
18/03/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :95/2020
שיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

ארד הנדסה מנהל פרוייקט: 14,309,396.45 אומדן (ללא מע"מ):

ממד הר נוף בנות 1918 פרוייקט:
תכנון 1

ריכוז למכרז

מבנה 1 תת כתב:

סה"כ נושא
2,880.00 חפירה 1.1.20 תת פרק:

5,480.50 חפירה ו/או חציבה 1.1.30 תת פרק:
8,360.50עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

15,331.00 מצעים 1.2.11 תת פרק:
25,200.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 1.2.12 תת פרק:

5,440.50 קורות יסוד 1.2.41 תת פרק:
29,570.00 מרצפים ורצפות 1.2.50 תת פרק:

660,888.00 קירות בטון 1.2.61 תת פרק:

24,664.50 עמודים 1.2.62 תת פרק:
94,311.00 קורות ומעקות 1.2.71 תת פרק:

38,790.00 חגורות 1.2.72 תת פרק:
170,532.00 תקרות וגגות בטון מלא 1.2.81 תת פרק:
84,312.00 תקרות צלעות בטון 1.2.83 תת פרק:

16,740.00 תקרות צלעות מצולבות )קסטות( 1.2.84 תת פרק:
81,220.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

58,350.00 משטחים ומשולשי מדרגות 1.2.92 תת פרק:

10,089.00 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 1.2.93 תת פרק:
340.00 לוחות פוליסטרן מוקצף 1.2.95 תת פרק:

214,370.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות 1.2.97 תת פרק:
489,060.00 פלדת זיון 1.2.99 תת פרק:

2,019,208.00עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:
261,680.00 בניה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:

7,210.00 בניה בבלוקי איטונג 1.4.20 תת פרק:
268,890.00עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

130,584.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 1.5.13 תת פרק:
9,072.00 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 1.5.23 תת פרק:

12,640.00 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:
12,375.00 איטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללות וירי 1.5.34 תת פרק:

92,120.00 איטום קירות בציפוי צמנטי 1.5.35 תת פרק:

94,075.00 בידוד תרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:
3,105.00 מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה 1.5.82 תת פרק:

353,971.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:
136,566.00 רשימת נגרות בנים 1.6.1 תת פרק:

165,798.00 רשימת נגרות בנות 1.6.2 תת פרק:
80,977.50 רשימת מסגרות בנים 1.6.3 תת פרק:

148,036.50 רשימת מסגרות בנות 1.6.4 תת פרק:
99,216.00 רשימת מסגרות סורגים 1.6.5 תת פרק:
26,850.15 תוספות לרשימות 1.6.20 תת פרק:



סה"כ נושא
35,910.00 מסגרות כללי 1.6.90 תת פרק:

693,354.15עבודות מסגרות ונגרות 1.6 סה"כ לפרק:

29,480.00 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:
11,230.00 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:

4,410.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:
3,970.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 1.7.26 תת פרק:

45,120.00 צינורות למערכת נקזים 1.7.31 תת פרק:

6,480.00 .P., Vספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן 1.7.33 תת פרק:
10,800.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:

46,764.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

31,842.00 כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:
17,055.00 ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:

6,696.00 ניקוז מי גשמים 1.7.50 תת פרק:
22,896.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 1.7.85 תת פרק:

3,150.00 איטום מעברים נגד אש 1.7.95 תת פרק:

239,893.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:
63,950.00 מובילים 1.8.1 תת פרק:

106,325.00 כבלים 1.8.2 תת פרק:
7,290.00 חציבות וקידוחים 1.8.3 תת פרק:

152,002.00 מתח נמוך 1.8.4 תת פרק:
131,850.00 לוחות חשמל 1.8.5 תת פרק:

157,977.00 אביזרים 1.8.6 תת פרק:

7,155.00 הארקות 1.8.7 תת פרק:
123,192.00 גופי תאורה 1.8.8 תת פרק:

190,374.00 נקודות חשמל ותקשורת 1.8.9 תת פרק:
250,341.00 תקשורת ומולטימדיה 1.8.11 תת פרק:

1,190,456.00מתקני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף תוספת וחדש 1.8 סה"כ לפרק:
200,880.00 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

15,200.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:
26,000.00 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

242,080.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:
551,045.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

63,340.00 ריצוף באריחי אבן 1.10.32 תת פרק:
298,202.00 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

11,970.00 סימון נגד החלקה בריצוף 1.10.63 תת פרק:

924,557.00עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:
125,895.00 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 1.11.11 תת פרק:
10,500.00 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 1.11.12 תת פרק:

136,395.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

101,414.00 רשימת אלומיניום בנים 1.12.1 תת פרק:

132,792.00 רשימת אלומיניום בנות 1.12.2 תת פרק:
8,955.00 רשימת אלומיניום כללי 1.12.3 תת פרק:

2,160.00 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 1.12.91 תת פרק:
152,280.00 פרגולת הצללה 1.12.92 תת פרק:

397,601.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:
113,715.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 1.14.30 תת פרק:

661,300.00 חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 1.14.50 תת פרק:
167,148.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 1.14.60 תת פרק:
64,800.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 1.14.70 תת פרק:

1,006,963.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

715,446.00 ציוד מיזוג אוויר 1.15.1 תת פרק:
55,304.00 מערכת תעלות ופיזור אוויר 1.15.2 תת פרק:

26,730.00 מפוחי אוורור 1.15.3 תת פרק:

46,440.00 מערכת סינון אוויר 1.15.4 תת פרק:
843,920.00בית ספר ממד הר נוף מתקני מיזוג אוויר 1.15 סה"כ לפרק:

281,700.00 מעלית אגף בנות 1.17.1 תת פרק:

274,500.00 מעלית בנים 1.17.2 תת פרק:



סה"כ נושא
556,200.00מעליות 1.17 סה"כ לפרק:

543,816.00 מסגרות חרש 1.19.10 תת פרק:

83,160.00 הגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדה 1.19.20 תת פרק:
165,440.00 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים 1.19.30 תת פרק:

792,416.00מסגרות חרש 1.19 סה"כ לפרק:

45,232.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 1.22.11 תת פרק:

143,590.00 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים 1.22.21 תת פרק:
38,745.00 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

42,320.00 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:
179,152.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:
47,745.00 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים 1.22.41 תת פרק:

496,784.00רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:
72,720.00 מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה( 1.23.41 תת פרק:
13,203.00 פלדת זיון 1.23.99 תת פרק:

85,923.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 1.23 סה"כ לפרק:
הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים 1.24.1 תת פרק:

11,475.00 הריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנה 1.24.11 תת פרק:
10,107.00 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון 1.24.12 תת פרק:

100,125.00 הריסת תקרות וקורות בטון 1.24.13 תת פרק:

66,700.00 הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים 1.24.14 תת פרק:
8,730.00 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות 1.24.21 תת פרק:

16,320.00 חציבת שקעים בקירות וקורות 1.24.22 תת פרק:
41,070.00 פירוק ריצוף 1.24.41 תת פרק:
47,475.00 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח 1.24.42 תת פרק:

4,815.00 פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש )אבן( 1.24.50 תת פרק:
36,884.00 פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה 1.24.60 תת פרק:

44,375.00 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום 1.24.70 תת פרק:

388,076.00הריסות ופירוקים 1.24 סה"כ לפרק:
38,143.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

38,143.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

56,115.00 מסגרות פלדה 1.59.40 תת פרק:

56,115.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

20,115.00 ELF מיגון קרינה בלתי מייננת 1.91.1 תת פרק:

20,115.00מתקני חשמל בית ספר מיגון קרינה 1.91 סה"כ לפרק:

מבנהסה"כ לתת כתב: 110,759,420.65

שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות 2 תת כתב:

סה"כ נושא

7,785.00 בניה בבלוקי בטון 2.4.10 תת פרק:
7,785.00עבודות בניה 2.4 סה"כ לפרק:

56,493.00 2.6.1 תת פרק:

56,493.00עבודות מסגרות ונגרות 2.6 סה"כ לפרק:
25,640.00 מובילים 2.8.1 תת פרק:

6,000.00 כבלים 2.8.2 תת פרק:
2,430.00 חציבות וקידוחים 2.8.3 תת פרק:

106,821.00 מתח נמוך 2.8.4 תת פרק:
20,070.00 לוחות חשמל 2.8.5 תת פרק:

26,550.00 אביזרים 2.8.6 תת פרק:

3,330.00 הארקות 2.8.7 תת פרק:
205,956.00 גופי תאורה 2.8.8 תת פרק:

172,530.00 נקודות חשמל ותקשורת 2.8.9 תת פרק:
תקשורת ומולטימדיה 2.8.11 תת פרק:

569,327.00ני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף קיים תאורה וכריזה וג 2.8 סה"כ לפרק:
10,125.00 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

10,125.00עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:
455,385.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

56,392.00 ריצוף באריחי אבן 2.10.32 תת פרק:



סה"כ נושא
125,860.00 חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

13,356.00 סימון נגד החלקה בריצוף 2.10.63 תת פרק:
650,993.00עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

101,625.00 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 2.11.11 תת פרק:

101,625.00עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

4,590.00 2.12.1 תת פרק:

4,590.00עבודות אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

70,065.00 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים 2.22.21 תת פרק:
22,080.00 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 2.22.25 תת פרק:

83,873.40 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 2.22.26 תת פרק:

176,018.40רכיבים מתועשים בבניין 2.22 סה"כ לפרק:

הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים 2.24.1 תת פרק:
6,773.40 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון 2.24.12 תת פרק:

2,610.00 הריסת תקרות וקורות בטון 2.24.13 תת פרק:
12,505.00 הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים 2.24.14 תת פרק:

7,650.00 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות 2.24.21 תת פרק:

82,550.00 פירוק ריצוף 2.24.41 תת פרק:
44,325.00 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח 2.24.42 תת פרק:

4,975.00 פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה 2.24.60 תת פרק:

38,025.00 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום 2.24.70 תת פרק:
199,413.40הריסות ופירוקים 2.24 סה"כ לפרק:

3,600.00 ELF מיגום קרינה בלתי מיננת 2.91.1 תת פרק:

3,600.00מתקני חשמל בית ספר מיגון קרינה 2.91 סה"כ לפרק:

שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגותסה"כ לתת כתב: 21,779,969.80

פיתוח ונוף 3 תת כתב:

סה"כ נושא

720.00 חפירה 3.1.20 תת פרק:
3,280.00 חפירה ו/או חציבה 3.1.30 תת פרק:

4,000.00עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:

1,534.00 מצעים 3.2.11 תת פרק:

10,692.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 3.2.12 תת פרק:
6,629.00 מרצפים ורצפות 3.2.50 תת פרק:

98,685.00 קירות בטון 3.2.61 תת פרק:
10,440.00 קורות ומעקות 3.2.71 תת פרק:
11,615.00 תקרות וגגות בטון מלא 3.2.81 תת פרק:

1,448.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 3.2.85 תת פרק:
35,580.00 משטחים ומשולשי מדרגות 3.2.92 תת פרק:

11,250.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות 3.2.97 תת פרק:

70,416.00 פלדת זיון 3.2.99 תת פרק:
258,289.00עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

3,366.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 3.5.13 תת פרק:

693.00 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 3.5.23 תת פרק:

1,980.00 איטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללות וירי 3.5.34 תת פרק:
15,275.00 איטום קירות בציפוי צמנטי 3.5.35 תת פרק:

7,275.00 בידוד תרמי ואקוסטי 3.5.70 תת פרק:
28,589.00עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

12,800.00 ריצוף באריחי אבן 3.10.32 תת פרק:
12,800.00עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

41,040.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 3.14.30 תת פרק:

186,720.00 חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 3.14.50 תת פרק:
6,732.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 3.14.60 תת פרק:

12,150.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 3.14.70 תת פרק:

246,642.00עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

211,500.00 מעלית פיתוח 3.17.3 תת פרק:
211,500.00מעליות 3.17 סה"כ לפרק:

41,040.00 קופינג 3.40.1 תת פרק:



סה"כ נושא
24,840.00 משטחים ושבילים 3.40.2 תת פרק:

75,656.00 ריצוף באבנים משתלבות 3.40.3 תת פרק:
37,800.00 מדרגות וחגורות בטון 3.40.52 תת פרק:

61,550.00 אבני גן 3.40.54 תת פרק:
105,174.00 קירות תומכים 3.40.61 תת פרק:

346,060.00פיתוח נופי 3.40 סה"כ לפרק:
32,960.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 3.41.1 תת פרק:

22,388.00 נטיעה 3.41.2 תת פרק:
7,101.00 אביזרים לראש בקרה 3.41.3 תת פרק:

873.00 מחשבים ובקרי השקיה 3.41.4 תת פרק:

6,730.00 צנרת השקיה 3.41.5 תת פרק:
1,815.00 שלוחות טפטוף 3.41.6 תת פרק:

5,355.00 ראשי מערכת 3.41.7 תת פרק:
77,222.00גינון והשקיה 3.41 סה"כ לפרק:

40,320.00 גדר 3.42.1 תת פרק:
4,968.00 ספסלים, שולחנות וביתנים 3.42.2 תת פרק:

1,477.00 מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים 3.42.3 תת פרק:
4,536.00 אשפתונים ומסתורי כביסה 3.42.4 תת פרק:
4,743.00 ברזיה 3.42.5 תת פרק:

56,044.00ריהוט חוץ 3.42 סה"כ לפרק:
45,585.00 מעקה 3.44.1 תת פרק:
16,560.00 שערים 3.44.2 תת פרק:

62,145.00מעקות 3.44 סה"כ לפרק:

25,670.00 תת פרק 0.10 3.51.1 תת פרק:

81,500.00 עבודות עפר 3.51.2 תת פרק:
10,800.00 מצעים 3.51.3 תת פרק:

36,540.00 תעלות 3.51.4 תת פרק:

720.00 מצע 3.51.30 תת פרק:
36,550.00 עב'  אספלט 3.51.40 תת פרק:

191,780.00עבודות הכנה ופירוק 3.51 סה"כ לפרק:

13,770.00 צינורות P.V.C ופוליאתילן 3.57.32 תת פרק:

6,030.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 3.57.42 תת פרק:
23,665.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 3.57.47 תת פרק:

43,465.00קווי מים, ביוב ותיעול 3.57 סה"כ לפרק:

27,100.00 פועלים 3.60.10 תת פרק:
8,370.00 חשמלאי מוסמך 3.60.20 תת פרק:

35,470.00פועלים 3.60 סה"כ לפרק:

196,000.00 3.99.10 תת פרק:

196,000.00 3.99 סה"כ לפרק:

פיתוח ונוףסה"כ לתת כתב: 31,770,006.00

14,309,396.45סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

14,309,396.45 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/20216

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,880.00 72.00 40.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים 

תת-קרקעיים
1.20.0010

2,880.002,880.002,880.002,880.00 חפירהחפירהחפירהחפירה 1.201.201.201.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 80.00 50.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות עד

100 מ"ק
1.30.0010

1,080.00 54.00 20.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה ליסודות בודדים ששטחם מעל 1 מ"ר לעומק שאינו 
עולה על 1 מ'

1.30.0020

237.00 79.00 3.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ברוחב 25 ס"מ לעומק 
שאינו עולה על 1 מ'

1.30.0030

35.50 71.00 0.50 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ברוחב 40 ס"מ לעומק 
שאינו עולה על 1 מ'

1.30.0040

128.00 64.00 2.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ברוחב 80 ס"מ לעומק 
שאינו עולה על 1 מ'

1.30.0050

5,480.505,480.505,480.505,480.50 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.301.301.301.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,360.508,360.508,360.508,360.50 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 50.00 20.00 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות בודדים 2.11.0010

6,768.00 47.00 144.00 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים 2.11.0020

6,555.00 57.00 115.00 מ"ר מצע "ארגז חלול" כדוגמת "עין כרמל" או "פוליביד" או ש"ע מפוליסטרן 
מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 20 

ס"מ)

2.11.0030

1,008.00 7.00 144.00 מ"ר מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון 2.11.0040

15,331.0015,331.0015,331.0015,331.00 מצעיםמצעיםמצעיםמצעים 2.112.112.112.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/20217

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,900.00 945.00 20.00 מ"ק יסודות בודדים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ששטחם מעל 0.5 מ"ר 

עד 1.5 מ"ר
2.12.0010

6,300.00 1,260.00 5.00 מ"ק ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) במידות שונות 2.12.0020

25,200.0025,200.0025,200.0025,200.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.122.122.122.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,402.00 1,134.00 3.00 מ"ק קורות יסוד ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע

או על הקרקע. רוחב הקורות 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)
2.41.0010

1,512.00 756.00 2.00 מ"ק קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי
מצע או  על הקרקע.  רוחב הקורות 80 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

2.41.0020

526.50 1,053.00 0.50 מ"ק קורות יסוד בדלות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות על מצע או 
על הקרקע. רוחב הקורות  40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

2.41.0030

5,440.505,440.505,440.505,440.50 קורות יסודקורות יסודקורות יסודקורות יסוד 2.412.412.412.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,360.00 184.00 40.00 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 

בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)
2.50.0010

14,840.00 212.00 70.00 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

2.50.0020

7,370.00 335.00 22.00 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

2.50.0030

29,570.0029,570.0029,570.0029,570.00 מרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפות 2.502.502.502.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,900.00 1,395.00 20.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 12-15 ס"מ 2.61.0010

450,450.00 1,287.00 350.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ 2.61.0020

122,850.00 1,170.00 105.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ 2.61.0030

22,860.00 1,143.00 20.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ 2.61.0040

36,828.00 1,116.00 33.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ 2.61.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/20218

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

660,888.00660,888.00660,888.00660,888.00 קירות בטוןקירות בטוןקירות בטוןקירות בטון 2.612.612.612.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודים 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,152.00 1,368.00 14.00 מ"ק עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך 20/80 ס"מ 2.62.0010

5,512.50 1,575.00 3.50 מ"ק עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בקוטר מעל 70 ס"מ 
ועד 100 ס"מ

2.62.0020

24,664.5024,664.5024,664.5024,664.50 עמודיםעמודיםעמודיםעמודים 2.622.622.622.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,757.00 1,251.00 7.00 מ"ק קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתך 20/70 

ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה
2.71.0010

20,304.00 1,269.00 16.00 מ"ק קורות תלויות בדלות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בחתכים שונים. 2.71.0020

65,250.00 1,305.00 50.00 מ"ק קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 
לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה

2.71.0030

94,311.0094,311.0094,311.0094,311.00 קורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקות 2.712.712.712.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,852.00 1,836.00 7.00 מ"ק חגורות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 7 

ס"מ לרבות מעל הפתחים
2.72.0010

3,186.00 1,593.00 2.00 מ"ק חגורות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 
ס"מ לרבות מעל הפתחים

2.72.0020

22,752.00 1,422.00 16.00 מ"ק חגורות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 20 
ס"מ לרבות מעל הפתחים

2.72.0030

38,790.0038,790.0038,790.0038,790.00 חגורותחגורותחגורותחגורות 2.722.722.722.72 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,942.00 209.00 38.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 15 ס"מ 2.81.0010

40,095.00 243.00 165.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 20 ס"מ 2.81.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/20219

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,930.00 286.00 255.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ 2.81.0030

49,565.00 431.00 115.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 40 ס"מ 2.81.0040

170,532.00170,532.00170,532.00170,532.00 תקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלא 2.812.812.812.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות צלעות בטון 2.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,562.00 374.00 63.00 מ"ר תקרות צלעות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ30+5= 

עם מילוי בלוקי איטונג, המחיר כולל את המילוי. עובי ממוצע של הבטון 
18 ס"מ

2.83.0010

60,750.00 450.00 135.00 מ"ר תקרות צלעות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 45 ס"מ40+5= 
עם מילוי בלוקי איטונג, המחיר כולל את המילוי. עובי ממוצע של הבטון 

20 ס"מ

2.83.0020

84,312.0084,312.0084,312.0084,312.00 תקרות צלעות בטוןתקרות צלעות בטוןתקרות צלעות בטוןתקרות צלעות בטון 2.832.832.832.83 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות צלעות מצולבות )קסטות( 2.84 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,740.00 270.00 62.00 מ"ר תקרות צלעות מצולבות (קסטות) בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4), 

בעובי 35 30+5= עם מילוי תבניות נשלפות מפח מגולוון, מידות התבניות 
77/77 ס"מ ועובי 30 ס"מהמחיר כולל שכירת התבניות

2.84.0010

16,740.0016,740.0016,740.0016,740.00 תקרות צלעות מצולבות )קסטות(תקרות צלעות מצולבות )קסטות(תקרות צלעות מצולבות )קסטות(תקרות צלעות מצולבות )קסטות( 2.842.842.842.84 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,560.00 504.00 140.00 מ"ק שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ק 

חוזק 40
2.85.0010

8,060.00 20.00 403.00 מ"א רולקות משולשות במידות x66 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד)-גגות

2.85.0020

2,600.00 20.00 130.00 מ"א רולקות משולשות במידות x66 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד)-שרותים

2.85.0030

81,220.0081,220.0081,220.0081,220.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.852.852.852.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,185.00 293.00 45.00 מ"ר משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי 

מדרגות
2.92.0010

9,720.00 324.00 30.00 מ"ר משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ בחדרי 
מדרגות

2.92.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,165.00 337.00 45.00 מ"ר משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 

ס"מ
2.92.0030

8,550.00 342.00 25.00 מ"ר משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 25 
ס"מ

2.92.0040

11,730.00 69.00 170.00 מ"א משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ 2.92.0050

58,350.0058,350.0058,350.0058,350.00 משטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגות 2.922.922.922.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעל 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,120.00 1,224.00 5.00 מ"ק בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4), במידות 

שונות
2.93.0010

3,969.00 1,323.00 3.00 מ"ק הגבהת בטון בתוך ארונות שירות, לרבות החלקה 2.93.0020

10,089.0010,089.0010,089.0010,089.00 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופיבליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופיבליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופיבליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי 2.932.932.932.93 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות פוליסטרן מוקצף 2.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
340.00 34.00 10.00 מ"ר לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם ציפוי טיח משני הצדדים לגשרי 

קור
2.95.0010

340.00340.00340.00340.00 לוחות פוליסטרן מוקצףלוחות פוליסטרן מוקצףלוחות פוליסטרן מוקצףלוחות פוליסטרן מוקצף 2.952.952.952.95 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,250.00 41.00 250.00 יח' עוגן כימי בקוטר 16 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 19-20 מ"מ ובעומק 150

מ"מ, הזרקת דבק כימי והחדרת  קוץ בקוטר 16 מ"מ. הקוצים יהיו באורך 
מינימום של 65 ס"מ 5ס"מ בולטים מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

2.97.0010

202,500.00 45.00 4,500.00 יח' עוגן כימי בקוטר 12 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 15 מ"מ ובעומק 220 
מ"מ, הזרקת דבק כימי והחדרת קוץ בקוטר 12 מ"מ. הקוצים יהיו באורך 
מינימום של 72 ס"מ (50 מבולטים מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

2.97.0020

1,620.00 54.00 30.00 מ"ק תוספת מחיר עבור תוסף אטימה קריסטלי לשיפור אטימות הבטון. 2.97.0030

214,370.00214,370.00214,370.00214,370.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תע 2.972.972.972.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
264,060.00 4,401.00 60.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.99.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
225,000.00 4,500.00 50.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.99.0020

489,060.00489,060.00489,060.00489,060.00 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 2.992.992.992.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,019,208.002,019,208.002,019,208.002,019,208.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
126,500.00 115.00 1,100.00 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 7 ס"מ 4.10.0010

21,960.00 122.00 180.00 מ"ר מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ 4.10.0020

113,220.00 153.00 740.00 מ"ר קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ 4.10.0030

261,680.00261,680.00261,680.00261,680.00 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.104.104.104.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בניה בבלוקי איטונג 4.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,210.00 206.00 35.00 מ"ר קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 22 ס"מ (r=1.91) או 

(2.0=r) בעובי 23 ס"מ
4.20.0010

7,210.007,210.007,210.007,210.00 בניה בבלוקי איטונגבניה בבלוקי איטונגבניה בבלוקי איטונגבניה בבלוקי איטונג 4.204.204.204.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

268,890.00268,890.00268,890.00268,890.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,941.00 47.00 403.00 מ"א איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות 

משוכללות מושבחות בפולימר  ,SBS בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון 
לבד פוליאסטר, לרבות רצועתזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, 

רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני 
מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או "ספיר פימר B-2000" או ש"ע

בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי 
מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

5.13.0010

95,370.00 102.00 935.00 מ"ר איטום גגות שטוחים ומרפסות ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות 
 "R4 בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפז SBS, אלסטומריות מושבחות בפולימר
או "ביטומגום R4" או "ספירפלקס  לבן" או"ישראנובה R4" או ש"ע, עם 

שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה 
מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות הבה ה 

GS-474 תחת ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר
" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

5.13.0020

3,780.00 6.00 630.00 מ"ר תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה 5.13.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,493.00 31.00 403.00 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות 

פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל 
והמעקה ע"י חומר אטימה אלסמרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 921" או 

"ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או 
"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

5.13.0040

130,584.00130,584.00130,584.00130,584.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,072.00 63.00 144.00 מ"ר איטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות 

מושבחות בפולימר SBS מסוג R , כדוגמת "פוליפז R5 חול" או 
"ביטומגום R5 שחור" או "ספירפלקס R5 שח"או "ישראנובה R5 שחור" או

ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה  בפריימר  
ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר 101" או "ספיר פריימר B-2000" אוע 

בכמ ות 300 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ

5.23.0010

9,072.009,072.009,072.009,072.00 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטו 5.235.235.235.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,640.00 79.00 160.00 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים 

בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או 
"נאפופלקס פרופי טק 1" או ש,לרבות פריימר ביטומני מסוג  "פז יסוד" או 
"פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, 2 

שכבות ציפוי בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר לקבציפו י יבש בעובי של 2 
מ"מ

5.28.0010

12,640.0012,640.0012,640.0012,640.00 איטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטוביםאיטום רצפות חדרים רטובים 5.285.285.285.28 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללות וירי 5.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,375.00 99.00 125.00 מ"ר איטום קירות וקורות יסוד בשכבה אחת של יריעות ביטומניות 

אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז R5 חול" או 
"ביטומגום R5 שחור" או "ספירפלקס R5 שחוראו"ישראנובה R5 שחור" או

ש"ע בעובי 5 מ"מ בהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ לרבות פריימר ביטומני 
והדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ באמצעות 

בימן מ נושב 75/25

5.34.0010

איטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללות12,375.0012,375.0012,375.0012,375.00 5.345.345.345.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92,120.00 47.00 1,960.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל 

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

שכבות-איטום מתחת לציפוי אבן בחזיתות

5.35.0010

92,120.0092,120.0092,120.0092,120.00 איטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטי 5.355.355.355.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202113

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,115.00 29.00 935.00 מ"ר  F-30 בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף

בעובי 3 ס"מ
5.70.0010

66,960.00 36.00 1,860.00 מ"ר בידוד תרמי לקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד 
(קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות X12560 ס"מ ובעובי 

3 ס"מ

5.70.0020

94,075.0094,075.0094,075.0094,075.00 בידוד תרמי ואקוסטיבידוד תרמי ואקוסטיבידוד תרמי ואקוסטיבידוד תרמי ואקוסטי 5.705.705.705.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה 5.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,105.00 27.00 115.00 מ"ר מצע חצץ גס בעובי 20 ס"מ מתחת למרצפי בטון, לשחרור גז ראדון 5.82.0010

3,105.003,105.003,105.003,105.00 מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניהמניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניהמניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניהמניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה 5.825.825.825.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

353,971.00353,971.00353,971.00353,971.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות ונגרות 6 פרק:

רשימת נגרות בנים 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,800.00 3,240.00 20.00 יח' דלת חד כנפית 100-105/210 לרבות כל האביזרים בהתאם לטיפוס מספר 1

ברשימת הנגרות
6.1.0010

12,600.00 3,150.00 4.00 יח' דלת חד כנפית 80-95/210 לרבות כל האביזרים בהתאם לטיפוס מספר 2 
ברשימת הנגרות

6.1.0020

5,220.00 5,220.00 קומפלט1.00 ארונות מטבח עליונים ותחתונים באורך 1.9 מ' בהתאם לטיפוס מספר 3 
ברשימת הנגרות

6.1.0030

5,130.00 1,710.00 3.00 יח' ארון למורה במידות 210/50/55 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 4 ברשימת 
הנגרות

6.1.0040

26,406.00 162.00 163.00 מ"א סרגל הקנה לקיר במידות 150/18 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר 5 ברשימת 
הנגרות

6.1.0050

2,187.00 243.00 9.00 מ"א מתלה בגדים במידות 150/18 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר 6 ברשימת 
הנגרות

6.1.0060

7,020.00 1,170.00 6.00 מ"א לוח כתה במידות 360/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 7 ברשימת הנגרות 6.1.0070

2,898.00 414.00 7.00 יח' לוח מודעות במידות 120/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 8 ברשימת 
הנגרות

6.1.0080

1,575.00 1,575.00 1.00 יח' לוח נעיצה במידות 600/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 9 ברשימת הנגרות 6.1.0090

2,790.00 1,395.00 2.00 יח' לוח נעיצה במידות 450/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 9 ברשימת הנגרות
(למעט האורך)

6.1.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202114

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,420.00 3,420.00 1.00 יח' ארון תחתון באורך 2.4 מ' בהתאם לטיפוס מספר 10 ברשימת הנגרות 6.1.0110

2,520.00 2,520.00 קומפלט1.00 ארון תחתון באורך 1.80 מ' בהתאם לטיפוס מספר 11 ברשימת נגרות 6.1.0120

136,566.00136,566.00136,566.00136,566.00 רשימת נגרות בניםרשימת נגרות בניםרשימת נגרות בניםרשימת נגרות בנים 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשימת נגרות בנות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,280.00 3,240.00 22.00 יח' דלת חד כנפית 100-105/210 לרבות כל האביזרים בהתאם לטיפוס מספר 1

ברשימת הנגרות
6.2.0010

6,300.00 3,150.00 2.00 יח' דלת חד כנפית 80-95/210 לרבות כל האביזרים בהתאם לטיפוס מספר 2 
ברשימת הנגרות

6.2.0020

5,220.00 5,220.00 קומפלט1.00 ארונות מטבח עליונים ותחתונים באורך 1.9 מ' בהתאם לטיפוס מספר 3 
ברשימת הנגרות

6.2.0030

6,840.00 1,710.00 4.00 יח' ארון למורה במידות 210/50/55 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 4 ברשימת 
הנגרות

6.2.0040

40,986.00 162.00 253.00 מ"א סרגל הגנה לקיר במידות 150/18 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר 5 ברשימת 
הנגרות

6.2.0050

5,832.00 243.00 24.00 מ"א מתלה בגדים במידות 150/18 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר 6 ברשימת 
הנגרות

6.2.0060

10,530.00 1,170.00 9.00 מ"א לוח כתה במידות 360/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 7 ברשימת הנגרות 6.2.0070

6,210.00 414.00 15.00 יח' לוח מודעות במידות 120/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 8 ברשימת 
הנגרות

6.2.0080

12,600.00 1,575.00 8.00 יח' לוח נעיצה במידות 600/120 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 9 ברשימת הנגרות 6.2.0090

165,798.00165,798.00165,798.00165,798.00 רשימת נגרות בנותרשימת נגרות בנותרשימת נגרות בנותרשימת נגרות בנות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשימת מסגרות בנים 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 4,050.00 1.00 יח' דלת במידות 130/244 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 1 ברשימת מסגרות בנים 6.3.0010

6,840.00 6,840.00 1.00 יח' דלת במידות 220/260 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 2 ברשימת מסגרות בנים 6.3.0020

8,437.50 675.00 12.50 מ"ר דלתות לארונות מערכות מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות 
משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. 
המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) וכל ארון בשטח מעל 1.5 מ"ר הכל

בהתאם למפורט בטיפוסים מספר 6 + 7 ברשימת מסגרות בנים

6.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202115

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,388.00 621.00 28.00 מ"א מעקה מדרגות בגובה 130 ס"מ לרבות מאחז יד כפול בהתאם לטיפוס 

מספר 8 ברשימת מסגרות בנים
6.3.0040

6,732.00 198.00 34.00 מ"א מאחז יד מקובע לקיר בהתאם לטיפוס מספר 9 ברשימת מסגרות בנים 6.3.0050

6,300.00 6,300.00 1.00 יח' דלת במידות 250/210 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 10 ברשימת מסגרות 
בנים

6.3.0060

14,445.00 4,815.00 3.00 יח' דלת אש במידות 90-120/210 לרבות צוהר וידית בהלה בהתאם לטיפוס 
מספר 11 ברשימת מסגרות בנים

6.3.0070

7,650.00 7,650.00 1.00 יח' סורג גלילה מאלומיניום במידות 300/250 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 12 
ברשימת מסגרות בנים

6.3.0080

9,135.00 630.00 14.50 מ"א מעקה זכוכית רבודה 10+10 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר 13 ברשימת 
מסגרות בנים

6.3.0090

80,977.5080,977.5080,977.5080,977.50 רשימת מסגרות בניםרשימת מסגרות בניםרשימת מסגרות בניםרשימת מסגרות בנים 6.36.36.36.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשימת מסגרות בנות 6.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 4,500.00 1.00 יח' דלת במידות 172/228 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 1 ברשימת מסגרות בנות 6.4.0010

6,660.00 6,660.00 1.00 יח' דלת במידות 220/250 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 2 ברשימת מסגרות בנות 6.4.0020

8,437.50 675.00 12.50 טיפוסים מספר 3-8 ברשימת מסגרות בנות - ראה פרק 59 6.4.0030

12,276.00 198.00 62.00 טיפוסים מספר 9-11 ברשימת מסגרות בנות - ראה פרקים 22 ו-30 6.4.0040

3,060.00 3,060.00 1.00 יח' דלת במידות 105/234 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 12 ברשימת מסגרות 
בנות

6.4.0050

14,283.00 621.00 23.00 מ"א מעקה מדרגות בגובה 130 ס"מ לרבות מאחז יד כפול בהתאם לטיפוס 
מספר 13 ברשימת מסגרות בנות

6.4.0060

6,930.00 198.00 35.00 מ"א מאחז יד מקובע לקיר בהתאם לטיפוס מספר 14 ברשימת מסגרות בנות 6.4.0070

5,400.00 675.00 8.00 מ"ר דלתות לארונות מערכות מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות 
משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. 
המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) וכל ארון בשטח מעל 1.5 מ"ר הכל

בהתאם למפורט בטיפוסים מספר 15 + 16 ברשימת מסגרות בנות

6.4.0080

6,390.00 6,390.00 1.00 יח' דלת במידות 220/240 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 17 ברשימת מסגרות 
בנות

6.4.0090

72,450.00 630.00 115.00 מ"א מעקה זכוכית רבודה 10+10 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר 18 ברשימת 
מסגרות בנות

6.4.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202116

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,650.00 7,650.00 1.00 יח' סורג גלילה מאלומיניום במידות 300/250 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 19 

ברשימת מסגרות בנות
6.4.0110

148,036.50148,036.50148,036.50148,036.50 רשימת מסגרות בנותרשימת מסגרות בנותרשימת מסגרות בנותרשימת מסגרות בנות 6.46.46.46.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשימת מסגרות סורגים 6.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,315.00 477.00 95.00 מ"ר סורגים באגף בנים לרבות פתחים בהתאם למופיע בתכניות וברשימת 

מסגרות סורגים בנים.
6.5.0010

53,901.00 477.00 113.00 מ"ר סורגים באגף בנות לרבות פתחים בהתאם למופיע בתכניות וברשימת 
מסגרות סורגים בנות.

6.5.0020

99,216.0099,216.0099,216.0099,216.00 רשימת מסגרות סורגיםרשימת מסגרות סורגיםרשימת מסגרות סורגיםרשימת מסגרות סורגים 6.56.56.56.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לרשימות 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,115.15 1,215.00 4.21 מ"א משטח עבודה ברוחב עד 62 ס"מ + סינר עליון בגובה 25 ס"מ עשוי 

מלוחות "פנוליק" (טרספה) ובעובי 18 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים בפני 
שריטות ושחיקה, מים ולחות, מונח על ארון קיים בהתאם לטיפוסים מספר

10 + 11 ברשימת הנגרות

6.20.0010

21,735.00 945.00 23.00 מ"א משטח עבודה עשוי מלוחות "פנוליק" (טרספה) ברוחב 60 ס"מ ובעובי 25 
מ"מ, דופן חזית טרספה, אנטי ונדליזם ועמידים בפני שריטות ושחיקה, מים
ולחות, לרבות קונזולות לתמיכה בהתאם לטיפוסים מספר 10+11 ברשימת

הנגרות

6.20.0020

26,850.1526,850.1526,850.1526,850.15 תוספות לרשימותתוספות לרשימותתוספות לרשימותתוספות לרשימות 6.206.206.206.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מסגרות כללי 6.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,910.00 630.00 57.00 מ"א מעקה זכוכית רבודה 10+10 מ"מ בהתאם לטיפוס מספר מכ-1  ברשימת 

מסגרות כללית.
6.90.0010

35,910.0035,910.0035,910.0035,910.00 מסגרות כללימסגרות כללימסגרות כללימסגרות כללי 6.906.906.906.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

693,354.15693,354.15693,354.15693,354.15 עבודות מסגרות ונגרותעבודות מסגרות ונגרותעבודות מסגרות ונגרותעבודות מסגרות ונגרות 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 180.00 50.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 

תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 
מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור ",2 לרבות 

ספחים

7.11.0010

20,480.00 256.00 80.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול 
תלת שכבתי APC GAL כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים 

מותקנים גלויים או סמויים מחוברים בריתוך ו/או בהברגה, קוטר הצינור 
",3 לרבות מחברים, ללא ספחים

7.11.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202117

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

29,480.0029,480.0029,480.0029,480.00 צינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולווניםצינורות פלדה מגולוונים 7.117.117.117.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,760.00 69.00 40.00 מ"א צינורות פוליפרופילן SDR-7.4  PP-R דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" 

או ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 
סמויים, קוטר 20 מ"מ, לרבות ספחים

7.12.0010

1,580.00 79.00 20.00 מ"א צינורות פוליפרופילן PP-R SDR-7.4 דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" 
או ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים

7.12.0020

1,880.00 94.00 20.00 מ"א צינורות פוליפרופילן PP-R SDR-7.4 דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" 
או ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים גלויים או 

סמויים, קוטר 32 מ"מ, לרבות ספחים

7.12.0030

4,650.00 155.00 30.00 מ"א צינורות פוליפרופילן PP-R SDR-7.4 דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" 
או ש"ע, קוטר 63 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 20 אטמ', מותקנים

גלויים או סמויים, לרבות מחברים, ללא ספחים

7.12.0040

360.00 36.00 10.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת 
"חוליות" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ

7.12.0050

11,230.0011,230.0011,230.0011,230.00 צינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטייםצינורות פלסטיים 7.127.127.127.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,070.00 207.00 10.00 יח' זויות 90 מעלות מגולוונות קוטר ",3 חיבורים בהברגה 7.23.0010

2,340.00 234.00 10.00 יח' טע מגולוון קוטר ",3 חיבורים בהברגה 7.23.0020

4,410.004,410.004,410.004,410.00 ספחים מגולווניםספחים מגולווניםספחים מגולווניםספחים מגולוונים 7.237.237.237.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,710.00 171.00 10.00 יח' ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז 

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

7.26.0010

1,760.00 220.00 8.00 יח' ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז 
תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 25 מ"מ, ללחץ עבודה 20 

אטמ'

7.26.0020

500.00 250.00 2.00 יח' ברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן PP-R משולב עם פליז 
תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 32 מ"מ, ללחץ עבודה 20 

אטמ'

7.26.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202118

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,970.003,970.003,970.003,970.00 PP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילןPP-R ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן 7.267.267.267.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות למערכת נקזים 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,340.00 81.00 140.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 

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

7.31.0010

2,640.00 88.00 30.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 50 מ"מ,

לרבות ספחים

7.31.0020

5,400.00 90.00 60.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E)  דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 63 מ"מ,

לרבות מחברים, ללא ספחים

7.31.0030

25,740.00 117.00 220.00 מ"א צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או 
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות 

מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

7.31.0040

45,120.0045,120.0045,120.0045,120.00 צינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזיםצינורות למערכת נקזים 7.317.317.317.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

.P., Vספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן 7.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,480.00 108.00 60.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת 

פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או "גבריט" או 
"מובילית" או ש"ע קוטר 160 מ"מ

7.33.0010

6,480.006,480.006,480.006,480.00 .Pספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן.Pספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן.Pספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן.Pספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן 7.337.337.337.33 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,700.00 225.00 12.00 יח' מחסומי רצפה 110/50 מ"מ  מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם 

מכסה/רשת פליז
7.34.0010

8,100.00 900.00 9.00 מ"א תעלת ניקוז פתוחה מפלב"מ 304 (נירוסטה) בעובי 1-1.2 מ"מ ברוחב 30 
ס"מ ובגובה 15 ס"מ, רדיוסים בפינות לא פחות מ-20 מ"מ, יציאה "8

7.34.0020

10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוזמחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.347.347.347.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,028.00 774.00 22.00 יח' אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "384 לוטם" דוגמת "חרסה" או ש"ע 

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

7.41.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202119

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,236.00 2,412.00 3.00 יח' "נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 385" דוגמת 

"חרסה" או ש"ע באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי 
(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל 

החיזוקים

7.41.0020

13,500.00 540.00 25.00 יח' תוספת לאסלות תלויות ומונובלוק תלוי עם מיכל הדחה גלוי עבור מתקן 
לקיבוע לקיר (ריתום), תוצרת "פלאסון" או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור 

לאסלה

7.41.0030

9,000.00 360.00 25.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה, צינור הדחה, ברז זויתי 
מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין

7.41.0040

46,764.0046,764.0046,764.0046,764.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנותאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.417.417.417.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,701.00 567.00 3.00 יח' "נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אלפא 45"

מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ
7.42.0010

12,096.00 504.00 24.00 יח' כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח דוגמת "חרסה" 
דגם "נופר" או ש"ע

7.42.0020

3,645.00 135.00 27.00 יח' סיפון ניקל "1/4 1 לכיור רחצה 7.42.0030

14,400.00 3,600.00 4.00 יח' קולר מים מנירוסטה בעמידה כולל פיה למילוי בקבוקים, מתקן נגיש. 7.42.0040

31,842.0031,842.0031,842.0031,842.00 כיורים וקערותכיורים וקערותכיורים וקערותכיורים וקערות 7.427.427.427.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
504.00 126.00 4.00 יח' ברז גן או כביסה מהקיר, קוטר "3/4 מק"ט 300209 דוגמת "חמת" או ש"ע, 

פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם
7.45.0010

13,392.00 558.00 24.00 יח' סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת "רותם ר45 פיה 
קצרה", מק"ט 900523  דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם,

לרבות ברזי ניל וכל חומריהעזר

7.45.0020

3,159.00 1,053.00 3.00 יח' "נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת וידית מרפק להתקנה 
מהקיר מק"ט 301450 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם

7.45.0030

17,055.0017,055.0017,055.0017,055.00 ברזים וסוללותברזים וסוללותברזים וסוללותברזים וסוללות 7.457.457.457.45 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשמים 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202120

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,696.00 837.00 8.00 יח'  64"X" נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אופקית קוטר

 U.P.P לרבות גוף עם חיבור שקע תקע וברדס מסוג S-15 דלביט" סדרה"
חוסם עלים

7.50.0010

6,696.006,696.006,696.006,696.00 ניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמיםניקוז מי גשמים 7.507.507.507.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,760.00 1,845.00 קומפלט8.00 עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון (הנמדד בנפרד), המותקן  על 

קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 
15 מ' עם מצמדי שטורץ,מזנק סילון/ריסוס ",2 רב שימושי עם מצמד ",2 

ברז כדורי ",1 גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו 
המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם

7.85.0010

3,888.00 243.00 16.00 יח' מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג 7.85.0020

4,248.00 531.00 קומפלט8.00 ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת הועלת , במידות 120/80/30 ס"מ
, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון 3/4" ושני מטפי כיבוי , המשולמים 

בנפרד)

7.85.0030

22,896.0022,896.0022,896.0022,896.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבנייןעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.857.857.857.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעברים נגד אש 7.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
810.00 81.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 

פלסטי קוטר "2 כגון: P.V.C או .H.D.P.E האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג ".JBK COLLאו ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף הצינור 

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

7.95.0010

990.00 99.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 
פלסטי קוטר "3 כגון: P.V.C או .H.D.P.E האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLאו ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף הצינור 

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

7.95.0020

1,350.00 135.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר 
פלסטי קוטר "4 כגון: P.V.C או .H.D.P.E האיטום יעשה ע"י השמת קולר 
תופח יעודי מסוג "JBK COLLאו ש"ע לפי ת"י 931 חלק 2 בהיקף הצינור 

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

7.95.0030

3,150.003,150.003,150.003,150.00 איטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אשאיטום מעברים נגד אש 7.957.957.957.95 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

239,893.00239,893.00239,893.00239,893.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף תוספת וחדש 8 פרק:

מובילים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202121

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 10.00 300.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ בקוטר 20 מ"מ עם חוט משיכה 4 מ"מ 

טמונים בקרקע או מותקנים במחיצות ובחציבת תיקרות/קירות בהתקנה 
סמויה שאינם כלולים במחיר נקודה.

8.1.0010

3,250.00 13.00 250.00 מ"א צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר 25 מ"מ. 8.1.0020

1,800.00 18.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר 32 מ"מ. 8.1.0030

6,000.00 20.00 300.00 מ"א צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר 2 צול. 8.1.0040

1,080.00 108.00 10.00 מ"א תעלת כבלים לחשמל  / לתקשורת עשויה מרשת מגולוון בעובי 6 מ"מ עם 
ציפוי קדמיום במידות X830 ס"מ, התעלות תלויות מהתקרה. המחיר כולל 
מתלים מגולוונים דגם 3-200מרחק בין המתלים 100 ס"מ. במחיר התעלה 

כלולים גם הזוויות, הקשתות, חיבורי התעלות סופיות ירידות ללוחות 
שכולם יהיו תוצרת יצרן התעלות. המחיר כולל הכנ .MFK 2 ת מעברים 
מתאימים בקירות כולל אטימה סביב התעלות נגד אש. יש לקבל אישור 

המפקח לפני ההתקנה. גובה התעלה ומיקום סופי יקבע במקום ע"י 
המפקח. התעלות וציוד העזריהיו תוצרת MFK או ישראלוקס או ש"ע 

מאושר

8.1.0050

16,200.00 81.00 200.00 מ"א תעלות כבלים כנ"ל במידות X820 ס"מ. 8.1.0060

14,400.00 72.00 200.00 מ"א תעלות כבלים כנ"ל במידות X810 ס"מ. 8.1.0070

11,700.00 117.00 100.00 מ"א תעלות כבלים מפח מגולוון בעובי  2 מ"מ סגור עם מכסה וברגים  במידות 
X1030 ס"מ קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה בהתאם למפרט הטכני. 

המחיר כולל חיזוק למבנה ע"י מתלים מגולוונים תוצרת MFK או ש"ע 
כולל התקנת פרופיל Z כל 100 ס"מ בתוך התעלה לחיזוק הכבלים. המחיר

כולל הכנת מעברים מתאימים בקירות כולל אטימה סביב התע לות. יש 
לקבל אישור המפקח לפני ההתקנה. גובה ומיקום התעלה ייקבע במקום 

ע"י המתכנן.

8.1.0080

720.00 18.00 40.00 מ"א תעלות פלסטיק עם מכסה ברוחב 12 ס"מ ובעומק 6 ס"מ בעובי 3 מ"מ 
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה דגם TA תוצרת "איבוקו" כולל 
זויות סופיות וכו'. בצבע לפי בחירת האדריכל כמופיע במפרט הטכני.

8.1.0090

560.00 14.00 40.00 מ"א תעלות פלסטיק כנ"ל ברוחב 6 ס"מ בעומק 4 ס"מ ובעובי 3 מ"מ. 8.1.0100

3,240.00 27.00 120.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן 
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן 

ישראלי 728 ואירופאי 086.בקוטר 50 מ"מ מונח בחפירה מוכנה או 
50 EN ביציקות כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

8.1.0110

2,000.00 40.00 50.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן 
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן 

ישראלי 728 ואירופאי 086.בקוטר ''3 מונח בחפירה מוכנה או ביציקות 
50 EN כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

8.1.0120

63,950.0063,950.0063,950.0063,950.00 מוביליםמוביליםמוביליםמובילים 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202122

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,040.00 117.00 120.00 מ"א  X1504  בחתך NA2XY אלומניום XLPE הספקה והתקנה של כבלים מסוג

ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 5 מטר החל ממער' מניה בגבול 
המגרש אל לוח חשמל ראשי כוללחיבורים בקצוות וכל חומרי העזר 

הדרושים.

8.2.0010

9,000.00 90.00 100.00 מ"א  X954  בחתך NA2XY אלומניום XLPE הספקה והתקנה של כבלים מסוג
ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 5 מטר החל ממער' מניה בגבול 

המגרש אל לוח חשמל ראשי כולל חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר 
הדרושים.

8.2.0020

8,100.00 81.00 100.00 מ"א  X704  בחתך NA2XY אלומניום XLPE הספקה והתקנה של כבלים מסוג
ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 5 מטר החל ממער' מניה בגבול 

המגרש אל לוח חשמל ראשי כולל חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר 
הדרושים.

8.2.0030

1,980.00 99.00 20.00 מ"א הספקה והתקנה של כבלים מסוג XLPE נחושת N2XY בחתך  X354 ממ"ר 
מותקן ומחוזק בתעלה ע"י שלות תקניות או מושחלים בצינורות כולל 

חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים.

8.2.0040

18,900.00 135.00 140.00 מ"א הספקה והתקנה של כבלים מסוג XLPE נחושת N2XY בחתך  X504 ממ"ר 
מותקן ומחוזק בתעלה ע"י שלות תקניות או מושחלים בצינורות כולל 

חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים.

8.2.0050

5,400.00 54.00 100.00 מ"א כבלים מסוג XLPE נחושת N2XY בחתך X165 ממ"ר קבועים על מבנה או 
מונחים על תעלות, או מושחלים בצינורות כולל חיבור בקצוות, ושאינם 

כלולים במחיר נקודה או בסעיףאחר.

8.2.0060

18,000.00 45.00 400.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X105 ממ"ר. 8.2.0070

640.00 32.00 20.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X65 ממ"ר. 8.2.0080

440.00 22.00 20.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X45 ממ"ר. 8.2.0090

360.00 18.00 20.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X2.55 ממ"ר. 8.2.0100

320.00 16.00 20.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X1.55 ממ"ר. 8.2.0110

700.00 14.00 50.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X1.53 ממ"ר. 8.2.0120

7,200.00 72.00 100.00 מ"א מוליכי נחושת להארקה מבודדי PVC בחתך 150 ממ"ר מושחלים בצינורות
או קבועים למבנה או מונחים בתעלות או על סולמות כולל סימון וחיבור 

בקצוות.

8.2.0130

6,960.00 58.00 120.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 70 ממ"ר. 8.2.0140

4,300.00 43.00 100.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 50 ממ"ר. 8.2.0150

960.00 32.00 30.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 35 ממ"ר. 8.2.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202123

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
800.00 16.00 50.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 16 ממ"ר. 8.2.0170

650.00 13.00 50.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 10 ממ"ר. 8.2.0180

3,300.00 22.00 150.00 מ"א כבלי טלפון PE 10 זוגות 0.6 ממ"ר קבועים על מבנה או מונחים על 
סולמות או מושחלים בצינורות כולל חיבור בקצוות וכל חומרי העזר 

הדרושים שאינם כלולים במחיר נקודה.

8.2.0190

2,700.00 54.00 50.00 מ"א כבלי טלפון להתקנה חיצונית PJMB חמישים זוגות 0.6 ממ"ר קבועים על 
מבנה או מונחים על סולמות או מושחלים בצינורות כנ"ל שאינם כלולים 

במחיר נקודה.

8.2.0200

675.00 225.00 קומפלט3.00 סרגל מהדקים עבור כבלי טלפון ל- 50 זוגות LS PLUS בהתאם לדרישות 
בזק. כולל התקנה.

8.2.0210

900.00 450.00 קומפלט2.00 בלוק פסיסי חיבור מתנתקים לטלפונים כולל אמבטיה כולל 50 זוג מותקן 
בתה"ר תוצרת KRONE כולל סימון וזיהוי ע"פ דרישת בזק.

8.2.0220

106,325.00106,325.00106,325.00106,325.00 כבליםכבליםכבליםכבלים 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חציבות וקידוחים 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,290.00 405.00 קומפלט18.00 קידוח במקדחת יהלום לקדח בקוטר ''4 בכל סוג של קיר, ריצפה ותקרה 

בעובי מעל  30 ס"מ, למעבר שרוול ''3 קומפ' באישור מהנדס בניין. הערה-
מעברים בקירות או בתקרה עד 30 ס"מ כלולים בסעיף הנקודות/צינורות 

ולא ישולם עבורם בנפרד. יבוצע רק באישור.

8.3.0010

7,290.007,290.007,290.007,290.00 חציבות וקידוחיםחציבות וקידוחיםחציבות וקידוחיםחציבות וקידוחים 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתח נמוך 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכות לגילוי אש, כריזה ואינטרקום - כל הציוד המסופק מתאים וזהה 

לקיים.

מערכת גילוי אש ועשן

10,800.00 10,800.00 קומפלט1.00 הספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מרכזיה לגילוי אש ועשן אנלוגית 
ממוענת (ADDRESSABLE) קומפ' משולבת במערכת הכריזה של טלפייר 

דגם ADR-7000-3 כמופיע במפרט הטכני, עבור כל המבנה. המערכת 
תכלול 384 אביזרי כתובת עם 8 חוגי בקרה ותתוכנן עם אפשרות הרחבה. 

הרכזת תכלול ספק כח, מצברי חרום ומטען, יח' בקרה מרכזית, יח' הפע 
לה לכיבוי אש, יח' להפסקת חשמל בלוח ראשי ובלוח מ"א, ממשק 

RS-232 RS-485 כולל פרוטוקול תקשורת להעברת מידע במודם. המערכת
תבוצע רק באישור המזמין בכתב לכל חלקי המערכת

8.4.0030

765.00 765.00 קומפלט1.00 יחידת זיכרון מרכזית המשמשת לדיווח מצב המערכת. 8.4.0040

2,520.00 315.00 8.00 יח' יח' הפעלה מכותבת. 8.4.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202124

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,625.00 225.00 105.00 יח' גלאי עשן אנלוגי מטיפוס אופטי כולל בסיס כמופיע במפרט. 8.4.0060

720.00 360.00 2.00 יח' גלאי עשן כנ"ל עם צפצפה. 8.4.0070

540.00 270.00 2.00 יח' גלאי קצב עליית טמפ' אנלוגי מטיפוס יוניזציה כולל בסיס כמופיע 
במפרט.

8.4.0080

4,410.00 315.00 14.00 יח' הספקה והתקנה לחצן הפעלה ידני אנלוגי עם ידית משיכה ומפתח 
"לריסט" כמופיע במפרט כדוגמת XAS-E25 של טלמכניק או 

TPB-800ASR של טלפייר.

8.4.0090

928.00 58.00 16.00 יח' הספקה והתקנה מנורת סימון למערכת ממוענת. 8.4.0100

2,160.00 270.00 8.00 יח' הספקה והתקנה של צופר התראות אור קולי מותקן במבנה כולל חיבור 
מושלם וכל חומרי העזר להפעלה תקינה.

8.4.0110

540.00 540.00 קומפלט1.00 חייגן אוטומטי כמופיע במפרט. 8.4.0120

3,150.00 315.00 10.00 יח' יח' כתובת המקבלת מגע ממערכת ספינקלרים או מערכת אחרת. 8.4.0130

792.00 198.00 4.00 יח' NO מגנט לדלת אש 8.4.0140

7,650.00 7,650.00 קומפלט1.00  AGW חיווט מושלם לכל מערכת גילוי אש ועשן אנלוגית בכבל דו גידי
18# מפותל מסוכך תקני מושחל בצנרת קיימת (הנמדדת בנפרד) הפעלה 

מושלמת לשביעות רצון המזמין קומפ' לכל המבנה.

8.4.0150

1,800.00 360.00 5.00 יח'  IP65, הספקה והתקנה של צופר התראות  קולי חיצוני בתיבה מוגנת
מותקן על קיר המבנה כולל חיבור מושלם וכל חומרי העזר להפעלה 

תקינה.

8.4.0160

2,520.00 2,520.00 קומפלט1.00 פנל גילוי אש משני הכולל מסך התראות ואינדיקציות טלפייר 8.4.0170

2,250.00 2,250.00 קומפלט1.00 תכנון והפעלה קומפ' של מערכות גילוי אש ועשן ומער' כיבוי בהתאם 
להנחיות יועץ הבטיחות, מכון התקנים ושירותי כיבוי אש, כמופיע במפרט 

כולל קבלת אישור לתכנון ממכון התקנים וקבלת אישור סופי בגמר 
העבודה כולל קבלת אישור ממכבי אש. לרבות מסירת תיק הוראות 

הפעלה ב- 3 העתקים והוראות כתובות ליד המערכת ותרגול אנשי המער 
כת כמופיע במפרט, כולל שנתיים אחריות למערכת.

8.4.0180

18,000.00 4,500.00 קומפלט4.00 מערכת כיבוי אש אוטומטית בארון חשמל ראשי בחדר חשמל כוללת 
מנגנון הפעלה חשמלי וידני, מיכל גז ידידותי FM-200 במשקל 5 ק"ג כולל 
מערכת הפעלה מכנית, שסתום מדלחץ, פרסוסטט להתראה על נפילת לחץ,
מפסק לחץ נמוך, שסתום לפריקה מהירה, יציאה לצינור גמיש לחיבור בין 

המיכל לצנרת פיזור, כולל נק' פיזור כולל כרטיס כתובת לה פעלה 
ולבקרת נפילת לחץ במיכל ממרכזת גילוי עשן, ועיגון המיכל ליד הלוח.

8.4.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202125

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,800.00 9,900.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנה של רכזת לפתיחת חלונות לשיחרור עשן ל 24 חלונות 

הכולל רכזת תוצרת מטלפרס עם סוללות גיבוי ולחצנים לפתיחת וסגירת 
חלונות יום יומי לעבודה עם מנועים לכל בניין בית הספר כולל תיכנון 

חיווט בכבלים חסיני אש E90 ואישור מכון התקנים ומכבה אש וכל הנדרש
לקבלת המערכת כמופיע במפרט הטכני כולל חיבור לרכזת גי לוי אש 

והפעלת חלונות לשחרור עשן

8.4.0200

5,760.00 720.00 קומפלט8.00 הספקה והתקנה מנגנון פתיחת חלון לשחרור עשן מכל סוג שהוא ע"י קפיץ
מופעל ע"י סליל מגנטי המקבל הוראות הפעלה מרכזת גילוי עשן תוצרת 

מטלפרס כולל התקנה וחיבורבחלונות הגג לפי תקן ישראלי 1220 כולל 
E90 חיווט בכבלים חסיני אש

8.4.0210

מערכת כריזת חרום משולבת

72.00 72.00 קומפלט1.00 מנורה מהבהבת עם שילוט מחוברת קומפ' למערכת כריזה עבור חרשים. 
המנורה מופעלת אוט' בשעת שידור הודעות. המחיר כולל חיבור למע' 

כריזה והתקנת האביזרים הדרושיםלהפעלה קומפ'.

8.4.0230

6,480.00 216.00 30.00 יח' רמקול תקני להתקנה בתקרה אקוסטית או בתיבה מעל תקרה אקוסטית או
 8 SW'' בתיבה על הקיר או מוגן מים כמופיע במפרט הטכני, בקוטר

מטיפוס FULL RANGE עכבת סליל 4-8 אוהם עם שנאי קו. הספק הרמקול
6-15 ווט עם מגנט קרמי קבוע שלא יפחת מ- 142 גרם. תחום תדר 

50-15000 הרץ, זווית פיזור 120 מעלות. הרמקול יתאים להעברת מוסיק ת 
רקע באיכות טובה וגם להודעות. המחיר כולל הספקה, התקנה וחיווט 

מושלם.

8.4.0240

2,160.00 360.00 קומפלט6.00 הספקה והתקנה של רמקול שופר חיצוני למוסיקה והודעות בהספק 35 ווט
מותקן על המבנה כמתואר במפרט.

8.4.0250

16,200.00 16,200.00 קומפלט1.00 הספקת והתקנת מערכת כריזה משולבת לפי תקן 1220 חלק 3 קומפ' מסוג 
טלפייר PROEL כחלק איטגרלי ממערכת גילוי אש כולל מסד 19" וכל 
הציוד לשידור הודעות ולהשמעת מוסיקה כמופיע במפרט: כולל מגבר 
בהספק של 600 ואט RMS . בחישוב הכללי יש לקחת בחשבון שסה"כ 

הספק המגברים יספק עבור כל ביה"ס עם 30% רזרבה. כל הציוד להעברת
ה ודעות ולמוסיקה, מגברי ערבל קדם מגברים למיקרופון למע' מוסיקה 
ולכניסות אחרות, לוחות מיתוג וחיבורים ובקרה פנל DC/AC , מוניטור, 

וכל הנדרש להפעלה מושלמת שלהמערכת

8.4.0260

540.00 270.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנה של עמדת כריזת חרום בכניסה בתוך תיבה עם זכוכית 
וכבל גמיש ושילוט.

8.4.0270

810.00 810.00 קומפלט1.00 הספקה והתקנה קומפ' של מערכת אספקת זרם חרום ומטען למשך 90 
דקות רצופות.

8.4.0280

360.00 180.00 2.00 יח' הספקה והתקנה של וסת עוצמה אזורי מטיפוס שנאי משתנה כמתואר 
במפרט.

8.4.0290

6,300.00 6,300.00 קומפלט1.00 חיווט מושלם לכל מערכת כריזה בכבלי רמקול וכבלי מיקרופון תקניים  
בכבל דו גידי AGW 18# מפותל מסוכך כולל צנרת אדומה תקנית ותיבות 

מעבר לפי המפרט  ,הכל לפיתקן 1220 חלק 3 לכריזה משולבת ושילוט 
הפעלה מושלמת לשביעות רצון המזמין קומפ' לכל המתקן

8.4.0300

540.00 540.00 קומפלט1.00 הספקת שעון זמן אסטרונומי דיגיטלי כולל תיבת מנגינות, המודיע על 
הפסקות וכן לחצני הפעלה ידניים של תיבת המנגינות.

8.4.0310



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202126

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,260.00 1,260.00 קומפלט1.00 תכנון והפעלה קומפ' של מערכת כריזה משולבת בהתאם להנחיות יועץ 

הבטיחות , מכון התקנים ושירותי כיבוי אש, כמופיע במפרט כולל קבלת 
אישור לתכנון ממכון התקנים וקבלת אישור סופי בגמר העבודה כולל 

קבלת אישור ממכבי אש ותשלום עבור הבדיקות. לרבות תכנות המערכת 
ומסירת תיק הוראות הפעלה ב- 3 העתקים והוראות כתובות ליד המ ערכת

ותרגול אנשי המערכת כמופיע במפרט, כולל שנתיים אחריות למערכת.

8.4.0320

6,300.00 6,300.00 קומפלט1.00 מערכת אינטרקום טלויזיה קומפ' לדיבור ושמיעה וראיה ופתיחה חשמלית
של דלתות תוצרת קומקס או ש"ע מאושר לפי המפרט הטכני. המערכת 

כוללת: עמדה חיצונית IP65 מותקנת בשער הכניסה בתוך תיבה חיצונית 
מוגנת מים למניעת ונדלזים החיצוני כולל התקנת מנעול אלקטרומגנט 
בשער ובכניסות כולל קודנית ולחצן פתיחה. 1 עמדה פנימית מות קנת 

בביתן שומר. 2 עמדות שולחניות במזכירות ובמנהל עם שפורפרת דיבור / 
שמיעה ומסך 7" ציבעוני לרואיה  ולחצנים לפתיחת הדלת. המנעולים יהיו

עם מנגנון פתיחה בחוסר מתח.  2 שלטים לפתיחה מרחוק המחיר קומפ' 
יכלול צנרת וחיווט, ספק כח וכל החומרים והעבודות הדרושות לפי דרישת

העיריה קומפ'. המערכת תתנתק בזמן התראת אש

8.4.0330

2,250.00 2,250.00 קומפלט1.00 הספקה והתקנה מערכת דו סיטרית לאזור מחסה לפי התוכניות ולפי 
דרישת יועץ בטיחות כולל ציוד קצה בכל אזורי המחסה קומפ' כולל 

אישור מכון התקנים והתשלומים עבורהבדיקות. המחיר כולל צנרת חיווט 
והפעלה וכל חומרי העזר הדרושים כולל אחריות למשך 24 חודשים לאחר 

המסירה

8.4.0340

152,002.00152,002.00152,002.00152,002.00 מתח נמוךמתח נמוךמתח נמוךמתח נמוך 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות:  * כל האביזרים בלוחות יהיו תוצרת שניידר, איטון או ABB כושר
ניתוק .KA10 * עיין מפרט טכני * יבוצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י מכון 
התקנים לת"י 1419/ת.ת 22 ואישור .ISO-9002 * הלוחות יבוצעו לפי תקן 

IEC60439-1 . * כל הלוחות יהיו מטיפוס TTA לוחות .SYSTEM * כל 
מקום שכתוב "עד" הכוונה עד ועד בכלל.

עבור התקנת ציוד הנ"ל בלוחות הקיימים כולל חיווט כולל פרוקים 
והעתקות, פתיחת פנלים והתאמת הלוח קומפ' על ידי יצרן לוחות ישולם 

תוספת 25% למחירי הסעיפים הנ"ל

2,250.00 יח'  KA36 אמפר כושר ניתוק X4003 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת ידית בלתי פריקה, סליל 

הפסקה .

8.5.0030

1,620.00 1,620.00 1.00 יח'  KA25 אמפר כושר ניתוק X2503 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת O.L160-250A ידית בלתי 

פריקה, סליל הפסקה .

8.5.0040

9,180.00 1,530.00 6.00 יח'  KA25 אמפר כושר ניתוק X1603 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת O.L.80-160A ידית בלתי 

פריקה, סליל הפסקה .

8.5.0050

25,920.00 1,440.00 18.00 יח'  KA36 אמפר כושר ניתוק X1003 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת O.L.60-100A ידית בלתי 

פריקה, סליל הפסקה .

8.5.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202127

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
720.00 360.00 2.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי 63*3 אמפר תלת קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0070

7,560.00 315.00 24.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי 40*3 אמפר תלת קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0080

6,750.00 270.00 25.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי עד X323 אמפר תלת קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0090

7,560.00 63.00 120.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי עד 32 אמפר חד קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0100

216.00 108.00 2.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי כנ"ל כולל ניתוק אפס. 8.5.0110

4,032.00 126.00 32.00 יח' מאמ"ת להגנת קוים דו קוטביים X102 אמפר מוגנים עם כושר ניתוק 
.KA10

8.5.0120

495.00 יח' מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  v220 משטר עבודה AC3 או לקבלים 
לזרם רצוף של  X633 אמפר בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .

8.5.0130

1,260.00 315.00 4.00 יח' מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  v220 משטר עבודה AC3 או לקבלים 
לזרם רצוף של  X403 אמפר בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .

8.5.0140

7,560.00 252.00 30.00 יח' מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  v220 משטר עבודה AC3 או לקבלים 
לזרם רצוף של עד X323 אמפר בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .

8.5.0150

792.00 99.00 8.00 יח' .A16 מפסקי פיקוד בורר פקט 3 או 4 מצבים 8.5.0160

180.00 יח' מפסק זרם חצי אוטומטי לפיקוד PKZM לזרם נומינלי 6*3 אמפר כושר 
.KA100 ניתוק

8.5.0170

765.00 765.00 1.00 יח' שנאי מבדל לפיקוד גילוי אש 230/24 וולט VA100 או בקר ISO עם 12 
יציאות.

8.5.0180

486.00 27.00 18.00 יח' מנורות סימון מולטי LED רגיל או מודולרי 8.5.0190

324.00 54.00 6.00 יח' לחצן תלת קוטבי לנורות סימון. 8.5.0200

936.00 117.00 8.00 יח' .V220 או V24 - ממסר פיקוד איכותי 4 קטבים 16 אמפר 8.5.0210

3,024.00 252.00 12.00 יח' .X32A3 מנתק בעומס תלת פאזי 8.5.0220

360.00 360.00 1.00 יח' .X63A3 מנתק בעומס תלת פאזי 8.5.0230



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202128

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
702.00 117.00 6.00 יח' ממסר צעד. 8.5.0240

405.00 405.00 1.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X63A4 מפסק פחת 4 קטבים 8.5.0250

6,840.00 342.00 20.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A4 מפסק פחת 4 קטבים 8.5.0260

792.00 198.00 4.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A2 מפסק פחת 2 קטבים 8.5.0270

108.00 יח' .A10 נתיך 3 קוטבי כושר ניתוק גבוה 8.5.0280

1,980.00 1,980.00 1.00 יח' מגן מתחי יתר 100 ק"א לפאזה 4 קטבים משולב עם הגנה דגם  
. (4+0) PROBLOC BSR50/320

8.5.0290

288.00 288.00 1.00 יח' קבלים 10 קוא"ר 3 פאזות V460 דלי הפסד עם נגדי פריקה. 8.5.0300

378.00 378.00 1.00 יח' קבלים 15 קוא"ר 3 פאזות V460 דלי הפסד עם נגדי פריקה. 8.5.0310

378.00 יח' שקע תלת פאזי CEE מוגן מים ת"י X325 אמפר מותקן בדופן הלוח 8.5.0320

288.00 יח' שקע חד פאזי CEE מוגן מים ת"י X163 אמפר מותקן בדופן הלוח 8.5.0330

1,350.00 קומפלט בקר הספק לווסת כופל הספק אוטומטי ל- 6 קבוצות קבלים המופעלים ב- 
6 דרגות תוצרת SOLCON כולל משנה זרם עבורו וממסר לניתוק המערכת 

בזמן פעולת הגנרטור.

8.5.0340

207.00 יח' ממסר מחזורי אלקטרוני דיגיטלי מתכוון מ- 0 שניות עד מספר שעות דוגמת
TELE מתח V220 עם מגע כפול.

8.5.0350

2,430.00 405.00 6.00 יח' T610 שעון פיקוד דיגיטלי או אנלוגי יומי / שבועי עם רזרווה טבן 8.5.0360

2,070.00 2,070.00 1.00 יח' רב מודד סייטק P130 עיברית כולל משנה זרם ומהדקי קצר עבורו קומפ'. 8.5.0370

720.00 90.00 8.00 יח' תוספת מגע עזר למאמ"ת. 8.5.0380

2,160.00 108.00 20.00 יח' תוספת סליל הפסקה למאמ"ת. 8.5.0390



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202129

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,150.00 מ"ר לוח חשמל ראשי מס' 1 לפי תקן 1419 מסוג T4P לוח SYSTEM בנוי 

להעמדה על הרצפה. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה עם מנעולים רב 
בריח מפתח אחיד. לוח החשמל כולל פנלים, מהדקים, פסי צבירה וכל 
ציוד העזר להרכבת ציוד בלוח. לוח החשמל יבנה מפח פלדה מגולוון 

בעובי 2 מ"מ צבוע בתנור בגוון לפי בחירה, כמופיע בתכניות ובמפרטה 
טכני. עומק הלוח 50 ס"מ. המידה הסופית של הלוח תמדד בשטח בתיאום 
עם החשמלאי. המחיר כולל חיווט הלוח, הובלה, התקנה וחיבור מושלמים
כולל כל חומרי העזר הדרושים קומפ'.כולל סוקל מתכת 5 ס"מ וסוקל בטון

עבורו

8.5.0400

25,200.00 2,520.00 10.00 מ"ר לוחות חשמל משניים לפי תקן 1419 דגם M של בי"ס . בנוי להעמדה על 
הריצפה מעל סוקל בטון. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה הכולל דלתות 

תחתון, דלתות עליון עם מנעולים רב בריח כולל פנלים פסים וכל ציוד 
העזר להרכבת ציוד בלוח. הארון יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 2 מ"מ 

צבוע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כמופיע בתכניות ובמפרט הטכני 
עומק הלוח 40 ס"מ. המידה הסופית של הארון תימדד בשטח בתיאום עם 

המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור וסוקלמתכת וסוקל בטון 
עבורו קומפ'.

8.5.0410

3,240.00 1,620.00 קומפלט2.00 לוחות חשמל משניים לפי תקן 1419 דגם M לחדרי מעבדות/מחשבים . בנוי
תלוי על הקיר. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה הכולל דלתות תחתון, 

דלתות עליון עם מנעולים רב בריח כולל פנלים פסים וכל ציוד העזר 
להרכבת ציוד בלוח. הארון יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 2 מ"מ צבוע 

בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כמופיע בתכניות ובמפר ט הטכני מידות
הלוח X140X3060 ס"מ הכולל תא לתקשורת עם גב עץ. המידה הסופית 

של הארון תימדד בשטח בתיאום עם המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה 
וחיבור קומפ'.

8.5.0420

3,960.00 1,980.00 קומפלט2.00 לוחות חשמל לפי תקן 1419 מוגני מים IP65 עשוי פוליאסטר משוריין עם 
התקן נעילה וסוקל מובנה תלוי על הקיר. הארון עם גב בנוי כיחידה 

שלמה הכולל דלתות תחתון, דלתות עליון עם מנעולים רב בריח כולל 
פנלים פסים וכל ציוד העזר להרכבת ציוד בלוח. כמופיע בתכניות ובמפרט
הטכני .מידות הלוח X100X40120 ס"מ המידה הסופית של ה ארון תימדד 

בשטח בתיאום עם המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור קומפ'.

8.5.0430

3,420.00 קומפלט מפסק זרם חצי אוטומטי X2503 אמפר סליל הפסקה וידית בלתי פריקה 
מותקן ומחווט קומפ' בלוח חשמל מוגן מים IP65 עם התקן נעילה במידות 

X8060 ס"מ . המחיר כולל חיווט והתקנה ובקר גילוי אש כולל הכבלים 
והצנרת לחיבור הכל לפי דרישת ח"ח.

8.5.0440

1,080.00 קומפלט ארון תקשורת ראשי מס' 1 למערכות מתח נמוך וטלפון להעמדה על 
הריצפה בנוי מפלדה דוגמת HIMEL עם מחיצות הפרדה. מבנה הארון עם 

גב עץ ''1 במידות X220X3580 ס"מ.דלתות עם סגירה. המחיר כולל 
הובלה, התקנה וחיבור וכל חומרי העזר כולל סוקל בטון בעובי 7 ס"מ.

8.5.0450

1,620.00 810.00 קומפלט2.00 ארון תקשורת משני למערכות מתח נמוך וטלפון להעמדה על הריצפה בנוי
מפלדה דוגמת HIMEL עם מחיצות הפרדה. מבנה הארון עם גב עץ ''1 

במידות X210X3060 ס"מ. דלתותעם סגירה. המחיר כולל הובלה, התקנה 
וחיבור וכל חומרי העזר כולל סוקל בטון בעובי 7 ס"מ.

8.5.0460

1,350.00 קומפלט מבנה ארון חשמל לפי תקן 1419 ותקשורת לביתן שומר בנוי משתי תיבות 
צמודות נפרדות עשויות פח מגולוון צבוע אפוקסי (לחשמל במידות 

X60X2540 ס"מ , לתקשורת במידותס"מ)עם שתי דלתות נפרדות, מנעול רב
בריח עם תא נפרד למהדקים. מותקן על קיר כמופיע במפרט הטכני 

 X40X2540 ובתוכניות, כולל גב עץ לתקשורת  ופסי צבירה והארקה,ס
רגלי מהדקים, חיווט הלוח והפעלה והתקנה מושלמים. המחיר כולל את 

כל חומרי העזר הדרושים קומפ'.

8.5.0470

131,850.00131,850.00131,850.00131,850.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202130

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
432.00 36.00 12.00 יח' קופסאות משוריינות תקניות עשויות פלסטיק במידות X1515 ס"מ בדרגת 

אטימות IP67 בהתקנה סמוייה או גלוייה שאינו כלול בסעיף נקודות.
8.6.0010

540.00 27.00 20.00 יח' קופסאות כנ"ל במידות X1010 ס"מ כולל שקע אנטי ונדל . 8.6.0020

81.00 81.00 1.00 יח' קופסאות כנ"ל במידות X3040 ס"מ. 8.6.0030

270.00 קומפלט תיבת ST/SP עם לחצן אדום וירוק לפי התוכנית ע"י יצרן לוחות 8.6.0040

108,000.00 108,000.00 קומפלט1.00 ביצוע הגדלה בחברת חשמל לחיבור חשמל בגודל X6303 אמפר כולל 
הכנת תשתיות 4 צינורות 6 צול מגבול המגרש עד למבנה ללוח ראשי כולל

חפירה והחזרת המצב לקדמותו כולל החלפת לוח חשמל ראשי ופסי 
צבירה ומפסק ראשי מתאים לחיבור החדש כולל כל הציוד הנדרש וביצוע 
הארקות וחיבור לכל המעגלים הקיימים כולל גומחה לארון מניה בגבול 
המגרש כולל מפסק מנתק 630 אמפר בארון מוגן בגבול המגרש וקו גילוי 
אש כולל העברת כל המתקן בדיקת חברת חשמל ותאום עם חברת חשמל 

וביצוע כל הדרישות לפי הנחייתחברת חשמל עד לחישמול סופי של 
המבנה יבוצע באישור בכתב עי המזמי

8.6.0050

765.00 קומפלט תיאום עם חברת בזק בדבר כניסת בזק לבנין בי"ס כולל אישור לכל 
המתקן והצנרת שביצע הקבלן,כל ההכנות הדרושות וכל חומרי העזר 

הדרושים לפי דרישת בזק.

8.6.0060

3,600.00 3,600.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי כולו החדש והקיים ע"י מהנדס בודק לרבות 
התשלום עבור הבדיקה, כולל דוח בדיקה ואישור הפעלה, כולל בדיקת 

מערכת הארקה והגשת דוח בדיקה, כוללתיקון כל הליקויים שיתגלו 
והגשת דוח מאושר לאיכלוס ומסירת המתקן לידי המזמין והפיקוח קומפ' 

לשביעות רצון המפקח.

8.6.0070

1,260.00 קומפלט תיבת תקשורת עם גב בנוי כיחידה שלמה עם דלת ומנעול רב בריח 
עשוייה פוליאסטר משוריין מוגנת מים IP65 במידות X80X2560 ס"מ כולל 

גב עץ 1" מותקנת על סוקל בטוןבגבול המגרש לפי דרישת בזק כולל 
התחברות הצנרת לפי דרישת בזק כולל כל העבודות הדרושות. .

8.6.0080

6,840.00 342.00 קומפלט20.00 תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה במשרדים עשויה 
פלסטית בידוד כפול הכולל 6 שקעים לחשמל חד פאזי 16 אמפר גוויס עם 

תריס הגנה,  4 שקעים תקשורת (2למחשב RJ-45 CAT7 תוצרת RIT  ו2 
טלפון RJ-45 CAT7 תוצרת RIT) כולל חיבור , התיבה תוצרת CIMA או 

ש"ע מאושר דגם D18 עם האביזרים תוצרת גוויס , התיבה מותקנתתח ה"ט
קומפ' .

8.6.0090

504.00 252.00 קומפלט2.00 תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה בכיתות עשויה 
פלסטית בידוד כפול הכולל 4 שקעים לחשמל חד פאזי 16 אמפר גוויס עם 

תריס הגנה, 2 שקעים תקשורת למחשב RJ-45 CAT7 תוצרת RIT התיבה 
תוצרת CIMA או ש"ע מאושר דגם D14 עם האביזרים תוצרת גוויס , 

התיבה מותקנת תחה"ט קומפ' .

8.6.0100

20,250.00 405.00 קומפלט50.00 תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה בכיתות עשויה 
פלסטית בידוד כפול הכולל 4 שקעים לחשמל חד פאזי 16 אמפר גוויס עם 

תריס הגנה, 2 שקעים תקשורת למחשב RJ-45 CAT7 תוצרת RIT ,שקע 
,HDMI שקע ,VGA שקע ,USB שקע AUX כולל חיווט וחיבור התיבה 

תוצרת CIMA או ש"ע מאושר דגם D20 עם האביזרים תוצרת גוויס כולל 
צנרתמ התיבה עד לברקו בתקרה ולרמקולים קומפ' לפי פרט התקנה, 

התיבה מותקנת תחה"ט  קומפ' .

8.6.0110
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,125.00 קומפלט תיבת ניסקו קומפ' מוגנת מים עשויה פלסטית בידוד כפול הכולל 2 

שקעים CEE לחשמל חד פאזי 16 אמפר ושקע תלת פאזי X255 אמפר כולל
מאמתים, מפסק פחת וכל האביזיריםהדרושים .

8.6.0120

10,800.00 135.00 80.00 מ"א תעלות פלסטיק ברוחב 18 ס"מ ובעומק 6 ס"מ מחולקות לחשמל ותקשורת 
כולל זויות ומחברים מקוריים של היצרן דגם פלגל כולל התקנים לחיזוק 

הכבלים למעבדות מחשבים.

8.6.0130

3,240.00 108.00 קומפלט30.00 תיבת שקעים N4 לחשמל עם מפסק מותקנות על תעלות כבלים למעבדות 
כולל כל האביזירים הדרושים לפי פרט התקנה .

8.6.0140

2,700.00 90.00 קומפלט30.00 שקע תקשורת כפול CAT7 RJ45 RIT מותקן ומחובר בתעלת תקשורת לפי 
פרט התקנה .

8.6.0150

450.00 450.00 קומפלט1.00 איטום מפני התפשטות אש סביב כבלים לחשמל ולתקשורת במעברים בין 
הקירות, במעברים בין הקומות, ובכניסות לארונות חשמל ותקשורת בפני 

אש באמצעות חומר איטום דוגמת.כולל כל המפורט במפרט קומפ' לכל 
FLAMASTIK המבנה

8.6.0160

540.00 540.00 קומפלט1.00 הכנת תיעוד ותיק תוכניות AS MADE לחשמל, תקשורת ומערכות ביטחון 
ומתח נמוך לפי המפרט הטכני כולל מסירת תוכניות ודיסק באוטוקאד 

קומפ'.

8.6.0170

360.00 קומפלט הספקה והתקנת מפסק פקט למזגן קיים מוגן מים IP65 לזרם X254 אמפר 
כולל ניתוק הכבל וחיבורו מחדש בצורה תקנית

8.6.0180

9,000.00 קומפלט פרוקים של ציוד חשמל ותקשורת בכל המבנה הקיים והחדש לרבות גופי 
תאורה, כבלים, תעלות, לוחות חשמל וכד' כולל זיהוי קווים וסימון 

ושליפה ופינוי לפי דרישת המפקח והמתכנן קומפ' לכל המבנה.

8.6.0190

765.00 קומפלט תיקון תקלה בלוח חשמל סיפריה כולל איתור וטיפול קומפ' 8.6.0200

225.00 קומפלט איתור ותיקון תקלה בקו חשמל או בלוח או בציוד חשמל קומפ 8.6.0210

157,977.00157,977.00157,977.00157,977.00 אביזריםאביזריםאביזריםאביזרים 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,620.00 1,620.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות קומפ' לכל המבנה כולל מעלית חדשה והארקת 

פסי מעלית וריתוך למבנה הקיים בהתאם לתכניות ולקובץ התקנות 4271 
מעברי תפר, יציאות להארקת המבנה. כולל יציאות חוץ, מוליכי חיבור, 

טבעת גישור, פס ברזל מגולוון X440 ס"מ וכל העבודות הדרושות 
להשלמת המתקן וכן יציאה לפס השוואת פוטנציאלים ראשי בארון חשמל 
כולל שילוט תקני כולל איפוס עם מוליכי האפס ע"י מוליך הארקה מבודד
150 ממ"ר לארון חשמל ראשי ושלט "איפוס לא לפרק" כולל הארקת תורן 

אנטנה במוליך 25 ממ"ר קומפ'

8.7.0010

720.00 360.00 קומפלט2.00 פס השוואת פוטנציאלים מנחושת במידות 4*40 ס"מ באורך 1 מטר מותקן 
על הקיר בלוח ראשי לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, 

שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה. אורך הפס יתאים למס' 
המוליכים שיש לחבר ועוד 20% מקום שמור.

8.7.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202132

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,150.00 3,150.00 קומפלט1.00 עבודות קומפ' של הארקת תעלות חשמל ותקשורת, תעלות מ"א ותקרות 

אקוסטיות בכל הקומות ע"י מוליך הארקה גלוי בחתך 10 ממ"ר מונח 
בתעלות חשמל לכל אורכן. אל המוליךיחוברו באמצעות מהדק הארקה 

תקני: תעלות חשמל ותקשורת כל 3 מטר, תקרה אקוסטית כל 4 מטר. כולל
שילוט סנדביץ' חרוט "הארקה לא לפרק". נמדד קומפ' לכל המבנה.

8.7.0030

1,440.00 180.00 8.00 נקודה נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת עד 16 מ"מ בצינור מריכף 23 מ"מ 
חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, צנרת מים. 

כולל ברגי פליז, נעלי כבל , דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ושילוט.

8.7.0040

225.00 225.00 1.00 נקודה נק' חיבור הארקה כנ"ל ע"י מוליך נחושת מבודד cu50 בצינור בקוטר 32. 8.7.0050

7,155.007,155.007,155.007,155.00 הארקותהארקותהארקותהארקות 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל גופי התאורה יהיו מסוג לד מסוג CREE או פילפס-לומילדס.  כל גופי 
התאורה כוללים דריברים תוצרת OSRAM או פיליפס עם 5 שנים אחריות.
גוון האור יהיה K4000 אולפי דרישת המתכנן. מחירי ג"ת כוללים אספקה,

התקנה וחיבור מושלם כולל נורות בכל גובה ומקום שידרש. כל ג"ת 
יחוזקו לתקרת בטון ע"י שני מוטות הברגה ''1/4 בנוסף לחיזוק לתקרה 

מונמכת. כל גופי התאורה יהיו עם הגנה נגד שבירה והתנפצות כל גופי 
התאורה יהיו בעוצמה ונגז סינוור כמוגדר בתקן ישראלי .8995 גופי 

תאורה לד כוללים אחריות ל- 5 שנים באתר הלקוח

5,400.00 270.00 20.00 יח' גופי תאורה לד שקוע בתקרה חד צדדיים עם רפלקטור אלומיניום מבריק 
עם ציפוי אנודיז להארת לוח כיתה. נורת לד X341 ווט כ"א כדוגמת געש 
כמופיע במפרט הטכני מותקנים שקועים בתקרה כולל 2 חיזוקים לתקרת 

הבטון.

8.8.0020

58,140.00 342.00 170.00 יח' גוף תאורה לד W45 עם אמבטיה במידות X6060 ס"מ שקוע בתקרה 
מונמכת בעוצמה של LM4200 לפחות דגם אוסרם של ניסקו.

8.8.0030

8,550.00 342.00 25.00 יח' גוף תאורה לד עם אמבטיה במידות X6060 ס"מ שקוע בתקרה מונמכת 
כנ"ל עם כיסוי פריזמטי אקרילי מוגן IP44 למממ.

8.8.0040

2,016.00 252.00 8.00 יח' גופי תאורה לד הרמטיים IP65 בנויים מפוליאסטר משוריין 2 נורות של 28 
ווט כ"א כדוגמת געש סילייט כמופיע במפרט.

8.8.0050

10,890.00 198.00 55.00 יח' ג"ת עגול שקוע בתקרה פנל לד W20 קוטר 8 צול פנדה של ניסקו 8.8.0060

4,500.00 180.00 25.00 יח' IP44 מוגן W16 ג"ת עגול שקוע בתקרה כנ"ל לד 8.8.0070

396.00 198.00 2.00 יח' IP65 מוגן מים W20 ג"ת עגול שקוע בתקרה כנ"ל לד 8.8.0080

1,998.00 333.00 6.00 יח' ג"ת מוגן מים IP65 סטאר של געש או עדן W30 של אלקטרוזן 8.8.0090

297.00 יח' גופי תאורה פלסטיים אוסקר של ניסקו עם מס' ושם רחוב עם נורת לד  
W11 ותא פוטו אלקטרי.

8.8.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202133

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,950.00 198.00 25.00 יח' ג"ת  עגול או מרובע מותקן חיצוני על התקרה בצבע לפי בחירה עם נורת 

לד W25 דגם סנו של ניסקו או דיסקוס לד W22 של געש.
8.8.0110

3,960.00 396.00 10.00 יח' ג"ת דקורטיבי מכל סוג שהוא לפי בחירת אדריכל מותקן בתקרה או בקיר 
במחיר יסוד עד 400 ? כולל נורות.

8.8.0120

792.00 396.00 2.00 יח' ג"ת מוגן התפוצצות "EX" נורת X28W2 מותקן במחסנים כימיקלים 
במעבדה .

8.8.0130

5,040.00 630.00 8.00 יח' ג"ת מוגן מים IP65 פנס חוץ לד W100 מסוג פרידום של ניסקו כולל זרוע 
ואביזרי התקנה.

8.8.0140

1,440.00 720.00 2.00 יח' ג"ת מוגן מים IP65 פנס חוץ לד W150 מסוג פרידום של ניסקו כולל זרוע 
ואביזרי התקנה.

8.8.0150

765.00 יח' ג"ת עגול בקוטר 95 ס"מ בהספק 60 וט דגם לונה של געש 8.8.0160

4,320.00 288.00 15.00 יח' ג"ת חרום עם שלט יציאה דו צדדי דו תכליתי נורת LED דגם פרופייל 
אלקטרוזן לקיר שקוע בתקרה אקוסטית.

8.8.0170

4,050.00 270.00 15.00 יח' ג"ת חרום כנ"ל חד תכליתי דגם טופז של קו אלקטריק. 8.8.0180

6,750.00 270.00 25.00 יח' ג"ת חרום חד תכליתי עגול נורת לד W3 מותקן שקוע בתקרה דגם 
SHIRA1 או SHIRA2 או מוגן מים של אלקטרוזן.

8.8.0190

123,192.00123,192.00123,192.00123,192.00 גופי תאורהגופי תאורהגופי תאורהגופי תאורה 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות חשמל ותקשורת 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: עיין היטב תנאים ודרישות במפרט הטכני.

25,650.00 171.00 150.00 נקודה נקודות מאור רגילות. 8.9.0020

18,960.00 158.00 120.00 נקודה נקודות מאור ללא מפסק. 8.9.0030

1,872.00 117.00 16.00 נקודה נק' לחצן תאורה מואר. 8.9.0040

23,400.00 180.00 130.00 נקודה נקודת חיבור כח יחיד. 8.9.0050

7,245.00 207.00 35.00 נקודה נקודת חיבור קיר כח כפול בקירות. 8.9.0060

369.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית X16A5 סיום בשקע CEE מוגן מים. כמו נק' 
.CEE 5X16A ממ"ר ושקע N2XY 5X2.5 ח"ק חד פאזי אולם עם כבל

8.9.0070

34,425.00 765.00 45.00 נקודה נק' למזגן חד פאזי כולל קו פיקוד ללוח, כולל מפסק פקט בגג, כולל תיבת
הפעלה מזגנית כמופיע במפרט הטכני.

8.9.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202134

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 900.00 10.00 נקודה נק' למזגן תלת פאזי בכבל N2XY 5X6 ממר עד לגג כולל קו פיקוד ללוח, 

כולל מפסק פקט בגג, כולל תיבת הפעלה מזגנית כמופיע במפרט הטכני.
8.9.0090

1,008.00 252.00 4.00 נקודה נק' למפוח שירותים. 8.9.0100

3,060.00 153.00 20.00 נקודה נקודה לטלפון. 8.9.0110

15,300.00 153.00 100.00 נקודה נקודה למסוף מחשב סיום שקע מחשב RJ45 CAT7תחה"ט. 8.9.0120

612.00 153.00 4.00 נקודה נקודה לטלויזיה / טל"כ . 8.9.0130

720.00 360.00 2.00 נקודה נק' לחצן חרום ראשי. 8.9.0140

576.00 288.00 2.00 נקודה נק' לדוד מים חמים. 8.9.0150

324.00 324.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת תא פוטואלקטרי על קיר חיצוני בתיבה מוגנת מים כולל 
חיווט ע"י כבל N2XY 4X1.5 בצינור בקוטר 16 מלוח החשמל.

8.9.0160

22,680.00 126.00 180.00 נקודה נק' הכנה לגלאי עשן / כריזה / מתח נמוך כוללת מוביל בקוטר 16 מ"מ עם
חוט משיכה מניילון 4 מ"מ מתיבת חלוקה עד לאביזר, סיום בקופסא 55 עם

מכסה בקליט מחוזק ע"י ברגים ושלט הכנה לגלאי עשן.

8.9.0170

1,440.00 72.00 20.00 יח' תוספת לנק' עבור אביזר מוגן מים. 8.9.0180

10,530.00 162.00 65.00 נקודה .CIMA M-460 נק' קו הזנה לחשמל בלבד לתיבת שקעים 8.9.0190

9,360.00 144.00 65.00 נקודה .CIMA M-460 נק' קו הזנה טלפון ותקשורת בלבד לתיבת שקעים 8.9.0200

3,564.00 297.00 12.00 נקודה נק' לחצן חרום לכיתת מחשבים כולל לחצן שבירה תקני. 8.9.0210

414.00 207.00 2.00 נקודה נק' למפסק מורה לעמדות עבודה בחדר מחשבים. 8.9.0220

234.00 234.00 1.00 נקודה נק' פעמון כולל מפסק ופעמון. 8.9.0230

190,374.00190,374.00190,374.00190,374.00 נקודות חשמל ותקשורתנקודות חשמל ותקשורתנקודות חשמל ותקשורתנקודות חשמל ותקשורת 8.98.98.98.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת ומולטימדיה 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202135

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות: .1 כל הסעיפים להלן כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, 

חיבור והפעלה מושלמים ושילוט ויבוצעו לפי דרישת המתכנן ואנשי 
התקשורת של העיריה ועל פי המפרטהטכני העדכני לתכנון גני ילדים 
ובתי ספר. .2 עבודות הקבלן כוללות זיהוי וניתוב בשטח יחד עם אנשי 

התקשורת עד לפעולה תקינה של כל השרתים. .3 תשתית הטלפוניהתה יה
אחודה כולל שקעים ופנלים כדוגמת תשתית נקודות המחשב. .4 עבודות 

הקבלן כוללות שלוש שנים אחריות ושירות מיום המסירה לפי המפרט. .5 
כל עבודות התקשורת כוללהכבילה יבוצעו אך ורק ע"י קבלן תקשורת 

יעודי מאושר ע"י העיריה והמתכנן

132,000.00 11.00 12,000.00 מ"א הספקה והתקנה של כבל לתקשורת אחודה מחשבים/טלפון - גייגה ליין 
כפול תוצרת טלדור דגם CAT-7 1000MHZ HFFR  שמונה מוליכים 

AWG22/24 במבנה שזור בעל סיכוך כפול.כל זוג יסוכך במעטה 
אלומיניום תחת סיכוך רשת כללי 30% מושחל בצינורות ו/או מונח 

בתעלות וחיבור בקצוות החל מארון תקשורת עד ליח' קצה כולל 
התחברות למערכת הקי ימת והשמשתה כולל הגדרות ותכנות המערכת עד

לעבודה מושלמת עם סימון לפי תקן BASE/T/10 בשני הקצוות לרבות 
בדיקת תקינות הכבלים ודוח מאושר. יש לקבל אישור המתכנן לפני 

הרכישה

8.11.0030

4,050.00 4,050.00 קומפלט1.00 מסד תקשורת ראשי  ''25/19 להתקנת ציוד בגובה u40 עומק 80 ס"מ כולל 
דלת קדמית זכוכית שקופה 2 כנפיים / פח אחורית 2 כנפיים אטומה עם 
מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45 כל אחד, כולל מסילות התקנה 
לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל '',19 ערכת הארקה, 2 מדפים קבועים 

30% חרור כולל רגליות פטריות קבועות עם עיגון לריצפה, כ ניסת כבלים 
עליונה ותחתונה קומפ'.

8.11.0040

6,300.00 3,150.00 קומפלט2.00 מסד תקשורת משני  ''25/19 להתקנת ציוד בגובה u34 עומק 80 ס"מ כולל 
דלת קדמית זכוכית שקופה 2 כנפיים / פח אחורית 2 כנפיים אטומה עם 

מנעול, מאוורר בתפוקת .M45'כל אחד, כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ 
CF גרמני לציוד בגודל '',19 ערכת הארקה, כניסת כבלים עליונה קומפ

8.11.0050

10,080.00 2,520.00 קומפלט4.00 מסד תקשורת לכיתות מחשבים או מדעים וטכנולוגיה ''25/19 להתקנת 
ציוד בגובה u24 עומק 60 ס"מ כולל דלת קדמית זכוכית שקופה פח 

אחורית אטומה עם מנעול,  מאוורר בתפוקת CFM45 כל אחד, כולל 
מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל '',19 ערכת הארקה, 

כניסת כבלים עליונה קומפ'.

8.11.0060

1,620.00 270.00 6.00 יח' פס 6 שקעים כולל מאמ"ת A16 ונורה תקע סיקון X32A3 כחול. כולל התקן
למניעת SPIKES והגנת שינוי מתח מותקנים קומפלט בארון.

8.11.0070

360.00 360.00 קומפלט1.00 מדף נשלף ע"י מסילות טלסקופיות בגובה u3 בעל התקן החלקה כדורי 
LAGER כולל התקן נעילה קפיצי במצב פתוח והתקן נעילה עם סגירת 

המגירה. המדף יפתח לאורך מלא שלפתיחתו ויאפשר נשיאה בעומס של 
60 ק"ג במצב פתוח.

8.11.0080

16,200.00 36.00 קומפלט450.00 חיבור מקצועי לפי תקן  CAT-7 שני קצוות בכבל גייגה ליין  בארון 
התקשורת וביח' הקצה RJ-45 לרבות שילוט תקני ע"י שילוט סנדוויץ' לפי 

המפרט.

8.11.0090

1,350.00 1,350.00 קומפלט1.00 התחברות מערכת התקשורת הקיימת כולל השמשה והגדרות וכול הדרוש 
לפעולה מושלמת של המערכת

8.11.0100

675.00 675.00 קומפלט1.00 פנל טלפוניה כנ"ל 50 מבואות UTP RJ45 מחווט לכבל 50 זוג כולל 
שילוט וסימון

8.11.0110

1,080.00 90.00 12.00 יח' .U0.5 או u1 (פנל שערות) פנל לניתוב מגשרים 8.11.0120

16,200.00 1,350.00 12.00 יח'  Lifetime Warranty מנהול אחריות HPE 1920S-24G-2SFP סוויץ מתג
HP בהתאם לתנאים של

8.11.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202136

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,440.00 1,620.00 12.00 יח' סוויץ מתג HPE 1920S-24G-POE+370-2SFP SWITCH מנהול אחריות 

HP בהתאם לתנאים של Lifetime Warranty
8.11.0140

36,000.00 1,800.00 20.00 יח' נקודת גישה אלחוטית מדגם ZoneFlex T310 Ruckus כולל רישוי לבקר 8.11.0150

756.00 63.00 12.00 יח' .IU פנל עיוור 8.11.0160

2,700.00 540.00 קומפלט5.00 הארקת ארון תקשורת או ארון שרתים ופנלים קומפ' לפי המפרט. 8.11.0170

765.00 765.00 קומפלט1.00 הכנת שילוט עשוי PVC חרוט לפנלי תקשורת, לבלוק קורונה, לפנלי 
טלפוניה ולכל אביזרי התקשורת בחדר התקשורת ובנקודות קצה 

ובשקעים. כולל סימון הכבלים בשני קצוותיהם. הסימון יבוצע ע"י שרוול 
ליפוף שקוף שיכסה פיתקית מודפסת. שרוול ליפוף צבעוני קומפ'.

8.11.0180

765.00 765.00 קומפלט1.00 בדיקה אלקטרונית, אוהמית, חשמלית של כל הקוים, כולל בדיקת רציפות
הצטלבות, ניחות, אורך, ערב דיבור קרוב / רחוק, התנגדות בעזרת מכשיר 

יעודי במהירות 1000 מגההרץ לתקינות הקווים עפ"י תקן CAT  7 כולל 
הפקת דוח כתוב.

8.11.0190

250,341.00250,341.00250,341.00250,341.00 תקשורת ומולטימדיהתקשורת ומולטימדיהתקשורת ומולטימדיהתקשורת ומולטימדיה 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,190,456.001,190,456.001,190,456.001,190,456.00 מתקני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף תוספת וחדשמתקני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף תוספת וחדשמתקני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף תוספת וחדשמתקני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף תוספת וחדש 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
200,880.00 81.00 2,480.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות 

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
9.11.0010

200,880.00200,880.00200,880.00200,880.00 טיח פניםטיח פניםטיח פניםטיח פנים 9.119.119.119.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,200.00 76.00 200.00 מ"ר "טיח רב תכליתי "PL130 או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 3-7 מ"מ 

(ללא רשת) ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ
9.13.0010

15,200.0015,200.0015,200.0015,200.00 טיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"דטיח גבס וטיח לממ"ד 9.139.139.139.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,000.00 104.00 250.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח 

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה
9.21.0010

26,000.0026,000.0026,000.0026,000.00 טיח חוץטיח חוץטיח חוץטיח חוץ 9.219.219.219.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

242,080.00242,080.00242,080.00242,080.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202137

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
256,200.00 183.00 1,400.00 מ"ר  9=R רמת שחיקה FULL BODY ריצוף כיתות באריחי גרניט פורצלן מסוג

במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר
10.31.0010

55,200.00 184.00 300.00 מ"ר ריצוף מסדרונות באריחי גרניט פורצלן מסוג FULL BODY רמת שחיקה 
R=10 במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

10.31.0020

38,335.00 187.00 205.00 מ"ר ריצוף שירותים באריחי גרניט פורצלן מסוג FULL BODY רמת שחיקה 
R=11 אנטיסליפ במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

10.31.0030

141,185.00 187.00 755.00 מ"ר ריצוף מרפסות באריחי גרניט פורצלן מסוג FULL BODY רמת שחיקה 
R=11 אנטיסליפ במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

10.31.0040

57,200.00 52.00 1,100.00 מ"א פנל לנ"ל 10.31.0050

2,925.00 585.00 5.00 מ"ר נגיש- ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח אזהרה או פס מוביל במידות 
30/30 ס"מ עם תבליט עגולה, צבעוני, דגם "EASY-GO" דוגמת "אלפקס" 

או ש"ע, לפי דרישות ת"י 1819 חלק ,6 מחיר יסוד 43 ש"ח/יח'

10.31.0060

551,045.00551,045.00551,045.00551,045.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.3110.3110.3110.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי אבן 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,800.00 256.00 50.00 מ"ר ריצוף פודסטים באריחי אבן גרניט במידות לבחירת האדריכל לרבות 

ליטוש וסילר, מחיר יסוד האבן 100 ש"ח/מ"ר
10.32.0010

50,540.00 266.00 190.00 מ"א חיפוי מדרגות באבן גרניט, שלח ברוחב 30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 
12 ס"מ ובעובי 2 ס"מ לרבות ליטוש וסילר, מחיר יסוד לאבן 140 ש"ח/מ"א

10.32.0020

63,340.0063,340.0063,340.0063,340.00 ריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבן 10.3210.3210.3210.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,852.00 214.00 18.00 מ"ר חיפוי מעל משטחי עבודה באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10/10 

15/15 20/20 ס"מ או אחר לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר
10.50.0010

182,700.00 203.00 900.00 מ"ר חיפוי מסדרונות וחדרי מדרגות באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת 
האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

10.50.0020

111,650.00 203.00 550.00 מ"ר חיפוי חדרי שירותים באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת האדריכל, 
מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

10.50.0030

298,202.00298,202.00298,202.00298,202.00 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 10.5010.5010.5010.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה בריצוף 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202138

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,970.00 63.00 190.00 מ"א נגיש- פס משונן נגד החלקה מאלומיניום במידות 30-50/4 מ"מ, מורכב על 

שלח המדרגה, לרבות חירוץ המדרגה, לפי דרישת ת"' 2279
10.63.0010

11,970.0011,970.0011,970.0011,970.00 סימון נגד החלקה בריצוףסימון נגד החלקה בריצוףסימון נגד החלקה בריצוףסימון נגד החלקה בריצוף 10.6310.6310.6310.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

924,557.00924,557.00924,557.00924,557.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הצביעה על גבי קירות קיימים/משופצים תכלול את כל עבודות 

ההכנה לצביעת הקיר לרבות תיקוני טיח, סתימת חורים ושיוף או כל 
תיקון אחר נדרש.

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
120,625.00 25.00 4,825.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות

שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע
11.11.0010

5,270.00 31.00 170.00 מ"ר צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים 
ב-3 שכבות

11.11.0020

125,895.00125,895.00125,895.00125,895.00 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.1111.1111.1111.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 30.00 200.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה (כושר 

כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות 
"סופרקריל מ.ד" או ש"ע

11.12.0010

4,500.00 90.00 50.00 מ"ר שליכט צבעוני אקרילי ""TM50 או ש"ע במרקם בינוני על קירות גבס 
ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד 

אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה 
ונידרש)

11.12.0020

10,500.0010,500.0010,500.0010,500.00 צבע חוץ על טיח, בטון וגבסצבע חוץ על טיח, בטון וגבסצבע חוץ על טיח, בטון וגבסצבע חוץ על טיח, בטון וגבס 11.1211.1211.1211.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

136,395.00136,395.00136,395.00136,395.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

רשימת אלומיניום בנים 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,546.00 7,182.00 3.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 1 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0010

15,984.00 1,332.00 12.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 2 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202139

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 1,350.00 3.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 3 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0030

18,520.00 4,630.00 4.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 4 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0040

23,150.00 4,630.00 5.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 5 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0050

1,392.00 1,392.00 1.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 6 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0060

5,130.00 1,710.00 3.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 7 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0070

1,688.00 1,688.00 1.00 יח' דלת אלומיניום לפי טיפוס מספר 8 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0080

8,154.00 4,077.00 2.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 9 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0090

1,800.00 1,800.00 1.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 10 ברשימת אלומיניום בנים 12.1.0100

101,414.00101,414.00101,414.00101,414.00 רשימת אלומיניום בניםרשימת אלומיניום בניםרשימת אלומיניום בניםרשימת אלומיניום בנים 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשימת אלומיניום בנות 12.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,800.00 1,300.00 6.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 1 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0010

72,216.00 4,248.00 17.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 2 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0020

13,320.00 1,332.00 10.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 3 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0030

4,076.00 2,038.00 2.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 4 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0040

6,494.00 6,494.00 1.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 5 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0050

12,096.00 6,048.00 2.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 6 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0060

1,868.00 1,868.00 1.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 8 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0070

1,350.00 1,350.00 1.00 יח' חלון אלומיניום לפי טיפוס מספר 9 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0080

10,962.00 3,654.00 3.00 יח' דלת אלומיניום לפי טיפוס מספר 10 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,610.00 2,610.00 1.00 יח' דלת אלומיניום לפי טיפוס מספר 11 ברשימת אלומיניום בנות 12.2.0100

132,792.00132,792.00132,792.00132,792.00 רשימת אלומיניום בנותרשימת אלומיניום בנותרשימת אלומיניום בנותרשימת אלומיניום בנות 12.212.212.212.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשימת אלומיניום כללי 12.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,510.00 1,755.00 2.00 יח' חלון אלומיניום בהתאם לטיפוס אכ-1 ברשימת אלומיניום כללי 12.3.0010

2,880.00 2,880.00 1.00 יח' חלון אלומיניום בהתאם לטיפוס אכ-2 ברשימת אלומיניום כללי 12.3.0020

2,565.00 2,565.00 1.00 יח' דלת אלומיניום בהתאם לטיפוס אכ-3 ברשימת אלומיניום כללי 12.3.0030

8,955.008,955.008,955.008,955.00 רשימת אלומיניום כללירשימת אלומיניום כללירשימת אלומיניום כללירשימת אלומיניום כללי 12.312.312.312.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,160.00 1,080.00 2.00 מ"ר חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ 

(0.5+3+0.5 מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "ETALBOND" או ש"ע צבוע 
בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר, לרבות 

קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות 
וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת 

פרופילי נעילה זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי של עד 50 
מ"ר

12.91.0010

2,160.002,160.002,160.002,160.00 חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניוםחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניוםחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניוםחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.9112.9112.9112.91 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרגולת הצללה 12.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
152,280.00 1,080.00 141.00 מ"ר פרגולת הצללה מאלומיניום לרבות תמיכת עמודים או תלייה באמצעות 

כבלי תליה
12.92.0010

152,280.00152,280.00152,280.00152,280.00 פרגולת הצללהפרגולת הצללהפרגולת הצללהפרגולת הצללה 12.9212.9212.9212.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

397,601.00397,601.00397,601.00397,601.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,860.00 342.00 330.00 מ"א נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד 

לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן
14.30.0010

855.00 855.00 קומפלט1.00 שלט אבן במידות 30/60 ס"מ , עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב בעברית 
על פי הנחיות המזמין , כולל שם הפרויקט, שם האדריכל, שם הקבלן, שם 

המפקח, שנת ביצוע וכו'. השלט יותקן בתוך חיפוי האבן כחלק מהחיפוי 
החיצוני במיקום לפי הוראת המפקח

14.30.0020

113,715.00113,715.00113,715.00113,715.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.3014.3014.3014.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
635,800.00 374.00 1,700.00 מ"ר חיפוי קירות חוץ בלוחות אבן מלוטשת הונד בעובי 4 ס"מ, לרבות יציקת 

בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7 ס"מ. העבודה כוללת 4 
קידוחים בכל אבן, חיבורחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת 
הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 

מצפה או אבן ג'מעין קשה 150 ש"ח/מ"ר

14.50.0010

25,500.00 15.00 1,700.00 מ"ר רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 10/10 ס"מ, לרבות עיגונה 14.50.0020

661,300.00661,300.00661,300.00661,300.00 חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 14.5014.5014.5014.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,360.00 315.00 144.00 מ"א חיפוי אדני חלונות (ספים)  ברוחב  עד  30 ס"מ  בלוחות  אבן בעיבוד 

"מוטבה", בעובי 5 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז 
המים

14.60.0010

72,540.00 279.00 260.00 מ"א חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב עד 15 ס"מ בלוחות אבן בעיבוד 
"מוטבה", בעובי 5 ס"מ

14.60.0020

49,248.00 342.00 144.00 מ"א חיפוי משקופים לפתחים ברוחב עד 15 ס"מ בלוחות אבן  בעיבוד 
"מוטבה", בעובי 5 ס"מ

14.60.0030

167,148.00167,148.00167,148.00167,148.00 עיבוד פתחים בקירות מחופיםעיבוד פתחים בקירות מחופיםעיבוד פתחים בקירות מחופיםעיבוד פתחים בקירות מחופים 14.6014.6014.6014.60 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,800.00 162.00 400.00 מ"א זויתן במידות 80/80/8 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים 14.70.0010

64,800.0064,800.0064,800.0064,800.00 תוספות למחירי החיפויים בקירותתוספות למחירי החיפויים בקירותתוספות למחירי החיפויים בקירותתוספות למחירי החיפויים בקירות 14.7014.7014.7014.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,006,963.001,006,963.001,006,963.001,006,963.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

בית ספר ממד הר נוף מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

ציוד מיזוג אוויר 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תת פרק 15.1 ציוד ראשי - מיזוג אוויר ואוורוראספקה והתקנה מושלמים 

של יחידת מיזוג מסוג מיני מרכזי אינוונטר, חיבור חיווט מושלמים לרבות 
צנרת גז מבודדת, ניקוז, חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת 

מנחושת בהלחמת כסף במוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "K" או 
"L". הצנרת תבודד בגומי ספוגי. "ארמפלקס"ב עובי דופן כמתואר 

במיפרט. הבידוד יהיה רציף מודבק ומושלם ללא נפגעים. צנרת חשמל 
תהיה מכבלי P.V.C מצופים ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות מותקנים 

בתוך מתעליםמתאימים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,200.00 61,200.00 קומפלט1.00 המשך מהסעיף הקודם: מנתק ביטחון לידי היחידה החיצונית והפנימית, 

צנרת הגז, החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך תעלת רשת ומחוץ 
לבניין בתוך תעלת פח מגולוון צבוע מראש בלבן, המופיע בתוכניות. 

העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון נקודות הזנת חשמל, מעמד 
ליחידה חיצונית, בולמי רעידות "סופר W פד" של "מייסון" , קידוח בקיר/ 

בתקרה להעברת צנרת. היחידה מסוג יחידת עיבוי מרכזית, היחידות 
תוצרת "סמסונג" סידרה VRF דגם: ,AMKXVAGH/EU אינדקס - ,200 

לתפוקת קירור של 191,או ש"ע כמפורט בלבד. המחיר כולל מיסים מכל 
דבר שהוא לרבות יתר הנדרש להתקנה והפעלה מושלמים כמפורט 

100 BTU/H, עם גז קירור R-410A, וכנדרש, כולל צנרת גז, ג

15.1.0020

35,685.00 35,685.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, העבודה כוללת חיבור
 גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות עבור כל מודול, בולמי 

רעידות מסוג "סופר--Wפד"בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י 
דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות תוצרת "סמסונג" 

סידרה ,VRF דגם:  ,AMJXVHGH/EU אינדקס - 100 לתפוקת קירור. או 
ש"ע כמפורט בלבד. כולל צנרת גז וכל האביזרים הנדרשים להתקנה 

- 95,500 BTU/h, עם גז קירור R-410A, מושלמת

15.1.0030

67,500.00 67,500.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, העבודה כוללת חיבור
 גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות עבור כל מודול, בולמי 

רעידות מסוג "סופר--Wפד"בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י 
דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות תוצרת "סמסונג" 

סידרה ,VRF דגם:  ,AMJXVHGH/EU אינדקס -280 לתפוקת קירור.א ו 
ש"ע כמפורט בלבד. כולל צנרת גז וכל האביזרים הנדרשים להתקנה 

- 268,200 BTU/h, עם גז קירור R-410A, מושלמת

15.1.0040

65,700.00 65,700.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, העבודה כוללת חיבור
 גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות עבור כל מודול, בולמי 

רעידות מסוג "סופר--Wפד"בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י 
דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות תוצרת "סמסונג" 

סידרה ,VRF דגם:  ,AMJXVHGH/EU אינדקס -260 לתפוקת קירור.א ו 
ש"ע כמפורט בלבד. כולל צנרת גז וכל האביזרים הנדרשים להתקנה 

- 248,400 BTU/h, עם גז קירור R-410A, מושלמת

15.1.0050

63,900.00 63,900.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, העבודה כוללת חיבור
 גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות עבור כל מודול, בולמי 

רעידות מסוג "סופר--Wפד"בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י 
דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות תוצרת "סמסונג" 

סידרה ,VRF דגם:  ,AMJXVHGH/EU אינדקס - 240 לתפוקת קירור. או 
ש"ע כמפורט בלבד. כולל צנרת גז וכל האביזרים הנדרשים להתקנה 

- 229,300 BTU/h, עם גז קירור R-410A, מושלמת

15.1.0060

61,200.00 61,200.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, העבודה כוללת חיבור
 גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות עבור כל מודול, בולמי 

רעידות מסוג "סופר--Wפד"בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י 
דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות תוצרת "סמסונג" 

סידרה ,VRF דגם:  ,AMJXVHGH/EU אינדקס -200 לתפוקת קירור.א ו 
ש"ע כמפורט בלבד. כולל צנרת גז וכל האביזרים הנדרשים להתקנה 

- 191,100 BTU/h, עם גז קירור R-410A, מושלמת

15.1.0070

21,060.00 3,510.00 6.00 יח' עבור כיתות בית הספר, אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד עילי 
לתפוקת קירור של  BTU/HR ,9,600 תוצרת "סמסונג" סידרה VRF דגם 

,AMKNQDEH/EU אינדקס 28 או ש"ע כמפורט בלבד. לרבות חיבורי 
צנרת, תקשורת וחשמל

15.1.0080

4,036.00 4,036.00 1.00 יח' כנ"ל אבל לתפוקה של BTU/H ,12,300 "סמסונג ,VRF דגם 
AMFNMDE/EU אינדקס ,36 או ש"ע כמפורט בלבד. לרבות חיבורי צנרת, 

חשמל וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.1.0090

4,347.00 4,347.00 1.00 יח' כנ"ל אבל לתפוקה של BTU/H ,15,400 "סמסונג ,VRF דגם 
AMFNMDE/EU אינדקס ,45 או ש"ע כמפורט בלבד. לרבות חיבורי צנרת, 

חשמל וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.1.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202143

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
144,072.00 4,968.00 29.00 יח'  19,100, BTU/H כנ"ל אבל היחידה מסוג מאייד נסתר לתפוקה של

"סמסונג ,VRF דגם AMFNMDE/EU אינדקס ,56 או ש"ע כמפורט בלבד. 
לרבות חיבורי צנרת, חשמל וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.1.0110

85,410.00 6,570.00 13.00 יח' כנ"ל אבל לתפוקה של BTU/H ,23,200 "סמסונג ,VRF דגם 
AMFNMDE/EU אינדקס ,71 או ש"ע כמפורט בלבד. לרבות חיבורי צנרת, 

חשמל וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.1.0120

49,608.00 6,201.00 8.00 יח' כנ"ל אבל לתפוקה של BTU/H ,31,700 "סמסונג ,VRF דגם 
AMFNMDE/EU אינדקס ,93 או ש"ע כמפורט בלבד. לרבות חיבורי צנרת, 

חשמל וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.1.0130

12,938.00 12,938.00 1.00 יח' כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של BTU/H ,76,400 "סמסונג 
,VRF דגם AMFNMDEH/EU אינדקס ,220 או ש"ע כמפורט בלבד.

15.1.0140

14,040.00 14,040.00 1.00 יח' כנ"ל אבל יחידת המאייד מסוג "אוויר צח", כולל קיט הרכבת חיבור יט"א,
חיבור לצנרת הגז, לקו התקשורת, חיבור לניקוז,. היחידה לתפוקת קירור -

BTU/h 76,400 , בתנאי התכנון, תוצרת "סמסונג" סידרה ,VRF דגם: 
,AMJNEPEH/EU אינדקס ,220 או ש"ע כמפורט בלבד. המחיר כולל את 

כל הנדרש להתקנה מושלמת לרבות גלאי נפח לניתוק המא ייד לאחר 
השהייה.

15.1.0150

11,250.00 11,250.00 1.00 יח' בקר שליטה מרכזי עד 64 יחידות 15.1.0160

13,500.00 13,500.00 קומפלט1.00 הזזת יחידות עיבוי עבור יחידת מיזוג הקיימים, כולל תוספת צנרת גז, 
חיבור לקו תקשורת, להזנת חשמל וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

15.1.0170

715,446.00715,446.00715,446.00715,446.00 ציוד מיזוג אווירציוד מיזוג אווירציוד מיזוג אווירציוד מיזוג אוויר 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת תעלות ופיזור אוויר 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,440.00 112.00 120.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למיזוג אוויר 

או לאוורור. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-דאסט", לרבות 
תמיכות ותליות מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למיידים, לפי 

התוכניות והמפרטים הסטנדרטים, תיאום מלא עם הבנין, כל יתר 
 Aהמערכות וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות. עובי הפח עד 1 מ"מ לפי

SMACN

15.2.0010

4,000.00 50.00 80.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר, בעובי 
" PCF 1", כולל הדפסה רצופה וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות, 

לרבות חיזוקי שוליים.

15.2.0020

3,320.00 83.00 40.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות מבודדות למיזוג מבודד 
תוצרת "DEC" דגם ISODEC25 או ש"ע של "ATCO", בקוטר "10 מבודדת
בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק ציפוי אלומיניום, עומדת בת"י .755 כולל

תמיכות במריקים הנדרשים וצורת התניכה עם פס ריפוד, חיבור למוצא 
עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"מ בלבד, כולל אביזר הת חברות 

לתעלות, כמפורט וכנדרש בתוכניות.

15.2.0030

4,000.00 50.00 80.00 מ"א אספקה והתקנה של תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "6 ללא בידוד, 
עומדת בת"י 755 להתלקחות, צפיפות עשן וטפטוף

15.2.0040

700.00 70.00 10.00 מ"א כנ"ל אבל תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות
16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755

15.2.0050
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,480.00 540.00 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי, מאלומיניום, צבוע 

בתנור, במידה "X",2121 כולל ויסות כמות אוויר, כולל כל האביזרים 
להתקנה מושלמת, תוצרת "מפזרייעד" דגם TK או ש"ע

15.2.0060

1,980.00 1,980.00 1.00 יח' שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, מאלומיניום, לרבות וסת כמות אוויר, 
דגם: RTF2000 עם פילטר, במידות ,X16075 תוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע

15.2.0070

3,780.00 108.00 35.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס יניקת אוויר משרותים 6" ,  
מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" דגם PV-1 או ש"ע

15.2.0080

504.00 126.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס יניקת אוויר משרותים 8" ,  
מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" דגם PV-1 או ש"ע

15.2.0090

1,440.00 360.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס פליטת אוויר בשטח עד 0.1 מ"ר עם 
רשת נגד חרקים ,  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" דגם 

RTP או ש"ע

15.2.0100

11,880.00 990.00 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס פליטת אוויר בשטח מעל 0.1 מ"ר עם 
רשת נגד חרקים ,  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי יעד" דגם 

RTP או ש"ע

15.2.0110

2,340.00 2,340.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס כניסת אוויר צח בשטח: 0.16 מ"ר עם 
פילטר כולל רשת נגד חרקים ,  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי 

יעד" דגם RTP או ש"ע

15.2.0120

360.00 360.00 1.00 יח'   X4040, :אספקה והתקנה מושלמים של תריס יניקת אוויר צח במידות
מאלומיניום, צבוע בתנור, כולל וסת כמות אוויר, תוצרת "מפזרי יעד" דגם

RT או ש"ע

15.2.0130

1,080.00 1,080.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס כניסת אוויר עם פילטר, בשטח מעל 
0.1 מ"ר עם רשת נגד חרקים ,  מאלומיניום, צבוע בתנור, תוצרת "מפזרי 

יעד" דגם RTP או ש"ע

15.2.0140

55,304.0055,304.0055,304.0055,304.00 מערכת תעלות ופיזור אווירמערכת תעלות ופיזור אווירמערכת תעלות ופיזור אווירמערכת תעלות ופיזור אוויר 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפוחי אוורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,720.00 2,340.00 8.00 יח' אספקת והתקנה מושלמים של מפוח אוורור שרותים קו צירי, תוצרת 

"S&amp;P" דגם TD-1000/200, SILENT ECOWATT חיבור ליניקה עם 
קונוס מעבר וגמיש, מנתק בטחון וכל יתר הנדרש.

15.3.0010

5,040.00 2,520.00 2.00 יח' כנ"ל, אבל דגם TD-1300/250, SILENT ECOWAT חיבור ליניקה עם 
קונוס מעבר וגמיש, מנתק בטחון וכל יתר הנדרש.

15.3.0020

810.00 810.00 1.00 יח' IN LINE מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "6 דגם 15.3.0030

2,160.00 1,080.00 2.00 יח' IN LINE מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "8 דגם 15.3.0040
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

26,730.0026,730.0026,730.0026,730.00 מפוחי אוורורמפוחי אוורורמפוחי אוורורמפוחי אוורור 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת סינון אוויר 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,230.00 13,230.00 קומפלט1.00 מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" תוצרת 

"תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-30 צמודה לתקרת בטון וסמויה 
ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה 

ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? 
ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללא חיבורי צנרת. 

מספקת 180 מק"ש במצב סינון ו-360 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון 
עד 30 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה ודו"ח התקנה

15.4.0010

33,210.00 33,210.00 קומפלט1.00 מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" תוצרת 
"תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-100 צמודה לתקרת בטון וסמויה 

ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה 
ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? 
ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללא חיבור י צנרת. 

מספקת 600 מק"ש במצב סינון ו-1200 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון 
עד 100 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה ודו"ח התקנה

15.4.0020

46,440.0046,440.0046,440.0046,440.00 מערכת סינון אווירמערכת סינון אווירמערכת סינון אווירמערכת סינון אוויר 15.415.415.415.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

843,920.00843,920.00843,920.00843,920.00 בית ספר ממד הר נוף מתקני מיזוג אווירבית ספר ממד הר נוף מתקני מיזוג אווירבית ספר ממד הר נוף מתקני מיזוג אווירבית ספר ממד הר נוף מתקני מיזוג אוויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

מעלית אגף בנות 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
205,200.00 205,200.00 קומפלט1.00 מחיר למעלית MRL ל - 13 נוסעים, 8 תחנות (4 + 4 במפולש), מהירות 1.0

מ/ש, פקוד מאסף מלא עם בקרת כניסות -  הכל לפי המפרט
17.1.0010

76,500.00 15,300.00 5.00 קמ מסל מחיר שנת שרות למעלית כולל חלפים לאחר תקופת האחריות 17.1.0020

281,700.00281,700.00281,700.00281,700.00 מעלית אגף בנותמעלית אגף בנותמעלית אגף בנותמעלית אגף בנות 17.117.117.117.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעלית בנים 17.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
198,000.00 198,000.00 קומפלט1.00 מס' 1 ל-13 נוסעים, 7 תחנות (4 + 3 במפולש), מהירות 1.0 מ/ש, פיקוד 

מאסף מלא עם בקרת כניסות -  הכל לפי המפרט
17.2.0010

76,500.00 15,300.00 5.00 קמ מסל מחיר שנת שירות כולל חלפים לאחר תקופת האחריות 17.2.0020

274,500.00274,500.00274,500.00274,500.00 מעלית בניםמעלית בניםמעלית בניםמעלית בנים 17.217.217.217.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

556,200.00556,200.00556,200.00556,200.00 מעליותמעליותמעליותמעליות 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מסגרות חרש 19 פרק:

מסגרות חרש 19.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
355,320.00 12,690.00 28.00 טון קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4 

מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה, 
ריתוכים וצבע יסוד סינטטי,כמות מעל ל- 10 טון.(עבור גגות,גשר)

19.10.0010

76,140.00 12,690.00 6.00 טון קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4 
מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה, 

ריתוכים וצבע יסוד סינטטי,כמות מעל ל- 10 טון.(עבור פרגולות)

19.10.0020

25,650.00 1,710.00 15.00 טון תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון 
סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

19.10.0030

65,790.00 1,935.00 34.00 טון תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה 19.10.0040

20,916.00 747.00 28.00 מ"ר משטחי ביניים (פודסט) למהלך מדרגות, רמפה וכד' מפח מרוג בעובי 6 
מ"מ בגילוון אבץ בטבילה חמה. מהלך המדרגות מותקן על קונסטרוקציית 

פלדה הנמדדת בנפרד

19.10.0050

543,816.00543,816.00543,816.00543,816.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.1019.1019.1019.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדה 19.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83,160.00 2,970.00 28.00 טון הגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדה, ע"י התזת חומר בידוד צמנטי מסוג 

"TYPE 5" או "POLYPLAST G" או "MONOKOTE MK6" או 
"ISOLATEK TYPE 300" או ש"ע, עובי השכב ס"מ, מחושב לפי 20 מ"ר 

התזה ל- 1 טון פלדה

19.20.0010

83,160.0083,160.0083,160.0083,160.00 הגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדההגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדההגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדההגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדה 19.2019.2019.2019.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים 19.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 72.00 250.00 מ"א השלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון, פינה וכו') בפח ישר בעובי 0.6 

מ"מ ומכופף בזווית עד 180ר ובפריסה עד 50 ס"מ, מגולוון וצבוע
19.30.0010

2,720.00 68.00 40.00 מ"א רוכבים דו מדרוניים 19.30.0020

29,700.00 297.00 100.00 מ"א מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של עד 1250 מ"מ 19.30.0030

115,020.00 162.00 710.00 מ"ר סיכוך גגות בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח טרפזי עליון 
ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו 

החיצוני ובצבע בסיס בצידו נימי (לכיוון הבידוד), עם בידוד צמר סלעים 
במשקל 110 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים

19.30.0040

165,440.00165,440.00165,440.00165,440.00 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדיםסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדיםסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדיםסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים 19.3019.3019.3019.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

792,416.00792,416.00792,416.00792,416.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202147

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,840.00 144.00 110.00 מ"ר מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם

מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם,
מוכן לצביעה, המדידהנטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי

מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

22.11.0010

6,380.00 58.00 110.00 מ"ר תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים) 22.11.0020

5,170.00 47.00 110.00 מ"ר תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי "2 
במשקל 60 ק"ג/מ"ק

22.11.0030

9,702.00 126.00 77.00 מ"ר חיפוי פנים לקירות בעובי 5 ס"מ באמצעות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ, 
קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם 

מסילה עליונה ותחתונה וניצביםמפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם 
מוכן לצביעה כולל בידוד אקוסטי צמר סלעים בצפיפות 60 ק"ג/מ"ק

22.11.0040

8,140.00 148.00 55.00 מ"ר חיפוי פנים לקירות בעובי 10 ס"מ באמצעות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ, 
קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם 

מסילה עליונה ותחתונה וניצביםמפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם 
מוכן לצביעה כולל בידוד אקוסטי צמר סלעים בצפיפות 60 ק"ג/מ"ק

22.11.0050

45,232.0045,232.0045,232.0045,232.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותמחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותמחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותמחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.1122.1122.1122.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
143,590.00 173.00 830.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים במידות 60/60 חצי שקועים

לבחירת האדריכל. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, 
אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד 
הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 59 

ש''ח/מ''ר)

22.21.0010

143,590.00143,590.00143,590.00143,590.00 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרלייםתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרלייםתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרלייםתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים 22.2122.2122.2122.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,745.00 189.00 205.00 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבחירת האדריכל: מגשים 

מחוררים/לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ. המחיר כולל את 
הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן 

בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה 
ונדרש)

22.22.0010

38,745.0038,745.0038,745.0038,745.00 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולווןתקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולווןתקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולווןתקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון 22.2222.2222.2222.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,320.00 184.00 230.00 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0

מ') עם ללא/סרגלים בהיקף
22.25.0010

42,320.0042,320.0042,320.0042,320.00 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.2522.2522.2522.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
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תת כתב: מבנה

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
67,600.00 130.00 520.00 מ"א סגירה אנכית או אופקית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בגובה עד 60 ס"מ 

צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה
(בגובה עד 1.0 מ' ) הכלעד גמר מושלם מוכן לצביעה

22.26.0010

111,552.00 166.00 672.00 מ"א סגירה אנכית או אופקית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ
צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה

(בגובה עד 1.0 מ' ) הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה

22.26.0020

179,152.00179,152.00179,152.00179,152.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.2622.2622.2622.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות מודולריות לשרותים 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,500.00 2,250.00 קומפלט14.00 מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150-170 

ס"מ ובשירותים המשלבים תא נכים רוחב 205 ס"מ ויחידה אחת חזית התא
ברוחב 100-102 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת

"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני 
שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 100-102 ס ''מ, לרבות 

דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 
15 ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר 

המערכת כוללמחיצה אחת וחזית דל

22.41.0010

11,664.00 1,458.00 8.00 יח' חזית דלת לשרותים ברוחב 100-102 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם 
מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק'' (טרספה) 

דוגמת "פנל פרוייקטים" אוש"ע בעובי 12 מ''מ. גובה המערכת 15 ס''מ 
מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה

22.41.0020

1,890.00 1,890.00 1.00 יח' נגיש- חזית דלת לשרותי נכים ברוחב 155 ס''מ (נטו), לרבות דלת ברוחב 
90 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק'' 

(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ גובה החזית 15 
ס''מ מהרצפה עד לגובה 202 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה

22.41.0030

2,691.00 117.00 קומפלט23.00 תוספת מחיר לתא שרותים עבור רצועות מגיני אצבעות מגומי קשיח 
בעובי 2 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת ובצידי הניצבים הקבועים 

הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה,בגוון שחור

22.41.0040

47,745.0047,745.0047,745.0047,745.00 מערכת מחיצות מודולריות לשרותיםמערכת מחיצות מודולריות לשרותיםמערכת מחיצות מודולריות לשרותיםמערכת מחיצות מודולריות לשרותים 22.4122.4122.4122.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

496,784.00496,784.00496,784.00496,784.00 רכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבניין 22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה( 23.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,830.00 7,830.00 קומפלט1.00 תוספת לכלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) עבור הובלה (עד 60 ק"מ) 

והתארגנות לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ-300 מ' כלונסאות
23.41.0010

64,890.00 309.00 210.00 מ"א כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 45 
ס"מ בעומק עד 12 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

23.41.0020

72,720.0072,720.0072,720.0072,720.00 מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה(מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה(מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה(מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה( 23.4123.4123.4123.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,203.00 4,401.00 3.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 

בכלונסאות
23.99.0010

13,203.0013,203.0013,203.0013,203.00 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 23.9923.9923.9923.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

85,923.0085,923.0085,923.0085,923.00 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפוןכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הריסות ופירוקים 24 פרק:

הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המפקח לשימוש חוזר, יפורקו 

בזהירות מירבית, כדי למנוע פגיעה בשלמותם, ויאוחסנו בשטח האתר, 
במחסן שברשות המזמין.

הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקיםהערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקיםהערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקיםהערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים 24.124.124.124.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנה 24.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,475.00 153.00 75.00 מ"ר הריסת מרצפי בטון מזויין ו/או רצפות תלויות בתוך המבנה, בעובי מעל 

15 ס"מ ועד 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון
24.11.0010

11,475.0011,475.0011,475.0011,475.00 הריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנההריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנההריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנההריסת מרצפים ורצפות בטון בתוך המבנה 24.1124.1124.1124.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון 24.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,950.00 99.00 50.00 מ"ר הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ או 

22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה
24.12.0010

4,050.00 81.00 50.00 מ"ר הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי 7 ס"מ או 
10 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

24.12.0020

1,107.00 1,107.00 1.00 מ"ק הריסת עמודי בטון מטוייחים בחתכים שונים, לרבות חיתוך הזיון 24.12.0030

10,107.0010,107.0010,107.0010,107.00 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בהריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בהריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בהריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי ב 24.1224.1224.1224.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת תקרות וקורות בטון 24.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,625.00 261.00 125.00 מ"ר הריסת תקרת בטון מסיבית מטויחת בעובי 20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון 24.13.0010

67,500.00 1,350.00 50.00 מ"ק הריסת קורות בטון עליונות ברוחב 20 ס"מ 24.13.0020

100,125.00100,125.00100,125.00100,125.00 הריסת תקרות וקורות בטוןהריסת תקרות וקורות בטוןהריסת תקרות וקורות בטוןהריסת תקרות וקורות בטון 24.1324.1324.1324.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים 24.14 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,700.00 58.00 1,150.00 מ"ר פירוק ופינוי בטון שיפועים לרבות האיטום מעל גגות קיימים. הפירוק 

יבוצע עד לפני הגג ומסביב למעקות עד לקבלת פני בטון ישרים. המחיר 
כולל ניקוי יסודי של הג

24.14.0010

66,700.0066,700.0066,700.0066,700.00 הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועיםהריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועיםהריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועיםהריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים 24.1424.1424.1424.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות 24.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,980.00 198.00 10.00 מ"ר חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) במחיצות בנויות 

ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות פינוי ההריסות, עיבוד צורת הפתח ע"י 
יציקת חגורות בטון והשלמתעבודת הטיח לרבות שימוש בסרגלי טיח ועד 

לגמר מלא מוכן לצבע

24.21.0010

6,750.00 270.00 25.00 מ"ר חציבה או הגדלה של פתחים בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים 
בעובי 25 ס"מ, לרבות פינוי ההריסות, עיבוד צורת הפתח ע"י יציקת 

חגורות בטון והשלמת עבודת הטיח לרבות שימוש בסרגלי טיח ועד לגמר 
מלא מוכן לצבע

24.21.0020

8,730.008,730.008,730.008,730.00 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרותחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרותחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרותחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות 24.2124.2124.2124.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חציבת שקעים בקירות וקורות 24.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,320.00 102.00 160.00 מ"א חציבת שקעים בחתך 3/25 ס"מ בקירות או קורות בטון קיימים, עבור 

תושבת לרצפה או תקרה
24.22.0010

16,320.0016,320.0016,320.0016,320.00 חציבת שקעים בקירות וקורותחציבת שקעים בקירות וקורותחציבת שקעים בקירות וקורותחציבת שקעים בקירות וקורות 24.2224.2224.2224.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק ריצוף 24.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,120.00 32.00 660.00 מ"ר פירוק ריצוף קיים לרבות תשתית הטיט והשומשום ופינוי כל הפסולת 

למטמנה מורשית (פינוי תשתית הטיט והשומשום, בהתאם להנחיות 
המפקח.

24.41.0010

19,950.00 14.00 1,425.00 מ"א פירוק שיפולי ריצוף קיימים ללא פגיעה בטיח שמעל הפנל. העבודה 
כוללת את תיקון הטיח מעל הפנל

24.41.0020

41,070.0041,070.0041,070.0041,070.00 פירוק ריצוףפירוק ריצוףפירוק ריצוףפירוק ריצוף 24.4124.4124.4124.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח 24.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,725.00 45.00 305.00 מ"ר פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים 

להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט
24.42.0010

33,750.00 90.00 375.00 יח' פירוק ופינוי קופינג 24.42.0020

47,475.0047,475.0047,475.0047,475.00 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיחפירוק חיפוי קירות וסיתות טיחפירוק חיפוי קירות וסיתות טיחפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח 24.4224.4224.4224.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש )אבן( 24.50 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202151

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,736.00 171.00 16.00 יח' פירוק אסלות עם כל אביזריהן, לרבות מיכלי ההדחה, ניתוק מקווי מים 

ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך
24.50.0010

1,755.00 135.00 13.00 יח' פירוק כיור רחצה או כיור מטבח עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, 
לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך

24.50.0020

324.00 81.00 4.00 מ"א פירוק משטחי שיש (אבן) לרבות סינרי שיש, ברוחב עד 60 ס"מ 24.50.0030

4,815.004,815.004,815.004,815.00 פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש )אבן(פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש )אבן(פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש )אבן(פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש )אבן( 24.5024.5024.5024.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה 24.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,528.00 126.00 28.00 יח' פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן 24.60.0010

1,856.00 58.00 32.00 מ"ר פירוק ויטרינה קבועה מאלומיניום, לרבות משקוף 24.60.0020

31,500.00 90.00 350.00 יח' פירוק מעקה על הגג בגובה כ-2 מ' 24.60.0030

36,884.0036,884.0036,884.0036,884.00 פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדהפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדהפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדהפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה 24.6024.6024.6024.60 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום 24.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
325.00 65.00 5.00 מ"ר פירוק מחיצות גבס דו קרומיות קיימות, לרבות מסלולים, ניצבים מפלדה 

ובידוד (במידה וקיים)
24.70.0010

900.00 45.00 20.00 מ"ר פירוק תקרות אקוסטיות או תקרות גבס קיימות לרבות פירוק אלמנטי 
התליה, גופי תאורה והבידוד (במידה וקיים)

24.70.0020

40,000.00 25.00 1,600.00 מ"ר קילוף שכבות איטום מעל גג קיים 24.70.0030

3,150.00 18.00 175.00 מ"ר פירוק אלמנטים תלויים מן התקרה בהתאם למצוי במבנה והנחיות המפקח 24.70.0040

44,375.0044,375.0044,375.0044,375.00 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום 24.7024.7024.7024.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

388,076.00388,076.00388,076.00388,076.00 הריסות ופירוקיםהריסות ופירוקיםהריסות ופירוקיםהריסות ופירוקים 24242424 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
792.00 198.00 4.00 יח' נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא 

שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3
30.11.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,088.00 522.00 4.00 יח' נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת 

מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד 
האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק ,3 מותקן מושלם

30.11.0020

2,988.00 747.00 4.00 יח' נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ
 עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 

ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

30.11.0030

964.00 241.00 4.00 יח' נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ 
ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן 

ישראלי 1918 חלק ,3 מותקן מושלם

30.11.0040

4,325.00 173.00 25.00 יח' פח אשפה עגול לנפח 5 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה ומנגנון 
דוושת רגל, דגם ""PS820 דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

30.11.0050

5,130.00 342.00 15.00 יח' פח אשפה עגול לנפח 20 ליטר ממתכת מצופה כרום/ניקל עם מכסה 
ומנגנון דוושת רגל, דגם "PS 840" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 

מותקן מושלם

30.11.0060

3,240.00 216.00 15.00 יח' מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 
38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם

30.11.0070

7,141.00 193.00 37.00 יח' מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) התקנה על הקיר, נפח 1.1-1.2 
ליטר, מותקן מושלם

30.11.0080

1,080.00 270.00 4.00 יח' נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), 
לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)

30.11.0090

10,395.00 315.00 33.00 יח' מראה בלתי מתנפצת במידות 60/90 ס"מ לבחירת האדריכל 30.11.0100

38,143.0038,143.0038,143.0038,143.00 אביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותיםאביזרים במקלחת ובשירותים 30.1130.1130.1130.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

38,143.0038,143.0038,143.0038,143.00 ריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבניןריהוט וציוד מורכב בבנין 30303030 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מסגרות פלדה 59.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,925.00 2,925.00 1.00 יח' נגיש- דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 100/200 ס"מ, 

לרבות משקוף פח מגולוון וצבע
59.40.0010

8,820.00 8,820.00 1.00 יח' נגיש- דלת הדף ורסיסים למרחב מוגן מוסדי במידות פתח אור 100/210 
ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע

59.40.0020

36,720.00 6,120.00 6.00 יח' חלון פלדה "מרחב מוגן מוסדי" דגם "דור חדש" נגרר לכיס במידות פתח 
אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 35-40 ס"מ, כנף פלדה בעובי 24 מ"מ, 

לרבות משקוף מפח מגולוון, צבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום חד 
כנפי מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון 

האלומיניום דגם AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע בצבעל 
בחירת האדריכל.

59.40.0030

4,770.00 477.00 10.00 יח' צינור כניסת אוויר ''8 לקיר 50 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 6 ברשימת 
מסגרות בנות

59.40.0040
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,620.00 405.00 4.00 יח' צינור אוורור ''8 לקיר 35 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 7 ברשימת מסגרות 

בנות
59.40.0050

1,260.00 315.00 4.00 יח' צינור ''4 לקיר בעובי עד 35 ס"מ בהתאם לטיפוס מספר 8 ברשימת 
מסגרות בנות

59.40.0060

56,115.0056,115.0056,115.0056,115.00 מסגרות פלדהמסגרות פלדהמסגרות פלדהמסגרות פלדה 59.4059.4059.4059.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

56,115.0056,115.0056,115.0056,115.00 מרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטים 59595959 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל בית ספר מיגון קרינה 91 פרק:

ELF מיגון קרינה בלתי מייננת 91.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע מיגון קרינה עפ"י מפרט מצורף למיגון ציוד חשמל וללוחות חשמל 

ותעלות חשמל , המיגון ייתבצע ע"י חברה בעלת נסיון בתחום. מחיר 
הסעיפים כולל בדיקות קרינהלאחר ביצוע והתחייבות להורדת ערך קרינה

ל 2 מיליגאוס בצריכה אופינית לכל אזורי השהייה . יש לאשר חומרים 
טרם התקנתם אצל הפיקוח. יש לספק אישור מכון התקנים לח ומרים, 

טבלאות חומרים ועמדיה בדרישות המפרט. יש להיצמד למפרט טכני מיגון 
קרינה המצורף. על הקבלן המבצע להנפיק דוח קרינה ע"י מודד קרינה 

מוסמך להוכחת הורדתהשטף המגנטי בחדרים הסמוכים לארונות החשמל. 
המחיר יהיה עד לרמת ערך של 2 מיליגאוס מקסימום בכל מקום בשהייה 

ממושכת בחדרים הסמוכים לארונות החשמל. כל החומרים

3,600.00 450.00 8.00 מ"ר Non) חיפוי תקרות, גג וקירות לקירות בהתאם למפרט ותכניות. ע"י פלדת
oriented silicon steel) שנאים/סיליקון במספר שכבות של לוחות בעובי 

0.35 מ"מ עד לעובי כולל מינימאלי של 1.05 מ"מ ( 4 שכבות מודבקות זו 
לזו הכוללות שכבת בידוד גלווני על מנת לייצר התנגדות מקסימלית 

 Non Oriented,  פלדת סיליקון בעלת תכונות מתועדות של הפירוט ה בא(
:Fully Processed ובעל חדירות מגנטית יחסית של לפחות 52000 כולל 
אישורי פרמביוליות של הפלדה ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן, יבוא 

אירופה. על הקבלן להגיש אישור מקור ארץ היצור של החומר ו/או חשבון
ספק תואם ציפוי לקה - בידוד לפלדת שנאים משני צידי הפלד

91.1.0020

2,160.00 270.00 8.00 מ"ר חומר בידוד שאינו סופח לחות שכבת חומר מבודד המותקנת בין שכבות 
האלומיניום והפלדה בעובי 2 מ"מ. שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומר 
בידוד חשמלי עמיד שאינו סופח לחות- יש להקפיד על חומר העומד תקני 

בטיחות אש בהתאם לתקן ישראלי 921 (על חלקיו) תגובות בשרפה של 
חומרי בנייה ותקן ישראלי 755 לסיווג.תפקיד שכבת הבידוד ה ינו במניעת 

מגע בין החומרים המתכתיים.האלומיניום והפלדה הינם חומרים בעלי 
הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי שעלול לגרום להאצת השיתוך (קורוזיה) 

החומר הינו כגון יריעות PVC או פוליאטילן או יריעות Compriban חברת
העוגנפלט קיבוץ העוגן המחיר יכלול לוחות צמנט בחיפוי חיצוני, בהתאם

למפרט ותכניו

91.1.0030

3,600.00 450.00 8.00 מ"ר חיפוי כגון תקרות וקירות ודלתות לוחות חשמל בהתאם למפרט 
ותכניות.ע"י לוחות אלומיניום המותקנת בכיוון המקור הפולט. שיכבה זו 
מתבצעת ע"י שימוש בלוחות אלומיניום בעלי מוליכות חשמלית גבוהה  

עובי שכבה תהיה 3  מ"מ לפחות. על הקבלן להגיש אישורי מוליכות 
חשמלית של האלומיניום. האלומיניום בעובי מצטבר של 6 מ"מ בהתאם ל 

מפרט

91.1.0040

5,850.00 585.00 10.00 מ"ר חומר בידוד שאינו סופח לחות שכבת חומר מבודד המותקנת בין שכבות 
האלומיניום והפלדה בעובי 2 מ"מ. שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומר 
בידוד חשמלי עמיד שאינו סופח לחות- יש להקפיד על חומר העומד תקני 

בטיחות אש בהתאם לתקן ישראלי 921 (על חלקיו) תגובות בשרפה של 
חומרי בנייה ותקן ישראלי 755 לסיווג.תפקיד שכבת הבידוד ה ינו במניעת 

מגע בין החומרים המתכתיים.האלומיניום והפלדה הינם חומרים בעלי 
הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי שעלול לגרום להאצת השיתוך (קורוזיה) 

החומר הינו כגון יריעות PVC או פוליאטילן או יריעות Compriban חברת
העוגנפלט קיבוץ העוגן המחיר יכלול לוחות צמנט בחיפוי חיצוני, בהתאם

למפרט ותכניו

91.1.0050
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,825.00 765.00 5.00 מ"ר חיפוי "קל משקל" לדלתות אדריכליות בנישת לוח חשמל בהתאם למפרט 

ותכניות.לוחות פלדה סיליקון ולוחות אלומיניום ובידוד PVC המותקנת 
בכיוון המקור הפולט. לפי המפרט הטכני על הקבלן להגיש אישורי 

מוליכות חשמלית של האלומיניום ושל מקור הייצור.האלומניום בעובי 
מצטבר של 3 מ"מ בהתאם למפרט

91.1.0060

315.00 315.00 קומפלט1.00 הארקות משטח האלומיניום בכל חלקי המיגון וחיבורו לפס השוואת 
פוטנציאלים מקומי, כולל חיפוי רצפה, קירות, דלתות וכו'.

91.1.0070

765.00 765.00 קומפלט1.00 בדיקת מודד מוסמך לכל חלקי המבנה והוצאת דו"ח בהתאם לדרישות אגף
קרינה בלתי מיננת במשרד הגנת הסביבה

91.1.0080

20,115.0020,115.0020,115.0020,115.00 ELF מיגון קרינה בלתי מייננתELF מיגון קרינה בלתי מייננתELF מיגון קרינה בלתי מייננתELF מיגון קרינה בלתי מייננת 91.191.191.191.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

20,115.0020,115.0020,115.0020,115.00 מתקני חשמל בית ספר מיגון קרינהמתקני חשמל בית ספר מיגון קרינהמתקני חשמל בית ספר מיגון קרינהמתקני חשמל בית ספר מיגון קרינה 91919191 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

10,759,420.6510,759,420.6510,759,420.6510,759,420.65 מבנהמבנהמבנהמבנה 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202155

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
459.00 153.00 3.00 מ"ר קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ 4.10.0010

1,026.00 270.00 3.80 יח' קירות בלוקים בעובי 30 ס"מ 4.10.0020

6,300.00 315.00 20.00 יח' קירות בלוקים בעובי 40 ס"מ 4.10.0030

7,785.007,785.007,785.007,785.00 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.104.104.104.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,785.007,785.007,785.007,785.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות ונגרות 6 פרק:

6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,872.00 621.00 32.00 מ"א מעקה מדרגות בגובה 130 ס"מ לרבות מאחז יד כפול בהתאם לטיפוס 

מספר 8 ברשימת מסגרות
6.1.0010

21,114.00 621.00 34.00 מ"א מעקה מדרגות בגובה 130 ס"מ לרבות מאחז יד כפול בהתאם לטיפוס 
מספר 13 ברשימת מסגרות

6.1.0020

5,544.00 198.00 28.00 מ"א מאחז יד מקובע לקיר בהתאם לטיפוס מספר 9 ברשימת מסגרות 6.1.0030

5,148.00 198.00 26.00 יח' מאחז יד מקובע לקיר בהתאם לטיפוס מספר 14 ברשימת מסגרות 6.1.0040

4,815.00 4,815.00 1.00 יח' דלת אש במידות 90-120/210 לרבות צוהר וידית בהלה בהתאם לטיפוס 
מספר 11 ברשימת מסגרות

6.1.0050

56,493.0056,493.0056,493.0056,493.00 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

56,493.0056,493.0056,493.0056,493.00 עבודות מסגרות ונגרותעבודות מסגרות ונגרותעבודות מסגרות ונגרותעבודות מסגרות ונגרות 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף קיים תאורה וכריזה וגילוי 8 פרק:

מובילים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 10.00 150.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ בקוטר 20 מ"מ עם חוט משיכה 4 מ"מ 

טמונים בקרקע או מותקנים במחיצות ובחציבת תיקרות/קירות בהתקנה 
סמויה שאינם כלולים במחיר נקודה.

8.1.0010

1,300.00 13.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר 25 מ"מ. 8.1.0020

1,800.00 18.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר 32 מ"מ. 8.1.0030
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תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 20.00 100.00 מ"א צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר 2 צול. 8.1.0040

540.00 108.00 5.00 מ"א תעלת כבלים לחשמל  / לתקשורת עשויה מרשת מגולוון בעובי 6 מ"מ עם 
ציפוי קדמיום במידות X830 ס"מ, התעלות תלויות מהתקרה. המחיר כולל 
מתלים מגולוונים דגם 3-200מרחק בין המתלים 100 ס"מ. במחיר התעלה 

כלולים גם הזוויות, הקשתות, חיבורי התעלות סופיות ירידות ללוחות 
שכולם יהיו תוצרת יצרן התעלות. המחיר כולל הכנ .MFK 2 ת מעברים 
מתאימים בקירות כולל אטימה סביב התעלות נגד אש. יש לקבל אישור 

המפקח לפני ההתקנה. גובה התעלה ומיקום סופי יקבע במקום ע"י 
המפקח. התעלות וציוד העזריהיו תוצרת MFK או ישראלוקס או ש"ע 

מאושר

8.1.0050

8,100.00 81.00 100.00 מ"א תעלות כבלים כנ"ל במידות X820 ס"מ. 8.1.0060

7,200.00 72.00 100.00 מ"א תעלות כבלים כנ"ל במידות X810 ס"מ. 8.1.0070

117.00 מ"א תעלות כבלים מפח מגולוון בעובי  2 מ"מ סגור עם מכסה וברגים  במידות 
X1030 ס"מ קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה בהתאם למפרט הטכני. 

המחיר כולל חיזוק למבנה ע"י מתלים מגולוונים תוצרת MFK או ש"ע 
כולל התקנת פרופיל Z כל 100 ס"מ בתוך התעלה לחיזוק הכבלים. המחיר

כולל הכנת מעברים מתאימים בקירות כולל אטימה סביב התע לות. יש 
לקבל אישור המפקח לפני ההתקנה. גובה ומיקום התעלה ייקבע במקום 

ע"י המתכנן.

8.1.0080

1,800.00 18.00 100.00 מ"א תעלות פלסטיק עם מכסה ברוחב 12 ס"מ ובעומק 6 ס"מ בעובי 3 מ"מ 
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה דגם TA תוצרת "איבוקו" כולל 
זויות סופיות וכו'. בצבע לפי בחירת האדריכל כמופיע במפרט הטכני.

8.1.0090

1,400.00 14.00 100.00 מ"א תעלות פלסטיק כנ"ל ברוחב 6 ס"מ בעומק 4 ס"מ ובעובי 3 מ"מ. 8.1.0100

27.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן 
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן 

ישראלי 728 ואירופאי 086.בקוטר 50 מ"מ מונח בחפירה מוכנה או 
50 EN ביציקות כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

8.1.0110

40.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן 
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן 

ישראלי 728 ואירופאי 086.בקוטר ''3 מונח בחפירה מוכנה או ביציקות 
50 EN כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

8.1.0120

25,640.0025,640.0025,640.0025,640.00 מוביליםמוביליםמוביליםמובילים 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
117.00 מ"א  X1504  בחתך NA2XY אלומניום XLPE הספקה והתקנה של כבלים מסוג

ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 5 מטר החל ממער' מניה בגבול 
המגרש אל לוח חשמל ראשי כוללחיבורים בקצוות וכל חומרי העזר 

הדרושים.

8.2.0010

90.00 מ"א  X954  בחתך NA2XY אלומניום XLPE הספקה והתקנה של כבלים מסוג
ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 5 מטר החל ממער' מניה בגבול 

המגרש אל לוח חשמל ראשי כולל חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר 
הדרושים.

8.2.0020
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81.00 מ"א  X704  בחתך NA2XY אלומניום XLPE הספקה והתקנה של כבלים מסוג

ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 5 מטר החל ממער' מניה בגבול 
המגרש אל לוח חשמל ראשי כולל חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר 

הדרושים.

8.2.0030

99.00 מ"א הספקה והתקנה של כבלים מסוג XLPE נחושת N2XY בחתך  X354 ממ"ר 
מותקן ומחוזק בתעלה ע"י שלות תקניות או מושחלים בצינורות כולל 

חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים.

8.2.0040

135.00 מ"א הספקה והתקנה של כבלים מסוג XLPE נחושת N2XY בחתך  X504 ממ"ר 
מותקן ומחוזק בתעלה ע"י שלות תקניות או מושחלים בצינורות כולל 

חיבורים בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים.

8.2.0050

54.00 מ"א כבלים מסוג XLPE נחושת N2XY בחתך X165 ממ"ר קבועים על מבנה או 
מונחים על תעלות, או מושחלים בצינורות כולל חיבור בקצוות, ושאינם 

כלולים במחיר נקודה או בסעיףאחר.

8.2.0060

45.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X105 ממ"ר. 8.2.0070

32.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X65 ממ"ר. 8.2.0080

22.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X45 ממ"ר. 8.2.0090

18.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X2.55 ממ"ר. 8.2.0100

3,200.00 16.00 200.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X1.55 ממ"ר. 8.2.0110

2,800.00 14.00 200.00 מ"א כבלים כנ"ל בחתך X1.53 ממ"ר. 8.2.0120

72.00 מ"א מוליכי נחושת להארקה מבודדי PVC בחתך 150 ממ"ר מושחלים בצינורות
או קבועים למבנה או מונחים בתעלות או על סולמות כולל סימון וחיבור 

בקצוות.

8.2.0130

58.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 70 ממ"ר. 8.2.0140

43.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 50 ממ"ר. 8.2.0150

32.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 35 ממ"ר. 8.2.0160

16.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 16 ממ"ר. 8.2.0170

13.00 מ"א מוליכים כנ"ל בחתך 10 ממ"ר. 8.2.0180
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22.00 מ"א כבלי טלפון PE 10 זוגות 0.6 ממ"ר קבועים על מבנה או מונחים על 

סולמות או מושחלים בצינורות כולל חיבור בקצוות וכל חומרי העזר 
הדרושים שאינם כלולים במחיר נקודה.

8.2.0190

54.00 מ"א כבלי טלפון להתקנה חיצונית PJMB חמישים זוגות 0.6 ממ"ר קבועים על 
מבנה או מונחים על סולמות או מושחלים בצינורות כנ"ל שאינם כלולים 

במחיר נקודה.

8.2.0200

225.00 קומפלט סרגל מהדקים עבור כבלי טלפון ל- 50 זוגות LS PLUS בהתאם לדרישות 
בזק. כולל התקנה.

8.2.0210

450.00 קומפלט בלוק פסיסי חיבור מתנתקים לטלפונים כולל אמבטיה כולל 50 זוג מותקן 
בתה"ר תוצרת KRONE כולל סימון וזיהוי ע"פ דרישת בזק.

8.2.0220

6,000.006,000.006,000.006,000.00 כבליםכבליםכבליםכבלים 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חציבות וקידוחים 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,430.00 405.00 קומפלט6.00 קידוח במקדחת יהלום לקדח בקוטר ''4 בכל סוג של קיר, ריצפה ותקרה 

בעובי מעל  30 ס"מ, למעבר שרוול ''3 קומפ' באישור מהנדס בניין. הערה-
מעברים בקירות או בתקרה עד 30 ס"מ כלולים בסעיף הנקודות/צינורות 

ולא ישולם עבורם בנפרד. יבוצע רק באישור.

8.3.0010

2,430.002,430.002,430.002,430.00 חציבות וקידוחיםחציבות וקידוחיםחציבות וקידוחיםחציבות וקידוחים 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתח נמוך 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכות לגילוי אש, כריזה ואינטרקום - כל הציוד המסופק מתאים וזהה 

לקיים.

מערכת גילוי אש ועשן

10,800.00 קומפלט הספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מרכזיה לגילוי אש ועשן אנלוגית 
ממוענת (ADDRESSABLE) קומפ' משולבת במערכת הכריזה של טלפייר 

דגם ADR-7000-3 כמופיע במפרט הטכני, עבור כל המבנה. המערכת 
תכלול 384 אביזרי כתובת עם 8 חוגי בקרה ותתוכנן עם אפשרות הרחבה. 

הרכזת תכלול ספק כח, מצברי חרום ומטען, יח' בקרה מרכזית, יח' הפע 
לה לכיבוי אש, יח' להפסקת חשמל בלוח ראשי ובלוח מ"א, ממשק 

RS-232 RS-485 כולל פרוטוקול תקשורת להעברת מידע במודם. המערכת
תבוצע רק באישור המזמין בכתב לכל חלקי המערכת

8.4.0030

765.00 765.00 קומפלט1.00 יחידת זיכרון מרכזית המשמשת לדיווח מצב המערכת. 8.4.0040

2,520.00 315.00 8.00 יח' יח' הפעלה מכותבת. 8.4.0050

27,000.00 225.00 120.00 יח' גלאי עשן אנלוגי מטיפוס אופטי כולל בסיס כמופיע במפרט. 8.4.0060

720.00 360.00 2.00 יח' גלאי עשן כנ"ל עם צפצפה. 8.4.0070
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
270.00 270.00 1.00 יח' גלאי קצב עליית טמפ' אנלוגי מטיפוס יוניזציה כולל בסיס כמופיע 

במפרט.
8.4.0080

2,520.00 315.00 8.00 יח' הספקה והתקנה לחצן הפעלה ידני אנלוגי עם ידית משיכה ומפתח 
"לריסט" כמופיע במפרט כדוגמת XAS-E25 של טלמכניק או 

TPB-800ASR של טלפייר.

8.4.0090

522.00 58.00 9.00 יח' הספקה והתקנה מנורת סימון למערכת ממוענת. 8.4.0100

3,780.00 270.00 14.00 יח' הספקה והתקנה של צופר התראות אור קולי מותקן במבנה כולל חיבור 
מושלם וכל חומרי העזר להפעלה תקינה.

8.4.0110

540.00 540.00 קומפלט1.00 חייגן אוטומטי כמופיע במפרט. 8.4.0120

1,890.00 315.00 6.00 יח' יח' כתובת המקבלת מגע ממערכת ספינקלרים או מערכת אחרת. 8.4.0130

792.00 198.00 4.00 יח' NO מגנט לדלת אש 8.4.0140

5,400.00 5,400.00 קומפלט1.00  AGW חיווט מושלם לכל מערכת גילוי אש ועשן אנלוגית בכבל דו גידי
18# מפותל מסוכך תקני מושחל בצנרת קיימת (הנמדדת בנפרד) הפעלה 

מושלמת לשביעות רצון המזמין קומפ' לכל המבנה.

8.4.0150

720.00 360.00 2.00 יח'  IP65, הספקה והתקנה של צופר התראות  קולי חיצוני בתיבה מוגנת
מותקן על קיר המבנה כולל חיבור מושלם וכל חומרי העזר להפעלה 

תקינה.

8.4.0160

2,520.00 קומפלט פנל גילוי אש משני הכולל מסך התראות ואינדיקציות טלפייר 8.4.0170

2,250.00 2,250.00 קומפלט1.00 תכנון והפעלה קומפ' של מערכות גילוי אש ועשן ומער' כיבוי בהתאם 
להנחיות יועץ הבטיחות, מכון התקנים ושירותי כיבוי אש, כמופיע במפרט 

כולל קבלת אישור לתכנון ממכון התקנים וקבלת אישור סופי בגמר 
העבודה כולל קבלת אישור ממכבי אש. לרבות מסירת תיק הוראות 

הפעלה ב- 3 העתקים והוראות כתובות ליד המערכת ותרגול אנשי המער 
כת כמופיע במפרט, כולל שנתיים אחריות למערכת.

8.4.0180

22,500.00 4,500.00 קומפלט5.00 מערכת כיבוי אש אוטומטית בארון חשמל ראשי בחדר חשמל כוללת 
מנגנון הפעלה חשמלי וידני, מיכל גז ידידותי FM-200 במשקל 5 ק"ג כולל 
מערכת הפעלה מכנית, שסתום מדלחץ, פרסוסטט להתראה על נפילת לחץ,
מפסק לחץ נמוך, שסתום לפריקה מהירה, יציאה לצינור גמיש לחיבור בין 

המיכל לצנרת פיזור, כולל נק' פיזור כולל כרטיס כתובת לה פעלה 
ולבקרת נפילת לחץ במיכל ממרכזת גילוי עשן, ועיגון המיכל ליד הלוח.

8.4.0190

9,900.00 קומפלט הספקה והתקנה של רכזת לפתיחת חלונות לשיחרור עשן ל 24 חלונות 
הכולל רכזת תוצרת מטלפרס עם סוללות גיבוי ולחצנים לפתיחת וסגירת 

חלונות יום יומי לעבודה עם מנועים לכל בניין בית הספר כולל תיכנון 
חיווט בכבלים חסיני אש E90 ואישור מכון התקנים ומכבה אש וכל הנדרש

לקבלת המערכת כמופיע במפרט הטכני כולל חיבור לרכזת גי לוי אש 
והפעלת חלונות לשחרור עשן

8.4.0200

11,520.00 720.00 קומפלט16.00 הספקה והתקנה מנגנון פתיחת חלון לשחרור עשן מכל סוג שהוא ע"י קפיץ
מופעל ע"י סליל מגנטי המקבל הוראות הפעלה מרכזת גילוי עשן תוצרת 

מטלפרס כולל התקנה וחיבורבחלונות הגג לפי תקן ישראלי 1220 כולל 
E90 חיווט בכבלים חסיני אש

8.4.0210
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת כריזת חרום משולבת

72.00 72.00 קומפלט1.00 מנורה מהבהבת עם שילוט מחוברת קומפ' למערכת כריזה עבור חרשים. 
המנורה מופעלת אוט' בשעת שידור הודעות. המחיר כולל חיבור למע' 

כריזה והתקנת האביזרים הדרושיםלהפעלה קומפ'.

8.4.0230

10,800.00 216.00 50.00 יח' רמקול תקני להתקנה בתקרה אקוסטית או בתיבה מעל תקרה אקוסטית או
 8 SW'' בתיבה על הקיר או מוגן מים כמופיע במפרט הטכני, בקוטר

מטיפוס FULL RANGE עכבת סליל 4-8 אוהם עם שנאי קו. הספק הרמקול
6-15 ווט עם מגנט קרמי קבוע שלא יפחת מ- 142 גרם. תחום תדר 

50-15000 הרץ, זווית פיזור 120 מעלות. הרמקול יתאים להעברת מוסיק ת 
רקע באיכות טובה וגם להודעות. המחיר כולל הספקה, התקנה וחיווט 

מושלם.

8.4.0240

1,080.00 360.00 קומפלט3.00 הספקה והתקנה של רמקול שופר חיצוני למוסיקה והודעות בהספק 35 ווט
מותקן על המבנה כמתואר במפרט.

8.4.0250

16,200.00 קומפלט הספקת והתקנת מערכת כריזה משולבת לפי תקן 1220 חלק 3 קומפ' מסוג 
טלפייר PROEL כחלק איטגרלי ממערכת גילוי אש כולל מסד 19" וכל 
הציוד לשידור הודעות ולהשמעת מוסיקה כמופיע במפרט: כולל מגבר 
בהספק של 600 ואט RMS . בחישוב הכללי יש לקחת בחשבון שסה"כ 

הספק המגברים יספק עבור כל ביה"ס עם 30% רזרבה. כל הציוד להעברת
ה ודעות ולמוסיקה, מגברי ערבל קדם מגברים למיקרופון למע' מוסיקה 
ולכניסות אחרות, לוחות מיתוג וחיבורים ובקרה פנל DC/AC , מוניטור, 

וכל הנדרש להפעלה מושלמת שלהמערכת

8.4.0260

270.00 קומפלט הספקה והתקנה של עמדת כריזת חרום בכניסה בתוך תיבה עם זכוכית 
וכבל גמיש ושילוט.

8.4.0270

810.00 קומפלט הספקה והתקנה קומפ' של מערכת אספקת זרם חרום ומטען למשך 90 
דקות רצופות.

8.4.0280

180.00 יח' הספקה והתקנה של וסת עוצמה אזורי מטיפוס שנאי משתנה כמתואר 
במפרט.

8.4.0290

7,650.00 7,650.00 קומפלט1.00 חיווט מושלם לכל מערכת כריזה בכבלי רמקול וכבלי מיקרופון תקניים  
בכבל דו גידי AGW 18# מפותל מסוכך כולל צנרת אדומה תקנית ותיבות 

מעבר לפי המפרט  ,הכל לפיתקן 1220 חלק 3 לכריזה משולבת ושילוט 
הפעלה מושלמת לשביעות רצון המזמין קומפ' לכל המתקן

8.4.0300

540.00 קומפלט הספקת שעון זמן אסטרונומי דיגיטלי כולל תיבת מנגינות, המודיע על 
הפסקות וכן לחצני הפעלה ידניים של תיבת המנגינות.

8.4.0310

1,260.00 1,260.00 קומפלט1.00 תכנון והפעלה קומפ' של מערכת כריזה משולבת בהתאם להנחיות יועץ 
הבטיחות , מכון התקנים ושירותי כיבוי אש, כמופיע במפרט כולל קבלת 

אישור לתכנון ממכון התקנים וקבלת אישור סופי בגמר העבודה כולל 
קבלת אישור ממכבי אש ותשלום עבור הבדיקות. לרבות תכנות המערכת 

ומסירת תיק הוראות הפעלה ב- 3 העתקים והוראות כתובות ליד המ ערכת
ותרגול אנשי המערכת כמופיע במפרט, כולל שנתיים אחריות למערכת.

8.4.0320

6,300.00 קומפלט מערכת אינטרקום טלויזיה קומפ' לדיבור ושמיעה וראיה ופתיחה חשמלית
של דלתות תוצרת קומקס או ש"ע מאושר לפי המפרט הטכני. המערכת 

כוללת: עמדה חיצונית IP65 מותקנת בשער הכניסה בתוך תיבה חיצונית 
מוגנת מים למניעת ונדלזים החיצוני כולל התקנת מנעול אלקטרומגנט 
בשער ובכניסות כולל קודנית ולחצן פתיחה. 1 עמדה פנימית מות קנת 

בביתן שומר. 2 עמדות שולחניות במזכירות ובמנהל עם שפורפרת דיבור / 
שמיעה ומסך 7" ציבעוני לרואיה  ולחצנים לפתיחת הדלת. המנעולים יהיו

עם מנגנון פתיחה בחוסר מתח.  2 שלטים לפתיחה מרחוק המחיר קומפ' 
יכלול צנרת וחיווט, ספק כח וכל החומרים והעבודות הדרושות לפי דרישת

העיריה קומפ'. המערכת תתנתק בזמן התראת אש

8.4.0330



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202161

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,250.00 2,250.00 קומפלט1.00 הספקה והתקנה מערכת דו סיטרית לאזור מחסה לפי התוכניות ולפי 

דרישת יועץ בטיחות כולל ציוד קצה בכל אזורי המחסה קומפ' כולל 
אישור מכון התקנים והתשלומים עבורהבדיקות. המחיר כולל צנרת חיווט 
והפעלה וכל חומרי העזר הדרושים כולל אחריות למשך 24 חודשים לאחר 

המסירה

8.4.0340

106,821.00106,821.00106,821.00106,821.00 מתח נמוךמתח נמוךמתח נמוךמתח נמוך 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות:  * כל האביזרים בלוחות יהיו תוצרת שניידר, איטון או ABB כושר
ניתוק .KA10 * עיין מפרט טכני * יבוצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י מכון 
התקנים לת"י 1419/ת.ת 22 ואישור .ISO-9002 * הלוחות יבוצעו לפי תקן 

IEC60439-1 . * כל הלוחות יהיו מטיפוס TTA לוחות .SYSTEM * כל 
מקום שכתוב "עד" הכוונה עד ועד בכלל.

עבור התקנת ציוד הנ"ל בלוחות הקיימים כולל חיווט כולל פרוקים 
והעתקות, פתיחת פנלים והתאמת הלוח קומפ' על ידי יצרן לוחות ישולם 

תוספת 25% למחירי הסעיפים הנ"ל

2,250.00 יח'  KA36 אמפר כושר ניתוק X4003 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת ידית בלתי פריקה, סליל 

הפסקה .

8.5.0030

1,620.00 יח'  KA25 אמפר כושר ניתוק X2503 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת O.L160-250A ידית בלתי 

פריקה, סליל הפסקה .

8.5.0040

1,530.00 יח'  KA25 אמפר כושר ניתוק X1603 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת O.L.80-160A ידית בלתי 

פריקה, סליל הפסקה .

8.5.0050

1,440.00 יח'  KA36 אמפר כושר ניתוק X1003 מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת O.L.60-100A ידית בלתי 

פריקה, סליל הפסקה .

8.5.0060

360.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי 63*3 אמפר תלת קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0070

1,260.00 315.00 4.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי 40*3 אמפר תלת קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0080

3,240.00 270.00 12.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי עד X323 אמפר תלת קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0090

3,150.00 63.00 50.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי עד 32 אמפר חד קוטבי 'C' מוגנים . 8.5.0100

108.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי כנ"ל כולל ניתוק אפס. 8.5.0110

126.00 יח' מאמ"ת להגנת קוים דו קוטביים X102 אמפר מוגנים עם כושר ניתוק 
.KA10

8.5.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202162

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
495.00 יח' מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  v220 משטר עבודה AC3 או לקבלים 

לזרם רצוף של  X633 אמפר בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .
8.5.0130

315.00 יח' מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  v220 משטר עבודה AC3 או לקבלים 
לזרם רצוף של  X403 אמפר בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .

8.5.0140

2,520.00 252.00 10.00 יח' מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  v220 משטר עבודה AC3 או לקבלים 
לזרם רצוף של עד X323 אמפר בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .

8.5.0150

99.00 יח' .A16 מפסקי פיקוד בורר פקט 3 או 4 מצבים 8.5.0160

180.00 יח' מפסק זרם חצי אוטומטי לפיקוד PKZM לזרם נומינלי 6*3 אמפר כושר 
.KA100 ניתוק

8.5.0170

765.00 יח' שנאי מבדל לפיקוד גילוי אש 230/24 וולט VA100 או בקר ISO עם 12 
יציאות.

8.5.0180

27.00 יח' מנורות סימון מולטי LED רגיל או מודולרי 8.5.0190

54.00 יח' לחצן תלת קוטבי לנורות סימון. 8.5.0200

117.00 יח' .V220 או V24 - ממסר פיקוד איכותי 4 קטבים 16 אמפר 8.5.0210

252.00 יח' .X32A3 מנתק בעומס תלת פאזי 8.5.0220

360.00 יח' .X63A3 מנתק בעומס תלת פאזי 8.5.0230

117.00 יח' ממסר צעד. 8.5.0240

405.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X63A4 מפסק פחת 4 קטבים 8.5.0250

6,840.00 342.00 20.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A4 מפסק פחת 4 קטבים 8.5.0260

990.00 198.00 5.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A2 מפסק פחת 2 קטבים 8.5.0270

108.00 יח' .A10 נתיך 3 קוטבי כושר ניתוק גבוה 8.5.0280

1,980.00 יח' מגן מתחי יתר 100 ק"א לפאזה 4 קטבים משולב עם הגנה דגם  
. (4+0) PROBLOC BSR50/320

8.5.0290



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202163

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
288.00 יח' קבלים 10 קוא"ר 3 פאזות V460 דלי הפסד עם נגדי פריקה. 8.5.0300

378.00 יח' קבלים 15 קוא"ר 3 פאזות V460 דלי הפסד עם נגדי פריקה. 8.5.0310

378.00 יח' שקע תלת פאזי CEE מוגן מים ת"י X325 אמפר מותקן בדופן הלוח 8.5.0320

288.00 יח' שקע חד פאזי CEE מוגן מים ת"י X163 אמפר מותקן בדופן הלוח 8.5.0330

1,350.00 קומפלט בקר הספק לווסת כופל הספק אוטומטי ל- 6 קבוצות קבלים המופעלים ב- 
6 דרגות תוצרת SOLCON כולל משנה זרם עבורו וממסר לניתוק המערכת 

בזמן פעולת הגנרטור.

8.5.0340

207.00 יח' ממסר מחזורי אלקטרוני דיגיטלי מתכוון מ- 0 שניות עד מספר שעות דוגמת
TELE מתח V220 עם מגע כפול.

8.5.0350

405.00 יח' T610 שעון פיקוד דיגיטלי או אנלוגי יומי / שבועי עם רזרווה טבן 8.5.0360

2,070.00 2,070.00 1.00 יח' רב מודד סייטק P130 עיברית כולל משנה זרם ומהדקי קצר עבורו קומפ'. 8.5.0370

90.00 יח' תוספת מגע עזר למאמ"ת. 8.5.0380

108.00 יח' תוספת סליל הפסקה למאמ"ת. 8.5.0390

3,150.00 מ"ר לוח חשמל ראשי מס' 1 לפי תקן 1419 מסוג T4P לוח SYSTEM בנוי 
להעמדה על הרצפה. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה עם מנעולים רב 
בריח מפתח אחיד. לוח החשמל כולל פנלים, מהדקים, פסי צבירה וכל 
ציוד העזר להרכבת ציוד בלוח. לוח החשמל יבנה מפח פלדה מגולוון 

בעובי 2 מ"מ צבוע בתנור בגוון לפי בחירה, כמופיע בתכניות ובמפרטה 
טכני. עומק הלוח 50 ס"מ. המידה הסופית של הלוח תמדד בשטח בתיאום 
עם החשמלאי. המחיר כולל חיווט הלוח, הובלה, התקנה וחיבור מושלמים
כולל כל חומרי העזר הדרושים קומפ'.כולל סוקל מתכת 5 ס"מ וסוקל בטון

עבורו

8.5.0400

2,520.00 מ"ר לוחות חשמל משניים לפי תקן 1419 דגם M של בי"ס . בנוי להעמדה על 
הריצפה מעל סוקל בטון. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה הכולל דלתות 

תחתון, דלתות עליון עם מנעולים רב בריח כולל פנלים פסים וכל ציוד 
העזר להרכבת ציוד בלוח. הארון יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 2 מ"מ 

צבוע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כמופיע בתכניות ובמפרט הטכני 
עומק הלוח 40 ס"מ. המידה הסופית של הארון תימדד בשטח בתיאום עם 

המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור וסוקלמתכת וסוקל בטון 
עבורו קומפ'.

8.5.0410

1,620.00 קומפלט לוחות חשמל משניים לפי תקן 1419 דגם M לחדרי מעבדות/מחשבים . בנוי
תלוי על הקיר. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה הכולל דלתות תחתון, 

דלתות עליון עם מנעולים רב בריח כולל פנלים פסים וכל ציוד העזר 
להרכבת ציוד בלוח. הארון יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 2 מ"מ צבוע 

בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כמופיע בתכניות ובמפר ט הטכני מידות
הלוח X140X3060 ס"מ הכולל תא לתקשורת עם גב עץ. המידה הסופית 

של הארון תימדד בשטח בתיאום עם המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה 
וחיבור קומפ'.

8.5.0420



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202164

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,980.00 קומפלט לוחות חשמל לפי תקן 1419 מוגני מים IP65 עשוי פוליאסטר משוריין עם 

התקן נעילה וסוקל מובנה תלוי על הקיר. הארון עם גב בנוי כיחידה 
שלמה הכולל דלתות תחתון, דלתות עליון עם מנעולים רב בריח כולל 

פנלים פסים וכל ציוד העזר להרכבת ציוד בלוח. כמופיע בתכניות ובמפרט
הטכני .מידות הלוח X100X40120 ס"מ המידה הסופית של ה ארון תימדד 

בשטח בתיאום עם המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור קומפ'.

8.5.0430

3,420.00 קומפלט מפסק זרם חצי אוטומטי X2503 אמפר סליל הפסקה וידית בלתי פריקה 
מותקן ומחווט קומפ' בלוח חשמל מוגן מים IP65 עם התקן נעילה במידות 

X8060 ס"מ . המחיר כולל חיווט והתקנה ובקר גילוי אש כולל הכבלים 
והצנרת לחיבור הכל לפי דרישת ח"ח.

8.5.0440

1,080.00 קומפלט ארון תקשורת ראשי מס' 1 למערכות מתח נמוך וטלפון להעמדה על 
הריצפה בנוי מפלדה דוגמת HIMEL עם מחיצות הפרדה. מבנה הארון עם 

גב עץ ''1 במידות X220X3580 ס"מ.דלתות עם סגירה. המחיר כולל 
הובלה, התקנה וחיבור וכל חומרי העזר כולל סוקל בטון בעובי 7 ס"מ.

8.5.0450

810.00 קומפלט ארון תקשורת משני למערכות מתח נמוך וטלפון להעמדה על הריצפה בנוי
מפלדה דוגמת HIMEL עם מחיצות הפרדה. מבנה הארון עם גב עץ ''1 

במידות X210X3060 ס"מ. דלתותעם סגירה. המחיר כולל הובלה, התקנה 
וחיבור וכל חומרי העזר כולל סוקל בטון בעובי 7 ס"מ.

8.5.0460

1,350.00 קומפלט מבנה ארון חשמל לפי תקן 1419 ותקשורת לביתן שומר בנוי משתי תיבות 
צמודות נפרדות עשויות פח מגולוון צבוע אפוקסי (לחשמל במידות 

X60X2540 ס"מ , לתקשורת במידותס"מ)עם שתי דלתות נפרדות, מנעול רב
בריח עם תא נפרד למהדקים. מותקן על קיר כמופיע במפרט הטכני 

 X40X2540 ובתוכניות, כולל גב עץ לתקשורת  ופסי צבירה והארקה,ס
רגלי מהדקים, חיווט הלוח והפעלה והתקנה מושלמים. המחיר כולל את 

כל חומרי העזר הדרושים קומפ'.

8.5.0470

20,070.0020,070.0020,070.0020,070.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36.00 יח' קופסאות משוריינות תקניות עשויות פלסטיק במידות X1515 ס"מ בדרגת 

אטימות IP67 בהתקנה סמוייה או גלוייה שאינו כלול בסעיף נקודות.
8.6.0010

27.00 יח' קופסאות כנ"ל במידות X1010 ס"מ כולל שקע אנטי ונדל . 8.6.0020

81.00 יח' קופסאות כנ"ל במידות X3040 ס"מ. 8.6.0030

270.00 קומפלט תיבת ST/SP עם לחצן אדום וירוק לפי התוכנית ע"י יצרן לוחות 8.6.0040

108,000.00 קומפלט ביצוע הגדלה בחברת חשמל לחיבור חשמל בגודל X6303 אמפר כולל 
הכנת תשתיות 4 צינורות 6 צול מגבול המגרש עד למבנה ללוח ראשי כולל

חפירה והחזרת המצב לקדמותו כולל החלפת לוח חשמל ראשי ופסי 
צבירה ומפסק ראשי מתאים לחיבור החדש כולל כל הציוד הנדרש וביצוע 
הארקות וחיבור לכל המעגלים הקיימים כולל גומחה לארון מניה בגבול 
המגרש כולל מפסק מנתק 630 אמפר בארון מוגן בגבול המגרש וקו גילוי 
אש כולל העברת כל המתקן בדיקת חברת חשמל ותאום עם חברת חשמל 

וביצוע כל הדרישות לפי הנחייתחברת חשמל עד לחישמול סופי של 
המבנה יבוצע באישור בכתב עי המזמי

8.6.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202165

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
765.00 קומפלט תיאום עם חברת בזק בדבר כניסת בזק לבנין בי"ס כולל אישור לכל 

המתקן והצנרת שביצע הקבלן,כל ההכנות הדרושות וכל חומרי העזר 
הדרושים לפי דרישת בזק.

8.6.0060

3,600.00 3,600.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי כולו החדש והקיים ע"י מהנדס בודק לרבות 
התשלום עבור הבדיקה, כולל דוח בדיקה ואישור הפעלה, כולל בדיקת 

מערכת הארקה והגשת דוח בדיקה, כוללתיקון כל הליקויים שיתגלו 
והגשת דוח מאושר לאיכלוס ומסירת המתקן לידי המזמין והפיקוח קומפ' 

לשביעות רצון המפקח.

8.6.0070

1,260.00 קומפלט תיבת תקשורת עם גב בנוי כיחידה שלמה עם דלת ומנעול רב בריח 
עשוייה פוליאסטר משוריין מוגנת מים IP65 במידות X80X2560 ס"מ כולל 

גב עץ 1" מותקנת על סוקל בטוןבגבול המגרש לפי דרישת בזק כולל 
התחברות הצנרת לפי דרישת בזק כולל כל העבודות הדרושות. .

8.6.0080

3,420.00 342.00 קומפלט10.00 תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה במשרדים עשויה 
פלסטית בידוד כפול הכולל 6 שקעים לחשמל חד פאזי 16 אמפר גוויס עם 

תריס הגנה,  4 שקעים תקשורת (2למחשב RJ-45 CAT7 תוצרת RIT  ו2 
טלפון RJ-45 CAT7 תוצרת RIT) כולל חיבור , התיבה תוצרת CIMA או 

ש"ע מאושר דגם D18 עם האביזרים תוצרת גוויס , התיבה מותקנתתח ה"ט
קומפ' .

8.6.0090

252.00 קומפלט תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה בכיתות עשויה 
פלסטית בידוד כפול הכולל 4 שקעים לחשמל חד פאזי 16 אמפר גוויס עם 

תריס הגנה, 2 שקעים תקשורת למחשב RJ-45 CAT7 תוצרת RIT התיבה 
תוצרת CIMA או ש"ע מאושר דגם D14 עם האביזרים תוצרת גוויס , 

התיבה מותקנת תחה"ט קומפ' .

8.6.0100

405.00 קומפלט תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה בכיתות עשויה 
פלסטית בידוד כפול הכולל 4 שקעים לחשמל חד פאזי 16 אמפר גוויס עם 

תריס הגנה, 2 שקעים תקשורת למחשב RJ-45 CAT7 תוצרת RIT ,שקע 
,HDMI שקע ,VGA שקע ,USB שקע AUX כולל חיווט וחיבור התיבה 

תוצרת CIMA או ש"ע מאושר דגם D20 עם האביזרים תוצרת גוויס כולל 
צנרתמ התיבה עד לברקו בתקרה ולרמקולים קומפ' לפי פרט התקנה, 

התיבה מותקנת תחה"ט  קומפ' .

8.6.0110

1,125.00 קומפלט תיבת ניסקו קומפ' מוגנת מים עשויה פלסטית בידוד כפול הכולל 2 
שקעים CEE לחשמל חד פאזי 16 אמפר ושקע תלת פאזי X255 אמפר כולל

מאמתים, מפסק פחת וכל האביזיריםהדרושים .

8.6.0120

135.00 מ"א תעלות פלסטיק ברוחב 18 ס"מ ובעומק 6 ס"מ מחולקות לחשמל ותקשורת 
כולל זויות ומחברים מקוריים של היצרן דגם פלגל כולל התקנים לחיזוק 

הכבלים למעבדות מחשבים.

8.6.0130

108.00 קומפלט תיבת שקעים N4 לחשמל עם מפסק מותקנות על תעלות כבלים למעבדות 
כולל כל האביזירים הדרושים לפי פרט התקנה .

8.6.0140

90.00 קומפלט שקע תקשורת כפול CAT7 RJ45 RIT מותקן ומחובר בתעלת תקשורת לפי 
פרט התקנה .

8.6.0150

450.00 450.00 קומפלט1.00 איטום מפני התפשטות אש סביב כבלים לחשמל ולתקשורת במעברים בין 
הקירות, במעברים בין הקומות, ובכניסות לארונות חשמל ותקשורת בפני 

אש באמצעות חומר איטום דוגמת.כולל כל המפורט במפרט קומפ' לכל 
FLAMASTIK המבנה

8.6.0160

540.00 540.00 קומפלט1.00 הכנת תיעוד ותיק תוכניות AS MADE לחשמל, תקשורת ומערכות ביטחון 
ומתח נמוך לפי המפרט הטכני כולל מסירת תוכניות ודיסק באוטוקאד 

קומפ'.

8.6.0170



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202166

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 360.00 קומפלט15.00 הספקה והתקנת מפסק פקט למזגן קיים מוגן מים IP65 לזרם X254 אמפר 

כולל ניתוק הכבל וחיבורו מחדש בצורה תקנית
8.6.0180

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 פרוקים של ציוד חשמל ותקשורת בכל המבנה הקיים והחדש לרבות גופי 
תאורה, כבלים, תעלות, לוחות חשמל וכד' כולל זיהוי קווים וסימון 

ושליפה ופינוי לפי דרישת המפקח והמתכנן קומפ' לכל המבנה.

8.6.0190

765.00 765.00 קומפלט1.00 תיקון תקלה בלוח חשמל סיפריה כולל איתור וטיפול קומפ' 8.6.0200

3,375.00 225.00 קומפלט15.00 איתור ותיקון תקלה בקו חשמל או בלוח או בציוד חשמל קומפ 8.6.0210

26,550.0026,550.0026,550.0026,550.00 אביזריםאביזריםאביזריםאביזרים 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,620.00 קומפלט מערכת הארקת יסודות קומפ' לכל המבנה כולל מעלית חדשה והארקת 

פסי מעלית וריתוך למבנה הקיים בהתאם לתכניות ולקובץ התקנות 4271 
מעברי תפר, יציאות להארקת המבנה. כולל יציאות חוץ, מוליכי חיבור, 

טבעת גישור, פס ברזל מגולוון X440 ס"מ וכל העבודות הדרושות 
להשלמת המתקן וכן יציאה לפס השוואת פוטנציאלים ראשי בארון חשמל 
כולל שילוט תקני כולל איפוס עם מוליכי האפס ע"י מוליך הארקה מבודד
150 ממ"ר לארון חשמל ראשי ושלט "איפוס לא לפרק" כולל הארקת תורן 

אנטנה במוליך 25 ממ"ר קומפ'

8.7.0010

360.00 קומפלט פס השוואת פוטנציאלים מנחושת במידות 4*40 ס"מ באורך 1 מטר מותקן 
על הקיר בלוח ראשי לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, 

שילוט וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה. אורך הפס יתאים למס' 
המוליכים שיש לחבר ועוד 20% מקום שמור.

8.7.0020

3,150.00 3,150.00 קומפלט1.00 עבודות קומפ' של הארקת תעלות חשמל ותקשורת, תעלות מ"א ותקרות 
אקוסטיות בכל הקומות ע"י מוליך הארקה גלוי בחתך 10 ממ"ר מונח 

בתעלות חשמל לכל אורכן. אל המוליךיחוברו באמצעות מהדק הארקה 
תקני: תעלות חשמל ותקשורת כל 3 מטר, תקרה אקוסטית כל 4 מטר. כולל

שילוט סנדביץ' חרוט "הארקה לא לפרק". נמדד קומפ' לכל המבנה.

8.7.0030

180.00 180.00 1.00 נקודה נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת עד 16 מ"מ בצינור מריכף 23 מ"מ 
חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, צנרת מים. 

כולל ברגי פליז, נעלי כבל , דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ושילוט.

8.7.0040

225.00 נקודה נק' חיבור הארקה כנ"ל ע"י מוליך נחושת מבודד cu50 בצינור בקוטר 32. 8.7.0050

3,330.003,330.003,330.003,330.00 הארקותהארקותהארקותהארקות 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202167

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל גופי התאורה יהיו מסוג לד מסוג CREE או פילפס-לומילדס.  כל גופי 
התאורה כוללים דריברים תוצרת OSRAM או פיליפס עם 5 שנים אחריות.
גוון האור יהיה K4000 אולפי דרישת המתכנן. מחירי ג"ת כוללים אספקה,

התקנה וחיבור מושלם כולל נורות בכל גובה ומקום שידרש. כל ג"ת 
יחוזקו לתקרת בטון ע"י שני מוטות הברגה ''1/4 בנוסף לחיזוק לתקרה 

מונמכת. כל גופי התאורה יהיו עם הגנה נגד שבירה והתנפצות כל גופי 
התאורה יהיו בעוצמה ונגז סינוור כמוגדר בתקן ישראלי .8995 גופי 

תאורה לד כוללים אחריות ל- 5 שנים באתר הלקוח

21,600.00 270.00 80.00 יח' גופי תאורה לד שקוע בתקרה חד צדדיים עם רפלקטור אלומיניום מבריק 
עם ציפוי אנודיז להארת לוח כיתה. נורת לד X341 ווט כ"א כדוגמת געש 
כמופיע במפרט הטכני מותקנים שקועים בתקרה כולל 2 חיזוקים לתקרת 

הבטון.

8.8.0020

64,980.00 342.00 190.00 יח' גוף תאורה לד W45 עם אמבטיה במידות X6060 ס"מ שקוע בתקרה 
מונמכת בעוצמה של LM4200 לפחות דגם אוסרם של ניסקו.

8.8.0030

20,520.00 342.00 60.00 יח' גוף תאורה לד עם אמבטיה במידות X6060 ס"מ שקוע בתקרה מונמכת 
כנ"ל עם כיסוי פריזמטי אקרילי מוגן IP44 למממ.

8.8.0040

8,820.00 252.00 35.00 יח' גופי תאורה לד הרמטיים IP65 בנויים מפוליאסטר משוריין 2 נורות של 28 
ווט כ"א כדוגמת געש סילייט כמופיע במפרט.

8.8.0050

16,830.00 198.00 85.00 יח' ג"ת עגול שקוע בתקרה פנל לד W20 קוטר 8 צול פנדה של ניסקו 8.8.0060

8,100.00 180.00 45.00 יח' IP44 מוגן W16 ג"ת עגול שקוע בתקרה כנ"ל לד 8.8.0070

396.00 198.00 2.00 יח' IP65 מוגן מים W20 ג"ת עגול שקוע בתקרה כנ"ל לד 8.8.0080

2,664.00 333.00 8.00 יח' ג"ת מוגן מים IP65 סטאר של געש או עדן W30 של אלקטרוזן 8.8.0090

594.00 297.00 2.00 יח' גופי תאורה פלסטיים אוסקר של ניסקו עם מס' ושם רחוב עם נורת לד  
W11 ותא פוטו אלקטרי.

8.8.0100

6,930.00 198.00 35.00 יח' ג"ת  עגול או מרובע מותקן חיצוני על התקרה בצבע לפי בחירה עם נורת 
לד W25 דגם סנו של ניסקו או דיסקוס לד W22 של געש.

8.8.0110

1,980.00 396.00 5.00 יח' ג"ת דקורטיבי מכל סוג שהוא לפי בחירת אדריכל מותקן בתקרה או בקיר 
במחיר יסוד עד 400 ? כולל נורות.

8.8.0120

792.00 396.00 2.00 יח' ג"ת מוגן התפוצצות "EX" נורת X28W2 מותקן במחסנים כימיקלים 
במעבדה .

8.8.0130

6,300.00 630.00 10.00 יח' ג"ת מוגן מים IP65 פנס חוץ לד W100 מסוג פרידום של ניסקו כולל זרוע 
ואביזרי התקנה.

8.8.0140

4,320.00 720.00 6.00 יח' ג"ת מוגן מים IP65 פנס חוץ לד W150 מסוג פרידום של ניסקו כולל זרוע 
ואביזרי התקנה.

8.8.0150

765.00 יח' ג"ת עגול בקוטר 95 ס"מ בהספק 60 וט דגם לונה של געש 8.8.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202168

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,080.00 288.00 35.00 יח' ג"ת חרום עם שלט יציאה דו צדדי דו תכליתי נורת LED דגם פרופייל 

אלקטרוזן לקיר שקוע בתקרה אקוסטית.
8.8.0170

13,500.00 270.00 50.00 יח' ג"ת חרום כנ"ל חד תכליתי דגם טופז של קו אלקטריק. 8.8.0180

17,550.00 270.00 65.00 יח' ג"ת חרום חד תכליתי עגול נורת לד W3 מותקן שקוע בתקרה דגם 
SHIRA1 או SHIRA2 או מוגן מים של אלקטרוזן.

8.8.0190

205,956.00205,956.00205,956.00205,956.00 גופי תאורהגופי תאורהגופי תאורהגופי תאורה 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות חשמל ותקשורת 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: עיין היטב תנאים ודרישות במפרט הטכני.

76,950.00 171.00 450.00 נקודה נקודות מאור רגילות. 8.9.0020

28,440.00 158.00 180.00 נקודה נקודות מאור ללא מפסק. 8.9.0030

234.00 117.00 2.00 נקודה נק' לחצן תאורה מואר. 8.9.0040

9,900.00 180.00 55.00 נקודה נקודת חיבור כח יחיד. 8.9.0050

2,070.00 207.00 10.00 נקודה נקודת חיבור קיר כח כפול בקירות. 8.9.0060

369.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית X16A5 סיום בשקע CEE מוגן מים. כמו נק' 
.CEE 5X16A ממ"ר ושקע N2XY 5X2.5 ח"ק חד פאזי אולם עם כבל

8.9.0070

22,950.00 765.00 30.00 נקודה נק' למזגן חד פאזי כולל קו פיקוד ללוח, כולל מפסק פקט בגג, כולל תיבת
הפעלה מזגנית כמופיע במפרט הטכני.

8.9.0080

900.00 900.00 1.00 נקודה נק' למזגן תלת פאזי בכבל N2XY 5X6 ממר עד לגג כולל קו פיקוד ללוח, 
כולל מפסק פקט בגג, כולל תיבת הפעלה מזגנית כמופיע במפרט הטכני.

8.9.0090

252.00 נקודה נק' למפוח שירותים. 8.9.0100

306.00 153.00 2.00 נקודה נקודה לטלפון. 8.9.0110

153.00 נקודה נקודה למסוף מחשב סיום שקע מחשב RJ45 CAT7תחה"ט. 8.9.0120

153.00 נקודה נקודה לטלויזיה / טל"כ . 8.9.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202169

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
360.00 נקודה נק' לחצן חרום ראשי. 8.9.0140

288.00 נקודה נק' לדוד מים חמים. 8.9.0150

324.00 קומפלט אספקה והתקנת תא פוטואלקטרי על קיר חיצוני בתיבה מוגנת מים כולל 
חיווט ע"י כבל N2XY 4X1.5 בצינור בקוטר 16 מלוח החשמל.

8.9.0160

27,720.00 126.00 220.00 נקודה נק' הכנה לגלאי עשן / כריזה / מתח נמוך כוללת מוביל בקוטר 16 מ"מ עם
חוט משיכה מניילון 4 מ"מ מתיבת חלוקה עד לאביזר, סיום בקופסא 55 עם

מכסה בקליט מחוזק ע"י ברגים ושלט הכנה לגלאי עשן.

8.9.0170

72.00 יח' תוספת לנק' עבור אביזר מוגן מים. 8.9.0180

1,620.00 162.00 10.00 נקודה .CIMA M-460 נק' קו הזנה לחשמל בלבד לתיבת שקעים 8.9.0190

1,440.00 144.00 10.00 נקודה .CIMA M-460 נק' קו הזנה טלפון ותקשורת בלבד לתיבת שקעים 8.9.0200

297.00 נקודה נק' לחצן חרום לכיתת מחשבים כולל לחצן שבירה תקני. 8.9.0210

207.00 נקודה נק' למפסק מורה לעמדות עבודה בחדר מחשבים. 8.9.0220

234.00 נקודה נק' פעמון כולל מפסק ופעמון. 8.9.0230

172,530.00172,530.00172,530.00172,530.00 נקודות חשמל ותקשורתנקודות חשמל ותקשורתנקודות חשמל ותקשורתנקודות חשמל ותקשורת 8.98.98.98.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת ומולטימדיה 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת

הערות: .1 כל הסעיפים להלן כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, 
חיבור והפעלה מושלמים ושילוט ויבוצעו לפי דרישת המתכנן ואנשי 

התקשורת של העיריה ועל פי המפרטהטכני העדכני לתכנון גני ילדים 
ובתי ספר. .2 עבודות הקבלן כוללות זיהוי וניתוב בשטח יחד עם אנשי 

התקשורת עד לפעולה תקינה של כל השרתים. .3 תשתית הטלפוניהתה יה
אחודה כולל שקעים ופנלים כדוגמת תשתית נקודות המחשב. .4 עבודות 

הקבלן כוללות שלוש שנים אחריות ושירות מיום המסירה לפי המפרט. .5 
כל עבודות התקשורת כוללהכבילה יבוצעו אך ורק ע"י קבלן תקשורת 

יעודי מאושר ע"י העיריה והמתכנן

11.00 מ"א הספקה והתקנה של כבל לתקשורת אחודה מחשבים/טלפון - גייגה ליין 
כפול תוצרת טלדור דגם CAT-7 1000MHZ HFFR  שמונה מוליכים 

AWG22/24 במבנה שזור בעל סיכוך כפול.כל זוג יסוכך במעטה 
אלומיניום תחת סיכוך רשת כללי 30% מושחל בצינורות ו/או מונח 

בתעלות וחיבור בקצוות החל מארון תקשורת עד ליח' קצה כולל 
התחברות למערכת הקי ימת והשמשתה כולל הגדרות ותכנות המערכת עד

לעבודה מושלמת עם סימון לפי תקן BASE/T/10 בשני הקצוות לרבות 
בדיקת תקינות הכבלים ודוח מאושר. יש לקבל אישור המתכנן לפני 

הרכישה

8.11.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202170

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 קומפלט מסד תקשורת ראשי  ''25/19 להתקנת ציוד בגובה u40 עומק 80 ס"מ כולל 

דלת קדמית זכוכית שקופה 2 כנפיים / פח אחורית 2 כנפיים אטומה עם 
מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45 כל אחד, כולל מסילות התקנה 
לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל '',19 ערכת הארקה, 2 מדפים קבועים 

30% חרור כולל רגליות פטריות קבועות עם עיגון לריצפה, כ ניסת כבלים 
עליונה ותחתונה קומפ'.

8.11.0040

3,150.00 קומפלט מסד תקשורת משני  ''25/19 להתקנת ציוד בגובה u34 עומק 80 ס"מ כולל 
דלת קדמית זכוכית שקופה 2 כנפיים / פח אחורית 2 כנפיים אטומה עם 

מנעול, מאוורר בתפוקת .M45'כל אחד, כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ 
CF גרמני לציוד בגודל '',19 ערכת הארקה, כניסת כבלים עליונה קומפ

8.11.0050

2,520.00 קומפלט מסד תקשורת לכיתות מחשבים או מדעים וטכנולוגיה ''25/19 להתקנת 
ציוד בגובה u24 עומק 60 ס"מ כולל דלת קדמית זכוכית שקופה פח 

אחורית אטומה עם מנעול,  מאוורר בתפוקת CFM45 כל אחד, כולל 
מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל '',19 ערכת הארקה, 

כניסת כבלים עליונה קומפ'.

8.11.0060

270.00 יח' פס 6 שקעים כולל מאמ"ת A16 ונורה תקע סיקון X32A3 כחול. כולל התקן
למניעת SPIKES והגנת שינוי מתח מותקנים קומפלט בארון.

8.11.0070

360.00 קומפלט מדף נשלף ע"י מסילות טלסקופיות בגובה u3 בעל התקן החלקה כדורי 
LAGER כולל התקן נעילה קפיצי במצב פתוח והתקן נעילה עם סגירת 

המגירה. המדף יפתח לאורך מלא שלפתיחתו ויאפשר נשיאה בעומס של 
60 ק"ג במצב פתוח.

8.11.0080

36.00 קומפלט חיבור מקצועי לפי תקן  CAT-7 שני קצוות בכבל גייגה ליין  בארון 
התקשורת וביח' הקצה RJ-45 לרבות שילוט תקני ע"י שילוט סנדוויץ' לפי 

המפרט.

8.11.0090

1,350.00 קומפלט התחברות מערכת התקשורת הקיימת כולל השמשה והגדרות וכול הדרוש 
לפעולה מושלמת של המערכת

8.11.0100

675.00 קומפלט פנל טלפוניה כנ"ל 50 מבואות UTP RJ45 מחווט לכבל 50 זוג כולל 
שילוט וסימון

8.11.0110

90.00 יח' .U0.5 או u1 (פנל שערות) פנל לניתוב מגשרים 8.11.0120

1,350.00 יח'  Lifetime Warranty מנהול אחריות HPE 1920S-24G-2SFP סוויץ מתג
HP בהתאם לתנאים של

8.11.0130

1,620.00 יח' סוויץ מתג HPE 1920S-24G-POE+370-2SFP SWITCH מנהול אחריות 
HP בהתאם לתנאים של Lifetime Warranty

8.11.0140

1,800.00 יח' נקודת גישה אלחוטית מדגם ZoneFlex T310 Ruckus כולל רישוי לבקר 8.11.0150

63.00 יח' .IU פנל עיוור 8.11.0160

540.00 קומפלט הארקת ארון תקשורת או ארון שרתים ופנלים קומפ' לפי המפרט. 8.11.0170

765.00 קומפלט הכנת שילוט עשוי PVC חרוט לפנלי תקשורת, לבלוק קורונה, לפנלי 
טלפוניה ולכל אביזרי התקשורת בחדר התקשורת ובנקודות קצה 

ובשקעים. כולל סימון הכבלים בשני קצוותיהם. הסימון יבוצע ע"י שרוול 
ליפוף שקוף שיכסה פיתקית מודפסת. שרוול ליפוף צבעוני קומפ'.

8.11.0180



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202171

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
765.00 קומפלט בדיקה אלקטרונית, אוהמית, חשמלית של כל הקוים, כולל בדיקת רציפות

הצטלבות, ניחות, אורך, ערב דיבור קרוב / רחוק, התנגדות בעזרת מכשיר 
יעודי במהירות 1000 מגההרץ לתקינות הקווים עפ"י תקן CAT  7 כולל 

הפקת דוח כתוב.

8.11.0190

תקשורת ומולטימדיהתקשורת ומולטימדיהתקשורת ומולטימדיהתקשורת ומולטימדיה 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

569,327.00569,327.00569,327.00569,327.00 ני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף קיים תאורה וכריני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף קיים תאורה וכריני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף קיים תאורה וכריני חשמל בית ספר ממד חיי טייב הר נוף קיים תאורה וכרי 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,125.00 81.00 125.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות 

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
9.11.0010

10,125.0010,125.0010,125.0010,125.00 טיח פניםטיח פניםטיח פניםטיח פנים 9.119.119.119.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,125.0010,125.0010,125.0010,125.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
274,500.00 183.00 1,500.00 מ"ר  9=R רמת שחיקה FULL BODY ריצוף כיתות באריחי גרניט פורצלן מסוג

במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר
10.31.0010

130,640.00 184.00 710.00 מ"ר ריצוף מסדרונות באריחי גרניט פורצלן מסוג FULL BODY רמת שחיקה 
R=10 במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר

10.31.0020

47,320.00 52.00 910.00 מ"א פנל לנ"ל 10.31.0030

2,925.00 585.00 5.00 מ"ר נגיש- ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח אזהרה או פס מוביל במידות 
30/30 ס"מ עם תבליט עגולה, צבעוני, דגם "EASY-GO" דוגמת "אלפקס" 

או ש"ע, לפי דרישות ת"י 1819 חלק ,6 מחיר יסוד 43 ש"ח/יח'

10.31.0040

455,385.00455,385.00455,385.00455,385.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.3110.3110.3110.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי אבן 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,392.00 266.00 212.00 מ"א חיפוי מדרגות באבן גרניט, שלח ברוחב 30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 

12 ס"מ ובעובי 2 ס"מ לרבות ליטוש וסילר, מחיר יסוד לאבן 140 ש"ח/מ"א
10.32.0010

56,392.0056,392.0056,392.0056,392.00 ריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבן 10.3210.3210.3210.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202172

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
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תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
125,860.00 203.00 620.00 מ"ר חיפוי מסדרונות וחדרי מדרגות באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת 

האדריכל, מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר
10.50.0010

125,860.00125,860.00125,860.00125,860.00 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 10.5010.5010.5010.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה בריצוף 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,356.00 63.00 212.00 מ"א נגיש- פס משונן נגד החלקה מאלומיניום במידות 30-50/4 מ"מ, מורכב על 

שלח המדרגה, לרבות חירוץ המדרגה, לפי דרישת ת"' 2279
10.63.0010

13,356.0013,356.0013,356.0013,356.00 סימון נגד החלקה בריצוףסימון נגד החלקה בריצוףסימון נגד החלקה בריצוףסימון נגד החלקה בריצוף 10.6310.6310.6310.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

650,993.00650,993.00650,993.00650,993.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הצביעה על גבי קירות קיימים/משופצים תכלול את כל עבודות 

ההכנה לצביעת הקיר לרבות תיקוני טיח, סתימת חורים ושיוף או כל 
תיקון אחר נדרש.

101,625.00 25.00 4,065.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות
שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

11.11.0020

101,625.00101,625.00101,625.00101,625.00 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.1111.1111.1111.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

101,625.00101,625.00101,625.00101,625.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,590.00 1,530.00 3.00 יח' חלון בהתאם לפרט א-2 12.1.0010

4,590.004,590.004,590.004,590.00 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,590.004,590.004,590.004,590.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,065.00 173.00 405.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים במידות 60/60 חצי שקועים

לבחירת האדריכל. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, 
אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד 
הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 59 

ש''ח/מ''ר)

22.21.0010
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כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
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תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

70,065.0070,065.0070,065.0070,065.00 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרלייםתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרלייםתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרלייםתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים 22.2122.2122.2122.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,080.00 184.00 120.00 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0

מ')
22.25.0010

22,080.0022,080.0022,080.0022,080.00 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.2522.2522.2522.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83,850.00 130.00 645.00 מ"א סגירה אנכית או אופקית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בגובה עד 60 ס"מ 

צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה
(בגובה עד 1.0 מ' ) הכלעד גמר מושלם מוכן לצביעה

22.26.0010

23.40 9.00 2.60 יח' תוספת בגין סינר מגבס ירוק 22.26.0020

83,873.4083,873.4083,873.4083,873.40 סגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.2622.2622.2622.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

176,018.40176,018.40176,018.40176,018.40 רכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבניין 22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הריסות ופירוקים 24 פרק:

הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המפקח לשימוש חוזר, יפורקו 

בזהירות מירבית, כדי למנוע פגיעה בשלמותם, ויאוחסנו בשטח האתר, 
במחסן שברשות המזמין.

הערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקיםהערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקיםהערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקיםהערות כלליות לפרק 24 הריסות ופירוקים 24.124.124.124.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון 24.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
792.00 99.00 8.00 מ"ר הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ, 

לרבות חגורות בטון בתוך הבניה
24.12.0010

1,499.40 126.00 11.90 יח' הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 35 ס"מ, 
לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

24.12.0020

3,429.00 135.00 25.40 יח' הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 40 ס"מ, 
לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

24.12.0030

1,053.00 162.00 6.50 יח' הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 60 ס"מ, 
לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

24.12.0040

6,773.406,773.406,773.406,773.40 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בהריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בהריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בהריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי ב 24.1224.1224.1224.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת תקרות וקורות בטון 24.13 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,610.00 261.00 10.00 מ"ר פריצת פתח בתקרת בטון מסיבית מטויחת בעובי 30 ס"מ, לרבות מיקום 

חיזוקים, חיתוך הזיון או חציבה בזהירות מסביב לזיון בהתאם להנחיות 
המפקח

24.13.0010

2,610.002,610.002,610.002,610.00 הריסת תקרות וקורות בטוןהריסת תקרות וקורות בטוןהריסת תקרות וקורות בטוןהריסת תקרות וקורות בטון 24.1324.1324.1324.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים 24.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,505.00 61.00 205.00 מ"א הריסה ופינוי של מדרגות יצוקות מטרצו/חיפוי מדרגות בהתאם לקיים 

באתר
24.14.0010

12,505.0012,505.0012,505.0012,505.00 הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועיםהריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועיםהריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועיםהריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים 24.1424.1424.1424.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות 24.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,680.00 360.00 13.00 מ"ר חציבה או הגדלה של פתחים במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 40 ס"מ, 

לרבות פינוי ההריסות, עיבוד צורת הפתח ע"י יציקת חגורות בטון 
והשלמת עבודת הטיח לרבות שימושבסרגלי טיח ועד לגמר מלא מוכן 

לצבע.

24.21.0010

2,970.00 270.00 11.00 מ"ר חציבה או הגדלה של פתחים בשטח בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 
ס"מ, לרבות פינוי ההריסות עיבוד צורת הפתח ע"י יציקת חגורות בטון 
והשלמת עבודת הטיח לרבות שימוש בסרגלי טיח ועד לגמר מלא מוכן 

לצבע.

24.21.0020

7,650.007,650.007,650.007,650.00 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרותחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרותחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרותחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות 24.2124.2124.2124.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק ריצוף 24.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68,480.00 32.00 2,140.00 מ"ר פירוק ריצוף קיים לרבות תשתית הטיט והשומשום ופינוי כל הפסולת 

למטמנה מורשית (פינוי תשתית הטיט והשומשום בהתאם להנחיות 
המפקח)

24.41.0010

14,070.00 14.00 1,005.00 מ"א פירוק שיפולי ריצוף קיימים ללא פגיעה בטיח שמעל הפנל. העבודה 
כוללת את תיקון הטיח מעל הפנל.

24.41.0020

82,550.0082,550.0082,550.0082,550.00 פירוק ריצוףפירוק ריצוףפירוק ריצוףפירוק ריצוף 24.4124.4124.4124.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח 24.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,425.00 45.00 565.00 מ"ר פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים 

להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט
24.42.0010

18,900.00 63.00 300.00 מ"ר פירוק חיפוי לוחות אבן/שיש מקירות קיימים, לרבות סיתות שכבת הטיט 24.42.0020

44,325.0044,325.0044,325.0044,325.00 פירוק חיפוי קירות וסיתות טיחפירוק חיפוי קירות וסיתות טיחפירוק חיפוי קירות וסיתות טיחפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח 24.4224.4224.4224.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה 24.60 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202175

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
495.00 99.00 5.00 יח' פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר 24.60.0010

405.00 135.00 3.00 יח' פירוק חלונות מאלומיניום ומשקופיהם - בשטח מעל 2 מ"ר ועד 5 מ"ר 24.60.0020

675.00 225.00 3.00 יח' פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח מעל 5 מ"ר ועד 10 מ"ר 24.60.0030

3,400.00 68.00 50.00 מ"א פירוק מעקה פלדה קיים אופקי או משופע (למהלך מדרגות) בגובה עד 120
ס"מ

24.60.0040

4,975.004,975.004,975.004,975.00 פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדהפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדהפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדהפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה 24.6024.6024.6024.60 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום 24.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,025.00 45.00 845.00 מ"ר פירוק תקרות אקוסטיות, תקרות פח ותקרות גבס קיימות לרבות פירוק 

אלמנטי התליה, גופי תאורה והבידוד
24.70.0010

38,025.0038,025.0038,025.0038,025.00 פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםפירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום 24.7024.7024.7024.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

199,413.40199,413.40199,413.40199,413.40 הריסות ופירוקיםהריסות ופירוקיםהריסות ופירוקיםהריסות ופירוקים 24242424 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל בית ספר מיגון קרינה 91 פרק:

ELF מיגום קרינה בלתי מיננת 91.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע מיגון קרינה עפ"י מפרט מצורף למיגון ציוד חשמל וללוחות חשמל 

ותעלות חשמל , המיגון ייתבצע ע"י חברה בעלת נסיון בתחום. מחיר 
הסעיפים כולל בדיקות קרינהלאחר ביצוע והתחייבות להורדת ערך קרינה

ל 2 מיליגאוס בצריכה אופינית לכל אזורי השהייה . יש לאשר חומרים 
טרם התקנתם אצל הפיקוח. יש לספק אישור מכון התקנים לח ומרים, 

טבלאות חומרים ועמדיה בדרישות המפרט. יש להיצמד למפרט טכני מיגון 
קרינה המצורף. על הקבלן המבצע להנפיק דוח קרינה ע"י מודד קרינה 

מוסמך להוכחת הורדתהשטף המגנטי בחדרים הסמוכים לארונות החשמל. 
המחיר יהיה עד לרמת ערך של 2 מיליגאוס מקסימום בכל מקום בשהייה 

ממושכת בחדרים הסמוכים לארונות החשמל. כל החומרים

3,600.00 450.00 8.00 מ"ר Non) חיפוי תקרות, גג וקירות לקירות בהתאם למפרט ותכניות. ע"י פלדת
oriented silicon steel) שנאים/סיליקון במספר שכבות של לוחות בעובי 

0.35 מ"מ עד לעובי כולל מינימאלי של 1.05 מ"מ ( 4 שכבות מודבקות זו 
לזו הכוללות שכבת בידוד גלווני על מנת לייצר התנגדות מקסימלית 

 Non Oriented,  פלדת סיליקון בעלת תכונות מתועדות של הפירוט ה בא(
:Fully Processed ובעל חדירות מגנטית יחסית של לפחות 52000 כולל 
אישורי פרמביוליות של הפלדה ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן, יבוא 

אירופה. על הקבלן להגיש אישור מקור ארץ היצור של החומר ו/או חשבון
ספק תואם ציפוי לקה - בידוד לפלדת שנאים משני צידי הפלד

91.1.0020

270.00 מ"ר חומר בידוד שאינו סופח לחות שכבת חומר מבודד המותקנת בין שכבות 
האלומיניום והפלדה בעובי 2 מ"מ. שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומר 
בידוד חשמלי עמיד שאינו סופח לחות- יש להקפיד על חומר העומד תקני 

בטיחות אש בהתאם לתקן ישראלי 921 (על חלקיו) תגובות בשרפה של 
חומרי בנייה ותקן ישראלי 755 לסיווג.תפקיד שכבת הבידוד ה ינו במניעת 

מגע בין החומרים המתכתיים.האלומיניום והפלדה הינם חומרים בעלי 
הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי שעלול לגרום להאצת השיתוך (קורוזיה) 

החומר הינו כגון יריעות PVC או פוליאטילן או יריעות Compriban חברת
העוגנפלט קיבוץ העוגן המחיר יכלול לוחות צמנט בחיפוי חיצוני, בהתאם

למפרט ותכניו

91.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202176

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
450.00 מ"ר חיפוי כגון תקרות וקירות ודלתות לוחות חשמל בהתאם למפרט 

ותכניות.ע"י לוחות אלומיניום המותקנת בכיוון המקור הפולט. שיכבה זו 
מתבצעת ע"י שימוש בלוחות אלומיניום בעלי מוליכות חשמלית גבוהה  

עובי שכבה תהיה 3  מ"מ לפחות. על הקבלן להגיש אישורי מוליכות 
חשמלית של האלומיניום. האלומיניום בעובי מצטבר של 6 מ"מ בהתאם ל 

מפרט

91.1.0040

585.00 מ"ר חומר בידוד שאינו סופח לחות שכבת חומר מבודד המותקנת בין שכבות 
האלומיניום והפלדה בעובי 2 מ"מ. שיכבה זו מתבצעת ע"י שימוש בחומר 
בידוד חשמלי עמיד שאינו סופח לחות- יש להקפיד על חומר העומד תקני 

בטיחות אש בהתאם לתקן ישראלי 921 (על חלקיו) תגובות בשרפה של 
חומרי בנייה ותקן ישראלי 755 לסיווג.תפקיד שכבת הבידוד ה ינו במניעת 

מגע בין החומרים המתכתיים.האלומיניום והפלדה הינם חומרים בעלי 
הפרש פוטנציאל אלקטרוכימי שעלול לגרום להאצת השיתוך (קורוזיה) 

החומר הינו כגון יריעות PVC או פוליאטילן או יריעות Compriban חברת
העוגנפלט קיבוץ העוגן המחיר יכלול לוחות צמנט בחיפוי חיצוני, בהתאם

למפרט ותכניו

91.1.0050

765.00 מ"ר חיפוי "קל משקל" לדלתות אדריכליות בנישת לוח חשמל בהתאם למפרט 
ותכניות.לוחות פלדה סיליקון ולוחות אלומיניום ובידוד PVC המותקנת 

בכיוון המקור הפולט. לפי המפרט הטכני על הקבלן להגיש אישורי 
מוליכות חשמלית של האלומיניום ושל מקור הייצור.האלומניום בעובי 

מצטבר של 3 מ"מ בהתאם למפרט

91.1.0060

315.00 קומפלט הארקות משטח האלומיניום בכל חלקי המיגון וחיבורו לפס השוואת 
פוטנציאלים מקומי, כולל חיפוי רצפה, קירות, דלתות וכו'.

91.1.0070

765.00 קומפלט בדיקת מודד מוסמך לכל חלקי המבנה והוצאת דו"ח בהתאם לדרישות אגף
קרינה בלתי מיננת במשרד הגנת הסביבה

91.1.0080

3,600.003,600.003,600.003,600.00 ELF מיגום קרינה בלתי מיננתELF מיגום קרינה בלתי מיננתELF מיגום קרינה בלתי מיננתELF מיגום קרינה בלתי מיננת 91.191.191.191.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,600.003,600.003,600.003,600.00 מתקני חשמל בית ספר מיגון קרינהמתקני חשמל בית ספר מיגון קרינהמתקני חשמל בית ספר מיגון קרינהמתקני חשמל בית ספר מיגון קרינה 91919191 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,779,969.801,779,969.801,779,969.801,779,969.80 שיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגותשיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגותשיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגותשיפוץ עומק - כיתות, מסדרונות וחדרי מדרגות 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202177

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
720.00 72.00 10.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים 

תת-קרקעיים
1.20.0010

720.00720.00720.00720.00 חפירהחפירהחפירהחפירה 1.201.201.201.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 80.00 25.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות עד

100 מ"ק
1.30.0010

1,280.00 64.00 20.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה ליסודות עוברים, הרחבות וכד' לעומק שאינו עולה על
1 מ'

1.30.0020

3,280.003,280.003,280.003,280.00 חפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבהחפירה ו/או חציבה 1.301.301.301.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,000.004,000.004,000.004,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
940.00 47.00 20.00 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים 2.11.0010

517.00 47.00 11.00 מ"ר מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים 2.11.0020

77.00 7.00 11.00 מ"ר מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון 2.11.0030

1,534.001,534.001,534.001,534.00 מצעיםמצעיםמצעיםמצעים 2.112.112.112.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,692.00 972.00 11.00 מ"ק יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) 2.12.0010

10,692.0010,692.0010,692.0010,692.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאותיסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.122.122.122.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,944.00 184.00 16.00 מ"ר מרצפי בטון משופעים ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או 

על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)-עבור מדרגות.
2.50.0010

3,685.00 335.00 11.00 מ"ר מרצפי בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע 
בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

2.50.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202178

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,629.006,629.006,629.006,629.00 מרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפותמרצפים ורצפות 2.502.502.502.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,915.00 1,287.00 45.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ 2.61.0010

26,730.00 1,215.00 22.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ 2.61.0020

14,040.00 1,170.00 12.00 מ"ק קירות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ 2.61.0030

98,685.0098,685.0098,685.0098,685.00 קירות בטוןקירות בטוןקירות בטוןקירות בטון 2.612.612.612.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,440.00 1,305.00 8.00 מ"ק קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) ברוחב 20 ס"מ 

לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה
2.71.0010

10,440.0010,440.0010,440.0010,440.00 קורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקותקורות ומעקות 2.712.712.712.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,463.00 209.00 7.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 15 ס"מ 2.81.0010

2,430.00 243.00 10.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 20 ס"מ 2.81.0020

7,722.00 286.00 27.00 מ"ר תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ 2.81.0030

11,615.0011,615.0011,615.0011,615.00 תקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלאתקרות וגגות בטון מלא 2.812.812.812.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,008.00 504.00 2.00 מ"ק שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ק 

חוזק 40
2.85.0010

440.00 20.00 22.00 מ"א רולקות משולשות במידות x66 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד 
בנפרד)-גגות

2.85.0020

1,448.001,448.001,448.001,448.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגותבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.852.852.852.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,720.00 324.00 30.00 מ"ר משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ בחדרי 

מדרגות
2.92.0010

15,165.00 337.00 45.00 מ"ר משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה ",5 חשיפה 2-4) בעובי 20 
ס"מ

2.92.0020

10,695.00 69.00 155.00 מ"א משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ 2.92.0030

35,580.0035,580.0035,580.0035,580.00 משטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגותמשטחים ומשולשי מדרגות 2.922.922.922.92 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,250.00 45.00 250.00 יח' עוגן כימי בקוטר 12 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 15 מ"מ ובעומק 220 

מ"מ, הזרקת דבק כימי והחדרת קוץ בקוטר 12 מ"מ. הקוצים יהיו באורך 
מינימום של 72 ס"מ (50 מבולטים מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

2.97.0010

11,250.0011,250.0011,250.0011,250.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תע 2.972.972.972.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,416.00 4,401.00 16.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.99.0010

70,416.0070,416.0070,416.0070,416.00 פלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיוןפלדת זיון 2.992.992.992.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

258,289.00258,289.00258,289.00258,289.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,034.00 47.00 22.00 מ"א איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות 

משוכללות מושבחות בפולימר  ,SBS בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון 
לבד פוליאסטר, לרבות רצועתזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, 

רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני 
מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או "ספיר פימר B-2000" או ש"ע

בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי 
מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

5.13.0010

1,530.00 102.00 15.00 מ"ר איטום גגות שטוחים ומרפסות ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות 
 "R4 בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפז SBS, אלסטומריות מושבחות בפולימר
או "ביטומגום R4" או "ספירפלקס  לבן" או"ישראנובה R4" או ש"ע, עם 

שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה 
מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות הבה ה 

GS-474 תחת ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר
" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

5.13.0020

120.00 6.00 20.00 מ"ר תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה 5.13.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
682.00 31.00 22.00 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות 

פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל 
והמעקה ע"י חומר אטימה אלסמרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 921" או 

"ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או 
"אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

5.13.0040

3,366.003,366.003,366.003,366.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
693.00 63.00 11.00 מ"ר איטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות 

מושבחות בפולימר SBS מסוג R , כדוגמת "פוליפז R5 חול" או 
"ביטומגום R5 שחור" או "ספירפלקס R5 שח"או "ישראנובה R5 שחור" או

ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה  בפריימר  
ביטומני מסוג "GS-474" או "פריימר 101" או "ספיר פריימר B-2000" אוע 

בכמ ות 300 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ

5.23.0010

693.00693.00693.00693.00 איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטואיטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטו 5.235.235.235.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללות וירי 5.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,980.00 99.00 20.00 מ"ר איטום קירות וקורות יסוד בשכבה אחת של יריעות ביטומניות 

אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז R5 חול" או 
"ביטומגום R5 שחור" או "ספירפלקס R5 שחוראו"ישראנובה R5 שחור" או

ש"ע בעובי 5 מ"מ בהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ לרבות פריימר ביטומני 
והדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ באמצעות 

בימן מ נושב 75/25

5.34.0010

איטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללותאיטום קירות ורצפות ביריעות ביטומניות משוכללות1,980.001,980.001,980.001,980.00 5.345.345.345.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,275.00 47.00 325.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל 

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

שכבות-איטום מתחת לציפוי אבן בחזיתות

5.35.0010

15,275.0015,275.0015,275.0015,275.00 איטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטיאיטום קירות בציפוי צמנטי 5.355.355.355.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
435.00 29.00 15.00 מ"ר  F-30 בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף

בעובי 3 ס"מ
5.70.0010

6,840.00 36.00 190.00 מ"ר בידוד תרמי לקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד 
(קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות X12560 ס"מ ובעובי 

3 ס"מ

5.70.0020

7,275.007,275.007,275.007,275.00 בידוד תרמי ואקוסטיבידוד תרמי ואקוסטיבידוד תרמי ואקוסטיבידוד תרמי ואקוסטי 5.705.705.705.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

28,589.0028,589.0028,589.0028,589.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי אבן 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,800.00 256.00 50.00 מ"ר ריצוף פודסטים באריחי אבן גרניט במידות לבחירת האדריכל לרבות 

ליטוש וסילר, מחיר יסוד האבן 100 ש"ח/מ"ר
10.32.0010

12,800.0012,800.0012,800.0012,800.00 ריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבןריצוף באריחי אבן 10.3210.3210.3210.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

12,800.0012,800.0012,800.0012,800.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,040.00 342.00 120.00 מ"א נדבכי ראש (" קופינג ") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד 

לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן
14.30.0010

41,040.0041,040.0041,040.0041,040.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראשעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.3014.3014.3014.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
179,520.00 374.00 480.00 מ"ר חיפוי קירות חוץ בלוחות אבן מלוטשת הונד בעובי 4 ס"מ, לרבות יציקת 

בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7 ס"מ. העבודה כוללת 4 
קידוחים בכל אבן, חיבורחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת 
הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 

מצפה או אבן ג'מעין קשה 150 ש"ח/מ"ר

14.50.0010

7,200.00 15.00 480.00 מ"ר רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ כל 10/10 ס"מ, לרבות עיגונה 14.50.0020

186,720.00186,720.00186,720.00186,720.00 חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 14.5014.5014.5014.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,890.00 315.00 6.00 מ"א חיפוי אדני חלונות (ספים)  ברוחב  עד  30 ס"מ  בלוחות  אבן בעיבוד 

"מוטבה", בעובי 5 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז 
המים

14.60.0010

2,790.00 279.00 10.00 מ"א חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב עד 15 ס"מ בלוחות אבן בעיבוד 
"מוטבה", בעובי 5 ס"מ

14.60.0020

2,052.00 342.00 6.00 מ"א חיפוי משקופים לפתחים ברוחב עד 15 ס"מ בלוחות אבן  בעיבוד 
"מוטבה", בעובי 5 ס"מ

14.60.0030

6,732.006,732.006,732.006,732.00 עיבוד פתחים בקירות מחופיםעיבוד פתחים בקירות מחופיםעיבוד פתחים בקירות מחופיםעיבוד פתחים בקירות מחופים 14.6014.6014.6014.60 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,150.00 162.00 75.00 מ"א זויתן במידות 80/80/8 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים 14.70.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202182

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,150.0012,150.0012,150.0012,150.00 תוספות למחירי החיפויים בקירותתוספות למחירי החיפויים בקירותתוספות למחירי החיפויים בקירותתוספות למחירי החיפויים בקירות 14.7014.7014.7014.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

246,642.00246,642.00246,642.00246,642.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

מעלית פיתוח 17.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
157,500.00 157,500.00 קומפלט1.00 מחיר למעלית MRL מס' 2 בפיתוח ל-13 נוסעים, 2 תחנות, פיקוד 

אוניברסלי רושם - הכל לפי המפרט
17.3.0010

54,000.00 10,800.00 5.00 קמ מסל מחיר שנת שרות למעלית כולל חלפים לאחר תקופת האחריות 17.3.0020

211,500.00211,500.00211,500.00211,500.00 מעלית פיתוחמעלית פיתוחמעלית פיתוחמעלית פיתוח 17.317.317.317.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

211,500.00211,500.00211,500.00211,500.00 מעליותמעליותמעליותמעליות 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

קופינג 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,040.00 342.00 120.00 מ"א קופינג לקירות ברוחב 40-35 ס"מ בעובי 5 ס"מ 40.1.0010

41,040.0041,040.0041,040.0041,040.00 קופינגקופינגקופינגקופינג 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחים ושבילים 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,840.00 207.00 120.00 מ"ר משטח בטון ב-30 למדרגות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל 

מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים
40.2.0010

24,840.0024,840.0024,840.0024,840.00 משטחים ושביליםמשטחים ושביליםמשטחים ושביליםמשטחים ושבילים 40.240.240.240.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,560.00 112.00 630.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ,  מלבניות במידות 10/20 ס"מ או 

רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון 
צבעוני - על בסיס מלט לבן-לפי פרט 1

40.3.0010

4,680.00 1,170.00 4.00 יח' תוספת למכסה דגם כרמל 66 תוצרת וולפמן 40.3.0020

192.00 192.00 1.00 מ"ר נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים) 
בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 

,6 בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור-לפי פרט 2

40.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202183

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
224.00 224.00 1.00 מ"ר נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים) 

בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 
,6 בגוון לבן-לפי פרט 2

40.3.0040

75,656.0075,656.0075,656.0075,656.00 ריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבות 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדרגות וחגורות בטון 40.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,800.00 315.00 120.00 מ"א מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 35/17 ס"מ מחורץ נגד החלקה בגוון 

אפור, לרבות משטח  בטון ב -30 משופע, מצע מהודק וזיון הבטון.מדרגות 
טרומיות במחיר יסוד 100 ש"ח/מ"א -לפי פרט 7

40.52.0010

37,800.0037,800.0037,800.0037,800.00 מדרגות וחגורות בטוןמדרגות וחגורות בטוןמדרגות וחגורות בטוןמדרגות וחגורות בטון 40.5240.5240.5240.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני גן 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,050.00 61.00 50.00 מ"א אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון ,גוון אפור - לפי 

פרט 1
40.54.0010

58,500.00 1,170.00 50.00 מ"ר פרגולה מעץ עבור אזור המתנה לאוטובוס לפי פרטו 15 ומפרט מיוחד 40.54.0020

61,550.0061,550.0061,550.0061,550.00 אבני גןאבני גןאבני גןאבני גן 40.5440.5440.5440.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 40.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,464.00 1,368.00 23.00 מ"ק יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 40 ס"מ ורוחב מעל 

1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)
40.61.0010

68,040.00 1,701.00 40.00 מ"ק קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20-40 ס"מ ובגובה מ- 
2.01 ועד 7.0 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון

(לפי 60 ק"ג "ק)

40.61.0020

5,670.00 90.00 63.00 מ"ק תוספת לסעיפים 40.061.0051-0101 עבור זיון בכמות מעל ל - 60 ק"ג 
למ"ק ועד 80 ק"ג למ"ק

40.61.0030

105,174.00105,174.00105,174.00105,174.00 קירות תומכיםקירות תומכיםקירות תומכיםקירות תומכים 40.6140.6140.6140.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

346,060.00346,060.00346,060.00346,060.00 פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 5.00 100.00 מ"ר עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים 

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

41.1.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202184

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,300.00 243.00 100.00 מ"ק קומפוסט לשטחים שגודלם עד 250 מ"ר (בכמות של כ-25 מ"ק לדונם) 41.1.0020

8,160.00 68.00 120.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות קטנה, משאית אחת) 41.1.0030

32,960.0032,960.0032,960.0032,960.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינוןעיבוד הקרקע ואדמת גינוןעיבוד הקרקע ואדמת גינוןעיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 20.00 100.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר) 41.2.0010

12,600.00 63.00 200.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' 6 (10 ליטר) 41.2.0020

2,028.00 338.00 6.00 יח' עצים גודל 8 בקוטר "2 לרבות זוג סמוכות 41.2.0030

5,760.00 720.00 8.00 יח' עצים  "גודל 10" בקוטר גזע "4 ו- 60 ליטר קומפוסט לעץ 41.2.0040

22,388.0022,388.0022,388.0022,388.00 נטיעהנטיעהנטיעהנטיעה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
306.00 306.00 1.00 יח' ברז אלכסון, דוגמת "דורות" או ש"ע קוטר "2 41.3.0010

990.00 990.00 1.00 יח' מד מים רב זרמי + פלט חשמלי לרבות רקורדים, דוגמת "ארד" או ש"ע, 
1  1/2"

41.3.0020

1,692.00 1,692.00 1.00 יח'  XL מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "1/2 1 לספיקה עד 12  מק"ש  דגם
שיווק ארי או ש"ע

41.3.0030

675.00 675.00 1.00 יח' מסנן רשת קוטר "1.5 תוצרת "עמיעד" או ש"ע 41.3.0040

738.00 738.00 1.00 יח' מסנן דיסקיות קוטר "1/2 ,1 סופר, 120 מש, ספיקה 10 מק"ש דוגמת 
"ארקל" או ש"ע

41.3.0050

2,700.00 2,700.00 1.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט 
בלומגארד" דגם OR-2850 או ש"ע, במידות X590X855320 מ"מ לרבות 

בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול

41.3.0060

7,101.007,101.007,101.007,101.00 אביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרהאביזרים לראש בקרה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
873.00 873.00 1.00 יח' מחשב דגם " "AC-6 תוצרת "גלקון" או ש"ע, 24 וולט עם 6 תחנות 41.4.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202185

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

873.00873.00873.00873.00 מחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיהמחשבים ובקרי השקיה 41.441.441.441.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
120.00 6.00 20.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 4 רך, קוטר 16-17 מ"מ, 

לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 
וכיסוי נמדדים בנפרד)

41.5.0010

720.00 9.00 80.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 25 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

41.5.0020

1,540.00 11.00 140.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ, לרבות 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי 

נמדדים בנפרד)

41.5.0030

750.00 15.00 50.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 40 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

41.5.0040

480.00 24.00 20.00 מ"א צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר 63 מ"מ, 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה 

וכיסוי נמדדים בנפרד)

41.5.0050

1,620.00 108.00 15.00 מ"א שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 160 מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי 
מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

41.5.0060

1,500.00 75.00 20.00 מ"א שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי 
מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

41.5.0070

6,730.006,730.006,730.006,730.00 צנרת השקיהצנרת השקיהצנרת השקיהצנרת השקיה 41.541.541.541.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 6.00 200.00 מ"א שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 17  מ"מ, טפטפת כל 

40-50 ס"מ
41.6.0010

120.00 4.00 30.00 יח' מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר 
6 מ"מ בצורת U ובאורך 40 ס"מ

41.6.0020

495.00 495.00 1.00 יח' שסתום ואקום מחלק/מנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 41.6.0030

1,815.001,815.001,815.001,815.00 שלוחות טפטוףשלוחות טפטוףשלוחות טפטוףשלוחות טפטוף 41.641.641.641.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202186

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,355.00 5,355.00 1.00 יח' ראש מערכת קוטר "1/2 1 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), 

מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, 
יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה 

או מגוף חשמלי ,DC מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים,
וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלותי מדדו בנפרד) - ראה 

פרט 24

41.7.0010

5,355.005,355.005,355.005,355.00 ראשי מערכתראשי מערכתראשי מערכתראשי מערכת 41.741.741.741.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

77,222.0077,222.0077,222.0077,222.00 גינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

גדר 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,320.00 504.00 80.00 מ"א גדר מנרב גובה 2.2 מ' כולל גילוון וצבע - ראה פרט 6 42.1.0010

40,320.0040,320.0040,320.0040,320.00 גדרגדרגדרגדר 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספסלים, שולחנות וביתנים 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,968.00 2,484.00 2.00 יח' נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "מטרופוליני" או ש"ע, במידות 180/70 ס"מ 

וגובה 77 ס"מ, מסעד היד יצוק מבטון. מושב הספסל והמשענת עשויים 
מלוחות עץ צבועים לפי פרט12

42.2.0010

4,968.004,968.004,968.004,968.00 ספסלים, שולחנות וביתניםספסלים, שולחנות וביתניםספסלים, שולחנות וביתניםספסלים, שולחנות וביתנים 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים 42.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,072.00 536.00 2.00 יח' עמוד מחסום לרכב מיצקת ברזל מעוצב בגובה 62 ס"מ כדוגמת "מחסום 

מור 60" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע - ראה פרט 9
42.3.0010

405.00 405.00 1.00 יח' עמוד מחסום לרכב דגם "נשלף/קבוע" תוצרת "אור תעש" או ש"ע, מצינור 
פלדה מגולוון וצבוע קוטר ",6 בגובה 70/60 ס"מ, עם כיפה מעוגלת

42.3.0020

1,477.001,477.001,477.001,477.00 מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופנייםמחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופנייםמחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופנייםמחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים 42.342.342.342.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים ומסתורי כביסה 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,536.00 1,512.00 3.00 יח' אשפתון מרובע דגם "לביא" - ראה פרט 13 42.4.0010

4,536.004,536.004,536.004,536.00 אשפתונים ומסתורי כביסהאשפתונים ומסתורי כביסהאשפתונים ומסתורי כביסהאשפתונים ומסתורי כביסה 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ברזיה 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202187

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,743.00 4,743.00 קומפלט1.00 ברזיה מבטון טרום, בגמר חלק במידות 33/48 ס"מ ובגובה 85 ס"מ, עם 2 

ברזי לחיצה מוגנים אנטי ונדאלי דגם  "יהלום קטן" תוצרת"שחם אריכא" 
או שו"ע, גוון אפור לרבות ביסוס ותעלה לניקוז

42.5.0010

4,743.004,743.004,743.004,743.00 ברזיהברזיהברזיהברזיה 42.542.542.542.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

56,044.0056,044.0056,044.0056,044.00 ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעקות 44 פרק:

מעקה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,960.00 387.00 80.00 מ"א מעקה מנרב לפי פרט גובה 1.2 מ' - ראה פרט 5 44.1.0010

14,625.00 225.00 65.00 מ"א מאחז יד קוטר 40 מ"מ - ראה פרט 8 44.1.0020

45,585.0045,585.0045,585.0045,585.00 מעקהמעקהמעקהמעקה 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,820.00 8,820.00 1.00 יח' שער דו כנפי דגם מנרב רוחב 450/225 כולל כל הדרוש - ראה פרט 6 44.2.0010

4,860.00 4,860.00 1.00 יח' שער דו כנפי דגם מנרב רוחב 250/225 כולל כל הדרוש - ראה פרט 6 44.2.0020

2,880.00 2,880.00 1.00 יח' שער חד כנפי 110/200 - ראה פרט 7 44.2.0030

16,560.0016,560.0016,560.0016,560.00 שעריםשעריםשעריםשערים 44.244.244.244.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

62,145.0062,145.0062,145.0062,145.00 מעקותמעקותמעקותמעקות 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 51 פרק:

תת פרק 0.10 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 1.00 300.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 51.1.0010

810.00 405.00 2.00 יח' התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא 
פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

51.1.0020

1,360.00 68.00 20.00 מ"א פירוק אבני שפה והנחתן מחדש 51.1.0030

600.00 12.00 50.00 מ"א פירוק אבני גן ופנויין 51.1.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202188

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,600.00 68.00 200.00 מ"ר פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות 45/45/5 

ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ והרכבתם מחדש, לרבות חול (אם נדרש)
51.1.0050

720.00 36.00 20.00 מ"א פירוק גדר מפרופילי פלדה או רשתות פלדה מרותכות, בגובה עד 2 מ' 51.1.0060

1,080.00 54.00 20.00 מ"א פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט 51.1.0070

7,200.00 72.00 100.00 מ"ר פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ 51.1.0080

לא לחישוב !!! 300.00 1.00 יח' כריתת עצים מכל סוג לרבות פינוי 51.1.0090

לא לחישוב !!! 1,200.00 4.00 יח' העתקת עץ בוגר מגודל 1 עד גובה 6מ' לכל מקום שידרש לרבות ליווי 
אגרונום הכל לפי דרישת פקיד היערות והיתר כריתה/העתקה

51.1.0100

25,670.0025,670.0025,670.0025,670.00 תת פרק 0.10תת פרק 0.10תת פרק 0.10תת פרק 0.10 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,500.00 43.00 500.00 מ"ק חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו 

לצורכי מילוי או העברה למיון ולגריסה באתר העבודה לכמות של עד 
5,000 מ"ק

51.2.0010

60,000.00 60,000.00 קומפלט1.00 פריצה והכשרת דרך שרות  עד לשטחי הפיתוח  בחזית המערבית וזאת 
לצורך הסדרת גישה לביצוע עבודות הבניה.המחיר כולל פינוי פסולת 

קיימת למטמנה מאושרת לרבות תשלום האגרה, תשתית לדרך, פירוק שני 
שערים קיימים והתקנתם מחדש עם סיום העבודות, גידור שטח המבנה 
הסמוך (ישיבה) בתקופת העבודות, וכל הדרוש  להכשרת הדרך לרכב.

51.2.0020

81,500.0081,500.0081,500.0081,500.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,800.00 135.00 80.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ל-100% 51.3.0010

10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00 מצעיםמצעיםמצעיםמצעים 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תעלות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,500.00 450.00 30.00 מ"א קוו ניקוז קוטר 40 51.4.0010

21,600.00 360.00 60.00 מ"א קוו ניקוז קוטר "?8 מפלדה 51.4.0020

1,440.00 720.00 קומפלט2.00 חיבור קוו חדש שוחה הקיימת 51.4.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202189

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

36,540.0036,540.0036,540.0036,540.00 תעלותתעלותתעלותתעלות 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצע 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
720.00 144.00 5.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 

המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק
51.30.0010

720.00720.00720.00720.00 מצעמצעמצעמצע 51.3051.3051.3051.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עב'  אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,600.00 32.00 550.00 מ"ר ציפוי מגרש בספורט-קוט אקרילי, מבוצע בשכבות בהתאם להנחיות 

היצרן, לרבות ניקוי יסודי של המגרש לפני ביצוע הציפוי
51.40.0010

1,350.00 1,350.00 1.00 יח' סימון מגרש כדורסל במגרש - מבוצע יחד עם ציפוי המגרש 51.40.0020

17,600.00 32.00 550.00 מ"ר שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 3 ס"מ מתערובת עם 
אבן דולומיט גודל מקסימלי לרבות פיזור והידוק ,PG 68-10 12.5 מ"מ (" 

1/2 ), ביטומן

51.40.0030

36,550.0036,550.0036,550.0036,550.00 עב'  אספלטעב'  אספלטעב'  אספלטעב'  אספלט 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

191,780.00191,780.00191,780.00191,780.00 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

צינורות P.V.C ופוליאתילן 57.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 135.00 30.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ,

לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 
עטיפת חול ומילוי חוזר

57.32.0010

9,720.00 162.00 60.00 מ"א צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ,
לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר

57.32.0020

13,770.0013,770.0013,770.0013,770.00 צינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילןצינורות P.V.C ופוליאתילן 57.3257.3257.3257.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,030.00 3,015.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

 B בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין
(12.5125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"F910-" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
או "CS910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או" פרו-סטיק" או 

F200 ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

57.42.0010
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תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,030.006,030.006,030.006,030.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיותשוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.4257.4257.4257.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,680.00 1,170.00 קומפלט4.00 חיבור צינור ביוב P.V.C  קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה 

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

57.47.0010

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 העתקת גמל מים שנמצא בצמוד למדרכה לצדי הגשר המתוכנן כולל כל 
העבודות הנדרשות ואביזרים חדשים

57.47.0020

7,410.00 247.00 30.00 מ"א צינורות פלדה קוטר " ,4 עובי דופן " 5/32 , עם ציפוי פנים צמנט רב 
אלומינה ועטיפה חיצוניתאו ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, 

"APC-3" פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" אומונחים בקרקע 
בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול 

ומילוי חוזר

57.47.0030

1,575.00 1,575.00 1.00 יח' מפל חיצוני קוטר 200 מ"מ (" 8) עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים מ 
,P.V.C - לרבות עיבודמיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 3.0 מ' ועד 

4.5 מ'

57.47.0040

23,665.0023,665.0023,665.0023,665.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימותחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.4757.4757.4757.47 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

43,465.0043,465.0043,465.0043,465.00 קווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעולקווי מים, ביוב ותיעול 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פועלים 60 פרק:

פועלים 60.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,600.00 68.00 200.00 ש"ע פועל בניין פשוט. 60.10.0010

13,500.00 135.00 100.00 ש"ע פטיש חשמלאי (קונגו) כולל מפעיל 60.10.0020

27,100.0027,100.0027,100.0027,100.00 פועליםפועליםפועליםפועלים 60.1060.1060.1060.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חשמלאי מוסמך 60.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,370.00 93.00 90.00 ש"ע חשמלאי מוסמך 60.20.0010

8,370.008,370.008,370.008,370.00 חשמלאי מוסמךחשמלאי מוסמךחשמלאי מוסמךחשמלאי מוסמך 60.2060.2060.2060.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

35,470.0035,470.0035,470.0035,470.00 פועליםפועליםפועליםפועלים 60606060 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

99 פרק:

99.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 18/03/202191

כתב כמויות למכרז מספר 95/2020
mשיפוץ ותוספת בניה ממד הר נוף בנים ובנות

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,000.00 28,000.00 קומפלט1.00 אספקה והצבה של ביתן שומר כולל פירוק וסילוק הביתן הקיים בכניסה 

הדרומית כולל חיבור חשמל למזגן ותאורה וחיבור תקשורת, מחיר יסוד 
25,000 ש"ח

99.10.0010

168,000.00 14,000.00 12.00 חודש מאבטח לאבטחת הכניסה הנוספת ברמת הכשרה -רמא א'- (מוס"ח) 
באישור קב"ט מטעם העירייה מחיר יסוד -13,000ש"ח לחודש-

99.10.0020

196,000.00196,000.00196,000.00196,000.00 99.1099.1099.1099.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

196,000.00196,000.00196,000.00196,000.00 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,770,006.001,770,006.001,770,006.001,770,006.00 פיתוח ונוףפיתוח ונוףפיתוח ונוףפיתוח ונוף 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


