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23/02/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

124/2020מכרז מספר :

הקמת מבנה מרכז טניס

שחר נוה מנהל פרוייקט: 33,994,138.00 אומדן (ללא מע"מ):

מגרשי טניס 775 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

- מרכז הטניס 1 תת כתב:

סה"כ נושא

8,400,008.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

8,400,008.00עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

99,020.00 בניה בבלוקי בטון 1.4.4 תת פרק:

99,020.00עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

480,160.00 איטום רצפות וקורות יסוד 1.5.1 תת פרק:

11,970.00 איטום משטחי בטון חיצוניים 1.5.2 תת פרק:

43,290.00 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.3 תת פרק:

42,840.00 איטום קירות חדרים רטובים 1.5.4 תת פרק:

267,045.00 איטום קירות חוץ 1.5.5 תת פרק:

102,500.00 מערכת אוורור גז ראדון 1.5.6 תת פרק:

947,805.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

506,750.00 מסגרות 1.6.1 תת פרק:

86,800.00 דלתות 1.6.2 תת פרק:

487,350.00 מקבעים 1.6.3 תת פרק:

3,600.00 שונות 1.6.4 תת פרק:

42,700.00 עבודות מסגרות בפיתוח 1.6.6 תת פרק:

1,127,200.00נגרות ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

910,645.00 קווי ביוב וניקוז 1.7.1 תת פרק:

910,645.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

127,794.00 נקודות 1.8.1 תת פרק:

486,208.00 אינסטלציה חשמלית 1.8.2 תת פרק:

107,855.00 הארקות 1.8.3 תת פרק:

153,852.00 לוחות חשמל 1.8.4 תת פרק:

13,880.00 אביזרים 1.8.5 תת פרק:

565,561.00 גופי תאורה 1.8.6 תת פרק:

113,990.00 גופי תאורת חרום 1.8.7 תת פרק:

10,000.00 בדיקות 1.8.8 תת פרק:

33,600.00 מערכת בקרת מבנה 1.8.9 תת פרק:

214,511.00 עבודות חשמל לתאורה בפיתוח 1.8.10 תת פרק:

20,542.00 לוחות חשמל 1.8.11 תת פרק:

138,840.00 גופי תאורה בפיתוח 1.8.12 תת פרק:

1,986,633.00עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

157,000.00 עבודות טיח 1.9.1 תת פרק:

70,000.00 בידוד טרמי 1.9.2 תת פרק:



סה"כ נושא

227,000.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

711,000.00 עבודות ריצוף וחיפוי 1.10.1 תת פרק:

899,000.00 משטח מגרשי הטניס 1.10.2 תת פרק:

37,085.00 אביזרים לחדרי שירותים ומקלחת 1.10.3 תת פרק:

1,647,085.00עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

62,400.00 עבודות צביעה 1.11.1 תת פרק:

62,400.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

2,141,400.00 עבודות אלומניום וזכוכית (יש להכין רשימת אלומיניום) 1.12.1 תת פרק:

2,141,400.00עבודות אלומניום וזכוכית 1.12 סה"כ לפרק:

945,000.00 מוצרי בטון טרום 1.13.1 תת פרק:

945,000.00מוצרי בטון טרום 1.13 סה"כ לפרק:

215,600.00 חיפוי קירות 1.14.2 תת פרק:

215,600.00חיפוי אבן 1.14 סה"כ לפרק:

31,075.00 ציוד אוורור ומיזוג אויר 1.15.1 תת פרק:

30,589.00 תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 1.15.2 תת פרק:

61,664.00מערכות אורור ומזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

210,000.00 מעליות 1.17.1 תת פרק:

210,000.00מעליות 1.17 סה"כ לפרק:

5,069,400.00 גגות וחזיתות 1.19.1 תת פרק:

5,402,500.00 מסגרות חרש 1.19.5 תת פרק:

10,471,900.00מבני פלדה 1.19 סה"כ לפרק:

162,150.00 רכיבים מתועשים בבנין 1.22.1 תת פרק:

162,150.00רכיבים מתועשים בבנין 1.22 סה"כ לפרק:

1,277,530.50 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23.1 תת פרק:

1,277,530.50ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23 סה"כ לפרק:

217,246.00 מערכות גילוי אש 1.34.1 תת פרק:

19,726.00 טלפון כבאים 1.34.2 תת פרק:

49,927.00 מערכת כריזה 1.34.3 תת פרק:

826,365.00 מערכת מתזים 1.34.4 תת פרק:

1,113,264.00עבודות גילוי אש, טלפון כבאים, כריזה 1.34 סה"כ לפרק:

361,390.00 הכנת השטח 1.40.1 תת פרק:

620,940.00 ריצופים ומדרגות 1.40.2 תת פרק:

29,000.00 קיר ישיבה 1.40.3 תת פרק:

233,630.00 אבני שפה ותעלות ניקוז 1.40.4 תת פרק:

6,000.00 צנרת גז 1.40.5 תת פרק:

1,250,960.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:

129,731.00 גינון 1.41.1 תת פרק:

90,863.00 השקייה 1.41.2 תת פרק:

220,594.00עבודות השקייה וגינון 1.41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 1.42.1 תת פרק:

ריהוט רחוב (פרק אופציונאלי - לא לסיכום) 1.42 סה"כ לפרק:

82,325.00 גדרות ומעקות 1.44.1 תת פרק:

82,325.00גדרות ומעקות 1.44 סה"כ לפרק:

104,987.50 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

250,125.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 1.51.3 תת פרק:

13,842.00 עבודות שילוט, צביעה ותמרור 1.51.8 תת פרק:

368,954.50עבודות סלילה 1.51 סה"כ לפרק:

25,000.00 סמכים 1.69.1 תת פרק:

40,000.00 תפר התפשטות 1.69.2 תת פרק:

65,000.00עבודות משלימות בגשרים 1.69 סה"כ לפרק:

- מרכז הטניססה"כ לתת כתב: 133,994,138.00

- מגרשי אימון - מבנה אופציונאלי 2 תת כתב:



סה"כ נושא

עבודות מסגרות בפיתוח 2.6.1 תת פרק:

נגרות ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:

חיפוי אבן 2.14.1 תת פרק:

חיפוי קירות 2.14 סה"כ לפרק:

קירות ישיבה 2.40.3 תת פרק:

מצעים ותעלות ניקוז 2.40.4 תת פרק:

עבודות אספלט 2.40.5 תת פרק:

עבודות סימון 2.40.6 תת פרק:

שרוולי טניס 2.40.7 תת פרק:

פיתוח נופי 2.40 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות 2.44.1 תת פרק:

גדרות ומעקות 2.44 סה"כ לפרק:

- מגרשי אימון - מבנה אופציונאליסה"כ לתת כתב: 2

33,994,138.00סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

33,994,138.00 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
רכיבי בטון

111,300.00 530.00 210.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.2.1.0020

80,000.00 1,000.00 80.00 מ"ק 1.2.1.0030 בחתכים כלשהם.30יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב-

2,060.00 1,030.00 2.00 מ"ק 1.2.1.0040 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

356,400.00 1,080.00 330.00 מ"ק 1.2.1.0050 בחתכים כלשהם, יצוקות ע"ג ארגזים או קרקע30קורות קשר מבטון ב-

77,000.00 1,100.00 70.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

1.2.1.0060

30,000.00 1,500.00 20.00 מ"ק  בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות30קירות ציפוי מבטון ב-
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות

מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין
הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

1.2.1.0070

1,097,400.00 930.00 1,180.00 מ"ק  בעוביים כלשהם היצוקים על גבי ארגזים30מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-
או קרקע או בטון רזה.

1.2.1.0080

234,000.00 1,300.00 180.00 מ"ק 1.2.1.0090 בחתך מלבני בחתכים כלשהם.30עמודי בטון ב-

1,400,000.00 1,400.00 1,000.00 מ"ק , בראש העמודים,30קורות עליונות ותחתונות בחתך כלשהו מבטון ב-
כולל יציקה בשלבים

1.2.1.0100

255,150.00 945.00 270.00 מ"ק , בעוביים שונים, יצוק מעל לוחות טרומיים.30טופינג בטון ב- 1.2.1.0110

47,950.00 1,370.00 35.00 מ"ק 1.2.1.0120 ס''מ20 בעובי 30תקרות מבטון ב-

136,990.00 1,330.00 103.00 מ"ק 1.2.1.0130 ס''מ25 בעובי 30תקרות מבטון ב-

307,500.00 1,230.00 250.00 מ"ק 1.2.1.0140 ס''מ30 בעובי 30תקרות מבטון ב-

20,150.00 1,550.00 13.00 מ"ק 1.2.1.0150 ס"מ15 בעובי 30קירות מבטון ב-

534,300.00 1,370.00 390.00 מ"ק 1.2.1.0160 ס"מ20 בעובי 30קירות מבטון ב-



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
130,000.00 1,300.00 100.00 מ"ק 1.2.1.0170 ס"מ25 בעובי 30קירות מבטון ב-

35,560.00 1,270.00 28.00 מ"ק 1.2.1.0180 ס"מ30 בעובי 30קירות מבטון ב-

199,200.00 1,245.00 160.00 מ"ק 1.2.1.0190 ס"מ35 בעובי 30קירות מבטון ב-

60,000.00 1,200.00 50.00 מ"ק 1.2.1.0200 בפיתוח, במידות שונות.30טריבונות מבטון ב-

96,000.00 1,600.00 60.00 מ"ק , לרבות משטחים אופקיים, משופעים בעוביים30מהלכי מדרגות מבטון ב-
כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

1.2.1.0210

172,500.00 1,150.00 150.00 מ"ק 1.2.1.0220 בחתכים כלשהם.30קירות תומכים מבטון ב-

118,178.00 37.00 3,194.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 1.2.1.0230

90,000.00 90.00 1,000.00 מ"ק 30 במקום ב-50תוספת מחיר עבור בטון ב- 1.2.1.0240

70,000.00 20.00 3,500.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מוחלקים בעזרת הליקופטר. 1.2.1.0250

7,200.00 36.00 200.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 1.2.1.0260

19,500.00 150.00 130.00 יח' דייס צמנטי בלתי-מתכווץ ליישום במרווח בין טבלות-פלדה בתחתית
עמודים לבין ראשי כלונסאות ובחלל בין טבלות-פלדה בתחתית מבנה
פלדה לבין ראשי עמודים נושאים מבטון, מתחת לתושבות של עמודי

רמזורים ותאורה, מתחת ומעל לסמכים ובחללים למילוי במידות כלשהם

1.2.1.0270

110,250.00 315.00 350.00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 1.2.1.0280

רכיבי פלדת זיון

2,343,600.00 3,780.00 620.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

1.2.1.0300

20,000.00 4,000.00 5.00 טון , בכל הקטרים4/חלק 4466רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון לפי ת"י 
והאורכים

1.2.1.0310

שונות



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
201,250.00 50.00 4,025.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון20מצע ארגזי פוליביד חוד סכין או ללא בגובה 

וקורות/קורות קשר מבטון, כולל יריעת פוליאתילן ע"ג הארגזים - לפי
הפרט.

1.2.1.0330

7,000.00 28.00 250.00 יח' 1.2.1.0340 מ'0.5 ובאורך עד 4 בקוטר "P.V.Cנקזים בקירות בטון מצינור 

5,500.00 22.00 250.00 יח' 1.2.1.0350 עבור כיס חצץ בגב הקיר4תוספת מחיר לנקזים בקוטר "

11,500.00 23.00 500.00 מ"ר תוספת מחיר לבטון עבור גמר פני בטון מסורק, לפי הנחיות האדריכל,
במבואות מעברים בין מגרשי הטניס.

1.2.1.0360

מישקים ומוטות מייתדים

4,200.00 28.00 150.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 1.2.1.0380

4,050.00 27.00 150.00 מ"א סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 1.2.1.0390

4,320.00 48.00 90.00 יח' מכלול מוט מייתד מגולוון בקוטר ובאורך כלשהו מותקן בתוך צינור פלדה
בקוטר ובאורך כלשהו משוכן ביציקת הבטון וממולא גריז עבור תפרי

התפשטות

1.2.1.0400

8,400,008.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

8,400,008.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי מחיצות וקירות מבלוקי בטון כוללים גם חגורות אנכיות

ואופקיות, שטרבות, קידוח קוצים וברזל הזיון, לרבות חגורה תחתונה ע"ג
רצפות, כולל מריחה ביטומנית. הכל לפי הפרטים.

35,100.00 130.00 270.00 מ"ר 1.4.4.0020 ס"מ.10מחיצות מבלוקי בטון בעובי 

59,520.00 160.00 372.00 מ"ר 1.4.4.0030 ס"מ.20מחיצות מבלוקי בטון בעובי 

4,400.00 200.00 22.00 מ"ר הגבהות בטון בארונות, לרבות גמר מוחלק של פני הבטון בחלקים
האופקיים והאנכיים.

1.4.4.0040

99,020.00 יה בבלוקי בטון בנ 4.4 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 7עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

99,020.00 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום רצפות וקורות יסוד 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,600.00 21.00 600.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 

בנפרד)
1.5.1.0010

900.00 18.00 50.00 מ"א  מ"מ מיושמת ע"י20 ס"מ ובעובי 4/4רולקה ביטומנית משולשת במידות 
חימום תוצרת "בורנר" גרמניה או ש"ע

1.5.1.0020

343,000.00 70.00 4,900.00 מ"ר איטום בטון רזה לפני יציקת רצפת מרתף, בשכבה אחת של יריעות
 מ"מ עם שיריון לבד וגמר עליון אגרגט,5ביטומניות אלסטומריות בעובי 

) או ש"ע, לרבות רולקות ביטומניותpre-applied membranePre) Bמסוג 
" או ש"ע, היריעות חוסמות מעבר גז ראדוןPaz rolkaמסוג "

1.5.1.0030

116,100.00 27.00 4,300.00 מ"ר 1.5.1.0040 ס"מ.5בטון רזה כתשתית לקבלת האיטום בעובי 

7,560.00 27.00 280.00 מ"ר 5 להגנת האיטום ברצפת קומה ראשונה (רצפת לוח"דים) בעובי 30בטון ב-
 ס"מ.

1.5.1.0050

480,160.00 איטום רצפות וקורות יסוד 5.1 סה"כ לתת פרק:

איטום משטחי בטון חיצוניים 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,970.00 57.00 210.00 מ"ר " או107איטום גגות ורצפות בטון עם ציפוי צמנטי מסוג "סיקה סיל 

" או "בי. ג'י102" או "הידרוסיל 507" או "איטומט פלוס E730"ספירקוט 
4" (המקטין חדירת גז ראדון) או ש"ע בשתי שכבות (בכמות 701רדיטופ 

 מ"מ3ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

1.5.2.0010

11,970.00 איטום משטחי בטון חיצוניים 5.2 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,560.00 88.00 370.00 מ"ר איטום רצפת חדרים רטובים במריחות קרות באמצעות חומר דו רכיבי-

" או ש"ע, בעל כושרHYPERDESMO PB-2Kפוליאוריטני ביטומני מסוג "
 ק"ג למ"ר) לקבלת ציפוי יבש3.5 (בכמות של 1000% גמישות של מעל 

 מ"מ. ניתן ליישום בשכבה אחת. לא ניתן ליישום על תשתית3בעובי של 
בטקל

1.5.3.0010

10,730.00 29.00 370.00 מ"ר 1.5.3.0020 ס"מ מוחלק בסרגל.5 להגנת האיטום בעובי 20בטון הגנה ב-

43,290.00 איטום רצפות חדרים רטובים 5.3 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חדרים רטובים 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 8עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,840.00 84.00 510.00 מ"ר איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות בטון או בלוק

מטויח בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת
" או ש"ע המיוצר ע"י חב' "פזקר" במריחה אוWALLאיטום מסוג "מאסטר 

300" או ש"ע בכמות WALL בהתזה, לרבות פריימר מסוג "מאסטר 
 ק"ג2.0-1.5" או ש"ע (בכמות של WALL שכבות "מאסטר 2גר'/מ"ר ו-

 מ"מ /מ"ר לשכבה)1.6 - 2/מ"ר לשכבה) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 
 מ"מ1.6 - 2לקבלת ציפוי יבש בעובי של 

1.5.4.0010

42,840.00 איטום קירות חדרים רטובים 5.4 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חוץ 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,050.00 71.00 550.00 מ"ר הכנת קירות לאיטום, לרבות חיתוך הזיון בולט, שיקום כיסי חצץ

(סגרגציות) תיקון סדקים בבטון ע"י חומר צמנטי פולימרי חד רכיבי מסוג
" או ש"ע, לרבות חציבה וסיתות כיסי חצץ וסדקים.Power"סיקה רפ 

העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

1.5.5.0010

10,400.00 52.00 200.00 מ"א 15 ברוחב EPDMתוספת מחיר לאיטום בהיקף פתחי חלונות עבור יריעות 
 או שו"ע.DYNOLס"מ, לרבות דבק מסוג 

1.5.5.0020

27,400.00 137.00 200.00 מ"ר איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני
דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר

" או2נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 
 מ"מ, פריימר מסוג4 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 7 ש"ע (בכמות 

 מסוג "פזH.D.P.E גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת 300 "פלקסיגום" בכמות 
 מ"מ0.5" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"ע בעובי T- 15דריין" או "ביטודריין 

" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"עT- 15 מסוג "פז דריין" או "ביטודריין 
 מ"מ0.5בעובי 

1.5.5.0030

82,500.00 55.00 1,500.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל
"100" או "הידרוסיל E- 730" או "ספירקוט 502" או "איטומט פלוס 107

" (המקטין חדירת גז ראדון) או ש"ע בשתי שכבות017או "בי. ג'י רדיטופ 
 מ"מ3 - 3.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 4(בכמות כוללת של 

1.5.5.0040

7,440.00 12.00 620.00 מ"ר יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל
 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום200

1.5.5.0050

47,500.00 95.00 500.00 מ"א " או ש"ע לאיטוםSIKA SWELL Sעצר מים כימי מפוליאוריטן מסוג "
 מ"מ20/10הפסקת יציקה, בחתך 

1.5.5.0060

מעברי צינורות -------------------------------------------------

7,600.00 760.00 10.00 יח' איטום במעברי צינורות בקירות תת קרקעיים באמצעות אביזר אטימה
דלמר דלביט, לרבות חבק נירוסטה.

1.5.5.0080

9,500.00 4,750.00 2.00 יח'  ומערכת אטימהPVCאיטום במעברי כבלי חשמל לרבות כוורת 
NOFIRNO

1.5.5.0090

14,250.00 1,425.00 10.00 יח' איטום במעברי מקבץ צינורות ברצפה באמצעות חומר איטום פוליאוריטן
 מ"מ יצוק בתבנית.2" בעובי HYPERDESMO PB 2Kביטומני דו רכיבי "

1.5.5.0100
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
999.00 333.00 3.00 יח' איטום במעברי צינורות דרך שרוולים ע"י אביזרי אטימה מתועשים

"P-PIPE BASICאו שו"ע "
1.5.5.0110

1,710.00 570.00 3.00 יח' איטום במעברי צינורות דרך שרוולים ע"י אביזרי אטימה מתועשים "דלמר
" או שו"ע על גביEASY GUM דלביט" או שו"ע, לרבות סתימה במסטיק "

 מוט ספוג פוליאתילן עגול.

1.5.5.0120

14,250.00 14,250.00 1.00 יח' איטום במעברי צינורות מבוטנים ע"י עיבוי האיטום סביב מעברי הצנרת
תוך כדי יצירת רולקות סביב הצינורות בחיבורם לקיר.

1.5.5.0130

3,306.00 1,653.00 2.00 יח' איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל ע"י הרכבת כוורת מתכת ומערכת
"NOFIRNOאיטום משחתית סביב הכבלים עצמם מסוג "

1.5.5.0140

1,140.00 380.00 3.00 יח' סתימת קדח/שרוול שאינו בשימוש ע"י מילוי בבטון שאינו מתכווץ מסוג
" והחלקת פני הבטון.600"ספיר רוק 

1.5.5.0150

267,045.00 איטום קירות חוץ 5.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת אוורור גז ראדון 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
102,500.00 100.00 1,025.00 מ"א  מ"מ עטוף בד גיאוטכני125צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 

 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי40/40והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 
1.5.6.0010

102,500.00 מערכת אוורור גז ראדון 5.6 סה"כ לתת פרק:

947,805.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות ומסגרות פלדה 6 פרק:

מסגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,400.00 4,600.00 9.00 יח' 1.6.1.0010 שברשימת המסגרות.01דלת הדף מטיפוס מ-

1,300.00 650.00 2.00 יח' 1.6.1.0020 שברשימת המסגרות.02פתח מילוט מטיפוס מ-

2,700.00 300.00 9.00 יח' 1.6.1.0030 שברשימת המסגרות.03מאחז יד מטיפוס מ-

8,000.00 4,000.00 2.00 יח' 1.6.1.0040 שברשימת המסגרות.04סולם מטיפוס מ-

3,200.00 3,200.00 1.00 יח' 1.6.1.0050 שברשימת המסגרות.05סולם מטיפוס מ-



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 10עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 250.00 16.00 יח' 1.6.1.0060 שברשימת המסגרות.06 מטיפוס מ-4צינור "

11,200.00 400.00 28.00 יח' 1.6.1.0070 שברשימת המסגרות.07 מטיפוס מ-8צינור "

4,000.00 2,000.00 2.00 יח' 1.6.1.0080 שברשימת המסגרות.08תריס רפפה מטיפוס מ-

1,100.00 1,100.00 1.00 יח' 1.6.1.0090 שברשימת המסגרות.09תריס שחרור עשן מטיפוס מ-

45,000.00 45,000.00 1.00 יח' 1.6.1.0100 שברשימת המסגרות.10שער גלילה מטיפוס מ-

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' 1.6.1.0110 שברשימת המסגרות.11ארון מטיפוס מ-

6,500.00 6,500.00 1.00 יח' 1.6.1.0120 שברשימת המסגרות.12ארון מטיפוס מ-

16,800.00 1,400.00 12.00 יח' 1.6.1.0130 שברשימת המסגרות.13ארון מטיפוס מ-

8,000.00 2,000.00 4.00 יח' 1.6.1.0140 שברשימת המסגרות.14ארון מטיפוס מ-

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' 1.6.1.0150 שברשימת המסגרות.15ארון מטיפוס מ-

6,600.00 6,600.00 1.00 יח' 1.6.1.0160 שברשימת המסגרות.16ארון מטיפוס מ-

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' 1.6.1.0170 שברשימת המסגרות.17ארון מטיפוס מ-

550.00 550.00 1.00 יח' 1.6.1.0180 שברשימת המסגרות.18פתח מטיפוס מ-

8,000.00 1,600.00 5.00 מ"א 1.6.1.0190 שברשימת המסגרות.19מעקה מטיפוס מ-

31,000.00 500.00 62.00 מ"א 1.6.1.0200 שברשימת המסגרות.20מאחז יד מטיפוס מ-

217,000.00 700.00 310.00 מ"א 1.6.1.0210 שברשימת המסגרות.21מעקה מטיפוס מ-

34,200.00 570.00 60.00 מ"א 1.6.1.0220 שברשימת המסגרות.22מעקה מטיפוס מ-
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,200.00 1,800.00 4.00 מ"א 1.6.1.0230 שברשימת המסגרות.23שבכות מטיפוס מ-

9,000.00 9,000.00 1.00 יח' 1.6.1.0240 שברשימת המסגרות.24שער מטיפוס מ-

27,000.00 450.00 60.00 מ"ר תריסי רפפה באיזור מרכז אנרגיה. 1.6.1.0250

506,750.00 מסגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

דלתות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,000.00 3,400.00 10.00 יח' 1.6.2.0010 שברשימת הדלתות01דלת אש מטיפוס 

5,400.00 2,700.00 2.00 יח' 1.6.2.0020 שברשימת הדלתות02דלת פלדה מטיפוס 

7,200.00 3,600.00 2.00 יח' 1.6.2.0030 שברשימת הדלתות03דלת פלדה מטיפוס 

6,600.00 3,300.00 2.00 יח' 1.6.2.0040 שברשימת הדלתות04דלת פלדה מטיפוס 

33,600.00 2,800.00 12.00 יח' 1.6.2.0050 שברשימת הדלתות05דלת פלדה מטיפוס 

86,800.00 דלתות 6.2 סה"כ לתת פרק:

מקבעים 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 16,000.00 1.00 יח' 1.6.3.0010 ברשימת מקבעים.01דלפק כניסה, מטיפוס מק-

297,500.00 350.00 850.00 מ"ר 7וילון גב מגרש - רשת מתוחה ע"י מוט משקולת ותלויה כמתואר בפרט 
 או שו"ע, עמידהKAYNE MAILE, עשויה פוליקרבונט תוצרת 501גיליון 

 ברשימת02לאש לפי ת"י, בגוון לפי בחירת האדריכל, מטיפוס מק-
מקבעים.

1.6.3.0020

122,000.00 200.00 610.00 מ"ר וילון גלריה - וילון רשת שקוף ליצירת הפרדה בין מגרשים, מתוח על
10X10 בדחיסות גבוהה, גודל עין HDPEכבלי נירוסטה, עשוי פוליאתילן 

 (יבוא והתקנהEQUIPWSCAס"מ, בגוון לפי בחירת האדריכל, תוצרת 
 ברשימת מקבעים.03עזריאל ע.י. סחר ושווק בע"מ) או שו"ע, מטיפוס מק-

1.6.3.0030

31,200.00 600.00 52.00 יח' 1.6.3.0040 ברשימת מקבעים.04לוקרים, מטיפוס מק-
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
550.00 550.00 1.00 יח' 1.6.3.0050 ברשימת מקבעים.05 ס"מ, מטיפוס מק-105/60מראה במידות 

3,600.00 600.00 6.00 יח' 1.6.3.0060 ברשימת מקבעים.05 ס"מ, מטיפוס מק-100/75מראה במידות 

3,900.00 650.00 6.00 יח' 1.6.3.0070 ברשימת מקבעים.05 ס"מ, מטיפוס מק-135/60מראה במידות 

12,600.00 2,100.00 6.00 יח' 1.6.3.0080 ברשימת מקבעים.06פרט ספסל, מטיפוס מק-

487,350.00 מקבעים 6.3 סה"כ לתת פרק:

שונות 6.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 80.00 45.00 מ"ר גמר קיר בטון עם סמל איגוד הטניס, לפי פרט בתכנית. 1.6.4.0010

3,600.00 שונות 6.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות בפיתוח 6.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ארון מים

5,200.00 650.00 8.00 מ"א דלת רפפה לנישה בקיר, צבע וגוון לפי בחירת אדריכל (לפי מתכנני
24הרק"ל), לפי פרט מס' 

1.6.6.0020

מכסה פלדה יצוק

4,600.00 2,300.00 2.00 יח'  ס"מ, תוצרת70/70מכסה מרובע מיציקת ברזל לריצוף אבנים משתלבות 
אקשרטיין או ש"ע, לרבות ריצוף במכסה.

1.6.6.0040

שער בקרה

המחיר כולל

. הכנות חשמל באחריות המזמין: שרוול + קו1"המשך מסעיף קודם"-
 נפרד בלוח16A. חובה להתקין מפסק חצי אוטומט NYY 3*2.5חשמל 

החשמל עבור הקרוסלה למניעת קצרים ופגיעה בלוח הפיקוד והבקרה.
 גמיש - במידה וקיימת דרישה8X5מתח נמוך: שרוול + קו תקשורת 

לבקרה/שליטה מעמדת שומר

.ביסוס על ידי : יציקת יסוד/רצפה מפולסת בגובה2"המשך מסעיף קודם"- 
 הסופי (הקרוסלה מותקנת ע"ג הרצפה) - בתאום עם הספק
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,000.00 32,000.00 1.00 יח'  מ'1.5 מ' וברוחב 2שער קרוסלה גבוהה חשמלית חד/דו כיוונית בגובה 

" תוצרת חברת "קשת מערכות שערים" או ש"ע, לקרוסלהSK-3Eדגם "
תקן אירופאי ומאפשרת כניסת בני אדם מבוקרת משני הכיוונים. ציר

מרכזי וזרועות הקרוסלה מנירוסטה שאר חלקי הקרוסלה מפלדה מגולוונת
 צבועה. הקרוסלה מותקנת על בסיס יציב קיים. מערכות הבקרה ית ומחרו

 בנפרד. המחיר לא כולל ביסוס, נקודת חשמל ותשתית מתח נמוך. ומחרו
בנפרד. המחיר  כולל ביסוס, נקודת חשמל ותשתית מתח נמוך.

1.6.6.0090

900.00 900.00 1.00 יח' מקלט סלולארי למחסומים ושערים המאפשר פתיחה באמצעות "שלט
חכם" (הנמדד בנפרד) תוצרת "פאל אלקטרוניקס" כדוגמת "קשת מערכות

שערים" או ש"ע. המקלט מותקן צמוד ללוח הפיקוד ומאפשר פתיחת
המחסום/שער ע"י שלט רחוק, תקשורת דרך הרשת הסלולרית לשליטה

ובקרה בשליטה (ביטול שלט, קביעה זמני עבודה לכל שלט וכד')

1.6.6.0100

42,700.00 עבודות מסגרות בפיתוח 6.6 סה"כ לתת פרק:

1,127,200.00 גרות ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

קווי ביוב וניקוז 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנורות פלדה

7,500.00 75.00 100.00 מ"א 1.7.1.0020 מותקן גלוי אוסמוי, כולל אביזרי חיבור1/2 קוטר "40צינור סקדיול 

5,000.00 100.00 50.00 מ"א 1.7.1.0030 מגולוון גלוי, כולל אביזרי חיבור1 קוטר "40צינור סקדיול 

30,000.00 150.00 200.00 מ"א 2כנ"ל אך מותקן גלוי קוטר " 1.7.1.0040

59,800.00 260.00 230.00 מ"א  בעומק3 עם ציפוי מלט צמנט פנים וחוץ באדמה קוטר "40צינור סקדיול 
 מ' כולל אביזרי חיבור1.2עד 

1.7.1.0050

210,000.00 300.00 700.00 מ"א 4כנ"ל אך בקוטר " 1.7.1.0060

צינורות פלסטיים

9,750.00 65.00 150.00 מ"א 1.7.1.0080 מ"מ בצינור מתעל16צינור פקסגול קוטר 

8,625.00 115.00 75.00 מ"א 1.7.1.0090 מ"מ32כנ"ל אך קוטר 

ברזים ושסתומים
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 170.00 6.00 יח' 3/4שסתום אל חוזר" 1.7.1.0110

1,800.00 150.00 12.00 יח' 3/4ברז כדורי עם רקורד קוטר " 1.7.1.0120

1,050.00 175.00 6.00 יח' 1כנ"ל אך קוטר " 1.7.1.0130

5,400.00 900.00 6.00 יח' 2כנ"ל אך קוטר " 1.7.1.0140

מערכת נקזים ואיוורור

6,000.00 100.00 60.00 מ"א 1.7.1.0160 מ"מ, כולל ספחים50 קוטר HDPEצינורות 

40,000.00 200.00 200.00 מ"א 1.7.1.0170 מ"מ, כולל ספחים110 קוטר HDPEצינורות 

7,700.00 220.00 35.00 מ"א 1.7.1.0180 מ"מ, כולל ספחים160 קוטר HDPEצינורות 

7,200.00 1,200.00 6.00 יח' 1.7.1.0190 מיציקת ברזל עם רשת פליז8/4מחסום רצפה "

קבועות תברואיות ואביזריהן

2,000.00 2,000.00 1.00 יח' , מס' דגם אסלהGEBERIT ABALONAאסלה תלויה על הקיר עם מושב 
 או שו"ע מאושר.500.333.01.1, מס' דגם מושב 500.262.01.1

1.7.1.0210

12,000.00 2,000.00 6.00 יח' , עם מושב דגםGEBERIT ICONY 500.410.01.1אסלה תלויה על הקיר 
 או שו"ע מאושר.500.302.01.1

1.7.1.0220

10,500.00 1,500.00 7.00 יח'  אוSTERN ARTIS G 800410מיכל הדחה סמוי כולל מזרם אלקטרוני 
שו"ע מאושר.

1.7.1.0230

1,000.00 1,000.00 1.00 יח' , קונזולות, סיפון וכלGEBERIT ABALONA 500.332.01.1כיור רחצה 
האביזרים הדרושים או שו"ע מאושר.

1.7.1.0240

6,000.00 1,000.00 6.00 יח' 1.7.1.0250 או שו"ע מאושר.GEBERIT ABALONA 500.302.01.1כיור רחצה 

17,500.00 2,500.00 7.00 יח'  עם ראש אנטיSTERN PERFECT TIMEמקלחת אלקטרונית סמויה 
 או שו"ע מאושר.SH 2000ונדאלי דגם 

1.7.1.0260

7,700.00 1,100.00 7.00 יח' 1.7.1.0270 או שו"ע מאושר.STERN ELITE 1000Eברז אלקטרוני לכיור 
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ניקוז מי גשם

44,100.00 294.00 150.00 מ"א 6צינורות מי גשם מפלדה עם ציפוי מלט פנים וצביעה חיצונית קוטר " 1.7.1.0290

8,000.00 1,000.00 8.00 יח' 1.7.1.0300 או שו"ע.X6"6נקז גג "דלביט" "

ביוב וניקוז בגבולות המגרש

22,500.00 150.00 150.00 מ"א 1.7.1.0320 מ'1.2 מ"מ מונח באדמה בעומק עד 110 קוטר HDPEצינור 

136,500.00 210.00 650.00 מ"א 1.7.1.0330 מ"מ160כנ"ל אך קוטר 

52,000.00 260.00 200.00 מ"א 1.7.1.0340 מ"מ200כנ"ל אך קוטר 

48,000.00 3,000.00 16.00 יח'  מ' תיקרה1.25 ס"מ ועומק 80שוחת בקרה מחוליות טרומיות מבטון קוטר 
בינונית

1.7.1.0350

39,000.00 3,900.00 10.00 יח' 1.7.1.0360 מ'2 ס"מ ובעומק עד 100כנ"ל אך בקוטר 

30,000.00 7,500.00 4.00 יח'  ליטר, כולל כל האביזרים, תוצרת "רומולד" או600מפריד שומן בנפח של 
שו"ע מאושר.

1.7.1.0370

דודי מים חמים

12,600.00 2,100.00 6.00 יח'  ליטר ובידוד פוליאטילן, לרבות ברזי120דוד מים חמים עם ציפוי אמיל 
סגירה, אל חוזר וביטחון

1.7.1.0390

ציוד כיבוי אש

30,000.00 5,000.00 6.00 יח' עמדת כבוי אש מותקנת בארון פיברגלס מותקנת על הקיר לרבות ברז
 עם ברז כדורי, גלגלון כבוי2 מ', מזנק"15 באורך 2 זרנוקים "2,2שריפה "

3 קג' וברז שריפה צמוד "6 מטפי אבקה יבשה 2  ו-3/4אש "

1.7.1.0410

15,000.00 3,750.00 4.00 יח' 1.7.1.0420 עם בלוק בטון ומתקן שבירה4 על זקיף "2X3ברז כבוי אש "

13,200.00 2,200.00 6.00 יח' 3 אטמ' לרבות אוגנים קוטר "16מגוף טריז ל- 1.7.1.0430

2,200.00 220.00 10.00 יח' 4כנ"ל אך בקוטר " 1.7.1.0440
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

910,645.00 קווי ביוב וניקוז 7.1 סה"כ לתת פרק:

910,645.00 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל אביזרי הקצה יהיו מאותה סידרה ויהיו זהים, כל אביזרי הקצה יהיו

 או ש"ע הנ"ל נכון גם להכנות הנעשות עבורLuna סידרה Bticinoתוצרת 
שקעי התקשורת מכל הסוגים, מחיר נק' ההכנה כולל גם את המתאם עבור

 קיט התקשורת ואת המסתמים וגם את חוט המשיכה.

58,725.00 135.00 435.00 נקודה 3X1.5N2XY/4X1.5N2XYנק' מאור  1.8.1.0020

300.00 50.00 6.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור  מפסק חילוף 1.8.1.0030

1,430.00 143.00 10.00 נקודה נק' לחצן תאורה מואר 1.8.1.0040

840.00 210.00 4.00 נקודה .16Aנקודת הזנה למנוע חשמלי(וילון/ תריס/דלת חשמלית) חד פאזי עד  1.8.1.0050

680.00 170.00 4.00 נקודה F/C ליחידת 16Aנקודת ח"ק חד פאזית   1.8.1.0060

640.00 160.00 4.00 נקודה 16Aנקודת חיבור ישיר חד פאזית  1.8.1.0070

600.00 300.00 2.00 נקודה 4x16Aנקודת חיבור ישיר תלת פאזית  1.8.1.0080

750.00 30.00 25.00 נקודה 1.8.1.0090 ממ"רCU 6נקודת חיבור הארקה  

550.00 55.00 10.00 נקודה 1.8.1.0100 ממ"ר10CUנקודת חיבור הארקה  

490.00 70.00 7.00 נקודה 1.8.1.0110 ממ"ר16CUנקודת חיבור הארקה 

600.00 120.00 5.00 נקודה 1.8.1.0120 ממ"ר25CUנקודת חיבור הארקה 

10,990.00 157.00 70.00 נקודה נקודת חיבור קיר חד פאזי 1.8.1.0130

1,760.00 40.00 44.00 נקודה תוספת למחיר נקודת חיבור קיר חד פאזי עבור שקע צמוד נוסף 1.8.1.0140
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,920.00 48.00 40.00 נקודה תוספת למחיר נקודת חיבור קיר חד פאזית או מאור עבור מסגרת לאביזר

IP55מוגן מים 
1.8.1.0150

700.00 350.00 2.00 נקודה 16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזי  1.8.1.0160

1,854.00 618.00 3.00 נקודה 2 שקעי חשמל ו-6נקודת הזנה למקבץ שקעים לחשמל ותקשורת, הכולל 
נקודות הכנה לתקשורת.

1.8.1.0170

855.00 95.00 9.00 נקודה נקודת הכנה לתרמוסטט 1.8.1.0180

6,420.00 428.00 15.00 נקודה נקודת לחצן חרום 1.8.1.0190

950.00 95.00 10.00 נקודה נקודת הכנה לטלויזיה 1.8.1.0200

770.00 110.00 7.00 נקודה נקודת הכנה לטלפון כבאים 1.8.1.0210

9,500.00 95.00 100.00 נקודה נקודת הכנה לגילוי אש לרכזת כתובתית 1.8.1.0220

8,550.00 95.00 90.00 נקודה נקודת הכנה לכריזה משולבת 1.8.1.0230

190.00 95.00 2.00 נקודה נק' הכנה לאינטרקום מחסה 1.8.1.0240

210.00 105.00 2.00 נקודה נקודה הכנה לתקשורת אחודה 1.8.1.0250

200.00 100.00 2.00 נקודה  מ"מ מתעלת הכבלים25נק' הכנה לנק' תקשורת אחודה, ע"י צינור 
 מודול כולל פנל מתאים לכמות3לתקשורת ועד הנק', סיום בקופסת גוייס 

 שקעי התקשורת המותקנים בנק', כולל פנל אטום.

1.8.1.0260

540.00 90.00 6.00 נקודה  מ"מ25נקודת הכנה לתקשורת אחודה עבור מקבץ תקשורת- ע"י צינור 
מתעלת התקשורת למקבץ השקעים, עבור מקבץ השקעים ישולם בנפרד

1.8.1.0270

1,900.00 95.00 20.00 נקודה נק' הכנה לבקרת דלתות, ביטחון, טמ"ס ומנ"מ כללי 1.8.1.0280

3,000.00 750.00 4.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום עם שני זוגות מגעים 1.8.1.0290

11,880.00 135.00 88.00 נקודה נקודת פיקוד לג"ת חרום מבוקר, לרבות צינור וכבל. 1.8.1.0300

127,794.00 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תעלות הרשת, סולמות הכבלים ותעלות פח כוללות מוליך הארקה

 ממ"ר מותקן בכל קטע של תעלה ע"י מהדק16 בחתך PVCמנחושת מבודד 
 קנדי תקני. מחיר הכבלים כולל את החלק יחסי עבור ציפוי כבלי חשמל

 שעות בשריפה דוגמת "אבצום" או ש"ע2בחומר תקני מעכב אש עמיד ל-
במקומות בהם נדרש לפי תקנות הבטיחות, הצביעה תבוצע לפי הנח יות

יועץ הבטיחות ובהתאם לדרוש בתקנות הבטיחות. מחיר כל הכבלים
המפורטים בפרק כולל או"ה, שילוט לפי הנחיות המפרט הטכני וחיבור

בשני קצותיו של הכבל יות יועץ הבטיחות ובהתאם לדרוש בתקנות
הבטיחות. מחיר כל הכבלים המפורטים בפרק כולל או"ה, שילוט לפי

הנחיות המפרט הטכני וחיבור בשני קצותיו של הכבל

66,000.00 110.00 600.00 מ"א 1.8.2.0020 ממ"ר4X240 NA2XY(XLPEכבל חשמל מאלומיניום (

4,200.00 60.00 70.00 מ"א ) מאלומיניום.0.6/1KV למתח NA2XY/FR (4X50)כבל בחתך ( 1.8.2.0030

400.00 4.00 100.00 מ"א )מנחושת- למקומות שבהם0.6/1KV למתח N2XY/FR (3X1.5)כבל בחתך (
אינו כלול במחיר הנקודה.

1.8.2.0040

600.00 6.00 100.00 מ"א )מנחושת- למקומות שבהם0.6/1KV למתח N2XY/FR (3X2.5)כבל בחתך (
אינו כלול במחיר הנקודה.

1.8.2.0050

1,100.00 11.00 100.00 מ"א  ממ"ר (שאינו כלול במחיר נקודהXLPE)5X2.5N2XYכבל חשמל מנחושת (
(

1.8.2.0060

2,850.00 19.00 150.00 מ"א 1.8.2.0070 ממ"ר5X4N2XY(XLPEכבל חשמל מנחושת (

1,450.00 29.00 50.00 מ"א 1.8.2.0080 ממ"ר5X6N2XY(XLPEכבל חשמל מנחושת (

22,000.00 40.00 550.00 מ"א 1.8.2.0090 ממ"ר5X10N2XY(XLPEכבל חשמל מנחושת (

2,900.00 58.00 50.00 מ"א 1.8.2.0100 ממ"ר5X16N2XY(XLPEכבל חשמל מנחושת (

7,200.00 18.00 400.00 מ"א 10X1.5NYYכבל פיקוד עם גידים ממוספרים  1.8.2.0110

1,200.00 12.00 100.00 מ"א 6X1.5NYYכבל פיקוד עם גידים ממוספרים  1.8.2.0120

800.00 8.00 100.00 מ"א 4X1.5NYYכבל פיקוד עם גידים ממוספרים  1.8.2.0130

1,850.00 37.00 50.00 מ"א  ס"מ כדוגמת חברת מולק10X8.5תעלת רשת לכבלים, מגולוונת, במידות 
לפידות, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים

תעשייתים. מחיר התעלה כולל את החיבורים והמתלים.

1.8.2.0140

12,500.00 50.00 250.00 מ"א 1.8.2.0150 ס"מ20X8.5תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 19עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,450.00 69.00 50.00 מ"א  ס"מ (חיבור חשמל30X8.5תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

ותקשורת לתעלת תאורה)
1.8.2.0160

1,600.00 80.00 20.00 מ"א 1.8.2.0170 ס"מ40X8.5תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

1,000.00 100.00 10.00 מ"א 1.8.2.0180 ס"מ50X8.5תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

1,200.00 120.00 10.00 מ"א 1.8.2.0190 ס"מ60X8.5תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

2,100.00 70.00 30.00 מ"א  מ"מ במידות תעלת פח מחורץ1.5תעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
 ס"מ, כולל את החיבורים,40X10 מ"מ במידות 1.5ומגולוון, עובי דופן 

המתלים וההסתעפויות.

1.8.2.0200

1,650.00 55.00 30.00 מ"א  מ"מ במידות תעלת פח מחורץ1.5תעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
 ס"מ, כולל את החיבורים,30X8 מ"מ במידות 1.5ומגולוון, עובי דופן 

המתלים וההסתעפויות.

1.8.2.0210

60,000.00 40.00 1,500.00 מ"א  מ"מ במידות תעלת פח מחורץ1.5תעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
 ס"מ, כולל את החיבורים,20X8 מ"מ במידות 1.5ומגולוון, עובי דופן 

המתלים וההסתעפויות.

1.8.2.0220

1,500.00 30.00 50.00 מ"א  מ"מ במידות תעלת פח מחורץ1.5תעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
 ס"מ, כולל את החיבורים,10X8 מ"מ במידות 1.5ומגולוון, עובי דופן 

המתלים וההסתעפויות.

1.8.2.0230

2,200.00 22.00 100.00 מ"א  ס"מ20X6 מ"מ במידות 1.5תוספת לתעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
עבור מכסה מחוזק בברגים, המכסה מותקנן באמצעות רכיבים תעשייתים.

מחיר המכסה כולל את החיבורים, המתלים וההסתעפויות.

1.8.2.0240

750.00 15.00 50.00 מ"א 10X6 מ"מ במידות 1.5תוספת מחיר לתעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
ס"מ עבור מכסה מחוזק בברגים, המכסה מותקנן באמצעות רכיבים

תעשייתים. מחיר המכסה כולל את החיבורים, המתלים וההסתעפויות.

1.8.2.0250

10,450.00 190.00 55.00 מ"א  מ"מ מגולוון להתקנה מתחת2 ס"מ עובי 40X10סולם כבלים כבד מתועש 
לתקרה ו/או על הקיר עבור כבלי חשמל, כולל המתלים, המחברים וכל

העבודה וחומרי העזר הדרושים. דוגמת מולק לפידות.

1.8.2.0260

650.00 65.00 10.00 מ"א  ס"מ, המחיר כולל או"ה40 מ"מ לסולם כבלים ברוחב 1.5מכסה מפח 
ושילוט

1.8.2.0270

700.00 70.00 10.00 מ"א  ס"מ,10X8.5 מ"מ במידות 1.5תעלת פח מחורצת, מגולוונת בעובי 
מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים תעשייתים תקניים

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

1.8.2.0280

1,050.00 105.00 10.00 מ"א 1.8.2.0290 ס"מ20x8.5תעלת פח כנ"ל אולם במידות 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 45.00 100.00 מ"א  ס"מ עובי20תוספת למחיר תעלת פח עבור מכסה מפח מגולוון ברוחב עד 

 מ"מ מחוזק בברגים לתעלה1.5 דופן 
1.8.2.0300

19,500.00 13.00 1,500.00 מ"א  ס"מ עבור צביעה20תוספת למחיר תעלת פח מחורץ או אטום ברוחב עד 
 שייקבע במהלך הביצוע כולל המכסה של התעלהRALבתנור בגוון 

1.8.2.0310

540.00 18.00 30.00 מ"א  ס"מ עבור צביעה40תוספת למחיר תעלת פח מחורץ או אטום ברוחב עד 
 שייקבע במהלך הביצוע כולל המכסה של התעלהRALבתנור בגוון 

1.8.2.0320

1,200.00 300.00 4.00 יח'   בצבע אדום שחרורN.C. או .N.O מגעים  4לחצן חרום דגם "פטריה" עם 
ע"י חצי סיבוב

1.8.2.0330

136.00 34.00 4.00 יח' תוספת למחיר לחצן חרום "פטריה" מכל סוג עבור הגנה בפני לחיצה
 (בכור)ALLEN-BRADLLEY-800F-A6PR5מקרית סביב הלחצן דוגמת 

1.8.2.0340

2,592.00 864.00 3.00 מ"ר איטום ובידוד פתחים מכל סוג למעבר אש לאחר השחלת כבלים וצנרת
 בשריפה2 חברת "אבצום" עמיד ל-ES9000בחומר אלסטומרי תקני דוגמת 

 המחיר כולל  הכנת המקום וניקוי לפני בצוע העבודה.

1.8.2.0350

7,500.00 1,500.00 קומפלט5.00  שעות  בשריפה דוגמת2ציפוי כבלי חשמל בחומר תקני מעכב אש עמיד ל-
 "אבצום" או ש"ע במקומות בהם נדרש לפי תקנות הבטיחות, הצביעה
תבוצע לפי הנחיות יועץ הבטיחות ובהתאם לדרוש בתקנות הבטיחות.

 צידי קיר אש. מחיר קומפלט עבור מעבר קיר אש.2צביעת כבלים מ-

1.8.2.0360

800.00 16.00 50.00 מ"א  ממ"ר כולל חוט50צינור שרשורי מחוזק וכבא מאליו "קוברה" בקוטר 
 מ"מ מותקן ומחוזק לתקרה או לקיר בשלות מתכת.8משיכה 

1.8.2.0370

1,000.00 20.00 50.00 מ"א  ממ"ר כולל חוט80צינור שרשורי מחוזק וכבא מאליו "קוברה" בקוטר 
 מ"מ מותקן ומחוזק לתקרה או לקיר בשלות מתכת.8משיכה 

1.8.2.0380

600.00 6.00 100.00 מ"א  מ"מ שאינו כלול במחיר20צינור פלסטי כפיף מריכף כבה מאליו בקוטר 
נקודה.

1.8.2.0390

700.00 7.00 100.00 מ"א  מ"מ למקומות שאינו כלול 25צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר 
במחיר הנקודה.

1.8.2.0400

490.00 35.00 14.00 מ"א ) ס"מ מברזל מגולוון, לרבות מיתלים לתיקרה וצביעתו.8X4פרופיל ( 1.8.2.0410

270.00 18.00 15.00 מ"א 1.8.2.0420 מברזל מגולוון, לרבות ציוד העזר.Zפרופיל 

500.00 5.00 100.00 מ"א 1.8.2.0430 שאינו כלול במחיר נקודה1/2צינור פלסטי קשיח גלוי "מרירון" "

700.00 7.00 100.00 מ"א 1.8.2.0440 שאינו כלול במחיר נקודה3/4צינור פלסטי קשיח גלוי "מרירון"  "

150.00 15.00 10.00 מ"א  מ"מ, כולל זויות,60X60 כבא מאליו עם מכסה במידות PVCתעלת 
 (ספקIBOCO, מחזיקי כבלים וסופיות דוגמת "פלגל" או Tהסתעפויות 

"ישראלוקס").

1.8.2.0450



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
550.00 55.00 10.00 מ"א  מ"מ, עם הפרדה120X60 כבא מאליו עם מכסה במידות PVCתעלת 

אופקית לכל אורך התעלה עבור תקשורת היתר כנ"ל
1.8.2.0460

100.00 10.00 10.00 מ"א  מ"מ, עם הפרדה60X42 כבא מאליו עם מכסה במידות PVCתעלת 
אופקית לכל אורך התעלה עבור תקשורת היתר כנ"ל

1.8.2.0470

3,300.00 550.00 6.00 יח' 6 ס"מ  בקוטר "60בצוע קידוחים ברצפה או קיר בטון קיים בעובי עד 
במקדח יהלום  למעבר כבלים עבודה בשעות מתואמות מראש עם המזמין

ובשלבים.

1.8.2.0480

2,800.00 400.00 7.00 יח' 4 ס"מ  בקוטר "60בצוע קידוחים ברצפה או קיר בטון קיים בעובי עד 
במקדח יהלום  למעבר כבלים עבודה בשעות מתואמות מראש עם המזמין

ובשלבים.

1.8.2.0490

1,600.00 160.00 10.00 יח'  ס"מ עם10 ס"מ ובעומק  10X10קופסת פוליקרבונט שקועה בקיר  במידות 
 מכסה נירוסטה  מחוזק בברגים

1.8.2.0500

360.00 180.00 2.00 יח'  ס"מ, עם10 ס"מ ועומק 15X15קופסת פוליקרבונט שקועה בקיר במידות 
מכסה נירוסטה מחוזק בברגים.

1.8.2.0510

490.00 245.00 2.00 יח'  ס"מ) עם כיסוי שקוף מותקנת צמוד לקיר/תקרה36X25) D4 CIקופסת 
עבור ריכוז בקרת דלתות.

1.8.2.0520

520.00 260.00 2.00 יח'  ס"מ)  עם כיסוי שקוף מותקנת  בחלל תקרה מונמכת36X25) D4 CIקופסת 
 על הקיר או צמוד לתקרה קונסטרוקטיבית  הכוללת פלטת עץ סנדוויץ

מ"מ בגב התיבה וכניסות אנטיגרון לצנרת . עבור מערכת בקרת10בעובי 
מבנה

1.8.2.0530

520.00 260.00 2.00 יח'  ס"מ) מותקנת  על הקיר כוללת גם מהדקי מסילה36X25) D4 CIקופסת 
ופלטת עבודה בגב התיבה.

1.8.2.0540

400.00 200.00 2.00 יח' 1.8.2.0550 ס"מ)25X18) D3 כנ"ל אולם CIקופסת 

540.00 180.00 3.00 מ"ר  ס"מ להתקנה על הקיר או בארונות תקשורת 1.8לוחות עץ סנדביץ בעובי 
עם ציפוי פורמיקה לבנה. מחיר לפי שטח לוחות מצטבר שיותקן

1.8.2.0560

1,900.00 950.00 2.00 יח'  תקן בזק86C ס"מ עם ידית נעילה דגם 80*60*30ארון פוליאסטר במידות 
"ענבר"

1.8.2.0570

100.00 10.00 10.00 יח'  כולל דסקית אום וכניסתPG29מחבר קצה (אנטיגרון) אורגינלי לצינור  
PVCצינור כולל חיבור הצינור לתעלת פח/

1.8.2.0580

1,000.00 500.00 קומפלט2.00  לאיטום כניסת מספר משתנה של4 בקוטר "MCT\BSTמערכת מודולרית 
כבלים חשמל ותקשורת לממ"מ, כולל סידור הכבלים בפתח ואטימה.

1.8.2.0590

14,300.00 110.00 130.00 מ"א 1.8.2.0600 מ"מ8, כולל חבל משיכה SN16 מחוזק דרג  8 בקוטר "PVCצינור 

70,400.00 88.00 800.00 מ"א 1.8.2.0610 מ"מ8, כולל חבל משיכה SN16 מחוזק דרג  6 בקוטר "PVCצינור 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 22עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 180.00 30.00 מ"א , כולל הלחמות לקבלתSOR16 10 מ"מ דרג  160צינור פקסגול  בקוטר 

 מ"מ8צנרת רציפה וחפיפה וחבל משיכה 
1.8.2.0620

55,200.00 69.00 800.00 מ"א 1.8.2.0630 מ"מ8, כולל חבל משיכה SN16 מחוזק דרג  4 בקוטר "PVCצינור 

54,000.00 18,000.00 קומפלט3.00  ס"מ בעומק180X180 במידות 40שוחה - תא בקרה מלבני טרומי מבטון ב-
 ס"מ, כולל כיסוי טרומי ופתח גישה לאדם עם מכסה150

1.8.2.0640

7,500.00 500.00 15.00 מ"ק  מ"ק באדמה/סלע,10 ס"מ בנפח של עד 170חפירת/חציבת בור בעומק 
כולל מצעים הידוק ואישור קונסטרוקטור/יועץ קרקע לעומס של התט"ז

להכנת התשתיות בהתאם

1.8.2.0650

8,000.00 80.00 100.00 מ"א  ס"מ, כולל ריפוד80 ס"מ וברוחב 150חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 
חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק.

1.8.2.0660

2,700.00 90.00 30.00 מ"א  ס"מ, כולל ריפוד60 ס"מ וברוחב 180חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 
חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק.

1.8.2.0670

486,208.00 סטלציה חשמלית אינ 8.2 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
780.00 780.00 1.00 מ"א  מ"מ, לרבות כל ברגי80X5פס השואת פוטנציאלים ראשי לבנין  מנחוש 

החיבור, אומים, דיסקיות פליז ושילוט.
1.8.3.0010

1,400.00 350.00 4.00 מ"א  מ"מ, לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים ראשי לבנין  מנחוש 
החיבור, אומים, דיסקיות פליז ושילוט.

1.8.3.0020

5,150.00 103.00 50.00 מ"א 1.8.3.0030 ממ"ר185 בחתך עד XLPEמוליך הארקה מנחושת עם  בדוד 

25,480.00 91.00 280.00 מ"א 1.8.3.0040 ממ"ר150 בחתך עד XLPEמוליך הארקה מנחושת עם  בדוד 

2,000.00 40.00 50.00 מ"א 1.8.3.0050 ממ"ר25 בחתך עד XLPEמוליך הארקה מנחושת עם  בדוד 

1,750.00 35.00 50.00 מ"א 1.8.3.0060 ממ"ר16 בחתך עד XLPEמוליך הארקה מנחושת עם  בדוד 

220.00 55.00 4.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
3מגולוונת עד "

1.8.3.0070

375.00 25.00 15.00 יח'  ממ"ר עבור מהדק16תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף  ושזור בחתך עד 
קנדי או נעל כבל  וחיבורו לאלמנט מתכתי

1.8.3.0080

20,700.00 9.00 2,300.00 מ"ר  מ"מ12מערכת הארקת יסודות ע"י טבעת גישור מברזל עגול חלק קוטר 
 מ"מ בהיקף של קומות40X4כולל יציאות מהטבעת ע"י ברזל מגולוון 

ועליות עבור הארקת ברקים

1.8.3.0090
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,000.00 50,000.00 קומפלט1.00 , ביצוע במבנה שלד כולל1173מערכת הגנה מפני פגיעות ברק  עפ"י ת"י 

התאמות נדרשות למערכת מחוץ לעמודי בטון ,לרבות מערכת קליטה עם
 מטר בגג המבנה,5 על 5 מ"מ המרכיבה רשת בגודל 3X40פלך פלדה 

 מטר20מערכת הורדה אנכית אל היסודות במרחקים שלא עולים על 
,טבעות גישור אופקיות במפלסים חיבור  לנקודות יציאת חוץ של מערכ ת
הארקת יסודות קיימת כולל כל העבודות ואביזרי העזר הנדרשים לביצוע

מושלם כולל הכנה והגשת תכנית ביצוע לאישור מכון התקנים וכולל
בדיקת מכון התקנים בגמר ביצוע וקבלת אישורם לפי תקן ישראלי ת"י

. קומפלט עבור מגרשי טניס מקורים.1173

1.8.3.0100

107,855.00 הארקות 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
  שלPrismaלוחות החשמל שיעשה בהם שימוש בפרוייקט יהיו מדגם 

שניידר אלקטריק בלבד.כל הציוד שיסופק יהיה ציוד המיוצר ע"י חברת
שניידר אלקטריק בלבד אלא אם כן נאמר אחרת בתכניות

11,600.00 5,800.00 קומפלט2.00  הכוללIcs=100%Icu=36KA, בעל כושר ניתוק 3P ,400A MCCBמפסק 
 מגעי עזר4, כולל סליל הפסקה, כולל Tripping Reflexמנגנון ניתוק 

 .  כדוגמתMicrologic  LSI(תקלה, מצב מפסק). כולל יחידת הגנה 
NSX400F מתוצרת Schneider-Electric

1.8.4.0020

9,600.00 4,800.00 קומפלט2.00  הכוללIcs=100%Icu=36KA, בעל כושר ניתוק 3P ,250A  MCCBמפסק 
 מגעי עזר4, כולל סליל הפסקה, כולל Tripping Reflexמנגנון ניתוק 

   כדוגמתMicrologic  LSI(תקלה, מצב מפסק). כולל יחידת הגנה 
NSX250F מתוצרת Schneider-Electric

1.8.4.0030

2,200.00 1,100.00 2.00 יח' , בעל כושר ניתוק3P ,160A מגביל זרם קצר אנרגטי MCCBמפסק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflexכולל סליל ,

 מגעי עזר (תקלה, מצב מפסק). כולל יחידת הגנה2הפסקה, כולל 
אלקטרונית

1.8.4.0040

2,550.00 850.00 3.00 יח' , בעל כושר ניתוק3P ,100A מגביל זרם קצר אנרגטי MCCBמפסק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflexכולל סליל ,

 מגעי עזר (תקלה, מצב מפסק). כולל יחידת הגנה2הפסקה, כולל 
אלקטרונית

1.8.4.0050

12,480.00 780.00 16.00 יח' , בעל כושר ניתוק3P ,63A מגביל זרם קצר אנרגטי עד MCCBמפסק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק Tripping Reflexכולל סליל ,

 מגעי עזר (תקלה, מצב מפסק). כולל יחידת הגנה2הפסקה, כולל 
אלקטרונית

1.8.4.0060

6,600.00 550.00 12.00 יח' 3x63Aמנתק בעומס בהספק עד  1.8.4.0070

1,265.00 253.00 5.00 יח' תוספת עבור סליל הפסקה למפסקים יצוקים מכל סוג שהו במתח פיקוד
230V

1.8.4.0080

200.00 40.00 5.00 יח' תוספת מחיר למאמ"ת או מא"ז עבור בלוק מגע פתוח או סגור 1.8.4.0090
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס, כולל הגנת100KAמגן ברק ומתח יתר נשלף לזרם 

,PRD1 Masterנתיכים מתאימה בהתאם להוראות יצרן כדוגמת סדרת 
כולל מגע עזר

1.8.4.0100

1,500.00 1,500.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס, כולל הגנת20KAמגן ברק ומתח יתר נשלף לזרם 
, כולל מגע  עזרiPRD20rנתיכים מתאימה בהתאם להוראות יצרן כדוגמת 

1.8.4.0110

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' TCP/IP חיווט קומפלט חיבור תקשורת SATEC PM 135EHרב מודד דגם  1.8.4.0120

1,200.00 400.00 3.00 יח' 400/5Aמשנה זרם עד  1.8.4.0130

840.00 280.00 3.00 יח' 250/5Aמשנה זרם עד  1.8.4.0140

280.00 280.00 1.00 יח' 160/5Aמשנה זרם עד  1.8.4.0150

4,332.00 361.00 12.00 יח' ,6A ועד 0-2.5Aמפסק להגנת מנועים או ציוד פיקוד בלוחות לזרם החל מ-
100kA, כושר ניתוק GV2MEדוגמת סדרה 

1.8.4.0160

1,600.00 400.00 4.00 יח'  אמפר דוגמת10מפסק להגנת מנועים או ציוד פיקוד בלוחות לזרם עד 
GV2P14 100, כושר ניתוקkA

1.8.4.0170

210.00 35.00 6.00 יח' 1.8.4.0180 מ"מ תלת פאזי להתקנה על חזית הלוח22לחצן 

1,125.00 45.00 25.00 יח'  עשיות מפלסטיק קשיח ומצבעים שונים230Vנוריות סימון מסוג לד 
המותקנות בחזית הלוח

1.8.4.0190

560.00 280.00 2.00 יח' C אופיין 10kA 3X50Aמא"ז תלת פאזי לזרם עד  1.8.4.0200

2,856.00 238.00 12.00 יח' C-אופיין 3X40A 10KAמאמ"ת תלת פאזי   1.8.4.0210

1,533.00 219.00 7.00 יח' C-אופיין 3X25A 10KAמאמ"ת תלת פאזי   1.8.4.0220

4,560.00 152.00 30.00 יח' C-אופיין 3X16A 10KAמאמ"ת תלת פאזי  לזרם עד  1.8.4.0230

525.00 105.00 5.00 יח' 1.8.4.0240 כולל אביזר נעילה10KA 10A+Nמאמ"ת חד קטבי עם ניתוק האפס עד 

304.00 38.00 8.00 יח' C-אופיין 10KA 40Aמאמ"ת חד פאזי עד  1.8.4.0250
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,472.00 34.00 308.00 יח' C-אופיין 10KA 20Aמאמ"ת חד פאזי עד  1.8.4.0260

3,140.00 314.00 10.00 יח' TYPE-A מילאמפר 4X 40A 30מפסק פחת  1.8.4.0270

2,380.00 238.00 10.00 יח' TYPE-A מילאמפר 2X 40A 30מפסק פחת  1.8.4.0280

6,000.00 200.00 30.00 יח' , כולל זוג מגעי עזר3X16A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.4.0290

540.00 270.00 2.00 יח' , כולל זוג מגעי עזרAC3 3X25Aמגען  1.8.4.0300

2,380.00 238.00 10.00 יח' , כולל מגע עזר3X40A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.4.0310

952.00 238.00 4.00 יח' , כולל מגע עזר3X50A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.4.0320

1,160.00 580.00 2.00 יח' , כולל מגע עזר3X80A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.4.0330

2,360.00 590.00 4.00 יח'  התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי4ממשק הפעלות לחיבור עד 
 של מצג בקרהISO 556B-4הפסקה וניתוקי חרום דוגמת 

1.8.4.0340

1,200.00 150.00 8.00 יח' 1.8.4.0350 מ"מ עם מפתח בחזית הלוח22מפסק\לחצן פיקוד 

2,736.00 76.00 36.00 יח'  עם ארבעה מגעים יבשים למתח230V או 24Vממסר פקוד מתח סליל 
230V מסוג NO  או NC

1.8.4.0360

266.00 133.00 2.00 יח' , כולל כניסה10A-230V עם מגע 24V או 230V מתח סליל S.Rממסר צעד 
מאולצת לכיבוי\הפעלה

1.8.4.0370

2,052.00 57.00 36.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר 10Aמפסק פיקוד  1.8.4.0380

286.00 143.00 2.00 יח' 150VA 230/24Vשנאי חד פאזי  1.8.4.0390

238.00 238.00 1.00 יח' 12V-24V למתח 200Wספק כח להזנת בקרים בלוח בהספק עד  1.8.4.0400

4,500.00 1,800.00 2.50 מ"ר , בנוי תאיםSchneider SYSTEM PRISMA PLUSמבנה לוח חשמל מסוג 
25kAמודולרים, חזית פנלים, כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 

3X400Aופסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור 
קומפלט. כולל בדיקת הלוח במפעל היצרן בגמר ביצוע ע"י מהנדס בודק

ע"פ המפרט.

1.8.4.0410
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,900.00 1,800.00 5.50 מ"ר , בנוי תאיםSchneider SYSTEM PRISMA PLUSמבנה לוח חשמל מסוג 

10kAמודולרים, חזית פנלים, כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 
3X250Aופסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור 

קומפלט. כולל בדיקת הלוח במפעל היצרן בגמר ביצוע ע"י מהנדס בודק
ע"פ מפרט.

1.8.4.0420

7,200.00 1,800.00 4.00 מ"ר , בנוי תאיםSchneider SYSTEM PRISMA PLUSמבנה לוח חשמל מסוג 
10kAמודולרים, חזית פנלים, כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 

3X160Aופסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור 
קומפלט. כולל בדיקת הלוח במפעל היצרן בגמר ביצוע ע"י מהנדס בודק

ע"פ מפרט.

1.8.4.0430

16,200.00 1,800.00 9.00 מ"ר , בנוי תאיםSchneider SYSTEM PRISMA PLUSמבנה לוח חשמל מסוג 
10kAמודולרים, חזית פנלים, כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה 

3X100Aופסי אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור 
קומפלט. כולל בדיקת הלוח במפעל היצרן בגמר ביצוע ע"י מהנדס בודק

ע"פ מפרט.

1.8.4.0440

1,140.00 1,140.00 1.00 מ"ר לוח נפרד או תא בקרה משולב בלוח חשמל, כולל התקנת הבקרים, כולל
תכנון הלוח במפעל היצרן ע"פ נתוני קבלן בקרה בתאום איתו ובאישורו,

 במפעל היצרן. המחיר לפי שטח חזית כולל דלתO/Iכולל בדיקות 

1.8.4.0450

1,330.00 38.00 35.00 נקודה התקנה, חיווט וחיבור נקודת בקרת מבנה דיגיטלית ו\או אנלוגית מכל סוג,
 כולל את כל העבודה וחומרי העזר ואת כל התאומים הנדרשים. לא כולל

 את הבקר אשר יסופק ע"י קבלן בקרה.

1.8.4.0460

153,852.00 לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

אביזרים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,200.00 1,300.00 4.00 יח'  ושלושה שקעים5X16A הכולל שקע תלת פאזי NPLקופסת שקעים דגם 

 כולל פחת מקומי3X16A+1X16A כולל הגנות מקומיות 16Aחד פאזיים 
4X25A דגם הקופסא .NA-516-210.ניסקו או שו"ע- 

1.8.5.0010

360.00 90.00 4.00 יח'  מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה8קופסת שקעים מודולרית 
 או שו"ע.NISKOFFICE של WF8דגם 

1.8.5.0020

70.00 70.00 1.00 יח'  מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה6קופסת שקעים מודולרית 
 או שו"ע.NISKOFFICE של WF6דגם 

1.8.5.0030

60.00 60.00 1.00 יח'  מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה4קופסת שקעים מודולרית 
 או שו"ע.NISKOFFICE של WF4משולבים דגם 

1.8.5.0040

50.00 50.00 1.00 יח'  מודול שקועה או צמודה לקיר עם כיסויי דמה2קופסת שקעים מודולרית 
 או שו"ע.NISKOFFICE של WF2משולבים דגם 

1.8.5.0050

360.00 15.00 24.00 יח'  (נקודת16Aתוספת למחיר קופסת שקעים מודולרית עבור שקע ישראלי 
ההזנה תימדד בנפרד)

1.8.5.0060
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,900.00 190.00 10.00 יח' , שאינו כלול במחיר נקודה2X16A עד IP65מפסק פאקט בקופסא  1.8.5.0070

4,200.00 210.00 20.00 יח' , שאינו כלול במחיר נקודה4X16A עד IP65מפסק פאקט בקופסא  1.8.5.0080

580.00 290.00 2.00 יח' , שאינו כלול במחיר נקודה2X40A עד IP65מפסק פאקט בקופסא  1.8.5.0090

1,100.00 550.00 2.00 יח' , שאינו כלול במחיר נקודה4X63A עד IP65מפסק פאקט בקופסא  1.8.5.0100

13,880.00 אביזרים 8.5 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. כל גופי התאורה1הערות ============================ 

 ויצויידו בספק כח מקורי של יצרן הג"ת המועמסLEDיהיו בטכנולוגית 
. מחיר2 שנים אחריות  5באופן מלא למניעת עומס קיבולי במתקן בעל עם 

. כל ג"ת3 ג"ת כוללים אספקה, הובלה והתקנה מושלמת עפ"י המצוין. 
, תת פרק ג"ת08לד יענו על כל המפורט במפרט הטכני הבין משרדי פרק 

לד ולפמרט הטכני המיוחד לפרויקט. ג"ת לד ולפמרט הטכני המיוחד
לפרויקט.

433,500.00 2,550.00 170.00 יח'  לומן31,000-25,000 וואט 185-153ג"ת לד להתקנה בתקרה בהספק 
Schreder תוצרת INDU BAY GEN3 דגם IK10 חוזק מכני IP66אטימות 

ספק סיטילייט או שו"ע.

1.8.6.0020

3,500.00 350.00 10.00 יח' 4400 ס"מ, מקור אור לד, בהספק אור של 60x60ג"ת פאנלד שקוע במידות 
. מאושר להתקנה במרחבים מוגנים. התקנה על תקרת4000K 40W לומן,  

מגשים\על הטיח. דוגמת געש או ש"ע

1.8.6.0030

18,963.00 903.00 21.00 יח'  , שתף אור23Wג"ת עם מקור אור לד,עגול להתקנה עה"ט, הספק חשמלי 
 גוף עשויIK10, חוזק מכני IP66, אטימות 4000K לומן, צבע אור 2100של 

מיציקת אלומיניום ואבקת פוליאסטר ומפזר חלבי מפוליקרבונט דגם
Frame עגול מקסי יצרן SG.ספק געש או שו"ע 

1.8.6.0040

9,198.00 657.00 14.00 יח'  , שתף אור7Wג"ת עם מקור אור לד,עגול להתקנה עה"ט, הספק חשמלי 
Frame דגם IK10, חוזק מכני IP66, אטימות 4000K לומן, צבע אור 670של 

 ספק געש או שו"ע.SG עגול יצרן 

1.8.6.0050

3,600.00 1,200.00 3.00 יח' 2850 ושטף אורי של 30Wג"ת לד להתקנה בתקרה, מקור אור לד בהספק 
TUBE דגם IK10, חוזק מכני IP65 לומן, אטימות 4000Kגוון אור 

SORFACE תוצרת Unilamp.ספק לירד שטייניץ או שו"ע 

1.8.6.0060

63,600.00 1,200.00 53.00 יח' 3390 ושטף אורי של 23Wג"ת לד להתקנה על הקיר, מקור אור לד בהספק 
TUBE דגם IK10, חוזק מכני IP65 לומן, אטימות 4000K גוון אור 

SORFACE DOWN תוצרת Unilamp.ספק לירד שטייניץ או שו"ע 

1.8.6.0070
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,700.00 197.00 100.00 יח'  לומן, הספק3600ג"ת לד, להתקנה על הטיח באזורים טכניים שטף אור 

. דגם נועם תוצרת געש או שו"ע.IP65, אטום 36Wחשמלי 
1.8.6.0080

13,500.00 450.00 30.00 מ"א ג"ת עם מקור אור לד לתאורה ישירה, מערכת אור רציפה של פרופיל
 למטר, שתף אור15W ס"מ, הספק חשמלי 8אלומיניום דקורטיבי ברוחב 

, דוגמת טופז של געש או שו"ע.4000K לומן, גוון אור 1500של 

1.8.6.0090

565,561.00 גופי תאורה 8.6 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורת חרום 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,275.00 611.00 25.00 יח' UPLED M/C להתקנה שקוע/עה"ט בתקרה סדרת LEDגוף תאורת חירום 

 שנים8 אורך חיים TITANIUM לומן עם סוללות מסוג 270 וואט 3 בהספק 
 ספק ישראלוקס או שו"ע.Bieghelliיצרן 

1.8.7.0010

56,160.00 1,170.00 48.00 יח'  להתקנה עה"ט בתקרה גבוה סדרתLEDגוף תאורת חירום 
Lungalargaluce Extreme LED לומן עם סוללות1000 וואט 7.5  בהספק 

 ספק ישראלוקס אוelliBiegh שנים יצרן 8  אורך חיים TITANIUMמסוג 
שו"ע.

1.8.7.0020

9,555.00 637.00 15.00 יח'  שלט יציאת חירום דו תכליתי חד/דו צדדי סדרתLEDגוף תאורה 
PianaLED וואט עם סוללות מסוג 3  בהספק TITANIUM 8 אורך חיים

שנים או שו"ע.

1.8.7.0030

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' LOGICA CUבקר מרכזי לתאורת חירום להתקנה על גבי פס דין דגם 
,LOGICA שורות, לתמיכה במערכת בקרת תאורת חירום 4כולל צד 

 או שו"ע.CALOGI גופי תאורת חירום סדרת 80לחיבור עד 

1.8.7.0040

1,000.00 1,000.00 1.00 יח' 1.8.7.0050 של הלקוחIP לחיבור המערכת לרשת IPמתאם תקשורת 

10,000.00 10,000.00 1.00 יח' תוכנת בקרה גרפית טבלתית לשליטה על גופי תאורת חירום המחוברים
 , התוכנה תציג את נתוני הגופיםLOGICAלמערכת בקרת תאורת חירום 

, התוכנה תהיה במלואה בשפה העבריתCADעל גבי תוכניות 

1.8.7.0060

17,200.00 400.00 43.00 יח' 300 וואט 3 להתקנה שקוע/עה"ט בתקרה בהספק LEDגוף תאורת חירום 
 יצרן אלקטרולייט1\עומרי 1 דקות דגם טל 180לומן עם סוללות גיבוי ל 

או שו"ע.

1.8.7.0070

1,800.00 450.00 4.00 יח'  שלט יציאת חירום דו תכליתי חד/דו צדדי עם סוללתLEDגוף תאורה 
 יצרן אלקטרולייט או שו"ע.1 דקות דגם רוני 180גיבוי ל 

1.8.7.0080

113,990.00 גופי תאורת חרום 8.7 סה"כ לתת פרק:

בדיקות 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00  לתקינות התנגדות אלקטרודת3העברת בדיקת מהנדס בודק מוסמך סוג 

ההארקת יסודות אל המסה הכללילת של האדמה. והתאמת המתקן לשיטת
 האיפוס. כולל תאום הזמנת ותשלום למהנדס בודק, ליווי הבודק במשך

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

ויים שידרשו לתיקון עד להשלמת האלקטרודה. הבדיקה תבוצע מידי
לאחר יציקת מפלס היסודות ולפני תחילת עבודות הגמרים. ויים שידרשו

לתיקון עד להשלמת האלקטרודה. הבדיקה תבוצע מידי לאחר יציקת
מפלס היסודות ולפני תחילת עבודות הגמרים.

1.8.8.0010

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס בודק מוסמך בכל שטחי
הפרוייקט כולל בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום

למהנדס בודק, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכנית שכרוכה
בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל

 גם את בצוע תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן

1.8.8.0020

10,000.00 בדיקות 8.8 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת מבנה 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע והתקנת מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות במבנה 

בקרת מיזוג אויר ,מערכות חשמל , אינסטלציה וכל המערכות
האלקטרומיכניות הנלוות ,על הקבלן להכין תכנון מפורט כולל מערך
סכמה חד קווית של כל מערך הבקרה על בסיס דרישת המפרט הטכני

ולהגישו ליועץ לאישור

סוג הציוד המוגדר בפרק בקרת מבנה מתייחס לבקרה באמצעות בקרי
SmartStruxure DDCבלבד כמפורט במפרט הטכני המיוחד המלווה בכתב 

 כחלק אינטגראלי כולל מכלולWEB SERVER כמויות זה הבקר יכלול 
SNMP ו-LonTalk ,Modbusתקשורות מובנות בפרוטוקול תקשורת 

,BACnet הפרוטוקולים יכללו באופן מובנה גם תקשורות( 7 ,כל I2 * P
)RJ45 וגם תקשורות RS-485כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת 

לחסוך במתאמים ונקודות כישלון של המערכת, הבקר יכלול לוחות זמנים
 , הבקר יכלול כרטיסי4G ללא הגבלה וזיכרון של Outlookבאופיין 

 לכל כרטיסWEB SERVERהרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של 
הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של

 שנים כלולים במחירי החוזה.3אחריות ושירות ל-

13,400.00 6,700.00 2.00 יח' SmartX אינץ תוצרת שניידר אלקטריק 10 צבעוני בגודל HDמסך מגע 
Touch בתקשורת Net  USB

1.8.9.0040

5,700.00 5,700.00 1.00 יח' Schneider תוצרת Smartstruxure  כמפורט במפרט הטכני דגם DDCבקר 
Electric פרוטוקולי תקשורת מובנים כחלק אינטגרלי מהבקר7 הכולל 

IP ,BAcnet\MSTP ,BA cnet/IPSNMP Ver 3 ,Modbus RTUכמתואר: 
,Modbus IP ,LON FT-10 ,Lonwork הבקר הנו ,Web Sreverהכולל 

 מובנית על הבקר זהה לתוכנ תHMI ג'יגה כולל תוכנת  4לפחות זיכרון 
, הבקרIPV6עמדת צפייה, הבקר יכלול גיבוי חם פנימי ויהיה בעל כתובת 

 יכלול אפליקצית שליחת מיילים לכל התראה שתוגדר בבקר ובעמדת
 ללא ניתוק מתח הזנה, הבקרHOTSWAPצפייה ובעל יכולת החלפה חמה 

 ידע להמיר קבצי גרפים ונתונים לקבצי אקסל באופן עצמאי ללא צורך
בעמדת צפייה, כולל  אפשרות  לגלישה בעזרת אפליקציית

1.8.9.0050

יח' ,"המשך מסעיף קודם"-הבקר יוכל לאחסן בתוכו היסטוריית נתונים של
2GB

1.8.9.0060
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 1,000.00 1.00 יח' 1.8.9.0070 כניסות  דיגיטליות כולל לדים לציון מצב כניסה16כרטיס הרחבה  

2,800.00 1,400.00 2.00 יח' 1.8.9.0080 יציאות דיגיטליות ממסר, כולל עוקף ידני\אוטומטי12כרטיס הרחבה 

8,000.00 8,000.00 קומפלט1.00 הפעלה כיווני נקודות סף, אינטגרציה, הדרכה תיעוד וסירת מערכת 1.8.9.0090

2,700.00 2,700.00 קומפלט1.00 ,2000 עותקים, כולל תרשימים ב"אוטוקאד" גרסה 3הכנת תיק תיעוד ב- 
רשימות ציוד קטלוגים לכל פרטי הציוד, הוראות הפעלה והוראות

תחזוקה.

1.8.9.0100

33,600.00 מערכת בקרת מבנה 8.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמל לתאורה בפיתוח 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חפירות, שוחות ותשתיות

18,000.00 60.00 300.00 מ"א  ס"מ כולל ריפוד40 ס"מ וברוחב 100חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 
חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק.

1.8.10.0020

1,800.00 90.00 20.00 מ"א  ס"מ  למעבר כביש60 ס"מ וברוחב 150חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 
כולל מילוי החפירה במצע מובא שיעשה בשכבות הרטבה, כולל ריפוד

חול, סרט סימון, כיסוי והידוק כולל החזרת המצב לקדמותו כולל אספלט.

1.8.10.0030

9,000.00 60.00 150.00 מ"ר תוספת מחיר לחפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים בשטחי
כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, בכל רוחב שיידרש, כולל אבני שפה
מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר- תעלות, כולל

חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה
שהיא

1.8.10.0040

4,500.00 150.00 30.00 מ"ר תיקון משטח אספלט/בטונים בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה ,
בכל רוחב שידרש, כולל תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת

האספלט, הבטון, אבני השפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי
עודפי חפירה.

1.8.10.0050

20,400.00 170.00 120.00 מ"ר תיקון ריצוף אבנים משתלבות עבור מדרכות ו/או איי תנועה, בכל רוחב
שידרש, כולל תיקוני בטון, אבני השפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו

 ופינוי עודפי חפירה.

1.8.10.0060

1,950.00 13.00 150.00 מ"א  מ"מ פנים, כולל50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ.8חבל משיכה בקוטר 

1.8.10.0070

5,400.00 18.00 300.00 מ"א  מ"מ פנים, כולל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ.8חבל משיכה בקוטר 

1.8.10.0080

164.00 41.00 4.00 מ"א  לשימוש עבור מעברי בטוןPVC 4צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
ביציקה

1.8.10.0090
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,100.00 37.00 300.00 מ"א 1.8.10.0100 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל 

2,280.00 114.00 20.00 מ"א 1.8.10.0110 ממ"ר3X2.5H07RN-Fכבל חשמל 

7,920.00 24.00 330.00 מ"א 1.8.10.0120 ממ"ר35מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

5,700.00 1,900.00 3.00 יח'  ס"מ171 ס"מ ועומק 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר 
 ס"מ עם פתח עגול70X70(נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע מיציקת ברזל 

 טון עם סמל "חשמל", כולל גם חפירת הבור עבורה25 ס"מ עמיד ל-60
הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

1.8.10.0130

1,712.00 428.00 4.00 יח' תוספת מחיר למחיר שוחת מעבר עבור חוליה נוספת להגבהת המכסה
 ס"מ המחיר כולל את33מרום סופי המחיר לחוליה בכל קוטר ובגובה 

החפירה עבור החוליה והעתקת והעמקת הבור.

1.8.10.0140

10,500.00 1,500.00 קומפלט7.00  מ"מ19הארקת הגנה ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

 ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח, שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף כולל חפירת29כיתוב מתאים "הארקה", כולל שרוולים 

הבור, הידוק ושחזור קרקע קיימת וכל הדרוש להשלמת חיבורי הארקות.

1.8.10.0150

7,326.00 333.00 קומפלט22.00  וחיבורו למגש הציוד10KA, עמידות בקצר C אופיין 10A+"Nמאמ"ת עד "
ולמהדקים בעמוד

1.8.10.0160

3,040.00 190.00 16.00 יח'  ממ"ר5X6מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור כבלים 
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח הציוד שבעמוד5(המחיר עבור 

  בסטנדרט עיריית ירושליםSOGEXYכדוגמת 

1.8.10.0170

3,808.00 238.00 16.00 יח' מגש ציוד פלסטי דגם כפר מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל
 גגון ותושבת להתקנת מהדקים ומאמ"ת/מאמת"ים עבור הפנס/פנסים

מותקן בפתח הציוד שבעמוד

1.8.10.0180

4,560.00 285.00 16.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

1.8.10.0190

1,425.00 1,425.00 קומפלט1.00   ומוליך5X6 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

40X4CUהשלמת החיבור, כולל החלפת מגש חיבורים והכנת פס הארקות 
ממ"ר, כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל העבודות והחומרים
 הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי החשמל בעמוד הקיים

(עבור הכבל ישולם בנפרד) (עבור הכבל ישולם בנפרד)

1.8.10.0200

415.00 415.00 קומפלט1.00  ממ"ר,5X16 לכבלי חשמל בחתך עד 3Mחיבור ע"י מופה אפוקסי דגם 
כולל חמרי עזר, נעלי כבל ושרוולים מתכווצים

1.8.10.0210
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 1,200.00 2.00 יח' 10חפירה/חציבה זהירה של בור ויציקת יסוד לעמוד תאורה בגובה עד 

 ס"מ), כולל ברגי יסוד, הארקות יסוד ופס100*100*130מטר (במידות עד 
 מרותך ועולה עד למפלס מעל פני הקרקע. מידות היסוד4*40מגולוון 

הסופיות יקבעו עפ"י חישוב מפורט של קונסטרוקטור מטעם הקבלן
בהתאם לעמוד שיסופק ולסוג הקרקע במקום ובהתאמה לעמידה בתנא י

אקלים קיצוניים י אקלים קיצוניים

1.8.10.0220

11,700.00 900.00 13.00 יח'  מטר4חפירה/חציבה זהירה של בור ויציקת יסוד לעמוד תאורה בגובה עד 
 ס"מ), כולל ברגי יסוד, הארקות יסוד ופס מגולוון60*60*80 (במידות עד 

 מרותך ועולה עד למפלס מעל פני הקרקע. מידות היסוד הסופיות4*40
יקבעו עפ"י חישוב מפורט של קונסטרוקטור מטעם הקבלן בהתאם לעמוד
שיסופק ולסוג הקרקע במקום ובהתאמה לעמידה בתנאי אק לים קיצוניים

לים קיצוניים

1.8.10.0230

2,750.00 2,750.00 1.00 יח'  ס"מ,80גומחת בטון טרומי עם תקרה ללוח תאורה במידות נטו רוחב פנים 
 ס"מ.50 ס"מ, עומק 190 גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 

1.8.10.0240

95.00 95.00 1.00 יח'  ממ"ר)35השלמת הארקה קיימת (חיבור בין מוליכים נחושת  גלוים עד 
לאחר פירוק עמוד או ביצוע מופה, כולל מהדקי נחושת מתכווץ לחיבור

 ס"מ.100המוליכים בחפיפה של 

1.8.10.0250

3,808.00 238.00 קומפלט16.00 6חיבור מושלם של כבלי חשמל בעמוד תאורה כולל זוג כבלים  בחתך עד 
 N2XY*5 ממ"ר כולל פתיחת35 כ"א וזוג מוליכי  נחושת כ"א בחתך 

הכבלים, כפפות מפוצלות ומתכווצות בחום לראשי הכבלים, שילוט
לכבלים ולמוליכי הארקה, חיבור במהדקים שבמגש החיבורים ובפס
הארקות של העמוד וכל הדרוש להשלמת החיבור לעמוד. (הכבלים/

מוליכי הא רקה לא נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד) רקה לא
נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

1.8.10.0260

950.00 190.00 5.00 יח' 1.8.10.0270 מ"מ10זוג מחזיקי דגלים, לכל סוגי עמודים, כולל חבק וגומי בעובי 

768.00 48.00 16.00 יח' ביצוע מספור לעמודי תאורה חדשים ו\או שינוי מספור לעמודים קיימים
ע"י צבע עם שבלונת מספרים או ע"פ פרט אחר עדכני למועד הביצוע ע"פ

 סטנדרט עירוני

1.8.10.0280

760.00 760.00 1.00 יח' 1.8.10.0290 פנסים בראש עמוד2 כפולה מקבילה להתקנת TOPזרוע 

9,000.00 4,500.00 2.00 יח'  מפלדה מגולוונת בצבע6 מטר עגול אחיד בקוטר "10עמוד תאורה בגובה 
טבעי, כולל פתח ציוד פלטת יסוד, ברגי יסוד,  מתאם להתקנת זרוע, כולל

 הובלה התקנה וחיבור ספק פ.ל.ה או שו"ע

1.8.10.0300

42,900.00 3,300.00 13.00 יח' 4 קוטר עליון "6 מטר קוני עגול קוטר תחתון "4עמוד תאורה בגובה 
 לאישור אדריכל, כולל פתח ציוד פלטתRALמפלדה מגולוונת בצבע 

יסוד, ברגי יסוד, מתאם להתקנת זרוע, כולל הובלה התקנה וחיבור ספק
פ.ל.ה או שו"ע

1.8.10.0310

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל של מערכת התאורה בדיקת בודק מוסמך ובצוע כל
התיקונים הדרושים עד להשלמת המתקן עפ"י דרישות הבודק. המחיר
כולל תשלום עבור הבדיקה לבודק מוסמך ובצוע תיקון כל הליקויים

שידרשו.

1.8.10.0320

50.00 25.00 2.00 יח' 1.8.10.0330 מ"מ80פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר 
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
150.00 15.00 10.00 יח' 1.8.10.0340 מ"מ50פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר 

11,700.00 195.00 60.00 יח' 3X2.5N2XYנקודת מאור עבור ג"ת בפיתוח מותקן צמוד למבנה ע"י כבל  1.8.10.0350

4,480.00 28.00 160.00 מ"א 12X1.5NYYכבל רב גידי  1.8.10.0360

214,511.00 עבודות חשמל לתאורה בפיתוח 8.10 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
722.00 361.00 2.00 יח' PKZM0-2.5Aמפסק להגנת מנועים או ציוד פיקוד בלוחות לזרם החל מ 

PKZM0-16ועד 
1.8.11.0010

380.00 76.00 5.00 יח'  עם ארבעה מגעים יבשים למתח230V או 24Vממסר פקוד מתח סליל 
230V מסוג NO  או NC

1.8.11.0020

70.00 35.00 2.00 יח' HAGER נוריות תפקוד דוגמת 3לחצן מודולרי להרכבה על פס דין כולל 
או שו"ע.

1.8.11.0030

456.00 57.00 8.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר 10Aמפסק פיקוד  1.8.11.0040

476.00 238.00 2.00 יח' C-אופיין 3X40A 10KAמאמ"ת תלת פאזי   1.8.11.0050

657.00 219.00 3.00 יח' C-אופיין 3X25A 10KAמאמ"ת תלת פאזי   1.8.11.0060

760.00 152.00 5.00 יח' C-אופיין 3X16A 10KAמאמ"ת תלת פאזי  לזרם עד  1.8.11.0070

798.00 133.00 6.00 יח' -אופיין3X(1X16A לזרם עד( 10KAשלושה מאמ"תים חד פאזיים מגושרים  
 C

1.8.11.0080

735.00 105.00 7.00 יח' 25KA 10A+Nמאמ"ת חד קטבי עם ניתוק האפס עד  1.8.11.0090

2,380.00 238.00 10.00 יח' TYPE-A מילאמפר 2X 40A 30מפסק פחת  1.8.11.0100

144.00 24.00 6.00 יח' 1.8.11.0110 עם כיסוי  פלסטי בלתי שביר230V LEDמנורת סימון 

114.00 57.00 2.00 יח' לחצן פיקוד תלת קוטבי למנורת  סימון 1.8.11.0120
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 200.00 6.00 יח' , כולל מגע עזר3X16A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.11.0130

930.00 310.00 3.00 יח' , כולל מגע עזר3X25A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.11.0140

1,290.00 430.00 3.00 יח' , כולל מגע עזר3X40A לזרם עד  AC3מגען תלת פאזי   1.8.11.0150

476.00 238.00 2.00 יח' 1.8.11.0160 להתקנה מודולרית בבסיס הלוח100Wגוף חימום 

650.00 325.00 2.00 יח' 16Aתרמוסטט מתכייל למיתוג  1.8.11.0170

8,000.00 3,200.00 2.50 מ"ר  בנוי מתאים מודולרים ע"פIP65מבנה לוח לתאורת חוץ בפיתוח הרמטי 
 כולל ביסוס על יסוד בטון עם הכנות צנרת ביציקה עם דלתות61439תקן 

 מקום שמור כולל30% כולל 3X1, 00A10KAגם פסי צבירה לזרם עד 
מהדקים לפאזות ,אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור

קומפלט. כולל את כל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת הל וח.
מחיר קומפלט ללוח ע"פ שטח חזית וח. מחיר קומפלט ללוח ע"פ שטח

חזית

1.8.11.0180

304.00 38.00 8.00 נקודה התקנה, חיווט וחיבור נקודת בקרת מבנה דיגיטלית ו\או אנלוגית מכל סוג,
 כולל את כל העבודה וחומרי העזר ואת כל התאומים הנדרשים. לא כולל

 את הבקר אשר יסופק ע"י קבלן בקרה.

1.8.11.0190

20,542.00 לוחות חשמל 8.11 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה בפיתוח 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,560.00 6,890.00 4.00 יח' IK08 IP68, גוון אור 61,094Lm ,451Wפנס לד לתאורת חוץ  בהספק 

4,000K דגם OMNIstar יצרן Schrederאו שו"ע, כולל כבל חיבור לפתח 
הציוד שבעמוד כולל ניפל חיבור לראש עמוד/זרוע

1.8.12.0010

31,200.00 2,080.00 15.00 יח' IK08 IP68 3,000K, גוון אור 5,106Lm ,36Wפנס לד לתאורת חוץ  בהספק 
 או שו"ע, כולל כבל חיבור לפתח הציודSchreder יצרן TECEOדגם 

שבעמוד כולל ניפל חיבור לראש עמוד/זרוע

1.8.12.0020

25,480.00 3,640.00 7.00 יח' IK08 IP68, גוון אור 8,870Lm ,75Wפנס לד לתאורת חוץ  בהספק עד 
3,000K דגם NEOS יצרן Schrederאו שו"ע, להתקנה קירית 

1.8.12.0030

54,600.00 3,640.00 15.00 יח' IK08 IP68 3,000K, גוון אור 6,565Lm ,49Wפנס לד לתאורת חוץ  בהספק 
 או שו"ע, להתקנה קיריתSchreder יצרן MY1דגם 

1.8.12.0040

לא לחישוב !!! 3,640.00 35.00 יח' IK08 IP68 3,000K, גוון אור 6,565Lm ,49Wפנס לד לתאורת חוץ בהספק 
 או שו"ע, להתקנה קירית. אופציה - מימושSchreder יצרן MY1דגם 

הכמות באישור הפיקוח בלבד.

1.8.12.0050
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

138,840.00 גופי תאורה בפיתוח 8.12 סה"כ לתת פרק:

1,986,633.00 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

עבודות טיח 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,000.00 80.00 1,200.00 מ"ר טיח פנים, סרגל בשני כיוונים בקירות ותקרות 1.9.1.0010

24,000.00 75.00 320.00 מ"ר טיח במקלט לפי הנחיות פיקוד העורף 1.9.1.0020

7,500.00 100.00 75.00 מ"ר גמר טיח קיר דיפון: טיח חוץ על משטחים מישוריים, לרבות הרבצה
תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה.

1.9.1.0030

29,500.00 100.00 295.00 מ"ר גמר טיח קיר קיים: טיח חוץ על משטחים מישוריים, לרבות הרבצה
תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה.

1.9.1.0040

157,000.00 עבודות טיח 9.1 סה"כ לתת פרק:

בידוד טרמי 9.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 100.00 400.00 מ"ר 2000בידוד קירות פנים על ידי טיח טרמי  1.9.2.0010

30,000.00 120.00 250.00 מ"ר  בעל מוליכותFOAMCLAS-110בידוד קירות חוץ על ידי שכבת 
 או שו"ע.0.038מקסימלית ג'

1.9.2.0020

70,000.00 בידוד טרמי 9.2 סה"כ לתת פרק:

227,000.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חדרי שירותים

8,750.00 250.00 35.00 מ"ר , במידות שונות בחדריR11ריצוף באריחי גרניט פורצלן מסוג נגד החלקה 
 ש"ח/מ"ר.70שירותים ובמקלחות, במחיר יסוד של 

1.10.1.0020

13,000.00 250.00 52.00 מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן בשירותים ובמקלחות, במידות שונות,
 ש"ח/מ"ר.70במחיר יסוד של 

1.10.1.0030
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חדרי מדרגות

97,200.00 360.00 270.00 מ"א  ס"מ, לרבות חירוץ נגד החלקה בקצה3מדרגות אבן, שלח + רום בעובי 
השלח ומגרעת ברום.

1.10.1.0050

15,600.00 390.00 40.00 מ"ר 1.10.1.0060 ש"ח/מ"ר.140ריצוף בלוחות באבן בפודסטים ובמבואות. במחיר יסוד של 

16,800.00 70.00 240.00 מ"א שיפולי אבן כדוגמת הריצוף לאורך פודסטים ומדרגות. 1.10.1.0070

נגישות

10,500.00 750.00 14.00 יח' 2.5 ס"מ מפלב"ם בקוטר 60X100משטח עם מסמרות מישושיות במידות 
מ"מ, טרפזיות ולפי תקן נגישות בסידור לפי תקן נגישות. תוצרת שטרן או

שו"ע, כולל הדבקה קשיחה לקדחים לפי הנחיות היצרן, לרבות באישור
 משטח)1 יח' = 1יועץ הנגישות ומכון התקנים. (

1.10.1.0090

גלריה

318,250.00 670.00 475.00 מ"ר ריצוף גלריה מדק סינטטי בדוגמת פישבון ע"ג קונסטרוקציה פלדה בגוון
וספק לפי בחירת האדריכל.

1.10.1.0110

חדר אשפה

25,000.00 250.00 100.00 מ"ר  אטום למים. מחיר יסודR11ריצוף אריחי גרניט פורצלן מסוג נגד החלקה 
 ש"ח/מ"ר.70

1.10.1.0130

57,500.00 250.00 230.00 מ"ר 70חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן במידות שונות, במחיר יסוד של 
ש"ח/מ"ר.

1.10.1.0140

148,400.00 280.00 530.00 מ"א  היקפית למגרשי הטניס, במידות שונות, עם פרופיל30חגורת בטון ב-
 (המחיר כולל32 פרט 501פלב"מ, שיורכב לאחר היציקה, בהתאם לתכנית 

 גם את המסמרות)

1.10.1.0150

711,000.00 עבודות ריצוף וחיפוי 10.1 סה"כ לתת פרק:

משטח מגרשי הטניס 10.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
391,400.00 103.00 3,800.00 מ"ר  של10.09.01יישום שכבת חיזוק ויריעת איטום לפי כל הנדרש בסעיף 

המפרט המיוחד
1.10.2.0010

209,000.00 55.00 3,800.00 מ"ר  ס"מ על פי כל הנדרש בסעיף5יישום שכבת אספלט מקשרת בעובי 
 של המפרט המיוחד10.09.02

1.10.2.0020

171,000.00 45.00 3,800.00 מ"ר  ס"מ על פי כל הנדרש בסעיף3יישום שכבת אספלט עליונה בעובי 
 של המפרט המיוחד10.09.02

1.10.2.0030
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
98,800.00 26.00 3,800.00 מ"ר 10.09.03יישום הציפוי העליון של מגרשי הטניס על פי כל הנדרש בסעיף 

של המפרט המיוחד
1.10.2.0040

צביעת מגרשים

13,200.00 2,200.00 6.00 יח' סימון מגרש טניס בדימטון. 1.10.2.0060

ציוד למגרשים

15,600.00 2,600.00 קומפלט6.00  עמודים + מותחן רשת + רשת, בהתאם לדרישות2רשת למגרש טניס + 
איגוד הטניס.

1.10.2.0080

899,000.00 משטח מגרשי הטניס 10.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לחדרי שירותים ומקלחת 10.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,200.00 2,200.00 6.00 יח' 1.10.3.0010 או שו"ע.STERN של 7380248ספסל במקלחת דוגמת 

2,340.00 180.00 13.00 יח' 1.10.3.0020 או שו"ע.STERN של 7312וו כפול דוגמת 

2,405.00 185.00 13.00 יח' 1.10.3.0030 או שו"ע.STERN תוצרת 0347סבוניה תלויה דגם 

1,890.00 270.00 7.00 יח' 1.10.3.0040 או שו"ע.STERN תוצרת 20030מתקן נייר טואלט כפול דגם 

800.00 800.00 1.00 יח' STERN תוצרת 98500001ידית אחיזה, אנכי ואופקי, עשוי נירוסטה, דגם 
או שו"ע.

1.10.3.0050

8,400.00 1,200.00 7.00 יח' 1.10.3.0060 או שו"ע.STERN תוצרת 24B 7380מדף מתחת למראה דגם 

8,050.00 1,150.00 7.00 יח' 1.10.3.0070 או שו"ע.STERN תוצרת 20852 ליטר דגם 3.8אשפתון 

37,085.00 אביזרים לחדרי שירותים ומקלחת 10.3 סה"כ לתת פרק:

1,647,085.00 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הצביעה בשלוש שכבות לפחות ועד קבלת גוון אחיד וכיסוי

מלא. הגוונים לפי בחירת האדריכל.

46,800.00 26.00 1,800.00 מ"ר צבע "סופקריל" או שו"ע על גבי העמודים, ותקרות מטויחים ו/או בטון
ו/או מחיצות גבס.

1.11.1.0020

15,600.00 2,600.00 קומפלט6.00 סימון ושילוט למקלטים, לרבות צביעה. 1.11.1.0030

62,400.00 עבודות צביעה 11.1 סה"כ לתת פרק:

62,400.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומניום וזכוכית 12 פרק:

עבודות אלומניום וזכוכית (יש להכין רשימת אלומיניום) 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי פרק זה כוללים בין היתר תכנון הפריטים ע"י יועץ

אלומיניום מטעמו ואישורם ע"י המפקח והאדריכל.

1,755,000.00 1,300.00 1,350.00 מ"ר 304ויטרינה למסחרי, כולל דלתות, רפפות, לפי גליון  1.12.1.0020

179,400.00 780.00 230.00 מ"ר חיפוי קירות חוץ באלומיניום מסוג אלוקובונד, לפי פרט. 1.12.1.0030

207,000.00 450.00 460.00 מ"ר  ס"מ על ידי פלטת צמנט-בורד20סגירת פתחים בויטרינות בקיר בעובי 
חיצונית וגבס פנימי.

1.12.1.0040

לא לחישוב !!! 850.00 460.00 מ"ר  עבור01.12.01.0030תוספת מחיר לסגירת פתחים בצמנט-בורד בסעיף 
01.12.01.0010ויטרינה כמצויין בסעיף 

1.12.1.0050

יום וזכוכית (יש להכין רשימת אלומיניום)2,141,400.00 עבודות אלומנ 12.1 סה"כ לתת פרק:

2,141,400.00 עבודות אלומניום וזכוכית 12 סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום 13 פרק:

מוצרי בטון טרום 13.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פלטות חלולות דרוכות

945,000.00 270.00 3,500.00 מ"ר  ס"מ לעומס נוסף25 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-
 מ', מורכבות באתר, המחיר כולל גם את9.0 ק"ג/מ"ר ואורך עד 1000עד 

חוטי הדריכה.

1.13.1.0020

945,000.00 מוצרי בטון טרום 13.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

945,000.00 מוצרי בטון טרום 13 סה"כ לפרק:

חיפוי אבן 14 פרק:

חיפוי קירות 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חיפוי אבן

88,000.00 400.00 220.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מסמסם" בעובי 
 ס"מ.9יציקת בטון, רשת הזיון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט נירוסטה אל רשת4העבודה כוללת 
מאחורי האבן וכל הנדרש ע"פ התקן.

1.14.2.0020

101,200.00 440.00 230.00 מ"א 35אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית בעיבוד מסמסם. נדבכי ראש ברוחב מעל 
 ס"מ, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן, לפי פרט40 ס"מ ועד 
בתכנית.

1.14.2.0030

26,400.00 120.00 220.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוקים65/65/7זוויתן מגולוון במידות 
עם דיבלים

1.14.2.0040

215,600.00 חיפוי קירות 14.2 סה"כ לתת פרק:

215,600.00 חיפוי אבן 14 סה"כ לפרק:

מערכות אורור ומזוג אויר 15 פרק:

ציוד אוורור ומיזוג אויר 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 36,500.00 12.00 יח' " תוצרתPowerfoil 8 PF8-18 מטר דגם "5.5מאוורר תקרה בקוטר 

BIGASSFANS קוו"ט,1.5 כמשווק על ידי "אקון טק". צריכת חשמל של 
 כנפיים במבנה אווירודינמי והנעה ע"י מנוע8 ק"ג, בקר מובנה, 103משקל 

 לחוזקC 22.2 לבטיחות חשמל + תקן UL 507 וגיר. המאוורר בעל תקן 
ועמידות המאוורר. שליטה באמצעות בקר קומפקטי המותקן על ה קיר,
לרבות התאמה וחיבור לקונסטרוקציית הבנין וכל יתר הדרישות. קיר,

לרבות התאמה וחיבור לקונסטרוקציית הבנין וכל יתר הדרישות.

1.15.1.0010

לא לחישוב !!! 10,000.00 1.00 יח' לוח חשמל לכח ופיקוד עבור מאווררי התקרה, לרבות שעון שבת,
מפסקים, בורר מצב וכל יתר הנדרש.

1.15.1.0020

לא לחישוב !!! 16,400.00 קומפלט1.00 ביצוע אינסטלציה חשמלית בין לוח החשמל למאווררים והכל בצורה נאה
בתוך הפרופילים באופן סמוי ככל האפשר, והכל בתאום עם תכנית

קונסטרוקציית הגג.

1.15.1.0030

900.00 900.00 1.00 יח'  בלבד (משווק ע"י א.רS&P TD350/125 SILENTמפוח אוורור שרותים, 
 בין מוצא המפוח ואיטום.4הפצה ושיווק) לקוטר צינור של "

1.15.1.0040

5,000.00 2,500.00 2.00 יח'  תוצרת אוריס או שווה ערך, מופעל ע"יEW-600מפוח אוורור שירותים, 
שעון שבת שבועי/יומי מלוח החשמל (באחריות אחרים) וכל יתר הנדרש,

כמפורט בטבלאות הציוד.

1.15.1.0050
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 15,000.00 1.00 יח' מזגן מפוצל עילי. חיבור וחיווט מושלמים לרבות אספקה והתקנה של

 מטר כלול במחיר, ניקוז, חשמל ופיקוד בין יחידת2צנרת גז מבודדת עד 
פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף במוטות ישרים או צנרת

" ,הצנרת תבודד בגומי ספוגי "ארמופלקס"L" או "Kרכה, הצנרת מדגם "
 מ"מ, הבידוד יהיה רציף מודבק ומושל ם ללא פגעים.19בעובי דופן של 

 ועמידים בטמפרטורתP.V.C מצופים N.Y.Yצנרת החשמל תהיה מכבלי 
מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים מתאימים, צנרת הגז החשמל

והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך תעלת רשת ומחוץ לבנין בתוך תעלת
פח מגולבן צבועה מראש בלבן, ע"פ הפרט המופיע בתוכניות. העבודה

כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון נקודת הזנת החשמל.

1.15.1.0060

יח' קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן תוצרת "אלקטרה" דגם
 אינוורטר" או שווה ערך. שלט רחוק וטרמוסטט.EMD+ 50T"אלקטרה 

המחיר כולל מיסים מכל סוג שהוא  לרבות יתר הנדרש להתקנה והפעלה
מושלמים כמפורט וכנדרש.

1.15.1.0070

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' " או שווה ערך.230 אינוורטר PLATINUMכנ"ל אך של דגם "אלקטרה + 1.15.1.0080

5,175.00 115.00 45.00 מ"א 1.15.1.0090 המטרים הכלולים לכל יחידה.2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 

31,075.00 ציוד אוורור ומיזוג אויר 15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 100.00 120.00 מ"ר תעלות מלבניות מפח מגולבן למזוג אויר. התעלות תהיינה אטומות

לחלוטין ב"דק-קאסט", לרבות תמיכות ותליות מפרופילים מגולבנים,
חיבור למפזרים, למאיידים, לפי התכניות והפרטים הסטנדרטיים, תיאום

מלא עם הבנין, עם כל יתר המערכות וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות.
 מ"מ לפחות ועל פי טבלת העוביים וכל יתר דרישו ת0.7עובי הפח 

המפרט והתכניות. ת המפרט והתכניות.

1.15.2.0010

1,100.00 55.00 20.00 מ"ר ,, כולל הדפסהPCF 1 1.5בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אויר, העובי "
רצופה וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות, לרבות חיזוקי שוליים.

1.15.2.0020

3,380.00 260.00 13.00 יח' מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף ויסות ידני עגול מפלסטיק
 כמשווק ע"י "לימור טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפולKE דגם ATCתוצרת 

 ותומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל
 כולל ווסת8/"6יתר הנדרש. מידות הקונוס, עגול או אליפטי, בקוטר "

6כמויות, עבור גמיש בקוטר "

1.15.2.0030

1,280.00 320.00 4.00 יח'  כולל ווסת12/"10כנ"ל אך של מידות הקונוס, עגול או אליפטי, בקוטר "
10כמויות, עבור גמיש בקוטר "

1.15.2.0040

2,200.00 55.00 40.00 מ"א  או ש"ע שלISODEC25" דגם DECתעלות גמישות לאוורור תוצרת "
"ATCO" כולל תמיכות במרחקים הנדרשים וצורת התמיכה עם6", הקוטר 

סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.

1.15.2.0050

1,305.00 87.00 15.00 מ"א  אוISODEC25" דגם DECתעלות גמישות למיזוג אויר מבודדות תוצרת "
 כולל תמיכות במרחקים הנדרשים וצורת10", הקוטר "ATCOש"ע של "

התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול או למפזר עם סרטי הידוק
מפלב"ם בלבד. התעלות עם בידוד טרמי חיצוני.

1.15.2.0060
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,560.00 120.00 13.00 יח' , גוון על פי בחירת האדריכל.LVS-160" דגם TROXמפזר תיקרתי תוצרת " 1.15.2.0070

400.00 200.00 2.00 יח' . המפזרים יסופקו עם מתאם עשויTKL/Rמפזר תיקרתי, תוצרת "יעד" דגם 
"F2 פח מגולבן, צוארון בקוטר התעלה הגמישה, עם בידוד טרמי בעובי 

1.5 PC" 15.15. גודל המפזרים"x

1.15.2.0080

3,600.00 3,600.00 1.00 יח' . המפזרים יסופקו עם מתאם עשויDCL-F5מפזר קווי, תוצרת "יעד" דגם 
"CF2פח מגולבן, צוארון בקוטר התעלה הגמישה, עם בידוד טרמי בעובי 

1.5 P 300. גודל המפזרX25.מ"מ 

1.15.2.0090

2,900.00 116.00 25.00 מ"א 1.15.2.0100 לאוורור שרותים.110 בקוטר P.V.Cצינור 

864.00 1,200.00 0.72 מ"ר  מ"ר) התריסים יהיו0.085סבכת אויר חוזר לפי השטח נטו (מינימום 
 - על ציר, כולל פילטר, להבים קבועיםRTF 2000מתוצרת "יעד" דגם 

. התריסים יותקנו עם ברגים סמויים, צבע השבכה75%ושטח חופשי של 
יהיה מסוג אפוי בתנור ברמה גבוהה לפי הנחיות האדריכל, המחיר כולל

משקוף עיוור מפח ע"י קבלן הגבס, וכל יתר המפורט וכנדרש.

1.15.2.0110

30,589.00 תעלות, בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 סה"כ לתת פרק:

61,664.00 מערכות אורור ומזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

מעליות 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מעלית נוסעים

180,000.00 180,000.00 קומפלט1.00 3 ק"ג, 800 נוסעים, 10 ל-GEARLESS-MRLמחיר כללי עבור מעלית 
 מ' בקירוב, בתוקף10.7 גובה הרמה V.V.V.Fמ/ש ב-1.0 בעתיד), 4תחנות (

 כנ"ל עם כל החומרים והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל
את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל

 חודשים)12אחריות הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (

1.17.1.0020

חלופות שונות

30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 תוספת תחנה עתידית (ראה תוכניות). 1.17.1.0040

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות

לא לחישוב !!! 6,750.00 5.00 פינה מחיר עבור שרות "רגיל" לאחר תקופת האחריות. 1.17.1.0060
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 7,875.00 5.00 פינה כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף 1.17.1.0070

210,000.00 מעליות 17.1 סה"כ לתת פרק:

210,000.00 מעליות 17 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גגות וחזיתות 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,975,400.00 415.00 4,760.00 מ"ר גג עליון מפח טרפזי רב שכבתי ע"ג קסטות מחוררות במילוי אקוסטי,

202לרבות תעלות ומזחלות למי גשם ומוצאים לניקוז. לפי גליון 
1.19.1.0010

3,094,000.00 680.00 4,550.00 מ"ר תריסי רפפה בהיקף קירות הטניס, בתוואי מעוגל, לרבות רשת צפופה לפי
202 פרט בגליון 

1.19.1.0020

5,069,400.00 גגות וחזיתות 19.1 סה"כ לתת פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קונסטרוקציה מפלדה

840,000.00 6,000.00 140.00 טון NULLIFIREצביעת פרופיל פלדה בצבע תופח למיגון נגד אש מסוג "
SC801" או "FX 5120" או "PHOENIX 120-270או ש"ע, בעובי כולל "
 מ"מ (צבע יסוד, במידה ובוצע, ישולם בנפרד). המחיר הינו3.6(יבש) 

למ"ר שטח פני הפרופיל. המחיר כולל לפני הצביעה ניקוי אברזיבי
למתכת שחורה או לבצע הכנה מתאימה למתכת מגולוונת. העבודה עד גו

 מ'6.5 מ' בה 6.5בה 

1.19.5.0020

4,562,500.00 12,500.00 365.00 טון אלמנטי פלדה מפרופילים שונים כולל גילוון ועגון בבטון במידות שונות,
לרבות פחי חיבור וקוצים, עיגון והתאמה לבטון הקיים במידת הצורך.

1.19.5.0030

5,402,500.00 מסגרות חרש 19.5 סה"כ לתת פרק:

10,471,900.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבנין 22 פרק:

רכיבים מתועשים בבנין 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,400.00 160.00 90.00 מ"ר 1.22.1.0010 ס"מ.10מחיצות גבס חד קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 

7,000.00 200.00 35.00 מ"ר  ס"מ ללא חירור, דגם הוק און נסתר,30תקרת מגשי פח פריקה ברוחב 
אינטגרה או שו"ע, צבועה בגוון לפי בחירת האדריכל.

1.22.1.0020
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 450.00 60.00 מ"ר תקרת לובי כניסה ומבואת מעלית, קומת קרקע - רשת הוק-און, אריחי

 ס"מ. צבוע150/240רשת אקסנדט בתליה עליונה. אריחים בגודל מקסימלי 
 בגוון לבחירת האדריכל.RAL צבע 

1.22.1.0030

לא לחישוב !!! 450.00 900.00 מ"ר אופציה לכיסוי האיזור הזיזי בחוץ - תקרת רשת הוק-און, אריחי רשת
 ס"מ.150/240אקספנדט בתליה עליונה, אריחים בגודל מקסימאלי של 

 בגוון לבחירת האדריכל.RALצבוע צבע 

1.22.1.0040

113,750.00 350.00 325.00 מ"ר  עם חוריםBRERAמחיצת רשת אקספנדט פנים עשויה אלומיניום מסוג 
 בגוון לבחירתRALגדולים ופרטי חיבור ותליה נסתרים והמשכיים, צבוע 

האדריכל.

1.22.1.0050

162,150.00 רכיבים מתועשים בבנין 22.1 סה"כ לתת פרק:

162,150.00 רכיבים מתועשים בבנין 22 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה

815,670.00 270.00 3,021.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ45בקוטר 

1.23.1.0020

431,600.00 520.00 830.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ60בקוטר 

1.23.1.0030

שונות

19,636.50 6.50 3,021.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.1.0050

10,624.00 12.80 830.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.1.0060

1,277,530.50 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

1,277,530.50 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות גילוי אש, טלפון כבאים, כריזה 34 פרק:

מערכות גילוי אש 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המערכת תהיה משולבת גילוי אש כריזת חרום וטלפון כבאים.
ציוד שיסופק יהיה מתוצרת חברה שמאפשרת מתן שרות למערכת ע"י

מגוון רחב של נותני שרות.

28,800.00 320.00 90.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת כתובתית 1.34.1.0020

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אופטי להתקנה בתעלת מזוג אויר (אספקה\יניקה\א.ח)
עבור מערכת ממוענת כולל צינורית דגימה ותושבת כולל קופסא מוגנת

 להתקנה בגג המבנהUVמים וקרינת 

1.34.1.0030

1,300.00 1,300.00 קומפלט1.00 גלאי הצפה מחובר דרך יח' כתובת 1.34.1.0040

16,800.00 2,100.00 8.00 יח' גלאי עשן מטיפוס גלאי קרן הכולל צמד משדר (אקטבי) ומקלט (פסיבי)
 מטר ממונע סרבו לכיוון אוטומטי ופיצוי על100למערכת ממוענת ל-

 המשווק ע"י חב' טלפייר או שו"ע, כולל שלטTBD-40תזוזות כדוגמת 

1.34.1.0050

360.00 45.00 8.00 יח' דוקרן להרחקת יונים להתקה ע"ג גלי קרן 1.34.1.0060

29,280.00 9,760.00 3.00 יח'  מטר אורך צינור כ"א בעל200גלאי יניקה (לייזר) לשני ערוצים עד 
 המשווק על ידי חב' טלפייר או שו"ע, המחיר כוללLASD-2כדוגמת 

הרצה דרך תוכנה מחשב והתקנה מושלמת של מערכת הגלאי

1.34.1.0070

4,500.00 15.00 300.00 מ"א  תקנית עבור מערכת גלאי יניקת, הצנרת כוללת הסתעפויותPVCצנרת 
ונחירים מקוריים

1.34.1.0080

630.00 105.00 6.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן/חום/בלוחות חשמל/תקרות מונמכות/תעלת מ.א
וכד'.

1.34.1.0090

240.00 240.00 1.00 יח'  עם נצנץ כדוגמתIP65צופר אזעקה חיצוני מוגן מים בעל דרגת אטימות 
TFS-4484.המשווק ע"י חב' טלפייר או שו"ע 

1.34.1.0100

2,700.00 450.00 6.00 יח' צופר אזעקת אש אור קולי משולב עם נצנץ להתקנה פנימית למערכת
ממוענת.

1.34.1.0110

580.00 290.00 2.00 יח' 177CANDELLAנצנץ נפרד  1.34.1.0120

1,920.00 320.00 6.00 יח'  עם55לחצן גילוי אש כתובתי בצבע אדום להתקנה חצי שקועה בקופסא 
"קלפה" למניעת לחיצת שוא וסימון ע"פ תקן

1.34.1.0130

570.00 285.00 2.00 יח' ) ספרינקלריםF.Sיחידת כתובת לחיבור מפסק זרימה ( 1.34.1.0140

570.00 285.00 2.00 יח' ) ספרינקלריםM.Sיחידת כתובת לחיבור ברז פתיחה  ( 1.34.1.0150

873.00 291.00 3.00 יח' כתובת כניסה לניטור לחץ במיכל כיבוי בגז 1.34.1.0160
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,200.00 320.00 10.00 יח' יחידת כתובת להפעלה/הפסקה של מערכות שונות כגון מ.א, פתחי עשן,

מדפי אש, ניתוקי חרום בלוחות ,מעליות מנעולים מגנטים בדלתות  וכד'.
1.34.1.0170

45,000.00 45,000.00 קומפלט1.00 מרכזיית גילוי אש כתובתית  כחלק ממערך רכזות בפרויקט, כל רכזת
מסוגלת להיות גם רכזת ראשית ולאסוף את כל נתוני הפרויקט. הרכזת

 כתובות ועם יכולת127 לולאות, בכל לולאה 7מיועדת לחיבור עד 
 (טלפייר) הרכזתADR 7000 כתובות דוגמת 1,016הרחבה לסה"כ עד 

משולבת עם כריזת חרום וכמפורט במפרט הטכני, לרבות חייגן אוטומטי,
תכנות, התקנה, סוללות גיבוי, כרטיס תקשורת לחיבור תקשורת בין עוד

רכזות וכרטיס תקשורת לתקשורת עם חדר הבקרה/מוקד של המוסד
והפעלה וכל העבודה וחומרי העזר. תכנות, התקנה, סוללות גיבוי, כרטיס

 תקשורת לחיבור תקשורת בין עוד רכזות וכרטיס תקשורת לתקשורת עם
חדר הבקרה/מוקד של המוסד והפעלה וכל העבודה וחומרי העזר.

1.34.1.0180

5,700.00 2,850.00 קומפלט2.00 ) למרכזית גילוי אש, כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
 כולל כל העבודותRESET ו-ALARM OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלה קומפלט.

1.34.1.0190

3,990.00 3,990.00 1.00 יח'  בעל תו תקן המכיל גזEN מאושר לתקן FM-200מכל כיבוי אש בגז מסוג 
 ק"ג כולל יחידת הפעלה סולונואיד, הפעלה חשמלית1.5במשקל של 

והפעלה ידנית, אינדיקציה לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת נחושת לארון
 המשווק ע"י חב' טלפייר אוTFN-2L1.5K כדוגמת SAFEחשמל תוצרת 

שו"ע.

1.34.1.0200

9,380.00 4,690.00 2.00 יח'  בעל תו תקן המכיל גזEN מאושר לתקן FM-200מכל כיבוי אש בגז מסוג 
 ק"ג כולל יחידת הפעלה סולונואיד, הפעלה חשמלית3.0במשקל של 

והפעלה ידנית, אינדיקציה לזרימת הגז, נחירי פיזור וצנרת נחושת לארון
 המשווק ע"י חב' טלפייר אוTFN-4L3.0K כדוגמת SAFEחשמל תוצרת 

שו"ע.

1.34.1.0210

234.00 78.00 3.00 מ"א  עשויה מנחושת לכיבוי בחלל סגור כולל אביזרי2צנרת פיזור בקוטר עד "
הסתעפות/זויות/מתלים וכל הדרוש להתקנה מושלמת, כולל נחירי פיזור,

המחיר לפי אורך הצנרת קומפלט

1.34.1.0220

17.00 17.00 קומפלט1.00 הטמעה, הרצה והפעלה של כל הנתונים של מע' גילוי אש בתכנה גילוי
אש קיימת בבניין וביצוע אינטגרציה מלאה בין כל מע' הנשלטות ע"י
רכזת גילוי אש עד קבלת האינטגרציה הן ע"י יועץ הבטיחות ורשויות

הכיבוי ומכון התקנים והן ע"י המזמין

1.34.1.0230

800.00 800.00 קומפלט1.00 ממשק של מע' ג"א לבקרת מבנה 1.34.1.0240

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 ארון כבאים ראשי מותקן בכניסה לכל בנין עשוי ממבנה פח מגולוון וצבוע
 הכולל מקום עבור פנל ניהול עשן, מקום עבור מיקרופון כריזת חרום,

מקום עבור פנל משנה גילוי אש, מקום עבור שפורפרת טלפון כבאים
וכולל גם לחצני חרום לניתוק לוחות חשמל ראשיים וגנרטור, מחווטים
ומשולטים עד למהדקים בתוך הפנל כולל התקנה וחיבור של כל כבלי
הפיקוד כולל גם חלון בחזית לצפייה בפנל ג"א (עבור ציוד פנל משנה

ג"א, טלפון כבאים, פנל ניהול עשן, פנלים לחיווי גנרטורים, לחצני ניתוק
לחרום ומקרופון כריזה ישולם בנפרד)

1.34.1.0250

420.00 210.00 קומפלט2.00 קופסת ריכוז ציוד גילוי אש/כריזה/טלפון כבאים בחדר תקשורת קומתי 
 עם גב מעץ, לרבות פס דין ומהדקים, שילוט וציוד העזר.CI-28דוגמת  

1.34.1.0260
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פיקוד ובקרה גילוי אש -------------------------------------------------

1,733.00 1,733.00 1.00 יח' ADR-7002 כתובות לרכזת כתובתית כדוגמת 127תוספת כרטיס עד 
מתוצרת טלפייר.

1.34.1.0280

680.00 680.00 1.00 יח' 1.34.1.0290 יבואן טלפיירTFX-SC מיקרופונים מרוחקים כדוגמת 5כרטיס פיקוח עד 

249.00 249.00 1.00 יח' TLA-115 כדוגמת SAFE מסוג FM200כרטיס ממשק למכלול כיבוי  1.34.1.0300

שרות ------------------------------------------------

5,000.00 5,000.00 1.00 פינה קבלן ג"א יספק שרות מלא ומושלם עבור כל מע' ג"א, כיבוי אש, כריזת
חרום, טלפון כבאים, אינטרקום מחסה וניהול עשן אשר הקים הקבלן,

 על כל1220הסעיף כולל כל הנדרש למתן שרות מושלם כפי שנדרש בתקן 
חלקיו העדכני ליום חתימת החוזה ולא כולל חלקי חילוף אשר ישולמו

בנפרד, מחיר השרות הוא עבור שנה מרגע חתימתו.

1.34.1.0320

בדיקות ואינטגרציה - מערכות בטיחות אש
---------------------------------------------------

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 העברת כל מתקן גילוי וכיבוי אש בכל הפרויקט בדיקות מכון התקנים
 בדיקות) כולל3בשלבים ובהתאם לקצב אכלוס\מסירה של הפרויקט (עד 

בדיקה ראשונה וכל הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י
מכון התקנים כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן

הבדיקות, כולל עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומר י עזר
שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל

הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר
כולל את התשלום למכון התקנים. י עזר שתידרש במידת הצורך למכון

התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו לתיקון עד
להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום למכ

1.34.1.0340

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00 העברת מערכת טלפון כבאים בכל הפרויקט בדיקות מכון התקנים בשלבים
 בדיקות)  כולל בדיקה ראשונה וכל3 ובהתאם לקצב האכלוס\מסירות (עד 

 הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י מכון התקנים כולל
תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקות, כולל
עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש ב מידת

הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו
לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום

למכון התקנים. מידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל
הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר

כולל את התשלום למכון התקנים.

1.34.1.0350

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 העברת מערכת כריזה בכל הפרויקט בדיקות מכון התקנים בשלבים
 בדיקות)  כולל בדיקה ראשונה וכל3ובהתאם לקצב האכלוס\מסירות (עד 

הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן ע"י מכון התקנים כולל
תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל זמן הבדיקות, כולל

עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתידרש במידת ה
צורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל הליקויים שידרשו

לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום
למכון התקנים. צורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצוע כל

הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר
כולל את התשלום למכון התקנים.

1.34.1.0360
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00 העברת כל המערכות המשולבות בדיקת אינטגרציה ע"י מכון התקנים

כולל בדיקה ראשונה וכל הבדיקות החוזרות שידרשו עד לאישור המתקן
ע"י מכון התקנים כולל תאום הזמנת מכון התקנים, ליווי הבודק במשך כל

זמן הבדיקות, כולל עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי עזר
שתידרש במידת הצורך למכון התקנים. המחיר כולל גם את בצו ע כל

הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר
כולל את התשלום למכון התקנים. ע כל הליקויים שידרשו לתיקון עד
להשלמת המתקן ע"י מכון התקנים. המחיר כולל את התשלום למכון

התקנים.

1.34.1.0370

נקודות ותשתיות למערכות בטיחות אש
---------------------------------------------------

1,800.00 180.00 10.00 נקודה נקודת טלפון כבאים ע"י כבל תקני חסין אש מהרכזת ועד לנקודת הקצה
וחיבור לאביזר קצה.

1.34.1.0390

10,800.00 90.00 120.00 נקודה  שני זוגות בקוטרTWISTEDנקודת גילוי אש ע"י כבל גלוי אש תקני 
18AWGכולל חיבור לאביזר הקצה ,

1.34.1.0400

7,920.00 90.00 88.00 נקודה  שניTWISTEDנקודת מערכת פינוי (כריזת חרום)ע"י כבל גלוי אש תקני 
, כולל חיבור לאביזר הקצה18AWGזוגות בקוטר 

1.34.1.0410

217,246.00 מערכות גילוי אש 34.1 סה"כ לתת פרק:

טלפון כבאים 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,962.00 5,962.00 קומפלט1.00  ערוצים בעלת אישור התאמה24עמדת שליטה לטלפון כבאים כתובתי ל-

 מתוצרת טלפיירTFP-7000לתקן הישראלי כדוגמת 
1.34.2.0010

3,500.00 350.00 קומפלט10.00 מכלול שקע כתובתי עבור מכשיר נייד כולל יחידת כתובת קומלפט מוכן
 מתוצרת טלפיירTFP-806לשימוש וכולל חיווט כדוגמת 

1.34.2.0020

5,360.00 2,680.00 קומפלט2.00 עמדת טלפון כבאים כתובתית קבועה כולל יחידת כתובת וכולל חיווט
 מתוצרת טלפיירTFP-1CPכדוגמת 

1.34.2.0030

1,972.00 493.00 קומפלט4.00 שפורפרת ניידת לטלפון כבאים כמופיע במפרט -קומפלט מוכן לשימוש
 מתוצרת טלפיירTFP-1כדוגמת 

1.34.2.0040

2,932.00 1,466.00 קומפלט2.00 ארון ריכוז שפורפרות טלפון כבאים אשר יותקנו בכניסה לבניין לשימוש
TFP-76C שפורפרות עם אפשרות הרחבה) כדוגמת 6מכבי אש (מקום ל-

מתוצרת טלפייר

1.34.2.0050

19,726.00 טלפון כבאים 34.2 סה"כ לתת פרק:

מערכת כריזה 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המערכת תהיה משולבת במערכת גילוי אש של הפרויקט .ציוד
שיסופק יהיה מתוצרת חברה שמאפשרת מתן שרות למערכת ע"י מגוון

רחב של נותני שרות .
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תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,944.00 238.00 88.00 יח'  מחוזק6רמקול עגול עם גריל מתכתי מגולוון ובצבע לבן , בקוטר "

לטבעת שתותקן מעל התקרה באזורי גמר  \בתעלה בחניון או עם תיבת
תהודה להתקנה צמודת תקרה בחדרים ללא תקרה מונמכת . כולל שנאי קו

 ותיבה חסינת אש בתקןUL כולל התקן בקרת קווים בתקן 8W בהספק 
NFPA72.עבור רמקולים בחלל תקרה 

1.34.3.0020

380.00 95.00 4.00 יח' תוספת למחיר רמקול הנ"ל עבור קופסת ביטון להתקנת הרמקול שקוע
בקירות חדרי מדרגות

1.34.3.0030

133.00 133.00 1.00 יח' תוספת למחיר רמקול עבור נצנץ משולב ברמקול ומופעל מרכזת גילוי אש 1.34.3.0040

950.00 475.00 2.00 יח'  כולל התקן בקרת קווים15Wשופר קול כולל שנאי קו משתנה בהספק 
ULבתקן 

1.34.3.0050

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 10 של טלפייר לחיבור עד TFVEמקבץ \ריכוז  יחידות הגברה לבניין דגם 
אזורי כריזה, הכוללת מגברי שמע בהספק מתאים לכמות הרמקולים/

 מקום רזרבה,30% ועוד 500Wשופרים מתוכננים בבניין בהספק כללי עד 
משולבת כחלק אינטגרלי במערכת גילוי אש קומפלט.

1.34.3.0060

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00  , יחידות הגברה דגם100Wתוספת הגברה למקבץ \ריכוז במודולים של עד 
 TFVEכמפורט לעיל 

1.34.3.0070

570.00 570.00 קומפלט1.00  חלק אינטגרלי במערכתV.C.Tוסת עוצמה מטיפוס שנאי משתנה .
המשולבת

1.34.3.0080

800.00 8.00 100.00 מ"א  של טלדור עבור עמדת הפעלת כריזהMSA-6229 גידים) 4כבל מסוכך (
חרום

1.34.3.0090

1,200.00 12.00 100.00 מ"א 1.34.3.0100 של טלדור עבור עמדת הפעלת כריזה ראשית לבניין#10X2X16כבל פיקוד 

950.00 950.00 קומפלט1.00 מתאם תקשורת למערכת הכריזה עבור התפרצות כריזה\הודעות ממקור
אודיו חיצוני כולל חיווט , התקנתו וחיבורו במערכת הכריזה.

1.34.3.0110

4,750.00 4,750.00 קומפלט1.00 8מערכת ניטור קווים, ניטור מגברים, ניטור מיקרופונים, ניטור מצברים, 
הודעות צרובות ואזעקה דו כיוונית כולל חיבור בין רכזת ג"א לרכזת

כריזת חרום.

1.34.3.0120

2,850.00 2,850.00 קומפלט1.00  אזורים לרבות מיקרופון ולוח10עמדת הפעלת כריזה ראשית לבניין עבור 
 הפעלה בהתאם למספר האזורים ועוד כריזת חרום כללית

1.34.3.0130

2,400.00 1,200.00 קומפלט2.00 עמדת הפעלת כריזה בחרום תלוייה על הקיר בארון מוגן, עם מיקרופון
דינמי  ולחצן לכריזה כללית . קומפלט.

1.34.3.0140

49,927.00 מערכת כריזה 34.3 סה"כ לתת פרק:

מערכת מתזים 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 100.00 30.00 יח' QUICK RESPONSE GBQR "1/2  ,CENTRALמתז צידי דגם  1.34.4.0010
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,800.00 90.00 620.00 יח' PENDENT/UPRIGHTכנ"ל אך  1.34.4.0020

176,410.00 130.00 1,357.00 מ"א 1 מגולוון וצבוע קוטר "40צינור סקד'  1.34.4.0030

12,700.00 100.00 127.00 מ"א 1 1/2 מגולוון וצבוע קוטר "10צינור סקד'  1.34.4.0040

180,600.00 150.00 1,204.00 מ"א 2כנ"ל אך קוטר " 1.34.4.0050

152,460.00 180.00 847.00 מ"א 3כנ"ל אך קוטר " 1.34.4.0060

149,195.00 265.00 563.00 מ"א 4כנ"ל אך קוטר " 1.34.4.0070

9,400.00 9,400.00 1.00 יח' , ושאר המרכיבים2, לרבות תא בילום, מנומטרים 4ברז העקה קוטר "
הדרושים להתקנה מושלמת

1.34.4.0080

8,000.00 800.00 10.00 יח' 3 קוטר "FLOWSWITCHמפסק זרימה  1.34.4.0090

800.00 800.00 1.00 יח' 4כנ"ל אך קוטר " 1.34.4.0100

2,600.00 2,600.00 1.00 יח' 4 קוטר "UL-FM אטמ' מאושר 16מגוף שער  1.34.4.0110

17,000.00 1,700.00 10.00 יח' 3 קוטר "UL-FM אטמ' מאושר 16מגוף פרפר  1.34.4.0120

2,000.00 2,000.00 1.00 יח' 4כנ"ל אך קוטר " 1.34.4.0130

2,200.00 1,100.00 2.00 יח' 1.34.4.0140 עם מפסק מצב1 קוטר "UL-FMברז כדורי מאושר 

2,800.00 1,400.00 2.00 יח' 1 1/2כנ"ל אך קוטר "  1.34.4.0150

15,000.00 1,500.00 10.00 יח' 3 בקוטר "UL-FMשסתום אל חוזר מאושר  1.34.4.0160

6,800.00 1,700.00 4.00 יח' 4כנ"ל אך קוטר " 1.34.4.0170

13,500.00 1,350.00 10.00 יח' 1 קוטר "UL-FMברז בדיקה וניקוז מאושר  1.34.4.0180
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,300.00 2,300.00 1.00 יח' UL-FM מאושר 4 לרבות זקיף "2X3חיבור הסנקה עם ראש כפול " 1.34.4.0190

13,800.00 13,800.00 1.00 יח' 4 בקוטר "UL-FMשסתום מונע זרימה חוזרת מאושר  1.34.4.0200

826,365.00 מערכת מתזים 34.4 סה"כ לתת פרק:

1,113,264.00 עבודות גילוי אש, טלפון כבאים, כריזה 34 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

הכנת השטח 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אדמת גן וחיפוי קרקע

4,620.00 210.00 22.00 מ"ק קומפוסט לשטחים 1.40.1.0020

28,050.00 55.00 510.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח 1.40.1.0030

1,900.00 950.00 2.00 יח'  טון לרבות אריזה קלה1.5 גוון לבן בשקי ענק 3חלוקי נחל בשן גודל 
והובלה

1.40.1.0040

1,900.00 950.00 2.00 יח'  טון לרבות אריזה קלה1.5 גוון לבן בשקי ענק 4חלוקי נחל בשן גודל 
והובלה

1.40.1.0050

190.00 9.50 20.00 מ"ר  גרם/מ"ר דגם "פלריג" או ש"ע, משווק ע"י80יריעות גאוטכניות במשקל 
"גרין פוינט", לרבות יתדות לשטחי גינון או ריצוף גנני

1.40.1.0060

עבודות הכנה ופירוק

כל עבודות הפירוק והעקירה כוללות גם את פינוי הפסולת לאתר שפך
מאושר, לרבות גם תשלום כל האגרות הנדרשות

5,250.00 250.00 21.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, כולל פינוי וסילוק. 1.40.1.0090

2,800.00 280.00 10.00 יח' שימור עצים ע"י גידור זמני סביב עצים קיימים לפי הפירוט במפרט
המיוחד.

1.40.1.0100

16,680.00 3.00 5,560.00 מ"ר הסרת צמחיה וניקוי השטח. 1.40.1.0110

100,000.00 100,000.00 קומפלט1.00 פירוק סככת בטון המורכבת מקורות בטון ורשת גג מקונסטרוקצית פלדה
550וקירוי הגג, לרבות משטח בטון ומערכות תשתיות בשטח משוער של כ-

 מ"ר.

1.40.1.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 51עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
200,000.00 200,000.00 קומפלט1.00 פירוק מערכת משטחי משחק הכוללים גדרות, קירות ומדרגות מבטון,

מרצפי בטון ואספלט, מעקות מתכת, כסאות, ספסלים וטריבונות ישיבה,
משטחי ריצוף משתלב, צנרת ושוחות ניקוז וכל תשתית אחרת ועד לקבלת

משטח מוכן להקמת המבנה החדש מרכז הטניס. המחיר כולל את כל
הפירוקים באופן מלא, גם אם פריטים לא מצויינים בניסוח לא יהיו ח

ריגים מעבר לקומפלט זה.

1.40.1.0130

361,390.00 הכנת השטח 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצופים ומדרגות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ5סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים את שכבת החול בעובי 

289,200.00 120.00 2,410.00 מ"ר  ס"מ, תוצרת30/30/7ריצוף אבן משתלבת ריבועית דגם 'סיינה שקטה' 
1אקרשטיין או ש"ע. לפי פרט מס' 

1.40.2.0020

126,350.00 95.00 1,330.00 מ"ר  ס"מ, תוצרת אקרשטיין או ש"ע. לפי7.5/22.5/7ריצוף אבן משתלבת 'יתד' 
1 פרט מס' 

1.40.2.0030

24,300.00 90.00 270.00 מ"ר ריצוף כדוגמת הקיים לפי מדרכה ברחוב אלמליח 1.40.2.0040

1,440.00 120.00 12.00 מ"ר 6ריצוף כדוגמת הקיים במגרש טריבונות. ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ בגוון אדום על בסיס מלט לבן (סופר10/20 ס"מ, מלבניות במידות 

סטון)

1.40.2.0050

62,500.00 1,250.00 50.00 מ"ר  מ"מ ובגובה26מסמרות מישושיות בדידים, מפלב"מ (נירוסטה), בקוטר עד 
6 חלק 1918 מ"מ למשטח אזהרה, לפי דרישה ת"י 4 עד 

1.40.2.0060

מדרגות

34,200.00 380.00 90.00 מ"א  ס"מ (רום ושלח), גוון אפור, מדגם40/15מדרגה טרומית מבטון בחתך 
, תוצרת "אקרשטיין"4040 ס"מ, מק"ט 60מדרגה "נגישה" עם שקע, ברוחב 

.13 או ש"ע. לפי פרט מס' 

1.40.2.0080

11,400.00 380.00 30.00 מ"א  ס"מ (רום ושלח), גוון אפור, מדגם40/15מדרגה טרומית מבטון בחתך 
, תוצרת "אקרשטיין"4016 ס"מ, מק"ט 60מדרגה "נגישה" עם שקע, ברוחב 

13 או ש"ע. לפי פרט מס' 

1.40.2.0090

71,550.00 530.00 135.00 יח'  בצבע אפורAC-62-32 SEA PARK ס"מ, 10/32/130מדרגות מתחם צפוני: 
תוצרת ולפמן תעשיות או ש"ע

1.40.2.0100

620,940.00 ריצופים ומדרגות 40.2 סה"כ לתת פרק:

קיר ישיבה 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,000.00 500.00 58.00 מ"א  ס"מ. גובה הקיר לפי30קיר "ישיבה" מבטון אדריכלי יצוקות באתר בעובי 

. המחיר כולל אבן19 תכנית וימדד ממפלס קרקע סופי. לפי פרט מס' 
נסורה וקופינג.

1.40.3.0010

29,000.00 קיר ישיבה 40.3 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה ותעלות ניקוז 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אבני שפה

6,090.00 87.00 70.00 מ"א  ס"מ,20/25/50 ס"מ ו/או 20/25/100אבן שפה כביש דגם "חריש" במידות 
לרבות יסוד ומשענת בטון, גווני אפור תוצרת אקרשטיין או ש"ע

1.40.4.0020

2,040.00 102.00 20.00 מ"א 20/25/50אבן שפה מונמכת במעבר חצייה לאנשים עם מוגבלות, במידות 
ס"מ דגם "חריש", ללא פאזה, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

1.40.4.0030

30,400.00 95.00 320.00 מ"א אלמנט תיחום קצה אספלט ובטון ביישום כתוחם ריצוף בגומת עצים.
 מ"מ גובה, מתוצרת גנרוןAsphaltEdge 100התחום עשוי אלומיניום מסוג 

 PERMALOC יתדות למ"א לפחות ומחברי3 או ש"ע. ההתקנה כוללת 
לוחות וכל הנדרש בהתאם להוראות ההתקנה של היצרן ולפי פרט התקנה
והמפרט הטכני. קצהו העליון יהיה בקו ובגובה אחד עם פני הריצוף . לפי

23 . לפי פרט מס' 23 פרט מס' 

1.40.4.0040

4,800.00 15.00 320.00 מ"א 1.40.4.0050 עבור צביעה בצבע שחורAsphaltEdgeתוספת מחיר לפרט 

29,700.00 180.00 165.00 מ"א תוחם ריצוף ממתכת בערוגות עצים וגינון לפי מפרט. 1.40.4.0060

מצעים

160,600.00 110.00 1,460.00 מ"ק מצע סוג א', לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 1.40.4.0080

233,630.00 אבני שפה ותעלות ניקוז 40.4 סה"כ לתת פרק:

צנרת גז 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 30.00 200.00 מ"א 1.40.5.0010 תיקנית מצובר הגז הקיים לתוך המבנה.1צנרת גז בקוטר "

6,000.00 צנרת גז 40.5 סה"כ לתת פרק:

1,250,960.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

עבודות השקייה וגינון 41 פרק:

גינון 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בורות לנטיעה בגדלים המתאימים ומילויים באדמה גננית, כלולים

במחירי השתילה והנטיעה. מחירי הנטיעה והשתילה כוללים אדמה גננית,
 אחריות לקליטה וטיפול במשך שנה.

20,800.00 650.00 32.00 יח'  ליטר קומפוסט לעץ50 ו-3" בקוטר גזע "9 ליטר) "גודל 100עצים ממיכל (
(לפי מכרז משתלות של הרק"ל)

1.41.1.0020

9,376.00 293.00 32.00 יח'  סנדות מעץ אקליפטוס מטופלים3תומכות לעצים- הכוללות 
 מטר כל3באימפרגנציה ובזפת בקצה התחתון, מחודדים בקצה באורך 

אחד. כולל רצועות לקשירת העץ עם הגנה נגד פגיעה בגזע, כולל עבודה
לעצים בשטח מגונן.

1.41.1.0030

2,880.00 180.00 16.00 יח'  בעלת שני זקיפים עםAIR MAX 80מערכת איוורור שורשים מסוג  
 או ש"ע. המחיר כולל אספקה והנחת האלמנטGreen Maxמכסים. תוצרת 

.3 במרכז גומת העץ לפי פרט מס ' 

1.41.1.0040

24,000.00 3,000.00 8.00 יח' פרט ערוגת עץ עם תקרת בטון, לפי פרט מתכנני רק"ל. 1.41.1.0050

37,380.00 14.00 2,670.00 יח' 1.41.1.0060 ליטר)1 (3נטיעת שתילים גודל מס' 

14,175.00 63.00 225.00 יח' 6נטיעת שתילים גודל מס'  1.41.1.0070

14,850.00 99.00 150.00 מ"א  ס"מ, עשוי מיריעת פוליפרופילן מיוצרת100מגביל שורשים אורכי בגובה 
 מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם בחום. המגביל עמיד לחדירת

. ההתקנה4062 והגרמני S14 416CEN/Tשורשים לפי התקנן הצרפתי 
תהיה כחיץ אורכי או כמרובע/מלבן היקפי סביב בתי גידול לעצים בכל

צורה שתידרש לפי תנאי השטח ולפי פרט המגביל  והנחיות המתכנן. באם
יידרש חיבור קצוות לפי הוראות היצרן זה ייכלל במחיר המגבילים. באם

יידרש חיבור קצוות לפי הוראות היצרן זה ייכלל במחיר המגבילים.

1.41.1.0080

1,770.00 2.00 885.00 מ"ר   ידוע ומאושר מראש לסוגN;P;Kתוספת דשן כימי איטי תמס בעל הרכב 
 גרם50הצמחייה הנדרש מסוג מולטיגרין של הגרעין או ש"ע בכמות של 

 ק"ג לדונם.50למ"ר/

1.41.1.0090

4,500.00 500.00 תח' תצפית9.00 41.5אחריות אחזקת גינון ברחבת הרק"ל לפי המפרט הכללי הבינמשרדי  1.41.1.0100

129,731.00 גינון 41.1 סה"כ לתת פרק:

השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,230.00 41.00 30.00 מ"א . כולל: אספקה, חפריה, התקנה10 מ"מ דרג 75צינור פוליאתילן בקוטר 

במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי. ממקור במים לראש מערכת
1.41.2.0010
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,840.00 18.00 380.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר 

במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.
1.41.2.0020

11,700.00 13.00 900.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32כנ"ל אולם צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0030

450.00 9.00 50.00 מ"א 6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0040

9,000.00 5.00 1,800.00 מ"א  מ"מ. כולל16טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 
 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר,0.5 ל/ש במרווחים 2טפטפת בספיקה 

 מ'. מחברים בין2הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים. מייצבים כל 
 פלסאון" או שווה איכות.M16שלוחות הטפטוף "

1.41.2.0050

1,800.00 36.00 50.00 יח'  מ"מ. כולל טפטת בספיקה16טפטוף לעץ - צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 
 מייצבים3 מ'. מצמדי "פלסאון" או שווה איכות. 0.3 ל/ש במרווחים 3.5

 טפטפות. הצינור בצורת טבעת סביב העץ הטמונה בעומק10לעץ. לעץ - 
 ס"מ בקרקע.10

1.41.2.0060

30,500.00 61.00 500.00 מ"א . כולל:10 מ"מ דרג 110שרוול העשוי מצינור פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
 חפירה, פתיחת ריצוף קיים, הרכבה, השחלת הצינור, הידוק, החזרת

המצב לקדמותו וסימון.

1.41.2.0070

2,460.00 41.00 60.00 מ"א . כולל:10 מ"מ דרג 75שרוול העשוי מצינור פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
חפירה, פתיחת ריצוף קיים, הרכבה, השחלת הצינור, הידוק, החזרת המצב

 לקדמותו וסימון.

1.41.2.0080

9,000.00 9,000.00 1.00 יח' 40. כולל: אבזרים, מגופים ואביזרי חיבור בקוטר 1ראש מערכת - בקוטר "
מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת

וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של
המערכת. הכל בהתאם לפרט בתכנית.

1.41.2.0090

4,500.00 4,500.00 1.00 יח' ארון ראש מערכת "אורלייט" המותאם לגודל הראש או שווה איכות. כולל
 אספקה, סוקל, חבק ומנעול הרכבת ומנעול בהתאם לפרט.

1.41.2.0100

10,800.00 10,800.00 1.00 יח' 8מחשב השקייה אלחוטי "איריסל - אגם" או "סקורפיו-מוטורולה" ל-
הפעלות יורכב בארגז הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם "ענבר" מחוץ
3לארגז ראש המערכת. המחיר כולל הרכבה ע"י היצרן, ואחריות היצרן ל-
 שנים. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט.

ומסגרת ברזל להגנת הארגז.

1.41.2.0110

2,205.00 315.00 7.00 יח'  "ברמד" או שווה איכות. כולל פס סולונואידים הכלולD.Cסולונואיד 
במחיר, אספקה, וחיבור למחשב ולראש מערכת

1.41.2.0120

108.00 18.00 6.00 יח'  ס"מ עשויה ממתכת בלתי5X2דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

1.41.2.0130

270.00 135.00 2.00 יח'  ס"מ.10X5שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה

והרכבה

1.41.2.0140

90,863.00 השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 55עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

220,594.00 עבודות השקייה וגינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב (פרק אופציונאלי - לא לסיכום) 42 פרק:

ריהוט רחוב 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ספסלים כל המחירים כוללים פירוק, התקנה לפי הוראות היצרן והחזרת
השטח לקדמותו. כל המחירים כוללים פירוק, התקנה לפי הוראות היצרן

והחזרת השטח לקדמותו.

לא לחישוב !!! 4,600.00 8.00 יח'  מ' מעץ גושני ושלדת ושלדת3מערכת ישיבה מדגם 'גושני עגול' בקוטר 
מתכת מגולוונת של חברת הדס ריהוט ותשתיות או ש"ע

1.42.1.0020

לא לחישוב !!! 4,120.00 6.00 יח' ספסל ישיבה מדגם 'תיכון' עם מסעד יד מעץ גושני ושלדת מתכת
מגולוונת של חברת הדס ריהוט ותשתיות או ש"ע

1.42.1.0030

לא לחישוב !!! 6,500.00 4.00 יח' 1670 ס"מ מיציקת ברזל ועץ מק"ט 196/81מערכת ישיבה בר מידות 
תוצרת שחם אריכא או ש"ע

1.42.1.0040

אשפתונים

לא לחישוב !!! 870.00 9.00 יח' , מרקם כרכורי9918 תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר 75אשפתון רותם 
100 דקל 3485בהיר מק"ט 

1.42.1.0060

מתקני אופניים

לא לחישוב !!! 1,200.00 30.00 יח' מתקן קשירה לאופניים, לפי סטנדרט ירושלים (לפי מתכנני הרק"ל) 1.42.1.0080

טניס שולחן

לא לחישוב !!! 7,000.00 3.00 יח'  תוצרת שחם7401 ס"מ מק"ט 274/163/95טניס שולחן מבטון ומתכת 
אריכא או ש"ע

1.42.1.0100

ריהוט רחוב 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב (פרק אופציונאלי - לא לסיכום) 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

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



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 56עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,825.00 475.00 107.00 מ"א 2 מ"מ כל 50/50/2.2מעקה דגם "מנרב" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל 

 מ"מ99 מ"מ במרווח של 20/20/1.5 מ' וניצבים מפרופיל 1.1מ', בגובה 
 מ"מ, לרבות חיבור50/25/2מחוברים לשלושה פרופילים אופקיים 

27המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים, לפי פרט 

1.44.1.0020

מאחזי יד

31,500.00 210.00 150.00 מ"א , לרבות חיזוקים1.5מאחז יד מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר "
לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור.

1.44.1.0040

82,325.00 גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

82,325.00 גדרות ומעקות 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חפירה ובניית סוללות כביש

87,500.00 50.00 1,750.00 מ"ק חפירה/חציבה לאורך הדרך וסילוק העפר. 1.51.2.0020

11,687.50 5.50 2,125.00 מ"ק הידוק מבוקר. 1.51.2.0030

5,800.00 58.00 100.00 מ"ק מילוי מובא להחלפת קרקע 1.51.2.0040

104,987.50 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

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

242,000.00 110.00 2,200.00 מ"ק מצע סוג א'. 1.51.3.0020

8,125.00 65.00 125.00 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 1.51.3.0030

250,125.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט, צביעה ותמרור 51.8 תת פרק:
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שלטים/תמרורים צידיים

עמודים

305.00 61.00 5.00 מ"א , לרבות ביסוס העמוד וחיבורו3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית התמרור

1.51.8.0030

92.00 92.00 1.00 מ"א , לרבות ביסוס העמוד וחיבורו4עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית התמרור

1.51.8.0040

128.00 64.00 2.00 יח' פירוק עמוד בכל אורך ובכל קוטר לרבות ניקוי היסוד מן העמוד הובלתו
לאתר שייקבע לפי הנחיות מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו.

1.51.8.0050

תמרורים

2,600.00 520.00 5.00 מ"ר , לא כולל עמודים2 מכל סוג בעל דרגת החזר אור Aתמרור מטיפוס  1.51.8.0070

אחזקה

57.00 57.00 1.00 יח' חיזוק של פח בודד בשלט צידי קיים. 1.51.8.0090

100.00 20.00 5.00 יח' 1.51.8.0100 בכל גובה3פקקים לכיסוי פתחי עמודים בקוטר ''

סימון כבישים בצבע חד -רכיבי

720.00 1.80 400.00 מ"א  ס''מ בצבע  חד רכיבי, גוון לבן/צהוב/כתום , כולל10קו ניתוב ברוחב 
 חודשים6אחריות ל-

1.51.8.0120

760.00 1.90 400.00 מ"א  ס''מ בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום  , כולל15קו ניתוב ברוחב 
 חודשים6אחריות ל-

1.51.8.0130

210.00 2.10 100.00 מ"א  ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון  לבן/צהוב כולל אחריות10קו ניתוב ברוחב 
 חודשים12ל-

1.51.8.0140

220.00 2.20 100.00 מ"א  ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון  לבן/צהוב כולל אחריות15קו ניתוב ברוחב 
 חודשים12ל-

1.51.8.0150

3,200.00 16.00 200.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום (''קוביות'',
6קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-

חודשים

1.51.8.0160
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מרכז הטניס

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 18.00 50.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב (''קוביות'', קווי-עצירה,

 חודשים12איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-
1.51.8.0170

הסרת סימוני צבע

2,700.00 27.00 100.00 מ"ר הסרה מכנית של סימונים בצבע חד רכיבי מסוג כלשהו ובמקום כלשהו,
 ס"מ מכל צד באמצעות התזת2.5ברוחב של הפס הקיים בתוספת של 

51.32.08.01כדוריות-פלדה  (שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס' 
במפרט)

1.51.8.0190

שונות

1,850.00 3.70 500.00 מ"א צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 1.51.8.0210

13,842.00 עבודות שילוט, צביעה ותמרור 51.8 סה"כ לתת פרק:

368,954.50 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות משלימות בגשרים 69 פרק:

סמכים 69.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 500.00 50.00 מ"א 1.69.1.0010 ס"מ2 ס"מ בגובה 15פס ניאופרן ברוחב 

25,000.00 סמכים 69.1 סה"כ לתת פרק:

תפר התפשטות 69.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 800.00 50.00 מ"א מכלול תפר התפשטות על פי תכנית 1.69.2.0010

40,000.00 תפר התפשטות 69.2 סה"כ לתת פרק:

65,000.00 עבודות משלימות בגשרים 69 סה"כ לפרק:

33,994,138.00 - מרכז הטניס 1 סה"כ לתת כתב:
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: - מגרשי אימון - מבנה אופציונאלי

נגרות ומסגרות פלדה 6 פרק:

עבודות מסגרות בפיתוח 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שער כניסה

לא לחישוב !!! 1,400.00 1.00 יח'  ס"מ, מסגרת120/100שער חד כנפי מגולוון דגם "כנרת" או ש"ע במידות 
 מ"מ במרווח של עד20/20/1.5 מ"מ, ניצבים מפרופיל 50/25/2מפרופיל 

, פרזול ויסודות בטון50/50/2.2 מ"מ, לרבות עמודים מפרופיל 100
28 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.) לפי פרט 40/40/40

2.6.1.0020

עבודות מסגרות בפיתוח 6.1 סה"כ לתת פרק:

גרות ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

חיפוי קירות 14 פרק:

חיפוי אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 400.00 125.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 

 ס"מ.9יציקת בטון, רשת הזיון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט נירוסטה אל רשת4העבודה כוללת 

מאחורי האבן

2.14.1.0010

לא לחישוב !!! 440.00 80.00 מ"א 2.14.1.0020 ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 40 ס"מ ועד 35אבן ראש קיר "קופניג" ברוחב  מעל 

לא לחישוב !!! 120.00 55.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוקים65/65/7זוויתן מגולוון במידות 
עם דיבלים

2.14.1.0030

לא לחישוב !!! 130.00 15.00 מ"א אבן פינה מאבן טבעית ביר זית בעיבוד מוסמסם 2.14.1.0040

חיפוי אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 14 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

קירות ישיבה 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 500.00 35.00 מ"א  ס"מ. גובה הקיר לפי30קיר "ישיבה" מבטון אדריכלי יצוק באתר בעובי 

. המחיר כולל אבן19תכנית וימדד ממפלס קרקע סופי. לפי פרט מס' 
נסורה וקופינג.

2.40.3.0010

קירות ישיבה 40.3 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותעלות ניקוז 40.4 תת פרק:
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124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: - מגרשי אימון - מבנה אופציונאלי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 110.00 מ"ק מצע סוג א', לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 2.40.4.0010

תעלות ניקוז

לא לחישוב !!! 900.00 18.00 מ"א  או ש"ע,Sabdrain ס"מ, של חברת 15/15תעלת סורג מגולוון במידות 
כולל אספקה והתקנה

2.40.4.0030

מצעים ותעלות ניקוז 40.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 77.00 240.00 מ"ר  ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת7אספלט במגרשי ספורט בעובי 

)  ומעליה, שכבת אספלט3/4 מ"מ ("19 ס"מ גודל הגרגר 4תחתונה בעובי 
), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני3/8 מ"מ ( "5.9 ס"מ גודל מקסימלי 3בעובי 

 בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר

2.40.5.0010

לא לחישוב !!! 26.00 240.00 מ"ר ציפוי משטח אספלט בחומר מסוג ספורטקווט. 2.40.5.0020

עבודות אספלט 40.5 סה"כ לתת פרק:

עבודות סימון 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,940.00 קומפלט1.00 שטיפה וניקוי יסודי של המשטח, מריחת המשטח בחומר מקשר ומחליק

(פריימר), ציפוי המגרש בגוונים לפי בחירה בחומר מסוג ספורטקווט,
 סימוני מגרש טניס2כולל 

2.40.6.0010

עבודות סימון 40.6 סה"כ לתת פרק:

שרוולי טניס 40.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,400.00 2.00 יח'  ס"מ,40*40זוג שרוולי טניס, הכוללת חיתוך האספלט, חפירת בורות 

 ס"מ. קביעת שרוולים ביציקת בטון60עומק 
2.40.7.0010

שרוולי טניס 40.7 סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ציפוי משטח אספלט בחומר מסוג ספורטקווט.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 61עמוד: 23/02/2021

124/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mהקמת מבנה מרכז טניס

תת כתב: - מגרשי אימון - מבנה אופציונאלי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 475.00 35.00 מ"א 2 מ"מ כל 50/50/2.2מעקה דגם "מנרב" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל 

 מ"מ99 מ"מ במרווח של 20/20/1.5 מ' וניצבים מפרופיל 1.1מ', בגובה 
 מ"מ, לרבות חיבור50/25/2מחוברים לשלושה פרופילים אופקיים 

27המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים, לפי פרט 

2.44.1.0020

גדר הפרדה

לא לחישוב !!! 475.00 15.00 מ"א גדר למגרש ספורט דגם "טניס וכדורסל" או "ספורט טניס" או ש"ע, גובה
 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות60/40/2 מ' פרופילים אופקיים 1.2

 ס"מ עמודים מפרופיל40/40/60 מ"מ, לרבות יסודות בטון 50/150/4.5
 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה2.95 מ"מ כל 80/40/2.6

ויסודות בטון בודדים

2.44.1.0040

רשת טניס

לא לחישוב !!! 2,600.00 2.00 יח' זוג עמודי טניס+מותחן רשת+רשת 2.44.1.0060

גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

גדרות ומעקות 44 סה"כ לפרק:

- מגרשי אימון - מבנה אופציונאלי 2 סה"כ לתת כתב:


