
01/02/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :106/2019
מכרז פיתוח מתחם חכמי

ש.י הנדסה מנהל פרוייקט: 18,206,908.50 אומדן (ללא מע"מ):

מתחם חכמי 2005 פרוייקט:

ריכוז למכרז

שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 83 1 תת כתב:

סה"כ נושא
2,847,166.00 חפירה ו/או חציבה 1.1.20 תת פרק:

65,230.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.1.50 תת פרק:
2,912,396.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

304,969.50 עבודות הכנה ופירוק 1.2.10 תת פרק:
304,969.50עבודות הכנה ופירוק 1.2 סה"כ לפרק:

20,280.00 תת פרק 52.40 1.3.52 תת פרק:
20,280.00קירות תומכים ועבודות בטון 1.3 סה"כ לפרק:

149,513.00 עבודות בטון שונות 1.4.12 תת פרק:
2,388,451.00 עוגנים 1.4.20 תת פרק:
1,523,100.00 כלונסאות דיפון 1.4.41 תת פרק:

569,160.00 ברזל זיון לכולונסאות דיפון 1.4.42 תת פרק:
1,000,400.00 בטון מותז 1.4.54 תת פרק:

5,630,624.00קירות דיפון 1.4 סה"כ לפרק:
14,180.00 1.8.1 תת פרק:

14,180.00חיבור חשמל בתוך מבנה קיים 1.8 סה"כ לפרק:
636,749.00 חיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדע 1.14.1 תת פרק:
27,200.00 ריצוף משטחים באבן 1.14.8 תת פרק:

663,949.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

937,756.00 קירות כובד וגדרות בטון 1.40.70 תת פרק:
937,756.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:

207,486.00 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 1.44.12 תת פרק:
207,486.00גידור 1.44 סה"כ לפרק:

16,380.00 מפלים 1.57.2 תת פרק:
113,815.00 צינורות p.v.c ופוליאתילן 1.57.32 תת פרק:
98,523.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 1.57.42 תת פרק:

3,318.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1.57.47 תת פרק:
42,870.00 ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 1.57.48 תת פרק:

1,804.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 1.57.65 תת פרק:
276,710.00מערכות חיצוניות 1.57 סה"כ לפרק:

שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 83סה"כ לתת כתב: 110,968,350.50

שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכי 3 תת כתב:

סה"כ נושא
404,465.00 חפירה ו/או חציבה 3.1.20 תת פרק:

404,465.00עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:
20,280.00 תת פרק 52.40 3.3.52 תת פרק:

701,398.00 תת פרק 61.40 3.3.61 תת פרק:



סה"כ נושא

721,678.00קירות תומכים ועבודות בטון 3.3 סה"כ לפרק:

192,395.00 עבודות בטון שונות 3.4.12 תת פרק:
1,675,539.00 קירות דיפון 3.4.20 תת פרק:
1,483,500.00 כלונסאות דיפון 3.4.41 תת פרק:

569,160.00 ברזל זיון לכולונסאות דיפון 3.4.42 תת פרק:
3,920,594.00קירות דיפון 3.4 סה"כ לפרק:

שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכיסה"כ לתת כתב: 35,046,737.00

שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבני 4 תת כתב:

סה"כ נושא
1,925,800.00 חפירה ו/או חציבה 4.1.25 תת פרק:

1,925,800.00עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:
266,021.00 עבודות הכנה ופירוק ברח' דודבני 4.2.11 תת פרק:

266,021.00עבודות הכנה ופירוק 4.2 סה"כ לפרק:

שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבניסה"כ לתת כתב: 42,191,821.00

שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50 5 תת כתב:

סה"כ נושא
חפירה ו/או חציבה 5.1.20 תת פרק:

עבודות עפר 5.1 סה"כ לפרק:
עבודות הכנה ופירוק 5.2.10 תת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 5.2 סה"כ לפרק:
תת פרק 52.40 5.3.52 תת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 5.3 סה"כ לפרק:

עבודות בטון שונות 5.4.12 תת פרק:
עוגנים 5.4.20 תת פרק:

כלונסאות דיפון 5.4.41 תת פרק:
ברזל זיון לכולונסאות דיפון 5.4.42 תת פרק:

בטון מותז 5.4.54 תת פרק:
קירות דיפון 5.4 סה"כ לפרק:
קירות כובד וגדרות בטון 5.40.70 תת פרק:
פיתוח נופי 5.40 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 5.44.12 תת פרק:
גידור 5.44 סה"כ לפרק:

שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50סה"כ לתת כתב: 5

שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני 6 תת כתב:

סה"כ נושא
תת פרק 61.40 6.3.61 תת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 6.3 סה"כ לפרק:
תת פרק 11.8 6.8.11 תת פרק:
תת פרק 12.8 6.8.12 תת פרק:
תת פרק 13.8 6.8.13 תת פרק:
תת פרק 14.8 6.8.14 תת פרק:
תת פרק 21.8 6.8.21 תת פרק:
תת פרק 31.8 6.8.31 תת פרק:
תת פרק 35.8 6.8.35 תת פרק:
תת פרק 38.8 6.8.38 תת פרק:
תת פרק 40.8 6.8.40 תת פרק:
תת פרק 56.8 6.8.56 תת פרק:
תת פרק 57.8 6.8.57 תת פרק:
תת פרק 82.8 6.8.82 תת פרק:

תת פרק 106.8 6.8.83 תת פרק:
תת פרק 107.8 6.8.84 תת פרק:

פרק 8 6.8 סה"כ לפרק:
ריצוף משטחים באבן 6.14.8 תת פרק:



סה"כ נושא

עבודות אבן 6.14 סה"כ לפרק:

ריצוף באבנים משתלבות 6.40.53 תת פרק:
אבני שפה, גן ותיחום 6.40.54 תת פרק:
פיתוח נופי 6.40 סה"כ לפרק:

עיבוד הקרקע 6.41.11 תת פרק:
נטיעה 6.41.20 תת פרק:

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי 6.41.30 תת פרק:
אביזרים לראש בקרה 6.41.40 תת פרק:
מחשבים ובקרי השקיה 6.41.50 תת פרק:

ממטירים/מתזים 6.41.60 תת פרק:
צנרת השקיה 6.41.70 תת פרק:

שלוחות טפטוף 6.41.80 תת פרק:
שוחות בקרה 6.41.90 תת פרק:
ראשי מערכת 6.41.92 תת פרק:

גינון והשקיה 6.41 סה"כ לפרק:
ספסלים 6.42.20 תת פרק:

אשפתונים 6.42.41 תת פרק:
ריהוט חוץ 6.42 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 6.44.12 תת פרק:
גידור 6.44 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 6.51.10 תת פרק:
מצעים ותשתיות 6.51.30 תת פרק:
עבודות אספלת 6.51.40 תת פרק:

פסי האטה 6.51.45 תת פרק:
תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 6.51.64 תת פרק:

תמרור ושילוט 6.51.81 תת פרק:
צביעה וסימון דרכים 6.51.82 תת פרק:

עבודות סלילה 6.51 סה"כ לפרק:
חיבור קווי מים 6.57.14 תת פרק:

מגופים "גמל" מים 6.57.21 תת פרק:
שסתומים ומסננים 6.57.22 תת פרק:

אוגנים 6.57.23 תת פרק:
ברזי כיבוי אש 6.57.26 תת פרק:

צינורות p.v.c ופוליאתילן 6.57.32 תת פרק:
שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 6.57.42 תת פרק:
חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 6.57.47 תת פרק:

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 6.57.48 תת פרק:
צינורות מבטון מזויין 6.57.51 תת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 6.57.62 תת פרק:
ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז 6.57.64 תת פרק:

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 6.57.65 תת פרק:
מערכות חיצוניות 6.57 סה"כ לפרק:

כללי 6.97.40 תת פרק:
אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 6.97 סה"כ לפרק:

שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבניסה"כ לתת כתב: 6

שלב ד'- רח' יוסף חכמי 7 תת כתב:

סה"כ נושא

תת פרק 11.8 7.8.11 תת פרק:
תת פרק 12.8 7.8.12 תת פרק:
תת פרק 13.8 7.8.13 תת פרק:
תת פרק 14.8 7.8.14 תת פרק:
תת פרק 21.8 7.8.21 תת פרק:
תת פרק 31.8 7.8.31 תת פרק:
תת פרק 35.8 7.8.35 תת פרק:
תת פרק 38.8 7.8.38 תת פרק:
תת פרק 40.8 7.8.40 תת פרק:



סה"כ נושא

תת פרק 56.8 7.8.56 תת פרק:
תת פרק 57.8 7.8.57 תת פרק:
תת פרק 82.8 7.8.82 תת פרק:

תת פרק 106.8 7.8.83 תת פרק:
תת פרק 107.8 7.8.84 תת פרק:

חשמל,תקשורת ,תאורה 7.8 סה"כ לפרק:
ריצוף משטחים באבן 7.14.8 תת פרק:
עבודות אבן 7.14 סה"כ לפרק:

ריצוף באבנים משתלבות 7.40.53 תת פרק:
אבני שפה, גן ותיחום 7.40.54 תת פרק:

בטון מותז 7.40.55 תת פרק:
פיתוח נופי 7.40 סה"כ לפרק:

עיבוד הקרקע 7.41.11 תת פרק:
נטיעה 7.41.20 תת פרק:

אביזרים לראש בקרה 7.41.40 תת פרק:
מחשבים ובקרי השקיה 7.41.50 תת פרק:

צנרת השקיה 7.41.70 תת פרק:
שלוחות טפטוף 7.41.80 תת פרק:
שוחות בקרה 7.41.90 תת פרק:
ראשי מערכת 7.41.92 תת פרק:

גינון והשקיה 7.41 סה"כ לפרק:

ספסלים 7.42.20 תת פרק:
אשפתונים 7.42.41 תת פרק:

ריהוט חוץ 7.42 סה"כ לפרק:
גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 7.44.12 תת פרק:

גידור 7.44 סה"כ לפרק:
עבודות הכנה ופירוק 7.51.10 תת פרק:

עבודות עפר 7.51.20 תת פרק:
מצעים ותשתיות 7.51.30 תת פרק:
עבודות אספלת 7.51.40 תת פרק:
תמרור ושילוט 7.51.81 תת פרק:

צביעה וסימון דרכים 7.51.82 תת פרק:
עבודות סלילה 7.51 סה"כ לפרק:

חיבור קווי מים 7.57.14 תת פרק:
ברזי כיבוי אש 7.57.26 תת פרק:

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 7.57.48 תת פרק:
צינורות בטון מזויין 7.57.51 תת פרק:

תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 7.57.64 תת פרק:
מערכות חיצוניות 7.57 סה"כ לפרק:

כללי 7.97.40 תת פרק:
אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 7.97 סה"כ לפרק:

שלב ד'- רח' יוסף חכמיסה"כ לתת כתב: 7

מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין 8 תת כתב:

סה"כ נושא
מילוי מובא, מצעים והידוק 8.1.50 תת פרק:

עבודות עפר 8.1 סה"כ לפרק:
תת פרק 11.8 8.8.11 תת פרק:
תת פרק 12.8 8.8.12 תת פרק:
תת פרק 13.8 8.8.13 תת פרק:
תת פרק 21.8 8.8.21 תת פרק:
תת פרק 31.8 8.8.31 תת פרק:
תת פרק 32.8 8.8.32 תת פרק:
תת פרק 35.8 8.8.35 תת פרק:
תת פרק 40.8 8.8.40 תת פרק:
תת פרק 56.8 8.8.56 תת פרק:
תת פרק 83.8 8.8.83 תת פרק:



סה"כ נושא

תת פרק 101.8 8.8.84 תת פרק:
תת פרק 102.8 8.8.85 תת פרק:
תת פרק 107.8 8.8.87 תת פרק:

פרק 8 8.8 סה"כ לפרק:
מתקני משחק שונים 8.42.52 תת פרק:
ריהוט חוץ 8.42 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 8.44.12 תת פרק:
שערים מפרופילי פלדה 8.44.31 תת פרק:

גידור 8.44 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 8.51.40 תת פרק:
סלילת כבישים ורחבות 8.51 סה"כ לפרק:

מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמיןסה"כ לתת כתב: 8

שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73 9 תת כתב:

סה"כ נושא
חפירה ו/או חציבה 9.1.20 תת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 9.1.50 תת פרק:
עבודות עפר 9.1 סה"כ לפרק:
עבודות הכנה ופירוק 9.2.10 תת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 9.2 סה"כ לפרק:

תת פרק 52.40 9.3.52 תת פרק:
תת פרק 61.40 9.3.61 תת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 9.3 סה"כ לפרק:

עבודות בטון שונות 9.4.12 תת פרק:
עוגנים 9.4.20 תת פרק:

כלונסאות דיפון 9.4.41 תת פרק:
ברזל זיון לכולונסאות דיפון 9.4.42 תת פרק:

בטון מותז 9.4.54 תת פרק:
קירות דיפון 9.4 סה"כ לפרק:
ריצוף משטחים באבן 9.14.8 תת פרק:
עבודות אבן 9.14 סה"כ לפרק:

מילוי מובא ,מצעים והידוק 9.40.50 תת פרק:
ריצוף באבנים משתלבות 9.40.53 תת פרק:
קירות כובד וגדרות בטון 9.40.70 תת פרק:
פיתוח נופי 9.40 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 9.44.12 תת פרק:
גידור 9.44 סה"כ לפרק:

פרק 6.51 9.51.6 תת פרק:
סלילת כבישים ורחבות 9.51 סה"כ לפרק:

מפלים 2.57  02 9.57.2 תת פרק:
צינורות p.v.c ופוליאתילן 9.57.32 תת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 9.57.42 תת פרק:
חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 9.57.47 תת פרק:
חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 9.57.65 תת פרק:

מערכות חיצוניות 9.57 סה"כ לפרק:

שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73סה"כ לתת כתב: 9

18,206,908.50סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:
18,206,908.50 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/20216

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 83

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 
מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 

לכך .

במחירי יחידת הפרק  לחפירות כלול הזמנות יועץ הקרקע ,קבלת המלצות 
,דו"חות והנחיות מיועץ קרקע ,כל סוגי מילוי מהודק בעובי שכבות  

הנדרשות  בתוכניות )מילוייעד מפלס  המתוכנן ,מילוי חוזר בבנין ובפיתוח
,מילוי מובא בהתאם לחומר החסר הדרוש במקום ,מילוי מאחורי  קירות  
ומסדים וכו ,('בחומר מאושר בידי היועץ אידיקה,ע ם הידוק מבוקר ,סילוק

עודפי עפר ,הכנת חומר חפור מקומי למילוי ,בדיקות מוקדמות של חומר 
לשם התאמתו של חומר המילוי לדרישות יועץ קרקע.לא ישולם ,תוספת 

למילויחוזר בשלב מאוחר יותר וכו.

מילוי חוזר ליד היסודות או ראשי כלונסאות ,תחת  הרצפות יבוצע מחומר 
גרנולרי מכיל עד  %15דקים עבור נפה    #200בגודל  אבן עד  15ס"מ 
.המילוי החוזר ,בין  קירתומך בפיתוח או קיר תת קרקעי בבנין ,לפני 

המצוק ,יהיה מחומר לא  פלסטי המכיל %12דקים עבור נפה  .#200רוחב  
המילוי הזה עד  100ס"מ ושאר המילוי מחומר גול ,מת אים לנברר לפחות 
.מילוי חוזר לרוחב 50ס"מ לפחות ,ליד קירות תומכים ,מסלעה ,קירות או 

מסדים תת קרקעים של מבנה ,יהיה מחומר גרנטלארי מנוקז המכיל 
%6דק.ישלנקות הפסולת עד הסלע לפני תחילת ביצוע את המילוי .מחירי 
כוללים מילוי מהודק מבוקר עד  .%98מחירי חפירה כוללים ביצוע אישור 

סופי והכנה השטח

עבודות החפירה ו/או החציבה ועבודות הריסות ופירוק כוללים בין היתר 
פינוי וסילוק עודפי עפר וכן  הפסולת ופסולת בניין למקום המאושר לכך 

ע"י הרשויות ,לכל מרחקשיידרש   ותשלום  כל  היטלים ואגרות ע"י 
הקבלן.

הפרק כולל ביצוע עבודות עפר לבניית המבנים ופיתוח  השטח ,לרבות  
בשטחים צמודים ,מחוץ לגדר בגבולות המגרש .ברוב השטח מפלסי המבנה

ופיתוח השטח יותר נמוכים מןהקרקע הקיימים ודרושים  ביצוע חפירה 
ו/או חציבה כללית בשטח עם מילוי .לפני התחלת ביצוע עבודות עפר על 

קבלן לבצע עבודות הכנה השטח )ניקוי  והסרת צמחיה עקירת עצים 
,הוצאת בולדרים ופסולת ,פירוקים והריסות הנדרשים וכו .('אחרי  גמר 

עבודות הכנה השטח על קבלן ועל חשבונו יש לבצע ולמסור לאישור 
המפקח תוכנית מדידה כוללת רשת משבצות X5 5מ .'התוכנית הזאת תהיה

בסיס לביצוע תוכנית חפירה מעודכנת ולחישובי כמויות עבודות עפר 
לתשלום .יש לציין בתוכנית חפירה גבולות עבוד

בביצוע עבודות הפרק הקבלן מופנה ומתחייב לכל הנכתב במפרט הכללי 
פרקים 01 ,40 51וכן לבצע העבודה לפי דרישות והנחיות יועץ קרקע באתר

.מחירים פרק 01כולליוסףפינוי הפסולת ועודפי עפר למקום שפיכה 
המאושר ע"י הרשויות המקומיות ,כולל תשלום כל האגרות הנדרשות 

,חתימת חוזה עם בעלי מקום השפיכה ,שקילת הפסולת ועפיפר ,העבר ת  
תעודות שקילה למחלקת איכות הסביבה  של העירייה .באחריות הקבלן 
וללא כל תוספת מחיר יבוצעו כל עבודות לפי הנחיות ודרישות מחלקת 
איכות הסביבה ומניעת אבקמעיריית ירושלים וכו' ,המצורפות להיתר 

הבניה .הקבלן יהיה אחראי על  עבודה זהירה ליד שטחי ורכוש השכנים 
,כבישים ומדרכות ,ניקוז מי גשם מאתר ,כדי למנוע נזק

בחישובי חפירות ליסודות עוברים  ,ליסודות בודדים ,לקורות יסוד ,לראשי
כלונסאות ,וכדומה לא יימדדו מרחבי עבודה .מרחבי עבודה ייקבעו ע"י 

הקבלן באישור המפקחהחפירות יחושב לפי מידות חתך אופקי של 
אלמנטים בטון )אורך ורוחב  . (עומק יחושב ממפלס  תחתית חפירה כללית

בשטח ,המאושרים בתוכנית חפירה של מודד עד למסחתוןשלמ צע  בטון 
רזה ליסודות עוברים  ,ליסודות בודדים או ראשי כלונסאות .כנ"ל  עד 

לתחתית  של ארגזי פוליביד או פוליאסטירן לקורות  ,כו.'

חפירה כללית  בשטח  תחושב   לפי שטח מוגבל במישורי אנכיים של 
יסודות קירות תומכים ובעומק  עד למפלס תחתון של שכבות מצעי חצץ 
מתחת לריצופי פיתוח/כבישים .החישובים יהיו על בסיס רשת משבצות  

5X5מ  'עם גובה ממוצע של נקודת רשת .

הערת אלה נכתבו במבנה זה אך כוללים את כל השלבים בכתב כמויות זה
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חפירה ו/או חציבה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,847,166.00 47.00 60,578.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל מפלס שיידרש  לפי תכניות , תוך 

שילוב ביצוע החפירה המותנית בדיפונים עוגנים,ביצוע דרכי גישה 
ורמפות זמניים לצורך ביצוע ה וכן לביצעו עבודות  הדיפון  וכד' המחיר 

כולל בין היתר : את הגריסה ,הערמת ערימות  של החומר הגרוס 
באתר,שינועו בתוך אתר העבודה,,פינוי עודפי החפירה ווללאשפיכ ה 

מורשה ע"י הרשויות,פירוק אספלטים,משטחי בטון בכל עובי 
שהוא,ריצופים,קירות,גדרות (בטון,אבן,מסגרות), מסלעות,אבני 

שפה,צנרת,בטונים,הכל בשטחיפירהיטב המר הראוי יועבר לאזורי מילוי 
לאחר שיותאם לכך. סילוק הערימות והפסולת יבוצע עפ"י הוראה 

מפורשת מהמפקח ולאחר הצגת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמ

1.1.20.0010

2,847,166.002,847,166.002,847,166.002,847,166.00 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.201.201.201.20 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
65,230.00 11.00 5,930.00 מ"ק שינוע באתר העבודה ,הידוק רגיל של מילוי או מצע  בשכבות של 20 ס"מ 

ע"י 5 מעברים של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי 1 טון עם רטיבות 
אופטימלית מערמות המילומרהגרוס שהקבלן גרס באתר העבודה

1.1.50.0010

65,230.0065,230.0065,230.0065,230.00 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:

2,912,396.002,912,396.002,912,396.002,912,396.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 2 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללים סילוק הפסולת 

למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות . המחיר כולל תשלום אגרות
שפיכה.

עבודות הכנה ופירוק 2.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,232.00 476.00 32.00 יח' עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 

60 ס"מ ועד 90 ס"מ וגובהם עד 10.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)
1.2.10.0010

5,440.00 680.00 8.00 יח' גיזום מקצועי של עץ קיים בוגר לפי הוראות המפקח 1.2.10.0020

15,840.00 72.00 220.00 מ"ר הריסת מרצפי בטון מזויין בכל עובי ושטח 1.2.10.0030

78,120.00 248.00 315.00 מ"א הריסת קיר תומך/קיר גדר  קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 
בכל גובה נדרש ובכל עובי

1.2.10.0040

107,640.00 138.00 780.00 מ"א גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או 
ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה  2.0 מ', לוחות פח איסכורית 

מונחים בכיוון הגד לביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר /2"3 כל
3.0 מ' ויסודות בטון סביב עצים לשימור

1.2.10.0050

22,688.00 11,344.00 קומפלט2.00 העתקת  2 קווי  ביוב/מים   קיימים  ופעילים וביצוע תליית קו הביוב על 
קיר הדיפון באופן זמני עד לביצוע קיר הדיפון תוך זהירות שלא יינזק 

ולאחר ביצוע קיר החיבור קו ביוב זה לקו הביוב הראשי ברחוב דובדבני 
וקו מים ניתוקו וביצוע מעקף

1.2.10.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,118.00 15,118.00 קומפלט1.00 איסוף,שינוע באתר ועירום ופינוי וסילוק פסולת בנייה קיימת באתר 

למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית
1.2.10.0070

12,761.50 25,523.00 קומפלט0.50 הריסה ופינוי של מדרגות ,מרצפים ,דקים,מעקות ,גדרות ,מסלעה,צנרת 
,תאי ביוב,ניקוז וכד'  ,של השכנים בצד הצפוני של המגרש

1.2.10.0080

32,130.00 153.00 210.00 מ"א גדר מפנלים מבודדים בעובי   10ס"מ ובגובה  4מטר ממולאים בפוליסטלן 
מוקצף לביצוע גידור אקוסטי בחזית הפונה לבתים/מבנים קיימיםן לפי 
דרישות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים .המחיר כולל בין 

היתר  :אספקה ,הרכבה,כולל קונסטרוקציה הנדרשת להעמדת הגדר,עיגון 
יסודות העמודים בבטון,עמודים מצינור פלדה בקוטר  "3בגו בה  

4מטר,תמיכות,הרכבה עד גמר משולם,אחזקה שוטפת בכל תקופת הביצוע

1.2.10.0090

304,969.50304,969.50304,969.50304,969.50 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2.102.102.102.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

304,969.50304,969.50304,969.50304,969.50 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 3 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודות בפרק זה כוללים בין היתר : ביצוע חפירה ו/או חציבה 
,טפסנות,בטון ב-30,ברזל זיון(רשתות ומוטות לפי הנדרש ממהנדס 

הקונסטרוקציה) תפרים,נקזים,וביצוע םהכול בהתאם לתוכניות ולמפרט 
הטכני. המדידה לפי נפח בטון בלבד.

תת פרק 52.40 3.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,280.00 312.00 65.00 מ"ר מדרגות בטון,ריצפות בטון תלויות ב-30 (שקיעה "5,חשפיה 2.4) בעובי 20 

ס"מ כולל ברזל זיון,משולשי בטון 30/16 ס"מ כולל ברזל זיון. ראה תוכנית
3 חתך 1-1

1.3.52.0010

20,280.0020,280.0020,280.0020,280.00 תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40 3.523.523.523.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

20,280.0020,280.0020,280.0020,280.00 קירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטון 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות דיפון 4 פרק:

עבודות בטון שונות 4.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,093.00 1,489.00 37.00 מ"ק קורות ראש בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2.4) מעל הכלונסאות במידות 

שונות  לפי המופיע בתכנית ובפרטי מהנדס הקונסטרטוקציה . המחיר 
כולל בין היתר: סיתות ראשיונסאות,סידור הברזל,ניקיון,הרטבה לפני 

יציקה,ברזל זיון

1.4.12.0010

77,420.00 553.00 140.00 מ"א יסוד מבטון מזויין בתחתית קיר "התזת בטון" לכלונסאות  בטון ב-30 
(שקיעה ",5 חשיפה 2.4)  במידות 50/80 ס"מ לפי המופיע בתכנית ובפרטי 

מהנדס הקונסטרטוקציה . כולל בין היתר: חפירה /חציבה ,מצעים ,בטון 
רזה, מצעים יריעת פולאיטלן ברזל זיון

1.4.12.0020

17,000.00 425.00 40.00 מ"א יסוד מבטון מזויין בתחתית קיר "התזת בטון" לכלונסאות  בטון ב-30 
(שקיעה ",5 חשיפה 2.4)  במידות 60/50 ס"מ לפי המופיע בתכנית ובפרטי 

מהנדס הקונסטרטוקציה . כולל בין היתר: חפירה /חציבה ,מצעים ,בטון 
רזה, מצעים יריעת פולאיטלן ברזל זיון

1.4.12.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/20219

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 83

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

149,513.00149,513.00149,513.00149,513.00 עבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונות 4.124.124.124.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עוגנים 4.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקבלן יכין על חשבונו,לפני תחילת העבודה,תיק מוצר לעוגנים,לאישור 

יועץ הקרקע.

17,356.00 17,356.00 1.00 יח' עוגנים קבועים-עוגן ניסוי ממוט דיוידג מגולבן. 1.4.20.0020

1,271,940.00 4,386.00 קומפלט290.00 עוגנים קבועים ממוט דיוידג ,מגולבן, עם הגנה כפולה,לכח דריכה עד 30 
טון,באורך עד 15 מטר, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה לפי הנחיות 

המפרט הטכני המיוחד  חיועץ הקרקע .המחיר כולל בין היתר  סימון 
וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של 

הקדח.הקידוח בקוטר 5" , פלטקות וברגים,נעילה ודכהבוקרת עד קבלת 
כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות . 

לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

1.4.20.0030

51,000.00 255.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה עד 30 טון

1.4.20.0040

340,425.00 4,539.00 קומפלט75.00 עוגנים קבועים ממוט דיוידג ,מגולבן, עם הגנה כפולה,לכח דריכה מעל 30
טון ועד 40 טון,באורך עד 15 מטר, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה לפי

הנחיות המפרט הטהמיוחד  ודו"ח יועץ הקרקע .המחיר כולל בין היתר  
סימון וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של

הקדח.הקידוח בקוטר 5" , פלטקות וברם,ילהו דריכה מבוקרת עד קבלת 
כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות . 

לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

1.4.20.0050

13,850.00 277.00 50.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה מעל 30 טון ועד 40 טון

1.4.20.0060

76,200.00 1,524.00 50.00 מ"ק תוספת לעוגנים עבור כל מ"ק דייס נוסף, מעל 3 פעמים הנפח התיאורטי 
של הקדח (לכל עוגן בנפרד)

1.4.20.0070

471,540.00 813.00 580.00 מ"א  UNP200,  קורות פלדה מגולבנות לעוגנים קבועים, מ-2 פרופילי פלדה
לרבות גב בטון ב-,30 בסיס מיישר לקורות הפלדה, גילבוןן הקורה,פלטות 

פלדה 200/200/20,פלטקוריכה הכל בהתאם לפרט מהנדס 
הקונסטרוקציה.המדידה פעם אחת לשתי הקורות ביחד.

1.4.20.0080

52,780.00 91.00 580.00 מ"א תוספת מחיר עבור צביעת 2 קורות הפלדה מסוג UNP200,המדידה פעם 
אחת לשתי הקורות ביחד.

1.4.20.0090

84,840.00 707.00 120.00 מ"א  UNP180,  קורות פלדה מגולבנות לעוגנים קבועים, מ-2 פרופילי פלדה
לרבות גב בטון ב-,30 בסיס מיישר לקורות הפלדה, גילבוןן הקורה,פלטות 

פלדה 200/200/20,פלטקוריכה הכל בהתאם לפרט מהנדס 
הקונסטרוקציה.המדידה פעם אחת לשתי הקורות ביחד.

1.4.20.0100

8,520.00 71.00 120.00 מ"א תוספת מחיר עבור צביעת 2 קורות הפלדה מסוג UNP180,המדידה פעם 
אחת לשתי הקורות ביחד.

1.4.20.0110

2,388,451.002,388,451.002,388,451.002,388,451.00 עוגניםעוגניםעוגניםעוגנים 4.204.204.204.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלונסאות דיפון 4.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,476,600.00 321.00 4,600.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה קוטר 45 

ס"מ בכול עומק  עבור קירות דיפון. המחיר כולל בין היתר: מדידה וסימון,
קידוח, הכנסת ןויציקת בטון ב-30

1.4.41.0010

46,500.00 60.00 775.00 יח' צינורות ניקוז מפלדה מגולבנת בקוטר "4 ובאורך עד 60 ס"מ, קבועים בין 
כלונסאות הדיפון,לרבות חציבה,עיגון וביטון.

1.4.41.0020

1,523,100.001,523,100.001,523,100.001,523,100.00 כלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפון 4.414.414.414.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
569,160.00 4,743.00 120.00 טון כלובי זיון לכלונסאות, בכל הקטרים. 1.4.42.0010

569,160.00569,160.00569,160.00569,160.00 ברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.424.424.424.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון מותז 4.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000,400.00 328.00 3,050.00 מ"ר בטון מותז ב-30,בעובי מקסימאלי של 10 ס"מ ממישור הכלונס,על קיר 

כלונסאות דיפון (קטרים 45-60 ס"מ), לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות
עד לעומק חצי קוטר הכלס,יישור והחלקה כתשתית לביצוע איטום בעובי 
מינימלי של 10-5 ס"מ מעבר למישור הכלונסאות. המחיר כולל גם קוצים 

כולל קידוח ודבק אפוקסי ורשת פלדה קוטר 12 ע20*02 ס"מ, הקוצים 
יעוגנו עם דבק אפוקסי לכלונסאות הדיפון,המחיר כולל בין היתר ניקוי 

כלונסאות הדיפון מפסולת,שאריות בטון,ברזלים, סיתות וחציבה וכן ניקוי 
לע/אדמהבין הכלונסאות והכנתו ליציקת הבטון המיישר/מותז

1.4.54.0010

1,000,400.001,000,400.001,000,400.001,000,400.00 בטון מותזבטון מותזבטון מותזבטון מותז 4.544.544.544.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,630,624.005,630,624.005,630,624.005,630,624.00 קירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפון 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חיבור חשמל בתוך מבנה קיים 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ת חשמל  בהשחלת הכבל עד ללוח החשמל הראשי של המבנה הקיים

8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,180.00 14,180.00 קומפלט1.00 ביצוע קידוח חדירה למבנה קיים (בית ספר שיח סוד) כולל החדרת 2  

צנרות  בקוטר 6" עבור חיבורי חברת חשמל  חדשים למבנהכולל התאמות 
חפירה/חציבה, חציבה בבטון,יצוף,סגירת ריצוף קיים,חפירה ו/או חציבה 

בקרקע וכיבוי התעלה עם חול וסרט סימון  וכל הנדרש כולל סגירת 
החורים איטום וכל הדרוש לחיבור חברת חשמל מושלם ולסילחבר

1.8.1.0010

14,180.0014,180.0014,180.0014,180.00 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

14,180.0014,180.0014,180.0014,180.00 חיבור חשמל בתוך מבנה קייםחיבור חשמל בתוך מבנה קייםחיבור חשמל בתוך מבנה קייםחיבור חשמל בתוך מבנה קיים 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:
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חיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדע 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
320,954.00 383.00 838.00 מ"ר חיפוי אבן לקירות תומכים באבן מנוסרת בעיבוד טובזה בעובי 4 ס"מ 

לרבות רשת פלדה מגולוונת,חוטים מנירוסטה,זוויתני פלדה 
מגולוונים,בטון בגב הקיר,כיחול ,נקזים וכו' הכל קומפ' נטו במ"ר 

וכמפורט בתקן 2378 על כל חלקיו ובמפרטמיד ולפי תוכניות.

1.14.1.0010

9,925.00 397.00 25.00 מ"ר חיפוי אבן לקירות דיפון  באבן ביר זיית אפורה, בעובי 4 ס"מ,בפסים 
ברוחחב 30 ס"מ, לרבות רשת פלדה מגולוונת ועיגונה,חוטים 

מנירוסטה,זוויתני פלדה מגולוונים, בגב הקיר ,כיחול ,נקזים וכו' הכל 
קומפ' נטו במ"ר וכמפורט בתקן 2378 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד ולפי 

תוכניו

1.14.1.0020

164,430.00 378.00 435.00 מ"ר חיפוי אבן לקירות תומכים באבן איטליאני מרובעת בפטיש,, בעובי 4 ס"מ,
לרבות רשת פלדה מגולוונת מעוגנת לקיר ,חוטים מנירוסטה,זוויתני פלדה 

מגולוונים,בטון בגיר,כיחול ,נקזים וכו' הכל קומפ' נטו במ"ר וכמפורט 
בתקן 2378 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

1.14.1.0030

141,440.00 442.00 320.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות כל החיזוקים הנדרשים ,עיגון האבן,טיט,כיחול  

וכמפורט בתקן 2378 עלקיו ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

1.14.1.0040

636,749.00636,749.00636,749.00636,749.00 חיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדעחיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדעחיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדעחיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדע 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,200.00 400.00 68.00 מ"א מדרגות בתורה ומדע - מדרגות חוץ  מאבן ביר זית בגוון צהוב לבחרית 

האדריכל בעיבוד מוסמסם.שלח בחתך 35/5 ס"מ בעיבוד מוסמסם ורום 
בחתך 10/3 ס"מ מאבן נסורה ביתבעיבוד ממסם במחיר  מחיר יסוד לאבן 

140  ש"ח/מ"ר כולל טיט לבן

1.14.8.0010

27,200.0027,200.0027,200.0027,200.00 ריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבן 14.814.814.814.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

663,949.00663,949.00663,949.00663,949.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

קירות כובד וגדרות בטון 40.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר (לרבות 

חפירה ו/או חציבה), את המילוי החוזר, היסוד, הקיר, התפרים, הנקזים 
,ברזל זיון,קופינג מאברטוכל הנדרש לצוע מושלם של הקיר. מדידת גובה 

קיר הכובד הינה מתחתית היסוד. הכל בהתאם לפרטים של אדריכל 
הפיתוח ומהנדס הקונסרטקצייה ודו"ח יועץ קרקע

בחישובי חפירות/חציבות לקירת תומכים, יסודות , ליסודות בודדים, 
לקורות יסוד, לראשי כלונסאות , וכדומה לא יימדדו מרחבי עבודה. מרחבי
עבודה ייקבעו ע"י הקבלורהמפקח החפירות יחושב לפי מידות חתך אופקי

של אלמנטים בטון (אורך ורוחב) . עומק יחושב ממפלס  תחתית חפירה 
כללית בשטח, המאושרים בתוכנית חפירה של מדלמסחשל מצ ע  בטון רזה
ליסודות עוברים , ליסודות בודדים או ראשי כלונסאות. כנ"ל עד לתחתית 

של ארגזי פוליביד או פוליאסטירן לקורות  יסוד כלונסאות, .'
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
810,600.00 579.00 1,400.00 מ"ק קיר כובד  - קיר כובד מאבן  איטליאנית קשה  לפי אישור של האדריכל 

מראש עם גב בטון ב-30 (ללא דבש) , לרבות קופינג בראש הקיר בהתאם 
לפרטי פיתוח של האדריכל ,הכיחול עם מלט אפור

1.40.70.0030

15,920.00 199.00 80.00 מ"ר תוספת לקיר כובד עבור אבן נסורה בעיבוד תלטיש מצד שני של הקיר  לפי
אישור של האדריכל מראש

1.40.70.0040

68,510.00 442.00 155.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן

1.40.70.0050

6,314.00 3,157.00 2.00 יח' ביצוע פילרי חשמל,ותקשורת מבטון ב-30 מחופה באבן "חאמי" צהובה 
מרובעת בפטיש בבניה רומית, כולל יסוד, בטון, ברזל זיון , חפירה, קופינג

אבן נסורה. כולל דלתמנוקבעם מנעול ובריח . לפי פרט 2 ופרטי מהנדס 
הקונסטרוקציה (מחיר יח' כולל יחידה כפולה)

1.40.70.0060

10,096.00 5,048.00 2.00 יח' ביצוע גומחות מים בהתאם לפרט  מאבן "חאמי" צהובה מרובעת בפטיש 
בבניה רומית, כולל יסוד, קירות ויסודות מבטון ב-30 , ברזל זיון , חפירה, 
קופינג אבן נסורה. לתות פח מנוקב מנעול ובריח. לפי פרט 3.ולפי תוכנית 

מהנדס הקונסטרוקציה

1.40.70.0070

26,316.00 387.00 68.00 מ"א מדרגות במגרש תורה ומדע- מדרגות חוץ מאבן נסורה,שלח בחתך 35/5 
ס"מ מאבן קשה בעיבוד מוסמסם ורום בחתך 10/3 ס"מ מאבן קשה נסורה 
לפי בחירת האדריכל ופרטי הפיהמחיר כולל בין היתר : בטון ב-30,ברזל 

זיון, טפסנות,הרכבה,השלח יהיה מסותת מובא לאתר לסיתות נגד החלקה 
ומילוי בחומר שחור לפי הנחיות הנגישות לכל אורך ש.

1.40.70.0080

937,756.00937,756.00937,756.00937,756.00 קירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטון 40.7040.7040.7040.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

937,756.00937,756.00937,756.00937,756.00 פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות.:1 הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 

וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה 
הגדרות..2 המחירים שלהלן מתייחעעבודות גדרות או מעקות שאורכם 

הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.

162,656.00 442.00 368.00 מ"א גדר דגם "חנן" או "שיר" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.2 מ' 
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של  99 מ"מ, 3 

פרופילים אופקיים 60/40/2 יםמפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ',על 
קירות קיימים לרבות קידוח ועיגונם בבטון ו/או ביסודות בטון בודדים

1.44.12.0020

5,700.00 1,900.00 3.00 יח' שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 105/220 
ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2 3/4"/ 

במרווח של 99 מ"מ, לרעמודים מצינור קוטר /2.6"2 או פרופיל 80/80/2.6 
מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזול

1.44.12.0030

3,600.00 3,600.00 1.00 יח' שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 200/220 ס"מ,
מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2 3/4"/ במרווח

של 99 מ"מ, לרעמודים מצינור קוטר /2.6"2 או פרופיל 100/100/4 מ"מ 
מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ ופרזול

1.44.12.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,530.00 187.00 190.00 מ"א מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר "1/2 1 

לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור
1.44.12.0050

207,486.00207,486.00207,486.00207,486.00 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.1244.1244.1244.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

207,486.00207,486.00207,486.00207,486.00 גידורגידורגידורגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חיצוניות 57 פרק:

מפלים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,445.00 1,489.00 5.00 יח' מפל בקיר תומך מצנורות H.D.P.E קוטר 200 מ"מ מתוגבר עם מחברים לפי

ת"י 884 עבה בגובה עד 15 מטר כולל: עטיפת בטון וביקורת
1.57.2.0010

8,935.00 1,787.00 5.00 יח' מפל בקיר תומך מצנורות H.D.P.E קוטר 250 מ"מ מתוגבר עם מחברים לפי
ת"י 884 עבה בגובה עד 15 מטר כולל: עטיפת בטון וביקורת

1.57.2.0020

16,380.0016,380.0016,380.0016,380.00 מפליםמפליםמפליםמפלים 57.257.257.257.2 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
צינורות פי.וי.סי עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)צינורות 

פי.וי.סי עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)

15,360.00 128.00 120.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר. 1.57.32.0020

14,960.00 136.00 110.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26
מטר ועד 1.75 מטר.

1.57.32.0030

7,450.00 149.00 50.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.75
מטר ועד 2.25 מטר.

1.57.32.0040

9,960.00 166.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.25
מטר ועד 2.75 מטר.

1.57.32.0050

4,590.00 153.00 30.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25. 1.57.32.0060

9,720.00 162.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26
מטר ועד 1.75.

1.57.32.0070

14,280.00 204.00 70.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25. 1.57.32.0080

12,780.00 213.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26
מטר ועד 1.75.

1.57.32.0090

13,500.00 225.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.75
מטר ועד 2.25.

1.57.32.0100

4,840.00 242.00 20.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.26
מטר ועד 2.75.

1.57.32.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,375.00 255.00 25.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.75

מטר ועד 3.25.
1.57.32.0120

113,815.00113,815.00113,815.00113,815.00 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
12,760.00 2,552.00 5.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריכביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 21

1.57.42.0010

5,870.00 2,935.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד1.

1.57.42.0020

10,464.00 3,488.00 3.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' 1.57.42.0030

7,998.00 3,999.00 2.00 יח' כנ"ל, אך שוחת בעומק מעל 1.25 מ' ועד 2.25 מ' 1.57.42.0040

21,695.00 4,339.00 5.00 יח' כנ"ל, אך שוחת  בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.50 מ' 1.57.42.0050

4,381.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F910 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד1.

1.57.42.0060

14,292.00 7,146.00 2.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' 1.57.42.0070

15,994.00 7,997.00 2.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ' 1.57.42.0080

9,450.00 315.00 30.00 יח' אביזרים לצנרת הנ"ל 1.57.42.0090

98,523.0098,523.0098,523.0098,523.00 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:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,318.00 1,106.00 קומפלט3.00 חיבור צינור ביווב .P.V.C קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת לרבות חפירה 

בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר 
שוחה, עיבוד המתעל וכל החוושים , מותקן מושלם.

1.57.47.0010

3,318.003,318.003,318.003,318.00 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:
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ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 57.48 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,100.00 38.00 450.00 מ"א ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים 160-200) 6"-8"מ"מ ,(לרבות צילום 

והגשת דוחות הצילום .המחיר הינו ל- 300 מ 'ועד 600מ'
1.57.48.0010

15,840.00 66.00 240.00 מ"א ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים 250-315) 10"-12"מ"מ ,(לרבות צילום
והגשת דוחות הצילום .מחיר הינו ל- 300 מ 'עד  600מ'

1.57.48.0020

1,890.00 378.00 5.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר עד  80ס"מ ובעומק עד  1.75מ' 1.57.48.0030

5,676.00 473.00 12.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 100ס"מ ובעומק מעל   1.25מ 
'עד  2.75מ'

1.57.48.0040

1,040.00 520.00 2.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 125ס"מ ובעומק מעל  1.25מ 
'עד  2.75מ'

1.57.48.0050

1,324.00 662.00 2.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 125ס"מ ובעומק מעל   2.75מ 
'עד  5.25מ'

1.57.48.0060

42,870.0042,870.0042,870.0042,870.00 ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 57.4857.4857.4857.48 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
1,804.00 902.00 קומפלט2.00 חיבור צקו ניקוז קוטר 60 ס"מ לתא ניקוז קיים לרבות חפירה בצמוד 

לשוחה הקיימת, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר שוחה, 
עיבוד המתעל וכל החומרים הדמותקן מושלם

1.57.65.0010

1,804.001,804.001,804.001,804.00 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:

276,710.00276,710.00276,710.00276,710.00 מערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניות 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

10,968,350.5010,968,350.5010,968,350.5010,968,350.50 שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 8שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 8שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 8שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 8 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202116

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכי

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 
מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 

לכך .

חפירה ו/או חציבה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
359,315.00 47.00 7,645.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל מפלס שיידרש  לפי תכניות , תוך 

שילוב ביצוע החפירה המותנית בדיפונים עוגנים,ביצוע דרכי גישה 
ורמפות זמניים לצורך ביצוע ה וכן לביצעו עבודות  הדיפון  וכד' המחיר 

כולל בין היתר : את הגריסה ,הערמת ערימות  של החומר הגרוס 
באתר,שינועו בתוך אתר העבודה,,פינוי עודפי החפירה ווללאשפיכ ה 

מורשה ע"י הרשויות,פירוק אספלטים,משטחי בטון בכל עובי 
שהוא,ריצופים,קירות,גדרות (בטון,אבן,מסגרות), מסלעות,אבני 

שפה,צנרת,בטונים,הכל בשטחיפירהיטב המר הראוי יועבר לאזורי מילוי 
לאחר שיותאם לכך. סילוק הערימות והפסולת יבוצע עפ"י הוראה 

מפורשת מהמפקח ולאחר הצגת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמ

3.1.20.0010

38,250.00 153.00 250.00 מ"א גדר מפנלים מבודדים בעובי   10ס"מ ובגובה  4מטר ממולאים בפוליסטלן 
מוקצף לביצוע גידור אקוסטי בחזית הפונה לבתים/מבנים קיימיםן לפי 
דרישות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים .המחיר כולל בין 

היתר  :אספקה ,הרכבה,כולל קונסטרוקציה הנדרשת להעמדת הגדר,עיגון 
יסודות העמודים בבטון,עמודים מצינור פלדה בקוטר  "3בגו בה  

4מטר,תמיכות,הרכבה עד גמר משולם,אחזקה שוטפת בכל תקופת הביצוע

3.1.20.0020

6,900.00 138.00 50.00 מ"א גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או 
ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה  2.0 מ', לוחות פח איסכורית 

מונחים בכיוון הגד לביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר /2"3 כל
3.0 מ' ויסודות בטון סביב עצים לשימור

3.1.20.0030

404,465.00404,465.00404,465.00404,465.00 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.201.201.201.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

404,465.00404,465.00404,465.00404,465.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 3 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודות בפרק זה כוללים בין היתר : ביצוע חפירה ו/או חציבה 
,טפסנות,בטון ב-30,ברזל זיון(רשתות ומוטות לפי הנדרש ממהנדס 

הקונסטרוקציה) תפרים,נקזים,וביצוע םהכול בהתאם לתוכניות ולמפרט 
הטכני. המדידה לפי נפח בטון בלבד.

תת פרק 52.40 3.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,280.00 312.00 65.00 מ"ר מדרגות בטון ו/או ריצפות בטון תלויות ו/או ריצפות מונחות לרמפה 

בשיפוע בכניסה לבית הספר הקיים  מטון ב-30 (שקיעה "5,חשפיה 2.4) 
בעובי 20 ס"מ כולל בין היתלזיון,משולשי בטון 30/16 ס"מ,טפסנות,מצע 

סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק בהידוק מבוקר . הכל בהתאם לתוכניות 
קונסטרוקצייה ותוכניות אדריכל הנוף ומפרט טכנויוקרולפיה נחיות 

המפקח באתר העבודה.

3.3.52.0010

20,280.0020,280.0020,280.0020,280.00 תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40 3.523.523.523.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 61.40 3.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202117

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
175,318.00 1,226.00 143.00 מ"ק יסוד  מבטון ב-.30 לקיר תומך , בכל עובי ורוחב'. המחיר כולל בין היתר 

חפירה ו/או חציבה , ניקוי  והרטבה הסלע ,בטון ב-30,ברזל זיון, הכל 
בהתאם לתוכניות קוציה והנחיות יועץ קרקע

3.3.61.0010

325,000.00 1,625.00 200.00 מ"ק קירות תומכים מבטון מזויין ב-.30 גלוי מצד אחד, בעובי משתנה ובגובה 
משתנה לרבות תפרים ונקזים מילוי חוזר בחומר גרנולרי בהתאם לדוח 

יועץ קרקע . המחיר כולל היתר : חפירה ו/או חציבה נדרשים ,ניקיון 
והרטבת הסלע ,בטון ב-30 ,טפסנות,ברזל זיון ,נקזים,הכל בהתאם 

לתוכניות ובהתאם לאמור במפרט הטכנ המיוחד..

3.3.61.0020

172,350.00 383.00 450.00 מ"ר חיפוי אבן לקירות תומכים באבן מנוסרת בעיבוד תלטיש (כדוגמת האבן 
הקיימת בבית ספר הקיים) בעובי 4 ס"מ לרבות רשת פלדה מגולוונת 

ועיגונה , חוטים מנירוסטה,זויתני פלדה מגולוונים,בטון בגב הקיר,כיחול 
,נקזים וכו' הכל קומפ' נטו במ"ר וכמפורט בתקן 2378 על כל חלקיו 

ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות

3.3.61.0030

28,730.00 442.00 65.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות כל החיזוקים הנדרשים ,עיגון האבן,טיט,כיחול  

וכמפורט בתקן 2378 עלקיו ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

3.3.61.0040

701,398.00701,398.00701,398.00701,398.00 תת פרק 61.40תת פרק 61.40תת פרק 61.40תת פרק 61.40 3.613.613.613.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

721,678.00721,678.00721,678.00721,678.00 קירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטון 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות דיפון 4 פרק:

עבודות בטון שונות 4.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,895.00 1,489.00 55.00 מ"ק קורות ראש בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2.4) מעל הכלונסאות במידות 

שונות  לפי המופיע בתכנית ובפרטי מהנדס הקונסטרטוקציה . המחיר 
כולל בין היתר: סיתות ראשיונסאות,סידור הברזל,ניקיון,הרטבה לפני 

יציקה,ברזל זיון

3.4.12.0010

110,500.00 425.00 260.00 מ"א יסוד מבטון מזויין בתחתית קיר "התזת בטון" לכלונסאות  בטון ב-30 
(שקיעה ",5 חשיפה 2.4)  במידות 50/60 ס"מ לפי המופיע בתכנית ובפרטי 

מהנדס הקונסטרטוקציה . כולל בין היתר: חפירה /חציבה ,מצעים ,בטון 
רזה, מצעים יריעת פולאיטלן ברזל זיון

3.4.12.0020

192,395.00192,395.00192,395.00192,395.00 עבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונות 4.124.124.124.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות דיפון 4.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקבלן יכין על חשבונו,לפני תחילת העבודה,תיק מוצר לעוגנים,לאישור 

יועץ הקרקע.

1,096,500.00 3,655.00 קומפלט300.00 עוגנים קבועים,כבלים , עם הגנה כפולה,לכח דריכה עד 30 טון,באורך עד 
15 מטר, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה לפי הנחיות המפרט הטכני 
המיוחד  ודו"חועץ הקרק.המחיר כולל בין היתר  סימון וקידוח, התקנה 

,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של הקדח.הקידוח בקוטר
5" , פלטקות וברגים,נעילה ודריכהוקרת עד קבלכוחע יגון הנדרש,בדיקת 

מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות . לפי הנחיות פרטי קונס' 
ויועץ הקרקע.

3.4.20.0020

57,375.00 255.00 225.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה עד 30 טון

3.4.20.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202118

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,864.00 1,524.00 36.00 מ"ק תוספת לעוגנים ולבורגי סלע עבור כל מ"ק דייס נוסף, מעל 3 פעמים 

הנפח התיאורטי של הקדח (לכל עוגן בנפרד)
3.4.20.0040

424,200.00 707.00 600.00 מ"א  UNP180,  קורות פלדה מגולבנות לעוגנים קבועים, מ-2 פרופילי פלדה
לרבות גב בטון ב-,30 בסיס מיישר לקורות הפלדה, גילבוןן הקורה,פלטות 

פלדה 200/200/20,פלטקוריכה הכל בהתאם לפרט מהנדס 
הקונסטרוקציה.המדידה פעם אחת לשתי הקורות ביחד.

3.4.20.0050

42,600.00 71.00 600.00 מ"א תוספת מחיר עבור צביעת 2 קורות הפלדה מסוג UNP180,המדידה פעם 
אחת לשתי הקורות ביחד.

3.4.20.0060

1,675,539.001,675,539.001,675,539.001,675,539.00 קירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפון 4.204.204.204.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלונסאות דיפון 4.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,444,500.00 321.00 4,500.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה קוטר 45 

ס"מ ובכל עומק  עבור קירות דיפון. המחיר כולל מדידה וסימון, קידוח, 
הכנסת זיון ויציקוןב-30

3.4.41.0010

39,000.00 60.00 650.00 יח' צינורות ניקוז מפלדה מגולבנת בקוטר "4 ובאורך עד 60 ס"מ, קבועים בין 
כלונסאות הדיפון,לרבות חציבה,עיגון וביטון.

3.4.41.0020

1,483,500.001,483,500.001,483,500.001,483,500.00 כלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפון 4.414.414.414.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
569,160.00 4,743.00 120.00 טון כלובי זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 3.4.42.0010

569,160.00569,160.00569,160.00569,160.00 ברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.424.424.424.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,920,594.003,920,594.003,920,594.003,920,594.00 קירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפון 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

5,046,737.005,046,737.005,046,737.005,046,737.00 שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכישלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכישלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכישלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכי 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202119

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבני

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 
מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 

לכך .

חפירה ו/או חציבה 1.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,861,200.00 47.00 39,600.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל מפלס שיידרש  לפי תכניות , תוך 

שילוב ביצוע החפירה המותנית בדיפונים עוגנים,ביצוע דרכי גישה 
ורמפות זמניים לצורך ביצוע ה וכן לביצעו עבודות  הדיפון  וכד' המחיר 

כולל בין היתר : את הגריסה ,הערמת ערימות  של החומר הגרוס 
באתר,שינועו בתוך אתר העבודה,,פינוי עודפי החפירה ווללאשפיכ ה 

מורשה ע"י הרשויות,פירוק אספלטים,משטחי בטון בכל עובי 
שהוא,ריצופים,קירות,גדרות (בטון,אבן,מסגרות), מסלעות,אבני 

שפה,צנרת,בטונים,הכל בשטחיפירהיטב המר הראוי יועבר לאזורי מילוי 
לאחר שיותאם לכך. סילוק הערימות והפסולת יבוצע עפ"י הוראה 

מפורשת מהמפקח ולאחר הצגת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמ

4.1.25.0010

6,500.00 5.00 1,300.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי 4.1.25.0020

58,100.00 7.00 8,300.00 מ"ר יישור פיזור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד 
עומק 20 ס"מ

4.1.25.0030

1,925,800.001,925,800.001,925,800.001,925,800.00 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.251.251.251.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,925,800.001,925,800.001,925,800.001,925,800.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 2 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללים סילוק הפסולת 

למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות . המחיר כולל תשלום אגרות
שפיכה.

עבודות הכנה ופירוק ברח' דודבני 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,000.00 4.00 8,000.00 מ"ר חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לרבות פסולת בנייה,שיחים,עצים,משטחי 

אספלט,ריצוף-באישור המפקח מראש בלבד
4.2.11.0010

5,236.00 476.00 11.00 יח' עקירת עצים בשלמותם (כריתת עצים ועקירת גדמי עצים) שהקף גזעם 
הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 40 ס"מ ועד 60 ס"מ

4.2.11.0020

111,600.00 248.00 450.00 מ"א הריסת קיר תומך/קיר גדר  קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 
בכל גובה נדרש ובכל עובי

4.2.11.0030

910.00 13.00 70.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 4.2.11.0040

1,840.00 16.00 115.00 מ"ר פירוק ריצוף קיים 4.2.11.0050

10,920.00 28.00 390.00 מ"א פירוק גדרר רשת קיימת כולל עמודים לאורך רחוב דובדבני 4.2.11.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202120

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,040.00 94.00 160.00 מ"א פירוק צינור ניקוז לרבות מילוי ההתעלה עם חול או מצע מהודק 4.2.11.0070

3,065.00 613.00 5.00 יח' פירוק תא ביקורת ניקוז במידות 150/150 ובעומק של עד 2.75 מ' לרבות 
מילוי החור עם חול או מצע מהודק

4.2.11.0080

68,850.00 153.00 450.00 מ"א גדר מפנלים מבודדים בעובי   10ס"מ ובגובה  4מטר ממולאים בפוליסטלן 
מוקצף לביצוע גידור אקוסטי בחזית הפונה לבתים/מבנים קיימיםן לפי 
דרישות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים .המחיר כולל בין 

היתר  :אספקה ,הרכבה,כולל קונסטרוקציה הנדרשת להעמדת הגדר,עיגון 
יסודות העמודים בבטון,עמודים מצינור פלדה בקוטר  "3בגו בה  

4מטר,תמיכות,הרכבה עד גמר משולם,אחזקה שוטפת בכל תקופת הביצוע

4.2.11.0090

16,560.00 138.00 120.00 מ"א גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או 
ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה  2.0 מ', לוחות פח איסכורית 

מונחים בכיוון הגד לביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר /2"3 כל
3.0 מ' ויסודות בטון סביב עצים לשימור

4.2.11.0100

266,021.00266,021.00266,021.00266,021.00 עבודות הכנה ופירוק ברח' דודבניעבודות הכנה ופירוק ברח' דודבניעבודות הכנה ופירוק ברח' דודבניעבודות הכנה ופירוק ברח' דודבני 2.112.112.112.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

266,021.00266,021.00266,021.00266,021.00 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

2,191,821.002,191,821.002,191,821.002,191,821.00 שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבנישלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבנישלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבנישלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבני 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202121

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 

מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 
לכך .

חפירה ו/או חציבה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 47.00 29,854.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל מפלס שיידרש  לפי תכניות , תוך 

שילוב ביצוע החפירה המותנית בדיפונים עוגנים,ביצוע דרכי גישה 
ורמפות זמניים לצורך ביצוע ה וכן לביצעו עבודות  הדיפון  וכד' המחיר 

כולל בין היתר : את הגריסה ,הערמת ערימות  של החומר הגרוס 
באתר,שינועו בתוך אתר העבודה,,פינוי עודפי החפירה ווללאשפיכ ה 

מורשה ע"י הרשויות,פירוק אספלטים,משטחי בטון בכל עובי 
שהוא,ריצופים,קירות,גדרות (בטון,אבן,מסגרות), מסלעות,אבני 

שפה,צנרת,בטונים,הכל בשטחיפירהיטב המר הראוי יועבר לאזורי מילוי 
לאחר שיותאם לכך. סילוק הערימות והפסולת יבוצע עפ"י הוראה 

מפורשת מהמפקח ולאחר הצגת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמ

5.1.20.0010

חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.201.201.201.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 2 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללים סילוק הפסולת 

למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות . המחיר כולל תשלום אגרות
שפיכה.

עבודות הכנה ופירוק 2.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 476.00 36.00 יח' עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 

60 ס"מ ועד 90 ס"מ וגובהם עד 10.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)
5.2.10.0010

לא לחישוב !!! 72.00 21.00 מ"ר הריסת מרצפי בטון מזויין בכל עובי ושטח 5.2.10.0020

לא לחישוב !!! 248.00 65.00 מ"א הריסת קיר תומך/קיר גדר  קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 
בכל גובה נדרש ובכל עובי

5.2.10.0030

לא לחישוב !!! 138.00 175.00 מ"א גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או 
ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה  2.0 מ', לוחות פח איסכורית 

מונחים בכיוון הגד לביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר /2"3 כל
3.0 מ' ויסודות בטון סביב עצים לשימור

5.2.10.0040

לא לחישוב !!! 11,344.00 קומפלט1.00 העתקת  2 קווי  ביוב/מים   קיימים  ופעילים וביצוע תליית קו הביוב על 
קיר הדיפון באופן זמני עד לביצוע קיר הדיפון תוך זהירות שלא יינזק 

ולאחר ביצוע קיר החיבור קו ביוב זה לקו הביוב הראשי ברחוב דובדבני 
וקו מים ניתוקו וביצוע מעקף

5.2.10.0050

לא לחישוב !!! 15,118.00 קומפלט1.00 איסוף,שינוע באתר ועירום ופינוי וסילוק פסולת בנייה קיימת באתר 
למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית

5.2.10.0060

לא לחישוב !!! 14,180.00 קומפלט1.00 הריסה ופינוי של מדרגות ,מרצפים ,דקים,מעקות ,גדרות ,מסלעה,צנרת 
,תאי ביוב,ניקוז וכד'  ,של השכנים בצד הצפוני של המגרש

5.2.10.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202122

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 153.00 300.00 מ"א גדר מפנלים מבודדים בעובי   10ס"מ ובגובה  4מטר ממולאים בפוליסטלן 

מוקצף לביצוע גידור אקוסטי בחזית הפונה לבתים/מבנים קיימיםן לפי 
דרישות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים .המחיר כולל בין 

היתר  :אספקה ,הרכבה,כולל קונסטרוקציה הנדרשת להעמדת הגדר,עיגון 
יסודות העמודים בבטון,עמודים מצינור פלדה בקוטר  "3בגו בה  

4מטר,תמיכות,הרכבה עד גמר משולם,אחזקה שוטפת בכל תקופת הביצוע

5.2.10.0080

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2.102.102.102.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 3 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודות בפרק זה כוללים בין היתר : ביצוע חפירה ו/או חציבה 

,טפסנות,בטון ב-30,ברזל זיון(רשתות ומוטות לפי הנדרש ממהנדס 
הקונסטרוקציה) תפרים,נקזים,וביצוע םהכול בהתאם לתוכניות ולמפרט 

הטכני. המדידה לפי נפח בטון בלבד.

תת פרק 52.40 3.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 312.00 150.00 מ"ר מדרגות בטון ו/או ריצפות בטון תלויות (פודסטים)  ב-30 (שקיעה 

"5,חשפיה 2.4) בעובי 20 ס"מ כולל בין היתר:  ברזל זיון,משולשי בטון 
30/16 ס"מ,טפסנות . הכל בתוכניות קונסטרוקצייה

5.3.52.0010

לא לחישוב !!! 1,484.00 18.00 מ"ק יסוד מבטון מזויין ב-30 (שקיעה "5,חשיפה 4-2) לעמודים במידות לפי 
תוכנית. המחיר כולל בין היתר חפירה ו/או חציבה ,יריעת 

פוליאיטלן,הרטבת פני קרקע היסוד,התלברזל הזיון של קיר הכלונסאות 
,סיתות ראש הקיר ,ניקיון והרטבה,בטון ב-30,ברזל זיון,יצירת שן בטון,הכל

בהתאם לתוכנית קונסטרוקצייה.

5.3.52.0020

לא לחישוב !!! 1,489.00 30.00 מ"ק עמודים  מבטון מזויין ב-30 (שקיעה "5,חשיפה 4-2) גלוי מכל הצדדים  
במידות לפי תוכנית ובוגבה משתנה . המחיר כולל בין היתר ,התחברות 

לברזל הזיון של קיר הכל ,סיתות ראש הקיר ,בטון ב-30,ברזל 
זיון,טפסנות,ביצוע בכל גובה ,הכל בהתאם לתוכנית קונסטרוקצייה.

5.3.52.0030

לא לחישוב !!! 1,635.00 50.00 מ"ק קורות בדלות  מבטון מזויין ב-30 (שקיעה "5,חשיפה 4-2)  גלוי מכל 
הצדדים,במידות לפי תוכנית ובגובה משתנה. המחיר כולל בין היתר : בטון

ב-30,התחברות לברזל הלקיר הכלונסאות ,סיתות ראש הקיר ,ברזל 
זיון,טפסנות,ביצוע בכל גובה נדרש,קורה ניצבת במידות לפי תוכנית 

,קוצים לחיבור הקורה לקיר כלונסאות הדיפון עם קיםדום ומע וגנים בדבק
אפוקסי ,סיתות מיקום הקורה להתחברות הקורה לכולנסאות הדיפון 

והכנתה ליציקה,הכל בהתאם לתוכנית קונסטרוקצייה.

5.3.52.0040

תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40 3.523.523.523.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטון 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות דיפון 4 פרק:

עבודות בטון שונות 4.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202123

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,489.00 40.00 יח' קורות ראש בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2.4) מעל הכלונסאות במידות 

שונות  לפי המופיע בתכנית ובפרטי מהנדס הקונסטרטוקציה . המחיר 
כולל בין היתר: סיתות ראשיונסאות,סידור הברזל,ניקיון,הרטבה לפני 

יציקה,ברזל זיון

5.4.12.0010

לא לחישוב !!! 553.00 75.00 מ"א יסוד מבטון מזויין בתחתית קיר "התזת בטון" לכלונסאות  בטון ב-30 
(שקיעה ",5 חשיפה 2.4)  במידות 50/80 ס"מ לפי המופיע בתכנית ובפרטי 

מהנדס הקונסטרטוקציה . כולל בין היתר: חפירה /חציבה ,מצעים ,בטון 
רזה, מצעים יריעת פולאיטלן ברזל זיון

5.4.12.0020

עבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונות 4.124.124.124.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עוגנים 4.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הקבלן יכין על חשבונו,לפני תחילת העבודה,תיק מוצר לעוגנים,לאישור 

יועץ הקרקע.

לא לחישוב !!! 17,356.00 1.00 יח' עוגנים קבועים-עוגן ניסוי ממוט דיוידג מגולבן 5.4.20.0020

לא לחישוב !!! 4,386.00 קומפלט115.00 עוגנים קבועים ממוט דיוידג ,מגולבן, עם הגנה כפולה,לכח דריכה עד 30 
טון,באורך עד 15 מטר,  לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה לפי הנחיות 

המפרט הטכני המיוחד "חיועץ הקרקע .המחיר כולל בין היתר  סימון 
וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של 

הקדח.הקידוח בקוטר 5" , פלטקות וברגים,נעילה ויכמבוקר ת עד קבלת 
כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות . 

לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

5.4.20.0030

לא לחישוב !!! 255.00 100.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה עד 30 טון

5.4.20.0040

לא לחישוב !!! 4,539.00 קומפלט38.00 עוגנים קבועים ממוט דיוידג ,מגולבן, עם הגנה כפולה,לכח דריכה העולה 
על 30 טון ועד 40 טון ,באורך עד 15 מטר, לפי תוכניות מהנדס 

הקונסטרוקציה לפי הנחיות המהטכני המיוחד  ודו"ח יועץ הקרקע .המחיר 
כולל בין היתר  סימון וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים 

הנפח התיאורטי של הקדח.הקידוח בקוטר 5" , פלטקובים,נ עילה ודריכה 
מבוקרת עד קבלת כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת 

תוצאות תקניות . לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

5.4.20.0050

לא לחישוב !!! 277.00 30.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה מעל 30 טון ועד 40 טון

5.4.20.0060

לא לחישוב !!! 1,524.00 20.00 מ"ק תוספת לעוגנים עבור כל מ"ק דייס נוסף, מעל 3 פעמים הנפח התיאורטי 
של הקדח (לכל עוגן בנפרד)

5.4.20.0070

לא לחישוב !!! 813.00 300.00 מ"א  UNP200,  קורות פלדה מגולבנות לעוגנים קבועים, מ-2 פרופילי פלדה
לרבות גב בטון ב-,30 בסיס מיישר לקורות הפלדה, גילבוןן הקורה,פלטות 

פלדה 200/200/20,פלטקוריכה הכל בהתאם לפרט מהנדס 
הקונסטרוקציה.המדידה פעם אחת לשתי הקורות ביחד.

5.4.20.0080

לא לחישוב !!! 91.00 300.00 מ"א תוספת מחיר עבור צביעת 2 קורות הפלדה מסוג UNP200,המדידה פעם 
אחת לשתי הקורות ביחד.

5.4.20.0090

עוגניםעוגניםעוגניםעוגנים 4.204.204.204.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלונסאות דיפון 4.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202124

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 321.00 2,500.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה קוטר 45 

ס"מ ובכל עומק  עבור קירות דיפון. המחיר כולל מדידה וסימון, קידוח, 
הכנסת זיון ויציקוןב-30

5.4.41.0010

לא לחישוב !!! 529.00 1,400.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה קוטר 60 
ס"מ בכל עומק עבור קירות דיפון, המחיר כולל מדידה וסימון, קידוח, 

הכנסת זיון ויציקת  ב30-

5.4.41.0020

לא לחישוב !!! 36.00 400.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 5.4.41.0030

לא לחישוב !!! 60.00 550.00 יח' צינורות ניקוז מפלדה מגולבנת בקוטר "4 ובאורך עד 60 ס"מ, קבועים בין 
כלונסאות הדיפון,לרבות חציבה,עיגון וביטון.

5.4.41.0040

כלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפון 4.414.414.414.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,743.00 130.00 טון כלובי זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 5.4.42.0010

ברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.424.424.424.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון מותז 4.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 328.00 2,200.00 מ"ר בטון מותז ב-30,בעובי מקסימאלי של 10 ס"מ ממישור הכלונס,על קיר 

כלונסאות דיפון (קטרים 45-60 ס"מ), לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות
עד לעומק חצי קוטר הכלס,יישור והחלקה כתשתית לביצוע איטום בעובי 
מינימלי של 10-5 ס"מ מעבר למישור הכלונסאות. המחיר כולל גם קוצים 

כולל קידוח ודבק אפוקסי ורשת פלדה קוטר 12 ע20*02 ס"מ, הקוצים 
יעוגנו עם דבק אפוקסי לכלונסאות הדיפון,המחיר כולל בין היתר ניקוי 

כלונסאות הדיפון מפסולת,שאריות בטון,ברזלים, סיתות וחציבה וכן ניקוי 
לע/אדמהבין הכלונסאות והכנתו ליציקת הבטון המיישר/מותז

5.4.54.0010

בטון מותזבטון מותזבטון מותזבטון מותז 4.544.544.544.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפון 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

קירות כובד וגדרות בטון 40.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר (לרבות 

חפירה ו/או חציבה), את המילוי החוזר, היסוד, הקיר, התפרים, הנקזים 
,ברזל זיון,קופינג מאברטוכל הנדרש לצוע מושלם של הקיר. מדידת גובה 

קיר הכובד הינה מתחתית היסוד. הכל בהתאם לפרטים של אדריכל 
הפיתוח ומהנדס הקונסטרוקצייה



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202125

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! בחישובי חפירות/חציבות לקירת תומכים, יסודות , ליסודות בודדים, 

לקורות יסוד, לראשי כלונסאות , וכדומה לא יימדדו מרחבי עבודה. מרחבי
עבודה ייקבעו ע"י הקבלורהמפקח החפירות יחושב לפי מידות חתך אופקי

של אלמנטים בטון (אורך ורוחב) . עומק יחושב ממפלס  תחתית חפירה 
כללית בשטח, המאושרים בתוכנית חפירה של מדלמסחשל מצ ע  בטון רזה
ליסודות עוברים , ליסודות בודדים או ראשי כלונסאות. כנ"ל עד לתחתית 

של ארגזי פוליביד או פוליאסטירן לקורות  יסוד כלונסאות, .'

לא לחישוב !!! 579.00 1,050.00 מ"ק קיר כובד  - קיר כובד מאבן  איטליאנית קשה  לפי אישור של האדריכל 
מראש עם גב בטון ב-30 (ללא דבש) , לרבות קופינג בראש הקיר בהתאם 

לפרטי פיתוח של האדריכל ,הכיחול עם מלט אפור

5.40.70.0030

לא לחישוב !!! 199.00 50.00 מ"ר תוספת לקיר כובד עבור אבן נסורה בעיבוד תלטיש  מצד שני של הקיר  
לפי אישור של האדריכל מראש

5.40.70.0040

לא לחישוב !!! 442.00 100.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן

5.40.70.0050

לא לחישוב !!! 3,157.00 2.00 יח' ביצוע פילרי חשמל,ותקשורת מבטון ב-30 מחופה באבן "חאמי" צהובה 
מרובעת בפטיש בבניה רומית, כולל יסוד, בטון, ברזל זיון , חפירה, קופינג

אבן נסורה. כולל דלתמנוקבעם מנעול ובריח . לפי פרט 2 ופרטי מהנדס 
הקונסטרוקציה (מחיר יח' כולל יחידה כפולה)

5.40.70.0060

לא לחישוב !!! 5,048.00 1.00 יח' ביצוע גומחות מים מבטון ב-30  ובהתאם לפרט  בחיפוי אבן "חאמי" 
צהובה מרובעת בפטיש בבניה רומית, כולל יסוד, קירות ויסודות מבטון 

ב-30 , ברזל זיון , חפירה,גאבן נסורה. כולל דלתות פח מנוקב מנעול 
ובריח. לפי פרט 3.ולפי תוכנית מהנדס הקונסטרוקציה

5.40.70.0070

לא לחישוב !!! 387.00 112.00 מ"א מדרגות במגרש יסודי חרדי- מדרגות חוץ מאבן נסורה,שלח בחתך 35/5 
ס"מ מאבן קשה בעיבוד מוסמסם ורום בחתך 10/3 ס"מ מאבן קשה נסורה 
לפי בחירת האדריכל ופרטי הפ המחיר כולל בין היתר : בטון ב-30,ברזל 

זיון, טפסנות,הרכבה,השלח יהיה מסותת מובא לאתר לסיתות נגד החלקה 
ומילוי בחומר שחור לפי הנחיות הנגישות לכל אורךח.

5.40.70.0080

קירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטון 40.7040.7040.7040.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות.:1 הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 

וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה 
הגדרות..2 המחירים שלהלן מתייחעעבודות גדרות או מעקות שאורכם 

הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.

לא לחישוב !!! 442.00 235.00 מ"א גדר דגם "חנן" או "שיר" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.2 מ' 
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של  99 מ"מ, 3 

פרופילים אופקיים 60/40/2 יםמפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ',על 
קירות קיימים לרבות קידוח ועיגונם בבטון ו/או ביסודות בטון בודדים

5.44.12.0020

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.1244.1244.1244.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידורגידורגידורגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202126

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202127

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 

מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 
לכך .

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 3 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודות בפרק זה כוללים בין היתר : ביצוע חפירה ו/או חציבה 

,טפסנות,בטון ב-30,ברזל זיון(רשתות ומוטות לפי הנדרש ממהנדס 
הקונסטרוקציה) תפרים,נקזים,וביצוע םהכול בהתאם לתוכניות ולמפרט 

הטכני. המדידה לפי נפח בטון בלבד.

תת פרק 61.40 3.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,226.00 75.00 מ"ק יסוד  מבטון ב-.30 לקיר תומך  , בכל עובי ורוחב'. המחיר כולל בין היתר 

חפירה ו/או חציבה , ניקוי  והרטבה הסלע ,בטון ב-30,ברזל זיון, הכל 
בהתאם לתוכניות קקציה והנחיות יועץ קרקע

6.3.61.0010

לא לחישוב !!! 1,625.00 75.00 מ"ק קירות תומכים   מבטון מזויין ב-.30 גלוי מצד אחד, בעובי משתנה ובגובה 
משתנה לרבות תפרים ונקזים מילוי חוזר בחומר גרנולרי בהתאם לדוח 

יועץ קרקע . המחיר כויןהיתר : חפירה ו/או חציבה נדרשים ,ניקיון 
והרטבת הסלע ,בטון ב-30 ,טפסנות,ברזל זיון ,נקזים,הכל בהתאם 

לתוכניות ובהתאם לאמור במפרט הטכנ המיוחד..

6.3.61.0020

לא לחישוב !!! 383.00 220.00 מ"ר חיפוי אבן לקירות תומכים באבן מנוסרת בעיבוד תלטיש (כדוגמת האבן 
הקיימת בבית ספר הקיים) בעובי 4 ס"מ לרבות רשת פלדה 

מגולוונת,חוטים מנירוסטה,זוויתני פלדה מגולבנים,בטון בגב הקיר,כיחול 
,נקזים וכו' הכל קומפ' נטו במ"ר וכמפורט בתקן 2378 על כל חלקיו 

ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

6.3.61.0030

לא לחישוב !!! 442.00 150.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות כל החיזוקים הנדרשים ,עיגון האבן,טיט,כיחול  

וכמפורט בתקן 2378 עלקיו ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

6.3.61.0040

תת פרק 61.40תת פרק 61.40תת פרק 61.40תת פרק 61.40 3.613.613.613.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטון 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 8 8 פרק:

תת פרק 11.8 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 27.00 650.00 מ"א חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע 

וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי
6.8.11.0010

לא לחישוב !!! 77.00 50.00 מ"ק תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה בשכבות של 20 ס"מ לרבות
הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של %98

6.8.11.0020

לא לחישוב !!! 69.00 25.00 מ"א תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני
הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ

6.8.11.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202128

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 38.00 40.00 מ"א תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה 

למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 
40 ס"מ

6.8.11.0040

לא לחישוב !!! 6.00 50.00 מ"א תוספת עבור לבנים או פלטות להגנה 6.8.11.0050

לא לחישוב !!! 12.00 40.00 מ"א כיסוי פלסטי צהוב לכבלים תת קרקעיים ברוחב 20 ס"מ 6.8.11.0060

לא לחישוב !!! 972.00 15.00 יח' יסוד לעמוד תאורה, במידות X80X120X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: 
חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

6.8.11.0070

לא לחישוב !!! 972.00 10.00 יח' יסוד לעמוד תאורה, במידות X100X120100 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: 
חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

6.8.11.0080

תת פרק 11.8תת פרק 11.8תת פרק 11.8תת פרק 11.8 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 12.8 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,149.00 6.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, 

תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ 
בתחתית

6.8.12.0010

תת פרק 12.8תת פרק 12.8תת פרק 12.8תת פרק 12.8 8.128.128.128.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 13.8 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,450.00 4.00 יח' גומחת בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים X65200 ס"מ וגובה חיצוני 250

ס"מ לרבות חפירה והתקנה
6.8.13.0010

לא לחישוב !!! 3,216.00 4.00 יח' גומחת בטון משולבת לחשמל, בזק וטל"כ במידות 73+80+73 ס"מ, עומק 
40 ס"מ וגובה 230 ס"מ לרבות חפירה והתקנה

6.8.13.0020

לא לחישוב !!! 3,890.00 2.00 יח' גומחת בטון דגם "0" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על 
פי תקן הקרינה, במידות X8240 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת 

אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מאותחפירה והתקנה מושלמת

6.8.13.0030

לא לחישוב !!! 4,977.00 2.00 יח' גומחת בטון דגם "2" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על 
פי תקן הקרינה, במידות X13440 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת 

אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מבות חפירה והתקנה מושלמת

6.8.13.0040

לא לחישוב !!! 5,322.00 2.00 יח' גומחת בטון דגם "מורחב" עבור לוח 1000 אמפר, מאושר ע"י חברת 
החשמל על פי תקן הקרינה, במידות X15754 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת 

תוצרת אקרשטיין, רדימיקס או ,לרבות חפירה והתקנה מושלמת

6.8.13.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202129

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8,508.00 קומפלט1.00 ביצוע קידוח חדירה למבנה קיים (בית ספר נווה עציון קיים)  כולל החדרת

צנרת  בקוטר 2*6" עם חוט משיכה עבור חיבורי חברת חשמל  חדשים 
למבנה עד ללוח חשמל של הקיים כולל חיבורו ללוח החשמל.כולל בין 

היתר:  חפירה ו/או חציבה לשרוולים אלה כולל כיסוי ,התאמות חפירה 
וגבהים, כניסה למבנה קיים,חציבה של מבנה וכלדרשולסגירת החורים 
איטום וכל הדרישות לחיבור חברת חשמל  מושלם כולל סיוע לחברת 

חשמל  בהשחלת הכבל

6.8.13.0060

תת פרק 13.8תת פרק 13.8תת פרק 13.8תת פרק 13.8 8.138.138.138.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 14.8 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,034.00 3.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 

ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה
6.8.14.0010

לא לחישוב !!! 3,216.00 2.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' A1 במידות פנים 57/127 ס"מ וגובה חוץ 
192 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה

6.8.14.0020

לא לחישוב !!! 4,135.00 2.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' A2 במידות פנים 91/143 ס"מ וגובה חוץ 
227 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה

6.8.14.0030

לא לחישוב !!! 2,910.00 4.00 יח' מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם A/2A - 31 חלקים לרבות מסגרת 
להתקנה בכביש מסוג D-400 וסמל "בזק"

6.8.14.0040

לא לחישוב !!! 1,263.00 2.00 יח' מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה בכביש, מסוג ,D-400 לרבות
סמל "בזק"

6.8.14.0050

תת פרק 14.8תת פרק 14.8תת פרק 14.8תת פרק 14.8 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 21.8 8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 20 מ"מ, סמויים  או 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
6.8.21.0010

לא לחישוב !!! 6.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

6.8.21.0020

לא לחישוב !!! 9.00 200.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 32 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

6.8.21.0030

לא לחישוב !!! 11.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

6.8.21.0040

לא לחישוב !!! 16.00 120.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 50 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

6.8.21.0050

לא לחישוב !!! 49.00 200.00 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ עם חבל 
משיכה

6.8.21.0060

לא לחישוב !!! 89.00 300.00 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 8.6 מ"מ עם חבל 
משיכה

6.8.21.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202130

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 13.00 1,200.00 מ"א צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון  בהתאם  

לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5
6.8.21.0080

לא לחישוב !!! 12.00 630.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה 6.8.21.0090

לא לחישוב !!! 23.00 200.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל משיכה 6.8.21.0100

תת פרק 21.8תת פרק 21.8תת פרק 21.8תת פרק 21.8 8.218.218.218.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 31.8 8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X1.53 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 
הקצוות

6.8.31.0010

לא לחישוב !!! 6.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X1.54 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

6.8.31.0020

לא לחישוב !!! 13.00 25.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X63  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

6.8.31.0030

לא לחישוב !!! 27.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X105  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

6.8.31.0040

לא לחישוב !!! 51.00 550.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X255  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

6.8.31.0050

תת פרק 31.8תת פרק 31.8תת פרק 31.8תת פרק 31.8 8.318.318.318.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 35.8 8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8.00 25.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים  

בצינור ו/או על סולם כבלים  לרבות חיבור בשני הקצוות
6.8.35.0010

לא לחישוב !!! 13.00 25.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 25 ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים  
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

6.8.35.0020

לא לחישוב !!! 19.00 550.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים  
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

6.8.35.0030

תת פרק 35.8תת פרק 35.8תת פרק 35.8תת פרק 35.8 8.358.358.358.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 38.8 8.38 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202131

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15.00 25.00 מ"א X2X0.420 "כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק 6.8.38.0010

תת פרק 38.8תת פרק 38.8תת פרק 38.8תת פרק 38.8 8.388.388.388.38 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 40.8 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 210.00 15.00 יח' פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 

מוליכים
6.8.40.0010

לא לחישוב !!! 27.00 30.00 יח' פס פלדה במידות X440 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות 
ריתוכים

6.8.40.0020

תת פרק 40.8תת פרק 40.8תת פרק 40.8תת פרק 40.8 8.408.408.408.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 56.8 8.56 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,164.00 10.00 יח' עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר ",6 "3,או קוני מגולוון באבץ חם 

צבוע בצבע עירוני בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט כולל שטוצר 60 
ס"מ לפנס

6.8.56.0010

לא לחישוב !!! 3,231.00 15.00 יח' עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר ",6 ",8 ",10 מגולוון באבץ חם 
בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט כולל שטוצר בגובה 5 לפנס נוסף 

באם נדרש צבע עירוני

6.8.56.0020

לא לחישוב !!! 88.00 25.00 יח' מחזיק דגלים כפול 6.8.56.0030

לא לחישוב !!! 242.00 15.00 יח' זרוע לפנס רחוב, "2 באורך 1 מ' 6.8.56.0040

לא לחישוב !!! 318.00 1.00 יח' זרוע כפולה לפנס רחוב,  "2 באורך 1 מ' 6.8.56.0050

לא לחישוב !!! 766.00 4.00 יח' פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 11-15 מ' לרבות 
זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על 

בסיס אחר בתחום האתר (עבור הלםבנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו 
והפעלתו קומפלט

6.8.56.0060

לא לחישוב !!! 268.00 קומפלט20.00 תוספת לעמוד עבור שטוצר2" באורך 70 סמ להתקנת פנס נוסף בגובה 
כנדרש

6.8.56.0070

תת פרק 56.8תת פרק 56.8תת פרק 56.8תת פרק 56.8 8.568.568.568.56 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 57.8 8.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 222.00 15.00 יח' מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות

מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי 
חיבור בין המגש לגוף הפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר

6.8.57.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202132

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 276.00 10.00 יח' מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, 

לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, 
כבלי חיבור בין המגש לגהכמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי 

העזר

6.8.57.0020

תת פרק 57.8תת פרק 57.8תת פרק 57.8תת פרק 57.8 8.578.578.578.57 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 82.8 8.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,761.00 קומפלט15.00 ג"ת לד לתאורת רחוב דגם TECEO2 122W או שע מאושר בעירית 

ירושלים כולל הכבל מהפנס לעמוד
6.8.82.0010

לא לחישוב !!! 1,531.00 קומפלט25.00 ג"ת לד לתאורת רחוב דגם W 50 TECEO1 או שע מאושר בעירית 
ירושלים כולל הכבל מהפנס לעמוד

6.8.82.0020

תת פרק 82.8תת פרק 82.8תת פרק 82.8תת פרק 82.8 8.828.828.828.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 106.8 8.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 574.00 6.00 יח' תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 

מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"
6.8.83.0010

תת פרק 106.8תת פרק 106.8תת פרק 106.8תת פרק 106.8 8.838.838.838.83 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 107.8 8.84 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,049.00 קומפלט1.00 בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל  עד X2003 אמפר ע"י בודק מוסמך 

לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת 
המדידות

6.8.84.0010

תת פרק 107.8תת פרק 107.8תת פרק 107.8תת פרק 107.8 8.848.848.848.84 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרק 8פרק 8פרק 8פרק 8 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 345.00 90.00 מ"א ריצוף פס אבן לערוגה מאבן ביר זית בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם. מחיר 

יסד לאבן 150 ש"ח/מ"ר פסים ברוחב 25 ס"מ כולל יסוד בטון
6.14.8.0010

לא לחישוב !!! 345.00 275.00 מ"ר ריצוף רחבות כניסה לבניין -ריצוף משטחים מאבן ביר זית בגוון צהוב 
בעיבוד מוסמסם. מחיר יסד לאבן 150 ש"ח/מ"ר פסים ברוחב 25 ס"מ כולל 

שכבת בטון

6.14.8.0020

ריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבן 14.814.814.814.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202133

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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

פיתוח נופי 40 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! ריצוף באבנים משתלבות כוללים בין היתר את שכתב החול/שומשום 

בעובי 5 ס"מ ,הידוק שתית, מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ,חגורת בטון

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 125.00 2,850.00 מ"ר ריצוף מדרכות-  ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או 

ש"ע  במידות 25/25 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ מסותת אפור גרניט בהיר
6.40.53.0010

לא לחישוב !!! 100.00 3,300.00 מ"ר ריצוף מדרכות -  ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ במידות 10/20 
ס"מ או ריבועיות במידות 20/20 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ גוון צבעוני על 

בסיס מלט אפור

6.40.53.0020

לא לחישוב !!! 125.00 170.00 מ"ר ריצוף ערוגות-  ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או 
ש"ע  במידות 12.5/12.5 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ מסותת אפור גרניט בהיר

6.40.53.0030

לא לחישוב !!! 161.00 60.00 מ"ר ריצוף רמפת נכים משופעת -  ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ דגם 
"טורניטו " או ש"ע  במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ בגוון שחור

6.40.53.0040

ריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבות 40.5340.5340.5340.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה, גן ותיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 74.00 890.00 מ"א אבן שפה במידות 17/25/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור 6.40.54.0010

לא לחישוב !!! 131.00 800.00 מ"א אבן שפה רחבה ישרה או משופעת דגם אקרסטון  במידות  30/25/50 ס"מ 
ו/או 15/23/50 ס"מ  לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

6.40.54.0020

לא לחישוב !!! 64.00 235.00 מ"א אבן גן דגם רמות במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון 
אפור

6.40.54.0030

אבני שפה, גן ותיחוםאבני שפה, גן ותיחוםאבני שפה, גן ותיחוםאבני שפה, גן ותיחום 40.5440.5440.5440.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202134

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4.00 1,460.00 מ"ר עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים 

מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה 
מעל 250 מ"ר

6.41.11.0010

לא לחישוב !!! 59.50 925.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון מאושר מראש ע"י מחלקת גננות של עיריית 
ירושלים, לרבות פיזור בשטח

6.41.11.0020

לא לחישוב !!! 255.00 132.00 יח' חפירה/חציבה  בורות לעצים בהתאם לפרטים ולמפרט הטכני לפי אישור 
מחלקת גינון בעירייה

6.41.11.0030

עיבוד הקרקעעיבוד הקרקעעיבוד הקרקעעיבוד הקרקע 41.1141.1141.1141.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 383.00 57.00 יח' עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע "2 מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, 

לרבות חפירה לעצים , זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ 
הכל בהתאם למפרט הטכוכניות ולאישור מחלקת גננות של עיריית 

ירושלים

6.41.20.0010

לא לחישוב !!! 468.00 68.00 יח' עצים ממיכל (100 ליטר) "גודל 9" בקוטר גזע "2 מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע
לרבות  זוג סמוכות מחוטאות ו- 50 ליטר קומפוסט לעץ הכל בהתאם 

למפרט הטכני ולתוכניות רמחלקת גננות של עיריית ירושלים

6.41.20.0020

לא לחישוב !!! 680.00 קומפלט18.00 גיזום מקצועי של עץ קיים בוגר לפי הוראות המפקח 6.41.20.0030

נטיעהנטיעהנטיעהנטיעה 41.2041.2041.2041.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי 41.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9.00 1,370.00 מ"ר הכנת השטח למדשאה לרבות קומפוסט ,דישון ויישור סופי לפי הנחיות 

ואישור מחלקת הגינון של עיריית ירושלים
6.41.30.0010

לא לחישוב !!! 25.00 1,370.00 מ"ר מרבדי דשא מזן קיקויו לרבות טיפול בדשא 30 יום  לפי הנחיות ואישור 
מחלקת הגינון של עיריית ירושלים

6.41.30.0020

שתילת דשא והנחת דשא סינטטישתילת דשא והנחת דשא סינטטישתילת דשא והנחת דשא סינטטישתילת דשא והנחת דשא סינטטי 41.3041.3041.3041.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,040.00 1.00 יח' מד מים רב זרמי + פלט חשמלי לרבות רקורדים, דוגמת "ארד" או ש"ע, 

1  1/2"
6.41.40.0010

לא לחישוב !!! 709.00 1.00 יח' מד מים רב זרמי + פלט חשמלי לרבות רקורדים, דוגמת "ארד" או ש"ע, 
1" , 7-10

6.41.40.0020

לא לחישוב !!! 709.00 1.00 יח' מסנן רשת קוטר "1.5 תוצרת "עמיעד" או ש"ע 6.41.40.0030

לא לחישוב !!! 312.00 1.00 יח' מסנן רשת קוטר "1 תוצרת "עמיעד" או ש"ע 6.41.40.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202135

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,836.00 1.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט 

בלומגארד" דגם OR-2850 או ש"ע, במידות X590X855320 מ"מ לרבות 
בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעו

6.41.40.0050

לא לחישוב !!! 4,263.00 1.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט 
בלומגארד" דגם OR-2852 או ש"ע, במידות X1115X855320 מ"מ לרבות 

בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנע

6.41.40.0060

לא לחישוב !!! 1,040.00 1.00 יח' בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, 
במידות X600X3201115 מ"מ

6.41.40.0070

לא לחישוב !!! 1,985.00 1.00 יח' בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, 
במידות X1370X600420 מ"מ

6.41.40.0080

לא לחישוב !!! 7,090.00 1.00 יח' התחברות למקור מים לפי פרט בקוטר  "1/2 1 כולל תשלום האגרה 
לתאגיד

6.41.40.0090

אביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרה 41.4041.4041.4041.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה 41.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,647.00 1.00 יח' התחברות לעמוד תאורה עבור בקר סקורפיו/אירינט, לרבות מטען, מצבר 

והתקנה מושלמת כולל חיבור מושלם לעמוד תאורה ע"י חשמלאי מוסמך
6.41.50.0010

לא לחישוב !!! 13,130.00 1.00 יח' יחידת קצה אלחוטית סקורפיו XR 8X8 מוטורולה, לרבות בקר, רדיו, 8 
הפעלות, 8 כניסות, סוללה, מארז ,outdoor תקן CB לבקר ולאביזרים 
ההיקפיים. התקנה ע"י מתקיןשלהיצרן, אינטגרציה, הדרכה, אחריות 

ושרות לשנה

6.41.50.0020

לא לחישוב !!! 312.00 6.00 יח' סולונואיד DC על סרגל תלת דרכי. התקנה וחיווט, אחריות לשנה 6.41.50.0030

מחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיה 41.5041.5041.5041.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממטירים/מתזים 41.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 139.00 26.00 יח' ממטיר "HUNTER" דגם I-20 או ש"ע, פלסטי היקפי או גזרתי, אולטרה עם

כיסוי גומי
6.41.60.0010

לא לחישוב !!! 85.00 43.00 יח' מתז גיחה מסוג PRO + פיה, לגובה 10 ס"מ 6.41.60.0020

לא לחישוב !!! 34.00 43.00 יח' תוספת למתזי גיחה בסעיפים 41.060.0200-0240 עבור פיה מסוג MP סדרה
1000-3000 או ש"ע

6.41.60.0030

לא לחישוב !!! 19.00 26.00 יח' תוספת לממטיר "HUNTER" דגם I-20 עבור ממטיר מווסת טבעת כחולה 6.41.60.0040

ממטירים/מתזיםממטירים/מתזיםממטירים/מתזיםממטירים/מתזים 41.6041.6041.6041.60 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.70 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202136

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6.00 1,680.00 מ"א חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנש'ר) 

בעומק 30 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 
מ"מ המחיר כולל הובלת הכלי

6.41.70.0010

לא לחישוב !!! 9.00 650.00 מ"א חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנש'ר) 
בעומק 40 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ המחיר 

כולל הובלת הכלים

6.41.70.0020

לא לחישוב !!! 6.00 120.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 16 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

6.41.70.0030

לא לחישוב !!! 10.00 630.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 25 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

6.41.70.0040

לא לחישוב !!! 11.00 380.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

6.41.70.0050

לא לחישוב !!! 16.00 390.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 40 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

6.41.70.0060

לא לחישוב !!! 21.00 210.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 50 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

6.41.70.0070

לא לחישוב !!! 95.00 110.00 מ"א שרוול מצינור P.V.C קשיח SN-8(כתום) קוטר 160 מ"מ עובי דופן 4.7 
מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

6.41.70.0080

לא לחישוב !!! 61.00 20.00 מ"א שרוול מצינור P.V.C קשיח SN-8 (כתום) קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 
מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

6.41.70.0090

לא לחישוב !!! 65.00 490.00 מ"א שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 75 מ"מ קשיח, לרבות חפירה 
בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

6.41.70.0100

לא לחישוב !!! 113.00 10.00 מ"א תוספת לשרוול עבור פתיחת שטחים מרוצפים או עם אספלט, חפירה 
לעומק 60 ס"מ והחזרתו המצב לקדמותו

6.41.70.0110

לא לחישוב !!! 36.00 50.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 ,קשיח קוטר 63 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

6.41.70.0120

לא לחישוב !!! 30.00 50.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 ,קשיח קוטר 50 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

6.41.70.0130

לא לחישוב !!! 16.00 150.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 ,קשיח קוטר 25 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

6.41.70.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202137

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

צנרת השקיהצנרת השקיהצנרת השקיהצנרת השקיה 41.7041.7041.7041.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 520.00 2.00 יח' ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 6.41.80.0010

לא לחישוב !!! 520.00 1.00 יח' שסתום ואקום מחלק/מנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 6.41.80.0020

לא לחישוב !!! 61.00 90.00 יח' טבעת 10 טפטפות לעצים לפי פרט מצינור טפטוף  16 מ"מ מווסת בספיקת
טפטפת 3.5 ל/ש מרווח הטפטפות כל 30 ס"מ

6.41.80.0030

לא לחישוב !!! 6.00 420.00 יח' שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 16  מ"מ, בספיקת 
טפטפת 2.3 ל/ש במרווח טפטפות כל 50 ס"מ

6.41.80.0040

שלוחות טפטוףשלוחות טפטוףשלוחות טפטוףשלוחות טפטוף 41.8041.8041.8041.80 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה 41.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,134.00 2.00 יח' שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 60 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב השקייה 6.41.90.0010

לא לחישוב !!! 1,418.00 1.00 יח' שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 80 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב השקייה 6.41.90.0020

שוחות בקרהשוחות בקרהשוחות בקרהשוחות בקרה 41.9041.9041.9041.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,435.00 1.00 יח' ראש מערכת קוטר "1/2 1 עבור פעולה של טפטוף או פעולה של המטרה, 

מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, 
יציאה למי פיקוד, משחרר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים
עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל

אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההלוימו בנ פרד)

6.41.92.0010

לא לחישוב !!! 737.00 3.00 יח' הפעלה קוטר "1/2 1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, 
זקף ואביזרי חיבור לצנרת

6.41.92.0020

ראשי מערכתראשי מערכתראשי מערכתראשי מערכת 41.9241.9241.9241.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודות בפרק זה כוללות בין היתר אספקה והרכבה ,חפירה ו/או חציבה 

לעיגון הריהוט ,בטון ב-30 לעיגון וכל הנדרש להרכבתו בצורה מושלמת



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202138

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

ספסלים 42.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,411.00 12.00 יח' ספסל נגיש עם מסעד יד דגם "גל ים 170" או ש"ע,במידות 170/63 ס"מ 

ובגובה 77 ס"מ ,מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיציקת 
ברזל. מושב הספסל והמשויים מלוחות עץ צבועים בהתאם לנדרש ע"פ 

היצרן  ותוכניות אדריכל.

6.42.20.0010

ספסליםספסליםספסליםספסלים 42.2042.2042.2042.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים 42.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,144.00 4.00 יח' אשפתון מעץ ומתכת   ,בגובה 80 ס"מ לרבות מכסה נירוסטה ומיכל מפח 

מגולוון בנפח 40 ליטר ,דגם "לביא" תוצרת "שחם אריכא" או שו"ע  
בהתאם לנדרש ע"פ היצרן ותוכנריכל.

6.42.41.0010

אשפתוניםאשפתוניםאשפתוניםאשפתונים 42.4142.4142.4142.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות.:1 הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 

וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה 
הגדרות..2 המחירים שלהלן מתייחעעבודות גדרות או מעקות שאורכם 

הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.

לא לחישוב !!! 383.00 300.00 מ"א גידור הצד המזרחי של רחו דובדבני במקום גדר הרשת שפורקה- גדר דגם 
"ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.2 מ' עשויה מפרופילים 

ניצבים 25/25/1.5 מ"מווח של 99 מ"מ, 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 
עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ',על קורת בטון מזויין  בעובי 

20/40 ס"מ ו/או על קירות קיימים לרבותדוחעיגונ ם בבטון ו/או ביסודות 
בטון בודדים

6.44.12.0020

לא לחישוב !!! 435.00 63.00 מ"א גדר דגם "פרט עירית ירושלים לפי פרט 14 של אדריכל הפיתוח  בגובה 
1.3 מ' עשויה מפרופילים ניצבים  במרווח של 99 מ"מ, לרבות יסודות בטון

בודדים ועיגונם לקירמך

6.44.12.0030

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.1244.1244.1244.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידורגידורגידורגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 383.00 10.00 יח' התאמת גובה תאי מים ו/או ביוב ו/או ניקוז בכל קוטר וצורה  לגובה עד 

40 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת 
קיימים

6.51.10.0010

לא לחישוב !!! 15.00 970.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט/בטון  מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ 6.51.10.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202139

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9.00 1,900.00 מ"ר קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ המחיר הינו לשטח מעל 1000 

מ"ר
6.51.10.0030

לא לחישוב !!! 12.00 400.00 מ"א ניסור אספלט קיים 6.51.10.0040

לא לחישוב !!! 13.00 70.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 6.51.10.0050

לא לחישוב !!! 16.00 80.00 מ"ר פירוק ריצוף קיים 6.51.10.0060

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 51.1051.1051.1051.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.70 1,850.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 

במידה והחומר הגרוס באתר לא יתאים למצעים סוג א' באישור המפקח 
ויועץ הקרקע בלבד.

6.51.30.0010

מצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיות 51.3051.3051.3051.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלת 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2.00 2,750.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 ליטר/מ"ר 6.51.40.0010

לא לחישוב !!! 2.00 4,650.00 מ"ר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ליטר/מר 6.51.40.0020

לא לחישוב !!! 41.00 2,750.00 מ"ר שכבה מקשרת מבטון אספלט ("1) בעובי 6 ס"מ. 6.51.40.0030

לא לחישוב !!! 31.00 4,450.00 מ"ר שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת 
גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4 )

6.51.40.0040

עבודות אספלתעבודות אספלתעבודות אספלתעבודות אספלת 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פסי האטה 51.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 579.00 35.00 מ"א פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד ,4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. 

העבודה כוללת חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת 
בטון אספלט נושאת על הכבימשתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. 

הכל בשלמות

6.51.45.0010

פסי האטהפסי האטהפסי האטהפסי האטה 51.4551.4551.4551.45 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 51.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202140

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,467.00 3.00 יח' תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבות אבן שפה 

מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין C250 )25 טון)
6.51.64.0010

לא לחישוב !!! 1,736.00 4.00 יח' תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/ סופי במידות 80/50 
ס"מ ובעומק פנים 0.45 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת

ממין C250 )25 טון)

6.51.64.0020

תאי בקרה - תפיסה)קולטנים(תאי בקרה - תפיסה)קולטנים(תאי בקרה - תפיסה)קולטנים(תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 51.6451.6451.6451.64 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 142.00 6.00 יח' תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה ,.E.G ללא עמוד 6.51.81.0010

לא לחישוב !!! 63.00 15.00 מ"א עמוד מגולוון קוטר "3 לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק 
העליון

6.51.81.0020

תמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוט 51.8151.8151.8151.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3.00 555.00 מ"א צביעת קווים ברוחב 12ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא או מקווקו 6.51.82.0010

לא לחישוב !!! 5.00 5.00 מ"א צביעת שני קווים במקביל ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ כל קו, בצבע לבן 
מלא/מקווקו

6.51.82.0020

לא לחישוב !!! 21.00 40.00 מ"ר צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ) 6.51.82.0030

לא לחישוב !!! 23.00 2.50 מ"ר צביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ 6.51.82.0040

לא לחישוב !!! 6.00 175.00 מ"א צביעת אבני שפה 6.51.82.0050

לא לחישוב !!! 170.00 4.00 יח' נגיש- צביעה בשבלונה בחניית נכים של סמל נכים בצבע לבן על רקע 
כחול במידות 60/60 ס"מ

6.51.82.0060

צביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכים 51.8251.8251.8251.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חיצוניות 57 פרק:

חיבור קווי מים 57.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202141

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,106.00 יח' חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "2 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "2,

לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים 
באמצעות ריתוך, מרקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, 

לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת במצב 
לקדמותו.

6.57.14.0010

לא לחישוב !!! 1,650.00 4.00 יח' כנ"ל, אך חיבור קו חדש קוטר "4 לקו קיים קוטר "4 6.57.14.0020

לא לחישוב !!! 681.00 קומפלט4.00 הכנה לראש מערכת כולל שטוצר בקוטר "2 ומגוף כדורי שגיב מעבר מלא 
בקוטר "2

6.57.14.0030

לא לחישוב !!! 681.00 2.00 יח' הכנה לראש מערכת גינון כולל שטוצר בקוטר "2 ומגוף כדורי שגיב מעבר 
מלא בקוטר "1.5

6.57.14.0040

חיבור קווי מיםחיבור קווי מיםחיבור קווי מיםחיבור קווי מים 57.1457.1457.1457.14 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
לא לחישוב !!! 936.00 7.00 יח' מגוף טריז רחב קוטר "2 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ  ניילון 11 

(רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ' , לרבות אוגנים נגדיים וברגים
6.57.21.0010

לא לחישוב !!! 1,293.00 28.00 יח' כנ"ל, אך מגוף קוטר "3 6.57.21.0020

לא לחישוב !!! 1,557.00 7.00 יח' כנ"ל, אך מגוף קוטר "4 6.57.21.0030

לא לחישוב !!! 1,276.00 7.00 יח' "גמל" עילי קוטר ",2 לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ' 4 זויות 90 
מעלות, ריתוכם וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) 

לרבות חיבור לקו מים, מות

6.57.21.0040

לא לחישוב !!! 1,702.00 7.00 יח' כנ"ל, אך "גמל" קוטר "3. 6.57.21.0050

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
לא לחישוב !!! 2,910.00 7.00 יח' שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה עם פתח עליון וציר 

מוארך/בולט זרוע למשקולת משקולת  ללחץ עבודה של 12 אטמ', עם 
ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגגיעיגון

6.57.22.0010

לא לחישוב !!! 5,411.00 7.00 יח'  RP40"" שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם
או ש"ע ללחץ עבודה של 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים 

נגדיים וברגי עיגון ובדי

6.57.22.0020

לא לחישוב !!! 808.00 7.00 יח' מסנן/מלכודת אבנים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם ""V251 או ש"ע ללחץ
מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 עב3דה של 16 אטמ', עם ציפוי  

לרב,רילסןות אוגנים נגדייעיגון ובדיקה למז"ח

6.57.22.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202142

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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:

אוגנים 57.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 94.00 4.00 יח' אוגן על צינור פלדה קוטר ",2 בריתוך/הברגה, לרבות ברגים ואטמים 6.57.23.0010

לא לחישוב !!! 196.00 12.00 יח' אוגן על צינור פלדה קוטר ",3 בריתוך, לרבות ברגים ואטמים 6.57.23.0020

לא לחישוב !!! 272.00 2.00 יח' אוגן על צינור פלדה קוטר ",4 בריתוך, לרבות ברגים ואטמים 6.57.23.0030

אוגניםאוגניםאוגניםאוגנים 57.2357.2357.2357.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,702.00 קומפלט4.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",3 מחובר בהברגה או ע"י 

אוגן, לרבות זקף קוטר ",3 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן "3/4 
וחיבור לקו מים (כוליקה)

6.57.26.0010

לא לחישוב !!! 2,425.00 קומפלט3.00 כנ"ל, אך ברז כיבוי אש כפול קוטר "3*2 ומאוגן, הזקף קוטר "4 6.57.26.0020

לא לחישוב !!! ברזי כיבוי אש

לא לחישוב !!! 1,702.00 קומפלט14.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",3 מחובר בהברגה או ע"י 
אוגן, לרבות זקף קוטר ",3 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן "3/4 

וחיבור לקו מים (כוליקה)

6.57.26.0040

לא לחישוב !!! 2,425.00 קומפלט7.00 כנ"ל, אך ברז כיבוי אש כפול קוטר "3*2 ומאוגן, הזקף קוטר "4 6.57.26.0050

ברזי כיבוי אשברזי כיבוי אשברזי כיבוי אשברזי כיבוי אש 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
לא לחישוב !!! 232.00 180.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.76

מטר ועד 3.25.
6.57.32.0010

לא לחישוב !!! 260.00 70.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 3.26
מטר ועד 3.75

6.57.32.0020

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
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,821.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל2.מ'עד2.7מ ''

6.57.42.0010

לא לחישוב !!! 4,868.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F910 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד1.

6.57.42.0020

לא לחישוב !!! 6,939.00 5.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 2.76 מ' ועד 3.25 מ' 6.57.42.0030

לא לחישוב !!! 7,941.00 4.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' 6.57.42.0040

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:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,229.00 קומפלט3.00 חיבור צינור ביווב .P.V.C קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת לרבות חפירה 

בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר 
שוחה, עיבוד המתעל וכל החוושים , מותקן מושלם.

6.57.47.0010

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:

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 57.48 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 38.00 350.00 מ"א ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים 160-200) 6"-8"מ"מ ,(לרבות צילום 

והגשת דוחות הצילום .המחיר הינו ל- 300 מ 'ועד 600מ'
6.57.48.0010

לא לחישוב !!! 520.00 2.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 125ס"מ ובעומק מעל  1.25מ 
'עד  2.75מ'

6.57.48.0020

לא לחישוב !!! 662.00 9.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 125ס"מ ובעומק מעל   2.75מ 
'עד  5.25מ'

6.57.48.0030

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 57.4857.4857.4857.48 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזויין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 510.00 15.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט -"M או 

"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 40 ס"מ 
מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25מ' ',לרבות עבודת חפירה, עטיפת חול 

(עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

6.57.51.0010

לא לחישוב !!! 1,795.00 175.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם מגנוקריט- "M או "הידרוטייל" 
או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 100 ס"מ מונחים בקרקע 
בעומק מעל 1.75 מ2'מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד לחצי 

גובה הצינור) ומילוי חוזר

6.57.51.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! צינורות מבטון מזויין

לא לחישוב !!! 567.00 25.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט -"M או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 40 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25מ' .1מ' , לרבות עבודת חפירה, עטיפת 
חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

6.57.51.0040

לא לחישוב !!! 983.00 210.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 60 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ7.2 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת 
חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

6.57.51.0050

צינורות מבטון מזוייןצינורות מבטון מזוייןצינורות מבטון מזוייןצינורות מבטון מזויין 57.5157.5157.5157.51 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
לא לחישוב !!! 7,052.00 3.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם 

תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי 
דריכה וכל האביזרים, ב7.1 מ' עד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי 

חוזר

6.57.62.0010

לא לחישוב !!! 7,685.00 2.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ב2.2 מ' עד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי 
חוזר

6.57.62.0020

לא לחישוב !!! 20,229.00 1.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 150/150 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי 
דריכה וכל האביזרים, בעל4.25 מ' ועד 4.75 מ', לרבות עבודות חפירה 

ומילוי חוזר

6.57.62.0030

לא לחישוב !!! 1,040.00 קומפלט1.00 תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק עבור בנייתה על קו ניקוז קיים 
קוטר 60 ס"מ

6.57.62.0040

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:

ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז 57.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 700.00 5.00 יח' ניקוי ושטיפה של תא בקרה לניקוז במידות פנים של 1.20/1.40 מ' ובעומק 

עד 2.75 מ' ועד 5.75 מ. המחיר הינו להזמנה יומית מינימלית של 5 יח'
6.57.64.0010

לא לחישוב !!! 800.00 1.00 יח' ניקוי ושטיפה של תא בקרה לניקוז במידות פנים של 1.20/1.80 מ' או 
1.50/1.50 מ' ובעומק עד 2.75 מ' ועד 5.75 מ. המחיר הינו להזמנה יומית 

מינימלית של 5 יח'

6.57.64.0020

לא לחישוב !!! 550.00 3.00 יח' ניקוי ושטיפה של 2 תאי תפיסה (קולטנים) עם 2 רשתות ובעומק עד 1.25 
מ'. המחיר הינו להזמנה יומית מינימלית של 5 יח'

6.57.64.0030

לא לחישוב !!! 200.00 1.00 יח' תוספת לסעיף 57.064.0110 עבור ניקוי ושטיפה של תא תפיסה נוסף עם 
רשת

6.57.64.0040

לא לחישוב !!! 55.00 182.00 יח' ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז קוטר 60 ס"מ (מחיר ל-600 מ' מינימום) 6.57.64.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי נניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי נניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי נניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי נ 57.6457.6457.6457.64 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
לא לחישוב !!! 902.00 קומפלט2.00 חיבור קו ניקוז קוטר 60 ס"מ לתא ניקוז קיים לרבות חפירה בצמוד לשוחה 

הקיימת, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר שוחה, עיבוד 
המתעל וכל החומרים הדנם,מותקן מושלם

6.57.65.0010

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:

מערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניות 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 97 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! השונים ושלבי ביצוע קומפלט לכל תקופת הפרויקט כולל: מעקה פלדה 

זמני דגם לפי הנדרש +גדר רשת בנפרד או על גביהם או ש"ע לפי רשימה 
מאושרת ע"י משרד התחבורה כפקה, התקנה והעברה באתר , כולל כל 

גדרות הרשת בגובה 2 מ' לגידור אתר העבודה כולל בסיס בטון/פלסטיק. 
כולל אספקה, התקנה, העברות באתר ואחסנה בגמר העבודעדשיש חו זר. 

כולל תכנון אישור אספקה והתקנה של מערכת פלטות וקורות פלדה 
הניתנות לשינוע, לכיסוי זמני של תעלות ובורות ומתן אפשרות מעבר כלי 
רכב מכל הסים. לל הרות ושינוע במהלך כל תקופת העבודה ככל יידרש. 

הכל בהתאם לרשום במפרט הטכני

כללי 97.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 76,569.00 קומפלט1.00 תכנון, אישור בכל הרשויות הנדרשות ,הובלה ,הרכבה וביצוע הסדרי 

תנועה ורמזורים זמניים לכל תקופת העבודה המוגדרת בהסכם,ביצוע 
T3 מעקה בטיחות לכביש ממתכת מגולומשולבת עם בטון , "פרוטק" ברמה

רוחב פעיל  W2במידות 9.98/0.59/0.12 מ' ,  עם גדר רשת להולכי רגל 
כולל הובלה, הרכבה, העברה בתוך האתר בין שלבי הביצועפיק בס יום 

העבודה. אביזרי בטיחות לכביש כולל בין היתר : שלישיית פנסים 
מהבהבים ,תמרור 901 צלע 90 ,מחזירי אור רב עוצמה, לרבות עמוד 3" עם
יסוד בטון,תמרי אזה,הוריה ,מודיעין שיהיו מחזירי אור זוהר ,תמרור 930 

כל 5 מ', תמרור 932 כל1 מ', תמרור 901 וכל תמרור אחר בהתאם לתכנית 
הסדרי תנועה זמניים. תושבת

6.97.40.0010

כלליכלליכלליכללי 97.4097.4097.4097.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועהאביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועהאביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועהאביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 97979797 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבנישלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבנישלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבנישלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202146

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 

מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 
לכך .

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חשמל,תקשורת ,תאורה 8 פרק:

תת פרק 11.8 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 27.00 650.00 מ"א חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע 

וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי
7.8.11.0010

לא לחישוב !!! 77.00 50.00 מ"ק תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה בשכבות של 20 ס"מ לרבות
הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של %98

7.8.11.0020

לא לחישוב !!! 69.00 25.00 מ"א תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני
הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 40 ס"מ

7.8.11.0030

לא לחישוב !!! 38.00 40.00 מ"א תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה 
למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 

40 ס"מ

7.8.11.0040

לא לחישוב !!! 6.00 50.00 מ"א תוספת עבור לבנים או פלטות להגנה 7.8.11.0050

לא לחישוב !!! 12.00 40.00 מ"א כיסוי פלסטי צהוב לכבלים תת קרקעיים ברוחב 20 ס"מ 7.8.11.0060

לא לחישוב !!! 851.00 3.00 יח' יסוד לעמוד תאורה, במידות X80X120X80X ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: 
חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

7.8.11.0070

לא לחישוב !!! 972.00 18.00 יח' יסוד לעמוד תאורה, במידות X100X120100 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: 
חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

7.8.11.0080

תת פרק 11.8תת פרק 11.8תת פרק 11.8תת פרק 11.8 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 12.8 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,149.00 6.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, 

תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ 
בתחתית

7.8.12.0010

תת פרק 12.8תת פרק 12.8תת פרק 12.8תת פרק 12.8 8.128.128.128.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 13.8 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,450.00 4.00 יח' גומחת בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים X65200 ס"מ וגובה חיצוני 250

ס"מ לרבות חפירה והתקנה
7.8.13.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202147

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,216.00 4.00 יח' גומחת בטון משולבת לחשמל, בזק וטל"כ במידות 73+80+73 ס"מ, עומק 

40 ס"מ וגובה 230 ס"מ לרבות חפירה והתקנה
7.8.13.0020

לא לחישוב !!! 3,890.00 2.00 יח' גומחת בטון דגם "0" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על 
פי תקן הקרינה, במידות X8240 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת 

אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מאותחפירה והתקנה מושלמת

7.8.13.0030

לא לחישוב !!! 4,977.00 2.00 יח' גומחת בטון דגם "2" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על 
פי תקן הקרינה, במידות X13440 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת 

אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מבות חפירה והתקנה מושלמת

7.8.13.0040

לא לחישוב !!! 5,322.00 2.00 יח' גומחת בטון דגם "מורחב" עבור לוח 1000 אמפר, מאושר ע"י חברת 
החשמל על פי תקן הקרינה, במידות X15754 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת 

תוצרת אקרשטיין, רדימיקס או ,לרבות חפירה והתקנה מושלמת

7.8.13.0050

לא לחישוב !!! 8,508.00 קומפלט1.00 ביצוע קידוח חדירה למבנה קיים (בית ספר נווה עציון קיים)  כולל החדרת
צנרת  בקוטר 2*6" עם חוט משיכה עבור חיבורי חברת חשמל  חדשים 

למבנה עד ללוח חשמל של הקיים כולל חיבורו ללוח החשמל.כולל בין 
היתר:  חפירה ו/או חציבה לשרוולים אלה כולל כיסוי ,התאמות חפירה 
וגבהים, כניסה למבנה קיים,חציבה של מבנה וכלדרשולסגירת החורים 
איטום וכל הדרישות לחיבור חברת חשמל  מושלם כולל סיוע לחברת 

חשמל  בהשחלת הכבל

7.8.13.0060

לא לחישוב !!! 89.00 2,600.00 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 8.6 מ"מ עם חבל 
משיכה בתקן חברת חשמל כהכנות לביצוע כבילה לחברת חשמל (סעיף זה

הינו אופצייה למפקח בלב

7.8.13.0070

תת פרק 13.8תת פרק 13.8תת פרק 13.8תת פרק 13.8 8.138.138.138.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 14.8 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,034.00 3.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ וגובה חוץ 95 

ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה
7.8.14.0010

לא לחישוב !!! 3,216.00 2.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' A1 במידות פנים 57/127 ס"מ וגובה חוץ 
192 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה

7.8.14.0020

לא לחישוב !!! 4,135.00 2.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' A2 במידות פנים 91/143 ס"מ וגובה חוץ 
227 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה

7.8.14.0030

לא לחישוב !!! 2,910.00 4.00 יח' מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם A/2A - 31 חלקים לרבות מסגרת 
להתקנה בכביש מסוג D-400 וסמל "בזק"

7.8.14.0040

לא לחישוב !!! 1,263.00 2.00 יח' מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה בכביש, מסוג ,D-400 לרבות
סמל "בזק"

7.8.14.0050

תת פרק 14.8תת פרק 14.8תת פרק 14.8תת פרק 14.8 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 21.8 8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 20 מ"מ, סמויים  או 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
7.8.21.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202148

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים  או 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
7.8.21.0020

לא לחישוב !!! 9.00 200.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 32 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

7.8.21.0030

לא לחישוב !!! 11.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

7.8.21.0040

לא לחישוב !!! 16.00 120.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 50 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

7.8.21.0050

לא לחישוב !!! 49.00 200.00 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ עם חבל 
משיכה

7.8.21.0060

לא לחישוב !!! 89.00 300.00 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 8.6 מ"מ עם חבל 
משיכה

7.8.21.0070

לא לחישוב !!! 13.00 1,200.00 מ"א צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון  בהתאם  
לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5

7.8.21.0080

לא לחישוב !!! 12.00 630.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה 7.8.21.0090

לא לחישוב !!! 23.00 200.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל משיכה 7.8.21.0100

תת פרק 21.8תת פרק 21.8תת פרק 21.8תת פרק 21.8 8.218.218.218.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 31.8 8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X1.53 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 
הקצוות

7.8.31.0010

לא לחישוב !!! 6.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X1.54 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

7.8.31.0020

לא לחישוב !!! 13.00 25.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X63  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

7.8.31.0030

לא לחישוב !!! 27.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X105  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

7.8.31.0040

לא לחישוב !!! 48.00 550.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X255  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות

7.8.31.0050

תת פרק 31.8תת פרק 31.8תת פרק 31.8תת פרק 31.8 8.318.318.318.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202149
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תת פרק 35.8 8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8.00 25.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים  

בצינור ו/או על סולם כבלים  לרבות חיבור בשני הקצוות
7.8.35.0010

לא לחישוב !!! 13.00 25.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 25 ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים  
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

7.8.35.0020

לא לחישוב !!! 19.00 550.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים  
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

7.8.35.0030

תת פרק 35.8תת פרק 35.8תת פרק 35.8תת פרק 35.8 8.358.358.358.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 38.8 8.38 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15.00 25.00 מ"א X2X0.420 "כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק 7.8.38.0010

תת פרק 38.8תת פרק 38.8תת פרק 38.8תת פרק 38.8 8.388.388.388.38 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 40.8 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 210.00 18.00 יח' פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 

מוליכים
7.8.40.0010

לא לחישוב !!! 27.00 25.00 מ"א פס פלדה במידות X440 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות 
ריתוכים

7.8.40.0020

תת פרק 40.8תת פרק 40.8תת פרק 40.8תת פרק 40.8 8.408.408.408.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 56.8 8.56 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,127.00 3.00 יח' עמוד תאורה מפלדה עגול קוני או מודרג בקוטר ",6 ",3 , מגולוון באבץ 

חם בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט כולל צבע עירוני
7.8.56.0010

לא לחישוב !!! 3,231.00 15.00 יח' עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר ",4 ",8 , מגולוון באבץ חם בגובה 
10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט כולל צבע עירוני

7.8.56.0020

לא לחישוב !!! 88.00 15.00 יח' מחזיק דגלים כפול 7.8.56.0030

לא לחישוב !!! 242.00 15.00 יח' זרוע לפנס רחוב, "2 באורך 1 מ' 7.8.56.0040

לא לחישוב !!! 318.00 1.00 יח' זרוע כפולה לפנס רחוב,  "2 באורך 1 מ' 7.8.56.0050

לא לחישוב !!! 766.00 3.00 יח' פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 11-15 מ' לרבות 
זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על 

בסיס אחר בתחום האתר (עבור הלםבנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו 
והפעלתו קומפלט

7.8.56.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202150

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
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תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 268.00 קומפלט3.00 תוספת לעמוד עבור שטוצר2" באורך 70 סמ להתקנת פנס נוסף בגובה 

כנדרש
7.8.56.0070

תת פרק 56.8תת פרק 56.8תת פרק 56.8תת פרק 56.8 8.568.568.568.56 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 57.8 8.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 222.00 18.00 יח' מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות

מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי 
חיבור בין המגש לגוף הפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר

7.8.57.0010

לא לחישוב !!! 276.00 1.00 יח' מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, 
לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, 

כבלי חיבור בין המגש לגהכמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי 
העזר

7.8.57.0020

תת פרק 57.8תת פרק 57.8תת פרק 57.8תת פרק 57.8 8.578.578.578.57 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 82.8 8.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,957.00 קומפלט15.00 ג"ת לד לתאורת רחוב דגם W 122 TECEO2 או שע מאושר בעירית 

ירושלים כולל הכבל מהפנס לעמוד
7.8.82.0010

לא לחישוב !!! 1,531.00 קומפלט3.00 ג"ת לד לתאורת רחוב דגם W 50 TECEO1או שע מאושר בעירית ירושלים
כולל הכבל מהפנס לעמוד

7.8.82.0020

תת פרק 82.8תת פרק 82.8תת פרק 82.8תת פרק 82.8 8.828.828.828.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 106.8 8.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 574.00 6.00 יח' תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 

מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"
7.8.83.0010

תת פרק 106.8תת פרק 106.8תת פרק 106.8תת פרק 106.8 8.838.838.838.83 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 107.8 8.84 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,049.00 קומפלט1.00 בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל  עד X2003 אמפר ע"י בודק מוסמך 

לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת 
המדידות

7.8.84.0010

תת פרק 107.8תת פרק 107.8תת פרק 107.8תת פרק 107.8 8.848.848.848.84 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חשמל,תקשורת ,תאורהחשמל,תקשורת ,תאורהחשמל,תקשורת ,תאורהחשמל,תקשורת ,תאורה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.8 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202151
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תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 345.00 60.00 מ"א ריצוף פס אבן  לערוגה מאבן ביר זית בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם. מחיר 

יסד לאבן 150 ש"ח/מ"ר פסים ברוחב 25 ס"מ כולל יסוד בטון
7.14.8.0010

לא לחישוב !!! 345.00 275.00 מ"ר ריצוף רחבות כניסה לבניין -ריצוף משטחים מאבן ביר זית בגוון צהוב 
בעיבוד מוסמסם. מחיר יסד לאבן 150 ש"ח/מ"ר פסים ברוחב 25 ס"מ כולל 

שכבת בטון

7.14.8.0020

ריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבן 14.814.814.814.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

פיתוח נופי 40 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! ריצוף באבנים משתלבות כוללים בין היתר את שכתב החול/שומשום 

בעובי 5 ס"מ ,הידוק שתית, מצע סוג א' מהודק בעובי 15 ס"מ ,חגורת בטון

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 125.00 1,530.00 מ"ר ריצוף מדרכות-  ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או 

ש"ע  במידות 25/25 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ מסותת אפור גרניט בהיר
7.40.53.0010

לא לחישוב !!! 125.00 110.00 מ"ר ריצוף ערוגות-  ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או 
ש"ע  במידות 12.5/12.5 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ מסותת אפור גרניט בהיר

7.40.53.0020

ריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבות 40.5340.5340.5340.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה, גן ותיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 74.00 759.00 מ"א אבן שפה במידות 17/25/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור 7.40.54.0010

לא לחישוב !!! 141.00 405.00 מ"א אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ לרבות יסוד 
ומשענת בטון, גוון אפור

7.40.54.0020

לא לחישוב !!! 64.00 350.00 מ"א אבן גן דגם "רמות" במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, 
גוון אפור

7.40.54.0030

אבני שפה, גן ותיחוםאבני שפה, גן ותיחוםאבני שפה, גן ותיחוםאבני שפה, גן ותיחום 40.5440.5440.5440.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון מותז 40.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202152
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 328.00 2,600.00 מ"ר בטון מותז ב-30,בעובי מקסימאלי של 10 ס"מ ממישור הכלונס,על קיר 

כלונסאות דיפון (קטרים 45-60 ס"מ), לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות
עד לעומק חצי קוטר הכלס,יישור והחלקה כתשתית לביצוע איטום בעובי 
מינימלי של 10-5 ס"מ מעבר למישור הכלונסאות. המחיר כולל גם קוצים 

כולל קידוח ודבק אפוקסי ורשת פלדה קוטר 12 ע20*02 ס"מ, הקוצים 
יעוגנו עם דבק אפוקסי לכלונסאות הדיפון,המחיר כולל בין היתר ניקוי 

כלונסאות הדיפון מפסולת,שאריות בטון,ברזלים, סיתות וחציבה וכן ניקוי 
לע/אדמהבין הכלונסאות והכנתו ליציקת הבטון המיישר/מותז

7.40.55.0010

בטון מותזבטון מותזבטון מותזבטון מותז 40.5540.5540.5540.55 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 284.00 35.00 יח' חפירת בורות לעצים 7.41.11.0010

עיבוד הקרקעעיבוד הקרקעעיבוד הקרקעעיבוד הקרקע 41.1141.1141.1141.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 354.00 35.00 יח' עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע "2 מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, 

לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ
7.41.20.0010

לא לחישוב !!! 680.00 25.00 יח' גיזום מקצועי של עץ קיים בוגר לפי הוראות המפקח 7.41.20.0020

נטיעהנטיעהנטיעהנטיעה 41.2041.2041.2041.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,727.00 1.00 יח' התחברות למקור מים לפי פרט בקוטר  "1 כולל תשלום האגרה לתאגיד 7.41.40.0010

אביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרה 41.4041.4041.4041.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה 41.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,647.00 1.00 יח' התחברות לעמוד תאורה עבור בקר סקורפיו/אירינט, לרבות מטען, מצבר 

והתקנה מושלמת כולל חיבור מושלם לעמוד תאורה ע"י חשמלאי מוסמך
7.41.50.0010

לא לחישוב !!! 9,784.00 1.00 יח' מחשב סקורפיו  XR 4X4  לרבות רדיו, סוללה, מארז ,outdoor התקנה ע"י 
מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת. התקנה, אינטגרציה, 

הדרכה, אחריות ושרות לשנ

7.41.50.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202153
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 312.00 4.00 יח' סולונואיד DC על סרגל תלת דרכי. התקנה וחיווט, אחריות לשנה 7.41.50.0030

מחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיה 41.5041.5041.5041.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6.00 1,680.00 מ"א חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנש'ר) 

בעומק 30 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 
מ"מ המחיר כולל הובלת הכלי

7.41.70.0010

לא לחישוב !!! 9.00 650.00 מ"א חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנש'ר) 
בעומק 40 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ המחיר 

כולל הובלת הכלים

7.41.70.0020

לא לחישוב !!! 10.00 200.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 25 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

7.41.70.0030

לא לחישוב !!! 11.00 200.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

7.41.70.0040

לא לחישוב !!! 61.00 10.00 מ"א שרוול מצינור P.V.C קשיח SN-8 (כתום) קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 
מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

7.41.70.0050

לא לחישוב !!! 65.00 200.00 מ"א שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 75 מ"מ קשיח, לרבות חפירה 
בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

7.41.70.0060

לא לחישוב !!! 113.00 10.00 מ"א תוספת לשרוול עבור פתיחת שטחים מרוצפים או עם אספלט, חפירה 
לעומק 60 ס"מ והחזרתו המצב לקדמותו

7.41.70.0070

צנרת השקיהצנרת השקיהצנרת השקיהצנרת השקיה 41.7041.7041.7041.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 520.00 1.00 יח' ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 7.41.80.0010

לא לחישוב !!! 520.00 1.00 יח' שסתום ואקום מחלק/מנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 7.41.80.0020

לא לחישוב !!! 61.00 35.00 יח' טבעת 10 טפטפות לעצים לפי פרט מצינור טפטוף  16 מ"מ מווסת בספיקת
טפטפת 3.5 ל/ש מרווח הטפטפות כל 30 ס"מ

7.41.80.0030

שלוחות טפטוףשלוחות טפטוףשלוחות טפטוףשלוחות טפטוף 41.8041.8041.8041.80 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה 41.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,134.00 2.00 יח' שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 60 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב השקייה 7.41.90.0010

לא לחישוב !!! 1,418.00 1.00 יח' שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 80 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב השקייה 7.41.90.0020

שוחות בקרהשוחות בקרהשוחות בקרהשוחות בקרה 41.9041.9041.9041.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,254.00 1.00 יח' ראש מערכת קוטר "1 עבור פעולה של טפטוף או פעולה של המטרה, 

מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, 
יציאה למי פיקוד, משחרר אווב,מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים 

עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל
אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלותמדבנד)

7.41.92.0010

לא לחישוב !!! 492.00 5.00 יח' הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף 
ואביזרי חיבור לצנרת

7.41.92.0020

ראשי מערכתראשי מערכתראשי מערכתראשי מערכת 41.9241.9241.9241.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודות בפרק זה כוללות בין היתר אספקה והרכבה ,חפירה ו/או חציבה 

לעיגון הריהוט ,בטון ב-30 לעיגון וכל הנדרש להרכבתו בצורה מושלמת

ספסלים 42.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,411.00 5.00 יח' ספסל נגיש עם מסעד יד דגם "גל ים 170" או ש"ע,במידות 170/63 ס"מ 

ובגובה 77 ס"מ ,מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיציקת 
ברזל. מושב הספסל והמשויים מלוחות עץ צבועים בהתאם לנדרש ע"פ 

היצרן  ותוכניות אדריכל.

7.42.20.0010

ספסליםספסליםספסליםספסלים 42.2042.2042.2042.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים 42.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,144.00 4.00 יח' אשפתון מעץ ומתכת דגם "לביא" ,גובה 80 ס"מ לרבות מכסה נירוסטה 

ומיכל מפח מגולוון בנפח 40 ליטר ,דגם "לביא" תוצרת "שחם אריכא" או 
שו"ע  בהתאם לנדרש ע"פ היצותוכניואדריכל.

7.42.41.0010

אשפתוניםאשפתוניםאשפתוניםאשפתונים 42.4142.4142.4142.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:
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גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות.:1 הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 

וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה 
הגדרות..2 המחירים שלהלן מתייחעעבודות גדרות או מעקות שאורכם 

הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.

לא לחישוב !!! 442.00 50.00 מ"א גדר דגם "חנן" או "שיר" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.2 מ' 
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של  99 מ"מ, 3 

פרופילים אופקיים 60/40/2 יםמפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ',על 
קירות קיימים לרבות קידוח ועיגונם בבטון ו/או ביסודות בטון בודדים

7.44.12.0020

לא לחישוב !!! 435.00 730.00 מ"א גדר דגם "פרט עירית ירושלים לפי פרט 14 של אדריכל הפיתוח  בגובה 
1.3 מ' עשויה מפרופילים ניצבים  במרווח של 99 מ"מ, לרבות יסודות בטון

בודדים ועיגונם לקירמך

7.44.12.0030

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.1244.1244.1244.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידורגידורגידורגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4.00 1,550.00 מ"ר חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לרבות הורדת צמחייה,עישבייה ,שיחים 

,משטחי בטון /משתלבת/אספלט ,מסגרות וכל הנדרש לפינוי
7.51.10.0010

לא לחישוב !!! 476.00 24.00 יח' עקירת עצים בשלמותם (כריתת עצים ועקירת גדמי עצים) שהקף גזעם 
הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 40 ס"מ ועד 60 ס"מ

7.51.10.0020

לא לחישוב !!! 383.00 16.00 יח' התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא 
פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

7.51.10.0030

לא לחישוב !!! 445.00 8.00 יח' הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ 7.51.10.0040

לא לחישוב !!! 340.00 קומפלט6.00 פירוק תאי קליטה עם 2 רשתות ,לרבות מילוי הבור עם חול או מצע 
מהודק

7.51.10.0050

לא לחישוב !!! 15.00 730.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט/בטון  מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ 7.51.10.0060

לא לחישוב !!! 9.00 3,330.00 מ"ר קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ המחיר הינו לשטח מעל 1000 
מ"ר

7.51.10.0070

לא לחישוב !!! 12.00 350.00 מ"א ניסור אספלט קיים 7.51.10.0080

לא לחישוב !!! 13.00 350.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 7.51.10.0090

לא לחישוב !!! 31.00 436.00 מ"א פירוק גדר מעקה /גדר מסגרות מפרופילים קיים בכל גובה 7.51.10.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 68.00 315.00 מ"א פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 40 ס"מ ובגובה עד 2 מ', 

לרבות פירוק הביסוס
7.51.10.0110

לא לחישוב !!! 85.00 315.00 מ"א פירוק קיר תומך  /קיר גדר עם ציפוי אבן בכל עובי ובל גובה כולל גדר 
מוסדית מעליו , לרבות פירוק הביסוס

7.51.10.0120

לא לחישוב !!! 32.00 65.00 מ"ר פירוק רצפות בטון/פודסטים /רמפות בכניסה לבית ספר קיים 7.51.10.0130

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 51.1051.1051.1051.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 47.00 1,690.00 מ"ק חפירה/חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים 

בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיון ולגריסה באתר העבודה ו/או פינוי 
עודפי חפירה למקום שפיכ ע"י הרשות המקומית הכל לפי החלטת המפקח

.

7.51.20.0010

לא לחישוב !!! 5.00 840.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי 7.51.20.0020

לא לחישוב !!! 7.00 1,660.00 מ"ר יישור פיזור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד 
עומק 20 ס"מ מהחומר הגרוס המתאים למצעםי באתר העבודה

7.51.20.0030

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.2051.2051.2051.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.70 644.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 

במידה והחומר הגרוס הקיים בשטח לא מתאים למצעים  סוג א' לפי 
החלטתו הבלעדית של המפקח

7.51.30.0010

מצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיות 51.3051.3051.3051.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלת 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2.00 930.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 ליטר/מ"ר 7.51.40.0010

לא לחישוב !!! 2.00 4,230.00 מ"ר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ליטר/מר 7.51.40.0020

לא לחישוב !!! 43.00 1,070.00 מ"ר שכבה מקשרת מבטון אספלט ("1) בעובי 6 ס"מ. 7.51.40.0030

לא לחישוב !!! 298.00 655.00 טון ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם 
אבן דולמיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG ,68-10 לרבות  

פיזור והידוק

7.51.40.0040

עבודות אספלתעבודות אספלתעבודות אספלתעבודות אספלת 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 128.00 12.00 יח' תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה ,.E.G ללא עמוד 7.51.81.0010

לא לחישוב !!! 57.00 27.00 מ"א עמוד מגולוון קוטר "3 לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק 
העליון

7.51.81.0020

תמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוט 51.8151.8151.8151.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3.00 1,980.00 מ"א צביעת קווים ברוחב 12ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא או מקווקו 7.51.82.0010

לא לחישוב !!! 21.00 13.00 מ"ר צביעת מעביר חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ ) 7.51.82.0020

לא לחישוב !!! 6.00 330.00 מ"א צביעת אבני שפה 7.51.82.0030

לא לחישוב !!! 170.00 7.00 יח' נגיש- צביעה בשבלונה בחניית נכים של סמל נכים בצבע לבן על רקע 
כחול במידות 60/60 ס"מ

7.51.82.0040

צביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכים 51.8251.8251.8251.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חיצוניות 57 פרק:

חיבור קווי מים 57.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,106.00 יח' חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "2 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "2,

לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים 
באמצעות ריתוך, מזקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, 

לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת במצב 
לקדמותו.

7.57.14.0010

לא לחישוב !!! 1,650.00 4.00 יח' כנ"ל, אך חיבור קו חדש קוטר "4 לקו קיים קוטר "4 7.57.14.0020

לא לחישוב !!! 681.00 קומפלט4.00 הכנה לראש מערכת כולל שטוצר בקוטר "2 ומגוף כדורי שגיב מעבר מלא 
בקוטר "2

7.57.14.0030

לא לחישוב !!! 681.00 1.00 יח' הכנה לראש מערכת גינון כולל שטוצר בקוטר "2 ומגוף כדורי שגיב מעבר 
מלא בקוטר "1.5

7.57.14.0040

חיבור קווי מיםחיבור קווי מיםחיבור קווי מיםחיבור קווי מים 57.1457.1457.1457.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202158

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,702.00 קומפלט3.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",3 מחובר בהברגה או ע"י 

אוגן, לרבות זקף קוטר ",3 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן "3/4 
וחיבור לקו מים (כוליקה)

7.57.26.0010

לא לחישוב !!! 2,425.00 קומפלט2.00 כנ"ל, אך ברז כיבוי אש כפול קוטר "3*2 ומאוגן, הזקף קוטר "4 7.57.26.0020

ברזי כיבוי אשברזי כיבוי אשברזי כיבוי אשברזי כיבוי אש 57.2657.2657.2657.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 57.48 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 38.00 450.00 מ"א ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים 160-200) 6"-8"מ"מ ,(לרבות צילום 

והגשת דוחות הצילום .המחיר הינו ל- 300 מ 'ועד 600מ'
7.57.48.0010

לא לחישוב !!! 66.00 240.00 מ"א ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים 250-315) 10"-12"מ"מ ,(לרבות צילום
והגשת דוחות הצילום .מחיר הינו ל- 300 מ 'עד  600מ'

7.57.48.0020

לא לחישוב !!! 378.00 5.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר עד  80 ס"מ ובעומק עד  1.75מ' 7.57.48.0030

לא לחישוב !!! 473.00 12.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 100ס"מ ובעומק מעל   1.25מ 
'עד  2.75מ'

7.57.48.0040

לא לחישוב !!! 520.00 2.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 125ס"מ ובעומק מעל  1.25מ 
'עד  2.75מ'

7.57.48.0050

לא לחישוב !!! 662.00 2.00 יח' ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר 125ס"מ ובעומק מעל   2.75מ 
'עד  5.25מ'

7.57.48.0060

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרהניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 57.4857.4857.4857.48 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות בטון מזויין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 567.00 56.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט -"M או 

"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 40 ס"מ 
מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25מ' ',לרבות עבודת חפירה, עטיפת חול 

(עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

7.57.51.0010

צינורות בטון מזוייןצינורות בטון מזוייןצינורות בטון מזוייןצינורות בטון מזויין 57.5157.5157.5157.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 57.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,134.00 קומפלט3.00 חיבור צינור ביווב .P.V.C קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת לרבות חפירה 

בצמוד לשוחה הקיימת,פתיחת אספלט, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית 
שפכים , מחבר שוחה, עיבוד תכלהחומרים הדרושים,מילוי החפירה 

במצעים מהודקים ושכתב אספלט בעובי 5 ס"מ לסגירה , מותקן מושלם

7.57.64.0010

לא לחישוב !!! 1,002.00 קומפלט4.00 חיבור קו ניקוז קוטר 60 ס"מ לתא ניקוז קיים לרבות חפירה בצמוד לשוחה 
הקיימת,פתיחת אספלט, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר 
שוחה, עיבוד המתעל וכליםהדרושים,מילוי החפירה במצעים מהודקים 

ושכתב אספלט בעובי 5 ס"מ לסגירה , מותקן מושלם

7.57.64.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202159

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ד'- רח' יוסף חכמי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,741.00 3.00 יח' תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' לרבות אבן שפה 

מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין C250 )25 טון)
7.57.64.0030

לא לחישוב !!! 1,928.00 3.00 יח' תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/ סופי במידות 80/50 
ס"מ ובעומק פנים 0.45 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת

ממין C250 )25 טון)

7.57.64.0040

לא לחישוב !!! 567.00 16.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט -"M או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 40 ס"מ 
מונחים בקרקע בכל עומק נדרש לפית,לרבות עבודת חפירה/חציבה , 

עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

7.57.64.0050

תאי בקרה - תפיסה)קולטנים(תאי בקרה - תפיסה)קולטנים(תאי בקרה - תפיסה)קולטנים(תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 57.6457.6457.6457.64 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניות 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 97 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! השונים ושלבי ביצוע קומפלט לכל תקופת הפרויקט כולל: מעקה פלדה 

זמני דגם לפי הנדרש +גדר רשת בנפרד או על גביהם או ש"ע לפי רשימה 
מאושרת ע"י משרד התחבורה כפקה, התקנה והעברה באתר , כולל כל 

גדרות הרשת בגובה 2 מ' לגידור אתר העבודה כולל בסיס בטון/פלסטיק. 
כולל אספקה, התקנה, העברות באתר ואחסנה בגמר העבודעדשיש חו זר. 

כולל תכנון אישור אספקה והתקנה של מערכת פלטות וקורות פלדה 
הניתנות לשינוע, לכיסוי זמני של תעלות ובורות ומתן אפשרות מעבר כלי 
רכב מכל הסים. לל הרות ושינוע במהלך כל תקופת העבודה ככל יידרש. 

הכל בהתאם לרשום במפרט הטכני

כללי 97.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 132,342.00 קומפלט1.00 תכנון, אישור בכל הרשויות הנדרשות ,הובלה ,הרכבה וביצוע הסדרי 

תנועה ורמזורים זמניים לכל תקופת העבודה המוגדרת בהסכם,ביצוע 
T3 מעקה בטיחות לכביש ממתכת מגולומשולבת עם בטון , "פרוטק" ברמה

רוחב פעיל  W2במידות 9.98/0.59/0.12 מ' ,  עם גדר רשת להולכי רגל 
כולל הובלה, הרכבה, העברה בתוך האתר בין שלבי הביצועפיק בס יום 

העבודה. אביזרי בטיחות לכביש כולל בין היתר : שלישיית פנסים 
מהבהבים ,תמרור 901 צלע 90 ,מחזירי אור רב עוצמה, לרבות עמוד 3" עם
יסוד בטון,תמרי אזה,הוריה ,מודיעין שיהיו מחזירי אור זוהר ,תמרור 930 

כל 5 מ', תמרור 932 כל1 מ', תמרור 901 וכל תמרור אחר בהתאם לתכנית 
הסדרי תנועה זמניים. תושבת

7.97.40.0010

כלליכלליכלליכללי 97.4097.4097.4097.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועהאביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועהאביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועהאביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 97979797 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שלב ד'- רח' יוסף חכמישלב ד'- רח' יוסף חכמישלב ד'- רח' יוסף חכמישלב ד'- רח' יוסף חכמי 7777 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202160

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 

מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 
לכך .

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.70 150.00 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
8.1.50.0010

לא לחישוב !!! 5.00 476.00 מ"ר הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים 8.1.50.0020

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:

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 8 8 פרק:

תת פרק 11.8 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 26.00 320.00 מ"א חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע 

וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי
8.8.11.0010

לא לחישוב !!! 10.00 180.00 מ"א תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ 
לתעלות ברוחב 40 ס"מ

8.8.11.0020

לא לחישוב !!! 77.00 50.00 מ"ק תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה בשכבות של 20 ס"מ לרבות
הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של %98

8.8.11.0030

לא לחישוב !!! 88.00 6.00 מ"ק חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי 
סימון, כיסוי והידוק סופי

8.8.11.0040

לא לחישוב !!! 1,646.00 4.00 יח' יסוד לעמוד תאורה, במידות X130X200130 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: 
חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

8.8.11.0050

תת פרק 11.8תת פרק 11.8תת פרק 11.8תת פרק 11.8 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 12.8 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 735.00 2.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, 

תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ 
בתחתית

8.8.12.0010

לא לחישוב !!! 1,149.00 2.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, 
תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ 

בתחתית

8.8.12.0020

תת פרק 12.8תת פרק 12.8תת פרק 12.8תת פרק 12.8 8.128.128.128.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202161

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין

תת פרק 13.8 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,072.00 1.00 יח' גומחת בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים X4080 ס"מ וגובה חיצוני 250 

ס"מ לרבות חפירה והתקנה
8.8.13.0010

תת פרק 13.8תת פרק 13.8תת פרק 13.8תת פרק 13.8 8.138.138.138.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 21.8 8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9.00 200.00 מ"א צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים, 

לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
8.8.21.0010

לא לחישוב !!! 49.00 50.00 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ עם חבל 
משיכה

8.8.21.0020

לא לחישוב !!! 13.00 80.00 מ"א צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון בהתאם 
לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5

8.8.21.0030

לא לחישוב !!! 9.00 80.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה 8.8.21.0040

לא לחישוב !!! 12.00 330.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה 8.8.21.0050

לא לחישוב !!! 23.00 90.00 מ"א צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל משיכה 8.8.21.0060

תת פרק 21.8תת פרק 21.8תת פרק 21.8תת פרק 21.8 8.218.218.218.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 31.8 8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7.00 80.00 מ"א כבלים מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X2.53 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות
8.8.31.0010

לא לחישוב !!! 21.00 100.00 מ"א כבלים מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X65 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על 
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

8.8.31.0020

לא לחישוב !!! 43.00 360.00 מ"א כבלים מסוג N2XY(XLPE ) בחתך X165 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על 
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

8.8.31.0030

תת פרק 31.8תת פרק 31.8תת פרק 31.8תת פרק 31.8 8.318.318.318.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 35.8 8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 20.00 360.00 מ"א מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים 

בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות
8.8.35.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202162

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תת פרק 35.8תת פרק 35.8תת פרק 35.8תת פרק 35.8 8.358.358.358.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 40.8 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 210.00 4.00 יח' פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 

מוליכים
8.8.40.0010

לא לחישוב !!! 27.00 25.00 מ"א פס פלדה במידות X440 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות 
ריתוכים

8.8.40.0020

תת פרק 40.8תת פרק 40.8תת פרק 40.8תת פרק 40.8 8.408.408.408.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 56.8 8.56 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,882.00 4.00 יח' עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר ",6 ",8 ",10 מגולוון באבץ חם 

בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט
8.8.56.0010

לא לחישוב !!! 264.00 קומפלט1.00 סט שלבי טיפוס קבועים או מתפרקים לעמוד בגובה עד 12 מ' 8.8.56.0020

לא לחישוב !!! 226.00 4.00 יח' הכנה לשלבי טיפוס מתפרקים לעמוד בגובה עד 12 מ' 8.8.56.0030

לא לחישוב !!! 17,015.00 קומפלט1.00 תיבת הדלקה לפי פרט עירית ירושלים מותקנת בגומחה כולל כל 
האביזרים הדרושים חיבור מושלם הכל כלול

8.8.56.0040

לא לחישוב !!! 574.00 8.00 יח' זרוע ספורט לעד 4 פנסי הצפת מגרש 8.8.56.0050

תת פרק 56.8תת פרק 56.8תת פרק 56.8תת פרק 56.8 8.568.568.568.56 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 83.8 8.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 276.00 12.00 יח' ג"ת שקוע בקיר מעקה שבילד W13 נתיב לד 8.8.83.0010

לא לחישוב !!! 2,978.00 14.00 יח' ג"ת לתאורת מגרש בהספק W451 דוגמתOMNISTAR  של שרדר כולל 
X2.53)) הכבל למגש

8.8.83.0020

תת פרק 83.8תת פרק 83.8תת פרק 83.8תת פרק 83.8 8.838.838.838.83 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 101.8 8.84 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 115.00 12.00 נקודה נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות פלסטיות

במידות עד X1515 מ"מ, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם 
בידוד P.V.C  בחתך 1.5 מחעד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, 
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 

מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"םוקואו"ע ומ וליך נוסף עבור 
נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

8.8.84.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202163

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 18.00 2.00 יח' תוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס" דגם "SYSTEM" או 

"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע
8.8.84.0020

תת פרק 101.8תת פרק 101.8תת פרק 101.8תת פרק 101.8 8.848.848.848.84 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 102.8 8.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 112.00 5.00 נקודה נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי 

נחושת עם בידוד P.V.C  בחתך X1.53 ממ"ר, מושחלים בצנרת מותקנת 
תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לרובתקרות ו/או בתעלות פלסטיות 

במידות עד X1515 מ"מ, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, 
דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכלשלםרבמתים

8.8.85.0010

לא לחישוב !!! 19.00 5.00 יח' תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר 8.8.85.0020

תת פרק 102.8תת פרק 102.8תת פרק 102.8תת פרק 102.8 8.858.858.858.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 107.8 8.87 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,049.00 קומפלט1.00 בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל  עד X2003 אמפר ע"י בודק מוסמך 

לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת 
המדידות

8.8.87.0010

תת פרק 107.8תת פרק 107.8תת פרק 107.8תת פרק 107.8 8.878.878.878.87 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרק 8פרק 8פרק 8פרק 8 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

מתקני משחק שונים 42.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,169.00 2.00 יח' קליעה לסל על עמוד מתכת המיועד למשחק קליעה עם כדור תקני מדגם 

שעשועים וספורט או שו"ע כולל עיגונו ע"י בטון מזויין ,חפירה ו/או 
חציבה ,מילוי הבור בבטון מלפי דרישות המהנדס והמפקח בשטח

8.42.52.0010

מתקני משחק שוניםמתקני משחק שוניםמתקני משחק שוניםמתקני משחק שונים 42.5242.5242.5242.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות.:1 הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 

וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה 
הגדרות..2 המחירים שלהלן מתייחעעבודות גדרות או מעקות שאורכם 

הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202164

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 885.00 110.00 מ"א גדר למגרש ספורט דגם "ציון כפולה" או "ערן ספורט" או ש"ע בגובה 

כ-4.0 מ' עם פרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ 
המחוברים לארבעה פרופילים אופ//60 מ"מ ועמודים מפרופיל 

100/50/3.6 מ"מ או 120/60/3.2 מ"מ כל כ-3.0 מ', לרבות יסודות בטון 
בודדים

8.44.12.0020

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.1244.1244.1244.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,680.00 1.00 יח' שער חד כנפי מגולוון דגם "שיר" או ש"ע במידות 145/200 ס"מ, מסגרת 

הכנף מפרופיל 60/40/2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של
99 מ"מ מחוברים לשני  אופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עליונה  בצורת 

"ח", לרבות עמודים מפרופיל 80/80/2.6 מ"מ, פרזול ויסודות בטון 
40/40/40 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בתנור.י פ

8.44.31.0010

לא לחישוב !!! 5,955.00 1.00 יח' שער דו- כנפי מגולוון דגם "שיר" או ש"ע במידות 470/200 ס"מ, מסגרת 
הכנף מפרופיל 60/40/2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ במרווח של

99 מ"מ מחוברים לשניםאופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עליונה  בצורת 
"ח", לרבות עמודים מפרופיל 100/100/3.25 מ"מ, פרזול ויסודות בטון 

80/80/80 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בתנ

8.44.31.0020

שערים מפרופילי פלדהשערים מפרופילי פלדהשערים מפרופילי פלדהשערים מפרופילי פלדה 44.3144.3144.3144.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידורגידורגידורגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 68.00 476.00 מ"ר אספלט במגרשי ספורט בעובי 7 ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת 

תחתונה בעובי 4 ס"מ גודל הגרגר 19 מ"מ ("3/4) ומעליה, שכבת אספלט 
בעובי 3 ס"מ גודל מקסימלי 8/3), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני בין 

השכבות ופילוס אספלט בפינשר, המחיר לכמות מינימום של 1,000 מ"ר

8.51.40.0010

לא לחישוב !!! 9.00 476.00 מ"ר ציפוי אקרילי למגרש ספורט כולל תחליב אקרילי וסימון מגרש לפי תקן 
משרד החינוך ועיריית ירושלים.

8.51.40.0020

עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמיןמגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמיןמגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמיןמגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין 8888 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202165

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73

עבודות עפר 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! המחירים בכל הפרקים  כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפיכה 

מאושר ע"י הרשות המקומית בכל מרחק וכולל תשלום אגרות הנדרשות 
לכך .

חפירה ו/או חציבה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 47.00 56,680.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לכל מפלס שיידרש  לפי תכניות , תוך 

שילוב ביצוע החפירה המותנית בדיפונים עוגנים,ביצוע דרכי גישה 
ורמפות זמניים לצורך ביצוע ה וכן לביצעו עבודות  הדיפון  וכד' המחיר 

כולל בין היתר : את הגריסה ,הערמת ערימות  של החומר הגרוס 
באתר,שינועו בתוך אתר העבודה,,פינוי עודפי החפירה ווללאשפיכ ה 

מורשה ע"י הרשויות,פירוק אספלטים,משטחי בטון בכל עובי 
שהוא,ריצופים,קירות,גדרות (בטון,אבן,מסגרות), מסלעות,אבני 

שפה,צנרת,בטונים,הכל בשטחיפירהיטב המר הראוי יועבר לאזורי מילוי 
לאחר שיותאם לכך. סילוק הערימות והפסולת יבוצע עפ"י הוראה 

מפורשת מהמפקח ולאחר הצגת מדידה מאושרת ע"י מודד מוסמ

9.1.20.0010

חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.201.201.201.20 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
לא לחישוב !!! 11.00 5,980.00 מ"ק שינוע באתר העבודה ,הידוק רגיל של מילוי או מצע  בשכבות של 20 ס"מ 

ע"י 5 מעברים של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי 1 טון עם רטיבות 
אופטימלית מערמות המילומרהגרוס שהקבלן גרס באתר העבודה

9.1.50.0010

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:

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 2 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללים סילוק הפסולת 

למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות . המחיר כולל תשלום אגרות
שפיכה.

עבודות הכנה ופירוק 2.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 476.00 30.00 יח' עקירת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 

60 ס"מ ועד 90 ס"מ וגובהם עד 10.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)
9.2.10.0010

לא לחישוב !!! 72.00 220.00 מ"ר הריסת מרצפי בטון מזויין בכל עובי ושטח 9.2.10.0020

לא לחישוב !!! 248.00 220.00 מ"א הריסת קיר תומך/קיר גדר  קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 
בכל גובה נדרש ובכל עובי

9.2.10.0030

לא לחישוב !!! 11,344.00 קומפלט1.00 העתקת  2 קווי  ביוב/מים   קיימים  ופעילים וביצוע תליית קו הביוב על 
קיר הדיפון באופן זמני עד לביצוע קיר הדיפון תוך זהירות שלא יינזק 

ולאחר ביצוע קיר החיבור קו ביוב זה לקו הביוב הראשי ברחוב דובדבני 
וקו מים ניתוקו וביצוע מעקף

9.2.10.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 17,866.00 קומפלט1.00 העתקת קו ניקוז   קיים ופעיל וחיבור קו ניקוז  זה לקו הניקוז  הראשי 

ברחוב דובדבני
9.2.10.0050

לא לחישוב !!! 15,118.00 קומפלט1.00 איסוף,שינוע באתר ועירום ופינוי וסילוק פסולת בנייה קיימת באתר 
למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית

9.2.10.0060

לא לחישוב !!! 25,523.00 קומפלט1.00 הריסה ופינוי של מדרגות ,מרצפים ,דקים,מעקות ,גדרות ,מסלעה,צנרת 
,תאי ביוב,ניקוז וכד'  ,של השכנים בצד הצפוני של המגרש

9.2.10.0070

לא לחישוב !!! 12,762.00 קומפלט1.00 העתקת קו עירוב בצד הצפוני של המתחם בהתאם להנחיוות המועצה 
הדתית של העירייה -על הקבלן לתאם עם הרב בשטח ולקבל את אישורו 

והנחיותיו לפני ביצוע העבודה

9.2.10.0080

לא לחישוב !!! 138.00 170.00 מ"א גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או 
ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה  2.0 מ', לוחות פח איסכורית 

מונחים בכיוון הגד לביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר /2"3 כל
3.0 מ' ויסודות בטון סביב עצים לשימור

9.2.10.0090

לא לחישוב !!! 153.00 200.00 מ"א גדר מפנלים מבודדים בעובי   10ס"מ ובגובה  4מטר ממולאים בפוליסטלן 
מוקצף לביצוע גידור אקוסטי בחזית הפונה לבתים/מבנים קיימיםן לפי 
דרישות המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים .המחיר כולל בין 

היתר  :אספקה ,הרכבה,כולל קונסטרוקציה הנדרשת להעמדת הגדר,עיגון 
יסודות העמודים בבטון,עמודים מצינור פלדה בקוטר  "3בגו בה  

4מטר,תמיכות,הרכבה עד גמר משולם,אחזקה שוטפת בכל תקופת הביצוע

9.2.10.0100

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2.102.102.102.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 3 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! העבודות בפרק זה כוללים בין היתר : ביצוע חפירה ו/או חציבה 

,טפסנות,בטון ב-30,ברזל זיון(רשתות ומוטות לפי הנדרש ממהנדס 
הקונסטרוקציה) תפרים,נקזים,וביצוע םהכול בהתאם לתוכניות ולמפרט 

הטכני. המדידה לפי נפח בטון בלבד.

תת פרק 52.40 3.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 312.00 65.00 מ"ר מדרגות בטון ו/או ריצפות בטון תלויות (פודסטים)  ב-30 (שקיעה 

"5,חשפיה 2.4) בעובי 20 ס"מ כולל בין היתר:  ברזל זיון,משולשי בטון 
30/16 ס"מ,טפסנות . הכל בתוכניות קונסטרוקצייה ותוכניות פיתוח ומפרט

טכני מיוחד

9.3.52.0010

תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40תת פרק 52.40 3.523.523.523.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 61.40 3.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,226.00 500.00 מ"ק יסוד  מבטון ב-.30 לקיר תומך ויסודות  גם על גבי קירות כלונסאות, בכל 

עובי ורוחב'. המחיר כולל בין היתר חפירה ו/או חציבה , התחברות לברזל
הזיון של קיר הכת,סיתות ראש הקיר ,ניקיו והרטבה ,בטון ב-30,ברזל 

זיון,יצירת שן בטון הכל בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה

9.3.61.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,625.00 650.00 מ"ק קירות תומכים וקירות תומכים גם על גבי קירות כלונסאות  מבטון מזויין 

ב-.30 גלוי מצד אחד, בעובי משתנה ובגובה משתנה לרבות תפרים ונקזים 
מילוי חוזר בחומר ג בהתאם לדוח יועץ קרקע . המחיר כולל בין היתר 
,חפירה ו/או חציבה נדרשים ,בטון ב-30 ,טפסנות,ברזל זיון עיבוד ראש 

הקיר וזיון הכל בהתאם לתוכניות.

9.3.61.0020

לא לחישוב !!! 383.00 500.00 מ"ר חיפוי אבן לקירות תומכים באבן מנוסרת בעיבוד תלטיש (כדוגמת האבן 
הקיימת בבית ספר הקיים) בעובי 4 ס"מ לרבות רשת פלדה 

מגולוונת,חוטים מנירוסטה,זוויתני פלדה מגולבנים,בטון בגב הקיר,כיחול 
,נקזים וכו' הכל קומפ' נטו במ"ר וכמפורט בתקן 2378 על כל חלקיו 

ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

9.3.61.0030

לא לחישוב !!! 383.00 32.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות כל החיזוקים הנדרשים ,עיגון האבן,טיט,כיחול  

וכמפורט בתקן 2378 עלקיו ובמפרט המיוחד ולפי תוכניות.

9.3.61.0040

תת פרק 61.40תת פרק 61.40תת פרק 61.40תת פרק 61.40 3.613.613.613.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטוןקירות תומכים ועבודות בטון 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות דיפון 4 פרק:

עבודות בטון שונות 4.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,489.00 50.00 מ"ק קורות ראש בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2.4) מעל הכלונסאות במידות 

שונות  לפי המופיע בתכנית ובפרטי מהנדס הקונסטרטוקציה . המחיר 
כולל בין היתר: סיתות ראשיונסאות,סידור הברזל,ניקיון,הרטבה לפני 

יציקה,ברזל זיון

9.4.12.0010

לא לחישוב !!! 685.00 15.00 מ"א יסוד מבטון מזויין בתחתית קיר "התזת בטון" לכלונסאות  בטון ב-30 
(שקיעה ",5 חשיפה 2.4)  במידות 50/100 ס"מ לפי המופיע בתכנית 

ובפרטי מהנדס הקונסטרטוקציה רכולל בין היתר: חפירה /חציבה ,מצעים 
,בטון רזה, מצעים יריעת פולאיטלן ברזל זיון

9.4.12.0020

לא לחישוב !!! 359.00 140.00 מ"א יסוד מבטון מזויין בתחתית קיר "התזת בטון" לכלונסאות  בטון ב-30 
(שקיעה ",5 חשיפה 2.4)  במידות 40/60 ס"מ לפי המופיע בתכנית ובפרטי 

מהנדס הקונסטרטוקציה . כולל בין היתר: חפירה /חציבה ,מצעים ,בטון 
רזה, מצעים יריעת פולאיטלן ברזל זיון

9.4.12.0030

עבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונותעבודות בטון שונות 4.124.124.124.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עוגנים 4.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הקבלן יכין על חשבונו,לפני תחילת העבודה,תיק מוצר לעוגנים,לאישור 

יועץ הקרקע.

לא לחישוב !!! 5,100.00 קומפלט47.00 עוגנים קבועים ממוט דיוידג ,מגולבן, עם הגנה כפולה,לכח דריכה מעל 50
טון ועד 60 טון ,באורך עד 15 מטר, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה 

לפי הנחיות המפרט ה המיוחד  ודו"ח יועץ הקרקע .המחיר כולל בין היתר 
סימון וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של

הקדח.הקידוח בקוטר 5" , פלטקות וביםעילה ודריכה מבוקרת עד קבלת 
כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות . 

לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

9.4.20.0020

לא לחישוב !!! 311.00 40.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה מעל 50 טון ועד 60 טון

9.4.20.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,381.00 קומפלט95.00 עוגנים קבועים ממוט דיוידג ,מגולבן, עם הגנה כפולה,לכח דריכה מעל 60

טון ועד 70 טון ,באורך עד 15 מטר, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה 
לפי הנחיות המפרט ה המיוחד  ודו"ח יועץ הקרקע .המחיר כולל בין היתר 
סימון וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של

הקדח.הקידוח בקוטר 5" , פלטקות וביםעילה ודריכה מבוקרת עד קבלת 
כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות . 

לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

9.4.20.0040

לא לחישוב !!! 324.00 75.00 מ"א תוספת מחיר לעוגנים קבועים הנ"ל באורך 15 מ' עבור כל 1 מ"א נוסף, 
לכוח עבודה מעל 60 טון ועד 70 טון

9.4.20.0050

לא לחישוב !!! 1,055.00 קומפלט16.00 ביצוע בורגי סלע ממוט דיוידג ,בקוטר 25 מ"מ,מגולבן, עם הגנה 
כפולה,באורך 4 מטר, לפי תוכניות מהנדס הקונסטרוקציה לפי הנחיות 

המפרט הטכני המיוחד  ודו"ח יוערקע .המחיר כולל בין היתר  סימון 
וקידוח, התקנה ,מילוי בדייס צמנט עד 3 פעמים הנפח התיאורטי של 

הקדח.הקידוח בקוטר 51 מ"מ , פלטקות וברגים,נעילה ודריכהוקרעד ק 
בלת כוח עיגון הנדרש,בדיקת מעבדה מוסמכת עד להשגת תוצאות תקניות

. לפי הנחיות פרטי קונס' ויועץ הקרקע.

9.4.20.0060

לא לחישוב !!! 1,524.00 20.00 מ"ק תוספת לעוגנים עבור כל מ"ק דייס נוסף, מעל 3 פעמים הנפח התיאורטי 
של הקדח (לכל עוגן בנפרד)

9.4.20.0070

לא לחישוב !!! 1,330.00 410.00 מ"א  UNP300,  קורות פלדה מגולבנות לעוגנים קבועים, מ-2 פרופילי פלדה
לרבות גב בטון ב-,30 בסיס מיישר לקורות הפלדה, גילבוןן הקורה,פלטות 

פלדה 200/200/20,פלטקוריכה הכל בהתאם לפרט מהנדס 
הקונסטרוקציה.המדידה פעם אחת לשתי הקורות ביחד.

9.4.20.0080

לא לחישוב !!! 149.00 410.00 מ"א תוספת מחיר עבור צביעת 2 קורות הפלדה מסוג UNP300,המדידה פעם 
אחת לשתי הקורות ביחד.

9.4.20.0090

לא לחישוב !!! 668.00 30.00 מ"א קורת פלדה מגולבנות לברגי סלע, פרופיל פלדה ,UNP300 לרבות גב בטון
ב-,30 בסיס מיישר לקורות הפלדה, גילבון הקורה,פלטות פלדה 

200/200/20,פלטקות לדריכה הכל םלפרט מהנדס הקונסטרוקציה.

9.4.20.0100

עוגניםעוגניםעוגניםעוגנים 4.204.204.204.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלונסאות דיפון 4.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 321.00 2,500.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה קוטר 45 

ס"מ ובכל עומק  עבור קירות דיפון. המחיר כולל מדידה וסימון, קידוח, 
הכנסת זיון ויציקוןב-30

9.4.41.0010

לא לחישוב !!! 529.00 1,150.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה קוטר 60 
ס"מ בכל עומק עבור קירות דיפון, המחיר כולל מדידה וסימון, קידוח, 

הכנסת זיון ויציקת  ב30-

9.4.41.0020

לא לחישוב !!! 643.00 175.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-.30 קידוח ויציקה בשיפוע 
לפי תוכנית קוטר 60 ס"מ בכל עומק עבור קירות דיפון, המחיר כולל 

מדידה וסימון, קידוח, תהזיון ויציקת בטון ב-30

9.4.41.0030

לא לחישוב !!! 36.00 375.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30 9.4.41.0040

לא לחישוב !!! 60.00 575.00 יח' צינורות ניקוז מפלדה מגולבנת בקוטר "4 ובאורך עד 60 ס"מ, קבועים בין 
כלונסאות הדיפון,לרבות חציבה,עיגון וביטון.

9.4.41.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפוןכלונסאות דיפון 4.414.414.414.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,743.00 130.00 טון כלובי זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 9.4.42.0010

ברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפוןברזל זיון לכולונסאות דיפון 4.424.424.424.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון מותז 4.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 328.00 2,300.00 מ"ר בטון מותז ב-30,בעובי מקסימאלי של 10 ס"מ ממישור הכלונס,על קיר 

כלונסאות דיפון (קטרים 45-60 ס"מ), לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות
עד לעומק חצי קוטר הכלס,יישור והחלקה כתשתית לביצוע איטום בעובי 
מינימלי של 10-5 ס"מ מעבר למישור הכלונסאות. המחיר כולל גם קוצים 

כולל קידוח ודבק אפוקסי ורשת פלדה קוטר 12 ע20*02 ס"מ, הקוצים 
יעוגנו עם דבק אפוקסי לכלונסאות הדיפון,המחיר כולל בין היתר ניקוי 

כלונסאות הדיפון מפסולת,שאריות בטון,ברזלים, סיתות וחציבה וכן ניקוי 
לע/אדמהבין הכלונסאות והכנתו ליציקת הבטון המיישר/מותז

9.4.54.0010

בטון מותזבטון מותזבטון מותזבטון מותז 4.544.544.544.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפוןקירות דיפון 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 345.00 335.00 מ"א מדרגות חוץ  מאבן ביר זית בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם.שלח בחתך 35/5 

ס"מ בעיבוד מוסמסם ורום בחתך 10/3 ס"מ מאבן נסורה ביר זית בעיבוד 
מוסמסם במחיר מחיר יסו 014  ש"ח/מ"ר כולל טיט לבן

9.14.8.0010

ריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבןריצוף משטחים באבן 14.814.814.814.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

פיתוח נופי 40 פרק:

מילוי מובא ,מצעים והידוק 40.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.70 75.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 

במידה והחומר הגרוס באתר לא יתאים למצעים סוג א' באישור המפקח 
ויועץ הקרקע בלבד.

9.40.50.0010

מילוי מובא ,מצעים והידוקמילוי מובא ,מצעים והידוקמילוי מובא ,מצעים והידוקמילוי מובא ,מצעים והידוק 40.5040.5040.5040.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 132.00 2,850.00 מ"ר מדרגות מעבר ציבורי סביב אולם ספורט- ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים ,עם בליטות ,בגוון צבע ,בהנמכת ריצוף 
במעברי חצייה ,ברוחבמבמידות 20/20/6  ס"מ לרבות חול 5 ס"מ לפי 

תוכניות ופרטים

9.40.53.0010

לא לחישוב !!! 132.00 230.00 מ"ר מדרגות מעבר ציבורי סביב אולם ספורט- ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
6 ס"מ מדגם אבן יפו או שו"ע במידו תשונות סט של 7 אבנים לרבות חול 5

ס"מ לפי תוכניות ופר

9.40.53.0020

ריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבות 40.5340.5340.5340.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות כובד וגדרות בטון 40.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר (לרבות 

חפירה ו/או חציבה), את המילוי החוזר, היסוד, הקיר, התפרים, הנקזים 
,ברזל זיון,קופינג מאברטוכל הנדרש לצוע מושלם של הקיר. מדידת גובה 

קיר הכובד הינה מתחתית היסוד. הכל בהתאם לפרטים של אדריכל 
הפיתוח ומהנדס הקונסרטקצייה ודו"ח יועץ קרקע

לא לחישוב !!! בחישובי חפירות/חציבות לקירת תומכים, יסודות , ליסודות בודדים, 
לקורות יסוד, לראשי כלונסאות , וכדומה לא יימדדו מרחבי עבודה. מרחבי
עבודה ייקבעו ע"י הקבלורהמפקח החפירות יחושב לפי מידות חתך אופקי

של אלמנטים בטון (אורך ורוחב) . עומק יחושב ממפלס  תחתית חפירה 
כללית בשטח, המאושרים בתוכנית חפירה של מדלמסחשל מצ ע  בטון רזה
ליסודות עוברים , ליסודות בודדים או ראשי כלונסאות. כנ"ל עד לתחתית 

של ארגזי פוליביד או פוליאסטירן לקורות  יסוד כלונסאות, .'

לא לחישוב !!! 579.00 530.00 מ"ק קיר כובד מאבן איטליאנית  לפי אישור של האדריכל מראש עם גב בטון 
ב-30 (ללא דבש) בכל גובה , לרבות קופינג בראש הקיר ,זיון , הכיחול  

מלט אפור הכל בהתאם לפלאדריכל הפיתוח

9.40.70.0030

לא לחישוב !!! 199.00 45.00 מ"ר תוספת לקיר כובד עבור אבן נסורה בעיבוד תלטיש  מצד שני של הקיר  
לפי אישור של האדריכל מראש

9.40.70.0040

לא לחישוב !!! 442.00 90.00 מ"א נדבכי ראש "קופינג" מאבן נסורה לפי הפרט של האדריכל ברוחב עד 40 
ס"מ ובעובי 5 ס"מ לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן

9.40.70.0050

לא לחישוב !!! 3,157.00 4.00 יח' חיפוי אבן  לפילרי חשמל,ותקשורת  מאבן "חאמי" צהובה מרובעת בפטיש
בבניה רומית, כולל יסוד, בטון, ברזל זיון , חפירה, קופינג אבן נסורה. 

כולל דלתות פח מנוקעול ובריח . לפי פרט 2 ופרטי מהנדס הקונסטרוקציה
(מחיר יח' כולל יחידה כפולה)

9.40.70.0060

לא לחישוב !!! 5,048.00 4.00 יח' ביצוע גומחות מים בהתאם לפרט  מאבן "חאמי" צהובה מרובעת בפטיש 
בבניה רומית, כולל יסוד, קירות ויסודות מבטון ב-30 , ברזל זיון , חפירה, 
קופינג אבן נסורה. לתות פח מנוקב מנעול ובריח. לפי פרט 3.ולפי תוכנית 

מהנדס הקונסטרוקציה

9.40.70.0070

לא לחישוב !!! 387.00 287.00 מ"א מדרגות במעבר מאולם ספורט למתנ"ס - מדרגות חוץ מאבן נסורה,שלח 
בחתך 35/5 ס"מ מאבן קשה בעיבוד מוסמסם ורום בחתך 10/3 ס"מ מאבן 

קשה נסורה לפי בחירת האדריכל הפיתוח . המחיר כולל בין היתר : בטון 
ב-30,ברזל זיון, טפסנות,הרכבה,השלח יהיה מסותת מובא לאתר לסיתות 

נגד החלקה ומילוי בחומר שחור לפי הנחיות הנגישולכאוהשלח .

9.40.70.0080

קירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטוןקירות כובד וגדרות בטון 40.7040.7040.7040.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערות.:1 הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 

וצבועות בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה 
הגדרות..2 המחירים שלהלן מתייחעעבודות גדרות או מעקות שאורכם 

הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.

לא לחישוב !!! 442.00 514.00 מ"א גדר דגם "חנן" או "שיר" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.2 מ' 
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של  99 מ"מ, 3 

פרופילים אופקיים 60/40/2 יםמפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 3.0 מ',על 
קירות קיימים לרבות קידוח ועיגונם בבטון ו/או ביסודות בטון בודדים

9.44.12.0020

לא לחישוב !!! 312.00 145.00 מ"א למדרגות מעבר ציבורי סביב אולם ספורט - מאחז יד דגם אוהד מצינור 
קוטר 1/2  1 ובגובה 95 ס"מ מחובר לניצבים מצינורות 1.5" המעוגנים 

לריצפה עם פין עליון לחיאחז

9.44.12.0030

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדהגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.1244.1244.1244.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידורגידורגידורגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

פרק 6.51 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! שוחות בקרה מרובעות או מלבניות

לא לחישוב !!! 4,460.00 קומפלט3.00 שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. 
קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין ,D400 בעומק מעל  1.75 מ' ועד 2.25 מ'.

9.51.6.0020

לא לחישוב !!! 5,397.00 קומפלט3.00 שוחה מלבנית במידות פנים 120/100  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. 
קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין ,D400 בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.

9.51.6.0030

לא לחישוב !!! 7,150.00 קומפלט2.00 שוחה מלבנית במידות פנים 120/100  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. 
קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין ,D400 בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.

9.51.6.0040

לא לחישוב !!! 17,858.00 קומפלט2.00 שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. 
קוטר 60 ס"מ , 40 טון ממין D400 ', בעומק 5.75 עד 6.25

9.51.6.0050

לא לחישוב !!! 302.00 10.00 יח' תוספת מחיר למכסה ממין D-400 מברזל או חומרים מרוכבים כולל מסגרת
בכפוף לדרישות ת"י 489 בקוטר 60 ס"מ.

9.51.6.0060

לא לחישוב !!! שוחות בקרה עגולות

לא לחישוב !!! 1,499.00 קומפלט2.00 שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 80 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה  
כביש  ב.ב בקוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400  בעומק עד 1.25 מ'.

9.51.6.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202172

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,093.00 קומפלט4.00 שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה  

כביש  ב.ב בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 1.25 מ' ועד 
1.75 מ'.

9.51.6.0090

לא לחישוב !!! 2,639.00 קומפלט2.00 שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה  
כביש  ב.ב בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.25 מ' ועד 

2.75 מ'.

9.51.6.0100

לא לחישוב !!! 3,392.00 קומפלט3.00 שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 125 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה  
כביש  ב.ב בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.75 מ' ועד 

3.25 מ'.

9.51.6.0110

לא לחישוב !!! 302.00 11.00 יח' תוספת לשוחה בגין מכסה ב.ב בקוטר 60 ס"מ ממין D-400 במקום קוטר 50 
D-400 ס"מ ממין

9.51.6.0120

לא לחישוב !!! 265.00 5.00 יח'  X1.201.00 ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של
מ' ובעומק 1.75 מ' עד 2.75 מ'.

9.51.6.0130

לא לחישוב !!! 416.00 5.00 יח'  X1.601.00 ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של
מ' ובעומק 2.75 מ' עד 5.75 מ'.

9.51.6.0140

פרק 6.51פרק 6.51פרק 6.51פרק 6.51 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חיצוניות 57 פרק:

מפלים 2.57  02 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,489.00 5.00 יח' מפל בקיר תומך מצנורות H.D.P.E קוטר 200 מ"מ מתוגבר עם מחברים לפי

ת"י 884 עבה בגובה עד 10 מטר כולל: עטיפת בטון וביקורת
9.57.2.0010

לא לחישוב !!! 1,787.00 5.00 יח' מפל בקיר תומך מצנורות H.D.P.E קוטר 250 מ"מ מתוגבר עם מחברים לפי
ת"י 884 עבה בגובה עד 10 מטר כולל: עטיפת בטון וביקורת

9.57.2.0020

מפלים 2.57  02מפלים 2.57  02מפלים 2.57  02מפלים 2.57  02 57.257.257.257.2 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
לא לחישוב !!! צינורות פי.וי.סי עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)צינורות 

פי.וי.סי עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)

לא לחישוב !!! 128.00 120.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר. 9.57.32.0020

לא לחישוב !!! 136.00 110.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26
מטר ועד 1.75 מטר.

9.57.32.0030

לא לחישוב !!! 149.00 50.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.75
מטר ועד 2.25 מטר.

9.57.32.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202173

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 166.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.25

מטר ועד 2.75 מטר.
9.57.32.0050

לא לחישוב !!! 153.00 30.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25. 9.57.32.0060

לא לחישוב !!! 162.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26
מטר ועד 1.75.

9.57.32.0070

לא לחישוב !!! 204.00 70.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25. 9.57.32.0080

לא לחישוב !!! 213.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26
מטר ועד 1.75.

9.57.32.0090

לא לחישוב !!! 225.00 60.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.75
מטר ועד 2.25.

9.57.32.0100

לא לחישוב !!! 242.00 20.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.26
מטר ועד 2.75.

9.57.32.0110

לא לחישוב !!! 255.00 25.00 מ"א צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 2.75
מטר ועד 3.25.

9.57.32.0120

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
לא לחישוב !!! 2,552.00 5.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריכביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 21

9.57.42.0010

לא לחישוב !!! 2,935.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד1.

9.57.42.0020

לא לחישוב !!! 3,488.00 3.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' 9.57.42.0030

לא לחישוב !!! 3,999.00 2.00 יח' כנ"ל, אך שוחת בעומק מעל 1.25 מ' ועד 2.25 מ' 9.57.42.0040

לא לחישוב !!! 4,339.00 5.00 יח' כנ"ל, אך שוחת  בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.50 מ' 9.57.42.0050

לא לחישוב !!! 4,381.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 50 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון) , שלבי דריאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור 

צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או "F910 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד1.

9.57.42.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/02/202174

כתב כמויות למכרז מספר 106/2019
mמכרז פיתוח מתחם חכמי

תת כתב: שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7,146.00 2.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' 9.57.42.0070

לא לחישוב !!! 7,997.00 2.00 יח' כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ' 9.57.42.0080

לא לחישוב !!! 315.00 30.00 יח' אביזרים לצנרת הנ"ל 9.57.42.0090

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:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,106.00 קומפלט3.00 חיבור צינור ביווב .P.V.C קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת לרבות חפירה 

בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר 
שוחה, עיבוד המתעל וכל החוושים , מותקן מושלם.

9.57.47.0010

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:

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 902.00 קומפלט2.00 חיבור קו ניקוז קוטר 60 ס"מ לתא ניקוז קיים לרבות חפירה בצמוד לשוחה 

הקיימת, עבודות חיבור, שאיבות, הטיית שפכים , מחבר שוחה, עיבוד 
המתעל וכל החומרים הדמותקן מושלם

9.57.65.0010

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:

מערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניותמערכות חיצוניות 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73 9999 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



01/02/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 75

מכרז מספר :106/2019
מכרז פיתוח מתחם חכמי

ש.י הנדסה מנהל פרוייקט: 18,206,908.50 אומדן (ללא מע"מ):

מתחם חכמי 2005 פרוייקט:

ריכוז למכרז

שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 83 1 תת כתב:

סה"כ נושא
2,847,166.00 חפירה ו/או חציבה 1.1.20 תת פרק:

65,230.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.1.50 תת פרק:
2,912,396.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

304,969.50 עבודות הכנה ופירוק 1.2.10 תת פרק:
304,969.50עבודות הכנה ופירוק 1.2 סה"כ לפרק:

20,280.00 תת פרק 52.40 1.3.52 תת פרק:
20,280.00קירות תומכים ועבודות בטון 1.3 סה"כ לפרק:

149,513.00 עבודות בטון שונות 1.4.12 תת פרק:
2,388,451.00 עוגנים 1.4.20 תת פרק:
1,523,100.00 כלונסאות דיפון 1.4.41 תת פרק:

569,160.00 ברזל זיון לכולונסאות דיפון 1.4.42 תת פרק:
1,000,400.00 בטון מותז 1.4.54 תת פרק:

5,630,624.00קירות דיפון 1.4 סה"כ לפרק:
14,180.00 1.8.1 תת פרק:

14,180.00חיבור חשמל בתוך מבנה קיים 1.8 סה"כ לפרק:
636,749.00 חיפוי אבן לקירות דיפון במגרש תורה ומדע 1.14.1 תת פרק:
27,200.00 ריצוף משטחים באבן 1.14.8 תת פרק:

663,949.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

937,756.00 קירות כובד וגדרות בטון 1.40.70 תת פרק:
937,756.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:

207,486.00 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 1.44.12 תת פרק:
207,486.00גידור 1.44 סה"כ לפרק:

16,380.00 מפלים 1.57.2 תת פרק:
113,815.00 צינורות p.v.c ופוליאתילן 1.57.32 תת פרק:
98,523.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 1.57.42 תת פרק:

3,318.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1.57.47 תת פרק:
42,870.00 ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 1.57.48 תת פרק:

1,804.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 1.57.65 תת פרק:
276,710.00מערכות חיצוניות 1.57 סה"כ לפרק:

שלב א'- תורה ומדע ועלי באר-עבודות במגרש ב.צ 83סה"כ לתת כתב: 110,968,350.50

שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכי 3 תת כתב:

סה"כ נושא
404,465.00 חפירה ו/או חציבה 3.1.20 תת פרק:

404,465.00עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:
20,280.00 תת פרק 52.40 3.3.52 תת פרק:

701,398.00 תת פרק 61.40 3.3.61 תת פרק:



סה"כ נושא

721,678.00קירות תומכים ועבודות בטון 3.3 סה"כ לפרק:

192,395.00 עבודות בטון שונות 3.4.12 תת פרק:
1,675,539.00 קירות דיפון 3.4.20 תת פרק:
1,483,500.00 כלונסאות דיפון 3.4.41 תת פרק:

569,160.00 ברזל זיון לכולונסאות דיפון 3.4.42 תת פרק:
3,920,594.00קירות דיפון 3.4 סה"כ לפרק:

שלב א'- עבודות דיפון ברחוב יוסף חמכיסה"כ לתת כתב: 35,046,737.00

שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבני 4 תת כתב:

סה"כ נושא
1,925,800.00 חפירה ו/או חציבה 4.1.25 תת פרק:

1,925,800.00עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:
266,021.00 עבודות הכנה ופירוק ברח' דודבני 4.2.11 תת פרק:

266,021.00עבודות הכנה ופירוק 4.2 סה"כ לפרק:

שלב א' -עבודות עפר רחוב דובדבניסה"כ לתת כתב: 42,191,821.00

שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50 5 תת כתב:

סה"כ נושא
חפירה ו/או חציבה 5.1.20 תת פרק:

עבודות עפר 5.1 סה"כ לפרק:
עבודות הכנה ופירוק 5.2.10 תת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 5.2 סה"כ לפרק:
תת פרק 52.40 5.3.52 תת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 5.3 סה"כ לפרק:

עבודות בטון שונות 5.4.12 תת פרק:
עוגנים 5.4.20 תת פרק:

כלונסאות דיפון 5.4.41 תת פרק:
ברזל זיון לכולונסאות דיפון 5.4.42 תת פרק:

בטון מותז 5.4.54 תת פרק:
קירות דיפון 5.4 סה"כ לפרק:
קירות כובד וגדרות בטון 5.40.70 תת פרק:
פיתוח נופי 5.40 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 5.44.12 תת פרק:
גידור 5.44 סה"כ לפרק:

שלב ב' -יסודי חרדי- עבודות במגרש -ב.צ 83  50סה"כ לתת כתב: 5

שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבני 6 תת כתב:

סה"כ נושא
תת פרק 61.40 6.3.61 תת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 6.3 סה"כ לפרק:
תת פרק 11.8 6.8.11 תת פרק:
תת פרק 12.8 6.8.12 תת פרק:
תת פרק 13.8 6.8.13 תת פרק:
תת פרק 14.8 6.8.14 תת פרק:
תת פרק 21.8 6.8.21 תת פרק:
תת פרק 31.8 6.8.31 תת פרק:
תת פרק 35.8 6.8.35 תת פרק:
תת פרק 38.8 6.8.38 תת פרק:
תת פרק 40.8 6.8.40 תת פרק:
תת פרק 56.8 6.8.56 תת פרק:
תת פרק 57.8 6.8.57 תת פרק:
תת פרק 82.8 6.8.82 תת פרק:

תת פרק 106.8 6.8.83 תת פרק:
תת פרק 107.8 6.8.84 תת פרק:

פרק 8 6.8 סה"כ לפרק:
ריצוף משטחים באבן 6.14.8 תת פרק:



סה"כ נושא

עבודות אבן 6.14 סה"כ לפרק:

ריצוף באבנים משתלבות 6.40.53 תת פרק:
אבני שפה, גן ותיחום 6.40.54 תת פרק:
פיתוח נופי 6.40 סה"כ לפרק:

עיבוד הקרקע 6.41.11 תת פרק:
נטיעה 6.41.20 תת פרק:

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי 6.41.30 תת פרק:
אביזרים לראש בקרה 6.41.40 תת פרק:
מחשבים ובקרי השקיה 6.41.50 תת פרק:

ממטירים/מתזים 6.41.60 תת פרק:
צנרת השקיה 6.41.70 תת פרק:

שלוחות טפטוף 6.41.80 תת פרק:
שוחות בקרה 6.41.90 תת פרק:
ראשי מערכת 6.41.92 תת פרק:

גינון והשקיה 6.41 סה"כ לפרק:
ספסלים 6.42.20 תת פרק:

אשפתונים 6.42.41 תת פרק:
ריהוט חוץ 6.42 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 6.44.12 תת פרק:
גידור 6.44 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 6.51.10 תת פרק:
מצעים ותשתיות 6.51.30 תת פרק:
עבודות אספלת 6.51.40 תת פרק:

פסי האטה 6.51.45 תת פרק:
תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 6.51.64 תת פרק:

תמרור ושילוט 6.51.81 תת פרק:
צביעה וסימון דרכים 6.51.82 תת פרק:

עבודות סלילה 6.51 סה"כ לפרק:
חיבור קווי מים 6.57.14 תת פרק:

מגופים "גמל" מים 6.57.21 תת פרק:
שסתומים ומסננים 6.57.22 תת פרק:

אוגנים 6.57.23 תת פרק:
ברזי כיבוי אש 6.57.26 תת פרק:

צינורות p.v.c ופוליאתילן 6.57.32 תת פרק:
שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 6.57.42 תת פרק:
חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 6.57.47 תת פרק:

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 6.57.48 תת פרק:
צינורות מבטון מזויין 6.57.51 תת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 6.57.62 תת פרק:
ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז 6.57.64 תת פרק:

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 6.57.65 תת פרק:
מערכות חיצוניות 6.57 סה"כ לפרק:

כללי 6.97.40 תת פרק:
אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 6.97 סה"כ לפרק:

שלב ג'- השלמת עב' גמר ותשתית רחוב דובדבניסה"כ לתת כתב: 6

שלב ד'- רח' יוסף חכמי 7 תת כתב:

סה"כ נושא

תת פרק 11.8 7.8.11 תת פרק:
תת פרק 12.8 7.8.12 תת פרק:
תת פרק 13.8 7.8.13 תת פרק:
תת פרק 14.8 7.8.14 תת פרק:
תת פרק 21.8 7.8.21 תת פרק:
תת פרק 31.8 7.8.31 תת פרק:
תת פרק 35.8 7.8.35 תת פרק:
תת פרק 38.8 7.8.38 תת פרק:
תת פרק 40.8 7.8.40 תת פרק:



סה"כ נושא

תת פרק 56.8 7.8.56 תת פרק:
תת פרק 57.8 7.8.57 תת פרק:
תת פרק 82.8 7.8.82 תת פרק:

תת פרק 106.8 7.8.83 תת פרק:
תת פרק 107.8 7.8.84 תת פרק:

חשמל,תקשורת ,תאורה 7.8 סה"כ לפרק:
ריצוף משטחים באבן 7.14.8 תת פרק:
עבודות אבן 7.14 סה"כ לפרק:

ריצוף באבנים משתלבות 7.40.53 תת פרק:
אבני שפה, גן ותיחום 7.40.54 תת פרק:

בטון מותז 7.40.55 תת פרק:
פיתוח נופי 7.40 סה"כ לפרק:

עיבוד הקרקע 7.41.11 תת פרק:
נטיעה 7.41.20 תת פרק:

אביזרים לראש בקרה 7.41.40 תת פרק:
מחשבים ובקרי השקיה 7.41.50 תת פרק:

צנרת השקיה 7.41.70 תת פרק:
שלוחות טפטוף 7.41.80 תת פרק:
שוחות בקרה 7.41.90 תת פרק:
ראשי מערכת 7.41.92 תת פרק:

גינון והשקיה 7.41 סה"כ לפרק:

ספסלים 7.42.20 תת פרק:
אשפתונים 7.42.41 תת פרק:

ריהוט חוץ 7.42 סה"כ לפרק:
גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 7.44.12 תת פרק:

גידור 7.44 סה"כ לפרק:
עבודות הכנה ופירוק 7.51.10 תת פרק:

עבודות עפר 7.51.20 תת פרק:
מצעים ותשתיות 7.51.30 תת פרק:
עבודות אספלת 7.51.40 תת פרק:
תמרור ושילוט 7.51.81 תת פרק:

צביעה וסימון דרכים 7.51.82 תת פרק:
עבודות סלילה 7.51 סה"כ לפרק:

חיבור קווי מים 7.57.14 תת פרק:
ברזי כיבוי אש 7.57.26 תת פרק:

ניקוי ושטיפה של  קווי ביוב ותאי בקרה 7.57.48 תת פרק:
צינורות בטון מזויין 7.57.51 תת פרק:

תאי בקרה - תפיסה)קולטנים( 7.57.64 תת פרק:
מערכות חיצוניות 7.57 סה"כ לפרק:

כללי 7.97.40 תת פרק:
אביזרי בטיחות לכבישים והסדרי תנועה 7.97 סה"כ לפרק:

שלב ד'- רח' יוסף חכמיסה"כ לתת כתב: 7

מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמין 8 תת כתב:

סה"כ נושא
מילוי מובא, מצעים והידוק 8.1.50 תת פרק:

עבודות עפר 8.1 סה"כ לפרק:
תת פרק 11.8 8.8.11 תת פרק:
תת פרק 12.8 8.8.12 תת פרק:
תת פרק 13.8 8.8.13 תת פרק:
תת פרק 21.8 8.8.21 תת פרק:
תת פרק 31.8 8.8.31 תת פרק:
תת פרק 32.8 8.8.32 תת פרק:
תת פרק 35.8 8.8.35 תת פרק:
תת פרק 40.8 8.8.40 תת פרק:
תת פרק 56.8 8.8.56 תת פרק:
תת פרק 83.8 8.8.83 תת פרק:



סה"כ נושא

תת פרק 101.8 8.8.84 תת פרק:
תת פרק 102.8 8.8.85 תת פרק:
תת פרק 107.8 8.8.87 תת פרק:

פרק 8 8.8 סה"כ לפרק:
מתקני משחק שונים 8.42.52 תת פרק:
ריהוט חוץ 8.42 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 8.44.12 תת פרק:
שערים מפרופילי פלדה 8.44.31 תת פרק:

גידור 8.44 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 8.51.40 תת פרק:
סלילת כבישים ורחבות 8.51 סה"כ לפרק:

מגרש כדורסל-אופצייה בידי המזמיןסה"כ לתת כתב: 8

שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73 9 תת כתב:

סה"כ נושא
חפירה ו/או חציבה 9.1.20 תת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 9.1.50 תת פרק:
עבודות עפר 9.1 סה"כ לפרק:
עבודות הכנה ופירוק 9.2.10 תת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 9.2 סה"כ לפרק:

תת פרק 52.40 9.3.52 תת פרק:
תת פרק 61.40 9.3.61 תת פרק:

קירות תומכים ועבודות בטון 9.3 סה"כ לפרק:

עבודות בטון שונות 9.4.12 תת פרק:
עוגנים 9.4.20 תת פרק:

כלונסאות דיפון 9.4.41 תת פרק:
ברזל זיון לכולונסאות דיפון 9.4.42 תת פרק:

בטון מותז 9.4.54 תת פרק:
קירות דיפון 9.4 סה"כ לפרק:
ריצוף משטחים באבן 9.14.8 תת פרק:
עבודות אבן 9.14 סה"כ לפרק:

מילוי מובא ,מצעים והידוק 9.40.50 תת פרק:
ריצוף באבנים משתלבות 9.40.53 תת פרק:
קירות כובד וגדרות בטון 9.40.70 תת פרק:
פיתוח נופי 9.40 סה"כ לפרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 9.44.12 תת פרק:
גידור 9.44 סה"כ לפרק:

פרק 6.51 9.51.6 תת פרק:
סלילת כבישים ורחבות 9.51 סה"כ לפרק:

מפלים 2.57  02 9.57.2 תת פרק:
צינורות p.v.c ופוליאתילן 9.57.32 תת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 9.57.42 תת פרק:
חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 9.57.47 תת פרק:
חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 9.57.65 תת פרק:

מערכות חיצוניות 9.57 סה"כ לפרק:

שלב ה'- עבודות פיתוח במגרש ב.צ 73סה"כ לתת כתב: 9

18,206,908.50סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:
18,206,908.50 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:


