
31/01/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :107/2020
חניון חנה וסע נחל שורק 4/9

יורם גדיש מנהל פרוייקט: 131,757,625.66 אומדן (ללא מע"מ):

חנה וסע 4.9 נחל שורק 1042 פרוייקט:
בצוע 2

ריכוז למכרז

חניון 1 תת כתב:

סה"כ נושא
210,000.00 עבודות עפר 1.1.2 תת פרק:

210,000.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:
30,265,477.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

1,583,128.00 בטון חשוף 1.2.3 תת פרק:
31,848,605.00עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:

10,361,600.00 מוצרי בטון טרום 1.3.1 תת פרק:

10,361,600.00מוצרי בטון טרום 1.3 סה"כ לפרק:
287,990.00 בניית מחיצות בלוק בטון 1.4.1 תת פרק:

287,990.00עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:
713,925.00 איטום רצפות במגע עם קרקע 1.5.1 תת פרק:
335,115.00 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה 1.5.2 תת פרק:

50,850.00 איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים 1.5.3 תת פרק:

265,050.00 איטום קיר דיפון כלונסאות של כביש (BOX) כניסה לחניון במפלס 2- 1.5.4 תת פרק:
14,490.00 איטום פנימי בבור ניקוז ופיר מעלית 1.5.5 תת פרק:

10,800.00 איטום פנימי בבור ביוב 1.5.6 תת פרק:
269,730.00 איטום פנימי במאגר מים 1.5.7 תת פרק:

1,350.00 איטום תעלת ניקוז בחדר משאבות 1.5.8 תת פרק:

62,640.00 איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון ,-5 6- 1.5.9 תת פרק:
21,060.00 איטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכניים מרוצפים 1.5.10 תת פרק:

11,655.00 איטום קירות חדרים רטובים 1.5.11 תת פרק:
654,300.00 איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון ..-1. 1.5.12 תת פרק:

1,890.00 איטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציה 1.5.13 תת פרק:

5,670.00 איטום מדרגות פתוחות לשמיים 1.5.14 תת פרק:
1,627,830.00 איטום גג מעל חניון ,-1מעבר הולכי רגל ותקרת BOX כביש כניסה... 1.5.15 תת פרק:

37,800.00 איטום מעקות במפלס פיתוח 1.5.16 תת פרק:

157,320.00 איטום קירות תמך במפלס פיתוח יסודות גשרי שילוט וקירות מבנה.. 1.5.17 תת פרק:
14,850.00 איטום פנימי באדניות 1.5.18 תת פרק:

133,794.00 איטום גגות חדרי מדרגות לובי ופירי מעלית 1.5.19 תת פרק:
4,500.00 איטום גגוני בטון מעל פירים 1.5.20 תת פרק:

4,394,619.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:
79,450.00 דלתות עץ 1.6.1 תת פרק:

38,000.00 ארונות מטבח ומשטחי עבודה 1.6.2 תת פרק:
569,700.00 דלתות פלדה חסינות אש 1.6.4 תת פרק:
563,700.00 חלונות פלדה, תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה 1.6.5 תת פרק:

717,000.00 מאחזי יד ומעקות 1.6.6 תת פרק:
18,300.00 תעלות וסבכות פלדה 1.6.7 תת פרק:

515,169.00 שונות 1.6.8 תת פרק:

2,501,319.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא
180,013.50 צנרת מים קרים וחמים 1.7.1 תת פרק:

233,528.40 מגופים, ברזים, שסתומים 1.7.2 תת פרק:
3,060.00 בידוד 1.7.3 תת פרק:

169,222.50 מערכת נקזים ואיוורור 1.7.4 תת פרק:
183,248.10 קבועות תברואיות ואביזריהן 1.7.5 תת פרק:

30,064.50 סוללות, ברזים ומזרמים 1.7.6 תת פרק:

2,145,537.90 ניקוז מי גשם 1.7.7 תת פרק:
176,330.26 ביוב תיעול ומתקני סילוק )בגבולות המבנה( 1.7.8 תת פרק:

3,121,005.16מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:
692,536.00 נקודות 1.8.1 תת פרק:

823,866.00 גופי תאורה 1.8.2 תת פרק:
312,300.00 תאורת חרום מרכזית 1.8.3 תת פרק:

2,088,354.00 אינסטלציה חשמלית 1.8.4 תת פרק:
1,987,054.00 לוחות חשמל 1.8.5 תת פרק:

318,910.00 הארקות 1.8.6 תת פרק:

665,683.00 מתח גבוה ושנאים 1.8.7 תת פרק:
702,208.00 דיזל גנרטור 1.8.8 תת פרק:

76,500.00 מערכת אל פסק ומצברים 1.8.9 תת פרק:

202,224.00 תאורה עירונית -שינויים במהלך ביצוע מנהרה מתחת לכביש עירוני 1.8.10 תת פרק:
7,869,635.00עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

1,112,490.00 עבודות טיח 1.9.1 תת פרק:

46,545.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.2 תת פרק:

1,159,035.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:
139,450.00 ריצוף באריחי טרצו 1.10.1 תת פרק:
835,205.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.2 תת פרק:

190,000.00 ריצוף באריחי שיש 1.10.3 תת פרק:
352,450.00 חיפוי קירות 1.10.4 תת פרק:

1,517,105.00עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:
371,850.00 צבע פנים 1.11.1 תת פרק:

2,669,100.00 צבע חניון 1.11.2 תת פרק:
3,040,950.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

2,043,274.00 עבודות אלומיניום 1.12.1 תת פרק:
2,043,274.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

1,670,400.00 עבודות בטון דרוך בגשרים 1.13.1 תת פרק:

1,670,400.00עבודות בטון דרוך בגשרים 1.13 סה"כ לפרק:
30,400.00 חיפויים 1.14.1 תת פרק:

329,400.00 עבודות אבן 1.14.2 תת פרק:
359,800.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

1,243,600.00 ציוד ראשי . 1.15.1 תת פרק:

383,350.00 חשמל פיקוד ובקרה 1.15.2 תת פרק:

121,650.00 מערכות אורור וסינון אב"כ 1.15.3 תת פרק:
25,200.00 מערכת בקרת מיזוג אויר 1.15.4 תת פרק:

381,890.00 ציוד מיזוג אויר ואוורור 1.15.5 תת פרק:
106,320.00 תעלות, בידוד, אביזרי פיזור אויר ואביזרי תעלה 1.15.6 תת פרק:

2,262,010.00מערכות אורור ומיזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:
1,000,000.00 מעליות 1.17.1 תת פרק:

1,000,000.00מעליות 1.17 סה"כ לפרק:
63,000.00 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 1.22.1 תת פרק:
16,465.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.2 תת פרק:

120,900.00 תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.3 תת פרק:

25,000.00 תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 1.22.4 תת פרק:
225,365.00רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

268,540.00 שילוט 1.29.1 תת פרק:
268,540.00שילוט 1.29 סה"כ לפרק:

32,490.00 ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30.1 תת פרק:

32,490.00מוצרי ריהוט לבנין 1.30 סה"כ לפרק:
326,624.00 מערכת גילוי אש וטלפון כבאים 1.34.1 תת פרק:



סה"כ נושא
120,345.00 מערכת כריזה 1.34.2 תת פרק:

207,475.00 מערכת ניהול עשן 1.34.3 תת פרק:
13,898.00 מערכות אינטרקום מחסה 1.34.4 תת פרק:

9,775.00 בדיקות ואינטגרציה -מערכות בטיחות אש 1.34.5 תת פרק:
40,100.00 תשתיות למערכות בטיחות אש 1.34.6 תת פרק:

3,525.00 מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) 1.34.7 תת פרק:

1,079,778.00 מערכת כיבוי אש - צנרת ואביזרים 1.34.8 תת פרק:
883,120.00 מערכת ספרינקלרים 1.34.9 תת פרק:

142,000.00 חדר משאבות 1.34.10 תת פרק:
65,000.00 מערכת גילוי וכיבוי אש 1.34.11 תת פרק:

2,891,640.00עבודות גילוי אש ,טלפון כבאים ,ניהול עשן,כריזה ,אינטרקום מ 1.34 סה"כ לפרק:
332,606.00 פיתוח נופי 1.40.1 תת פרק:

7,600.00 עבודות פיתוח ושיקום 1.40.10 תת פרק:
340,206.00פיתוח 1.40 סה"כ לפרק:

43,220.00 ראש מערכת-גג 1.41.1 תת פרק:
16,800.00 מחשבים ובקרי השקיה-גג 1.41.2 תת פרק:

80,167.00 צנרת השקיה-גג 1.41.3 תת פרק:
128,660.00 שלוחות טפטוף-גג 1.41.4 תת פרק:

750.00 שונות-גג 1.41.5 תת פרק:

22,420.00 ראש מערכת-קרקע 1.41.6 תת פרק:
15,600.00 מחשבים ובקרי השקיה-קרקע 1.41.7 תת פרק:

33,385.00 צנרת השקיה-קרקע 1.41.8 תת פרק:

18,182.00 שלוחות טפטוף-קרקע 1.41.9 תת פרק:
625.00 שונות-קרקע 1.41.10 תת פרק:

63,680.00 ראש מערכת-השלמות 1.41.11 תת פרק:
30,600.00 מחשבים ובקרי השקיה-השלמות 1.41.12 תת פרק:

3,528.00 ממטירים-השלמות 1.41.13 תת פרק:

50,795.00 צנרת השקיה-השלמות 1.41.14 תת פרק:
45,130.00 שלוחות טפטוף-השלמות 1.41.15 תת פרק:

1,300.00 שונות-השלמות 1.41.16 תת פרק:
2,337,506.20 גינון והשקייה 1.41.17 תת פרק:

42,870.00 מרבדי דשא 1.41.20 תת פרק:

2,935,218.20עבודות גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:
281,135.00 ריהוט רחוב 1.42.1 תת פרק:

4,700.00 ברזיות 1.42.2 תת פרק:
285,835.00ריהוט רחוב 1.42 סה"כ לפרק:

363,000.00 גדרות 1.44.1 תת פרק:

363,000.00גדרות 1.44 סה"כ לפרק:
53,406.50 עבודות פירוק והכנה 1.51.1 תת פרק:

53,406.50סלילה 1.51 סה"כ לפרק:
73,440.00 מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59.1 תת פרק:

73,440.00מרחבים מוגנים 1.59 סה"כ לפרק:
1,350,000.00 הקצב לעבודות רג'י 1.99.1 תת פרק:

1,350,000.00הקצבים 1.99 סה"כ לפרק:

חניוןסה"כ לתת כתב: 182,466,487.86

דיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערב 2 תת כתב:

סה"כ נושא
4,913,030.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:

4,913,030.00עבודות בטון באתר 2.2 סה"כ לפרק:
3,505,905.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23.1 תת פרק:

3,505,905.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23 סה"כ לפרק:
3,109,000.00 עוגן קרקע קבוע 2.26.1 תת פרק:

3,109,000.00עוגני קרקע 2.26 סה"כ לפרק:
316,000.00 קירות תומך מקרקע משוריינת 2.43.1 תת פרק:

316,000.00קירות תומכים מקרקע משוריינת 2.43 סה"כ לפרק:

7,831,500.00 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:



סה"כ נושא
836,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 2.51.3 תת פרק:

8,667,500.00עבודות סלילה 2.51 סה"כ לפרק:
3,663,500.00 תת פרק 54.01 - עבודות מנהור 2.54.1 תת פרק:

3,663,500.00עבודות מנהור 2.54 סה"כ לפרק:

דיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערבסה"כ לתת כתב: 224,174,935.00

מעבר תת קרקעי להולכי רגל 3 תת כתב:

סה"כ נושא
558,413.00 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:

558,413.00עבודות בטון באתר 3.2 סה"כ לפרק:
32,000.00 דלתות פלדה חסינות אש 3.6.4 תת פרק:

32,000.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 3.6 סה"כ לפרק:
38,361.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 3.23.1 תת פרק:

38,361.60ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 3.23 סה"כ לפרק:
300,000.00 עבודות עפר 3.51.2 תת פרק:

51,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 3.51.3 תת פרק:
351,000.00עבודות סלילה 3.51 סה"כ לפרק:

מעבר תת קרקעי להולכי רגלסה"כ לתת כתב: 3979,774.60

מעבר תת קרקעי לרכב 4 תת כתב:

סה"כ נושא
2,797,418.00 עבודות בטון יצוק באתר 4.2.1 תת פרק:

2,797,418.00עבודות בטון באתר 4.2 סה"כ לפרק:
1,384,252.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 4.23.1 תת פרק:

1,384,252.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 4.23 סה"כ לפרק:

48,510.00 עבודות הכנה 4.51.1 תת פרק:
300,000.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

51,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 4.51.3 תת פרק:
399,510.00עבודות סלילה 4.51 סה"כ לפרק:

מעבר תת קרקעי לרכבסה"כ לתת כתב: 44,581,180.00

רמפות ועבודות סלילה 5 תת כתב:

סה"כ נושא
919,398.00 עבודות בטון יצוק באתר 5.2.1 תת פרק:

919,398.00עבודות בטון באתר 5.2 סה"כ לפרק:
1,126,872.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 5.23.1 תת פרק:

1,126,872.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 5.23 סה"כ לפרק:

832,000.00 עוגן קרקע קבוע 5.26.1 תת פרק:
832,000.00עוגני קרקע 5.26 סה"כ לפרק:

408,625.00 עבודות הכנה 5.51.1 תת פרק:

869,368.00 עבודות עפר 5.51.2 תת פרק:
303,810.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 5.51.3 תת פרק:
825,145.00 שכבת אספלטיות במיסעות 5.51.4 תת פרק:

720,840.00 עבודות ניקוז ומניעת סחף 5.51.5 תת פרק:
301,210.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 5.51.6 תת פרק:

256,240.00 עבודות שילוט ותמרור 5.51.31 תת פרק:

161,550.00 עבודות סימון כבישים 5.51.32 תת פרק:
121,000.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות 5.51.33 תת פרק:

75,250.00 מעקות בטיחות מבטון 5.51.36 תת פרק:
82,200.00 התקני קצה וסופגי אנרגיה 5.51.37 תת פרק:

4,125,238.00עבודות סלילה 5.51 סה"כ לפרק:
165,000.00 תת-פרק 54.01 - עבודות מנהור 5.54.1 תת פרק:

165,000.00עבודות מנהור 5.54 סה"כ לפרק:

רמפות ועבודות סלילהסה"כ לתת כתב: 57,168,508.00

מבנה כניסה 6 תת כתב:



סה"כ נושא
1,010,000.00 מסגרות חרש 6.19.5 תת פרק:

1,010,000.00מבני פלדה 6.19 סה"כ לפרק:

מבנה כניסהסה"כ לתת כתב: 61,010,000.00

גשרי שילוט 8 תת כתב:

סה"כ נושא
157,045.00 עבודות בטון יצוק באתר 8.2.1 תת פרק:

157,045.00עבודות בטון באתר 8.2 סה"כ לפרק:
729,500.00 גשרי שילוט - מבנה 8.19.2 תת פרק:

729,500.00מבני פלדה 8.19 סה"כ לפרק:
151,623.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 8.23.1 תת פרק:

151,623.60ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 8.23 סה"כ לפרק:
5,280.00 עבודות עפר 8.51.2 תת פרק:

5,280.00עבודות סלילה 8.51 סה"כ לפרק:

גשרי שילוטסה"כ לתת כתב: 81,043,448.60

חדר מיישרים 9 תת כתב:

סה"כ נושא
1,089,680.00 עבודות בטון יצוק באתר 9.1.1 תת פרק:

1,089,680.00קונסטרוקציה 9.1 סה"כ לפרק:

113,900.00 מסגרות אומן 9.6.1 תת פרק:
113,900.00נגרות ומסגרות אומן 9.6 סה"כ לפרק:

525,050.00 צנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת -מולטיטבולר 9.81.1 תת פרק:

182,700.00 חפירות ושחות לצנרת חשמל ותקשורת -מולטיטבולר 9.81.2 תת פרק:
12,000.00 הארקות בחדר מיישרים 9.81.3 תת פרק:

719,750.00עבודות חשמל לחיבור תחנת מיישרים 9.81 סה"כ לפרק:

חדר מיישריםסה"כ לתת כתב: 91,923,330.00

מבנה הגנה על מובל ביוב 10 תת כתב:

סה"כ נושא
948,948.00 עבודות בטון יצוק באתר 10.2.1 תת פרק:

948,948.00עבודות בטון באתר 10.2 סה"כ לפרק:

מבנה הגנה על מובל ביובסה"כ לתת כתב: 10948,948.00

שלבי ביצוע כבישים וסלילה 11 תת כתב:

סה"כ נושא
30,670.00 עבודות הכנה 11.51.1 תת פרק:

84,200.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 11.51.3 תת פרק:
136,365.00 שכבת אספלטיות במיסעות 11.51.4 תת פרק:

44,550.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 11.51.6 תת פרק:

1,184.00 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 11.51.35 תת פרק:
296,969.00עבודות סלילה 11.51 סה"כ לפרק:

48,000.00 גדרות ומעקות 11.54.1 תת פרק:

74,830.00 תמרור,שילוט,צביעה וסימון כבישים 11.54.2 תת פרק:

84,900.00 במערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) 11.54.3 תת פרק:
207,730.00תמרור,צביעה,אמצעי בטיחות,תח"צ-מחירון מחלקת דרכים עי 11.54 סה"כ לפרק:

1,197,200.00 הסדרי תנועה לביצוע 11.99.1 תת פרק:

1,197,200.00הקצבים 11.99 סה"כ לפרק:

שלבי ביצוע כבישים וסלילהסה"כ לתת כתב: 111,701,899.00

מבנה פשייה 12 תת כתב:

סה"כ נושא
855,000.00 מסגרות חרש 12.19.5 תת פרק:

855,000.00מבני פלדה 12.19 סה"כ לפרק:

מבנה פשייהסה"כ לתת כתב: 12855,000.00



גשר תליית צנרת 13 תת כתב:

סה"כ נושא
8,200.00 עבודות בטון יצוק באתר 13.2.1 תת פרק:

8,200.00עבודות בטון באתר 13.2 סה"כ לפרק:
114,800.00 מסגרות חרש 13.19.5 תת פרק:

114,800.00מבני פלדה 13.19 סה"כ לפרק:
27,705.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 13.23.1 תת פרק:

27,705.60ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 13.23 סה"כ לפרק:

גשר תליית צנרתסה"כ לתת כתב: 13150,705.60

מיתוג 14 תת כתב:

סה"כ נושא
493,000.00 תמרור ושילוט 14.1.51 תת פרק:

493,000.00מיתוג 14.1 סה"כ לפרק:

מיתוגסה"כ לתת כתב: 14493,000.00

מערכת כרטוס ומתח נמוך 15 תת כתב:

סה"כ נושא
84,000.00 אביזרים, התקנות וחיווט 15.1.1 תת פרק:

10,000.00 חיבור למרכז בקרת כניסות במנת"י 15.1.2 תת פרק:

94,000.00רשת התקשורת ומערך המחשוב 15.1 סה"כ לפרק:
1,168,400.00 רכיבי בקרת חניון - אספקה והתקנה 15.2.1 תת פרק:

רכיבי מרכז הבקרה 15.2.2 תת פרק:

26,100.00 מכשירי ולידציה ומסופונים 15.2.3 תת פרק:

5,000.00 כבילה וחיווט 15.2.4 תת פרק:
1,199,500.00מערכת ניהול חניון 15.2 סה"כ לפרק:

506,500.00 רכיבי מערכת טמ"ס 15.3.1 תת פרק:

12,500.00 רכיבי מרכז הבקרה 15.3.2 תת פרק:

10,000.00 כבילה וחיווט 15.3.3 תת פרק:
529,000.00מערכת טמ"ס 15.3 סה"כ לפרק:

8,000.00 חיבור רכיבי מע' כריזה למנת"י 15.4.1 תת פרק:

8,000.00מערכת כריזה 15.4 סה"כ לפרק:
14,000.00 -CDR+PDR תכנון 15.5.1 תת פרק:

47,000.00VIDEO W ומסכי HMI מרכז בקרה - חומרה עבור המערכת המרכזית 15.5.2 תת פרק:
163,000.00 מרכז בקרה - תוכנה ואפליקציה HMI עבור המערכת המרכזית 15.5.3 תת פרק:

34,100.00 מכרז בקרה - חומרה ותוכנה למערכות ניהול וידאו ותצוגה 15.5.4 תת פרק:
214,520.00 נקודות בקרה וציוד קצה 15.5.5 תת פרק:

46,100.00 תקשורת וארונות בקרה 15.5.6 תת פרק:

59,240.00 כבלי תקשורת וחשמל 15.5.7 תת פרק:
26,810.00 T.V. מערכת אק"מ (אנטנת קליטה מרכזית) משולבת 15.5.8 תת פרק:

604,770.00בקרת מבנה 15.5 סה"כ לפרק:
56,350.00 רכיבי מערכת גילוי פריצה - אספקה והתקנה 15.6.1 תת פרק:

52,000.00 רכיבי מרכז הבקרה 15.6.2 תת פרק:
108,350.00מערכת גילוי פריצה 15.6 סה"כ לפרק:

1,057,700.00 מערכת הכוונה אדום - ירוק 15.7.1 תת פרק:

87,800.00 מערכת הכוונה מקומות חניה בחניון פתוח 15.7.2 תת פרק:

1,145,500.00מערכת הכוונה למקומות חניה 15.7 סה"כ לפרק:
57,450.00 מובילים 15.8.1 תת פרק:

1,910.00 עבודות מיוחדות - כבלים 15.8.2 תת פרק:

4,350.00 נקודות ועבודות מיוחדות 15.8.3 תת פרק:

15,250.00 ש"ע ברג'י 15.8.4 תת פרק:
78,960.00מתקני חשמל 15.8 סה"כ לפרק:

238,126.00 תשתיות בקרה 15.9.1 תת פרק:

113,692.00 תשתיות תקשורת עירונית 15.9.2 תת פרק:

71,511.00 תשתיות בזק 15.9.3 תת פרק:
41,800.00 אופטיקה 15.9.4 תת פרק:

12,900.00 תשתיות טלפונים 15.9.5 תת פרק:



סה"כ נושא
478,029.00תשתיות תקשורת 15.9 סה"כ לפרק:

14,300.00 שונות 15.10.1 תת פרק:

14,300.00שונות 15.10 סה"כ לפרק:

מערכת כרטוס ומתח נמוךסה"כ לתת כתב: 154,260,409.00

אחזקת מבנה 16 תת כתב:

סה"כ נושא
כח אדם 16.1.1 תת פרק:

כח אדם בחניון מחלף 4-9 16.1 סה"כ לפרק:
אחזקת מבנה 16.2.1 תת פרק:

חומרים מתכלים וציוד לתחזוקה שוטפת 16.2.2 תת פרק:
עבודות אחזקה בחניון מחלף 4-9 16.2 סה"כ לפרק:

מערכות אבטחת מידע/ סייבר - כללי 16.3.1 תת פרק:

מערכות אבטחת מידע/ סייבר 16.3 סה"כ לפרק:

אחזקת מבנהסה"כ לתת כתב: 16

131,757,625.66סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

131,757,625.66 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:
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תת כתב: חניון

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
210,000.00 60.00 3,500.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים/מעברים תחתיים 1.2.0010

210,000.00210,000.00210,000.00210,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1.21.21.21.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

210,000.00210,000.00210,000.00210,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,200.00 540.00 130.00 מ"ק בטון רזה 2.1.0010

1,652,000.00 800.00 2,065.00 מ"ק יסודות רדודים יצוקים כנגד הסלע, מבטון ב-40 במידות כלשהם. 2.1.0020

264,000.00 1,200.00 220.00 מ"ק קורות קשר מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, יצוקות ע"ג הקרקע (ללא טפסה 
תחתונה).

2.1.0030

1,033,090.00 1,030.00 1,003.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-30 בעוביים כלשהם. 2.1.0040

550,550.00 1,430.00 385.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך מלבני בחתכים כלשהם. 2.1.0050

538,560.00 1,760.00 306.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך משולב, חצי עגול ומלבן. 2.1.0060

33,180.00 1,580.00 21.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך עגול בקטרים 40-70 ס"מ 2.1.0070

638,400.00 1,330.00 480.00 מ"ק קורות עליונות ומעקות מבטון ב-,30 בחתכים כלשהם 2.1.0080

1,773,750.00 1,290.00 1,375.00 מ"ק השלמות יציקה מבטון ב-30 בין אלמנטי בטון טרום ובין אלמנטי בטון 
טרום לקורות/מעקות

2.1.0090

1,421,050.00 970.00 1,465.00 מ"ק טופינג בטון ב-,30 בעוביים שונים, יצוק מעל לוחות טרומיים. 2.1.0100

114,000.00 1,425.00 80.00 מ"ק תקרת בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ 2.1.0110

1,121,400.00 1,335.00 840.00 מ"ק תקרת בטון ב-30 בעובי משתנה 20-30 ס"מ. 2.1.0120

726,100.00 1,370.00 530.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 25 ס''מ 2.1.0130

459,900.00 1,260.00 365.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 30 ס''מ 2.1.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/20219

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
95,760.00 1,260.00 76.00 מ"ק תקרות בטון ב-30 עובי 35 ס"מ 2.1.0150

73,125.00 1,125.00 65.00 מ"ק תקרת בטון ב-30 בעובי 45 ס"מ. 2.1.0160

1,177,000.00 1,100.00 1,070.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 60 ס"מ 2.1.0170

50,000.00 1,000.00 50.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 103 ס"מ 2.1.0180

4,160,000.00 1,300.00 3,200.00 מ"ק קירות בטון בעוביים שונים בין 20 ל- 50 ס"מ. 2.1.0190

130,200.00 1,240.00 105.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 60 2.1.0200

204,000.00 1,200.00 170.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 75 ס"מ 2.1.0210

335,000.00 1,000.00 335.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי עד 100 ס"מ 2.1.0220

119,000.00 1,700.00 70.00 מ"ק מהלכי מדרגות מבטון ב-,30 לרבות משטחים אופקיים , משופעים בעוביים
כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

2.1.0230

42,560.00 1,330.00 32.00 מ"ק רצפת בטון תלויה במידות שונות בולטת מקורה ו/או מקיר 2.1.0240

13,860.00 990.00 14.00 מ"ק טבלת גישה מבטון ב-30 בעובי כלשהו 2.1.0250

174,000.00 1,200.00 145.00 מ"ק ווטות/תושבות מבטון ב-30 במידות שונות עבור פלטות גישה. 2.1.0260

2,065,500.00 1,350.00 1,530.00 מ"ק קורות תחתונות מבטון ב-30 במידות כלשהם 2.1.0270

776,250.00 1,350.00 575.00 מ"ק קורות שאינן נושאות תקרה 2.1.0280

551,300.00 37.00 14,900.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0290

16,650.00 90.00 185.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-50 במקום ב-30 2.1.0300

9,327,500.00 4,100.00 2,275.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

2.1.0310

47,082.00 7.00 6,726.00 מ"ר מצע מ- 2 יריעות פוליאתילן בעובי  30 מתחת  מיקרון כול אחת . 2.1.0320

19,710.00 30.00 657.00 מ"א תפר עבודה 2.1.0330



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202110

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
111,600.00 120.00 930.00 מ"א תוספת מחיר להשלמת יציקה ולקורות עבור יצקת תעלת בטון לפי הפרט 2.1.0340

379,200.00 1,600.00 237.00 מ"ק רצפות תקרות וקירות בורות שאיבה ומאגרי מים מבטון ב-30 2.1.0350

30,265,477.0030,265,477.0030,265,477.0030,265,477.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון חשוף 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
444,528.00 70.00 6,350.40 מ"ר תוספת עבור יצירת שטחים אנכיים של בטון חשוף (קירות) בתבניות 

מלוחות עץ (טפסה כפולה)
2.3.0010

600,600.00 520.00 1,155.00 מ"ר אריחי בטון אדריכלי UHPC לפי פרט ב של אדריכל 2.3.0020

128,000.00 40.00 3,200.00 מ"ר תוספת עבור בטון יצוק בתבניות פלדה חלקות 2.3.0030

410,000.00 200.00 2,050.00 מ"ר מדרכה מבטון סרוק כולל זיון 2.3.0040

1,583,128.001,583,128.001,583,128.001,583,128.00 בטון חשוףבטון חשוףבטון חשוףבטון חשוף 2.32.32.32.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

31,848,605.0031,848,605.0031,848,605.0031,848,605.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום 3 פרק:

מוצרי בטון טרום 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,310,600.00 620.00 16,630.00 מ"ר לוחות טרומיים חלולים דרוכים בעובי 40 ס"מ באורכים שונים 3.1.0010

51,000.00 850.00 60.00 מ"ר לוחות חלולים דרוכים בעובי 50 ס"מ 3.1.0020

10,361,600.0010,361,600.0010,361,600.0010,361,600.00 מוצרי בטון טרוםמוצרי בטון טרוםמוצרי בטון טרוםמוצרי בטון טרום 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,361,600.0010,361,600.0010,361,600.0010,361,600.00 מוצרי בטון טרוםמוצרי בטון טרוםמוצרי בטון טרוםמוצרי בטון טרום 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניית מחיצות בלוק בטון 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,240.00 136.00 215.00 מ"ר מחיצות בלוק בטון בעובי 10 ס"מ 4.1.0010

258,750.00 230.00 1,125.00 מ"ר קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ לקירות עגולים וישרים 4.1.0020

287,990.00287,990.00287,990.00287,990.00 בניית מחיצות בלוק בטוןבניית מחיצות בלוק בטוןבניית מחיצות בלוק בטוןבניית מחיצות בלוק בטון 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

287,990.00287,990.00287,990.00287,990.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום רצפות במגע עם קרקע 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
662,625.00 85.50 7,750.00 מ"ר איטום ביריעות ביטומניות נדבקות לבטון בעובי 5 מ"מ מסוג "PRE-B" או 

שו"ע
5.1.0010

10,800.00 540.00 20.00 יח' איטום במעברי צינורות בעזרת אביזרי אטימה מתועשים "דלמר דלביט" או
שו"ע (הערכת כמות)

5.1.0020

22,500.00 450.00 50.00 מ"א 240/25 NITRIFLEX איטום תפרי התפשטות באמצעות אביזר מתועש מסוג
BV או שו"ע

5.1.0030

18,000.00 36.00 500.00 מ"א  20 X 10 או שו"ע  במידות של "ELASTO SWELL" עצר מים מתנפח מסוג
מ"מ

5.1.0040

713,925.00713,925.00713,925.00713,925.00 איטום רצפות במגע עם קרקעאיטום רצפות במגע עם קרקעאיטום רצפות במגע עם קרקעאיטום רצפות במגע עם קרקע 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,175.00 40.50 350.00 מ"א  20 X 10 או שו"ע  במידות של "ELASTO SWELL" עצר מים מתנפח מסוג

מ"מ
5.2.0010

14,400.00 9.00 1,600.00 מ"ר הכנת השטח לרבות חיתוך קוצים לעומק 2 ס"מ לתוך הבטון, סיתות כיסי 
סגרגציה ובליטות בטון חדות, מילוי חורים ושקעים באמצעות תערובת 

"ספיר 620" סתימת דיווידגים בפקקים "KP3" או שו"ע

5.2.0020

67,500.00 450.00 150.00 מ"א איטום תפרים באמצעות אביזר אטימה מסוג "BV 240/25 NITRIFLEX" או
שו"ע

5.2.0030

194,220.00 117.00 1,660.00 מ"ר איטום ביטומני דו רכיבי מסוג "רפידפלקס" או שו"ע בעובי 5 מ"מ יבש 5.2.0040

44,820.00 27.00 1,660.00 מ"ר הגנת האיטום לרבות בד גיאוטכני 200 גר\מ"ר ויריעת HDPE בעובי 1 
מ"מ

5.2.0050

335,115.00335,115.00335,115.00335,115.00 איטום קירות יצוקים במרווח עבודהאיטום קירות יצוקים במרווח עבודהאיטום קירות יצוקים במרווח עבודהאיטום קירות יצוקים במרווח עבודה 5.25.25.25.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,350.00 270.00 5.00 יח' איטום מעבר צינורות או כבלים בודדיפ דרך שרוולים בקירות בטון 

באמצעות אביזר אטימה מתועש p-pipe או שו"ע (הערכת כמות)
5.3.0010

2,700.00 540.00 5.00 יח' איטום מעבר כבל חשמל בודד או צינור בודד חלופה בעזרת אביזרי אטימה
"דלמר דלביט" או שו"ע (הערכת כמות)

5.3.0020

900.00 90.00 10.00 יח' איטום מעברי צינורות מבוטנים בקירות במריחות חומר איטום ביטומני 
"אלסטומיקס" או שו"ע בעובי 4 מ"מ יבש

5.3.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,400.00 10,800.00 3.00 יח' איטום מעבר קבוצות כבלי חשמל דרך כוורת מתכת אל חלד בעובי 4 מ"מ 

במידות מתאימות לכמות הכבלים ומידות הפתחים (הערכת כמות)
5.3.0040

13,500.00 2,700.00 5.00 יח' איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל דרך כוורת PVC מתועשת (הערכת 
כמות)

5.3.0050

50,850.0050,850.0050,850.0050,850.00 איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעייםאיטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעייםאיטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעייםאיטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים 5.35.35.35.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קיר דיפון כלונסאות של כביש (BOX) כניסה לחניון במפלס 2- 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ערב אוטם בקורת ראש מעל קיר דיפון כלונסאות כלול בפרק עבודות בטון

יצוק באתר

54,000.00 54.00 1,000.00 מ"ר קיר מיישר לקבלת האיטום באמצעות התזת בטון לרבות הכנת השטח 5.4.0020

45,000.00 450.00 100.00 מ"א  NITRIFLEX" איטום תפרי הפרדה באביזרי אטימה מתועשים מסוג
240/25BV" או שו"ע לרבות קיבוע בעזרת ברגים ודיבלים

5.4.0030

117,000.00 117.00 1,000.00 מ"ר איטום ביטומני דו רכיבי מסוג "רפידפלקס" או שו"ע בעובי 5 מ"מ יבש 5.4.0040

4,050.00 40.50 100.00 מ"א עצר מים מתנפח מסוג "ELASTO SWELL" או שו"ע במידות 20X10 ס"מ 5.4.0050

31,500.00 315.00 100.00 יח' השלמות איטום ע"י הזרקות פוליאוריטן מתנפח דרך פיות נקודתיות 5.4.0060

13,500.00 135.00 100.00 מ"א  SIKA" איטום תפר הפרדה בקיר ציפוי באמצעות אביזר אטימה מתועש
JOINT1000" או שו"ע

5.4.0070

265,050.00265,050.00265,050.00265,050.00 איטום קיר דיפון כלונסאות של כביש (BOX) כניסהאיטום קיר דיפון כלונסאות של כביש (BOX) כניסהאיטום קיר דיפון כלונסאות של כביש (BOX) כניסהאיטום קיר דיפון כלונסאות של כביש (BOX) כניסה 5.45.45.45.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי בבור ניקוז ופיר מעלית 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 18.00 50.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.5.0010

11,340.00 81.00 140.00 מ"ר איטום על בסיס צמנט הידראולי מסוג "ספירקוט 730" או שו"ע בכמות 
כוללת 3 ק"ג\מ"ר לרבות הכנת השטח

5.5.0020

2,250.00 225.00 10.00 יח'  SAPIR THANE" איטום במעברי צינורות באמצעות מסטיק פוליאוריטן
230" או שו"ע (הערכת כמות)

5.5.0030

14,490.0014,490.0014,490.0014,490.00 איטום פנימי בבור ניקוז ופיר מעליתאיטום פנימי בבור ניקוז ופיר מעליתאיטום פנימי בבור ניקוז ופיר מעליתאיטום פנימי בבור ניקוז ופיר מעלית 5.55.55.55.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי בבור ביוב 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
360.00 18.00 20.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.6.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 225.00 40.00 מ"ר מערכת איטום על בסיס אפוקסי מסוג "ספיר 330" או שו"ע ב-2 שכבות 

בכמות כוללת 2 ק"ג\מ"ר לרבות הכנת השטח ופריימר "ספיר 300" או 
שו"ע

5.6.0020

1,440.00 360.00 4.00 יח' איטום במעברי צינורות באמצעות אביזרת אטימה "KOR-N-SEAL" או 
שו"ע

5.6.0030

10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00 איטום פנימי בבור ביובאיטום פנימי בבור ביובאיטום פנימי בבור ביובאיטום פנימי בבור ביוב 5.65.65.65.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי במאגר מים 5.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ערב אטימה ברצפה וקירות המאגר לפי סעיף 7.1 במפרט הטכני לאיטום 

כלול בפרק עבודות בטון יצוק באתר

5,400.00 90.00 60.00 מ"א  SIKA" 2507" או שו"ע על גבי מסטיק SIKA SWELL" עצר מים מתנפח
SWELL S" או שו"ע

5.7.0020

1,080.00 18.00 60.00 מ"א רולקה צמנטית בתערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע במידות 5X5 ס"מ 5.7.0030

52,200.00 90.00 580.00 מ"ר שכבת החלקה בעובי 3 מ"מ בתערובת "SIKA GARD 270" או שו"ע 5.7.0040

2,250.00 45.00 50.00 מ"א רולקה במידות 2X2 ס"מ במסטיק פוליאוריטן "SIKAFLEX PRO 3WF" או
שו"ע

5.7.0050

208,800.00 360.00 580.00 מ"ר מערכת איטום על בסיס פוליאוריאה מסוג "סיקה לסטיק 841ST" או שו"ע
בעובי 1.5 מ"מ לרבות בדיקות שליפה, אחוזי לחות וכד'

5.7.0060

269,730.00269,730.00269,730.00269,730.00 איטום פנימי במאגר מיםאיטום פנימי במאגר מיםאיטום פנימי במאגר מיםאיטום פנימי במאגר מים 5.75.75.75.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום תעלת ניקוז בחדר משאבות 5.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
450.00 450.00 1.00 מ"ק בטון שיפועים ב-20 לרבות הכנת השטח 5.8.0010

900.00 180.00 5.00 מ"ר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג "PU-W" או שו"ע בעובי 2 מ"מ לרבות 
פריימר "EP-W" בכמות 300 גר'\מ"ר וציפוי הגנה מסוג "PU-PROOF" או 

שו"ע בכמות 300 גר'\מ"ר

5.8.0020

1,350.001,350.001,350.001,350.00 איטום תעלת ניקוז בחדר משאבותאיטום תעלת ניקוז בחדר משאבותאיטום תעלת ניקוז בחדר משאבותאיטום תעלת ניקוז בחדר משאבות 5.85.85.85.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון ,-5 6- 5.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,940.00 18.00 330.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.9.0010

56,700.00 54.00 1,050.00 מ"ר איטום על בסיס צמנט הידראולי "ספירקוט 730" או שו"ע ב-2 שכבות 
בכמות כוללת 2 ק"ג\מ"ר

5.9.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

62,640.0062,640.0062,640.0062,640.00 איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון ,-5 6-איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון ,-5 6-איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון ,-5 6-איטום רצפת חלל מנוקז במפלס חניון ,-5 6- 5.95.95.95.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכניים מרוצפים 5.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 18.00 50.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.10.0010

18,000.00 90.00 200.00 מ"ר איטום על בסיס פוליאוריטן ביטומני מסוג "POLYLAC" או שו"ע בעובי 3 
מ"מ שכבה יבשה לרבכות הכנת השטח

5.10.0020

2,160.00 10.80 200.00 מ"ר נייר טול 250 להגנת האיטום 5.10.0030

21,060.0021,060.0021,060.0021,060.00 איטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכנייםאיטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכנייםאיטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכנייםאיטום מעל רצפת חדרים רטובים או חדרים טכניים 5.105.105.105.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חדרים רטובים 5.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,655.00 63.00 185.00 מ"ר איטום באמצעות "ספיר הרבצע צמנטית אטומה 505" או שו"ע בעובי 8 

מ"מ לרבות הכנת השטח ורשת חיזוק "אינטרגלס" במשקל 60 גר'\מ"ר 
בחיבורים שונים ואיטום במעברי צינורות באמצעות "אטם למעבר צנרת"

5.11.0010

11,655.0011,655.0011,655.0011,655.00 איטום קירות חדרים רטוביםאיטום קירות חדרים רטוביםאיטום קירות חדרים רטוביםאיטום קירות חדרים רטובים 5.115.115.115.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון ..-1. 5.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון -1 פתוחה לשמיים

7,200.00 720.00 10.00 מ"ק בטון שיפועים ב-20 5.12.0020

10,800.00 18.00 600.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.12.0030

1,800.00 18.00 100.00 מ"א קיטומים בפינות 90 מעלות במידה 2X2 ס"מ (הערכת כמות) 5.12.0040

634,500.00 270.00 2,350.00 מ"ר  "11-50 RHINO EXTREME" מערכת איטום על בסיס פוליאוריאה מסוג
או שו"ע בעובי 1.5 מ"מ לרבות טיפול בסדקים, הכנת השטח, שכבת נעלה 

על בסיס פוליאוריטן, אגרגט קוורץ

5.12.0050

654,300.00654,300.00654,300.00654,300.00 איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון 1איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון 1איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון 1איטום רמפות כניסה/יציאה לחניונים ורצפת חניון 1 5.125.125.125.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציה 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,890.00 63.00 30.00 מ"ר איטום על בסיס צמנט הידראולי "ספירקוט 730" או שו"ע ב-2 שכבות 

בכמות כוללת 2 ק"ג\מ"ר לרבות הכנת השטח
5.13.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,890.001,890.001,890.001,890.00 איטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציהאיטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציהאיטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציהאיטום רצפת נישות הידרנט ואינסטלציה 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מדרגות פתוחות לשמיים 5.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
720.00 720.00 1.00 מ"ק בטון שיפועים ב- 20 בפודסטים לרבות הכנת השטח 5.14.0010

4,950.00 90.00 55.00 מ"ר איטום על בסיס צמנט פולימר מסוג "MB2K" או שו"ע בעובי 2 מ"מ שכבה
יבשה

5.14.0020

5,670.005,670.005,670.005,670.00 איטום מדרגות פתוחות לשמייםאיטום מדרגות פתוחות לשמייםאיטום מדרגות פתוחות לשמייםאיטום מדרגות פתוחות לשמיים 5.145.145.145.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום גג מעל חניון ,-1מעבר הולכי רגל ותקרת BOX כביש כניסה... 5.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
איטום גג מעל חניון ,-1 גג חדר שנאים, גג מעל מעבר הולכי רגל וגג מעל 

BOX בכביש כניסה לחניון 2-

550,800.00 720.00 765.00 מ"ק בטון שיפועים ב-20 לרבות הכנת השטח 5.15.0020

9,000.00 18.00 500.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.15.0030

7,200.00 360.00 20.00 מ"א איטום תפרי התפשטות לרבות אביזר אטימה "SIKA JOINT 1000" או 
 SAPIR" שו"ע במידות מתאימות לרוחב התפר, מסטיק פוליאוריטן

THANE 230" או שו"ע, 2 שכבות של יריעותצ ביטומניות לא משורינות 
בעובי 5 מ"מ כל אחת, ברוחב 25 ו50 ס"מ, הכנת השטח

5.15.0040

642,600.00 126.00 5,100.00 מ"ר איטום בכל שטח הגגות ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות מסוג "פוליפז 
5M" או שו"ע בעובי 5 מ"מ על בסיס ,SBS יריעה עליונה נגד שורשים 

לרבות פריימר "GS474" או שו"G בכמות 300 גר'\מ"ר, ביטומן חם 105/25
בכמות 2 ק"ג\מ"ר, הכנת השטח ואיטום במעברי צינורות

5.15.0050

22,500.00 45.00 500.00 מ"א מעל הרולקה 2 שכבות של יריעות ביטומניות מסוג "פוליפז 5M" או שו"ע 
ברוחב 25 ו-50 ס"מ

5.15.0060

9,900.00 19.80 500.00 מ"א קיבוע קצה היריעה בעזרת סרגל אלומיניום במידות 30X5X7X1.5 מ"מ 
ומסטיק פוליאוריטן מסוג "SAPIR THANE 230" או שו"ע

5.15.0070

4,950.00 45.00 110.00 מ"ר בידוד תרמי מחורץ מעל משרדים מסוג "פוליפאן גג הפוך" או שו"ע בעובי 
6 ס"מ 15.15 במפרט הטכני לאיטום

5.15.0080

55,080.00 10.80 5,100.00 מ"ר בד גיאוטכני במשקל מרחבי 300 גר'\מ"ר 5.15.0090

206,550.00 40.50 5,100.00 מ"ר בטון הגנה ב-20 בעובי 5 ס"מ 5.15.0100

4,500.00 22.50 200.00 מ"ר לוחות פוליסטירן מוקצף F30 בעובי 3 ס"מ להגנת האיטום בשטחים 
אנכיים

5.15.0110

114,750.00 22.50 5,100.00 מ"ר יריעת ניקוז מסוג "ISODRAIN 8VLIES GEO" או שו"ע 5.15.0120
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,627,830.001,627,830.001,627,830.001,627,830.00 BO איטום גג מעל חניון ,-1מעבר הולכי רגל ותקרתBO איטום גג מעל חניון ,-1מעבר הולכי רגל ותקרתBO איטום גג מעל חניון ,-1מעבר הולכי רגל ותקרתBO איטום גג מעל חניון ,-1מעבר הולכי רגל ותקרת 5.155.155.155.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעקות במפלס פיתוח 5.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,500.00 45.00 700.00 מ"ר איטום באמצעות "ספיר הרבצע צמנטית אטומה 505" או שו"ע בעובי 6 

מ"מ לרבות הכנת השטח ורשת חיזוק "אינטרגלס" במשקל 60 גר'\מ"ר 
בחיבורים שונים

5.16.0010

6,300.00 63.00 100.00 מ"א איטום תפרים לרבות מוט ספוג פוליאתילן עגול ומסטיק פוליאוריטן 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע

5.16.0020

37,800.0037,800.0037,800.0037,800.00 איטום מעקות במפלס פיתוחאיטום מעקות במפלס פיתוחאיטום מעקות במפלס פיתוחאיטום מעקות במפלס פיתוח 5.165.165.165.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות תמך במפלס פיתוח יסודות גשרי שילוט וקירות מבנה.. 5.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
איטום קירות תמך במפלס פיתוח, יסודות גשרי שילוט וקירות מבנה הגנה 

על מובל קיים

5,400.00 9.00 600.00 מ"ר הכנת השטח לרבות חיתוך קוצים לעומק 2 ס"מ לתוך הבטון, סיתות כיסי 
סגרגציה ובליטות בטון חדות, מילוי חורים ושקעים באמצעות תערובת 

"ספיר 620", סתימת דיווידגים בפקקים "KP3" או שו"ע

5.17.0020

7,200.00 18.00 400.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.17.0030

10,800.00 108.00 100.00 מ"א איטום תפרים לרבות מוט ספוג פוליאתילן עגול ומסטיק פוליאוריטן 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע ויריעה ביטומנית לא משורינת 

"FLEXOBIT" או שו"ע בעובי 5 מ"מ וברוחב 25 ס"מ

5.17.0040

83,700.00 45.00 1,860.00 מ"ר איטום ביטומני דו רכיבי מסוג "רפידפלקס" או שו"ע בעובי 2 מ"מ יבש 5.17.0050

50,220.00 27.00 1,860.00 מ"ר הגנת האיטום לרבות בד גיאוטכני 200 גר\מ"ר ויריעת HDPE בעובי 1 
מ"מ

5.17.0060

157,320.00157,320.00157,320.00157,320.00 איטום קירות תמך במפלס פיתוח יסודות גשרי שילואיטום קירות תמך במפלס פיתוח יסודות גשרי שילואיטום קירות תמך במפלס פיתוח יסודות גשרי שילואיטום קירות תמך במפלס פיתוח יסודות גשרי שילו 5.175.175.175.17 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי באדניות 5.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 720.00 5.00 מ"ק בטון שיפועים ב-20 לרבות הכנת השטח 5.18.0010

900.00 18.00 50.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.18.0020

8,100.00 81.00 100.00 מ"ר איטום על בסיס צמנט הידראולי "ספירקוט 730" או שו"ע ב-3 שכבות 
בכמות כוללת 3 ק"ג\מ"ר לרבות הכנת השטח

5.18.0030

2,250.00 22.50 100.00 מ"ר יריעת ניקוז מסוג "ISODRAIN 8VLIES GEO" או שו"ע 5.18.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,850.0014,850.0014,850.0014,850.00 איטום פנימי באדניותאיטום פנימי באדניותאיטום פנימי באדניותאיטום פנימי באדניות 5.185.185.185.18 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום גגות חדרי מדרגות לובי ופירי מעלית 5.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,000.00 720.00 75.00 מ"ק בטון ב-20 בשיפועים לרבות הכנת השטח 5.19.0010

2,700.00 18.00 150.00 מ"א רולקה במידות 5X5 ס"מ בתערובת "ספיר 620" או שו"ע 5.19.0020

30,780.00 81.00 380.00 מ"ר איטום בשכבה אחת של יריעות ביטומניות מסוג "פוליפז 5M" או שו"ע 
בעובי 5 מ"מ על בסיס SBS לרבות פריימר "GS474" או שו"G בכמות 300

גר'\מ"ר, ביטומן חם 105/25 בכמות 2 ק"ג\מ"ר, הכנת השטח ואיטום 
במעברי צינורות

5.19.0030

6,750.00 45.00 150.00 מ"א מעל הרולקה 2 שכבות של יריעות ביטומניות מסוג "פוליפז 5M" או שו"ע 
ברוחב 25 ו-50 ס"מ

5.19.0040

2,970.00 19.80 150.00 מ"א קיבוע קצה היריעה בעזרת סרגל אלומיניום במידות 30X5X7X1.5 מ"מ 
ומסטיק פוליאוריטן מסוג "SAPIR THANE 230" או שו"ע

5.19.0050

17,100.00 45.00 380.00 מ"ר בידוד תרמי מחורץ מעל לובי מעליות מסוג "פוליפאן גג הפוך" או שו"ע 
בעובי 6 ס"מ 15.15 במפרט הטכני לאיטום

5.19.0060

4,104.00 10.80 380.00 מ"ר בד גיאוטכני במשקל מרחבי 300 גר'\מ"ר 5.19.0070

15,390.00 40.50 380.00 מ"ר בטון הגנה ב-20 בעובי 5 ס"מ 5.19.0080

133,794.00133,794.00133,794.00133,794.00 איטום גגות חדרי מדרגות לובי ופירי מעליתאיטום גגות חדרי מדרגות לובי ופירי מעליתאיטום גגות חדרי מדרגות לובי ופירי מעליתאיטום גגות חדרי מדרגות לובי ופירי מעלית 5.195.195.195.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום גגוני בטון מעל פירים 5.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 90.00 50.00 מ"ר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג "PU-W" או שו"ע בעובי 2 מ"מ שכבה 

יבשה לרבות פריימר "EP-W" או שו"ע בכמות 300 גר'\מ"ר והכנת השטח 
לפי סעיף

5.20.0010

4,500.004,500.004,500.004,500.00 איטום גגוני בטון מעל פיריםאיטום גגוני בטון מעל פיריםאיטום גגוני בטון מעל פיריםאיטום גגוני בטון מעל פירים 5.205.205.205.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,394,619.004,394,619.004,394,619.004,394,619.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

דלתות עץ 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,000.00 1,100.00 10.00 יח' N-01 דלת לבודה 6.1.0010

6,750.00 1,350.00 5.00 יח' N-02 דלת לבודה 6.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,300.00 1,100.00 3.00 יח' N-04 דלת לבודה 6.1.0030

8,400.00 1,400.00 6.00 יח' N-05 דלת לבודה פנימית לממ"ד 6.1.0040

20,000.00 20,000.00 1.00 יח' N-06 ארון מלתחות 6.1.0050

30,000.00 30,000.00 1.00 יח' N-07 לוקר חדר אופניים 6.1.0060

79,450.0079,450.0079,450.0079,450.00 דלתות עץדלתות עץדלתות עץדלתות עץ 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח ומשטחי עבודה 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 8,000.00 קומפלט1.00 N-03 יחידת ארון מטבח תחתון ועליון לפי פרט 6.2.0010

30,000.00 1,000.00 30.00 מ"א משטח של "אבן קיסר" או ש"ע בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ. 6.2.0020

38,000.0038,000.0038,000.0038,000.00 ארונות מטבח ומשטחי עבודהארונות מטבח ומשטחי עבודהארונות מטבח ומשטחי עבודהארונות מטבח ומשטחי עבודה 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה חסינות אש 6.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,800.00 7,200.00 4.00 יח' דלת חסינת אש MA-01 לפי רשימת מסגרות 6.4.0010

99,000.00 6,600.00 15.00 יח' דלת חסינת אש MA-03 לפי רשימת מסגרות 6.4.0020

101,500.00 20,300.00 5.00 יח' דלת חסינת אש MA-04 לפי רשימת מסגרות 6.4.0030

70,200.00 5,850.00 12.00 יח' דלת חסינת אש MA-05 לפי רשימת מסגרות 6.4.0040

28,600.00 14,300.00 2.00 יח' דלת חסינת אש MA-06 לפי רשימת מסגרות 6.4.0050

68,000.00 6,800.00 10.00 יח' דלת חסינת אש MA-07 לפי רשימת מסגרות 6.4.0060

40,800.00 6,800.00 6.00 יח' דלת חסינת אש MA-08 לפי רשימת מסגרות 6.4.0070

34,000.00 6,800.00 5.00 יח' דלת חסינת אש MA-09 לפי רשימת מסגרות 6.4.0080

6,800.00 6,800.00 1.00 יח' דלת חסינת אש MA-10 לפי רשימת מסגרות 6.4.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202119

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,600.00 11,600.00 1.00 יח' דלת חסינת אש MA-11 לפי רשימת מסגרות 6.4.0100

20,400.00 6,800.00 3.00 יח' דלת חסינת אש MA-12 לפי רשימת מסגרות 6.4.0110

17,000.00 8,500.00 2.00 יח' דלת חסינת אש MA-14 לפי רשימת מסגרות 6.4.0120

17,200.00 8,600.00 2.00 יח' דלת חסינת אש MA-15 לפי רשימת מסגרות 6.4.0130

25,800.00 8,600.00 3.00 יח' דלת חסינת אש MA-16 לפי רשימת מסגרות 6.4.0140

569,700.00569,700.00569,700.00569,700.00 דלתות פלדה חסינות אשדלתות פלדה חסינות אשדלתות פלדה חסינות אשדלתות פלדה חסינות אש 6.46.46.46.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חלונות פלדה, תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה 6.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,950.00 7,650.00 3.00 יח' רפפה MA-55 ברשימת מסגרות 6.5.0010

76,500.00 7,650.00 10.00 יח' רפפה קבועה MA-208 ברשימת מסגרות. 6.5.0020

45,900.00 7,650.00 6.00 יח' רפפה קבועה MA-209 ברשימת מסגרות. 6.5.0030

45,900.00 7,650.00 6.00 יח' רפפה קבועה MA-210 ברשימת מסגרות. 6.5.0040

219,450.00 570.00 385.00 מ"ר ארונות שרות מפח במידות שונות לפי פרטים MA-70 עד MA-85 ברשימת 
מסגרות.

6.5.0050

136,000.00 1,700.00 80.00 מ"ר סורג נגלל פרטים MA-111 עד MA-113 ברשימת מסגרות. 6.5.0060

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' חלון קבוע, פרט MA-170 ברשימת מסגרות. 6.5.0070

12,000.00 6,000.00 2.00 יח' חלון קבוע, פרט MA-171 ברשימת מסגרות. 6.5.0080

563,700.00563,700.00563,700.00563,700.00 חלונות פלדה, תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשןחלונות פלדה, תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשןחלונות פלדה, תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשןחלונות פלדה, תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן 6.56.56.56.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ומעקות 6.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180,000.00 400.00 450.00 מ"א מעקה MA-40 ברשימת מסגרות. 6.6.0010

105,000.00 700.00 150.00 מ"א מעקה MA-41 ברשימת מסגרות. 6.6.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202120

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 200.00 300.00 מ"א מאחז MA-42 ברשימת מסגרות. 6.6.0030

10,000.00 400.00 25.00 מ"א מעקה MA-43 ברשימת מסגרות. 6.6.0040

12,000.00 400.00 30.00 מ"א מאחז יד מעוגן לקיר ,UB-44 לפי רשימת פרטים. 6.6.0050

350,000.00 700.00 500.00 מ"א מעקה MA-45 ברשימת מסגרות. 6.6.0060

717,000.00717,000.00717,000.00717,000.00 מאחזי יד ומעקותמאחזי יד ומעקותמאחזי יד ומעקותמאחזי יד ומעקות 6.66.66.66.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תעלות וסבכות פלדה 6.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 650.00 4.00 יח' פרט MA-59.1 ברשימת מסגרות 6.7.0010

11,700.00 650.00 18.00 יח' פרט MA-59.2 ברשימת מסגרות 6.7.0020

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' פרט MA-59.3 ברשימת מסגרות 6.7.0030

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' פרט MA-59.4 ברשימת מסגרות 6.7.0040

18,300.0018,300.0018,300.0018,300.00 תעלות וסבכות פלדהתעלות וסבכות פלדהתעלות וסבכות פלדהתעלות וסבכות פלדה 6.76.76.76.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 6.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,250.00 1,250.00 1.00 יח' סולם שלבים, פרט MA-60 ברשימת מסגרות. 6.8.0010

210,000.00 60.00 3,500.00 מ"א קצה מדרכה פרט MA-110 ברשימת מסגרות. 6.8.0020

53,400.00 4,450.00 12.00 יח' סימון מוביל מנירוסטה לפי פרט MA-200 ברשימת מסגרות. 6.8.0030

38,400.00 3,200.00 12.00 יח' משטח אזהרה נגיש מנירוסטה לפי פרט MA-201 ברשימת מסגרות. 6.8.0040

4,680.00 780.00 6.00 יח' משטח אזהרה נגיש מפוליאוריטן לפי פרט MA-202 ברשימת מסגרות. 6.8.0050

3,400.00 850.00 4.00 יח' רפפה קבועה לפי פרט MA-205 ברשימת מסגרות. 6.8.0060

3,400.00 850.00 4.00 יח' רפפה קבועה לפי פרט MA-206 ברשימת מסגרות. 6.8.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202121

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 3,000.00 1.00 יח' חלון מעבר חדר משאבות, מאגר מים לפי פרט MA-21 ברשימת מסגרות. 6.8.0080

197,639.00 661.00 299.00 יח'  MA-114 עמוד מחסום מברזל ללא תאורת לד, עם מחזיר אור, לפי פרט
ברשימת מסגרות.

6.8.0090

515,169.00515,169.00515,169.00515,169.00 שונותשונותשונותשונות 6.86.86.86.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,501,319.002,501,319.002,501,319.002,501,319.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צנרת מים קרים וחמים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 מחירי הצנורות והאביזרים המונחים בקרקע, כוללים את עבודת 

החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע. .2 כל המחירים של חלקי המתכת
הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה..2 צינורות נחושת, מקטיני 

לחץ, מדי לחץ ומדי חום - ראה פרק 16

23,869.80 134.10 178.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 (ללא תפר), בקוטר ",2 גלוים ,לרבות 
ספחים מחוברים בהברגה או בקוויק אפ.

7.1.0020

60,933.60 167.40 364.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 (ללא תפר) בקוטר ",3 גלוים ,לרבות 
ספחים מחוברים  בקוויק אפ.

7.1.0030

49,473.00 207.00 239.00 מ"א צינור מגולוון מסוג סקדיול 40  ללא תפר בקוטר "4 למים קרים וחמים 
מותקן גלוי , לרבות ספחים מחוברים בקוויק אפ.

7.1.0040

2,520.00 252.00 10.00 מ"א קו מים מפלדה בקוטר "6 ע.ד. "5/32 עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 

1.00 מטר, כולל ספחים. חיבור לקו מים עירוני.

7.1.0050

2,079.00 207.90 10.00 מ"א קו מים מצינור פלדה, עם עטיפה פלסטית חיצונית  כדוגמת  APC "טריו" 
וציפוי מלט פנימי, בקוטר X5.32"4 מונח בחפירה בעומק עד 1מ'.

7.1.0060

5,688.00 71.10 80.00 מ"א  (S.P) צנורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום
בקוטר  20 מ"מ ללחץ עבודה 20 אטמ' מותקנים סמויים בקירות ומעברים 

כולל ספחי חיבור ,מבודד

7.1.0070

13,860.00 63.00 220.00 מ"א  (S.P) צנורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום
בקוטר  16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים סמויים בקירות ומעברים 

כולל ספחי חיבור ,מבודד

7.1.0080

3,024.00 75.60 40.00 מ"א  (S.P) צנורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום
בקוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 25 אטמ' מותקנים סמויים בקירות ומעברים 

כולל ספחי חיבור

7.1.0090

17,820.00 81.00 220.00 מ"א  (S.P) צנורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום
בקוטר 32 מ"מ ללחץ עבודה 25 אטמ' מותקנים סמויים בקירות ומעברים 

כולל ספחי חיבור

7.1.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202122

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
426.60 426.60 קומפלט1.00 חיבור צינור חדש בקוטר מעל "2 עד "4 לצינור קיים (מכל סוג וקוטר) עילי 7.1.0110

319.50 319.50 קומפלט1.00 תוספת לכל סוג של חיבור מים הנ"ל עבור ביצוע החיבור בתוך הקרקע, 
לרבות גילוי קו קיים וריקון המים.

7.1.0120

180,013.50180,013.50180,013.50180,013.50 צנרת מים קרים וחמיםצנרת מים קרים וחמיםצנרת מים קרים וחמיםצנרת מים קרים וחמים 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מגופים, ברזים, שסתומים 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,970.00 99.00 30.00 יח' ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה,  

קוטר "1/2 או ש"ע
7.2.0010

5,850.00 117.00 50.00 יח' ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה,  
קוטר "3/4 או ש"ע

7.2.0020

4,590.00 153.00 30.00 יח' ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה,  
קוטר  "1 או ש"ע

7.2.0030

2,475.00 49.50 50.00 יח' .T ברז ניל קוטר  "1/2 מצופה כרום, לרבות ספח הסתעפות 7.2.0040

6,210.00 207.00 30.00 יח' ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה,  
קוטר "1/2 1

7.2.0050

9,720.00 324.00 30.00 יח' שסתום אל חוזר קפיצי מפליז בקוטר "2 . ,חיבור בהברגה. 7.2.0060

14,940.00 1,494.00 10.00 יח' מגוף טריז מעבר חלק בקוטר "4 ל.ע. 16 אטמ' עם ציפוי פנימי מאמאיל 
וחיצוני אפוקסי קלוי או אמאיל כולל מחבר אוגן ואוגנים נגדיים.

7.2.0070

4,140.00 2,070.00 קומפלט2.00 מגוף טריז רחב/צר קוטר "6 7.2.0080

12,330.00 1,233.00 10.00 יח' מגוף טריז מעבר חלק בקוטר "3 ל.ע. 16 אטמ' עם ציפוי פנימי מאמאיל 
וחיצוני אפוקסי קלוי או אמאיל כולל מחבר אוגן ואוגנים נגדיים.

7.2.0090

1,980.00 99.00 20.00 יח' ברז גן מסגסוגת נחושת קוטר "3/4. 7.2.0100

4,914.00 1,638.00 3.00 יח' שסתום מסוג אל חוזר,בקוטר ",3 ל.ע. 16 אטמ' עם אוגן ואוגנים נגדיים. 7.2.0110

3,483.00 1,741.50 2.00 יח' ברז שריפה חיצוני"X3"3 לרבות זקף גוש בטון מצמר שטורץ ומעבר שטורץ 
2"X3."

7.2.0120

1,195.20 1,195.20 1.00 יח' ברז שריפה חיצוני "3 (או הסנקה אם אל חוזר) לרבות זקף גוש בטון מצמר 
שטורץ וברז  גן "3/4.

7.2.0130

9,572.40 9,572.40 1.00 יח' מקטין / שומר לחץ בקוטר "4 מאושר  UL כלל פרק לחץ מהיר תוצרת 
"דורות"  או ש"ע.

7.2.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202123

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,270.00 1,935.00 קומפלט42.00 ערכת כיבוי המותקנת בתוך ארון או בנישה מוכנה, הכוללת ברז כיבוי אש

"2 עם מצמד שטורץ ,שני זרנוקי בד בקוטר "2 ובאורך 15 מ' כל אחד עם 
מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2 עם ברז כדורי,גלגלון מסתובב על ציר

עם צינור גמיש "3/4 אורך 30 מ' ,ברז דיאפרגמה כדורי פתיחה מהירה 
"1,מזנק רב שימושי לצינור גמיש ,שסתום אל חו זר המותקן לפני ברז 

שריפה ,הכל מותקן בשלמות (לא  כולל ארון ).

7.2.0150

17,820.00 990.00 קומפלט18.00 ברז כיבוי אש "2 עם מצמד שטורץ , 7.2.0160

10,206.00 243.00 42.00 יח' מטף כיבוי אש מטלטל, כיבוי באבקה יבשה בגודל 6 ק"ג. 7.2.0170

14,112.00 504.00 קומפלט28.00 ארון לציוד כיבוי מפח/פיברגלס במידו 120/80/30 ס"מ, מותקן על הקיר 
או בתוך נישה מוכנה.

7.2.0180

18,009.00 1,800.90 10.00 יח' שסתום אל חוזר "קלפה" אלכסוני בקוטר 4 צול" בהברגה וכולל רקורד 7.2.0190

3,601.80 1,800.90 2.00 יח' שסתום אל חוזר "קלפה" אלכסוני בקוטר 3 צול" בהברגה וכולל רקורד 7.2.0200

4,140.00 414.00 קומפלט10.00  040-D" שסתום אוויר משולב "ברק" למים קוטר "3/4 עשוי פלסטיק, דגם
,"ללחץ עבודה של16 אטמ', תבריג, לא כולל מגוף בכניסה

7.2.0210

233,528.40233,528.40233,528.40233,528.40 מגופים, ברזים, שסתומיםמגופים, ברזים, שסתומיםמגופים, ברזים, שסתומיםמגופים, ברזים, שסתומים 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בידוד 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 מחיר בידוד פוליאוריתן בשרוולי PVC כולל מחיר השרוול והבידוד 
ביציקה חרושתית..2 עטיפת פח עבור בידוד בעוביים שונים תהיה מפח 

מגולבן בעובי 0.6 מ"מ צבוע חרושתי בתנור ובגוון על פי החלטת 
המפקח..3 עלות הבידוד של אביזר מכל סוג וקוטר תחושב כבידוד של מטר

צנרת באותו קוטר.        .4 עלות הבידודלספחים כלולה במחי ר בידוד 
הצינורות ולא תשולם בנפרד.

3,060.00 30.60 100.00 מ"א בידוד לצנורות מים חמים משרוולי "ארמפלקס" בעובי  "-3/4",1/2 
לצנורות בקוטר "1 כולל סרט דביק מ-פי.וי.סי

7.3.0020

3,060.003,060.003,060.003,060.00 בידודבידודבידודבידוד 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת נקזים ואיוורור 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות: .1 מחיר צינורות יצקת ברזל כולל אחודות (מופות) מיצקת ברזל 
להנחה סמויה ו/או במילוי ו/או בקרקע. כמו  כן,  מחיר צינורות  יצקת 

ברזל כולל בנדים מנירוסטה להנחה גלויה. .2 כל הספחים לצנרת  דלוחין 
וביוב  (ממתכת ומפלסטיק) בהנחה גלויה - יהיו בעלי עין ביקורת. מחירי 

הספחים עם או בלי עין ביקורת יהיו זהי םבמ סגרת חוזה זה.

4,050.00 81.00 50.00 מ"א צנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר  40 מ"מ מותקנים 
גלויים, סמויים, או במילוי,  לרבות ספחים

7.4.0020

20,520.00 102.60 200.00 מ"א צנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר עד 63 מ"מ מותקנים
גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים

7.4.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,230.00 88.20 150.00 מ"א צנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר  50 מ"מ מותקנים 

גלויים, סמויים, או במילוי,  לרבות ספחים
7.4.0040

1,266.30 60.30 21.00 מ"א צינור פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר32מ"מ מותקן גלוי, 
סמוי, או במילוי, כלל ספחים. ניקוז מזגנים

7.4.0050

20,592.00 128.70 160.00 מ"א צינור פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר "4 ,110 מ"מ מותקן 
גלוי, סמוי, או במילוי או בבטון, ללא ספחים. תחת לתיקרה.

7.4.0060

34,669.80 168.30 206.00 מ"א צינור פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר "6 ,160 מ"מ מותקן 
גלוי, סמוי, או במילוי, ללא ספחים.

7.4.0070

20,250.00 67.50 300.00 מ"א עטיפה עם בטון רזה בעובי 10 ס"מ לצינורות בקטרים שונים (מכל סוג) עד
קוטר "2.

7.4.0080

25,515.00 72.90 350.00 מ"א עטיפה עם בטון רזה בעובי 10 ס"מ לצינורות בקטרים שונים (מכל סוג) עד
קוטר "4.

7.4.0090

333.00 66.60 5.00 יח' כובע  אוורור P.V.C קוטר "4 7.4.0100

12,497.40 117.90 106.00 יח' מחסום רצפה, מחסום תופי, קופסת ביקורת נופלת או רגילה בקוטר 
100/50 מ"מ עשויים מפוליפרופילן עם רשת או פקק מפלסטיק.

7.4.0110

8,775.00 58.50 150.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר עד 63 מ"מ

7.4.0120

4,284.00 76.50 56.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר  110 מ"מ

7.4.0130

3,240.00 108.00 30.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר 160 מ"מ

7.4.0140

169,222.50169,222.50169,222.50169,222.50 מערכת נקזים ואיוורורמערכת נקזים ואיוורורמערכת נקזים ואיוורורמערכת נקזים ואיוורור 7.47.47.47.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואיות ואביזריהן 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות:  .1 המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות כולל

קונזולות תמיכה, חיבורים לקירות /מחיצות ומילוי מרווח בין 
הקירות/מחיצות לבין הקבועות .2 כל הכלים הסניטריים מחרס יהיו מסוג 

א'.

- קבועות תברואה, סוללות וברזים -

14,142.60 785.70 קומפלט18.00 נקודת כיור, הכוללת צינור מים קרים וחמים בקוטר עד "1 באורך עד 4.0 
מ',סיפון וצינור ניקוז לדלוחין מפוליפרופילן או HDPE באורך עד 2.0  מ' 
מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לקופסת ביקורת, לרבות חציבה בקיר

ותיקונו לאחר ההתקנה (לא כולל אספקה של כיור וסוללה/ברז)

7.5.0030

12,500.10 735.30 קומפלט17.00 נקודת אסלה, הכוללת צינור מים קרים בקוטר עד "1 עד 2.0 מ', צינור 
ניקוז לשפכים מ-P.V.C קוטר 110 באורך עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או 

במעבר קירומחובר לצינור איורור קיים, לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר
ההתקנה (לא כולל אספקה של אסלה ומיכל הדחה)

7.5.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,942.10 420.30 7.00 יח' הכנה למתקן מי שתיה, לרבות הכנה לאספקת מים ע"י ברז גן  "1/2 

ומחסום תופי 100/50 לרבות הנחת צנרת מים ודלוחין באורך עד 2 מ'
7.5.0050

51,319.80 7,331.40 קומפלט7.00 מתקן למים קרים כדוגמת "משקור 80 מפוצל" תוצרת  קיבוץ  נתיב הל"ה 
לרבות דלפק עם 2 ברזים ("פיות") וערכת סינון למשקור

7.5.0060

12,060.00 2,412.00 5.00 יח' אסלה מחרס לבן תלויה כדוגמת תוצרת "חרסה-ברקת" לנכים מק"ט 385 
(כניסת מים מהקיר) כולל מושב ומכסה טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים

כרום או ש"ע

7.5.0070

5,242.50 209.70 25.00 יח' נקודת ניקוז ממזגן בקוטר עד "HDPE 11/2 באורך עד10 מ' כולל 
התחברות לקולטן ניקוז או למחסום רצפה או לקופסת ביקורת או סיפון

7.5.0080

435.60 435.60 1.00 יח' כיור מותאם לארון מטבח מחרס לבן במידות 50/40 ס"מ כדוגמת תוצרת 
"חרסה" מק"ט 507 מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון

7.5.0090

11,772.00 981.00 12.00 יח' אסלה מחרס לבן תלויה  כדוגמת תוצרת "חרסה-לוטם 48" מק"ט 387 
(כניסת מים מהקיר) כולל מושב ומכסה טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים

כרום, או ש"ע.

7.5.0100

3,388.50 677.70 5.00 יח' כיור נכים 60/40/10 ס"מ מחרס לבן כדוגמת אוסלו 60 מק"ט 130 תוצרת 
"חרסה" מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון.או ש"ע.

7.5.0110

6,696.00 558.00 12.00 יח' כיורי רחצה מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם  "אלפא 45"  מק"ט  
106 מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון, או ש"ע.

7.5.0120

11,520.00 1,440.00 8.00 יח' דוד חשמל למים חמים 30 ליטר בציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן 
יצוק על כל האביזרים ושסתום בטחון, מורכב על קיר או מותקן 

באינטרסול ומחובר למערכת החשמל ולצינורות מים קרים וחמים שהוכנו 
מראש.

7.5.0130

5,130.00 855.00 6.00 יח' אביזר איטום R-100 \ התקן עומר  בקטר " 4 למעבר צנרת גז וניקוז למזגן 
בממ"ד , צינור ניקוז נחושת עם ברז לפני ואחרי.

7.5.0140

20,945.70 1,232.10 17.00 יח' מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך הקיר בלוקים או גבס או גלוי 
עבור אסלה תלויה או רגילה לפי החלטת החב" כדוגמת תוצרת "חרסה" 
מק"ט 720 לרבות חיזוקי מתכת, ברז ניתוק, צנרת פלסטית, צינור הדחה 

וכל הדרוש להתקנה מושלמת

7.5.0150

- מזרמים -

25,153.20 1,479.60 קומפלט17.00 מזרם אוטומטי לאסלה מופעל  ע"י  עין פוטואלקטרי  כדוגמת  תוצרת  
"שטרן" VENUS 2030-M   לרבות שנאי, חיבורים למים וחיווט חשמל 

(הכנת חיבור  חשמל 220 וולט יעשה לפי חי"ק במסגרת פרק 08)

7.5.0170

183,248.10183,248.10183,248.10183,248.10 קבועות תברואיות ואביזריהןקבועות תברואיות ואביזריהןקבועות תברואיות ואביזריהןקבועות תברואיות ואביזריהן 7.57.57.57.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סוללות, ברזים ומזרמים 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר סוללה ו/או ברז להתקנה מעל הכיור או שיש בעמידה-כולל 
ברז/ברזי "ניל" עם צינור גמיש משוריין. לכל סוגי הברזים ניתן לספק ש"ע

תקניים ומאושרים . כל הברזים כוללים הספקה והתקנה נאותה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,332.00 1,611.00 קומפלט12.00 סוללת כיור אלקטרונית עם כניסת מים קרים או מעורבבים כדוגמת תוצרת

".י.שטרן הנדסה (1989)" דגם SWAN 1010E או שוו"ע לרבות שנאי, 
חיבורים למים וחיווט חשמל (הכנת חיבור חשמל 220 וולט יעשה לפי 

חי"ק במסגרת פרק 08)

7.6.0020

7,290.00 1,458.00 קומפלט5.00 סוללה אלקטרונית לכיורי נכים עם כניסת מים קרים או מעורבבים פיה 
קצרה ישרהדגם "SmartB "או "SmartE "דוגמת "שטרן" או ש"ע עם 

V9 סוללה חיצונית או שנאי

7.6.0030

339.30 339.30 קומפלט1.00 מערבל למים חמים וקרים (סוללה) למטבח, בעמידה, כדוגמת תוצרת 
"חמת" - "אלגרו" מק"ט 300153 או שו"ע עם פיה מסתובבת.

7.6.0040

2,327.40 387.90 6.00 מ"ק הכנה למתקן מי שתיה, לרבות הכנה לאספקת מים עם ברז גן  "1/2 
ומחסום תופי 100/50 לרבות הנחת צנרת מים מכ סוג ודלוחין באורך עד 

2מ'. במידת הצורך בהתאם לדרישת המזמין.

7.6.0050

775.80 775.80 1.00 יח' סוללת קיר למקלחת  עם מזלף צינור גמיש ומתלה  גימור כרום כדוגמת 
"חמת" מסדרת "אלפא" מק"ט .302570 או שווה ערך.

7.6.0060

30,064.5030,064.5030,064.5030,064.50 סוללות, ברזים ומזרמיםסוללות, ברזים ומזרמיםסוללות, ברזים ומזרמיםסוללות, ברזים ומזרמים 7.67.67.67.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,749.00 128.70 270.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)בקוטר"4 

110,מ"מ מותקנים סמוים,גלויים  או במילוי, ללא  ספחים.
7.7.0010

12,870.00 128.70 100.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)בקוטר",4 
110מ"מ מותקנים סמוים,גלויים  או במילוי, ללא ספחים.( ציור לחץ  

ממשאבות.)

7.7.0020

22,325.40 142.20 157.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)בקוטר ",4 
110מ"מ מותקנים סמוים,מותקנים בקרקע , ללא ספחים.בעטיפת בטון מזוין

.

7.7.0030

197,694.00 189.00 1,046.00 מ"א צינורות ניקוז יסודות שרשורי עם עטיפת בד גיאוטכני "6 ,  כולל ספחים. 
ותעלת בטון.

7.7.0040

208,355.40 168.30 1,238.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר ",6 
160מ"מ מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים.בעטיפת בטון 

מזוין

7.7.0050

52,785.00 207.00 255.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר ",8 200 
מ"מ מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים.בעטיפת בטון מזוין

7.7.0060

15,120.00 252.00 60.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר 
"250,10מ"מ מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים.בעטיפת 

בטון מזוין

7.7.0070

40,054.50 348.30 115.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר "12 
315,מ"מ מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים.בעטיפת בטון 

מזוין.

7.7.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,500.00 1,035.00 100.00 מ"א תעלת ניקוז למשקל 40  טון  DR152DF תעלה  מסדרת  דוגמת "קנדרין " 

HD 150 , לעומס  D-40  מק"ט  DR 152DF-971 המיוצרת מפוליפרופילן 
מסיבי בעלת עובי דופן של 8 מ"מ  רוחב פנימי  165 מ"מ ורוחב חיצוני 207

" מ"מ  גובה התעלה 203 מ"מ כולל צלעות חיזוק לשיפור  העגינה 
ביציקה לגוף התעלה תושבת שן של 5 מ"מ עובי מפחמגול וון ,  רשת 

יציקת פלדה מחורץ לעומס  של 40  טון כולל ברגי נעילה תקן אירופאי 
EN, 1433 תקן ISO 14001 ו- 9001  , בין גוף לגוף יש להדביק את החיבור 
במסטיק פוליאוריטני  PU 40   מק"ט ISOMAT לרבות : מוצא תחתון  " 6  

.NXDR152 20 , סגרי קצה SZDR מק"ט

7.7.0090

588,951.00 891.00 661.00 מ"א תעלת ניקוז למשקל 12.5 טון  DR152BC .תעלה  מסדרת דוגמת "קנדרין " 
HD 150 לעומס B125  מק"ט  BC 152 970-DR המיוצרת מפוליפרופילן 

מסיבי בעלת עובי דופן של 8 מ"מ  רוחב פנימי  165 מ"מ ורוחב חיצוני 207
" מ"מ  גובה התעלה 203 מ"מ כולל צלעות חיזוק לשיפור  העגינה 

ביציקה לגוף התעלה תושבת שן של 3 מ"מ עובי מפח מגולו ון ,  רשת 
סורג מגולוון לאורך ולרוחב במרווחים של 15 מ"מ לאורך 33 מ"מ לרוחב 

 14001 ISO תקן EN, 1433 בין סורג לסורג כולל ברגי נעילה תקן אירופאי
 PU  ו- ,0019 בין גוף  לגוף יש להדביק את החיבור במסטיק פוליאוריטני
40 תוצרת ISOMAT לרבות : מוצא תחתון  " 6 מק"ט SZDR 20 , סגרי קצה

. NXDR152

7.7.0100

29,185.20 663.30 44.00 יח' ניקוז כפול בתחתית התעלה :נקז לשילוב עם יריעות ביטומניות, כניסת 
 EN1253 מים "6 ומוצא אנכי "6 דגם רינו  3-630674,מתאים לתקן

,DIN19599 מיוצר ע"י חברת LLMERDA  גרמניה הכולל: גוף נקז העשוי 
,PP על מוצא הצינור יצוקות טבעות גומי תרמו פלסטי כמקשה אחת על 
צינור המוצא בכל 10 מ"מ אחת מהשנייה לאורך כל צינור המוצא. לגוף 

 SBS  הנקז מולחם בטכנולוגית לייזר אינפרא אדום קולר איטום ביטומני
בעובי 4.7 מ"מ במידה של 50x50 ס"מ ומכסה הגנה זמני בזמן 

העבודה.לרבות: משפר ניקוז  מק"ט    3-590121        עם יריעת הגנה " 
גאוטקס-3-98001  במידות 50/50 מק"ט    מעל המשפר מונחת יריעת 

.50X50   טרובה

7.7.0110

17,820.00 810.00 22.00 יח' נקז חניון  8X"6"  קולטן מי גשם בעל כושר העמסה של 1.5 טון עם כניסה 
" 8 ( 188 מ"מ )  ומוצא " 6  ( 150 מ"מ ) של חברת DALLMER גרמניה  
 ISO ותקן איכות  EN1253 DIN-19599 מק"ט 3-860095 בתקן אירופאי

9001 הכולל:גוף הקולטן מפוליפרופילן עם מסגרת עליונה מרובעת 
240/240 מ"מ הכולל רשת מפלדה יצוקה בעובי 22 מ"מ לרבות : סל 
משקעים נשלף וכנף המשמשת אל חוזר למניעת מעבר מים חוזרים .

7.7.0120

26,010.00 765.00 34.00 יח' נקז עבור אדמת גן אדניות נקז "דלביט" דגם S-15 אנכי 6X6 מיועד לאיטום
עם יריעות בטומניות נקז לשילוב עם יריעות ביטומניות, כניסת מים "6 

 EN1253 ,DIN19599 ומוצא אנכי "6 דגם רינו 3-630674,מתאים לתקן
מיוצר ע"י חברת DALLMER גרמניה הכולל: גוף נקז העשוי ,PP על מוצא

הצינור יצוקות טבעות גומי תרמו פלסטי כמקשה אחת על צינור המוצא 
בכל 10 מ"מ אחת מהשנייה לאורך כל צינור המוצא.לגוף הנקז מולחם 
בטכנולוגית לייזר אינפרה אדום קולר איטום ביטומני  SBS בעובי 4.7 

מ"מ במידה של 50x50 ס"מ, + טבעת נירוסטה בפתח הנקז+ ברגים ומכסה 
הגנה זמני בזמן העבודה.לרבות: משפר ניקוז  מק"ט 3-590121        עם 

יריעת הגנה " גאוטקס-3-98002  במידות

7.7.0130

34.00 יח' המשך לסעיף קודם (07.07.130) - 100/100 מק"ט מעל המשפר מונח צינור 
PVC    "6 מחורר עם כיסוי יריעה גאוטקס  מק"ט -3-98002 העובר את 

מפלס אדמת המילוי ב כ 5 ס"מ וברום הצינור ברדס שטוח  עמיד UV מק"ט
   .  3-590183-

7.7.0140

2,835.00 405.00 7.00 יח' נקז עבור גג ללא ריצוף נקז "דלביט" דגם S-10 אנכי 4X4 מיועד לאיטום 
עם יריעות ביטומניות נקז לשילוב עם יריעות ביטומניות, כניסת מים "4 

ומוצא אנכי "4דגם רינו 3-832009,מתאים לתקן EN1253 ,DIN19599 מיוצר
ע"י חברת DALLMER גרמניה הכולל: גוף נקז העשוי ,PP על מוצא 

הצינור יצוקות טבעות גומי תרמו פלסטי כמקשה אחת עם צינור המוצא 
בכל 10 מ"מ אחת מהשנייה לאורך כל צינור המוצא.לגוף הנקז מולחם 

בטכנולוגית לייזר אינפרה אדום קולר איטום ביטומני SBS בעובי 4.7 מ"מ
במידה של 2x424ס"מ, + טבעת נירוסטה בפתח הנקז+ברגים ומכסה הגנה 
זמני בזמן העבודה.לרבות: ברדס מסורג חוסם עלים UPP  עמיד UV מק"ט 

3-495815

7.7.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,670.70 852.30 9.00 יח' נקז עבור משטחים מרוצפים נקז "דלביט" דגם S-15 אנכי 6X6 מיועד 

לאיטום עם יריעות ביטומניות נקז לשילוב עם יריעות ביטומניות, כניסת 
 EN1253 מים "6 ומוצא אנכי "6 דגם רינו 3-630674,מתאים לתקן

,DIN19599 מיוצר ע"י חברת  DALLMER גרמניה הכולל: גוף נקז העשוי 
,PP על מוצא הצינור יצוקות טבעות גומי תרמו פלסטי כמקשה אח ת עם 

צינור המוצא בכל 10 מ"מ אחת מהשנייה לאורך כל צינור המוצא.לגוף 
 SBS הנקז מולחם בטכנולוגית לייזר אינפרה אדום קולר איטום ביטומני

בעובי 4.7 מ"מ במידה של 50x50 ס"מ, + טבעת נירוסטה בפתח 
הנקז+ברגים ומכסה הגנה זמני בזמן העבודה.לרבות: משפר ניקוז  מק"ט 

3-590121        ויריעת הגנה " גאוטקס במידות  50/50  מ

7.7.0160

9.00 יח' המשך לסעיף קודם (07.07.160) "ט 3-98001  מעל המשפר מאריך לריצוף  
כולל רשת נירוסטה וברגי נעילה מק"ט 3-500229

7.7.0170

19,247.40 566.10 34.00 יח' נקז חניון 8X"4" קולטן מי גשם בעל כושר העמסה של 1.5 טון עם כניסה " 
8 ( 188 מ"מ )  ומוצא " 4 ( 150 מ"מ ) של חברת DALLMER גרמניה מק"ט 

 9001 ISO ותקן איכות  EN1253 DIN-19599 3-860095 בתקן אירופאי
הכולל:גוף הקולטן מפוליפרופילן עם מסגרת עליונה מרובעת 240/240 

מ"מ הכולל רשת מפלדה יצוקה  בעובי 22 מ"מ לרבות: ס ל משקעים נשלף
וכנף המשמשת אל חוזר למניעת מעבר מים חוזרים .

7.7.0180

מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל חלקי השוחה בכל
קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט" או ש"ע,עם תקרה 

לעומס 40 טון.

49,059.00 142.20 345.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר ",6 
160מ"מ, מותקנים בקרקע , ללא ספחים.בעטיפת בטון מזוין.

7.7.0200

81,000.00 225.00 360.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר ",8 200 
מ"מ מותקנים בקרקע  , ללא ספחים.בעטיפת בטון מזוין

7.7.0210

14,751.00 268.20 55.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר 
"250,10מ"מ מותקנים בקרקע  , ללא ספחים.בעטיפת בטון מזוין

7.7.0220

62,345.70 348.30 179.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר "12 
315,מ"מ מותקנים בקרקע  , ללא ספחים.בעטיפת בטון מזוין.

7.7.0230

23,310.00 3,330.00 7.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 100 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק עד 1.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי 
חוזר.

7.7.0240

11,124.00 3,708.00 3.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 100 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.

7.7.0250

36,450.00 4,050.00 9.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 100 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.

7.7.0260

4,635.00 4,635.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 100 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.

7.7.0270

91,611.00 7,047.00 13.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 125 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.(כולל תאים מגובה 1.25 עד גובה 2.75)

7.7.0280
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 7,650.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 125 ס"מ מבטון מזוין עם 

תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 
דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 3.25מ' ועד 4.75מ' לרבות עבודות 

חפירה ומילוי חוזר. עבודות חפירה ומילוי חוזר. ש"ע וסגר יציקת ברזל עם
כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמ ל,שם

7.7.0290

11,985.30 3,995.10 3.00 יח' שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר  
60  ס"מ מסוג D400 בעומק מ 1.26 מטר ועד 2.50 מטר. מותקן קומפ'.

7.7.0300

5,121.90 1,707.30 קומפלט3.00 חיבור צינור ניקוז בקטרים "6 ו-"16 מכל  סוג לתא  ביקורת קיים בתוך או 
מחוץ לגבול העבודות (כולל תא ביקורת עירוני) במדרכה או בכביש, 

לרבות עב' העפר, שאיבת ביוב זמנית, שימוש בחומרים המזרזים התקשות 
בטון, החיבור ובניית המזלגון בתא הקיים

7.7.0310

86,400.00 21,600.00 4.00 יח' 80 מק"ש -30 מטר  משאבה "3 תוצרת LOWARA  דגם 
1325S-80X.253.S62.400  גוף המשאבה והמאיץ מיציקת ברזל,  מאיץ 

SELF CLEANING NON CLOG    בעל ניקוי עצמי המונע סתימות 
כתוצאה מסמרטוטים ומגבונים לחים, אטם מכני כפול סיליקון 

קרביד/סיליקון קרביד/,NBR רגש חום בין סלילי המנוע להגנה בפני חום 
יתר, רגש לחות בחיבור בי ן המשאבה למנוע,    מנוע בהספק 12 קווט . 

המשאבה מצויידת בכבל חשמלי באורך 10 מטר. מותקן קומפ'.

7.7.0320

18,540.00 4,635.00 4.00 יח' רגל לחיבור מהיר (לחיבור המשאבה למסילות החלקה)  ואל חוזר כדורי 
לביוב "3 ( נדרש אחד לכל משאבה)

7.7.0330

20,340.00 10,170.00 2.00 יח' תקרה מלבנית לתא בקרה במידות 260/260 ס"מ בעומק עד 550 ס"מ כולל 
מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין תקרה מD400    עבור תא שאבה ולפמן או 

ש"ע.

7.7.0340

37,800.00 18,900.00 2.00 יח' חוליה מלבנית לתא בקרה במידות 260/260 ס"מ בעומק עד 300 ס"מ  
   עבור תא שאבה ולפמן או ש"ע.

7.7.0350

20,700.00 10,350.00 2.00 יח' לוח חשמל לזוג משאבות כולל כל ההגנות המפסקים  והנוריות הנדרשות  
לפעולה תקינה כולל בקר משאבות להחלפת תורנות , חיבור למצופים 
חשמליים , הגנות חום מנוע, הגנות כנגד חדירת לחות,  נוריות תקלה , 

חיבור להתראה מרחוק  ומגעים יבשים לחיבור להתראה מרחוק על 
משאבה בעבודה ומשאבה בתקלה.

7.7.0360

1,800.00 225.00 8.00 יח' מצוף חשמלי לביוב עם כבל נאופרן  באורך 10 מטר: לזוג משאבות  4 
מצופים מצוף תחתון להדממה, מצוף מעליו להפעלת משאבה תורנית, 

מצוף מעליו למשאבה השניה ומצוף עליון להתראת גלישה.

7.7.0370

61,200.00 30,600.00 2.00 יח' תחתית מלבנית לתא בקרה במידות 260/260 ס"מ    עבור תא שאבה ולפמן
או ש"ע.

7.7.0380

3,240.00 405.00 8.00 יח' מצוף חשמלי לביוב עם כבל נאופרן  באורך 10 מטר: 7.7.0390

24,377.40 135.43 180.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200  מ"מ, לפי ת"י ,884 
מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'

7.7.0400

9,180.00 76.50 120.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר  110 מ"מ

7.7.0410

44,820.00 108.00 415.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר 160 מ"מ

7.7.0420
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,365.00 243.00 55.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 

צנרת פוליפרופילן בקוטר 200 מ"מ
7.7.0430

6,300.00 315.00 20.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר 250 מ"מ

7.7.0440

11,610.00 387.00 30.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) או 
צנרת פוליפרופילן בקוטר315 מ"מ

7.7.0450

2,145,537.902,145,537.902,145,537.902,145,537.90 ניקוז מי גשםניקוז מי גשםניקוז מי גשםניקוז מי גשם 7.77.77.77.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביוב תיעול ומתקני סילוק )בגבולות המבנה( 7.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,037.50 240.30 125.00 מ"א צינורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) בקוטר "6 

מותקנים  סמויים, כולל ספחים.בעטיפת בטון מזוין שבין 1.75 מ' ל- 3.00 
מ'.

7.8.0010

5,400.00 5,400.00 1.00 יח' שוחת ביוב מלבני מחוליות טרומיות מבטון ת.י. 658 בקוטר פנימי 125ס"מ 
עם תקרה בינונית וכל האביזרים ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

104.1.2(40 טון) ובעומק שבין 1.25מ' ל- 3.75מ'. תא ספוני עם הכנה 
למשאבה לניקוז מזגנים.

7.8.0020

2,324.70 774.90 קומפלט3.00 התחברות של צינור ביוב מכל סוג בקטרים "6 לתא בקרה קיים או לשוחת 
ביוב עירונית במגרש או מחוץ למגרש, במדרכה או בכביש,לרבות שאיבת 

ביוב זמנית,חפירה,עבודות עפר, שימוש בחומרים המזרזים את התקשות 
הבטון, החיבור ובניית המזלגון בתא הקיים. כלל קידוח במידת הצורך.

7.8.0030

21,600.00 7.20 3,000.00 מ"א ושטיפה וניקיון  של קווי ביוב  וניקוז בקוטר "-12",8",6"4 כולל פינוי 
הפסולת (העבודה על קוים קיימים בלבד ,בקוים חדשים המחיר כולל 

שטיפה)

7.8.0040

4,050.00 4,050.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 100 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.

7.8.0050

25,274.32 6,318.58 4.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 125 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.(כולל תאים מגובה 1.25 עד גובה 2.75)

7.8.0060

3,514.90 3,514.90 1.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.20 ועד 2.50 מטר
לרבות תקרה טרומית לעומס  40טון ומכסה לעומס 40 טון דוגמת דגם 

"כרמל 33"  או כרמל  "55   400   עם פתח בקוטר 60 ס"מ עם טבעת הגבה
תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם 

רשות/תאגיד שיכלול או ש"ע.

7.8.0070

4,635.00 4,635.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 100 ס"מ מבטון מזוין עם 
תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 

דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר.

7.8.0080
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,047.00 7,047.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות יצוקות באתר בקוטר פנימי 150 ס"מ מבטון מזוין עם 

תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B12.5(B125  טון),שלבי 
דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות 

חפירה ומילוי חוזר.

7.8.0090

8,780.12 4,390.06 2.00 יח' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25  מטר
לרבות תקרה טרומית לעומס-40 טון ומכסה לעומס 40 טון דוגמת דגם 

"כרמל 33" או "כרמל B1255 5" עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" 
או ש"ע וסגר ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל

7.8.0100

16,866.72 1,054.17 16.00 מ"א אופציה לאישור בנפרד ,ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר "12 - "8 
לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח 

ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות,חפירת בור,כל הציוד,עבודה וחומרים 
הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט 
החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח ו הנחת 

הקו (חיבור ביוב למגרש).

7.8.0110

32,040.00 16,020.00 2.00 יח'  XYLEM משאבה טבולה ספיקה 14 מק"ש לעומד 30 מטר. משאבה תוצרת
LOWARA שוודיה דגם 1320S-X80-.253.S62.400 כל משאבה מספקת  14 
 SELF מק"ש לגובה  30 מטר. גוף המשאבה והמאיץ מיציקת ברזל, מאיץ

CLEANING NON CLOGE בעל ניקוי עצמי המונע סתימות כתוצאה 
מסמרטוטים ומגבונים לחים, אטם מכני כפול סיליקון קרביד/סיליקון 

קרביד /,NBR רגש חום בין סלילי המנוע להגנה בפני חום יתר, רגש לחות 
בין שתי האטמים המכנים באגן השמן, מנוע   בהספק 6.2  ק"ווט , 2,900 

סל"ד. המשאבה מצוידת בכבל חשמלי באורך 10 מטר. מותקן קומפ'.

7.8.0120

6,390.00 3,195.00 2.00 יח' רגל לחיבור מהיר (לחיבור המשאבה למסילות החלקה)  ואל חוזר כדורי 
לביוב "3 אחד לכל משאבה .

7.8.0130

5,850.00 5,850.00 1.00 יח' לוח חשמל לזוג משאבות כולל כל ההגנות המפסקים  והנוריות הנדרשות  
לפעולה תקינה כולל בקר משאבות להחלפת תורנות , חיבור למצופים 
חשמליים , הגנות חום מנוע, הגנות כנגד חדירת לחות,  נוריות תקלה , 

חיבור להתראה מרחוק  ומגעים יבשים לחיבור להתראה מרחוק על 
משאבה בעבודה ומשאבה בתקלה.

7.8.0140

900.00 225.00 4.00 יח' מצוף חשמלי לביוב עם כבל נאופרן  באורך 10 מטר: לזוג משאבות  4 
מצופים מצוף תחתון להדממה, מצוף מעליו להפעלת משאבה תורנית, 

מצוף מעליו למשאבה השניה ומצוף עליון להתראת גלישה

7.8.0150

1,620.00 405.00 4.00 יח' מצוף חשמלי לביוב עם כבל נאופרן  באורך 10 מטר: 7.8.0160

176,330.26176,330.26176,330.26176,330.26 ביוב תיעול ומתקני סילוק )בגבולות המבנה(ביוב תיעול ומתקני סילוק )בגבולות המבנה(ביוב תיעול ומתקני סילוק )בגבולות המבנה(ביוב תיעול ומתקני סילוק )בגבולות המבנה( 7.87.87.87.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,121,005.163,121,005.163,121,005.163,121,005.16 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,600.00 111.00 600.00 נקודה .5X1.5N2XY נקודת מאור על מעגל תלת פאזי בתעלות תאורה 8.1.0010

91,120.00 136.00 670.00 נקודה .5X2.5N2XY נקודת מאור על מעגל תלת פאזי בתעלות תאורה 8.1.0020
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,550.00 115.00 570.00 נקודה 3X1.5N2XY נק' מאור רגילה 8.1.0030

106,275.00 195.00 545.00 נקודה נקודת תאורת חרום (חסין אש) 8.1.0040

6,710.00 122.00 55.00 נקודה נק' לחצן תאורה 8.1.0050

33,500.00 134.00 250.00 נקודה 16A נקודת חיבור קיר חד פאזי 8.1.0060

970.00 194.00 5.00 נקודה 16A נקודת חיבור קיר תלת פאזי 8.1.0070

1,624.00 203.00 8.00 נקודה 16A נקודת חיבור ישיר תלת פאזית 8.1.0080

9,468.00 526.00 18.00 נקודה נקודת מקבץ שקעים לחשמל ותקשורת 8.1.0090

6,100.00 122.00 50.00 נקודה נקודת חיבור הארקה 25PVCממ"ר ישירות מפס הארקות 8.1.0100

64,800.00 81.00 800.00 נקודה נקודת חיבור הארקה 16PVC ממ"ר ממוליך הארקה הקפי. 8.1.0110

891.00 81.00 11.00 נקודה נקודת הכנה לטרמוסטט 8.1.0120

7,644.00 364.00 21.00 נקודה נקודת לחצן חרום 8.1.0130

684.00 114.00 6.00 נקודה נקודת טלפון בממ"ק 8.1.0140

684.00 114.00 6.00 נקודה נקודת טלויזיה בממ"ק 8.1.0150

6,496.00 203.00 32.00 נקודה נקודת הכנה לטלפון כבאים (כבל חסין אש) 8.1.0160

32,400.00 90.00 360.00 נקודה נקודת גילוי אש לרכזת כתובתית 8.1.0170

14,400.00 90.00 160.00 נקודה נקודת כריזה במערכת משולבת עם גילוי אש 8.1.0180

1,134.00 81.00 14.00 נקודה נק' הכנה לאינטרקום מחסה 8.1.0190

15,900.00 106.00 150.00 נקודה CO נקודת הכנה לגלאי 8.1.0200

2,700.00 90.00 30.00 נקודה נקודה הכנה לתקשורת שלא בתוך מקבץ 8.1.0210
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,800.00 74.00 200.00 נקודה נק' הכנה לביטחון 8.1.0220

134,130.00 526.00 255.00 נקודה נק' לגלאי לחיסכון באנרגיה (גלאי + תשתית) 8.1.0230

6,800.00 34.00 200.00 נקודה תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף 8.1.0240

1,156.00 34.00 34.00 נקודה תוספת למחיר נקודת חיבור קיר או מאור עבור מסגרת לאביזר מוגן מים 
IP55

8.1.0250

692,536.00692,536.00692,536.00692,536.00 נקודותנקודותנקודותנקודות 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
470,310.00 366.00 1,285.00 יח'  4,000k 40 גוון אורw 4,400lm בהספק IP65-IK08  מוגן LED ג"ת לינארי

- ERVAN במידות : אורך= 1200מ"מ ,רוחב=83מ"מ ,גובה=55מ"מ , דוגמת
T07 (אורן תאורה)  או ש"ע להתקנה בתעלת תאורה בחניון , וחדרים 

טכניים.

8.2.0010

7,660.00 383.00 20.00 יח'  15W  עבור חדרי מדרגות בהספק IP30-IK08 LED ג"ת עגול צמוד תקרה
(ללא חרום) דוגמת EL755-00 של אלקטרולייט או ש"ע.

8.2.0020

63,546.00 357.00 178.00 יח' ג"ת LED  עגול להתקנה צמוד לתקרה במעברים בתחום החנייה .בהספק 
4,000K .1,944LM 18W דוגמת ECLIPSE -שטייניץ לירד או ש"ע.

8.2.0030

5,610.00 255.00 22.00 יח' ג"ת  ספוט דקורטיבי  LED מבנה יציקת אלומניום ,בקוטר 74מ"מ שקוע 
3,000K בתקרה ומתכוונן עם דרייבר לעמעום (תאורת חדרי ישיבות) הספק

 3.1 ESEM LED -ESEM 425 , זווית פיזור ?/20?30 דוגמתLUM, 8W ,
-"שטייניץ-לירד"

8.2.0040

45,156.00 284.00 159.00 יח' ג"ת LED שקוע תקרה עגול ללוביים וחדרי משרד\בקרה , בהספק  
1,550LM 3,000K 19W אטום IP44 .דוגמת שחר 46103 של ישראלוקס  או 

ש"ע

8.2.0050

15,320.00 383.00 40.00 יח'  3,000LM  , 3,000K בהספק LED  60 מסוג פאנלX60 ג"ת שקוע תקרה
30W דוגמת פאנלד M של געש או  ש"ע.

8.2.0060

10,764.00 468.00 23.00 יח' ג"ת חיצוני להתקנה על קירות בהספק 4,000K 2,600LM 27W עשוי 
פוליקרבונט עם הגנה נגד UV ואטום  IP65 דוגמת סטאר לד של געש או 

ש"ע.

8.2.0070

12,240.00 2,040.00 6.00 יח' ג"ת מוגן פיצוץ ZONE-2- CLASS I להתקנה בחדר צבע או מצברים 
2,000LM 26W בהספק

8.2.0080

10,000.00 200.00 50.00 מ"א פס LED SMD לתאורת כותרות עמודים במבואת כניסה ראשית קומת 
קרקע - יצוק ,אטום IP55 , גמיש ורציף באורך משתנה לתאורה נסתרת 

סביב עמודים עגולים בתוך פרופיל גבס .עוצמת תאורה 1,500LUM למטר 
. נצילות מינימאלית 85Lum\W ,גוון אור 3,000K .כולל דרייבר אורגינאלי

של יצרן הפרופיל

8.2.0090

14,960.00 935.00 16.00 יח' ג"ת שקוע בקיר לתאורת רמפות  12W LED אטום IK09 IP65 במידות 
250X275mm עוצמת הארה  1,300LM  עשוי מיציקת אלומיניום להתקנה 

שקועה בקיר גוון אור 4,000K . כולל קופסת ביטון מקורית של היצרן 
דוגמת PLUTO SLIM RAMP "לירד שטייניץ"

8.2.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,450.00 850.00 57.00 יח' ג"ת צילינדר אטום IP65 לתאורה דו כיוונית DOWN\UP (עמודים בחריץ 

היקפית מעל רמפות) עשוי מיציקת אלומניום עם טיפול למניעת קורוזיה 
 40W בעוצמה ponentLED module com מערכת אופטית עם מודול

.3800LUM . גוון אור K?4000 דוגמת "שובל דו כיווני "של געש .

8.2.0110

15,300.00 1,275.00 12.00 יח'  20W לתאורת מבואת מעליות LED ג.ת שקוע בתקרת בטון חשוף
 24826 BEGA 2,000 כולל קופסת ביטון שקועה בבטון דגםLUM 4,000K

(יאיר דורם) או שווה איכות מאושר

8.2.0120

21,850.00 950.00 23.00 יח' ג.ת לתאורת  חזיתות מבואת לוביים בצורת קובייה במידות 
120x120x140mm לתאורת up+down שתי מערכות LED-2X340Lm דגם 
SIMES-S5027W-6.5W גוון אור 3,000K כולל דרייבר אינטגרלי משולב 

בתוך הגוף

8.2.0130

50,400.00 2,800.00 18.00 יח' פנס תאורת חוץ לתאורת רחבת כניסה בקומת קרקע ,להתקנה על עמודי 
תאורה ,דוגמת  DISANO- STELVIO-MINI בהספק ,3,500Lm, 39W גוון 
אור 3,000K כולל ציוד הדלקה על מגש נפרד ,כבל חיבור לפתח הציוד 

שבעמוד  כולל ניפל חיבור לראש עמוד/זרוע

8.2.0140

32,300.00 3,230.00 10.00 יח'  27W 3,400LUM לתאורת חזית\עצים LED IK10 IP68 ג.ת שקוע בקרקע
3,000K זווית פיזור ?16 עד  ?.32 כולל קופסת ביטון וגריל למניעת סנוור 

כולל תיבת ביטון אורגינאלית של היצרן להתקנה שקועה בקרקע דגם : 
Light Up- E164- IGUZZINI של "רשתות תאורה"

8.2.0150

823,866.00823,866.00823,866.00823,866.00 גופי תאורהגופי תאורהגופי תאורהגופי תאורה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאורת חרום מרכזית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,000.00 400.00 70.00 יח' ג"ת חרום  LED  3W עוצמת אור בחרום 240 לומן שקוע, מבוקר ע"י 

מערכת מרכזית. כולל כרטיס תקשורת עם כתובת ייחודית מתאים לעבודה
עם מערכת .24V עבור ג"ת צמודי תקרה יסופק מתאם להתקנה על הטיח. 

כדוגמת EL631 של אלקטרולייט או ש"ע מאושר.

8.3.0010

108,000.00 450.00 240.00 יח'  2X3W  ג"ת לחרום בחניון צמוד תקרה או על תעלת כבלים בהספק
ובעוצמה 370 לומן (מרחק בין גופים 8 עד 10 מטר) , מבוקר ע"י מערכת 
מרכזית. כולל כרטיס תקשורת עם כתובת ייחודית מתאים לעבודה עם 

מערכת .24V כדוגמת EL715 (של יובל 1 ) של אלקטרולייט או ש"ע 
מאושר.

8.3.0020

25,000.00 500.00 50.00 יח' ג"ת חרום  LED  3X3W  עוצמת אור בחרום 500 לומן  שקוע, מבוקר ע"י 
מערכת מרכזית. כולל כרטיס תקשורת עם כתובת ייחודית מתאים לעבודה
עם מערכת .24V  עבור ג"ת צמודי תקרה יסופק מתאם להתקנה על הטיח. 

כדוגמת  EL632 של אלקטרולייט או ש"ע מאושר.

8.3.0030

27,500.00 550.00 50.00 יח' ג"ת שלט יציאה חד-צדדי\דו צדדי  LED שקוע תקרה  גובה אותיות 15ס"מ 
,כולל שתי מערכות תאורה נפרדות -אחת לשגרה והשנייה לחרום , מבוקר 

ע"י מערכת מרכזית. כולל כרטיס תקשורת עם כתובת ייחודית מתאים 
לעבודה עם מערכת .24V  כדוגמת EL716 של אלקטרולייט או ש"ע 

מאושר.

8.3.0040

66,000.00 600.00 110.00 יח'  LED 80ס"מ חד-צדדי\דו צדדיx30 ג"ת שלט יציאה גדול בחניון במידות
שקוע תקרה  גובה אותיות 24ס"מ ,כולל שתי מערכות תאורה נפרדות 

-אחת לשגרה והשנייה לחרום , מבוקר ע"י מערכת מרכזית. כולל כרטיס 
תקשורת עם כתובת ייחודית מתאים לעבודה עם מערכת .24V כדוגמת 

EL622 של אלקטרולייט או ש"ע מאושר.

8.3.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 500.00 20.00 יח' ג"ת לחדרי מדרגות 15W בשגרה + 3W בחרום ,כולל שתי מערכות תאורה 

נפרדות -אחת לשגרה והשנייה לחרום , מבוקר ע"י מערכת מרכזית. כולל 
 24V. כרטיס תקשורת עם כתובת ייחודית מתאים לעבודה עם מערכת

כדוגמת EL750 של אלקטרולייט או ש"ע מאושר.

8.3.0060

44,000.00 11,000.00 4.00 יח' מערכת לתאורת חרום מרכזית מבוקרת הכוללת ממשק IP לתקשורת. 
המערכת מספקת מתח נמוך 24V  לגופי תאורת חרום LED מבוקרים 

  420W המערכת בעלת  8 ערוצי יציאה - 20 גופים לכל ערוץ הספק כולל.
/ 160 גופי חרום  למערכת אחת בהתאם לתקן למערכות חרום מרכזיות 
 LINERGY 24 של חברת SPY CENTER ותקן ישראלי 20-2.22  כדוגמת

איטליה

8.3.0070

3,800.00 950.00 4.00 יח' ג"ת התמצאות זרקור .LED לתאורת חירום בקומת כניסה \קרקע ולאזור 
חנייה פתוחה לשמיים בהספק 1300LM 4X3W דוגמת EL634 של 

אלקטרולייט או ש"ע.

8.3.0080

312,300.00312,300.00312,300.00312,300.00 תאורת חרום מרכזיתתאורת חרום מרכזיתתאורת חרום מרכזיתתאורת חרום מרכזית 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
229,670.00 119.00 1,930.00 מ"א תעלת תאורה להתקנה מעל תוואי המסעה בחנייה עם מחיצה להפרדה בין

חשמל ותקשורת במידות כלליות 40X10 ס"מ עשויה פח מגולוון וצבוע 
בתנור  בעובי 1.2 מ"מ  כולל כיפוף בחלק המרכזי ,במידות מתאימות 

להתקנת גופי תאורה ע"פ פרט בתכנית , כולל תמיכות ומוטות הברגה 
מגולוונים מחוזקים לתקרה ועטופים בצינורית פלסטית לבנה . התע לה 

לפי פרט בתכנית. המחיר כולל את כל האביזרים המקוריים של היצרן 
לרבות פינות, הסתעפויות T , הסתעפויות צלב , מחברים בין קטעי תעלה 

וכו'. (עבור ג"ת ישולם בנפרד).

8.4.0010

19,040.00 238.00 80.00 מ"א צינור פוליאטלן  רציף וכפיף בקוטר 225מ"מ כדוגמת "פקסגול"  דרג  
-SDR16.2  10 כולל חבל משיכה מניילון בקוטר 8 מ"מ. עבור כניסה 

ראשית של חברת חשמל

8.4.0020

3,000.00 30.00 100.00 מ"א צינור פלסטי  שרשורי מחוזק  דו שכבתי מדגם "קוברה" גמיש  בקוטר  110
מ"מ כולל חבל משיכה 8 מ"מ.

8.4.0030

6,000.00 12.00 500.00 מ"א צינור פלסטי  שרשורי מחוזק  דו שכבתי מדגם "קוברה" גמיש  בקוטר  50 
מ"מ כולל חבל משיכה 8 מ"מ.(הכנות לבקרת שערים)

8.4.0040

5,600.00 7.00 800.00 מ"א צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 25 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 4 מ"מ. 
שאינו כלול במחיר הנקודות  (הכנות לבקרת שערים)

8.4.0050

1,350.00 9.00 150.00 מ"א צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 29 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 4 מ"מ. 
שאינו כלול במחיר הנקודות

8.4.0060

5,500.00 11.00 500.00 מ"א צינור מריכף כבה מאילו בקוטר 36 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 4 
מ"מ.שאינו כלול במחיר הנקודות (הכנות לבקרת שערים)

8.4.0070

8,490.00 566.00 קומפלט15.00 קופסת שקעים דגם NPL הכולל שקע תלת פאזי 5X16A ושלושה שקעים 
חד פאזיים 16A כולל הגנות מקומיות 3X16A+1X16A כולל פחת מקומי 

.4X25A דגם הקופסא NA-516-210 -ניסקו.

8.4.0080

74,250.00 110.00 675.00 מ"א כבל חשמל מאלומיניום 4X240 NA2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0090

60,750.00 81.00 750.00 מ"א כבל חשמל מאלומיניום 4X150 NA2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,800.00 40.00 220.00 מ"א כבל חשמל מאלומיניום 4X50 NA2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0110

8,960.00 32.00 280.00 מ"א כבל חשמל מאלומיניום 4X35 NA2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0120

5,500.00 11.00 500.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X2.5N2XH(XLPE) ממ"ר (שאינו כלול במחיר נקודה 
(

8.4.0130

3,200.00 16.00 200.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X4N2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0140

6,250.00 25.00 250.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X6N2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0150

478,500.00 33.00 14,500.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X10N2XH(XLPE) ממ"ר(תשתית טעינת רכבים) 8.4.0160

13,800.00 46.00 300.00 מ"א כבל חשמל מנחושת 5X16N2XH(XLPE) ממ"ר 8.4.0170

10,400.00 26.00 400.00 מ"א כבל פיקוד עם גידים גמישים ממוספרים 16X1NYY כולל סופיות בקצוות 
לחיבור במהדקים .

8.4.0180

10,400.00 26.00 400.00 מ"א כבל פיקוד עם גידים גמישים ממוספרים 30X1NYY כולל סופיות בקצוות 
לחיבור במהדקים .

8.4.0190

17,000.00 17.00 1,000.00 מ"א כבל חשמל מנחושת עם בדוד נטול  הלוגנים עמיד בפני שריפה 
בטמפרטורה 800 מעלות צלזיוס, שמירת בדוד מעטה חיצוני (FE) במשך 

DIN VDE על פי התקן הגרמני (E) 180 דקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים
4102-12 במשך 90 דקות NHXH FE-180 E90 בחתך עד 5X2.5 ממ"ר 

כדוגמת ELCTEL (יבואן ארכה)

8.4.0200

16,450.00 47.00 350.00 מ"א כבל חשמל חסין אש NHXH FE180 E90 כנ"ל אולם 5X16 ממ"ר 8.4.0210

10,200.00 102.00 100.00 מ"א כבל חשמל חסין אש NHXH FE180 E90 כנ"ל אולם 4X35 ממ"ר 8.4.0220

10,780.00 196.00 55.00 מ"א כבל חשמל חסין אש NHXH FE180 E90 כנ"ל אולם 4X70 ממ"ר 8.4.0230

76,160.00 272.00 280.00 מ"א כבל חשמל חסין אש NHXH FE180 E90 כנ"ל אולם 4X120 ממ"ר 8.4.0240

74,500.00 298.00 250.00 מ"א כבל חשמל חסין אש NHXH FE180 E90 כנ"ל אולם 4X150 ממ"ר 8.4.0250

פסי צבירה לחיבור לוחות ראשיים 
=========================

הפס יהיה מאלומיניום טהור, מספר המופעים בפס ,3L+N+PE מוליכים 
מובדלים לכל אורכם. מערכת פסי צבירה תהיה מושלמת ומסופקת עם כל 

האביזרים האורגינליים של היצרן.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,900.00 3,230.00 30.00 מ"א חיבור שנאים ומגשר : אספקה והתקנה של תעלת פסי צבירה מאלומניום 

דגם BOLT-ON לזרם עד 4X2500A הנימדדת לאורך צירה עבור חיבור לוח 
LINE -KBEAE- E מתח נמוך לשנאי כדוגמת

8.4.0280

7,480.00 1,870.00 קומפלט4.00 תוספת מחיר ל"ברך" (זוית) שטוחה (HORIZONTAL ELBOW) עבור פס 
4X2500A צבירה לזרם עד

8.4.0290

11,220.00 1,870.00 קומפלט6.00 תוספת מחיר ל"ברך" (זוית) ניצבת (VERTICAL ELBOW) עבור פס צבירה
4X2500A לזרם עד

8.4.0300

11,900.00 2,975.00 קומפלט4.00 יחידת חיבור פס"צ מלמעלה "שושנה" ללוח חשמל עבור פס צבירה בלוח 
4X2500A

8.4.0310

6,460.00 3,230.00 קומפלט2.00 יחידת חיבור פסי צבירה לשנאי יצוק כולל מערכת פסי צבירה גמישים 
אורגינלים של היצרן לזרם עד 4X2500A כולל כל חומרי הזר הדרושים וכל

העבודות הדרושות לביצוע החיבורים

8.4.0320

2,556.00 213.00 12.00 יח'  KB UT FIXING) (מתלה כל 3 מטר) מיתלים- עבור תליית הפסים לתיקרה
( SET

8.4.0330

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 הכנת תוכניות תלת-ממדיות של כל מערכות פסי צבירה בפרויקט כולל 
תוכניות מבט הכוללת את כל האלמנטים ומידותיהם ומסירתם ללקוח 

כלולים במחיר העבודה

8.4.0340

4,040.00 808.00 5.00 יח' ארון פוליאסטר במידות 30*60*80 ס"מ עם ידית נעילה דגם 86C תקן בזק 
"ענבר "

8.4.0350

1,830.00 122.00 15.00 יח' קופסת   D4 CI    35  X  25 ס"מ מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה
בגב התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש וכריזה)

8.4.0360

1,404.00 468.00 3.00 יח' מפסק פקט 4X63A ידית אדומה עם נעילה בקופסא IP55 (הזנה למעלית ) 8.4.0370

54,910.00 323.00 170.00 יח' מפסק פקט 4X40A עם נעילה בקופסא IP55 (תשתית לעמדות טעינת 
רכבים)

8.4.0380

9,520.00 1,190.00 8.00 מ"ר איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת   למעבר אש ועשן במשך שעתיים 
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים 

כדוגמת FS 1900 של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתך 
הפתח וכוללת צביעת כבלים בחומר מעכב אש לאורך 1 מטר משני צידי 

הפתח .

8.4.0390

12,800.00 128.00 100.00 מ"א תעלת פח מחורצת, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 60X8.5 ס"מ מותקנת על 
הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים תעשייתים, דוגמת מולק 

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

8.4.0400

127,500.00 102.00 1,250.00 מ"א תעלת פח מחורצת, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 30X8.5 ס"מ היתר כנ"ל. 8.4.0410

84,150.00 85.00 990.00 מ"א תעלת פח מחורצת, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 20X8.5 ס"מ היתר כנ"ל. 8.4.0420

115,600.00 68.00 1,700.00 מ"א תעלת פח מחורצת, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 10X8.5 ס"מ היתר כנ"ל. 8.4.0430
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,000.00 170.00 100.00 מ"א תעלת פח סגורה, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 60X8.5 ס"מ עם מכסה מחוזק 

בברגים מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים 
תעשייתים, דוגמת מולק לפידות. מחיר התעלה כולל את החיבורים, 

המתלים, הסתעפויות וכל העבודה וחומרי העזר הדרושים.

8.4.0440

19,200.00 128.00 150.00 מ"א תעלת פח סגורה, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 40X8.5 ס"מ עם מכסה מחוזק 
בברגים היתר כנ"ל.

8.4.0450

36,250.00 145.00 250.00 מ"א תעלת פח סגורה, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 30X8.5 ס"מ עם מכסה מחוזק 
בברגים היתר כנ"ל.

8.4.0460

161,000.00 115.00 1,400.00 מ"א תעלת פח סגורה, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 20X8.5 ס"מ עם מכסה מחוזק 
בברגים היתר כנ"ל.

8.4.0470

20,400.00 68.00 300.00 מ"א תעלת פח סגורה, מגולוונת 1.5 מ"מ במידות 10X8.5 ס"מ עם מכסה מחוזק 
בברגים היתר כנ"ל.

8.4.0480

10,650.00 213.00 50.00 מ"א סולם כבלים כבד מתועש 60X10 ס"מ עובי 2 מ"מ מגולוון להתקנה מתחת 
לתקרה ו/או על הקיר עבור כבלי חשמל, כולל המתלים, המחברים וכל 

העבודה וחומרי העזר הדרושים. דוגמת מולק לפידות.

8.4.0490

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס בודק מוסמך בכל שטחי 
הפרוייקט כולל בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום 

למהנדס בודק, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכנית שכרוכה 
בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל 
גם את בצוע תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתק ן לפי

דרישות הבודק.

8.4.0500

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 הכנת תכניות עדות למערכות החשמל בחניון שרטוט באוטוקאד גרסה 
עדכנית למועד הביצוע והעברת שלושה סטים + מדיה מגנטית למזמין

8.4.0510

***תשתיות בקומת כניסה \קרקע (0)***

52,500.00 3,500.00 15.00 יח' עמוד תאורה עשוי פלדה בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו. במידות 
150X150 מ"מ. בגובה 6 מטר .מגולוון באבץ חם, צבוע בצביעה 

אלקטרוסטטית בתנור בגוון .RAL7039 כולל פתח ציוד, פלטת יסוד, בסיס 
מפלדה ודלת. כולל מתאם מפלדה בראש העמוד להתקנת הפנסים. עם 

אטימה בראש העמוד. המתאם מיוצר ומרותך לראש העמוד קומפלט ע"י 
יצרן ה עמודים. כולל הובלה, התקנה וחיבור קומפלט. דגם ירושלים של 

חברת פ.ל.ה

8.4.0530

6,552.00 364.00 18.00 יח' זרוע TOP חיצונית יחידה. עפ"י פרט עירוני מאושר בתכנית. צבועה בגוון 
RAL7039 להתקנת פנס אחד דגם "TECEO"מותקנת מראש עמוד תאורה 
ו\או מדופן עמוד תאורה ע"פ המפרט העירוני כולל כל אביזרי ההתקנה 

והחיבור לעמוד הנדרשים.

8.4.0540

5,112.00 284.00 קומפלט18.00 מאמ"ת 2X16A אופיין C , עמידות בקצר 10KA ,וחיבורו למגש הציוד 
ולמהדקים בעמוד

8.4.0550

2,430.00 162.00 15.00 יח' מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור כבלים 5X35 ממ"ר 
(המחיר עבור 5 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח הציוד שבעמוד 

כדוגמת SOGEXY  בסטנדרט עירית ירושלים

8.4.0560

3,045.00 203.00 15.00 יח' מגש ציוד פלסטי דגם כפר מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל
גגון ותושבת להתקנת מהדקים ומאמ"ת/מאמת"ים עבור הפנס/פנסים 

מותקן בפתח הציוד שבעמוד

8.4.0570
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,645.00 243.00 15.00 יח' פס הארקות מנחושת בחתך 40X4 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 8 

מוליכי הארקה בחתך עד 35 ממ"ר ובנוסף 4 מולכי הארקה בחתך עד 6 
ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

8.4.0580

2,670.00 178.00 קומפלט15.00 חיבור מושלם של כבלי חשמל בעמוד תאורה כולל זוג כבלים  בחתך עד 
XY 2 N 16* 5 כ"א  וזוג מוליכי  נחושת כ"א בחתך 35 ממ"ר כולל פתיחת 

הכבלים, כפפות מפוצלות ומתכווצות בחום לראשי הכבלים, שילוט 
לכבלים ולמוליכי הארקה ,חיבור במהדקים שבמגש החיבורים ובפס 

הארקות של העמוד ,וכל הדרוש להשלמת החיבור לעמוד. (הכבלים/ מול 
יכי הארקה לא נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

8.4.0590

9,900.00 33.00 300.00 מ"א כבל חשמל 5X10 N2XY ממ"ר  לחיבור בין עמודי תאורה מעל תקרת 
חנייה

8.4.0600

3,300.00 11.00 300.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי מחוזק דו שכבתי מדגם "קוברה" גמיש  50 מ"מ כולל
סרט אזהרה וחבל משיכה 8 מ"מ.מותקן ביציקת תקרת חנייה או בתחום 

מילוי אדמה מעל תקרת חנייה

8.4.0610

10,200.00 680.00 קומפלט15.00 יסוד לעמוד תאורה כחלק מתקרת חנייה או ביציקה נפרדת מעל תקרת 
חנייה במידות 60X60X80ס"מ כולל ברגי עיגון ,הכנת צנרת ביציקה ,פס 

הארקות וכל הדרוש לביסוס עמוד תאורה בגובה 6 מטר קומפלט .

8.4.0620

615.00 41.00 15.00 יח' ביצוע מספור לעמודי תאורה חדשים ו\או שינוי מספור לעמודים קיימים 
ע"י צבע עם שבלונת מספרים או ע"פ פרט אחר עדכני למועד הביצוע ע"פ

סטנדרט מחלקת המאור בעיריית ירושלים

8.4.0630

3,840.00 128.00 30.00 מ"א חפירה/חציבה לצנרת חברת חשמל מהמדרכה הסמוכה ועד לחדר מיתוג , 
בעומק עד 150 ס"מ וברוחב 100 ס"מ לכולל מילוי חוזר של  החפירה 

במצע מובא שיעשה בשכבות הרטבה, כולל ריפוד חול, סרט סימון, כיסוי 
והידוק כולל החזרת המצב לקדמותו כולל פתיחה ושחזור אספלט\ריצוף.

8.4.0640

2,088,354.002,088,354.002,088,354.002,088,354.00 אינסטלציה חשמליתאינסטלציה חשמליתאינסטלציה חשמליתאינסטלציה חשמלית 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
59,500.00 29,750.00 קומפלט2.00 מפסק אוויר נשלף קומפקטי 3X2500 כושר ניתוק 50kA . כולל עגלת 

שליפה, מנוע, הגנות אלקטרוניות עם מסך תצוגת אנרגיה דיגיטלית 
וכרטיס תקשורת כולל גם 4 מגעי עזר כולל סליל הפסקה והפעלה ,מגע 

מצב שליפה ומגע תקלה.(כניסת שנאים) כולל חיווט פיקוד ממערכת 
סנכרון

8.5.0010

64,600.00 32,300.00 קומפלט2.00 מפסק אוויר נשלף קומפקטי 4X2500 כושר ניתוק 50kA . כולל עגלת 
שליפה, מנוע, הגנות אלקטרוניות עם מסך תצוגת אנרגיה דיגיטלית 

וכרטיס תקשורת כולל גם 4 מגעי עזר כולל סליל הפסקה והפעלה ,מגע 
מצב שליפה ומגע תקלה.(מגשר)

8.5.0020

51,000.00 25,500.00 קומפלט2.00 מפסק אוויר נשלף קומפקטי 3X2000 כושר ניתוק 50kA . כולל עגלת 
שליפה, מנוע, הגנות אלקטרוניות עם מסך תצוגת אנרגיה דיגיטלית 

וכרטיס תקשורת כולל גם 4 מגעי עזר כולל סליל הפסקה והפעלה ,מגע 
מצב שליפה ומגע תקלה.(כניסת גנרטור)כולל חיווט פיקוד ממערכת 

סנכרון

8.5.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,800.00 20,400.00 קומפלט2.00 מפסק אוויר נשלף קומפקטי 3X1600 כושר ניתוק 50kA . כולל עגלת 

שליפה, מנוע, הגנות אלקטרוניות עם מסך תצוגת אנרגיה דיגיטלית 
וכרטיס תקשורת כולל גם 4 מגעי עזר כולל סליל הפסקה  והפעלה ,מגע 

מצב שליפה ומגע תקלה.

8.5.0040

34,000.00 17,000.00 קומפלט2.00 מפסק אוויר נשלף קומפקטי 3X1000 כושר ניתוק 50kA . כולל עגלת 
שליפה, מנוע, הגנות אלקטרוניות עם מסך תצוגת אנרגיה דיגיטלית 

וכרטיס תקשורת כולל גם 4 מגעי עזר כולל סליל הפסקה  והפעלה,מגע 
מצב שליפה ומגע תקלה.

8.5.0050

20,400.00 10,200.00 קומפלט2.00 מנתק בעומס ללא הגנות מטיפוס אוויר נשלף קומפקטי 3X1000 כושר 
ניתוק 50kA . כולל עגלת שליפה, מנוע, כולל גם 4 מגעי עזר כולל סליל 

הפסקה והפעלה.

8.5.0060

97,500.00 6,500.00 15.00 יח' מפסק יצוק לזרם  3X630A עד 3X800A , כושר ניתוק .50kAעם הגנות 
אלקטרוניות LSI  ו-2 מגעי עזר.

8.5.0070

39,950.00 3,995.00 10.00 יח' מפסק יצוק לזרם עד 3X400A , כושר ניתוק .50kAעם הגנות אלקטרוניות 
LSI  ו-2 מגעי עזר.

8.5.0080

59,500.00 2,380.00 25.00 יח' מפסק יצוק לזרם עד 3X250A , כושר ניתוק .50kAעם הגנות אלקטרוניות 
LSI  ו-2 מגעי עזר.

8.5.0090

42,840.00 1,530.00 28.00 יח' מפסק יצוק לזרם עד 3X160A , כושר ניתוק .50kAעם הגנות אלקטרוניות 
LSI  ו-2 מגעי עזר.

8.5.0100

8,250.00 1,650.00 5.00 יח' מפסק לזרם עד  3X250A , כושר ניתוק 50kA . עם הגנה מגנטית בלבד ו-2 
מגעי עזר.

8.5.0110

15,300.00 1,020.00 15.00 יח' מפסק יצוק לזרם עד ,3X100A כושר ניתוק .50kAעם הגנות אלקטרוניות 
LSI  ו-2 מגעי עזר.

8.5.0120

28,080.00 702.00 40.00 יח' מפסק יצוק לזרם עד 3X80A , כושר ניתוק .50kAעם הגנות טרמי מגנטי 
מתכווננות  ו-2 מגעי עזר.

8.5.0130

16,500.00 825.00 20.00 יח' מפסק 3X63A .כושר ניתוק .50kAעם הגנות אלקטרוניות LSI  ו-2 מגעי 
עזר.

8.5.0140

3,740.00 1,870.00 2.00 יח' תוספת למחיר מפסק יצוק לזרם עד 3X800A עבור מנוע הפעלה\הפסקה 8.5.0150

3,298.00 1,649.00 2.00 יח' מנתק בעומס ללא הגנות לזרם עד 3X800A , עם 2 מגעי עזר. 8.5.0160

12,370.00 1,237.00 10.00 יח' מנתק בעומס ללא הגנות לזרם עד 3X400A , עם 2 מגעי עזר. 8.5.0170

4,080.00 340.00 12.00 יח' (T.C) 3 עבור סליל הפסקה מרחוקX800A תוספת למחיר מפסק עד 8.5.0180

9,520.00 238.00 40.00 יח' תוספת למחיר מפסק ו/או מנתק בעומס עד 3X400A עבור סליל הפסקה 
(T.C) מרחוק

8.5.0190

840.00 70.00 12.00 יח' תוספת למחיר מפסק ו/או מנתק בעומס לזרם עד 3X800A עבור מגע עזר 
נוסף

8.5.0200
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,200.00 70.00 60.00 יח' תוספת למחיר מפסק ו/או מנתק בעומס לזרם עד 3X400A עבור מגע עזר 

נוסף
8.5.0210

2,550.00 1,275.00 2.00 יח' תוספת למחיר מפסק ו/או מנתק בעומס לזרם עד 3X800A עבור חיגור 
מכאני

8.5.0220

10,650.00 213.00 50.00 יח' 50kA 3 כושר ניתוקX6A מאמ"ת לזרם עד 8.5.0230

4,260.00 213.00 20.00 יח' מא"ז חד פאזי עם ניתוק אפס 10A+N כולל מגע עזר N.C כושר ניתוק 
( ISO הגנות פיקוד סליל הפסקה או) 50kA

8.5.0240

6,927.00 2,309.00 3.00 יח'  Master 1 PRD 1 לשלוש פאזות ואפס דוגמת TYPE מגן ברק ומתח יתר
דגם נשלף (שניידר אלקטריק) או DEHN BLOCK של כהנא כולל מנתק 

נתיכים עבורו כולל מגע עזר לחיווי מצב

8.5.0250

18,140.00 907.00 20.00 יח'  Quick PRD8r 2/3 לשלוש פאזות ואפס  דוגמת TYPE מגן ברק ומתח יתר
(שניידר אלקטריק) או DEHN GAHRD של כהנא כולל מנתק נתיכים 

עבורו כולל מגע עזר לחיווי מצב

8.5.0260

5,780.00 289.00 20.00 יח' ממסר חוסר מתח תלת פאזי כולל שני מגעי עזר דוגמת PSK-VCT של מצג 
בקרה או שווה איכות מאושר

8.5.0270

15,350.00 307.00 50.00 יח'  50KA עד PKZZM0-2.5A מפסק להגנת ציוד פיקוד בלוחות לזרם
PKZM0-16

8.5.0280

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' 3X100A1-0-2 מנתק הספק בעומס בורר 8.5.0290

243.00 243.00 1.00 יח' 3X40A1-0-2 מנתק הספק בעומס בורר 8.5.0300

568.00 284.00 2.00 יח' מפסק עם מפתח - הוצאת מפתח מתאפשרת במצב פתוח 8.5.0310

16,250.00 65.00 250.00 יח' ממסר פקוד מתח סליל 24V או 230V עם ארבעה מגעים יבשים למתח 
NC  או NO 230 מסוגV

8.5.0320

1,710.00 114.00 15.00 יח' ממסר צעד  S.R מתח סליל 230V או 24V עם מגע 10A-230V כולל כניסה 
ABB-E257 מאולצת לכיבוי\הפעלה דוגמת

8.5.0330

12,250.00 49.00 250.00 יח' מפסק פיקוד 10A בורר 3 מצבים 1-0-2 כולל זוג מגעי עזר לחיווי מצב ( 
(1-2

8.5.0340

12,180.00 203.00 60.00 יח' C 3אופייןX40A 10KA-  מאמ"ת תלת פאזי 8.5.0350

74,500.00 298.00 250.00 יח' מאמ"ת תלת פאזי  -3X40A 10KAאופיין K או D (תשתית לטעינת רכבים) 8.5.0360

22,440.00 187.00 120.00 יח' C 3אופייןX25A 10KA-  מאמ"ת תלת פאזי 8.5.0370

7,800.00 130.00 60.00 יח' C 3אופייןX16A 10KA- מאמ"ת תלת פאזי  לזרם עד 8.5.0380
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,680.00 114.00 120.00 יח' שלושה מאמ"תים חד פאזיים מגושרים 10KA לזרם עד3X(1X16A- )אופיין 

C
8.5.0390

1,776.00 74.00 24.00 יח' C 2אופייןX16A- 10 לזרם עדKA  מאמ"ת דו קטבי 8.5.0400

1,620.00 90.00 18.00 יח' 25KA 10A+N מאמ"ת חד קטבי עם ניתוק האפס עד 8.5.0410

1,980.00 33.00 60.00 יח' C 10אופייןKA 40A- מאמ"ת חד פאזי עד 8.5.0420

11,600.00 29.00 400.00 יח' C 10אופייןKA 20A- מאמ"ת חד פאזי עד 8.5.0430

102,000.00 255.00 400.00 יח' TYPE-A 4 מילאמפרX 40A 30 מפסק פחת 8.5.0440

10,150.00 203.00 50.00 יח' TYPE-A 2 מילאמפרX 40A 30 מפסק פחת 8.5.0450

1,616.00 808.00 2.00 יח' מגען תלת פאזי  AC3  3X80A   כולל מגע עזר 8.5.0460

20,400.00 170.00 120.00 יח' מגען תלת פאזי  AC3 לזרם עד  3X16A כולל מגע עזר 8.5.0470

4,872.00 203.00 24.00 יח' מגען תלת פאזי  AC3 לזרם עד  3X40A כולל מגע עזר 8.5.0480

1,455.00 97.00 15.00 יח' שקע תלת פאזי CEE 5X16A עם אנטרלוק מותקן בחזית הלוח. 8.5.0490

375.00 25.00 15.00 יח' שקע חד פאזי 3X16A מותקן בחזית הלוח. 8.5.0500

1,015.00 203.00 5.00 יח' גוף חימום 100W להתקנה מודולרית בבסיס הלוח 8.5.0510

6,960.00 58.00 120.00 יח' לחצן פיקוד תלת מגעי, התקנה מודולרית או 22 מ"מ בחזית הלוח 8.5.0520

6,840.00 19.00 360.00 יח' מנורות LED לסימון 24V ו/או 230Vהתקנה מודולרית או 22 מ"מ בחזית 
הלוח

8.5.0530

3,564.00 297.00 12.00 יח' משנה זרם עד 2500/5A + מהדקי קצר 8.5.0540

4,764.00 397.00 12.00 יח' משנה זרם עד 2500/1A (למערכת סנכרון) + מהדקי קצר 8.5.0550

3,960.00 330.00 12.00 יח' משנה זרם 1000/1A (למערכת סנכרון) + מהדקי קצר 8.5.0560

1,194.00 199.00 6.00 יח' משנה זרם 1600/5A + מהדקי קצר 8.5.0570
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,582.00 199.00 18.00 יח' משנה זרם 1000/5A + מהדקי קצר 8.5.0580

1,980.00 132.00 15.00 יח' משנה זרם לזרם עד 800/5A + מהדקי קצר 8.5.0590

4,752.00 132.00 36.00 יח' משנה זרם לזרם עד +400/5A מהדקי קצר 8.5.0600

1,392.00 116.00 12.00 יח' משנה זרם לזרם עד 250/5A + מהדקי קצר 8.5.0610

1,392.00 116.00 12.00 יח' משנה זרם לזרם עד 100/5A + מהדקי קצר 8.5.0620

8,246.00 4,123.00 קומפלט2.00  AM530N מערכת החלפה אוטומטית של קוי זינה דוגמת מחלף אוטומטי
(אמדר). כולל חיגור חשמלי לשני מפסקים ממונעים וכל העבודה וחומרי 

העזר הדרושים להתקנה בלוח ראשי כולל פיקוד מנטרל חיגור במצב בורר 
עבודה בסנכרון

8.5.0630

4,535.00 4,535.00 קומפלט1.00  AM528N מערכת החלפה אוטומטית של קוי זינה דוגמת מחלף אוטומטי
(אמדר). כולל חיגור מכני וחיגור חשמלי לשני מפסקים ממונעים וכל 

העבודה וחומרי העזר הדרושים להתקנה בלוח חרום -שדה חרום

8.5.0640

3,216.00 1,072.00 3.00 יח' ממשק הפעלות לחיבור עד 12 התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי 
הפסקה וניתוקי חרום דוגמת ISO 556B-12 של מצג בקרה

8.5.0650

8,055.00 537.00 15.00 יח' ממשק הפעלות לחיבור עד 4 התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי 
הפסקה וניתוקי חרום דוגמת ISO 556B-4 של מצג בקרה

8.5.0660

21,440.00 4,288.00 5.00 יח' מכשיר מדידה אלקטרוני דגם SATEC PM175EH כולל פרוטוקול תקשורת
TCP\IP לחיבור לבקרת מבנה -יציאה

8.5.0670

25,980.00 1,732.00 15.00 יח' מכשיר מדידה אלקטרוני דגם  SATEC 135EH כולל פרוטוקול תקשורת 
TCP\IP לחיבור לבקרת מבנה -יציאה

8.5.0680

2,538.00 141.00 18.00 יח' 250VA 230/24 עדV שנאי חד פאזי 8.5.0690

4,590.00 2,295.00 2.00 יח' מערכת מצברים לגיבוי ואספקת מתח לפיקוד מנועים של המפסקים, 
כניסה 230V יציאה 12V-DC או 24V-DC כולל ספק כח 1000W וסט 

מצברים 1500VA כולל מד מתח, נורית וזמזם תקלה ויציאת תקלה לבקרה,
מותקנים בתוך מסד "19 תלוי על הקיר בחדר לוחות ראשי קומפלט.

8.5.0700

191,250.00 6,375.00 30.00 מ"ר מבנה לוח חשמל ראשי (1 או  2 ) בנוי תאים מודולרים מופרדים עם 
מחיצות מלאות , חזית פנלים עם דלתות כמתואר במפרט הטכני כולל פסי 
צבירה 50kA 3X2500A כולל פס אפס בחתך זהה לפס"צ וצמוד לפצ"ס ,פס

הארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור וכולל את כל העבודות 
וחמרי העזר הדרושים קומפלט.

8.5.0710

53,550.00 5,355.00 10.00 מ"ר מבנה לוח חשמל גנרטור חרום  בנוי תאים מודולרים מופרדים עם מחיצות 
מלאות, חזית פנלים ודלתות כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 

36kA 3X1600A כולל פס אפס בחתך זהה לפס"צ וצמוד לפצ"ס ,פס 
הארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור וכולל את כל העבודות 

וחמרי העזר הדרושים קומפלט.

8.5.0720
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
133,875.00 3,825.00 35.00 מ"ר מבנה לוח חשמל קומתי  בנוי תאים מודולרים מופרדים עם מחיצות 

מלאות, חזית פנלים ודלתות כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 
50kA 3X910A כולל פס אפס בחתך זהה לפס"צ וצמוד לפצ"ס ,פס הארקה,
חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור וכולל את כל העבודות וחמרי העזר 

הדרושים קומפלט.

8.5.0730

204,000.00 3,400.00 60.00 מ"ר מבנה לוח חשמל לחלוקת תשתית לטעינת רכבים  בנוי תאים מודולרים 
מופרדים עם מחיצות מלאות, חזית פנלים ודלתות כמתואר במפרט הטכני 

כולל פסי צבירה 36kA 3X500A כולל פס אפס בחתך זהה לפס"צ וצמוד 
לפצ"ס ,פס הארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור וכולל את כל 

העבודות וחמרי העזר הדרושים קומפלט.

8.5.0740

12,372.00 2,062.00 6.00 מ"ר מבנה לוח חשמל הזנות וחלוקת  UPS  בנוי תאים מודולרים מופרדים עם 
מחיצות מלאות, חזית פנלים ודלתות כמתואר במפרט הטכני כולל פסי 

צבירה 36kA 3X250A כולל פס אפס בחתך זהה לפס"צ וצמוד לפצ"ס ,פס 
הארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור וכולל את כל העבודות 

וחמרי העזר הדרושים קומפלט.

8.5.0750

10,884.00 1,814.00 6.00 מ"ר מבנה לוח חשמל משנה  בנוי תאים מודולרים , חזית פנלים ודלתות 
כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה עד 36kA 3X100A כולל פסי אפס

והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור וכולל את כל העבודות 
וחמרי העזר הדרושים קומפלט.

8.5.0760

12,113.00 12,113.00 קומפלט1.00 מבנה ארון ללוח תאורת חוץ\קומת כניסה פתוחה מורכב מארונות 
 2/1100 - FGI "דוגמת "ענבר IP65 פוליאסטר עם סוקל אורגינאלי ודלתות
ברוחב 160ס"מ ,עומק 50ס"מ גובה 120 ס"מ + סוקל 50 ס"מ .כולל פלטת 
עבודה בגב הלוח ,מסילות ציוד מטיפוס דין ,פסי צבירה עד 3X100A פסי 
אפס והארקה מהדקים ,חיווט פנימי עם תעלות מחורצות PVCכ ולל מנעול

צילינדר , הכנה למנעול תליה , פתחי רפפה לאוורור, שילוט, הובלה, 
התקנה וחיבור קומפלט. כולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים 

להשלמת הארון קומפלט

8.5.0770

62,298.00 31,149.00 2.00 יח' מערכת קבלים מושלמת Transient-free עבור שיפור כופל הספק הכוללת 
 Dry Low 125 קבלים מסוגKVAr. מבנה פח, פסי צבירה, גודל המערכת

,loss, self healing ,MKP-type הגנה על קבוצות קבלים ע"י נתיכים, 
 Zero) מיתוג הקבלים ייעשה ע"י בקר קבלים עם מערכת מיתוג באפס

crosing), שיטת חישוב: מדידת הערך האמיתי RMS (עד 63 הרמונ יות) 
מבוסס על אלגוריתם .FFT זמן תגובה של הבקר 1-4 שניות לכל היותר. 
בלוח יותקנו מאווררים שיפוקדו ע"י בקרת טמפרטורה, כמו כן המערכת 
תכלול משנקים 4%ductorsRela. - tive impedance1 in כל המערכת על 

כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן 
.Elspec תוצרת Activar כדוגמת IEC61921 2 ו&IEC61439-1

8.5.0780

2,062.00 2,062.00 קומפלט1.00 צילום טרמי בכל לוחות  החשמל בפרויקט , שיערך  כ - 3 חודשים לפחות 
מיום חיבור הלוח לחשמל, בתחום האינפרא אדום באורכי הגל 3-12 

מיקרון בהתאם לתקן האמריקאי, ואספקת דו"ח מפורט למזמין הכולל 
תמונה רגילה, תמונה טרמית ומסקנות לבצוע תיקון הליקויים בלוח. 
המחיר כולל פתיחת דלתות ו/או פרוק פנלים לצורך בצוע הצילומים 

והחזרת המצב לקדמותו וכולל גם את בצוע הצילומים, המסקנות ותקון כל
הליקויים.

8.5.0790

התקנת ציוד בקרה בלוחות חשמל ע"י קבלן חשמל באמצעות יצרן הלוחות
כולל תכנון הבקרים במפעל הלוחות : 

============================

31,500.00 21.00 1,500.00 נקודה התקנה, חיווט וחיבור נקודת בקרת מבנה דיגיטלית ו\או אנלוגית מכל סוג,
כולל החלק היחסי בתכנון ציוד הבקרה משולב בלוח החשמל ע"י יצרן 

לוחות ,תיאום וקבלת נתונים מקבלן הבקרה וכולל את כל העבודה וחומרי
העזר ואת כל התאומים הנדרשים. לא כולל את הבקר אשר יסופק ע"י 

קבלן בקרה במסגרת פרק בקרה.

8.5.0810



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202145

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,490.00 1,649.00 10.00 מ"ר מבנה לוח בקרה מושלם ע"פ מפרט כולל התקנת הבקרים, כולל תכנון 

 O/I הלוח והבקרים בתאום עם קבלן הבקרה ובאישורו, כולל בדיקות
במפעל היצרן ,כולל ציוד הגנה \תעלות חיווט , חיווט משולט ,מהדקים 
משולטים וכל הדרוש להשלמת הלוח ע"פ מפרט ותכניות . המחיר לפי 

שטח חזית כולל דלת.

8.5.0820

מערכת סנכרון והעברה שקטה 
============================

136,000.00 136,000.00 קומפלט1.00 מערכת העברה שקטה מושלמת בין רשת החשמל להזנה מגנרטור וההיפך 
עבור סנכרון שתי כניסות מלוח גנרטור אל כל אחת משתי הכניסות של 

השנאים עפ"י דרישות המפרט הטכני. המערכת מבוססת על בקרים מסוג 
AGC242+AGC246 DEIF כולל בקר סנכרון גנרטור לרשת ושני בקרים 

לסנכרון כל כניסת שנאי בנפרד .המערכת מותקנת במבנה לוח חשמל עשוי
פח עם דלת בסטנדרט זהה ליתר לוחות החשמל בפרויקט. כולל מפת 
תצוגה סינופטית ע"ג חזית הלוח עשוייה מפח חרוט וצבוע בתנור עם 

נוריות סימון ולחצני הפעלה\בדיקה . המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור 
וכולל גם את תשתית כל הכבלים והמוליכים הדרושים לחיבור המערכת 

אל מפסקי ההחלפה בלוח, הציוד, התכנות וכל העבודות וחמרי העז

8.5.0840

קומפלט1.00 המשך לסעיף קודם (08.05.840) ר הדרושים להשלמת המערכת והפעלתה, 
קומפלט

8.5.0850

1,987,054.001,987,054.001,987,054.001,987,054.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,250.00 850.00 5.00 מ"א פס השואת פוטנציאלים ראשי מנחושת 80X10 מ"מ לרבות כל ברגי 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה 
.

8.6.0010

5,260.00 526.00 קומפלט10.00 פס הארקה מקומי\אזורי מנחושת 40X4 מ"מ באורך 100 ס"מ היתר כנ"ל 8.6.0020

19,440.00 162.00 120.00 מ"א כבל איפוס מנחושת עם  בדוד XLPE בצבע כחול עם סימון צהוב/ירוק 
בשתי הקצוות ובחתך 300 ממ"ר.

8.6.0030

76,500.00 85.00 900.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת עם  בדוד PVC בחתך עד 150 ממ"ר 8.6.0040

12,000.00 60.00 200.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת עם בדוד PVC בחתך עד 95ממ"ר 8.6.0050

6,800.00 34.00 200.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת עם  בדוד PVC בחתך עד 50ממ"ר 8.6.0060

7,000.00 28.00 250.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת עם בדוד PVC בחתך עד 35ממ"ר 8.6.0070

23,100.00 77.00 300.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור  בחתך 150 ממ"ר 8.6.0080

9,000.00 36.00 250.00 מ"א מוליך הארקה כנ"ל אולם עד 70 ממ"ר 8.6.0090
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
93,500.00 17.00 5,500.00 יח' מוליך הארקת תעלות כבלים עשוי נחושת ללא בידוד בחתך 25 ממ"ר 

כולל חיזוקו לתעלות רשת ו/או פח באמצעות  מהדק קנדי מתברג ו/או 
רוכב על התעלה .החיבור ייעשה לכל קטע תעלה ובמרחקים שלא יעלו 

על 3 מטר

8.6.0100

25,500.00 25,500.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות לחניון בהתאם לתכניות ולקובץ תקנות 4271 
לרבות טבעת גישור, יציאות חוץ, מעברי תפר, יציאה לפס השואת 

פוטנציאלים ראשי,הכנות בכלונסאות ויציאות למערכת הגנה בפני פגיעות
ברקים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הארקת 

יסודות קומפלט.

8.6.0110

34,000.00 34,000.00 קומפלט1.00 מערכת הגנה מפני פגיעות ברק לחניון עפ"י ת"י ,1173 לרבות מערכת 
קליטה, מערכת הורדה ומערכת הארקה כולל כל העבודות ואביזרי העזר 
הנדרשים לביצוע מושלם כולל הכנה והגשת תכנית ביצוע לאישור מכון 

התקנים וכולל בדיקת מכון התקנים בגמר ביצוע וקבלת אישורם לפי תקן 
ישראלי ת"י 1173

8.6.0120

2,560.00 128.00 20.00 מ"ר הארקת רצפה אנטיסטטית מוליכה בחדר ציוד תקשורת וביטחון כולל רשת
מוליכי נחושת בחתך 10X1 מ"מ מתחת לרצפה בגריד של 30X30 ס"מ, 

התקנת קופסאות חיבורים שקועות בקיר, מוליכי נחושת 16 מ"מ לחיבור 
הקופסאות ביניהם לפס הארקה וחיבור מוליכי הרצפה האנטיסטטית 

לקופסאות החיבורים. המחיר לפי מ"ר רצפה, כולל את כל החומרים והע 
בודות הדרושים להשלמת מערכת ההארקה של הרצפה.

8.6.0130

318,910.00318,910.00318,910.00318,910.00 הארקותהארקותהארקותהארקות 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתח גבוה ושנאים 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,000.00 34,000.00 קומפלט1.00 מבנה לוח מ"ג 630A 36KV קומפקטי בחדר ליד המיתוג עבור ציוד בגז 

SF6 כמתואר במפרט הטכני עבור תא כניסת כבלים כדוגמת תא 
SM6-GAM2 של שניידר אלקטריק כולל גופי חימום, מנורות סימון 

קיבוליות כולל מבודד קיבולי ובסיס מתכת

8.7.0010

6,300.00 2,100.00 3.00 יח' תוספת עבור סט מגני ברק ,33KV 5KA מותקנים בתא לוח מ"ג. 8.7.0020

65,000.00 65,000.00 קומפלט1.00 מבנה לוח מ"ג מודולארי 36kV, 630A הפרדה לפי ,class LSC2A דוגמת 
SM6-DM1-A של שניידר אלקטריק הכולל: מפסק זרם (CB) פריק 

(disconnectable), בגז SF6, , 630A בעל יכולת של 10,000 פעולות 
מכניות וחשמליות, מנגנון CB מהיר .O-0.3s-CO-15s-CO מנתק טורי 
ומקצר הארקה כפול מחוגרים, מסמן מצב מכני למצב המפסק משולב 

בדיאגר מת ממיק, לחצני הפעלה/הפסקה, סליל הפסקה מערכת מגעי עזר 
4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר הארקה,מנורות סימון קיבוליות כולל 

מבודד קיבולי, גופי חימום, בסיס מתכת והתקנת מערכת הגנות שליטה 
ומדידה המופיעה בסעיף נפרד.

8.7.0030

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00  5P250 0.5 ו CLASS 5-1250 בA לזרם  LPCT 36 מסוגkV 3 משני זרם
מחוברים בתקשורת אל ממסר הגנה , יחסי ההשנאה ניתנים לכיול דרך 

ממסר ההגנה ללא צורך בניתוק הכבלים

8.7.0040

6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00 אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של הגנת 
מתח גבוה ללוח 36KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, 

ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך HMI מובנה, יציאת 
תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול  ,IEC61850 יכולת 

עבודה במתח 24-250vAC/DC בהתאם לתוכניות והמפרט הטכני דוגמת 20
SEPAM T של שניידר אלקטריק

8.7.0050

900.00 450.00 קומפלט2.00 תוספת עבור מגעי עזר של מקצר הארקה 1C+1O + מגעי עזר מנתק 
3O+2C

8.7.0060
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 מערכת אספקת מתח גיבוי  למערכת ההגנות הכוללת: ספק/מטען יושב על

פס דין+מצברי גיבוי ל-8 שעות מותקנת ומחווטת בלוח, בדיקה עצמית של 
המערכת כל 12 שעות, תקשורת מסוג MODBUS הכל בהתאם למפרט

8.7.0070

128,000.00 128,000.00 1.00 יח' לוח חלוקה בתחנת שנאים : מבנה לוח מ"ג קומפקטי 36kV, 630A הפרדה 
לפי ,class LSC2 דוגמת CB-CB-C-C - FLUSARC של שניידר אלקטריק 

ניתן להרחבה הכולל: 2 מפסקי זרם בואקום (, CB,)630A מנתק טורי 
ומקצר הארקה, מסמן מצב מכני למצב המפסק משולב בדיאגרמת ממיק, 

סליל הפסקה ,מערכת מגעי עזר 4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר 
הארקה,מנת ק בעומס 200A 36KV בגז SF6,מקצר הארקה + 2 

 2O+2C, דיסקונקטורים (מנתקי עומס) המחוגרים עם המנתק, מגעי עזר
מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, בסיס מתכת והתקנת מערכת 

הגנות שליטה ומדידה המופיעה בסעיף נפרד.

8.7.0080

4,200.00 700.00 6.00 יח' משנה זרם עבור הגנות למתח עד 200/1A ,15VA מתאים לנתוני הלוח ויח' 
CUAr הגנה דגם[

8.7.0090

11,000.00 5,500.00 2.00 יח' אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של ממסר 
"Self-Powered" להגנת שנאי מתח גבוה בלוח 36KV הכולל הגנות זרם, 

עומס יתר, כולל ממסר ,MITOP חיבור למשני הזרם היעודיים עבורו בלוח 
בהתאם לתוכניות והמפרט הטכני דוגמת VIP40  של שניידר אלקטריק

8.7.0100

1,000.00 500.00 2.00 יח' תא מתח נמוך להתקנת ממסרי ההגנה, המדידה ושאר מרכיבי הפיקוד 8.7.0110

2,125.00 2,125.00 1.00 יח'  Horstmann- של ALPHA-E סט שלוש נוריות סימון קיבוליות דוגמת
גרמניה. כולל שני מגעי עזר להעברת התראות על מצב מתח כניסה/מתח 

על הפסים. כולל גם ממסר לזיהוי כיוון זרם קצר

8.7.0120

4,250.00 4,250.00 1.00 יח' אנאלייזר חשמל, 256 דגימות למחזור למדידת זרמים,הספקים, מתחים, 
תדר, אנרגיה, אקטיבית, אנרגיה ראקטיבית, מקדם הספק, עיוות הרמוני 

כללי בזרם ובמתח, הרמוניות מפורטות בזרם ובמתח עד הרמוניה 63 . רמת
דיוק CLASS 0.2S בתקשורת מודבס Ethernet TCP/IP כולל 3 כניסות 

דיגיטליות, 1 יציאה דיגיטלית,התרעות, סינכרון ,GPSהקל טת צורת גל, 
 ,(sag, swell) תחזית צריכה עתידית, נפילות ועליות מתח- Forecasting

 A NSI12.20 & IEC61557-12 EN50160 :זיכרון 512 מ"ב, עמידה בתקנים
PMD-S & S  CLASS0.2 כדוגמת PM8240  מתוצרת שניידר אלקטריק

8.7.0130

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' משנה זרם מסכם מדגם CSH-200 להתקנה על שלושת הגידים לביצוע 
הגנה פחת כיוונית

8.7.0140

850.00 850.00 1.00 יח' תוספת עבור סליל הפעלה ומנוע דריכה במתחים שונים 8.7.0150

425.00 425.00 קומפלט1.00 תוספת עבור מגעי עזר של מקצר הארקה 1C+1O + מגעי עזר מנתק 
3O+2C

8.7.0160

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 מערכת אספקת מתח גיבוי  למערכת ההגנות הכוללת: ספק/מטען יושב על
פס דין+מצברי גיבוי ל-8 שעות מותקנת ומחווטת בלוח, בדיקה עצמית של 

המערכת כל 12 שעות, תקשורת מסוג MODBUS הכל בהתאם למפרט

8.7.0170

============================ = שנאים והגנות שנאים 
= ============================
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
260,000.00 130,000.00 2.00 יח' שנאי אפוקסי יצוק 33/0.4KV 1600kVA ברמת הפסדים AoAk ודירוג 

סביבתי E3/C3/F1 לפי ת"י ,50541 ותקן IEC 60076-11 דוגמת שנאי 
Trihal - כמפורט במפרט הטכני, כולל פרופילי U10 לגלגלי השנאי 

ועיגונם, חיבור טרמיסטורים, כיוונונים, חיבורי פיקודים, לשות לחיבורים,
וכולל ביטוח השנאי עד למסירת המתקן. כמפורט במפרט הטכני כולל 

לשות לחיבור צד מתח נמוך

8.7.0190

10,200.00 5,100.00 2.00 יח' תוספת עבור מערכת איוורור מאולץ הכוללת מפוחים ותעלות בהתאם 
להספק השנאי להגדלת הספק השנאי ב כ-%30

8.7.0200

4,250.00 2,125.00 קומפלט2.00 לוח התראות שנאי הכולל: בקר MB103 מגענים, לחצנים, טיימרים, 
מנורות סימון, מהדקים לכבלי הפיקוד מהלוח לסליל העבודה במאמ"ת 

הראשי בלוח הראשי, וכל הדרוש לקבלת התראות והפעלת אוורור מאולץ 
במקרה והטמפרטורה בשנאי תעלה על המותר

8.7.0210

2,040.00 1,020.00 קומפלט2.00 תוספת למחיר שנאי עבור תותב נחושת מורכב ע"ג פס אפס\נקודת שיטה 
של השנאי עם חורים בכמות וקוטר מתאימים לחיבור מוליכי האיפוס .

8.7.0220

1,700.00 850.00 קומפלט2.00 תוספת למחיר שנאי עבור הכנות לחיבור פס"צ בצד מ"נ 8.7.0230

1,700.00 850.00 2.00 יח' ממסר התראה לטמפ' גבוהה וממסר הפסקה לטמפ' מסוכנת כדוגמת ממסר 
TEC-154 של TEC SYSTEM טרמומטר מגעים להפעלת אוורור מאולץ (2 

נקודות)

8.7.0240

============================ = כבלי מתח גבוה, מגיני 
מתח יתר, ראשי כבלים, חיבורים, שונות 

= ============================

חיבור ראשי מחח"י+ יציאה לתחנת שנאים 
- -----------------------------------------------------

9,000.00 150.00 60.00 מ"א כבל מ"ג מנחושת -כניסת חברת חשמל 1X150 N2XS(F)2Y XLPE ממ"ר 
36KV למתח

8.7.0270

28,800.00 80.00 360.00 מ"א  1X150 NA2XS(F)2Y XLPE כבל מ"ג מאלומניום -יציאה לתחנת שנאים
36KV ממ"ר למתח

8.7.0280

יציאות לשנאים ----------------------------------------------------- -

8,400.00 70.00 120.00 מ"א כבל מ"ג  1X50 N2XS(F)2Y XLPE ממ"ר נחושת למתח 24KV מתח בידוד- 
36kV\18

8.7.0300

22,950.00 1,275.00 18.00 יח' סופית לכבל מ"ג 36KV מדגם אטום מבודד ומסוכך עד-630A כדוגמת 
K400TB של אלסטימולד

8.7.0310

5,610.00 935.00 6.00 יח' סופית לכבל מ"ג 36kV תוצרת אלסטימולד עבור שנאי 8.7.0320

510.00 255.00 2.00 יח' תוספת עבור חיגור חשמלי בין מזב"ג למפסק מ"נ ראשי 8.7.0330

בדיקות והארקות ----------------------------------------------------- --
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 1,275.00 קומפלט2.00 בדיקת לוח מ"ג לעמידה במתח יתר לדקה לפי דרישת חח"י על ידי ציוד 

בדיקה מ"ג מתאים והוצאת דו"ח
8.7.0350

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 ביצוע בדיקת  בודק מוסמך למתקן מ"ג בכל הפרויקט בכללותו כולל ליווי
ומתן סיוע לבודק בכל מהלך הבדיקה  ותשלום דמי בדיקה

8.7.0360

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 ליווי ומתן סיוע לבודק חח"י לחיבור מתח גבוה בכל מהלך הבדיקה 8.7.0370

1,360.00 34.00 40.00 מ"א פס הארקה הקפי עשוי ברזל מגלוון מסופק במוטות ישרים בחתך  5*50 
(לא יתקבל פס מגולגל) מותקן על הקירות בהיקף החדר ע"ג תופסנים 

מבודדים "אוקולין" במרחק 2 ס"מ מהקיר כולל חורים עם ברגים ,דיסקיות 
ואומים כל חצי מטר ומגושר לפס השוואת פוטנציאלים

8.7.0380

2,040.00 68.00 קומפלט30.00 נקודת הארקה מפס היקיפי לאלמנט מתכתי כגון דלת או מחיצה או לוח או
חלון וכד' על ידי מוליך נחושת גמיש .CL5 ומבודד 25 ממ"ר, בתוך צנרת 
מרירון או PG גלוייה כולל תאום עם יצרן הדלתות ,בורג מרותך בדלת 

וחיבור בנעל כבל בשני הקצוות

8.7.0390

ציוד בטיחות ----------------------------------------------------- -

10,200.00 680.00 15.00 מ"ר מחיצות  רשת קרפ מגוולונות כולל דלת\שער בכניסה לחדר שנאי למניעת 
התפרצות ,מורכבת ומחוזקת ע"ג פרופיל RHS 4X4 מגוולון . כולל כל 

העבודות וחומרי העזר הדרושיםלהתקנה מושלמת.

8.7.0410

13,600.00 6,800.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנת ארון בטיחות ממתכת עבור זווד בטיחות מתח גבוה 
במידות 180/140/40 ס"מ כולל כל ציוד הבטיחות (זוג כפפות, כובע 

בטיחות, משקפי מגן, בודק מתח, מערכת מקצרים, מוט מבודד) כמפורט 
במפרט הטכני

8.7.0420

1,280.00 128.00 10.00 מ"ר שטיח מבודד למתח גבוה המונח לפני הלוח וברוחב של 1 מטר 8.7.0430

612.00 51.00 12.00 יח' שלטי אזהרה שונים עשויים מחומר פלסטי מידות 300*200 מ"מ. 8.7.0440

936.00 468.00 2.00 יח' מטף כיבוי אש במשקל 2 ק"ג המכיל גז הלון 1301 8.7.0450

425.00 425.00 1.00 יח' תוספת עבור סליל הפסקה למנתק הנ"ל 8.7.0460

665,683.00665,683.00665,683.00665,683.00 מתח גבוה ושנאיםמתח גבוה ושנאיםמתח גבוה ושנאיםמתח גבוה ושנאים 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דיזל גנרטור 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480,000.00 480,000.00 קומפלט1.00 אספקה של דיזל גנרטור בהספק  נומינלי PRIME 800KVA על כל חלקיו  

לרבות לוח החשמל, בולמי רעידות מקפיצים וכל החלקים הדרושים 
להתקנתו ופעולתו, כולל גם הובלתו לאתר והכנסתו על כל חלקיו לתוך 

חדר הגנרטור במפלס -5 .

8.8.0010

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 מפסק ראשי לגנרטור מטיפוס ACB קבוע ממונע 36KA 3X1400A עם הגנה 
מגנטית בלבד וסליל הפסקה, מותקן בתוך לוח נפרד בחדר גנרטור, כולל 

עיגון וקיבוע הכבלים למניעת רעידות. מבנה הלוח כולל פסי צבירה 
3X1400A, 36KA בכניסה וביציאה מהמפסק וחיבורים באמצעות לשות 

למפסק, כולל פסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחי בור 
קומפלט וכולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים

8.8.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,423.00 2,423.00 קומפלט1.00 מיכל איסוף נוזלים ליחידה משולב בבסיס היחידה כולל גם מצוף לאיתור 

נוזלים עם מגע יבש 24V וחיבורו ללוח הפיקוד שע"ג היחידה
8.8.0030

2,975.00 2,975.00 קומפלט1.00 הרכבת הדיזל גנרטור  על כל חלקיו ואביזריו במקום המיועד לו ואיזונו 
על בולמי רעידות.

8.8.0040

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 אספקה התקנה וחבור של לוח הבקרה והפקוד להתנעה אוטומטית 
לגנרטור לרבות כבלי הפקוד הדרושים כולל גם מטען מצברים 

כמפורט.כולל הכנות חיווט ע"פ תכנית לוח מערכת סנכרון (עבור לוח 
סנכרון משולם בפרק לוחות חשמל)

8.8.0050

17,000.00 17,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של צינור הפליטה  מהדיזל גנרטור עד מחוץ לחדר 
הגנרטור כולל מחבר גמיש, כולל 2 דודי השתקה, כולל אוגנים,כולל 

בידוד טרמי אקוסטי לאזור מגורים, כולל קשתות אורגינליות, שרוולי 
אסבסט,כולל כל החיזוקים והמתלים הדרושים להתקנת המפלט בהתאם 

לתכניות .

8.8.0060

24,735.00 1,649.00 15.00 מ"א צינור פליטה עד "12 מבודד תרמי ואקוסטי עם מעטפת נרוסטה מותקן 
בפיר אנכי כולל מחברים גמישים, אוגנים, כולל קשתות אורגינליות ככל 

הדרוש, וכל החיזוקים והמתלים הדרושים להתקנת הצנרת עד היציאה 
מעל הגג  סיום הצנרת בזוית 45 מעלות למניעת חדירת מים כולל רשת 

פלדה 1X1ס"מ

8.8.0070

25,500.00 25,500.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מסנן חלקיקים במערכת הפליטה בהתאם להנחיות 
המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים כתנאי לעמידה ב"תקנות 
אוויר נקי (ערכי איכות אוויר )  ( הוראת שעה) התשע"א 2011 "  לגבי 

פליטה של חומר חלקיקי לסוגיו . מסנן נפרד לכל יציאה מהגנרטור

8.8.0080

6,375.00 2,125.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה של בקרת גנרטור בלוחות כבאים כולל מנורות סימון 
למצבים הבאים : פעולה \תקלה \חוסר דלק \מצב מתח רשת \מתח גנרטור 

המחיר כולל את החלק היחסי בהכנות לחיווים בגנרטור ,לוח הפיקוד שלו 
ומערכת הדלק שלו

8.8.0090

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 חבור כבלי ההזנה והפקוד ומוליכי  הארקה לגנרטור לרבות נעלי כבל, 
מהדקים וכל אביזרי העזר הדרושים.

8.8.0100

2,423.00 2,423.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של שרוול גמיש בין הרדיאטור לחלל הוצאת אויר חם 
לגנרטור

8.8.0110

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה וחבור של מערכת  מצברים כמפורט במפרט הטכני כולל 
גם כוננית עבורם ואת כבלי החבור למטען ולדיזל לגנרטור

8.8.0120

18,700.00 18,700.00 קומפלט1.00 מערכת אספקת סולר בחדר גנרטור כוללת מיכל סולר יומיבנפח 2,200 
ליטר  בתוך מעצרה ,כולל צנרת אל הגנרטור וחזרה. המיכל יכלול 

אתראות לסף גובה עליון ותחתון, ברז ריקון משקעים בקוטר ",2 ברז 
שחרור אויר ומאצרה מפח, הכל עפ"י המפורט במפרט הטכני ועפ"י תקני 

המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התמ"ת קומפלט

8.8.0130

5,950.00 5,950.00 קומפלט1.00 מערכת דלק מושלמת בין נקודת תדלוק למיכל דלק כולל :צנרת 
דלק-אספקה ועודפים- בקוטר "1.5 -צנרת גמישה עם דופן כפולה דוגמת 
חברת NUPI מסומנת UL כולל  ,מערכת התראה על סוף תדלוק, יחידות 

"אל חוזר" ,מגופים, וכל הדרוש לביצוע העבודה ע"פ תקני הבטיחות 
שבתוקף ליום הוצאת המכרז. הצנרת תונח מחוץ למבנה בתוך שרווול 

הגנה "PVC 6 כבד טמון בקרקע בעומק 100 ס"מ ובתוך המבנה ע"י תליה 
על הקיר זויות ,מחברים, קשתות וקידוחים למעבר הצנרת.קומפלט עד 
למרחק 20 מטר בין נקודת התדלוק למיכל דלק בחדר גנרטור קומפלט.

8.8.0140

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 ארון לבקרת סוף תדלוק ,עשוי נרוסטה במידות 60X60X40ס"מ כולל דלת 
בחזית ,קדחים למעבר צנרת דלק ,שילוט ,הארקה ,פלטת עבודה מבודדת 

לנוריות חיווי מצב תדלוק וכל הדרוש להשלמת ההתקנה קומפלט .

8.8.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן לגנרטור הרצתו ומסירתו בצורה תקינה עם רשיון של משרד 

האנרגיה וחברת החשמל.
8.8.0160

66,884.00 1,454.00 46.00 מ"ק מתקני השתקה בפתחי כניסת ויציאת  אויר מדגם H כמפורט במפרט 
הטכני.

8.8.0170

2,019.00 2,019.00 קומפלט1.00 הכנת תכנית העמדה והשתקה של חדר הגנרטור  משורטטת באוטוקד 
(גירסה עדכנית) והגשתה לאישור צוות התכנון

8.8.0180

1,615.00 1,615.00 קומפלט1.00 הכנת דו"ח בדיקה אקוסטית לאחר  הפעלת הגנרטורים בחדר ע"י מומחה 
אקוסטיקה באמצעות מכשירים ותיקון כל הליקויים עד לקבלת עוצמת 

רעש בהתאם לדרישת המשרד לאיכות הסביבה

8.8.0190

2,019.00 2,019.00 קומפלט1.00 ביצוע טיפולים תקופתיים בדיזל  גנרטור במהלך תקופת האחריות  ובסיום
מועד האחריות ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים עפ"י מפרט והוראות 

היצרן כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים כולל תאום עם מנהל 
האחזקה . העבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך רישום מלא של 
התוצאות והעברת דו"ח מסודר למתכנן/מזמין. כמפורט במפרט הטכני

8.8.0200

9,690.00 3,230.00 קומפלט3.00 כנ"ל אך לאחר שנת אחריות כולל חלפים (המחיר הינו עבור שנה) 8.8.0210

702,208.00702,208.00702,208.00702,208.00 דיזל גנרטורדיזל גנרטורדיזל גנרטורדיזל גנרטור 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת אל פסק ומצברים 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,500.00 21,250.00 קומפלט2.00 מערכת אל-פסק UPS מודולארית בהספק ,30KVA יתירות ,N+1 נצילות 

המערכת ,99% כולל הרכבה, חיווט, חיבור בין חלקי המערכת לפעולה 
מושלמת וכמפורט במפרט הטכני קומפלט, דוגמת 93PM של חברת 

EATON

8.9.0010

25,500.00 12,750.00 קומפלט2.00 מערכת מצברים אטומים ללא טיפול ליחידת 30KVA UPS לזמן גיבוי של 
15 דקות בעומס מלא, אורך חיי המצברים יהיה של 10 שנים לפחות,כולל 
כוננית עבור המצברים כולל מפסק מצברים DC ומגשרים לינקים לכל 100
וולט, וכולל כל האביזרים וכבלי החשמל הנדרשים לחיבור בין המצברים 
ליחידות הגיבוי וכל העבודה וחומרי העזר מצברים דוגמת SWL-2500 של 

חברת YUASA בכפוף לחישוב הסופי

8.9.0020

5,100.00 2,550.00 קומפלט2.00 מערכת תכנה SNMP לחיבור בין מערכת אל פסק לציוד מחשבים -חיבור 
IP ברשת לצורך תצוגת נתונים שוטפת והורדת תוכנה מסודרת במצב 

תקלה או הפסקת חשמל כולל כל הממשקים, המתאמים, המחברים 
והחיווט הנדרש לחיבור אל רשת המחשבים וכולל גם רשיון תכנה, 

הרצה,הפעלה והדרכה קומפלט.

8.9.0030

3,400.00 1,700.00 קומפלט2.00 פנל התראות   מחובר בתקשורת BACNET IP למערכת בקרת מבנה 8.9.0040

76,500.0076,500.0076,500.0076,500.00 מערכת אל פסק ומצבריםמערכת אל פסק ומצבריםמערכת אל פסק ומצבריםמערכת אל פסק ומצברים 8.98.98.98.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאורה עירונית -שינויים במהלך ביצוע מנהרה מתחת לכביש עירוני 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,200.00 80.00 240.00 מ"א חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 110 ס"מ וברוחב 50 ס"מ כולל ריפוד 

חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק.
8.10.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 100.00 60.00 מ"א חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 140 ס"מ וברוחב 60 ס"מ  למעבר כביש 

כולל מילוי החפירה במצע מובא שיעשה בשכבות הרטבה, כולל ריפוד 
חול, סרט סימון, כיסוי והידוק כולל החזרת המצב לקדמותו כולל אספלט.

8.10.0020

8,960.00 32.00 280.00 מ"א צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ פנים כולל 
חבל משיכה בקוטר  8 מ"מ.

8.10.0030

7,680.00 64.00 120.00 מ"א צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "PVC 4 לשימוש בחציית כביש כולל 
חבל משיכה 8 מ"מ

8.10.0040

33,600.00 120.00 280.00 מ"א כבל חשמל 5X25 N2XY ממ"ר 8.10.0050

10,640.00 38.00 280.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 35 ממ"ר 8.10.0060

1,650.00 150.00 קומפלט11.00 ניתוק הזנה מעמוד תאורה קיים וחיבור הזנה חדשה מרשת עילית זמנית 
(עבור רשת עילית משולם בנפרד) כולל הכנסת כבל בשרוול  דרך המרווח 

בין פלטה ליסוד קומפלט

8.10.0070

4,000.00 1,000.00 קומפלט4.00 ניתוק ,פירוק ושמירה על עמוד קיים במשך כל תקופת העבודות כולל 
פירוק הפנס ושמירתו בנפרד במחסני הקבלן למשך תקופת העבודות 

קומפלט

8.10.0080

4,000.00 1,000.00 קומפלט4.00 התקנה מחדש של עמוד קיים שפורק בתחילת העבודות כולל חיבור הפנס 
קמפלט עבור מגש ציוד ואביזרים משולם בנפרד.

8.10.0090

6,000.00 1,500.00 4.00 יח' חפירה \ חציבה של בור ויציקת יסוד לעמוד תאורה בגובה עד 12 מטר 
(במידות 100x100x130 ס"מ) כולל ברגי יסוד ,הארקות יסוד ופס מגולוון 
X 40 4 מרותך ועולה עד למפלס 100 ס"מ מעל פני הקרקע. מידות היסוד 

הסופיות יקבעו עפ"י חישוב מפורט של קונסטרוקטור מטעם הקבלן 
בהתאם לעמוד שיסופק ולסוג הקרקע במקום ובהתאמה לעמידה בד רישות

המינימום כפי שמופיעות במפרט הטכני של מחלקת המאור.

8.10.0100

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  100ס"מ ועומק 171 ס"מ
(נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 70X70ס"מ עם פתח עגול 
?60 עמיד ל - 25 טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור" כולל גם חפירת
הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של מחלקת המאור בעיריית

ירושלים.

8.10.0110

700.00 350.00 2.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עבור חוליה נוספת להגבהת המכסה מרום 
סופי המחיר לחוליה בכל קוטר ובגובה 33 ס"מ המחיר כולל את החפירה 

עבור החוליה והעתקת והעמקת הבור.

8.10.0120

4,200.00 2,100.00 קומפלט2.00 הארקת סוף קו או עמוד תאורה ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי 
נחושת 19 מ"מ ואורך 3 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, 

מהדקים, ראשי קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 80 ס"מ ועומק 100ס"מ עם 
מכסה יצוק עם כיתוב מתאים כולל שרוולים 29 מ"מ מריכף וכל הדרוש 

להשלמת החיבור ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

8.10.0130

14,000.00 3,500.00 4.00 יח' אופצייה להחלפת פנסים תקולים ע"פ דוח בודק ורק לאחר אישור מתכנן 
ומחלקת מאור : אספקה והתקנה של ג"ת LED לתאורת חוץ -ITALO עם 

מודול .3000K -LED בפוטומטריה מתאימה להתקנה ע"ג עמוד 12 
מטר.(הספק\עוצמה ופיזור עפ"י חישובי תאורה מאושרים) משווק ע"י 

ש.מ.יוניברס. כולל ציוד אינטגרלי, כבל חיבור לפתח הציוד שבעמוד כול 
ל התקנתו בראש העמוד. תאור מדוייק של הפנס הספק, עוצמה 

ופוטומטריה של הפנס עפ"י חישובי תאורה מאושרים לביצוע ע"י מח' 
המאור.

8.10.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 60.00 5.00 יח' מאמ"ת 10KA C\10A+N מותקן ומחובר בפתח הציוד שבעמוד 8.10.0150

550.00 110.00 5.00 יח' מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור כבלים 5X35 ממ"ר 
(המחיר עבור 5 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח הציוד שבעמוד 

כדוגמת SOGEXY  בסטנדרט עירית ירושלים

8.10.0160

1,250.00 250.00 5.00 יח' מגש ציוד פלסטי דגם כפר מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל
גגון ותושבת להתקנת מהדקים ומאמ"ת/מאמת"ים עבור הפנס/פנסים 

מותקן בפתח הציוד שבעמוד

8.10.0170

1,200.00 240.00 5.00 יח' פס הארקות מנחושת בחתך 40X4 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 8 
מוליכי הארקה בחתך עד 35 ממ"ר ובנוסף 4 מולכי הארקה בחתך עד 6 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

8.10.0180

1,250.00 250.00 קומפלט5.00 חיבור מושלם של כבלי חשמל בעמוד תאורה כולל זוג כבלים  בחתך עד 
5X35 NA2XY כ"א  וזוג מוליכי  נחושת כ"א בחתך 35 ממ"ר כולל פתיחת 

הכבלים , כפפות מפצלות ומתכווצות בחום לראשי הכבלים ,שילוט 
לכבלים ולמוליכי הארקה ,חיבור במהדקים שבמגש החיבורים ובפס 
הארקות של העמוד ,וכל הדרוש להשלמת החיבור לעמוד. (הכבלים 

\מוליכ י הארקה לא נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

8.10.0190

600.00 150.00 קומפלט4.00 תוספת למחיר חיבור הכבלים בעמוד תאורה עבור חיבור מושלם של כל 
כבל נוסף (מעבר לזוג  המחובר) בחתך עד 5x35NA2XY כ"א ועבור כל 

מוליך נחושת נוסף בחתך 35 ממ"ר כולל פתיחת הכבלים ,כפפות כפפות 
מפצלות ומתכווצות בחום לראשי הכבלים ,שילוט לכבלים ולמוליכי 

הארקה ,חיבור במהדקים שבמגש החיבורים ובפס הארקות של העמוד ,וכל
הדרוש להשלמת החיבור לעמוד. (הכבלים \מוליכי הארקה לא נכללים 

במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

8.10.0200

3,000.00 1,000.00 קומפלט3.00 התחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך  עד 5X35 N2XY   ומוליך 
 40X4CU  נחושת 35 ממ"ר כולל החלפת מגש חיבורים והכנת פס הארקות
ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל העבודות והחומרים 

הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי החשמל בעמוד הקיים 
(עבור הכבל ישולם בנפרד )

8.10.0210

1,000.00 500.00 2.00 יח' אספקה וביצוע חיבור ע"י מופה אפוקסי דגם 3M  לכבלי חשמל  בחתך עד
X 5 35 ממ"ר. כולל חמרי עזר, נעלי כבל ושרוולים מתכווצים

8.10.0220

3,000.00 3,000.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל של מערכת התאורה של מאור רחובות בדיקת בודק 
מוסמך/חח"י ובצוע כל התיקונים הדרושים עד להשלמת המתקן עפ"י 

דרישות הבודק. המחיר כולל תשלום עבור הבדיקה לבודק מוסמך/חח"י 
ובצוע תיקון כל הליקויים שידרשו.

8.10.0230

1,400.00 350.00 קומפלט4.00 בדיקה כנ"ל אך לעמוד תאורה כולל דו"ח מפורט הכולל ערכים מדודים 
של כל הפרמטרים בעמוד.  לשביעות רצון המתכנן ומח' המאור

8.10.0240

4,000.00 1,000.00 4.00 יח' **זרוע קשתית מאלומיניום מגולוון באורך X150 200 ס"מ בזווית 5° 
ובנוסף לפחות 70 ס"מ בתוך העמוד ע"פ פרט סטנדרטי של מחלקת המאור 

בעיריית י-ם. בדיוק כמו הקיים בעמודים הקיימים.

8.10.0250

720.00 180.00 4.00 יח' אספקה והתקנה של זוג מחזיקי דגלים לפי דגם עירית ירושלים מותקנים 
על עמוד  ע"פ פרט סטנדרטי של מחלקת המאור

8.10.0260

500.00 50.00 10.00 יח' ביצוע מספור לעמודי תאורה חדשים ו\או שינוי מספור לעמודים קיימים 
ע"י צבע עם שבלונת מספרים או ע"פ פרט אחר עדכני למועד הביצוע ע"פ

סטנדרט מחלקת המאור בעיריית ירושלים

8.10.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 6,000.00 4.00 יח' אופציה להחלפת עמוד לא תקין בהתאם לדוח בודק ורק לאחר אישור 

מתכנן ומחלקת מאור : עמוד תאורה בגובה 12 מטר עגול קוני מפלדה 
מגולוונת בצבע טבעי כולל פתח ציוד פלטת יסוד, ברגי יסוד, מתאם 

להתקנת זרוע כולל הובלה התקנה וחיבור (עפ"י סטנדרט מחלקת המאור 
בעיריית ירושלים)

8.10.0280

הערה: פרק זה הוא אופציה בלבד והוא יבוצע אך ורק באישור המזמין, 
המתכנן ומנהל הפרויקט. ============================ =

מתקן תאורה זמני למשך תקופת ביצוע העבודות בגבולות הפרוייקט: 
========================== מחירי היחידה כוללים : תכנון 

מפורט מלא ,אישור תכנון והקמה של מתקן התאורה הזמני ע"פ הנחיות 
המפרט הטכני העירוני ,תאום עם מחלקת המאור וקבלת אישורם לתכנון 

ולביצוע ,תאום שלבי הביצוע עם מפקח מטעם מחלקת המאור וכולל 
בדיקת ב ודק מוסמך וקבלת אישורו לחיבור אל הרשת העירונית. כולל גם 
ניתוק המתקן פירוקו בסוף העבודה ומסירתו למזמין במחסני העירייה או 

בכל מקום אחר בתחום ירושלים שיוחלט ע"י המזמין. 
= ============================

8,100.00 27.00 300.00 מ"א אספקה התקנה ומתיחה של כבל תא"מ 4X25 מ"מ  אלומיניום עם בידוד 
XLPE המתאים לדרישות ח"ח המחיר כולל גם אביזרי תליה, מתאמים 

לחיבור לעמוד עם כבל נחושת ואביזרי מתיחה מקוריים המסופקים ע"י 
יצרן הכבל, אישור למתקן ע"י קונסטרוקטור, פרוק הכבל בגמר השימוש 

במתקן הזמני,  פינוי מהאתר והחזרתו לקבלן. מחיר יחידה ימדד בק ו ישר 
בין נקודות המתיחה ללא תוספת עבור גישורים ועבור שקיעה. (העבודה 

תבוצע בשלבים , ובקטעים קצרים עפ"י הצורך בשטח בהנחיית הפקוח 
ובשעות שאינן רגילות ללא תוספת מחיר).

8.10.0310

5,040.00 1,260.00 4.00 יח' אספקה והתקנה של מכלול עמוד עץ בגובה עד 14 מטר בתוך שרוול 
 100X100X100 מתכתי מותקן ביסוד בטון גלוי  ב- 300 (במידות מינימום
ס"מ) עפ"י המפורט במפרט הטכני . המחיר כולל את העמוד והיסוד ואת 

כל הנדרש להצבה תקנית מאושרת בכתב ע"י קונסטרוקטור של היסוד 
והעמוד לעמידה בתנאי הרוח ומזג האוויר באזור ולא פחות מ - 40 מ/ש 

מהירות רוח כולל פינוי היסוד והעמוד בגמר העבודה בכביש עם הפעלת 
התאורה הקבועה והחזרתו לקבלן .המחיר כולל גם הזזת העמוד עם היסוד

בכל שלבי התאורה הזמנית ע"פ הצורך והתאם לשלבי הביצוע של 
התאורה הזמנית .

8.10.0320

540.00 135.00 4.00 יח' אספקה והרכבת זרוע בודדת  עפ"י פרט בתוכנית לעמוד תאורה זמני מעץ 
הזרוע עשויה מצינור פלדה מגולוון במידות 2X3 מטר דגם לב- 6851 לב 

אופיר , המחיר כולל חיזוק מושלם לעמוד עץ בתוספת חבקים ממתכת 
עפ"י הצורך. ופינוי מהאתר בגמר השימוש בתאום עם הפיקוח והחזרתה 

לקבלן.

8.10.0330

144.00 36.00 4.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור "2 מברזל מגולוון מחוזק  ע"י חבקי מתכת 
לעמוד תאורה זמני במהלך העבודות להגנה על כבל חשמל בחלק התחתון 

של העמוד . מחיר לפי מ"א צינור באורכים שונים כפי שידרש בשטח.

8.10.0340

6,000.00 1,500.00 4.00 יח' אספקה והרכבת פנס לתאורה זמנית מדגם מאושר לשימוש בעיריית 
ירושלים ,עם נורות 150W LED בידוד כפול עם ציוד הדלקה,כולל מאמ"ת 

 3X2.5 10 מותקן בקופסה אטומה על העמוד, וכבל הזנהA-C-10KA הגנה
NYY מחובר לכבל תא"מ באמצעות מהדקי זרם מקוריים ועד הפנס. חיבור 

מושלם לחשמל המחיר כולל אחזקת הפנס (החלפת ציוד פגום ונורות 
שרופות) עפ"י הנדרש במהלך כל העבודות בכביש עד להשלמת המתקן 

הקבוע והסופי ופינוי מהאתר בגמר העבודות בכביש בתאום עם הפיקוח 
והחזרתו לקבלן.

8.10.0350

12,000.00 2,000.00 6.00 חודש אחזקת מתקן תאורה זמנית בגבולות הפרויקט ולמשך תקופת ביצוע 
העבודות לחפירת מעברת תת קרקעי ועד החזרת התאורה הקבועה 

============================ אחזקת המתקן תבוצע ע"פ 
הנחיות המפרט העירוני וע"פ הנחיות מפקח מחלקת המאור . מרכיבי 
האחזקה: איתור תקלות ותיקונן , החלפת נורות לפי הצורך , מתיחת 
הכבלים לפי הצורךתיק ון תקלה ייעשה בתוך 12 שעות מרגע קבלת 

ההודעה.טיפול במפגע בטיחותי ייעשה בתוך 3 שעות מרגע קבלת 
ההודעה.

8.10.0360
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

202,224.00202,224.00202,224.00202,224.00 תאורה עירונית -שינויים במהלך ביצוע מנהרה מתחתאורה עירונית -שינויים במהלך ביצוע מנהרה מתחתאורה עירונית -שינויים במהלך ביצוע מנהרה מתחתאורה עירונית -שינויים במהלך ביצוע מנהרה מתח 8.108.108.108.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,869,635.007,869,635.007,869,635.007,869,635.00 עבודות חשמלעבודות חשמלעבודות חשמלעבודות חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

עבודות טיח 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
816,270.00 69.00 11,830.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, על שטחים אנכיים ועל תקרה 

מכל הסוגים
9.1.0010

21,000.00 35.00 600.00 מ"א חיזוק כל פינות הטיח בזוויתני XPM רשת מגולוונת מצופים פי.וי.סי. לכל 
האורך, גם בפינות אנכיות וגם באופקיות על פי פרטים, תכניות ומפרט 

טכני.

9.1.0020

275,220.00 66.00 4,170.00 מ"ר החלקת קירות חיצוניים ע"י טיח צמנטי מסוג "710" או ש"ע בעובי 1.5 
ס"מ, לרבות הרבצה צמנטית "720" בעובי 5 מ"מ

9.1.0030

1,112,490.001,112,490.001,112,490.001,112,490.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,545.00 107.00 435.00 מ"ר "טיח רב תכליתי" PL130  או PL770 מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם 

רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 5 מ"מ.
9.2.0010

46,545.0046,545.0046,545.0046,545.00 טיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"ד 9.29.29.29.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,159,035.001,159,035.001,159,035.001,159,035.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי טרצו 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
116,725.00 203.00 575.00 מ"ר אריחי ריצוף טרצו במידות 20/20 ס"מ, סדרת "בזלת" של חברת איטונג או

ש"ע לבחירת האדריכל. תוצרת איטליה. דרגת התנגדות להחלקה R9 ע"פ 
תקן.

10.1.0010

22,725.00 45.00 505.00 מ"א שיפולים טרצו לריצוף הנ"ל. 10.1.0020

139,450.00139,450.00139,450.00139,450.00 ריצוף באריחי טרצוריצוף באריחי טרצוריצוף באריחי טרצוריצוף באריחי טרצו 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,530.00 198.00 235.00 מ"ר אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות  60/60 ס"מ, תוצרת איטליה או ספרד 

בגוון לבחירת האדריכל. יש לאשר דוגמא אצל האדריכל. דרגת התנגדות 
להחלקה R9 ע"פ תקן.

10.2.0010
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
650,100.00 330.00 1,970.00 מ"ר אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות  60/120 ס"מ, תוצרת איטליה או ספרד

בגוון לבחירת האדריכל. יש לאשר דוגמא אצל האדריכל. דרגת התנגדות 
להחלקה R9 ע"פ תקן.

10.2.0020

23,100.00 330.00 70.00 מ"ר אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות  60/120 ס"מ, תוצרת איטליה או ספרד
בגוון לבחירת האדריכל. יש לאשר דוגמא אצל האדריכל. דרגת התנגדות 

להחלקה R10 ע"פ תקן.

10.2.0030

26,400.00 330.00 80.00 מ"ר אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות  60/120 ס"מ, תוצרת איטליה או ספרד
בגוון לבחירת האדריכל. יש לאשר דוגמא אצל האדריכל. דרגת התנגדות 

להחלקה R11 ע"פ תקן.

10.2.0040

495.00 330.00 1.50 מ"ר אריחי ריצוף גרניט פורצלן במידות  60/120 ס"מ, תוצרת איטליה או ספרד
בגוון לבחירת האדריכל. יש לאשר דוגמא אצל האדריכל. דרגת התנגדות 

להחלקה R12 ע"פ תקן.

10.2.0050

88,580.00 43.00 2,060.00 מ"א שיפולים  לריצוף הנ"ל במידות, בגובה 10 ס"מ. 10.2.0060

835,205.00835,205.00835,205.00835,205.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.210.210.210.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי שיש 10.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
147,500.00 295.00 500.00 מ"א .R10 חיפוי מדרגות בשיש (אבן) חברון 30 מ"מ, ע"פ תכנית, מקדם החלקה 10.3.0010

42,500.00 85.00 500.00 מ"א נגיש נגד החלקה להתקנה על קצה שלחי מדרגות. 10.3.0020

190,000.00190,000.00190,000.00190,000.00 ריצוף באריחי שישריצוף באריחי שישריצוף באריחי שישריצוף באריחי שיש 10.310.310.310.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79,450.00 227.00 350.00 מ"ר אריחי גרניט פורצלן לחיפוי קירות פנים במידות 30/60 ס"מ, מט או מבריק

בגוון לבחירת האדריכל, אנא ראו רשימת תגמירים.
10.4.0010

273,000.00 300.00 910.00 מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן מדוקקים במידות 100/300 ס"מ של 
חברת LAMINAM או ש"ע לבחירת האדריכל, תוצרת איטליה או ספרד.

10.4.0020

352,450.00352,450.00352,450.00352,450.00 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 10.410.410.410.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,517,105.001,517,105.001,517,105.001,517,105.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
371,850.00 30.00 12,395.00 מ"ר צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות  שכבת  צבע 

יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע.
11.1.0010

371,850.00371,850.00371,850.00371,850.00 צבע פניםצבע פניםצבע פניםצבע פנים 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צבע חניון 11.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
131,750.00 850.00 155.00 יח' צביעת גרפיקת עמוד, לפי תכנית צביעה ובאישור יועץ שילוט. 11.2.0010

232,000.00 200.00 1,160.00 מ"ר צביעת קירות כולל גרפיקה, לפי תכנית צביעה ובאישור יועץ שילוט. 11.2.0020

24,000.00 15.00 1,600.00 מ"א צביעת סוקל תחתון, לפי תכנית צביעה ובאישור יועץ שילוט. 11.2.0030

20,150.00 130.00 155.00 יח' ציפוי מגן בלכה שקופה מט על גרפיקת עמוד, לפי תכנית צביעה ובאישור
יועץ שילוט.

11.2.0040

23,200.00 20.00 1,160.00 מ"ר ציפוי מגן בלכה שקופה מט על גרפיקת קיר, לפי תכנית צביעה ובאישור 
יועץ שילוט.

11.2.0050

144,000.00 150.00 960.00 יח' צביעת מספרי חניה, לפי תכנית צביעה ובאישור יועץ שילוט. 11.2.0060

268,975.00 53.00 5,075.00 מ"ר צביעת רצפת חניון בצבע פוליאוריאה (קומה -1), לפי תכנית צביעה 
ובאישור יועץ שילוט.

11.2.0070

65,025.00 85.00 765.00 מ"ר צביעת מעבר חציה להולכי רגל בצבע פוליאוריתן דו רכיבי, לפי תכנית 
צביעה ובאישור יועץ שילוט.

11.2.0080

1,760,000.00 80.00 22,000.00 מ"ר ציפוי משטחי בטון של חניות בצבע אפוקסי, כולל כל החומרים למשטחים 
משופעים למניעת החלקה, בגוונים לפי תכנית צביעה ובאישור האדריכל 

ויועץ השילוט.

11.2.0090

צביעת קנט המדרכות בגוון הקומה, לפי תכנית צביעה ובאישור יועץ 
שילוט כלול במחיר היח' לצביעת רצפת החניון

צביעת סימונים, קווים, חציות וכדומה לפי תכנית תנועה ובאישור יועץ 
שילוט כלול במחיר היח' לצביעת רצפת החניון

2,669,100.002,669,100.002,669,100.002,669,100.00 צבע חניוןצבע חניוןצבע חניוןצבע חניון 11.211.211.211.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,040,950.003,040,950.003,040,950.003,040,950.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,712.00 1,600.00 2.32 מ"ר  AL-01 חלון הזזה 9000 דו כנפי תלת מסילתי - ביתן שומר, לפי פרט

ברשימת אלומיניום.
12.1.0010
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,464.00 29,232.00 2.00 יח' רפפות אקסטל לאיוורור ומניעת מעבר מים, לפי פרט AL-02 ברשימת 

אלומיניום.
12.1.0020

53,424.00 26,712.00 2.00 יח' רפפות אקסטל לאיוורור ומניעת מעבר מים, לפי פרט AL-03 ברשימת 
אלומיניום.

12.1.0030

10,304.00 2,576.00 4.00 יח' חלון הזזה 9000 דו כנפי תלת מסילתית, לפי פרט AL-04 ברשימת 
אלומיניום.

12.1.0040

10,296.00 10,296.00 1.00 יח' דלת אלומיניום, לפי פרט AL-05 ברשימת אלומיניום. 12.1.0050

226,674.00 226,674.00 1.00 יח' סקיילייט, לפי פרט AL-06 ברשימת אלומיניום. 12.1.0060

926,400.00 2,400.00 386.00 מ"ר  AL-07 50 לחיפוי מבנה הכניסה, לפי פרט VSG קיר מסך אקסטל מטריקס
ברשימת אלומיניום.

12.1.0070

320,000.00 800.00 400.00 מ"ר פחי חיפוי על גבי תחתית מבנה גג הכניסה, לפי פרט AL-07A ברשימת 
אלומיניום.

12.1.0080

434,000.00 700.00 620.00 מ"ר פנלים מבודדים מאלומיניום, מורכבים בשיפועים על גבי גג מבנה 
הכניסה, כדוגמת קלזיפ או שוו"ע, לפי פרט AL-09 ברשימת אלומיניום.

12.1.0090

2,043,274.002,043,274.002,043,274.002,043,274.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,043,274.002,043,274.002,043,274.002,043,274.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון דרוך בגשרים 13 פרק:

עבודות בטון דרוך בגשרים 13.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,670,400.00 5,220.00 320.00 מ"ק קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם  מסוג AASHTO-III מבטון ב-60 

באורך עד 24.00 מטר, כולל דריכה
13.1.0010

1,670,400.001,670,400.001,670,400.001,670,400.00 עבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשרים 13.113.113.113.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,670,400.001,670,400.001,670,400.001,670,400.00 עבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשרים 13131313 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפויים 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,400.00 380.00 80.00 מ"א תוספת עבור חיבור לקיר קיים כולל כל העבודות להשלמת הקיר לפי 

דוגמת הקיר הקיים בשטח
14.1.0010

30,400.0030,400.0030,400.0030,400.00 חיפוייםחיפוייםחיפוייםחיפויים 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
243,600.00 420.00 580.00 מ"ר חיפוי אבן ביר זית צהוב/חום 14.2.0010

8,700.00 15.00 580.00 מ"ר רשת פלדה מגולוונת בקוטר ,6 במשבצות של 15/15 ס"מ, לרבות עיגונה. 14.2.0020

69,000.00 345.00 200.00 מ"א אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית צהוב/חום בעיבוד מוסמסם ב- 3 פנים, 
עיגול שני קנטים עליונים ברדיוס 2 ס"מ.

14.2.0030

1,350.00 450.00 3.00 יח' אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם. ב - 4 פנים, עיגול 
שני קנטים עליונים ברדיוס 2 ס"מ.

14.2.0040

6,750.00 450.00 15.00 מ"א אבן פינה מאבן טבעית גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד תלטיש/טובזה ללא
זמלה בשתי פיאות. גובה האבנים משתנה על פי שורות האבן.

14.2.0050

329,400.00329,400.00329,400.00329,400.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14.214.214.214.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

359,800.00359,800.00359,800.00359,800.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות אורור ומיזוג אויר 15 פרק:

ציוד ראשי . 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600,000.00 150,000.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים בפיר אשר בוצעו למטרה זו, של מפוחים 

להוצאת אויר לאוורור והוצאת עשן בתנאי הוצאת עשן, מחניון. המפוחים 
להתקנה אופקית, עם מתאם ההתקנה המקורי של יצרן המפוחים, 

הפרופילים המקצועיים בפתח ליצירת מסגרות התליה והתמיכה, והאיטום
בין המרווחים ע"י פח מגולבן מרוג בעובי 3 מ"מ, הכל אטום ויציב. כל 

מפוח כולל קונוס יניקה ורשת הגנה על פתח היניקה, כמו כן חיבור 
לחשמל ולפיקוד וכל יתר הנדרש וכמפורט להתקנה והפעלה מושלמים. 

 200JM/063/5006/9/27/E250 דגם ,"FLAKT-WOODS" המפוחים תוצרת
 ,(AV MOUNTS) ויתר האביזרים הנלווים, לרבות בולמי רעידות

פלאנג'ים, מחבר גמיש, כמפורט במפרט ובתכניות.

15.1.0010

320,000.00 80,000.00 4.00 יח'  200JM/063/5006/9/27/E250 אספקה והתקנה של ווסת מהירות למפוח
אוורור והוצאת עשן כולל ,FIRE MODE לרבות חיבור עם כבל מסוכך 

מסנן ,RFI חבור למערכת בקרה וכול יתר הנדרש לקבלת הפעלה מושלמת 
של המפוח דרך הווסת.

15.1.0020

46,000.00 23.00 2,000.00 ק"ג אספקה והתקנה מושלמים, של מסגרות פרופילי RHS 200X200 בפתחי 
התקנת מפוחי הפליטה של עשן מהחניון עג' פרופילים אלה יותקנו 

תושבות המפוחים, וכן פחי סגירה של פתחים ללא מפוחים או סגירה בין 
מפוח למפוח. הפרופיל ההיקפי והרוחבי יקבעו לדופן הפתח באמצעות 

מיתדים מכניים או כימיים, בקוטר ובמרחקים הנדרשים לקבלת משקלי ה 
מפוחים (עומס סטטי ודינמי) ופחי הסגירה - באחריות קבלן מ"א. המחיר 
לכל הקונסטרוקציה לרבות אישור קונסטרוקטור לכל העבודה כמכלול 

מושלם המחיריהיה על בסיס משקל המתכת .

15.1.0030

7,200.00 450.00 16.00 מ"ר אספקה והתקנה של פחים מגולבנים בעובי 3.0 מ"מ לסגירת פתחים 
למפוחי אורור שאינם מותקנים או בין מפוח למפוח. הקיבוע והסגירה 
אטומים לחלוטין, חיבור לפרופיל ההיקפי והרוחבי באמצעות  ברגים 

עוברים עם דסקיות קפיציות לאבטחה. חריצים ופתחים יאטמו לחלוטין 
בחומרי אטימה חסיני אש שאושרו ע"י המפקח והרשויות. המחיר לפי מ" ר

פח מותקן ללא פחת.

15.1.0040

80,500.00 2,300.00 35.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של מדפי אש/עשן אטומים, להתקנה בקירות או 
מחיצות, ממונע, לרבות חיבורי אוגנים וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות.
המדפים תוצרת "יעד", נושאי ת"י, להתקנה במישור הקיר או התקרה, עם 
שרוול מפח פלדה והציר מחוץ לתחום מחיצת האש. המחיר לפי מ"ר שטח 
פנים נטו, (מינימום 0.25 מ"ר) כולל כל המתואר במפרט ובתוכניות. לפי 

תקן S 555 U.L ות"י 1001 חלק 2.2 ו-4 וכמפורט במפרט ותעודת מת"י.

15.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 600.00 קומפלט45.00 אספקה והתקנה מושלמים של משקוף על ציר למדף אש/עשן ממונע, 

הפתח יהיה ניתן לפתיחה על ציר במידות 83X83 ס"מ כמתואר בתכניות 
כולל חיבור מושלם ואיטום, וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות, המדף 

והמנוע ישולמו בנפרד, (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול)

15.1.0060

85,000.00 1,700.00 50.00 יח'  BLF) "אספקה והתקנה מושלמים של מנועים למדפי אש תוצרת "בלימו
T-24) עם קפיץ מחזיר, 24 וולט, מגע גבול למצב סגור, חיבור וחיווט 

מושלמים עד ללוח החשמל של מפוח האורור אשר בתעלותיהם מותקן מדף
האש, כולל נתיך "טרמו-אלקטרי" (דגם BAE 72-S), כולל החיווט לאות 

"מצב סגור" בלוח (והעברה לבקרה מרכזית), כמפורט וכנדרש.

15.1.0070

11,400.00 1,900.00 6.00 יח' אספקה והתקנה וחיווט מושלמים כנ"ל, של מנועים למדפי עשן או למדפי 
אש/עשן משולבים.

15.1.0080

54,000.00 1,200.00 45.00 יח' אספקה והתקנה של גריל אויר חוזר במידות 84X84 ס"מ מותקן על מדף 
אש כדוגמת יעד דגם ,RT צבוע על פי בחירת האדריכל.

15.1.0090

9,000.00 4,500.00 2.00 יח' אספקה הותקנה של מפוח אורור והוצאת עשן למפלס -6 הדגם 
HT56JMV/20/2/6/14 לרבות חיבור וחיוט מושלם עד ללוח החמשל 

F-1,2  הראשי בקומה -1 מפוחים

15.1.0100

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' F-3 מפוח HT50JMV/16/2/6/12 אספקה והתקנה כנ"ל אך של מפוח דגם 15.1.0110

1,243,600.001,243,600.001,243,600.001,243,600.00 ציוד ראשי .ציוד ראשי .ציוד ראשי .ציוד ראשי . 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חשמל פיקוד ובקרה 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180,000.00 90,000.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של לוח חלוקה והזנות חשמל עבור מפוחי 

הוצאת עשן ומדפי האש (9 מדפים) בכניסה לפיר בכל קומה . הלוח כולל 
בוררי הפעלה קרוב רחוק, מנורת סימון, בורר מצב מופעל/מופסק/אוטו' 
וכל יתר הנדרש. בלוח יותקן בקר CO  - משולם בסעיף נפרד (עם חיבור 

ללוח כיבוי אש לרבות אינטגרציה - ע"י אחרים),  הלוח יזין את כל מדפי 
האש הקומתיים (5 קומות)על פי המתואר בתכניות.

15.2.0010

52,000.00 26,000.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה של כבלים להזנת מדפי אש בן לוח החשמל שיותקן בקומה
-1 לכל המדפים שיותקנו ב-5 קומות החניון.

15.2.0020

21,500.00 21,500.00 1.00 יח' kאספקה התקנה חבור וחווט מושלמים, של מערכת בקרת CO למפלס 
החניה התת-קרקעית. המערכת תפעיל את מפוחי האורור (דרך לוח חשמל 

מספר B2/E-2), בהתאם לעליית רמת ה-CO באזור, ותתריע על 
חריגות-הכל כמתואר במפרט וכנדרש. העבודה כוללת את הבקר והתקנתו,

החווט לגלאים ולבקרה, החווט לצופר וכל היתר להשלמת המערכת 
כמפורט וכנדר ש, כמכלול מושלם.

15.2.0030

91,000.00 700.00 130.00 יח' אספקה והתקנה של גלאי CO כדוגמת "LON 914 ADOS TOX" כמשווק 
ע"י "קונטאל".

15.2.0040

16,000.00 8,000.00 2.00 יח'  "LON 914 ADOS FlexADOS" כדוגמת CO אספקה והתקנה של בקרת
כמשווק ע"י "קונטאל".

15.2.0050

2,850.00 2,850.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של צופר התראה על חריגות מתחומי 
.CO המומתר לרמות

15.2.0060

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 ביצוע חיגור למערכת פנל כבאים ובדיקת אינטגרציה בין הלוח לבין רכזת
גילוי אש ופנל כבאים.

15.2.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

383,350.00383,350.00383,350.00383,350.00 חשמל פיקוד ובקרהחשמל פיקוד ובקרהחשמל פיקוד ובקרהחשמל פיקוד ובקרה 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אורור וסינון אב"כ 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 600.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם 

חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
וגילוון כל השרוול באמבטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות 

ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 60-80 ס"מ בהתאם לעובי 
הקיר ובקוטר "8 מותקן בצורה מאוזנת בקיר קיים. כוללק ידוח במקדח 

"יהלום" במידה הנדרשת ביטון השרוול איטום וכל יתר הנדרש לפי תקנות 
הג"א.

15.3.0010

105,000.00 21,000.00 קומפלט5.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ 
מסידרת "תיבת נח" דגם FA800/300 תוצרת תעשיות "בית אל" עבור 

מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידהתהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת 
 ESVF) כוללת: שסתום הדף  לכניסת אויר (3 בר) עם מסנן ראשוני

803/483), מסנן אב"כ ראשי מפוח עם הנע חשמלי (Hidden-50). חיבור 
המערכת לשרוולים, למערכות החשמל וכל יתר הנדרש.

15.3.0020

7,750.00 1,550.00 5.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם 
מפוח, דגם A 803-LA600 , תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטים 

ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.

15.3.0030

2,900.00 580.00 5.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם 
חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
וגילוון כל השרוול באמבטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות 

ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 40-50 ס"מ בהתאם לעובי 
הקיר ובקוטר "4 עבור מעבר צנרת מזוג אויר מותקן בצור ה מאוזנת בקיר 

קיים. כולל קידוח במקדח "יהלום" במידה הנדרשת  (בקיר קיים) ביטון 
השרוול, איטום מוחלט של מעבר צנרת מזוג האויר המבודדת כבלי 

החשמל והפיקוד במערכת איטום מודולרית BST (עבור מרחבים מוגנים 
כמשווק ע"י אור- יון סחר) וכל יתר הנדרש לפי תקנות הג"א.

15.3.0040

121,650.00121,650.00121,650.00121,650.00 מערכות אורור וסינון אב"כמערכות אורור וסינון אב"כמערכות אורור וסינון אב"כמערכות אורור וסינון אב"כ 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת מיזוג אויר 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,500.00 12,500.00 1.00 יח' התקנה של בקר מערכת רב תכנותי עם כתובות IP לשליטה ב- 50/150 

קבוצות ,AG150/GB50ADA לרבות חיבור למערכת בקרת בניין.  הבקר 
יותקן בלוח חשמל אטום - שישולם בנפרד.

15.4.0010

2,400.00 400.00 6.00 ש"ע שעות תכנות מערכת בקרה כוללת, לרבות באמצעות מהנדסי חברת הציוד 
במידת הצורך  ועד להפעלה מושלמת על פי דרישות המזמין.

15.4.0020

2,400.00 400.00 6.00 ש"ע התקנה של תוכנת בקרת מבנה לניהול ושליטה של 200 יח' באמצעות 
הבקרים הנ"ל, במחשב קיים חדש של המזמין.

15.4.0030

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' .(A) לכל בקר IP רשיון גלישה ברשת תכנות עם כתובת 15.4.0040

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' .(B) רשיון טיימר לכל בקר 15.4.0050

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' .(K) רשיון  אינטרלוק לכל בקר 15.4.0060
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 חיבור וחווט של בקר שליטה מרכזי לרבות הזנת חשמל וחיבור לרשת 

תקשורת חדשה.
15.4.0070

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמת של לוח חשמל במידות ,120X80X20 חיבור 
וחווט של  בקר שליטה מרכזי מדגם ,GB-50ADA לרבות הזנת חשמל 

וחיבור לרשת תקשורת קיימת.

15.4.0080

25,200.0025,200.0025,200.0025,200.00 מערכת בקרת מיזוג אוירמערכת בקרת מיזוג אוירמערכת בקרת מיזוג אוירמערכת בקרת מיזוג אויר 15.415.415.415.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ציוד מיזוג אויר ואוורור 15.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,300.00 51,300.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עבוי מרכזית, העבודה כולל חבור 

לצנרת גז ותקשורת, להזנת החשמל, בולמי רעידות מסוג "סופר--Wפד" 
בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקנה
מושלמת. היחידות תוצרת "מיצובישי אלקטריק" סידרה "סיטי-מולטי" דגם

PUHY-P350 YKB-A1 לתפוקת קירור של 40 קוו"ט (11.4 ט.ק. ) ותפוקת 
חימום של 45 קוו"ט, עם גז קירור ,R-410A או ש"ע, כמפורט בלבד.

15.5.0010

111,000.00 37,000.00 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עבוי מרכזית כנ"ל אך דגם 
PUHY-P250 YKB-A1 לתפוקת קירור של 28 קוו"ט (8 ט.ק.) ותפוקת 
חימום של 31.5 קוו"ט, עם גז קירור ,0A-R41 או ש"ע, כמפורט בלבד.

15.5.0020

16,920.00 8,460.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד מסוג " אופקי נסתר" לטיפול 
באויר צח , חבור לצנרת הגז, לקו התקשורת, חבור לניקוז, לרבות צווארון 

מפח מבודד בין המאייד למפזר האספקה. היחידה לתפוקת קירור של 9 
קוו"ט (2.5 ט.ק.) בתנאי התכנון, תוצרת "מיצובישי אלקטריק" סידרת 

"סיטי-מולטי" דגם ,PEFY-P80VMH-E-F או ש"ע כמפורט ב לבד. המחיר 
כולל את כל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.5.0030

15,400.00 7,700.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך יחידה מסוג "אופקי נסתר", לתפוקת 
PEFY-P80VMAL-E2 קירור של 9 קוו"ט (2.5 ט.ק.),דגם

15.5.0040

88,740.00 5,220.00 17.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך יחידה מסוג "קסטה 4 כיוונים", 
PLFY-P40VFM-E לתפוקת קירור של 4.5 קוו"ט (1.3 ט.ק.), דגם

15.5.0050

17,280.00 4,320.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך יחידה מסוג "עילי", לתפוקת קירור 
PKFY-P40VHM-E של 4.5 קוו"ט (1.3 ט.ק.), דגם

15.5.0060

54,000.00 13,500.00 קומפלט4.00 אספקה והתקנה מושלמים של מערכת צנרת גז קירור בין יחידת העבוי 
החיצונית לכל המאיידים ההסתעפויות הקומתיות, הקווים האופקיים בכל
הקומה, אביזרי התפצלות (T) מקוריים בלבד, והכל בקטרים הנדרשים על 

פי סכמת הצנרת ובאישור היצרן, הבידוד המושלם לצנרת תעלות פח 
לצנרת חיצונית עד לגג הבנין, התעלות אשר הצנרת תותקן בהן ב בניין 

(תעלות רשת כמפורט) החיבורים למאיידים וכל יתר עבודת הצנרת אשר 
תבוצע עפ"י הנחיות היצרן והמפרט ובמדוייק, כמו כן את קוי התקשורת 
בין כל המאיידים ליחידת העבוי (בתוך מתעל וניתנים למשיכה) וכל יתר 

הנדרש, כמכלול אחד מושלם ללא מדידה, ועל פי סכימות צנרת הגז. 
(המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

15.5.0070

20,250.00 810.00 25.00 יח' אספקה והתקנה של פנל הפעלה ושליטה מרכזי תוצרת "מיצובישי" דגם 
PAR-33 MAA עם אפשרות לשעון הפעלה וכיבוי יומי.

15.5.0080

7,000.00 1,400.00 5.00 יח'  S&P ,אספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור שירותים
TD500/150-160 SILENT או ש"ע, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק), 

להפעלה עם התאורה. לקוטר צינור של "6 בין מוצא המפוח.איטום כל 
(PL-2-6 מפלסים) .החיבורים וכל יתר הנדרש

15.5.0090
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

381,890.00381,890.00381,890.00381,890.00 ציוד מיזוג אויר ואוורורציוד מיזוג אויר ואוורורציוד מיזוג אויר ואוורורציוד מיזוג אויר ואוורור 15.515.515.515.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תעלות, בידוד, אביזרי פיזור אויר ואביזרי תעלה 15.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,500.00 125.00 300.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מפח מגולבן לאספקת אויר 

ממוזג/מטופל, או אויר חוזר. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין 
ב"דק-קאסט", המחיר כולל תמיכות, תליות מפרופילים מגולבנים 

מקצועיים, מסגרות עץ במעבר תעלות דרך קירות/תקרה ואיטום חיבור 
למפזרים, חיבור למאיידים ולקופסאות סינון, תיאום מלא עם הבניין, הכל 

ע"פ התוכנ יות, הפרטיים הסטנדרטיים והמפרט הטכני המיוחד כמפורט 
וכנדרש התלות תהיינה בעובי 0.7 מ"מ לפחות, ובעובי הנדרש על פי 

הפרטים.

15.6.0010

5,400.00 90.00 60.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של בידוד טרמי חיצוני לתעלות אויר מלבניות,
העובי "PCF 1.5 ,2 כולל הדפסה רציפה והידוק בסרטים כמפורט וכנדרש.

15.6.0020

3,360.00 280.00 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף 
ויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת ATC דגם KE כמשווק ע"י "לימור 

טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ותומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל 
איטום מושלם ב"דק- קאסט", חיזוק פנימי סביב הבידוד האקוסטי וכל יתר 
הנדרש.מידות הקונוס, עגול או אליפטי, בקוטר "/6"8 כולל ווסת כמויות, 

עבור גמיש בקוטר "6 כמפורט וכנדרש.

15.6.0030

6,400.00 320.00 20.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של מידות הקונוס, עגול או אליפטי, 
בקוטר "/10"12 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "10 כמפורט 

וכנדרש.

15.6.0040

3,500.00 70.00 50.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "DEC" דגם
ISODEC25 או ש"ע של "ATCO", הקוטר "6 כולל תמיכות במרחקים 

הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול או למפזר עם
סרטי הידוק מפלב"ם בלבד. התעלות עם בידוד טרמי חיצוני, כמפורט 

וכנדרש במפרטים ובתכניות.

15.6.0050

5,400.00 90.00 60.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות למיזוג אויר מבודדות 
תוצרת "DEC" דגם ISODEC25 או ש"ע של "ATCO", הקוטר "10 כולל 

תמיכות במרחקים הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא 
עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"ם בלבד. התעלות עם בידוד טרמי 

חיצוני, כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות.

15.6.0060

1,080.00 90.00 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "TROX" דגם 
.Z-LVS-160

15.6.0070

10,080.00 420.00 24.00 יח'  TKL/R. אספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי, תוצרת "יעד" דגם
המפזרים יסופקו עם מתאם עשוי פח מגולבן, צוארון בקוטר התעלה 

.12"x12" 1 גודל המפזרים. "C.F25 P הגמישה, עם בידוד טרמי בעובי

15.6.0080

1,300.00 1,300.00 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של שבכת אויר חוזר לפי השטח נטו (מינימום 
0.2 מ"ר) התריסים יהיו מתוצרת "יעד" דגם   RTF 2000 - על ציר, כולל 

פילטר, להבים קבועים ושטח חופשי של .75% התריסים יותקנו עם ברגים 
סמויים, צבע השבכה יהיה מסוג אפוי בתנור ברמה גבוהה לפי הנחיות 

האדריכל, המחיר כולל משקוף עיוור מפח ע"י קבלן הגבס, וכל יתר 
המפורט וכנדרש.

15.6.0090
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 900.00 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תריס חוץ נגד גשם  לפליטה/יניקה, לפי 

השטח נטו (מינימום 0.085 מ"ר). התריסים יהיו עם להבים קבועים  ורשת 
מגולבנת 2X2 ס"מ מחוט בעובי 2 מ"מ, תוצרת "יעד" דגם ,RTP המפזרים 

יותקנו ע"י בירגי "פילפס" עם ראש צבוע בצבע המפזר ומתאים לשקע 
במפזר, הצבע יהיה מסוג אפוי בתנור ברמה גבוה ובגוון לפ י הנחיות 

האדריכל והמזמין. המחיר כולל אספקת מסגרת עץ ע"י קבלן מ.א. 
והתקנתה ע"י קבלן הבנין בהנחיית קבלן מזוג אויר, כולל יתר דרישות 

המפרט והתוכניות.

15.6.0100

2,600.00 2,600.00 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תא מסננים במידות שונות (מינימום 0.25 
מ"ר) עשוי מפח מגולבן בעובי 1.5 מ"מ, לתא דלת נפתחת על ציר עם 

אפשרות נעילה, המסננים יהיו "אמרגלס" כחול AAF בעובי ",2 המסנן 
יותקן בתוך מסגרת פלדה מגולבנת בעובי 1 מ"מ, כולל כל דרישות המפרט

והתוכניות.

15.6.0110

8,000.00 4,000.00 2.00 מ"ק אספקה והתקנה מושלמים של משתיק קול ישר בין אוגנים, כולל אוגנים 
נגדיים, מבודד בהיקף בבידוד טרמי בעובי ",2 תוצרת "ח.נ.א.", כמפורט 

וכנדרש. המחיר לפי הנפח בלבד (מינימום 0.5 ממ"ק).

15.6.0120

20,800.00 260.00 80.00 מ"ר  "PUR אספקה והתקנה מושלמים, של משטחי בליעה אקוסטיים, "סונקס
בעובי 50 מ"מ, קיבוע מושלם למשטחי קירות או תקרות כנדרש, עפ"י 

הנחיות יצרן/ספק החומר, וכל יתר הנדרש וכמפורט. המחיר לפי מ"ר שטח 
בליעה נטו, גלוי לעין.

15.6.0130

106,320.00106,320.00106,320.00106,320.00 תעלות, בידוד, אביזרי פיזור אויר ואביזרי תעלהתעלות, בידוד, אביזרי פיזור אויר ואביזרי תעלהתעלות, בידוד, אביזרי פיזור אויר ואביזרי תעלהתעלות, בידוד, אביזרי פיזור אויר ואביזרי תעלה 15.615.615.615.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,262,010.002,262,010.002,262,010.002,262,010.00 מערכות אורור ומיזוג אוירמערכות אורור ומיזוג אוירמערכות אורור ומיזוג אוירמערכות אורור ומיזוג אויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

מעליות 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000,000.00 1,000,000.00 1.00 יח' מחיר ל- 3 מעליות מסוג M RLמס'  1-3 ל- 17 נוסעים, 6 תחנות, מהירות 

1.0מ/ש,פיקוד מאסף מלא משותף -הכל לפי המפרט
17.1.0010

1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00 מעליותמעליותמעליותמעליות 17.117.117.117.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00 מעליותמעליותמעליותמעליות 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
63,000.00 140.00 450.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם GEDINA-E תוצרת 

חב' אקופון או ש"ע, NRC=,0.65 אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61 ס"מ, 
60/120 ס"מ, 61/122 ס"מ, בעובי 15.9 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים 
הנושאים והמשניים, פרופילי ,FINELINE אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 

מ') וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של 
העבודה (מחיר יסוד לאריחים 31 ש''ח/מ''ר)

22.1.0010

63,000.0063,000.0063,000.0063,000.00 תקרות פריקות מאריחים מינרלייםתקרות פריקות מאריחים מינרלייםתקרות פריקות מאריחים מינרלייםתקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.122.122.122.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,465.00 185.00 89.00 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים מחוררים, ברוחב 30 ס"מ 

ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה 
(בגובה עד 1.0 מ') וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל 

אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

22.2.0010

16,465.0016,465.0016,465.0016,465.00 תקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולווןתקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.222.222.222.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,150.00 195.00 170.00 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0

מ' ) מוגן מים.
22.3.0010

87,750.00 195.00 450.00 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0
מ' ) עמיד אש.

22.3.0020

120,900.00120,900.00120,900.00120,900.00 תקרות גבס ופתחי שירותתקרות גבס ופתחי שירותתקרות גבס ופתחי שירותתקרות גבס ופתחי שירות 22.322.322.322.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 40.00 625.00 מ"א פרופיל לסינר בצורה "פרופילי Z+L מחוברים" ברוחב 32.9 מ"מ, מסוג 

"דקוליין" מס' ,5027 בגוון לבן.
22.4.0010

25,000.0025,000.0025,000.0025,000.00 תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבסתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבסתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבסתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.422.422.422.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

225,365.00225,365.00225,365.00225,365.00 רכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבניין 22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט 29 פרק:

שילוט 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,000.00 12,000.00 3.00 יח' שלט הכוונה בפיתוח, לפי יועץ שילוט. 29.1.0010

8,000.00 4,000.00 2.00 יח' שלט מגביל גובה בכניסה לחניון, לפי יועץ שילוט. 29.1.0020

75,600.00 1,800.00 42.00 יח' שלט הכוונה מאיר תלוי בחניון - הכוונה לנהגים, לפי יועץ שילוט. 29.1.0030

18,000.00 1,200.00 15.00 יח' שלט הכוונה מאיר תלוי בחניון - הכוונה להולכי רגל, לפי יועץ שילוט. 29.1.0040

33,000.00 2,200.00 15.00 יח' שלט הכוונה מאיר צמוד קיר גרעין, לפי יועץ שילוט. 29.1.0050

2,250.00 750.00 3.00 יח' שלט תקנון ומחירון חניון, לפי יועץ שילוט. 29.1.0060

750.00 750.00 1.00 יח' שלט חניות נגישות, לפי יועץ שילוט. 29.1.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 750.00 6.00 יח' שלט נתיב מעלית, לפי יועץ שילוט. 29.1.0080

11,000.00 550.00 20.00 יח' שלט הנחיות ברחבי החניון, לפי יועץ שילוט. 29.1.0090

7,000.00 350.00 20.00 יח' שלט חניה שמורה, לפי יועץ שילוט. 29.1.0100

6,500.00 650.00 10.00 יח' שלט מספר קומה מעוצב, לפי יועץ שילוט. 29.1.0110

2,200.00 55.00 40.00 יח' שלט מספר קומה על מזוזמת מעלית, לפי יועץ שילוט. 29.1.0120

14,000.00 500.00 28.00 יח' שלט פונקציה, לפי יועץ שילוט. 29.1.0130

11,600.00 580.00 20.00 יח' שלט שירותים/ מלתחות, לפי יועץ שילוט. 29.1.0140

14,000.00 2,800.00 5.00 יח' שלט דגל הכוונה לשירותים, לפי יועץ שילוט. 29.1.0150

9,600.00 80.00 120.00 יח' שלט בטיחות - ארון, לפי יועץ שילוט. 29.1.0160

1,200.00 120.00 10.00 יח' שלט בטיחות - שלט מספר קומה + "אין להשתמש במעלית בעת שריפה", 
לפי יועץ שילוט.

29.1.0170

1,200.00 120.00 10.00 יח' שלט בטיחות - מספר קומה בחדר מדרגות מוגן, לפי יועץ שילוט. 29.1.0180

1,600.00 80.00 20.00 יח' שלט בטיחות - כיוון בריחה בחדר מדרגות מוגן, לפי יועץ שילוט. 29.1.0190

2,800.00 80.00 35.00 יח' שלט בטיחות - דלת אש, לפי יועץ שילוט. 29.1.0200

1,200.00 120.00 10.00 יח' שלט בטיחות - דלתות אש בלובי מעליות, לפי יועץ שילוט. 29.1.0210

1,000.00 250.00 4.00 יח' שלט בטיחות חוץ - רחבת כיבוי אש/ אין חניה, לפי יועץ שילוט. 29.1.0220

1,140.00 190.00 6.00 יח' שלט בטיחות חוץ - ברזי כיבוי אש ראשיים וספרינקלרים, לפי יועץ שילוט. 29.1.0230

1,400.00 35.00 40.00 יח' מדבקת נגישות על ויטרינה, לפי יועץ שילוט. 29.1.0240

3,000.00 120.00 25.00 יח' שלט חניית נכים, לפי יועץ שילוט. 29.1.0250

268,540.00268,540.00268,540.00268,540.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29.129.129.129.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

268,540.00268,540.00268,540.00268,540.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מוצרי ריהוט לבנין 30 פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30.1 תת פרק:

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

850.00 170.00 5.00 יח' מראה ,50X90 של חברת "מנל" או ש"ע. 30.1.0020

1,700.00 100.00 17.00 יח' סבוניה לסבון נוזלי, אנכית, נירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 
.4028

30.1.0030

1,020.00 60.00 17.00 יח' מברשת אסלה + כיסוי, תלויה, נירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 
.8411

30.1.0040

2,210.00 130.00 17.00 יח' מחזיק נייר טואלט לגליל ענק מנירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 
.3038

30.1.0050

850.00 170.00 5.00 יח' מדף נירוסטה 15/30 ס"מ, של חברת "מנל" או ש"ע. 30.1.0060

1,250.00 250.00 5.00 יח' מאחז מתרומם נירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 8050. 30.1.0070

750.00 150.00 5.00 יח' מאחז קבוע 60/60 ס"מ מנירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. 30.1.0080

400.00 80.00 5.00 יח' מאחז לדלת 60 ס"מ מנירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 8041. 30.1.0090

11,160.00 930.00 12.00 יח' מייבש ידיים חשמלי מנירוסטה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 1038. 30.1.0100

840.00 70.00 12.00 יח' מתלה כפול מאחורי כל דלת שירותים, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 
.8208

30.1.0110

7,140.00 420.00 17.00 יח' אשפתון, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 6053. 30.1.0120

4,320.00 360.00 12.00 יח' מתקן לאחסון ניירות אסלה, של חברת "מנל" או ש"ע. מק"ט: 1058. 30.1.0130

32,490.0032,490.0032,490.0032,490.00 ריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבנין 30.130.130.130.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

32,490.0032,490.0032,490.0032,490.00 מוצרי ריהוט לבניןמוצרי ריהוט לבניןמוצרי ריהוט לבניןמוצרי ריהוט לבנין 30303030 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גילוי אש ,טלפון כבאים ,ניהול עשן,כריזה ,אינטרקום מחסה 34 פרק:

מערכת גילוי אש וטלפון כבאים 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המערכת תהיה משולבת גילוי אש כריזת חרום וטלפון כבאים . 
ציוד שיסופק יהיה מתוצרת חברה שמאפשרת מתן שרות למערכת ע"י 

מגוון רחב של נותני שרות .

55,760.00 272.00 205.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת כתובתית 34.1.0020

5,960.00 298.00 20.00 יח' גלאי חום אנלוגי בעל טווח גילוי רחב 34.1.0030

5,100.00 1,020.00 5.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אופטי להתקנה בתעלת מזוג אויר (אספקה\יניקה\א.ח) 
עבור מערכת ממוענת כולל צינורית דגימה ותושבת כולל קופסא מוגנת 

מים וקרינת UV להתקנה בגג המבנה

34.1.0040

4,760.00 2,380.00 2.00 יח' גלאי עשן מוגן פיצוץ (ZONE-2) לעבודה עם רכזת כתובתית (חדר צבע 
וחדר מצברים)

34.1.0050

3,655.00 3,655.00 קומפלט1.00 גלאי מימן מוגן פיצוץ (ZONE-2) כולל רכזת מקומית מחובר לרכזת גילוי 
אש (חדר מצברים)

34.1.0060

4,500.00 90.00 50.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן/חום/בלוחות חשמל/תקרות מונמכות/תעלת מ.א 
וכד'.

34.1.0070

7,660.00 383.00 20.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי משולב עם נצנץ להתקנה פנימית למערכת 
ממוענת.

34.1.0080

3,830.00 383.00 10.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי משולב עם נצנץ להתקנה חיצונית למערכת 
ממוענת.

34.1.0090

4,940.00 247.00 20.00 יח' 177CANDELLA נצנץ נפרד 34.1.0100

3,490.00 349.00 10.00 יח' 75CANDELLA נצנץ נפרד 34.1.0110

8,432.00 272.00 31.00 יח' לחצן גילוי אש כתובתי בצבע אדום להתקנה חצי שקועה בקופסא 55 עם 
"קלפה" למניעת לחיצת שוא וסימון ע"פ תקן

34.1.0120

1,458.00 243.00 6.00 יח' יחידת כתובת לחיבור מפסק זרימה (F.S) ספרינקלרים 34.1.0130

1,458.00 243.00 6.00 יח' יחידת כתובת לחיבור ברז פתיחה  (M.S) ספרינקלרים 34.1.0140

4,950.00 495.00 10.00 יח' כתובת אינטרפייס 4-20 לגלאי יניקה/ /מוגן התפוצצות 34.1.0150

6,200.00 248.00 25.00 יח' כתובת כניסה לניטור לחץ במיכל כיבוי בגז 34.1.0160

21,760.00 272.00 80.00 יח' יחידת כתובת להפעלה/הפסקה של מערכות שונות כגון מ.א, פתחי עשן, 
מדפי אש, ניתוקי חרום בלוחות ,מעליות מנעולים מגנטים בדלתות  וכד'.

34.1.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,725.00 15,725.00 קומפלט1.00 מרכזיית גילוי אש כתובתית  לחיבור עד 8 לולאות ,בכל לולאה 127 

כתובות ,סה"כ עד 1,016 כתובות דוגמת ADR 7000 (טלפייר) הרכזת 
משולבת עם כריזת חרום וכמפורט במפרט הטכני, לרבות חייגן אוטומטי, 

תכנות, התקנה, הפעלה וכל העבודה וחומרי העזר.

34.1.0180

7,269.00 2,423.00 קומפלט3.00 לוח התראות חיצוני נפרד (REMOTE) למרכזית גילוי אש, כולל סימון 
האזורים ואפשרות לבצוע ALARM OFF ו RESET כולל כל העבודות 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלה קומפלט.

34.1.0190

2,040.00 1,020.00 2.00 מ"ר ארון פח עם דלת וסידור נעילה עבור רכזות גילוי אש\כריזה .עומק ארון 
30 ס"מ מחיר לפי שטח חזית.

34.1.0200

102,850.00 4,675.00 קומפלט22.00 מיכל כבוי בגז מסוג FM200 עד 5 ק"ג גז כולל את הרצת המחשב, צנרת 
הפיזור, חבקים,שלט פינוי, לחצן הפעלות ידניות והנחירים קומפלט.

34.1.0210

8,250.00 825.00 10.00 ק"ג FM200 תוספת למחיר מיכל כיבוי עבור כל ק"ג גז נוסף 34.1.0220

3,825.00 3,825.00 קומפלט1.00 UL מיכל כבוי באבקה 12 ק"ג לחדר גנרטור לפי תקן 34.1.0230

8,925.00 2,975.00 קומפלט3.00 ארון כבאים ראשי מותקן בכניסות לחניון עשוי ממבנה פח מגולוון וצבוע 
הכולל מקום עבור פנל ניהול עשן ,מקום עבור מיקרופון כריזת חרום , 
מקום עבור פנל משנה גילוי אש , מקום עבור שפורפרת טלפון כבאים 

וכולל גם לחצני חרום לניתוק לוחות חשמל ראשיים וגנרטור, מחווטים 
ומשולטים עד למהדקים בתוך הפנל כולל התקנה וחיבור של כל כבלי 

הפיקוד כולל גם חלון בחזית לצפייה בפנל ג"א (עבור ציוד פנל משנה ג"א
,טלפון כבאים ומקרופון כריזה ישולם בנפרד)

34.1.0240

מערכת טלפון כבאים ============================

5,525.00 5,525.00 1.00 יח' מרכזת טלפון כבאים כתובתי ל-24 ערוצים כדוגמת TFP-7000 מתוצרת 
טלפייר כולל הפעלה והרצה של כל המערכת כולל כל חומרי העזר 

ועבודות העזר קומפלט

34.1.0260

2,975.00 2,975.00 1.00 יח'  TFP-24 הרחבת מרכזת טלפון כבאים ל-24 ערוצים נוספים כדוגמת
מתוצרת טלפייר

34.1.0270

3,876.00 1,292.00 3.00 יח' ארון ריכוז שפורפרות טלפון כבאים אשר יותקנו בכניסה לבניין\חניון 
לשימוש מכבי אש (מקום ל-6 שפורפרות עם אפשרות הרחבה) כדוגמת 

TFP-6C מתוצרת טלפייר

34.1.0280

6,057.00 2,019.00 3.00 יח' עמדת טלפון כבאים כתובתית קבועה כולל יחידת כתובת כדוגמת 
TFP-1CP מתוצרת טלפייר (חדרי משאבות וגנרטור)

34.1.0290

7,384.00 284.00 26.00 יח' מכלול שקע כתובתי עבור מכשיר נייד כולל יחידת כתובת קומלפט מוכן 
לשימוש וכולל חיווט כדוגמת TFP-806 מתוצרת טלפייר

34.1.0300

8,010.00 445.00 18.00 יח' שפורפרת ניידת לטלפון כבאים קומפלט כדוגמת TFP-1 מתוצרת טלפיירר 34.1.0310

326,624.00326,624.00326,624.00326,624.00 מערכת גילוי אש וטלפון כבאיםמערכת גילוי אש וטלפון כבאיםמערכת גילוי אש וטלפון כבאיםמערכת גילוי אש וטלפון כבאים 34.134.134.134.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת כריזה 34.2 תת פרק:
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המערכת תהיה משולבת במערכת גילוי אש של הפרויקט .ציוד 
שיסופק יהיה מתוצרת חברה שמאפשרת מתן שרות למערכת ע"י מגוון 

רחב של נותני שרות .

27,405.00 203.00 135.00 יח' רמקול עגול עם גריל מתכתי מגולוון ובצבע לבן , בקוטר "6 מחוזק 
לטבעת שתותקן מעל התקרה באזורי גמר  \בתעלה בחניון או עם תיבת 

תהודה להתקנה צמודת תקרה בחדרים ללא תקרה מונמכת . כולל שנאי קו
בהספק 8W כולל התקן בקרת קווים בתקן UL ותיבה חסינת אש בתקן 

NFPA72 עבור רמקולים בחלל תקרה.

34.2.0020

1,215.00 81.00 15.00 יח' תוספת למחיר רמקול הנ"ל עבור קופסת ביטון להתקנת הרמקול שקוע 
בקירות חדרי מדרגות

34.2.0030

1,368.00 114.00 12.00 יח' תוספת למחיר רמקול עבור נצנץ משולב ברמקול ומופעל מרכזת גילוי אש 34.2.0040

48,480.00 404.00 120.00 יח' שופר קול כולל שנאי קו משתנה בהספק 15W כולל התקן בקרת קווים 
UL בתקן

34.2.0050

15,520.00 15,520.00 קומפלט1.00 מקבץ \ריכוז  יחידות הגברה דגם TFVX של טלפייר לחיבור עד 6 אזורי 
כריזה , הכוללת מגברי שמע בהספק מתאים לכמות הרמקולים/ שופרים 

מתוכננים בבניין\חניון בהספק כללי עד 1,000W ועוד 30% מקום רזרבה , 
משולבת כחלק אינטגרלי במערכת גילוי אש קומפלט.

34.2.0060

5,100.00 1,700.00 קומפלט3.00 תוספת הגברה למקבץ \ריכוז במודולים של עד 100W , יחידות הגברה דגם
TFVX כמפורט לעיל

34.2.0070

5,820.00 485.00 קומפלט12.00 וסת עוצמה מטיפוס שנאי משתנה .V.C.T חלק אינטגרלי במערכת 
המשולבת

34.2.0080

2,100.00 7.00 300.00 מ"א כבל מסוכך (4 גידים) MSA-6229 של טלדור עבור עמדת הפעלת כריזה 
חרום

34.2.0090

2,200.00 11.00 200.00 מ"א כבל פיקוד 10X2X16# של טלדור עבור עמדת הפעלת כריזה ראשית לבניין 34.2.0100

1,616.00 808.00 קומפלט2.00 מתאם תקשורת למערכת הכריזה עבור התפרצות כריזה\הודעות ממקור 
אודיו חיצוני  כולל חיווט , התקנתו וחיבורו במערכת הכריזה.

34.2.0110

4,038.00 4,038.00 קומפלט1.00 מערכת ניטור קווים, ניטור מגברים, ניטור מיקרופונים, ניטור מצברים, 6 
הודעות צרובות ואזעקה דו כיוונית כולל חיבור בין רכזת ג"א לרכזת 

כריזת חרום.

34.2.0120

2,423.00 2,423.00 קומפלט1.00 עמדת הפעלת כריזה ראשית עבור 6 אזורים לרבות מיקרופון ולוח הפעלה 
בהתאם למספר האזורים ועוד כריזת חרום כללית

34.2.0130

3,060.00 1,020.00 קומפלט3.00 עמדת הפעלת כריזה בחרום בפנל כבאים בתוך תיבה סגורה, עם מיקרופון 
דינמי ולחצן לכריזה כללית . קומפלט.

34.2.0140

120,345.00120,345.00120,345.00120,345.00 מערכת כריזהמערכת כריזהמערכת כריזהמערכת כריזה 34.234.234.234.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת ניהול עשן 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202171

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המערכת תהיה משולבת במערכת גילוי אש . ציוד שיסופק יהיה 
מתוצרת חברה שמאפשרת מתן שרות למערכת ע"י מגוון רחב של נותני 

שרות .

 UL 864-UUKL  הערה : לוח ניהול עשן יבוצע על פי תקן בינלאומי
לשליטה על כל מפוחים ודמפרים בכל בניין\אזור\חניון ע"פ הגדרות 

פרוגרמת הבטיחות והנחיות בתכנית הבטיחות ויכלול כרטיסי הפעלה 
לכל הציוד שבחזית , כרטיסי כתובות לקבלת חיווי מלוח מפוחים - 

אינדיקציה לכל מפוח בנפרד , כרטיס לתקשורת ממערכת גילוי אש . מחיר
המערכת כולל את כל העבודות והחומרים הדרושים לפעולה מושלמת 

 . UL-864-UUKL והתאמה לתקנים הישראליים ת"י 1001 , ת"י 1220 ותקן
כולל גם בדיקה ואישור מכון התקנים .

6,375.00 2,125.00 3.00 מ"ר ארון עשוי פח מגולוון 2 מ"מ צבוע בתנור עם דלת ולוח אלומניום אנודייז 
חרוט בחזית עם פירוט המפוחים , דמפרים , חלוקה לקומות , חלוקה 

לאזורים ושילוט בהתאם להוראות התקן .מידות הלוח יתאימו לכל הציוד 
המתוכנן בחזית ובתוכו .מדידה ע"פ שטח חזית של הלוח (סה"כ יבוצעו כ 

3 ארונות-אחד בכל כניסה )

34.3.0030

25,500.00 425.00 קומפלט60.00 סט שלוש נוריות LED לקבלת חיווי מצב פעולה\תקלה של כל אביזר 
(מפוח ו/או דמפר\אזור) מותקנים בחזית הלוח ומחוברים לכרטיסי הפעלה 

ויחידות כתובת בלוח ניהול עשן .קומפלט

34.3.0040

25,500.00 425.00 קומפלט60.00 בוררים מפוקדים לשלושה מצבים ( ידני - אוטומט - מנותק ) עבור כל 
מפוח או דמפר מותקנים בחזית הלוח ומחוברים לכרטיסי הפעלה ויחידות 

כתובת בלוח ניהול עשן .קומפלט

34.3.0050

55,300.00 553.00 קומפלט100.00 התחברות ללוחות שחרורו עשן ע"י יחידות כתובת ו/או כרטיסי הפעלה 
לשליטה על מפוח או דמפר או סט מנורות סימון , להתקנה בלוח שחרור 
עשן של קבלן מ"א כולל חיבור לפיקוד בלוח שחרור עשן , תיאום תכנית 
ייצור הלוח עם קבלן מיזוג אויר , תיאום עם קבלן גילוי אש עד לקבלת 

פעולה מושלמת ( המחיר עבור כל אביזר מפוקד בלוח ניהו ל עשן) 
קומפלט

34.3.0060

29,800.00 298.00 קומפלט100.00 התחברות למערכת גילוי אש -ממשק תקשורת או כתובות מושלם כולל כל
הציוד \חומרה \תכנה הדרושים לביצוע החיבור ( המחיר עבור כל אביזר 

מפוקד בלוח ניהול עשן)  קומפלט (לא כולל כבילה)

34.3.0070

65,000.00 13,000.00 קומפלט5.00 מערכת כיבוי אש לחלל לוח חשמל הכוללת: צנרת, תמיכות, נחירי פיזור, 
מיכלי גז, גז FM-200 וסולונואיד להפעלה, עבור חלל הלוח בנפח עד 15 
מ"ק ועבור מיקום מיכלי הגז במרחק אוירי עד 5 מטר מהנקודה הקרובה 

של לוח החשמל, קומפלט מוכן ומושלם לפעולה.

34.3.0080

207,475.00207,475.00207,475.00207,475.00 מערכת ניהול עשןמערכת ניהול עשןמערכת ניהול עשןמערכת ניהול עשן 34.334.334.334.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אינטרקום מחסה 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה כוללת לחצן קריאה 

גדול לחירום כולל זיהוי בכתב ברייל. המערכת תאפשר דיבור דו-כיווני 
Comelit ללא צורך בלחיצה על כפתור דיבור מתוצרת  Duplex

4,038.00 4,038.00 קומפלט1.00 עמדת שליטה מרכזית בחדר בקרה כולל יחידה שולחנית עם שפופרת 
דיבור, כוללת צג Display לזיהוי עמדת הקריאה. דוגמת 1998A  תוצרת 

Comelit כולל כל הדרוש לתפקוד כמרכזיית אינטרקום מחסה לחיבור עד 
14 שלוחות

34.4.0020
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,120.00 1,020.00 קומפלט6.00 שלוחת דיבור Handfree  למערכת SimpleBus בעלת לחיץ קריאה חירום 

  6228W לחיווי. דגם Led אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית
Comelit  תוצרת

34.4.0030

765.00 765.00 קומפלט1.00 ספק כח ראשי בהספק הדרוש לכל הציוד במערכת מתחבר לעמדת כניסה 34.4.0040

2,975.00 2,975.00 קומפלט1.00 חיווט בצנרת שתוכן ע"י קבלן החשמל , כולל חיבור כל חלקי המערכת , 
תכנות ,שילוט , הפעלה והדרכה קומפלט עבור כל חלקי המערכת (מדידה 

לפי כמות עמדות כניסה)

34.4.0050

13,898.0013,898.0013,898.0013,898.00 מערכות אינטרקום מחסהמערכות אינטרקום מחסהמערכות אינטרקום מחסהמערכות אינטרקום מחסה 34.434.434.434.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בדיקות ואינטגרציה -מערכות בטיחות אש 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,525.00 5,525.00 קומפלט1.00 העברת כל מערכות הבטיחות ( גילוי וכיבוי אש ,כריזת חרום ,טלפון 

כבאים ) בדיקות מכון התקנים כולל בדיקה ראשונה וכל הבדיקות 
החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י מכון התקנים כולל תאום הזמנת 

מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקות, כולל עזרה טכנית 
שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש במידת הצורך למכו ן 

התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו לתיקון עד 
להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון 

התקנים.

34.5.0010

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 העברת כל המערכות המשולבות (בטיחות +ניהול עשן +אוורור ,מעליות 
וכד' ) בדיקת אינטגרציה ע"י מכון התקנים כולל בדיקה ראשונה וכל 

הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י מכון התקנים כולל 
תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקות, כולל 
עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש במיד ת 

הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו 
לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום 

למכון התקנים.

34.5.0020

9,775.009,775.009,775.009,775.00 בדיקות ואינטגרציה -מערכות בטיחות אשבדיקות ואינטגרציה -מערכות בטיחות אשבדיקות ואינטגרציה -מערכות בטיחות אשבדיקות ואינטגרציה -מערכות בטיחות אש 34.534.534.534.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות למערכות בטיחות אש 34.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 18.00 100.00 מ"א  NHXH-E90 עם בידוד חסין אש TWISTED SHIELDED  כבל גלוי אש

מתאים לעבודה עם הציוד שיסופק בפרויקט עבור הזנות ראשיות וחיבור 
בין רכזות בטיחות אש ג"א\ מערכת פינוי וטלפון הכבאים. מתאים 

להתקנה פנימית ו\או חיצונית.

34.6.0010

16,000.00 16.00 1,000.00 מ"א כבל חשמל חסין אש וחיבורו לאביזרים במערכת ניהול עשן (בין לוח 
שחרור עשן ללוח ניהול עשן ו\או בין רכזת גילוי אש ללוח ניהול עשן) 

3X2.5NHXH FE180 E90 בחתך

34.6.0020

11,500.00 23.00 500.00 מ"א כבל חשמל חסין אש וחיבורו לאביזרים במערכת ניהול עשן (בין לוח 
שחרור עשן ללוח ניהול עשן ו\או בין רכזת גילוי אש ללוח ניהול עשן) 

5X2.5NHXH FE180 E90 בחתך

34.6.0030

10,800.00 36.00 300.00 מ"א כבל חשמל חסין אש וחיבורו לאביזרים במערכת ניהול עשן (בין לוח 
שחרור עשן ללוח ניהול עשן ו\או בין רכזת גילוי אש ללוח ניהול עשן) 

12X2.5NHXH FE180 E90 בחתך

34.6.0040
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

40,100.0040,100.0040,100.0040,100.00 תשתיות למערכות בטיחות אשתשתיות למערכות בטיחות אשתשתיות למערכות בטיחות אשתשתיות למערכות בטיחות אש 34.634.634.634.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) 34.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,100.00 700.00 3.00 יח' הזמנת איפיון רשת לאחר התקנה לצרכי אישור לטופס 4 . 34.7.0010

UL/FM  כל הספרינקלרים יהיו מאושרים

1,425.00 95.00 15.00 יח' ספרינקלר מסוג תגובה מהירה K=-8 טמפ " פתיחה 140 מעלות בחדר 
משאבות , קוטר "4\3תוצרתVICTAULIC----\-TYCO או ש"ע , פרוט ראה 

תוכנית .

34.7.0030

3,525.003,525.003,525.003,525.00 מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) 34.734.734.734.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת כיבוי אש - צנרת ואביזרים 34.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
729,700.00 100.00 7,297.00 מ"א צנור מגולבן סקדיול 10 ללא תפר עם אביזרי QUICKUP  כלול  במחיר  

כולל ספחים בקוטר "2 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע 
ע"י  המפקח כולל תמיכותוצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל.

34.8.0010

3,000.00 300.00 10.00 מ"א צנור מגולבן סקדיול 10 ללא תפר עם אביזרי QUICKUP  כלול  במחיר  
כולל ספחים בקוטר "6 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע 

ע"י  המפקח כולל תמיכותוצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל.

34.8.0020

3,258.00 1,629.00 2.00 יח' מגוף שער Y&OS UL/FM עשוי מברזל יציקה מאוגן בקוטר "4 כדוגמת 
תוצרת KENNEDY או שווה ערך

34.8.0030

312,640.00 160.00 1,954.00 מ"א צנור מגולבן סקדיול 10 ללא תפר עם אביזרי QUICKUP  כלול  במחיר  
כולל ספחים בקוטר "4 הצנורות יורכבו באופן גלוי בתואי סופי שיקבע 

ע"י  המפקח כולל תמיכותוצבע אנטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל.

34.8.0040

5,000.00 2,500.00 2.00 יח' חיבור הסנקה UL/FM בקוטר "1/4 עם ראש כפול "3x2 על זקף "4 לרבות 
שני מצמדי שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגם A-95/96 תוצרת

Automatic sprinklers או שווה ערך

34.8.0050

25,600.00 12,800.00 2.00 יח'  DH950 בקוטר "4 כדוגמת דגם UL/FM שסתום מונע זרימת מים חוזרת
תוצרת WILKINS או שווה ערך

34.8.0060

580.00 580.00 1.00 יח' ארון ל - 6 ספרינקלרים רזרביים 34.8.0070

1,079,778.001,079,778.001,079,778.001,079,778.00 מערכת כיבוי אש - צנרת ואביזריםמערכת כיבוי אש - צנרת ואביזריםמערכת כיבוי אש - צנרת ואביזריםמערכת כיבוי אש - צנרת ואביזרים 34.834.834.834.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת ספרינקלרים 34.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
627,732.00 212.00 2,961.00 יח' אספקה והתקנה ספרינקלרים מסוג UPRIGHTאוPENDENT או צידי 

 5.6=K תגובה מהירה תבריג "1/2 עם מעלות/141 68 הפעלה" טמפ
tuco מקדםצילזיוס כולל מחבר למתז תוצרת

34.9.0010

1,260.00 126.00 10.00 יח' ברז כדורי "1/2 בסוף קו לבדיקה 34.9.0020

12,600.00 1,260.00 10.00 יח' 2" GRINELL ברז בדיקה 34.9.0030

4,720.00 472.00 10.00 יח' ברז ניקוז "2 34.9.0040

6,300.00 630.00 10.00 יח' ברז חשמלי "2 34.9.0050

35,430.00 2,362.00 קומפלט15.00 חיווט בין מפסק זרימה ללוח בקרה נגד אש (הלוח יסופק ע"י קבלן חשמל) 34.9.0060

132,300.00 9,450.00 קומפלט14.00 תחנת ספרינקלרים ראשית בקוטר "4 מושלמת מאושרת ULFM  כולל  כל 
האביזרים ע"פ פרט תוצרת "צנטרל" או ש"ע מאושר

34.9.0070

7,778.00 3,889.00 2.00 יח' ברז אזעקה UL/FM  תחנה קומתית למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר "4
הכולל  שני מנומטרים, ברז ניקוז ",2 פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים 
ושאר מרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "central" או 

שווה ערך.

34.9.0080

55,000.00 55,000.00 קומפלט1.00 העברת בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת ספרינקלרים , לרבות תאום 
ותשלום למעבדה, עד קבלת אשור מלא ומושלם ללא הסתיגויות

34.9.0090

883,120.00883,120.00883,120.00883,120.00 מערכת ספרינקלריםמערכת ספרינקלריםמערכת ספרינקלריםמערכת ספרינקלרים 34.934.934.934.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חדר משאבות 34.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,500.00 72,500.00 קומפלט1.00   INLINE 5  במבנהX3X11VIP משאבה חשמלית למתזים      משאבה דגם

    2950  90   PSI:לחץ GPM  500 :לספיקה   UL/FM  20 NFPA מאושרת
סל"ד ( 114 מק"ש, 69 מטר)  עם מנוע חשמלי: 40  כ"ס, 2950 סל"ד, 3 
 TORNARECH  לוח חשמלי תוצרת ODP.,פאזות, 50 הרץ, 380 וולט

 H)      2 C) לחיבור  כוכב משולש כולל לוח מעבר לגנרטור חרום
POWER TRANSFER SWIT מדי לחץ, פורק לחץ מד ספיקה ונטורי "6 

מעבר יניקה אקסצנטרי X"6".4 המתקן מסופק כמערכת חרושתית.

34.10.0010

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00  1VM08 דגםLOWARA משאבת ג'וקי  משאבה רב דרגתית אנכית תוצרת
המספקת 1.1  מק"ש לעומד 80 מטר עם מנוע 1.5 קווט.              לוח 

. JP דגם  TORNATECH חשמל למשאבת ג'וקי תוצרת

34.10.0020

11,000.00 5,500.00 קומפלט2.00 "3 ברזי מילוי מאגר דורות או ברמד מאושר מותקן קומפ" 34.10.0030

52,500.00 52,500.00 קומפלט1.00 מתקן חרושתי להגברת לחץ הידרנטים, ספיקה 70 מק"ש כל משאבה 
 GSD20 NSCE 50-200/185T דגם LOWARA לעומד 60 מטר.מתוצרת

המורכב מ -2 משאבות אופקיות מיציקה, דגם 85TNSCE 50-200/1 מנוע 
שקט IP 55 בהספק 18.5  ק"ווט לכל משאבה. ספיקה כללית 140 מק"ש 

לעומד 60 מטר. המתקן מסופק כמערכת חרושתית.

34.10.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

142,000.00142,000.00142,000.00142,000.00 חדר משאבותחדר משאבותחדר משאבותחדר משאבות 34.1034.1034.1034.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי וכיבוי אש 34.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,000.00 13,000.00 קומפלט5.00 מערכת כיבוי אש לחלל לוח חשמל הכוללת: צנרת, תמיכות, נחירי פיזור, 

מיכלי גז, גז FM-200 וסולונואיד להפעלה, עבור חלל הלוח בנפח עד 15 
מ"ק ועבור מיקום מיכליהגז במרחק אוירי עד 5 מטר מהנקודה הקרובה של

לוח החשמל, קומפלט מוכן ומושלם לפעולה.

34.11.0010

65,000.0065,000.0065,000.0065,000.00 מערכת גילוי וכיבוי אשמערכת גילוי וכיבוי אשמערכת גילוי וכיבוי אשמערכת גילוי וכיבוי אש 34.1134.1134.1134.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,891,640.002,891,640.002,891,640.002,891,640.00 עבודות גילוי אש ,טלפון כבאים ,ניהול עשן,כריזה ,אינטרעבודות גילוי אש ,טלפון כבאים ,ניהול עשן,כריזה ,אינטרעבודות גילוי אש ,טלפון כבאים ,ניהול עשן,כריזה ,אינטרעבודות גילוי אש ,טלפון כבאים ,ניהול עשן,כריזה ,אינטר 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח 40 פרק:

פיתוח נופי 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
135,360.00 94.00 1,440.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ בגודל 12./12.5 25/12.5 25/25 

לרבות חול 5 ס"מ בגוון אפור על פי פרט.
40.1.0010

60,900.00 105.00 580.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ בגודל 12./12.5 25/12.5 25/25 
לרבות סומסום 5 ס"מ בגוון אפור על פי פרט.

40.1.0020

60,896.00 173.00 352.00 מ"א אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. צבע וגוון 
לפי בחירת אדריכל. לפי פרט

40.1.0030

49,950.00 185.00 270.00 מ"א אבן גן עמית במידות 60/30/15 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. צבע וגוון 
לפי בחירת אדריכל.

40.1.0040

13,500.00 135.00 100.00 מ"א אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות יסוד 
ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור.

40.1.0050

12,000.00 240.00 50.00 מ"ר נגיש"- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים)
בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 10/10/6 ס"מ, בגוון לבן.

40.1.0060

332,606.00332,606.00332,606.00332,606.00 פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח ושיקום 40.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,600.00 9.50 800.00 מ"ק חיפוי אדמה מחישוף עליון או/ו אדמת עומק באזורי שיקום נופי. 40.10.0010

7,600.007,600.007,600.007,600.00 עבודות פיתוח ושיקוםעבודות פיתוח ושיקוםעבודות פיתוח ושיקוםעבודות פיתוח ושיקום 40.1040.1040.1040.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

340,206.00340,206.00340,206.00340,206.00 פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

ראש מערכת-גג 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,880.00 1,880.00 1.00 יח' מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בקוטר "1/2 1 תוצרת א.ר. או ש"ע 41.1.0010

11,640.00 5,820.00 2.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט 
בלומגארד" או ש"ע, במידות 1115X1110X320 מ"מ, לרבות מסגרת ממתכת

ומנעול

41.1.0020

11,000.00 11,000.00 1.00 יח' ראש מערכת  בקוטר "1/2 1 . כולל: מגופים, אביזרים ואביזרי חיבור 
מודולריים תוצרת "פלסאון" בקוטר 50 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות

הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות 
הנוספות להפעלה תקינה של המערכת. (המחיר לא כולל מז"ח ומשאבת 

דשן)

41.1.0030

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 התחברות למקור מים בקוטר "1/2 ,1 הזמנת מד המים + תשלום אגרה 
לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות 

להפעלה.

41.1.0040

6,500.00 6,500.00 1.00 יח' משאבת דשן "1.5 הידראולית כדוגמת MixRite, - TF-5 כולל אספקה 
והרכבה בראש המערכת.

41.1.0050

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' מיכל דשן - 200 ליטר - תוצרת "חופית" או ש"ע . המיכל נעול. הכלול 
במחיר היחידה כולל אספקה, אביזרי חיבור והרכבה.

41.1.0060

4,200.00 2,100.00 2.00 יח' בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, 
במידות המותאם לארון 1115X1110X320 מ"מ

41.1.0070

43,220.0043,220.0043,220.0043,220.00 ראש מערכת-גגראש מערכת-גגראש מערכת-גגראש מערכת-גג 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה-גג 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,500.00 13,500.00 1.00 יח' מחשב השקיה אלחוטי "איריסל - אגם" או "סקורפיו-מוטורולה" ל- 12 

הפעלות יורכב בארגז הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם "ענבר" מחוץ 
לארגז ראש המערכת. המחיר כולל הרכבה ע"י היצרן ואחריות היצרן ל-3 
שנים. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט, 

חיבור לעמוד תאורה. ומסגרת ברזל להגנת הארגז.

41.2.0010

3,300.00 300.00 11.00 יח' סולונואיד D.C  "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשב 
ולראש מערכת קיימים

41.2.0020

16,800.0016,800.0016,800.0016,800.00 מחשבים ובקרי השקיה-גגמחשבים ובקרי השקיה-גגמחשבים ובקרי השקיה-גגמחשבים ובקרי השקיה-גג 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה-גג 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה - הערה: צנרת השקיה כוללת: אביזרים, חיבורים והנחה 

בתעלה (לא כולל חיפירה וכיסוי)

6,600.00 6.00 1,100.00 מ"א חפירת תעלות בקרקע קיימת או מובאת, באמצעות כלי מכני בעומק 30 
ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מ 16 עד 32 מ"מ, המחיר כולל 

הובלת הכלים

41.3.0020

11,700.00 9.00 1,300.00 מ"א כנ"ל, אך בעומק 40 ס"מ עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ 41.3.0030
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
670.00 6.70 100.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 16 מ"מ 41.3.0040

12,000.00 12.00 1,000.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ 41.3.0050

2,952.00 16.40 180.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 40 מ"מ 41.3.0060

19,620.00 21.80 900.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 50 מ"מ 41.3.0070

6,625.00 26.50 250.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 63 מ"מ 41.3.0080

20,000.00 80.00 250.00 מ"א שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
10 רך, קוטר 110 מ"מ

41.3.0090

80,167.0080,167.0080,167.0080,167.00 צנרת השקיה-גגצנרת השקיה-גגצנרת השקיה-גגצנרת השקיה-גג 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף-גג 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
110,000.00 10.00 11,000.00 מ"א שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 16 מ"מ טפטפת כל 

30 ס"מ
41.4.0010

2,160.00 36.00 60.00 יח' טבעת לעץ מצינור טפטוף 16 מ"מ עם 10 טפטפות בספיקה 3.5 ליטר/שעה 41.4.0020

11,000.00 550.00 20.00 יח' ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 41.4.0030

5,500.00 550.00 10.00 יח' שסתום אויר/ואקום  לרבות תא בקרה טרמופלסטי מתאים 41.4.0040

128,660.00128,660.00128,660.00128,660.00 שלוחות טפטוף-גגשלוחות טפטוף-גגשלוחות טפטוף-גגשלוחות טפטוף-גג 41.441.441.441.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות-גג 41.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 25.00 10.00 יח' דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה ממתכת בלתי 

מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.
41.5.0010

300.00 150.00 2.00 יח' שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 10X5 ס"מ. 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה 

והרכבה

41.5.0020

200.00 200.00 1.00 יח'  C-64 תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג
בלבד

41.5.0030

750.00750.00750.00750.00 שונות-גגשונות-גגשונות-גגשונות-גג 41.541.541.541.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ראש מערכת-קרקע 41.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,820.00 5,820.00 1.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט 

בלומגארד" או ש"ע, במידות 1115X1110X320 מ"מ, לרבות מסגרת ממתכת
ומנעול

41.6.0010

9,500.00 9,500.00 1.00 יח' ראש מערכת  בקוטר ",1 כולל: אביזרים, מגופים ואביזרי חיבור מודולריים
בקוטר 40 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו 

למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת.

41.6.0020

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 התחברות למקור מים בקוטר "1/2 ,1 הזמנת מד המים + תשלום אגרה 
לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות 

להפעלה.

41.6.0030

2,100.00 2,100.00 1.00 יח' בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, 
במידות המותאם לארון 1115X1110X320 מ"מ

41.6.0040

22,420.0022,420.0022,420.0022,420.00 ראש מערכת-קרקעראש מערכת-קרקעראש מערכת-קרקעראש מערכת-קרקע 41.641.641.641.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה-קרקע 41.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,500.00 13,500.00 1.00 יח' מחשב השקיה אלחוטי "איריסל - אגם" או "סקורפיו-מוטורולה" ל- 8 

הפעלות יורכב בארגז הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם "ענבר" מחוץ 
לארגז ראש המערכת. המחיר כולל הרכבה ע"י היצרן ואחריות היצרן ל-3 
שנים. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט, 

חיבור לעמוד תאורה. ומסגרת ברזל להגנת הארגז.

41.7.0010

2,100.00 300.00 7.00 יח' סולונואיד D.C  "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשב 
ולראש מערכת קיימים

41.7.0020

15,600.0015,600.0015,600.0015,600.00 מחשבים ובקרי השקיה-קרקעמחשבים ובקרי השקיה-קרקעמחשבים ובקרי השקיה-קרקעמחשבים ובקרי השקיה-קרקע 41.741.741.741.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה-קרקע 41.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה - הערה: צנרת השקיה כוללת: אביזרים, חיבורים והנחה 

בתעלה (לא כולל חיפירה וכיסוי)

3,900.00 6.00 650.00 מ"א חפירת תעלות בקרקע קיימת או מובאת, באמצעות כלי מכני בעומק 30 
ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מ 16 עד 32 מ"מ, המחיר כולל 

הובלת הכלים

41.8.0020

2,250.00 9.00 250.00 מ"א כנ"ל, אך בעומק 40 ס"מ עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ 41.8.0030

335.00 6.70 50.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 16 מ"מ 41.8.0040

7,200.00 12.00 600.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ 41.8.0050

4,100.00 16.40 250.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 40 מ"מ 41.8.0060
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 40.00 30.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר 75 מ"מ 41.8.0070

14,400.00 80.00 180.00 מ"א שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
10 רך, קוטר 110 מ"מ

41.8.0080

33,385.0033,385.0033,385.0033,385.00 צנרת השקיה-קרקעצנרת השקיה-קרקעצנרת השקיה-קרקעצנרת השקיה-קרקע 41.841.841.841.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף-קרקע 41.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,000.00 6.50 2,000.00 מ"א שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 16 מ"מ טפטפת כל 

50 ס"מ
41.9.0010

2,750.00 550.00 5.00 יח' ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא טרמופלסטי מתאים 41.9.0020

1,332.00 36.00 37.00 יח' טבעת לעץ מצינור טפטוף 16 מ"מ עם 10 טפטפות בספיקה 3.5 ליטר/שעה 41.9.0030

1,100.00 550.00 2.00 יח' שסתום אויר/ואקום/ מקטין לחץ לרבות תא בקרה טרמופלסטי מתאים 41.9.0040

18,182.0018,182.0018,182.0018,182.00 שלוחות טפטוף-קרקעשלוחות טפטוף-קרקעשלוחות טפטוף-קרקעשלוחות טפטוף-קרקע 41.941.941.941.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות-קרקע 41.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
125.00 25.00 5.00 יח' דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה ממתכת בלתי 

מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.
41.10.0010

300.00 150.00 2.00 יח' שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 10X5 ס"מ. 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה 

והרכבה

41.10.0020

200.00 200.00 1.00 יח'  C-64 תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג
בלבד

41.10.0030

625.00625.00625.00625.00 שונות-קרקעשונות-קרקעשונות-קרקעשונות-קרקע 41.1041.1041.1041.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ראש מערכת-השלמות 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,280.00 5,820.00 4.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט 

בלומגארד" או ש"ע, במידות 1115X1110X320 מ"מ, לרבות מסגרת ממתכת
ומנעול

41.11.0010

22,000.00 11,000.00 2.00 יח' ראש מערכת  בקוטר "1/2 1 . כולל: מגופים, אביזרים ואביזרי חיבור 
מודולריים תוצרת "פלסאון" בקוטר 50 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות

הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות 
הנוספות להפעלה תקינה של המערכת.

41.11.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202180

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 5,000.00 קומפלט2.00 התחברות למקור מים בקוטר "1/2 ,1 הזמנת מד המים + תשלום אגרה 

לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות 
להפעלה.

41.11.0030

8,400.00 2,100.00 4.00 יח' בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, 
במידות המותאם לארון 1115X1110X320 מ"מ

41.11.0040

63,680.0063,680.0063,680.0063,680.00 ראש מערכת-השלמותראש מערכת-השלמותראש מערכת-השלמותראש מערכת-השלמות 41.1141.1141.1141.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה-השלמות 41.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 13,500.00 2.00 יח' מחשב השקיה אלחוטי "איריסל - אגם" או "סקורפיו-מוטורולה" ל- 8 

הפעלות יורכב בארגז הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם "ענבר" מחוץ 
לארגז ראש המערכת. המחיר כולל הרכבה ע"י היצרן ואחריות היצרן ל-3 
שנים. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט, 

חיבור לעמוד תאורה. ומסגרת ברזל להגנת הארגז.

41.12.0010

3,600.00 300.00 12.00 יח' סולונואיד D.C  "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשב 
ולראש מערכת קיימים

41.12.0020

30,600.0030,600.0030,600.0030,600.00 מחשבים ובקרי השקיה-השלמותמחשבים ובקרי השקיה-השלמותמחשבים ובקרי השקיה-השלמותמחשבים ובקרי השקיה-השלמות 41.1241.1241.1241.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממטירים-השלמות 41.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,528.00 147.00 24.00 יח' ממטיר"הנטר" דגם ,I-20 פלסטי היקפי או גיזרתי, אולטרה עם כיסוי גומי 41.13.0010

3,528.003,528.003,528.003,528.00 ממטירים-השלמותממטירים-השלמותממטירים-השלמותממטירים-השלמות 41.1341.1341.1341.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה-השלמות 41.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה - הערה: צנרת השקיה כוללת: אביזרים, חיבורים והנחה 

בתעלה (לא כולל חיפירה וכיסוי)

4,800.00 6.00 800.00 מ"א חפירת תעלות בקרקע קיימת או מובאת, באמצעות כלי מכני בעומק 30 
ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מ 16 עד 32 מ"מ, המחיר כולל 

הובלת הכלים

41.14.0020

7,650.00 9.00 850.00 מ"א כנ"ל, אך בעומק 40 ס"מ עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ 41.14.0030

335.00 6.70 50.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 16 מ"מ 41.14.0040

1,560.00 10.40 150.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 25 מ"מ 41.14.0050

9,000.00 12.00 750.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ 41.14.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202181

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,280.00 16.40 200.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 40 מ"מ 41.14.0070

14,170.00 21.80 650.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 50 מ"מ 41.14.0080

2,000.00 40.00 50.00 מ"א צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר 75 מ"מ 41.14.0090

8,000.00 80.00 100.00 מ"א שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
10 רך, קוטר 110 מ"מ

41.14.0100

50,795.0050,795.0050,795.0050,795.00 צנרת השקיה-השלמותצנרת השקיה-השלמותצנרת השקיה-השלמותצנרת השקיה-השלמות 41.1441.1441.1441.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף-השלמות 41.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,500.00 6.50 5,000.00 מ"א שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 16 מ"מ טפטפת כל 

50 ס"מ
41.15.0010

8,250.00 550.00 15.00 יח' ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא טרמופלסטי מתאים 41.15.0020

1,080.00 36.00 30.00 יח' טבעת לעץ מצינור טפטוף 16 מ"מ עם 10 טפטפות בספיקה 3.5 ליטר/שעה 41.15.0030

3,300.00 550.00 6.00 יח' שסתום אויר/ואקום/ מקטין לחץ לרבות תא בקרה טרמופלסטי מתאים 41.15.0040

45,130.0045,130.0045,130.0045,130.00 שלוחות טפטוף-השלמותשלוחות טפטוף-השלמותשלוחות טפטוף-השלמותשלוחות טפטוף-השלמות 41.1541.1541.1541.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות-השלמות 41.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 25.00 12.00 יח' דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה ממתכת בלתי 

מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.
41.16.0010

600.00 150.00 4.00 יח' שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 10X5 ס"מ. 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה 

והרכבה

41.16.0020

400.00 200.00 2.00 יח'  C-64 תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג
בלבד

41.16.0030

1,300.001,300.001,300.001,300.00 שונות-השלמותשונות-השלמותשונות-השלמותשונות-השלמות 41.1641.1641.1641.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון והשקייה 41.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,084.00 59.40 860.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח 41.17.0010

3,780.00 1.20 3,150.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון - עיבוד קרקע 41.17.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,465.00 1.10 3,150.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני 41.17.0030

12,650.00 230.00 55.00 מ"ק זיבול קומפוסט שעבר תהליך קומפוזיטציה (בכמות של 25 מ"ק לדונם) 41.17.0040

10,556.00 5.80 1,820.00 מ"ר תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח 100 קג לדונם של סופר פוספט 
ו120 קג לדונם של אשלגן כלורי

41.17.0050

10,350.00 150.00 69.00 יח' חפירת בורות שתילה לעצים בגודל 1.5/1.5/1.5 41.17.0060

9,200.00 200.00 46.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה הראשונה
למשך 9 חודשים  (המדידה מתיחסת לדונם לחודש) (לפי סעיף 41.01.5061 

בנת"י)

41.17.0070

12,400.00 200.00 62.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה השניה 
(המדידה מתייחסת לדונם לחודש)

41.17.0080

900.00 100.00 9.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אקסטנסיבי בשנה 
הראשונה למשך 9 חודשים (המדידה מתייחסת לדונם לחודש)

41.17.0090

194,722.00 22.00 8,851.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס'  4 41.17.0100

31,275.20 2.20 14,216.00 יח' צמח במיכל גודל פלאג 41.17.0110

26,235.00 495.00 53.00 יח' עצים ממיכל (100 ליטר) גודל 9 בקוטר גזע 3'' ו50 ליטר קומפוסט לעץ 41.17.0120

48,000.00 96.00 500.00 מ"ר מגביל שורשים בגובה 150 ס"מ מיריעת פוליפרופילן מסיבים לא 
 DIM ארוגיםמחוברים בחום. עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי
.4062 ההתקנה לפי הוראות היצרן. במיקום לפי הנחיות הקונסטרוקטור 

והמפקח בשטח. מיקום מגביל שורשים יהיה בהתאם להנחיות בשטח.

41.17.0130

18,000.00 6.00 3,000.00 מ"ר בד גאוטכני 41.17.0140

1,012,000.00 460.00 2,200.00 מ"ק תערובת שתילה המורכבת 1/3 טוף, 1/3 קומפוסט, 1/3 כבול, לרבות 
הובלה, פיזור ויישור על גבי שטח הגג

41.17.0150

360,000.00 120.00 3,000.00 מ"ר FD25 - FLORADRAIN יריעות ניקוז 41.17.0160

160,800.00 120.00 1,340.00 מ"ר יריעות ניקוז  FLORADRAIN -  60 FD מתחת לריצוף 41.17.0170

18,450.00 450.00 קומפלט41.00 מערכת לעיגון עצים בגגות ירוקים מסוג "גנרון NET ANCHOR" תוצרת 
גנרון או שו"ע

41.17.0180

58,000.00 100.00 580.00 מ"א גידור נמוך לתיחום גבעות נטיעה לעצים על גג חניון בגובה כולל של 30 
ס"מ.  העמוד במידה כללית של 50/50 מ"מ עשוי משני פחים מפלדה 

שטוחה במידות 50/5 מ"מ עם ראש מעוגל ביניהם ספיסרים. עמוד כל 1מ', 
בין העמודים מתוחה שרשרת מברזל. המחיר כולל: גילוון באבץ חם 

וצביעה באבקה בתנור גוון לפי בחירת האדריכל, הכל על פי הפ רטים 
בתוכניות האדריכלות

41.17.0190
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,865.00 265.00 קומפלט41.00 אבני שפה לעיגון עצים, 3 אבני שפה עבור כל עץ בהתאם למפרט ופרט 

טכני. כולל ברגים מסוג עין זכר מגולוון "DIN 580 5/8 לעומס 700 ק"ג, 
מעוגן במרכז צלע רחבה של אבן השפה לצורך קיבוע יריעות הקשירה של 

מערכת העגינה.

41.17.0200

13,524.00 196.00 69.00 יח' מערכת אוורור בור שתילה AIRMAX או ש"ע עם שני זקיפים ומכסים. 41.17.0210

12,350.00 13.00 950.00 מ"ר חיפוי מדרונות ביריעה ארוגה מסיבי קוקוס במשקל 400 גר' 41.17.0220

4,275.00 1.50 2,850.00 יח' יתדות עיגון לרשת קוקוס מברזל מגולוון בקוטר 6 מ"מ 41.17.0230

171,000.00 3,000.00 57.00 יח' זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע 30 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, 
לרבות 60 עד 100 ליטר קומפוסט לעץ

41.17.0240

67,375.00 1,925.00 35.00 יח' עצי זית להעתקה 41.17.0250

8,000.00 8.00 1,000.00 יח' פקעות לשתילה סתווית מסוג חצב 41.17.0260

8,250.00 1.10 7,500.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע 41.17.0270

2,337,506.202,337,506.202,337,506.202,337,506.20 גינון והשקייהגינון והשקייהגינון והשקייהגינון והשקייה 41.1741.1741.1741.17 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרבדי דשא 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,720.00 26.00 720.00 מ"ר שתילת מרבדי דשא (מעל 250 מ"ר) מזן קוקויה, לרבות טיפול במשך 30 

יום ממועד השתילה. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. (לפי 
סעיף 41.030.0030 בדקל)

41.20.0010

24,150.00 350.00 69.00 יח' תומכת מעץ לעצים בערוגות ממוטות עץ עגול חרוט, קוטר 8 ס"מ, כולל 
B3 עבודה. לפי פרט

41.20.0020

42,870.0042,870.0042,870.0042,870.00 מרבדי דשאמרבדי דשאמרבדי דשאמרבדי דשא 41.2041.2041.2041.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,935,218.202,935,218.202,935,218.202,935,218.20 עבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

ריהוט רחוב 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
94,500.00 1,500.00 63.00 מ"ר קונס' פרגולה 42.1.0010

36,000.00 1,200.00 30.00 יח' 02) DT-8) מתקן קשירה לאופניים, לפי פרט 42.1.0020

37,400.00 850.00 44.00 יח' מתקן לתליית אופניים של חברת ,VELOPA לפי פרט MA-54 ברשימת 
אדריכלות.

42.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,000.00 2,800.00 15.00 יח' ספסל contour שלושה מקומות לפי סטנדרט ירושלים, כולל מאחז יד. 42.1.0040

4,355.00 871.00 5.00 יח' אשפתון רותם 75 תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר ,9918 מרקם כורכרי 
בהיר מק"ט 3485 דקל .100 בתוספת מכסה מונע נבירה

42.1.0050

11,880.00 990.00 12.00 יח' אשפתון ממתכת מחוררת בנפח 50 ליטר. 42.1.0060

55,000.00 55,000.00 1.00 יח' פח טמון דגם אלון 5 מ"ק, תוצרת חברת אלון או ש"ע, כולל חפירה 
 D14 והתקנה. בתאום עם מחלקת תברואה בעיריית ירושלים, לפי פרט

ברשימות אדריכליות.

42.1.0070

281,135.00281,135.00281,135.00281,135.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,500.00 3,500.00 1.00 יח' ברזיה דגם אביב תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, לפי בחירת אדריכל. לפי 

פרט C3 ברשימת אדריכלות.
42.2.0010

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' תוספת מתקן שתייה לכלבים לברזיית אביב, תוצרת "שחם ארכיא" או 
ש"ע

42.2.0020

4,700.004,700.004,700.004,700.00 ברזיותברזיותברזיותברזיות 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

285,835.00285,835.00285,835.00285,835.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גדרות 44 פרק:

גדרות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
228,000.00 600.00 380.00 מ"א גדר עם קרן מפרופילי פלדה בעובי 14 מ"מ, כולל מאחז יד מפרופיל 

40X40 RHS
44.1.0010

135,000.00 450.00 300.00 מ"א מעקה בגובה 1.10 מטר, מורכב מברזל שטוח וסורג עגול בקוטר 12 מ"מ, 
B8 לפי פרט

44.1.0020

363,000.00363,000.00363,000.00363,000.00 גדרותגדרותגדרותגדרות 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

363,000.00363,000.00363,000.00363,000.00 גדרותגדרותגדרותגדרות 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילה 51 פרק:

עבודות פירוק והכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 50.00 400.00 מ"ק חישוף השטח לעומק של עד 20 ס"מ ועירומו עד לשימוש חוזר בשטחי 

שיקום נופי. כולל ניקוי פסולת והורדת צמחיה.
51.1.0010

8,806.50 1.71 5,150.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר  (לפי סעיף
51.010.0060 בדקל)

51.1.0020
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תת כתב: חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,600.00 200.00 78.00 יח' עקירת עצים מסוג כלשהו 51.1.0030

9,000.00 150.00 60.00 יח' שימור עצים מסוג כלשהו 51.1.0040

53,406.5053,406.5053,406.5053,406.50 עבודות פירוק והכנהעבודות פירוק והכנהעבודות פירוק והכנהעבודות פירוק והכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

53,406.5053,406.5053,406.5053,406.50 סלילהסלילהסלילהסלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים 59 פרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,500.00 3,250.00 6.00 יח' M-02 דלת הדף למרחב מוגן מוסדי 59.1.0010

40,800.00 6,800.00 6.00 יח' חלון פלדה 100/100 "מרחב מוגן מוסדי" נגרר לכיס תוצרת פלרז או ש"ע. 
דור חדש, לפי פרט MA-20 ברשימת מסגרות.

59.1.0020

9,540.00 530.00 18.00 יח' צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי 
מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי תקנות פיקוד העורף.לפי פרט 

MA-122 ,MA-121 ,MA-120 ברשימת מסגרות.

59.1.0030

3,600.00 600.00 6.00 יח' צינור אוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי 60 
M-123 .ס"מ, לפי תקנות פיקוד העורף

59.1.0040

73,440.0073,440.0073,440.0073,440.00 מרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטים 59.159.159.159.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

73,440.0073,440.0073,440.0073,440.00 מרחבים מוגניםמרחבים מוגניםמרחבים מוגניםמרחבים מוגנים 59595959 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הקצבים 99 פרק:

הקצב לעבודות רג'י 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,350,000.00 1,350,000.00 קומפלט1.00 הקצב עבור עבודות רג'י ,הקבלן נדרש לקבל מראש את אישור המפקח 

לפני ביצוע העבודה.ההקצב ישולם כנגד פירוט העבודות שבוצעו ע"פ 
מחירון דקל בהנחה של 15% וישולמו באישור הפיקוח .

99.1.0010

1,350,000.001,350,000.001,350,000.001,350,000.00 הקצב לעבודות רג'יהקצב לעבודות רג'יהקצב לעבודות רג'יהקצב לעבודות רג'י 99.199.199.199.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,350,000.001,350,000.001,350,000.001,350,000.00 הקצביםהקצביםהקצביםהקצבים 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

82,466,487.8682,466,487.8682,466,487.8682,466,487.86 חניוןחניוןחניוןחניון 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: דיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערב

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,580.00 540.00 27.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.1.0010

170,375.00 1,175.00 145.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

2.1.0020

711,000.00 1,580.00 450.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

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

2.1.0030

532,350.00 1,170.00 455.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-30 בעובי לפי תכנית, יצוקים כנגד הסלע וכנגד 
כלונס בודד כל כ-2 מטר לפי תכנית. כולל את כל העבודות המפורטות 

בתכנית. הנפח הנמדד הינו הנפח התיאורטי הנדרש.

2.1.0040

244,000.00 1,220.00 200.00 מ"ק קירות בטון בסמוך למובל ביוב קיים 2.1.0050

344,715.00 1,407.00 245.00 מ"ק קורות עוגנים מבטון ב- 30  במידות כלשהם מדוד לפי רוחב נטו מפני 
כלונס

2.1.0060

76,960.00 37.00 2,080.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0070

2,091,000.00 4,100.00 510.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול ה02.01.0660 קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים 

כלשהם. מ"ק     1,210.00 קטרים והאורכים

2.1.0080

113,050.00 1,330.00 85.00 מ"ק קורות עליונות ומעקות מבטון ב-,30 בחתכים כלשהם 2.1.0090

615,000.00 1,230.00 500.00 מ"ק קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים כלשהם. 2.1.0100

4,913,030.004,913,030.004,913,030.004,913,030.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,913,030.004,913,030.004,913,030.004,913,030.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
459,000.00 300.00 1,530.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס''מ
23.1.0010

2,964,000.00 520.00 5,700.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 
בקוטר 60 ס''מ

23.1.0020

9,945.00 6.50 1,530.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

23.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,960.00 12.80 5,700.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 

ב-40 במקום ב-30
23.1.0040

3,505,905.003,505,905.003,505,905.003,505,905.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,505,905.003,505,905.003,505,905.003,505,905.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע קבוע 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,560,000.00 6,400.00 400.00 יח' עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-30.01 עד 45 טון, אורך קטע 

חופשי מ-15.01 עד 30 מטר לביצוע במילוי קיים באתר, לפי פרק 26 
במפרט המיוחד

26.1.0010

549,000.00 5,490.00 100.00 יח' עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ-30.01 עד 45 טון, אורך קטע 
חופשי מ-15.01 עד 30 מטר לביצוע במילוי קיים באתר, לפי פרק 26 

במפרט המיוחד

26.1.0020

3,109,000.003,109,000.003,109,000.003,109,000.00 עוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבוע 26.126.126.126.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,109,000.003,109,000.003,109,000.003,109,000.00 עוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקע 26262626 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קירות תומכים מקרקע משוריינת 43 פרק:

קירות תומך מקרקע משוריינת 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
316,000.00 790.00 400.00 מ"ר תכנון וביצוע קיר תמך מקרקע משוריינת כמפורט בתכנית (קיר "לופים" 

בסמוך למובל הביוב הקיים)
43.1.0010

316,000.00316,000.00316,000.00316,000.00 קירות תומך מקרקע משוריינתקירות תומך מקרקע משוריינתקירות תומך מקרקע משוריינתקירות תומך מקרקע משוריינת 43.143.143.143.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

316,000.00316,000.00316,000.00316,000.00 קירות תומכים מקרקע משוריינתקירות תומכים מקרקע משוריינתקירות תומכים מקרקע משוריינתקירות תומכים מקרקע משוריינת 43434343 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,800,000.00 60.00 130,000.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים/מעברים תחתיים 51.2.0010

31,500.00 6,300.00 5.00 י"ע ביצוע קידוחי ווגון דריל בקוטר "3 ובעומק של לפחות 6 מטר, בהתאם 
לכתוב בתכנית.

51.2.0020

7,831,500.007,831,500.007,831,500.007,831,500.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202188

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: דיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
360,000.00 120.00 3,000.00 מ"ק מצע סוג א'. 51.3.0010

476,000.00 34.00 14,000.00 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 51.3.0020

836,000.00836,000.00836,000.00836,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,667,500.008,667,500.008,667,500.008,667,500.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

תת פרק 54.01 - עבודות מנהור 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,333,500.00 295.00 11,300.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 6" באורך עד

15 מ'
54.1.0010

330,000.00 1,100.00 300.00 מ"ק דיוס למילוי חללים מעבר לשלוש פעמים הכמות התיאורטית הנדרשת 54.1.0020

3,663,500.003,663,500.003,663,500.003,663,500.00 תת פרק 54.01 - עבודות מנהורתת פרק 54.01 - עבודות מנהורתת פרק 54.01 - עבודות מנהורתת פרק 54.01 - עבודות מנהור 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,663,500.003,663,500.003,663,500.003,663,500.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

24,174,935.0024,174,935.0024,174,935.0024,174,935.00 דיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערבדיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערבדיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערבדיפון וחפירה חניון + קירות תומכים צד מערב 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מעבר תת קרקעי להולכי רגל

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
110,000.00 1,000.00 110.00 מ"ק מרצפי בטון ב-30 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0010

144,000.00 1,200.00 120.00 מ"ק קירות בטון ב-30  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0020

73,200.00 1,220.00 60.00 מ"ק תקרות בטון ב-30 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0030

29,900.00 1,300.00 23.00 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון 
ב-30 בחתך כלשהו

2.1.0040

5,084.00 1,271.00 4.00 מ"ק קורות לחיצה בטון ב-30 2.1.0050

11,729.00 37.00 317.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0060

184,500.00 4,100.00 45.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

2.1.0070

558,413.00558,413.00558,413.00558,413.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

558,413.00558,413.00558,413.00558,413.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

דלתות פלדה חסינות אש 6.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,000.00 32,000.00 1.00 יח' דלת חסינת אש MA-13 לפי רשימת מסגרות 6.4.0010

32,000.0032,000.0032,000.0032,000.00 דלתות פלדה חסינות אשדלתות פלדה חסינות אשדלתות פלדה חסינות אשדלתות פלדה חסינות אש 6.46.46.46.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

32,000.0032,000.0032,000.0032,000.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,440.00 520.00 72.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micropile ) מבטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס"מ
23.1.0010

921.60 12.80 72.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

23.1.0020

38,361.6038,361.6038,361.6038,361.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

38,361.6038,361.6038,361.6038,361.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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תת כתב: מעבר תת קרקעי להולכי רגל

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300,000.00 60.00 5,000.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים/מעברים תחתיים 51.2.0010

300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,000.00 34.00 1,500.00 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 51.3.0010

51,000.0051,000.0051,000.0051,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

351,000.00351,000.00351,000.00351,000.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

979,774.60979,774.60979,774.60979,774.60 מעבר תת קרקעי להולכי רגלמעבר תת קרקעי להולכי רגלמעבר תת קרקעי להולכי רגלמעבר תת קרקעי להולכי רגל 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/202191

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מעבר תת קרקעי לרכב

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,580.00 540.00 27.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.1.0010

152,481.00 1,113.00 137.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30 בחתכים כלשהם (מתחת לתקרת המעבר) 2.1.0020

192,500.00 1,540.00 125.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

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

2.1.0030

3,250.00 1,300.00 2.50 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון 
ב-30 בחתך כלשהו

2.1.0040

216,000.00 1,000.00 216.00 מ"ק מרצפי בטון ב-30 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0050

919,880.00 1,220.00 754.00 מ"ק תקרות בטון ב-30 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0060

48,867.00 39.00 1,253.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0070

1,230,000.00 4,100.00 300.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

2.1.0080

13,860.00 990.00 14.00 מ"ק טבלת גישה מבטון ב-30 בעובי כלשהו 2.1.0090

6,000.00 1,200.00 5.00 מ"ק ווטות/תושבות מבטון ב-30 במידות שונות עבור פלטות גישה ואלמנטים 
טרומיים

2.1.0100

2,797,418.002,797,418.002,797,418.002,797,418.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,797,418.002,797,418.002,797,418.002,797,418.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,242,720.00 720.00 1,726.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micropile ) מבטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 80 ס"מ
23.1.0010

37,972.00 22.00 1,726.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 80 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

23.1.0020

103,560.00 30.00 3,452.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה "2.5 23.1.0030

1,384,252.001,384,252.001,384,252.001,384,252.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,384,252.001,384,252.001,384,252.001,384,252.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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תת כתב: מעבר תת קרקעי לרכב

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,510.00 330.00 147.00 מ"ק חציבת כלונסאות קיימים בכל קוטר שהוא 51.1.0010

48,510.0048,510.0048,510.0048,510.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300,000.00 60.00 5,000.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים/מעברים תחתיים 51.2.0010

300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,000.00 34.00 1,500.00 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 51.3.0010

51,000.0051,000.0051,000.0051,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

399,510.00399,510.00399,510.00399,510.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

4,581,180.004,581,180.004,581,180.004,581,180.00 מעבר תת קרקעי לרכבמעבר תת קרקעי לרכבמעבר תת קרקעי לרכבמעבר תת קרקעי לרכב 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: רמפות ועבודות סלילה

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,800.00 330.00 60.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך או בינוני 2.1.0010

47,000.00 1,175.00 40.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

2.1.0020

284,400.00 1,580.00 180.00 מ"ק 02.01.0100 קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד 
כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן 
בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח
שבין הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות. קירות הציפוי

בעובי עד 40 ס"מ.

2.1.0030

98,490.00 1,407.00 70.00 מ"ק קורות עוגנים מבטון ב- 30  במידות כלשהם מדוד לפי רוחב נטו מפני 
כלונס.

2.1.0040

10,508.00 37.00 284.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0050

459,200.00 4,100.00 112.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול ה02.01.0660 קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים 

כלשהם.  קטרים והאורכים

2.1.0060

919,398.00919,398.00919,398.00919,398.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

919,398.00919,398.00919,398.00919,398.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,099,800.00 520.00 2,115.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס''מ
23.1.0010

27,072.00 12.80 2,115.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

23.1.0020

1,126,872.001,126,872.001,126,872.001,126,872.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,126,872.001,126,872.001,126,872.001,126,872.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע קבוע 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
832,000.00 6,400.00 130.00 יח' עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-30.01 עד 45 טון, אורך קטע 

חופשי מ-15.01 עד 30 מטר לביצוע במילוי קיים באתר, לפי פרק 26 
במפרט המיוחד

26.1.0010

832,000.00832,000.00832,000.00832,000.00 עוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבוע 26.126.126.126.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

832,000.00832,000.00832,000.00832,000.00 עוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקע 26262626 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,500.00 15.00 2,900.00 מ"ר פירוק מסעה בעובי שכבות כולל של עד 80 ס''מ. 51.1.0010

8,800.00 11.00 800.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג 51.1.0020

6,400.00 10.00 640.00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג. 51.1.0030

120,000.00 160.00 750.00 מ"ק פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי. 51.1.0040

550.00 11.00 50.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג. 51.1.0050

12,920.00 19.00 680.00 מ"א פירוק מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו. 51.1.0060

192,500.00 77.00 2,500.00 מ"ק סילוק פסולת/ערמות פסולת לאתר שפך מאושר/מטמנה, לרבות תשלום כל
האגרות למיניהם.

51.1.0070

2,600.00 1.30 2,000.00 מ"ר הסרת צמחיה וניקוי השטח 51.1.0080

20,000.00 2.50 8,000.00 מ"ר חישוף השטח וסילוקו 51.1.0090

שלטים ותמרורים

355.00 71.00 5.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם עמוד אחד 51.1.0110

480.00 96.00 5.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם שני עמודים. 51.1.0120

520.00 260.00 2.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם שלושה עמודים. 51.1.0130

408,625.00408,625.00408,625.00408,625.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
780,000.00 60.00 13,000.00 מ"ק חפירה/ חציבה למבנים/ מעברים תחתיים 51.2.0010

85,600.00 20.00 4,280.00 מ"ק חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר. 51.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,140.00 157.00 20.00 מ"ק חול מיוצב בצמנט %8 51.2.0030

628.00 157.00 4.00 מ"ק חול מיוצב בצמנט,  כמפורט במפרט המיוחד 51.2.0040

869,368.00869,368.00869,368.00869,368.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,600.00 120.00 1,380.00 מ"ק מצע סוג א'. 51.3.0010

138,210.00 34.00 4,065.00 מ"ק מצע סוג ג'. (מילוי נברר) 51.3.0020

303,810.00303,810.00303,810.00303,810.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
233,840.00 37.00 6,320.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  

PG68-10
51.4.0010

52,560.00 36.00 1,460.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG70-10

51.4.0020

10,200.00 30.00 340.00 מ"ר תא''צ 12.5 בעובי 4 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 
PG68-10

51.4.0030

92,340.00 38.00 2,430.00 מ"ר תא''מ S) 25) בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 
PG70-10

51.4.0040

373,800.00 42.00 8,900.00 מ"ר PG70-10  19) בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן (S תא''מ 51.4.0050

18,360.00 1.20 15,300.00 מ"ר ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.3-0.25 ק''ג/מ''ר. 51.4.0060

6,345.00 1.50 4,230.00 מ"ר ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 51.4.0070

37,700.00 5.80 6,500.00 מ"ר קרצוף אספלט לעומק 4.1 - 8.0 ס"מ . 51.4.0080

825,145.00825,145.00825,145.00825,145.00 שכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעות 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,640.00 440.00 6.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  

בקוטר 40 ס''מ בעומק עד 2.0 מ'.
51.5.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92,610.00 735.00 126.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 27  

בקוטר 60 ס''מ בעומק עד 2.0 מ'.
51.5.0020

16,065.00 765.00 21.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 60 ס''מ בעומק מעל 2.01 מ' ועד 3.0 מ'.

51.5.0030

72,500.00 1,450.00 50.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 80 ס''מ בעומק מעל 6.01 מ' ועד 7.0 מ'.

51.5.0040

36,000.00 1,500.00 24.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 בקוטר 100 
ס''מ בעומק עד 2.0 מ'.

51.5.0050

2,715.00 905.00 קומפלט3.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 40 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0060

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 50 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0070

28,860.00 1,110.00 קומפלט26.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 60 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0080

5,400.00 1,350.00 קומפלט4.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 100 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0090

39,420.00 6,570.00 6.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 100X120 ס''מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', 
.D-400 כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג

51.5.0100

17,600.00 4,400.00 4.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 125 ס"מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

51.5.0110

6,180.00 2,060.00 קומפלט3.00  45X80 תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות
או 48X78 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד בעומק עד 1 מ'. 

(המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0120

7,350.00 2,450.00 קומפלט3.00 תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות 
80#45#x או #48#78##X ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד, 

בעומק מעל 1.01 מ' ועד  2 מ'. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0130

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 חיבור תא בקרה עגול בקוטר 200 ס"מ למובל ניקוז קיים (תקרה). כולל 
עבודות קונסטרוקציה, איטום וכל מה שצריך לביצוע. (המחיר הינו עבור 

יח' מידה מכלול).

51.5.0140

145,000.00 2,500.00 58.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון - 100/125 ס"מ בעומק עד 2.0 מ' 51.5.0150

18,800.00 18,800.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 180 ס"מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

51.5.0160

36,700.00 36,700.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 180 ס"מ ובעומק מעל 5.51 מ' ועד 6.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

51.5.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,300.00 24,300.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 200 ס"מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', כולל 

תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 
.D-400

51.5.0180

36,500.00 36,500.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 200 ס"מ ובעומק מעל 3.51 מ' ועד 4.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

51.5.0190

26,300.00 26,300.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 240 ס"מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

51.5.0200

60,900.00 60,900.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 240 ס"מ ובעומק מעל 5.51 מ' ועד 6.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

51.5.0210

8,000.00 2,000.00 קומפלט4.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה 100/125 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול)

51.5.0220

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00 89X170 240 ס"מ למעביר מים קיים במידותX240 חיבור תא בקרה במידות
ס"מ. (המחיר הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0230

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 חיבור תא בקרה מלבני במידות 150X150 ס"מ למובל ניקוז קיים. (המחיר 
הינו עבור יח' מידה מכלול).

51.5.0240

720,840.00720,840.00720,840.00720,840.00 עבודות ניקוז ומניעת סחףעבודות ניקוז ומניעת סחףעבודות ניקוז ומניעת סחףעבודות ניקוז ומניעת סחף 51.551.551.551.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,200.00 81.00 1,200.00 מ"א אבן-שפה 17/25 ס''מ  בגוון אפור 51.6.0010

11,310.00 87.00 130.00 מ"א אבן שפה מנקזת 18/20 ס"מ בגוון אפור 51.6.0020

45,100.00 82.00 550.00 מ"א אבן אי- תנועה 23/23  ס''מ בגוון אפור 51.6.0030

147,600.00 82.00 1,800.00 מ"ר אבן משתלבת מלבנית 10/20/6 ס''מ בגוון אפור או צבעוני 51.6.0040

301,210.00301,210.00301,210.00301,210.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט ותמרור 51.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שלטים/תמרורים צידיים

17,700.00 590.00 30.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים  מטיפוסים שונים, בשטח עד 4.0 מ"ר 
מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)

51.31.0020
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תת כתב: רמפות ועבודות סלילה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
122,000.00 610.00 200.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים בשטח מעל 4.0 מ"ר, מטיפוסים שונים 

מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)
51.31.0030

11,610.00 54.00 215.00 מ"ר תוספת למחיר שלט/תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3 
במקום חומר מדרגה 2

51.31.0040

עמודים

27,450.00 61.00 450.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",3 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

51.31.0060

7,360.00 92.00 80.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",4 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

51.31.0070

1,300.00 130.00 10.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",6 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

51.31.0080

תמרורים

67,600.00 520.00 130.00 מ"ר תמרור מטיפוס A מכל סוג בעל דרגת החזר אור ,2 לא כולל עמודים 51.31.0100

1,220.00 610.00 2.00 יח' תמרור מסוג 416 (גבריט עגול) עם חומר מחזיר אור מדרגה 3 מותקן על 
גשר

51.31.0110

256,240.00256,240.00256,240.00256,240.00 עבודות שילוט ותמרורעבודות שילוט ותמרורעבודות שילוט ותמרורעבודות שילוט ותמרור 51.3151.3151.3151.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות סימון כבישים 51.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סימון כבישים בחומר סימון פלסטי ארוך קיים - דו רכיבי

6,000.00 20.00 300.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס''מ בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגון לבן/צהוב 
במרקם "חלק"

51.32.0020

16,000.00 16.00 1,000.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס''מ בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם "דמעות"

51.32.0030

2,400.00 24.00 100.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס"מ, בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם משונן

51.32.0040

8,700.00 29.00 300.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 15 ס"מ, בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגון לבן/צהוב 
במרקם חלק

51.32.0050

23,000.00 23.00 1,000.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 15 ס"מ, בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם "דמעות"

51.32.0060

3,400.00 34.00 100.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 15 ס"מ, בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם "משונן"

51.32.0070
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תת כתב: רמפות ועבודות סלילה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 36.00 50.00 מ"א קן ניתוב כפול ברוחב 10 ס"מ כל אחד בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי 

בגוון לבן או צהוב במרקם חלק עם מרחק ביניהם של 10 ס"מ (10:10:10).
51.32.0080

1,550.00 31.00 50.00 מ"א קו  ניתוב כפול, ברוחב 10 ס''מ כל אחד בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי 
בגוון לבן או צהוב במרקם "דמעות" עם מרחק ביניהם של 10 ס"מ 

(10:10:10)

51.32.0090

53,700.00 179.00 300.00 מ"ר צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב 
(''קוביות'', קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים)במרקם 

חלק

51.32.0100

28,000.00 140.00 200.00 מ"ר צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב 
(''קוביות'', קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים)במרקם 

"דמעות"

51.32.0110

הסרת סימוני צבע

5,400.00 27.00 200.00 מ"ר הסרה מכנית של סימונים בצבע חד רכיבי מסוג כלשהו ובמקום כלשהו, 
ברוחב של הפס הקיים בתוספת של 2.5 ס"מ מכל צד באמצעות התזת 

כדוריות-פלדה  (שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס' 51.32.08.01 
במפרט)

51.32.0130

4,000.00 40.00 100.00 מ"ר הסרה מכנית של סימונים מחומר דו-רכיבי/תרמופלסטי מסוג כלשהו 
ובמקום כלשהו, ברוחב של הפס הקיים בתוספת של 2.5 ס"מ מכל צד 

באמצעות לחץ מים גבוה (שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס' 
51.32.08.01 במפרט)

51.32.0140

שונות

3,600.00 3.60 1,000.00 מ"א צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 51.32.0160

4,000.00 8.00 500.00 מ"א פס הרעדה באמצעות קרצוף 51.32.0170

161,550.00161,550.00161,550.00161,550.00 עבודות סימון כבישיםעבודות סימון כבישיםעבודות סימון כבישיםעבודות סימון כבישים 51.3251.3251.3251.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה וגדרות בטיחות 51.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,690.00 147.00 270.00 מ"א מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד H1 ברוחב פעיל ,W4 מאושר על-ידי 

חברת נתיבי ישראל (רשימה מפורסמת באתר החברה)
51.33.0010

3,700.00 1,850.00 2.00 יח' פרט גלישה למעקה כלשהוא באורך 4 מטר 51.33.0020

5,200.00 2,600.00 2.00 יח' מעבר ממעקה פלדה קיים למעקה פלדה חדש 51.33.0030

9,500.00 9,500.00 1.00 יח' מעבר תקני ממעקה בטון למעקה פלדה 51.33.0040
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תת כתב: רמפות ועבודות סלילה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,910.00 233.00 270.00 מ"א תוספת מחיר עבור פס מעקה תחתון להגנת רוכבי רכב דו גלגלי במעקה 

בטיחות, לרבות על מעקה קיים
51.33.0050

121,000.00121,000.00121,000.00121,000.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחותמעקות פלדה וגדרות בטיחותמעקות פלדה וגדרות בטיחותמעקות פלדה וגדרות בטיחות 51.3351.3351.3351.33 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מבטון 51.36 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,250.00 350.00 215.00 מ"א מעקה בטון מטיפוס STEP - חתך טיפוסי 51.36.0010

75,250.0075,250.0075,250.0075,250.00 מעקות בטיחות מבטוןמעקות בטיחות מבטוןמעקות בטיחות מבטוןמעקות בטיחות מבטון 51.3651.3651.3651.36 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התקני קצה וסופגי אנרגיה 51.37 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,900.00 54,900.00 1.00 יח' סופג אנרגיה ברמת תפקוד 80 קמ"ש לרבות תשתית אספלטית 51.37.0010

12,800.00 12,800.00 1.00 יח' התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה 51.37.0020

14,500.00 14,500.00 1.00 יח' סופג אנרגיה - פירוק סופג קיים והצבתו בהתאם לזווית הנדרשת 51.37.0030

82,200.0082,200.0082,200.0082,200.00 התקני קצה וסופגי אנרגיההתקני קצה וסופגי אנרגיההתקני קצה וסופגי אנרגיההתקני קצה וסופגי אנרגיה 51.3751.3751.3751.37 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,125,238.004,125,238.004,125,238.004,125,238.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

תת-פרק 54.01 - עבודות מנהור 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,000.00 1,100.00 150.00 מ"ק רדיוס למילוי חללים מעבר לשלוש פעמים הכמות התיאורטית הנדרשת 54.1.0010

165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00 תת-פרק 54.01 - עבודות מנהורתת-פרק 54.01 - עבודות מנהורתת-פרק 54.01 - עבודות מנהורתת-פרק 54.01 - עבודות מנהור 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

7,168,508.007,168,508.007,168,508.007,168,508.00 רמפות ועבודות סלילהרמפות ועבודות סלילהרמפות ועבודות סלילהרמפות ועבודות סלילה 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מבנה כניסה

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
984,000.00 16,400.00 60.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים

- בגג המבנה
19.5.0010

26,000.00 2,600.00 10.00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה עבור צביעה בצבע אפוקסי 19.5.0020

1,010,000.001,010,000.001,010,000.001,010,000.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,010,000.001,010,000.001,010,000.001,010,000.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,010,000.001,010,000.001,010,000.001,010,000.00 מבנה כניסהמבנה כניסהמבנה כניסהמבנה כניסה 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: גשרי שילוט

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,620.00 540.00 3.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.1.0010

34,400.00 1,075.00 32.00 מ"ק ראשי כלונסאות מבטון ב-30 בחתכים כלשהם 2.1.0020

32,890.00 1,430.00 23.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך מלבני בחתכים כלשהם. 2.1.0030

2,035.00 37.00 55.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0040

86,100.00 4,100.00 21.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול ה02.01.0660 קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים 

כלשהם. מ"ק     1,210.00 קטרים והאורכים

2.1.0050

157,045.00157,045.00157,045.00157,045.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

157,045.00157,045.00157,045.00157,045.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גשרי שילוט - מבנה 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,500.00 2,860.00 25.00 מ"ק עמודים טרומיים של גשר מסגרת מבטון מזוין ב-50 בחתכים  שונים 

ומשתנים ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד, 
כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון 

חשוף חזותי.

19.2.0010

642,400.00 14,600.00 44.00 טון גשרי שילוט מפלדה כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל. 19.2.0020

15,600.00 15,600.00 1.00 טון סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים, לרבות משטחי 
הליכה

19.2.0030

729,500.00729,500.00729,500.00729,500.00 גשרי שילוט - מבנהגשרי שילוט - מבנהגשרי שילוט - מבנהגשרי שילוט - מבנה 19.219.219.219.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

729,500.00729,500.00729,500.00729,500.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 300.00 300.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס''מ
23.1.0010

58,240.00 520.00 112.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 
בקוטר 60 ס''מ

23.1.0020

1,950.00 6.50 300.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

23.1.0030
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תת כתב: גשרי שילוט

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,433.60 12.80 112.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 

ב-40 במקום ב-30
23.1.0040

151,623.60151,623.60151,623.60151,623.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

151,623.60151,623.60151,623.60151,623.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,280.00 60.00 88.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים/מעברים תחתיים 51.2.0010

5,280.005,280.005,280.005,280.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,280.005,280.005,280.005,280.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,043,448.601,043,448.601,043,448.601,043,448.60 גשרי שילוטגשרי שילוטגשרי שילוטגשרי שילוט 8888 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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קונסטרוקציה 1 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,910.00 540.00 16.50 מ"ק בטון רזה 1.1.0010

175,100.00 1,030.00 170.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-30 בעוביים כלשהם. 1.1.0020

15,730.00 1,430.00 11.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתכים כלשהם 1.1.0030

19,950.00 1,330.00 15.00 מ"ק קורות עליונות ומעקות מבטון ב-,30 בחתכים כלשהם 1.1.0040

99,750.00 1,425.00 70.00 מ"ק תקרת בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ 1.1.0050

103,950.00 1,155.00 90.00 מ"ק תקרת בטון ב-30 בעובי 40 ס"מ. 1.1.0060

56,000.00 1,400.00 40.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ 1.1.0070

21,735.00 1,350.00 16.10 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 25 ס"מ 1.1.0080

49,400.00 1,300.00 38.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ 1.1.0090

108,315.00 1,245.00 87.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 40 ס"מ 1.1.0100

91,200.00 1,200.00 76.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 50 ס"מ 1.1.0110

5,100.00 1,700.00 3.00 מ"ק מהלכי מדרגות מבטון ב-,30 לרבות משטחים אופקיים , משופעים בעוביים
כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

1.1.0120

22,940.00 37.00 620.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 1.1.0130

311,600.00 4,100.00 76.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

1.1.0140

1,089,680.001,089,680.001,089,680.001,089,680.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,089,680.001,089,680.001,089,680.001,089,680.00 קונסטרוקציהקונסטרוקציהקונסטרוקציהקונסטרוקציה 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות ומסגרות אומן 6 פרק:

מסגרות אומן 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 4,500.00 1.00 יח' MA-94 מכסה לפתח הכנסת ציוד 6.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,000.00 13,000.00 4.00 יח' דלת לפי פרט MA-153 ברשימת מסגרות 6.1.0020

11,000.00 11,000.00 1.00 יח' דלת לפי פרט MA-154 ברשימת מסגרות 6.1.0030

1,400.00 350.00 4.00 מ"ר  MA-164, MA-163, מכסי פלדה במידות שונות לחדר מיתוג לפי פרט
MA-162, MA-161, MA-160

6.1.0040

22,000.00 22,000.00 1.00 יח' דלת אש לפי פרט MA-150 ברשימת מסגרות 6.1.0050

10,000.00 10,000.00 1.00 יח' דלת אש לפי פרט MA-151 ברשימת מסגרות 6.1.0060

13,000.00 13,000.00 1.00 יח' דלת אש לפי פרט MA-152 ברשימת מסגרות 6.1.0070

113,900.00113,900.00113,900.00113,900.00 מסגרות אומןמסגרות אומןמסגרות אומןמסגרות אומן 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

113,900.00113,900.00113,900.00113,900.00 נגרות ומסגרות אומןנגרות ומסגרות אומןנגרות ומסגרות אומןנגרות ומסגרות אומן 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות חשמל לחיבור תחנת מיישרים 81 פרק:

צנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת -מולטיטבולר 81.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180,000.00 1,500.00 120.00 מ"א מערכת תשתיות צנרת לחשמל ותקשורת MULTI POWER-MP1  צנרת 

מסוג: "PVC/"SDR13.5 לפי תכנית בקטרים: "3X6"+16X4 כולל :ריפוד 
חול , יצוב ועיגון בעזרת שומרי מרחק-ספייסרים ומוטות עיגון ,סרטי פלדה

 CLSM לקשירת הצנרת ,סרטי סימון, מילוי המרווחים וכיסוי צנרת עם
והשלמת מצע עד פני הקרקע (לא כולל חפירה ) כולל גם חבלי מש יכה 8 

מ"מ ופקקים אורגינאליים לכל הצינורות.

81.1.0010

222,000.00 1,850.00 120.00 מ"א  ML3 MULTI LOW מערכת תשתיות צנרת לחשמל ותקשורת (לפי פרט
 26X4" :לפי תכנית בקטרים PVC/"SDR13.5" :צנרת מסוג (CURRENT

כולל :ריפוד חול , יצוב ועיגון בעזרת שומרי מרחק-ספייסרים ומוטות 
עיגון ,סרטי פלדה לקשירת הצנרת ,סרטי סימון, מילוי המרווחים וכיסוי 

צנרת עם CLSM והשלמת מצע עד פני הקרקע (לא כולל חפירה ) כולל גם
חבלי משיכה 8 מ"מ ופקקים אורגינאליים לכל הצינורות.

81.1.0020

120,000.00 1,000.00 120.00 מ"א מערכת תשתיות צנרת לחשמל ותקשורת (לפי פרט MULTI MV ) צנרת 
מסוג: "פקסגול"/PVC לפי תכנית בקטרים: (3X110(4")+2x225(8" כולל 

:ריפוד חול , יצוב ועיגון בעזרת שומרי מרחק-ספייסרים ומוטות עיגון 
,סרטי פלדה לקשירת הצנרת ,סרטי סימון, מילוי המרווחים וכיסוי צנרת 

עם CLSM והשלמת מצע עד פני הקרקע (לא כולל חפירה ) כולל גם חבלי
משיכה 8 מ"מ ופקקים אורגינאליים לכל הצינורות.

81.1.0030

750.00 15.00 50.00 מ"א צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5  בקוטר 75 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל 
משיכה 8 מ"מ. עבור צנרת  secondary routing שאינה כלולה בתשתית 

מולטיטבולר ראשית

81.1.0040

600.00 12.00 50.00 מ"א צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5 בקוטר  50 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל 
משיכה 8 מ"מ. עבור צנרת secondary routing שאינה כלולה בתשתית 

מולטיטבולר ראשית

81.1.0050

1,700.00 85.00 20.00 יח' פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר עד 75 מ"מ עבור צנרת   
secondary routing שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

81.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

525,050.00525,050.00525,050.00525,050.00 צנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת -מולטיטבולרצנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת -מולטיטבולרצנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת -מולטיטבולרצנרת תת קרקעית לחשמל ותקשורת -מולטיטבולר 81.181.181.181.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירות ושחות לצנרת חשמל ותקשורת -מולטיטבולר 81.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,300.00 130.00 110.00 מ"א חפירה / חציבה למערכת מרובת צנרת : חפירה ו/או חציבה בכל סוג 

קרקע, בעומק של עד 200 ס"מ וברוחב עד 180 ס"מ. החפירה עבור הנחה 
של צנרת חשמל . כולל עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור ,סרטי סימון
ועבודות מילוי כבישה והידוק מבוקר לפי המתואר בתכנית ובמפרט הטכני

81.2.0010

8,800.00 80.00 110.00 מ"א  secondary routing או לצנרת MV חפירה/ חציבה רגילה לצנרת בתוואי
מחוץ לתוואי מולטיטבולר: חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע בעומק של 

עד 150 ס"מ וברוחב עד 80 ס"מ. החפירה עבור הנחה של צנרת חשמל. 
כולל עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור, ריפוד חול, סרטי סימון 
ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר בתכנית ובמפרט הטכני

81.2.0020

8,000.00 80.00 100.00 מ"ק תוספת למחיר חפירה מכל סוג עבור העמקה\הרחבה לפי נפח תוספת 
חפירה

81.2.0030

7,500.00 150.00 50.00 מ"ר תוספת  לחפירות או חציבות   בכל רוחב שידרש, עבור  חציית משטח 
אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה
כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש , כולל חיתוך 

ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא.

81.2.0040

10,000.00 200.00 50.00 מ"ר תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
תנועה, בכל רוחב שידרש,  כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור
בבטון C.L.S.M סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת

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

81.2.0050

75,000.00 25,000.00 3.00 יח' תא בקרה מלבני במידות פנימיות עד 300X300 ס"מ ובגובה משתנה עד 
330 ס"מ לרבות צווארון כניסה עם מכסה סטנדרט חברת חשמל מיציקת 

פלדה לפי ת"י ,489 מסוג כבד 0D40 לעומס 40 טון עם סמל וכיתוב 
בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים 

לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת 
התא, הידוק בשכבות מבוקר או CLSM סביב התא וסילוק עודפי החפירה

81.2.0060

51,000.00 17,000.00 3.00 יח' תא בקרה מלבני במידות פנימיות עד 200X200 ס"מ ובגובה משתנה עד 
240 ס"מ לרבות צווארון כניסה עם מכסה סטנדרט חברת חשמל מיציקת 

פלדה לפי ת"י ,489 מסוג כבד 0D40 לעומס 40 טון עם סמל וכיתוב 
בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים 

לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת 
התא, הידוק בשכבות מבוקר או CLSM סביב התא וסילוק עודפי החפירה

81.2.0070

כתב כמויות זה כולל תאי מעבר סטנדרטיים עבור חיבורים של תשתיות 
C.L.S.M-משנה. כולל מילוי חוזר סביב השוחות ב

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' שוחת מעבר בקרקע לתשתיות משנה PCS עגולה בקוטר 100 ס"מ  נטו 
עומק 150 ס"מ כולל תקרה יצוקה לעומס 40 טון ומכסה פלדה 70X70  ס"מ
יצוק ומחובר לתקרה עם פתח עגול בקוטר 60 ס"מ וכיתוב מוטבע לפי סוג 

המערכת. כולל חפירת / חציבת הבור עבורה ,פינוי חומר ,מילוי חוזר 
במצע סוג א' ,  הידוק, קידוחים עבור הצנרת דיפון , חיב ור הצנרת 

ופקקים אורגינלים לכל הצינורות.

81.2.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 3,000.00 1.00 יח' שוחת מעבר בקרקע לתשתיות משנה PCS עגולה בקוטר 80 ס"מ  נטו 

עומק 150 ס"מ כולל תקרה יצוקה לעומס 40 טון ומכסה פלדה 70X70  ס"מ
יצוק ומחובר לתקרה עם פתח עגול בקוטר 60 ס"מ וכיתוב מוטבע לפי סוג 

המערכת. כולל חפירת / חציבת הבור עבורה ,פינוי חומר ,מילוי חוזר 
במצע סוג א' ,  הידוק, קידוחים עבור הצנרת דיפון , חיבו ר הצנרת 

ופקקים אורגינלים לכל הצינורות.

81.2.0100

1,600.00 800.00 2.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עגולה בקוטר עד 100 עבור כל חולייה נוספת 
בגובה 50 ס"מ להעמקת השוחה

81.2.0110

182,700.00182,700.00182,700.00182,700.00 חפירות ושחות לצנרת חשמל ותקשורת -מולטיטבולחפירות ושחות לצנרת חשמל ותקשורת -מולטיטבולחפירות ושחות לצנרת חשמל ותקשורת -מולטיטבולחפירות ושחות לצנרת חשמל ותקשורת -מולטיטבול 81.281.281.281.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות בחדר מיישרים 81.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה חדר מיישרים בהתאם לתכניות ולקובץ 

תקנות 4271 לרבות טבעת גישור, יציאות חוץ,יציאה לפס השואת 
פוטנציאלים ראשי, יציאות למערכת הגנה בפני פגיעות ברקים בגג וכל 

העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הארקת יסודות 
קומפלט.

81.3.0010

12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00 הארקות בחדר מיישריםהארקות בחדר מיישריםהארקות בחדר מיישריםהארקות בחדר מיישרים 81.381.381.381.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

719,750.00719,750.00719,750.00719,750.00 עבודות חשמל לחיבור תחנת מיישריםעבודות חשמל לחיבור תחנת מיישריםעבודות חשמל לחיבור תחנת מיישריםעבודות חשמל לחיבור תחנת מיישרים 81818181 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,923,330.001,923,330.001,923,330.001,923,330.00 חדר מיישריםחדר מיישריםחדר מיישריםחדר מיישרים 9999 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מבנה הגנה על מובל ביוב

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,420.00 540.00 23.00 מ"ק בטון רזה 2.1.0010

221,000.00 1,000.00 221.00 מ"ק מרצפי בטון ב-30 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0020

178,540.00 1,130.00 158.00 מ"ק קירות בטון ב-30  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0030

170,800.00 1,220.00 140.00 מ"ק תקרות בטון ב-30 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים 2.1.0040

6,500.00 1,300.00 5.00 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון 
ב-30 בחתך כלשהו

2.1.0050

19,388.00 37.00 524.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.1.0060

340,300.00 4,100.00 83.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

2.1.0070

948,948.00948,948.00948,948.00948,948.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

948,948.00948,948.00948,948.00948,948.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

948,948.00948,948.00948,948.00948,948.00 מבנה הגנה על מובל ביובמבנה הגנה על מובל ביובמבנה הגנה על מובל ביובמבנה הגנה על מובל ביוב 10101010 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: שלבי ביצוע כבישים וסלילה

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,470.00 9.10 1,700.00 מ"ר פירוק אספלט, בעובי עד 15 ס''מ. 51.1.0010

2,100.00 10.50 200.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג 51.1.0020

2,250.00 9.00 250.00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג. 51.1.0030

5,250.00 175.00 30.00 מ"ק פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי. 51.1.0040

5,600.00 17.50 320.00 מ"א פירוק מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו. 51.1.0050

30,670.0030,670.0030,670.0030,670.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,000.00 120.00 400.00 מ"ק מצע סוג א'. 51.3.0010

36,200.00 181.00 200.00 מ"ק תשתית אגו"מ 51.3.0020

84,200.0084,200.0084,200.0084,200.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,800.00 31.00 1,800.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן  

PG70-10
51.4.0010

66,600.00 37.00 1,800.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן  
PG68-10

51.4.0020

9,180.00 27.00 340.00 מ"ר תא"צ 19 בעובי 4 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 
PG68-10

51.4.0030

3,360.00 1.20 2,800.00 מ"ר ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.3-0.25 ק''ג/מ''ר. 51.4.0040

1,425.00 1.50 950.00 מ"ר ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 51.4.0050

136,365.00136,365.00136,365.00136,365.00 שכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעות 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: שלבי ביצוע כבישים וסלילה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,550.00 81.00 550.00 מ"א אבן-שפה 17/25 ס''מ  בגוון אפור 51.6.0010

44,550.0044,550.0044,550.0044,550.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 51.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,184.00 1.60 740.00 מ"א מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W2 ומעלה, 

המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה
51.35.0010

1,184.001,184.001,184.001,184.00 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודההסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודההסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודההסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 51.3551.3551.3551.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

296,969.00296,969.00296,969.00296,969.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תמרור,צביעה,אמצעי בטיחות,תח"צ-מחירון מחלקת דרכים עיריית י-ם 54 פרק:

גדרות ומעקות 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל עבודות הגידור והמעקות כוללות חפירה, ביסוס יציקה ומילוי וכל 

הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

48,000.00 480.00 100.00 מ"א אספקה והתקנת גדר הפרדה להולכי רגל לפי פרט עיריית ירושלים מברזל 
מגולבן וצבוע בתנור בגובה 1.1 מ' . עבודה כוללת כול האביזרים 

הדרושים,חפירה ויציקת יסוד או קביעת הגדר ביסוד קיים (קיר).

54.1.0020

48,000.0048,000.0048,000.0048,000.00 גדרות ומעקותגדרות ומעקותגדרות ומעקותגדרות ומעקות 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרור,שילוט,צביעה וסימון כבישים 54.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480.00 80.00 6.00 יח' סימון סמל אופניים מתוך תמרור 804 54.2.0010

1,850.00 185.00 10.00 יח' אספקה והתקנה עמוד גמיש עם פסים מחזירי אור ,בגובה 45 ס"מ,לרבות 
בסיס גומי ועיגון

54.2.0020

65,000.00 260.00 250.00 יח' אספקה והתקנה עמוד גמיש עם פסים מחזירי אור ,בגובה 75 ס"מ,לרבות 
בסיס גומי ועיגון

54.2.0030

1,800.00 360.00 5.00 יח' אספקה והתקנה עמוד גמיש עם פסים מחזירי אור ,בגובה 100 ס"מ,לרבות 
בסיס גומי ועיגון

54.2.0040

5,700.00 570.00 10.00 יח' מחסום/עמוד חנייה בגובה 1.2-1.5 מ' מתקפל,פלדה מצופה פלסטיק אדום 
עם פסים מחזירי אור,לרבות מנהול בראש העמוד

54.2.0050

74,830.0074,830.0074,830.0074,830.00 תמרור,שילוט,צביעה וסימון כבישיםתמרור,שילוט,צביעה וסימון כבישיםתמרור,שילוט,צביעה וסימון כבישיםתמרור,שילוט,צביעה וסימון כבישים 54.254.254.254.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

במערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) 54.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: שלבי ביצוע כבישים וסלילה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות הנ"ל יתבצעו בהתאם למפרטים טכניים של מחלקת תחבורה 

ציבורית עיריית ירושלים,מחיר כולל:אספקה,הובלה והתקנת 
תחנה,משאית מנוף,לא כולל יסוד בטון מזויין.

37,700.00 37,700.00 1.00 יח' אספקה,הובלה והצבה כולל יסוד וחיבור לתאורה של תחנת אוטובוס 
מדגם BRT באורך 4.0 מ' תוצרת "רוט תעשיות" או ש"ע

54.3.0020

43,000.00 43,000.00 קומפלט1.00 הספקה והתקנת של מידע אלקטרוני בזמן אמת סולרי לתחנת אוטובוס 
(.P.I.S) .מחיר כולל ביצוע יסוד ובורות גישוש לפי הצורך. הערה: על 

קבלן להתקשר עם זכיין במכרז חב' מוריה להתקנת שלטי זמן אמת 
בירושלים ולהתקין בהמצעותו את העמודים

54.3.0030

4,200.00 700.00 6.00 יח' עמוד מחסום לרכב ממתכת, עמיד מפני נגיפה בתחנות אוטובוס, הכל 
בהתאם להנחיות משרד התחבורה

54.3.0040

84,900.0084,900.0084,900.0084,900.00 במערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ)במערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ)במערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ)במערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) 54.354.354.354.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

207,730.00207,730.00207,730.00207,730.00 תמרור,צביעה,אמצעי בטיחות,תח"צ-מחירון מחלקת דרכיתמרור,צביעה,אמצעי בטיחות,תח"צ-מחירון מחלקת דרכיתמרור,צביעה,אמצעי בטיחות,תח"צ-מחירון מחלקת דרכיתמרור,צביעה,אמצעי בטיחות,תח"צ-מחירון מחלקת דרכי 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הקצבים 99 פרק:

הסדרי תנועה לביצוע 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,197,200.00 29,200.00 41.00 חודש הקצב חודשי להסדרי תנועה לביצוע 99.1.0010

1,197,200.001,197,200.001,197,200.001,197,200.00 הסדרי תנועה לביצועהסדרי תנועה לביצועהסדרי תנועה לביצועהסדרי תנועה לביצוע 99.199.199.199.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,197,200.001,197,200.001,197,200.001,197,200.00 הקצביםהקצביםהקצביםהקצבים 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,701,899.001,701,899.001,701,899.001,701,899.00 שלבי ביצוע כבישים וסלילהשלבי ביצוע כבישים וסלילהשלבי ביצוע כבישים וסלילהשלבי ביצוע כבישים וסלילה 11111111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מבנה פשייה

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
738,000.00 16,400.00 45.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים

- בגג המבנה, כולל כל המחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם
19.5.0010

117,000.00 2,600.00 45.00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה עבור צביעה בצבע אפוקסי 19.5.0020

855,000.00855,000.00855,000.00855,000.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

855,000.00855,000.00855,000.00855,000.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

855,000.00855,000.00855,000.00855,000.00 מבנה פשייהמבנה פשייהמבנה פשייהמבנה פשייה 12121212 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: גשר תליית צנרת

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,200.00 4,100.00 2.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- #500#W  לזיון בטון לפי ת"י 

4466/חלק,3 בכול ה02.01.0660 קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים 
כלשהם. מ"ק     1,210.00 קטרים והאורכים

2.1.0010

8,200.008,200.008,200.008,200.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,200.008,200.008,200.008,200.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
114,800.00 16,400.00 7.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 19.5.0010

114,800.00114,800.00114,800.00114,800.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

114,800.00114,800.00114,800.00114,800.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,040.00 520.00 52.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס''מ
23.1.0010

665.60 12.80 52.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

23.1.0020

27,705.6027,705.6027,705.6027,705.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,705.6027,705.6027,705.6027,705.60 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

150,705.60150,705.60150,705.60150,705.60 גשר תליית צנרתגשר תליית צנרתגשר תליית צנרתגשר תליית צנרת 13131313 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מיתוג

מיתוג 1 פרק:

תמרור ושילוט 1.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,000.00 16,000.00 4.00 יח' שילוט מקטע עבודות תדמיתי (שלט פרטי קבלן) ע"ג פח מגולוון 0.5 מ"מ 

(ע"פ המפרט), דו צדדי כולל קונסטרוקציה, רגלי ברזל ותשתית יציקת 
בטון באדמה - מידות 250366X ס"מ (ייתכנו שלטים במידות אחרות) כולל 

מיתוג חזית השלט. המחיר כולל הדפסה, הפקה והתקנה.

1.51.0010

330,000.00 250.00 1,320.00 מ"ר מיתוג חזיתי באמצעות מדבקת ויניל מודפסת פרוצס, עמידה לתנאי חוץ 
(UV) ומיועדת להתקנה ע"ג גדר פח מגולוון 1 מ"מ. ע"ב מסגרת ברזל. 

התחשיב בסעיף זה כולל עלות הפקה והתקנה של מיתוג חזיתי בלבד ע"ג 
מדבקה כמפורט, ואינו כולל את הקמת תשתית הגדר.

1.51.0020

99,000.00 99,000.00 קומפלט1.00 תחזוקה ואחזקת שילוט גידור פח. כולל תחזוקה, בקרה ופיקוח, החלפת 
לוחות, החלפת רשתות, הזזת לוחות, ניקיון.

1.51.0030

493,000.00493,000.00493,000.00493,000.00 תמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוט 1.511.511.511.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

493,000.00493,000.00493,000.00493,000.00 מיתוגמיתוגמיתוגמיתוג 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

493,000.00493,000.00493,000.00493,000.00 מיתוגמיתוגמיתוגמיתוג 14141414 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

רשת התקשורת ומערך המחשוב 1 פרק:

אביזרים, התקנות וחיווט 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחיר כולל אספקה, התקנה, הזנה חשמלית, חיווט, בדיקה 

והפעלה.

35,000.00 3,500.00 קומפלט10.00 רכזת תקשורת - SWITCH-24 יציאות 10/100M RJ45 + 2 יציאות אופטיות
,1G כולל מחברים ומתאמים כנדרש.

1.1.0020

18,000.00 6,000.00 קומפלט3.00 ארון מסדים "19 עם דלת שקופה בגובה כנדרש לציוד מיתוג התקשורת, 
שרתים המיועד למערכת כגון: כריזה,טמ"ס/ניהול חניון/בקרת מבנה וכו', 

כולל מפסק ראשי, מאמתים, ממסר פחת, שקעי חשמל, שקעי תקשורת, 
ציוד גישור, רכבי הגנה בפני מתח יתר וכו' וכל האביזרים והעבודות 

הדרושות וכולל התקנה וחיווט של האביזרים הנמדדים בנפרד.

1.1.0030

25,000.00 5,000.00 קומפלט5.00 יחידת 15-5KVA UPS דקות גיבוי. 1.1.0040

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 הצבה, התקנה, זיווד וחיווט של כל מרכיבי ציוד המחשוב והתקשורת 
במרכז הבקרה, כולל יחידת ,U.P.S לרבות ארונות המסדים.

1.1.0050

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של רשת תקשורת אתרנט עבור חדר הבקרה, כולל כבל 
לפי תקן 10BASE-2 ISO\IEC 8802-3 וכולל מגברים, רפיטרים, מחברים, 

וכל האביזרים הדרושים, כולל שקעי יציאה ונקודות חיבור לכל הציוד.

1.1.0060

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 טיפול בהזמנה של קווי תקשורת ספרתיים כדוגמת IP-VPN - בזק - 
להעברת נתונים כולל חישוב ואיפיון קצב התקשורת בהתאם לנדרש, כולל

תיאום עם המזמין, כולל רכישת המודמים והתקנתם.

1.1.0070

*הערה: הקו יוזמן מספק תקשורת מוכר כולל תמיכה מלאה מצד הספק. 
רוחב הפס שיוזמן יותאם לעומס התקשורת המירבי הצפוי  בין החניון 

למרכז המטרופוליני ובתוספת רזרבה של 30%.

84,000.0084,000.0084,000.0084,000.00 אביזרים, התקנות וחיווטאביזרים, התקנות וחיווטאביזרים, התקנות וחיווטאביזרים, התקנות וחיווט 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור למרכז בקרת כניסות במנת"י 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 התקנה חיווט, בדיקה והפעלה של מערך הציוד בחדר הבקרה בחניון, כולל

כל הקישוריות הנדרשות לתפעול ושליטה מלאה על המערכת בחניון 
ושליטה מרחוק על המערכות מהמרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ.

1.2.0010

10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 חיבור למרכז בקרת כניסות במנת"יחיבור למרכז בקרת כניסות במנת"יחיבור למרכז בקרת כניסות במנת"יחיבור למרכז בקרת כניסות במנת"י 1.21.21.21.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

94,000.0094,000.0094,000.0094,000.00 רשת התקשורת ומערך המחשוברשת התקשורת ומערך המחשוברשת התקשורת ומערך המחשוברשת התקשורת ומערך המחשוב 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת ניהול חניון 2 פרק:

רכיבי בקרת חניון - אספקה והתקנה 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: מחיר היחידה כולל אספקה, הובלה, התקנה, לרבות הצבה 

והוספת בסיס והתקני חיזוק/תלייה וכו' (במידה ונדרש) לרבות תיעוד טכני
וכן כל המתואר במפרט הטכני והתכניות.
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תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 10,000.00 קומפלט8.00 מחסום זרוע ,HEAVY DUTY כולל זרוע באורך של כ- 3 מטר ופס לדים 

לכל אורך הזרוע.
2.1.0020

לא לחישוב !!! 1,200.00 קומפלט18.00 גלאי לולאה השראתי לסגירת מחסום ו/או גילוי נוכחות ליד עמדת מנפיק 
כרטיסים או קורא.

2.1.0030

לא לחישוב !!! 25,000.00 קומפלט4.00 יחידת מנפיק כרטיסים בכניסה לחניון, כולל צג, מערכת אינטרקום וכולל 
יכולת זיהוי לכל סוגי כרטיסי התח"צ, לרבות כרטיסי הרק"ל.

2.1.0040

לא לחישוב !!! 30,000.00 קומפלט4.00 יחידות קורא בולע ביציאה מהחניון, כולל צג, מערכת אינטרקום ויכולת 
זיהוי לכל סוגי כרטיסי התח"צ, לרבות כרטיסי הרק"ל.

2.1.0050

לא לחישוב !!! 18,500.00 8.00 יח' מצלמת LPR בנתיב כניסה או יציאה, כולל עמוד, זיווד מלא ו 2 עמודוני 
מיגון.

2.1.0060

לא לחישוב !!! 6,000.00 קומפלט1.00 LPR מחשב ניהול 2.1.0070

לא לחישוב !!! 10,000.00 קומפלט1.00 תוכנת ניהול LPR כולל רישיון 2.1.0080

לא לחישוב !!! 7,500.00 5.00 יח' מכלול מחשב ,Client עכבר, מקלדת ומסך LCD גרפי צבעוני בגודל 24" 
להתקנה על שולחן בחדר הבקרה

2.1.0090

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט4.00 מודול חיוב באשראי בעמדות היציאה, כולל טיפול מושלם בתיאום 
ובחיבור למערכת הגבייה של עירית ירושלים עד להפעלה מלאה

2.1.0100

לא לחישוב !!! 10,000.00 6.00 יח' שלט הכוונה (LCS) מיועד להתקנה חיצונית בכניסה/יציאה לחניון, 
לדיגום על מצב הנתיבים "כניסה"/"יציאה" ותצוגת כמות המקומות 

הפנויים כולל עמודים, בסיסים וכל הנדרש.

2.1.0110

לא לחישוב !!! 1,750.00 8.00 יח' אספקה והתקנה מערכת פנס רמזור, קוטר עדשה 200 מ"מ אדום ,ירוק 
המבוסס על טכנולוגיית דיודה פולטת אור (LED) שאושר ע"י משרד 

התחבורה.

2.1.0120

5,000.00 2,500.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מערכת פנס רמזור, קוטר עדשה 300 מ"מ אדום, צהוב, 
ירוק המבוסס על טכנולוגיית דיודה פולטת אור (LED) שאושר ע"י משרד 

התחבורה.

2.1.0130

2,400.00 1,200.00 2.00 יח' אספקה והתקנה עמוד רמזור רגיל עד גובה 4.38 מ'. 2.1.0140

9,000.00 3,000.00 3.00 יח' אספקה והתקנת ארון תקשורת דגם בזק 2 כפול כולל בסיס 2.1.0150

960,000.00 15,000.00 64.00 מ"ר אספקה של 1 מ"ר שלט VPS (תצוגה אקטיבית לא כולל מסגרת), על גשר 
עילי או צידי, על פי מפרט טכני כולל 3 צלעות וכל הנדרש על מנת 

להפעיל את השלט לאישור מהנדס התנועה לרבות בקר, כבילה ,חיבורים, 
תקשורת ומדבקות.

2.1.0160

65,000.00 65,000.00 1.00 יח' אספקה והתקנת שלט LCS לבקרת נתיבים, טכנולוגית LED לצבעים לבן, 
אדום ירוק, לפי מפרט משהת"ח שבתוקף, על פי מפרט טכני וכולל כל 

הנדרש על מנת להפעיל את השלט לאישור מהנדס התנועה לרבות בקר, 
כבילה, חיבורים ותקשורת.

2.1.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 16,000.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מגביל גובה מכני על גשר שילוט, כולל כל אבזרי 

התליה ותלית המגביל.
2.1.0180

50,000.00 25,000.00 2.00 יח' אספקה והתקנת מחסום תנועת זרוע אנכית מחוץ לחניון, כולל זרוע עד 5 
מטר, מהבהבי LED בזרוע וכל הנדרש על מנת להפעיל את המחסום 

לרבות כבילה, חיבורים ותקשורת, כולל אספקה והתקנת בסיס למחסום, 
כל סוג, כולל חפירה, ביטון וכל החומרים והאבזרים.

2.1.0190

57,000.00 19,000.00 3.00 יח' ארון עבור שלטים ומחסומים מחוץ לחניון לרבות תרמוסטט, פילטרים 
ומאווררים, לוח חיבורים, לוח חשמל, מחליף חום והארקות, כולל כל 

הציוד בהתאם לאביזרים המחוברים: ,LCS ,VPS מחסום, רמזור.

2.1.0200

לא לחישוב !!! 80,000.00 3.00 יח' עמדת תשלום (PST) כולל כרטיסי אשראי, מזומן ועודף מזומן. 2.1.0210

לא לחישוב !!! 40,000.00 3.00 יח' עמדת תשלום (PSC) בכרטיסי אשראי בלבד 2.1.0220

4,000.00 2,000.00 2.00 יח' אספקה והתקנת ארון תקשורת דגם בזק 1 בודד כולל בסיס 2.1.0230

1,168,400.001,168,400.001,168,400.001,168,400.00 רכיבי בקרת חניון - אספקה והתקנהרכיבי בקרת חניון - אספקה והתקנהרכיבי בקרת חניון - אספקה והתקנהרכיבי בקרת חניון - אספקה והתקנה 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רכיבי מרכז הבקרה 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6,500.00 קומפלט1.00 עמדת קופה מרכזית כוללת מסך ",24 תוכנת קופה, קורא לכל סוגי 

הכרטיסים, מגירה חשמלית, צג אלקטרוני ללקוח, מנפיק כרטיסים סדרתי.
2.2.0010

לא לחישוב !!! 15,000.00 קומפלט1.00 עמדת מחשב שרת מרכזי - כולל צג "26. 2.2.0020

לא לחישוב !!! 5,000.00 קומפלט1.00 מחשב - עמדת לקוח - תחנת עבודה - כולל צג "26. 2.2.0030

לא לחישוב !!! 2,800.00 קומפלט1.00 תוכנת שרת לניהול החניון - לפי מפרט. 2.2.0040

לא לחישוב !!! 7,500.00 קומפלט1.00 תוכנת עמדת תחנת עבודה. 2.2.0050

לא לחישוב !!! 6,000.00 קומפלט1.00 ארון מסדים "19 עם דלת שקופה בגובה כנדרש לציוד מיתוג התקשורת, 
שרתים וכו', עבור מערכת ניהול חניון, כולל מפסק ראשי, מאמתים, ממסר 
פחת, שקעי חשמל, שקעי תקשורת, ציוד גישור, רכיבי הגנה בפני מתח יתר

וכו' וכל האביזרים והעבודות הדרושות וכולל התקנה וחיווט של 
האביזרים הנמדדים בנפרד.

2.2.0060

רכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרה 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מכשירי ולידציה ומסופונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8,800.00 4.00 יח' מסופון נייד דגם SHM-1000 של חב' SHC או שווה איכות, תכונות 

ויכולות
2.3.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 160.00 4.00 יח' מנשא למסופון נייד 2.3.0020

לא לחישוב !!! 15,000.00 4.00 יח' ולידטור מדגם FUTURA 4A של חב' AEP Ticketing Solutions או שווה 
איכות, תכונות ויכולות

2.3.0030

לא לחישוב !!! 62,000.00 1.00 יח' תוכנת ניהול ושליטה 2.3.0040

22,000.00 22,000.00 קומפלט1.00 אינטגרצית מערכות זיהוי ולידציה עם מערכות בקרת החניון 2.3.0050

4,100.00 4,100.00 קומפלט1.00 הכנת ואספקת תיעוד מלא למערכות 2.3.0060

לא לחישוב !!! 1,250.00 קומפלט4.00 מיגון לולידטור 2.3.0070

לא לחישוב !!! 6,200.00 קומפלט1.00 מחשב להתקנת התוכנה 2.3.0080

לא לחישוב !!! 55.00 60.00 חודש ארבעה (4) כרטיסי סים לתקשורת 2.3.0090

26,100.0026,100.0026,100.0026,100.00 מכשירי ולידציה ומסופוניםמכשירי ולידציה ומסופוניםמכשירי ולידציה ומסופוניםמכשירי ולידציה ומסופונים 2.32.32.32.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבילה וחיווט 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחיר כולל - הזנה חשמלית של האביזר מהלוח, כבל הזנה, כבל 
פיקוד/תקשורת וכו', מוביל, השחלה, חיווט, חיבור, סימון, שילוט, בדיקה 

והפעלה.

לא לחישוב !!! 600.00 קומפלט42.00 כבילה וחיווט לאביזר בקרת חניון (כמו מחסום, לולאה, מנפיק, קורא, 
וכו').

2.4.0020

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 התקנה, כבילה וחיווט של מערך המחשוב והאביזרים בחדר הבקרה. 2.4.0030

5,000.005,000.005,000.005,000.00 כבילה וחיווטכבילה וחיווטכבילה וחיווטכבילה וחיווט 2.42.42.42.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,199,500.001,199,500.001,199,500.001,199,500.00 מערכת ניהול חניוןמערכת ניהול חניוןמערכת ניהול חניוןמערכת ניהול חניון 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת טמ"ס 3 פרק:

רכיבי מערכת טמ"ס 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: מחיר היחידה כולל אספקה, הובלה, התקנה, לרבות הצבה 

והוספת בסיס והתקני חיזוק/תלייה וכו' (במידה ונדרש) לרבות תיעוד טכני
וכן כל המתואר במפרט הטכני והתכניות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,000.00 100,000.00 קומפלט1.00 חלופה א' - מערכת הקלטה וניהול מתוצרת חברת BOSCH או ש"ע 

באישור המזמין  בתצורת NAS ניתנת לגידול עד 256 מצלמות כולל 
RAID-5 דיסקים בנפח מספיק עבור 21 ימי הקלטה בתצורת

3.1.0020

לא לחישוב !!! 25,000.00 קומפלט1.00 חלופה ב' - מערכת הקלטה וניהול מתוצרת חברת BOSCH או ש"ע 
באישור המזמין בתצורת NAS עד 32 מצלמות כולל דיסקים בנפח מספיק 

RAID-1 עבור 21 ימי הקלטה בתצורת

3.1.0030

לא לחישוב !!! 17,000.00 קומפלט1.00 חלופה ג' - שרת NVR מתוצרת חברת BOSCH או ש"ע באישור המזמין ל- 
32 מצלמות כולל דיסקים בנפח מספיק עבור 21 ימי הקלטה בתצורת 

RAID-5

3.1.0040

160,000.00 2,500.00 קומפלט64.00 מצלמת כיפה IP מתוצרת חברת BOSCH או ש"ע באישור המזמין 
יום/לילה ברזולוציית FHD להתקנה פנימית, עדשה 3-10 מ"מ עם זום 

 H.264, H.265 -90 דחיסה בdB, ופוקוס נשלטים מרחוק, טווח דינאמי רחב
ו- ,MJPEG מוצא וידאו אנלוגי, אנליטיקה מובנית כולל יכולת ספירת 

אנשים, חריץ לכרטיס ,SD מיקרופון מובנה ויציאת אודיו, axis 3 ו היפוך 
PoE -ו VDC 12 24VAC, תמונה אוטומטי. מתח הזנה

3.1.0050

234,300.00 3,300.00 קומפלט71.00 מצלמת  צינור IP מתוצרת חברת BOSCH או ש"ע באישור המזמין 
יום/לילה ברזולוציית FHD להתקנה חיצונית ,IP67 IK10 עדשה 3-10 מ"מ 

עם זום ופוקוס נשלטים מרחוק, טווח דינאמי רחב ,120dB דחיסה ב- 
H.264, 265.H ו- ,MJPEG מוצא וידאו אנלוגי, אנליטיקה מובנית כולל 

יכולת ספירת אנשים, חריץ לכרטיס ,SD מיקרופון מובנה ויציאת א ודיו, 3
axis והיפוך תמונה אוטומטי. כולל זרוע או קופסה אחורית להתקנה על 

PoE -ו VDC 12 24VAC, קיר/עמוד. מתח הזנה

3.1.0060

6,500.00 6,500.00 קומפלט1.00 מצלמת כיפה PTZ מתוצרת חברת BOSCH או ש"ע באישור המזמין 
 IP66 IK10, להתקנה חיצונית x30 זום אופטי FHD יום/לילה ברזולוציית

 MJPEG, -ו H.264, H.265 -94 דחיסה בdB. טווח דינאמי רחב fps, 60
רגישות לתאורה: lx 0.05 בצבע ו- lx 0.01 בשחור/לבן. אנליטיקה מובנית 
כולל יכולת ספירת אנשים, חריץ לכרטיס ,SD כניסת ויציאת א ודיו. כולל

+PoE -24 וVAC זרוע להתקנה על קיר/עמוד. מתח הזנה

3.1.0070

3,000.00 3,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת עמוד למצלמות גובה עד 8 מ', כולל ביסוס העמדה 
וחיזוקים למבנה.

3.1.0080

2,700.00 135.00 20.00 יח' שלט "המקום מוגן ע"י מצלמות במעגל סגור" 3.1.0090

506,500.00506,500.00506,500.00506,500.00 רכיבי מערכת טמ"סרכיבי מערכת טמ"סרכיבי מערכת טמ"סרכיבי מערכת טמ"ס 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רכיבי מרכז הבקרה 3.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 מחשב - עמדת לקוח - תחנת עבודה - כולל צג "26. 3.2.0010

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 מערכת JOY STICK לתפעול המצלמות. 3.2.0020

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00 ארון מסדים "19 עם דלת שקופה בגובה כנדרש לציוד מיתוג התקשורת, 
שרתים וכו' עבור מערכת טמ"ס, כולל מפסק ראשי, מאמתים, ממסר פחת, 
שקעי חשמל, שקעי תקשורת, ציוד גישור, ריכבי הגנה בפני מתח יתר וכו' 

וכל האביזרים והעבודות הדרושות וכולל התקנה וחיווט של האביזרים 
הנמדדים בנפרד.

3.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,500.0012,500.0012,500.0012,500.00 רכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרה 3.23.23.23.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבילה וחיווט 3.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחיר כולל - הזנה חשמלית של האביזר מהלוח, כבל הזנה, כבל 
פיקוד/תקשורת וכו', מוביל, חיווט, חיבור, סימון, שילוט, בדיקה והפעלה.

10,000.00 5,000.00 קומפלט2.00 כבילה וחיווט של מערך המחשוב והאביזרים במרכז הבקרה ובמנת"י. 3.3.0020

10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 כבילה וחיווטכבילה וחיווטכבילה וחיווטכבילה וחיווט 3.33.33.33.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

529,000.00529,000.00529,000.00529,000.00 מערכת טמ"סמערכת טמ"סמערכת טמ"סמערכת טמ"ס 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת כריזה 4 פרק:

חיבור רכיבי מע' כריזה למנת"י 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 4,000.00 קומפלט2.00 התקנה, חיווט, בדיקה והפעלה של מערך הציוד בחדר הבקרה בחניון, 

כולל כל הקישוריות הנדרשת לתפעול ושליטה מלאה על המערכת בחניון 
ושליטה מרחוק על המערכות מהמרכז המטרופוליני לניהול תנועה ותח"צ.

4.1.0010

8,000.008,000.008,000.008,000.00 חיבור רכיבי מע' כריזה למנת"יחיבור רכיבי מע' כריזה למנת"יחיבור רכיבי מע' כריזה למנת"יחיבור רכיבי מע' כריזה למנת"י 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,000.008,000.008,000.008,000.00 מערכת כריזהמערכת כריזהמערכת כריזהמערכת כריזה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

בקרת מבנה 5 פרק:

-CDR+PDR תכנון 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,000.00 7,000.00 קומפלט1.00 הכנת תכנון ראשוני PDR למערכות ומתחם חניון נחל שורק, התשלום 

לאחר אישור התכנון הראשוני על ידי המזמין.
5.1.0010

7,000.00 7,000.00 קומפלט1.00 הכנת תכנון מפורט CDR למערכות ומתחם חניון נחל שורק, התשלום 
לאחר אישור התכנון המפורט על ידי המזמין.

5.1.0020

14,000.0014,000.0014,000.0014,000.00 -CDR+PDR תכנון-CDR+PDR תכנון-CDR+PDR תכנון-CDR+PDR תכנון 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

VIDEO WALL ומסכי HMI מרכז בקרה - חומרה עבור המערכת המרכזית 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחירים כוללים אספקה, התקנה, זיווד וחיווט וכולל 

אינטגרציה, בדיקה, הפעלה והרצה.

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 מכלול שרת אפליקציה HMI לניהול מערכת הבקרה כולל רשיונות 
NVR-APPLICATION למערכת הטמ"ס כולל רשיונות עבור כל המצלמות 

במתקן זה.

5.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 7,500.00 2.00 יח' מכלול מחשב ,Client עכבר, מקלדת ומסך LCD גרפי צבעוני בגודל 24" 

להתקנה על שולחן בחדר הבקרה
5.2.0030

12,000.00 12,000.00 1.00 יח' מכלול מחשב ,Client מסך Touch LCD גרפי צבעוני בגודל "20 לפחות 
להתקנה וחיבור על דלת ארון בקרה בחדר חשמל ראשי, המסך כולל מחשב

כחלק בלתי נפרד מהמסך.

5.2.0040

47,000.0047,000.0047,000.0047,000.00 מרכז בקרה - חומרה עבור המערכת המרכזית HMI ומרכז בקרה - חומרה עבור המערכת המרכזית HMI ומרכז בקרה - חומרה עבור המערכת המרכזית HMI ומרכז בקרה - חומרה עבור המערכת המרכזית HMI ו 5.25.25.25.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרכז בקרה - תוכנה ואפליקציה HMI עבור המערכת המרכזית 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחירים כוללים אספקה, התקנה, זיווד וחיווט וכולל 

אינטגרציה, בדיקה, הפעלה והרצה.

16,000.00 16,000.00 קומפלט1.00 מכלול תוכנת אפליקצית שוב HMI בשרת ניהול הבקרה, כולל רשיונות 
לכל התוכנות הנדרשות למימוש הדרישות במתחם זה

5.3.0020

32,000.00 16,000.00 קומפלט2.00 מכלול תוכנת אפליקצית שוב HMI במחשב CLIENT למערכת ניהול 
הבקרה, כולל רשיונות לכל התוכנות הנדרשות למימוש הדרישות במפרט 

זה

5.3.0030

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 יישום תוכנה אפליקטיבית למרכז הבקרה ולבקרים השונים, סעיף זה כולל
את מחיר כל העבודה הדרושה על מנת להזין את כל הנתונים הנדרשים 
במפרט זה למרכז הבקרה והבקרים עבור המערכות השונות המתחברות 

למערך בקרת המבנה והתפעול של החניון

5.3.0040

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 יישום תמונות (מסכים) סינופטיות גרפיות דינמיות למערכות השונות לכל 
סכמות המערכות המפוקדות בפרויקט כולל הצגת נתונים נמדדים 

ממערכות הבקרה כולל כל העבודה הדרושה למימוש הדרישות בחניון

5.3.0050

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 טבלאות גרפיות דינמיות (מסכים) של כל המערכות המפוקדות בחניון 
ובמוקד השליטה במנת"י וכל טבלאות הזמנים לסוגיהן כולל הצגת נתונים

נמדדים ממערכות הבקרה כולל כל העבודה הדרושה למימוש הדרישות 
בחניון

5.3.0060

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 תוכנת תקשורת אל כל הבקרים המחוברים לבקרת המבנה ומרכז הבקרה 
בחניון ובמנת"י

5.3.0070

16,000.00 16,000.00 קומפלט1.00 רשיון לתוכנה יעודית להפקת דוחות ולשמירת היסטוריה וכל הנדרש 
במתחם זה

5.3.0080

3,500.00 3,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת פיקוד של גנרטורים כולל 
פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם תקשורת כנדרש במתחם זה

5.3.0090

4,500.00 4,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת תאורת חירום כולל 
פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם תקשורת למערכת שליטה ובקרה 

בהתאם לנדרש בחניון ובמתחם.

5.3.0100

3,500.00 3,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת יחידות רב מודד מכל לוחות
החשמל במתקן כולל כתיבת פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם 

תקשורת כנדרש במתחם זה

5.3.0110

6,500.00 6,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת גילוי אש ועשן במתקן כולל
כתיבת פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם תקשורת כנדרש במתחם זה

5.3.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת מפוחים עם כרטיס 

התחברות למחשב, כולל פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם תקשורת 
כנדרש במתחם זה

5.3.0130

6,500.00 6,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת מיזוג אוויר עם כרטיס 
התחברות למחשב, כולל פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם תקשורת 

כנדרש במתחם זה

5.3.0140

4,500.00 4,500.00 קומפלט1.00 יישום תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת בקרת המחסומים עם כרטיס
התחברות למחשב, כולל פרוטוקול תקשורת, DRIVER ומתאם תקשורת 

כנדרש במתחם זה

5.3.0150

4,500.00 4,500.00 קומפלט1.00 יישום פרוטוקול תקשורת BACNET למערכות השונות בחניון ובמתחם. 5.3.0160

11,500.00 11,500.00 קומפלט1.00 תוכנה וחומרה המאפשרת שליחת התראות קוליות ו/או SMS מתוכנת 
במערכת לכל טלפון בקונפיגורציה מלאה כנדרש בחניון ובמתחם.

5.3.0170

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00  Control יישום ממשק מערכת בקרה למערכת בקרה מרכזית מבוססת
Maestro במנת"י, כולל הנדסת הממשק, אינטגרציה, חיבור, ופרוטוקול 

תקשורת.

5.3.0180

163,000.00163,000.00163,000.00163,000.00 מרכז בקרה - תוכנה ואפליקציה HMI עבור המערכתמרכז בקרה - תוכנה ואפליקציה HMI עבור המערכתמרכז בקרה - תוכנה ואפליקציה HMI עבור המערכתמרכז בקרה - תוכנה ואפליקציה HMI עבור המערכת 5.35.35.35.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מכרז בקרה - חומרה ותוכנה למערכות ניהול וידאו ותצוגה 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחירים כוללים אספקה, התקנה, זיווד וחיווט וכולל 

אינטגרציה, בדיקה, הפעלה והרצה.

15,000.00 7,500.00 קומפלט2.00 מכלול מחשב ,Client עכבר, מקלדת ומסך LCD גרפי צבעוני בגודל "24  
להתקנה על שולחן בחדר הבקרה וחדר מנהל לתחקור, צפיה וניהול 

אירועים כולל רשיונות

5.4.0020

3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 מכלול תוכנת אפליקציה במחשב CLIENT לעמדת ניהול טמ"ס, כולל 
רשיונות לכל התוכנות הנדרשות למימוש הדרישות במפרט זה

5.4.0030

500.00 500.00 קומפלט1.00 מכלול תוכנת אפליקציה לטלפון סלולארי, כולל רשיונות למימוש 
הדרישות במפרט.

5.4.0040

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 יישום תוכנה אפליקטיבית למרכז הבקרה ולמצלמות: סעיף זה כולל את 
מחיר כל העבודה הדרושה על מנת להזין את כל הנתונים הנדרשים במפרט

זה לתפעול ותצוגה למרכז הבקרה והמצלמות.

5.4.0050

34,100.0034,100.0034,100.0034,100.00 מכרז בקרה - חומרה ותוכנה למערכות ניהול וידאומכרז בקרה - חומרה ותוכנה למערכות ניהול וידאומכרז בקרה - חומרה ותוכנה למערכות ניהול וידאומכרז בקרה - חומרה ותוכנה למערכות ניהול וידאו 5.45.45.45.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות בקרה וציוד קצה 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחיר כולל אספקת האביזר, התקנה, הרכבה מכנית, כולל 

האביזרים וההתקנים הדרושים, חיווט - לרבות כבל ומוביל (או השלמת 
מוביל קיים אם נדרש) - חיבור בשני הקצוות - כיול, בדיקה והפעלה וכולל

קטלוגים וספרות טכנית.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: מחיר כל נקודת I/O כוללת את המחיר היחסי של לוח הבקרה 

כמפורט בסעיף  5.36.5 במפרט הטכני

300.00 300.00 1.00 יח' רגש פוטו - צל (Photo cell) להתקנה חיצונית כמפורט במפרט הטכני 5.5.0030

3,800.00 380.00 10.00 יח' רגש טמפ' לחדרי מחשבים ולחדרי חשמל 5.5.0040

1,100.00 1,100.00 1.00 יח' רגש הצפת דלק/שמן 5.5.0050

3,600.00 600.00 6.00 יח' רגש הצפת מים 5.5.0060

25,650.00 90.00 285.00 יח' TCP/IP בתקשורת DDC או  PLC נקודת יציאה דיגיטלית, בבקר 5.5.0070

65,600.00 80.00 820.00 יח' TCP/IP בתקשורת DDC או PLC נקודת כניסה דיגיטלית, בבקר 5.5.0080

550.00 110.00 5.00 יח' TCP/IP בתקשורת DDC או PLC נקודת יציאה אנלוגית, בבקר 5.5.0090

1,100.00 110.00 10.00 יח' TCP/IP בתקשורת DDC או PLC נקודת כניסה אנלוגית, בבקר 5.5.0100

10,290.00 70.00 קומפלט147.00 שקע יחיד ,CAT-7 לרבות מחבר מסוכך מלא, תקן ,EIA/TIA-568 קופסא 
תה"ט 80X80 מ"מ או מתאם גוויס/סימה/דומה

5.5.0110

3,630.00 110.00 קומפלט33.00 4 שקעי ,CAT-7 לרבות 2 מחברים בסיכוך מלא, תקן ,EIA/TIA-568 קופסא 
תה"ט 80X80 מ"מ או מתאם גוויס/סימה/דומה

5.5.0120

12,000.00 800.00 15.00 יח' חיבור נקודת תקשורת לגנרטור, רב מודד בלוחות חשמל, ,UPS יחידות 
.F.C של מיזוג האוויר כולל מתאמי תקשורת ללוח הציוד

5.5.0130

68,000.00 6,800.00 10.00 יח' אספקה והתקנה כולל חיווט של בקר PLC כמפורט במפרט הטכני 5.5.0140

18,900.00 6,300.00 קומפלט3.00 אספקת והתקנת מע' קריאת חירום במעליות 5.5.0150

214,520.00214,520.00214,520.00214,520.00 נקודות בקרה וציוד קצהנקודות בקרה וציוד קצהנקודות בקרה וציוד קצהנקודות בקרה וציוד קצה 5.55.55.55.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת וארונות בקרה 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,500.00 6,500.00 1.00 יח' מתג קצה מוקשח מתוצרת חברת EXTREAME או ש"ע באישור המזמין 

לעבודה בתנאי חוץ סביבתיים קשים להתקנה בתא בקרה קומתי הכולל: 
12 מבואות נחושת POE 10/100 ו- 2 מבואות אופטיים 1G מסוג 

.S.M./M.M ושני ספקי כוח לשרידות.

5.6.0010

5,600.00 700.00 8.00 יח' אספקת והתקנת ארון מתכת לציוד בקרה כולל כל האביזרים והעבודות 
הדרושות.

5.6.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,000.00 700.00 10.00 יח' אספקת והתקנת ארון תקשורת קומתי בגרעינים "19 כולל דלת שקופה 

בגובה הנדרש לציוד מיתוג התקשורת, כולל התקנה וכל האביזרים 
והעבודות הנדרשות

5.6.0030

27,000.00 27,000.00 קומפלט1.00 שעון זמן לסינכרון מערכות 5.6.0040

46,100.0046,100.0046,100.0046,100.00 תקשורת וארונות בקרהתקשורת וארונות בקרהתקשורת וארונות בקרהתקשורת וארונות בקרה 5.65.65.65.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלי תקשורת וחשמל 5.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: סעיף זה מתייחס לאלמנטים המחוברים לבקר מלוח אחר או 

מאביזר/ מכשיר חיצוני. הסעיף מתייחס לעבודות במתקני חשמל, אוורור, 
מעליות, אינסטלציה וכו'. המחיר כולל הזנה חשמלית של האביזר מהלוח 
במידה ונדרש, כבל הזנה, כבל סיגנאל/פיקוד/תקשורת, מוביל (או השלמת

מוביל קיים), חיווט, חיבור, סימון, בדיקה והפעלה ומתייח ס לרכיבים 
שמחיר החיווט לא כלול בסעיפים אחרים.

25,000.00 50.00 500.00 נקודה חיווט חיבור נק' קצה דיגיטלית/אנלוגית לבקר ולאביזר המבוקר, בכבל 
N2XY כולל כל העבודות הנדרשות וחומרי העזר בארון הבקרה

5.7.0020

3,000.00 6.00 500.00 מ"א כבל בקרה 4*6005 מסוכך בעל מעטה בידוד כפול 5.7.0030

4,500.00 9.00 500.00 מ"א כבל בקרה 10*6005 מסוכך בעל מעטה בידוד כפול 5.7.0040

12,000.00 12.00 1,000.00 מ"א כבל שזור 1*10 מסוג N2XY למתח 1000 וולט עבור פיקוד 230 וולט 5.7.0050

5,000.00 10.00 500.00 מ"א חיווט בכבל תקשורת סריאלי 2 זוגות מוליכים כדוגמת BELDEN 9842 או 
8777BELDEN   3 זוגות מוליכים כדוגמת

5.7.0060

320.00 20.00 16.00 יח' מגשר אופטי הכולל מחבר משני צידיו באורך עד 10 מטר 5.7.0070

210.00 30.00 7.00 יח' מגשר בארונות תקשורת כולל מחבר RJ-45 משני צידיו באורך עד 1 מטר 5.7.0080

210.00 30.00 7.00 יח' מגשר בארונות תקשורת כולל מחבר RJ-45 משני צידיו באורך 1 עד 2 מטר 5.7.0090

9,000.00 3,000.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה כבל מסוכך לחיבור מצלמה במעלית. 5.7.0100

59,240.0059,240.0059,240.0059,240.00 כבלי תקשורת וחשמלכבלי תקשורת וחשמלכבלי תקשורת וחשמלכבלי תקשורת וחשמל 5.75.75.75.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

T.V. מערכת אק"מ (אנטנת קליטה מרכזית) משולבת 5.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,630.00 2,815.00 קומפלט2.00 מכלול צלחת קליטת טלביזיה "עידן +" מותקנת על הגג לרבות הארקה 

לכולא הברק וחווט לראש מערכת המגברים.
5.8.0010

9,100.00 4,550.00 קומפלט2.00 מכלול ראש מערכת מגברי קליטה עם ארבעה מגברים חד ערוציים, מותקן,
מחובר ומוכן לשמוש.

5.8.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,780.00 2,890.00 קומפלט2.00 מכלול תשתית טלביזיה אנכית מהגג ועד לתקרת קומת המרתף, לרבות 

כבלים, מפצלים ומסננות בכל קומה.
5.8.0030

6,000.00 3,000.00 קומפלט2.00 מכלול חווט אנכי לכל גובה המבנה (6 מפלסים) לרבות מפצלים קומתיים,
מגברי משנה וכל ציוד העזר

5.8.0040

300.00 50.00 6.00 יח' נקודת קליטת טלביזיה כולל כבל CT-6 ואביזר סיום, מותקן, מחובר ומוכן 
לשמוש

5.8.0050

26,810.0026,810.0026,810.0026,810.00 T.V. מערכת אק"מ (אנטנת קליטה מרכזית) משולבתT.V. מערכת אק"מ (אנטנת קליטה מרכזית) משולבתT.V. מערכת אק"מ (אנטנת קליטה מרכזית) משולבתT.V. מערכת אק"מ (אנטנת קליטה מרכזית) משולבת 5.85.85.85.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

604,770.00604,770.00604,770.00604,770.00 בקרת מבנהבקרת מבנהבקרת מבנהבקרת מבנה 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת גילוי פריצה 6 פרק:

רכיבי מערכת גילוי פריצה - אספקה והתקנה 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: המחירים כוללים את כל עלויות העבודה בתוך מבנה ומחוץ 

למבנה, כולל אספקת האביזר, התקנה, חיווט, חיבור, בדיקה והפעלה, 
לרבות כל המתאמים, החיזוקים, האביזרים, הכבלים והמובילים הדרושים,
ולרבות הזנה חשמלית של הציוד מלוח החשמל של המתקן וכולל הוספת 

מאמ"ת בלוח, חיווט מהדקים וכו', כולל חיווטי תקשורת וסיגנאל ים, 
סימון ושילוט כנדרש. נמדד קומפלט.

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00 מכלול רכזת אבטחה עד 64 אזורים, כולל: מארז אטום, ספק, סוללות 
לגיבוי וכל הציוד הנדרש.

6.1.0020

4,500.00 1,500.00 קומפלט3.00 יחידת מקלדת+תצוגה כולל חיווט לרכזת. 6.1.0030

400.00 400.00 קומפלט1.00 מודם חיוג כולל חיבור לקו טלפון. 6.1.0040

17,200.00 400.00 קומפלט43.00 גלאי א.א. פסיבי להתקנה פנימית. 6.1.0050

26,950.00 350.00 קומפלט77.00 מפסק מגנטי לדלתות/חלונות/פתחים, שערים - התקנה פנימית או 
חיצונית.

6.1.0060

600.00 300.00 קומפלט2.00 צופר חיצוני 6.1.0070

700.00 350.00 קומפלט2.00 משואה - נורה מהבהבת להתקנה חיצונית. 6.1.0080

56,350.0056,350.0056,350.0056,350.00 רכיבי מערכת גילוי פריצה - אספקה והתקנהרכיבי מערכת גילוי פריצה - אספקה והתקנהרכיבי מערכת גילוי פריצה - אספקה והתקנהרכיבי מערכת גילוי פריצה - אספקה והתקנה 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רכיבי מרכז הבקרה 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 עמדת מחשב שרת מרכזי למערכת גילוי פריצה - כולל צג "26. 6.2.0010

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 מחשב - לעמדת לקוח - תחנת עבודה - כולל צג "26. 6.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 חבילת תוכנת ממשק משתמש למערכת אבטחה וגילוי פריצה, כולל ממשק 

לשליטה וקליטת נתונים מהרכזות בחניון ומהמרכז השליטה המטרופוליני,
כולל מודול ניהול ארועים, טיפול בהתרעות, הודעות SMS וכו', כולל 

מחולל גרפי לתמונות, כולל כל היישומים הנדרשים לרבות הגדרת 
הגלאים, תרשימי תצוגה של סטטוס הגלאים בכל מקום ואזור, הגדר ת 

התראות, דו"חות וכל הנדרש לתפעול המערכת.

6.2.0030

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 כבילה וחיווט של מערך המחשוב ורשת התקשורת במרכז הבקרה. 6.2.0040

52,000.0052,000.0052,000.0052,000.00 רכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרהרכיבי מרכז הבקרה 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

108,350.00108,350.00108,350.00108,350.00 מערכת גילוי פריצהמערכת גילוי פריצהמערכת גילוי פריצהמערכת גילוי פריצה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת הכוונה למקומות חניה 7 פרק:

מערכת הכוונה אדום - ירוק 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התיאור המלא של העבודות הנדרשות בפרק זה מורכב מכל הציוד המפורט

וכל הציוד הנדרש גם אם אינו מפורט בכתב הכמויות, כגון: השלמת 
תעלות תקשורת, התקנה והדרכה עד להפעלתה המלאה והתקינה של 

המערכת.

301,300.00 2,300.00 131.00 יח' סנסור עם 2 מצלמות (עד 6 תאי חניה) 7.1.0020

122,850.00 1,350.00 91.00 יח' סנסור עם מצלמה אחת (עד 3 תאי חניה) 7.1.0030

92,400.00 8,400.00 11.00 יח' בקר אזורי 7.1.0040

120,000.00 120,000.00 קומפלט1.00 שילוט ואביזרים 7.1.0050

120,000.00 20,000.00 6.00 יח' עמדות מידע (קיוסקים) 7.1.0060

25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00 תוכנה 7.1.0070

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 עמדת ניהול 7.1.0080

240,000.00 40,000.00 קומפלט6.00 כבילה 7.1.0090

10,500.00 350.00 30.00 יח' פס האטה 6 מטר צהוב שחור. 7.1.0100

8,850.00 295.00 30.00 יח' אספקה והתקנה עמודי נחום תקום למניעת חנייה במקומות אסורים בחניון. 7.1.0110

1,800.00 90.00 20.00 יח' אספקה והתקנה שלט "חנייה אסורה". 7.1.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,057,700.001,057,700.001,057,700.001,057,700.00 מערכת הכוונה אדום - ירוקמערכת הכוונה אדום - ירוקמערכת הכוונה אדום - ירוקמערכת הכוונה אדום - ירוק 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת הכוונה מקומות חניה בחניון פתוח 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התיאור המלא של העבודות הנדרשות בפרק זה מורכב מכל הציוד המפורט

וכל הציוד הנדרש גם אם אינו מפורט בכתב הכמויות, כגון: השלמת 
תעלות תקשורת, התקנה והדרכה עד להפעלתה המלאה והתקינה של 

המערכת.

57,500.00 2,300.00 25.00 יח' סנסור עם 2 מצלמות (עד 6 תאי חניה) 7.2.0020

13,500.00 1,350.00 10.00 יח' סנסור עם מצלמה אחת (עד 3 תאי חניה) 7.2.0030

16,800.00 8,400.00 2.00 יח' בקר אזורי 7.2.0040

87,800.0087,800.0087,800.0087,800.00 מערכת הכוונה מקומות חניה בחניון פתוחמערכת הכוונה מקומות חניה בחניון פתוחמערכת הכוונה מקומות חניה בחניון פתוחמערכת הכוונה מקומות חניה בחניון פתוח 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,145,500.001,145,500.001,145,500.001,145,500.00 מערכת הכוונה למקומות חניהמערכת הכוונה למקומות חניהמערכת הכוונה למקומות חניהמערכת הכוונה למקומות חניה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל 8 פרק:

מובילים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: מובילים בתת-פרק 08.1 מיועדים לעבודות מיוחדות שאינן 

כלולות במסגרת סעיפי נקודות החשמל ומתח נמוך. העבודות יבוצעו רק 
לפי דרישה ואישור המפקח. לתעלות מכל סוג: מחירי היחידה עבורם 

יכללו את כל אמצעי התמיכה והעיגון לעומסים של פי 5 ממשקל התעלות
ביחד עם הכבילה המתוכננת בתעלות התמיכות יהיו מתועשים ומגולוו 

נים כדוגמת תוצ. "מולק לפידות ". (מרחק מקסימלי בין תמיכות לתעלות 
רשת יהיה 90 ס"מ ועבור תעלות פח מרחק מקסימלי יהיה 130 ס"מ. 

המחיר יכלול הספקה והתקנה וחיבור, כל חומרי העזר וכל העבודות 
הדרושות להנחת הקו וחיבורו וחוטי משיכה.

צינורות

50.00 5.00 10.00 מ"א צינור פלסטי כפיף פ"ד בקוטר 16 מ"מ (מריכף) 8.1.0030

1,400.00 7.00 200.00 מ"א צינור פלסטי כפיף פ"ד בקוטר 25 מ"מ (מריכף) 8.1.0040

2,000.00 10.00 200.00 מ"א צינור פלסטי כפיף פ"ד בקוטר 32 מ"מ (מריכף) 8.1.0050

120.00 12.00 10.00 מ"א צינור פלסטי כפיף פ"ד בקוטר 40 מ"מ (מריכף) 8.1.0060

190.00 19.00 10.00 מ"א צינור פלסטי כפיף פ"ד בקוטר 50 מ"מ (מריכף) 8.1.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
200.00 10.00 20.00 מ"א צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" פ"נ בקוטר 23 מ"מ 8.1.0080

230.00 23.00 10.00 מ"א צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" פ"נ בקוטר 50 מ"מ 8.1.0090

240.00 12.00 20.00 מ"א צינור פלסטי קשיח "מרירון" בקוטר 23 מ"מ 8.1.0100

150.00 15.00 10.00 מ"א צינור פלסטי קשיח "מרירון" בקוטר 29 מ"מ 8.1.0110

190.00 19.00 10.00 מ"א צינור פלסטי קשיח "מרירון" בקוטר 36 מ"מ 8.1.0120

270.00 27.00 10.00 מ"א צינור פלסטי קשיח "מרירון" בקוטר 50 מ"מ 8.1.0130

290.00 29.00 10.00 מ"א צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ 8.1.0140

180.00 18.00 10.00 מ"א צינור פוליאתילן כפיף בקוטר 50 מ"מ, יק"ע ,13.5 מאושר ע"י חברות 
התקשורת

8.1.0150

130.00 13.00 10.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי (ירוק) בקוטר 50 מ"מ 8.1.0160

320.00 32.00 10.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי (ירוק) בקוטר 110 מ"מ 8.1.0170

24,000.00 20.00 1,200.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי "קוברה" בקוטר 50 מ"מ 8.1.0180

280.00 28.00 10.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי "קוברה" בקוטר 75 מ"מ 8.1.0190

1,750.00 35.00 50.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי "קוברה" בקוטר 110 מ"מ 8.1.0200

410.00 41.00 10.00 מ"א צינור שרשורי מתכתי גמיש מצופה PVC דק בקוטר "1 8.1.0210

810.00 81.00 10.00 מ"א צינור שרשורי מתכתי גמיש מצופה PVC דק בקוטר "2 8.1.0220

תעלות

290.00 29.00 10.00 מ"א תעלה פלסטית במידות 60X42 מ"מ עם מכסה 8.1.0240

380.00 38.00 10.00 מ"א תעלה פלסטית במידות 60X60 מ"מ עם מכסה 8.1.0250

560.00 56.00 10.00 מ"א תעלה פלסטית במידות 120X60 מ"מ עם מכסה 8.1.0260



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/2021129

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
990.00 99.00 10.00 מ"א תעלה פלסטית במידות 200X100 מ"מ עם מכסה 8.1.0270

470.00 47.00 10.00 מ"א תעלה מפח מגולבן ומחורץ בעובי 1.5 מ"מ לפחות במידות 100X65 מ"מ 
עם מכסה

8.1.0280

740.00 74.00 10.00 מ"א תעלה מפח מגולבן בעובי 1.5 מ"מ במידות 120X60 מ"מ עם מכסה 8.1.0290

810.00 81.00 10.00 מ"א תעלה מפח מגולבן וצבוע בעובי 1.5 מ"מ במידות 120X60 מ"מ עם מכסה 8.1.0300

425.00 85.00 5.00 מ"א תעלה מפח מגולבן בעובי 1.5 מ"מ במידות 200X100 מ"מ עם מכסה 8.1.0310

4,000.00 20.00 200.00 מ"א צינור מתכת בקוטר 20 מ"מ להתקנה בין תעלת מנ"מ לאבזרי קצה  
ולהובלת סיב אופטי. הסעיף כולל מחברים נדרשים לתעלת מתכת, חבקי 

מתכת נדרשים לעמודי מתכת כל 1 מטר באישור הפיקוח וכל העבודות 
הנדרשות

8.1.0320

3,500.00 14.00 250.00 מ"א א"ה צינור כפיף כבד בקוטר 20 מ"מ להתקנה בכל מקום שהוא בהתאם 
לאישור המפקח

8.1.0330

4,000.00 16.00 250.00 מ"א א"ה צינור שרשורי משוריין עם ציפוי פי.וי.סי. בקוטר 16 מ"מ להתקנה 
בכל מקום שהוא בהתאם לאישור המפקח

8.1.0340

3,250.00 13.00 250.00 מ"א א"ה תעלת פי.וי.סי. במידות 4*6 מ"מ להתקנה בכל מקום שהוא בהתאם 
לאישור המפקח

8.1.0350

איטום פתחים

1,200.00 1,200.00 1.00 מ"ר איטום פתחי מעבר לכבלים או מובילים לחומר עמיד או מעכב אש למשל 
שעתיים, כדוגמת שקיות אנגלית KBS תוצרת "מע' מיגון אש" ו/או 

הקצפה בחומר ש"ע.

8.1.0370

קופסאות/ארגזים

950.00 190.00 5.00 יח' CI-4-100 ארגז פלסטי משוריין 8.1.0390

1,225.00 245.00 5.00 יח' 49-100 CI- כנ"ל אך 8.1.0400

1,450.00 290.00 5.00 יח' ארגז פלסטי משוריין ,CI-4-100 כולל גב עץ פנימי, מותקן בקיר. 8.1.0410

57,450.0057,450.0057,450.0057,450.00 מוביליםמוביליםמוביליםמובילים 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות - כבלים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/2021130

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים שלהלן מתייחסים אך ורק לעבודות מיוחדות שיבוצעו בנפרד לפי

דרישת המפקח ואשר אינן כלולות במחירי היחידה לסעיפים אחרים. 
המחירים כוללים אספקה והתקנה, כולל כל חומרי העזר והעבודות 

הדרושות ולרבות גילוי סימון, שילוט וחיבור ב- 2 הקצוות.

100.00 10.00 10.00 מ"א 16AWG כבל סיגנל 2 זוגות מפותל מסוכך 8.2.0020

100.00 10.00 10.00 מ"א 5X1.5 בחתך עד וכולל N2XY כבל 8.2.0030

150.00 15.00 10.00 מ"א 5X2.5 בחתך עד וכולל N2XY כבל 8.2.0040

200.00 20.00 10.00 מ"א 10X1.5 עד וכולל, ממ"ר N2XY כבל פיקוד 8.2.0050

400.00 40.00 10.00 מ"א .20X1.5 עד וכולל ממ"ר N2XY כבל פיקוד 8.2.0060

200.00 20.00 10.00 מ"א .CAT5 E כבל לאביזר גילוי פריצה 8.2.0070

760.00 38.00 20.00 יח' SURGE PROTECTOR VIDEO&POWER הגנת ברקים לכבל עבור 8.2.0080

1,910.001,910.001,910.001,910.00 עבודות מיוחדות - כבליםעבודות מיוחדות - כבליםעבודות מיוחדות - כבליםעבודות מיוחדות - כבלים 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות ועבודות מיוחדות 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*הערה: מחיר הנקודה כולל את כל האביזרים וההתקנים הדרושים לביצוע

הנקודה, לרבות כבל, מוביל או השלמת מוביל , חיווט וחיבור בשני 
הקצוות, בדיקה והפעלה. נמדד לפי מחיר לנקודה.

1,250.00 250.00 5.00 נקודה .5X1.5 נקודת חיווט לאביזר פיקוד, רגש, מכשיר - כולל כבל עד 8.3.0020

750.00 150.00 5.00 נקודה נקודת כח פאזה אחת בחתך מוליכים 2.5 ממ"ר. 8.3.0030

850.00 170.00 5.00 נקודה נקודת כח תלת-פאזית בחתך מוליכים 2.5 ממ"ר. 8.3.0040

750.00 150.00 5.00 נקודה נקודת טלפון כולל אביזר קצה. 8.3.0050

750.00 150.00 5.00 נקודה הכנת נקודת חיבור לאביזר מערכת מיגון אלקטרוני, כולל כבל מתאים, לא
כולל האביזר.

8.3.0060

4,350.004,350.004,350.004,350.00 נקודות ועבודות מיוחדותנקודות ועבודות מיוחדותנקודות ועבודות מיוחדותנקודות ועבודות מיוחדות 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ש"ע ברג'י 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,250.00 85.00 50.00 ש"ע ש"ע ברג'י של חשמלאי מהנדס, הנדסאי, מתכנת, באישור המפקח רשום 

ביומן עבודה.
8.4.0010

2,750.00 55.00 50.00 ש"ע ש"ע כנ"ל חשמלאי מוסמך 8.4.0020

2,250.00 45.00 50.00 ש"ע ש"ע כנ"ל אך חשמלאי עוזר או פועל מקצועי אחר. 8.4.0030

1,000.00 100.00 10.00 ש"ע עבודות טכנאי/תכנת מערכת לעבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות 
ובאישור המזמין בלבד

8.4.0040

1,000.00 100.00 10.00 ש"ע עבודות מתקין לעבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות ובאישור המזמין 
בלבד

8.4.0050

4,000.00 80.00 50.00 ש"ע שעת טכנאי מערכות הכוונת מקומות חניה 8.4.0060

15,250.0015,250.0015,250.0015,250.00 ש"ע ברג'יש"ע ברג'יש"ע ברג'יש"ע ברג'י 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

78,960.0078,960.0078,960.0078,960.00 מתקני חשמלמתקני חשמלמתקני חשמלמתקני חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת 9 פרק:

תשתיות בקרה 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב 

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת, 
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב  

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של 
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף 

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב 
C.L.S.M השוחה ב

32,750.00 50.00 655.00 מ"א חפירה וחציבה בכל סוג קרקע בעומק של עד 130 ס"מ, כולל פינוי עודפי 
חומר חפור והחזרת מילוי כקיים/מתוכנן בכביש או מדרכה. ועפ"י פרט 

.3.1.130

9.1.0020

2,500.00 250.00 10.00 מ"ק תוספת למילוי חציות כביש ב CLSM במקום מצעים. 9.1.0030

250.00 50.00 5.00 מ"ק תיקון מבנה כביש כולל אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט לביצוע 
עבודות כביש.

9.1.0040

40,040.00 77.00 520.00 מ"ר מבנה מדרכה מרוצפת כולל השלמת ריצוף כקיים 9.1.0050

3,600.00 360.00 10.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש 
(עפ"י דרישת המפקח).

9.1.0060

תת פרק 2.0 צנרת
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כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
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תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,875.00 25.00 2,675.00 מ"א צנרת HDPE בכל סוג של חפירה, קוטר 75 מ"מ  יק"ע ,13.5 נושא לוגו 

"עירית ירושלים" המיוצר במפעל הנושא תו תקן מאושר, לרבות חוט  
משיכה 8 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. עפ"י סעיף 51.11.03 במפרט עירית 

ירושלים.

9.1.0080

1,900.00 19.00 100.00 מ"א אספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח HDPE בקוטר חיצוני 50 מ"מ דרג 
11 נושא לוגו "עירית ירושלים" המיוצר במפעל הנושא תו תקן מאושר 

כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 
51.11.110.40

9.1.0090

1,116.00 18.00 62.00 מ"א צינור שרשורי 75 מ"מ מדגם "קוברה" או "מגנום" או שווה איכות מאושר, 
לרבות אביזרי חיבור וחומרי איטום, ככל שידרש, עפ"י סעיף 51.11.03 

במפרט עירית ירושלים.

9.1.0100

9,695.00 35.00 277.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בחציות בלבד, בקוטר "4 דרג 10 עובי דופן 4.2 מ"מ, 
עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים ביו 

הצינורות.

9.1.0110

תת פרק 3.0 תאי חיבור ומעבר

12,250.00 1,750.00 קומפלט7.00 אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 50 ס"מ, כולל חוליות טרומיות, 
תקרה, טבעת ומכסה לעומס 12.5 טון, פתח 40 ס"מ, מכסה יצקת דגם 

עירית ירושלים, כמפורט במפרט הטכני, כולל חפירה ו/או חציבה בניה, 
ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת,אטימה וניקוז.

9.1.0130

49,400.00 3,800.00 קומפלט13.00 אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 80 ס"מ, בגובה של עד 100 ס"מ, 
כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 12.5 טון, כולל מדרגות
ירידה. פתח 60 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט במפרט הטכני,

עומק הבריכה לפחות 110 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל 
הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי

ב .CLSM עפ"י פרט 1.1.80.

9.1.0140

250.00 250.00 1.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות 
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע 

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

9.1.0150

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' בריכת כבילים קוטר פנים 60 ס"מ, גובה 100 ס"מ, כולל חוליות טרומיות, 
תקרה, טבעת ומכסה לעומס 12.5 טון, פתח 60 ס"מ, מכסה יצקת דגם 

עירית ירושלים, כמפורט במפרט הטכני, כולל חפירה ו/או חציבה בניה, 
ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז, עפ"י 

פרט 1.1.60.

9.1.0160

3,600.00 1,200.00 3.00 יח' תוספת מחיר להתקנת/בניית תא בכל קוטר על תוואי קיים, עפ"י פרט 
.1.4.1

9.1.0170

11,400.00 5,700.00 2.00 יח' בריכת כבילים קוטר פנים 100 ס"מ, גובה כולל של עד 200 ס"מ, לרבות 
חוליות טרומיות, תקרה, טבעת ומכסה לעומס 12.5 טון, כולל מדרגות 

ירידה, פתח 60 ס"מ, מכסה יצקת  דגם ע. ירושלים, כמפורט במפרט 
הטכני. כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח, 

חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי ב .CLSM עפ"י פר ט 
.1.1.100

9.1.0180

238,126.00238,126.00238,126.00238,126.00 תשתיות בקרהתשתיות בקרהתשתיות בקרהתשתיות בקרה 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות תקשורת עירונית 9.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב 

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת, 
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב  

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של 
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף 

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב 
C.L.S.M השוחה ב

2,750.00 50.00 55.00 מ"א חפירה וחציבה בכל סוג קרקע בעומק של עד 130 ס"מ, כולל פינוי עודפי 
חומר חפור והחזרת מילוי כקיים/מתוכנן בכביש או מדרכה. ועפ"י פרט 

.3.1.130

9.2.0020

1,250.00 250.00 5.00 מ"ק תוספת למילוי חציות כביש ב CLSM במקום מצעים. 9.2.0030

250.00 50.00 5.00 מ"ק תיקון מבנה כביש כולל אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט לביצוע 
עבודות כביש.

9.2.0040

2,695.00 77.00 35.00 מ"ר מבנה מדרכה מרוצפת כולל השלמת ריצוף כקיים 9.2.0050

1,800.00 360.00 5.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש 
(עפ"י דרישת המפקח).

9.2.0060

תת פרק 2.0 צנרת

54,017.00 19.00 2,843.00 מ"א אספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח HDPE בקוטר חיצוני 50 מ"מ דרג 
11 נושא לוגו "עירית ירושלים" המיוצר במפעל הנושא תו תקן מאושר 

כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 
51.11.110.40

9.2.0080

5,780.00 85.00 68.00 מ"א אספקת והנחת צינור P.V.C קשיח החציות בלבד בקוטר '',8 דרג ,10 עובי 
דופן 8.6 מ''מ עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ כולל חיבורים 

אטומים בין הצינורות.

9.2.0090

תת פרק 3.0 תאי חיבור ומעבר

250.00 250.00 1.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות 
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע 

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

9.2.0110

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' תוספת מחיר להתקנת/בניית תא בכל קוטר על תוואי קיים, עפ"י פרט 
.1.4.1

9.2.0120

39,900.00 5,700.00 קומפלט7.00 בריכת כבילים קוטר פנים 100 ס"מ, גובה כולל של עד 200 ס"מ, לרבות 
חוליות טרומיות, תקרה, טבעת ומכסה לעומס 12.5 טון, כולל מדרגות 

ירידה, פתח 60 ס"מ, מכסה יצקת  דגם ע. ירושלים, כמפורט במפרט 
הטכני. כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח, 

חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי ב .CLSM עפ"י פר ט 
.1.1.100

9.2.0130

3,800.00 3,800.00 קומפלט1.00 אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 80 ס"מ, בגובה של עד 100 ס"מ, 
כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 12.5 טון, כולל מדרגות
ירידה. פתח 60 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט במפרט הטכני,

עומק הבריכה לפחות 110 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל 
הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי

ב .CLSM עפ"י פרט 1.1.80.

9.2.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/2021134

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

113,692.00113,692.00113,692.00113,692.00 תשתיות תקשורת עירוניתתשתיות תקשורת עירוניתתשתיות תקשורת עירוניתתשתיות תקשורת עירונית 9.29.29.29.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות בזק 9.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב 

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת, 
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב  

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של 
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף 

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב 
C.L.S.M השוחה ב

2,750.00 50.00 55.00 מ"א חפירה וחציבה בכל סוג קרקע בעומק של עד 130 ס"מ, כולל פינוי עודפי 
חומר חפור והחזרת מילוי כקיים/מתוכנן בכביש או מדרכה. ועפ"י פרט 

.3.1.130

9.3.0020

1,250.00 250.00 5.00 מ"ק תוספת למילוי חציות כביש ב CLSM במקום מצעים. 9.3.0030

250.00 50.00 5.00 מ"ק תיקון מבנה כביש כולל אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט לביצוע 
עבודות כביש.

9.3.0040

5,005.00 77.00 65.00 מ"ר מבנה מדרכה מרוצפת כולל השלמת ריצוף כקיים 9.3.0050

1,800.00 360.00 5.00 מ"ק עטיפת צנרת בבטון מסוג ב-,20 סביב ההיקף החיצוני של הצינורות לכל 
מספר קנים.

9.3.0060

תת פרק 2.0 צנרת

30,206.00 22.00 1,373.00 מ"א אספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח HDPE בקוטר חיצוני 63 מ"מ דרג 
11 נושא לוגו "בזק" המיוצר במפעל הנושא תו תקן מאושר לרבות חוט 

משיכה 8 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת.

9.3.0080

תת פרק 3.0 תאי חיבור ומעבר

30,000.00 7,500.00 קומפלט4.00 אספקה והנחת תא לתקשורת דגם A1 מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק", 
ללא רצפה, במידות על פי פרטים ,A1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1 לרבות 
הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב 

בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל 
הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

9.3.0100

250.00 250.00 1.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות 
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע 

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

9.3.0110

71,511.0071,511.0071,511.0071,511.00 תשתיות בזקתשתיות בזקתשתיות בזקתשתיות בזק 9.39.39.39.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אופטיקה 9.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/2021135

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודות יבוצעו ע"י קבלן הבקרה של עיריית ירושלים חב' אריאל 

וימאזור

21,000.00 35.00 600.00 מ"א אספקת והשחלת סיב אופטי .24S.M ממבנה החניון, מושחל בתשתיות 
התקשורת והבקרה עד לתא חיבור מול ארון הבקרה בצומת גולדה, סיומו 

בתא ללא חיבורו.

9.4.0020

9,800.00 4,900.00 קומפלט2.00 מחבר MDF אופטי להתקנה בארון חיצוני, לעד 24 סיבים כולל ריתוכים, 
סופיות ומגשרים, יותקן בארון הבקרה בצומת גולדה ובארון תקשורת 

בכניסה לחניון.

9.4.0030

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 בדיקת כל הסיבים האופטיים שנפרסו, ברמת הסיב, באמצעות צב"ד 
מכוייל, ,OTDR כולל הפקת דו"ח בדיקה ואישורו ע"י היועץ.

9.4.0040

4,500.00 4,500.00 קומפלט1.00 בדיקת נקודות התקשורת, עפ"י תקן, באמצעות מכשיר ייעודי, כולל הפקת
PDF דוחות לכל נקודה, הגשת תוצאות ליועץ בקובץ אקסל או

9.4.0050

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 הכנת תיק תיעוד מלא של פריסת הכבילה האופטית במבנה ומחוץ למבנה,
עם סימון נקודות קצה ומספור הנקודה ע"ג התוכנית, סידור ארונות 

התקשורת, ניתוב מגשרים ותוואי כבילה, התיעוד יוגש ב - 3 עותקים 
ובנוסף במדיה מגנטית.

9.4.0060

41,800.0041,800.0041,800.0041,800.00 אופטיקהאופטיקהאופטיקהאופטיקה 9.49.49.49.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות טלפונים 9.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,100.00 220.00 5.00 נקודה נקודת טלפון ע"י כבל 3x(2X0.5 ) בצינור מריכף 20 מ"מ ,מתיבת ריכוז 

טלפונים ועד לנקודה, סיום בשקע טלפון תקני של בזק.
9.5.0010

10,800.00 18.00 600.00 מ"א כבל טלפון 10 זוג ( 2X0.6 ממ"ר)X 10 להתקנה בצנרת תת קרקעית לפי 
תקן בזק

9.5.0020

1,000.00 250.00 קומפלט4.00 בסיסי חיבור מהדקים (LSA-PLUS) לחיבור קצה של כבל 10 זוג לרבות 
בסיסי המתכת הדרושים וחיבור הכבלים למהדקים. כולל ביצוע ג'ימפור 

בין בסיסי כניסה לבסיסי יציאה כולל הדרופים, חיווט ותיעול.

9.5.0030

12,900.0012,900.0012,900.0012,900.00 תשתיות טלפוניםתשתיות טלפוניםתשתיות טלפוניםתשתיות טלפונים 9.59.59.59.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

478,029.00478,029.00478,029.00478,029.00 תשתיות תקשורתתשתיות תקשורתתשתיות תקשורתתשתיות תקשורת 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שונות 10 פרק:

שונות 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 8,000.00 קומפלט1.00 AS MADE הרצה, הדרכה, ליווי והטמעה, תיעוד ותוכניות 10.1.0010

1,800.00 150.00 12.00 יח' אספקה והתקנת מזוזה כשרה ומהודרת 12 ס"מ. 10.1.0020

3,900.00 3,900.00 1.00 יח' אספקה והתקנה דפליברטור בחדר הבקרה. 10.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/2021136

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: מערכת כרטוס ומתח נמוך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 600.00 1.00 יח' אספקת והתקנת לוח ממוסגר עבור אחזקה מונעת בחדר מנהל החניון. 10.1.0040

14,300.0014,300.0014,300.0014,300.00 שונותשונותשונותשונות 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

14,300.0014,300.0014,300.0014,300.00 שונותשונותשונותשונות 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

4,260,409.004,260,409.004,260,409.004,260,409.00 מערכת כרטוס ומתח נמוךמערכת כרטוס ומתח נמוךמערכת כרטוס ומתח נמוךמערכת כרטוס ומתח נמוך 15151515 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 31/01/2021137

כתב כמויות למכרז מספר 107/2020
mחניון חנה וסע נחל שורק 4/9

תת כתב: אחזקת מבנה

כח אדם בחניון מחלף 4-9 1 פרק:

כח אדם 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 22,000.00 60.00 חודש מנהל החניון/מנהל האחזקה כמפורט בנספח האחזקה 1.1.0010

לא לחישוב !!! 37,300.00 קומפלט9.00 אחזקת גינון כולל עבודה ע"פ דרישת המזמין (מחיר עבור שנה) 1.1.0020

כח אדםכח אדםכח אדםכח אדם 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כח אדם בחניון מחלף 4-9כח אדם בחניון מחלף 4-9כח אדם בחניון מחלף 4-9כח אדם בחניון מחלף 4-9 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אחזקה בחניון מחלף 4-9 2 פרק:

אחזקת מבנה 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 10,000.00 12.00 חודש תוספת לאחזקה עבור Total Risk בשנה הראשונה לבדק כמפורט בנספח 

האחזקה
2.1.0010

לא לחישוב !!! 10,000.00 12.00 חודש תוספת לאחזקה עבור Total Risk בשנה השנייה לבדק כמפורט בנספח 
האחזקה

2.1.0020

לא לחישוב !!! 10,000.00 96.00 חודש תוספת לאחזקה עבור Total Risk מתום תקופת הבדק כמפורט בנספח 
האחזקה

2.1.0030

לא לחישוב !!! 53,000.00 96.00 חודש אחזקת כלל מערכות החניון כמפורט בנספח האחזקה מתום תקופת הבדק, 
לרבות חלקי חילוף.

2.1.0040

אחזקת מבנהאחזקת מבנהאחזקת מבנהאחזקת מבנה 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חומרים מתכלים וציוד לתחזוקה שוטפת 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 12.00 1,000.00 יח' כרטיס קירבה PROXIMITY מפלסטיק - לבן חלק 2.2.0010

לא לחישוב !!! 19.00 1,000.00 יח' כרטיס קירבה PROXIMITY מפלסטיק - כולל גרפיקה 2 צבעים 2.2.0020

לא לחישוב !!! 0.06 310,000.00 יח' כרטיס קרטון ברקוד למפיק כרטיסים ללא הדפסה 2.2.0030

לא לחישוב !!! 0.07 775,000.00 יח' כרטיס קרטון ברקוד למפיק כרטיסים כולל הדפסה 2 צבעים 2.2.0040

לא לחישוב !!! 60.00 1,660.00 יח' גליל נייר למנפיק כרטיסים - קוטר 60 מ"מ, משקל 140 גרם ללא הדפסה 2.2.0050

לא לחישוב !!! 70.00 410.00 יח' גליל נייר למנפיק כרטיסים - קוטר 60 מ"מ, משקל 140 גרם כולל הדפסה 2
צבעים

2.2.0060

לא לחישוב !!! 60.00 25.00 יח' גלילי נייר למדפסת FC עמיד ל 7 שנים ללא הדפסה 2.2.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 60.00 5.00 יח' גלילי נייר למדפסת FC עמיד ל 7 שנים כולל הדפסה 2 צבעים 2.2.0080

לא לחישוב !!! 50.00 100.00 יח' גליל נייר למדפסת קבלות כרטיסי אשראי - נייר עמיד ל 7 שנים ללא 
הדפסה

2.2.0090

לא לחישוב !!! 50.00 35.00 יח' גליל נייר למדפסת קבלות כרטיסי אשראי - נייר עמיד ל 7 שנים כולל 
הדפסה 2 צבעים

2.2.0100

לא לחישוב !!! 1,980.00 10.00 יח' קאטר לחיתוך קבלות במדפסת קופה 2.2.0110

לא לחישוב !!! 1,980.00 10.00 יח' קאטר לחיתוך קבלות במדפסת מכונת תשלום 2.2.0120

לא לחישוב !!! 1,980.00 10.00 יח' קאטר לחיתוך קבלות במדפסת מנפיק/בולע 2.2.0130

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח' מסך LCD למכונת תשלום אוטומטית 2.2.0140

חומרים מתכלים וציוד לתחזוקה שוטפתחומרים מתכלים וציוד לתחזוקה שוטפתחומרים מתכלים וציוד לתחזוקה שוטפתחומרים מתכלים וציוד לתחזוקה שוטפת 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אחזקה בחניון מחלף 4-9עבודות אחזקה בחניון מחלף 4-9עבודות אחזקה בחניון מחלף 4-9עבודות אחזקה בחניון מחלף 4-9 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות אבטחת מידע/ סייבר 3 פרק:

מערכות אבטחת מידע/ סייבר - כללי 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 6,300.00 1.00 יח' חומת אש (FW) דוגמת fortinet FG-60F על פי הגדרות מפרט לרבות 

אספקה, קונפיגורציה והתאמה לרשתות הקיימות, כבילה, חשמל מגובה, 
תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד

3.1.0010

לא לחישוב !!! 27,300.00 1.00 יח' מערכת אימות 2FA דוגמת Imprivata OneSign  או ש"ע על פי הגדרות 
מפרט לרבות אספקה , קונפיגורציה והתאמה לרשתות הקייימים,כבילה, 

 Example)חשמל מגובה, תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד
(OneSign management system

3.1.0020

לא לחישוב !!! 420.00 1.00 יח' משתמש עבור מערכת אימות 2FA דוגמת Imprivata OneSign  או ש"ע על 
פי הגדרות מפרט לרבות אספקה , קונפיגורציה והתאמה לרשתות 

הקייימים,כבילה, חשמל מגובה, תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד

3.1.0030

לא לחישוב !!! 504.00 1.00 יח' עמדת biometric reader 710  EikonTouch(HID) DigitalPersona   2FA או
ש"ע על פי הגדרות מפרט לרבות אספקה , קונפיגורציה והתאמה לרשתות 
הקייימים,כבילה, חשמל מגובה, תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד -

המחיר עבור עמדה אחת

3.1.0040

לא לחישוב !!! 126,000.00 1.00 יח' מערכת שרת SCADA iDS דוג' Radiflow RF-iSID  או ש"ע על פי הגדרות 
מפרט לרבות אספקה , קונפיגורציה והתאמה לרשתות הקייימים,כבילה, 

Industrial).חשמל מגובה, תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד/ שירות
(devices 500 up to  Threat Detection, Security Server license,

3.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,040.00 1.00 יח'  Radiflow 'דוג SCADA iDS  של (PROB) מערכת חיישן

RF-2180-48-XT/ET71  או ש"ע על פי הגדרות מפרט לרבות אספקה , 
קונפיגורציה והתאמה לרשתות הקייימים,כבילה, חשמל מגובה, תקשורת 

 Smart Probe for iSID, with).וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד/ שירות
(7xRJ45 ports input and one RJ45 port output and with 2xSFP ports

3.1.0060

לא לחישוב !!! 155,400.00 1.00 יח' מערכת EDR דוגמת Carbon black או ש"ע עבור 500 משתמשים על פי 
הגדרות מפרט לרבות אספקה , קונפיגורציה והתאמה לרשתות 

הקייימים,כבילה, חשמל מגובה, תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד

3.1.0070

לא לחישוב !!! 84,000.00 1.00 יח' מערכת EPP של McAfee, FORTI או ש"ע עבור 500 משתמשים כולל כלל
ההגדרות והתאמה לתצורת ההפעלה.

3.1.0080

לא לחישוב !!! 103,740.00 קומפלט1.00  Waterfall WF-500 Compact cabinet with TX, RX  דוגמת Diode מערכת
Host modules 2 andאו ש"ע  עבור 500 משתמשים על פי הגדרות מפרט 
לרבות אספקה , קונפיגורציה והתאמה לרשתות הקייימים,כבילה, חשמל 

מגובה, תקשורת וכל הנדרש לשם הפעלת הציוד . המחיר הוא עבור 
OPC פרוטוקול

3.1.0090

לא לחישוב !!! 105,000.00 1.00 יח'  AV 5 כולל  Gate Scanner Kiosk - SASA 'דוג CDR מערכת הלבנה
מסחרים על פי הגדרות לרבות אספקה , קונפיגורציה , והתאמה , חיבור 

לרשת קיימת , חשמל מגובה ,תקשורת וכל הנדרש להפעלת הציוד

3.1.0100

לא לחישוב !!! 210.00 1.00 יח' מערכת  MDM  דוג' MI-EMP-D - MobileIron  לרבות אספקה , 
קונפיגורציה , והתאמה למערכת הקיימת. המחיר הוא עבור MI למשתמש.

3.1.0110

לא לחישוב !!! 37,000.00 קומפלט9.00 שדרוג / עדכונים של מערכות אבטחת מידע בפרויקט כולל עדכון, פיתוח, 
התאמה, תכנון ואספקה לכלל האמצעים הרלוונטים לשם הפעלת השירות 

(מחיר עבור שנה)

3.1.0120

מערכות אבטחת מידע/ סייבר - כללימערכות אבטחת מידע/ סייבר - כללימערכות אבטחת מידע/ סייבר - כללימערכות אבטחת מידע/ סייבר - כללי 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אבטחת מידע/ סייברמערכות אבטחת מידע/ סייברמערכות אבטחת מידע/ סייברמערכות אבטחת מידע/ סייבר 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

אחזקת מבנהאחזקת מבנהאחזקת מבנהאחזקת מבנה 16161616 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


