ק מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע 
יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"קבמקרה 

שהחומר ישאר בשטח מקבלן חפירה ודיפון, על סעיף זה ישולם 50% בלבד

1.1.50.0020

625.52 2.00 312.76 מ"ק תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקרבמקרה 
שהחומר ישאר בשטח מקבלן חפירה ודיפון, על סעיף זה ישולם 50% בלבד

1.1.50.0030

107,618.80107,618.80107,618.80107,618.80 מילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוק 1.501.501.501.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

118,565.26118,565.26118,565.26118,565.26 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,175.28 44.00 1,117.62 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים, לקורות יסוד ולראשי 

כלונסאות
1.2.11.0010

17,960.05 41.00 438.05 מ"ר מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים ולראשי 
כלנוסאות

1.2.11.0020

3,066.35 7.00 438.05 מ"ר מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון 1.2.11.0030

70,201.6870,201.6870,201.6870,201.68 מצעיםמצעיםמצעיםמצעים 2.112.112.112.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202011

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,662.40 952.00 11.20 מ"ק יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בשטחי חתך שונים עד 

0.5 מ"ר
1.2.12.0010

106,868.19 859.00 124.41 מ"ק יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב מעל 1 מ' (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) 1.2.12.0020

1,477.98 918.00 1.61 מ"ק יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) 1.2.12.0030

3,498.60 1,190.00 2.94 מ"ק ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) במידות שונות 1.2.12.0040

122,507.17122,507.17122,507.17122,507.17 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.122.122.122.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודי יסוד 2.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,983.50 1,326.00 2.25 מ"ק עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ 1.2.30.0010

2,983.502,983.502,983.502,983.50 עמודי יסודעמודי יסודעמודי יסודעמודי יסוד 2.302.302.302.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,288.12 1,046.00 23.22 מ"ק קורות יסוד תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה.

רוחב הקורות 30 ס"מ
1.2.41.0010

24,288.1224,288.1224,288.1224,288.12 קורות יסודקורות יסודקורות יסודקורות יסוד 2.412.412.412.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות מסד 2.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,851.18 1,046.00 11.33 מ"ק קירות מסד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 1.2.42.0010

11,851.1811,851.1811,851.1811,851.18 קירות מסדקירות מסדקירות מסדקירות מסד 2.422.422.422.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,911.38 141.00 446.18 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 

בעובי 15 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)
1.2.50.0010

96,176.80 230.00 418.16 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

1.2.50.0020

159,088.18159,088.18159,088.18159,088.18 מרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפות 2.502.502.502.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202012

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
388,597.12 1,216.00 319.57 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ 1.2.61.0010

120,135.60 1,105.00 108.72 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ 1.2.61.0020

38,599.20 1,080.00 35.74 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ 1.2.61.0030

42,212.70 1,054.00 40.05 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ 1.2.61.0040

589,544.62589,544.62589,544.62589,544.62 קירות בטוןקירות בטוןקירות בטוןקירות בטון 2.612.612.612.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודים 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,085.80 1,284.00 37.45 מ"ק עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך ממוצע 30/30 

ס"מ
1.2.62.0010

3,570.00 1,785.00 2.00 מ"ק עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה חשיפה 2-4) בקוטר 40 ס"מ 1.2.62.0020

51,655.8051,655.8051,655.8051,655.80 עמודיםעמודיםעמודיםעמודים 2.622.622.622.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,248.63 1,207.00 20.09 מ"ק קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתכים 

שונים. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה
1.2.71.0010

56,681.01 1,233.00 45.97 מ"ק קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 
לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה

1.2.71.0020

80,929.6480,929.6480,929.6480,929.64 קורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקות 2.712.712.712.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,437.78 1,411.00 5.98 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים 1.2.72.0010

39,012.50 1,250.00 31.21 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים 1.2.72.0020

47,450.2847,450.2847,450.2847,450.28 חגורותחגורותחגורותחגורות 2.722.722.722.72 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,542.40 288.00 106.05 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ 1.2.81.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202013

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,113,580.14 326.00 3,415.89 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ 1.2.81.0020

37,923.09 391.00 96.99 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 40 ס"מ 1.2.81.0030

10,253.52 282.00 36.36 מ"ר  X-X גגוני בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ. ראה חתך
S-06 בתכנית

1.2.81.0040

1,192,299.151,192,299.151,192,299.151,192,299.15 תקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלא 2.812.812.812.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
163,238.25 595.00 274.35 מ"ק שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק

10
1.2.85.0010

9,724.50 45.00 216.10 מ"ר "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) - בחדרים 
רטובים

1.2.85.0020

7,467.76 19.00 393.04 מ"א רולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד)

1.2.85.0030

6,313.78 22.00 286.99 מ"א רולקות משולשות במידות 10x10 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה 
נמדד בנפרד)

1.2.85.0040

186,744.29186,744.29186,744.29186,744.29 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.852.852.852.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,027.46 277.00 28.98 מ"ר משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי 

מדרגות
1.2.92.0010

20,599.80 285.00 72.28 מ"ר משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 
ס"מ

1.2.92.0020

11,745.50 65.00 180.70 מ"א משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ 1.2.92.0030

40,372.7640,372.7640,372.7640,372.76 משטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגות 2.922.922.922.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בסיסים 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,468.00 1,156.00 3.00 מ"ק בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4), במידות 

שונות
1.2.93.0010

3,468.003,468.003,468.003,468.00 בסיסיםבסיסיםבסיסיםבסיסים 2.932.932.932.93 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספת מחיר לבטון 2.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202014

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 36.00 50.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 1.2.96.0010

4,900.00 98.00 50.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-50 במקום ב-30 1.2.96.0020

6,700.006,700.006,700.006,700.00 תוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטון 2.962.962.962.96 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
883,154.65 4,157.00 212.45 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 1.2.97.0010

212,500.00 4,250.00 50.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 1.2.97.0020

1,095,654.651,095,654.651,095,654.651,095,654.65 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 2.972.972.972.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,685,739.023,685,739.023,685,739.023,685,739.02 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,192.42 109.00 139.38 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ 1.4.10.0010

86,750.60 116.00 747.85 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ 1.4.10.0020

282,848.60 145.00 1,950.68 מ"ר קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ 1.4.10.0030

25,535.12 104.00 245.53 מ"ר קירות הגנה על בידוד מבלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ 1.4.10.0040

410,326.74410,326.74410,326.74410,326.74 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.104.104.104.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

410,326.74410,326.74410,326.74410,326.74 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ומניעת חדירת רטיבות למשך 10 

שנים.האחריות תתבטא במכתב אחריות שיימסר על ידו למזמין.הקבלן 
מקבל את העבודה על סמך אחריות זו.

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202015

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,432.21 53.00 234.57 מ"א איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות 

אלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  ,SBS בעובי 5 מ"מ כל אחת, 
עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר 

ביטומני מסוג  "פריימר 101" או "פריימר GS474" או "ספיר פריימר 
B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של 
רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

1.5.13.0010

6,802.53 29.00 234.57 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות 
פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל 

והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 921" או 
"ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או 

"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

1.5.13.0020

118,624.50 90.00 1,318.05 מ"ר איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות 
מושבחות בפולימר ,SBS שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי 3 

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

"ספירפלקס 5R SBS" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצי
פוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית 

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות 
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101"או"פריימר GS-474" או "ספיר פריימר

B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"

1.5.13.0030

137,859.24137,859.24137,859.24137,859.24 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
73,391.09 83.00 884.23 מ"ר איטום בטון רזה במערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות 

 4R משוריינות בלבד פוליאסטר כדוגמת "פוליפז SBS מושבחות בפולימר
חול" או "ביטומגום 4R שחור" או "ספירפלקס 4R שחור" או "ישראנובה 

 "GS-474" 4 שחור" או ש"ע בעובי 4 מ"מ, לרבות פריימר ביטומני מסוגR
או "פריימר 101" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכ מות 300 גר'/מ"ר,

הלחמת שכבת היריעה התחתונה לתשתית בחפיפה של 10 ס"מ והלחמת 
השכבה העליונה לתחתונה

1.5.23.0010

73,391.0973,391.0973,391.0973,391.09 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטו 5.235.235.235.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,207.50 75.00 216.10 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים 

בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או 
"נאפופלקס פרופי טק 1" או ש"ע, בשלוש שכבות איטום,  לרבות פריימר 
ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או 
ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, 3 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר 

לקבלתציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ

1.5.28.0010

16,207.5016,207.5016,207.5016,207.50 איטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטובים 5.285.285.285.28 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 5.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202016

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,597.78 122.00 529.49 מ"ר איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני 

דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר 
נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 2" או

ש"ע בכמות 7 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי יבש של 4 מ"מ, פריימר מסוג 
"פלקסיגום" בכמות 300 גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת H.D.P.E מ סוג "פז 

דריין" או "ביטודריין -T 15" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ
- קירות תת-קרקעיים

1.5.32.0010

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימ64,597.7864,597.7864,597.7864,597.78 5.325.325.325.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
84,497.16 44.00 1,920.39 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל 

107"  או "איטומט פלוס 502" או "ספירקוט -E 730" או "בי. ג'י רדיטופ 
701" (המקטין חדירתגז ראדון) או ש"ע, בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר 

בשתי שכבות

1.5.35.0010

84,497.1684,497.1684,497.1684,497.16 איטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטי 5.355.355.355.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 5.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,500.00 85.00 300.00 מ"א עצר מים כימי מפוליאוריטן מסוג "SIKA SWELL S" או ש"ע לאיטום 

הפסקת יציקה, בחתך 20/10 מ"מ
1.5.63.0010

25,500.0025,500.0025,500.0025,500.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקי 5.635.635.635.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בידוד טרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,000.00 64.00 750.00 מ"א איטום סביב חלונות ביריעת EPDM או יריעה בוטילית ממשקוף עיוור 

לבטון
1.5.70.0010

46,093.60 40.00 1,152.34 מ"ר בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג  החם" ע"י לוחות  פוליסטירן  מוקצף  
F-30 בעובי 5 ס"מ

1.5.70.0020

41,704.74 34.00 1,226.61 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד
(קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 60X125 ס"מ ובעובי 3

ס"מ

1.5.70.0030

6,006.00 154.00 39.00 מ"ר בידוד אקוסטי ע"י מזרונים מסוג "פלציב יריעות אקוסטיות 40GA" או 
ש"ע בעובי 50 מ"מ, עשויים מפוליאתילן מוקצף מוצלב במשקל 50 ק"ג/ 

מ"ר בצפיפות 40 ק"ג/מ"ק, RC48-N=38 - בממ"מ צפוני המשמש כחדר 
מוסיקה

1.5.70.0040

141,804.34141,804.34141,804.34141,804.34 בידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטי 5.705.705.705.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

543,857.11543,857.11543,857.11543,857.11 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202017

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן להציג לפני תכנון וביצוע תוכניות שופ-דרואינג של פרטי נגרות

לאישור מנה"פ + אדריכל + קונסטרוקטור

77,024.00 2,656.00 29.00 יח' טיפוס נ-01 -דלת חד כנפית במידות 110/210 ס"מ 1.6.1.0020

108,747.00 2,529.00 43.00 יח' טיפוס נ-02 -דלת חד כנפית במידות 100/210 ס"מ 1.6.1.0030

4,590.00 4,590.00 1.00 יח' טיפוס נ-03 -דלת דו כנפית במידות 180/210 ס"מ 1.6.1.0040

65,987.00 2,869.00 23.00 יח' טיפוס נ-04 -דלת חד כנפית במידות 100/210 ס"מ עם תריס רפפות 
אלומיניום במידות 45/205 ס"מ וצוהר אופציונאלי

1.6.1.0050

13,328.00 3,332.00 4.00 יח' טיפוס נ-05 -דלת חד כנפית במידות 100/210 ס"מ וצוהר אופציונאלי 
,לשירותי נכה

1.6.1.0060

39,104.00 2,444.00 16.00 יח' טיפוס נ-06 -דלת שירותים חד כנפית במידות 80/210 ס"מ 1.6.1.0070

10,710.00 5,355.00 2.00 יח' טיפוס נ-07 -דלת חד כנפית במידות 135/210 ס"מ עם צוהר עגול מזוגג 1.6.1.0080

8,024.00 2,006.00 4.00 יח' טיפוס נ-08 - מחיצה ,חזית ברוחב 200 ס"מ ושתי ודלתות מ- HPL לתאי 
שירותים

1.6.1.0090

8,024.00 2,006.00 4.00 יח' טיפוס נ-09 - מחיצה ,חזית ברוחב 160 ס"מ ושתי ודלתות מ- HPL לתאי 
שירותים

1.6.1.0100

18,720.00 468.00 40.00 יח' טיפוס נ-10 - לוח נעיצה משעם/לבד  במידות 180/120 ס"מ 1.6.1.0110

7,710.00 1,285.00 6.00 יח' טיפוס נ-11 - ארון בנוי במידות 60/210 ס"מ עם 4 דלתות ציריות 1.6.1.0120

10,284.00 1,714.00 6.00 יח' טיפוס נ-11.1 - ארון בנוי במידות 80/210 ס"מ עם 4 דלתות ציריות 1.6.1.0130

11,568.00 1,928.00 6.00 יח' טיפוס נ-11.2 - ארון בנוי במידות 90/210 ס"מ עם 4 דלתות ציריות 1.6.1.0140

39,270.00 187.00 210.00 מ"א טיפוס נ-12 סרגל הגנה  במידות 230/32 מ"מ 1.6.1.0150

4,692.00 204.00 23.00 מ"א טיפוס נ-13 סרגל מדף,פס הגנה ומתלים כפולים לפי פרט האדריכל 1.6.1.0160

20,672.00 1,088.00 19.00 יח' טיפוס נ-14 לוח כתיבה לבן במידות 360/120 ס"מ 1.6.1.0170

25,500.00 8,500.00 3.00 יח' טיפוס נ-15 מטבח תחתון במידות 250/60/90 ועליון במידות 250/30/70 
ס"מ

1.6.1.0180

4,038.00 4,038.00 1.00 יח' טיפוס נ-16 מטבח חימום קומה ב' במידות 211/75/90 1.6.1.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202018

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,984.00 12,984.00 1.00 יח' טיפוס נ-17 מטבח חימום קומה א' במידות 679/60/90 1.6.1.0200

12,122.00 638.00 19.00 יח' טיפוס נ-18 - לוח נעיצה במסגרת אלומיניום בינהם לוח דיקט מצופה בבד 
אלומיניום במידות 400/120 ס"מ

1.6.1.0210

503,098.00503,098.00503,098.00503,098.00 עבודות נגרותעבודות נגרותעבודות נגרותעבודות נגרות 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן להציג לפני תכנון וביצוע תוכניות שופ-דרואינג של פרטי 

מסגרות לאישור מנה"פ + אדריכל + קונסטרוקטור

23,460.00 11,730.00 2.00 יח' טיפוס מ-01 -דלת  אש דו כנפית במידות 250/210 ס"מ עם צוהר כפול 1.6.2.0020

7,098.00 7,098.00 1.00 יח' טיפוס מ-02 -דלת  אש דו כנפית במידות 180/210 ס"מ עם צוהר יחיד 1.6.2.0030

3,485.00 3,485.00 1.00 יח' טיפוס מ-03 -דלת  אש חד כנפית במידות 100/210 ס"מ 1.6.2.0040

47,770.00 4,777.00 10.00 יח' טיפוס מ-04 -פתח מזוגג טריפלקס במידות 132/266 ס"מ  ובו דלת חד 
כנפית במידות 132/233 ס"מ

1.6.2.0050

6,256.00 3,128.00 2.00 יח' טיפוס מ-05 -דלת מזוגגת טריפלקס במידות 100/230 ס"מ 1.6.2.0060

4,462.00 2,231.00 2.00 יח' טיפוס מ-06 -דלת אטומה פתיחה צירית במידות 100/210 ס"מ 1.6.2.0070

6,022.00 6,022.00 1.00 יח' טיפוס מ-07 -פתח מזוגג טריפלקס במידות 180/246 ס"מ  ובו דלת חד 
כנפית במידות 130/210 ס"מ

1.6.2.0080

4,080.00 4,080.00 1.00 יח' טיפוס מ-08 -דלת בטחון רב בריחית במידות 90/227 ס"מ כולל צוהר 1.6.2.0090

19,210.00 19,210.00 1.00 יח' טיפוס מ-09 -פתח משולב במידות 521/310 ס"מ ובו 6 שדות קבועים 
מזוגגים ,דלת דו כנפית במידות 240/216 ס"מ,ו-5 חלונות רפפה  

מאלומיניום לשחרור עשן במידות 726/9 ס"מ

1.6.2.0100

19,210.00 19,210.00 1.00 יח' טיפוס מ-09A -ויטרינת פלדה מזוגגת טריפלקס במידות 521/310 ס"מ ובה 
דלת דו כנפית במידות 240/216 ס"מ

1.6.2.0110

13,983.00 13,983.00 1.00 יח' טיפוס מ-10 -ויטרינת פלדה מזוגגת טריפלקס במידות 379/310 ס"מ ובה 
דלת דו כנפית במידות 240/216 ס"מ

1.6.2.0120

7,990.00 7,990.00 1.00 יח' טיפוס מ-11 -פתח משולב במידות 240/280 ס"מ ובו 4 שדות קבועים 
מזוגגים ,דלת חד כנפית במידות 130/228 ס"מ,וחלון רפפה מאלומיניום 

לשחרור עשן במידות 240/50 ס"מ

1.6.2.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202019

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,395.00 7,395.00 1.00 יח' טיפוס מ-12 -פתח משולב במידות 222/280 ס"מ ובו דלת דו כנפית מזוגגת 

טריפלקס במידות 222/228 ס"מ,וחלון רפפה מאלומיניום לשחרור עשן 
במידות 222/50 ס"מ

1.6.2.0140

7,395.00 7,395.00 1.00 יח' טיפוס מ-12A -פתח משולב מזוגג טריפלקס במידות 222/280 ס"מ ובו דלת 
דו כנפית במידות 222/228 ס"מ,ו 3 חלונות קבועים במידות 74/50 ס"מ

1.6.2.0150

5,100.00 5,100.00 1.00 יח' טיפוס מ-13 -חלון רפפות משולבבמידות 130/385 ס"מ ובו דלת רפפות 
צירית במידות 130/230 ס"מ

1.6.2.0160

63,240.00 5,270.00 12.00 יח' טיפוס מ-14 -חלון הדף תקני מסוג "דור חדש" במידות 100/100 ס"מ 1.6.2.0170

13,815.00 2,763.00 5.00 יח' טיפוס מ-15 -דלת הדף אטומה תקנית במידות 100/210 ס"מ 1.6.2.0180

11,730.00 11,730.00 1.00 יח' טיפוס מ-16 -דלת  אש דו כנפית במידות 250/210 ס"מ עם צוהר כפול 1.6.2.0190

4,250.00 4,250.00 1.00 יח' טיפוס מ-17 -סולם עליה לגג עם דלת למניעת טיפוס. 1.6.2.0200

6,800.00 340.00 20.00 יח' טיפוס מ-18 -צינור איוורור תקני לממ"מ בקוטר "4 1.6.2.0210

15,334.00 451.00 34.00 יח' טיפוס מ-19 -צינור איוורור תקני לממ"מ בקוטר "8 1.6.2.0220

14,280.00 3,570.00 4.00 יח' טיפוס מ-20 -קולר 1.6.2.0230

12,584.00 1,573.00 8.00 יח' טיפוס מ-21 -ארון כיבוי אש דו כנפי במידות 90-140/210 1.6.2.0240

7,084.00 1,012.00 7.00 יח' טיפוס מ-22 -ארון חד כנפי במידות 60-90/210 1.6.2.0250

553.00 553.00 1.00 יח' טיפוס מ-23 -פאנל כבאים  במידות 55/60 ס"מ 1.6.2.0260

22,496.00 2,812.00 8.00 יח' טיפוס מ-24 -ארון חשמל 4 כנפי  במידות 250/210 ס"מ 1.6.2.0270

15,640.00 230.00 68.00 מ"א טיפוס מ-25 - מסעד יד מגולוון בחדר מדרגות בקוטר 40 מ"מ 1.6.2.0280

20,295.00 451.00 45.00 מ"א טיפוס מ-26 -מעקה חדר מדרגות בגובה 130 ס"מ 1.6.2.0290

11,594.00 527.00 22.00 מ"א טיפוס מ-27 -מעקה מרפסת מעוגן לבטון בגובה 211 ס"מ 1.6.2.0300

13,052.00 502.00 26.00 מ"א טיפוס מ-28 -מעקה מרפסת מעוגן לבטון בגובה 200 ס"מ 1.6.2.0310



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202020

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,477.00 417.00 181.00 מ"א טיפוס מ-29 -מעקה גג צינורי בגובה 145 ס"מ ממפלס הגג 1.6.2.0320

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' טיפוס מ-31 - שלט לפי תאור ברשימה 1.6.2.0330

5,304.00 5,304.00 1.00 יח' טיפוס מ-50 -דלת רפפות דו כנפית במידות 200/260 ס"מ 1.6.2.0340

9,762.00 9,762.00 1.00 יח' טיפוס מ-51 -אלמנט מסגרות רפפות פח במידות 319/300 ס"מ ובו דלת 
רפפות חד כנפית במידות 100/212 ס"מ

1.6.2.0350

2,868.00 956.00 3.00 יח' טיפוס מ-52 -חלון רפפות קבוע במידות 120/78 ס"מ 1.6.2.0360

1,879.00 1,879.00 1.00 יח' טיפוס מ-53 -דלת רפפות חד כנפית במידות 80/230 ס"מ 1.6.2.0370

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' טיפוס מ-54 -מכסה פח מרוג במידות לפי פרט חברת החשמל 1.6.2.0380

9,503.00 9,503.00 קומפלט1.00 טיפוס מ-55 -דלתות רפפות דו כנפיות במידות 125/230+280/230 ס"מ 1.6.2.0390

13,464.00 13,464.00 1.00 יח' טיפוס מ-56 -7 דלתות רפפה לארון גמל מים  במידות 660/2000 ס"מ 1.6.2.0400

1,889.00 1,889.00 1.00 יח' טיפוס מ-57 לקבל ממיכאל פרט מדויק 1.6.2.0410

30,492.00 4,356.00 7.00 יח' טיפוס ס-1 -סורג פלדה במידות 540/176 ס"מ 1.6.2.0420

9,208.00 4,604.00 2.00 יח' טיפוס ס-1A -סורג פלדה במידות, הכולל סורג נפתח 540/176 ס"מ 1.6.2.0430

21,560.00 2,695.00 8.00 יח' טיפוס ס-2 -סורג פלדה במידות 340/176 ס"מ 1.6.2.0440

5,978.00 2,989.00 2.00 יח' טיפוס ס-2A -סורג פלדה במידות 340/176 ס"מ 1.6.2.0450

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' טיפוס ס-3 -סורג פלדה במידות 335/141 ס"מ 1.6.2.0460

2,402.00 2,402.00 1.00 יח' טיפוס ס-3A -סורג פלדה במידות 335/141 ס"מ 1.6.2.0470

15,840.00 1,760.00 9.00 יח' טיפוס ס-4 -סורג פלדה במידות 222/176 ס"מ 1.6.2.0480

14,280.00 1,428.00 10.00 יח' טיפוס ס-5 -סורג פלדה במידות 180/176 ס"מ 1.6.2.0490

1,428.00 1,428.00 1.00 יח' טיפוס ס-5A -סורג פלדה במידות 180/176 ס"מ 1.6.2.0500



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202021

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,117.00 2,117.00 1.00 יח' טיפוס ס-6 -סורג פלדה במידות 180/261 ס"מ 1.6.2.0510

2,218.00 1,109.00 2.00 יח' טיפוס ס-7 -סורג פלדה במידות 140/176 ס"מ 1.6.2.0520

22,562.00 778.00 29.00 יח' טיפוס ס-8 -סורג פלדה במידות 95/176 ס"מ 1.6.2.0530

3,213.00 459.00 7.00 יח' טיפוס ס-9 -סורג פלדה במידות 95/72 ס"מ 1.6.2.0540

13,311.00 459.00 29.00 יח' טיפוס ס-10 -סורג פלדה במידות 70/72 ס"מ 1.6.2.0550

5,508.00 459.00 12.00 יח' טיפוס ס-11 -סורג פלדה במידות 100/100 ס"מ 1.6.2.0560

1,914.00 638.00 3.00 יח' טיפוס ס-12 -סורג פלדה במידות 80/176 ס"מ 1.6.2.0570

3,693.00 3,693.00 1.00 יח' טיפוס ס-13 -סורג פלדה במידות 275/298 ס"מ 1.6.2.0580

5,822.00 2,911.00 2.00 יח' טיפוס ס-14 -סורג פלדה במידות 287/225 ס"מ 1.6.2.0590

4,463.00 4,463.00 1.00 יח' טיפוס ס-15 -סורג פלדה במידות 287/345 ס"מ 1.6.2.0600

3,808.00 1,904.00 2.00 יח' טיפוס ס-16 -סורג פלדה במידות 240/176 ס"מ 1.6.2.0610

2,295.00 459.00 5.00 יח' טיפוס ס-17 -סורג פלדה במידות 65/72 ס"מ 1.6.2.0620

1,352.00 1,352.00 1.00 יח' טיפוס ס-18 -סורג פלדה במידות 240/73 ס"מ 1.6.2.0630

459.00 459.00 1.00 יח' טיפוס ס-19 -סורג פלדה במידות 222/22 ס"מ 1.6.2.0640

1,831.00 1,831.00 1.00 יח' טיפוס ס-20 -סורג פלדה במידות 254/157 ס"מ 1.6.2.0650

721.00 721.00 1.00 יח' טיפוס ס-21 -סורג פלדה במידות 100/157 ס"מ 1.6.2.0660

717,809.00717,809.00717,809.00717,809.00 עבודות מסגרותעבודות מסגרותעבודות מסגרותעבודות מסגרות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות נירוסטה 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202022

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן להציג לפני תכנון וביצוע תוכניות שופ-דרואינג של מוצרי 

נירוסטה המיוצרים במיוחד לפרויקט לאישור מנה"פ + אדריכל + 
קונסטרוקטור

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' טיפוס N-01 -ארון חומרי ניקוי דו כנפי במידות 80/40/221 ס"מ 1.6.3.0020

5,610.00 5,610.00 1.00 יח' טיפוס N-02 -ארון אכסון מזון יבש במידות 120/40/221 ס"מ 1.6.3.0030

1,105.00 1,105.00 1.00 יח' טיפוס N-04 -משטח כיור נטילת ידיים במידות 42/30 ס"מ 1.6.3.0040

14,025.00 4,675.00 3.00 יח' טיפוס N-07 -משטח וכיור אינטגרלים במידות 220/75 ס"מ ומדף תחתון 1.6.3.0050

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' טיפוס N-08 -שולחן עבודה עם מדף תחתון במידות 107/65 ס"מ 1.6.3.0060

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' טיפוס N-13 - מדף עליון כפול במידות עומק 37.5 ס"מ ובאורך משתנה לפי
טבלה

1.6.3.0070

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' טיפוס N-16 -שולחן עבודה עם מדף תחתון במידות  115/45 ס"מ 1.6.3.0080

8,500.00 8,500.00 1.00 יח' טיפוס N-17 -באן מרי חם למנות עקריות במידות  90/85/85 ס"מ 1.6.3.0090

8,500.00 8,500.00 1.00 יח' טיפוס N-18 -באן מרי קר לסלטים במידות 1300/85/85 ס"מ 1.6.3.0100

213.00 213.00 1.00 יח' טיפוס N-19 -שולחן עבודה עם מדף תחתון במידות  170/80/90 ס"מ 1.6.3.0110

2,168.00 2,168.00 1.00 יח' טיפוס N-20 -שולחן עבודה עם מדף תחתון במידות  170/80/60 ס"מ 1.6.3.0120

45,136.0045,136.0045,136.0045,136.00 עבודות נירוסטהעבודות נירוסטהעבודות נירוסטהעבודות נירוסטה 6.36.36.36.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,266,043.001,266,043.001,266,043.001,266,043.00 עבודות נגרות ומסגרותעבודות נגרות ומסגרותעבודות נגרות ומסגרותעבודות נגרות ומסגרות 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,080.00 112.00 90.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 
מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור ",1 לרבות 

ספחים

1.7.11.0010

5,100.00 170.00 30.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 
תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 

מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור ",2 לרבות 
ספחים

1.7.11.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202023

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,080.00 242.00 240.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 
מותקנים גלויים או סמויים מחוברים בריתוך ו/או בהברגה, קוטר הצינור 

",3 לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.11.0030

73,260.0073,260.0073,260.0073,260.00 צינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולוונים 7.117.117.117.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,000.00 58.00 1,000.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת 

"פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג ,24 מותקנים גלויים או סמויים עם 
צינור מתעל קוטר 25 מ"מ,לרבות ספחים

1.7.12.0010

11,560.00 340.00 34.00 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים  וחמים  מפוליאתילן  
מצולב  או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן  מושלם בתוך ארגז פיברגלס 

מתאים המשולם בנפרד, קוטר16 מ"מ תבריג  ",1 עד 10 יציאות

1.7.12.0020

40,500.00 75.00 540.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים

1.7.12.0030

19,980.00 111.00 180.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים

1.7.12.0040

9,490.00 146.00 65.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, קוטר 63 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים 

גלויים או סמויים, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.12.0050

340.00 34.00 10.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת 
"חוליות" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ

1.7.12.0060

139,870.00139,870.00139,870.00139,870.00 צינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטיים 7.127.127.127.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,224.00 153.00 8.00 יח' ברזים כדוריים קוטר  ",1 עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם 

בנפרד
1.7.21.0010

1,224.001,224.001,224.001,224.00 ברזים, שסתומים ומסנניםברזים, שסתומים ומסנניםברזים, שסתומים ומסנניםברזים, שסתומים ומסננים 7.217.217.217.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,960.00 196.00 10.00 יח' זויות 90 מעלות מגולוונות קוטר ",3 חיבורים בהברגה 1.7.23.0010

2,210.00 221.00 10.00 יח' טע מגולוון קוטר ",3 חיבורים בהברגה 1.7.23.0020
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כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,170.004,170.004,170.004,170.00 ספחים מגולווניםספחים מגולווניםספחים מגולווניםספחים מגולוונים 7.237.237.237.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 7.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,160.00 208.00 20.00 יח' ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז 

תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 
אטמ'

1.7.26.0010

5,900.00 236.00 25.00 יח' ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז 
תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 32 מ"מ, ללחץ עבודה 20 

אטמ'

1.7.26.0020

10,060.0010,060.0010,060.0010,060.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 7.267.267.267.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות למערכת נקזים 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,550.00 77.00 150.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ,
לרבות ספחים

1.7.31.0010

16,600.00 83.00 200.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ,

לרבות ספחים

1.7.31.0020

49,950.00 111.00 450.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות 

מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.31.0030

5,800.00 145.00 40.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות 

מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.31.0040

4,980.00 166.00 30.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 200 מ"מ, לרבות 

מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.31.0050

88,880.0088,880.0088,880.0088,880.00 צינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזים 7.317.317.317.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,390.00 213.00 30.00 יח' מחסומי רצפה 110/50 מ"מ  מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם 

מכסה/רשת פליז
1.7.34.0010

29,750.00 850.00 35.00 מ"א תעלת ניקוז פתוחה מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 
ס"מ ובגובה 15 ס"מ, רדיוסים בפינות לא פחות מ-20 מ"מ, יציאה "8

1.7.34.0020
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תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

36,140.0036,140.0036,140.0036,140.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.347.347.347.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,588.00 782.00 34.00 יח' אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "384 לוטם" דוגמת "חרסה" או ש"ע 

עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד
וכל החיזוקים

1.7.41.0010

10,064.00 2,516.00 4.00 יח' "נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 385" דוגמת 
"חרסה" או ש"ע באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי 

(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל 
החיזוקים

1.7.41.0020

21,318.00 561.00 38.00 יח' תוספת לאסלות תלויות ומונובלוק תלוי עם מיכל הדחה גלוי עבור מתקן 
לקיבוע לקיר (ריתום), תוצרת "פלאסון" או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור 

לאסלה

1.7.41.0030

12,920.00 340.00 38.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה, צינור הדחה, ברז זויתי 
מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין

1.7.41.0040

10,712.00 2,678.00 4.00 יח' עביט שפכים (סלופסינק) מחרס לבן סוג א' דגם "361" דוגמת "חרסה" או 
ש"ע, לרבות שפת עץ  סבכת  פליז  מצופה כרום וברז שופך

1.7.41.0050

81,602.0081,602.0081,602.0081,602.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.417.417.417.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,144.00 536.00 4.00 יח' "נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אלפא 45"

מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ
1.7.42.0010

13,328.00 476.00 28.00 יח' כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח דוגמת "חרסה" 
דגם "נופר" או ש"ע

1.7.42.0020

7,704.00 642.00 12.00 יח' קערות מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 50/40 ס"מ 1.7.42.0030

816.00 68.00 12.00 יח' סיפון ליפסקי "2 או ש"ע לכיור 1.7.42.0040

4,096.00 128.00 32.00 יח' סיפון ניקל "1/4 1 לכיור רחצה 1.7.42.0050

25,500.00 6,375.00 4.00 יח' קולר מים מנירוסטה בעמידה כולל פיה למילוי בקבוקים, מתקן נגיש. 1.7.42.0060

53,588.0053,588.0053,588.0053,588.00 כיורים וקערותכיורים וקערותכיורים וקערותכיורים וקערות 7.427.427.427.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מקלחות 7.44 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,660.00 820.00 קומפלט13.00 "נגיש" - מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 3 דרך דוגמת "חמת" סידרה 

"אלגרו" מק"ט 300189 או ש"ע לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת 
לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר, זרוע וראש מקלחת

1.7.44.0010

10,660.0010,660.0010,660.0010,660.00 מקלחותמקלחותמקלחותמקלחות 7.447.447.447.44 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
595.00 119.00 5.00 יח' ברז גן או כביסה מהקיר, קוטר "3/4 מק"ט 300209 דוגמת "חמת" או ש"ע, 

פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם
1.7.45.0010

15,484.00 553.00 28.00 יח' סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה מסתובבת מסדרת "אלגרו" מק"ט 
300142 דוגמת "חמת" או ש"ע גימור כרום, ידיות פעמונית, מותקן מושלם 

לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.7.45.0020

6,636.00 553.00 12.00 יח' סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת "רותם  45°  פיה
ארוכה", מק"ט 900522  דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן 

מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.7.45.0030

3,980.00 995.00 4.00 יח' "נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת וידית מרפק להתקנה 
מהקיר מק"ט 301450 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם

1.7.45.0040

26,695.0026,695.0026,695.0026,695.00 ברזים וסוללותברזים וסוללותברזים וסוללותברזים וסוללות 7.457.457.457.45 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,332.80 1,284.00 39.20 מ"א משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4) דגם ,3100T 1141 בעובי 

2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה 
עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור 

סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש) - בחדרים רטובים, בחדרי מטבח 
לימודי וחימום

1.7.46.0010

50,332.8050,332.8050,332.8050,332.80 משטחי שישמשטחי שישמשטחי שישמשטחי שיש 7.467.467.467.46 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשמים 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,328.00 791.00 8.00 יח'  6"4X" נקזים (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

6,328.006,328.006,328.006,328.00 ניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמים 7.507.507.507.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,952.00 1,488.00 4.00 יח' מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 200  ליטר יציאה ",3/4 

לרבות מעמד מתכת וברזים
1.7.80.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,200.00 10,200.00 1.00 יח' מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 3,000 ליטר יציאה ",2 לרבות

מעמד מתכת וברזים
1.7.80.0020

16,152.0016,152.0016,152.0016,152.00 מיכלי מיםמיכלי מיםמיכלי מיםמיכלי מים 7.807.807.807.80 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,430.00 1,743.00 קומפלט10.00 עמדת כיבוי אש תקנית,מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד) 

המותקן על הקיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים 
בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס ",2 רב 

שימושי עם מצמד "2 , ברז כדורי ",1 גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 
באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקןמו שלם

1.7.81.0010

7,820.00 782.00 קומפלט10.00 ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, 
מחובר לקיר(מיועד להתקנת גלגלון "3/4 ושני מטפי כיבוי המושלמים 

בנפרד)

1.7.81.0020

25,250.0025,250.0025,250.0025,250.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.817.817.817.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דודי מים חמים 7.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,739.00 1,913.00 3.00 יח' דודי מים חמים 150 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק

לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר ושסתום בטחון ותקופת אחריות של 
3 שנים

1.7.82.0010

5,739.005,739.005,739.005,739.00 דודי מים חמיםדודי מים חמיםדודי מים חמיםדודי מים חמים 7.827.827.827.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעברים נגד אש 7.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
770.00 77.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 

פלסטי קוטר "2 כגון: PVC או HDPE האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLAR" אוש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף 

הצינור בצד אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ

1.7.83.0010

940.00 94.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 
פלסטי קוטר "3 כגון: PVC או HDPE האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLAR" אוש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף 

הצינור בצד אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ

1.7.83.0020

1,280.00 128.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 
פלסטי קוטר "4 כגון: PVC או HDPE האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLAR" אוש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף 

הצינור בצד אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ

1.7.83.0030

2,990.002,990.002,990.002,990.00 איטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אש 7.837.837.837.83 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

632,940.80632,940.80632,940.80632,940.80 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202028

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

עבודות  חשמלנקודות 8 פרק:

פרק 8.1 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
204,000.00 136.00 1,500.00 נקודה נקודת מאור פנימית 1.8.1.0010

41,325.00 145.00 285.00 נקודה נקודת חיבור קיר על מעגל משותף (שלא בנקודת העבודה). 1.8.1.0020

9,945.00 153.00 65.00 נקודה נקודת חיבור קיר על מעגל נפרד (שלא בנקודת העבודה). 1.8.1.0030

1,700.00 34.00 50.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף תחה"ט/עה"ט (שלא
בנקודת עבודה).

1.8.1.0040

2,250.00 30.00 75.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע מוגן מים. 1.8.1.0050

136.00 34.00 4.00 נקודה תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק מחליף. 1.8.1.0060

40,664.00 782.00 52.00 יח' עמדת עבודה B לפי פרט: עמדת עבודה D18 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 4 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 20 מ"מ כולל כבילה, 1 
שקע HDMI עם צינור 50 מ"מ קוברה שירשורי עד נקודת P וצנרת 20 מ"מ 
עם כבל משיכה עד נקודת PR 2 שקעי תקשורת מחשבים אחודה, עם צינור

25 מ"מ + כבל ,CAT-7 העמדה תסופק עם פאנל עיוור עבור המקומו ת 
השמורים ועם השקעים והכבלים הנדרשים, העמדה תהיה 

עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה 
שקועה)המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות בססעיף זה,(כבל  HDMI לא

כלול בסעיף זה)

1.8.1.0070

23,100.00 825.00 28.00 יח' עמדת עבודה PR לפי פרט: עמדת עבודה D17 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 2 שקעי חשמל עם כיסוי מגן פנימי, עם צינור 20 מ"מ כולל 

כבילה, 4 מקומות שמורים + הכנה לרמקולים ע"י צינורות 20 מ"מ. תסופק
עם פאנל עיוור למקומות שמורים, שקע תקשורת סוג KEYSTONE בתקן 

,cat6a כולל כבילה מסוג CAT7 ע"י צינור 25 מ"מ,שקע HDMI עם צ ינור 
50 מ"מ , המחיר כולל קופסאת חיבורים להתפצלות רמקולים העמדה 

תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה 
תהיה שקועה)המחיר כולל את כללהנקודות הנזכרות בסעיף זה

1.8.1.0080

44,880.00 748.00 60.00 יח' עמדת עבודה M לפי פרט: עמדת עבודה D18 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 2 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 20 מ"מ כולל כבילה, 

הכנות עבור: 1 שקע .T.Vעם צינור 25מ"מ עד נקודת PR וצנרת 20 מ"מ עם
כבל משיכה עד נקודת PR שקע תקשורת מחשבים, עם צינור 25 מ"מ + 

כבל ,CAT-7 העמדה תסופק עם פאנל עיוור עבור המקומות השמורים וע ם
השקעים הנדרשים אך ללא כבילת תקשורת. העמדה תהיה 

עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה 
שקועה)המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות בססעיף זה

1.8.1.0090

26,775.00 765.00 35.00 נקודה עמדת עבודה C משרדית לפי פרט: עמדת עבודה D18 כדוגמת ניסקו אופיס
הכוללת: 6 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 20 מ"מ כולל כבילה, 
הכנות עבור: 3 שקעי תקשורת מחשבים, עם 2 צינורות 25 מ"מ + כבלי 

,CAT-7 3 שקעים RJ-45 מסוג KEYSTONE בתקן ,cat6a העמדה תסופק 
עם פאנל עיוור עבור המקומות השמורים, העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/ 

שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה) המחיר
כולל את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

1.8.1.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,950.00 765.00 30.00 נקודה עמדת עבודה C1 משרדית לפי פרט: עמדת עבודה D18 כדוגמת ניסקו 

אופיס הכוללת: 6 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 20 מ"מ כולל 
כבילה, הכנות עבור: 3 שקעי תקשורתמחשבים, עם 2 צינורות 25 מ"מ + 

כבלי ,CAT-7 2 שקעים RJ-45 מסוג KEYSTONE בתקן ,cat6a ושקע 
טלוויזיה. העמדה תסופק עם פאנל עיוור עבור המקומות השמורים, 

העמדהת היה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - 
העמדה תהיה שקועה) המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

1.8.1.0110

4,675.00 935.00 5.00 יח' עמדת עבודה P לפי פרט: עמדת עבודה D17 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 2 שקעי חשמל עם כיסוי מגן פנימי, עם צינור 20 מ"מ כולל 

כבילה, 4 מקומות שמורים + הכנה לרמקולים ע"י צינורות 20 מ"מ. תסופק
עם פאנל עיוור למקומות שמורים, שקע תקשורת סוג KEYSTONE בתקן 

,cat6a כולל כבילה מסוג CAT7 ע"י צינור 25 מ"מ,שקע HDMI עם צי נור 
50 מ"מ עד לנקודת עבודה ,B  + שקע TV + צינור 20 מ"מ לרשת תקשורת,

העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - 
העמדה תהיה שקועה)המחיררכולל את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה

1.8.1.0120

5,100.00 1,020.00 קומפלט5.00 קופסא עם שקע חשמלי IP - ,66 ניתן לנעילה, מותקן מתחת לריצוף כולל 
קופסת שיקוע בזמן היציקה והריצוף אורגינלית של היצרן וכן את השקע, 

וכיסוי מכסה מתאים להתקנת הריצוף עליו השקע מתאים לסביב המותרת 
.TS POWER / יבוא SOB25 בשטיפה דגם

1.8.1.0130

4,284.00 306.00 קומפלט14.00 נקודת מיזוג אוויר חד פאזית 1x16A הזנה מהלוח ליחידה החיצונית בכבל 
+3X2.5N2XYצינור 25 ס"מ מריכף או PG ,עליית כבלים לגג כמפורט 

בסכימת חיבור מזגנים. סיוםבמפסק פקט IP65 על הגג הכלול 
במחיר.וכולל את הקטע מהמפסק למעבה

1.8.1.0140

20,124.00 468.00 קומפלט43.00 נקודת מיזוג אוויר תלת פאזית 3X16A הזנה מהלוח עד  היחידה החיצונית 
 IP-65 עליית  כבלים לגג כמפורט סיום במפסק פקט PG 5X2.5N2XY, 32

על הגג הכלול במחיר.וכולל את הקטע מהמפסק למעבה.

1.8.1.0150

13,775.00 145.00 95.00 נקודה נקודת הזנה ליחידת מ"א פנימית כבל 3X2.5N2XY מהלוח ועד השקע, 
מעגל משותף.

1.8.1.0160

33,150.00 442.00 75.00 נקודה נקודת הזנה  לחסגנית בכבל 3X1.5N2XY בצינור 16 מ"מ כבה  מאליו 
מהלוח ועד לנקודת סיום בחסגנית כמפורט,המחיר כולל את החסגנית.

1.8.1.0170

8,325.00 111.00 75.00 נקודה נקודת הזנת פיקוד בין חסגנית למאייד כמתואר במפרט. 1.8.1.0180

680.00 340.00 2.00 נקודה .3X16A נקודה תלת פאזית 1.8.1.0190

1,490.00 298.00 5.00 נקודה .CEE 1 ב"תX16A נקודה חד פאזית 1.8.1.0200

2,040.00 510.00 קומפלט4.00 נקודת הכנה לאלקטרומגנט בדלת או שער כולל כל הכנות בדלת/משקוף 
כולל האלקטרומגנט מוגנולוק וכולל קידוחים.

1.8.1.0210

8,670.00 102.00 85.00 נקודה נקודת הכנה למערכת גילוי פריצה. 1.8.1.0220

1,880.00 94.00 20.00 יח' נקודת הכנה כללית למתח נמוך. 1.8.1.0230

1,110.00 111.00 10.00 נקודה נקודת טלפון. 1.8.1.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,750.00 111.00 250.00 נקודה נקודת גילוי אש. 1.8.1.0250

6,120.00 340.00 18.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום כולל קופסא ולחצן קומפלט כמפורט. 1.8.1.0260

10,064.00 136.00 74.00 נקודה .(STEP RELAY) .נקודת לחצן הדלקת תאורה 1.8.1.0270

3,060.00 340.00 9.00 יח' נקודת ריכוז הדלקות לפי פרט עד 6 לחצני SR מוארים כולל כבל רב גידי 
. 7X1.5N2XY

1.8.1.0280

213.00 213.00 1.00 נקודה נקודת מפסק סיוף יום לניתוק תאורה/מיזוג כללי. 1.8.1.0290

11,543.00 119.00 97.00 נקודה נקודת כריזה כולל כבל כמפורט. 1.8.1.0300

6,120.00 102.00 60.00 נקודה נקודת הכנה לרמקול במערכת מולטימדיה. 1.8.1.0310

16,100.00 230.00 70.00 נקודה נקודה לתקשורת מחשבים כולל כבל CAT7 , שקע RJ-45 מסוג 
KEYSTONE בתקן CAT6a שאינו כלול בנקודת העבודה.

1.8.1.0320

444.00 111.00 4.00 נקודה נקודת חיבור הארקה 25CU כולל מהדקים קנדיים. 1.8.1.0330

2,550.00 85.00 30.00 נקודה נקודת חיבור הארקה  16CU כנ"ל. 1.8.1.0340

5,100.00 85.00 60.00 נקודה נקודת חיבור הארקה  10CU כנ"ל. 1.8.1.0350

9,600.00 60.00 160.00 נקודה נקודת חיבור הארקה 10CU על מוליך ראשי. 1.8.1.0360

6,500.00 26.00 250.00 נקודה נקודת גישור בין מגשי רשת כנ"ל. 1.8.1.0370

612.00 102.00 6.00 נקודה נקודת טלוויזיה/טל"כ: צינור 20 מ"מ מריכף מתיבת ריכוז TV עם כבל 
דרופ Rj-6 3 סיכוכים TFC סיום בשקע TV/FM עם 2 יציאות קואקסיאליות

נפרדות כנדרש בתקן ישראלי1149.

1.8.1.0380

940.00 94.00 10.00 נקודה נקודת הכנה למצלמת טלויזיה במעגל סגור: ע"י צינור מארון תקשורת דרך
מגשי רשת, קופסאות חיבורים וצנרת 25 ועד לנקודת הקצה. (נקודת הכנה 

לביתן שומר יהיה ע"י צינור 29 מ"מ).

1.8.1.0390

1,020.00 170.00 6.00 נקודה נקודת מי קר כולל ביצוע לפי פרט. 1.8.1.0400

אינסטלציה חשמלית



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202031

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 850.00 4.00 מ"ר איטום פתחים לכבלי חשמל ותקשורת למעבר אש ועשן במשך שעתיים 

באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים 
כדוגמת FS 1900 של אבצום או ש"ע המחיר לפי שטח במ"ר של הפתח  

לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

1.8.1.0420

20,400.00 1,700.00 קומפלט12.00 איטום מעבר צינור פלדה למרחב מוגן בקוטר ",4 איטום לגזים והדף ע"י 
חומר כדוגמת MCT כולל מסגרת מתכתית - מאושר ע"י פיקוד העורף.

1.8.1.0430

555.00 111.00 5.00 מ"א תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 50X8.5 ס"מ , בעובי 5 מ"מ 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים 

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

1.8.1.0440

2,975.00 85.00 35.00 מ"א מגש רשת כנ"ל-אולם במידות 40X8.5 ס"מ. 1.8.1.0450

7,480.00 68.00 110.00 מ"א מגש רשת כנ"ל אולם במידות 30X8.5 ס"מ. 1.8.1.0460

15,950.00 55.00 290.00 מ"א מגש רשת כנ"ל אולם במידות 20X8.5 ס"מ. 1.8.1.0470

33,370.00 47.00 710.00 מ"א תעלת רשת כנ"ל אולם במידות 10X8.5 ס"מ. 1.8.1.0480

3,240.00 162.00 20.00 מ"א תעלת פח מגלוון במידות 40x10 ס"מ בעובי 1.5 מ"מ צבוע כולל מכסה 
ואביזרים חיזוקים מתלים וכל חומרי העזר.

1.8.1.0490

21,750.00 145.00 150.00 מ"א תעלת פח כנ"ל אולם במידות 30X10 ס"מ . 1.8.1.0500

2,220.00 111.00 20.00 מ"א תעלת פח כנ"ל אולם במידות 20X10 ס"מ. 1.8.1.0510

1,335.00 89.00 15.00 מ"א תעלת פח כנ"ל אולם במידות 10X10 ס"מ. 1.8.1.0520

12,555.00 81.00 155.00 מ"א תעלת פח מגלוון במידות 10x10 ס"מ בעובי 0.8 מ"מ צבוע כולל מכסה 
ואביזרים חיזוקים מתלים וכל חומרי העזר.

1.8.1.0530

4,730.00 43.00 110.00 יח' בלוקים 20/30/20 ס"מ לתמיכת תעלות פח על הגג וכולל ביצוע איטום 
מתחת, לפי פרט.

1.8.1.0540

1,020.00 51.00 20.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לצנרת ברוחב 60 ס"מ ועומק 120 ס"מ ע"פ פרט 
וכולל את כל הדרישות במפרט.

1.8.1.0550

680.00 34.00 20.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לצנרת בכנ"ל אולם ברוחב עד 40 ס"מ. 1.8.1.0560

4,080.00 68.00 60.00 מ"א תעלת  140x60 PVC מ"מ עם מכסה להתקנה על קיר מחולק עם מחיצה 
קבועה כדוגמת HEAVY של "פלגל".

1.8.1.0570

13,770.00 1,530.00 קומפלט9.00 ביצוע שרוול מתכת בקוטר "6 מגלוונת מכופף "מקל סבא" ביציקת גג 
כולל איטום מקצועי מסביב לצינור בכל קומפ' כולל חוצרים וציוד 

לביצוע הפרט כפי שמופיע בתכנית.

1.8.1.0580



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202032

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,650.00 255.00 קומפלט30.00 ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "4 עשויים PVC בקירות או בתקרות לרבות 

ביטון הצינורות
1.8.1.0590

4,675.00 187.00 קומפלט25.00 ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "3 עשויים PVC בקירות או בתקרות לרבות 
ביטון הצינורות והחזרת המצב לקדמותו.

1.8.1.0600

5,440.00 340.00 קומפלט16.00 ביצוע קידוח יהלום בבטון קיים מכל סוג בקוטר "4 עומק הבטון עד 40 
ס"מ.

1.8.1.0610

1,704.00 213.00 קומפלט8.00 ביצוע קידוח יהלום כנ"ל אולם בקוטר  "2. 1.8.1.0620

5,440.00 136.00 40.00 מ"א כבלי חשמל מנחושת  4X70(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0650

11,900.00 119.00 100.00 מ"א כבלי חשמל מנחושת  4x50(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0660

16,065.00 51.00 315.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X16(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0670

2,365.00 43.00 55.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5x10(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0680

680.00 34.00 20.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X6(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0690

1,400.00 14.00 100.00 מ"א כבל כנ"ל אולם 5X2.5(N2XY) ממ"ר שאינו כלול המחיר הנקודה. 1.8.1.0700

1,400.00 10.00 140.00 מ"א כבל כנ"ל אולם 3X2.5(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0710

1,600.00 8.00 200.00 מ"א כבל כנ"ל אולם 3X1.5(N2XY) ממ"ר. 1.8.1.0720

2,000.00 10.00 200.00 מ"א .N2XY) 5X1.5) כבל לפיקוד מנחושת ממוספר 1.8.1.0730

3,400.00 17.00 200.00 מ"א .10X1.5(N2XY) כבל פיקוד ממוספר מנחושת 1.8.1.0740

1,200.00 60.00 20.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי 6  צול ממאושר לשימוש ע"י חח"י . 1.8.1.0750

5,100.00 51.00 100.00 מ"א צינור קוברה דו שיכבתי "4 מאושר ע"י חברת חשמל. 1.8.1.0760

2,400.00 24.00 100.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי "3 מאושר ע"י ח"ח. 1.8.1.0770

4,250.00 17.00 250.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי "2 מאושר ע"י ח"ח. 1.8.1.0780

640.00 16.00 40.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי קוטר 42 מ"מ. 1.8.1.0790



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202033

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
280.00 14.00 20.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי קוטר 36 מ"מ. 1.8.1.0800

270.00 9.00 30.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי קוטר 23 מ"מ. 1.8.1.0810

2,795.00 43.00 65.00 מ"א צינור PVC "6 דרג 7 מאושר ע"י חברת חשמל. 1.8.1.0820

2,310.00 21.00 110.00 מ"א צינור פוליאטילין יק"ע 13.5 בקוטר "2. 1.8.1.0830

1,300.00 26.00 50.00 מ"א צינור מריכף מחומר כבה מאילוו בקוטר 50 מ"מ (שאינו כלול במחיר 
הנקודה).

1.8.1.0840

550.00 11.00 50.00 מ"א צינור מריכף מחומר כבה מאליו בקוטר 40 מ"מ. 1.8.1.0850

1,100.00 11.00 100.00 מ"א צינור  כנ"ל אולם 32 מ"מ. 1.8.1.0860

6,750.00 9.00 750.00 מ"א צינור כנ"ל אולם 25 מ"מ. 1.8.1.0870

1,200.00 6.00 200.00 מ"א צינור כנ"ל אולם 20 מ"מ. 1.8.1.0880

לא לחישוב !!! 55.00 50.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי עוזר רק באישור הפיקוח מראש ובכתב. 1.8.1.0890

לא לחישוב !!! 64.00 50.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי מוסמך.רק באישור הפיקוח מראש ובכתב. 1.8.1.0900

לא לחישוב !!! 94.00 20.00 ש"ע שעות עבודה טכנאי רק באישור הפיקוח מראש ובכתב. 1.8.1.0910

לא לחישוב !!! 2,550.00 1.00 יח' ביצוע תיאום והזמנת חברת החשמל מזרח ירושלים לביצוע חיבור החשמל 
ובדיקה למתקן החשמל הכולל  עד להעברתו קומפ' לרבות ליווים ומתן 

עזרה וסיוע ככל שיידרש עד לקבלת וגמר החיבור.

1.8.1.0920

לא לחישוב !!! 2,125.00 קומפלט1.00 הגשת תיק  מתקן הכולל את כל המרכיבים הרשומים במפרט הטכני 
לרבות תוכניות ,AS MADE אישור בדיקת מהנדס בודק, אישור מכון 

התקנים למערכת גילוי וכיבוי אש. (סה"כ3 תיקים).

1.8.1.0930

לא לחישוב !!! 8,500.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של מערך חשמל זמני בכל המבנה החדש, כולל לוח חשמל
זמני לבניה תיקני, 4 קופסאות NPL  עם 3 שקעים ישראלים + שקע אחד 
 150LUX תלת פאזי, 2 קופסאות בכל קומה כולל תאורה זמנית ברמה של
לפחות בכל המבנה,העברת המתקן בשלמותו בדיקת בודק סוג 3 ופירוק 

המתקן בגמר העבודהרק באישור הפיקוח מראש ובכתב. סעיף זה מיופעל 
רק  עם תחילת עבודות לילה.

1.8.1.0940

10,200.00 10,200.00 קומפלט1.00 מערכת התראה בפני רעידות אדמה מותקנת בחדר מזרוכית במבנה הישן 
כולל נק' שקע עבודה,נק' תקשורת מחשבים חיבורה למערכת הכריזה 

למסירת הודעות צרובות הרכזת תיהיהמאושרת ע"פ דרישות משרד החינוך
וחוזר מנכ"ל לבתי ספר.

1.8.1.0950



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202034

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

886,338.00886,338.00886,338.00886,338.00 פרק 8.1פרק 8.1פרק 8.1פרק 8.1 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארונות תקשורת 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,286.00 1,286.00 קומפלט1.00 ארון תקשורת U15 רוחב 700 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות או כלוב 

"19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה 
מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או
דלת מתכת מחוררת - לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל 

קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנו ר בגוון שחור 
RAL - 9011 או אפור.

1.8.2.0010

2,775.00 925.00 קומפלט3.00 ארון תקשורת  ,10U רוחב 700 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות או 
כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה 

קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט 
שקוף או דלת מתכת מחוררת - לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר 

ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בת נור 
בגוון שחור RAL - 9011 או אפור.

1.8.2.0020

2,100.00 6.00 350.00 מ"א כבל תקשורת מבנה s/stp תואם סטנדרט cat 7a ארבעה זוגות שזורים 
awg23 נבדק עבור 1000MHZ מעטה HFFR התאמה לPOE כולל השחלה 

וסימון בשני קצוות וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה 
בדרישות התקן.

1.8.2.0030

3,318.00 553.00 קומפלט6.00 מסד תקשורת לתליה גובה 6U גודל 30*60*50 ס"מ כולל מסילות אום 
כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקותע עם אפשרות נעילה 

קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה ללוח פוליקרבונט
שקוף כולל נעילה עם צלינדר ומפתח כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק 

לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור.

1.8.2.0040

1,360.00 136.00 10.00 יח' פס שקעי חשמל למסד תקשורת הכולל 6 שיקעי חשמל, מאמ"ת ,16A נורת 
ביקורת, כבל חשמל באורך 3 מטר ותקע CEE או ישראלי חד פאזי, תו תקן

ישראלי. להתקנה ברוחב "19,צבע שחור

1.8.2.0050

לא לחישוב !!! 680.00 20.00 יח'  Lifetime Warranty מנוהל אחריות HPE 1920S-24G-2SFP Switch -מתג
HP בהתאם לתנאים של

1.8.2.0060

לא לחישוב !!! 1,700.00 4.00 יח' מתג מסוג +370W)-2SFP Switch) HPE 1920S-24G-PoE מנוהל אחריות 
HP בהתאם לתנאים של Lifetime Warranty

1.8.2.0070

לא לחישוב !!! 3,825.00 34.00 יח' נקודת גישה אלחוטית מדגם Ruckus ZoneFlex T310 כולל רישוי לבקר 
.Lifetime Warranty

1.8.2.0080

לא לחישוב !!! 87.00 10.00 יח' סט תעלות קדמיות ותעלות אחוריות לסידור כבלים בשני הצדדים בגובה 
המסד

1.8.2.0090

300.00 25.00 12.00 יח' U2 פנל סגירה "עיוור" בגובה 1.8.2.0100

253.00 23.00 11.00 יח' U1 פנל סגירה "עיוור" בגובה 1.8.2.0110

11,392.0011,392.0011,392.0011,392.00 ארונות תקשורתארונות תקשורתארונות תקשורתארונות תקשורת 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202035

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,725.00 4,675.00 7.00 מ"ר מבנה לוח חשמל ראשי בעומק 60 ס"מ וזרם מפסק ראשי ,3X630A כולל 

דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 
22KA,3x800A מהדקים, פסים אפסוהארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה

וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת 
הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

1.8.3.0010

19,125.00 3,825.00 5.00 מ"ר מבנה לוח חשמל ראשי בעומק 50 ס"מ וזרם מפסק ראשי 3X315A , כולל 
דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 

22KA,3x400A מהדקים, פסים אפסוהארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה
וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת 

הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

1.8.3.0020

44,200.00 3,400.00 13.00 מ"ר מבנה לוח חשמל 3X160A בעומק עד 40 ס"מ, כולל דלתות עם סידור 
נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל ,3x200A מהדקים, 

פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט,הובלה, התקנה וחיבור קומפ' כולל את 
כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית 

הלוח).

1.8.3.0030

12,155.00 1,870.00 6.50 מ"ר מבנה לוח חשמל עד 3X63A בעומק עד 30 ס"מ להתקנה שקועה או גלויה 
כולל  דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 

בגודל ,3x100A מהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, 
התקנה וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים 

להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

1.8.3.0040

6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00 ארון מדידה עשוי מפח בעומק 50 ס"מ כולל פס"צ, דלתות, סוקל גילוון, 
צבע בתנור, מפסק MCCB ראשי - 3X630A , סליל הפסקה, מגעי עזר, 
הגנות מגנטיות ותרמיות הניתנות לכיול, תוכנית ייצור מאושרת ע"י 

מהנדס חמ"י + המתכנן כולל הובלת הארון והתקנתו בגומחה, הארון יהיה
מוגן מים IP-55 להעמדה בחוץ, בגומחה.

1.8.3.0050

6,800.00 3,400.00 קומפלט2.00 ארון פוליאסטר למפסקי פקט כולל גב פלטה + דלתות ומנעול רב בריח 
,IP-65 במידות 120X100X30 ס"מ כולל סוקל בטון לפי פרט (מפסקי פקט 

נספרים בסעיפים אחרים).

1.8.3.0060

6,375.00 4,250.00 1.50 מ"ר לוח חשמל מפוליאסטר IP-65 להתקנה בגומחה כולל פלטת חווט, תאום, 
שילוט פסי צבירה כולל דלת, נעילה, תוכניות ,AS MADE מנעול רב בריח

דגם בזק.

1.8.3.0070

4,675.00 4,675.00 1.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 36KA 3X630A כולל סליל 
הפסקה ומגעי עזר NO ו-NC דגם T5N תוצרת ABB עם הגנות אלקטרוניות

EKIP LSI כולל ממסר זליגה אינטגרלי.

1.8.3.0080

5,100.00 2,550.00 2.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 3X320A היתר כנ"ל. 1.8.3.0090

17,680.00 2,210.00 8.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 36KA 3X160A היתר כנ"ל. 1.8.3.0100

1,530.00 1,530.00 1.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 36KA 3X100A היתר כנ"ל. 1.8.3.0110

6,375.00 1,275.00 5.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 36KA 3X63A היתר כנ"ל. 1.8.3.0120

9,520.00 1,190.00 8.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי עד 36KA 3X40A היתר כנ"ל. 1.8.3.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202036

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,380.00 2,380.00 1.00 יח' MCCB מאמ"ת תלת פאזי ,25KA ,3X400A עם הגנה מגנטית קבועה 

וטרמית ניתנת לכיול.
1.8.3.0140

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' MCCB מאמ"ת תלת פאזי ,25KA ,3X250A עם הגנה מגנטית קבועה 
וטרמית ניתנת לכיול.

1.8.3.0150

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' MCCB מאמ"ת תלת פאזי ,25KA ,3X160A עם הגנה מגנטית קבועה 
וטרמית ניתנת לכיול.

1.8.3.0160

3,315.00 1,105.00 3.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי ,25KA ,3X125A היתר כנ"ל. 1.8.3.0170

3,232.00 808.00 4.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי ,25KA ,3X100A היתר כנ"ל. 1.8.3.0180

1,674.00 558.00 3.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי ,25KA ,3X63A היתר כנ"ל . 1.8.3.0190

3,060.00 765.00 4.00 יח' MCCB מנתק הספק בעומס חצי אוטומטי ,25KA ,3X63A היתר כנ"ל, כולל
סליל הפסקה.

1.8.3.0200

1,116.00 558.00 2.00 יח' MCCB מנתק הספק תלת פאזי ,25KA ,3X25A עם הגנה מגנטית וטרמית 
ניתנת לכיול.

1.8.3.0210

7,735.00 221.00 35.00 יח' .10KA 3X40A מאמ"ת תלת פאזי MCB 1.8.3.0220

3,920.00 196.00 20.00 יח' .10KA 3X32A מאמ"ת תלת פאזי MCB 1.8.3.0230

1,253.00 179.00 7.00 יח' .10KA ,3X25A מאמ"ת תלת פאזי MCB 1.8.3.0240

12,580.00 170.00 74.00 יח' .10KA ,3X20A מאמ"ת תלת פאזי עד MCB 1.8.3.0250

1,190.00 119.00 10.00 יח' .10KA ,3X2A מאמ"ת תלת פאזי MCB 1.8.3.0260

23,970.00 47.00 510.00 יח' .10KA ,1x16A מאמ"ת חד פאזי עד MCB 1.8.3.0270

714.00 119.00 6.00 יח' .10KA ,2X6A מאמ"ת דו קוטבי MCB 1.8.3.0280

612.00 102.00 6.00 יח' .N) 10KA ,1X6A + מאמ"ת עם ניתוק אפס (פאזה MCB 1.8.3.0290

384.00 128.00 3.00 יח' MCB מאמ"ת עם ניתוק אפס (פאזה + N,) 10KA ,1X6A כולל נעילה. 1.8.3.0300

2,652.00 102.00 26.00 יח' NC. 10 עם מגע עזרKA ,1X2A מאמ"ת חד פאזי MCB 1.8.3.0310

612.00 153.00 4.00 יח' .MS116 25 כדוגמתkA ,3x2A, מנתק חצי אוטומט "מתנע" תלת פאזי 1.8.3.0320



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202037

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
459.00 153.00 3.00 יח' .MS116 25 כדוגמתkA ,1x6A, מנתק חצי אוטומט "מתנע" חד פאזי 1.8.3.0330

459.00 153.00 3.00 יח'  25kA ,1x6A+N, מנתק חצי אוטומט "מתנע" חד פאזי עם ניתוק אפס
.MS116 כדוגמת

1.8.3.0340

716.00 179.00 4.00 יח'  NC, 25 עם מגע עזרkA ,1x6A, מנתק חצי אוטומט "מתנע" חד פאזי
.MS116 כדוגמת

1.8.3.0350

20,860.00 298.00 70.00 יח' .A 4 30 מיליאפמר, דגםX40A, מפסק פחת 1.8.3.0360

6,256.00 272.00 23.00 יח' .A 2 30 מיליאפמר, דגםX40A, מפסק פחת 1.8.3.0370

2,295.00 153.00 15.00 יח' .AC1 /2X16A  מגען דו קוטבי 1.8.3.0380

6,800.00 170.00 40.00 יח' .AC1/4X16A מגען 4 קוטבי 1.8.3.0390

2,632.00 94.00 28.00 יח' ממסר פיקוד 4 מגעים, 14 פינים, כולל בסיס. 1.8.3.0400

12,750.00 2,125.00 6.00 יח' .PM135-EH+ SATEC בקר 1.8.3.0410

425.00 425.00 1.00 יח' .ISO-556 B-2 בקר גילוי אש 1.8.3.0420

2,552.00 638.00 4.00 יח' .ISO-556 B-4 בקר  גילוי אש 1.8.3.0430

1,105.00 1,105.00 1.00 יח' .ISO-556 B-12 בקר גילוי אש 1.8.3.0440

920.00 230.00 4.00 יח' משנה זרם 10VA 800A/5A למדידה. 1.8.3.0450

639.00 213.00 3.00 יח' משנה זרם 10VA, 400/5A למדידה. 1.8.3.0460

1,764.00 196.00 9.00 יח' משנה זרם 10VA, 200/5A למדידה. 1.8.3.0470

3,400.00 850.00 4.00 יח' .40KVAR קבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט 1.8.3.0480

493.00 493.00 1.00 יח' .20KVAR קבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט 1.8.3.0490

3,912.00 978.00 4.00 יח' .40KVAR מגען תלת קוטבי לקבל 1.8.3.0500

510.00 510.00 1.00 יח' .10KVAR מגען תלת קוטבי לקבל 1.8.3.0510



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202038

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,955.00 1,955.00 1.00 יח' בקר כופל הספק לנ"ל כמפורט. 1.8.3.0520

2,720.00 2,720.00 1.00 יח'  100KA ,B+C מגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות כדוגמת
,,DEHN-VENTIL ,10/350 כולל נתיכי HRC להגנה על המגן.

1.8.3.0530

13,770.00 1,530.00 9.00 יח'  15KA ,C ,DEHN-GUARD, מגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות כדוגמת
,8/20 כולל נתיכי HRC להגנה על המגן.

1.8.3.0540

3,874.00 298.00 13.00 יח' לחצן הפסקת חשמל בחירום - מסוג פטריה עם כלפה למניעת שימוש 
בטעות.

1.8.3.0550

1,870.00 55.00 34.00 יח' מנורת סימון LED להדלקה קבועה עם מכסה צבעוני. 1.8.3.0560

2,550.00 510.00 5.00 יח' שעון דיגיטלי יומי/שבועי עם רזרבה 24 שעות כדוגמת 
.GRAZZLIN/THEBEN

1.8.3.0570

2,890.00 1,445.00 2.00 יח' שעון אסטרונומי מתוכנת לאזור המתאים כולל אפשרות כיוון בהתאם 
לזמני השמש ולשעות קבועות.

1.8.3.0580

4,851.00 77.00 63.00 יח' מפסק פיקוד סיבובי בורר 3 מצבים 0-1-2. 1.8.3.0590

1,246.00 89.00 14.00 יח' מפסק פיקוד סיבובי בורר 4 מצבים 0-1-2-3. 1.8.3.0600

2,142.00 102.00 21.00 יח' .(SR) ממסר צעד דו קוטבי 1.8.3.0610

5,712.00 680.00 8.40 מ"ר הגנת קרינה ללוח ראשי כולל כל החומרים ציוד והעבודה וכולל בדיקה 
סופית של יועץ קרינה מוסמך.

1.8.3.0620

358,961.00358,961.00358,961.00358,961.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,050.00 11,050.00 קומפלט1.00 ביצוע מערכת הארקת יסוד קומפלט לכל המבנה לפי תכניות ומפרט . 1.8.4.0010

18,700.00 18,700.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת מע' הארקת ברקים עפ"י התוכניות המפרט והתקן הרשמי 
לרבות מולכי הורדה, קופסאת בדיקה שקועות חיבורים לטבעות הגישור, 

"רשת" בגג וכו' .

1.8.4.0020

4,590.00 102.00 45.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 120 ממ"ר. 1.8.4.0030

1,400.00 28.00 50.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 35 ממ"ר. 1.8.4.0040

לא לחישוב !!! 60.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 25 ממ"ר. 1.8.4.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202039

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 100.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 16 ממ"ר. 1.8.4.0060

2,500.00 10.00 250.00 מ"א מוליך הארקה מבודד בחתך 10 ממ"ר כולל מהדקים קנדיים כנדרש לחיבור. 1.8.4.0070

10,500.00 15.00 700.00 מ"א מוליך נחושת חשופה 10 ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש 
לחיבור.

1.8.4.0080

595.00 595.00 קומפלט1.00 פס השואת פוטנציאלים ראשי מנחושת במידות: 60X5 מ"מ ובאורך 1 מטר  
לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר 

הדרושים להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 
20% מקום שמור.

1.8.4.0090

383.00 383.00 קומפלט1.00 פס השואת פוטנציאלים משני מנחושת במידות: 40X4 מ"מ לרבות כל ברגי
החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה.

אורך הפס יתאים למספרהמוליכים שיש לחבר ועוד 20% מקום שמור.

1.8.4.0100

77.00 77.00 1.00 יח' גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן20X2 מ"מ כולל חבקים. 1.8.4.0110

544.00 136.00 4.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה 
מגולוונת עד "2

1.8.4.0120

50,339.0050,339.0050,339.0050,339.00 הארקותהארקותהארקותהארקות 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טלפונים ותקשורת 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,080.00 34.00 120.00 מ"א כבל טלפון 50 זוג (2X0.6 ממ"ר) ,50 מאושר ע"י בזק. 1.8.5.0010

1,105.00 1,105.00 קומפלט1.00 ארון בזק מפח 60X80X25 ס"מ מאושר "בזק" + מנעול רב בריח דגם בזק 
IP-55 להתקנה בגומחה.

1.8.5.0020

1,020.00 255.00 קומפלט4.00 בסיסי חיבור מהדקים (LSA-PLUS) לכבל 50 זוג  בתאום עם בזק, מותקן 
בתוך ארון תקשורת.

1.8.5.0030

1,152.00 128.00 9.00 מ"ר לוח עץ בעובי 2 ס"מ מוקצע ועם פורמייקה לבנה להתקנה צמוד לקיר. 
,המחיר לפי מ"ר של החזית.

1.8.5.0040

4,596.00 383.00 קומפלט12.00 תיבת CI-4 להתקנה בארון תקשורת על פלטת עץ או בהתקנה שקועה כולל
סידור מוליכים על מהדקים שילוט מהדקי מסילה וכו'

1.8.5.0050

4,470.00 298.00 15.00 יח' תיבת CI-3 להתקנה שקועה או בארון תקשורת כנ"ל. 1.8.5.0060

7,650.00 850.00 9.00 מ"ר מבנה לארון תקשורת בנוי מפח מגולוון וצבוע בעומק עד 30 ס"מ ומחולק 
לתאים עם דלתות נפרדות לכל תא ,כולל לוח עץ מוקצע בעובי 2 ס"מ עם 

פורמייקה לבנה בגב הלוחכולל שילוט הארקה , סוקל העמדה וסידורי 
נעילה המחיר לפי מ"ר של החזית.

1.8.5.0070

24,073.0024,073.0024,073.0024,073.00 טלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורת 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אינטרקום 8.6 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202040

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,160.00 4,080.00 קומפלט2.00 מערכת אינטרקום מתוצרת אייפן דגם KB-3MRD כולל יחידה רכזת ראשי 

מסטר עם מסך צבעוני כולל ספק כח כולל בקר אודיו,זכרון לקול תמונות 
ואפשרות דיבורי ל - 6 יחידות לכניסת מבנה כולל חיווט, צנרת וחיבורים 
כולל הנקודות עד להשלמה, כולל כבלים לשלוש יחידות חיצוני קומפלט.

1.8.6.0010

5,610.00 1,870.00 קומפלט3.00 מכשיר אינטרקום חוץ מוגני מים מבנה הכולל יחידת מיקרופון, רמקול 
 KB-DAR 4 עד לרכזת דגםX0.6 ומצלמה ולחצן צלצול כולל הכבל עבורו

תוצרת AIPHONE כולל חיווט צרת וכולל הנקודה עד להשלמה קומפ.

1.8.6.0020

6,800.00 1,700.00 קומפלט4.00 מכשיר אינטרקום פנים, היתר כנ"ל. 1.8.6.0030

5,100.00 1,020.00 קומפלט5.00 מנעול חשמל לדלת שער כניסה כולל תיאום מלא עם יצרן הדלת הכולל 
תיבת חיבורים 10X10X8 צינור 23 לריכוז אינטרקום,נקודת חיבור קיר + 
שנאי+כבל הזנה, 3 צינורות 16 היורדים מתיבת החיבורים לדלת, מתאם 

,AIPHONE לחצן פתיחת דלת, מנעול חשמלי, לחצן זימזום מבחוץ, מפסק 
לניתוק נעילה בסוף יום, כולל 2 שלטים לפתיחה מרחוק וכו לל חיווט, 

צנרת, חיבורים, נקודות וכל העבודות וחומרי העזר הנדרשות וע"פ פרט עד
להשלמה קומפ'.

1.8.6.0040

25,670.0025,670.0025,670.0025,670.00 אינטרקוםאינטרקוםאינטרקוםאינטרקום 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,250.00 21,250.00 קומפלט1.00 רכזת אש כתובתית, תצוגת עברית 256 כתובות, מקלדת אלפנומרית, 

יציאת ,RS232 זיכרון, כולל כל הכרטיסים ליציאה/כניסה וכבוי,ספק כח 
וסוללות, וכל הרשום במפרט+ שילוב מע' כריזה כמפורט וכולל כל 

המחירים למערכת הכריזה .

1.8.7.0010

5,100.00 2,550.00 קומפלט2.00 פנל התראות משני לרכזת שתאושר כולל התקנתו בפנל כבאים, הכבל 
עבורו והצנרת מהרכזת ועד לפנל - וכל הנדרש במפרט הטכני.

1.8.7.0020

53,640.00 298.00 180.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 1.8.7.0030

2,664.00 111.00 24.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 1.8.7.0040

3,680.00 230.00 16.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 1.8.7.0050

1,020.00 340.00 3.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חצונית עם נצנץ. 1.8.7.0060

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 מיכל גז FM-200 במשקל 5 ק"ג עבור כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כולל 
נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל, כרטיס הפעלה אוטומטי ברכזת , 
מפסק שבירה להפעלת הכיבויבאופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם חיווט

המערכת כמפורט במפרט הטכני, וחיווט וחיבור לניתוק לוח, קומפלט.

1.8.7.0070

18,700.00 4,675.00 4.00 יח' מיכל גז FM-200 במשקל 3 ק"ג היתר כנ"ל 1.8.7.0080

7,650.00 3,825.00 2.00 יח' מיכל גז FM-200 במשקל 1 ק"ג היתר כנ"ל 1.8.7.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202041

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,896.00 272.00 18.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת גילוי אש כתובתי. 1.8.7.0100

578.00 578.00 1.00 יח' חייגן אוטומטי כולל הקלטה לפי המפרט. 1.8.7.0110

1,700.00 425.00 4.00 יח' גלאי חום אש כנדרש. 1.8.7.0120

1,734.00 102.00 17.00 יח' תוספת עלות להתקנת גלאי בלוח חשמל כולל מתקני תליה, אביזרים, 
חומר ועבודה קומפלט.

1.8.7.0130

340.00 340.00 1.00 יח' נקודת הזנה לרכזת כולל צנרת כבל ומפסק דו קוטבי קומפלט. 1.8.7.0140

6,460.00 323.00 20.00 יח' יחידת כתובת INPUT או OUTPUT להפעלת כיבוי ניתוק וכו' 1.8.7.0150

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 כל תיכנות המערכת גלוי וכיבוי אש להשלמה כולל בין היתר אינטגרציה 
עם מערכת מיזוג אוויר,מעליות,חלונות עשן, תיכנות שמות חדרים,מסכים, 

קומפלט וכן קבלת כל האביזרים למבנה הישן וחיבורים לרכזת.

1.8.7.0160

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 פנל כבאים כמפורט ולפי פרט עם חלון שקוף לפי הנדרש ושילוב מפסקים 
ואביזרים הכל קומפלט כולל הרכבתם.

1.8.7.0170

1,530.00 255.00 קומפלט6.00 השלמת איטום לוח בתאום עם המפקח, על פי התקן לפי לוח קומפלט 
בחומר עמיד אש מאושר.

1.8.7.0180

4,250.00 2,125.00 קומפלט2.00 העברת המתקן בדיקת גילוי וכיבוי אש של מכון התקנים עד לאישורו 
הסופי כי המערכת עומדת בתקן 1220 הישראלי ואחר הנדרש.

1.8.7.0190

11,050.00 11,050.00 קומפלט1.00  "19 RACK + מערכת כריזה משולבת עם מע' גילוי אש כולל מגברים
בהספק 600W לרבות חיווט חיבור וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים 

עד להשלמה, קומפ' לפי המפרט כוללכרטיס צילצולים לבית 
הספר,מערכת הכריזה תיהיה משולבת עם מערכת גילוי אש.

1.8.7.0200

25,330.00 298.00 85.00 יח' רמקול לכריזה "8W 8 עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה
אקוסטית.

1.8.7.0210

2,681.00 383.00 7.00 יח' רמקול לכריזה "8W 8 עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על 
הקיר כולל ביטון הקופסה.

1.8.7.0220

1,149.00 383.00 3.00 יח' שופר קול להתקנה חיצונית 15W שנאי קו וקופסא מוגנת מים קומפלט. 1.8.7.0230

5,100.00 2,550.00 2.00 יח' מיקרופון אלחוטי כולל כל הדרוש קומפלט. 1.8.7.0240

2,550.00 850.00 קומפלט3.00 הספקה והתקנת עמדת כריזה כולל מיקרופון וחיבורה למערכת לרבות 
כבלים מובילים מעברים וכל חומרי ועבודות העזר ככל שיידרשו עד 

להשלמה קומפ' לפי מפרט.

1.8.7.0250

194,952.00194,952.00194,952.00194,952.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזהגילוי וכיבוי אש + מערכת כריזהגילוי וכיבוי אש + מערכת כריזהגילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.8 תת פרק:
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כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 כל גופי התאורה דורשים את אישור האדריכל והיועץ לפני רכישתם 

והתקנתם אפ' אם נלקח דגם מדוייק לפי הכתב כמויות. צבע סופי וגימור 
ע"פ האדריכל.  .2 כל המחירים כוללים בין היתר אספקה והתקנה, 

הובלה,יבוא, אחסון, אישור תקן, וכל האביזרים וחומרי עזר וכולל נורות 
וציוד מלא.

1,200.00 60.00 20.00 יח' קבלת גו"ת מכל סוג באתר והתקנתו ע"פ הוראות היצרן (שנרכש ע"י 
אחרים).

1.8.8.0020

11,248.00 304.00 37.00 יח' גו"ת צמוד תקרה בסיס פוליאסטר משוריין IP65 5500lm 39W גוון אור 
4000K כדוגמת FAVOURITE IBV 771 של לירד שטייניץ

1.8.8.0030

19,150.00 383.00 50.00 יח'  IP-20 גו"ת שקוע/צמוד לתקרה מתכתי אסימטרי להארת לוח הכיתה
1200lm 22W גוון אור 4000K כדוגמת CIVA-ALTI של לירד שטייניץ

1.8.8.0040

3,060.00 170.00 18.00 מ"א  4000K 144 גוון אורlm 10W פס לד להתקנה בתוך פרופיל אלומיניום
כדוגמת HYDRA LED של לירד שטייניץ

1.8.8.0050

15,300.00 510.00 30.00 מ"א גו"ת לד מבנה סגסוגת אלומיניום 28X25 ס"מ גובה 8 ס"מ , 40W להתקנה 
על הטיח IP66 גוון אור 5000K=IK 0.8 נצילות אורית 130 לומן - לוואט.

1.8.8.0060

96,560.00 284.00 340.00 יח' גו"ת לד Back Light שקוע תקרה מתכתי, IP40 4100lm 35W גוון אור 
4000K בגודל 60X60 כדוגמת Flat-G של לירד שטייניץ

1.8.8.0070

18,240.00 304.00 60.00 יח'  IP40 ,שקוע תקרה מתכתי מאושר פיקוד העורף Back Light גו"ת לד
4100lm 35W גוון אור 4000K בגודל 60X60 כדוגמת Flat-G של לירד 

שטייניץ

1.8.8.0080

59,004.00 298.00 198.00 יח' גו"ת לד Back Light שקוע בתקרה מונמכת IP-20 3240lm 30W גוון אור 
,4000K כדוגמת artled uniled של לירד שטייניץ

1.8.8.0090

2,718.00 906.00 3.00 יח'  IP40 5300lm ,גו"ת לד עגול שקוע תקרה בקוטר 60 ס"מ עשוי אלומיניום
46W גוון אור 4000K כדוגמת Corvus-G של לירד שטייניץ

1.8.8.0100

3,825.00 1,275.00 3.00 יח'  IP40 7800lm ,גו"ת לד עגול שקוע תקרה בקוטר 80 ס"מ עשוי אלומיניום
65W גוון אור 4000K כדוגמת Corvus-G של לירד שטייניץ

1.8.8.0110

1,740.00 580.00 3.00 יח'  0lm ,גו"ת לד עגול שקוע תקרה בקוטר 40 ס"מ געשוי אלומיניום
20WגIP40 230 גוון אור 4000K כדוגמת Corvus-G של לירד שטייניץ

1.8.8.0120

14,700.00 294.00 50.00 יח' גו"ת LED צמוד קיר/תקרה, IP54 1068lm 12W גוון אור 4000K כדוגמת 
DECO LED AL08 של לירד שטייניץ

1.8.8.0130

19,850.00 794.00 25.00 יח'  PIAZZA 4000 כדוגמתK גוון אור IP65 2910lm 25W ,צמוד קיר LED גו"ת
THORN של לירד שטייניץ

1.8.8.0140

31,220.00 223.00 140.00 יח'  4000K גוון אור IP40 1315lm 13W ,גו"ת לד שקוע עשוי אלומיניום
כדוגמת LUNA 014 של לירד שטייניץ

1.8.8.0150

21,420.00 238.00 90.00 יח'  4000K גוון אור IP40 1915lm 19W ,גו"ת לד שקוע עשוי אלומיניום
כדוגמת LUNA 019 של לירד שטייניץ

1.8.8.0160

9,585.00 213.00 45.00 יח'  4000K גוון אור IP40 1050lm 10W ,גו"ת לד שקוע עשוי אלומיניום
כדוגמת Snow 014 של לירד שטייניץ

1.8.8.0170
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תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 255.00 10.00 יח'  4000K גוון אור IP40 3500lm 30W ,גו"ת לד שקוע עשוי אלומיניום

כדוגמת Snow 023 של לירד שטייניץ
1.8.8.0180

2,550.00 1,275.00 2.00 יח' זרקוק תאורה לד להתקנת חוץ , IP66 13500lm 100W להצפה כדוגמת  
HGC hI-SPOT של לירד שטייניץ.

1.8.8.0190

70,030.00 298.00 235.00 יח'  2W צמוד/שקוע לתאורת חירום 180 דקות כולל סוללת לתיום LED גו"ת
כולל לחצן בדיקה, נורות סימון ובדיקה עצמית דגם ,I-TECH M2 של 

TM-Technologie יבואן קשטן תאורה

1.8.8.0200

26,010.00 306.00 85.00 יח' גו"ת שלט יציאה או "יציאה חירום" רב תכליתי עם נורות LED ל 90 דקות
לעבודה רצופה בהפסקת חשמל כולל הגנה בפני פריקת יתר, זמן חיים 

מעל 60,000 שעות להתקנה עלהקיר או תקרה מונמכת בהתאמה מלאה 
ואישור לתקן (ראה מפרט) כדוגמת EATON VELOS של לירד שטייניץ

1.8.8.0210

5,490.00 549.00 10.00 יח'  4000K גוון אור IP65 470lm 4.1W ,שקוע קיר עשוי אלומיניום LED גו"ת
כדוגמת I-Brick-h Ramp Short של לירד שטייניץ

1.8.8.0220

27,186.00 1,182.00 23.00 יח'  IP65 ,גו"ת לד עשוי סגסוגת אלומיניום לעבודה בתנאים קשים במיוחד
12,000lm 100W  גוון אור 4000K כדוגמת HiCLOUD של לירד שטייניץ

1.8.8.0230

462,636.00462,636.00462,636.00462,636.00 גופי תאורהגופי תאורהגופי תאורהגופי תאורה 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,014,361.002,014,361.002,014,361.002,014,361.00 עבודות  חשמלנקודותעבודות  חשמלנקודותעבודות  חשמלנקודותעבודות  חשמלנקודות 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
372,535.24 77.00 4,838.12 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות 

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים - במבנה + עמדת שוטר
1.9.11.0010

105,034.15 65.00 1,615.91 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה 
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) 

וזוויתנים

1.9.11.0020

477,569.39477,569.39477,569.39477,569.39 טיח פניםטיח פניםטיח פניםטיח פנים 9.119.119.119.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,707.36 94.00 39.44 מ"ר טיח רב תכליתי PL130 או PL770" מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת

סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 5 מ"מ
1.9.13.0010

3,707.363,707.363,707.363,707.36 טיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"ד 9.139.139.139.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
77,763.00 98.00 793.50 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת

ושכבת שליכטה שחורה
1.9.21.0010
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תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

77,763.0077,763.0077,763.0077,763.00 טיח חוץטיח חוץטיח חוץטיח חוץ 9.219.219.219.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח לבידוד תרמי 9.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,996.34 247.00 186.22 מ"ר טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ, דוגמת "טיח תרמי TH200" או "טיח 

תרמי TH300" או "טיח תרמי TH400" או ש"ע, לרבות שכבת "הרבצה 
צמנטית PL100" תחתונה בעובי 0.5ס"מ, טיח תרמי בעובי 4 ס"מ, ישור 
ופלוס ברצועות לפי פרופילים ממתכת (כ- 1.0 מ"א/מ"ר), רשת ושכבה 

טיח מגן "PL122" או ש"ע בעובי 0.5 ס"מ

1.9.23.0010

45,996.3445,996.3445,996.3445,996.34 טיח לבידוד תרמיטיח לבידוד תרמיטיח לבידוד תרמיטיח לבידוד תרמי 9.239.239.239.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

605,036.09605,036.09605,036.09605,036.09 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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
160,956.50 178.00 904.25 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 

 - R-10 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר מקדם החלקה
מבנה + עמדת שוטר

1.10.31.0010

1,454.10 37.00 39.30 מ"א שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 7,10 ס"מ - (למקדם החלקה R-10) - מבנה + 
עמדת שוטר

1.10.31.0020

267,564.26 178.00 1,503.17 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 
R-9 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר מקדם החלקה

1.10.31.0030

45,661.70 37.00 1,234.10 מ"א (R-9 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 7,10 ס"מ 1.10.31.0040

12,741.12 553.00 23.04 מ"ר נגיש - מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפלב"מ 316 (נירוסטה), 
בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב

60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6

1.10.31.0050

93,667.86 198.00 473.07 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי
8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר

1.10.31.0060

5,694.90 41.00 138.90 מ"א (R-11 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ 1.10.31.0070

936.00 104.00 9.00 מ"ר תוספת עבור עיבוד שיפועים לניקוז באריחי הריצוף ברצפת מקלחון 1.10.31.0080

588,676.44588,676.44588,676.44588,676.44 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.3110.3110.3110.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדרגות 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,355.70 251.00 180.70 מ"א חיפוי מדרגות בשיש (אבן), שלח ברוחב 30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב

12 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 140 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)
1.10.32.0010

45,355.7045,355.7045,355.7045,355.70 מדרגותמדרגותמדרגותמדרגות 10.3210.3210.3210.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדה מתפלסת 10.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,733.90 81.00 181.90 מ"ר מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשטיחים, P.V.C או פרקט) 1.10.40.0010

5,457.00 30.00 181.90 מ"ר תוספת עבור כל 1.0 ס"מ נוסף למצע מדה מתפלסת כמפורט בסעיף 
10.040.0112

1.10.40.0020

20,190.9020,190.9020,190.9020,190.90 מדה מתפלסתמדה מתפלסתמדה מתפלסתמדה מתפלסת 10.4010.4010.4010.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

PVC ריצוף ביריעות 10.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,380.00 200.00 181.90 מ"ר ריצוף ביריעות P.V.C מסוג "טרספורט" או ש"ע בעובי כולל של 6 מ"מ (4 

מ"מ ספוג עם רשת זכוכית במחיר יסוד 42 ש"ח/מ"ר + 2 מ"מ יריעת 
טראספורט במחיר יסוד 103 ש"ח/מ"ר, על משטח מיושר וקשיח הנמדד 

בנפרד. הריצוף בעל רמת סיווג אש לפי ת''י 755 - בקומת קרקע

1.10.41.0010

819.60 15.00 54.64 מ"א שיפולי P.V.C בגובה 10 ס"מ 1.10.41.0020

37,199.6037,199.6037,199.6037,199.60 PVC ריצוף ביריעותPVC ריצוף ביריעותPVC ריצוף ביריעותPVC ריצוף ביריעות 10.4110.4110.4110.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
339,341.10 210.00 1,615.91 מ"ר חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, 

מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר
1.10.50.0010

57,291.48 387.00 148.04 מ"ר חיפוי קירות חוץ באריחי טרקוטה בהרכבה רטובה במידות 30/60 ס"מ 
בעובי עד 2.5 ס"מ, לרבות פוגות אופקיות ואנכיות בעובי 1 ס"מ, דוגמת 

"טרקוטה אופקים" או ש"ע, מחיר יסוד 200 ש"ח/מ"ר

1.10.50.0020

396,632.58396,632.58396,632.58396,632.58 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 10.5010.5010.5010.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
792.00 66.00 12.00 מ"א נגיש- סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין 

מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (1:2), לפי 
דרישות ת"י 1918 חלקים ,11.3

1.10.63.0010

13,010.40 72.00 180.70 מ"א נגיש- זוית אלומיניום, במידות 45/35 מ"מ, מחורצת נגד החלקה והגנה 
משבירה ושחיקה להתקנה על קצות שלחי מדרגות, לפי דרישת ת"' 2279

1.10.63.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,802.4013,802.4013,802.4013,802.40 סימון נגד החלקהסימון נגד החלקהסימון נגד החלקהסימון נגד החלקה 10.6310.6310.6310.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספים 10.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,196.44 163.00 31.88 מ"א נדבכי ראש (קופינג) מלוחות שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ ורוחב עד 

30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"א - עבור ספי אבן בפתחי דלתות
1.10.80.0010

5,196.445,196.445,196.445,196.44 ספיםספיםספיםספים 10.8010.8010.8010.80 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,940.00 54.00 110.00 מ"א פרופיל הפרדה חצי ירח מאלומיניום ברוחב 40 מ"מ ובעובי 2 מ"מ לכיסוי 

מעבר בין סוגי ריצוף שונים
1.10.81.0010

20,424.14 43.00 474.98 מ"א פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 10 מ"מ 1.10.81.0020

26,364.1426,364.1426,364.1426,364.14 תוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.8110.8110.8110.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,133,418.201,133,418.201,133,418.201,133,418.20 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
143,635.68 27.00 5,319.84 מ"ר צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, 

לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
2000" או ש"ע - כולל בעמדת שוטר

1.11.11.0010

4,350.00 29.00 150.00 מ"ר צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים 
ב-3 שכבות

1.11.11.0020

147,985.68147,985.68147,985.68147,985.68 צבע פניםצבע פניםצבע פניםצבע פנים 11.1111.1111.1111.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,938.72 74.00 607.28 מ"ר שליכט צבעוני מנרלי טבעי "דקוליין אינקה N-10" או ש"ע, מרקם חולי, 

כמות של 4 ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית על טיח שחור, לרבות מריחת 
סילר בשטחי חוץ

1.11.12.0010

44,938.7244,938.7244,938.7244,938.72 צבע חוץצבע חוץצבע חוץצבע חוץ 11.1211.1211.1211.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

192,924.40192,924.40192,924.40192,924.40 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202047

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ומניעת חדירת רטיבות למשך 10 

שנים.האחריות תתבטא במכתב אחריות שיימסר על ידו למזמין.הקבלן 
מקבל את העבודה על סמך אחריות זו. הקבל יעביר תכנון שופ דרואינג 

לאישור האדריכל וניהול הפרויקט לפני ביצוע חלון לדג'

עובי זכוכיות ייקבע לפי תקן ולא יפחת מהעובי המוגדר במפרטמנח"י 
המצורף למסמכי המכרז. כל הזכוכיות טריפלקס בשני עוביים שונים.

אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,556.00 8,889.00 4.00 יח' טיפוס-א-01 - חלון משולב קבוע והזזה במידות  540/176 ס"מ 1.12.1.0010

78,358.00 5,597.00 14.00 יח' טיפוס-א-02 - חלון משולב קבוע והזזה במידות  340/176 ס"מ 1.12.1.0020

8,832.00 4,416.00 2.00 יח' טיפוס-א-03 -חלון  במידות 335/141 ס"מ הכולל שני חלונות הזזה דו 
כנפיים

1.12.1.0030

32,895.00 3,655.00 9.00 יח' טיפוס-א-04 -חלון  משולב במידות 222/176 ס"מ הכולל חלון לשחרור עשן
וקבוע

1.12.1.0040

35,544.00 2,962.00 12.00 יח' טיפוס-א-05 -חלון  משולב במידות 180/176 ס"מ 1.12.1.0050

4,395.00 4,395.00 1.00 יח' טיפוס-א-06 -חלון  משולב במידות 180/261 ס"מ 1.12.1.0060

11,520.00 2,304.00 5.00 יח' טיפוס-א-07 -חלון  משולב במידות 140/176 ס"מ 1.12.1.0070

28,152.00 1,564.00 18.00 יח' טיפוס-א-08 -חלון  משולב במידות 95/176 ס"מ 1.12.1.0080

19,547.00 1,777.00 11.00 יח' טיפוס-א-09 -חלון  משולב במידות 95/176 ס"מ 1.12.1.0090

8,631.00 1,233.00 7.00 יח' טיפוס-א-10 -חלון  קיפ במידות 95/72 ס"מ 1.12.1.0100

27,126.00 1,233.00 22.00 יח' טיפוס-א-11 -חלון  קיפ במידות 70/72 ס"מ 1.12.1.0110

19,896.00 1,658.00 12.00 יח' טיפוס-א-12 -חלון  בטחון אטום במידות 100/100 ס"מ 1.12.1.0120

3,954.00 1,318.00 3.00 יח' טיפוס-א-13 -חלון  משולב במידות 176/80 ס"מ 1.12.1.0130

8,990.00 1,798.00 5.00 יח' טיפוס-א-14 -חלון  משולב במידות 120/160 ס"מ 1.12.1.0140

19,734.00 897.00 22.00 יח' טיפוס-א-15 -חלון  הזזה במידות 120/80 ס"מ 1.12.1.0150



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202048

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,732.00 3,732.00 1.00 יח' טיפוס-א-16 -חלון  משולב במידות 254/157 ס"מ 1.12.1.0160

1,471.00 1,471.00 1.00 יח' טיפוס-א-17 -חלון  משולב במידות 100/1577 ס"מ 1.12.1.0170

5,891.00 5,891.00 1.00 יח' טיפוס-א-19 -חלון הזזה 3 כנפיים+תריס נגלל חשמלי ומדף מעץ בוק   
במידות 175/144 ס"מ

1.12.1.0180

7,310.00 7,310.00 1.00 יח' טיפוס-א-20 -חלון משולב במידות 275/298 ס"מ 1.12.1.0190

13,686.00 6,843.00 2.00 יח' טיפוס-א-21 -חלון משולב במידות 287/255 ס"מ הכולל 2 שדות לשחרור 
עשן

1.12.1.0200

6,575.00 6,575.00 1.00 יח' טיפוס-א-22 -חלון משולב במידות 287/245 ס"מ הכולל 4 שדות לשחרור 
עשן

1.12.1.0210

7,896.00 3,948.00 2.00 יח' טיפוס-א-23 -חלון משולב במידות 240/176 ס"מ הכולל 1 שדות לשחרור 
עשן

1.12.1.0220

6,165.00 1,233.00 5.00 יח' טיפוס-א-24 -5 יח' חלון רפפות זכוכית במידות 65/72 ס"מ לשחרור עשן 
משולבים באלמנט מסגרות

1.12.1.0230

3,277.00 3,277.00 1.00 יח' טיפוס-א-25 - 3 שדות מסגרות אלמיניום במידות 240/73 ס"מ ובהן רפפות 
זכוכית לשחרור עשן נתונים במבנה בסגרות פלדה

1.12.1.0240

3,698.00 3,698.00 1.00 יח' טיפוס-א-26 - 3 שדות מסגרות אלמיניום במידות 222/28 ס"מ ובהן רפפות 
זכוכית לשחרור עשן נתונים במבנה בסגרות פלדה

1.12.1.0250

25,032.00 298.00 84.00 יח' טיפוס-א-27 -תושבת מפרופיל 9000 מלבני חלול במידות 150/50/5 מ"מ 1.12.1.0260

427,863.00427,863.00427,863.00427,863.00 אלומיניוםאלומיניוםאלומיניוםאלומיניום 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מנוע 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,077.00 2,151.00 27.00 יח' מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) "דגם -CDC"200/300" או ש"ע תוצרת חב' 

"DBH גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 2-21927 לפתיחה
וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 0.5 אמפר 24V/DC עמיד אש של 
300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 300 מ"מ למשקל חלון 200
ניוטון תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כ דוגמת חב' 

"מטלפרס"או ש"ע כולל יח' פיקוד ובקרה, לחצן הפעלה אזורי לשעת 
חירום, כולל כרטיס אלקטרוני לפתיחה מקומית המאפשר שימוש בחלון גם

לאיוורור כולל כרטיס אלקטרוני ריסט לסגירת חלונות לאחר התראת 
גילוי אש, כולל התקנה, פיגום, חיווט מע' מושלמת ואישורי מכון תקנים.

1.12.2.0010

58,077.0058,077.0058,077.0058,077.00 מנועמנועמנועמנוע 12.212.212.212.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

485,940.00485,940.00485,940.00485,940.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,000.52 306.00 212.42 מ"א אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן 

בעיבוד "מלוטש" מאבן זהה עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז 
המים

1.14.20.0010

221,100.30 306.00 722.55 מ"א חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 25 
ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"

1.14.20.0020

286,100.82286,100.82286,100.82286,100.82 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםעיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםעיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.2014.2014.2014.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,738.30 323.00 222.10 מ"א נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד 

לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן - במעקה גג 
ובמרפסת

1.14.30.0010

71,738.3071,738.3071,738.3071,738.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.3014.3014.3014.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
507,046.16 361.00 1,404.56 מ"ר חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 5 ס"מ, לרבות 

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

האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד
לאבן 150 ש"ח/מ"ר

1.14.50.0010

19,663.84 14.00 1,404.56 מ"ר רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 15/15 ס"מ, לרבות עיגונה 1.14.50.0020

526,710.00526,710.00526,710.00526,710.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.5014.5014.5014.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,907.40 153.00 345.80 מ"א זויתן במידות 80/80/8 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים 1.14.70.0010

52,907.4052,907.4052,907.4052,907.40 תוספת למחירי החיפויים בקירותתוספת למחירי החיפויים בקירותתוספת למחירי החיפויים בקירותתוספת למחירי החיפויים בקירות 14.7014.7014.7014.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

937,456.52937,456.52937,456.52937,456.52 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אווירהערות 15 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יחדות בפרק כוללים תאום כל התוכניות ע"י מהנדס ביצוע של קבלן

עם יועצים ומתכננים אחרים (אדריכל,קונסטרוקטור, יועץ חשמל 
וכו').קבלת אישורים שלהם למקם היחידות מ"א, תוואי הצינורות וכו' 

לפני ביצוע העבודה. אין התחלת עבודה ללא תיאום תכנית ואישור 
המפקח. כל הזזה,כל פירוקים , כל שינוי מיקום יחידות מ"א או צינ ורות 
וביצוע חוזר של יחידות מ"א,צנרת וכו' באחריות של הקבלן הראשי ועל 

חשבונו. קבלן המבצע עבודות מ"א חייב לבצע השינויים ללא שום תמורה 
מהמזמין. מחירי יחידדות עבודה בפרק הם לעבודה מושלמת, לרבות 

צצנרת,וכוללים בנוסף ביצוע פתחים,קידוח חורים, ביצוע שקעים 
וחריצים, שרוולים לצינורות וכבלים וכו'תיאום תכניות ואי
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כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תת פרק 15.1 ציוד ראשי - מיזוג אוויר ואוורוראספקה והתקנה מושלמים 
של יחידות מיזוג, חיבור חיווט מושלמים לרבות צנרת גז מבודדת, ניקוז, 
חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמת כסף 

במוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מהדגם הנדרש. הצנרת תבודד בגומי 
ספוגי. "ארמפלקס" בעובי דופן כמתואר במיפרט. הב ידוד יהיה רציף 

מודבק ומושלם ללא נפגעים. צנרת חשמל תהיה מכבלי P.V.C מצופים 
ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים מתאימים. 
כלל היחידות יהיועעם מנתק ביטחון ליחידות החיצוניות והפנימיות, 
צינורות הגז, החשמל והפיקוד בתוך הבניין יותקנו בתוך תעלות רשת 

ומחוץ לבניין בתוך תעלות פח מגלוון צבוע מראשל

16,150.00 16,150.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מיזוג אוויר מיני מרכזית, היחידה 
 59,000, BTU/H 52,000 ותפוקת חימום BTU/H לתפוקת קירור של

וספיקת אוויר CFM ,2,200 בתנאי התכנון, של מזגן תוצרת "אלקטרה" 
סידרה אלקטרה EMD + אינוורטר, דגם ,EMD+INV 70T או ש"ע כמפורט 
בלבד. בקר ,STAR שלט קירי ,RCW ותרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכלד
בר שהוא לרבות יתר הנדרש להתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש, 

גלאי נפח לניתוק המאייד לאחר השה"ה.

1.15.1.0020

28,900.00 14,450.00 קומפלט2.00 Jamaica Smart I בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 
 42,650 BTU/H, 45,000 ותפוקת חימום BTU/H, אלקטרה+אינוורטר דגם
כנ"ל אבל היחידה לתפוקת קירור של,nverter 50T או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0030

28,900.00 14,450.00 קומפלט2.00 כנ"ל אבל היחידה לתפוקת קירור של BTU/H ,44,350 ותפוקת חימום 
BTU/H ,50,000 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 

אלקטרה+אינוורטר דגם ,EMD+INV 60T אוש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0040

30,770.00 15,385.00 קומפלט2.00 כנ"ל אבל היחידה לתפוקת קירור של BTU/H 34,100 ותפוקת חימום 
BTU/H ,40,000 בתנא התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה אלקטרה 

+ אינוורטר דגם ,EMD+INV 40T או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0050

46,155.00 15,385.00 קומפלט3.00 Jamaica Smart  בתנא התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה אלקטרה
+ אינוורטר דגם ,BTU/H 37,200 ותפוקת חימום BTU/H 34,100 כנ"ל אבל

היחידה לתפוקת קירור שלTInverter ,40 או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0060

367,200.00 15,300.00 קומפלט24.00 כנ"ל אבל היחידה לתפוקת קירור של BTU/H ,32,000 ותפוקת חימום 
BTU/H ,35,150 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 

אלקטרה+אינוורטר דגם ,EMD+INV 38T אוש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0070

17,017.00 17,017.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - (יט"א 
--1 קומת כניסה אולם רבתכ), ספיקת אוויר CFM ,1200 תפוקת קירור 

BTU/H ,70,800 לרבות כל האביזFilter Box ,רים, בעלות 6 שורות עומק 
(2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 מטר, 

חיבורים גמישים בין היחידה לתעלות. לרבות פנל הפעלהכ מפורט 
בתוכניות, מפרט וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה Fresh Air תוצרת 

"אוריס" / "יוניק" / " מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0080

43,776.00 21,888.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - 
(יט"א-2,3  - קומת כניסה אולם רבתכ), ספיקת אוויר CFM ,3000 תפוקת 

קירור BTU/H ,90,100 לרבות כל האFilter B ,ביזרים, בעלות 6 שורות 
עומק (2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 

 ox מטר, חיבורים גמישים בין היחידה לתעלות. לרבות פנל הפעלה
כמפורט בתוכניות, מפרט וטבלאות ציוד. תוצרת "אוריס" / "יוניק" / " 

מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202051

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,813.00 13,813.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - (יט"א-4 

 56,640, BTU/H 1180 תפוקת קירור, CFM קומת א'), ספיקת אוויר -
לרבות כל האביזרים, בעלות 4שורות עומק (2 צינורות) וגוף חימום 

חשמלי. ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 מטר, חיבורים גמישים בין 
היחידה לתעלות. לרבות פנל הפעלה, Filter Box כמפורט בתוכניו ת, 

מפרט וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה Fresh Air תוצרת "אוריס" / "יוניק" 
/ " מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0100

13,813.00 13,813.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - (יט"א-5 
- קומת ב'), ספיקת אוויר CFM ,1260 תפוקת קירורBTU/H ,60,480 לרבות

כל האביזרים, בעלות 4 שורות עומק (2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. 
ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 מטר, חיבורים גמישים בין היחידה 
לתעלות. לרבות פנל הפעלה, Filter Box כמפורט בתוכניו ת, מפרט 

וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה Fresh Air תוצרת "אוריס" / "יוניק" / " 
מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0110

21,038.00 21,038.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - (יט"א-6 
- קומת ב'), ספיקת אוויר CFM ,2070 תפוקת קירורBTU/H ,99,360 לרבות

כל האביזרים, בעלות 4 שורות עומק (2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. 
ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 מטר, חיבורים גמישים בין היחידה 

לתעלות. לרבות פנל הפעלה, ,Filter Box גלאי ,CO כמפו רט בתוכניות, 
מפרט וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה Fresh Air תוצרת "אוריס" / "יוניק" 

/ " מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0120

11,271.00 11,271.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - (יט"א-7 
- קומת ב'), ספיקת אוויר CFM ,1000 תפוקת קירורBTU/H ,48,000 לרבות

כל האביזרים, בעלות 4 שורות עומק (2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. 
ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 מטר, חיבורים גמישים בין היחידה 
לתעלות. לרבות פנל הפעלה, Filter Box כמפורט בתוכניו ת, מפרט 

וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה Fresh Air תוצרת "אוריס" / "יוניק" / " 
מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0130

10,166.00 10,166.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת - (יט"א-8 
- קומת ב'), ספיקת אוויר CFM ,710 תפוקת קירורBTU/H ,34,080 לרבות 

כל האביזרים, בעלות 4 שורות עומק (2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. 
ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2 מטר, חיבורים גמישים בין היחידה 
לתעלות. לרבות פנל הפעלה, Filter Box כמפורט בתוכניות , מפרט 

וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה Fresh Air תוצרת "אוריס" / "יוניק" / " 
מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ",  או ש"ע.

1.15.1.0140

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מיזוג מולטי אינוורטר. היחידה 
לתפוקת קירור של BTU/H 45,000 ותפוקת חימום BTU/H ,51,200 בתנאי 

התכנון, של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה אלקטרה PREMIER מולטי 
אינוורטר דגם 3PH, 1:5 MULTI BOX כולל חיבור 5 יחידות פנים 

(145+145+145+145+145) עם תפוקת קירור BTU/H 9,400 ותפוקת חימום
,BTU/H 900 9 לכל יחידה, או ש"ע כמפורט בלבד. שלט רחוק "קירי 

RCW" ותרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל דבר שהוא לרבות יתר הנדרש 
להתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדדרש לרבות גלאי נפח לניתוק 

המאייד לאחר השה"

1.15.1.0150

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 כנ"ל להתקנה מושלמת וליחידת החוץ, אבל חיבור 5 יחידות פנים תוצרת 
אלקטרה (175+145+145+145+145), הספקי יחידות הפנים בהתאם 

לתפוקות הדגמים באלקטרה, או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0160

7,013.00 7,013.00 קומפלט1.00 כנ"ל אבל יחידת החוץ לתפוקת קירור של BTU/H 35,000 ותפוקת חימום 
BTU/H ,36,200 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 

אלקטרה PREMIER מולטי אינוורטר דגם  1Ph 1:4 MULTI BOX כולל 
חיבור 3 יחידות פנים (22+22+145), הספקי יחידות הפנים בהתאם 

לתפוקות הדגמים באלקטרה, או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0170



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202052

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,860.00 6,715.00 קומפלט4.00 כנ"ל אבל יחידת החוץ לתפוקת קירור של BTU/H 32,000 ותפוקת חימום 

BTU/H ,31,000 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 
אלקטרה PLATINUM מולטי אינוורטר,דגם  QUTTRO ,1:4 כולל חיבור 4 

יחידות פנים (145+145+145+145), הספקי יחידות הפנים בהתאם 
לתפוקות הדגמים באלקטרה, או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0180

7,013.00 7,013.00 קומפלט1.00 כנ"ל אבל יחידת החוץ לתפוקת קירור של BTU/H 30,000 ותפוקת חימום 
BTU/H ,31,000 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 

אלקטרה PLATINUM מולטי אינוורטר,דגם  TRIO ,1:3 כולל חיבור 3 
יחידות פנים (145+145+145), הספקי יחידות הפנים בהתאם לתפוקות 

הדגמים באלקטרה, או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0190

7,013.00 7,013.00 קומפלט1.00 כנ"ל להתקנה וליחידת החוץ, אבל חיבור 2 יחידות פנים (170+170), 
הספקי יחידות הפנים בהתאם לתפוקות הדגמים באלקטרה, או ש"ע 

כמפורט בלבד.

1.15.1.0200

3,485.00 3,485.00 קומפלט1.00 כנ"ל אבל יחידת החוץ לתפוקת קירור של BTU/H 19,000 ותפוקת חימום 
BTU/H ,21,100 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 

אלקטרה PLATINUM מולטי אינוורטר,דגם  DUO ,1:2 כולל חיבור 2 
יחידות פנים (145+145), הספקי יחידות הפנים בהתאם לתפוקות הדגמים 

באלקטרה, או ש"ע כמפורט בלבד.

1.15.1.0210

7,956.00 3,978.00 קומפלט2.00 עבור חדר חשמל, אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מיזוג אוויר, חיבור 
לצנרת הגז, לקו התקשורת, חיבור לניקוז. היחידה לתפוקת קירור של 

BTU/H 9,400 ותפוקת חימוםשל BTU/H ,9,900 בתנאי התכנון,  תוצרת 
"אלקטרה" PLATINUM + אינוורטר  .145 המחיר כולל את כל הנדרש 
להתקנה והפעלה מושלמת לרבות גלאי נפח לניתוק המאייד לאחרהש 

ה"ה.

1.15.1.0220

16,065.00 765.00 21.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי, 
 9,400 BTU/H אינוורטר 145 לתפוקת קירור PLATINUM דגם: אלקטרה

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרתגז וחשמל.

1.15.1.0230

7,650.00 765.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי, 
 9,400 BTU/H אינוורטר 145 לתפוקת קירור PREMIUM דגם: אלקטרה

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל.

1.15.1.0240

1,870.00 935.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי, 
 12,100 BTU/H אינוורטר 170 לתפוקת קירור PLATINUM דגם: אלקטרה

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרתגז וחשמל.

1.15.1.0250

935.00 935.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי, 
 12,100 BTU/H אינוורטר 175 לתפוקת קירור PREMIUM דגם: אלקטרה

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרתגז וחשמל.

1.15.1.0260

2,296.00 1,148.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי, 
 17,400 BTU/H אינוורטר 22 לתפוקת קירור PREMIUM דגם: אלקטרה

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל.

1.15.1.0270

22,440.00 102.00 220.00 מ"א צנרת גז וחשמל עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת 
מבודדים בקטרים ",3/4 ",3/8 צינורות חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד

יחדיו בשרוול, לרבותמילוי גז ושמן כנדרש לצנרת זו.

1.15.1.0280



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202053

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79,430.00 94.00 845.00 מ"א צנרת גז וחשמל עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת 

מבודדים בקטרים ",5/8 ",3/8 צינורות חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד
יחדיו בשרוול, לרבותמילוי גז ושמן כנדרש לצנרת זו.

1.15.1.0290

61,625.00 85.00 725.00 מ"א צנרת גז וחשמל עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת 
מבודדים בקטרים ",1/4 ",3/8 צינורות חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד

יחדיו בשרוול, לרבותמילוי גז ושמן כנדרש לצנרת זו.

1.15.1.0300

917,620.00917,620.00917,620.00917,620.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורורציוד מיזוג אוויר ואיוורורציוד מיזוג אוויר ואיוורורציוד מיזוג אוויר ואיוורור 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת פיזור אוויר ותעלות 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
158,760.00 81.00 1,960.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למיזוג אוויר 

או לאוורור. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-דאסט", לרבות 
תמיכות ותליות מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למיידים, לפי 

התוכניות והמפרטים הסטנדרטים, תיאום מלא עם הבנין, כל יתר 
המערכות וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות. עובי הפח בתעלות יהיה ע ד

1 מ"מ  ובעובי הנדרש על פי המפרט הכללי.

1.15.2.0010

82,250.00 47.00 1,750.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר, בעובי 
" PCF 1", כולל הדפסה רצופה וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות, 

לרבות חיזוקי שוליים.

1.15.2.0020

3,040.00 38.00 80.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של בידוד תרמי חיצוני לתעלות אוויר מלבניות,
העובי PCF 1 1.5", כולל הדפסה רציפה והדיוק בסרטים כמפורט וכנדרש.

1.15.2.0030

4,909.60 323.00 15.20 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות עגולות בקוטר 550 ממ' מפח מגולבן
למיזוג אוויר, מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי 1", לרבות תמיכות ותליות 

מפרופילים מגולבנים,  חיבור למפזרים, למיידים, לפי התוכניות 
והמפרטים הסטנדרטים, תיאום מלא עם הבנין, כל יתר המערכות וכל יתר 

הנדרש במפרט ובתוכניות. עובי הפח בתעלות יהיה עד 1 מ" מ ובעובי 
הנדרש על פי המפרט הכללי.

1.15.2.0040

4,347.20 247.00 17.60 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות עגולות מפח מגולבן למיזוג אוויר 
כנ"ל אך בקוטר 450 ממ' כמפורט וכנדרש.

1.15.2.0050

4,290.00 78.00 55.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות מבודדות למיזוג מבודד 
תוצרת "DEC" דגם ISODEC25 או ש"ע של "ATCO", בקוטר "10 מבודדת
בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק ציפוי אלומיניום, עומדת בת"י .755 כולל

תמיכות במריקים הנדרשים וצורת התניכה עם פס ריפוד, חיבור למוצא 
עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"מ בלבד, כולל אביזר הת חברות 

לתעלות, כמפורט וכנדרש בתוכניות.

1.15.2.0060

17,160.00 66.00 260.00 מ"א כנ"ל אבל תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות
16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755

1.15.2.0070

470.00 47.00 10.00 מ"א אספקה והתקנה של תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "6 ללא בידוד, 
עומדת בת"י 755 להתלקחות, צפיפות עשן וטפטוף

1.15.2.0080

2,805.00 55.00 51.00 מ"א כנ"ל אבל התעלה בקוטר "8 1.15.2.0090

8,976.00 374.00 24.00 יח'  "12"12X אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי במידה
מאלומיניום, צבוע בתנור, כולל ויסות כמות אוויר, כולל כל האביזרים 

להתקנה מושלמת, תוצרת "מפזרי יעד" דגם TK או ש"ע

1.15.2.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,280.00 340.00 192.00 יח' "9X"9 כנ"ל אבל מפזר האוויר במידה של 1.15.2.0110

9,180.00 340.00 27.00 יח' "6X"6 כנ"ל אבל מפזר האוויר במידה של 1.15.2.0120

53,074.00 2,380.00 22.30 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של שבכת אוויר חוזר, גודל צוואר מ 0.085 מ"ר 
ומעלה, לרבות ווסת כמות אוויר, תריס במידות מאלומיניום, צבוע בתנור, 

תוצרת "מפזרי יעד" דגם RTF 2000 עם פילטר או ש"ע.

1.15.2.0130

977.50 1,955.00 0.50 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של שבכת יניקת אוויר, גודל צוואר מ 0.085 
מ"ר ומעלה, לרבות ווסת כמות אוויר, תריס במידות מאלומיניום, צבוע 

בתנור, תוצרת "מפזרי יעד"דגם RTF  או ש"ע.

1.15.2.0140

255.00 1,020.00 0.25 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של שבכת ינקת אוויר, גודל צוואר עד 0.085 
מ"ר ומעלה, לרבות ווסת כמות אוויר, תריס במידות מאלומיניום, צבוע 

בתנור, תוצרת "מפזרי יעד"דגם RTF  או ש"ע.

1.15.2.0150

7,310.00 170.00 43.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס פליטת אוויר נגד גשם עם רשת נגד 
חרקים, בשטח עד 0.1 מ"ר  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" 

דגם RTP או ש"ע

1.15.2.0160

6,545.00 3,740.00 1.75 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תריס כניסת אוויר צח, נגד גשם עם רשת 
נגד חרקים, מאלומיניום, צבוע בתנור, כולל וסת כמות אוויר, תוצרת 

"מפזרי יעד" דגם RTP או ש"ע

1.15.2.0170

888.50 1,777.00 0.50 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תריס פליטת אוויר נגד גשם עם רשת נגד 
חרקים, בשטח מעל 0.1 מ"ר  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי 

יעד" דגם RTP או ש"ע

1.15.2.0180

6,800.00 170.00 40.00 יח' אספקה והתקנה של סבכת יניקה עגולה, צבועה בתנור במידה: ",8  דגם 
,LVS תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע

1.15.2.0190

852.00 213.00 4.00 יח' כנ"ל אבל סבכת יניקה במידה: 10" 1.15.2.0200

3,514.00 502.00 7.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי עגול, מאלומיניום, צבוע
בתנור כולל ווסת כמות אוויר. דגם: OD-1 בקוטר: 400 ממ' . במפורט 

וכנדרש. תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע

1.15.2.0210

7,820.00 391.00 20.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר סילוני (ג'ט) למרחקים ארוכים 
לתעלה עגולה. יעיל במיוחד לשינוי היסט במצב קירור או חימום בהתאם 

 JN02 :לצורך. מאלומיניום, צבועבתנור כולל ווסת כמות אוויר. דגם
בקוטר: 200 ממ' . במפורט וכנדרש. תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע

1.15.2.0220

943.50 255.00 3.70 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של מדפי ויסות כמויות אוויר ידניים או 
ממנועים מאוגנים להתקנה בתעלות עד שטח 0.25 מ"ר, במידות שונות. 

המנדפים עשויים מפרופילי אלומיניום בעלי חתך אירודינמי, אם להבים 
מסתובבים בכיוונים מנוגדים ע"י גלגלי שיניים סמויים. למדפי ויסות 

ידניים פתיחה וסגירה ע"י ידית.

1.15.2.0230

446.60 638.00 0.70 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מדף אל חוזר בשטח עד 0.25 מ"ר 1.15.2.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
816.00 1,360.00 0.60 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של מדפי אש/עשן להתקנה בקירות או מחיצות, 

ממונע, לרבות חיבורי אוגנים וכל יתר הנדרש במפרט ותכניות, בשטח עד 
0.25 מ"ר. המנדפים עונים לדרישה NFPA 92/A ו-NFPA 90/A תוצרת 

"בלייברג" להתקנה במישור הקיר או התקרה עם שרוול מפח פלדה והציר 
מחוץ לתחום מחיצת האש.

1.15.2.0250

4,080.00 680.00 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מנועים למדפי אש/עשן תוצרת "בלימו" 
BLF 24-T עם קפיץ מחזיר, 24 וולט, מגע גבול למצב סגור, חיבור וחיווט 

מושלמים עד ללוח מפוח האוורור אשר בתעלותיהם מותקן מדף האש, 
כולל נתיך "תרמו-אלקטרי" דגם: ,BAE 72-S כולל החיווט לאות "מצב 

סגור" בלוח.

1.15.2.0260

930.00 155.00 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של פתח גישה למדף אש/עשן ממונע מכל סוג, 
הפתח תוצרת "טרוקס" דגם BL 30X30 או ש"ע של "אליפור" כולל איטום 

וכל הנדרש במפרט ובתכניות.

1.15.2.0270

456,719.90456,719.90456,719.90456,719.90 מערכת פיזור אוויר ותעלותמערכת פיזור אוויר ותעלותמערכת פיזור אוויר ותעלותמערכת פיזור אוויר ותעלות 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפוחי אוורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,355.00 5,355.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפוח צנטירופיגלי הספקת אוויר צח 

לספיקה של CFM 1180 לעמידה על הגג, תוצרת "שבח"מאו ש"ע, כולל 
בולמי רעידות, כל החיבורים וכל יתר הנדרש.

1.15.3.0010

4,675.00 4,675.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפוח צנטירופיגלי הספקת אוויר צח 
לספיקה של CFM 2070 לעמידה על הגג, תוצרת "שבח"מאו ש"ע, כולל 

בולמי רעידות, כל החיבורים וכל יתר הנדרש.

1.15.3.0020

2,210.00 2,210.00 1.00 יח'  CFM אספקה והתקנה מושלמים של מפוח יניקה צנטריפוגלי לספיקה של
300 תוצרת "S&amp;P", כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0030

3,400.00 3,400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפוח יניקה צנטריפוגלי מחדר אוכל 
לספיקה של CFM 720 תוצרת "S&amp;P", כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0040

3,400.00 3,400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפוח יניקה צנטריפוגלי ממטבח חימום 
לספיקה של CFM 660 תוצרת "S&amp;P", כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0050

3,740.00 3,740.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפוח צנטירופיגלי אוורור מחסן כללי קומת
כניסה לעמידה על הגג לספיקה של CFM ,300 תוצרת "שבח" או ש"ע,  

כולל בולמי רעידות, כל החיבורים וכל יתר הנדרש.

1.15.3.0060

3,060.00 1,530.00 קומפלט2.00  TD SILENT דגם "S&amp;P" 250 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה של
,ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0070

8,874.00 1,479.00 קומפלט6.00  TD SILENT דגם "S&amp;P" 200 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה של
,ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0080

29,920.00 1,360.00 קומפלט22.00  TD דגם "S&amp;P" 170 - 150 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה של
,SILENT ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0090

18,360.00 1,224.00 קומפלט15.00  TD דגם "S&amp;P" 110 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה מ 50 עד
,SILENT ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.

1.15.3.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,754.00 918.00 קומפלט3.00  TD SILENT דגם "S&amp;P" 50 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה עד

,ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.
1.15.3.0110

85,748.0085,748.0085,748.0085,748.00 מפוחי אוורורמפוחי אוורורמפוחי אוורורמפוחי אוורור 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,420.00 10,710.00 קומפלט2.00 מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "FAH 480/180" כולל 

תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 180 מק"ש אוויר 
במצב סינון ו-480 מק"ש במצבאוורור ומיועדת ל- 30 נפשות. המערכת 

כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, 
מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אווירו שסתום הדף (3 
בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ

1.15.70.0010

135,575.00 27,115.00 קומפלט5.00 מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "FAH 1600/600" כולל 
תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 600 מק"ש אוויר 

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

מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות או ויר ושסתום הדף (3 
בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ

1.15.70.0020

156,995.00156,995.00156,995.00156,995.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמק 15.7015.7015.7015.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,617,082.901,617,082.901,617,082.901,617,082.90 מתקני מיזוג אווירהערותמתקני מיזוג אווירהערותמתקני מיזוג אווירהערותמתקני מיזוג אווירהערות 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני הסקה 16 פרק:

בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,520.00 44.00 330.00 מ"א בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע  בעובי  "3/4 

לצינורות קוטר  "3/4 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי
1.16.52.0010

14,520.0014,520.0014,520.0014,520.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.5216.5216.5216.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

14,520.0014,520.0014,520.0014,520.00 מתקני הסקהמתקני הסקהמתקני הסקהמתקני הסקה 16161616 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעלית 17 פרק:

מעלית 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 עבודות הכנה למעלית עבור 3 תחנות לפי הנחיות יועץ המעליות 1.17.1.0010

204,000.00 204,000.00 קומפלט1.00 מחיר למעלית נוסעים חשמלית Machin Room Lees : עבור 8 
נוסעים,עומס 630 ק"ג,4 תחנות, גובה הרמה כ-11 מ' ,פיקוד מלא 

"סימפלקס",לרבות הציוד, ההובלה, ההרכבה, מכס, מיסים ואחריות. הכל 
מוכן לשימוש כמתואר במפרט הטכני.

1.17.1.0020

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 מחיר שרות לשנת שרות ואחריות 1.17.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202057

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קומפלט1.00 מחיר שרות לשנה לאחר שנת שרות ואחריות 1.17.1.0040

קומפלט1.00 מחיר שרות לשנה לאחר שנת שרות ואחריות כולל חלקי חילוף 1.17.1.0050

217,600.00217,600.00217,600.00217,600.00 מעליתמעליתמעליתמעלית 17.117.117.117.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

217,600.00217,600.00217,600.00217,600.00 מעליתמעליתמעליתמעלית 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
912.15 9.00 101.35 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס

רגיל - (בצד אחד) - עבור סינרי גבס
1.22.11.0010

912.15912.15912.15912.15 מחיצות גבסמחיצות גבסמחיצות גבסמחיצות גבס 22.1122.1122.1122.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,990.76 166.00 228.86 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים ברוחב 30 

ס"מ ובעובי 8 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה
(בגובה עד 1 מ') וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל 

אומגה בין השדות (במידה ונדרש) - בחדרים רטובים

1.22.22.0010

37,990.7637,990.7637,990.7637,990.76 תקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.2222.2222.2222.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
417,216.00 192.00 2,173.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע 

aw=0.95 עשויה אריח במידות 60/60 ס"מ. עובי לוח 15 מ"מ. המחיר כולל
את הפרופילים הנושאים (מפחמגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 

1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 81 
ש"ח/מ"ר)

1.22.23.0010

417,216.00417,216.00417,216.00417,216.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.2322.2322.2322.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרת גבס 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83,819.28 174.00 481.72 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0

מ')
1.22.25.0010

3,003.00 77.00 39.00 מ"א תוספת לתקרת גבס (ולא לסינרי גבס) עבור סגירה אנכית בסוף תקרת גבס
)סגירה בלוח גבס בגובה 10 ס"מ ועיבוד קצה עם פינה משתנה) במפגש עם

תקרה אקוסטית באותו מפלס להנחת פרופיל "L" (הנמדד בתקרה 
האקוסטית)

1.22.25.0020

86,822.2886,822.2886,822.2886,822.28 תקרת גבסתקרת גבסתקרת גבסתקרת גבס 22.2522.2522.2522.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סינרים 22.26 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202058

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,164.48 536.00 50.68 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 

מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות
קונסטרוקציה (בגובה עד1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה 

(המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0010

18,548.88 366.00 50.68 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 
מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות 

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

1.22.26.0020

1,591.20 68.00 23.40 מ"א תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה חד צדדית 1.22.26.0030

47,304.5647,304.5647,304.5647,304.56 סינריםסינריםסינריםסינרים 22.2622.2622.2622.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

590,245.75590,245.75590,245.75590,245.75 רכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבניין 22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

כלונסאות בטון 23.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
החלפה לשיטת ביסוס בפלטות במקום בכלוסנאות תאושר ע"י יועץ קרקע 

וקונסטרוקטור, לאתשלום תוספת בגין החלפה זו, באם תהיה הפחתה 
מנהל הפרויקט יערוך תחשיב שיחייב את הקבלן.

4,420.00 4,420.00 קומפלט1.00 תוספת לכלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) עבור הובלה (עד 60 ק"מ) 
והתארגנות לעבודה שהיקפה הכולל מעל 500 מ' ועד 1000 מ' כלונסאות

1.23.41.0010

80,884.00 292.00 277.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 45 
ס"מ בעומק עד 12 מ'

1.23.41.0020

85,304.0085,304.0085,304.0085,304.00 כלונסאות בטוןכלונסאות בטוןכלונסאות בטוןכלונסאות בטון 23.4123.4123.4123.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,011.49 4,743.00 4.43 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 1.23.99.0010

21,011.4921,011.4921,011.4921,011.49 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 23.9923.9923.9923.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

106,315.49106,315.49106,315.49106,315.49 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבניינים 29 פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,675.00 935.00 קומפלט5.00 שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 25 מ"ר ועד 50 מ"ר בצבעים 

פולטי אור
1.29.30.0010

4,675.004,675.004,675.004,675.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דיםשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דיםשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דיםשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.3029.3029.3029.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202059

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,675.004,675.004,675.004,675.00 שילוט והכוונה בבנייניםשילוט והכוונה בבנייניםשילוט והכוונה בבנייניםשילוט והכוונה בבניינים 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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
4,788.00 133.00 36.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0010

2,448.00 306.00 8.00 יח' פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה 
ומנגנון דוושת רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

1.30.11.0020

2,584.00 323.00 8.00 יח' מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 276/386/98 מ"מ, 
דגם "PB 251" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

1.30.11.0030

456.00 228.00 2.00 יח' "נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ 
ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן 

ישראלי 1918 חלק 3

1.30.11.0040

1,088.00 544.00 2.00 יח'  "8321 PB" רבוע מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם L נגיש"- מאחז יד בצורת"
דוגמת "פנל פרוייקטים" או שו"ע

1.30.11.0050

1,956.00 978.00 קומפלט2.00 "נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 75-95 ס"מ 
מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר 

לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח 
הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3.

1.30.11.0060

4,794.00 799.00 6.00 יח' מתקן לסבון מלבני שקוע בקיר מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 
 "6437 PB" 260/159/102 ס"מ (מידות פתח קיר 203/102/98 מ"מ), דגם

דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם- מעל כיור

1.30.11.0070

4,224.00 128.00 33.00 יח' מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) על שיש או כיור, אורך פיה ",4 
נפח 1 ליטר

1.30.11.0080

3,384.00 94.00 36.00 יח' פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, נפח
5 ליטר, לרבות פח בנימי עשוי מפלסטיק קשיח

1.30.11.0090

8,280.00 230.00 36.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון 1.30.11.0100

476.00 238.00 2.00 יח' "נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת 
תא שירותי נכים, דגםדגם "PS 560" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי

תקן ישראלי 1918 חלק3

1.30.11.0110

1,156.00 578.00 2.00 יח' "נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון
לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "PS 570" דוגמת "פנל 

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

1.30.11.0120

35,634.0035,634.0035,634.0035,634.00 אביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותים 30.1130.1130.1130.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

35,634.0035,634.0035,634.0035,634.00 ריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבנין 30303030 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ספרינקלרים 34 פרק:

הערות 34.10 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202060

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים), הסנקה למערכת 

ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול 2X3" (אביזר התחברות) על 
זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלטעם חריטה, מכסים ושרשרת, 

קומפלט דגם96/0A-95 תוצרת "AUTOMATIC SPRINKLERS" או ש"ע

הערותהערותהערותהערות 34.1034.1034.1034.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 34.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,670.00 89.00 30.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או

ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 
סמויים, קוטר 32 מ"מ, לרבות ספחים

1.34.12.0010

28,050.00 187.00 150.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-7.4  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" 
או ש"ע, קוטר 75 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים

גלויים או סמויים, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.34.12.0020

900.00 60.00 15.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת 
"חוליות" או ש"ע, קוטר 75 מ"מ

1.34.12.0030

31,620.0031,620.0031,620.0031,620.00 צינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטיים 34.1234.1234.1234.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים) 34.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,125.00 2,125.00 1.00 יח'  "2X3  עם חיבור כפול UL/FM ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר

(אביזרת התחברות) על זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ,שלט עם חריטה, 
 AUTOMATIC" 95  תוצרת-A/96 מכשים ושרשרת, קומפלט דגם

SPRINKLERS"או ש"ע

1.34.13.0010

2,125.002,125.002,125.002,125.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים)ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים)ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים)ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים) 34.1334.1334.1334.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

33,745.0033,745.0033,745.0033,745.00 ספרינקלריםספרינקלריםספרינקלריםספרינקלרים 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 1,020.00 5.00 יח' פרגוד שירותים כימיים בממ"מ 1.59.70.0010

5,100.005,100.005,100.005,100.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 59.7059.7059.7059.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,100.005,100.005,100.005,100.00 מרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטים 59595959 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל" 99 פרק:

עבודות אבן 99.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,251.76 102.00 31.88 מ"א ספי דלתות מאבן גושנית ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי כ-4 ס"מ, או גרניט 

פורצלן (מחיר יסוד 65 ש"ח/מ"א)
1.99.14.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202061

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: מבנה בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 1,275.00 2.00 יח' אבן שלט עם סמל העיריה ושם האגף,שמות המתכנן, ניהול הפרויקט  

והמבצע, שנת הבניה וכו' . הכל ע"פ פרט האדריכל
1.99.14.0020

5,801.765,801.765,801.765,801.76 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 99.1499.1499.1499.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,801.765,801.765,801.765,801.76 עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל"עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל"עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל"עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל" 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

14,657,328.0414,657,328.0414,657,328.0414,657,328.04 מבנה בית הספרמבנה בית הספרמבנה בית הספרמבנה בית הספר 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202062

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

פיתוח האתר הערות 40 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 כל הבטון מסוג ב-.230 מחירי הבטונים של הקירות והיסודות כוללים 

פלדת זיון, תפרים, נקזים קיטום פינות והחלקת ראש הקיר, גמר פני בטון 
גלוי הכל מושלם על פיתוכנית .יחול בין האבנים בגוון לפי בחירת 

האדריכל

 .3כל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז, תפרים, לפי תוכנית.

 .4לא ימדד אותו חלק של הקיר לפי שלבי עומק. בכל אזור ימדד הקיר 
לפי הגובה בתחום הסעיף.

מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.

799,425.00 1,275.00 627.00 מ"ק קיר תומך מבטון מזויין (ב-300) בגבהים שונים לפי פרט בתכניות 
קונסטרוקציה ובגובה בין 2-8.0 מ' כולל תעלות צנרת. המחיר כולל את 
הבטון, זיון וברזל, העבודה כוללת הכנת הקיר לעבודות ציפוי אבן לפי 

בחירת המפקח, נדבך הראש (קופינג ) וציופי אבן ימדדו בנפרד. סעיף זה 
הוא אופציונלי ויופועל רק ע"י אישור מפקח מראש.

2.40.1.0015

לא לחישוב !!! 108.00 480.00 מ"ק מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של
98% מוד' אאשהו. הכמות המצויינת הינה תוספת לכמות הכלולה בסעיפי 

הריצוף (15 ס"מ). במידה וקבלן החפירה ודיפון ישאיר חומר, המחיר 
יחושב ב%50

2.40.1.0020

לא לחישוב !!! 6.00 480.00 מ"ק הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ ע"י 5 מעברים 
של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי 1 טון עם רטיבות אופטימלית 

(המילוי נמדד בנפרד)

2.40.1.0030

799,425.00799,425.00799,425.00799,425.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצופים 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים "צורת דרך", חפירה,
הידוק שתית, מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ומצע חול מהודק בעובי 5 

ס"מ.

.2 גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , וכחול על בסיס צמנט לבן

10,880.00 136.00 80.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם אבן יפו עובי 6 ס"מ גמר שכבה בצבע של 
אקרשטיין או שו"ע בצבע שחור עבור מסלול בטיחות בדרכים. ריצוף 

ברדיוסים.

2.40.3.0030

13,900.00 100.00 139.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם מלבן במידות 10/20 ס"מ,  עובי 6 ס"מ גמר 
שכבה באפור של אקרשטיין או שו"ע ע"פ פרט 22

2.40.3.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202063

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
109,350.00 81.00 1,350.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם טוסקנה במידות ,37.5/25  ,37.5/37.5 37.5/50 

ס"מ, עובי 7 ס"מ גמר שכבה לבן / סופרסטון/ קוקטייל של אקרשטיין או 
שו"ע, ע"פ פרט 20 מחיריסוד 50 ש"ח למ"ר

2.40.3.0050

11,340.00 81.00 140.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם טוסקנה במידות 37.5/37.5 ס"מ, עובי 7 ס"מ 
גמר שכבה לבן / סופרסטון/ קוקטייל של אקרשטיין או שו"ע, ע"פ פרט 21

מחיר יסוד 50 ש"ח למ"ר

2.40.3.0060

1,995.00 133.00 15.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם אבן סימון לעיוורים עם בליטות או פסים 
במידות 20/20 ס"מ (נגישות) עובי 6 ס"מ גמר לבן של ולפמן או שו"ע ע"פ 

פרטים 19 ו 36 בפרטי פיתוח

2.40.3.0070

13,600.00 425.00 32.00 מ"ר ריצוף אבן "מצפה רמון" אפור סוג א', עיבוד "מסמסם", עובי 5 ס"מ. 2.40.3.0080

161,065.00161,065.00161,065.00161,065.00 ריצופיםריצופיםריצופיםריצופים 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר של כל אבני השפה על סוגיהם השונים  כולל: יחידות קצה / פינות

מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת 
מפורשות

366.00 122.00 3.00 מ"א אבן מעבר חציה ללא פזה למוגבלי תנועה במידות 23/50 ס"מ, גובה 15 
ס"מ גמר קוקטייל של איטונג או שו"ע ע"פ פרט פיתוח 17

2.40.4.0020

366.00366.00366.00366.00 אבני שפהאבני שפהאבני שפהאבני שפה 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני גן 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר של כל אבני הגן על סוגיהם השונים  כולל: יחידות קצה / פינות 
מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת 

מפורשות

16,461.00 59.00 279.00 מ"א אבן גן במידות 10/20 ס"מ 2.40.5.0020

16,461.0016,461.0016,461.0016,461.00 אבני גןאבני גןאבני גןאבני גן 40.540.540.540.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדרגות יצוקות / טרומיות 40.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,220.00 340.00 183.00 מ"א מדרגות אבן נסורה מאבן גיר קשה שלח בחתך 32/8 ס"מ ורום בחתך 15/4 

ס"מ, עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון 
המזויין ע"פ פרטי פיתוח 11 ו 12

2.40.7.0010

62,220.0062,220.0062,220.0062,220.00 מדרגות יצוקות / טרומיותמדרגות יצוקות / טרומיותמדרגות יצוקות / טרומיותמדרגות יצוקות / טרומיות 40.740.740.740.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות חוץ 40.11 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202064

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חיפוי האבן יבוצע עפ"י ת"י 2378 עדכני, המחיר כולל בדיקת מעבדה 

מוסמכת לאופן ביצוע החיפוי. חיפוי באבן מלאכותית יבוצע עפ"י ת"י 
1872 עדכני, המחיר כולל בדיקת מעבדה מוסמכת לאופן ביצוע החיפוי. 

חיפוי בחומרים אחרים יעשה על פי תקן ישראלי קיים עדכני, בהעדר תקן 
על פי הוראות והנחיות יצרן. המחיר כולל בין היתר גם כ .יחול בין 

האבנים בגוון לפי בחירת האדריכל

14,450.00 425.00 34.00 מ"ר ציפוי רום טריבונות בטון באבן מצפה אפורה כולל רשת ברזל מגולוונת, 
עיגון, טיט וקשירה לפי פרט, או בהדבקה. ע"פ פרט פיתוח 10

2.40.11.0020

27,520.00 128.00 215.00 מ"א נדבכי ראש (קופינג) מאבן ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ. ע"פ 
פרט פיתוח 10

2.40.11.0030

278,970.00 255.00 1,094.00 מ"ר ציפוי אבן בקירות בעיבוד לפי אדריכלות לפי פרט ציפוי אבן בתכנית 
קונסטרוקציה, המחיר כולל את האבן, אביזריה ועיגונה לרשת מגולווננת, 

ברגים כל שישים ס"מ, חוטי קשירה בלתי מחלידים וזוויות, הכל לפי 
תוכניות ודרישות התכן

2.40.11.0040

27,730.00 47.00 590.00 מ"ר איטום מאחורי קירות בטון מזוין וקורות ראש כלונס, האיטום יהיה השתי 
שכבות , ביטום חם 70/23 בעובי 2 מ"מ, המחיר כולל כיסוי של קלקר 

בעובי 3 ס"מ

2.40.11.0050

348,670.00348,670.00348,670.00348,670.00 חיפוי קירות חוץחיפוי קירות חוץחיפוי קירות חוץחיפוי קירות חוץ 40.1140.1140.1140.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מגרשי ספורט / ציוד ספורט 40.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,350.00 9,350.00 1.00 יח' מתקן סל בסקט 2000  לרבות לוח שקוף בעלי הגנה U.V  משני הצדדים, 

מגן לוח, מגן גוף וסל מתכוונן, עיגון וביטון יסודות ב-20 במידות 
100/100/100 ס"מ, לרבות עוגנים "3/4 (ברגי יסוד)

2.40.13.0010

1,615.00 1,615.00 1.00 יח' תוספת מחיר עבור מנגנון לשינוי גובה הלוח והטבעת, מסוג מאושר, כל 
הצירים מנירוסטה עם אוקולון.

2.40.13.0020

510.00 510.00 קומפלט1.00 תוספת מחיר למתקן כדורסל עבור הגנת נגיפה בעמודי הסלים ובתחתית 
הלוחות

2.40.13.0030

11,475.0011,475.0011,475.0011,475.00 מגרשי ספורט / ציוד ספורטמגרשי ספורט / ציוד ספורטמגרשי ספורט / ציוד ספורטמגרשי ספורט / ציוד ספורט 40.1340.1340.1340.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,399,682.001,399,682.001,399,682.001,399,682.00 פיתוח האתר הערותפיתוח האתר הערותפיתוח האתר הערותפיתוח האתר הערות 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

גינון ונטיעות 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הגדרת גודל וטיב הצמחיה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות 
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה ובמקצוע 

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף.

8,401.00 31.00 271.00 יח' אספקה ונטיעת שיחים גודל 5 (מיכל 3 ליטר סטנדרטי), כולל נקיון וסילוק
אבנים בשטח לאחר השתילה.  הכל קומפלט.

2.41.1.0020

17,472.00 336.00 52.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 9 כנ"ל אך בגודל 3 צול. 2.41.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,875.00 3.00 625.00 מ"ר הכשרת קרקע לרבות חישוף, ניקוי פסולת, תיחוח לעומק 30 ס"מ, יישור 

גנני וסופי.
2.41.1.0040

625.00 1.00 625.00 מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים עם פריסת מערכת השקייה לפני השתילה. 2.41.1.0050

915.00 183.00 5.00 מ"ק זבל קומפוסט מסוג "ניצנים" או ש"ע בכמות של 20 מ"ק/דונם.  המחיר 
כולל ערבוב ופיזור על פני השטח לפי המפרט, הכל קומפלט.

2.41.1.0060

5,047.00 5,047.00 1.00 דונם אחזקה שוטפת לאחר תקופת האחזקה ללא תשלום לפי תאור מפרט טכני 
מיוחד, ולפי הוראת מפקח עיריית ירושלים עם אפשרות הארכה.  המחיר 
קומפלט עבור תקופה של 12 חודשים עבור אחזקת דונם נטיעות, שיחים, 
עצים, ודשא, כולל ניקיון כללי. במסגרת האחזקה על הקבלן לשלם את 

צריכת המים, עד למסירה הסופית לעירייה.

2.41.1.0070

34,335.0034,335.0034,335.0034,335.00 גינון ונטיעותגינון ונטיעותגינון ונטיעותגינון ונטיעות 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,550.00 13.00 350.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה, התקנה 

במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.
2.41.2.0010

3,300.00 11.00 300.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6. 2.41.2.0020

3,200.00 4.00 800.00 מ"א טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר  16 מ"מ. כולל 
טפטפת בספיקה 2.3 ל/ש במרווחים  0.5 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, 
הרכבה, חיבור לקווים מחלקיםומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" 
או ש"ע. מייצבים כל 2 מ'.  מחברים בין שלוחות הטפטוף "M16 פלסאון" 

או שווה איכות.

2.41.2.0030

900.00 9.00 100.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ  דרג 6 . 2.41.2.0040

1,404.00 26.00 54.00 יח' טפטוף לעץ -  צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת 
בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלסאון" או שווה איכות. 3 

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

2.41.2.0050

19,000.00 38.00 500.00 מ"א שרוול  פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 90 מ"מ דרג .6 כולל: חפירה, הרכבה,
השחלת הצינור, כיסוי, הידוק, החזרת המצב לקדמותו וסימון.

2.41.2.0060

6,545.00 935.00 7.00 יח' פרט בריכת בטון - בקוטר 80 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של וולקן 
או שווה איכות. על המכסה יוטבע שלט "השקיה". המחיר כולל אספקה 

והתקנה כולל כל האביזרים, מחברים וכל העבודות הדרושות.

2.41.2.0070

6,375.00 6,375.00 1.00 יח' ראש מערכת בקוטר ".1  המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור מודולריים 
ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים 

וכל העבודות הנוספות להפעלהתקינה של המערכת.

2.41.2.0080

4,250.00 4,250.00 1.00 יח' ארון לראש מערכת "אורלייט דגם 7382" או שווה איכות. כולל אי חשיפה 
של סיבי זכוכית ל- 10 שנים. כולל: אספקה, הרכבה, סוקל ומנעול בהתאם

לפרט.

2.41.2.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 1,020.00 1.00 יח' מחשב השקיה גלקון D.C ל -6  הפעלות, כולל אספקה, הרכבה, סוללות 

וכל הדרוש להפעלה תקינה.
2.41.2.0100

894.00 298.00 3.00 יח' סולונואיד D.C  המותאמים למחשב. כולל פס סולונואידים הכלול במחיר, 
אספקה, וחיבור למחשב ולראש מערכת

2.41.2.0110

1,149.00 383.00 3.00 יח' פרט מקטין לחץ בקוטר "3/4 כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה 
ומכסה גדם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

2.41.2.0120

52,587.0052,587.0052,587.0052,587.00 עבודות השקיהעבודות השקיהעבודות השקיהעבודות השקיה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

86,922.0086,922.0086,922.0086,922.00 עבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץתת פרק 42.0 42 פרק:

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

אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.

מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר המתקן כולל אספקה: תכנון, תכנון קונסטרוקטיבי, הובלה, 

התקנה מושלמת. מתקני משחק ו/או מתקני כושר מסוג כלשהו יותקנו 
בהתאם למפרט היצרן / מתכנן ובכפוף להנחיות מת"י .מחיר המתקנים 

כוללים, אספקה, התקנה ואישור מכון התקנים הישראלי המתייחס לייצור 
וההתקנה בהתאם לת"י 1498 ועל פי כל הדרישות   (מרחקי בטיחות וכו'). 

חובה על הקבלן להצ יג אישור מכון תקנים בלבד עבור היצור ועבור 
ההתקנה. הכל יובא לאישור מנהל הפרויקט לפני האספקה וההתקנה. 

מובהר כי מנהל הפרויקט יציג את התכנון בפני מנח"י ויקבל את אישורם. 
על הקבלן לקחת בחשבון את לוחות הזמנים לאישורים אלו מובהר כי 

למנח"י שמורה הזכות להחליף למתקנים אחרים

4,083.00 4,083.00 1.00 יח' מתקן סל כפול תוצרת גנית מק"ט 5195 או ש"ע 2.42.1.0020

14,365.00 14,365.00 1.00 יח' מתקן כושר משושה גנית מק"ט 5545 או ש"ע 2.42.1.0030

19,338.00 19,338.00 1.00 יח' מתקן משולב ליליפוט שלגנית מק"ט 1300 או ש"ע. 2.42.1.0040

7,293.00 7,293.00 1.00 יח' מתקן כושר לדחיקת רגליים מק"ט WD-154H משווק ע"י גנית או ש"ע 2.42.1.0050

6,078.00 6,078.00 1.00 יח' מתקן כושר להליכה באויר יחיד, מק"ט WD-155B משווק ע"יגנית או ש"ע 2.42.1.0060

5,304.00 5,304.00 1.00 יח' אופני כושר מק"ט WD-202 משווק ע"י גנית או ש"ע 2.42.1.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,695.00 4,695.00 1.00 יח' סל כפול ב 2 גבהים מק"ט 5195 תוצרת גנית או ש"ע 2.42.1.0080

61,156.0061,156.0061,156.0061,156.00 מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורטמתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורטמתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורטמתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארגזי חול 42.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6,010.00 1.00 יח' ארגז חול מעץ במידות 300x300 ס"מ לרבות סככת צל דו-שיפועית מעץ. 2.42.3.0010

ארגזי חולארגזי חולארגזי חולארגזי חול 42.342.342.342.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דשא סינטטי 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דשא סינטטי כולל בכל סוגי הדשאים: התקנה ותשתיות, יכולת העברת 

מים של 60 מ"מ / שעה, עמידות בשחיקה, קרינת ,U.V עמידות צבע 
ואחריות ל- 5 שנים על כל סוגי משטחי הדשא.

52,746.00 298.00 177.00 מ"ר משטח SMARTPLAY/TOP (צפיפות גבוהה) של חברת "דשא עוז" או 
שו"ע. תאור העבודה: הנחת ספוג בלימה מיוחד בהתאם למתקן, פריסת 
מרבדי הדשא, התאמת המרבדים לשטח, הדבקת מרבדי הדשא וחיבורם, 
הברשה ראשונית, פיזור תערובת סיליקט, הברשה סופית (הכנת תשתית 

מצע מהודקת  בגובה שיעלה על 15 ס"מ, וחול ים בגובה 4 ס"מ תוך 
השארת (- 4) ס"מ להתקנת הסמארטפליי, כמו כן השטח צריך שיהיה תחום

בקיר/אבן גן. כמו כן יש לוודא שהמתקנים הקיימים מותקנים בגבהים - 
ובמרחקי הבטיחות הנדרשים והתקניים..הכנת התשתית תשולם בנפרד)

2.42.4.0020

52,746.0052,746.0052,746.0052,746.00 דשא סינטטידשא סינטטידשא סינטטידשא סינטטי 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספסלים 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,840.00 2,060.00 14.00 יח' ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אפק" של "שחם אריכא" 

או שו"ע באורך 1.8 מ', ע"פ פרט פיתוח 26
2.42.5.0010

28,840.0028,840.0028,840.0028,840.00 ספסליםספסליםספסליםספסלים 42.542.542.542.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות ישיבה 42.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר המוצרים השונים כוללים: אספקה, הובלה,  את כל המתואר במפרט 

היצרן לרבות התקנה (בהעדר מפרט מתכנן) , ביסוס והחזרת השטח 
לקדמותו. כל מוצרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. הכל עד גמר 

מושלם.

13,600.00 6,800.00 2.00 יח' מערכת ישיבה מדגם "חורש" בנויה משילוב בטון ועץ של "שחם אריכא" 
או שו"ע"  ע"פ פרט פיתוח 27

2.42.7.0020

13,600.0013,600.0013,600.0013,600.00 מערכות ישיבהמערכות ישיבהמערכות ישיבהמערכות ישיבה 42.742.742.742.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרגולות, הצללה 42.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202068

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר המוצרים השונים כולל התקנה עפ"י מפרט היצרן (בהעדר מפרט 

מתכנן) לרבות ביסוס והחזרת השטח לקדמותו, ולרבות אישור 
קונסטרוקטור עבור התקנה

5,900.00 236.00 25.00 מ"ר קירוי והצללה למתקני המשחק ביריעות של חב' " cover it " או ש"ע 
מפרשי הצללה ו/או יריעות מתיחה ו/או ממברנה, לרבות כל הקשירות, 

המתיחות עמודי הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים (לרבות צביעתם בגוון 
שיבחר ע"י האדריכל) יסודות ועיגון לקרקע, כולל תכנון הצבת היריעה, 

העמודים והביסוס ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת א ישור המפקח,
סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש. היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 
290 ק"ג/מ"ר, עומדת בדרישות משרד החינוך, הגוון לפי בחירת האדריכל 

וכאמור במפרטטהמיוחד ע"פ פרט  פיתוח 2

2.42.8.0020

42,952.00 236.00 182.00 מ"ר קירוי והצללה למתקני המשחק ביריעות משופרות של חב' " cover it " א 
או פטוריז או ש"ע במערכת הצללה נעה (נפתח נסגר), לרבות כל 

הקשירות, המתיחות עמודי הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים (לרבות 
צביעתם בגוון שיבחר ע"י האדריכל) יסודות ועיגון לקרקע, כולל תכנון 

הצבת היריעה, העמודים והביסוס ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלןו קבלת 
אישור המפקח, סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש. היריעה בעלת חוזק

לקריעה מעל 290 ק"ג/מ"ר, עומדת בדרישות משרד החינוך, הגוון לפי 
בחירת האדריכל וכאמוררבמפרט המיוחד ע"פ פרט פיתוח  2

2.42.8.0030

3,825.00 255.00 15.00 יח' עבור כיסוי ריפוד בטיחותי לעמודים המתאים לתנאי חוץ, עומד בדרישות 
משרד החינוך ,הגוון לפי בחירת האדריכל.

2.42.8.0040

52,677.0052,677.0052,677.0052,677.00 פרגולות, הצללהפרגולות, הצללהפרגולות, הצללהפרגולות, הצללה 42.842.842.842.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר המוצרים השונים כוללים: אספקה, הובלה,  את כל המתואר במפרט 

היצרן לרבות התקנה (בהעדר מפרט מתכנן) , ביסוס והחזרת השטח 
לקדמותו. כל מוצרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. הכל עד גמר 

מושלם והחזרת השטח לקדמותו.

12,412.00 3,103.00 4.00 יח' ברזיה דגם "אביב לשתיה" (מותאם נגישות לנכים) הכוללת 2 ברזים, 
מבטון טרום בגמר חשוף  של "שחם אריכא" או שו"ע, כולל חיבור למקור 

מים, ע"פ פרט פיתוח 34

2.42.10.0020

12,412.0012,412.0012,412.0012,412.00 ברזיותברזיותברזיותברזיות 42.1042.1042.1042.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים 42.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר המוצרים השונים כוללים: אספקה, הובלה,  את כל המתואר במפרט 

היצרן לרבות התקנה (בהעדר מפרט מתכנן) , ביסוס והחזרת השטח 
לקדמותו. כל מוצרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור. הכל עד גמר 

מושלם.

3,236.00 809.00 4.00 יח' אשפתון מתכת דגם "סיפן עם מכסה אינטגרלי" עם בסיס בטון / צינור 
מתכת הכולל מיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או 

שו"ע

2.42.11.0020

3,236.003,236.003,236.003,236.00 אשפתוניםאשפתוניםאשפתוניםאשפתונים 42.1142.1142.1142.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.42 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202069

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,816.00 4,454.00 4.00 יח' "נגיש" - ברזיה נגישה לנכים מבטון טרום בגמר חלק, במידות 42/39 ס"מ 

ובגובה 60-80 ס"מ, עם ברז מוגן אנטי ואנדלי, דגם "עלה", בגוון אפור, 
תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז

2.42.42.0010

17,816.0017,816.0017,816.0017,816.00 ברזיותברזיותברזיותברזיות 42.4242.4242.4242.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

242,483.00242,483.00242,483.00242,483.00 ריהוט חוץתת פרק 42.0ריהוט חוץתת פרק 42.0ריהוט חוץתת פרק 42.0ריהוט חוץתת פרק 42.0 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גידורתת פרק 44.0 44 פרק:

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

אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.

גדרות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.2 הכוונה בסעיפי פרק זה לאלמנטים מיצור מתועש של חב' מאושרת ע"י 

המזמין. גילוון לאחר יצור, בטבילה באבץ חם וצביעה באבקה בתנור.

60,802.00 301.00 202.00 מ"א סורג גדר . דגם ציון ג' גדרות אורלי או ש"ע. 2.20 מ' מעל פני הקרקע 
כולל: 2 ברזלי זווית אופקיים ,45/45/5 מוטות פלדה מרותכים אנכיים 

קוטר 14 מ"מ כל 11 ס"מ,עמודים כל 2.10 מ' ע"פ פרט ,5 כולל 
השלמות\הגבהות לקטעים מדורגים ע"פ פריסות אדריכלות נוף.

2.44.1.0020

34,544.00 272.00 127.00 מ"א סורג גדר בגובה 2.00 מ' מעל פני הקרקע מדגם כינרת , תוצרת גדרות 
אורלי, או ש"ע. ע"פ  פרט 6.

2.44.1.0030

15,232.00 476.00 32.00 מ"א סורג גדר מעויין, למהלך מדרגות בגובה 2.00 מ' מעל פני הקרקע מדגם 
כינרת , תוצרת גדרות אורלי, או ש"ע. ע"פ פרט 7.

2.44.1.0040

גדר לאתר בניה

110,578.00110,578.00110,578.00110,578.00 גדרותגדרותגדרותגדרות 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 המחיר כולל יסודות בטון ב-20 לעמודי המעקות, פירוק 

ריצופים/אספלטים והחזרת השטח לדקמותו.

.2 מעקות מתכת ייוצרו על פי תקן 2142 ותקן .4723  המחיר כולל צביעה 
אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור. אלא 

עם כן מצויין אחרת בסעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202070

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,158.00 206.00 93.00 מ"א מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה -110 90 ס"מ מצינור מגולוון

בקוטר ",2 כולל פינות מעוגלות עיגון לקירות / עמודים (ע"י יקידוח 
בעמודים,קיבוע לעומרהעמוד בריתוך+רוזטה) וצביעה בתנור, ע"פ פרט 13

או ע"פ גדרות אורלי מק"ט 5032 לפי הנחיית אדריכל.

2.44.2.0030

19,158.0019,158.0019,158.0019,158.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 44.244.244.244.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים 44.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,210.00 1,030.00 קומפלט7.00 שער "פשפש" בין חצרות   בגובה 1.10 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 

עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" 
או ש"ע, כולל גלווןוצביעה אלקטרוסטטית ע"פ פרט פיתוח 4

2.44.3.0010

1,785.00 1,785.00 קומפלט1.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 
עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או ש"ע, כולל גלוון 

וצביעה אלקטרוסטטית. כולל קורה עליונה, מחזיר שמן ,נעילה אלקטרו 
מגנטית וכל ההכנות הנדרשות לבקרה ע"פ פרט פיתוח 01

2.44.3.0020

9,870.00 1,645.00 קומפלט6.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 
עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" 

או ש" ע, כולל גלווןוצביעה אלקטרוסטטית, לפי  פרט פיתוח 02

2.44.3.0030

18,865.0018,865.0018,865.0018,865.00 שעריםשעריםשעריםשערים 44.344.344.344.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

148,601.00148,601.00148,601.00148,601.00 עבודות גידורתת פרק 44.0עבודות גידורתת פרק 44.0עבודות גידורתת פרק 44.0עבודות גידורתת פרק 44.0 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

מילוי מובא מחומר נברר 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 60.00 50.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 

ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי -פרק 51 
(המחיר כולל ההידוק).

2.51.3.0010

3,000.003,000.003,000.003,000.00 מילוי מובא מחומר נבררמילוי מובא מחומר נבררמילוי מובא מחומר נבררמילוי מובא מחומר נברר 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,600.00 32.00 50.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא 2.51.4.0010

1,600.001,600.001,600.001,600.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרךתמרורים, צביעה ואביזרי דרךתמרורים, צביעה ואביזרי דרךתמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוז יסודות 51.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,800.00 102.00 400.00 מ"א צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 125 מ"מ עטוף בד גיאוטכני 

והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי
2.51.62.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202071

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,084.68 111.00 117.88 מ"א צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני 

והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר 
וכיסויחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ

2.51.62.0020

53,884.6853,884.6853,884.6853,884.68 ניקוז יסודותניקוז יסודותניקוז יסודותניקוז יסודות 51.6251.6251.6251.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

58,484.6858,484.6858,484.6858,484.68 סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

צינורות פלדה 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,770.00 211.00 70.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת 

"טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט,  מונחים בקרקע בעומק 
עד 1.25 מ', קוטר הצינור4", עובי דופן ",5/32 לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.11.0010

14,770.0014,770.0014,770.0014,770.00 צינורות פלדהצינורות פלדהצינורות פלדהצינורות פלדה 57.1157.1157.1157.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מגופים, "גמל" מים 57.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,668.00 1,556.00 3.00 יח' מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 

(רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים
2.57.21.0010

1,148.00 1,148.00 1.00 יח' מגוף פרפר רחב קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "B3-CDE" או ש"ע, עם 
ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה בתמסורת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', 

לרבות אוגנים נגדיים

2.57.21.0020

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 "גמל" עילי קוטר ",4 לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 
מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) 

לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

2.57.21.0030

7,941.007,941.007,941.007,941.00 מגופים, "גמל" מיםמגופים, "גמל" מיםמגופים, "גמל" מיםמגופים, "גמל" מים 57.2157.2157.2157.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,907.00 2,907.00 1.00 יח' שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע 

עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 
16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון

2.57.22.0010

7,140.00 7,140.00 1.00 יח' שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם 
"RP-40(X4)" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות 

אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח

2.57.22.0020

10,047.0010,047.0010,047.0010,047.00 שסתומים ומסנניםשסתומים ומסנניםשסתומים ומסנניםשסתומים ומסננים 57.2257.2257.2257.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202072

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,185.00 2,185.00 קומפלט1.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",4 מחובר בהברגה או ע"י 

אוגן, לרבות זקף קוטר ",4 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים
2.57.26.0010

1,224.00 612.00 2.00 יח' תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר ",4 למניעת הצפה 2.57.26.0020

3,409.003,409.003,409.003,409.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.2657.2657.2657.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות P.V.C ופוליאתילן 57.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,920.00 128.00 140.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ,

לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.32.0010

19,890.00 153.00 130.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,
לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.32.0020

9,300.00 310.00 30.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 315 מ"מ,
לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מעל  1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות 

עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר

2.57.32.0030

47,110.0047,110.0047,110.0047,110.00 צינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילן 57.3257.3257.3257.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,024.00 2,848.00 13.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 
125B (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"910F-" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" אופ רו-סטיק" או 

"F200 ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.57.42.0010

37,024.0037,024.0037,024.0037,024.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.4257.4257.4257.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לשוחות בקרה 57.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,530.00 255.00 6.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר

60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 
ס"מ ממין 400D (40 טון)

2.57.43.0010

1,530.001,530.001,530.001,530.00 תוספות לשוחות בקרהתוספות לשוחות בקרהתוספות לשוחות בקרהתוספות לשוחות בקרה 57.4357.4357.4357.43 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202073

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,105.00 1,105.00 קומפלט1.00 חיבור צינור ביוב P.V.C  קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה 

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

2.57.47.0010

1,105.001,105.001,105.001,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.4757.4757.4757.47 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 57.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,800.00 476.00 50.00 מ"א צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן (PP) בעלי דופן מבני דגם 

"פלדקס" (SN8) או ש"ע לפי ת"י 21138 חלק ,3 קוטר פנימי 400 מ"מ 
מונחים בקרקע בעומק מעל1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.53.0010

23,800.0023,800.0023,800.0023,800.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהצינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהצינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהצינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 57.5357.5357.5357.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,920.00 4,692.00 10.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם 

תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק עד 51.2 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.57.62.0010

41,951.00 5,993.00 7.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק מעל2.51 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה 

ומילוי חוזר

2.57.62.0020

88,871.0088,871.0088,871.0088,871.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיותשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיותשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיותשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.6257.6257.6257.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
782.00 782.00 קומפלט1.00 חיבור קו ניקוז קוטר 40 ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה, 

עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם
2.57.65.0010

782.00782.00782.00782.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםחיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםחיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםחיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.6557.6557.6557.65 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצינורות 57.66 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עטיפת בטון לצינורות עטיפת בטון מזויין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 

10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות  ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), 
לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4 )0 עטיפת בטון מזויין ב-20 לצינורות מכל 

סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 
ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 160 מ"מ ("6)0 עטיפת בטון מזויין ב-20 

לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות, לרבות ברזל הזיון 
(במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 200-225 מ"מ ("8)0

10,200.00 68.00 150.00 מ"א עטיפת בטון מזויין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב 
הצינורות, לרבות ברזל הזיון(במשקל 60 ק"ג/מ"ק),לצינורות קוטר 110 

מ"מ ("4)

2.57.66.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202074

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,925.00 77.00 25.00 מ"א עטיפת בטון מזויין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב 

הצינורות, לרבות ברזל הזיון(במשקל 60 ק"ג/מ"ק),לצינורות קוטר 160 
מ"מ ("6)

2.57.66.0030

1,980.00 99.00 20.00 מ"א עטיפת בטון מזויין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב 
הצינורות, לרבות ברזל הזיון(במשקל 60 ק"ג/מ"ק),לצינורות קוטר 200-225

מ"מ ("8)

2.57.66.0040

14,105.0014,105.0014,105.0014,105.00 עטיפת בטון לצינורותעטיפת בטון לצינורותעטיפת בטון לצינורותעטיפת בטון לצינורות 57.6657.6657.6657.66 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

250,494.00250,494.00250,494.00250,494.00 קווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעול 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

2,186,666.682,186,666.682,186,666.682,186,666.68 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202075

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

עבודות עפר 1 פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,019.84 128.00 265.78 מ"ק מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע 

יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק. במידה 
וקבלן החפירה ודיפון ישאיר חומר באתר, המחיר לסעיף זה יהיה %50

3.1.50.0010

531.56 2.00 265.78 מ"ק תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר 3.1.50.0020

34,551.4034,551.4034,551.4034,551.40 מילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוק 1.501.501.501.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

34,551.4034,551.4034,551.4034,551.40 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,138.68 44.00 934.97 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים, יסודות עוברים, יסודות

בודדים ולקורות יסוד
3.2.11.0010

4,772.53 7.00 681.79 מ"ר מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון 3.2.11.0020

45,911.2145,911.2145,911.2145,911.21 מצעיםמצעיםמצעיםמצעים 2.112.112.112.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,451.76 952.00 14.13 מ"ק יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בשטחי חתך שונים עד 

0.5 מ"ר
3.2.12.0010

7,683.66 918.00 8.37 מ"ק יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) 3.2.12.0020

176,679.12 859.00 205.68 מ"ק יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב מעל 1 מ' (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) 3.2.12.0030

197,814.54197,814.54197,814.54197,814.54 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.122.122.122.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודי יסוד 2.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
106.08 1,326.00 0.08 מ"ק עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ 3.2.30.0010

106.08106.08106.08106.08 עמודי יסודעמודי יסודעמודי יסודעמודי יסוד 2.302.302.302.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202076

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
564.84 1,046.00 0.54 מ"ק קורות יסוד תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה.

רוחב הקורות 30 ס"מ
3.2.41.0010

564.84564.84564.84564.84 קורות יסודקורות יסודקורות יסודקורות יסוד 2.412.412.412.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות מסד 2.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,040.52 1,046.00 52.62 מ"ק קירות מסד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 3.2.42.0010

55,040.5255,040.5255,040.5255,040.52 קירות מסדקירות מסדקירות מסדקירות מסד 2.422.422.422.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,133.06 141.00 440.66 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 

בעובי 15 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)
3.2.50.0010

20,852.92 166.00 125.62 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

3.2.50.0020

1,481.76 196.00 7.56 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

3.2.50.0030

35,158.55 311.00 113.05 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

3.2.50.0040

119,626.29119,626.29119,626.29119,626.29 מרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפות 2.502.502.502.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,425.28 1,216.00 45.58 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ 3.2.61.0010

175,253.00 1,105.00 158.60 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ 3.2.61.0020

10,627.20 1,080.00 9.84 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ 3.2.61.0030

26,033.80 1,054.00 24.70 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ 3.2.61.0040

8,874.00 1,020.00 8.70 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 50 ס"מ 3.2.61.0050

18,881.90 986.00 19.15 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 60 ס"מ 3.2.61.0060

295,095.18295,095.18295,095.18295,095.18 קירות בטוןקירות בטוןקירות בטוןקירות בטון 2.612.612.612.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודים 2.62 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202077

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
847.44 1,284.00 0.66 מ"ק עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך ממוצע 30/30 

ס"מ
3.2.62.0010

4,980.15 1,785.00 2.79 מ"ק עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה חשיפה 2-4) בקטרים שונים 3.2.62.0020

5,827.595,827.595,827.595,827.59 עמודיםעמודיםעמודיםעמודים 2.622.622.622.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
941.46 1,207.00 0.78 מ"ק קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתכים 

שונים. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה
3.2.71.0010

7,361.01 1,233.00 5.97 מ"ק קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 
לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה

3.2.71.0020

12,516.00 298.00 42.00 מ"א תעלת גלישה על-גבי קירות הבריכה 3.2.71.0030

20,818.4720,818.4720,818.4720,818.47 קורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקות 2.712.712.712.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
710.94 1,734.00 0.41 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים 3.2.72.0010

3,061.87 1,411.00 2.17 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים 3.2.72.0020

3,212.50 1,250.00 2.57 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים 3.2.72.0030

6,985.316,985.316,985.316,985.31 חגורותחגורותחגורותחגורות 2.722.722.722.72 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,545.60 288.00 151.20 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ 3.2.81.0010

101,601.16 326.00 311.66 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ 3.2.81.0020

54,560.14 391.00 139.54 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 40 ס"מ 3.2.81.0030

199,706.90199,706.90199,706.90199,706.90 תקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלא 2.812.812.812.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202078

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,687.40 595.00 12.92 מ"ק שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק

10
3.2.85.0010

3,971.25 45.00 88.25 מ"ר "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) - בחדרים 
רטובים

3.2.85.0020

2,495.84 19.00 131.36 מ"א רולקות משולשות במידות 6x6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד)

3.2.85.0030

977.68 22.00 44.44 מ"א רולקות משולשות במידות 10x10 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה 
נמדד בנפרד)

3.2.85.0040

15,132.1715,132.1715,132.1715,132.17 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.852.852.852.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בסיסים 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,312.00 1,156.00 2.00 מ"ק בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4), במידות 

שונות
3.2.93.0010

2,312.002,312.002,312.002,312.00 בסיסיםבסיסיםבסיסיםבסיסים 2.932.932.932.93 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספת מחיר לבטון 2.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,080.00 36.00 30.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 3.2.96.0010

2,940.00 98.00 30.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-50 במקום ב-30 3.2.96.0020

4,020.004,020.004,020.004,020.00 תוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטון 2.962.962.962.96 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
401,607.77 4,157.00 96.61 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.97.0010

85,000.00 4,250.00 20.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.97.0020

486,607.77486,607.77486,607.77486,607.77 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 2.972.972.972.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,455,568.871,455,568.871,455,568.871,455,568.87 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,946.10 109.00 72.90 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ 3.4.10.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202079

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,459.20 116.00 271.20 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ 3.4.10.0020

23,321.80 145.00 160.84 מ"ר קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ 3.4.10.0030

61,320.48 104.00 589.62 מ"ר קירות הגנה על בידוד מבלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ 3.4.10.0040

124,047.58124,047.58124,047.58124,047.58 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.104.104.104.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

124,047.58124,047.58124,047.58124,047.58 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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
6,846.01 53.00 129.17 מ"א איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות 

אלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  ,SBS בעובי 5 מ"מ כל אחת, 
עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר 

ביטומני מסוג  "פריימר 101" או "פריימר GS474" או "ספיר פריימר 
B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של 
רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

3.5.13.0010

1,288.76 29.00 44.44 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות 
פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל 

והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 921" או 
"ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או 

"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

3.5.13.0020

3,999.60 90.00 44.44 מ"ר איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות 
מושבחות בפולימר ,SBS שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי 3 

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

"ספירפלקס 5R SBS" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצי
פוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית 

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות 
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101"או"פריימר GS-474" או "ספיר פריימר

B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"

3.5.13.0030

12,134.3712,134.3712,134.3712,134.37 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,588.57 83.00 681.79 מ"ר איטום בטון רזה במערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות 

 4R משוריינות בלבד פוליאסטר כדוגמת "פוליפז SBS מושבחות בפולימר
חול" או "ביטומגום 4R שחור" או "ספירפלקס 4R שחור" או "ישראנובה 

 "GS-474" 4 שחור" או ש"ע בעובי 4 מ"מ, לרבות פריימר ביטומני מסוגR
או "פריימר 101" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכ מות 300 גר'/מ"ר,

הלחמת שכבת היריעה התחתונה לתשתית בחפיפה של 10 ס"מ והלחמת 
השכבה העליונה לתחתונה

3.5.23.0010

56,588.5756,588.5756,588.5756,588.57 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטו 5.235.235.235.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,618.75 75.00 88.25 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים 

בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או 
"נאפופלקס פרופי טק 1" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" 
או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר,
2 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר לקבלתצ יפוי יבש בעובי של

2 מ"מ

3.5.28.0010

6,618.756,618.756,618.756,618.75 איטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטובים 5.285.285.285.28 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 5.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,933.64 122.00 589.62 מ"ר איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני 

דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר 
נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 2" או

ש"ע בכמות 7 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי יבש של 4 מ"מ, פריימר מסוג 
"פלקסיגום" בכמות 300 גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת H.D.P.E מ סוג "פז 

דריין" או "ביטודריין -T 15" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ
- קירות תת-קרקעיים

3.5.32.0010

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימ71,933.6471,933.6471,933.6471,933.64 5.325.325.325.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 5.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,500.00 85.00 100.00 מ"א עצר מים כימי מפוליאוריטן מסוג "SIKA SWELL S" או ש"ע לאיטום 

הפסקת יציקה, בחתך 20/10 מ"מ
3.5.63.0010

8,500.008,500.008,500.008,500.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקי 5.635.635.635.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בידוד טרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,455.60 40.00 111.39 מ"ר בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג  החם" ע"י לוחות  פוליסטירן  מוקצף  

F-30 בעובי 5 ס"מ
3.5.70.0010

4,455.604,455.604,455.604,455.60 בידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטי 5.705.705.705.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

160,230.93160,230.93160,230.93160,230.93 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות תברואה 7 פרק:

משטחי שיש 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,284.00 4.96 מ"א משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4) דגם ,3100T 1141 בעובי 

2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה 
עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור 

סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש) - בחדרים רטובים, בחדרי מטבח 
לימודי וחימום

3.7.46.0010

משטחי שישמשטחי שישמשטחי שישמשטחי שיש 7.467.467.467.46 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות תברואהמערכות תברואהמערכות תברואהמערכות תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 77.00 1,090.75 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות 

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים - במבנה
3.9.11.0010

לא לחישוב !!! 65.00 582.91 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה 
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) 

וזוויתנים

3.9.11.0020

לא לחישוב !!! 92.00 67.72 מ"ר טיח פנים, שתי שכבות על שטחים מישוריים, יישור ופלוס ברצועות לפי 
פרופילים - "מייקים" (טיח מייקים), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) 

וזוויתנים - טיח על קירותבטון ומעקות בתוך בריכה לפני חיפוי

3.9.11.0030

טיח פניםטיח פניםטיח פניםטיח פנים 9.119.119.119.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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 !!! 178.00 108.52 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 

R-10 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר מקדם החלקה
3.10.31.0010

לא לחישוב !!! 37.00 46.40 מ"א (R-10 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 7,10 ס"מ 3.10.31.0020

לא לחישוב !!! 178.00 72.51 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 
R-9 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר מקדם החלקה

3.10.31.0030

לא לחישוב !!! 37.00 84.62 מ"א (R-9 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 7,10 ס"מ 3.10.31.0040

לא לחישוב !!! 553.00 1.44 מ"ר נגיש- ריצוף באריחי גרניט פורצלן אזהרה/פס מוביל מסוג 2 במידות 
10/10 ס"מ שזור ברשת של 30/30 ס"מ, צבעוני, לפי דרישות ת"י 1918 

חלק 6

3.10.31.0050

לא לחישוב !!! 198.00 216.25 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי
8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר

3.10.31.0060

לא לחישוב !!! 198.00 94.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 30/30 ס"מ עובי
8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר - עבור ריצוף חדר מכונות

3.10.31.0070

לא לחישוב !!! 41.00 38.00 מ"א שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ - (למקדם החלקה R-11) - עבור 
ריצוף חדר מכונות

3.10.31.0080

לא לחישוב !!! 104.00 6.88 מ"ר תוספת עבור עיבוד שיפועים לניקוז באריחי הריצוף ברצפת מקלחון 3.10.31.0090

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.3110.3110.3110.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 210.00 483.91 מ"ר חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, 

מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר
3.10.50.0010

לא לחישוב !!! 210.00 166.72 מ"ר חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, 
מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר - עבור רצפה וקירות הבריכה

3.10.50.0020

חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 10.5010.5010.5010.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 66.00 10.00 מ"א נגיש- סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין 

מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (1:2), לפי 
דרישות ת"י 1918 חלקים ,11.3

3.10.63.0010

סימון נגד החלקהסימון נגד החלקהסימון נגד החלקהסימון נגד החלקה 10.6310.6310.6310.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 54.00 25.00 מ"א פרופיל הפרדה חצי ירח מאלומיניום ברוחב 40 מ"מ ובעובי 2 מ"מ לכיסוי 

מעבר בין סוגי ריצוף שונים
3.10.64.0010

לא לחישוב !!! 43.00 63.98 מ"א פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 10 מ"מ 3.10.64.0020

תוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.6410.6410.6410.64 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 27.00 1,090.75 מ"ר צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, 

לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
2000" או ש"ע

3.11.11.0010

לא לחישוב !!! 29.00 120.00 מ"ר צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים 
ב-3 שכבות

3.11.11.0020

צבע פניםצבע פניםצבע פניםצבע פנים 11.1111.1111.1111.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202083

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 166.00 88.25 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים ברוחב 30 

ס"מ ובעובי 8 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה
(בגובה עד 1 מ') וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל 

אומגה בין השדות (במידה ונדרש) - בחדרים רטובים

3.22.22.0010

לא לחישוב !!! 213.00 38.52 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון מכופפים בכל צדדיו וצבוע בצבע אפור או לבן: 
מגשים עם חירור מיקרו שוליים רחבים, ברוחב 50 ,40 ,30 ס"מ ובעובי 0.6
מ"מ, משווק ע"י חב'"EINNOVAT" או ש"ע עם בידוד אקוסטי בגב המגש. 
המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') 
ופרופילי הגמר (L+Z) בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות . (מחיר יסוד למגשי פח

135 ש''ח/מ''ר) - במסדרון מילוט ???

3.22.22.0020

לא לחישוב !!! 213.00 227.00 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון מכופפים בכל צדדיו וצבוע בצבע אפור או לבן: 
מגשים עם חירור מיקרו שוליים רחבים, ברוחב 50 ,40 ,30 ס"מ ובעובי 0.6
מ"מ, משווק ע"י חב'"EINNOVAT" או ש"ע עם בידוד אקוסטי בגב המגש. 
המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') 
ופרופילי הגמר (L+Z) בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות . (מחיר יסוד למגשי פח

135 ש''ח/מ''ר) - באולם הבריכה ???

3.22.22.0030

תקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.2222.2222.2222.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 217.00 123.94 מ"ר  "Ecophon" 'תוצרת חב "A תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם "פוקוס

או ש"ע aw=,0.95 אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61 ס"מ, 60/120 ס"מ, 
61/122 ס"מ, בעובי 20 מ"מ.המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח 
מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 
מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחירי סוד לאריחים 

105 ש"ח/מ"ר)

3.22.23.0010

תקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.2322.2322.2322.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סינרים 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 536.00 10.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 

מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות
קונסטרוקציה (בגובה עד1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה 

(המדידה בפריסה במ"ר)

3.22.26.0010

לא לחישוב !!! 536.00 10.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 
מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות 

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

3.22.26.0020

סינריםסינריםסינריםסינרים 22.2622.2622.2622.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,006.00 קומפלט6.00 מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ 

ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות 
''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי 
ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 

ס''מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית ב צירי הדלת. 
גובה המערכת 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול 

מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת

3.22.41.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202084

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מערכת מחיצות לשרותיםמערכת מחיצות לשרותיםמערכת מחיצות לשרותיםמערכת מחיצות לשרותים 22.4122.4122.4122.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 133.00 8.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 3.30.11.0010

לא לחישוב !!! 306.00 2.00 יח' פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה 
ומנגנון דוושת רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

3.30.11.0020

לא לחישוב !!! 323.00 2.00 יח' מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 276/386/98 מ"מ, 
דגם "PB 251" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

3.30.11.0030

לא לחישוב !!! 228.00 2.00 יח' "נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ 
ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן 

ישראלי 1918 חלק 3

3.30.11.0040

לא לחישוב !!! 544.00 2.00 יח'  "8321 PB" רבוע מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם L נגיש"- מאחז יד בצורת"
דוגמת "פנל פרוייקטים" או שו"ע

3.30.11.0050

לא לחישוב !!! 978.00 קומפלט2.00 "נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 75-95 ס"מ 
מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר 

לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח 
הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3.

3.30.11.0060

לא לחישוב !!! 799.00 2.00 יח' מתקן לסבון מלבני שקוע בקיר מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 
 "6437 PB" 260/159/102 ס"מ (מידות פתח קיר 203/102/98 מ"מ), דגם

דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם- מעל כיור

3.30.11.0070

לא לחישוב !!! 128.00 9.00 יח' מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) על שיש או כיור, אורך פיה ",4 
נפח 1 ליטר

3.30.11.0080

לא לחישוב !!! 94.00 8.00 יח' פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, נפח
5 ליטר, לרבות פח בנימי עשוי מפלסטיק קשיח

3.30.11.0090

לא לחישוב !!! 230.00 8.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון 3.30.11.0100

לא לחישוב !!! 238.00 2.00 יח' "נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת 
תא שירותי נכים, דגםדגם "PS 560" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי

תקן ישראלי 1918 חלק3

3.30.11.0110

לא לחישוב !!! 578.00 2.00 יח' "נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון
לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "PS 570" דוגמת "פנל 

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

3.30.11.0120

אביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותים 30.1130.1130.1130.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבנין 30303030 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202085

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: בריכה

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

ניקוז יסודות 51.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,681.97 111.00 132.27 מ"א צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני 

והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר 
וכיסויחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ

3.51.62.0010

14,681.9714,681.9714,681.9714,681.97 ניקוז יסודותניקוז יסודותניקוז יסודותניקוז יסודות 51.6251.6251.6251.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

14,681.9714,681.9714,681.9714,681.97 סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חריגים 99 פרק:

פרק 99.1 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 204.00 361.83 מ"ר תקרת מגשי אלומיניום ברוחב ,40 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות 

פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם 
של העבודה ופרופיל זוויתןבעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות

3.99.1.0010

לא לחישוב !!! 319.00 361.83 יח' אופציה לתקרת עץ אקוסטי "הרקליט" בגוון לבחירת האדריכל במידות 
120/60 עובי 15/25 מ"מ מותאם למקום, בליעה 8 ע"פ תקן ,iso11654 עם 

קצה קטום + צמר סלעים "2 במשקל מרחבי 890 ק"ג/מ"ק מעל, עמידות 
גבוהה מאוד לעשן, עפ"י ת.י. 5.4.3 , חיבור לתקרה בהברגה לפרופילי 

מתכת מגלווניםן, ע"פ תקן ומפרט יצרן, ברגים צבועים במפע ל בגוון 
הפלטה.

3.99.1.0020

פרק 99.1פרק 99.1פרק 99.1פרק 99.1 99.199.199.199.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חריגיםחריגיםחריגיםחריגים 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,789,080.751,789,080.751,789,080.751,789,080.75 בריכהבריכהבריכהבריכה 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202086

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]

עבודות עפר 1 פרק:

פרק 1.1 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 60.00 650.00 מ"ק עבודות עפר לבניית חדר טרפו וקיר תומך (ארון מים) כולל חפירה בכל 

סוגי קרקע לפי תכנית החפירה כולל סילוק עודפי עפר לשטח מאושר.
4.1.1.0010

15,000.00 60.00 250.00 מ"ק מילוי בגב קירות חדר טרפו: מילוי מובא מהחוץ ,מילוי גרנולי נברר לפי 
סעיף 510253 במפרט 51 העדכני אולם עם מדד פלסטי 6% מקס. בעל גבול

נזילות קטן מ- .35% גרגר מכס' של 12 .ס"מ ותפיחה חופשית קטנה מ- 
.35% מהודק בבקרה מלאה בשכבות בעובי של 10 ס"מ באמצעות מכבש 

ידני גלגלי ממונע לצפיפות של " %96מודיפייד פאקטור" ל אישורו מראש 
בכתב של המהנדס , עפ"י דו"ח יועץ הקרקע . במידה וקבלן החפירה 

ודיפון ישאיר חומר באתר, מחיר סעיף זה יחושב ב%50

4.1.1.0020

לא לחישוב !!! 85.00 52.00 מ"ק חפירה וחציבה ליסודות מבנה טרפו בכל סוגי קרקע לפי תכנית החפירה 
כולל סילוק עודפי עפר לשטח מאושר.

4.1.1.0030

15,000.0015,000.0015,000.0015,000.00 פרק 1.1פרק 1.1פרק 1.1פרק 1.1 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

15,000.0015,000.0015,000.0015,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

בינוי חדר שנאים 2 פרק:

פרק 2.1 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 184,450.00 קומפלט1.00 מבנה חדר כימיקלים וחדר טרנספורמציה לחברת חשמל כולל חפירת 

יסודות, יסודות, קירות,רצפות, תקרות, שערים, דלתות, איטום רצפות, 
איטום קירות, איטום גגות, זיוןוברזל, ציפוי אבן וקופנג וכל שנדרש לבניין
מושלם ע"פ תכניות קןנסטרוקציה ויועצים רלוונטיים וחברת החשמל של 

מזרח ירושלים. סעיף להחלטת מוריה האם להפעיל או לכ מויות.

4.2.1.0010

בקירות תומכים המחיר כולל את עבודות הבטון רזה , היסוד , 
הקיר,התפרים , הנקזים מצינור PVC בצבע אפור , יריעה מנקזת " 

גאוטכנית " ,זיון הקיר ויסוד, זיון מעקה , חלק עליון של הקיר , וכל 
הנדרש לביצוע מושלם של הקיר עפ"י תוכניות המהנדס ופרטי הקיר 

בתכניות קונסטרוקציה.

לא לחישוב !!! 1,275.00 130.00 מ"ק קיר תומך מבטון מזויין (ב-300) בגבהים שונים לפי פרט בתכניות 
קונסטרוקציה ובגובה בין 2-8.0 מ' כולל תעלות צנרת. המחיר כולל את 
הבטון, זיון וברזל, העבודה כוללת הכנת הקיר לעבודות ציפוי אבן לפי 

בחירת המפקח, נדבך הראש (קופינג ) וציופי אבן ימדדו בנפרד.

4.2.1.0030

25,500.00 255.00 100.00 מ"ר ציפוי אבן בקירות (אבן ובעיבוד לפי אדריכלות) לפי פרט "ציפוי אבן" 
בתכניות קונסטרוקציה. המחיר כולל אתהאבן,  הרשת (לא מחלידה), 

ברגים כל 60 ס"מ, חוטי קשירות (לא מחלידים), את הזוויות. הכל לפי 
תכניות ודרישות התכן.

4.2.1.0040

2,295.00 255.00 9.00 מ"א נדבכי ראש (קופינג) ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 8 ס"מ , מאבן ועיבוד 
לפי בחירת האדריכל , המחיר כולל עיגול פינות.

4.2.1.0050

27,795.0027,795.0027,795.0027,795.00 פרק 2.1פרק 2.1פרק 2.1פרק 2.1 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,795.0027,795.0027,795.0027,795.00 בינוי חדר שנאיםבינוי חדר שנאיםבינוי חדר שנאיםבינוי חדר שנאים 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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עבודות בטון טרום 3 פרק:

חלקי בטון טרומיים 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,900.00 60.00 65.00 מ"ר מצע בטון בעובי 5 ס"מ (בטון רזה) 4.3.1.0010

85,425.00 1,275.00 67.00 מ"ק קירות מבנה מבטון ב-30 בעובי 20-30 ס"מ 4.3.1.0020

34,286.00 553.00 62.00 מ"ר תקרת בטון ב-30 בעובי של 40 ס"מ 4.3.1.0030

30,720.00 128.00 240.00 מ"ר איטום רצפה, קירות ותקרה ב- 2 שכבות של יריעות ביטומניות בעובי של 
5 מ"מ

4.3.1.0040

85,000.00 4,250.00 20.00 טון מוטות זיון מפלדה מצולעת לפי תקן 4466 חלק 3 עבור חדר טרפו 4.3.1.0050

5,100.00 255.00 20.00 מ"א נדבכי ראש (קופינג) ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 8 ס"מ , מאבן ועיבוד 
לפי בחירת האדריכל , המחיר כולל עיגול פינות.

4.3.1.0060

15,300.00 255.00 60.00 מ"ר ציפוי אבן בקירות (אבן ובעיבוד לפי אדריכלות) לפי פרט "ציפוי אבן" 
בתכניות קונסטרוקציה. המחיר כולל אתהאבן,  הרשת (לא מחלידה), 

ברגים כל 60 ס"מ, חוטי קשירות (לא מחלידים), את הזוויות. הכל לפי 
תכניות ודרישות התכן.

4.3.1.0070

19,778.00 319.00 62.00 מ"ק בטון CLSM מעל תקרת חדר טרפו 4.3.1.0080

2,380.00 119.00 20.00 מ"ק מצע סוג א' מתחת לרצפה מהודק 4.3.1.0090

11,594.00 187.00 62.00 מ"ר רצפת בטון יצוק על מצעים בעובי 20 ס"מ 4.3.1.0100

25,415.00 1,105.00 23.00 מ"ק יסודות עוברים ב-30 ברוחב 1 מטר עבור קירות מסד 4.3.1.0110

318,898.00318,898.00318,898.00318,898.00 חלקי בטון טרומייםחלקי בטון טרומייםחלקי בטון טרומייםחלקי בטון טרומיים 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

318,898.00318,898.00318,898.00318,898.00 עבודות בטון טרוםעבודות בטון טרוםעבודות בטון טרוםעבודות בטון טרום 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

דלתות וסורגים מפלדה 6.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,802.00 553.00 34.00 מ"ר אלמנט תריס אוורור-חלון\דלת\אלמנט משולב, כולל מנעולים,משקופים, 

וכל האלמנטים הנדרשים לחדר שנאים, ע"פ הנחיות חב' חשמל. לפי 
תכנית חדר טרפו.

4.6.11.0010

8,848.00 553.00 16.00 מ"ר אלמנט תריס אוורור-חלון\דלת\אלמנט משולב, כולל מנעולים,משקופים, 
וכל האלמנטים הנדרשים ,לפי תכנית חדר כימיכלים לבירכה.

4.6.11.0020

3,230.00 3,230.00 1.00 יח' סולם עם כלוב הגנה ומכסה למניעת טיפוס ע"פ פרט פיתוח 37 בגובה 3.5 
מ'

4.6.11.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,380.00 680.00 3.50 מ"ר אלמנט תריס אוורור-חלון\דלת\אלמנט משולב, כולל מנעולים,משקופים, 

וכל האלמנטים הנדרשים לנישות חשמל ותקשורת, ע"פ הנחיות יועץ 
חשמל . מתקן משולב גנית מק"ט 5312 או ש"ע

4.6.11.0040

33,260.0033,260.0033,260.0033,260.00 דלתות וסורגים מפלדהדלתות וסורגים מפלדהדלתות וסורגים מפלדהדלתות וסורגים מפלדה 6.116.116.116.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

33,260.0033,260.0033,260.0033,260.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

פרק 7.1 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,180.00 187.00 140.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-7.4  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" 

או ש"ע, קוטר 75 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים
גלויים או סמויים, לרבות מחברים, ללא ספחים

4.7.1.0010

1,800.00 60.00 30.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת 
"חוליות" או ש"ע, קוטר 75 מ"מ

4.7.1.0020

27,980.0027,980.0027,980.0027,980.00 פרק 7.1פרק 7.1פרק 7.1פרק 7.1 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,980.0027,980.0027,980.0027,980.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח האתרתת פרק 40.0 40 פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,876.00 108.00 147.00 מ"ק מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של

98% מוד' אאשהו. הסעיף מהווה תוספת לכמות הכלולה בסעיפי הריצוף 
(15 ס"מ) במידה וקבלן החפירה ודיפון ישאיר חומר באתר, הסעיף יחושב 

%50

4.40.1.0010

15,876.0015,876.0015,876.0015,876.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצופים 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים "צורת דרך", חפירה,
הידוק שתית, מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ומצע חול מהודק בעובי 5 

ס"מ.

.2 גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , וכחול על בסיס צמנט לבן

53,300.00 100.00 533.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם מלבן במידות 10/20 ס"מ,  עובי 6 ס"מ גמר 
שכבה באפור של אקרשטיין או שו"ע

4.40.3.0030

5,452.00 116.00 47.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם מלבן במידות 10/20 ס"מ,  עובי 6 ס"מ גמר 
שכבה לבן / סופרסטון/ קוקטייל של אקרשטיין או שו"ע

4.40.3.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
798.00 133.00 6.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם אבן סימון לעיוורים עם בליטות או פסים 

במידות 20/20 ס"מ (נגישות) עובי 6 ס"מ גמר לבן של ולפמן או שו"ע
4.40.3.0050

59,550.0059,550.0059,550.0059,550.00 ריצופיםריצופיםריצופיםריצופים 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני גן 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כל אבני הגן על סוגיהם השונים כולל: יחידות קצה / פינות 

מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת 
מפורשות

944.00 59.00 16.00 מ"א אבן גן במידות 10/20 ס"מ 4.40.5.0020

944.00944.00944.00944.00 אבני גןאבני גןאבני גןאבני גן 40.540.540.540.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

76,370.0076,370.0076,370.0076,370.00 פיתוח האתרתת פרק 40.0פיתוח האתרתת פרק 40.0פיתוח האתרתת פרק 40.0פיתוח האתרתת פרק 40.0 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ תת פרק 42.0 42 פרק:

ספסלים 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,180.00 2,060.00 3.00 יח' ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף / גרנוליט דגם "אפק" של "שחם אריכא" 

או שו"ע באורך 1.8 מ'
4.42.5.0010

6,180.006,180.006,180.006,180.00 ספסליםספסליםספסליםספסלים 42.542.542.542.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,180.006,180.006,180.006,180.00 ריהוט חוץ תת פרק 42.0ריהוט חוץ תת פרק 42.0ריהוט חוץ תת פרק 42.0ריהוט חוץ תת פרק 42.0 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גידור תת פרק 44.0 44 פרק:

גדרות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 המחיר כולל יסודות בטון ב-20 לעמודי הגדר, פירוק ריצופים והחזרת 

השטח לקדמותו.

.2 הכוונה בסעיפי פרק זה לאלמנטים מיצור מתועש של חב' מאושרת ע"י 
המזמין. גילוון לאחר יצור, בטבילה באבץ חם וצביעה באבקה בתנור.

32,242.00 343.00 94.00 מ"א (גדר מוסדית) כדוגמת גדר ציון ג'-גדרות אורלי או ש"ע ע"פ פרט  5 בפרטי
פיתוח. גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולוון 25x25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה

2.2 מ שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40x60 מ"מ, גדר הסבכה 
עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב-45 מעלות או ישר, עמודים 

מפרופיל מרובע מגולוון 60x60 מ"מ כל 3.0 מ'. (הגדר מחוברת ע"י 
מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים.

4.44.1.0030

32,242.0032,242.0032,242.0032,242.00 גדרותגדרותגדרותגדרות 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 44.2 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202090

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 המחיר כולל יסודות בטון ב-20 לעמודי המעקות, פירוק 

ריצופים/אספלטים והחזרת השטח לדקמותו.

.2 מעקות מתכת ייוצרו על פי תקן 2142 ותקן .4723  המחיר כולל צביעה 
אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור. אלא 

עם כן מצויין אחרת בסעיף

3,740.00 935.00 4.00 יח' מעקה הגנה לעץ בחניון, מצינור פלדה אופקי מכופף עם 3 צינורות  
כעמודונים , מגלוון, כולל יסוד. ע"פ פרט פיתוח 30

4.44.2.0030

3,740.003,740.003,740.003,740.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 44.244.244.244.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים 44.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,645.00 1,645.00 קומפלט1.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 

עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" 
או ש"ע, כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

4.44.3.0010

1,645.001,645.001,645.001,645.00 שעריםשעריםשעריםשערים 44.344.344.344.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

37,627.0037,627.0037,627.0037,627.00 עבודות גידור תת פרק 44.0עבודות גידור תת פרק 44.0עבודות גידור תת פרק 44.0עבודות גידור תת פרק 44.0 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,751.00 81.00 71.00 מ"א פירוק והתקנת גדר רשת בגובה עד 2 מ',לרבות עמודים 4.51.1.0010

5,751.005,751.005,751.005,751.00 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,802.00 6.00 1,467.00 מ"ר יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20

ס"מ (+/-),במקומות בהם לא בוצעו עבודות חפירה כלל.
4.51.2.0010

222,530.00 34.00 6,545.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 7 מ' עד 13 מ'. סעיף זה
אופציונאלי ויופעל אך ורק באישור מנהל הפרויקט.

4.51.2.0020

231,332.00231,332.00231,332.00231,332.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 60.00 50.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 

ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי -פרק 51 
(המחיר כולל ההידוק).

4.51.3.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202091

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,000.003,000.003,000.003,000.00 מצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיות 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 2.00 1,500.00 מ"ר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 לטר/מ"ר 4.51.4.0010

55,500.00 37.00 1,500.00 מ"ר בטון אספלט שכבה נושאת עליונה בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן 
דולומית תא"צ 19 ("3/4),ביטומן PG, 68-10לרבות פיזור והידוק

4.51.4.0020

55,500.00 37.00 1,500.00 מ"ר בטון אספלט שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן 
דולומית תא"צ 19 ("3/4),ביטומן PG, 68-10לרבות פיזור והידוק

4.51.4.0030

4,500.00 3.00 1,500.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 לטר/מ"ר 4.51.4.0040

118,500.00118,500.00118,500.00118,500.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרק 51.7 51.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,045.00 145.00 21.00 מ"א אבן שפה לכניסה רכב  45/45/18 ס"מ לרבות אבנים פנתיות,בגוון כלשהו 4.51.7.0010

20,482.00 77.00 266.00 מ"א אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ בסלילה חדשה ,כולל אבני פינה 
ורדיוס בגוון כלשהו

4.51.7.0020

23,527.0023,527.0023,527.0023,527.00 פרק 51.7פרק 51.7פרק 51.7פרק 51.7 51.751.751.751.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרק 51.8 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,610.00 187.00 30.00 מ"ק חול נקי , בעובי 4 ס''מ ההעומד בדרישות פרק 51.15 במפרט 51 4.51.8.0010

5,610.005,610.005,610.005,610.00 פרק 51.8פרק 51.8פרק 51.8פרק 51.8 51.851.851.851.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

387,720.00387,720.00387,720.00387,720.00 כבישיםכבישיםכבישיםכבישים 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 54 54 פרק:

פרק 54.2 54.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 5.00 100.00 מ"א אספקה חומרים וצביעת קווים  בצבע מיוחד לכבישים ברוחב 12ס"מ או 15

ס"מ לבן/צהוב מלא/מקווקו
4.54.2.0010

60.00 60.00 1.00 יח' אספקה והתקנת עמוד מגולוון עבור תמרור,מראה או שלט הכוונה קוטר 
",3 כולל יסוד ופקק בחלק העליון

4.54.2.0020

850.00 425.00 2.00 יח' סימון מסגרת למבנה חניית נכים במידות 200/750 ס"מ בצבע כבישים 
כחול

4.54.2.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202092

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,410.001,410.001,410.001,410.00 פרק 54.2פרק 54.2פרק 54.2פרק 54.2 54.254.254.254.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,410.001,410.001,410.001,410.00 פרק 54פרק 54פרק 54פרק 54 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

פרק 57.1 57.1 תת פרק:

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

35,150.00 185.00 190.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת 
"טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק 

עד 1.25 מ', קוטר הצינור3", עובי דופן ",5/32 לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר וכולל ספחים

4.57.1.0020

10,550.00 211.00 50.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת 
"טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט,  מונחים בקרקע בעומק 

עד 1.25 מ', קוטר הצינור4", עובי דופן ",5/32 לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר וכולל ספחים

4.57.1.0030

6,200.00 310.00 20.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב/ניקוז, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 315
מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מעל  1.75 מ' ועד 2.25 מ', 

לרבות עבודות חפירה,עטיפת חול ומילוי חוזר וכולל ספחים

4.57.1.0040

1,412.00 706.00 2.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. 
בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)

4.57.1.0050

58,232.00 502.00 116.00 מ"א צינורות בטון מזוין לפי ת"י 27 מסוג 1 "הידרוטיל" או ש"ע דרג 5 קוטר 40
ס"מ לניקוז השטח, בעומק עד 1.75 מ'

4.57.1.0060

6,454.00 922.00 7.00 מ"א צינורות בטון מזוין לפי ת"י 27 מסוג 1 "הידרוטיל" או ש"ע דרג 5 קוטר 60
ס"מ לניקוז השטח, בעומק מעל 1.75 מ' עד 3.75 מ'

4.57.1.0070

117,998.00117,998.00117,998.00117,998.00 פרק 57.1פרק 57.1פרק 57.1פרק 57.1 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי      מיפרט 57 . 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,860.00 15,215.00 4.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 150/150 ס"מ,עם 

תא שיקוע ומכסה לכביש דגם עיריית ירושלים קוטר 50 ס"מ בעומק מעל 
2.75 מ' עד 3.75 מ'.

4.57.2.0010

60,860.0060,860.0060,860.0060,860.00 עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי    עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי    עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי    עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי     57.257.257.257.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

, עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות לפי מפרט 57 . 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,768.00 3,128.00 6.00 יח' תאי קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק עד 2.0 מ' לרבות אבן שפה 

מיצקת,מס' רשתות 1 ומסגרת לעומס 25 טון, דגם עיריית ירושלים.העבודה
כוללת חפירה /חציבה.

4.57.3.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202093

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,768.0018,768.0018,768.0018,768.00 , עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות ל, עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות ל, עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות ל, עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות ל 57.357.357.357.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

197,626.00197,626.00197,626.00197,626.00 קווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעול 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,129,866.001,129,866.001,129,866.001,129,866.00 כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס] 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202094

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: חשמל

עבודות עפר 1 פרק:

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

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הערות 19 פרק:

הערות 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה כוללים את כל הנצרך לביצוע העבודות כולל 

עבודה בגובה, כלים מיוחדים, שעות לא רגילות, עבודות עדינות ועוד.

הסעיפים מתומצתים ומפורטים במפרט טכני של עירית ירושלים ורסיה 
אחרונה פרק 20 אפשר להשיג מפרט מעודכן ורסיה אחרונה עירית 

ירושלים ממחלקת מאור.

הערותהערותהערותהערות 19.119.119.119.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הערותהערותהערותהערות 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כללי 20 פרק:

תשתיות ומובילים 20.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,700.00 55.00 340.00 מ"א חפירה וחציבת תעלה לכבלים בכלים או בידיים וצנורות ברוחב עד 40 

ס"מ, עומק עד 100 ס"מ מפני קרקע סופיים , כולל ישור וניקוי בתואי לפני
החפירה לרבות מצע וכיסוי חול וכן אספקת והתקנת סרט אזהרה פלסטי 

תקני ברוחב 15 ס"מ ובעומק 40 ס"מ לכל אורך החפירה ומילוי אדמה 
כיסוי והידוק סופי.

5.20.1.0010

8,500.00 85.00 100.00 מ"א תוספת עבור חפירה ידנית (לכל הסעיפים) 5.20.1.0020

לא לחישוב !!! 68.00 20.00 מ"ר תיקון מבנה מדרכה (מפרט 01.7) 5.20.1.0040

לא לחישוב !!! 43.00 20.00 מ"ר תיקון גינון (10 ס"מ אדמת גן ודשא). 5.20.1.0050

27,200.0027,200.0027,200.0027,200.00 תשתיות ומוביליםתשתיות ומוביליםתשתיות ומוביליםתשתיות ומובילים 20.120.120.120.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסוד 20.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,355.00 757.00 15.00 יח' חפירת בור ויציקת יסוד מסוג "ב" (60X60X80 ס"מ) בטון מסוג B-30 כולל 

ברגי יסוד.
5.20.2.0010

11,355.0011,355.0011,355.0011,355.00 יסודיסודיסודיסוד 20.220.220.220.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת ותעלות 20.3 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202095

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: חשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
560.00 28.00 20.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי "קוברה" 110 מ"מ,כולל סרט אזהרה. 5.20.3.0010

1,360.00 68.00 20.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי "קוברה" 160 מ"מ,כולל סרט אזהרה. 5.20.3.0020

3,000.00 15.00 200.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי "קוברה" 75 מ"מ,כולל סרט אזהרה. 5.20.3.0030

2,600.00 13.00 200.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי "קוברה, 50 מ"מ,כולל סרט אזהרה. 5.20.3.0040

4,480.00 16.00 280.00 מ"א אספקה והנחת צנרת פלסטית פוליאטלין בקוטר 50 מ"מ יק"ע 13.5. 5.20.3.0050

3,000.00 30.00 100.00 מ"א אספקה והנחת צינור PVC קשיח  "3 כולל סרט אזהרה. 5.20.3.0060

8,960.00 56.00 160.00 מ"א אספקה והנחת צינור PVC קשיח  "6 כולל סרט אזהרה. 5.20.3.0070

4,800.00 8.00 600.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי "כבה מאליו" קוטר 25 מ"מ כולל חבל משיכה
וסרט הזהרה

5.20.3.0080

28,760.0028,760.0028,760.0028,760.00 צנרת ותעלותצנרת ותעלותצנרת ותעלותצנרת ותעלות 20.320.320.320.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים 20.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,600.00 43.00 200.00 מ"א אספקה והשחלת כבל 5X25NA2XY ממ"ר. 5.20.4.0010

1,840.00 92.00 20.00 מ"א אספקה והשחלת כבל 4X50N2XY ממ"ר. 5.20.4.0020

7,020.00 26.00 270.00 מ"א אספקה  והנחת מוליך נחושת 35 ממ"ר שזור גלוי להארקה מותקן ישירות 
בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים ע"י קיפול.

5.20.4.0030

45,543.00 2,397.00 19.00 יח' שוחת מעבר בקוטר 120 ס"מ ובעומק 150 ס"מ מבטון טרומי עם תקרה 
מבטון כולל חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע ושכבת חצץ בעובי 20 ס"מ 
עם מסגרת מפלדה ומכסה עגול בקוטר 60 ס"מ לעומס של 25 טון תוצרת 

חב' "וולפמן" או ש"ע כולל שם מוטבע לפי התוכניות תאורה/ חשמל / 
תקשורת וכו' שם וסמל הרשות

5.20.4.0040

7,650.00 1,275.00 6.00 יח' הארקת מרכזיה או עמוד תאורה כולל אלקטרודות הארקה תקנית קוטר 19
מ"מ ובעומק של 3 מטר ממוטות פלדה מצופים נחושת,שוחה בטון טרומי 

בקוטר 60 ס"מ ובעומק של 60 ס"מ עם מכסה בקוטר 50 ס"מ ב"ב 8 טון עם 
סמל, מילוי חדש ושילוט.

5.20.4.0050

1,040.00 26.00 40.00 יח' שילוט כבלים בשני הקצוות. 5.20.4.0060

2,720.00 68.00 40.00 יח' אספקה והרכבת "סופיות" לכבלים (כפפות) לשני הקצוות. 5.20.4.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202096

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: חשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

74,413.0074,413.0074,413.0074,413.00 כבליםכבליםכבליםכבלים 20.420.420.420.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודי תאורה 20.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,645.00 4,043.00 15.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 8 

מטר, קוני עגול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת, 
וכל האביזירים הדורשים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראש.

5.20.5.0010

6,726.00 3,363.00 2.00 יח' אספקה בלבד של עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 8 מטר, 
קוני עגול, לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת, וכל 

האביזירים הדורשים להצבתהעמוד ולחיבור הזרוע בראש. והעברתו 
למחסני עיריית ירושלים.

5.20.5.0020

3,825.00 255.00 15.00 יח' תוספת לעמוד תאורה מפלדה בגין שרוול חיזוק תחתון. 5.20.5.0030

3,825.00 255.00 15.00 יח' התקן דגלול ממתכת מגולוונת וצבוע בתנור כפול לעמוד מפלדה , כולל 
גומי שחור מתחת להתקן, ברגים ואומים.

5.20.5.0040

75,021.0075,021.0075,021.0075,021.00 עמודי תאורהעמודי תאורהעמודי תאורהעמודי תאורה 20.520.520.520.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פנסים 20.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,460.00 2,380.00 17.00 יח' אספקה והרכבת פנס דגם TECEO 1-73W תוצרת סיטי לייט. 5.20.7.0010

5,355.00 1,785.00 3.00 יח' אספקה בלבד של פנס דגם  TECEO 1-73W תוצרת סיטי לייט והעברתו 
למחסני עיריית ירושלים.

5.20.7.0020

5,780.00 340.00 17.00 יח' אספקה והתקנה רשת הגנה לגופי תאורה 5.20.7.0030

816.00 272.00 3.00 יח' אספקה של רשת הגנה על גופי תאורה למחסני המזמין 5.20.7.0040

52,411.0052,411.0052,411.0052,411.00 פנסיםפנסיםפנסיםפנסים 20.720.720.720.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים 20.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,825.00 255.00 15.00 יח' אספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק תוצרת כפר מנחם דגם ירושלים 

.DIN 470 מ"מ עם שלושה פסיX100 בינוני
5.20.8.0010

385.00 77.00 5.00 יח'  16A-6A 10KA ,אספקה והתקנת מאמ"ת נוסף במגש חיבורים או בתוך פנס
.C/+N

5.20.8.0020

4,210.004,210.004,210.004,210.00 אביזריםאביזריםאביזריםאביזרים 20.820.820.820.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

273,370.00273,370.00273,370.00273,370.00 כלליכלליכלליכללי 20202020 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כללי 21 פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202097

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: חשמל

אחזקה 21.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
289.00 17.00 17.00 יח' הדפסת מספר סידורי על עמוד מאור לפי מפרט הטכני העירוני של 

המחלקה למאור.
5.21.1.0010

1,156.00 68.00 17.00 יח' אספקה והרכבת פה"פ מנחושת בתא העמוד, 40X4 מ"מ באורך 200 מ"מ 
עם ברגים דסקיות ואומים תואמים.

5.21.1.0020

4,777.00 281.00 17.00 יח' צביעת קומפלט עמוד 6 מטר+זרועות+סט טבעות קישוט בצבע סופי בגוון 
RAL 7039 (2 שכבות) לפי המפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור.

5.21.1.0030

1,088.00 64.00 17.00 יח' אספקה וביצוע קשר מכני וגלוני בין עמוד ודלת על-ידי כבל נירוסטה 4 
מ"מ מצופה בפלסטיק ומהדקי לחיצה.

5.21.1.0040

7,310.007,310.007,310.007,310.00 אחזקהאחזקהאחזקהאחזקה 21.121.121.121.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,310.007,310.007,310.007,310.00 כלליכלליכלליכללי 21212121 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשלומים שונים 23 פרק:

בדיקות 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
843.00 281.00 3.00 ש"ע תשלום לשעת עבודה ביום חול של בודק חשמל דרגה .2 5.23.1.0010

550.00 55.00 10.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג' לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב 
בלבד.

5.23.1.0020

640.00 64.00 10.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג' לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב 
בלבד.

5.23.1.0030

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 ביצוע מיפוי קואורדינטיבי ע"י מודד מומסך בהתאם למיקום התקנת כל 
הצנרת שוחות ותשתיות בפועל לעדכן תכניות ולהעביר תכניות + 

ממוחשבות למזמין.

5.23.1.0040

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 ביצוע תוכנית עדות AS MADE ממוחשבת אוטוקד והעברת תיק מסירה 
של כל אביזרים של המתקן ואישורים ב - 3 העתקים קומפלט.

5.23.1.0050

5,433.005,433.005,433.005,433.00 בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,433.005,433.005,433.005,433.00 תשלומים שוניםתשלומים שוניםתשלומים שוניםתשלומים שונים 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

286,113.00286,113.00286,113.00286,113.00 חשמלחשמלחשמלחשמל 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202098

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,805.00 67.00 415.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה ליסודות וכד' ברוחב 40 ס"מ לעומק שאינו עולה על 1 

מ'. סעיף זה יופעל בהנחיית מנהל הפרויקט בלבד.
6.1.30.0040

27,805.0027,805.0027,805.0027,805.00 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.301.301.301.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,256.80 72.00 86.90 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ 

והידוק. במידה וקבלן החפירה ודיפון ישאיר חומר באתר, סעיף זה יחושב 
ב%50

6.1.50.0010

14,945.28 128.00 116.76 מ"ק מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע 
יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק. במידה 

וקבלן החפירה ודיפון ישאיר חומר באתר, סעיף זה יחושב ב%50

6.1.50.0020

233.52 2.00 116.76 מ"ק תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר 6.1.50.0030

21,435.6021,435.6021,435.6021,435.60 מילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוקמילוי מובא, מצעים והידוק 1.501.501.501.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

49,240.6049,240.6049,240.6049,240.60 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,139.96 44.00 1,094.09 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים וליסודות 6.2.11.0010

23,936.62 41.00 583.82 מ"ר מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת למרצפים 6.2.11.0020

6,105.26 7.00 872.18 מ"ר מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון 6.2.11.0030

11,838.58 26.00 455.33 מ"א לוחות "פוליגל" או ש"ע בעובי 5 מ"מ ובגובה 30 ס"מ משני צידי קורות. 
המדידה למ"א קורות

6.2.11.0040

90,020.4290,020.4290,020.4290,020.42 מצעיםמצעיםמצעיםמצעים 2.112.112.112.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,439.04 952.00 22.52 מ"ק יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בשטחי חתך שונים עד 

0.5 מ"ר
6.2.12.0010

100,364.94 918.00 109.33 מ"ק יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) 6.2.12.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/202099

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,997.20 1,190.00 5.88 מ"ק ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) במידות שונות 6.2.12.0030

128,801.18128,801.18128,801.18128,801.18 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.122.122.122.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודי יסוד 2.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,856.40 1,326.00 1.40 מ"ק עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך 20/40 ס"מ 6.2.30.0010

1,856.401,856.401,856.401,856.40 עמודי יסודעמודי יסודעמודי יסודעמודי יסוד 2.302.302.302.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,704.74 1,046.00 11.19 מ"ק קורות יסוד תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה.

רוחב הקורות 30 ס"מ
6.2.41.0010

11,704.7411,704.7411,704.7411,704.74 קורות יסודקורות יסודקורות יסודקורות יסוד 2.412.412.412.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות מסד 2.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,667.06 1,046.00 12.11 מ"ק קירות מסד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 6.2.42.0010

7,353.76 944.00 7.79 מ"ק קירות מסד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 30 ס"מ 6.2.42.0020

9,370.40 884.00 10.60 מ"ק קירות מסד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 40 ס"מ 6.2.42.0030

29,391.2229,391.2229,391.2229,391.22 קירות מסדקירות מסדקירות מסדקירות מסד 2.422.422.422.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,257.34 166.00 236.49 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 

בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)
6.2.50.0010

10,166.52 196.00 51.87 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

6.2.50.0020

134,278.60 230.00 583.82 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

6.2.50.0030

183,702.46183,702.46183,702.46183,702.46 מרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפות 2.502.502.502.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020100

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
186,899.20 1,216.00 153.70 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ 6.2.61.0010

114,798.45 1,105.00 103.89 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ 6.2.61.0020

42,076.80 1,080.00 38.96 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ 6.2.61.0030

33,527.74 1,054.00 31.81 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ 6.2.61.0040

377,302.19377,302.19377,302.19377,302.19 קירות בטוןקירות בטוןקירות בטוןקירות בטון 2.612.612.612.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודים 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,050.00 1,284.00 12.50 מ"ק עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך ממוצע 30/30 

ס"מ
6.2.62.0010

16,050.0016,050.0016,050.0016,050.00 עמודיםעמודיםעמודיםעמודים 2.622.622.622.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,940.25 1,207.00 5.75 מ"ק קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתכים 

שונים. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה
6.2.71.0010

28,309.68 1,233.00 22.96 מ"ק קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 
לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה

6.2.71.0020

35,249.9335,249.9335,249.9335,249.93 קורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקות 2.712.712.712.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,155.88 1,734.00 1.82 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 7 ס"מ לרבות מעל הפתחים 6.2.72.0010

4,896.17 1,411.00 3.47 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים 6.2.72.0020

14,775.00 1,250.00 11.82 מ"ק חגורות בטון ב-30 יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים 6.2.72.0030

22,827.0522,827.0522,827.0522,827.05 חגורותחגורותחגורותחגורות 2.722.722.722.72 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,523.52 288.00 5.29 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ 6.2.81.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020101

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
566,007.72 326.00 1,736.22 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ 6.2.81.0020

567,531.24567,531.24567,531.24567,531.24 תקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלא 2.812.812.812.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חצץ 2.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,497.36 26.00 288.36 מ"ר מצע חצץ גס בעובי 20 ס"מ מתחת למרצפי בטון, לשחרור גז ראדון 6.2.82.0010

7,497.367,497.367,497.367,497.36 חצץחצץחצץחצץ 2.822.822.822.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
88,440.80 595.00 148.64 מ"ק שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק

10 - מבנה
6.2.85.0010

21,669.90 595.00 36.42 מ"ק שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 650 ק"ג/מ"ק חוזק
10 - מרפסת

6.2.85.0020

9,025.65 45.00 200.57 מ"ר "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) - במרפסת 6.2.85.0030

5,553.90 45.00 123.42 מ"ר "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון שיפועים (הנמדד בנפרד) - בחדרים 
רטובים

6.2.85.0040

2,562.72 19.00 134.88 מ"א רולקות משולשות במידות x66 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד) - גג מבנה

6.2.85.0050

2,674.44 19.00 140.76 מ"א רולקות משולשות במידות x66 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד) - מרפסת

6.2.85.0060

3,424.94 19.00 180.26 מ"א רולקות משולשות במידות x66 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד) - שרותים

6.2.85.0070

133,352.35133,352.35133,352.35133,352.35 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.852.852.852.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,786.62 277.00 10.06 מ"ר משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי 

מדרגות
6.2.92.0010

5,038.80 285.00 17.68 מ"ר משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 
ס"מ

6.2.92.0020

3,718.00 65.00 57.20 מ"א משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ 6.2.92.0030

11,543.4211,543.4211,543.4211,543.42 משטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגות 2.922.922.922.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בסיסים 2.93 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020102

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,022.10 1,845.00 2.18 מ"ק בליטות אופקיות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך 10/20 ס"מ, 

מעל ומתחת לפתחים
6.2.93.0010

4,624.00 1,156.00 4.00 מ"ק בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4), במידות 
שונות

6.2.93.0020

8,646.108,646.108,646.108,646.10 בסיסיםבסיסיםבסיסיםבסיסים 2.932.932.932.93 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תפרים 2.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
277.20 21.00 13.20 מ"ר לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 2 ס"מ בתפרים 6.2.95.0010

277.20277.20277.20277.20 תפריםתפריםתפריםתפרים 2.952.952.952.95 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספת מחיר לבטון 2.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 36.00 25.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 6.2.96.0010

1,470.00 98.00 15.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-50 במקום ב-30 6.2.96.0020

2,370.002,370.002,370.002,370.00 תוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטוןתוספת מחיר לבטון 2.962.962.962.96 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
579,859.93 4,157.00 139.49 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 6.2.99.0010

130,050.00 4,335.00 30.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 6.2.99.0020

709,909.93709,909.93709,909.93709,909.93 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 2.992.992.992.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,338,033.192,338,033.192,338,033.192,338,033.19 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,354.15 109.00 324.35 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ 6.4.10.0010

50,309.20 116.00 433.70 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ 6.4.10.0020

107,156.45 145.00 739.01 מ"ר קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ 6.4.10.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020103

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

192,819.80192,819.80192,819.80192,819.80 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.104.104.104.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

192,819.80192,819.80192,819.80192,819.80 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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
7,148.64 53.00 134.88 מ"א איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות 

אלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  ,SBS בעובי 5 מ"מ כל אחת, 
עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר 

ביטומני מסוג  "פריימר 101" או "פריימר GS474" או "ספיר פריימר 
B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של 

רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע 
- גגממבנ

6.5.13.0010

7,460.28 53.00 140.76 מ"א איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות 
אלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  ,SBS בעובי 5 מ"מ כל אחת, 
עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם
ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר 

ביטומני מסוג  "פריימר 101" או "פריימר GS474" או "ספיר פריימר 
B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של 

רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע 
- מרפפס

6.5.13.0020

3,911.52 29.00 134.88 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות 
פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל 

והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 921" או 
"ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או 

"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע - גג מבנה

6.5.13.0030

4,082.04 29.00 140.76 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות 
פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל 

והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 921" או 
"ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או 

"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע - מרפסת

6.5.13.0040

66,886.20 90.00 743.18 מ"ר איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות 
מושבחות בפולימר ,SBS שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי 3 

מ"מ מסוג "פלסטוגום F3 חול" אוש"ע ושכבה שניה בעובי 5 מ"מ מסוג 
"פוליפז R5" או "ביטומגום R5 לבן" או ישראנובה R5 לבן" או 

"ספירפלקס R SBS5" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצי
פוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית 

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות 
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101"או""פריימר GS-474" או "ספיר 

פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר - גג מבנ

6.5.13.0050

21,851.10 90.00 242.79 מ"ר איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות 
מושבחות בפולימר ,SBS שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי 3 

מ"מ מסוג "פלסטוגום F3 חול" אוש"ע ושכבה שניה בעובי 5 מ"מ מסוג 
"פוליפז R5" או "ביטומגום R5 לבן" או ישראנובה R5 לבן" או 

"ספירפלקס R SBS5" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצי
פוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית 

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות 
פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101"או""פריימר GS-474" או "ספיר 

פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר - מרפס

6.5.13.0060

111,339.78111,339.78111,339.78111,339.78 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020104

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,390.94 83.00 872.18 מ"ר איטום בטון רזה במערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות 

 R4 משוריינות בלבד פוליאסטר כדוגמת "פוליפז SBS מושבחות בפולימר
חול" או "ביטומגום R4 שחור" או "ספירפלקס R4 שחור" או "ישראנובה 

 "GS-474" שחור" או ש"ע בעובי 4 מ"מ, לרבות פריימר ביטומני מסוג R4
או "פריימר 101" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכ מות 300 גר'/מ"ר,

הלחמת שכבת היריעה התחתונה לתשתית בחפיפה של 10 ס"מ והלחמת 
השכבה העליונה לתחתונה

6.5.23.0010

72,390.9472,390.9472,390.9472,390.94 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטו 5.235.235.235.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,256.50 75.00 123.42 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים 

בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או 
"נאפופלקס פרופי טק 1" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" 
או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר,
2 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר לקבלתצ יפוי יבש בעובי של

2 מ"מ

6.5.28.0010

9,256.509,256.509,256.509,256.50 איטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטובים 5.285.285.285.28 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 5.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
102,530.02 122.00 840.41 מ"ר איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני 

דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר 
נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 2" או

ש"ע בכמות 7 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי יבש של 4 מ"מ, פריימר מסוג 
"פלקסיגום" בכמות 300 גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת H.D.P.E מ סוג "פז 

דריין" או "ביטודריין -T 15" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ
- קירות תת-קרקעיים

6.5.32.0010

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימ102,530.02102,530.02102,530.02102,530.02 5.325.325.325.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פוליסטרן מוקצף 5.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,513.55 21.00 262.55 מ"ר תוספת עבור פלטות הגנה מלוחות פוליסטרן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ 

באמצעות ביטומן מנושב 75/25
6.5.34.0010

5,513.555,513.555,513.555,513.55 פוליסטרן מוקצףפוליסטרן מוקצףפוליסטרן מוקצףפוליסטרן מוקצף 5.345.345.345.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,820.60 44.00 1,018.65 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל 

107"  או "איטומט פלוס 502" או "ספירקוט -E 730" או "בי. ג'י רדיטופ 
701" (המקטין חדירתגז ראדון) או ש"ע, בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר 

בשתי שכבות

6.5.35.0010

44,820.6044,820.6044,820.6044,820.60 איטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטי 5.355.355.355.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 5.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020105

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,750.00 85.00 150.00 מ"א עצר מים כימי מפוליאוריטן מסוג "SIKA SWELL S" או ש"ע לאיטום 

הפסקת יציקה, בחתך 20/10 מ"מ
6.5.63.0010

12,750.0012,750.0012,750.0012,750.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקיאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקי 5.635.635.635.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בידוד טרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,800.00 43.00 600.00 מ"א איטום סביב חלונות בין משקוף עיוור לבטון/אבן  ביריעות מגומי סינתטי 

E.P.D.M בעובי מינימלי 1.2 מ"מ, בהדבקה מלאה לתשתית בחפיפה של 
10 ס"מ. לרבות איטום , לרבות מילוי במסטיק אטימה פוליאוריתני בין 
הפרופיל לבטון ואיטום פרטים שונים (75% משקפות עטבות ובורטז'ים)

6.5.70.0010

26,076.40 40.00 651.91 מ"ר בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג  החם" ע"י לוחות  פוליסטירן  מוקצף  
F-30 בעובי 5 ס"מ - גג מבנה

6.5.70.0020

8,022.80 40.00 200.57 מ"ר בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג  החם" ע"י לוחות  פוליסטירן  מוקצף  
F-30 בעובי 5 ס"מ - מרפסת

6.5.70.0030

33,616.40 40.00 840.41 מ"ר בידוד ע"י לוחות  פוליסטירן  מוקצף  F-30 בעובי 5 ס"מ - להגנה על 
איטום תת-קרקעי

6.5.70.0040

22,452.92 34.00 660.38 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד
(קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות X12560 ס"מ ובעובי 3

DT-1 ס"מ. ראה פרטים 4-1 בתכנית

6.5.70.0050

115,968.52115,968.52115,968.52115,968.52 בידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטיבידוד טרמי ואקוסטי 5.705.705.705.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

474,569.91474,569.91474,569.91474,569.91 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן להציג לפני תכנון וביצוע תוכניות שופ-דרואינג של פרטי נגרות

ומסגרות לאישור מנה"פ + אדריכל + קונסטרוקטור

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,872.00 2,656.00 12.00 יח' טיפוס נ-01 - דלת חד כנפית לפתיחה צירית במידות 110/210 ס"מ 6.6.1.0010

78,399.00 2,529.00 31.00 יח' טיפוס נ-02 - דלת חד כנפית לפתיחה צירית במידות 100/210 ס"מ 6.6.1.0020

4,590.00 2,295.00 2.00 יח' טיפוס נ-03 - דלת חד כנפית לפתיחה צירית במידות 80/210 ס"מ עם תריס 
רפפות אלומיניום במידות 40/25 ס"מ

6.6.1.0030

31,559.00 2,869.00 11.00 יח' טיפוס נ-04 - דלת חד כנפית לפתיחה צירית במידות 100/210 ס"מ עם 
תריס רפפות אלומיניום במידות 45/25 ס"מ וצוהר אופציונאלי

6.6.1.0040

6,664.00 3,332.00 2.00 יח' טיפוס נ-05 - דלת חד כנפית לפתיחה צירית במידות 100/210 ס"מ וצוהר 
אופציונאלי

6.6.1.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020106

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,840.00 11,284.00 10.00 יח' טיפוס נ-06 - מטבחון כיתה תחתון במידות 450/60/90 ס"מ ועליון במידות 

180/30/70 ס"מ
6.6.1.0060

12,346.00 12,346.00 1.00 יח' טיפוס נ-07 - מטבח חימום תחתון במידות 490/60/90 ס"מ ועליון במידות 
200/30/60 ס"מ

6.6.1.0070

11,560.00 1,156.00 10.00 יח' טיפוס נ-09 - מחיצה ושתי דלתות מ- HPL לתאי שירותים 6.6.1.0080

5,500.00 275.00 20.00 יח' טיפוס נ-10 -לוח נעיצה משעם/לבד  במידות 180/120 ס"מ 6.6.1.0090

14,688.00 918.00 16.00 יח' טיפוס נ-11 -לוח נעיצה משעם/לבד  במידות 400/120 ס"מ+200/120 ס"מ 6.6.1.0100

32,912.00 187.00 176.00 מ"א טיפוס נ-12 סרגל הגנה  במידות 230/32 מ"מ 6.6.1.0110

2,040.00 204.00 10.00 מ"א טיפוס נ-13 סרגל ,פס הגנה ומתלים כפולים לפי פרט האדריכל 6.6.1.0120

344,970.00344,970.00344,970.00344,970.00 עבודות נגרותעבודות נגרותעבודות נגרותעבודות נגרות 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,496.00 10,496.00 1.00 יח' טיפוס מ-01 - ויטרינת פלדה מזוגגת טריפלקס ומסורגת במידות 300/294 

ס"מ ובה דלת דו כנפית במידות 199/230 ס"מ
6.6.2.0010

12,109.00 12,109.00 1.00 יח' טיפוס מ-02 - ויטרינה עמידת אש 60 דק' במידות 240/371 ס"מ מזוגגת 
בידודית  ובה דלת חד כנפית במידות 119/226

6.6.2.0020

5,998.00 2,999.00 2.00 יח' טיפוס מ-03 - דלת פח עם צוהר במידות 120/210 6.6.2.0030

14,180.00 3,545.00 4.00 יח' טיפוס מ-04 - פתח מזוגג טריפלקס במידות 112/266 ובו דלת צירית 
במידות 112/233 ס"מ

6.6.2.0040

5,277.00 5,277.00 1.00 יח' טיפוס מ-05 - פתח מזוגג טריפלקס  במידות 241/184 ס"מ 6.6.2.0050

52,700.00 5,270.00 10.00 יח' טיפוס מ-06 - חלון הדף טיפוס "דור חדש" במידות 100/100 6.6.2.0060

33,414.00 5,569.00 6.00 יח' טיפוס מ-07 - פתח מזוגג טריפלקס במידות 180/260 ובו דלת צירית 
במידות 100/210 ס"מ

6.6.2.0070

27,630.00 2,763.00 10.00 יח' טיפוס מ-08 - דלת הדף אטומה במידות 100/200 ס"מ 6.6.2.0080

34,782.00 527.00 66.00 מ"א טיפוס מ 09 - מעקה פלדה במרפסת בגובה 210 ס"מ 6.6.2.0090

3,100.80 204.00 15.20 מ"א טיפוס מ 10 - מסעד יד צינורי בקוטר 40 מ"מ בחדר המדרגות 6.6.2.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020107

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,006.00 1,003.00 2.00 יח' טיפוס מ 11 - ארון כיבוי אש דו כנפי במידות 90/210 ס"מ 6.6.2.0110

1,122.00 1,122.00 1.00 יח' טיפוס מ 11 - ארון כיבוי אש דו כנפי במידות 100/210 ס"מ 6.6.2.0120

1,785.00 1,785.00 1.00 יח' טיפוס מ 11 - ארון כיבוי אש דו כנפי במידות 160/210 ס"מ 6.6.2.0130

2,805.00 2,805.00 1.00 יח' טיפוס מ 11 - ארון כיבוי אש דו כנפי במידות 250/210 ס"מ 6.6.2.0140

9,420.00 2,355.00 4.00 יח' טיפוס מ 12 - ארון חשמל ארבע כנפי במידות  210/210 ס"מ 6.6.2.0150

731.00 731.00 1.00 יח' טיפוס מ 13 - ארון טכנולוגי חד כנפי במידות 65/210 ס"מ 6.6.2.0160

1,785.00 1,785.00 1.00 יח' טיפוס מ 13 - ארון טכנולוגי חד כנפי במידות 160/210 ס"מ 6.6.2.0170

8,160.00 340.00 24.00 יח' טיפוס מ 14 - צינור איוורור תיקני לממ"מ בקוטר "4 6.6.2.0180

10,824.00 451.00 24.00 יח' טיפוס מ 15 - צינור איוורור תיקני לממ"מ בקוטר "8 6.6.2.0190

10,710.00 3,570.00 3.00 יח' טיפוס מ 16 - קולר 6.6.2.0200

935.00 935.00 1.00 יח' טיפוס מ 17 - פאנל כבאים במידות 100/60 ס"מ 6.6.2.0210

3,230.00 3,230.00 1.00 יח' טיפוס מ 18 - סולם עליה לגג 6.6.2.0220

46,453.80 417.00 111.40 מ"א טיפוס מ 19 - מעקה גג מעוגן לקיר בנוי 6.6.2.0230

17,266.00 485.00 35.60 מ"א טיפוס מ 20 -מעקה חדר מדרגות בגובה 1.2 מ' 6.6.2.0240

2,720.00 2,720.00 1.00 יח' טיפוס מ 21 - ארון חשמל במידות 186+60/210ס"מ 6.6.2.0250

527.00 527.00 1.00 יח' טיפוס מ 22 - מעקה פנים לחלל בגובה לפי תכנון 6.6.2.0260

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' טיפוס מ 23 - שלט נירוסטה עם חריטה וצבע במידות 30/40 ס"מ 6.6.2.0270

2,057.00 2,057.00 1.00 יח' טיפוס ס-01 - סורג פלדה מגולוון במידות 190/240 ס"מ 6.6.2.0280

6,460.00 3,230.00 2.00 יח' טיפוס ס-02 - סורג פלדה מגולוון במידות 360/200 ס"מ 6.6.2.0290



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020108

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,812.00 2,703.00 4.00 יח' טיפוס ס-03 - סורג פלדה מגולוון במידות 300/200 ס"מ 6.6.2.0300

3,230.00 1,615.00 2.00 יח' טיפוס ס-04 - סורג פלדה מגולוון במידות 300/120 ס"מ 6.6.2.0310

7,956.00 1,989.00 4.00 יח' טיפוס ס-05 - סורג פלדה מגולוון במידות 221/200 ס"מ 6.6.2.0320

7,191.00 2,397.00 3.00 יח' טיפוס ס-06 - סורג פלדה מגולוון במידות 360/148 ס"מ 6.6.2.0330

16,150.00 1,615.00 10.00 יח' טיפוס ס-07 - סורג פלדה מגולוון במידות 180/200 ס"מ 6.6.2.0340

978.00 978.00 1.00 יח' טיפוס ס-08 - סורג פלדה מגולוון במידות 180/120 ס"מ 6.6.2.0350

8,160.00 1,360.00 6.00 יח' טיפוס ס-09 - סורג פלדה מגולוון במידות 152/200 ס"מ 6.6.2.0360

3,672.00 459.00 8.00 יח' טיפוס ס-10 - סורג פלדה מגולוון במידות 120/52 ס"מ 6.6.2.0370

1,836.00 459.00 4.00 יח' טיפוס ס-11 - סורג פלדה מגולוון במידות 88/52 ס"מ 6.6.2.0380

4,590.00 459.00 10.00 יח' טיפוס ס-12 - סורג פלדה מגולוון במידות 100/100 ס"מ 6.6.2.0390

3,648.00 1,216.00 3.00 יח' טיפוס ס-13 - סורג פלדה מגולוון במידות 180/150 ס"מ 6.6.2.0400

3,120.00 3,120.00 1.00 יח' טיפוס ס-14 - סורג פלדה מגולוון במידות 190/364 ס"מ 6.6.2.0410

918.00 459.00 2.00 יח' טיפוס ס-15 - סורג פלדה מגולוון במידות 95/52 ס"מ 6.6.2.0420

3,468.00 3,468.00 1.00 יח' טיפוס ס-16 - מערכת סורגים במידות 360/210 ס"מ 6.6.2.0430

406,537.60406,537.60406,537.60406,537.60 עבודות מסגרותעבודות מסגרותעבודות מסגרותעבודות מסגרות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

751,507.60751,507.60751,507.60751,507.60 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,480.00 112.00 40.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 
מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור ",1 לרבות 

ספחים

6.7.11.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020109

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 170.00 30.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 
מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור ",2 לרבות 

ספחים

6.7.11.0020

7,260.00 242.00 30.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 
תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 

מותקנים גלויים או סמויים מחוברים בריתוך ו/או בהברגה, קוטר הצינור 
",3 לרבות מחברים, ללא ספחים

6.7.11.0030

11,700.00 78.00 150.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 10 עם תפר גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים ,QUICK UP לרבות מתלים 

וספחים, קוטר "1/2 1

6.7.11.0040

9,840.00 123.00 80.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 10 עם תפר גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים ,QUICK UP לרבות חיבורים 

מהירים, לא כולל ספחים, קוטר "3

6.7.11.0050

3,140.00 157.00 20.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 10 עם תפר גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים ,QUICK UP לרבות חיבורים 

מהירים, לא כולל ספחים, קוטר "4

6.7.11.0060

41,520.0041,520.0041,520.0041,520.00 צינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולוונים 7.117.117.117.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,800.00 58.00 600.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת 

"פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג ,24 מותקנים גלויים או סמויים עם 
צינור מתעל קוטר 25 מ"מ,לרבות ספחים

6.7.12.0010

7,748.00 298.00 26.00 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים  וחמים  מפוליאתילן  
מצולב  או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן  מושלם בתוך ארגז פיברגלס 

מתאים המשולם בנפרד, קוטר61 מ"מ תבריג  ",1 עד 8 יציאות

6.7.12.0020

15,000.00 75.00 200.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים

6.7.12.0030

1,780.00 89.00 20.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 32 מ"מ, לרבות ספחים

6.7.12.0040

3,330.00 111.00 30.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים

6.7.12.0050

2,660.00 133.00 20.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים

6.7.12.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020110

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,460.00 146.00 10.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או

ש"ע, קוטר 63 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים 
גלויים או סמויים, לרבות מחברים, ללא ספחים

6.7.12.0070

23,800.00 238.00 100.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-6  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" או
ש"ע, קוטר 90 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים 

גלויים או סמויים, לרבות מחברים, ללא ספחים

6.7.12.0080

1,530.00 153.00 10.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת 
"חוליות" או ש"ע, קוטר 90 מ"מ

6.7.12.0090

92,108.0092,108.0092,108.0092,108.00 צינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטיים 7.127.127.127.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,060.00 153.00 20.00 יח' ברזים כדוריים קוטר  ",1 עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם 

בנפרד
6.7.21.0010

3,060.003,060.003,060.003,060.00 ברזים, שסתומים ומסנניםברזים, שסתומים ומסנניםברזים, שסתומים ומסנניםברזים, שסתומים ומסננים 7.217.217.217.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
800.00 200.00 4.00 יח' זויות 90 מעלות מגולוונות קוטר ",4 חיבורים בריתוך 6.7.23.0010

800.00800.00800.00800.00 ספחים מגולווניםספחים מגולווניםספחים מגולווניםספחים מגולוונים 7.237.237.237.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 7.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,240.00 208.00 30.00 יח' ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז 

תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 
אטמ'

6.7.26.0010

6,240.006,240.006,240.006,240.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 7.267.267.267.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות למערכת נקזים 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,400.00 77.00 200.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ,
לרבות ספחים

6.7.31.0010

6,640.00 83.00 80.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ,

לרבות ספחים

6.7.31.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020111

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,950.00 111.00 450.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או 

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות 
מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

6.7.31.0030

18,850.00 145.00 130.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות 

מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

6.7.31.0040

90,840.0090,840.0090,840.0090,840.00 צינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזים 7.317.317.317.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,112.00 213.00 24.00 יח' מחסומי רצפה 110/50 מ"מ  מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם 

מכסה/רשת פליז
6.7.34.0010

5,112.005,112.005,112.005,112.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.347.347.347.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,986.00 782.00 23.00 יח' אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "384 לוטם" דוגמת "חרסה" או ש"ע 

עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד
וכל החיזוקים

6.7.41.0010

10,064.00 2,516.00 4.00 יח' "נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 385" דוגמת 
"חרסה" או ש"ע באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי 

(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל 
החיזוקים

6.7.41.0020

6,669.00 247.00 27.00 יח' תוספת עבור רגל (ריתום) לקיבוע לקיר תוצרת "פלאסון" לאסלות תלוייות
ומונובלוק תלוי עם מיכל הדחה גלוי

6.7.41.0030

9,180.00 340.00 27.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה, צינור הדחה, ברז זויתי 
מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין

6.7.41.0040

43,899.0043,899.0043,899.0043,899.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.417.417.417.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,396.00 349.00 4.00 יח' כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה 51" מעוגל 

או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ
6.7.42.0010

6,664.00 476.00 14.00 יח' כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח דוגמת "חרסה" 
דגם "נופר" או ש"ע

6.7.42.0020

13,294.00 578.00 23.00 יח' קערות מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע 6.7.42.0030

1,564.00 68.00 23.00 יח' סיפון ליפסקי "2 או ש"ע לכיור 6.7.42.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020112

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,792.00 128.00 14.00 יח' סיפון ניקל "1/4 1 לכיור רחצה 6.7.42.0050

29,750.00 2,975.00 10.00 יח' קולר נירוסטה למים קרים 6.7.42.0060

54,460.0054,460.0054,460.0054,460.00 כיורים וקערותכיורים וקערותכיורים וקערותכיורים וקערות 7.427.427.427.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מקלחות 7.44 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,780.00 978.00 קומפלט10.00 מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 3 דרך דוגמת "חמת" סידרה "אוורסט" 

מק"ט 202885 או ש"ע, לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי 
חיצוני למערכת קיר מק"ט ,202877 זרוע וראש מקלחת

6.7.44.0010

9,780.009,780.009,780.009,780.00 מקלחותמקלחותמקלחותמקלחות 7.447.447.447.44 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,190.00 119.00 10.00 יח' ברז גן או כביסה מהקיר, קוטר "3/4 מק"ט 300209 דוגמת "חמת" או ש"ע, 

פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם
6.7.45.0010

7,742.00 553.00 14.00 יח' סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה מסתובבת מסדרת "אלגרו" מק"ט 
300142 דוגמת "חמת" או ש"ע גימור כרום, ידיות פעמונית, מותקן מושלם 

לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

6.7.45.0020

12,719.00 553.00 23.00 יח' סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת "רותם  ר45  פיה
ארוכה", מק"ט 900522  דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן 

מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

6.7.45.0030

3,980.00 995.00 4.00 יח' "נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת וידית מרפק להתקנה 
מהקיר מק"ט 301450 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם

6.7.45.0040

25,631.0025,631.0025,631.0025,631.00 ברזים וסוללותברזים וסוללותברזים וסוללותברזים וסוללות 7.457.457.457.45 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
78,876.12 1,284.00 61.43 מ"א משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4) דגם ,T 11413100 בעובי 

2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה 
עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור 

סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש) - בחדרים רטובים, בחדרי מטבח 
לימודי וחימום

6.7.46.0010

78,876.1278,876.1278,876.1278,876.12 משטחי שישמשטחי שישמשטחי שישמשטחי שיש 7.467.467.467.46 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשמים 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020113

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,328.00 791.00 8.00 יח'  64"X" נקזים (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

6.7.50.0010

6,328.006,328.006,328.006,328.00 ניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמים 7.507.507.507.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,880.00 1,488.00 10.00 יח' מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 200  ליטר יציאה ",3/4 

לרבות מעמד מתכת וברזים
6.7.80.0010

14,880.0014,880.0014,880.0014,880.00 מיכלי מיםמיכלי מיםמיכלי מיםמיכלי מים 7.807.807.807.80 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתזים (ספרינקלרים) 7.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 60.00 300.00 יח' ספרינקלר עם גימור כרום, מסוג ,UPRIGHT/PENDENT בועה, גימור 

פליז נחיר "K 1/2," NPT=5.6 ,,1/2 טמפ' ההפעלה ,57 ,68 ,79 93 מעלות 
RAL" או ש"עCENT" תוצרת GB צלסיוס, דגם

6.7.85.0010

48,600.00 162.00 קומפלט300.00 חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1500 מ"מ 6.7.85.0020

66,600.0066,600.0066,600.0066,600.00 מתזים (ספרינקלרים)מתזים (ספרינקלרים)מתזים (ספרינקלרים)מתזים (ספרינקלרים) 7.857.857.857.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) 7.87 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,170.00 117.00 10.00 יח' ספחים מפלדה מגולוונת (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא 

כולל מחבר קל מסוג ,QUICK UP לצינורות קוטר "3
6.7.87.0010

1,280.00 128.00 10.00 יח' ספחים מפלדה מגולוונת (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא 
כולל מחבר קל מסוג ,QUICK UP לצינורות קוטר "4

6.7.87.0020

6,766.00 6,766.00 1.00 יח' ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "4 לרבות תא 
בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז ",2 פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים 

ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע

6.7.87.0030

2,552.00 638.00 4.00 יח' מפסק זרימה VDC UL/FM (FLOW SWITCH 24) מותקן על צינור קוטר "4
דגם VSR-SF תוצרת POTTER או ש"ע

6.7.87.0040

1,870.00 1,870.00 1.00 יח' מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי 
אפוקסי תוצרת "KENNEDY"   או ש"ע

6.7.87.0050

20,060.00 1,003.00 20.00 יח'  BB-SCS02 עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2 דגם UL/FM מגוף פרפר
תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע

6.7.87.0060

3,315.00 1,105.00 3.00 יח' מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4 דגם BFV-G(W) תוצרת 
"CENTRAL" או ש"ע

6.7.87.0070

5,032.00 1,258.00 4.00 יח' שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר ",4 דגם 
G-1  תוצרת "VIKING" או ש"ע

6.7.87.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020114

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,500.00 2,125.00 4.00 יח'  "X32 עם חיבור כפול UL/FM ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר

(אביזר התחברות) על זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, 
 AUTOMATIC" 5/96  תוצרתA-9מכסים ושרשרת, קומפלט דגם

SPRINKLERS" או ש"ע

6.7.87.0090

663.00 663.00 1.00 יח' ארון ל-12 ספרינקלרים רזרביים, במחיר יסוד לספרינקלר 30 ש"ח/יח' 6.7.87.0100

51,208.0051,208.0051,208.0051,208.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) 7.877.877.877.87 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דודי מים חמים 7.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,980.00 1,598.00 10.00 יח' דודי מים חמים 80 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק 

לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר ושסתום בטחון ותקופת אחריות של 
3 שנים

6.7.90.0010

15,980.0015,980.0015,980.0015,980.00 דודי מים חמיםדודי מים חמיםדודי מים חמיםדודי מים חמים 7.907.907.907.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעברים נגד אש 7.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
306.00 102.00 3.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפת אש למשך שעתיים של צינור 

מחומר פלסטי קוטר עד "2,כגון: P.V.C או .H.D.P.E האיטום יעשה ע"י 
 305 LCI מילוי המרווח בין הצינור והקירבמסטיק תופח יעודי מסוג

מתוצרת חב' "STI" או ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 משווק ע"י "אלומות אש"

6.7.97.0010

282.00 94.00 3.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 
פלסטי קוטר "3 כגון: P.V.C או .H.D.P.E האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLאו ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף הצינור 

AR" בצד אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ

6.7.97.0020

4,224.00 128.00 33.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 
פלסטי קוטר "4 כגון: P.V.C או .H.D.P.E האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLאו ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף הצינור 

AR" בצד אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ

6.7.97.0030

4,812.004,812.004,812.004,812.00 איטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אש 7.977.977.977.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,715.00 1,743.00 קומפלט5.00 עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), 

המותקן  על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר
"2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס ",2 רב שימושי עם 
מצמד ",2 ברז כדורי ",1 גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', 

חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם

6.7.99.0010

8,715.008,715.008,715.008,715.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.997.997.997.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

620,849.12620,849.12620,849.12620,849.12 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020115

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

עבודות  חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
116,480.00 140.00 832.00 נקודה נקודת מאור (פנימית או חיצונית). 6.8.1.0010

27,267.00 149.00 183.00 יח' נקודת חיבור קיר על מעגל משותף(שלא נקודת העבודה). 6.8.1.0020

6,885.00 153.00 45.00 נקודה נקודת חיבור קיר על מעגל נפרד ( שלא בנקודת העבודה). 6.8.1.0030

1,938.00 34.00 57.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף תחה"ט/עה"ט (שלא
בנקודת עבודה).

6.8.1.0040

3,060.00 30.00 102.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע מוגן מים. 6.8.1.0050

27,370.00 782.00 35.00 יח' עמדת עבודה A לפי פרט: עמדת עבודה D17 כדוגמת ניסקו אופיס הכוללת
4 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 20 מ"מ כולל כבילה, תסופק עם 

פאנל עיוור ו - 2 שקעי J-54R מסוג KEYSTONE בתקן ,cat6a כולל 
כבילה מסוג CAT7 ע"י 2 צינורות 25 מ"מ וחוט משיכה לארון 

התקשורת,ו2 מקומות שמורים. העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון 
כייד רש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה)המחיר כולל את כל 

הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

6.8.1.0060

2,475.00 825.00 3.00 יח' עמדת עבודה PR לפי פרט: עמדת עבודה D17 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 2 שקעי חשמל עם כיסוי מגן פנימי, עם צינור 20 מ"מ כולל 

כבילה, 4 מקומות שמורים + הכנה לרמקולים ע"י צינורות 20 מ"מ. תסופק
עם פאנל עיוור למקומות שמורים, שקע תקשורת סוג KEYSTONE בתקן 

,cat6a כולל כבילה מסוג CAT7 ע"י צינור 25 מ"מ,שקע HDMI עם צ ינור 
50 מ"מ , המחיר כולל קופסאת חיבורים להתפצלות רמקולים העמדה 

תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה 
תהיה שקועה)המחיר כולל את כללהנקודות הנזכרות בסעיף זה

6.8.1.0070

28,985.00 935.00 31.00 יח' עמדת עבודה P לפי פרט: עמדת עבודה D17 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 2 שקעי חשמל עם כיסוי מגן פנימי, עם צינור 20 מ"מ כולל 

כבילה, 4 מקומות שמורים + הכנה לרמקולים ע"י צינורות 20 מ"מ. תסופק
עם פאנל עיוור למקומות שמורים, שקע תקשורת סוג KEYSTONE בתקן 

,cat6a כולל כבילה מסוג CAT7 ע"י צינור 25 מ"מ,שקע HDMI עם צי נור 
50 מ"מ עד לנקודת עבודה ,B  + שקע TV + צינור 20 מ"מ לרשת תקשורת,

העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - 
העמדה תהיה שקועה)המחיררכולל את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה

6.8.1.0080

26,520.00 1,020.00 26.00 יח' עמדת עבודה B לפי פרט: עמדת עבודה D18 כדוגמת ניסקו אופיס 
הכוללות 4 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 20 מ"מ כולל כבילה, 1 
שקע HDMI עם צינור 50 מ"מ קוברה שירשורי עד נקודת P וצנרת 20 מ"מ 
עם כבל משיכה עד נקודת PR 2 שקעי תקשורת מחשבים אחודה, עם צינור

25 מ"מ + כבל ,CAT-7 העמדה תסופק עם פאנל עיוור עבור המקומו ת 
השמורים ועם השקעים והכבלים הנדרשים, העמדה תהיה 

עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה 
שקועה)המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות בססעיף זה,(כבל  HDMI לא

כלול בסעיף זה)

6.8.1.0090

3,060.00 306.00 קומפלט10.00 נקודת מיזוג אוויר חד פאזית x16A1 הזנה מהלוח ליחידה החיצונית 
(מעבה) בכבל X2.5N2XY3+צינור 25 ס"מ מריכף או PG ,עליית כבלים 

לגג כמפורט בסכימת חיבור מזגנים. סיום במפסק פקט IP65 על הגג 
הכלול במחיר.וכולל את הקטע מהמפסק למעבה, חיבור המעבה יתבצע 

ע"י אחרים.

6.8.1.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020116

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,180.00 510.00 קומפלט18.00 נקודת מיזוג אוויר תלת פאזית X16A3 הזנה מהלוח עד  היחידה החיצונית 

(מעבה) PG 5X2.5N2XY ,32 עליית  כבלים לגג כמפורט סיום במפסק 
פקט IP-65 על הגג הכלול במחיר.וכולל את הקטע מהמפסק למעבה.

6.8.1.0110

4,896.00 153.00 32.00 נקודה נקודת הזנה ליחידת מ"א פנימי (מאייד) כבל X2.5N2XY3 מהלוח ועד 
השקע.

6.8.1.0120

16,864.00 527.00 32.00 נקודה נקודת הזנה  לחסגנית בכבל X1.5N2XY3 בצינור 20 מ"מ כבה  מאליו 
מהלוח ועד לנקודת סיום בחסגנית כמפורט,המחיר כולל את החסגנית.

6.8.1.0130

4,096.00 128.00 32.00 נקודה נקודת הזנת פיקוד בין חסגנית למאייד כמתואר במפרט. 6.8.1.0140

3,278.00 298.00 11.00 נקודה נק' לדוד מים חמים (בויילר) . 6.8.1.0150

2,030.00 145.00 14.00 נקודה נקודת הזנה למפוח חד פאזי. 6.8.1.0160

272.00 272.00 1.00 נקודה נקודת הזנה למפוח תלת פאזי. 6.8.1.0170

1,360.00 340.00 4.00 נקודה .CEE ב"ת X16A1 נקודה חד פאזית 6.8.1.0180

2,212.00 553.00 קומפלט4.00 נקודת הכנה לאלקטרומגנט בדלת או שער כולל כל הכנות בדלת/משקוף 
כולל האלקטרומגנט מוגנולוק וכולל קידוחים.

6.8.1.0190

6,222.00 102.00 61.00 נקודה נקודת הכנה למערכת גילוי פריצה. 6.8.1.0200

1,880.00 94.00 20.00 יח' נקודת הכנה כללית למתח נמוך. 6.8.1.0210

333.00 111.00 3.00 נקודה נקודת טלפון. 6.8.1.0220

13,566.00 119.00 114.00 נקודה נקודת גילוי אש. 6.8.1.0230

1,360.00 340.00 4.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום כולל קופסא ולחצן  קומפלט כמפורט. 6.8.1.0240

5,304.00 136.00 39.00 נקודה .(STEP RELAY) .נקודת לחצן הדלקת תאורה 6.8.1.0250

544.00 136.00 4.00 נקודה נקודת טלפון (אינטרקום) לאזור מחסה. 6.8.1.0260

7,140.00 119.00 60.00 נקודה נקודת כריזה כולל כבל כמפורט,משולבת במע' גילוי אש. 6.8.1.0270

2,958.00 102.00 29.00 נקודה נקודת הכנה לרמקול במערכת מולטימדיה. 6.8.1.0280



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020117

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,900.00 230.00 30.00 נקודה נקודה לתקשורת מחשבים אחודה כולל כבל CAT7 , שקע RJ-45 מסוג 

KEYSTONE בתקן CAT6a שאינו כלול בנקודת העבודה.
6.8.1.0290

444.00 111.00 4.00 נקודה נקודת חיבור הארקה CU25 כולל מהדקים קנדיים. 6.8.1.0300

1,530.00 102.00 15.00 נקודה נקודת חיבור הארקה  CU16 כנ"ל. 6.8.1.0310

3,400.00 85.00 40.00 נקודה נקודת חיבור הארקה  CU10 כנ"ל. 6.8.1.0320

3,060.00 51.00 60.00 נקודה נקודת חיבור הארקה CU10 על מוליך ראשי. 6.8.1.0330

1,040.00 26.00 40.00 נקודה נקודת גישור בין מגשי רשת כנ"ל. 6.8.1.0340

714.00 102.00 7.00 נקודה נקודת טלוויזיה/טל"כ: צינור 20 מ"מ מריכף מתיבת ריכוז TV עם כבל 
דרופ Rj 3-6 סיכוכים TFC סיום בשקע TV/FM עם 2 יציאות קואקסיאליות

נפרדות כנדרש בתקן ישראלי1149.

6.8.1.0350

564.00 94.00 6.00 נקודה נקודת הכנה למצלמת טלויזיה במעגל סגור: ע"י צינור מארון תקשורת דרך
מגשי רשת וצנרת 25 ועד לנקודת הקצה. סיום ב 30 ס"מ כבל ספייר.

6.8.1.0360

510.00 102.00 5.00 נקודה נק' הכנה לצופר גילוי פריצה: ע"י צינור מארון תקשורת דרך מגשי רשת 
וצנרת 25 מ"מ ועד לנק' הקצה. סיום ב-30 ס"מ כבל ספייר.

6.8.1.0370

816.00 136.00 6.00 נקודה נקודת הזנה לחלונות עשן חשמליים 6.8.1.0380

850.00 170.00 5.00 נקודה נקודת מי קר כולל ביצוע לפי פרט. 6.8.1.0390

347,363.00347,363.00347,363.00347,363.00 נקודותנקודותנקודותנקודות 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 850.00 2.00 מ"ר איטום פתחים לכבלי חשמל ותקשורת למעבר אש ועשן במשך שעתיים 

באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים 
כדוגמת FS 1900 של אבצום או ש"ע המחיר לפי שטח במ"ר של הפתח  

לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

6.8.2.0010

20,400.00 1,700.00 קומפלט12.00 איטום מעבר צינור פלדה למרחב מוגן בקוטר ",4 איטום לגזים והדף ע"י 
חומר כדוגמת MCT כולל מסגרת מתכתית - מאושר ע"י פיקוד העורף.

6.8.2.0020

555.00 111.00 5.00 מ"א תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות X8.550 ס"מ , בעובי 5 מ"מ 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים 

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

6.8.2.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020118

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510.00 85.00 6.00 מ"א מגש רשת כנ"ל-אולם במידות X8.540 ס"מ. 6.8.2.0040

1,935.00 43.00 45.00 מ"א מגש רשת כנ"ל אולם במידות X8.530 ס"מ. 6.8.2.0050

2,750.00 55.00 50.00 מ"א מגש רשת כנ"ל אולם במידות X8.520 ס"מ. 6.8.2.0060

9,870.00 47.00 210.00 מ"א תעלת רשת כנ"ל אולם במידות X8.510 ס"מ. 6.8.2.0070

810.00 162.00 5.00 מ"א תעלת פח מגלוון במידות x1040 ס"מ בעובי 1.5 מ"מ צבוע כולל מכסה 
ואביזרים חיזוקים מתלים וכל חומרי העזר.

6.8.2.0080

725.00 145.00 5.00 מ"א תעלת פח כנ"ל אולם במידות X1030 ס"מ . 6.8.2.0090

7,215.00 111.00 65.00 מ"א תעלת פח כנ"ל אולם במידות X1020 ס"מ. 6.8.2.0100

1,665.00 111.00 15.00 מ"א סולם כבלים במידות x8.530 ס"מ 6.8.2.0110

1,978.00 43.00 46.00 יח' בלוקים 20/30/20 ס"מ לתמיכת תעלות פח על הגג וכולל ביצוע איטום 
מתחת, לפי פרט.

6.8.2.0120

918.00 51.00 18.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לצנרת ברוחב 60 ס"מ ועומק 120 ס"מ עפ"י פרט 
וכולל את כל הדרישות במפרט

6.8.2.0130

612.00 34.00 18.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לצנרת כנ"ל אולם ברוחב 40 ס"מ. 6.8.2.0140

680.00 68.00 10.00 מ"א תעלת  x60 PVC140 מ"מ עם מכסה להתקנה על קיר מחולק עם מחיצה 
קבועה כדוגמת HEAVY של "פלגל".

6.8.2.0150

12,240.00 1,530.00 קומפלט8.00 ביצוע שרוול מתכת בקוטר "6 מגלוונת מכופף "מקל סבא" ביציקת גג 
כולל איטום מקצועי מסביב לצינור בכל קומפ' כולל חוצרים וציוד 

לביצוע הפרט כפי שמופיע בתכנית.

6.8.2.0160

3,570.00 255.00 קומפלט14.00 ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "4 עשויים PVC בקירות או בתקרות לרבות 
ביטון הצינורות

6.8.2.0170

2,244.00 187.00 קומפלט12.00 ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "3 עשויים PVC בקירות או בתקרות לרבות 
ביטון הצינורות והחזרת המצב לקדמותו.

6.8.2.0180

3,060.00 340.00 קומפלט9.00 ביצוע קידוח יהלום בבטון קיים מכל סוג בקוטר "4 עומק הבטון עד 40 
ס"מ.

6.8.2.0190

1,704.00 213.00 קומפלט8.00 ביצוע קידוח יהלום כנ"ל אולם בקוטר  "3. 6.8.2.0200

28,000.00 200.00 140.00 מ"א כבלי חשמל מנחושת  X95(N2XY4) ממ"ר. 6.8.2.0210



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020119

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,720.00 136.00 20.00 מ"א כבלי חשמל מנחושת  X70(N2XY4) ממ"ר. 6.8.2.0220

1,020.00 51.00 20.00 מ"א כבל חשמל מנחושת X16(N2XY5) ממ"ר. 6.8.2.0230

4,300.00 43.00 100.00 מ"א כבל חשמל מנחושת x10(N2XY5) ממ"ר. 6.8.2.0240

3,400.00 34.00 100.00 מ"א כבל חשמל מנחושת X6(N2XY5) ממ"ר. 6.8.2.0250

2,100.00 14.00 150.00 מ"א כבל כנ"ל אולם X2.5(N2XY5) ממ"ר שאינו כלול המחיר הנקודה. 6.8.2.0260

1,500.00 10.00 150.00 מ"א כבל כנ"ל אולם X2.5(N2XY3) ממ"ר. 6.8.2.0270

1,600.00 8.00 200.00 מ"א כבל כנ"ל אולם X1.5(N2XY3) ממ"ר. 6.8.2.0280

544.00 17.00 32.00 מ"א .X1.5(N2XY10) כבל פיקוד ממוספר מנחושת 6.8.2.0290

3,300.00 60.00 55.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי 6  צול ממאושר לשימוש ע"י חח"י . 6.8.2.0300

5,100.00 51.00 100.00 מ"א צינור קוברה דו שיכבתי "4 מאושר ע"י חברת חשמל. 6.8.2.0310

2,400.00 24.00 100.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי "3 מאושר ע"י ח"ח. 6.8.2.0320

1,700.00 17.00 100.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי "2 מאושר ע"י ח"ח. 6.8.2.0330

1,400.00 14.00 100.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי קוטר 36 מ"מ. 6.8.2.0340

1,800.00 9.00 200.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי קוטר 23 מ"מ. 6.8.2.0350

4,300.00 43.00 100.00 מ"א צינור PVC "6 דרג 7 מאושר ע"י חברת חשמל. 6.8.2.0360

840.00 21.00 40.00 מ"א צינור פוליאטילין יק"ע 13.5 בקוטר "2. 6.8.2.0370

5,200.00 26.00 200.00 מ"א צינור מריכף מחומר כבה מאילוו בקוטר 50 מ"מ (שאינו כלול במחיר 
הנקודה).

6.8.2.0380

1,650.00 11.00 150.00 מ"א צינור  מריכף מחומר כבה מאליו בקוטר 50 מ"מ. 6.8.2.0390

1,650.00 11.00 150.00 מ"א צינור  כנ"ל אולם 40 מ"מ. 6.8.2.0400



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020120

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,650.00 11.00 150.00 מ"א צינור  כנ"ל אולם 32 מ"מ. 6.8.2.0410

900.00 9.00 100.00 מ"א צינור כנ"ל אולם 25 מ"מ. 6.8.2.0420

1,200.00 6.00 200.00 מ"א צינור כנ"ל אולם 20 מ"מ. 6.8.2.0430

לא לחישוב !!! 55.00 50.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי עוזר באישור הפיקוח. 6.8.2.0440

לא לחישוב !!! 64.00 50.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי מוסמך. 6.8.2.0450

לא לחישוב !!! 94.00 20.00 ש"ע שעות עבודה טכנאי. 6.8.2.0460

לא לחישוב !!! 2,550.00 1.00 יח' ביצוע תיאום והזמנת חברת החשמל מזרח ירושלים לביצוע חיבור החשמל 
ובדיקה למתקן החשמל הכולל  עד להעברתו קומפ' לרבות ליווים ומתן 

עזרה וסיוע ככל שיידרש עד לקבלת וגמר החיבור.

6.8.2.0470

לא לחישוב !!! 2,125.00 קומפלט1.00 הגשת תיק  מתקן הכולל את כל המרכיבים הרשומים במפרט הטכני 
לרבות תוכניות ,AS MADE אישור בדיקת מהנדס בודק, אישור מכון 

התקנים למערכת גילוי וכיבוי אש. (סה"כ3 תיקים).

6.8.2.0480

לא לחישוב !!! 8,500.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של מערך חשמל זמני בכל המבנה החדש, כולל לוח חשמל
זמני לבניה תיקני, 4 קופסאות NPL  עם 3 שקעים ישראלים + שקע אחד 
 LUX150 תלת פאזי, 2 קופסאות בכל קומה כולל תאורה זמנית ברמה של
לפחות בכל המבנה,העברת המתקן בשלמותו בדיקת בודק סוג 3 ופירוק 

המתקן בגמר העבודה. סעיף זה יופעל עם החלטה על עבודות בשעות 
החשיכה (עבודות לילה) ובאישור מראש של מנהל הפרויקט.

6.8.2.0490

11,050.00 11,050.00 קומפלט1.00 מערכת התראה בפני רעידות אדמה מותקנת בחדר מזכירות במבנה הישן 
כולל נק' שקע עבודה,נק' תקשורת מחשבים חיבורה למערכת הכריזה 

למסירת הודעות צרובות הרכזת תיהיהמאושרת ע"פ דרישות משרד החינוך
וחוזר מנכ"ל לבתי ספר.

6.8.2.0500

164,465.00164,465.00164,465.00164,465.00 אינסטלציה חשמליתאינסטלציה חשמליתאינסטלציה חשמליתאינסטלציה חשמלית 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארונות תקשורת 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,292.00 646.00 קומפלט2.00 ארון U6 לתקשורת, רוחב 600 מ"מ, עומק 550 מ"מ כולל מסילות או כלוב 

" 19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה 
מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונטשקוף או 
דלת מתכת מחוררת - לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל 

קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנו ר בגוון שחור 
RAL-9011 או אפור

6.8.3.0010

2,775.00 925.00 קומפלט3.00 ארון תקשורת  ,U10 רוחב 600 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות או 
כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה 

קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט 
שקוף או דלת מתכת מחוררת - לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר 

ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בת נור 
בגוון שחור RAL - 9011 או אפור.

6.8.3.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020121

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
612.00 153.00 קומפלט4.00 אספקה והתקנת פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת ''.19 הפס 

יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן "ישראלי" כולל מתג מאמ"ת A16 ונורית 
סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 

CEE16A מטר ובקצהו תקע חשמלי מסוג

6.8.3.0030

4,679.004,679.004,679.004,679.00 ארונות תקשורתארונות תקשורתארונות תקשורתארונות תקשורת 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,190.00 3,910.00 9.00 מ"ר מבנה לוח חשמל ראשי בעומק 50 ס"מ וזרם מפסק ראשי X315A3 , כולל 

דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 
KA,3x400A22 מהדקים, פסים אפסוהארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה

וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת 
הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

6.8.4.0010

11,900.00 2,975.00 4.00 מ"ר מבנה לוח חשמל מ"א בעומק עד 40 ס"מ וזרם מפסק ראשי X200A3 , כולל
דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 

KA,3x250A22 מהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, 
התקנה וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים 

להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

6.8.4.0020

17,850.00 2,550.00 7.00 מ"ר מבנה לוח חשמל X160A3   בעומק עד 40 ס"מ, כולל  דלתות עם סידור 
נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל ,x200A3 מהדקים, 
פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפ' כולל את

כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית 
הלוח).

6.8.4.0030

5,950.00 2,975.00 קומפלט2.00 ארון פוליאסטר למפסקי פקט כולל גב פלטה + דלתות ומנעול רב בריח 
IP-65,בידות X100X30120 ס"מ כולל סוקל בטון לפי פרט (מפסקי פקט 

נספרים בסעיפים אחרים).

6.8.4.0040

3,145.00 3,145.00 1.00 יח' וממסר זליגה אינטגרלי EKIP LSI עם הגנות אלקטרוניות ABB תוצרת 
T5N דגם -NCו NO כולל סליל הפסקה ומגעי עזר KA 3X315Aמנתק הספק

MCCB36 בעומס חצי אוטומטי

6.8.4.0050

5,100.00 2,550.00 2.00 יח' .ללא ממסר זליגה) היתר כנ"ל) X200Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
MCCB3

6.8.4.0060

13,260.00 2,210.00 6.00 יח' MCCB36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X160A היתר כנ"ל. 6.8.4.0070

1,530.00 1,530.00 1.00 יח' MCCB36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X100A היתר כנ"ל. 6.8.4.0080

3,825.00 1,275.00 3.00 יח' MCCB36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X63A היתר כנ"ל. 6.8.4.0090

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' .עם הגנה מגנטית קבועה וטרמית ניתנת לכיול ,KA ,3X200Aמנתק הספק 
MCCB22 בעומס

6.8.4.0100

808.00 808.00 1.00 יח' MCCB22 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA ,3X160A, היתר כנ"ל. 6.8.4.0110

2,679.00 893.00 3.00 יח' MCCB3 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיx100A, 22kA, היתר כנ"ל 6.8.4.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020122

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,060.00 765.00 4.00 יח' MCCB3 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיx63A, 22kA, היתר כנ"ל 6.8.4.0130

558.00 558.00 1.00 יח' .עם הגנה מגנטית וטרמית ניתנת לכיול ,KA ,3X25Aמאמ"ת תלת פאזי 
MCCB22

6.8.4.0140

4,464.00 558.00 8.00 יח' ABB MS116-6.3 כדוגמת x6A 25kAמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
MCCB3

6.8.4.0150

8,704.00 272.00 32.00 יח' MCB10 מאמ"ת תלת פאזיKA /3X40A/ ,3X32A. 6.8.4.0160

272.00 272.00 1.00 יח' MCB3 מאמ"ת תלת פאזיx25A 10kA 6.8.4.0170

16,826.00 47.00 358.00 יח' MCB10 מאמ"ת חד פאזי עדKA ,1X20A. 6.8.4.0180

141.00 47.00 3.00 יח' MCB10 מאמ"ת תלת פאזיKA ,3X6A. 6.8.4.0190

1,836.00 153.00 12.00 יח' MCB10 מאמ"ת תלת פאזיKA ,3X16A. 6.8.4.0200

153.00 153.00 1.00 יח' MCB22 + מאמ"ת דו קוטבי (פאזהN) KA ,1X6A. 6.8.4.0210

510.00 102.00 5.00 יח' MCB10 + מאמ"ת דו קוטבי (פאזהN) KA ,1X6A. 6.8.4.0220

329.00 47.00 7.00 יח' MCB10 מאמ"ת חד פאזיKA ,1X2A. 6.8.4.0230

47.00 47.00 1.00 יח' MCB22 מאמ"ת חד פאזיKA ,1X2A. 6.8.4.0240

13,600.00 272.00 50.00 יח' .A 304 מיליאפמר, דגם X40A, מפסק פחת 6.8.4.0250

4,590.00 170.00 27.00 יח' .AC1 /2X16A  מגען דו קוטבי 6.8.4.0260

3,519.00 153.00 23.00 יח' .AC1/4X16A מגען 4 קוטבי 6.8.4.0270

846.00 94.00 9.00 יח' ממסר פיקוד 4 מגעים. 6.8.4.0280

8,500.00 2,125.00 4.00 יח' .PM135-EH+ SATEC בקר 6.8.4.0290

1,275.00 425.00 3.00 יח' .ISO-556 B-2  בקר 6.8.4.0300

850.00 850.00 1.00 יח' .ISO-556 B-8  בקר 6.8.4.0310



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020123

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
690.00 230.00 3.00 יח' משנה זרם VA 400A/5A10 למדידה. 6.8.4.0320

1,917.00 213.00 9.00 יח' משנה זרם VA, 200/5A10 למדידה. 6.8.4.0330

3,400.00 850.00 4.00 יח' .KVAR20 קבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט 6.8.4.0340

493.00 493.00 1.00 יח' .KVAR10  קבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט 6.8.4.0350

3,912.00 978.00 4.00 יח' .KVAR20 מגען תלת קטבי לקבל 6.8.4.0360

510.00 510.00 1.00 יח' .KVAR10 מגען תלת קוטבי לקבל 6.8.4.0370

1,530.00 1,530.00 1.00 יח' בקר כופל הספק לנ"ל כמפורט. 6.8.4.0380

8,799.00 2,933.00 3.00 יח'  B+C 100KA DEHN-VENTIL מגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות  כדוגמת
10/350 כולל נתיכי HRC להגנה על המגן.

6.8.4.0390

3,570.00 1,190.00 3.00 יח' מגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות כדוגמת DEHN GUARD 15kA כולל 
נתיכי HRC להגנה על המגן

6.8.4.0400

1,192.00 298.00 4.00 יח' לחצן הפסקת חשמל בחירום - מסוג פטריה עם כלפה למניעת שימוש 
בטעות.

6.8.4.0410

816.00 136.00 6.00 יח' STEP RELAY 2X16A ממסר צעד דו קוטבי 6.8.4.0420

2,682.00 298.00 9.00 יח' שעון מכני לפיקוד עם תכנית יומית עם רזרבה 24 שעות וכיול כל 15 דקות 6.8.4.0430

510.00 102.00 5.00 יח' מספק פיקוד בורר 4 מצבים סיבובי 1-0-2-3 6.8.4.0440

2,125.00 85.00 25.00 יח' מפסק פיקוד בורר 3 מצבים סיבובי 1-0-2 6.8.4.0450

588.00 49.00 12.00 יח' מנורת סימון LED להדלקה קבועה עם מכסה צבעוני. 6.8.4.0460

205,751.00205,751.00205,751.00205,751.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 ביצוע מערכת הארקת יסוד קומפלט לכל המבנה לפי תכניות ומפרט . 6.8.5.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020124

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,750.00 12,750.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת מע' הארקת ברקים עפ"י התוכניות המפרט והתקן הרשמי 

לרבות מולכי הורדה, קופסאת בדיקה שקועות חיבורים לטבעות הגישור, 
"רשת" בגג וכו' .

6.8.5.0020

12,240.00 102.00 120.00 מ"א מוליך הארקה PVC בחתך 25 ממ"ר. 6.8.5.0030

560.00 28.00 20.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 35 ממ"ר. 6.8.5.0040

308.00 28.00 11.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 50 ממ"ר. 6.8.5.0050

4,400.00 10.00 440.00 מ"א מוליך נחושת חשופה 10 ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש 
לחיבור.

6.8.5.0060

595.00 595.00 קומפלט1.00 פס השואת פוטנציאלים ראשי מנחושת במידות: X560 מ"מ ובאורך 1 מטר  
לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר 

הדרושים להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 
20% מקום שמור.

6.8.5.0070

77.00 77.00 1.00 יח' גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבןX220 מ"מ כולל חבקים. 6.8.5.0080

544.00 136.00 4.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה 
מגולוונת עד "2

6.8.5.0090

35,724.0035,724.0035,724.0035,724.00 הארקותהארקותהארקותהארקות 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טלפונים ותקשורת 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,040.00 34.00 60.00 מ"א כבל טלפון 20 זוג (X0.62 ממ"ר) מסוג ג'לי מאושר ע"י בזק. 6.8.6.0010

510.00 255.00 קומפלט2.00 בסיסי חיבור מהדקים (LSA-PLUS) לכבל 20 זוג  בתאום עם בזק, מותקן 
בתוך ארון תקשורת.

6.8.6.0020

357.00 51.00 7.00 מ"ר לוח עץ בעובי 2 ס"מ מוקצע ועם פורמייקה לבנה להתקנה צמוד לקיר. 
,המחיר לפי מ"ר של החזית.

6.8.6.0030

3,825.00 255.00 קומפלט15.00 תיבת CI-3 להתקנה בארון תקשורת על פלטת עץ כולל סידור מוליכים על 
מהדקים שילוט מהדקי מסילה וכו'

6.8.6.0040

1,700.00 340.00 5.00 יח' תיבת CI-3 להתקנה שקועה. 6.8.6.0050

8,432.008,432.008,432.008,432.00 טלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורת 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אינטרקום 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020125

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,160.00 4,080.00 קומפלט2.00 מערכת אינטרקום מתוצרת אייפן דגם KB-3MRD כולל יחידה רכזת ראשי 

מסטר עם מסך צבעוני כולל ספק כח כולל בקר אודיו,זכרון לקול תמונות 
ואפשרות דיבורי ל - 6 יחידות לכניסת מבנה כולל חיווט וחיבורים כולל 

כבלים לשלוש יחידות חיצוני קומפלט.

6.8.7.0010

3,740.00 1,870.00 קומפלט2.00 מכשיר אינטרקום חוץ מוגני מים מבנה הכולל יחידת מיקרופון, רמקול 
 KB-DAR עד לרכזת דגם X0.64 ומצלמה ולחצן צלצול כולל הכבל עבורו

תוצרת AIPHONE כולל חיווט צרת וכולל הנקודה עד להשלמה קומפ.

6.8.7.0020

25,500.00 1,700.00 קומפלט15.00 מכשיר אינטרקום פנים, הייתר כנ"ל. 6.8.7.0030

1,700.00 850.00 קומפלט2.00 מנעול חשמל לדלת שער כניסה כולל תיאום מלא עם יצרן הדלת הכולל 
תיבת חיבורים X10X810 צינור 23 לריכוז אינטרקום,נקודת חיבור קיר + 

שנאי+כבל הזנה,3 צינורות 16היורדים מתיבת החיבורים לדלת, מתאם 
AIPHONE , לחצן פתיחת דלת,מנעול חשמלי,לחצן זימזום מבחוץ וכל 

העבודות וחומרי העזר הנדרשות וע"פ פרט עד להשלמה קומפ'.

6.8.7.0040

39,100.0039,100.0039,100.0039,100.00 אינטרקוםאינטרקוםאינטרקוםאינטרקום 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,000.00 17,000.00 קומפלט1.00 רכזת אש כתובתית, תצוגת עברית 240 כתובות, מקלדת אלפנומרית, 

יציאת ,RS232 זיכרון, כולל כל הכרטיסים ליציאה/כניסה וכבוי,ספק כח 
וסוללות, וכל הרשום במפרט+ שילוב מע' כריזה כמפורט וכולל כל 

המחירים למערכת הכריזה .

6.8.8.0010

5,950.00 2,975.00 קומפלט2.00 פנל התראות משני לרכזת שתאושר כולל התקנתו בפנל כבאים, הכבל 
עבורו והצנרת מהרכזת ועד לפנל - וכל הנדרש במפרט הטכני.

6.8.8.0020

34,270.00 298.00 115.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 6.8.8.0030

1,665.00 111.00 15.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 6.8.8.0040

1,150.00 230.00 5.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 6.8.8.0050

1,020.00 340.00 3.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חצונית עם נצנץ. 6.8.8.0060

20,400.00 5,100.00 קומפלט4.00 מיכל גז FM-200 במשקל 3 ק"ג עבור כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כולל 
נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל, כרטיס הפעלה אוטומטי ברכזת , 
מפסק שבירה להפעלת הכיבויבאופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם חיווט

המערכת כמפורט במפרט הטכני, וחיווט וחיבור לניתוק לוח, קומפלט.

6.8.8.0070

816.00 272.00 3.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת כיבוי אש כתובתי. 6.8.8.0080

578.00 578.00 1.00 יח' חייגן אוטומטי כולל הקלטה לפי המפרט. 6.8.8.0090

850.00 425.00 2.00 יח' גלאי חום אש כנדרש. 6.8.8.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020126

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 102.00 10.00 יח' תוספת עלות להתקנת גלאי בלוח חשמל כולל מתקני תליה, אביזרים, 

חומר ועבודה קומפלט.
6.8.8.0110

340.00 340.00 1.00 יח' נקודת הזנה לרכזת כולל צנרת כבל ומפסק דו קוטבי קומפלט. 6.8.8.0120

1,615.00 323.00 5.00 יח' יחידת כתובת INPUT או OUTPUT להפעלת כיבוי ניתוק וכו' 6.8.8.0130

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 כל תיכנות המערכת גלוי וכיבוי אש להשלמה כולל בין היתר אינטגרציה 
עם מערכת מיזוג אוויר,מעליות,חלונות עשן, תיכנות שמות חדרים,מסכים, 

קומפלט וכן קבלת כל האביזרים למבנה הישן וחיבורים לרכזת.

6.8.8.0140

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 פנל כבאים כמפורט ולפי פרט עם חלון שקוף לפי הנדרש ושילוב מפסקים 
ואביזרים הכל קומפלט כולל הרכבתם.

6.8.8.0150

1,530.00 255.00 קומפלט6.00 השלמת איטום לוח בתאום עם המפקח, על פי התקן לפי לוח קומפלט 
בחומר עמיד אש מאושר.

6.8.8.0160

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 העברת המתקן בדיקת גילוי וכיבוי אש של מכון התקנים עד לאישורו 
הסופי כי המערכת עומדת בתקן 1220 הישראלי ואחר הנדרש.

6.8.8.0170

15,794.00 298.00 53.00 יח' רמקול לכריזה "W 88 עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה
אקוסטית.

6.8.8.0180

1,532.00 383.00 4.00 יח' רמקול לכריזה "W 88 עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על 
הקיר כולל ביטון הקופסה.

6.8.8.0190

1,915.00 383.00 5.00 יח' שופר קול להתקנה חיצונית W15 שנאי קו וקופסא מוגנת מים קומפלט. 6.8.8.0200

5,100.00 2,550.00 2.00 יח' מיקרופון אלחוטי כולל כל הדרוש קומפלט. 6.8.8.0210

2,550.00 850.00 קומפלט3.00 הספקה והתקנת עמדת כריזה כולל מיקרופון וחיבורה למערכת לרבות 
כבלים מובילים מעברים וכל חומרי ועבודות העזר ככל שיידרשו עד 

להשלמה קומפ' לפי מפרט.

6.8.8.0220

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 מערכת אינטרקום לאזורי מחסה כמפורט - כולל. 6.8.8.0230

127,420.00127,420.00127,420.00127,420.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזהגילוי וכיבוי אש + מערכת כריזהגילוי וכיבוי אש + מערכת כריזהגילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 כל גופי התאורה דורשים את אישור האדריכל והיועץ לפני רכישתם 

והתקנתם אפ' אם נלקח דגם מדוייק לפי הכתב כמויות. צבע סופי וגימור 
ע"פ האדריכל.  .2 כל המחירים כוללים בין היתר אספקה והתקנה, 

הובלה,יבוא, אחסון, אישור תקן, וכל האביזרים וחומרי עזר וכולל נורות 
וציוד מלא.

1,200.00 60.00 20.00 יח' קבלת גו"ת מכל סוג באתר והתקנתו ע"פ הוראות היצרן (שנרכש ע"י 
אחרים).

6.8.9.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020127

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,512.00 304.00 28.00 יח' גו"ת צמוד תקרה בסיס פוליאסטר משוריין IP65 5500lm 39W גוון אור 

K4000 כדוגמת FAVOURITE IBV 771 של לירד שטייניץ
6.8.9.0030

2,904.00 264.00 11.00 יח' גו"ת צמוד תקרה בסיס פוליאסטר משוריין IP65 3000lm 26.5W גוון אור 
K4000 כדוגמת FAVOURITE IBV 771 של לירד שטייניץ

6.8.9.0040

7,218.00 2,406.00 3.00 יח'  IP40 5380lm 55W ,עשוי אלומיניום X9090 גו"ת לד תלוי תקרה בגודל
גוון אור K4000 כדוגמת Pendant של לירד שטייניץ

6.8.9.0050

58,504.00 284.00 206.00 יח' גו"ת לד Back Light שקוע תקרה מתכתי, IP40 4100lm 35W גוון אור 
K4000 בגודל X6060 כדוגמת Flat-G של לירד שטייניץ

6.8.9.0060

19,760.00 304.00 65.00 יח'  IP40 ,שקוע תקרה מתכתי מאושר פיקוד העורף Back Light גו"ת לד
4100lm 35W גוון אור K4000 בגודל X6060 כדוגמת Flat-G של לירד 

שטייניץ

6.8.9.0070

906.00 906.00 1.00 יח' גו"ת צמוד תקרה בקוטר 60 ס"מ עשוי אלומיניום, IP40 5300lm 46W גוון 
אור K4000 כדוגמת Corvus-S של לירד שטייניץ

6.8.9.0080

2,320.00 580.00 4.00 יח' גו"ת צמוד תקרה בקוטר 40 ס"מ עשוי אלומיניום, IP40 2300lm 20W גוון 
אור K4000 כדוגמת Corvus-S של לירד שטייניץ

6.8.9.0090

9,702.00 294.00 33.00 יח' גו"ת LED צמוד קיר/תקרה, IP54 1068lm 12W גוון אור K4000 כדוגמת 
DECO LED AL08 של לירד שטייניץ

6.8.9.0100

11,116.00 794.00 14.00 יח'  PIAZZA כדוגמת K4000 גוון אור IP65 2910lm 25W ,צמוד קיר LED גו"ת
THORN של לירד שטייניץ

6.8.9.0110

47,748.00 519.00 92.00 יח' גו"ת LED שקוע תקרה עשוי אלומיניום, IP40 2300lm 20W גוון אור 
K4000 כדוגמת Corvus-G של לירד שטייניץ

6.8.9.0120

18,509.00 223.00 83.00 יח'  K4000 גוון אור IP40 1315lm 13W ,גו"ת לד שקוע עשוי אלומיניום
כדוגמת LUNA 019 של לירד שטייניץ

6.8.9.0130

8,946.00 213.00 42.00 יח'  K4000 גוון אור IP40 1050lm 10W ,גו"ת לד שקוע עשוי אלומיניום
כדוגמת Snow 014 של לירד שטייניץ

6.8.9.0140

32,780.00 298.00 110.00 יח'  W2 צמוד/שקוע לתאורת חירום 180 דקות כולל סוללת לתיום LED גו"ת
כולל לחצן בדיקה, נורות סימון ובדיקה עצמית דגם ,I-TECH M2 של 

TM-Technologie יבואן קשטן תאורה

6.8.9.0150

15,606.00 306.00 51.00 יח' גו"ת שלט יציאה או "יציאה חירום" רב תכליתי עם נורות LED ל 90 דקות
לעבודה רצופה בהפסקת חשמל כולל הגנה בפני פריקת יתר, זמן חיים 

מעל 60,000 שעות להתקנה עלהקיר או תקרה מונמכת בהתאמה מלאה 
ואישור לתקן (ראה מפרט) כדוגמת EATON VELOS של לירד שטייניץ

6.8.9.0160

7,137.00 549.00 13.00 יח'  K4000 גוון אור IP65 470lm 4.1W ,שקוע קיר עשוי אלומיניום LED גו"ת
כדוגמת I-Brick-h Ramp Short של לירד שטייניץ

6.8.9.0170

21,276.00 1,182.00 18.00 יח'  IP65 ,גו"ת לד עשוי סגסוגת אלומיניום לעבודה בתנאים קשים במיוחד
12,000lm 100W  גוון אור K4000 כדוגמת HiCLOUD של לירד שטייניץ

6.8.9.0180

2,342.00 1,171.00 2.00 יח' גו"ת LED צמוד קיר עשוי אלומיניום, IP65 2X1620lm 2X12W גוון אור 
K3000 כדוגמת Mini-Tube של לירד שטייניץ

6.8.9.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020128

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

276,486.00276,486.00276,486.00276,486.00 גופי תאורהגופי תאורהגופי תאורהגופי תאורה 8.98.98.98.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,209,420.001,209,420.001,209,420.001,209,420.00 עבודות  חשמלעבודות  חשמלעבודות  חשמלעבודות  חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
181,632.22 77.00 2,358.86 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות 

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים - במבנה + עמדת שוטר
6.9.11.0010

44,898.10 65.00 690.74 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה 
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) 

וזוויתנים

6.9.11.0020

226,530.32226,530.32226,530.32226,530.32 טיח פניםטיח פניםטיח פניםטיח פנים 9.119.119.119.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,989.20 94.00 531.80 מ"ר טיח רב תכליתי PL130 או PL770" מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת

סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 5 מ"מ
6.9.13.0010

49,989.2049,989.2049,989.2049,989.20 טיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"ד 9.139.139.139.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,052.18 98.00 194.41 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת

ושכבת שליכטה שחורה - מתחת לתקרה ולמעקות
6.9.21.0010

21,570.78 98.00 220.11 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת
ושכבת שליכטה שחורה - מתחת לחיפוי אריחי טרקוטה. ראה פרטים 30-39

DT-1 בתכנית

6.9.21.0020

40,622.9640,622.9640,622.9640,622.96 טיח חוץטיח חוץטיח חוץטיח חוץ 9.219.219.219.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

317,142.48317,142.48317,142.48317,142.48 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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
70,797.72 178.00 397.74 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 

R-10 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר מקדם החלקה
6.10.31.0010

7,696.00 37.00 208.00 מ"א (R-10 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 7,10 ס"מ 6.10.31.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020129

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
143,288.22 178.00 804.99 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 45/45 ס"מ, 

R-9 50/50 ס"מ, 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר מקדם החלקה
6.10.31.0030

25,385.70 37.00 686.10 מ"א (R-9 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 7,10 ס"מ 6.10.31.0040

16,590.00 553.00 30.00 מ"ר נגיש- ריצוף באריחי גרניט פורצלן אזהרה/פס מוביל מסוג 2 במידות 
10/10 ס"מ שזור ברשת של 30/30 ס"מ, צבעוני, לפי דרישות ת"י 1918 

חלק 6

6.10.31.0050

40,413.78 198.00 204.11 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות ,33/33 45/45 
ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר - מטבח, שרותים ומרפסת

6.10.31.0060

704.38 41.00 17.18 מ"א (R-11 למקדם החלקה) - שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ 6.10.31.0070

1,356.16 104.00 13.04 מ"ר תוספת עבור עיבוד שיפועים לניקוז באריחי הריצוף ברצפת מקלחון 6.10.31.0080

20,048.16 22.00 911.28 מ"א תוספת עבור גובה שיפולים מ-10 ס"מ ל- 22.5 ס"מ 6.10.31.0090

326,280.12326,280.12326,280.12326,280.12 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.3110.3110.3110.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדרגות 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,357.20 251.00 57.20 מ"א חיפוי מדרגות בשיש (אבן), שלח ברוחב 30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב

12 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 140 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)
6.10.32.0010

14,357.2014,357.2014,357.2014,357.20 מדרגותמדרגותמדרגותמדרגות 10.3210.3210.3210.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
145,055.40 210.00 690.74 מ"ר חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, 

מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר
6.10.50.0010

85,182.57 387.00 220.11 מ"ר חיפוי קירות חוץ באריחי טרקוטה בהרכבה רטובה במידות 30/60 ס"מ 
בעובי עד 2.5 ס"מ, לרבות פוגות אופקיות ואנכיות בעובי 1 ס"מ, דוגמת 

"טרקוטה אופקים" או ש"ע, מחיר יסוד 200 ש"ח/מ"ר

6.10.50.0020

230,237.97230,237.97230,237.97230,237.97 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 10.5010.5010.5010.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
792.00 66.00 12.00 מ"א נגיש- סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין 

מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (1:2), לפי 
דרישות ת"י 1918 חלקים ,3.11

6.10.63.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020130

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,118.40 72.00 57.20 מ"א נגיש- זוית אלומיניום, במידות 45/35 מ"מ, מחורצת נגד החלקה והגנה 

משבירה ושחיקה להתקנה על קצות שלחי מדרגות, לפי דרישת ת"' 2279
6.10.63.0020

4,910.404,910.404,910.404,910.40 סימון נגד החלקהסימון נגד החלקהסימון נגד החלקהסימון נגד החלקה 10.6310.6310.6310.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספים 10.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,729.45 163.00 35.15 מ"א נדבכי ראש (קופינג) מלוחות שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ ורוחב עד 

30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"א - עבור ספי אבן בפתחי דלתות
6.10.80.0010

5,729.455,729.455,729.455,729.45 ספיםספיםספיםספים 10.8010.8010.8010.80 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,062.80 54.00 38.20 מ"א פרופיל הפרדה חצי ירח מאלומיניום ברוחב 40 מ"מ ובעובי 2 מ"מ לכיסוי 

מעבר בין סוגי ריצוף שונים
6.10.81.0010

946.00 43.00 22.00 מ"א פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 10 מ"מ 6.10.81.0020

3,008.803,008.803,008.803,008.80 תוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפויתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 10.8110.8110.8110.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

584,523.94584,523.94584,523.94584,523.94 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,600.56 24.00 2,441.69 מ"ר צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, 

לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
2000" או ש"ע - כולל בעמדת שוטר

6.11.11.0010

2,320.00 29.00 80.00 מ"ר צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים 
ב-3 שכבות

6.11.11.0020

60,920.5660,920.5660,920.5660,920.56 צבע פניםצבע פניםצבע פניםצבע פנים 11.1111.1111.1111.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,386.34 74.00 194.41 מ"ר שליכט צבעוני מנרלי טבעי "דקוליין אינקה N-10" או ש"ע, מרקם חולי, 

כמות של 4 ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית על טיח שחור, לרבות מריחת 
סילר בשטחי חוץ - מתחת לתקרות ולמעקות חיצוניים

6.11.12.0010

14,386.3414,386.3414,386.3414,386.34 צבע חוץצבע חוץצבע חוץצבע חוץ 11.1211.1211.1211.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020131

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

75,306.9075,306.9075,306.9075,306.90 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,264.00 4,264.00 1.00 יח' טיפוס-א-01 - חלון משולב קבוע והזזה עם מנוע לשחרור עשן (נמדד 

בנפרד) במידות 190/240 ס"מ
6.12.1.0010

13,464.00 6,732.00 2.00 יח' טיפוס-א-02 - חלון משולב במידות 360/200 ס"מ 6.12.1.0020

33,660.00 5,610.00 6.00 יח' טיפוס-א-03 - חלון משולב במידות 300/200 ס"מ 6.12.1.0030

6,732.00 3,366.00 2.00 יח' טיפוס-א-04 - חלון נגרר במידות  300/120 ס"מ 6.12.1.0040

16,524.00 4,131.00 4.00 יח' טיפוס-א-05 - חלון משולב במידות 221/200 ס"מ 6.12.1.0050

15,147.00 5,049.00 3.00 יח' טיפוס-א-06 - חלון משולב במידות 360/150 ס"מ 6.12.1.0060

33,660.00 3,366.00 10.00 יח' טיפוס-א-07 - חלון משולב במידות 180/200 ס"מ 6.12.1.0070

2,020.00 2,020.00 1.00 יח' טיפוס-א-08 - חלון נגרר במידות  160/120 ס"מ 6.12.1.0080

17,058.00 2,843.00 6.00 יח' טיפוס-א-09 - חלון משולב במידות 152/200 ס"מ 6.12.1.0090

4,696.00 587.00 8.00 יח' טיפוס-א-10 - חלון משולב במידות  120/52 ס"מ 6.12.1.0100

3,300.00 825.00 4.00 יח' טיפוס-א-11 - חלון קיפ במידות  88/52 ס"מ 6.12.1.0110

893.00 893.00 1.00 יח' טיפוס-א-12 - חלון נגרר במידות  120/80 ס"מ 6.12.1.0120

16,580.00 1,658.00 10.00 יח' טיפוס-א-13 - חלון פנימי לממ"מ במידות 100/100 ס"מ 6.12.1.0130

7,575.00 2,525.00 3.00 יח' טיפוס-א-14 - חלון משולב במידות 180/150 ס"מ 6.12.1.0140

3,698.00 1,849.00 2.00 יח' טיפוס-א-15 - חלון משולב במידות 152/130 ס"מ 6.12.1.0150

6,469.00 6,469.00 1.00 יח' טיפוס-א-16 - חלון משולב קבוע והזזה עם 2 מנועים לשחרור עשן (נמדד 
בנפרד) במידות 190/364 ס"מ

6.12.1.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020132

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,973.00 4,973.00 1.00 יח' טיפוס-א-17 - חלון משולב קבוע ,דלת דו כנפית וחלונות רפפה במידות  

190/280 ס"מ, עם 2 מנועים לשחרור עשן (נמדד בנפרד)
6.12.1.0170

12,852.00 153.00 84.00 יח' טיפוס א-18 תושבת ופרופיל מלבני חלול מפרופיל אלומיניום 9000 
להצללה. הכל על פי פרט.

6.12.1.0180

203,565.00203,565.00203,565.00203,565.00 אלומיניוםאלומיניוםאלומיניוםאלומיניום 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מנוע 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,755.00 2,151.00 5.00 יח' מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/300" או ש"ע תוצרת חב' 

"D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י ,21927-2 
 V/DC24, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 0.5 אמפר
עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 300 מ"מ 
למשקל חלון 200 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של 

המנו ע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע

6.12.2.0010

10,755.0010,755.0010,755.0010,755.00 מנועמנועמנועמנוע 12.212.212.212.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

214,320.00214,320.00214,320.00214,320.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,762.76 306.00 87.46 מ"א אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן 

בעיבוד "מלוטש" מאבן זהה עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז 
המים

6.14.20.0010

105,750.54 306.00 345.59 מ"א חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 25 
ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"

6.14.20.0020

132,513.30132,513.30132,513.30132,513.30 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםעיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםעיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 14.2014.2014.2014.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,087.06 323.00 192.22 מ"א נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד 

לאב 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן - במעקה פיר 
מעלית

6.14.30.0010

42,342.75 425.00 99.63 מ"ר עמודי אבן בדלים בחתך מעל 60/60 ס"מ ועד 75/75 ס"מ, מאבן בעיבוד 
"מוטבה". המדידה במ"ר לפי פריסת פני האבן, בכל צידי העמוד

6.14.30.0020

104,429.81104,429.81104,429.81104,429.81 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.3014.3014.3014.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020133

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
238,397.18 361.00 660.38 מ"ר חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 5 ס"מ, לרבות 

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

האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד
לאבן 150 ש"ח/מ"ר

6.14.50.0010

9,245.32 14.00 660.38 מ"ר רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 15/15 ס"מ, לרבות עיגונה - 
לחיפוי אבן

6.14.50.0020

3,081.54 14.00 220.11 מ"ר רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 15/15 ס"מ, לרבות עיגונה - 
לחיפוי טרקוטה

6.14.50.0030

250,724.04250,724.04250,724.04250,724.04 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.5014.5014.5014.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,414.95 153.00 264.15 מ"א זויתן במידות 80/80/8 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים 6.14.70.0010

7,724.12 68.00 113.59 מ"א תוספת עבור עיבוד אבן בעובי עד 10 ס"מ במפגש האבן עם השטחים 
המטוייחים, ובעבו מוטבה. ראה פרטים ,13 25 וכן פרט 26 בחזית דרומית

6.14.70.0020

3,585.30 102.00 35.15 מ"א ספי דלתות מאבן גושנית ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי כ-4 ס"מ, או גרניט 
פורצלן (מחיר יסוד 65 ש"ח/מ"א)

6.14.70.0030

2,550.00 1,275.00 2.00 יח' אבן שלט עם סמל העיריה ושם האגף,שמות המתכנן והמבצע, שנת הבניה 
וכו' . הכל ע"פ פרט האדריכל

6.14.70.0040

54,274.3754,274.3754,274.3754,274.37 תוספת למחירי החיפויים בקירותתוספת למחירי החיפויים בקירותתוספת למחירי החיפויים בקירותתוספת למחירי החיפויים בקירות 14.7014.7014.7014.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

541,941.52541,941.52541,941.52541,941.52 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אווירהערות 15 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פרק 15 מתקני מיזוג אווירתת פרק 15.0 מערכות מיזוג אווירמחיר יחידות 
בפרק כוללים תאום כל התכניות ע"י מהנדס ביצוע של קבלן עם יועצים 

ומתכננים אחרים (אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל וכו'). קבלת 
אישורים שלהם למקם היחידות מ"א, תוואי הצינורות וכו' לפני ביצוע 
העבודה. אין התחלת עבודה ללא תיאום תכניות ואישור המפ קח. כל 

הזזה, כל פירוקים, כל שינוי מיקום יחידות מ"א או צינורות וביצוע חוזר 
של יחידות מ"א, צנרת וכו' באחריות של הקבלן הראשי ועל חשבונו. קבלן

המבצע עבודוות מ"א חייב לבצע השינויים ללא שום תמורה מהמזמין. 
מחירי יחידות עבודה בפרק הם לעבודה מושלמת, לרבות צנרת, וכוללים 

בנוסף ביצוע פתחים, קידוח חורים, ביצוע

ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020134

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תת פרק 15.1 ציוד ראשי - מיזוג אוויר ואוורוראספקה והתקנה מושלמים 
של יחידות מיזוג, חיבור חיווט מושלמים לרבות צנרת גז מבודדת, ניקוז, 
חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמת כסף 

במוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מהדגם הנדרש. הצנרת תבודד בגומי 
ספוגי. "ארמפלקס" בעובי דופן כמתואר במיפרט. הב ידוד יהיה רציף 

מודבק ומושלם ללא נפגעים. צנרת חשמל תהיה מכבלי P.V.C מצופים 
ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים מתאימים. 
כלל היחידות יהיועעם מנתק ביטחון ליחידות החיצוניות והפנימיות, 
צינורות הגז, החשמל והפיקוד בתוך הבניין יותקנו בתוך תעלות רשת 

ומחוץ לבניין בתוך תעלות פח מגלוון צבוע מראש

174,250.00 17,425.00 קומפלט10.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מיזוג אוויר מיני מרכזית, היחידה 
 50,000, BTU/H 44,300 ותפוקת חימום BTU/H לתפוקת קירור של

וספיקת אוויר CFM ,1800 בתנאי התכנון, של מזגן תוצרת "אלקטרה" 
סידרה אלקטרה EMD + אינוורטר, דגם ,EMD+INV 60T או ש"ע כמפורט 
בלבד. בקר ,STAR שלט קירי ,RCW ותרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל 

ד בר שהוא לרבות יתר הנדרש להתקנה והפעלה מושלמים כמפורט 
וכנדרש, גלאי נפח לניתוק המאייד לאחר השה"ה.

6.15.1.0020

30,770.00 15,385.00 קומפלט2.00 כנ"ל אבל היחידה לתפוקת קירור של BTU/H ,32,000 ותפוקת חימום 
BTU/H ,35,150 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "אלקטרה" סידרה 

אלקטרה+אינוורטר דגם ,EMD+INV 38T אוש"ע כמפורט בלבד.

6.15.1.0030

42,160.00 21,080.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מיזוג מולטי אינוורטר. היחידה 
לתפוקת קירור של BTU/H 56,000 ותפוקת חימום BTU/H ,58,000 בתנאי 
התכנון, של מזגן תוצרת "תדיראן" סידרה תדיראן מולטי N אינוורטר דגם 

TADIRAN MULTI 1:9N , כולל חיבור 2 יחידות פנים 
(200+200+200+200) עם תפוקת קירור BTU/H 18,100 ותפוקת חימום 
BT19,800ל כל יחידה, או ש"ע כמפורט בלבד. שלט רחוק, ותרמוסטט. 

המחיר כולל מיסים מכל דבר שהוא לרבות יתר הנדרש להתקנה והפעלה 
מושלמים כמפורט וכנדרש לרבות קופסאות U/Hפפיצול, גלאי נפח לניתוק

המאייד לאחר השה"

6.15.1.0040

22,653.00 22,653.00 קומפלט1.00 כנ"ל להתקנה מושלמת וליחידת החוץ, אבל חיבור 5 יחידות פנים תוצרת 
תדיראן (350+250+200+100+150), הספקי יחידות הפנים בהתאם 

לתפוקות הדגמים בתדיראן, או ש"עכמפורט בלבד.

6.15.1.0050

20,443.00 20,443.00 קומפלט1.00 כנ"ל אבל יחידת החוץ לתפוקת קירור של BTU/H 48,000 ותפוקת חימום 
BTU/H ,50,000 בתנאי התכנון של מזגן תוצרת "תדיראן" סידרה תדיראן 

מולטי N אינוורטר דגם .TADIכולל חיבור 4 יחידות פנים 
(350+250+200+100), הספקי יחידות הפנים בהתאם לתפוקות הדגמים 

RAN MULTI 1:8N, בתדיראן, או ש"ע כמפורט בלבד

6.15.1.0060

12,036.00 102.00 118.00 מ"א צנרת גז וחשמל עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת 
מבודדים בקטרים ",3/4 ",3/8 צינורות חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד

יחדיו בשרוול, לרבותמילוי גז ושמן כנדרש לצנרת זו.

6.15.1.0070

1,786.00 94.00 19.00 מ"א צנרת גז וחשמל עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת 
מבודדים בקטרים ",5/8 ",3/8 צינורות חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד

יחדיו בשרוול, לרבותמילוי גז ושמן כנדרש לצנרת זו.

6.15.1.0080

21,845.00 85.00 257.00 מ"א צנרת גז וחשמל עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת 
מבודדים בקטרים ",1/4 ",3/8 צינורות חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד

יחדיו בשרוול, לרבותמילוי גז ושמן כנדרש לצנרת זו.

6.15.1.0090

325,943.00325,943.00325,943.00325,943.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורורציוד מיזוג אוויר ואיוורורציוד מיזוג אוויר ואיוורורציוד מיזוג אוויר ואיוורור 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת פיזור אוויר ותעלות 15.2 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020135

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,220.00 81.00 620.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למיזוג אוויר 

או לאוורור. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-דאסט", לרבות 
תמיכות ותליות מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למיידים, לפי 

התוכניות והמפרטים הסטנדרטים, תיאום מלא עם הבנין, כל יתר 
המערכות וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות. עובי הפח בתעלות יהיה ע ד

1 מ"מ  ובעובי הנדרש על פי המפרט הכללי.

6.15.2.0010

5,070.00 78.00 65.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות מבודדות למיזוג מבודד 
תוצרת "DEC" דגם ISODEC25 או ש"ע של "ATCO", בקוטר "10 מבודדת
בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק ציפוי אלומיניום, עומדת בת"י .755 כולל

תמיכות במריקים הנדרשים וצורת התניכה עם פס ריפוד, חיבור למוצא 
עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"מ בלבד, כולל אביזר הת חברות 

לתעלות, כמפורט וכנדרש בתוכניות.

6.15.2.0020

924.00 66.00 14.00 מ"א כנ"ל אבל תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות
16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755

6.15.2.0030

470.00 47.00 10.00 מ"א אספקה והתקנה של תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 ללא בידוד, 
עומדת בת"י 755 להתלקחות, צפיפות עשן וטפטוף

6.15.2.0040

846.00 47.00 18.00 מ"א כנ"ל אבל קוטר "6 ללא בידוד, עומדת בת"י 755 להתלקחות, צפיפות עשן
וטפטוף

6.15.2.0050

26,790.00 47.00 570.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר, בעובי 
" PCF 1", כולל הדפסה רצופה וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות, 

לרבות חיזוקי שוליים.

6.15.2.0060

12,780.00 213.00 60.00 יח'  "1212"X אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי במידה
מאלומיניום, צבוע בתנור, כולל ויסות כמות אוויר, כולל כל האביזרים 

להתקנה מושלמת, תוצרת "מפזרי יעד" דגם TK או ש"ע

6.15.2.0070

2,040.00 170.00 12.00 יח' "99"X כנ"ל אבל מפזר האוויר במידה של 6.15.2.0080

9,780.00 978.00 קומפלט10.00  X30250 אספקה והתקנה מושלמים של שבכת אוויר חוזר במידות
מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" דגם RTF 2000 עם פילטר 

או ש"ע.

6.15.2.0090

1,530.00 765.00 קומפלט2.00 X60130 כנ"ל אבל שבכת אוויר במידה של 6.15.2.0100

12,756.00 1,063.00 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס פליטת אוויר במידות: ,X2050  נגד 
גשם עם רשת נגד חרקים,  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" 

דגם RTP או ש"ע

6.15.2.0110

2,210.00 170.00 13.00 יח' אספקה והתקנה של סבכת יניקה עגולה, צבועה בתנור במידה: ",8  דגם 
,PV-1 תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע

6.15.2.0120

4,080.00 170.00 24.00 יח' כנ"ל אבל סבכת יניקה במידה: 6" 6.15.2.0130

129,496.00129,496.00129,496.00129,496.00 מערכת פיזור אוויר ותעלותמערכת פיזור אוויר ותעלותמערכת פיזור אוויר ותעלותמערכת פיזור אוויר ותעלות 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפוחי אוורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020136

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 2,550.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה מושלמים של מפוח צנטירופיגלי אוורור שירותים לספיקה

 TD-800 SILENT ECOWAT, דגם ,"S&amp;P" תוצרת CFM500, של
כולל כל החיבורים, או ש"ע.

6.15.3.0010

9,350.00 1,870.00 קומפלט5.00  TD-500 דגם "S&amp;P" 400 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה של
,SILENT ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.

6.15.3.0020

3,740.00 1,870.00 קומפלט2.00  TD-500 דגם "S&amp;P" 300 תוצרת CFM כנ"ל אבל לספיקה של
,SILENT ECOWAT כולל כל החיבורים או ש"ע.

6.15.3.0030

11,220.00 1,870.00 קומפלט6.00 אספקה והתקנה מושלמים של מפוח יניקה משירותים צנטרפוגלי תוצרת 
"שגיא" דגם SFC ,200 או ש"ע, לספיקה של CFM ,400 ו Pa ,200 כולל 

כל הנדרש כמפורט בטבלאות הציוד, כולל בולמי זעזועים קפיץ.

6.15.3.0040

29,410.0029,410.0029,410.0029,410.00 מפוחי אוורורמפוחי אוורורמפוחי אוורורמפוחי אוורור 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
271,150.00 27,115.00 קומפלט10.00 מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "FAH 1600/600" כולל 

תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 600 מק"ש אוויר 
במצב סינון ו-1600 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 100 נפשות. המערכת 

כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, 
מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות או ויר ושסתום הדף (3 
בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ

6.15.70.0010

271,150.00271,150.00271,150.00271,150.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקמערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמק 15.7015.7015.7015.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

755,999.00755,999.00755,999.00755,999.00 מתקני מיזוג אווירהערותמתקני מיזוג אווירהערותמתקני מיזוג אווירהערותמתקני מיזוג אווירהערות 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני הסקה 16 פרק:

בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,300.00 44.00 75.00 מ"א בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע  בעובי  "3/4 

לצינורות קוטר  "3/4 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי
6.16.52.0010

3,300.003,300.003,300.003,300.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בידוד אם שרוולי "וידופלקס"בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.5216.5216.5216.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,300.003,300.003,300.003,300.00 מתקני הסקהמתקני הסקהמתקני הסקהמתקני הסקה 16161616 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעלית 17 פרק:

מעלית 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 עבודות הכנה למעלית עבור 3 תחנות לפי הנחיות יועץ המעליות 6.17.1.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020137

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
148,750.00 148,750.00 קומפלט1.00 מעלית MRL ל- 8 נוסעים 630 ק"ג, נגישה סוג 2 במהירות של1 מטר 

לשניה, משרתת שתי תחנות. המעלית ללא חדר מכונה, עם מכונה בראש 
הפיר.המעלית בפיקוד מאסף מלא, לוח הפיקוד יותקן לצידה של דלת 

תחנה עליונה. מערכת ההינע מבוקרת תדר, בקרת מהירות VVVF בחוג 
סגור. המעלית תואמת דרישות תקן ישראלי 2481 חלק 1.המעלית תואמת 

לד רישות נגישות כפי שמפורטות בתקן ישראלי 2481-70ובתקן ישראלי 
.1918 כל אביזרי הפיקוד והחיווי תואמים לתקן נגישות במעליות 2481 

חלק 70.פתח המעלית יהיה 900 מ""מ. דלת המעלית טלסקופית. לחצנים 
יהיו נגישים, עם הבלטה של הספרות וכתב ברייל בסמוך לכל לחצן.מראי 

קומות בתא יהיו בגודל תואם תקן ישראלי 2481-7

6.17.1.0020

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 מחיר שרות לשנת שרות ואחריות 6.17.1.0030

לא לחישוב !!! קומפלט1.00 מחיר שרות לשנה לאחר שנת שרות ואחריות 6.17.1.0040

לא לחישוב !!! קומפלט1.00 מחיר שרות לשנה לאחר שנת שרות ואחריות כולל חלקי חילוף 6.17.1.0050

162,350.00162,350.00162,350.00162,350.00 מעליתמעליתמעליתמעלית 17.117.117.117.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

162,350.00162,350.00162,350.00162,350.00 מעליתמעליתמעליתמעלית 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,127.80 166.00 133.30 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים ברוחב 30 

ס"מ ובעובי 8 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה
(בגובה עד 1 מ') וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל 

אומגה בין השדות (במידה ונדרש) - בחדרים רטובים

6.22.22.0010

22,127.8022,127.8022,127.8022,127.80 תקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.2222.2222.2222.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
236,532.17 217.00 1,090.01 מ"ר  "Ecophon" 'תוצרת חב "A תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם "פוקוס

או ש"ע aw=,0.95 אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61 ס"מ, 60/120 ס"מ, 
61/122 ס"מ, בעובי 20 מ"מ.המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח 
מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 
מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחירי סוד לאריחים 

105 ש"ח/מ"ר)

6.22.23.0010

236,532.17236,532.17236,532.17236,532.17 תקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלסתקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.2322.2322.2322.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרת גבס 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,412.42 174.00 82.83 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0

מ')
6.22.25.0010

7,315.00 77.00 95.00 מ"א תוספת לתקרת גבס (ולא לסינרי גבס) עבור סגירה אנכית בסוף תקרת 
גבס) סגירה בלוח גבס בגובה 10 ס"מ ועיבוד קצה עם פינה משתנה) 
במפגש עם תקרה אקוסטית באותו מפלס להנחת פרופיל "L" (הנמדד 

בתקרה האקוסטית)

6.22.25.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020138

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,727.4221,727.4221,727.4221,727.42 תקרת גבסתקרת גבסתקרת גבסתקרת גבס 22.2522.2522.2522.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סינרים 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,760.00 536.00 35.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 

מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות
קונסטרוקציה (בגובה עד1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה 

(המדידה בפריסה במ"ר)

6.22.26.0010

18,760.0018,760.0018,760.0018,760.00 סינריםסינריםסינריםסינרים 22.2622.2622.2622.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,120.00 2,006.00 קומפלט20.00 מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ 

ויחידה אחת חזית התא ברוחב 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות 
''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי 
ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100 

ס''מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית ב צירי הדלת. 
גובה המערכת 15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול 

מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת

6.22.41.0010

40,120.0040,120.0040,120.0040,120.00 מערכת מחיצות לשרותיםמערכת מחיצות לשרותיםמערכת מחיצות לשרותיםמערכת מחיצות לשרותים 22.4122.4122.4122.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

339,267.39339,267.39339,267.39339,267.39 רכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבניין 22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

כלונסאות בטון 23.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
החלפה לשיטת ביסוס בפלטות במקום בכלוסנאות תאושר ע"י יועץ קרקע 

וקונסטרוקטור, לאתשלום תוספת בגין החלפה זו, באם תהיה הפחתה 
מנהל הפרויקט יערוך תחשיב שיחייב את הקבלן.

4,420.00 4,420.00 קומפלט1.00 תוספת לכלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) עבור הובלה (עד 60 ק"מ) 
והתארגנות לעבודה שהיקפה הכולל מעל 500 מ' ועד 1000 מ' כלונסאות

6.23.41.0010

123,516.00 292.00 423.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 45 
ס"מ בעומק עד 12 מ'

6.23.41.0020

127,936.00127,936.00127,936.00127,936.00 כלונסאות בטוןכלונסאות בטוןכלונסאות בטוןכלונסאות בטון 23.4123.4123.4123.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,252.40 4,743.00 6.80 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 6.23.99.0010

32,252.4032,252.4032,252.4032,252.40 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 23.9923.9923.9923.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020139

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

160,188.40160,188.40160,188.40160,188.40 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבניינים 29 פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 680.00 קומפלט10.00 שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 15 מ"ר ועד 25 מ"ר בצבעים 

פולטי אור
6.29.30.0010

6,800.006,800.006,800.006,800.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דיםשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דיםשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דיםשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.3029.3029.3029.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,800.006,800.006,800.006,800.00 שילוט והכוונה בבנייניםשילוט והכוונה בבנייניםשילוט והכוונה בבנייניםשילוט והכוונה בבניינים 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק: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
3,458.00 133.00 26.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 6.30.11.0010

1,224.00 306.00 4.00 יח' פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה 
ומנגנון דוושת רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

6.30.11.0020

1,292.00 323.00 4.00 יח' מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 276/386/98 מ"מ, 
דגם "PB 251" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

6.30.11.0030

684.00 228.00 3.00 יח' "נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ 
ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן 

ישראלי 1918 חלק 3

6.30.11.0040

1,632.00 544.00 3.00 יח'  "8321 PB" רבוע מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם L נגיש"- מאחז יד בצורת"
דוגמת "פנל פרוייקטים" או שו"ע

6.30.11.0050

2,934.00 978.00 קומפלט3.00 "נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 75-95 ס"מ 
מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר 

לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח 
הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3.

6.30.11.0060

3,196.00 799.00 4.00 יח' מתקן לסבון מלבני שקוע בקיר מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 
 "6437 PB" 260/159/102 ס"מ (מידות פתח קיר 203/102/98 מ"מ), דגם

דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, מותקן מושלם- מעל כיור

6.30.11.0070

5,120.00 128.00 40.00 יח' מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) על שיש או כיור, אורך פיה ",4 
נפח 1 ליטר

6.30.11.0080

2,444.00 94.00 26.00 יח' פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, נפח
5 ליטר, לרבות פח בנימי עשוי מפלסטיק קשיח

6.30.11.0090

5,980.00 230.00 26.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון 6.30.11.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020140

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
714.00 238.00 3.00 יח' "נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת 

תא שירותי נכים, דגםדגם "PS 560" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי
תקן ישראלי 1918 חלק3

6.30.11.0110

1,734.00 578.00 3.00 יח' "נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון
לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "PS 570" דוגמת "פנל 

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

6.30.11.0120

12,240.00 1,224.00 10.00 יח' משטח החתלה (מחיר יסוד 1200 ש"ח/יח') 6.30.11.0130

42,652.0042,652.0042,652.0042,652.00 אביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותים 30.1130.1130.1130.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

42,652.0042,652.0042,652.0042,652.00 ריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבנין 30303030 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

ניקוז יסודות 51.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,300.00 111.00 300.00 מ"א צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני 

והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר 
וכיסויחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ

6.51.62.0010

33,300.0033,300.0033,300.0033,300.00 ניקוז יסודותניקוז יסודותניקוז יסודותניקוז יסודות 51.6251.6251.6251.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

33,300.0033,300.0033,300.0033,300.00 סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,200.00 1,020.00 10.00 יח' פרגוד שירותים כימיים בממ"מ 6.59.70.0010

10,200.0010,200.0010,200.0010,200.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 59.7059.7059.7059.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,200.0010,200.0010,200.0010,200.00 מרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטים 59595959 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

8,883,731.858,883,731.858,883,731.858,883,731.85 גני ילדיםגני ילדיםגני ילדיםגני ילדים 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020141

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

הערות 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול), במהדורתו העדכנית ביותר

הערותהערותהערותהערות 6.106.106.106.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דלתות וסורגים מפלדה 6.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,080.00 680.00 6.00 מ"ר אלמנט תריס אוורור-חלון\דלת\אלמנט משולב, כולל מנעולים,משקופים, 

וכל האלמנטים הנדרשים לנישות חשמל ותקשורת, ע"פ הנחיות יועץ 
חשמל, ע"פ פרט 31 בפרטי פיתוח.

7.6.11.0010

4,080.004,080.004,080.004,080.00 דלתות וסורגים מפלדהדלתות וסורגים מפלדהדלתות וסורגים מפלדהדלתות וסורגים מפלדה 6.116.116.116.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,080.004,080.004,080.004,080.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות  חשמלתת פרק 8.0 8 פרק:

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

פרק 8.1 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,440.00 136.00 40.00 נקודה נקודת מאור (פנימית או חיצונית). 7.8.1.0010

376.00 94.00 4.00 יח' נקודת הכנה כללית למתח נמוך. 7.8.1.0020

920.00 230.00 4.00 נקודה נקודה לתקשורת מחשבים אחודה כולל כבל CAT7 , שקע RJ-45 מסוג 
KEYSTONE בתקן CAT6a שאינו כלול בנקודת העבודה.

7.8.1.0030

340.00 85.00 4.00 נקודה נקודת חיבור הארקה  CU10 כנ"ל. 7.8.1.0040

אינסטלציה חשמלית

2,550.00 51.00 50.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לצנרת ברוחב 60 ס"מ ועומק 120 ס"מ ע"פ פרט 
וכולל את כל הדרישות במפרט.

7.8.1.0060

3,230.00 34.00 95.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לצנרת בכנ"ל אולם ברוחב עד 40 ס"מ. 7.8.1.0070

8,700.00 60.00 145.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי 6  צול ממאושר לשימוש ע"י חח"י . 7.8.1.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020142

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,045.00 21.00 145.00 מ"א צינור פוליאטילין יק"ע 13.5 בקוטר "2. 7.8.1.0090

1,360.00 17.00 80.00 מ"א צינור קוברה דו שכבתי "2 מאושר ע"י ח"ח. 7.8.1.0100

1,680.00 21.00 80.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC בחתך 25 ממ"ר. 7.8.1.0110

27,641.0027,641.0027,641.0027,641.00 פרק 8.1פרק 8.1פרק 8.1פרק 8.1 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,075.00 8,075.00 קומפלט1.00 ארון מדידה עשוי מפח בעומק 50 ס"מ כולל פס"צ, דלתות, סוקל גילוון, 

צבע בתנור, התקנת מפסק MCCB ראשי - X315A3 , סליל הפסקה, מגעי 
עזר, הגנות מגנטיות ותרמיותהניתנות לכיול, תוכינת ייצור מאושרת ע"י 

מהנדס חמ"י + המתכנן כולל הובלת הארון והתקנתו בגומחה, הארון יהיה
מוגן מים IP-55 להעמדה בחוץ, בגומחה.

7.8.3.0010

8,075.008,075.008,075.008,075.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טלפונים ותקשורת 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 ארון בזק מפח X80X2060 ס"מ מאושר "בזק" + מנעול רב בריח דגם בזק 

IP-55 להתקנה בגומחה.
7.8.5.0010

1,275.001,275.001,275.001,275.00 טלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורתטלפונים ותקשורת 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 כל גופי התאורה דורשים את אישור האדריכל והיועץ לפני רכישתם 

והתקנתם אפ' אם נלקח דגם מדוייק לפי הכתב כמויות. צבע סופי וגימור 
ע"פ האדריכל.  .2 כל המחירים כוללים בין היתר אספקה והתקנה, 

הובלה,יבוא, אחסון, אישור תקן, וכל האביזרים וחומרי עזר וכולל נורות 
וציוד מלא.

840.00 60.00 14.00 יח' קבלת גו"ת מכל סוג באתר והתקנתו ע"פ הוראות היצרן (שנרכש ע"י 
אחרים).

7.8.8.0020

9,520.00 340.00 28.00 יח' גו"ת UW LED של געש דגם קירות- שקוע בקיר חוץ 7.8.8.0030

10,360.0010,360.0010,360.0010,360.00 גופי תאורהגופי תאורהגופי תאורהגופי תאורה 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

47,351.0047,351.0047,351.0047,351.00 עבודות  חשמלתת פרק 8.0עבודות  חשמלתת פרק 8.0עבודות  חשמלתת פרק 8.0עבודות  חשמלתת פרק 8.0 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

חיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלן 10.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020143

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,860.00 143.00 20.00 מ"ר אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן, בהדבקה, בנישת אשפה במידות 20/20 

ס"מ  או 30/30 ס"מ או 33/33 ס"מ במחיר יסוד של 60 ש"ח/מ"רע" למסתור
אשפה ע"פ פרט פיתוח .32 כולל רובה אקרילי\כיחול המותאם לחוץ לפי 

תקן, בגוון לבחירת אדריכל.

7.10.10.0010

2,860.002,860.002,860.002,860.00 חיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלןחיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלןחיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלןחיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלן 10.1010.1010.1010.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,860.002,860.002,860.002,860.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן להציג לפני תכנון וביצוע תוכניות שופ-דרואינג / קטלוגים 

ומפרטים טכניים של כל מוצרי הפיתוח לאישור מנה"פ + אדריכל + 
קונסטרוקטור

מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.

37,260.00 108.00 345.00 מ"ק מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של
98% מוד' אאשהו. הכמות המצויינת הינה תוספת לכמות הכלולה בסעיפי 
הריצוף (15 ס"מ).במידה וקבלן החפירה ודיפון ישאיר חומר באתר, סעיף 

זה יחושב ב%50

7.40.1.0020

2,070.00 6.00 345.00 מ"ק הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ ע"י 5 מעברים 
של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי 1 טון עם רטיבות אופטימלית 

(המילוי נמדד בנפרד)

7.40.1.0030

39,330.0039,330.0039,330.0039,330.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקרמילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצופים 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים "צורת דרך", חפירה,
הידוק שתית, מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ומצע חול מהודק בעובי 5 

ס"מ.

.2 גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , וכחול על בסיס צמנט לבן

600.00 100.00 6.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם מלבן במידות 10/20 ס"מ,  עובי 6 ס"מ גמר 
שכבה באפור של אקרשטיין או שו"ע ע"פ פרט 22

7.40.2.0030

45,927.00 81.00 567.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם טוסקנה במידות ,37.5/25  ,37.5/37.5 37.5/50 
ס"מ, עובי 7 ס"מ גמר שכבה לבן / סופרסטון/ קוקטייל של אקרשטיין או 

שו"ע, ע"פ פרט 20 מחיריסוד 50 ש"ח למ"ר

7.40.2.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020144

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,698.00 81.00 58.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם טוסקנה במידות 37.5/37.5 ס"מ, עובי 7 ס"מ 

גמר שכבה לבן / סופרסטון/ קוקטייל של אקרשטיין או שו"ע, ע"פ פרט 21
מחיר יסוד 50 ש"ח למ"ר

7.40.2.0050

1,596.00 133.00 12.00 מ"ר ריצוף באבן משתלבת דגם אבן סימון לעיוורים עם בליטות או פסים 
במידות 20/20 ס"מ (נגישות) עובי 6 ס"מ גמר לבן של ולפמן או שו"ע

7.40.2.0060

52,821.0052,821.0052,821.0052,821.00 ריצופיםריצופיםריצופיםריצופים 40.240.240.240.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר של כל אבני השפה על סוגיהם השונים כולל: יחידות קצה / פינות 

מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת 
מפורשות

1,098.00 122.00 9.00 מ"א אבן מעבר חציה ללא פזה למוגבלי תנועה במידות 23/50 ס"מ, גובה 15 
ס"מ גמר קוקטייל של איטונג או שו"ע ע"פ פרט פיתוח 17

7.40.3.0020

1,098.001,098.001,098.001,098.00 אבני שפהאבני שפהאבני שפהאבני שפה 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני גן 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר כל אבני הגן על סוגיהם השונים / יחידות קצה / פינות מסוגים 

שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת מפורשות

12,036.00 59.00 204.00 מ"א אבן גן במידות 10/20 ס"מ 7.40.4.0020

12,036.0012,036.0012,036.0012,036.00 אבני גןאבני גןאבני גןאבני גן 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדרגות יצוקות / טרומיות 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,020.00 340.00 103.00 מ"א מדרגות אבן נסורה מאבן גיר קשה שלח בחתך 32/8 ס"מ ורום בחתך 15/4 

ס"מ, עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון 
המזויין ע"פ פרטי פיתוח 11 ו 21

7.40.5.0010

31,875.00 255.00 125.00 מ"א נדבכי ראש (קופינג) ברוחב עד 50 ס"מ ובעובי עד 8 ס"מ מאבן עיבוד לפי 
בחירת אדריכל , המחיר כולל עיגול פינות

7.40.5.0020

43,350.00 255.00 170.00 מ"ר ציפוי אבן בקירות (אבן ובעיבוד לפי אדריכלות) לפי פרט ציפוי אבן 
בתוכניות קונסטרוקציה . המחיר כולל את האבן , הרשת, (לא מחלידה), 
ברגים כל 60 ס"מ , חוטי קשירות (לא מחלידים), את הזוויות,. הכל לפי 

תכניות ודרישות התכן

7.40.5.0030

9,400.00 47.00 200.00 מ"ר איטום מאחורי קירות בטון מזויין וקורות ראש כלונס , האיטום יהיה ב-2 
שכבות ביטום חם (70/23) בעובי 2 מ"מ. המחיר כולל כיסוי של קלקר 

בעובי 3 ס"מ.

7.40.5.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020145

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

119,645.00119,645.00119,645.00119,645.00 מדרגות יצוקות / טרומיותמדרגות יצוקות / טרומיותמדרגות יצוקות / טרומיותמדרגות יצוקות / טרומיות 40.540.540.540.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצופים ומדרגות 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
386,174.00 1,318.00 293.00 מ"ק קיר מבטון מזויין ב-300 בגבהים  שונים לפי פרט בתוכניות קונסטרוקציה 

ובגובה בין 2 ל5 מ' העבודה כוללת הכנת קיר וציפוי אבן לפי בחירת 
המפקח. סעיף זה יופעל אך ורק באישור מראש של מנהל הפרויקט.

7.40.6.0010

386,174.00386,174.00386,174.00386,174.00 ריצופים ומדרגותריצופים ומדרגותריצופים ומדרגותריצופים ומדרגות 40.640.640.640.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

611,104.00611,104.00611,104.00611,104.00 פיתוח האתרפיתוח האתרפיתוח האתרפיתוח האתר 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

גינון ונטיעות 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הגדרת גודל וטיב הצמחיה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות 
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה ובמקצוע 

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגננות ונוף.

4,495.00 31.00 145.00 יח' אספקה ונטיעת שיחים גודל 5 (מיכל 3 ליטר סטנדרטי), כולל נקיון וסילוק
אבנים בשטח לאחר השתילה.  הכל קומפלט.

7.41.1.0020

15,120.00 336.00 45.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 9 כנ"ל אך בגודל 3 צול. 7.41.1.0030

1,125.00 3.00 375.00 מ"ר הכשרת קרקע לרבות חישוף, ניקוי פסולת, תיחוח לעומק 30 ס"מ, יישור 
גנני וסופי.

7.41.1.0040

375.00 1.00 375.00 מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים עם פריסת מערכת השקייה לפני השתילה. 7.41.1.0050

732.00 183.00 4.00 מ"ק זבל קומפוסט מסוג "ניצנים" או ש"ע בכמות של 20 מ"ק/דונם.  המחיר 
כולל ערבוב ופיזור על פני השטח לפי המפרט, הכל קומפלט.

7.41.1.0060

5,047.00 5,047.00 1.00 דונם אחזקה שוטפת לאחר תקופת האחזקה ללא תשלום לפי תאור מפרט טכני 
מיוחד, ולפי הוראת מפקח עיריית ירושלים עם אפשרות הארכה.  המחיר 
קומפלט עבור תקופה של 12 חודשים עבור אחזקת דונם נטיעות, שיחים, 
עצים, ודשא, כולל ניקיון כללי. במסגרת האחזקה על הקבלן לשלם את 

צריכת המים, עד למסירה הסופית לעירייה.

7.41.1.0070

26,894.0026,894.0026,894.0026,894.00 גינון ונטיעותגינון ונטיעותגינון ונטיעותגינון ונטיעות 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,550.00 13.00 350.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה, התקנה 

במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.
7.41.2.0010

3,300.00 11.00 300.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6. 7.41.2.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020146

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 4.00 450.00 מ"א טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר  16 מ"מ. כולל 

טפטפת בספיקה 2.3 ל/ש במרווחים  0.5 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, 
הרכבה, חיבור לקווים מחלקיםומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" 
או ש"ע. מייצבים כל 2 מ'.  מחברים בין שלוחות הטפטוף "M16 פלסאון" 

או שווה איכות.

7.41.2.0030

900.00 9.00 100.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ  דרג 6 . 7.41.2.0040

1,170.00 26.00 45.00 יח' טפטוף לעץ -  צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת 
בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלסאון" או שווה איכות. 3 

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

7.41.2.0050

19,000.00 38.00 500.00 מ"א שרוול  פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 90 מ"מ דרג .6 כולל: חפירה, הרכבה,
השחלת הצינור, כיסוי, הידוק, החזרת המצב לקדמותו וסימון.

7.41.2.0060

6,545.00 935.00 7.00 יח' פרט בריכת בטון - בקוטר 80 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של וולקן 
או שווה איכות. על המכסה יוטבע שלט "השקיה". המחיר כולל אספקה 

והתקנה כולל כל האביזרים, מחברים וכל העבודות הדרושות.

7.41.2.0070

6,375.00 6,375.00 1.00 יח' ראש מערכת בקוטר ".1  המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור מודולריים 
ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים 

וכל העבודות הנוספות להפעלהתקינה של המערכת.

7.41.2.0080

4,250.00 4,250.00 1.00 יח' ארון לראש מערכת "אורלייט דגם 7382" או שווה איכות. כולל אי חשיפה 
של סיבי זכוכית ל- 10 שנים. כולל: אספקה, הרכבה, סוקל ומנעול בהתאם

לפרט.

7.41.2.0090

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' מחשב השקיה גלקון D.C ל -6  הפעלות, כולל אספקה, הרכבה, סוללות 
וכל הדרוש להפעלה תקינה.

7.41.2.0100

894.00 298.00 3.00 יח' סולונואיד D.C  המותאמים למחשב. כולל פס סולונואידים הכלול במחיר, 
אספקה, וחיבור למחשב ולראש מערכת

7.41.2.0110

1,149.00 383.00 3.00 יח' פרט מקטין לחץ בקוטר "3/4 כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה 
ומכסה גדם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

7.41.2.0120

50,953.0050,953.0050,953.0050,953.00 עבודות השקיהעבודות השקיהעבודות השקיהעבודות השקיה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

77,847.0077,847.0077,847.0077,847.00 עבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץהערות 42 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.

מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020147

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר המתקן כולל" תכנון, תכנון קונסטרוקטיבי, אספקה, הובלה, 

התקנה מושלמת. מתקני משחק ו/או מתקני כושר מסוג כלשהו שיותקנו 
בהתאם למפרט היצרן / מתכנן ובכפוף להנחיות מת"י .מחיר המתקנים 

כוללים, אספקה, התקנה ואישור מכון התקנים הישראלי המתייחס לייצור 
וההתקנה בהתאם לת"י 1498 ועל פי כל הדרישות   (מרחקי בטיחות וכו'). 

חובה על הקבלן להצ יג אישור מכון תקנים בלבד עבור היצור ועבור 
ההתקנה. למנח"י שמורה הזכות להחליף למתקנים אחרים שיהיו רלוונטים
בנקודת זמן האספקה ללא תוספת מחיר. הכל דרך אישור מראש של מנהל 

הפרויקט.

11,589.00 3,863.00 קומפלט3.00 בית בובות (בית עץ) או שו"ע במידות X150150 ס"מ כדוגמת גנית מק"ט 
5325 או ש"ע

7.42.1.0020

12,249.00 4,083.00 3.00 יח' מתקן סל כפול תוצרת גנית מק"ט 5195 או ש"ע 7.42.1.0030

12,700.00 12,700.00 1.00 יח' מתקן משולב גנית מק"ט 5300 או ש"ע 7.42.1.0040

7,824.00 7,824.00 1.00 יח' קיר תופים תוצרת גנית מק"ט 2805 או ש"ע 7.42.1.0050

21,092.00 10,546.00 2.00 יח' מתקן משולב גנית מק"ט 5315 או ש"ע 7.42.1.0060

15,422.00 15,422.00 1.00 יח' מתקן משולב גנית מק"ט 1170 או ש"ע 7.42.1.0070

14,061.00 14,061.00 1.00 יח' מתקן משולב גנית מק"ט 1150 או ש"ע 7.42.1.0080

8,847.00 2,949.00 3.00 יח' מוט שיווי משקל גנית מק"ט 5590 או ש"ע 7.42.1.0090

14,288.00 7,144.00 2.00 יח' מתקן כבלים דו שיפועי גנית מק"ט 5601 או ש"ע 7.42.1.0100

26,988.00 13,494.00 2.00 יח' מתקן משולב גנית מק"ט 5312 או ש"ע 7.42.1.0110

40,140.00 40,140.00 1.00 יח' מרכז מוזיקה גנית מק"א 5601 או ש"ע 7.42.1.0120

14,703.00 14,703.00 1.00 יח' נדנדת מיני קן לציפור דגם 4650-85+4540-10 תוצרת שעשועים וספורט או 
גנית   4335 או שו"ע.

7.42.1.0130

199,903.00199,903.00199,903.00199,903.00 מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורטמתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורטמתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורטמתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארגזי חול 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,050.00 6,010.00 5.00 יח' ארגז חול מעץ במידות x300300 ס"מ לרבות סככת צל דו-שיפועית מעץ. 7.42.2.0010

30,050.0030,050.0030,050.0030,050.00 ארגזי חולארגזי חולארגזי חולארגזי חול 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דשא סינטטי 42.3 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020148

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דשא סינטטי כולל בכל סוגי הדשאים: התקנה ותשתיות, יכולת העברת 

מים של 60 מ"מ / שעה, עמידות בשחיקה, קרינת ,U.V עמידות צבע 
ואחריות ל- 5 שנים על כל סוגי משטחי הדשא. שילוב ועיצוב גוונים 

לבחירת אדריכל ולהחלטתו הבלעדית עד חמישה גוונים.

118,575.00 255.00 465.00 מ"ר משטח SMARTPLAY/TOP (צפיפות גבוהה) של חברת "דשא עוז" או 
שו"ע. תאור העבודה: הנחת ספוג בלימה מיוחד בהתאם למתקן, פריסת 
מרבדי הדשא, התאמת המרבדים לשטח, הדבקת מרבדי הדשא וחיבורם, 
הברשה ראשונית, פיזור תערובת סיליקט, הברשה סופית (הכנת תשתית 

מצע מהודקת  בגובה שיעלה על 15 ס"מ, וחול ים בגובה 4 ס"מ תוך 
השארת (- 4) ס"מ להתקנת הסמארטפליי, כמו כן השטח צריך שיהיה תחום

בקיר/אבן גן. כמו כן יש לוודא שהמתקנים הקיימים מותקנים בגבהים - 
ובמרחקי הבטיחות הנדרשים והתקניים..הכנת התשתית תשולם בנפרד)

7.42.3.0020

118,575.00118,575.00118,575.00118,575.00 דשא סינטטידשא סינטטידשא סינטטידשא סינטטי 42.342.342.342.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרגולות, הצללה 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר המוצרים השונים כולל התקנה עפ"י מפרט היצרן (בהעדר מפרט 

מתכנן) לרבות ביסוס והחזרת השטח לקדמותו, ולרבות אישור 
קונסטרוקטור עבור התקנה

69,454.00 242.00 287.00 מ"ר סככת הצללה "פרמידה" עשויה מפרופילים של פלדה מגולוונת, כולל 
עמודים עגולים. מחוזקת נגד שלג ע"פ הנחיות עיריית ירושלים. מקורה 
בבד ארוג בעל הצללה של 90% מינימום, סוג היריעה יהיה בעל אישור 

תקן אש. היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 290 ק"ג/מ"ר, עומדת בדרישות 
משרד החינוך ,הגוון לפי בחירת האדריכל לפי פרט פיתוח 25

7.42.4.0020

10,200.00 255.00 40.00 יח' כיסוי ריפוד בטיחותי  לעמודים המתאים לתנאי חוץ, עומד בדרישות משרד
החינוך ,הגוון לפי בחירת האדריכל. לפי פרט פיתוח 25.

7.42.4.0030

79,654.0079,654.0079,654.0079,654.00 פרגולות, הצללהפרגולות, הצללהפרגולות, הצללהפרגולות, הצללה 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

428,182.00428,182.00428,182.00428,182.00 ריהוט חוץהערותריהוט חוץהערותריהוט חוץהערותריהוט חוץהערות 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גידורהערות 44 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט 
הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה 

לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה.

(הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.

גדרות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 המחיר כולל יסודות בטון ב-20 לעמודי הגדר, פירוק ריצופים והחזרת 

השטח לקדמותו.

.2 הכוונה בסעיפי פרק זה לאלמנטים מיצור מתועש של חב' מאושרת ע"י 
המזמין. גילוון לאחר יצור, בטבילה באבץ חם וצביעה באבקה בתנור.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020149

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
89,397.00 301.00 297.00 מ"א סורג גדר . דגם ציון ג' גדרות אורלי או ש"ע. 2.20 מ' מעל פני הקרקע 

כולל: 2 ברזלי זווית אופקיים ,45/45/5 מוטות פלדה מרותכים אנכיים 
קוטר 14 מ"מ כל 11 ס"מ,עמודים כל 2.10 מ' ע"פ פרט ,5 כולל 
השלמות\הגבהות לקטעים מדורגים ע"פ פריסות אדריכלות נוף.

7.44.1.0030

17,408.00 272.00 64.00 מ"א סורג גדר בגובה 2.00 מ' מעל פני הקרקע מדגם כינרת , תוצרת גדרות 
אורלי, או ש"ע. ע"פ  פרט 6.

7.44.1.0040

15,232.00 476.00 32.00 מ"א סורג גדר מעויין, למהלך מדרגות בגובה 2.00 מ' מעל פני הקרקע מדגם 
כינרת , תוצרת גדרות אורלי, או ש"ע. ע"פ פרט 7.

7.44.1.0050

122,037.00122,037.00122,037.00122,037.00 גדרותגדרותגדרותגדרות 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 המחיר כולל יסודות בטון ב-20 לעמודי המעקות, פירוק 

ריצופים/אספלטים והחזרת השטח לדקמותו.

.2 מעקות מתכת ייוצרו על פי תקן 2142 ותקן .4723  המחיר כולל צביעה 
אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור. אלא 

עם כן מצויין אחרת בסעיף

15,656.00 206.00 76.00 מ"א מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה -110 90 ס"מ מצינור מגולוון
בקוטר ",2 כולל פינות מעוגלות עיגון לקירות / עמודים (ע"י יקידוח 

בעמודים,קיבוע לעומרהעמוד בריתוך+רוזטה) וצביעה בתנור, ע"פ פרט 13
או ע"פ גדרות אורלי מק"ט 5032 לפי הנחיית אדריכל.

7.44.2.0030

15,656.0015,656.0015,656.0015,656.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזיםמעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 44.244.244.244.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים 44.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,210.00 1,030.00 קומפלט7.00 שער "פשפש" בין חצרות   בגובה 1.10 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 

עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" 
או ש"ע, כולל גלווןוצביעה אלקטרוסטטית ע"פ פרט פיתוח 4

7.44.3.0010

1,785.00 1,785.00 קומפלט1.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 
עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או ש"ע, כולל גלוון 

וצביעה אלקטרוסטטית. כולל קורה עליונה, מחזיר שמן ,נעילה אלקטרו 
מגנטית וכל ההכנות הנדרשות לבקרה ע"פ פרט פיתוח 01

7.44.3.0020

18,095.00 1,645.00 קומפלט11.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות 
עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" 

או ש" ע, כולל גלווןוצביעה אלקטרוסטטית, לפי  פרט פיתוח 02

7.44.3.0030

27,090.0027,090.0027,090.0027,090.00 שעריםשעריםשעריםשערים 44.344.344.344.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

164,783.00164,783.00164,783.00164,783.00 עבודות גידורהערותעבודות גידורהערותעבודות גידורהערותעבודות גידורהערות 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

צינורות פלדה 57.11 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020150

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,200.00 306.00 200.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

תלת שכבתי דוגמת "טריו 4" או "APC-GAL" או ש"ע, מונחים בקרקע 
בעומק עד 1.25 מ', קוטר הצינור "4 עובי דופן 6.02 מ"מ, מיוצר לפי ת"י 

,593 לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

7.57.11.0010

61,200.0061,200.0061,200.0061,200.00 צינורות פלדהצינורות פלדהצינורות פלדהצינורות פלדה 57.1157.1157.1157.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מגופים, "גמל" מים 57.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,668.00 1,556.00 3.00 יח' מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 

(רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים
7.57.21.0010

1,148.00 1,148.00 1.00 יח' מגוף פרפר רחב קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "B3-CDE" או ש"ע, עם 
ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה בתמסורת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', 

לרבות אוגנים נגדיים

7.57.21.0020

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 "גמל" עילי קוטר ",4 לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 
מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) 

לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

7.57.21.0030

7,941.007,941.007,941.007,941.00 מגופים, "גמל" מיםמגופים, "גמל" מיםמגופים, "גמל" מיםמגופים, "גמל" מים 57.2157.2157.2157.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,907.00 2,907.00 1.00 יח' שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-045" או ש"ע 

עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 
16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון

7.57.22.0010

7,140.00 7,140.00 1.00 יח' שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם 
"RP-40(X4)" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות 

אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח

7.57.22.0020

10,047.0010,047.0010,047.0010,047.00 שסתומים ומסנניםשסתומים ומסנניםשסתומים ומסנניםשסתומים ומסננים 57.2257.2257.2257.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,588.00 1,794.00 קומפלט2.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",3 מחובר בהברגה או ע"י 

אוגן, לרבות זקף קוטר "4 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים
7.57.26.0010

3,672.00 612.00 6.00 יח' תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר ",4 למניעת הצפה 7.57.26.0020

7,260.007,260.007,260.007,260.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.2657.2657.2657.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות P.V.C ופוליאתילן 57.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020151

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,120.00 128.00 40.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ,

לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר

7.57.32.0010

6,800.00 136.00 50.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ,
לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק  מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות 

עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר

7.57.32.0020

8,100.00 162.00 50.00 מ"א צינורות P.V.C לניקוז, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,
לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות 

עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר

7.57.32.0030

9,550.00 191.00 50.00 מ"א צינורות P.V.C לניקוז, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,
לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות 

עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר

7.57.32.0040

29,570.0029,570.0029,570.0029,570.00 צינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילן 57.3257.3257.3257.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,872.00 2,848.00 14.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

 B בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין
(12.5125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F910-" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
או "CS910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" אופ רו-סטיק" או 

"F200 ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

7.57.42.0010

7,310.00 3,655.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
 B בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין

(12.5125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג 

 F200" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א ו "CS910" או "F910-"
פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות 

חפירה ומילוי חוזר

7.57.42.0020

5,950.00 5,950.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
 B בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין

(12.5125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
"F910-" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

או "CS910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או 
ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75  מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר 

"F200

7.57.42.0030

53,132.0053,132.0053,132.0053,132.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.4257.4257.4257.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לשוחות בקרה 57.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,530.00 706.00 5.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. 

בקוטר 60 ס"מ ממין D (40400 טון) במקום ממין B (12.5125 טון)
7.57.43.0010

816.00 816.00 1.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. 
בקוטר 60 ס"מ ממין D (40400 טון) במקום ממין B (12.5125 טון)

7.57.43.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020152

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,346.004,346.004,346.004,346.00 תוספות לשוחות בקרהתוספות לשוחות בקרהתוספות לשוחות בקרהתוספות לשוחות בקרה 57.4357.4357.4357.43 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפלים 57.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,610.00 1,122.00 5.00 יח' מפל חיצוני קוטר 200 מ"מ ("8) עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים מ -

,P.V.C לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 1.5 מ' ועד 
3.0 מ'

7.57.46.0010

5,610.005,610.005,610.005,610.00 מפליםמפליםמפליםמפלים 57.4657.4657.4657.46 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,105.00 1,105.00 קומפלט1.00 חיבור צינור ביוב P.V.C  קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה 

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

7.57.47.0010

1,105.001,105.001,105.001,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.4757.4757.4757.47 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 57.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,900.00 476.00 25.00 מ"א צינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן (PP) בעלי דופן מבני דגם 

"פלדקס" (SN8) או ש"ע לפי ת"י 21138 חלק ,3 קוטר פנימי 400 מ"מ 
מונחים בקרקע בעומק מעל1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר

7.57.53.0010

11,900.0011,900.0011,900.0011,900.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהצינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהצינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהצינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 57.5357.5357.5357.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,768.00 4,692.00 4.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם 

תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D (40400 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

7.57.62.0010

27,880.00 5,576.00 5.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D (40400 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק מעל51.2 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה 

ומילוי חוזר

7.57.62.0020

20,910.00 6,970.00 3.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D (40400 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק מעל51.7 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה 

ומילוי חוזר

7.57.62.0030

67,558.0067,558.0067,558.0067,558.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיותשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיותשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיותשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.6257.6257.6257.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצינורות 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 24/12/2020153

כתב כמויות למכרז מספר 50/2020
mמכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

תת כתב: עבודות פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,200.00 68.00 150.00 מ"א עטיפת בטון מזויין ב-20 לצינורות מכל סוג, בעובי 10 ס"מ סביב 

הצינורות, לרבות  ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 110 
מ"מ ("4 )

7.57.99.0010

10,200.0010,200.0010,200.0010,200.00 עטיפת בטון לצינורותעטיפת בטון לצינורותעטיפת בטון לצינורותעטיפת בטון לצינורות 57.9957.9957.9957.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

269,869.00269,869.00269,869.00269,869.00 קווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעול 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,606,076.001,606,076.001,606,076.001,606,076.00 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 7777 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



24/12/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 154

מכרז מספר :50/2020
מכרז לבינוי בית ספר ובריכה טיפולית לאוטיסטים בבית חנינא

אהרון מור מנהל פרוייקט: 30,538,862.32 אומדן (ללא מע"מ):

ביס לאוטיסטים בית חנינא 1922 פרוייקט:

ריכוז למכרז

מבנה בית הספר 1 תת כתב:

סה"כ נושא
חפירה 1.1.20 תת פרק:

10,946.46 חפירה ו/או חציבה 1.1.30 תת פרק:
107,618.80 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.1.50 תת פרק:

118,565.26עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:
70,201.68 מצעים 1.2.11 תת פרק:

122,507.17 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 1.2.12 תת פרק:

2,983.50 עמודי יסוד 1.2.30 תת פרק:
24,288.12 קורות יסוד 1.2.41 תת פרק:
11,851.18 קירות מסד 1.2.42 תת פרק:

159,088.18 מרצפים ורצפות 1.2.50 תת פרק:
589,544.62 קירות בטון 1.2.61 תת פרק:
51,655.80 עמודים 1.2.62 תת פרק:
80,929.64 קורות ומעקות 1.2.71 תת פרק:

47,450.28 חגורות 1.2.72 תת פרק:
1,192,299.15 תקרות וגגות בטון מלא 1.2.81 תת פרק:

186,744.29 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

40,372.76 משטחים ומשולשי מדרגות 1.2.92 תת פרק:
3,468.00 בסיסים 1.2.93 תת פרק:
6,700.00 תוספת מחיר לבטון 1.2.96 תת פרק:

1,095,654.65 פלדת זיון 1.2.97 תת פרק:
3,685,739.02עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

410,326.74 בניה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:
410,326.74עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

137,859.24 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 1.5.13 תת פרק:
73,391.09 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 1.5.23 תת פרק:
16,207.50 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:
64,597.78 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 1.5.32 תת פרק:
84,497.16 איטום קירות בציפוי צמנטי 1.5.35 תת פרק:
25,500.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 1.5.63 תת פרק:

141,804.34 בידוד טרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:
543,857.11עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

503,098.00 עבודות נגרות 1.6.1 תת פרק:
717,809.00 עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

45,136.00 עבודות נירוסטה 1.6.3 תת פרק:
1,266,043.00עבודות נגרות ומסגרות 1.6 סה"כ לפרק:

73,260.00 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:

139,870.00 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:
1,224.00 ברזים, שסתומים ומסננים 1.7.21 תת פרק:



סה"כ נושא

4,170.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:
10,060.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 1.7.26 תת פרק:

88,880.00 צינורות למערכת נקזים 1.7.31 תת פרק:
36,140.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:
81,602.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

53,588.00 כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:
10,660.00 מקלחות 1.7.44 תת פרק:
26,695.00 ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:
50,332.80 משטחי שיש 1.7.46 תת פרק:

6,328.00 ניקוז מי גשמים 1.7.50 תת פרק:
16,152.00 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:
25,250.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 1.7.81 תת פרק:

5,739.00 דודי מים חמים 1.7.82 תת פרק:
2,990.00 איטום מעברים נגד אש 1.7.83 תת פרק:

632,940.80מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:
886,338.00 פרק 8.1 1.8.1 תת פרק:
11,392.00 ארונות תקשורת 1.8.2 תת פרק:

358,961.00 לוחות חשמל 1.8.3 תת פרק:
50,339.00 הארקות 1.8.4 תת פרק:

24,073.00 טלפונים ותקשורת 1.8.5 תת פרק:
25,670.00 אינטרקום 1.8.6 תת פרק:

194,952.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 1.8.7 תת פרק:

462,636.00 גופי תאורה 1.8.8 תת פרק:
2,014,361.00עבודות  חשמלנקודות 1.8 סה"כ לפרק:

477,569.39 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

3,707.36 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:
77,763.00 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:
45,996.34 טיח לבידוד תרמי 1.9.23 תת פרק:

605,036.09עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

588,676.44 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:
45,355.70 מדרגות 1.10.32 תת פרק:
20,190.90 מדה מתפלסת 1.10.40 תת פרק:

37,199.60 PVC ריצוף ביריעות 1.10.41 תת פרק:
396,632.58 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:
13,802.40 סימון נגד החלקה 1.10.63 תת פרק:

5,196.44 ספים 1.10.80 תת פרק:
26,364.14 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 1.10.81 תת פרק:

1,133,418.20עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:
147,985.68 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

44,938.72 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:
192,924.40עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

427,863.00 אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

58,077.00 מנוע 1.12.2 תת פרק:
485,940.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

286,100.82 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 1.14.20 תת פרק:
71,738.30 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 1.14.30 תת פרק:

526,710.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 1.14.50 תת פרק:
52,907.40 תוספת למחירי החיפויים בקירות 1.14.70 תת פרק:

937,456.52עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:
917,620.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 1.15.1 תת פרק:
456,719.90 מערכת פיזור אוויר ותעלות 1.15.2 תת פרק:
85,748.00 מפוחי אוורור 1.15.3 תת פרק:

156,995.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 1.15.70 תת פרק:
1,617,082.90מתקני מיזוג אווירהערות 1.15 סה"כ לפרק:

14,520.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 1.16.52 תת פרק:
14,520.00מתקני הסקה 1.16 סה"כ לפרק:

217,600.00 מעלית 1.17.1 תת פרק:



סה"כ נושא

217,600.00מעלית 1.17 סה"כ לפרק:

912.15 מחיצות גבס 1.22.11 תת פרק:
37,990.76 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

417,216.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 1.22.23 תת פרק:
86,822.28 תקרת גבס 1.22.25 תת פרק:

47,304.56 סינרים 1.22.26 תת פרק:
590,245.75רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

85,304.00 כלונסאות בטון 1.23.41 תת פרק:
21,011.49 פלדת זיון 1.23.99 תת פרק:

106,315.49כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 1.23 סה"כ לפרק:

4,675.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:
4,675.00שילוט והכוונה בבניינים 1.29 סה"כ לפרק:

35,634.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

35,634.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:
הערות 1.34.10 תת פרק:

31,620.00 צינורות פלסטיים 1.34.12 תת פרק:

2,125.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים(ספרינקלרים) 1.34.13 תת פרק:
33,745.00ספרינקלרים 1.34 סה"כ לפרק:

5,100.00 מתקני תברואה 1.59.70 תת פרק:
5,100.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

5,801.76 עבודות אבן 1.99.14 תת פרק:
5,801.76עבודות שאינן מופיעות במחירון "דקל" 1.99 סה"כ לפרק:

מבנה בית הספרסה"כ לתת כתב: 114,657,328.04

עבודות פיתוח 2 תת כתב:

סה"כ נושא

799,425.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 2.40.1 תת פרק:
161,065.00 ריצופים 2.40.3 תת פרק:

366.00 אבני שפה 2.40.4 תת פרק:
16,461.00 אבני גן 2.40.5 תת פרק:
62,220.00 מדרגות יצוקות / טרומיות 2.40.7 תת פרק:

348,670.00 חיפוי קירות חוץ 2.40.11 תת פרק:

11,475.00 מגרשי ספורט / ציוד ספורט 2.40.13 תת פרק:
1,399,682.00פיתוח האתר הערות 2.40 סה"כ לפרק:

34,335.00 גינון ונטיעות 2.41.1 תת פרק:

52,587.00 עבודות השקיה 2.41.2 תת פרק:
86,922.00עבודות גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

61,156.00 מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 2.42.1 תת פרק:
ארגזי חול 2.42.3 תת פרק:

52,746.00 דשא סינטטי 2.42.4 תת פרק:
28,840.00 ספסלים 2.42.5 תת פרק:
13,600.00 מערכות ישיבה 2.42.7 תת פרק:

52,677.00 פרגולות, הצללה 2.42.8 תת פרק:
12,412.00 ברזיות 2.42.10 תת פרק:

3,236.00 אשפתונים 2.42.11 תת פרק:
17,816.00 ברזיות 2.42.42 תת פרק:

242,483.00ריהוט חוץתת פרק 42.0 2.42 סה"כ לפרק:

110,578.00 גדרות 2.44.1 תת פרק:
19,158.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 2.44.2 תת פרק:
18,865.00 שערים 2.44.3 תת פרק:

148,601.00עבודות גידורתת פרק 44.0 2.44 סה"כ לפרק:

3,000.00 מילוי מובא מחומר נברר 2.51.3 תת פרק:

1,600.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 2.51.4 תת פרק:
53,884.68 ניקוז יסודות 2.51.62 תת פרק:

58,484.68סלילת כבישים ורחבות 2.51 סה"כ לפרק:

14,770.00 צינורות פלדה 2.57.11 תת פרק:
7,941.00 מגופים, "גמל" מים 2.57.21 תת פרק:



סה"כ נושא

10,047.00 שסתומים ומסננים 2.57.22 תת פרק:
3,409.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 2.57.26 תת פרק:

47,110.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן 2.57.32 תת פרק:
37,024.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 2.57.42 תת פרק:

1,530.00 תוספות לשוחות בקרה 2.57.43 תת פרק:

1,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 2.57.47 תת פרק:
23,800.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 2.57.53 תת פרק:
88,871.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 2.57.62 תת פרק:

782.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 2.57.65 תת פרק:
14,105.00 עטיפת בטון לצינורות 2.57.66 תת פרק:

250,494.00קווי מים, ביוב ותיעול 2.57 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 22,186,666.68

בריכה 3 תת כתב:

סה"כ נושא
34,551.40 מילוי מובא, מצעים והידוק 3.1.50 תת פרק:

34,551.40עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:
45,911.21 מצעים 3.2.11 תת פרק:

197,814.54 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 3.2.12 תת פרק:
106.08 עמודי יסוד 3.2.30 תת פרק:
564.84 קורות יסוד 3.2.41 תת פרק:

55,040.52 קירות מסד 3.2.42 תת פרק:
119,626.29 מרצפים ורצפות 3.2.50 תת פרק:
295,095.18 קירות בטון 3.2.61 תת פרק:

5,827.59 עמודים 3.2.62 תת פרק:

20,818.47 קורות ומעקות 3.2.71 תת פרק:
6,985.31 חגורות 3.2.72 תת פרק:

199,706.90 תקרות וגגות בטון מלא 3.2.81 תת פרק:
15,132.17 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 3.2.85 תת פרק:

2,312.00 בסיסים 3.2.93 תת פרק:
4,020.00 תוספת מחיר לבטון 3.2.96 תת פרק:

486,607.77 פלדת זיון 3.2.97 תת פרק:
1,455,568.87עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

124,047.58 בניה בבלוקי בטון 3.4.10 תת פרק:

124,047.58עבודות בניה 3.4 סה"כ לפרק:
12,134.37 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 3.5.13 תת פרק:
56,588.57 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 3.5.23 תת פרק:

6,618.75 איטום רצפות חדרים רטובים 3.5.28 תת פרק:

71,933.64 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 3.5.32 תת פרק:
8,500.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 3.5.63 תת פרק:
4,455.60 בידוד טרמי ואקוסטי 3.5.70 תת פרק:

160,230.93עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:
משטחי שיש 3.7.46 תת פרק:

מערכות תברואה 3.7 סה"כ לפרק:
טיח פנים 3.9.11 תת פרק:

עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:
ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 3.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות 3.10.50 תת פרק:

סימון נגד החלקה 3.10.63 תת פרק:
תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 3.10.64 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:
צבע פנים 3.11.11 תת פרק:

עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:
תקרות אלומיניום ופח מגולוון 3.22.22 תת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 3.22.23 תת פרק:

סינרים 3.22.26 תת פרק:
מערכת מחיצות לשרותים 3.22.41 תת פרק:



סה"כ נושא

רכיבים מתועשים בבניין 3.22 סה"כ לפרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 3.30.11 תת פרק:
ריהוט וציוד מורכב בבנין 3.30 סה"כ לפרק:

14,681.97 ניקוז יסודות 3.51.62 תת פרק:
14,681.97סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

פרק 99.1 3.99.1 תת פרק:

חריגים 3.99 סה"כ לפרק:

בריכהסה"כ לתת כתב: 31,789,080.75

כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס] 4 תת כתב:

סה"כ נושא

15,000.00 פרק 1.1 4.1.1 תת פרק:

15,000.00עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:
27,795.00 פרק 2.1 4.2.1 תת פרק:

27,795.00בינוי חדר שנאים 4.2 סה"כ לפרק:
318,898.00 חלקי בטון טרומיים 4.3.1 תת פרק:

318,898.00עבודות בטון טרום 4.3 סה"כ לפרק:
33,260.00 דלתות וסורגים מפלדה 4.6.11 תת פרק:

33,260.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 4.6 סה"כ לפרק:

27,980.00 פרק 7.1 4.7.1 תת פרק:
27,980.00מתקני תברואה 4.7 סה"כ לפרק:

15,876.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 4.40.1 תת פרק:
59,550.00 ריצופים 4.40.3 תת פרק:

944.00 אבני גן 4.40.5 תת פרק:
76,370.00פיתוח האתרתת פרק 40.0 4.40 סה"כ לפרק:

6,180.00 ספסלים 4.42.5 תת פרק:
6,180.00ריהוט חוץ תת פרק 42.0 4.42 סה"כ לפרק:

32,242.00 גדרות 4.44.1 תת פרק:
3,740.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 4.44.2 תת פרק:
1,645.00 שערים 4.44.3 תת פרק:

37,627.00עבודות גידור תת פרק 44.0 4.44 סה"כ לפרק:

5,751.00 עבודות הכנה ופירוק 4.51.1 תת פרק:
231,332.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

3,000.00 מצעים ותשתיות 4.51.3 תת פרק:
118,500.00 עבודות אספלט 4.51.4 תת פרק:
23,527.00 פרק 51.7 4.51.7 תת פרק:

5,610.00 פרק 51.8 4.51.8 תת פרק:
387,720.00כבישים 4.51 סה"כ לפרק:

1,410.00 פרק 54.2 4.54.2 תת פרק:

1,410.00פרק 54 4.54 סה"כ לפרק:

117,998.00 פרק 57.1 4.57.1 תת פרק:
60,860.00 עטיפת חול וכל מרכיבי החומרים והעבודה לפי      מיפרט 57 . 4.57.2 תת פרק:
18,768.00 , עטיפת חול וכל מרכיבי       החומרים והעבודות לפי מפרט 57 . 4.57.3 תת פרק:

197,626.00קווי מים, ביוב ותיעול 4.57 סה"כ לפרק:

כביש וחניה [משותף לגן ולבי"ס]סה"כ לתת כתב: 41,129,866.00

חשמל 5 תת כתב:

סה"כ נושא
הערות 5.19.1 תת פרק:

הערות 5.19 סה"כ לפרק:
27,200.00 תשתיות ומובילים 5.20.1 תת פרק:
11,355.00 יסוד 5.20.2 תת פרק:

28,760.00 צנרת ותעלות 5.20.3 תת פרק:
74,413.00 כבלים 5.20.4 תת פרק:
75,021.00 עמודי תאורה 5.20.5 תת פרק:

52,411.00 פנסים 5.20.7 תת פרק:



סה"כ נושא

4,210.00 אביזרים 5.20.8 תת פרק:
273,370.00כללי 5.20 סה"כ לפרק:

7,310.00 אחזקה 5.21.1 תת פרק:
7,310.00כללי 5.21 סה"כ לפרק:

5,433.00 בדיקות 5.23.1 תת פרק:
5,433.00תשלומים שונים 5.23 סה"כ לפרק:

חשמלסה"כ לתת כתב: 5286,113.00

גני ילדים 6 תת כתב:

סה"כ נושא

27,805.00 חפירה ו/או חציבה 6.1.30 תת פרק:
21,435.60 מילוי מובא, מצעים והידוק 6.1.50 תת פרק:

49,240.60עבודות עפר 6.1 סה"כ לפרק:

90,020.42 מצעים 6.2.11 תת פרק:
128,801.18 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 6.2.12 תת פרק:

1,856.40 עמודי יסוד 6.2.30 תת פרק:
11,704.74 קורות יסוד 6.2.41 תת פרק:
29,391.22 קירות מסד 6.2.42 תת פרק:

183,702.46 מרצפים ורצפות 6.2.50 תת פרק:
377,302.19 קירות בטון 6.2.61 תת פרק:
16,050.00 עמודים 6.2.62 תת פרק:
35,249.93 קורות ומעקות 6.2.71 תת פרק:

22,827.05 חגורות 6.2.72 תת פרק:
567,531.24 תקרות וגגות בטון מלא 6.2.81 תת פרק:

7,497.36 חצץ 6.2.82 תת פרק:

133,352.35 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 6.2.85 תת פרק:
11,543.42 משטחים ומשולשי מדרגות 6.2.92 תת פרק:

8,646.10 בסיסים 6.2.93 תת פרק:

277.20 תפרים 6.2.95 תת פרק:
2,370.00 תוספת מחיר לבטון 6.2.96 תת פרק:

709,909.93 פלדת זיון 6.2.99 תת פרק:

2,338,033.19עבודות בטון יצוק באתר 6.2 סה"כ לפרק:
192,819.80 בניה בבלוקי בטון 6.4.10 תת פרק:

192,819.80עבודות בניה 6.4 סה"כ לפרק:
111,339.78 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 6.5.13 תת פרק:

72,390.94 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 6.5.23 תת פרק:
9,256.50 איטום רצפות חדרים רטובים 6.5.28 תת פרק:

102,530.02 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים 6.5.32 תת פרק:

5,513.55 פוליסטרן מוקצף 6.5.34 תת פרק:
44,820.60 איטום קירות בציפוי צמנטי 6.5.35 תת פרק:
12,750.00 איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת קרקעיים 6.5.63 תת פרק:

115,968.52 בידוד טרמי ואקוסטי 6.5.70 תת פרק:
474,569.91עבודות איטום 6.5 סה"כ לפרק:

344,970.00 עבודות נגרות 6.6.1 תת פרק:
406,537.60 עבודות מסגרות 6.6.2 תת פרק:

751,507.60נגרות אומן ומסגרות פלדה 6.6 סה"כ לפרק:

41,520.00 צינורות פלדה מגולוונים 6.7.11 תת פרק:
92,108.00 צינורות פלסטיים 6.7.12 תת פרק:

3,060.00 ברזים, שסתומים ומסננים 6.7.21 תת פרק:
800.00 ספחים מגולוונים 6.7.23 תת פרק:

6,240.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 6.7.26 תת פרק:

90,840.00 צינורות למערכת נקזים 6.7.31 תת פרק:
5,112.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 6.7.34 תת פרק:

43,899.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 6.7.41 תת פרק:
54,460.00 כיורים וקערות 6.7.42 תת פרק:

9,780.00 מקלחות 6.7.44 תת פרק:
25,631.00 ברזים וסוללות 6.7.45 תת פרק:



סה"כ נושא

78,876.12 משטחי שיש 6.7.46 תת פרק:
6,328.00 ניקוז מי גשמים 6.7.50 תת פרק:

14,880.00 מיכלי מים 6.7.80 תת פרק:
66,600.00 מתזים (ספרינקלרים) 6.7.85 תת פרק:
51,208.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) 6.7.87 תת פרק:

15,980.00 דודי מים חמים 6.7.90 תת פרק:
4,812.00 איטום מעברים נגד אש 6.7.97 תת פרק:
8,715.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 6.7.99 תת פרק:

620,849.12מתקני תברואה 6.7 סה"כ לפרק:
347,363.00 נקודות 6.8.1 תת פרק:
164,465.00 אינסטלציה חשמלית 6.8.2 תת פרק:

4,679.00 ארונות תקשורת 6.8.3 תת פרק:

205,751.00 לוחות חשמל 6.8.4 תת פרק:
35,724.00 הארקות 6.8.5 תת פרק:

8,432.00 טלפונים ותקשורת 6.8.6 תת פרק:

39,100.00 אינטרקום 6.8.7 תת פרק:
127,420.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 6.8.8 תת פרק:
276,486.00 גופי תאורה 6.8.9 תת פרק:

1,209,420.00עבודות  חשמל 6.8 סה"כ לפרק:
226,530.32 טיח פנים 6.9.11 תת פרק:
49,989.20 טיח גבס וטיח לממ"ד 6.9.13 תת פרק:
40,622.96 טיח חוץ 6.9.21 תת פרק:

317,142.48עבודות טיח 6.9 סה"כ לפרק:
326,280.12 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 6.10.31 תת פרק:
14,357.20 מדרגות 6.10.32 תת פרק:

230,237.97 חיפוי קירות 6.10.50 תת פרק:
4,910.40 סימון נגד החלקה 6.10.63 תת פרק:
5,729.45 ספים 6.10.80 תת פרק:
3,008.80 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי 6.10.81 תת פרק:

584,523.94עבודות ריצוף וחיפוי 6.10 סה"כ לפרק:
60,920.56 צבע פנים 6.11.11 תת פרק:
14,386.34 צבע חוץ 6.11.12 תת פרק:

75,306.90עבודות צביעה 6.11 סה"כ לפרק:
203,565.00 אלומיניום 6.12.1 תת פרק:
10,755.00 מנוע 6.12.2 תת פרק:

214,320.00עבודות אלומיניום 6.12 סה"כ לפרק:
132,513.30 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 6.14.20 תת פרק:
104,429.81 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 6.14.30 תת פרק:
250,724.04 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 6.14.50 תת פרק:

54,274.37 תוספת למחירי החיפויים בקירות 6.14.70 תת פרק:
541,941.52עבודות אבן 6.14 סה"כ לפרק:

325,943.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 6.15.1 תת פרק:
129,496.00 מערכת פיזור אוויר ותעלות 6.15.2 תת פרק:

29,410.00 מפוחי אוורור 6.15.3 תת פרק:
271,150.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 6.15.70 תת פרק:

755,999.00מתקני מיזוג אווירהערות 6.15 סה"כ לפרק:

3,300.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 6.16.52 תת פרק:
3,300.00מתקני הסקה 6.16 סה"כ לפרק:

162,350.00 מעלית 6.17.1 תת פרק:

162,350.00מעלית 6.17 סה"כ לפרק:
22,127.80 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 6.22.22 תת פרק:

236,532.17 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 6.22.23 תת פרק:
21,727.42 תקרת גבס 6.22.25 תת פרק:

18,760.00 סינרים 6.22.26 תת פרק:
40,120.00 מערכת מחיצות לשרותים 6.22.41 תת פרק:

339,267.39רכיבים מתועשים בבניין 6.22 סה"כ לפרק:
127,936.00 כלונסאות בטון 6.23.41 תת פרק:



סה"כ נושא

32,252.40 פלדת זיון 6.23.99 תת פרק:
160,188.40כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 6.23 סה"כ לפרק:

6,800.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 6.29.30 תת פרק:
6,800.00שילוט והכוונה בבניינים 6.29 סה"כ לפרק:

42,652.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 6.30.11 תת פרק:
42,652.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 6.30 סה"כ לפרק:

33,300.00 ניקוז יסודות 6.51.62 תת פרק:
33,300.00סלילת כבישים ורחבות 6.51 סה"כ לפרק:

10,200.00 מתקני תברואה 6.59.70 תת פרק:

10,200.00מרחבים מוגנים ומקלטים 6.59 סה"כ לפרק:

גני ילדיםסה"כ לתת כתב: 68,883,731.85

עבודות פיתוח 7 תת כתב:

סה"כ נושא

הערות 7.6.10 תת פרק:

4,080.00 דלתות וסורגים מפלדה 7.6.11 תת פרק:
4,080.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 7.6 סה"כ לפרק:

27,641.00 פרק 8.1 7.8.1 תת פרק:
8,075.00 לוחות חשמל 7.8.3 תת פרק:

1,275.00 טלפונים ותקשורת 7.8.5 תת פרק:
10,360.00 גופי תאורה 7.8.8 תת פרק:

47,351.00עבודות  חשמלתת פרק 8.0 7.8 סה"כ לפרק:

2,860.00 חיפוי קירות קרמיקה/גרניט פורצלן 7.10.10 תת פרק:
2,860.00עבודות ריצוף וחיפוי 7.10 סה"כ לפרק:

39,330.00 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר 7.40.1 תת פרק:

52,821.00 ריצופים 7.40.2 תת פרק:
1,098.00 אבני שפה 7.40.3 תת פרק:

12,036.00 אבני גן 7.40.4 תת פרק:
119,645.00 מדרגות יצוקות / טרומיות 7.40.5 תת פרק:
386,174.00 ריצופים ומדרגות 7.40.6 תת פרק:

611,104.00פיתוח האתר 7.40 סה"כ לפרק:

26,894.00 גינון ונטיעות 7.41.1 תת פרק:
50,953.00 עבודות השקיה 7.41.2 תת פרק:

77,847.00עבודות גינון והשקיה 7.41 סה"כ לפרק:

199,903.00 מתקני משחק, מתקני כושר תנועה וספורט 7.42.1 תת פרק:
30,050.00 ארגזי חול 7.42.2 תת פרק:

118,575.00 דשא סינטטי 7.42.3 תת פרק:
79,654.00 פרגולות, הצללה 7.42.4 תת פרק:

428,182.00ריהוט חוץהערות 7.42 סה"כ לפרק:

122,037.00 גדרות 7.44.1 תת פרק:
15,656.00 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים 7.44.2 תת פרק:
27,090.00 שערים 7.44.3 תת פרק:

164,783.00עבודות גידורהערות 7.44 סה"כ לפרק:

61,200.00 צינורות פלדה 7.57.11 תת פרק:
7,941.00 מגופים, "גמל" מים 7.57.21 תת פרק:

10,047.00 שסתומים ומסננים 7.57.22 תת פרק:

7,260.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 7.57.26 תת פרק:
29,570.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן 7.57.32 תת פרק:
53,132.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 7.57.42 תת פרק:

4,346.00 תוספות לשוחות בקרה 7.57.43 תת פרק:
5,610.00 מפלים 7.57.46 תת פרק:
1,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 7.57.47 תת פרק:

11,900.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 7.57.53 תת פרק:
67,558.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 7.57.62 תת פרק:
10,200.00 עטיפת בטון לצינורות 7.57.99 תת פרק:

269,869.00קווי מים, ביוב ותיעול 7.57 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

עבודות פיתוחסה"כ לתת כתב: 71,606,076.00

30,538,862.32סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

30,538,862.32 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:


