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25/02/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :131/2020
עבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

ניר פרצלינה מנהל פרוייקט: 20,416,183.34 אומדן (ללא מע"מ):

שצפ 850 845 בהר חומה 647 פרוייקט:
בצוע 2

ריכוז למכרז

פארק ספורט ושצ"פ 1 תת כתב:

סה"כ נושא
537,870.00 בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

537,870.00עבודות בטון וקירות תומכים 1.2 סה"כ לפרק:
3,040.00 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים 1.7.11 תת פרק:

19,830.00 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר 1.7.12 תת פרק:
1,360.00 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים 1.7.21 תת פרק:

24,230.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:
1,958,914.24 מערכות ומתקני תאורה 1.8.2 תת פרק:

28,287.00 לוח "אירועים והזנה למבנים" . 1.8.3 תת פרק:
104,200.00 תשתיות עבור מערכת מצלמות 1.8.4 תת פרק:

2,091,401.24מתקני חשמל ובקרה 1.8 סה"כ לפרק:
464,800.00 מסגרות חרש 1.19.1 תת פרק:

464,800.00עבודות מסגרות חרש 1.19 סה"כ לפרק:
2,318,500.00 ריצוף שבילים, מדרכות 1.40.1 תת פרק:
3,531,630.00 קירות תומכים 1.40.3 תת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 1.40.4 תת פרק:
5,850,130.00עבודות פיתוח 1.40 סה"כ לפרק:

961,600.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 1.41.1 תת פרק:
764,736.00 עבודות השקיה 1.41.2 תת פרק:

1,936,608.00 גינון ונטיעות 1.41.3 תת פרק:
3,662,944.00עבודות גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

383,000.00 ספסלים ומערכות ישיבה 1.42.2 תת פרק:
103,000.00 אשפתונים וברזיות 1.42.4 תת פרק:
407,575.00 מתקני משחק 1.42.5 תת פרק:
506,250.00 פרגולות 1.42.6 תת פרק:

1,399,825.00ריהוט חוץ 1.42 סה"כ לפרק:
808,232.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 1.44.1 תת פרק:

808,232.40גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 1.44 סה"כ לפרק:
9,600.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 1.51.1 תת פרק:

229,250.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:
1,319,800.00 מצעים ומילוי מובא 1.51.3 תת פרק:

328,100.00 יריעות שריון וכוורות 1.51.4 תת פרק:
100,335.00 עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי) 1.51.6 תת פרק:
62,690.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 1.51.7 תת פרק:

2,049,775.00כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:
64,750.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 1.52.1 תת פרק:

2,800.00 שונות 1.52.2 תת פרק:
67,550.00עבודות אספלט- מגרשים 1.52 סה"כ לפרק:

הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול 1.57.1 תת פרק:



סה"כ נושא

18,590.00 צינורות פלדה לאספקת מים 1.57.11 תת פרק:
428,600.00 צינורות פלסטיים לאספקת מים 1.57.12 תת פרק:

5,100.00 חיבור קווי מים 1.57.14 תת פרק:
18,080.00 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים 1.57.21 תת פרק:
12,040.00 שסתומים ומסננים בקווי מים 1.57.22 תת פרק:
26,750.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 1.57.26 תת פרק:
71,175.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול 1.57.32 תת פרק:

353,820.00 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות 1.57.42 תת פרק:
9,880.00 תוספות לשוחות בקרה לביוב 1.57.43 תת פרק:
2,000.00 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי 1.57.46 תת פרק:
2,100.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1.57.47 תת פרק:

1,156,000.00 צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין 1.57.51 תת פרק:
64,980.00 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות 1.57.62 תת פרק:

7,200.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 1.57.65 תת פרק:
2,176,315.00קווי מים, ביוב ותיעול 1.57 סה"כ לפרק:

18,000.00 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי 1.60.10 תת פרק:
24,840.00 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים 1.60.30 תת פרק:

42,840.00מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 1.60 סה"כ לפרק:

פארק ספורט ושצ"פסה"כ לתת כתב: 119,175,912.64

סקייט פארק 2 תת כתב:

סה"כ נושא
עבודות בטון 2.2.1 תת פרק:

עבודות בטון 2.2 סה"כ לפרק:
עבודות איטום 2.5.1 תת פרק:

עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:
עבודות בטון 2.40.3 תת פרק:
עבודות שונות 2.40.4 תת פרק:

עבודות פיתוח 2.40 סה"כ לפרק:
עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

מצעים ומילוי מובא 2.51.3 תת פרק:
עבודות עפר 2.51 סה"כ לפרק:

סקייט פארקסה"כ לתת כתב: 2

כביש וחניון 3 תת כתב:

סה"כ נושא
530,540.00 מערכות ומתקני תאורה 3.8.2 תת פרק:

530,540.00מתקני חשמל ובקרה 3.8 סה"כ לפרק:
224,691.60 תת פרק 40.1 3.40.1 תת פרק:

224,691.60עבודות פיתוח 3.40 סה"כ לפרק:
60,554.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 3.51.1 תת פרק:

228,300.00 מצעים ומילוי מובא 3.51.3 תת פרק:
14,764.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 3.51.9 תת פרק:

303,619.10כבישים ופיתוח 3.51 סה"כ לפרק:
145,200.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 3.52.1 תת פרק:
36,220.00 שונות 3.52.2 תת פרק:

181,420.00עבודות אספלט 3.52 סה"כ לפרק:

כביש וחניוןסה"כ לתת כתב: 31,240,270.70

20,416,183.34סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

20,416,183.34 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/20213

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

עבודות בטון וקירות תומכים 2 פרק:

בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לבטון דרישת הגנה לדרגת חשיפה 3

40,080.00 240.00 167.00 מ"ר מרצפי בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ יצוקים מעל מילוי מהודק ויריעות ניילון, 
לפודסטים אופקיים ומהלכי מדרגות משופעים, לפי תכנית קונסטרוקצייה, 

המחיר כולל פלדת זיון עד משקל 120ק"ג/מ"ק ,תפרים, ויריעות ניילון 
בעובי 0.8 מ"מ, או מהלכי מדרגות תלויים עם תבנית נשארת ,לפי 

גיליונות ק-,1 ק-,2 ק-4.

2.1.0020

379,620.00 190.00 1,998.00 מ"ר מרצפי בטון ב- 30 בעובי 15 ס"מ יצוקים מעל מילוי מהודק ויריעת ניילון 
עבור משטחי גומי, לפי פרטי אדכיכלות וקונסטרוקציה המחיר כולל זיון 

פלדה (שתי רשתות זיון קוטר 10 מ"מ כל 15 ס"מ) לפי גיליון ק-,1 תפרים, 
HDPE יריעות

2.1.0030

23,370.00 190.00 123.00 מ"ר מרצפי בטון ב- 30 בעובי 15 ס"מ יצוקים מעל מילוי מהודק ויריעת ניילון 
עבור משטחי גומי, לפי פרטי אדכיכלות וקונסטרוקציה המחיר כולל זיון 

פלדה (שתי רשתות זיון קוטר 10 מ"מ כל 15 ס"מ) לפי גיליון ק-,1 תפרים, 
יריעות .HDPE מתחת לשולחנות פינג פונג

2.1.0040

84,000.00 1,400.00 60.00 מ"ק בטון ב- 20 לעטיפת צינורות בבטון לפי תכנית ק-,1 ליסודות פרגולות , 
לפי החלטת מהנדס או ליציקות בטון שונות עם זיון פלדה. ההמחיר כולל 

פלדת זיון בקטרים שונים עד 120 ק"ג/מ"ק,חפירה וסילוק/חציבה ליסודות,
בטון רזה.

2.1.0050

10,800.00 360.00 30.00 מ"ק בטון CLSM למילוי חללים או לביסוס 2.1.0060

537,870.00537,870.00537,870.00537,870.00 בטון יצוק באתרבטון יצוק באתרבטון יצוק באתרבטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

537,870.00537,870.00537,870.00537,870.00 עבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכים 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,320.00 132.00 10.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

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

ספחים

7.11.0010

1,720.00 172.00 10.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 
תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 

מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור "1/2 ,1 
לרבות ספחים

7.11.0020

3,040.003,040.003,040.003,040.00 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמיםצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמיםצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמיםצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים 7.117.117.117.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,680.00 89.00 120.00 מ"א צינורות פוליאתילן כדוגמת PE-100 "מריפלקס" SDR-11 או ש"ע למים 

קרים, קוטר 32 מ"מ, דרג ,16 מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 
ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים

7.12.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/20214

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,150.00 61.00 150.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים, מותקנים 

גלויים לקו זמני לרבות על קירות ותקרות, כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, 
קוטר 25 מ"מ, דרג ,24 לרבות ספחים ושני חיבורים לקו מים

7.12.0020

19,830.0019,830.0019,830.0019,830.00 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזיצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזיצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזיצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזי 7.127.127.127.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,360.00 170.00 8.00 יח' ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה), עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד 

המשולם בנפרד
7.21.0010

1,360.001,360.001,360.001,360.00 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמיםברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמיםברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמיםברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים 7.217.217.217.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

24,230.0024,230.0024,230.0024,230.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל ובקרה 8 פרק:

מערכות ומתקני תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,000.00 40.00 2,800.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ משולב 

לחשמל ולמצלמות אבטחה , באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות 
חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, 

הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת 
השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

8.2.0010

3,000.00 10.00 300.00 מ"א תוספת עבור חפירה ו/או חציבת תעלה כמצויין בסעיף 08.2.010 ברוחב 
עד 80 ס"מ

8.2.0020

6,000.00 2,000.00 3.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל "עיריית ירושלים" וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

סוג המערכת. התא בקוטר 080 ''מ ובעומק 100 ס"מ, עם שלבי טיפוס, 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

8.2.0030

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל "עיריית ירושלים" וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

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

8.2.0040

117,000.00 6,500.00 18.00 יח' ביצוע יסוד בטון מזויין ב-30 לעמוד תאורה 12או 10 מ' גובה עבור עמוד 
תאורה ל 3/4/5 פנסים בכל צד כולל פס מגולוון מפלדה 50X4 מ"מ מחובר 
בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים

מצינור שרשורי בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח 
בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התק נת בורגי יסוד, יציקת 

בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה, כולל ברגי יסוד 
בהתאם לבסיס. לפי תכנית פרטים של לבני מהנדסים.

8.2.0050

73,600.00 640.00 115.00 יח' תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין ב-30 לעמוד תאורה 5 מ' גובה במידות שלא
יפחתו מ0.5X0.5X0.7 מ' או ע"י כלונס כולל פס מגולוון מפלדה 50X4 מ"מ

מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד 
ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה 

או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, אספקה והתקנת 
בורג י יסוד מתאימים לעמוד כולל דיסקיות וברגים , יציקת בטון, ברזל 

הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה,כולל ברגי יסוד בהתאם לבסיס .

8.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
192,000.00 2,000.00 96.00 יח' עמוד תאורה בגובה 5 מ' תיקני מפלדה בעל חתך מתומן טבול באבץ חם 

כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף הכנה 2 תאי אביזרים וכל 
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו. לפי תוכנית 

קומפלט . לרבות 2 ברגי הארקה מפליז בקוטר" 3/4 לרבות שרוול זנד 
כולל צבע ממניפת RAL לבחירת האדריכל

8.2.0070

60,800.00 3,200.00 19.00 יח' עמוד תאורה בגובה 5 מ' משולב לחשמל ומצלמות תיקני מפלדה בעל חתך
מתומן הכולל 2 דלתות (אחד לחשמל ואחד למצלמות) והפרדה בין חשמל 
למצלמות טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף 

הכנה 2 תאי אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 
הזרוע בראשו וכן פתח בגובה 3 מ' ליציאה למצלמה לפי תוכנית קומפלט 

. לרבות 2 ברגי הארקה מפליז בקוטר" 3/4 לרבות שרוול זנד כולל צבע 
ממניפת RAL לבחירת האדריכל

8.2.0080

33,600.00 4,800.00 7.00 יח' עמוד תאורה בגובה 10 מ' המתאים ל 3 פנסי הצפה תיקני מפלדה בעל 
חתך מתומן טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף 
הכנה תא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע 

בראשו. לפי תוכנית קומפלט . לרבות 2 ברגי הארקה מפליז בקוטר" 3/4 
לרבות שרוול זנד ,העמוד יכול לשאת זרוע עד 4 פנסים .

8.2.0090

63,800.00 5,800.00 11.00 יח' עמוד תאורה בגובה 12 מ' המתאים ל 6 פנסי הצפה תיקני מפלדה בעל 
חתך מתומן טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף 
הכנה לשני תא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

הזרוע בראשו. לפי תוכנית קומפלט . לרבות 2 ברגי הארקה מפליז בקוטר"
3/4 לרבות שרוול זנד ,העמוד יכול לשאת זרוע עד 3 פנ סים .

8.2.0100

37,500.00 300.00 125.00 יח' אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל 
מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, 

בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי

עם ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

8.2.0110

2,100.00 350.00 6.00 יח' אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס כפול, כולל 
מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, 

בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי

עם ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

8.2.0120

7,650.00 450.00 17.00 יח' אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשלושה פנסים , כולל 
מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, 

בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי

עם ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

8.2.0130

550.00 550.00 1.00 יח' אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לארבע פנסים , כולל 
מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, 

בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי

עם ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

8.2.0140

41,700.00 300.00 139.00 יח' צלחת דקורטיבית לעמוד תאורה. לבחירת האדריכל מתוך קטלוג החברה 
המייצרת את העמודים, כולל צבע ral בתנור לבחירת האדריכל

8.2.0150

4,200.00 700.00 6.00 יח' זרוע ל 3 פנסים עם זווית 45 מעולת בין הפנסים ובאורך 10 ס"מ ומתאים 
לדרישות התקן.לעמודים בגובה 10-12 מ' לרבות תכנותת קונסטרוקטור

8.2.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,800.00 800.00 6.00 יח' זרוע "מזלג" ל 2 פנסים ובאורך 10 ס"מ ומתאים לדרישות התקן. לעמודים 

בגובה 10-12 מ' לרבות תכנותת קונסטרוקטור
8.2.0170

11,000.00 1,000.00 11.00 יח' זרוע "מזלג" ל 3 פנסים ובאורך 10 ס"מ ומתאים לדרישות התקן. לעמודים 
בגובה 10-12 מ' לרבות תכנותת קונסטרוקטור

8.2.0180

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' זרוע "מזלג" 4 פנסים ובאורך 10 ס"מ ומתאים לדרישות התקן. לעמודים 
בגובה 10-12 מ' לרבות תכנותת קונסטרוקטור

8.2.0190

2,100.00 350.00 6.00 יח' מתאם עבור שני זרועות "מזלג" להתקנה בראש עמוד בעל חתך מתומן, 
מפלדה מגולוונת באורך ובקוטר המותאם לראש העמוד ולגו"תאו הזרוע 

המיועד, צבוע בתנור במפעל היצרן בגוון לפי בחירת המזמין

8.2.0200

104,000.00 16.00 6,500.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות. מדידה אופקית בלבד - 
עלות העליה בעמוד כלולה באופקי

8.2.0210

6,600.00 33.00 200.00 מ"א צינור שחור מפוליאטילן (H.D.P.E) דרג 10 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 8.1 
מ"מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

8.2.0220

12,600.00 7.00 1,800.00 מ"א כבל 2.5X3 N2XY ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה למגש 
האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר הנדרשים.

8.2.0230

104,000.00 26.00 4,000.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ''ר, מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.(המוליך כולל 
עליה בבסיס העמוד כולל 1 מטר מעל בסיס העמוד וחיבורו לפס השוואת 

פוטנציאלים למגש העמוד)

8.2.0240

13,200.00 33.00 400.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת מבודד ושזורה בחתך 50 ממ''ר, מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

8.2.0250

16,200.00 27.00 600.00 מ"א כבל נחושת 5x6 N2XY ממ"ר כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 
אצבעות מתוצרת "רייקם" או " מגלן או שווה איכות מאושר, לסגירת 

קצוות הכבל.(להזנת שירותים ומבנה גננים)

8.2.0260

120,000.00 30.00 4,000.00 מ"א כבל אלומיניום 5x25 NA2XY ממ"ר כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 
5 אצבעות מתוצרת "רייקם" או " מגלן או שווה איכות מאושר, לסגירת 

קצוות הכבל.

8.2.0270

16,800.00 42.00 400.00 מ"א כבל אלומיניום 4x50 NA2XY+25 Cu ממ"ר כולל סופיות (מפלצת) 
מתכווצות עם 5 אצבעות מתוצרת "רייקם" או " מגלן או שווה איכות 

מאושר, לסגירת קצוות הכבל.(להזנת מרכזיה או קיוסק)

8.2.0280

180,900.00 2,700.00 67.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם ITALO-2 ממשפחה מאושרת לשימוש
בעיריית ירושלים בהספק 30.5W ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 

שעות בעירה של מכלול גוף התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות . 
לרבות צביעה בדוון RAL לבחירת האדריכל כולל וחיבור הפנס לזרוע 

פנימית במידת הצורך . המחיר כולל חיבור וחיווט מערכת תקשורת הג וף 
הפנס .

8.2.0290

45,600.00 2,850.00 16.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם ITALO-2 ממשפחה מאושרת לשימוש
בעיריית ירושלים בהספק 44W ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 

שעות בעירה של מכלול גוף התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות 
.לרבות צביעה בדוון RAL לבחירת האדריכל כולל וחיבור הפנס לזרוע 

פנימית במידת הצורך . המחיר כולל חיבור וחיווט מערכת תקשורת הגוף 
הפנס .

8.2.0300
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
108,000.00 3,000.00 36.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם ITALO-2 ממשפחה מאושרת לשימוש

בעיריית ירושלים בהספק 49W ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 
שעות בעירה של מכלול גוף התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות 

.לרבות צביעה בדוון RAL לבחירת האדריכל כולל וחיבור הפנס לזרוע 
פנימית במידת הצורך . המחיר כולל חיבור וחיווט מערכת תקשורת הגוף 

הפנס .

8.2.0310

140,600.00 3,800.00 37.00 יח' גוף תאורת למגרש ספורט מבוסס ##LED דגם ITALO-304W ממשפחה 
מאושרת לשימוש בעיריית ירושלים שטף האור 34,730 לומן , ירידת שטף 
האור המותרת לאחר 36000 שעות בעירה של מכלול גוף התאורה עד %90

OR3 STW 3-7-4M מערך התחלתי לפחות ,עקומה פוטומטרית

8.2.0320

114,000.00 3,800.00 30.00 יח' גוף תאורת למגרש ספורט מבוסס ##LED דגם ITALO-303W ממשפחה 
מאושרת לשימוש בעיריית ירושלים שטף האור 34,730 לומן , ירידת שטף 
האור המותרת לאחר 36000 שעות בעירה של מכלול גוף התאורה עד %90

OR3 STW 3-7-4M מערך התחלתי לפחות ,עקומה פוטומטרית

8.2.0330

12,500.00 500.00 25.00 יח' בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ, כולל 
מכסה מיציקת פלדה לעומס 12.5 טון עם סמל "עיריית ירושלים" וכיתוב 

בהטבעה לפי סטנדרט "עיריית ירושלים", כולל חפירת הבור, התקנת 
התא, הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

8.2.0340

5,400.00 300.00 18.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ''מ ובאורך 3 מ', כולל כל 
האביזרים.

8.2.0350

34,750.00 250.00 139.00 יח' פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך 50X4 מ''מ, באורך 30 
ס''מ לפחות, המותקן בעמוד תאורה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי 

הארקה .

8.2.0360

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המ1תקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

8.2.0370

3,000.00 3,000.00 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של כל מגרשי הספורט , שבילי השצ"פ והכביש בסיום 
העבודה , לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות 

הבדיקה והוצאת תוכנית עדות .

8.2.0380

1,800.00 90.00 20.00 ש"ע שעת עבודה של חשמלאי עוזר 8.2.0390

2,400.00 120.00 20.00 ש"ע שעת עבודה של חשמלאי מוסמך 8.2.0400

4,800.00 2,400.00 2.00 יח' גומחת בטון מזויין ב-30 לפילר מונים ח"ח עבור חיבור 3X100A במידות : 
רוחב פנים 80 ס"מ, גובה 200 ס"מ עומק 40 ס"מ כולל הצבה וביסוס 

בהתאם לתוכניות ובתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ.

8.2.0410

לא לחישוב !!! 3,000.00 1.00 יח' גומחות בטון למרכזיית ספורט במידות רוחב   120 ס"מ, גובה 150 ס"מ, 
עוק 50 ס"מ

8.2.0420

55,600.00 400.00 139.00 יח' יחידת קצה לתקשורת לפנס "גובני" המחיר כולל התקנה ע"י קבלן בכל 
פנס "איטלו אורבן" .

8.2.0430

23,000.00 23,000.00 קומפלט1.00  (JUGANU)"אספקה והתקנה יחידת תקשורת מרכזית לתקשורת "ג'וגאני
. GATE WAY להתקנה במרכזית ספורט או במרכזיה קיימת מדגם

8.2.0440



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/20218

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,000.00 35,000.00 קומפלט1.00 מרכזית תאורה עבור "מגרשי ספורט דגם עיריית ירושלים 2020" לחיבור 

80 אמפר הכולל לפחות 8 יציאות .
8.2.0450

1,800.00 450.00 קומפלט4.00 הזנת חשמל ממרכזית תאורה לראש מערכת ממרכזית התאורה (ההזנה 
מעמוד קרוב רק באישור בכתב מחלקת מאור)

8.2.0460

2,400.00 800.00 קומפלט3.00  5x6 הזנת חשמל ממרכזית תאורה למבנה שירותים ומבנה גננים ע"י כבל
N2XY וחיבורו ללוח המבנה (במחיר לא כולל את כבל ההזנה ואת לוח 

המבנה ) .

8.2.0470

3,000.00 3,000.00 קומפלט1.00 מפסק ראשי ליד מונה חברת החשמל עבור מרכזית ספורט הכולל מבנה פח
. 25KA מפסק ראשי מסוג מאמ"ת לזרם 80 ולזרם קצר ,

8.2.0480

1,476.00 164.00 9.00 יח' התקנה בלבד של גוף תאורה חדש עם זרוע על עמוד הצללה (שיסופק ע"י 
אחרים) , כולל חיבורי חשמל, התאמת זרוע, לרבות כל ציוד ועבודות 

העזר

8.2.0490

3,488.24 436.03 קומפלט8.00 התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת כבלים 
ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל 

החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוספת או עידכון שילוט למעגלים 
במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות ואיטום הצנרת.

8.2.0500

2,100.00 2,100.00 קומפלט1.00 יסוד בטון מזויין ב- 30 למרכזית תאורה חדשה , כולל צנרת ביסוד, 
(במקרה של יסוד בטון משותף למרכזיה ולתא המנייה לא יהיה כל שינוי 

במחירי היסודות) המחיר כולל 2 שוחות הארקה וחיבורם למרכזיה .

8.2.0510

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 יסוד בטון מזויין ב- 30 ללוח אירועים , כולל צנרת ביסוד, כולל יסוד בטון 
משותף לתא המנייה וללוח ארועים המחיר כולל 2 שוחות הארקה וחיבורם

ללוח ארועים ..

8.2.0520

1,958,914.241,958,914.241,958,914.241,958,914.24 מערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח "אירועים והזנה למבנים" . 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח/ות החשמל יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י 61439 ולחוק 

החשמל. הלוחות ייוצרו ע"י יצרן/יצרן מרכיב שמערכת האיכות שלו 
מתאימה לתקן הישראלי ת"י ISO9. 001 מערכת האיכות תהיה בפיקוחו 

של גוף מוסמך, קביל על מכון התקנים הישראלי לייצרן תיהיה תעודת 
ת"ת 22 של מכון התקנים הישראלי.

14,850.00 4,500.00 3.30 מ"ר מבנה ברזל ללוח חשמל עשוי מפח בעובי 2 מ"מ מנוקה בחול צבוע 
פעמיים צבע יסוד וצבע עליון קלוי בתנור עם דלת. הלוח יבנה בעומק עד 

40 ס"מ עבור אלמנטים שיפורטו מטה פסי צבירה יהיו 160 אמפר הציוד 
יותקן על פסים עם פנלים לכיסוי או בקופסאות CI בהתאם להחלטת 

המזמין ממחיר הלוח כולל גם את כל חמרי ואביזרי העזר הדרושים כגון: 
פסי צבירה, חיווט, מהדקים עבור כל מעגלי היציאות שילוט סנדביץ על 
פני הציוד ובדלתות וכן כל ההשלמות הדרושות והכלולות בתכנית כולל 

. IP65 מקום שמור .הלוח יומגן מפני חדירת מים

8.3.0020

1,300.00 1,300.00 1.00 יח' מנתק הספק אוטומטי ראשי עם הגנות אלקטרוניות 3*125 אמפר עומד 
בזרם קצר של לפחות 36 ק"א כולל מגעי עזר מחליפי כיוון וסליל עבודה 

. (T.C) ל-220 וולט

8.3.0030

45.00 45.00 1.00 יח' . IEC-898 לזרם נומינלי עד 32 חד קוטבי כושר ניתוק 10 ק"א "G" מא"ז 8.3.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/20219

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 200.00 5.00 יח' מא"ז "G" לזרם נומינלי עד 32 אמפר תלת קוטבי כושר ניתוק 10 ק"א 

.IEC-898
8.3.0050

270.00 270.00 1.00 יח' מא"ז "G" לזרם נומינלי של 63 אמפר תלת קוטבי כושר ניתוק 10 ק"א 
.IEC-898

8.3.0060

120.00 120.00 1.00 יח' ממסרי פיקוד ארבע קטבים 220/12 וולט נשלף מתאים לעבודה עם מתח 
.(D.C) ישר

8.3.0070

900.00 900.00 1.00 יח' . PSK תוצרת ISO-556-B-4 ממסרי פיקוד למערכת גלוי אש דגם 8.3.0080

360.00 120.00 3.00 יח' משני זרם 5/80 אמפר, דיוק 1.0 אחוז 8.3.0090

62.00 62.00 קומפלט1.00 שלש נורות סימון לפזות כולל לחצן תלת קוטבי מסוג "מולטילד". 8.3.0100

2,100.00 2,100.00 1.00 יח' רב מודד דגם "VIP" תוצרת ישומי בקרה. 8.3.0110

400.00 200.00 2.00 יח' מפסק מנוע ידני עם יתרת עומס תרמית ומגנטית כושר ניתוק בלתי מוגבל 
עד 10 אמפר תוצרת שניידר אלקטריק.

8.3.0120

1,300.00 1,300.00 1.00 יח' מגיני מתח יתר 4 קטבים ללוח משנה כדוגמת DEHNGUARD לכל קוטב 
זרם פריקה נומינלי 20KA ומירבי 40KA (לפי 8/20/15 מיקרו שניות) כולל 

נתיכי הגנה.

8.3.0130

100.00 100.00 1.00 יח' לחצן חרום מותקן בדופן הלוח מאחורי חלון קפיצי מוגן מים. 8.3.0140

630.00 315.00 2.00 יח' ממסר פחת 40*4 אמפר רגישות 30 מיליאמפר תוצרת "סימנס" או שווה 
ערך.

8.3.0150

600.00 600.00 1.00 יח' ממסר פחת 63*4 אמפר רגישות 30 מיליאמפר תוצרת "סימנס" או שווה 
ערך.

8.3.0160

250.00 250.00 1.00 יח' שקע תלת פאזי 5x16 CEE אמפר המותקן בתוך הלוח עם אינטרלוק מכני . 8.3.0170

250.00 250.00 1.00 יח' שקע תלת פאזי 5x63 CEE אמפר המותקן בתוך הלוח עם אינטרלוק מכני . 8.3.0180

2,550.00 850.00 3.00 יח' מונה אנרגיה ישיר עד 40A דיגיטלי תלת פאזי עם פולסים 8.3.0190

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הובלה והתקנת לוח חשמל כולל כל חיזוקי הברגים בתוך הלוח, העמדתו 
עיצובו ופילוסו, כולל חיבור הקווים הנכנסים והיוצאים לרבות כל חומרי 

ואביזרי העזר הדרושים להפעלתו - קומפלט.

8.3.0200

28,287.0028,287.0028,287.0028,287.00 לוח "אירועים והזנה למבנים" .לוח "אירועים והזנה למבנים" .לוח "אירועים והזנה למבנים" .לוח "אירועים והזנה למבנים" . 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות עבור מערכת מצלמות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202110

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,600.00 2,200.00 23.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 

טון לפי ת''י 489 עם סמל "עיריית ירושלים" וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 
סוג המערכת. התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.25 מ', עם שלבי טיפוס, כולל

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

8.4.0010

39,200.00 16.00 2,450.00 מ"א צינור י.ק.ע 13.5 בקוטר 50 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 
מ"מ עבור תשתית למערכת הצלמות

8.4.0020

14,400.00 4,800.00 קומפלט3.00 ארון פוליאסטר עבור מערכות מצלמות במידות גובה 1200 מ"מ , עומק 
OR2121 מק"ט OR-LINE 320 מ"מ , רוחב 780 מ"מ תוצרת "יקיר" דגם

8.4.0030

104,200.00104,200.00104,200.00104,200.00 תשתיות עבור מערכת מצלמותתשתיות עבור מערכת מצלמותתשתיות עבור מערכת מצלמותתשתיות עבור מערכת מצלמות 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,091,401.242,091,401.242,091,401.242,091,401.24 מתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות חרש 19 פרק:

מסגרות חרש 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
356,500.00 15,500.00 23.00 טון קונסטרוקציה פלדה לפרגולות לשצ"פ 850 לפי תכניות קונסטרוקציה, 

ואדריכלוקת כולל עמודים, קורות ואלמנטים לחיבור. העבודה כוללת 
הרכבת פרופילי פלדה מסוגים שונים מחוברים באמצעות ריתוך. המחיר 

כולל ריתוכים במפעל וריתוכים בהרכבה עשויים ע"י מסגר קונסטרוקציה 
מקצועי, המחיר כולל אביזרים לחיבור, אלמנטים לחיבור הכל מו שלם. 

המחיר כולל סיתותים בבטון לצורך התחברות אם יידרש. ראה פרט 
PM-79/פ

19.1.0010

48,300.00 2,100.00 23.00 טון תוספת עבור גילבון קונסטרוקציות פלדה הנ"ל. עובי גילבון ב א מ צ ע ו 
ת   צ י פ ו י ב א ב ץ   ח ם   ב ע ו ב י  80 מיקרומטר.

19.1.0020

60,000.00 60,000.00 קומפלט1.00 אלמנט כניסה ממתכת מגולוונת לפי פרט קונסטרוקטור ופרט 
PR6-1268-850 לרבות צביעה בתנור ממניפת RAL ופקק עליון

19.1.0030

464,800.00464,800.00464,800.00464,800.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.119.119.119.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

464,800.00464,800.00464,800.00464,800.00 עבודות מסגרות חרשעבודות מסגרות חרשעבודות מסגרות חרשעבודות מסגרות חרש 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,550.00 262.20 250.00 מ"א מדרגות אבן על משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ (אינו כלול במחיר) 

ומשולשים בחתך עד 40/17 ס"מ, עיבוד האבן מלבני מסותת בעיבוד 
מסמסם ותלטיש, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי 25 ס"מ וזיון הבטון 

כנדרש ובהתאם לפרט הקונס'. ראה פרט האדריכל ר-65

40.1.0010

532,000.00 280.00 1,900.00 מ"ר ריצוף באבן טבעית ג'מעין או ש"ע מנוסרת בכל צבע נדרש, בעובי 6 ס"מ 
בעיבוד כל שהוא (טלטיש, מסמסם וכו') כולל טיט וכולל "כוחלה", כולל 
גמר מעוגל או גמר בכל צורה מתוכננת כולל אספקת אבנים יעודיות לגמר

ההיקפי.

40.1.0020

7,040.00 140.80 50.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם
צבע לרבות לבן (עם בליטות) ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות 

יסוד.

40.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202111

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,550.00 271.00 50.00 מ"ר אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון לבן 

כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.
40.1.0040

750,000.00 150.00 5,000.00 מ"ר ריצוף שביל מרכזי "רמות" בגוון קוקטייל אפור מק"ט 1397 עובי 7 ס"מ 
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לפי פרט ר/1268-15 כולל חול וצורת דרך

40.1.0050

448,000.00 140.00 3,200.00 מ"ר ריצוף שביל משני ומדרכה "טבעון" גוון קוקטייל אפור מק"ט 1490 
,13.5X14.5X7 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לפי פרט ר/1268-15 כולל 

כל המופיע בפרט

40.1.0060

379,500.00 115.00 3,300.00 מ"א אבן צד- אבן טבעית "מצפה רמון" אפור סוג א' 25/15/60 ס"מ בעיבוד 
"טלטיש" לפי פרט ר/1268-65 כולל כל המופיע בפרט.

40.1.0070

86,860.00 101.00 860.00 מ"א אבן גן "רמות" אפור 12.5X18.75X50 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לפי
פרט ר/1268-44 (כביש 33+משטח גומי) כולל כל המופיע בפרט.

40.1.0080

36,000.00 90.00 400.00 מ"א אבן שפה "חיפאית" אפור 15/30/100 ס"מ מק"ט 2030 תוצרת "אקשטיין" 
או ש"ע לפי פרט ר/1268-44 (מגרשי ספורט)

40.1.0090

2,318,500.002,318,500.002,318,500.002,318,500.00 ריצוף שבילים, מדרכותריצוף שבילים, מדרכותריצוף שבילים, מדרכותריצוף שבילים, מדרכות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לבטון דרישת לדרגת חשיפה 3

2,431,750.00 685.00 3,550.00 מ"ק בנית קירות תומכים כובד מורכבים מאבן חאמי. בטון ב-,20 המחיר כולל 
את כל עבודות חפירה/חציבה סילוק ואגרות, מילוי גרנולרי ונברר, ובניה 
יבשה מאחורי הקיר, בטון רזה , נקזים, תפרי התפשטות, כוחלה מכל סוג, 
זיון בראש הקיר, כולל גמר אלכסון, קיר לכל גובה וכל היתר לפי מפרט 

וגיליון ק-.1 המחיר כולל קירות מעוגלות ו/או משופעים.

40.3.0020

149,960.00 230.00 652.00 מ"ר תוספת לקירות בטון עבור ביצוע ציפוי אבן חאמי בצד הפנימי המחיר 
כולל שן בטון, רשת וחיבור לרשת וכל היתר על פי פרט הקונסטרוקציה. 

המחיר כולל קירות מעוגלים ו/או משופעים.

40.3.0030

195,600.00 150.00 1,304.00 מ"א גמר ראש קיר ("קופינג") מאבן חאמי לפי הפרט, רוחב לפי תכניות 
אדריכלות נוף עד 60 ס"מ כולל כיחול לבן/עפור. המחיר כולל קירות 

מעוגלות ו/או משופעים.

40.3.0040

16,800.00 210.00 80.00 יח' קידוחי גישוש לעומק 2.5 מ' בתחתית יסודות קירות תומכים. ביצוע ע"י 
פטיש אוויר. העבודה בפיקוח הנדסי צמוד וכפוף להנחיות מפקח.

40.3.0050

315,000.00 1,750.00 180.00 מ"ק בניית קירות מבטון מזוין, סוג הבטון ב-,30 המחיר כולל את כל העבודות 
הדרושות כגון: ביצוע קירות מעוגלות עם פתיחם לפי אדריכלות, חפירה 

ליסודות, מרחב העבודה, מילוי גרנולרי, זיון פלדה על פי פרט מהנדס 
קונסטרוקציה עד 140 ק"ג/מ"ק, תבניות וכדומה. המחיר כולל שרוולי 

פלדה לגדר, אם יידרש הכל על פי תוכניות פרטי גמר האדרכיל ופרטי 
מהנדס הקונסטרוקציה ,קומפלט. גיליונות ק-,1 ק-.1A המחיר כולל קירות 

מעוגלות ו/או משופעים.

40.3.0060
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תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,780.00 290.00 מ"ק בניית קירות מבטון מזויין סוג הבטון ב-,30 המחיר כולל את כל העבודות 

הדרושות כגון ביצוע קירות מעוגלים עם פתחים לפי אדריכלות, חפירה 
ליסודות, מרחב עבודה, מילוי גרנולרי בשכבות, זיון פלדה על פי פרט 

מהנדס קונסטרוקציה עד 140 ק"ג/ מ"ק, תבניות וכד'

40.3.0061

210,000.00 350.00 600.00 מ"ר בנית סלעיה מפלטות אבן שטוחות עם פטינה, גודל מינימום 1.0X1.5 מ', 
עובי מינימום 50 ס"מ, בהתאם למפורט בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה

לרבות בד גיאוטכני מנקז לא ארוג בגב הסלעים, סגירת חורים באבנים 
וטיט/כוחלה למניעת שפני סלע, מילוי בגב הסלעים בהתאם לתכנית וכל 
הפרט לפי גיליון ק-.1 אופו מדידה: מדידה באלכסון של מסלעה ללא שורת

אבנים כפולה.

40.3.0070

212,520.00 330.00 644.00 מ"ר חיפוי קירות בטון מזוין באבן חאמי בעובי 10 ס"מ או אחר ש"ע ולפי פרט 
אדריכלות. החיפוי כולל רשת פלדה מגולוונת ,5/15 קשירת רשת לקיר 

ע"י עוגנים מגולוונים (באורך 10 ס"מ ובקוטר 8 מ"מ) כל 60 ס"מ בגובה 
קיר וברוחב קיר, עובי כולל של חיפוי 13-15 ס"מ. המחיר כולל כיחול. 

הסעיף שייך לקירות מבטון מזוין בלבד אשר יבצעו לפי החלטת המהנדס. 
ביצוע לפי דרישות ת"י 2378 (חיפוי אבן), פרטים בגיליון ק-1 ולפי פרטי 

אדריכלות . לרבות קירות לכל גובה,  עגולים ו/או משופעים

40.3.0080

3,531,630.003,531,630.003,531,630.003,531,630.00 קירות תומכיםקירות תומכיםקירות תומכיםקירות תומכים 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 145.00 800.00 מ"ר חיפוי קירות מבוך ב"שליכט טרנו" צבעוני "טמבור" או ש"ע 40.4.0010

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,850,130.005,850,130.005,850,130.005,850,130.00 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
849,600.00 59.00 14,400.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור 

בשטח, יישור גנני, סילוק אבנים וכל מה שנדרש עד לקבלת משטח מושלם 
לשתילה

41.1.0010

112,000.00 7.00 16,000.00 מ"ר הובלה ופיזור רסק גזם שיסופק ע"י העירייה בגובה עד 10 ס"מ בהתאם 
להנחיות מחלקת גננות

41.1.0020

961,600.00961,600.00961,600.00961,600.00 אדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקע 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה בצבע סגול. מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי 
הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, 

מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו
במצמד ולא באביזרי שן.

95,940.00 13.00 7,380.00 מ"א צינור פוליאתילן סגול בקוטר 25 מ"מ דרג 6 . 41.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,300.00 14.00 1,450.00 מ"א צינור פוליאתילן סגול בקוטר 32 מ"מ דרג 6 . 41.2.0030

32,000.00 20.00 1,600.00 מ"א צינור פוליאתילן סגול בקוטר 40 מ"מ דרג 6 . 41.2.0040

63,000.00 28.00 2,250.00 מ"א צינור פוליאתילן סגול בקוטר 50 מ"מ דרג 6 . 41.2.0050

65,280.00 34.00 1,920.00 מ"א צינור פוליאתילן סגול בקוטר 63 מ"מ דרג 6 . 41.2.0060

7,800.00 39.00 200.00 מ"א צינור פוליאתילן סגול בקוטר 75 מ"מ דרג 6 . 41.2.0070

115,717.00 7.00 16,531.00 מ"א טפטוף סגול 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש 
כל 0.3-0.5 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

41.2.0080

30,900.00 6.00 5,150.00 מ"א טפטוף סגול 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש 
כל 1.0-2.0 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

41.2.0090

12,252.00 3.00 4,084.00 מ"א תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 10 ס"מ בצורה ידנית 41.2.0100

44,924.00 44.00 1,021.00 יח' טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות. 41.2.0110

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

14,000.00 40.00 350.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 6. 41.2.0200

9,000.00 90.00 100.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 6. 41.2.0210

10,560.00 120.00 88.00 יח' ממטיר רוטרי דגם PRO-40 או RN או ש"ע כולל פיה רוטורית תואמת 
לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.

41.2.0230

2,000.00 40.00 50.00 יח' אל נגר ממטיר/מתז בקוטר "-3/4"1/2. 41.2.0240

המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי 
הקוטר בתוכנית.

11,296.00 5,648.00 קומפלט2.00 ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר 
השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים 
עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר 

אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן ",3/4 יציאה 
למי פיקוד וברזיה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלאס ון/ש"ע

41.2.0260

9,078.00 4,539.00 קומפלט2.00 ראש מערכת קוטר "1.5 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר 
השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים 
עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר 

אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן ",3/4 יציאה למי 
פיקוד וברזיה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון /ש"ע

41.2.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,560.00 756.00 קומפלט10.00 תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 הכוללת מגוף הידראולי 

מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.
41.2.0290

17,150.00 686.00 קומפלט25.00 תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1.5 הכוללת מגוף הידראולי 
מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

41.2.0300

1,572.00 524.00 קומפלט3.00 תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף הידראולי 
מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

41.2.0310

2,997.00 81.00 קומפלט37.00 תוספת עבור שסתום ואקום עמק "3/4 ואו ש"ע מותקן על הפעלה בראש 
מערכת.

41.2.0320

14,000.00 3,500.00 קומפלט4.00 ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע 
מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, 

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

41.2.0330

16,000.00 4,000.00 קומפלט4.00 ארון לראש מערכת 2/1250 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע 
מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, 

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

41.2.0340

15,000.00 7,500.00 קומפלט2.00 חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "2 מצינור מים קיים, כולל מד- 
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות 

ספק המים לפי פרט.

41.2.0350

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 מחשב אירינט Mדגם DC-8 תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם" כולל 
מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה 

סולארית, בארון הגנהמסוג ,C-54 בעל נעילה כפולה על משטח בטון או 
על ארון השקיה כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

41.2.0360

36,000.00 12,000.00 קומפלט3.00 מחשב אירינט Mדגם DC-16 תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם" כולל 
מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה 

סולארית, בארון הגנה מסוג C5-4 בעל נעילה כפולה על משטח בטון או 
על ארון השקיה כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

41.2.0370

15,750.00 350.00 45.00 יח' סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק 
לארון.

41.2.0380

אביזרי השקייה שונים בכפוף לאישור מפקח בלבד

17,500.00 350.00 קומפלט50.00 שסתום ואקום מחלק/מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. 41.2.0400

3,000.00 600.00 קומפלט5.00 נקודת ויסות בקוטר "1.5 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. 41.2.0410

1,000.00 500.00 קומפלט2.00 מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר ",2 לספיקה עד 18 מק"ש דגם XL שיווק 
ארי או ש"ע

41.2.0420

3,000.00 600.00 קומפלט5.00 מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר ",1.5 לספיקה עד 18 מק"ש דגם XL שיווק 
ארי או ש"ע

41.2.0421
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,660.00 132.00 255.00 יח' ממטיר גיחה מווסת PRB דגם I-20 של "הנטר" או ש"ע בגובה גיחה 10-15 

ס"מ, כולל פיה וטבעת כחולה תואמת לתכנית ההשקייה וחיבור הממטיר 
למקומו.

41.2.0430

22,000.00 5,500.00 קומפלט4.00 מסנן מיני סיגמא בקוטר "2 כולל מנגנון שטיפה אוטומטית ומערכת בקרה 
ADI-P בלוטוס

41.2.0440

4,500.00 1,500.00 קומפלט3.00 חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "1.5 מצינור מים קיים, הכל לפי 
דרישות ספק המים לפי פרט.

41.2.0450

764,736.00764,736.00764,736.00764,736.00 עבודות השקיהעבודות השקיהעבודות השקיהעבודות השקיה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
***הערות***יש לאשר את בורות הנטיעה והעצים עם נציג העיריה 

והמתכנן  לפני מילוי אדמה,

מחירי כלל הסעיפים בפרק זה כוללים מילוי אדמת גן מאושרת בבורות

לא לחישוב !!! 80,000.00 קומפלט1.00 עד חודש וחצי לאחר צו תחילת העבודה יבוצע שריון לכלל העצים, 
השיחים והמדשאות (שיחים ומדשאות במידת הצורך) בפרויקט לאחר 

שאושרו על ידי האדריכל. תשלום מראש עבור שריון עצים שאושרו ע"י 
האדריכל- יופעל באישור מפקח בלבד ויקוזז בעת האספקה

41.3.0012

185,364.00 19.00 9,756.00 מ"ר אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן קיקויו הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. 
יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים 

הנדרשים טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל 
הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני 

המרצה.

41.3.0020

706,192.00 16.00 44,137.00 יח' אספקה ונטיעה של צמחים מכל סוג, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או 
שקית.

41.3.0030

33,624.00 36.00 934.00 יח' אספקה ונטיעת שיחים גודל 5 בהתאם לתכנית גינון והמפרט 41.3.0040

108,468.00 46.00 2,358.00 יח' אספקת ונטיעת שיחים גודל 6 בהתאם לתכנית גינון והמפרט 41.3.0041

31,200.00 200.00 156.00 יח' 1.2X1.2X1.2 נטיעת "שקד" מצוי גודל 6 לרבות בור בגודל 41.3.0042

34,800.00 400.00 87.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 7 (ברוש מצוי), קוטר גזע 25 מ"מ: מדוד 20 ס"מ
במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 2.3 מ', מפותח ויפה ממיכל בנפח 25
ליטר לפחות, או מהקרקע באותו המחיר, כולל בור נטיעה 1.5X1.5X1.5 מ'

לפחות ובהתאם לדרישות עירית ירושלים.-

41.3.0050

530,400.00 680.00 780.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 9 (כולל חורשות, עצים מרוכבים וכו'), קוטר 
גזע 63 מ"מ מדוד 30 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.5 מ', 
מפותח ויפה, מינימום 3 ענפי שלד. לרבות 50-60 ליטר קומפוסט לעץ, 

ממיכל בנפח 100 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר, כולל בור נטיעה 
1.5X1.5X1.5 מ' לפחות ובהתאם לדרישות עירית ירושלים.

41.3.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 200.00 קומפלט10.00 תקרת בטון לעץ סטנדרט עיריית ירושלים לרבות זיון וכל הנדרש 41.3.0065

43,200.00 2,400.00 18.00 יח' זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע 30 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, 
לרבות 60 עד 100 ליטר קומפוסט לעץ, כולל בור נטיעה 1.5X1.5X1.5 מ' 

לפחות ובהתאם לדרישות עירית ירושלים.

41.3.0070

252,000.00 28,000.00 9.00 חודש חודש אחזקה של גינון, פיתוח מגרשים, מתקני משחק וכו' אינטנסיבי/ 
אקסטנסיבי בהתאם להנחיות המזמין וסטנדרט עיריית ירושלים, לרבות כל
המופיע במפרט הכללי/מסמכי המכרז- כולל תשלום עבור מים. התשלום 
עבור חודש תחזוקה מעבר ל-3 חודשים ראשונים שהינם על חשבון הקבלן,

41.3.0080

קבלן הדשא הסינטטי יקבל משטח בגובה סופי מינוס 20 ס"מ. הגבהים יהיו
בהתאם למופיע בתכנית. על הקבלן לוודא את נכונות הגבהים והשיפועים
ל +/- 2 ס"מ ובצפיפות של ,98% ומרגע זה אחריות המשטח הינה על קבלן

הדשא .

8,160.00 5.00 1,632.00 מ"ר טיפול במשטח, יישור, החלקה והידוק סופי, עד לקבלת אישור מהמפקח 
לתחילת העבודות (ניקוז, מצעים דשא סינטטי) .

41.3.0110

1,200.00 80.00 15.00 מ"ק חפירת תעלות לאורך שולי המגרש בהתאם לתשריט ברוחב 50 ס"מ: 
ממזרח בעומק -25 (מתשתית) .

41.3.0120

1,936,608.001,936,608.001,936,608.001,936,608.00 גינון ונטיעותגינון ונטיעותגינון ונטיעותגינון ונטיעות 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,662,944.003,662,944.003,662,944.003,662,944.00 עבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיהעבודות גינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

ספסלים ומערכות ישיבה 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
101,200.00 2,200.00 46.00 יח' אספקה והצבת ספסל גן דגם "אפק מתכת" מק"ט 1096 תוצרת "שחם 

אריכא" או ש"ע כולל ביסוס בהתאם להוראות היצרן.
42.2.0010

189,000.00 3,000.00 63.00 יח' אספקה והצבת ספסל גן דגם "אפק" עם משענת ממתכת מק"ט 1097 תוצרת
"שחם אריכא" או ש"ע כולל ביסוס בהתאם להוראות היצרן.

42.2.0020

56,000.00 7,000.00 8.00 יח' אספקה והצבת מערכת ישיבה "פארק אליפטי" מק"ט 1655 תוצרת "שחם 
אריכא" או ש"ע כולל לוח משחק (שחמט) כולל ביסוס בהתאם להוראות 

היצרן ושכבת סילק ייעודית לאי ספיגת שומנים לבטון

42.2.0030

36,800.00 9,200.00 4.00 יח' אספקה וביצוע עמודי כדורסל דגם "באסקט 2000" כולל לוחות שקופים 
למגרש כדורסל כולל ביסוס בהתאם להוראות היצרן ומזרון הגנה לעמוד

42.2.0040

383,000.00383,000.00383,000.00383,000.00 ספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבה 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים וברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,100.00 1,300.00 37.00 יח' אספקה והצבת אשפתון "לוטוס" או (דגם אחר לבחירת הערייה)  בנפח 75 

ליטר תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע כולל ביסוס בהתאם להוראות היצרן.
42.4.0010

5,400.00 1,800.00 3.00 יח' אספקה והצבת אשפתון "גחלים" מק"ט 3855 תוצרת "שחם אריכא" או 
ש"ע כולל ביסוס בהתאם להוראות היצרן.

42.4.0020

49,500.00 5,500.00 קומפלט9.00 אספקה והצבת ברזיות כולל חיבור תשתיות דגם "אביב כלבים" מק"ט 
2612 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע כולל ביסוס ובור ניקוז עד 1/1/1 מ' 

בהתאם להוראות היצרן ודרישות המזמין

42.4.0030

לא לחישוב !!! 1,200.00 10.00 מ"ר שלט התנהגות ע"פי פרט עירוני ובהתאם לחוברת פרטים 42.4.0040

103,000.00103,000.00103,000.00103,000.00 אשפתונים וברזיותאשפתונים וברזיותאשפתונים וברזיותאשפתונים וברזיות 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקני משחק 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 301.00 197.00 מ"ר יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ 

בהתאם לתקן ובהתאם להוראות יצרן המתקנים (מרצף בטון כתשתית 
למשטח הגומי משולמת בנפרד), למתקני כושר.

42.5.0010

44,800.00 32.00 1,400.00 מ"ר ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב-3 שכבות לרבות שכבת 
האמולסיה.

42.5.0030

5,000.00 2,500.00 קומפלט2.00 סימון מגרש כדורסל במגרש - מבוצע בנפרד מציפוי המגרש 42.5.0040

30,000.00 7,500.00 4.00 יח' שולחן פינג פונג מבטון מזויין ב-30 בציפוי צבע אפוקסי, אנטי ונדלי, 
במידות 274/153 ס"מ ובגובה 80 ס"מ, מק"ט 7401 תוצרת שחם אריכא" או

ש"ע, לרבות רשת מתכת מתוחה מפח מגולוון צבועה בפוליאסטר

42.5.0050

269,775.00 165.00 1,635.00 מ"ר אספקה והתקנת מרבדי דשא סינטטי 30 מ"מ ללא מילוי חול וגומי ע"פ 
מפרט יצרן, העומד בתקני FIFA ובהתאם למפרט הנדרש, ובאישור המפקח.

התקנת הדשא תעשה בהתאם לדרישות במפרט העבודה. כולל סימון 
גבולות המגרש. הכל בהתאם לתיק מוצר, כולל סימון בתאום ובסיכום עם 

מזמין העבודה.

42.5.0060

32,000.00 8,000.00 4.00 יח' שערי כדורגל ניידים 2X5 כולל עיגון ורשת. אחריות לשנה, על פי מפרט. 42.5.0070

26,000.00 6,500.00 קומפלט4.00 רשת לקליטת כדורים באורך 10 מטר ובגובה 4 מטר מאחורי שערים 
במגרשי קטרגל הרשת תותקן ע"ג עמודים עגולים במידות הנדרשת ע"י 

הקונס', המחיר כולל תכנון ואישור העמודים ע"י קונס'

42.5.0090

407,575.00407,575.00407,575.00407,575.00 מתקני משחקמתקני משחקמתקני משחקמתקני משחק 42.542.542.542.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרגולות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
506,250.00 225.00 2,250.00 מ"ר הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת ,U.V עובי

מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה 
בקוטר "-6"8 בגבהים עד 10 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים
בהתאם לתנאי הקרקע וכוללים חשמל כמופיע בפרט. העבודה הינה תכנון
ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי 

רוח. כולל עמודים סביב ובתוך מתקני משחק נדרשים להיות משולבים 
פנסים בהתאם לפרט בחוברת הפרטים- כלול במחיר, המדידה בהיטל על 

בין צירי העמודים.

42.6.0010

506,250.00506,250.00506,250.00506,250.00 פרגולותפרגולותפרגולותפרגולות 42.642.642.642.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,399,825.001,399,825.001,399,825.001,399,825.00 ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
155,250.00 345.00 450.00 מ"א מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 

120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות, כולל פרט חיבור בהפרשי 
גבהים, מרווחים נטו בין ניצבים לא יעלו על  8.5 ס"מ

44.1.0010

15,977.40 2,662.90 6.00 יח' שער פישפש ברוחב 1.10 מ' ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת 
ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון 
ומנעול תלייה, מעוגן ומבוטן בקרקע (דגם גדר הרשת בסעיף 44.1.150).

44.1.0020

62,230.00 177.80 350.00 מ"א מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור ,כולל 
עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור 

לקירות לפי פרט. המדידה: מ"א מאחז אופקי בלבד.

44.1.0030

442,575.00 983.50 450.00 מ"א גדר למגרש ספורט דגם "מגרש ספורט" או ש"ע בגובה 4.0 מ', מק"ט 7002 
תוצרת "אורלי" או ש"ע, לפי פרט ג/1268-4 או הנחיית האדריכל כולל 

אישור הקונס' לגדר וביסוס.

44.1.0040

12,000.00 2,000.00 קומפלט6.00 שער פישפש  דו כנפי ברוחב 3 מ' ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, 
מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון 

ותחתון ומנעול תלייה, מעוגן ומבוטן בקרקע (דגם גדר הרשת בסעיף 
.(44.1.150

44.1.0050

7,200.00 1,800.00 4.00 יח' כמו סעיף 44.1.070 אך ברוחב 1.1 מ' וגובה 1.8 מ', למגרשי כלבים. 44.1.0060

95,000.00 380.00 250.00 מ"א גדר למגרש כלבים בגובה 1.8 מ', כמו מק"ט 1012 תוצרת "אורלי" או ש"ע
לפי פרט ג/1268-5 כולל ביסוס.

44.1.0070

18,000.00 200.00 90.00 יח' מסגרת מתבת 20/60 ס"מ לקיר מתקני משחק בהתאם לפרט A4 בתכנית 
פרישת קירות מתקני משחק, מרווחים נטו בין ניצב לקיר/בין ניצבים לא 

יעלו על 8.5 ס"מ

44.1.0080

808,232.40808,232.40808,232.40808,232.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

808,232.40808,232.40808,232.40808,232.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202119

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,600.00 120.00 80.00 מ"ק הריסת קירות תומכים מכל סוג כולל סילוק לכל מרחק ואגרות , גדרות 

בטון קיימים או אלמנטים אחרים של פיתוח מבטון. הנפח הריסה כולל נפח
אבן בחזית קירות.

51.1.0010

9,600.009,600.009,600.009,600.00 עבודות הכנה ופירוק שונותעבודות הכנה ופירוק שונותעבודות הכנה ופירוק שונותעבודות הכנה ופירוק שונות 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
150,000.00 30.00 5,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק . המחיר כולל 

אגרות ופינוי לכל מרחק שהוא
51.2.0010

24,750.00 45.00 550.00 מ"א חפירה ו/או חציבה זהירה מעל קו מת"ג הנמצא לאורך הכביש בלבד, 
החפירה ברוחב 130 ס"מ ולעומק הנדרש המחיר כולל אגרות ופינוי לכל 

מרחק שהוא

51.2.0015

12,000.00 60.00 200.00 מ"ק תוספת לחפירה/חציבה עבור ביצוע חפירה/חציבה לבורות גישוש בתוואי 
יסודות. החפירה/חציבה מתבצעת באמצעות כלים קטנים לא יותר מ 

-"בובקאט" או כל כלי קטן אחר או ידני במקרים רגישים, הכל לפי החלטת
מפקח ובתאום עם רשות העתיקות.

51.2.0020

42,500.00 1.70 25,000.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. (בשטחי גינון 
לא יבוצע הידוק שתית)

51.2.0030

229,250.00229,250.00229,250.00229,250.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
486,000.00 90.00 5,400.00 מ"ק מצע  סוג א' מובא מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק

בהידוק מבוקר של עד 100% לפי מודיפייד א.א.ש.ה.ו
51.3.0010

345,000.00 60.00 5,750.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 
ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לצפיפות 98% מודפייד א.א.ש.ה.ו.  לפי
הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק), לביצוע לפי החלטת

מהנדס ביסוס. לכל סוג של החלפת קרקע הדורשת חומר נברר לרבות 
בשטחים מוגבלים

51.3.0020

488,800.00 16.00 30,550.00 מ"ק מילוי מעפר מקומי מכל סוג (מצע א/חומר נברר/מקומי מנופה) באתר או 
במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר 

בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת 
צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל, מיון, ניפוי, 
העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק לרבות עבודה בשטחים 

מוגבלים), כולל מיון וסילוק חומרים לא מתאימים.

51.3.0040

1,319,800.001,319,800.001,319,800.001,319,800.00 מצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובא 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
200,000.00 20.00 10,000.00 מ"ר יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 80/30-20 או ש"ע. 

המחיר: מ"ר אופקי לרבות חפיפות שטח. שלא ימדדו בנפרד
51.4.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202120

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
120,000.00 30.00 4,000.00 מ"ר  , Ace של חברת Gt-300i או מסוג Stabilenka 200/45 יריעה ארוגה מסוג

בעלת חוזק קריעה 200 ק"נ/מטר , היריעה תחרוג לפחות 1.5 מטר מצידי 
המשטח. מדידה אופקית כולל חפיפות שאינן משולמות בנפרד.

51.4.0020

8,100.00 4.50 1,800.00 מ"ר פריסת בד גאוטקסטיל לבן לא ארוג 200 גרם על כל המגרש כדורגל, 
כולל: התעלות, החפיפה והחיבורים יהיו של לפחות 30 ס"מ . החפיפה 

והתעלות כלולות במחיר ולא ימדדו בנפרד.

51.4.0030

328,100.00328,100.00328,100.00328,100.00 יריעות שריון וכוורותיריעות שריון וכוורותיריעות שריון וכוורותיריעות שריון וכוורות 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי) 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 45.00 400.00 מ"א אספקה והתקנת צינור ניקוז מולטיפלו או HYDRAWAY או שווה ערך על 

פי תוכנית הניקוז. הצנרת תפרש על המצע ותגיע עד לאמצע תעלת הניקוז
51.6.0010

2,185.00 19.00 115.00 מ"א הכנסת צינור ניקוז שרשורי לא עטוף בקוטר 125 מ"מ, והצינור יונח באופן 
חופשי (לא מתוח). במידה ויש צורך בחיבורים הדבר יעשה ע"י מחברים 

תקניים

51.6.0020

3,000.00 200.00 15.00 מ"ק כיסוי התעלות בחצץ שטוף בגודל 5-10 עד גובה פני התעלה 51.6.0030

55,650.00 210.00 265.00 מ"ק הכנסה ופריסת חצץ 4-8 שטוף על פי מפרט כולל פילוס בגרידר לייזר 51.6.0040

11,700.00 180.00 65.00 מ"ק הכנסה ופריסת חצץ לא שטוף 0-5 על פי מפרט, ההכנסה תעשה בעעזרת 
טופדרסר. כולל פילוס בגריידר ליזר והידוק במשטח

51.6.0050

5,800.00 2,900.00 2.00 יח' אספקה והתקנת שוחת ביקורת בקוטר 80 ס"מ מתוצרת "רומלוד" או ש"ע, 
עם מכסה שטוח 5 טון. על התחתית להיות נמוכה לפחות ב- 20 ס"מ מגובה

יציאת הצנרת, והחיבורים יעשו ע"י אטמים תקניים

51.6.0060

4,000.00 2,000.00 קומפלט2.00 חפירה, אספקה והנחת צינור PVC 200 מ"מ מהברכות לשוחת הניקוז. 
מילוי התעלה יהיה באדמת חול

51.6.0070

100,335.00100,335.00100,335.00100,335.00 עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי)עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי)עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי)עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי) 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 51.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,230.00 2,890.00 7.00 יח' תא קליטה ראשי במידות 76/37 ס"מ ובעומק 1.25 מ' ללא אבן שפה, מס' 

רשתות 1 ומסגרת ממין C250 (25 טון)
51.7.0010

28,700.00 2,050.00 14.00 יח' תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 76/37 
ס"מ ובעומק פנים 0.51 מ', ללא אבן שפה, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין 

C250 (25 טון)

51.7.0020

2,000.00 500.00 4.00 יח' התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ 
(ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

51.7.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202121

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,760.00 560.00 21.00 יח' תוספת לתא קליטה עבור מסגרת ורשת מלבניים ממין D400 (40 טון), 

במקום מסגרת ורשת ממין C250 (25 טון)
51.7.0040

62,690.0062,690.0062,690.0062,690.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 51.751.751.751.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,049,775.002,049,775.002,049,775.002,049,775.00 כבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אספלט- מגרשים 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,350.00 61.00 350.00 מ"ר שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 8 ס"מ בשכבת אחת מתערובת עם 

אבן דולומיט גודל ,PG68-10 מקסימלי 37.5 מ"מ (" 1 1/2 ), ביטומן/ 
לרבות פיזור והידוק

52.1.0010

43,400.00 31.00 1,400.00 מ"ר תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 
PG70-10 למגרש משולב.

52.1.0020

64,750.0064,750.0064,750.0064,750.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.152.152.152.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,800.00 2.00 1,400.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ''ר (מגרש 

ספורט) למגרש משולב.
52.2.0010

2,800.002,800.002,800.002,800.00 שונותשונותשונותשונות 52.252.252.252.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

67,550.0067,550.0067,550.0067,550.00 עבודות אספלט- מגרשיםעבודות אספלט- מגרשיםעבודות אספלט- מגרשיםעבודות אספלט- מגרשים 52525252 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.2 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין 

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה והתשלום, אלא אם צויין אחרת 
בסעיף.

.3 מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת 
החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, כולל לסלע מוצק רצוף.

יח' כל צנרת המים/ביוב/ניקוז/קולחין תסומן בסרט סימון 57.1.0030

יח' מילוי חוזר בכל סוגי העבודה מהודק בשכבות של 20 ס"מ 57.1.0040

הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעולהערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעולהערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעולהערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלדה לאספקת מים 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202122

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,380.00 169.00 20.00 מ"א צינורות פלדה קוטר ",2 עובי דופן 3.65 מ"מ, עם עטיפה חיצונית 

פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי 
פנים מלט צמנט,כולל ספחים לרבות מחברים מונחים בקרקע בעומק עד 

1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

57.11.0010

4,900.00 196.00 25.00 מ"א צינורות פלדה קוטר ",3 עובי דופן 5/32 מ"מ, עם עטיפה חיצונית 
פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי 

פנים מלט צמנט, כולל ספחים לרבות מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 
1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

57.11.0020

7,380.00 246.00 30.00 מ"א צינורות פלדה קוטר ",4 עובי דופן ",5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן 
שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט 

צמנט, כולל ספחים לרבות מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', 
לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

57.11.0030

2,930.00 293.00 10.00 מ"א צינורות פלדה קוטר ",6 עובי דופן ",5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן 
שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט 

צמנט, כולל ספחים לרבות מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', 
לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

57.11.0040

18,590.0018,590.0018,590.0018,590.00 צינורות פלדה לאספקת מיםצינורות פלדה לאספקת מיםצינורות פלדה לאספקת מיםצינורות פלדה לאספקת מים 57.1157.1157.1157.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים לאספקת מים 57.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 120.00 30.00 מ"א  PE-100 קוטר 63 מ"מ, מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן מסוג

"מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, כולל ספחים לרבות מחברים, 
מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול 

ומילוי חוזר

57.12.0010

58,500.00 130.00 450.00 מ"א  PE-100 קוטר 75 מ"מ, מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן מסוג
"מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע,כולל ספחים לרבות מחברים, מונחים
בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

57.12.0020

126,000.00 180.00 700.00 מ"א  PE-100 קוטר 110 מ"מ, מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן מסוג
"מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, כולל ספחים לרבות מחברים, 

מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול 
ומילוי חוזר

57.12.0030

240,500.00 260.00 925.00 מ"א  PE-100 קוטר 160 מ"מ, מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן מסוג
"מריפלקס", SDR-11 דרג 16 או ש"ע, כולל ספחים לרבות מחברים, 

מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול 
ומילוי חוזר

57.12.0040

428,600.00428,600.00428,600.00428,600.00 צינורות פלסטיים לאספקת מיםצינורות פלסטיים לאספקת מיםצינורות פלסטיים לאספקת מיםצינורות פלסטיים לאספקת מים 57.1257.1257.1257.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי מים 57.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 2,550.00 2.00 יח' חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "6 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "6,

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

הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת 
המצב לקדמותו

57.14.0010

5,100.005,100.005,100.005,100.00 חיבור קווי מיםחיבור קווי מיםחיבור קווי מיםחיבור קווי מים 57.1457.1457.1457.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים 57.21 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202123

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,480.00 2,620.00 4.00 יח' מגוף טריז רחב קוטר "6 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 

(רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים
57.21.0010

7,600.00 3,800.00 קומפלט2.00 "גמל" עילי קוטר ",6 לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 
מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) 

לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם.כולל ארון מסגרות ע"פ הנחיות 
אדריכל/מנהל פרויקט

57.21.0020

18,080.0018,080.0018,080.0018,080.00 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מיםמגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מיםמגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מיםמגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים 57.2157.2157.2157.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים בקווי מים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,040.00 12,040.00 1.00 יח' שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "6 עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או

ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים 
ובדיקה למז"ח

57.22.0010

12,040.0012,040.0012,040.0012,040.00 שסתומים ומסננים בקווי מיםשסתומים ומסננים בקווי מיםשסתומים ומסננים בקווי מיםשסתומים ומסננים בקווי מים 57.2257.2257.2257.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,240.00 1,560.00 קומפלט4.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",2 מחובר בהברגה, לרבות זקף

קוטר ",2 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים
57.26.0010

14,770.00 2,110.00 קומפלט7.00 ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר ",3 מחובר בהברגה או ע"י 
אוגן, לרבות זקף קוטר "4 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

57.26.0020

5,740.00 820.00 7.00 יח' תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר ",4 למניעת הצפה 57.26.0030

26,750.0026,750.0026,750.0026,750.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבנייןברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.2657.2657.2657.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול 57.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות: .1 בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם עבודות חפירה הכוונה 

עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, כולל לסלע מוצק רצוף.

4,000.00 160.00 25.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ,
לפי ת"י ,884 כולל ארון מסגרות ע"פ הנחיות אדריכל/מנהל פרויקט, 

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 ס"מ

57.32.0020

51,300.00 190.00 270.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,
לפי ת"י ,884 כולל ארון מסגרות ע"פ הנחיות אדריכל/מנהל פרויקט, 

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 ס"מ

57.32.0030

10,250.00 205.00 50.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,
לפי ת"י ,884 כולל ארון מסגרות ע"פ הנחיות אדריכל/מנהל פרויקט, 

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ',לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 ס"מ

57.32.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202124

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,625.00 225.00 25.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,

לפי ת"י ,884 כולל ארון מסגרות ע"פ הנחיות אדריכל/מנהל פרויקט, 
מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ',לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 ס"מ

57.32.0050

71,175.0071,175.0071,175.0071,175.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעולצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעולצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעולצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול 57.3257.3257.3257.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המכסים יבוצעו ע"פ פרט הגיחון הכולל לוגו של חברת הגיחון עם 

כיתוב "ביוב"

3,950.00 3,950.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

57.42.0020

52,800.00 4,400.00 12.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0030

4,860.00 4,860.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0040

5,320.00 5,320.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0050

35,400.00 5,900.00 6.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

57.42.0060

6,580.00 6,580.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202125

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,820.00 7,940.00 3.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0080

17,640.00 8,820.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0090

19,600.00 9,800.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 
B125 (12.5 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F-910" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0100

50,910.00 16,970.00 3.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או "F-910"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0110

37,400.00 18,700.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או "F-910"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0120

20,400.00 20,400.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או "F-910"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0130

23,900.00 23,900.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או "F-910"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0140

51,240.00 25,620.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולםוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או "F-910"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

57.42.0150



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202126

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

353,820.00353,820.00353,820.00353,820.00 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות 57.4257.4257.4257.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לשוחות בקרה לביוב 57.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,680.00 960.00 8.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. 

בקוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון) במקום ממין B125 (12.5 טון)
57.43.0010

2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00 תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 180 ס"מ עבור 
בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.75 מ'

57.43.0020

9,880.009,880.009,880.009,880.00 תוספות לשוחות בקרה לביובתוספות לשוחות בקרה לביובתוספות לשוחות בקרה לביובתוספות לשוחות בקרה לביוב 57.4357.4357.4357.43 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפלי ביוב, חיצוני ופנימי 57.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 1,000.00 קומפלט2.00 מפל חיצוני קוטר 200 מ"מ ("8). עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים מ 

- ,P.V.C לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'. הכל 
מושלם ע"פ פרט מס' 1 בגיליון פרטים

57.46.0010

2,000.002,000.002,000.002,000.00 מפלי ביוב, חיצוני ופנימימפלי ביוב, חיצוני ופנימימפלי ביוב, חיצוני ופנימימפלי ביוב, חיצוני ופנימי 57.4657.4657.4657.46 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,100.00 2,100.00 קומפלט1.00 חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה 

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

57.47.0010

2,100.002,100.002,100.002,100.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.4757.4757.4757.47 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 540.00 50.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 

"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ 
מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד 

לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר מהודק בשכבות

57.51.0010

28,000.00 560.00 50.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ'ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 

ס"מ

57.51.0020

24,800.00 620.00 40.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ'ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 

ס"מ

57.51.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202127

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79,200.00 660.00 120.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 

"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 40 ס"מ 
מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ'ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 

ס"מ

57.51.0040

532,000.00 1,330.00 400.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 80 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ'ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) מילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 

ס"מ

57.51.0050

345,000.00 1,380.00 250.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 80 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 

ס"מ

57.51.0060

120,000.00 1,500.00 80.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 3 קוטר 80 ס"מ 

מונחים בקרקע בעומק מעל 3.75 מ'ועד 4.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 

ס"מ

57.51.0070

1,156,000.001,156,000.001,156,000.001,156,000.00 צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזויןצינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזויןצינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזויןצינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין 57.5157.5157.5157.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המכסים יבוצעו ע"פ פרט הגיחון הכולל לוגו של חברת הגיחון עם 

כיתוב "ניקוז"

64,980.00 10,830.00 6.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/140 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 50 או 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי 
דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות 

חפירה ומילוי חוזר

57.62.0020

64,980.0064,980.0064,980.0064,980.00 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרושוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרושוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרושוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרו 57.6257.6257.6257.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,160.00 770.00 קומפלט8.00 חיבור קו ניקוז קוטר 40 ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה, 

עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם
57.65.0010

1,040.00 1,040.00 קומפלט1.00 חיבור קו ניקוז קוטר 80 ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה, 
עבודות החיבור והחומרים הדרושים, מותקן מושלם

57.65.0020

7,200.007,200.007,200.007,200.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםחיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםחיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימיםחיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 57.6557.6557.6557.65 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,176,315.002,176,315.002,176,315.002,176,315.00 קווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעול 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 60 פרק:

ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי 60.10 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202128

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: פארק ספורט ושצ"פ

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות רג'י יופעלו בהנחיית מפקח בכתב בלבד, ללא הנחיה בכתב 

העבודות לא ישולמו

8,000.00 80.00 100.00 ש"ע פועל בנין מקצועי 60.10.0010

7,000.00 70.00 100.00 ש"ע פועל בנין פשוט 60.10.0020

3,000.00 120.00 25.00 ש"ע פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל 60.10.0030

18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשיש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשיש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשיש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי 60.1060.1060.1060.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים 60.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,200.00 600.00 12.00 ש"ע טרקטור 460 כ"ס זחלי עם דחפור ורוטר הידראולי - דגם D-9L או ש"ע 

מ-1981 ומעלה
60.30.0010

3,840.00 320.00 12.00 ש"ע יעה אופני (שופל) 170-215 כ"ס - דגם F, L-120/950 מ-1993 60.30.0020

2,500.00 250.00 10.00 ש"ע J.C.B525 יעה טלסקופי מ-100 כ"ס, כף + מלגזה - דגם 60.30.0030

4,000.00 400.00 10.00 ש"ע מחפר הידראולי זחלי (באגר) עם פטיש שבירה וכף - דגם קטרפילר 325 או
ש"ע

60.30.0040

4,800.00 200.00 24.00 ש"ע  J.C.B מחפרון אופני עד 80 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף מכל סוג וגודל
או דומה

60.30.0050

2,500.00 2,500.00 1.00 י"ע משאית רכינה שני צירים עם ארגז בקיבול 15-18 מ"ק לא פחות מ- 15 מ"ק 60.30.0070

24,840.0024,840.0024,840.0024,840.00 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליותש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליותש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליותש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות 60.3060.3060.3060.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

42,840.0042,840.0042,840.0042,840.00 מחירי שעות עבודה ושכירת ציודמחירי שעות עבודה ושכירת ציודמחירי שעות עבודה ושכירת ציודמחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 60606060 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

19,175,912.6419,175,912.6419,175,912.6419,175,912.64 פארק ספורט ושצ"פפארק ספורט ושצ"פפארק ספורט ושצ"פפארק ספורט ושצ"פ 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202129

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: סקייט פארק

עבודות בטון 2 פרק:

עבודות בטון 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,000.00 1,300.00 מ"ר בריכות מתקן החלקה מבטון ב-,40 דרגת חשיפה 3 , בעובי 15ס"מ, 

משטחים משופעים ואופקיים. בהתזה ו/או יציקה רגילה במישוריים 
משופעים, מעוגלים, רמפות, מדרגות והגבהות. הבטון יכיל סיבי פולי 

פרופילן או נילון. הכל לפי המפרט המיוחד ,02.05 ,02.06 02.08 ופרטים 
בתוכניות. גמר שכבת שחיקה בהחלקת הליקופטר ו/או ידנית. המד ידה 

בהיטל על. המחיר כולל הזיון , עד 120 ק"ג למ"ק .

2.1.0010

לא לחישוב !!! 1,600.00 35.00 מ"ק תוספת מחיר למתקן החלקה סעיף 02.010 בגין יציקת אלמנטי בטון 
בודדים, הגבהות , שן להשענת קורות מסד , טריבונות ומדרגות, בטון 

ב-,40 דרגת חשיפה 3 , לרבות בתוואי מעגלי ביציקה רגילה או בטון מותז 
.

2.1.0020

לא לחישוב !!! 35.00 20.00 מ"א תפר הפסקת יציקה, לפי פרטים בתוכנית. 2.1.0030

לא לחישוב !!! 25.00 40.00 מ"א תפר הפרדה, לפי פרטים בתוכניות. 2.1.0040

לא לחישוב !!! 50.00 265.00 מ"ר מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ , מתחת לאלמנטי בטון בודדים, טריבונות 
ויסודות קירות.

2.1.0050

לא לחישוב !!! 10.00 690.00 מ"ר מצע פוליאטילן כפול 0.3 מ"מ מתחת למרצפים אופקיים. (המדידה לפי 
שטח הכיסוי)

2.1.0060

לא לחישוב !!! 1,450.00 37.00 מ"ק יסודות בטון ב-40 , דרגת חשיפה 3 , לקירות תומכים. המחיר כולל הזיון 
עד 90 ק"ג למ"ק .

2.1.0070

לא לחישוב !!! 2,050.00 45.00 מ"ק קירות תומכים ב-40 , דרגת חשיפה 3 , בעובי 20 ס"מ , לרבות ביצוע 
בתוואי מעגלי . המחיר כולל הזיון עד 90 ק"ג למ"ק .

2.1.0080

לא לחישוב !!! 1,800.00 25.00 מ"ק יסודות בטון ב-30 , דרגת חשיפה 3 , עמודי תאורה ושמשיות הכולל 
עבודות עפר . המחיר כולל הזיון עד 100 ק"ג למ"ק.

2.1.0090

לא לחישוב !!! 2,000.00 4.00 מ"ק עמודי יסוד בטון ב-30 , דרגת חשיפה ,3 בחתך 100X100 ס"מ לעמודי 
תאורה . המחיר כולל הזיון עד 100 ק"ג למ"ק . וכלוב לעמוד

2.1.0100

לא לחישוב !!! 70.00 105.00 יח' יסודות בודדים בטון ב-30 , במידות 60/60/60 ס"מ לגדר מוסדית , המחיר 
כולל עבודות עפר.

2.1.0110

לא לחישוב !!! 1,800.00 55.00 מ"ק טריבונות וקירות ישיבה מבטון ב-30 , דרגת חשיפה .3 גמר בהחלקה דפנות
בטון חשוף. המחיר כולל הזיון עד 80 ק"ג למ"ק .

2.1.0120

לא לחישוב !!! 2,300.00 7.00 מ"ק בורות ניקוז לבריכות מבטון ב-40 , דרגת חשיפה 3 , רצפה וקירות בעובי 
25 ס"מ . המחיר כולל הזיון עד 100 ק"ג למ"ק .

2.1.0130

לא לחישוב !!! 4,700.00 10.00 טון תוספת מחיר לעבודות בטון עבור מוטות פלדה מצולעים ורשתות 
מרותכות, בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטונים. במידה והכמות עולה 

על המתוכנן.

2.1.0140

עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202130

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: סקייט פארק

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 35.00 מ"ר איטום חיצוני של בורות ניקוז לפי המפרט המיוחד 05.06.1 5.1.0010

לא לחישוב !!! 120.00 18.00 מ"ר איטום פנימי של בורות ניקוז לפי המפרט המיוחד 05.06.2 5.1.0020

לא לחישוב !!! 200.00 3.00 יח' איטום צנרת , לפי המפרט המיוחד 05.04 5.1.0030

לא לחישוב !!! 150.00 12.00 מ"א איטום תפרי הפסקת יציקה לפי המפרט המיוחד 05.05 5.1.0040

עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

עבודות בטון 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,050.00 6.00 מ"ק קיר בטון ב-30 ברוחב 45 ס"מ לישיבה, בגמר בטון חשוף ע"י שימוש 

בתבניות פורמייקה, לרבות דוגמא מאושרת ע"י האדריכל, כולל: יסוד, 
מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקזים, זיון הקיר וכל הנדרש לביצוע הקיר 

בשלמותו

40.3.0010

עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות שונות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 100.00 175.00 מ"א קופינג צינור עגול QUARTER COPING DETAIL  כולל עיגון לבטון בזמן

יציקה, הנחיות צבע במפרט קונסטרוקציה.
40.4.0010

לא לחישוב !!! 300.00 40.00 מ"א POOL COPING תוצרת PENROSE או ש"ע יבוא, התקנה והדבקה בדבק 
עפ"י הנחיות קונס'. הנחיות צבע במפרט קונסטרוקציה

40.4.0020

לא לחישוב !!! 300.00 40.00 מ"א קופינג צינור מרובע QUARTER COPING DETAIL כולל עיגון לבטון 
בזמן יציקה, הנחיות צבע במפרט קונסטרוקציה.

40.4.0030

לא לחישוב !!! 450.00 200.00 מ"א מעקה בטיחות לפי פרט בגובה 1.10 מ' גדר צבועה ומגולוונת עובי דופן 
לפי הנחיות קונס' כולל חיבורים נסתרים וקידוחם בבטון ליסודות, כולל 

יסודות.

40.4.0040

לא לחישוב !!! 6,800.00 1.00 יח' שער כניסה וחירום כנרת דו-כנפי 2.8 מ' כולל חיבורים נסתרים וקידוחים 
בבטון ליסודות לפי פרט נפרד.

40.4.0050

לא לחישוב !!! 4,000.00 2.00 יח' שילוט לסקייטפארק במידות: 140/85 ס"מ, שני לוחות אלומיניום 10 מ"מ 
בגימור טבעי מוברש, כולל יסוד 40/40/40 ס"מ, מתורגם ב-3 שפות

40.4.0060

לא לחישוב !!! 400.00 10.00 מ"א מעקות מיוחדים "SPECIAL RAIL" בחתך 2/15 ס"מ צבועים בצבע לפי 
בחירת האדריכל , הנחיות צבע במפרט קונסטרוקציה.

40.4.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202131

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: סקייט פארק

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,500.00 1.00 יח' שער כניסה וחרום "כנרת" חד כנפי 1.2 מ' כולל חיבורים נסתרים וקידוחים

בבטון ליסודות לפי פרט נפרד
40.4.0080

לא לחישוב !!! 7,500.00 3.00 יח' שמשיות תוצרת חב' אפריקנה או ש"ע בקוטר 4 מ', כולל התקנה 40.4.0090

לא לחישוב !!! 800.00 5.00 מ"א שילוב משענת ומסגרת עץ איפאה ופרופילי נירוסטה בספסלים 40.4.0100

עבודות שונותעבודות שונותעבודות שונותעבודות שונות 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות עפר 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2.70 1,800.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף, לפי המפרט 

המיוחד.
51.2.0010

לא לחישוב !!! 50.00 10.00 מ"ק חפירה לבורות ניקוז 51.2.0020

לא לחישוב !!! 30.00 4,000.00 מ"ר  , Ace של חברת Gt-300i או מסוג Stabilenka 200/45 יריעה ארוגה מסוג
בעלת חוזק קריעה 200 ק"נ/מטר , היריעה תחרוג לפחות 1.5 מטר מצידי 

המשטח. מדידה אופקית כולל חפיפות שאינן משולמות בנפרד.

51.2.0030

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 650.00 מ"ק מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק 

בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו. עובי סופי 40 ס"מ
51.3.0010

לא לחישוב !!! 60.00 5,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 
ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 

(המחיר כולל ההידוק) עד 0010,0 מ"ק.

51.3.0020

מצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובא 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סקייט פארקסקייט פארקסקייט פארקסקייט פארק 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202132

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: כביש וחניון

מתקני חשמל ובקרה 8 פרק:

מערכות ומתקני תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,000.00 40.00 800.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

8.2.0010

12,000.00 2,000.00 6.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל "עיריית ירושלים" וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

סוג המערכת. התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 100 ס"מ, עם שלבי טיפוס, 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

8.2.0020

27,500.00 1,100.00 25.00 יח' תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין ב-30 לעמוד תאורה 10 מ' גובה במידות 
שלא יפחתו מ0.9X0.9X1.75 מ' או כלונס בקוטר 1.0 מטר ועומק 1.8 מטר, 

כולל פס מגולוון מפלדה 50X4 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור 
הארקת יסוד, ברגי יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי 
בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע 

של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בורגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון, 
מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה המחיר כולל ברגי יסוד לבסיס.

8.2.0030

126,000.00 4,500.00 28.00 יח' עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך מתומן בגובה 10 מ' טבול באבץ חם 
כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף הכנה 2 תאי אביזרים וכל 
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבורהזרוע בראשו. לפי תוכנית 
קומפלט. לרבות 2 ברגי הארקה מפליז בקוטר" 3/4 לרבות שרוול זנד

8.2.0040

18,360.00 17.00 1,080.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.

8.2.0050

2,100.00 7.00 300.00 מ"א כבל 2.5X3 N2XY ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה למגש 
האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר הנדרשים.

8.2.0060

28,080.00 26.00 1,080.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ''ר, מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו. מדידה 

אופקית - עליות כלולות במחיר

8.2.0070

3,300.00 33.00 100.00 מ"א צינור שחור מפוליאטילן (H.D.P.E) דרג 10 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 8.1 
מ"מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

8.2.0080

32,400.00 30.00 1,080.00 מ"א כבל אלומיניום 5x25 NA2XY ממ"ר כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 
5 אצבעות מתוצרת "רייקם" או " מגלן או שווה איכות מאושר, לסגירת 

קצוות הכבל.

8.2.0090

12,000.00 3,000.00 4.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם ITALO1-102W ממשפחה מאושרת 
לשימוש בעיריית ירושלים , ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 שעות

בעירה של מכלול גוף התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות , עקומה 
OF3 STE-M2F 3-7-4M פוטומטרית

8.2.0100

27,000.00 3,000.00 9.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם ITALO01-102W ממשפחה מאושרת 
לשימוש בעיריית ירושלים , ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 שעות

בעירה של מכלול גוף התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות ,עקומה 
OR3 STW 3-7-4M פוטומטרית

8.2.0110



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202133

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: כביש וחניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,000.00 3,000.00 12.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם ITALO01-82W ממשפחה מאושרת 

לשימוש בעיריית ירושלים , ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 שעות
בעירה של מכלול גוף התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות ,עקומה 

STE-S 3-560-4M פוטומטרית

8.2.0120

1,000.00 500.00 2.00 יח' בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ, כולל 
מכסה מיציקת פלדה לעומס 12.5 טון עם סמל "עיריית ירושלים" וכיתוב 
בהטבעה לפי סטנדרט עיריית ירושלים, כולל חפירת הבור, התקנת התא, 

הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

8.2.0130

600.00 300.00 2.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ''מ ובאורך 3 מ', כולל כל 
האביזרים.

8.2.0140

7,000.00 250.00 28.00 יח' פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך 50X4 מ''מ, באורך 30 
ס''מ לפחות, המותקן בעמוד תאורה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי 

הארקה .

8.2.0150

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

8.2.0160

8,400.00 300.00 28.00 יח' אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל 
מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, 

בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי

עם ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

8.2.0170

350.00 350.00 1.00 יח' אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו ל 2 פנסים כוולל 
מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, 

בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי

עם ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

8.2.0180

3,600.00 300.00 12.00 יח' צלחת דקורטיבית לעמוד תאורה 8.2.0190

2,500.00 100.00 25.00 יח' מחזיק דגלים כפול (ניתן לפירוק) לשני דגלים, מפלדה מגולוון בעובי 4 
מ"מ, לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח לניקוז מים 

בתחתית הצינור של הדגל.

8.2.0200

8,400.00 350.00 24.00 יח' אספקה לאתר של זרוע יחידה לעמוד מתומן, באורך אופקי עד 1.5 מ' 
מותאמת לעמוד פלדה מתומן, למהירות רוח 47 מ' לשניה.

8.2.0210

450.00 450.00 1.00 יח' אספקה לאתר של זרוע כפולה בזווית 90 מעלות לעמוד מתומן, באורך 
אופקי עד 1.5 מ' מותאמת לעמוד פלדה מתומן, למהירות רוח 47 מ' 

לשניה.

8.2.0220

137,500.00 5,500.00 25.00 יח' אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני מגלוון בחתך עגול מהדגם המאושר 
ע''י עיריית ירושלים , בגובה עד 12 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד 

לנשיאת זרוע בודדת או כפולה באורך אופקי עד 1.5 מטר, טבול באבץ חם,
למהירות רוח 47 מ' לשניה, וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

8.2.0230

530,540.00530,540.00530,540.00530,540.00 מערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202134

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: כביש וחניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

530,540.00530,540.00530,540.00530,540.00 מתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

תת פרק 40.1 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,116.60 372.20 קומפלט3.00 אבן חנייה לנכים 80/80/8 ס"מ ( 4 יח') כדוגמת אקרשטיין או ש"ע. 40.1.0010

11,900.00 85.00 140.00 מ"א אבן שפה טרומה באורך 0.5 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום 
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע - אבן מעבר בחניון

40.1.0020

1,890.00 90.00 21.00 מ"א אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 
20/25/50ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין 

או ש"ע

40.1.0030

112,000.00 70.00 1,600.00 מ"ר אבן שפה טרומה באורך 1או 0.5 מ' במידות 30/100/15 ס"מ,(כנ"ל). המחיר
כולל יסוד ומשענת בטון.

40.1.0040

10,035.00 66.90 150.00 מ"א אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון
אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.(לחניה)

40.1.0050

79,750.00 145.00 550.00 מ"ר ריצוף חניה אבן משתלבת ריבוע "טוסקנה" מק"ט 12.5X12.5X7, 1572 ס"מ
בגוון צבע שחור תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. לפי פרט ר/1268-15 כולל 

כל המופיע בפרט.

40.1.0060

8,000.00 160.00 50.00 מ"ר כמו סעיף 40.1.900 אך בגוון לבן (סימון חניות ומעברי חציה) כולל כל 
המופיע בפרט.

40.1.0070

224,691.60224,691.60224,691.60224,691.60 תת פרק 40.1תת פרק 40.1תת פרק 40.1תת פרק 40.1 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

224,691.60224,691.60224,691.60224,691.60 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,600.00 12.00 800.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי 

וסילוק .
51.1.0010

554.50 110.90 5.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות פירוק העמוד והיסוד, 
לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0020

28,000.00 20.00 1,400.00 מ"א ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברת, בכל עובי שידרש 51.1.0030

22,400.00 8.00 2,800.00 מ"ר קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5.01 ועד 10 ס"מ לרבות טאטוא, 
פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.

51.1.0040

60,554.5060,554.5060,554.5060,554.50 עבודות הכנה ופירוק שונותעבודות הכנה ופירוק שונותעבודות הכנה ופירוק שונותעבודות הכנה ופירוק שונות 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 25/02/202135

כתב כמויות למכרז מספר 131/2020
mעבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

תת כתב: כביש וחניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
126,000.00 90.00 1,400.00 מ"ק מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק 

בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.
51.3.0010

49,500.00 90.00 550.00 מ"ק מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 
100% לפי מודיפייד אאשטו.

51.3.0020

לא לחישוב !!! 60.00 3,300.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 
ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 

(המחיר כולל ההידוק) עד 0010,0 מ"ק.

51.3.0030

52,800.00 16.00 3,300.00 מ"ק מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר 
במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק 
בהידוק מבוקר לכל דרגת צפית נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר

כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק), כולל עבודה 
בשטחים מוגבלים

51.3.0040

228,300.00228,300.00228,300.00228,300.00 מצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובא 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,484.00 174.20 20.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0010

4,620.00 4.40 1,050.00 מ"א צביעת אבני שפה 51.9.0020

2,710.00 135.50 20.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

2,600.00 2.60 1,000.00 מ"א צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ , בצבע 
לבן/צהוב/כתום

51.9.0040

660.00 22.00 30.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה 
בצבעלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). כולל סימון פסי 

האטה

51.9.0050

290.00 29.00 10.00 יח' צביעת חץ בודד. 51.9.0060

216.60 36.10 6.00 יח' צביעת חץ כפול. 51.9.0070

184.00 46.00 4.00 יח' סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל 437 (צביעת משטח וסימון 437 ). 51.9.0080

14,764.6014,764.6014,764.6014,764.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרךתמרורים, צביעה ואביזרי דרךתמרורים, צביעה ואביזרי דרךתמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.951.951.951.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

303,619.10303,619.10303,619.10303,619.10 כבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: כביש וחניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
74,800.00 34.00 2,200.00 מ"ר תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 

PG68-10
52.1.0010

70,400.00 32.00 2,200.00 מ"ר תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 
PG68-10

52.1.0020

145,200.00145,200.00145,200.00145,200.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.152.152.152.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,960.00 1.80 2,200.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ''ר 52.2.0010

3,300.00 1.50 2,200.00 מ"ר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ''ר 52.2.0020

2,400.00 24.00 100.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 52.2.0030

26,560.00 664.00 40.00 מ"א פסי האטה לפי תכנית, העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, 
ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, 

צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות

52.2.0040

36,220.0036,220.0036,220.0036,220.00 שונותשונותשונותשונות 52.252.252.252.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

181,420.00181,420.00181,420.00181,420.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 52525252 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,240,270.701,240,270.701,240,270.701,240,270.70 כביש וחניוןכביש וחניוןכביש וחניוןכביש וחניון 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



25/02/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 37

מכרז מספר :131/2020
עבודות פיתוח שצ"פ הר חומה

ניר פרצלינה מנהל פרוייקט: 20,416,183.34 אומדן (ללא מע"מ):

שצפ 850 845 בהר חומה 647 פרוייקט:
בצוע 2

ריכוז למכרז

פארק ספורט ושצ"פ 1 תת כתב:

סה"כ נושא
537,870.00 בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

537,870.00עבודות בטון וקירות תומכים 1.2 סה"כ לפרק:
3,040.00 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים 1.7.11 תת פרק:

19,830.00 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר 1.7.12 תת פרק:
1,360.00 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים 1.7.21 תת פרק:

24,230.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:
1,958,914.24 מערכות ומתקני תאורה 1.8.2 תת פרק:

28,287.00 לוח "אירועים והזנה למבנים" . 1.8.3 תת פרק:
104,200.00 תשתיות עבור מערכת מצלמות 1.8.4 תת פרק:

2,091,401.24מתקני חשמל ובקרה 1.8 סה"כ לפרק:
464,800.00 מסגרות חרש 1.19.1 תת פרק:

464,800.00עבודות מסגרות חרש 1.19 סה"כ לפרק:
2,318,500.00 ריצוף שבילים, מדרכות 1.40.1 תת פרק:
3,531,630.00 קירות תומכים 1.40.3 תת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 1.40.4 תת פרק:
5,850,130.00עבודות פיתוח 1.40 סה"כ לפרק:

961,600.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 1.41.1 תת פרק:
764,736.00 עבודות השקיה 1.41.2 תת פרק:

1,936,608.00 גינון ונטיעות 1.41.3 תת פרק:
3,662,944.00עבודות גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

383,000.00 ספסלים ומערכות ישיבה 1.42.2 תת פרק:
103,000.00 אשפתונים וברזיות 1.42.4 תת פרק:
407,575.00 מתקני משחק 1.42.5 תת פרק:
506,250.00 פרגולות 1.42.6 תת פרק:

1,399,825.00ריהוט חוץ 1.42 סה"כ לפרק:
808,232.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 1.44.1 תת פרק:

808,232.40גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 1.44 סה"כ לפרק:
9,600.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 1.51.1 תת פרק:

229,250.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:
1,319,800.00 מצעים ומילוי מובא 1.51.3 תת פרק:

328,100.00 יריעות שריון וכוורות 1.51.4 תת פרק:
100,335.00 עבודות עפר וניקוז (דשא סינטטי) 1.51.6 תת פרק:
62,690.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 1.51.7 תת פרק:

2,049,775.00כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:
64,750.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 1.52.1 תת פרק:

2,800.00 שונות 1.52.2 תת פרק:
67,550.00עבודות אספלט- מגרשים 1.52 סה"כ לפרק:

הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול 1.57.1 תת פרק:



סה"כ נושא

18,590.00 צינורות פלדה לאספקת מים 1.57.11 תת פרק:
428,600.00 צינורות פלסטיים לאספקת מים 1.57.12 תת פרק:

5,100.00 חיבור קווי מים 1.57.14 תת פרק:
18,080.00 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים 1.57.21 תת פרק:
12,040.00 שסתומים ומסננים בקווי מים 1.57.22 תת פרק:
26,750.00 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 1.57.26 תת פרק:
71,175.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול 1.57.32 תת פרק:

353,820.00 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות 1.57.42 תת פרק:
9,880.00 תוספות לשוחות בקרה לביוב 1.57.43 תת פרק:
2,000.00 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי 1.57.46 תת פרק:
2,100.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1.57.47 תת פרק:

1,156,000.00 צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין 1.57.51 תת פרק:
64,980.00 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות 1.57.62 תת פרק:

7,200.00 חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים 1.57.65 תת פרק:
2,176,315.00קווי מים, ביוב ותיעול 1.57 סה"כ לפרק:

18,000.00 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי 1.60.10 תת פרק:
24,840.00 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים 1.60.30 תת פרק:

42,840.00מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 1.60 סה"כ לפרק:

פארק ספורט ושצ"פסה"כ לתת כתב: 119,175,912.64

סקייט פארק 2 תת כתב:

סה"כ נושא
עבודות בטון 2.2.1 תת פרק:

עבודות בטון 2.2 סה"כ לפרק:
עבודות איטום 2.5.1 תת פרק:

עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:
עבודות בטון 2.40.3 תת פרק:
עבודות שונות 2.40.4 תת פרק:

עבודות פיתוח 2.40 סה"כ לפרק:
עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

מצעים ומילוי מובא 2.51.3 תת פרק:
עבודות עפר 2.51 סה"כ לפרק:

סקייט פארקסה"כ לתת כתב: 2

כביש וחניון 3 תת כתב:

סה"כ נושא
530,540.00 מערכות ומתקני תאורה 3.8.2 תת פרק:

530,540.00מתקני חשמל ובקרה 3.8 סה"כ לפרק:
224,691.60 תת פרק 40.1 3.40.1 תת פרק:

224,691.60עבודות פיתוח 3.40 סה"כ לפרק:
60,554.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 3.51.1 תת פרק:

228,300.00 מצעים ומילוי מובא 3.51.3 תת פרק:
14,764.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 3.51.9 תת פרק:

303,619.10כבישים ופיתוח 3.51 סה"כ לפרק:
145,200.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 3.52.1 תת פרק:
36,220.00 שונות 3.52.2 תת פרק:

181,420.00עבודות אספלט 3.52 סה"כ לפרק:

כביש וחניוןסה"כ לתת כתב: 31,240,270.70

20,416,183.34סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

20,416,183.34 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:


