
21/03/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :210/2021
עבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר

עופר גרויסמן מנהל פרוייקט: 143,900,165.62 אומדן (ללא מע"מ):

מקטע 61 רקל קו כחול 1063 פרוייקט:
בצוע 1

ריכוז למכרז

- מקטע 61 1 תת כתב:

סה"כ נושא

9,498,374.40 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.6 תת פרק:
9,498,374.40עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:

147,000.00 הגנה על בטונים בקרקע, יסודות לקירות תמך -ביסוס לעמודי חישמול 1.5.1 תת פרק:
308,400.00 עבודות איטום לקירות תומכים 1.5.2 תת פרק:

455,400.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

3,066,940.00 מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח) 1.6.1 תת פרק:
3,066,940.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

3,341,203.00 תאורה עירונית 1.8.1 תת פרק:
98,154.00 מתקן תאורה על עמודי עץ 1.8.2 תת פרק:

209,614.00 שונות - תאורה 1.8.3 תת פרק:
3,461,856.00 הכנות תשתית לחברת חשמל 1.8.4 תת פרק:

7,110,827.00עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

4,305.00 טיח חוץ 1.9.2 תת פרק:
4,305.00עבודות טיח (יועץ אדריכל מבנים) 1.9 סה"כ לפרק:

4,804,514.00 עבודות אבן (יועץ פיתוח) 1.14.1 תת פרק:
4,804,514.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

752,068.00 תשתיות תקשורת עירונית 1.18.1 תת פרק:
1,664,160.00 תשתיות תקשורת בזק 1.18.2 תת פרק:

2,416,228.00תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

129,159.00 מסגרות חרש 1.19.5 תת פרק:
129,159.00מבני פלדה 1.19 סה"כ לפרק:

3,266,107.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23.1 תת פרק:
3,266,107.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23 סה"כ לפרק:

10,143,900.00 עוגן קרקע קבוע 1.26.1 תת פרק:
10,143,900.00עוגני קרקע 1.26 סה"כ לפרק:

1,856,275.00 ריצופים (יועץ פיתוח) 1.40.4 תת פרק:
1,190,000.00 אבני שפה (יועץ פיתוח) 1.40.5 תת פרק:

3,046,275.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:
452,897.00 עבודות הכנה (אגרונום) 1.41.1 תת פרק:

1,246,944.00 הכשרת קרקע (יועץ פיתוח) 1.41.2 תת פרק:
3,075,198.00 נטיעה (יועץ פיתוח) 1.41.3 תת פרק:
1,269,495.00 עבודות השקיה (יועץ פיתוח) 1.41.4 תת פרק:

176,400.00 גג ירוק (יועץ אדריכל מבנים) 1.41.5 תת פרק:
6,220,934.00גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

145,670.00 ריהוט רחוב (יועץ פיתוח) 1.42.1 תת פרק:
145,670.00ריהוט רחוב 1.42 סה"כ לפרק:

40,670.00 שערים וגידור (יועץ פיתוח) 1.44.1 תת פרק:
2,548.00 שערים מרשתות מרותכות (יועץ אדריכל מבנים) 1.44.2 תת פרק:



סה"כ נושא

43,218.00גדרות ושערים 1.44 סה"כ לפרק:

412,393.00 זרמים תועים 1.49.1 תת פרק:
412,393.00זרמים תועים 1.49 סה"כ לפרק:

2,120,042.00 עבודות הכנה 1.51.1 תת פרק:
7,200,234.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:
5,672,493.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי) 1.51.3 תת פרק:

14,454,820.00 שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי) 1.51.4 תת פרק:
4,740,123.00 עבודות ניקוז ומניעת סחף (יועץ פיזי) 1.51.5 תת פרק:
2,319,150.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות (יועץ פיזי) 1.51.6 תת פרק:

239,420.00 תמרור, שילוט, צביעה וסימון כבישים (יועץ תנועה) 1.51.8 תת פרק:
1,009,400.00 מערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) (יועץ תנועה) 1.51.9 תת פרק:

94,080.00 עבודות שילוט ותמרור (יועץ פיזי) 1.51.31 תת פרק:
103,522.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות (יועץ פיזי) 1.51.33 תת פרק:

9,758.00 אביזרי בטיחות להתקנה קבועה (יועץ פיזי) 1.51.34 תת פרק:
26,390.00 מעקות בטיחות מבטון (יועץ פיזי) 1.51.36 תת פרק:

37,989,432.00עבודות סלילה 1.51 סה"כ לפרק:

1,152,815.00 תשתית רמזורים 1.52.1 תת פרק:
1,152,815.00תשתית רמזורים (ספיר) 1.52 סה"כ לפרק:

1,831,169.00 קווי ביוב (מרשל) 1.57.3 תת פרק:
1,831,169.00קווי מים, ביוב ותיעול 1.57 סה"כ לפרק:

604,550.00 חפירות לצנרת מולטיטבולר 1.60.1 תת פרק:
1,675,659.00 שוחות ותאי מעבר למולטיטבולר 1.60.2 תת פרק:
3,749,100.00 צנרת תת קרקעית למולטיטבולר 1.60.3 תת פרק:

22,500.00 תשתית למשטרה 1.60.4 תת פרק:
6,051,809.00מולטיטבולר (איטקין בלום) 1.60 סה"כ לפרק:

924,000.00 גדרות ושערים 1.70.1 תת פרק:
924,000.00שילוט ופרסום הסברתי באתר 1.70 סה"כ לפרק:

535,810.00 מתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים 1.71.1 תת פרק:
535,810.00מתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים (יועץ 1.71 סה"כ לפרק:

- מקטע 61סה"כ לתת כתב: 199,249,279.40

- עזרה תורה 2 תת כתב:

סה"כ נושא

מילוי מובא מצעים והידוק (יועץ פיתוח) 2.1.1 תת פרק:
עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

מהלכי מדרגות 2.2.1 תת פרק:
עבודות בטון יצוק באתר 2.2.9 תת פרק:

עבודות בטון באתר 2.2 סה"כ לפרק:
מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח) 2.6.1 תת פרק:

דלתות פלדה חסינות אש (יועץ אדריכלות מבנים) 2.6.2 תת פרק:
מאחזי יד (יועץ אדריכלות מבנים) 2.6.3 תת פרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:
הארקות 2.8.1 תת פרק:

מתקן החשמל ותאורה 2.8.2 תת פרק:
תקשורת 2.8.3 תת פרק:

חשמל (צור נעמן) 2.8 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 2.12.1 תת פרק:
עבודות אלומיניום (יועץ אדריכלות מבנים) 2.12 סה"כ לפרק:

חיפוי קירות (יועץ פיתוח) 2.14.1 תת פרק:
מדרגות 2.14.2 תת פרק:

ריצוף משטחים באבן (יועץ פיתוח) 2.14.3 תת פרק:
עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

מעליות 2.17.1 תת פרק:
מעליות 2.17 סה"כ לפרק:

מסגרות חרש 2.19.5 תת פרק:
מבני פלדה 2.19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23.4 תת פרק:



סה"כ נושא

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23 סה"כ לפרק:

עוגן קרקע קבוע 2.26.3 תת פרק:
עוגני קרקע 2.26 סה"כ לפרק:

ריצוף משטחים ושבילים 2.40.4 תת פרק:
אבני שפה וגן, אבני תיחום 2.40.5 תת פרק:

פיתוח נופי (יועץ פיתוח) 2.40 סה"כ לפרק:

הכשרת קרקע 2.41.1 תת פרק:
נטיעה 2.41.2 תת פרק:

גינון והשקיה (יועץ פיתוח) 2.41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 2.42.1 תת פרק:
ריהוט רחוב (יועץ פיתוח) 2.42 סה"כ לפרק:

מעקות 2.44.1 תת פרק:
שערים וגידור (יועץ פיתוח) 2.44 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 2.51.1 תת פרק:

עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:
שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי) 2.51.3 תת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי) 2.51.4 תת פרק:
יצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות 2.51.5 תת פרק:

סלילת כבישים ומדרכות (יועץ פיתוח) 2.51 סה"כ לפרק:

- עזרה תורהסה"כ לתת כתב: 2

- תעלת כבלים חברת החשמל 3 תת כתב:

סה"כ נושא

1,207,623.00 עבודות חפירה ומילוי 3.1.1 תת פרק:
382,200.00 עבודות פירוק והכנה 3.1.2 תת פרק:

1,589,823.00עבודות עפר (מרשל) 3.1 סה"כ לפרק:

7,702,925.00 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:
7,702,925.00עבודות בטון יצוק באתר (מרשל) 3.2 סה"כ לפרק:

1,074,090.00 עבודות איטום 3.5.1 תת פרק:
1,074,090.00עבודות איטום (מרשל) 3.5 סה"כ לפרק:

77,456.00 עבודות חשמל בזמן הבניה 3.8.1 תת פרק:
1,216,690.00 תשתיות חשמל, סולמות וכבלים 3.8.2 תת פרק:

600,544.00 ציוד חשמלי, אביזרים והתקנתם 3.8.3 תת פרק:
270,676.00 לוח חשמל ובקרה ראשי ולוח כניסה רחוקה 3.8.4 תת פרק:
250,104.00 HMI מסדי תקשורת מחשב ותוכנות 3.8.5 תת פרק:
225,253.00 הגנה נגד פריצה ומצלמות ביטחון 3.8.6 תת פרק:
287,980.00 גילוי אש וכריזת חרום משולבת. 3.8.7 תת פרק:
105,840.00 מערכת לגרוש מכרסמים 3.8.8 תת פרק:

3,034,543.00מתקני חשמל בתעלת כבלים של חח"י 3.8 סה"כ לפרק:

274,400.00 ציוד טיפול באויר 3.15.1 תת פרק:
220,926.00 תעלות ואביזריהן 3.15.2 תת פרק:
23,520.00 יחידות מיזוג אויר עצמאיות וייעודיות 3.15.3 תת פרק:
68,600.00 מערכות תשתית 3.15.4 תת פרק:
57,100.00 לוחות חשמל 3.15.5 תת פרק:

117,600.00 כלליים 3.15.6 תת פרק:
762,146.00מתקני מיזוג אויר ואוורור (ה.ר.ו.א.ק.) 3.15 סה"כ לפרק:

1,522,500.00 עבודות מידוף וסולמות כבלים 3.19.1 תת פרק:
1,522,500.00מסגרות חרש (מרשל) 3.19 סה"כ לפרק:

3,422,160.00 עבודות כלונסאות 3.23.1 תת פרק:
3,422,160.00עבודות כלונסאות (מרשל) 3.23 סה"כ לפרק:

43,595.00 עבודות ניקוז 3.57.1 תת פרק:
43,595.00קווי מים, ביוב וניקוז (מרשל) 3.57 סה"כ לפרק:

620,805.00 עבודות שונות 3.71.1 תת פרק:

620,805.00עבודות שונות (מרשל) 3.71 סה"כ לפרק:

- תעלת כבלים חברת החשמלסה"כ לתת כתב: 319,772,587.00

- קו מים ע"ח הגיחון 4 תת כתב:



סה"כ נושא

2,780,244.00 הנחת קוים 4.1.1 תת פרק:
2,780,244.00הנחת קוי מים מפלדה 4.1 סה"כ לפרק:

1,284,400.00 עבודות עפר 4.2.1 תת פרק:
1,284,400.00עבודות עפר 4.2 סה"כ לפרק:

62,344.00 אביזרים 4.3.1 תת פרק:
5,292.00 חיבורי צרכן 4.3.2 תת פרק:

67,636.00התקנה והרכבת אביזרים 4.3 סה"כ לפרק:

228,754.60 תאים 4.4.1 תת פרק:
228,754.60תאים ומוצרים טרומים 4.4 סה"כ לפרק:

58,340.00 עבודות בטון 4.5.1 תת פרק:
58,340.00עבודות בטון 4.5 סה"כ לפרק:

21,800.00 ריצוף 4.6.1 תת פרק:
1,087,360.00 אספלט 4.6.3 תת פרק:

1,109,160.00ריצופים גדרות ואספלטים 4.6 סה"כ לפרק:

44,288.00 עבודות לפי שעות 4.7.1 תת פרק:
44,288.00עבודות לפי שעות 4.7 סה"כ לפרק:

739,768.62 . 4.9.1 תת פרק:
739,768.62עבודות נוספות 4.9 סה"כ לפרק:

צינורות 4.10.1 תת פרק:
אביזרים 4.10.2 תת פרק:

אספקת חומרים על ידי הגיחון 4.10 סה"כ לפרק:

- קו מים ע"ח הגיחוןסה"כ לתת כתב: 46,312,591.22

- שונות 5 תת כתב:

סה"כ נושא

294,000.00 עבודות ניטור 5.54.1 תת פרק:
294,000.00עבודות מינהור 5.54 סה"כ לפרק:

8,596,650.00 הקצבים 5.90.1 תת פרק:
3,708,600.00 תאורה זמנית 5.90.2 תת פרק:

12,305,250.00הקצבים 5.90 סה"כ לפרק:

- שונותסה"כ לתת כתב: 512,599,250.00

- חדר מיישרים (אנרגיה) 6 תת כתב:

סה"כ נושא

2,696,883.00 עבודות בטון יצוק באתר - חדר אנרגיה-05 6.2.1 תת פרק:
2,696,883.00עבודות בטון באתר 6.2 סה"כ לפרק:

561,152.00 עבודות איטום (הורוביץ-בוך-רחמני) 6.5.1 תת פרק:
561,152.00עבודות איטום 6.5 סה"כ לפרק:

149,058.00 דלתות פלדה ומשקופי פח (יועץ אדריכל מבנים) 6.6.1 תת פרק:
23,027.00 תריסי (רפפות) לאיווררו/שחרור עשן מפלדה (יועץ אדריכל מבנים) 6.6.3 תת פרק:
68,078.00 מעקות פלדה ופיברגלס (יועץ אדריכל מבנים) 6.6.4 תת פרק:
10,800.00 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ,אלומיניום ופלסטיק(אדריכל מבנים) 6.6.7 תת פרק:

250,963.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 6.6 סה"כ לפרק:

95,472.00 נקזים ואיוור 6.7.1 תת פרק:
28,891.00 תחנות שאיבה לביוב/ניקוז במרתף 6.7.2 תת פרק:
11,345.00 שונות 6.7.3 תת פרק:

135,708.00מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין (סניט) 6.7 סה"כ לפרק:

241,800.00 עבודות אבן (יועץ פיתוח) 6.14.1 תת פרק:
58,947.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש (יועץ אדריכל מבנים) 6.14.2 תת פרק:
25,840.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים (יועץ אדריכל מבנים) 6.14.4 תת פרק:

326,587.00עבודות אבן 6.14 סה"כ לפרק:

204,624.00 מסגרות חרש 6.19.5 תת פרק:
204,624.00מבנה פלדה 6.19 סה"כ לפרק:

487,500.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - חדר אנרגיה-05 6.23.1 תת פרק:
487,500.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 6.23 סה"כ לפרק:

586,670.00 עוגן קרקע קבוע - חדר אנרגיה-05 6.26.1 תת פרק:



סה"כ נושא

586,670.00עוגני קרקע 6.26 סה"כ לפרק:

204,805.00 מרצפי בטון 6.50.3 תת פרק:
204,805.00משטחי בטון 6.50 סה"כ לפרק:

475,600.00 עבודות עפר 6.51.2 תת פרק:
475,600.00כבישים 6.51 סה"כ לפרק:

8,228.00 קווי מים וכיבוי אש (סניט) 6.57.1 תת פרק:
11,078.00 מערכת הביוב בתחום מגרש (סניט) 6.57.2 תת פרק:

19,306.00קווי מים, ביוב ותיעול 6.57 סה"כ לפרק:

16,660.00 חדר מיישרים 6.60.1 תת פרק:
16,660.00מולטיטבולר (איטקין בלום) 6.60 סה"כ לפרק:

- חדר מיישרים (אנרגיה)סה"כ לתת כתב: 65,966,458.00

- קווי גז 7 תת כתב:

סה"כ נושא

קווי גז 7.37.1 תת פרק:
קווי גז 7.37 סה"כ לפרק:

- קווי גזסה"כ לתת כתב: 7

- תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי) 8 תת כתב:

סה"כ נושא

תשתיות לחברות תקשורת 8.18.1 תת פרק:
תשתיות לחברות תקשורת 8.18 סה"כ לפרק:

- תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי)סה"כ לתת כתב: 8

טיפול בקרקע מזוהמת 9 תת כתב:

סה"כ נושא

קידוחים ודיגומים לאיתור זיהום קרקע 9.90.1 תת פרק:
שלב הטיפול בקרקע בהתאם לממצאי הבדיקה 9.90.2 תת פרק:

טיפול בקרקע מזוהמת 9.90 סה"כ לפרק:

טיפול בקרקע מזוהמתסה"כ לתת כתב: 9

143,900,165.62סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:
143,900,165.62 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:
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עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
159,800.00 34.00 4,700.00 מ"ר בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי 5 ס"מ לפחות 1.2.6.0010

91,238.00 931.00 98.00 מ"ק מרצפי בטון ב-30 של תעלת ניקוז בעוביים שונים. 1.2.6.0020

280,623.00 1,127.00 249.00 מ"ק קירות בטון ב-30 של תעלות ניקוז בעוביים שונים. 1.2.6.0030

5,696.00 16.00 356.00 מ"א רולקות בטון ב-30 משולשות במידות 20X20 ס''מ 1.2.6.0040

150,087.60 36.00 4,169.10 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 1.2.6.0050

8,398.00 323.00 26.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 1.2.6.0060

3,559,987.20 4,214.00 844.80 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-500W לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

1.2.6.0070

57,418.00 19.00 3,022.00 יח' תוספת מחיר לנקזים בקוטר "2 עבור כיס חצץ בגב הקיר 1.2.6.0080

80,353.00 91.00 883.00 מ"א נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 150 מ''מ, בהתאם לפרטים 
בתכניות הקונסטרוקציה

1.2.6.0090

33,655.00 127.00 265.00 מ"ק פילטר אורכי בחתך כלשהוא במילוי חצץ נקי עטוף יריעת בד גאוטכני, 
בהתאם לפרטים בתכניות הקונסטרוקציה

1.2.6.0100

108,800.00 32.00 3,400.00 מ"ר יריעות ניקוז דו שכבתיות בעובי כולל של 9 מ"מ מורכבות מיריעת פילטר 
P.P ויריעת אטימה ,H.D.P.E לקירות ציפוי היצוקים אל הסלע.

1.2.6.0110

27,187.50 29.00 937.50 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 1.2.6.0120

26,250.00 28.00 937.50 מ"א סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 1.2.6.0130

1,466,080.00 1,078.00 1,360.00 מ"ק בטון מותז מסוג ב-20 על משטחים מיועדים לייצוב בעובי כלשהו. 1.2.6.0140

39,440.00 29.00 1,360.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון מותז מסוג ב-30 במקום ב-20 1.2.6.0150

432,000.00 1,152.00 375.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

1.2.6.0160

562,857.00 1,509.00 373.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

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

1.2.6.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
641,625.00 1,450.00 442.50 מ"ק מעקי גשרים ומבני דרך מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקים על גבי 

המיסעה או על גבי קיר בטון
1.2.6.0180

46,360.00 38.00 1,220.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 1.2.6.0190

66,215.00 17.00 3,895.00 מ"ר לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ באלמנטים שונים 1.2.6.0200

28,750.00 25.00 1,150.00 מ"ר יריעות ניקוז אנקדריין בין כלונסאות. 1.2.6.0210

475,809.60 1,029.00 462.40 מ"ק יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים כלשהם. 1.2.6.0220

327,398.50 1,205.00 271.70 מ"ק קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים כלשהם. 1.2.6.0230

14,760.00 30.00 492.00 יח' נקזים בקירות בטון מצינור P.V.C בקוטר "4 ובאורך עד 0.5 מ'( ישמש גם 
הכנות לקינון ציפורים אך בהתקנה אופקית וחיתוך קצה הצינור בפני 

הקיר)

1.2.6.0240

7,275.00 25.00 291.00 יח' תוספת מחיר לנקזים בקוטר "4 עבור כיס חצץ בגב הקיר 1.2.6.0250

101,660.00 1,196.00 85.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 60 ס"מ 1.2.6.0260

50,160.00 1,254.00 40.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 50 ס"מ 1.2.6.0270

133,254.00 1,346.00 99.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך מלבני בחתכים כלשהם. 1.2.6.0280

13,197.00 159.00 83.00 יח' דייס צמנטי בלתי-מתכווץ ליישום במרווח בין טבלות-פלדה בתחתית 
עמודים לבין ראשי כלונסאות ובחלל בין טבלות-פלדה בתחתית מבנה 
פלדה לבין ראשי עמודים נושאים מבטון, מתחת לתושבות של עמודי 

רמזורים ותאורה, מתחת ומעל לסמכים ובחללים למילוי במידות כלשהם

1.2.6.0290

3,024.00 12.00 252.00 מ"א רולקות בטון ב- 30 משולשות במידות 5X5 ס''מ עד 7X7 ס''מ 1.2.6.0300

499,016.00 931.00 536.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-30 בעוביים כלשהם 1.2.6.0310

9,498,374.409,498,374.409,498,374.409,498,374.40 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.62.62.62.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

9,498,374.409,498,374.409,498,374.409,498,374.40 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

הגנה על בטונים בקרקע, יסודות לקירות תמך -ביסוס לעמודי חישמול 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
147,000.00 49.00 3,000.00 מ"ר הגנה על הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת

- מריחת פריימר, שכבות ביטומן והגנה על השכבות בפוליאתילן, כמפורט 
במפרט המיוחד

1.5.1.0010

147,000.00147,000.00147,000.00147,000.00 הגנה על בטונים בקרקע, יסודות לקירות תמך -ביסוהגנה על בטונים בקרקע, יסודות לקירות תמך -ביסוהגנה על בטונים בקרקע, יסודות לקירות תמך -ביסוהגנה על בטונים בקרקע, יסודות לקירות תמך -ביסו 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום לקירות תומכים 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
207,000.00 69.00 3,000.00 מ"ר איטום קירות תומכים, קירות רגל, בהתזות/מריחות של ביטומן אלסטומרי 

דו רכיבי כדוגמת פסימור 2N (א.צ.שיווק) או אלסטומיקס מהיר ייבוש 
(פזקר) או מסטיגום ספיד (ביטום) או שו"ע, בעובי כולל של 3 מ"מ לפחות,
לרבות הכנת השטח, פריימר ויישום החומר בשכבות, התחברויות, רולקות,

איטום סביב חדירות וכל האמור במפרט הטכני המי וחד.

1.5.2.0010

35,400.00 118.00 300.00 מ"א תוספת לאיטום קירות תומכים, קירות רגל, עבור התקנת יריעות 
ביטומניות בתפרים, היריעה ברוחב 100 ס"מ, בהלחמה מלאה לתשתית, 

כולל הכנת השטח, מריחת פריימר, מריחת שכבת ביטומן מקשר וכל 
הדרוש במפרט ובפרטים.

1.5.2.0020

30,000.00 10.00 3,000.00 מ"ר הגנה על האיטום בקירות תומכים ע"י יריעות ארג גאוטכני במשקל 200 
גר' למ"ר.

1.5.2.0030

36,000.00 12.00 3,000.00 מ"ר הגנה על האיטום בקירות תומכים ע"י יריעות HDPE או IDPE בעובי 0.5 
מ"מ.

1.5.2.0040

308,400.00308,400.00308,400.00308,400.00 עבודות איטום לקירות תומכיםעבודות איטום לקירות תומכיםעבודות איטום לקירות תומכיםעבודות איטום לקירות תומכים 5.25.25.25.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

455,400.00455,400.00455,400.00455,400.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח) 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
436,000.00 1,744.00 250.00 יח' מכסה מרובע מיציקת ברזל (לתשתיות) מרוצף באבנים משתלבות עד 

D3 60/60 תוצרת אקרשטיין או ש"ע לפי פרט
1.6.1.0010

369,460.00 637.00 580.00 מ"א .B8 מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.10 מ'. לפי פרט 1.6.1.0020

768,600.00 549.00 1,400.00 מ"א מעקה הגנה להולכי רגל, לפי פרט B6 (לפי סטנדרט עיריית ירושלים) 1.6.1.0030

308,700.00 735.00 420.00 מ"א מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.20 מ'. לפי פרט .B-12 לקירות מעל 
.RAL7039 2.5 מ' גובה. צבע

1.6.1.0040

411,600.00 5,880.00 70.00 יח' ארון פח עבור פילר (למערכות השקיה/מרכזיות רמזורים/ארונות חשמל), 
כולל דלת רפפה, מנעול, צירים וכל הנדרש להשלמת הארון. בגודל לפי 

פילר בתיאום עם האדריכל. צבע וגוון לפי בחירת האדריכל. לפי פרט 
.D22

1.6.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,860.00 980.00 7.00 מ"ר דלתות רפפה חד כנפיות לפילר בנישה בתוך קיר, צבע וגוון לפי בחירת 

BD21 אדריכל. לפי פרט
1.6.1.0060

3,230.00 323.00 10.00 מ"א מאחז יד לאורך רמפות או מדרגות בגובה 90 ס"מ מעוגן לקיר, ממתכת 
B7 מגלוונת באבץ חם וצבוע בתנור, בגוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט

1.6.1.0070

7,350.00 735.00 10.00 מ"א מעקה בטיחות בגובה 110 ס"מ משולב מאחז יד בגובה 90 ס"מ לאורך 
רמפות או מדרגות מעוגן לקרקע, ממתכת מגלוונת באבץ חם וצבוע בתנור,

BG12 בגוון לפי בחירת אדריכל. לפיפרט

1.6.1.0080

355,300.00 323.00 1,100.00 מ"א מעקה קשירה לאבטחת גננים לאורך קירות גבוהים כולל כבל מפלדה אל 
חלד 'קו לחיים'. על פי מהנדס ובאישור יועץ בטיחות.

1.6.1.0090

399,840.00 1,176.00 340.00 מ"א רשת ניקוז לתעלה ברוחב 1.0 מטר, כולל תושבות ומסגרת לפי פרט. 1.6.1.0100

3,066,940.003,066,940.003,066,940.003,066,940.00 מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח)מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח)מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח)מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח) 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,066,940.003,066,940.003,066,940.003,066,940.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

תאורה עירונית 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250,750.00 59.00 4,250.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

1.8.1.0010

9,000.00 15.00 600.00 מ"א תוספת מחיר לחפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ עבור חפירה 
או חציבה בעומק עד  150 ס"מ ברוחב כנדרש עד 60 ס"מ, באמצעות כל 

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

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

1.8.1.0020

51,000.00 68.00 750.00 מ"א תוספת למחיר חפירה או חציבת תעלה עבור חציית משטח אספלט/בטונים
ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני 
שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות, 

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

1.8.1.0030

99,000.00 132.00 750.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט, 
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי 

חפירה/חציבה.

1.8.1.0040

8,520.00 426.00 20.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, 
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,992.00 2,636.00 22.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה B125 לעומס  

12.5טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושליים וכיתוב יצוקים בהטבעה 
לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 010 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי 

טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה. כולל פקקים אורגינלים 
לכל הצינורות

1.8.1.0060

110,495.00 2,009.00 55.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה B125 לעומס 
12.5 טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושליים  וכיתוב יצוקים בהטבעה
לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס,

כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.כולל פקקים אורגינלים לכל 
הצינורות

1.8.1.0070

14,410.00 1,441.00 10.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה B125 לעומס 
12.5 טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושליים  וכיתוב יצוקים בהטבעה

לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 60 ס''מ ובעומק 1.25 מ',  כולל 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.כולל פקקים אורגינלים לכל הצינורות

1.8.1.0080

10,584.00 441.00 24.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 100 ס''מ בגובה 50 ס''מ 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

1.8.1.0090

10,780.00 539.00 20.00 יח' טבעת בקוטר 100 ס''מ בגובה 50 ס''מ מותקנת על יסוד עמוד 
תאורה/OCS להגנה, עם מילוי חולושכבת מלט עליונה

1.8.1.0100

4,410.00 441.00 10.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 80 ס''מ בגובה 50 ס''מ 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

1.8.1.0110

17,836.00 1,274.00 14.00 יח'  0.9X0.9X1.40 יסוד בטון מזויין ב-30 לעמוד תאורה עד 7 מ' גובה במידות
מ' או כלונס בקוטר 1.0 מטר ועומק 1.5 מטר, כולל ברגי יסוד, פס מגולוון 
מפלדה 4*50 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל 
שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או

קידוח בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנ ית עץ, התקנת בירגי יסוד, 
יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.מידות היסוד 

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

המינימום כפי שמופיעות במפרט הטכני של מחלקת המאור.

1.8.1.0120

82,908.00 1,764.00 47.00 יח' 1.0X1.0X1.6 יסוד בטון מזויין ב-30 לעמוד תאורה עד  12 מ' גובה במידות
מ' או כלונס בקוטר 1.0 מטר ועומק 1.8 מטר, כולל ברגי יסוד, פס מגולוון 
מפלדה 50X4 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל 

כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, 
חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, 

התקנת בורגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי 
אדמה.

1.8.1.0130

81,536.00 2,548.00 32.00 יח' יסוד בטון מזויין ב-30  לעמוד תאורה עד 15 מ' גובה במידות 
1.5X1.5X2.00 מ' כולל ברגי יסוד, פס מגולוון מפלדה 50X4 מ"מ מחובר 
בריתוך לבירגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל שרוולים מצינור שרשורי 

בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע 
של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בירגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון, 
מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.מידות היסוד הסופיות יקבעו עפ"י 
חישוב מפורט של קונסטרוקטור מטעם הקבלן בהתאם לעמוד שיסופק 

ולסוג הקרקע במקום ובהתאמה לעמידה בדרישות המינימום כפי 
שמופיעות במפרט הטכני של מחלקת המאור.

1.8.1.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,913.00 559.00 7.00 יח' ארבעה בירגי יסוד מגולוונים לעמוד פלדה בגובה עד 15 מ' המשולב בקיר

בטון/גשר, כולל ריתוך טבעות גישור בהיקף בירגי היסוד וריתוכם לברזלי
הזיון של היסוד כהארקת יסוד (לרבות גישור וריתוך ברזלי הזיון להארקת 

היסוד אל ברזלי הזיון של קיר הבטון) וכולל יציאת פס פלדה מגולוונת 
בולט 50 ס"מ מהבסיס לתוך העמוד עד למגש א ביזרים X450 מ"מ, מרותך 

לברזלי הזיון של היסוד והכלוב ושל הארקת היסוד של הקיר, כולל 3 
אומים ודסקיות לכל בורג, וכולל 2 צינורות שרשורים גמישים בקוטר 110 
מ"מ ו- 2 צינורות מריכף בקוטר 29 בתוך היסוד וחיבורם לצנרת המגיעה 
עם ההזנות, המידות, הצורה והביצוע בהתאם לתוכניות הקונסטרוקטור 

ובתאום עימו (כל 4  ברגים

1.8.1.0150

יחידה)

2,200.00 22.00 100.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 110 מ"מ דגם "מגנום", או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

1.8.1.0170

42,000.00 10.00 4,200.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

1.8.1.0180

2,700.00 9.00 300.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 50 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

1.8.1.0190

22,400.00 14.00 1,600.00 מ"א צינור מופוליאטילן (H.D.P.E ) בקוטר 50 מ''מ, יק''ע 11 לפי תקן בזק 
לתקשורת, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון 

(אדום,ירוק,צהוב,כתום), כולל חוט נילון שזור  8 מ''מ עבור סיבים 
אופטיים למצלמות, וחיבורים אטומים בין הצינורות.

1.8.1.0200

1,020.00 51.00 20.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',6 דרג ,10 עובי דופן 6.2 מ''מ, עם חוט משיכה
מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות

1.8.1.0210

72,800.00 28.00 2,600.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',4 דרג 10 עובי דופן 4.2 מ''מ, עם חוט משיכה 
מניילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות.

1.8.1.0220

1,940.00 97.00 20.00 מ"א צינור פלדה מגלוון קוטר חיצוני 114 מ"מ, עובי דופן 4.76 מ"מ, כולל חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ.

1.8.1.0230

333,700.00 71.00 4,700.00 מ"א כבל 25X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

1.8.1.0240

20,700.00 46.00 450.00 מ"א כבל 16X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

1.8.1.0250

1,100.00 22.00 50.00 מ"א כבל 5X6 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

1.8.1.0260
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 12.00 50.00 מ"א כבל 3X4 N2XY ממ"ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 3 אצבעות 

מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.
1.8.1.0270

96,900.00 19.00 5,100.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ''ר, מונח 
בחפירה/חציבה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל 

חיבורו.

1.8.1.0280

17,600.00 8.00 2,200.00 מ"א כבל 2.5X3 N2XY ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה למגש 
האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר הנדרשים.

1.8.1.0290

800.00 8.00 100.00 מ"א כבל 3X2.5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 3 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

1.8.1.0300

26,754.00 1,911.00 14.00 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י עיריית ירושלים בגובה
6 מ' (גובה כולל הזרוע), טבול באבץ חם, למהירות רוח 47 מ' לשניה, וכל

האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

1.8.1.0310

8,624.00 2,156.00 4.00 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע''י עיריית ירושלים, 
בגובה 8 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה 

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

1.8.1.0320

176,400.00 2,940.00 60.00 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע''י עיריית ירושלים, 
בגובה 12 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה 
באורך אופקי עד 1.5 מטר, טבול באבץ חם, למהירות רוח 47 מ' לשניה, 

וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

1.8.1.0330

141,120.00 4,410.00 32.00 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י עיריית ירושלים בגובה
עד 15 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד לנשיאת זרוע בודדת  או כפולה 

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

1.8.1.0340

24,710.00 353.00 70.00 יח' זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 1.5 מ' מותאמת לעמוד פלדה קוני, 
למהירות רוח 47 מ' לשניה.

1.8.1.0350

18,240.00 608.00 30.00 יח' זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 1.5 מ' מותאמת לעמוד פלדה קוני, 
למהירות רוח 47 מ' לשניה.

1.8.1.0360

6,664.00 833.00 8.00 יח' זרוע מזלג באורך אופקי עד 1.5 מ' מותאמת לעמוד פלדה קוני, למהירות 
רוח 47 מ' לשניה.

1.8.1.0370

10,230.00 93.00 110.00 יח' מחזיק דגלים כפול (ניתן לפירוק) לשני דגלים, מפלדה מגולוון בעובי 4 
מ"מ, לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח לניקוז מים 

בתחתית הצינור של הדגל.

1.8.1.0380

16,575.00 221.00 75.00 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם BC2 ו- 
BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם לנדרש, לכבלים 

בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס 
לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

10KA ,2X10AC עם כיסוי.

1.8.1.0390

10,200.00 255.00 40.00 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם BC2 ו- 
BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם לנדרש, לכבלים 

בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס 
לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק 

אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי.

1.8.1.0400
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,704.00 1,568.00 3.00 יח' יסוד בטון מזוין ב-30 משותף למרכזיה למאור ולארון מונים בחיבור עד 

3X125A כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, 
כולל פס מגולוון מפלדה 4*50 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד, מסגרת 
לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, מילוי והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק 

עודפי החפירה/חציבה.

1.8.1.0410

4,821.00 1,607.00 3.00 יח' גומחת בטון מזויין ב-30 לפילר מונים ח"ח עבור חיבור 3X125A במידות : 
רוחב פנים 80 ס"מ, גובה 200 ס"מ עומק 40 ס"מ כולל הצבה וביסוס 

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

1.8.1.0420

4,323.00 1,441.00 קומפלט3.00 ממסר פחת מתכוונן אינטגרלי המותאם ומכוייל למאמ"ת ראשי במרכזיה 
למאור כולל כל האביזרים, לרבות מגעי עזר וחיווט, לניתוק המפסק 

הראשי במקרה של תקלה וזאת במידה והתנגדות הארקה של המתקן לא 
תעמוד בדרישות ח"ח ולא ניתן יהיה לשפר את ההארקה, הכל בתאום 

ואישור ח"ח והמתכנן, הכיול יבוצע ע"י ח"ח או מהנדס בודק של המתקן.

1.8.1.0430

2,118.00 353.00 6.00 יח' מופת חיבורים תוצרת RAYCHEM או שווה איכות, עמידה למים 
והמתאימה לכבלי כח ,בכל חתך הנדרש, כולל שרוולים מתכווצים וכל 
הנדרש בהתאם לחתך הכבלים ומספר המוליכים, להתקנה רק באישור 

המתכנן.

1.8.1.0440

5,488.00 392.00 14.00 יח' חיבור הזנה חדשה לבסיס של עמוד תאורה קיים כולל חפירה/חציבה 
מסביב ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל התחברות 

להזנה במגש כולל החלפת מהדקים וחיבור מוליך הארקה בקרקע, וסגירת 
הפתח בתעלת פח מגולוון בעובי 2 מ"מ, מילוי החפירה/חציבה, תיקוני 

בטון ליסוד, הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

1.8.1.0450

1,764.00 588.00 קומפלט3.00 התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת כבלים 
ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל 

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

1.8.1.0460

540.00 27.00 20.00 יח' ביצוע מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה בצבע 
שחור המתאים לברזל מגולוון, הסימון הכולל מספר לוח חשמל, מספר 

מעגל תאורה, מספר סידורי של העמוד בתוך במעגל.

1.8.1.0470

38,790.00 431.00 90.00 יח' פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 18 מ', כולל זרועות, פנסים וכל
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו  

למקום שיורה מנה''פ.

1.8.1.0480

980.00 98.00 קומפלט10.00 פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים, חיבורי 
החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה מנה''פ

1.8.1.0490

20,250.00 225.00 90.00 יח' פרוק יסוד בטון של עמוד קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת 
המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, ובאישור מנה''פ, כולל החזרת פני 

השטח לקדמותם במילוי מצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט
ו/או ריצוף.

1.8.1.0500

1,955.00 391.00 5.00 יח' מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי 16AC , 10KA וממסר פחת 2X25A רגישות 
,30MA עם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש מערכת השקייה, ההתקנה 

בעמוד התאורה המזין.

1.8.1.0510

3,090.00 309.00 קומפלט10.00 חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים, כולל חפירה/חציבה, ביצוע חורים 
חדשים  וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, 
ניקוי התא, מילוי חצץ  והחזרת פני השטח לקדמותו, המחיר לכל כמות 

הצנרת החדשה המתחברת לתא הבקרה.

1.8.1.0520
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,396.00 566.00 קומפלט6.00 ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות, הכנסת חוט 

משיכה בקוטר 8 מ"מ מנילון שזור וכולל ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל
סוג של פסולת ומילוי חצץ בעובי 5 ס"מ (המחיר קומפלט עבור 2 תאי 

מעבר וכל הצנרת הקיימת בין שני התאים). עבור תשתית קיימת המיועדת 
לשימוש במתקן הקבוע, הביצוע רק לפי דרישה ובאישור מנה"פ מראש.

1.8.1.0530

6,174.00 2,058.00 קומפלט3.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים ע"י 
חברת החשמל למתקן חשמל לתאורה, כולל תאומים ואישורים הדרושים, 
הגשת תוכניות, הזמנת ביקורת ולווי ח"ח בזמן הביקורת וכל עבודות העזר
והכנות לפי דרישת  ח"ח, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור 

המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות.

1.8.1.0540

5,800.00 1,450.00 קומפלט4.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

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

למתח.

1.8.1.0550

6,660.00 18.00 370.00 מ"א מתקן הארקת יסוד עפ"י חוק החשמל למעקה ניו-ג'רסי, או קיר בטון, או 
תעלת ניקוז מבטון, כולל יצירת רציפות חשמלית באמצעות ריתוכים של 

ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 12 מ"מ לפחות ובעזרת פס פלדה 
במידות 50X4 ממ"ר טמונים ביציקות הבטון של המעקה/הקיר לכל אורכם,

וביצוע ריתוכים אל ברזלי הזיון של המבנה ואל פס הארק ות היוצא אל 
פתח העמוד וכלוב בירגי היסוד של ע.ת. או עמוד קטינרי  בכל נקודות 
החיבור, כולל כל ברזלי הזיון ופסי הארקות, כולל יציאות חוץ בקצוות 

מכל צד של הקיר בפינות, בקופסה משוריינת דגם "פטיש" או שווה איכות 
מאושר במידות 15X15 ס"מ ובעומק 10 ס"מ, לרבות בורג ופס מגולוון. 

הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט "הא

1.8.1.0560

קה". המדידה לפי אורך הקיר או האלמנט  המוארק.(הקיר או אלמט אחר 
שיאורק יבוצע במספר קטעים ובמספר שלבים)

4,410.00 294.00 15.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ''מ ובאורך 3 מ', כולל כל 
האביזרים.

1.8.1.0580

10,035.00 669.00 15.00 יח' בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ, כולל 
מכסה מיציקת פלדה לעומס 12.5 טון עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב 

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

1.8.1.0590

27,984.00 1,749.00 16.00 יח' פירוק גוף תאורה קיים בעמוד תאורה ,H.M כולל פירוקי חיבורי  חשמל 
והובלתו למקום שיורה מנה"פ או הכנה להתקנה חוזרת, כולל ניקוי הפנס 

והחלפת נורה, לרבות כל ציוד ועבודות עזר.

1.8.1.0600

23,840.00 1,490.00 16.00 יח' הכנות בכתר בעמוד  H.M   קיים להתקנת גוף תאורה כולל התקני חיבור 
לכתר וכל הדרוש לחיבור פנס נוסף.

1.8.1.0610

5,880.00 2,940.00 2.00 יח' בדיקת מתקן הרמה של עמוד תאורה גבוה H.M קיים ע"י מהנדס בודק 
מתקני הרמה כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור 

הבודק לתקינות המתקן, ומסירת תעודת בדיקה

1.8.1.0620

81,144.00 81,144.00 1.00 יח' עמוד תאורה בגובה 35 מ' מהדגם המאושר בעיריית ירושלים  קוני רב 
צלעות מפלדה מגולוונת עם כתר יורד ל- 8 עד 10 פנסים העמוד עם גו"ת 

וכל מרכיביו כולל את כל המערכות, הציוד והחומרים הדרושים להשלמת 
עמוד התאורה כנדרש במפרט הכללי לרבות בירגי יסוד וכל הבדיקות 

והאישורים

1.8.1.0630
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,361.00 3,361.00 1.00 יח'  CI לוח חשמל להזנות עמוד תאורה בגובה 25-45 מטר בנוי מקופסאות

להתקנה בחלל העמוד, כולל ציוד מותקן בקופסאות, אינטרלוק מכני 
וחשמלי, לרבות פסי צבירה, מהדקים, וחיווט, שילוט פנימי וחיצוני וכל 

ציוד העזר הדרוש

1.8.1.0640

5,782.00 5,782.00 קומפלט1.00 לוח חשמל חיצוני צמוד לעמוד גבוה .H.M בנוי בתוך ארון מתכת מגולוון 
וצבוע בתנור במידות  25*60*100 ס"מ לפחות כמפורט במפרט הטכני

1.8.1.0650

8,359.00 8,359.00 1.00 יח' פרוק עמוד תאורה .H.M קיים בגובה עד 45 מטר ופינוי כל מרכיב ממרכבי
העמוד כאשר הוא ארוז ועטוף, למקום שיורה מנה"פ

1.8.1.0660

3,000.00 3.00 1,000.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה הקיימים, 
כולל פירוק חיבורי חשמל ובידודם ,הכנת הכבל להתקנה חוזרת בתחום 

הפרויקט ,לרבות אכסון באתר בהתאם לשלבי הביצוע. הכל בתיאום 
ואישור מנהל הפרויקט.

1.8.1.0670

3,528.00 1,764.00 2.00 יח' פירוק מרכזיה למאור קיימת כולל: פרוק חיבורי החשמל וכבלי ההזנה 
לתאורה, (או איתור חיבורים ובידודם ושילוטם) עפ"י הנדרש בתכנון, 
תיאום עם חח"י לניתוק ההספקה, העברת המרכזיה והכבלים למקום 

שיורה מנה"פ, כולל הוצאת יסוד הבטון והעברתו לאתר איסוף פסולת 
מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי החפירה/חציבה בשכבות מצע סוג 

א' מה ודק, כולל החזרת פני השטח לקדמותם.

1.8.1.0680

7,004.00 412.00 17.00 יח' צביעת עמוד תאורה עגול קוני עד 8 מ' גובה והזרועות שעליו בתנור 
בשיטת TRIBO(FRICTION ) או בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרט 

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.1.0690

56,764.00 617.00 92.00 יח' צביעת עמוד תאורה כולל זרוע בגובה עד 15 מ' בגוון שיבחר ע''י עיריית 
ירושליים  בצבע אלקטרו סטטי בהתאם לסטנדרט העיריה

1.8.1.0700

6,762.00 2,254.00 קומפלט3.00 ניתוק ופירוק הזנות כולל כבל חשמל ומוליכי הארקה מהמרכזיה שפורקה 
וחיבורם למרכזיה במיקומה החדש כולל פירוקים, ניתוקים חיבורים וכל 

העבודות הנלוות כמפורט במפרט הטכני

1.8.1.0710

1,323.00 441.00 3.00 יח' העמדת עמוד תאורה קיים שפורק  בגובה עד 15 מטר,  כולל כל הציוד 
המותקן עליו כולל חיווט , במקום שיורה המפקח ( היסוד יימדד בנפרד )

1.8.1.0720

2,790.00 93.00 30.00 יח' השלמת הארקה קיימת (חיבור בין מוליכים נחושת  גלוים עד 35 ממ"ר) 
לאחר פירוק עמוד או ביצוע מופה כולל מהדקי נחושת מתכווץ לחיבור 

המוליכים בחפיפה של 100 ס"מ.

1.8.1.0730

23,328.00 216.00 108.00 יח' פס הארקות לחיבור מוליכי הארקה בעמוד במידות 40X4CU מ"מ מנחושת 
עם ברגים, דיסקיות ואומים לחיבור 10 מוליכים בחתך עד 70 ממ"ר.

1.8.1.0740

4,120.00 515.00 8.00 יח' תוספת  למחיר  עמוד תאורה  בכל גובה עבור הכנה  להתקנת מצלמה,  
לפי פרט כולל תא אביזרים נוסף למצלמה,  צינור פלדה "1 פנימי , בסיס 

מתאם למצלמה.

1.8.1.0760

18,525.00 1,235.00 קומפלט15.00 מתאם לעמוד  פלדה  סטנדרטי בגובה  12 מטר(גובה העמוד עם הזרוע)  
לצורך התקנה זמנית על יסוד עמוד קטנרי, לרבות פלטת מעבר עם ברגים, 
אומים, סינר מפח פלדה מגולוון, לכיסוי הברגים, וכל האביזרים להתקנת 

העמוד.

1.8.1.0770
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אביזרי תאורה -----------------------------------------------

208,250.00 4,165.00 50.00 יח' גוף תאורת רחובות מדגם ITALO בהספק של  240 עד 320 ווט  מתוצרת 
AEC או שווה איכות מאושר לתאורה בטכנולוגית לד בנוי ממודלים , 
להתקנה על ראש עמוד או על זרוע אופקית עם ציוד מקורי אינטגרלי .

1.8.1.0790

299,880.00 3,528.00 85.00 יח' גוף תאורת רחובות מדגם ITALO בהספק של 140 עד 234 ווט  מתוצרת 
AEC  או שווה איכות מאושר לתאורה בטכנולוגית לד בנוי ממודלים , 
להתקנה על ראש עמוד או על זרוע אופקית, עם ציוד מקורי אינטגרלי .

1.8.1.0800

54,978.00 3,234.00 17.00 יח'   AEC בהספק של עד 105 ווט מתוצרת ITALO גוף תאורת רחובות מדגם
או שווה איכות מאושר לתאורה בטכנולוגית לד בנוי ממודלים , להתקנה 

על ראש עמוד או על זרוע אופקית, עם ציוד מקורי אינטגרלי .

1.8.1.0810

187,696.00 11,731.00 16.00 יח' גוף תאורת רחובות מדגם  GALILEO 3  2.0 בהספק של 717 ווט מתוצרת 
AEC  או שווה איכות מאושר לתאורה בטכנולוגית לד בנוי ממודלים , 
להתקנה על כתר בראש עמוד גבוה  H.M . עם ציוד מקורי אינטגרלי .

1.8.1.0820

161,700.00 53,900.00 קומפלט3.00 מרכזית הדלקה על קרקע, י-ם 2019 בגודל עד ,3X125A בעלת ארונות 
פוליאסטר משוריין לפי מפרט טכני עירוני של מח' מאור, לפי תכנית 
המרכזיה, לרבות ארון נפרד לח"ח כולל כל הציוד והאביזרים, כולל  

מפסק ראשי אלקטרוני .

1.8.1.0830

38,220.00 12,740.00 3.00 יח' בקר (יחידת קצה) לפיקוד אלחוטי למרכזיית מאור לפי מפרט הטכני 
העירוני של המחלקה למאור.

1.8.1.0840

1,476.00 123.00 12.00 יח' בית תקע חד פאזי 16 א' מוגן מים שקוע בעמוד תאורה כולל מבטיח חצי 
 3X2.5 16 במגש האביזרים, לרבות כבלAC ,10KA אוטומטי דו קוטבי

ממ"ר מחבר בין מגש לבית תקע.

1.8.1.0850

67,980.00 412.00 165.00 יח' יחידת קצה לבקרת תאורה אלחוטית (RF), באמצעות פרוטוקול "דאלי"  
מותקנת בפנס. ספק חב' יוניברס או ש"ע מאושר.

1.8.1.0860

43,120.00 10,780.00 4.00 יח' רכזת תקשורת אלחוטית באמצעות פרוטוקול "דאלי" כולל מודם סלולארי
וכרטיס סים למודם, מותקנת במרכזיית התאורה. ספק חב' יוניברס או ש"ע

מאושר.

1.8.1.0870

3,341,203.003,341,203.003,341,203.003,341,203.00 תאורה עירוניתתאורה עירוניתתאורה עירוניתתאורה עירונית 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקן תאורה על עמודי עץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה שיותקן על עמודי עץ ורשת 

אווירית. מתקן זה יימסר למזמין והוא איננו זמני. (פירוק המתקן יבוצע ע"י
אחרים  במסגרת מכרז אינפרא .2)

15,435.00 735.00 21.00 יח' קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 1X1X1 מ', עם פינות 
קטומות צבוע לבן, כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות הרמה, בהתאם

למפרט ולתוכניות.

1.8.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,283.00 823.00 21.00 יח' עמוד עץ בגובה 10 מ', מותקן בקרקע או בקוביית בטון,  או  מחובר  לקיר 

, לפי בחירת המפקח,  כולל קידוח בור או אביזרי החיבור לקיר.
1.8.2.0030

441.00 441.00 קומפלט1.00 עוגן לעמוד עץ בגובה 10 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל העוגן שזור 
מפלדה מצופה באבץ בחתך 70 ממ"ר.

1.8.2.0040

529.00 529.00 1.00 יח' עמוד משען לעמוד עץ, כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכו'. 1.8.2.0050

8,232.00 196.00 42.00 יח' זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר "2 ובאורך עד 5 מ"א לפנס מותקנת 
על עמוד עץ.

1.8.2.0060

7,392.00 176.00 42.00 יח'  IP-65 ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, אטום בדרגת הגנה
 CI  במידות חוץ 160*220*300 מ"מ, עשוי מפוליאסטר משוריין או קופסת
ומתאים להתקנה בתנאי חוץ, כל הכניסות ויציאות של כבלים בארגז יהיו 

אטומים כלפי מטה, לרבות כל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה 
תקינה על העמוד. הארגז כולל בתוכו מא"ז דו קוטבי ,A ,6AC 10K עם 

ניתוק אפס, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות לפאזות ול"אפס" 
כדוגמת SOGEXI מדגם BC-2 או BC-3 או "מגלן פלסטיקה".

1.8.2.0070

43,200.00 54.00 800.00 מ"א כבל תא"מ מאלומניום בחתך 25X5 ממ"ר ברשת עילית על עמודי עץ, 
לרבות מהדקי כל האביזרים והמחברים תיקניים לחיבור כבלי תא"מ 
מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבורבקופסאות חיבורים המותקנים 

בראש עמוד עץ.

1.8.2.0080

1,722.00 41.00 42.00 יח' גוף תאורת רחובות נל''ג 250 ווט, עם ציוד מקורי אינטגרלי ונורת נל''ג 
250 ווט, דגם הגוף "MC-3" תוצרת "SCHREDER" או ש"ע.

1.8.2.0090

3,920.00 980.00 קומפלט4.00 התחברות  לעמוד תאורה  קיים עם כבל אווירי, כולל קדיחת חור בעמוד,  
וכל החיבורים והמהדקים.

1.8.2.0100

98,154.0098,154.0098,154.0098,154.00 מתקן תאורה על עמודי עץמתקן תאורה על עמודי עץמתקן תאורה על עמודי עץמתקן תאורה על עמודי עץ 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות - תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,750.00 39.00 250.00 מ"א תוספת מחיר לחפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ עבור חפירה 

או חציבה בעומק מ-151 עד 200 ס"מ ברוחב כנדרש עד 60 ס"מ, באמצעות 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי 

הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי 
החפירה/חציבה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות וסי

לוק עודפי חפירה/חציבה.

1.8.3.0010

13,800.00 69.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לחפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ עבור חפירה 
או חציבה בעומק מ-201 עד 250 ס"מ ברוחב כנדרש עד 60 ס"מ, באמצעות 

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

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

1.8.3.0020

21,398.00 823.00 קומפלט26.00 הגנה זמנית ליסוד וצנרת הכנה לקטינרי שיבוצע בשלב INFRA 2 כולל: 
כיסוי ברגים עשוי פח מגולוון בעובי 4 מ"מ לפחות ובהתאם לתכנון 

קונסטרוקטור יותקן על ברגי היסוד מתחת למדרכה/ריצוף/אספלט ומכסה 
את הצנרת כולל גם אטימת הצנרת ומילוי חול במרווח, אומים עם הגנת 
יוטה וגריז כולל גם סימון X/Y/Z במדידה/עדות וסימון שונה בפיתוח כגון

אבן שונה בריצוף.

1.8.3.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,876.00 823.00 12.00 יח' הכנות "לעמודור" (שילוט רחובות מואר) כולל חפירת/חציבת בור ויציקת 

יסוד בטון במידות כלליות 50X50X50 ס"מ כולל: חפירה/חציבה, ברגי 
יסוד, יציקת היסוד, הארקת היסוד והשלמת הריצוף סביב העמוד בעתיד. 

הכל עפ"י מפרט מחלקת הדרכים לעמודורים ועפ"י הפרט בתכניות.

1.8.3.0040

105,000.00 21.00 5,000.00 מ"א תוספת למוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  35  ממ''ר, עבור 
מוליך כנ"ל אך בחתך 70 ממ"ר, מונח בחפירה/חציבה בקרקע ו/או מושחל 

בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

1.8.3.0050

23,200.00 29.00 800.00 מ"א תוספת מחיר להרחבת חפירה/חציבה  ב-40 ס"מ ובכל עומק שיידרש 
לצורך הוספת צנרת לתשתיות מצלמות  במרחק של 30 ס"מ מדופן צנרת 

החשמל בכל חפירה/חציבה בה יידרש שיתוף בין תשתיות חשמל 
למצלמות באישור המפקח בלבד.

1.8.3.0060

1,575.00 1,575.00 1.00 יח' תמרור מואר ג-7 במידות 80*80 ס"מ עם נורות  70W LED וכבל 
3X2.5N2XY בין התמרור ובין מגש אביזרי עזר  לגוף תאורה שעל העמוד, 

התמרור כדגם ירושלים תוצרת "כוכב השחר" או ש"ע

1.8.3.0070

515.00 515.00 קומפלט1.00 פרוק זהיר של עמוד לתמרור מואר ג'-7 עם התמרור שעליו והעברתו 
למחסן העירייה.

1.8.3.0080

24,500.00 2,450.00 10.00 יח' פירוק והחלפת תקרת בטון מכסה ומסגרת מכל סוג בתא מעבר קיים,  
לתקרה מתאימה ולמכסה מרובע או מלבני  מיציקת פלדה מסוג המכיל 

בתוכו את הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת "כרמל" של 
וולפמן או מק"ט 7916220 של אקרשטיין, או ש"ע מאושר, כולל אספקה 

והתקנת התקרה, המכסה והמסגרת תואמת לתקרה חדשה, לרבות התאמת 
גובה , איטום וחומרי העזר הנדרשים, פינוי התקרה והמכסה המפורק 

מהאתר למקום שיורה מנה"פ.

1.8.3.0090

209,614.00209,614.00209,614.00209,614.00 שונות - תאורהשונות - תאורהשונות - תאורהשונות - תאורה 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הכנות תשתית לחברת חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה יבוצעו רק בהוראת המפקח בכתב, המזמין שומר 
לעצמו את הזכות לבצע עבודות אלו או חלקן ע"י המציע או לחילופין 

העבודה תבוצע ע"י חברת חשמל.

כל הסעיפים כוללים אספקה / הנחה / משיכה והתקנה קומפלט.

594,000.00 108.00 5,500.00 מ"ק חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 200 ס"מ מפני הקרקע,באמצעות כל 
כלי מכאני שיידרש לרבות חופר- תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי 

הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני ומילוי 
החפירה/חציבה במצע מהודק בשכבות מבוקרות לפי מבנה המדרכה, 

החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה/חציבה לאתר שפיכה מאושר
ע"י הרשויות מחוץ לתחומי הפרוייקט (מדידה לפי נפח חפירה כמפורט 

במפרט הטכני)

1.8.4.0030

39,000.00 78.00 500.00 מ"ק תוספת מחיר לסעיף 01.08.04.0030 עבור העמקת החפירה/חציבה מ-200 
ס"מ עד 300 ס"מ.

1.8.4.0040

49,000.00 98.00 500.00 מ"ק תוספת עבור העמקת החפירה/חציבה מ-300 ס"מ ועד 400 ס"מ מפני 
הקרקע.

1.8.4.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,280.00 196.00 180.00 מ"ק חפירת בורות גישוש לכל עומק שיידרש ע"פ הוראת המפקח בכתב בלבד 

כולל החזרת המצב לקדמותו.
1.8.4.0060

10,000.00 5.00 2,000.00 מ"א לוחות סימון מפלסטיק 16 ס"מ עבור סימון כבלי חמ"י 1.8.4.0070

53,040.00 78.00 680.00 מ"ר תוספת לחפירה ו/או חציבת תעלה עבור חציית משטח אספלט/בטונים 
ו/או פירוק ריצוף בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, בכל רוחב 

שיידרש, כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש 
לרבות חופר- תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק 

השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא

1.8.4.0080

171,500.00 245.00 700.00 מ"ר תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
תנועה , בכל רוחב שידרש, כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור
בבטון C.L.S.M סרט סימון תקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת 

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

1.8.4.0090

41,400.00 69.00 600.00 מ"ר שיקום זמני באספלט מעל תעלות / חצייה בתחום העבודה, בכל רוחב 
שיידרש, תיקון הכביש באספלט חם כולל הכנות לשיקום ופינוי עודפי 

חומר.

1.8.4.0100

171,900.00 382.00 450.00 מ"ק יציקת בטון ב- 20 להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי 
דרישת המפקח בכתב בלבד)

1.8.4.0110

539,000.00 245.00 2,200.00 מ"א צינור מדגם "פקסגול" דרג 10 בקוטר 225 מ"מ, עובי דופן  13.9מ"מ עם 
חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות. 

כולל טיפול באישור מול חברת החשמל

1.8.4.0120

50,960.00 1,274.00 קומפלט40.00 תוספת למחיר צינור מדגם "פקסגול" דרג 10 בקוטר 225 מ"מ, עבור חיבור 
בהלחמה לביצוע חציית כביש  בשלבים בהתאם להסדרי ביצוע כולל 

עבודות עם מכונת הלחמה ובשיטת חיבור שאושרה ע"י יצרן הצנרת כולל 
כיסוי CLSM לאורך 50ס"מ משני צידי החיבור כולל תיעוד ע"י מודד של 

נקודת החיבור ותיעוד מצולם ע"י בקרת איכות , המחיר עבור נקודת 
חיבור אחת לצינור פקסגול 225מ"מ .

1.8.4.0130

1,002,450.00 123.00 8,150.00 מ"א צינור P.V.C  קשיח בקוטר ",8 דרג ,SN16 עובי דופן 8.6 מ"מ עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ

1.8.4.0140

31,050.00 69.00 450.00 מ"א צינור P.V.C  קשיח בקוטר ",6 דרג ,SN16 עובי דופן 6.2 מ"מ עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 6 מ"מ

1.8.4.0150

1,500.00 15.00 100.00 מ"א הנחה בלבד של צנרת חשמל  PVC בקוטר "8  כולל תיאום המסירה 
והובלה ממחסני חברת חשמל עד לאתר , אחסנה זמנית והנחה בתעלה 

חפורה, כולל התקנת חבל משיכה ואטמים בקצוות.

1.8.4.0160

140,100.00 1,401.00 100.00 מ"א צנרת "פלדקס",צנרת ספירלית מיוצרת בטכנולוגיה משלבת פוליאטילן 
SN16 kg/sm2 ופלדה,בעלת קשיחות  טבעטית     קוטר 900 מ"מ

1.8.4.0170

6,000.00 12.00 500.00 מ"א צינור תקשורת שחור מפוליאטילן (HDPE) קוטר 50 מ"מ עובי דופן 3.7 
מ"מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

1.8.4.0180

4,500.00 225.00 20.00 יח' עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא, העמוד מפלדה 
מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין, בגובה 1 מ''א, כולל יסוד בטון 
30*30*30 ס''מ, ושלט מיציקת אלומיניום תקנית, כולל חפירה/חציבה 

ליסוד וסילוק עודפי אדמה.

1.8.4.0190
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,720.00 3,430.00 4.00 יח' שוחת מעבר בקרקע לתשתיות לחשמל עגולה בקוטר 100 ס"מ  נטו עומק 

200 ס"מ כולל תקרה יצוקה לעומס 40 טון ומכסה פלדה 70X70  ס"מ יצוק
ומחובר לתקרה עם פתח עגול בקוטר 60 ס"מ וכיתוב מוטבע לפי סוג 

המערכת. כולל חפירת / חציבת הבור עבורה ,פינוי חומר ,מילוי חוזר 
במצע סוג א' ,  הידוק, קידוחים עבור הצנרת דיפון , חיבור הצנרת ופקקים

אורגינלים לכל הצינורות.

1.8.4.0200

15,680.00 7,840.00 2.00 יח' תא בקרה מלבני דגם 1A עם מכסה סטנדרט חברת החשמל מיציקת פלדה 
לפי ת"י 489 עם סמל וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת כולל 

מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג 
איטוביב, כולל חפירת/חציבת הבור, התקנת התא, הידוק בשכבות מבוקר 

סביב התא וסילוק עודפי החפירה/חציבה.

1.8.4.0210

31,360.00 15,680.00 2.00 יח' תא בקרה מלבני במידות פנימיות 150X150 ס"מ ובגובה משתנה עד 300 
ס"מ לרבות צווארון כניסה עם מכסה סטנדרט חברת חשמל מיציקת פלדה 

לפי ת"י ,489 מסוג כבד D400 לעומס 40 טון עם סמל וכיתוב בהטבעה 
בהתאם ליעוד המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת 

ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת/חציבת הבור, התקנת 
התא , הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה/חציבה

1.8.4.0220

183,750.00 245.00 750.00 מ"ק חפירה ו/או חציבת בור עבור חיבור מופות לכבלי חשמל (המופות 
והחיבור ע"י ח"ח ) במידות הדרושות באמצעות כל כלי מכאני שיידרש 
לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל  החזרת 

השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה/חציבה.

1.8.4.0230

3,920.00 196.00 20.00 יח' שרוולי מעבר  בקירות מתוכננים למעבר צינור  בקוטר  עד  "8 1.8.4.0240

30,000.00 20.00 1,500.00 מ"א הפרדת תשתיות בין חשמל לתקשורת ו/או תשתית אחרת ע"י בלוק 7 ס"מ 
מונח בחפירה/חציבה במקביל לכבלים/צנרת חשמל

1.8.4.0250

16,660.00 3,332.00 5.00 יח' גומחת בטון מזויין ב-30 לפילר מונים חח"י \חמ"י  במידות : רוחב פנים 80 
ס"מ, גובה 210 ס"מ עומק 60 ס"מ עם תקרה יצוקה מבטון. כולל הצבה 

וביסוס בהתאם לתוכניות ובתיאום עם ח"ח ובאישור המפקח.

1.8.4.0260

26,950.00 5,390.00 5.00 יח' גומחת בטון מזויין ב-30 לפילר רשת חח"י \חמ"י במידות : רוחב פנים 150 
ס"מ, גובה 210 ס"מ עומק 60 ס"מ עם תקרה יצוקה מבטון .כולל הצבה 

וביסוס בהתאם לתוכניות ובתיאום עם ח"ח ובאישור המפקח.

1.8.4.0270

199,136.00 24,892.00 8.00 מ"א קידוח אופקי גמיש בשיטת HDD עד להצלחתו ע"פ פירוט במפרט טכני 
.הקידוח באורך 25 מטר ,בקוטר ",32 מתחת לכביש קיים,  ובעומק עד 4 

מטר ע"פ חתך ורדיוס , כולל השחלת צינורות פקסגול גמישים בקוטר 
225X5 כולל חפירת/חציבת בורות, מילוי הבורות במצע בשכבות 

מהודקות וסילוק עודפים, כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני 
השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות, קומפלט. עבור הצנרת 

ישולם בנפרד.

1.8.4.0280

3,461,856.003,461,856.003,461,856.003,461,856.00 הכנות תשתית לחברת חשמלהכנות תשתית לחברת חשמלהכנות תשתית לחברת חשמלהכנות תשתית לחברת חשמל 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,110,827.007,110,827.007,110,827.007,110,827.00 עבודות חשמלעבודות חשמלעבודות חשמלעבודות חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח (יועץ אדריכל מבנים) 9 פרק:

טיח חוץ 9.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,305.00 123.00 35.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח 

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה. מתחת למהלך המדרגות
1.9.2.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,305.004,305.004,305.004,305.00 טיח חוץטיח חוץטיח חוץטיח חוץ 9.29.29.29.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,305.004,305.004,305.004,305.00 עבודות טיח (יועץ אדריכל מבנים)עבודות טיח (יועץ אדריכל מבנים)עבודות טיח (יועץ אדריכל מבנים)עבודות טיח (יועץ אדריכל מבנים) 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן (יועץ פיתוח) 14.1 תת פרק:

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

3,256,000.00 407.00 8,000.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחת אבן טבעית "חאמי" בגוון צהוב בעובי 7-12 ס"מ 
כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 15 ס"מ, מקסימלי 40 ס"מ. הביצוע בקיבוע
 BD31 רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים. לפי פרט

D43,

1.14.1.0020

794,220.00 372.00 2,135.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחת אבן טבעית גיר קשה מסוג "ביר זית" בעובי 4 
ס"מ בעיבוד מוסמסם וגוון צהוב כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 15 ס"מ, 
מקסימלי 40 ס"מ. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד 

BD3 ,BD5 מישקים ומילויים. לפי פרט

1.14.1.0030

12,348.00 441.00 28.00 יח' אבן ראש קיר 'קופינג' מאבן טבעית גיר קשה מסוג "ביר זית" בעובי 15 
ס"מ בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם. ב-4 פנים, עיגול שני קנטים עליונים 

BD3 ,BD31 ,BD5 ברדיוס 2 ס"מ. לפי פרט

1.14.1.0040

4,410.00 441.00 10.00 יח' אבן ראש קיר 'קופינג' מאבן טבעית בעובי 15 ס"מ בגוון צהוב "חאמי" ב - 
D43 4 פנים, לפי פרט

1.14.1.0050

61,740.00 441.00 140.00 מ"א אבן פינה מאבן טבעית, גיר קשה מסוג "ביר זית" צהוב בעיבוד מוסמסם. 
BD3 ,BD5 לפי פרט

1.14.1.0060

46,746.00 441.00 106.00 מ"א BD31 ,D43 אבן פינה מאבן טבעית," חאמי" צהוב. לפי פרט 1.14.1.0070

471,870.00 441.00 1,070.00 מ"א אבן ראש קיר 'קופינג' מאבן טבעית גיר קשה מסוג "ביר זית" בעובי 15 
ס"מ בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם ב-3 פנים, עיגול שני קנטים עליונים 

BD31 ,BD3 ,BD5 ברדיוס 2 ס"מ. לפי פרט

1.14.1.0080

119,070.00 441.00 270.00 מ"א אבן ראש קיר 'קופינג' מאבן טבעית בעובי 15 ס"מ בגוון צהוב חאמי ב-3 
D43 פנים. לפי פרט

1.14.1.0090

7,440.00 372.00 20.00 מ"ר חיפוי קירות בטון (בחיבור לקיר קיים) בלוחות אבן טבעית גיר קשה מסוג 
ביר זית צהוב בעובי 4 ס"מ בעיבוד מוסמסם. הביצוע בקיבוע רטוב, 

BD27 לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים. לפי פרט

1.14.1.0100

20,000.00 400.00 50.00 מ"א השלמה/החלפה או תיקון של חיפוי אבן על קירות בטון קיימים כדוגמת 
הקיים - כולל כל העבודות.

1.14.1.0110

מדרגות

10,670.00 485.00 22.00 מ"א מדרגות מאבן גושנית בעומק 32 ס"מ בעיבוד שני צדדים, מאבן גיר קשה 
ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד תלטיש ללא זמלה. כולל טיט ופס מחוספס 

.D6 לכל אורך המדרגה צבוע בגוון ניגודי. על פי פרט

1.14.1.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,804,514.004,804,514.004,804,514.004,804,514.00 עבודות אבן (יועץ פיתוח)עבודות אבן (יועץ פיתוח)עבודות אבן (יועץ פיתוח)עבודות אבן (יועץ פיתוח) 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,804,514.004,804,514.004,804,514.004,804,514.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תקשורת 18 פרק:

תשתיות תקשורת עירונית 18.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,000.00 55.00 1,000.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-201 ס"מ עד 250 

ס"מ וברוחב עד 45 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, 
סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0010

161,000.00 46.00 3,500.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב
מ-46 ס"מ עד 70 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, סרט

סימון, ומילוי מצע סוג  א' .

1.18.1.0020

127,000.00 127.00 1,000.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט, 
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי 

חפירה/חציבה.

1.18.1.0030

71,050.00 2,842.00 קומפלט25.00 תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ, תקרה 25 טון כולל מדרגות, 
מכסה יציקה  עם כיתוב  עיריית ירושלים בקוטר 60 ס"מ לרבות זוג 

שלטים וברגים.

1.18.1.0040

8,450.00 338.00 25.00 יח' תוספת חוליה בגובה 50 ס"מ לתא בקוטר 100 ס"מ, לרבות תוספת מדרגות
.

1.18.1.0050

68,600.00 6,860.00 10.00 יח' חפירה/חציבה ובניית תא מאובזר מסוג 2A דגם בזק. 1.18.1.0060

195,000.00 13.00 15,000.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  13.5 בקוטר 50 מ"מ. 1.18.1.0070

16,268.00 16,268.00 קומפלט1.00 קידוח אופקי באורך עד 25 מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה שהיא כולל 
החדרת 6 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים מפוליאתילן, בקוטר עד 63 
מ"מ לרבות חפירת/חציבת הבור ב-2 צדדים,מילוי הבור במצע א' הידוק 

בשכבות וכיסוי.

1.18.1.0080

35,000.00 700.00 50.00 מ"א תוספת לקידוח בסעיף 18.01.0100 עבור כל מטר נוסף מעל 25 מ' כולל כל
המפורט בסעיף הנ"ל

1.18.1.0090

14,700.00 588.00 25.00 יח' תוספת מחיר לתא מעבר מכל סוג עבור מכסה מרובע או מלבני מסוג 
המכיל בתוכו את הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים, כדוגמת דגם 

"כרמל" של וולפמן, או מק"ט 9162207 של אקרשטיין, או ש"ע מאושר. 
(המחיר כולל גם את הריצוף בהתאם לריצוף במשטח

1.18.1.0100

752,068.00752,068.00752,068.00752,068.00 תשתיות תקשורת עירוניתתשתיות תקשורת עירוניתתשתיות תקשורת עירוניתתשתיות תקשורת עירונית 18.118.118.118.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות תקשורת בזק 18.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202123

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,000.00 55.00 1,000.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-201 ס"מ עד 250 

ס"מ וברוחב עד 45 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, 
סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

1.18.2.0010

101,200.00 46.00 2,200.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-101 ס"מ עד 150 
ס"מ וברוחב מ-46 ס"מ עד 70 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 

ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

1.18.2.0020

638,000.00 29.00 22,000.00 מ"א צינורות פי.וי.סי.קשיח "4 לפי ת"י 858 כולל תמוכות וזוייות. 1.18.2.0030

190,000.00 38.00 5,000.00 מ"א צינורות מרילין "4 1.18.2.0040

27,000.00 54.00 500.00 מ"א צינורות מרילין "10 1.18.2.0050

2,800.00 14.00 200.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11 בקוטר 50 מ"מ. 1.18.2.0060

4,116.00 343.00 קומפלט12.00 חיבור של צנרת חדשה לצנרת קיימת מכל סוג שהוא. 1.18.2.0070

72,000.00 3.00 24,000.00 מ"א אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 4-8 מ"מ לצנרת 
קיימת, כולל ניקיון הצנרת. החוטים יהיו מחתיכה רצופה אחת ללא 

קשרים ובקצה השרוול יושאר עודף של 1 מטר מכל קצה קשור לתא לפי 
מפרט סלקום.

1.18.2.0080

1,000.00 2.00 500.00 מ"א העברת מנדרול לצינורות 110 מ"מ ו/או 63/53/40 מ"מ. 1.18.2.0090

205,800.00 6,860.00 30.00 יח' חפירה/חציבה ובניית תא מאובזר מסוג 2A דגם בזק. 1.18.2.0100

65,856.00 9,408.00 7.00 יח' חפירה/חציבה ובניית תא מאובזר מסוג 25A דגם בזק. 1.18.2.0110

9,800.00 1,960.00 קומפלט5.00 הריסת תקרה של תא בזק קיים בכל גודל לצורך התאמת גובה וביצוע 
יציקת תקרה חדשה, באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו.

1.18.2.0120

81,585.00 2,205.00 37.00 יח' אספקה בלבד של מכסה לתא מדרכתי מכל גודל למעט P לעומס 25 טון 
דגם בזק.

1.18.2.0130

15,244.00 412.00 37.00 יח' הובלה והתקנה של מכסה לתא מדרכתי 25 טון דגם בזק לכל סוגי התאים. 1.18.2.0140

16,760.00 1,676.00 10.00 יח' תוספת מחיר לתא בזק בכל גודל עבור בנייתו על קו בזק קיים. 1.18.2.0150

3,185.00 637.00 קומפלט5.00 גילוי תא קיים, לרבות ניקוי התא. 1.18.2.0160

2,645.00 529.00 5.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 0.8 מטר. 1.18.2.0170



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202124

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,432.00 804.00 קומפלט8.00 חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-7 קנים עד וכולל 12 קנים. 1.18.2.0180

9,800.00 1,960.00 5.00 יח' החלפת מכסה לתא בזק קיים בכל גודל למכסה כביש 40 טון וכל יתר 
העבודות הנדרשות בתאום עם חב' תקשורת.

1.18.2.0190

91,200.00 456.00 200.00 מ"ק הגנה מבטון מזוין ב-20 ע"ג צנרת תקשורת. 1.18.2.0200

26,137.00 26,137.00 קומפלט1.00 קידוח אופקי באורך עד 25 מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה שהיא, כולל
החדרת 6 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים מפוליאתילן, בקוטר 110 

מ"מ, לרבות חפירת/חציבת הבור ב-2 צדדים,מילוי הבור במצע א'  הידוק 
בשכבות  וכיסוי.

1.18.2.0210

38,600.00 772.00 50.00 מ"א תוספת לקידוח בסעיף 18.01.1885 עבור כל מטר נוסף מעל 25 מ', כולל 
כל המפורט בסעיף הנ"ל.

1.18.2.0220

1,664,160.001,664,160.001,664,160.001,664,160.00 תשתיות תקשורת בזקתשתיות תקשורת בזקתשתיות תקשורת בזקתשתיות תקשורת בזק 18.218.218.218.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,416,228.002,416,228.002,416,228.002,416,228.00 תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת 18181818 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מסגרות חרש

105,371.00 15,053.00 7.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 1.19.5.0020

מסגרות חרש - ביסוס לעמודי חישמול

23,788.00 19.00 1,252.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים ביציקות בטון של מיסעות גשרים ו/או 
בראש קירות ו/או בקורות והמשמשים לחיבור עמודי פלדה של מעקות.

1.19.5.0040

129,159.00129,159.00129,159.00129,159.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

129,159.00129,159.00129,159.00129,159.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79,968.00 294.00 272.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס''מ
1.23.1.0010

3,010,315.00 539.00 5,585.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 
בקוטר 60 ס''מ

1.23.1.0020

101,587.00 29.00 3,503.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה בקוטר ''2.5 1.23.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202125

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,632.00 6.00 272.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 

40 במקום ב-30
1.23.1.0040

72,605.00 13.00 5,585.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

1.23.1.0050

3,266,107.003,266,107.003,266,107.003,266,107.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,266,107.003,266,107.003,266,107.003,266,107.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע קבוע 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,143,900.00 289.00 35,100.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 6" באורך עד

15 מ'
1.26.1.0010

10,143,900.0010,143,900.0010,143,900.0010,143,900.00 עוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבוע 26.126.126.126.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,143,900.0010,143,900.0010,143,900.0010,143,900.00 עוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקע 26262626 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצופים (יועץ פיתוח) 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,499,600.00 92.00 16,300.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגודל 12./12.5 25/12.5 25/25 

A623 לרבות חול 5 ס"מ בגווני קוקטיל אפורים על פי פרט
1.40.4.0010

30,625.00 245.00 125.00 יח' חבק לעמודי תאורה ורמזורים תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון לפי 
.A622 ריצוף. לפי פרט

1.40.4.0020

120,050.00 245.00 490.00 יח' חבק לעמודי תמרור ועמודי נגיפה תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון 
.A622 לפי ריצוף. לפי פרט

1.40.4.0030

58,800.00 210.00 280.00 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 לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או צהוב 

A21 ו/או גווני קוקטייל לפי בחירת אדריכל. לפי פרט

1.40.4.0040

147,200.00 92.00 1,600.00 מ"ר תוספת ריצוף כדוגמת הריצוף בו נעשה שימוש לאספקה והובלה למחסני 
העירייה בגמר הפרויקט (10% מהכמות)

1.40.4.0050

1,856,275.001,856,275.001,856,275.001,856,275.00 ריצופים (יועץ פיתוח)ריצופים (יועץ פיתוח)ריצופים (יועץ פיתוח)ריצופים (יועץ פיתוח) 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה (יועץ פיתוח) 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,190,000.00 170.00 7,000.00 מ"א אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. צבע וגוון 

A111 לפי בחירת אדריכל. לפי פרט
1.40.5.0010

1,190,000.001,190,000.001,190,000.001,190,000.00 אבני שפה (יועץ פיתוח)אבני שפה (יועץ פיתוח)אבני שפה (יועץ פיתוח)אבני שפה (יועץ פיתוח) 40.540.540.540.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202126

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,046,275.003,046,275.003,046,275.003,046,275.00 פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עבודות הכנה (אגרונום) 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,675.00 225.00 403.00 יח' גיזום מקצועי של עצים מכל גודל ומכל סוג ובכל גובה בהתאם למפרט. 1.41.1.0010

73,500.00 210.00 350.00 יח' עקירת עץ מכל סוג וכל גובה לרבות הוצאת הגדם 1.41.1.0020

7,550.00 151.00 50.00 יח' עקירת גדמי עצים מכל סוג 1.41.1.0030

49,972.00 124.00 403.00 יח' גידור זמני סביב עצים קיימים לשימור לפי הפירוט במפרט המיוחד 1.41.1.0040

9,800.00 98.00 100.00 יח' שלט אזהרה - עץ לשימור - בעברית ובערבית - ע"פ הנחיות המפרט 
המיוחד.

1.41.1.0050

74,400.00 248.00 300.00 יח' חיתוך שורשים של עצים קיימים  לשימור (1 קומפ'=1 עץ) ע"פ הנחיות 
המפרט המיוחד.

1.41.1.0060

117,600.00 19,600.00 6.00 יח' העתקת עץ בוגר גדול בגובה כלשהו, בתהליך רב שלבי המכונה "ארגוז" 
הכולל חיתוך הדרגתי של שורשי העץ, המתבצע על פני תקופה ממושכת  

בליווי אגרונום מטעם הקבלן ועל חשבונו, שתילתו מחדש, לרבות כל 
הטיפולים הדרושים (העבודה תבוצע רק באישור המזמין)

1.41.1.0070

19,600.00 1,960.00 10.00 יח' העתקה של עץ בוגר באופן מדורג ורב שלבי עפ"י הנחיות המפרט ובליווי 
אגרונום מטעם הקבלן ועל חשבונו, שתילתו מחדש בתחום העיר לרבות 

השקייה וכל הטיפולים הדרושים עד לקליטה מלאה ומוצלחת

1.41.1.0080

9,800.00 1,960.00 5.00 יח' תמיכה לעץ בהתאם לדרישות המפרט המיוחד 1.41.1.0090

452,897.00452,897.00452,897.00452,897.00 עבודות הכנה (אגרונום)עבודות הכנה (אגרונום)עבודות הכנה (אגרונום)עבודות הכנה (אגרונום) 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הכשרת קרקע (יועץ פיתוח) 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,100.00 55.00 420.00 מ"ק .A111 1.5 מטר ע"פ פרטX3.7X1.6 חפירת/חציבת בור שתילה בודד 1.41.2.0010

639.00 71.00 9.00 מ"ק .A113 1.5 מטר ע"פ פרטX3.7X1.6 חפירת/חציבת בור שתילה בודד 1.41.2.0020

34,100.00 55.00 620.00 מ"ק חפירת/חציבת בור שתילה בודד 1.5X1.5X1.5 מטר בגינון 1.41.2.0021

1,775.00 71.00 25.00 מ"ק חפירת/חציבת בורות לבורות בודדים במרכז מדרכה בעומק  150 ס"מ - 
.BA130-1 רוחב 200 ס"מ ואורך משתנה לפי פרט

1.41.2.0030

7,100.00 71.00 100.00 מ"ק .A121 1.5 מטר ע"פ פרטX3.3X1.8 חפירת/חציבת בור שתילה בודד 1.41.2.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202127

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,500.00 55.00 300.00 מ"ק חפירת/חציבת בורות לערוגות שתילה אורכיות בעומק 1.5 מטר - רוחב 

;130 ס"מ ואורך משתנה לפי תוכנית - לא כולל את מחיר קיר הבטון. ע"פ 
.A130 פרט

1.41.2.0050

7,100.00 71.00 100.00 מ"ק חפירת/חציבת בורות לערוגות שתילה אורכיות בעומק 1.5 מטר - רוחב 
;180 ס"מ ואורך משתנה לפי תוכנית - לא כולל את מחיר קיר הבטון. ע"פ 

A123 פרט

1.41.2.0060

44,000.00 44.00 1,000.00 מ"ק חפירת/חציבת בורות לערוגות שתילה אורכיות בעומק 1.5 מטר - רוחב 
120 ס"מ ואורך משתנה לפי תוכנית - לא כולל את מחיר קיר הבטון. ע"פ 

A123-A פרט

1.41.2.0070

736,230.00 69.00 10,670.00 מ"ק אדמה גננית, לרפות פיזור בשטח -בכמויות גדולות מעל 20 מ"ק 1.41.2.0080

67,600.00 4.00 16,900.00 מ"ר הסרת צמחיה וניקוי שטח. 1.41.2.0090

16,900.00 1.00 16,900.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע. 1.41.2.0100

16,900.00 1.00 16,900.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני. 1.41.2.0110

25,200.00 9.00 2,800.00 מ"ר הכנת שטח למדשאה, לרבות קומפוסט דישון ויישור סופי. 1.41.2.0120

77,700.00 185.00 420.00 מ"ק קומפוסט לשטחים בכמות של 25 מ"ק לדונם. 1.41.2.0130

101,400.00 6.00 16,900.00 מ"ר תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח, 100 ק"ג לדונם של סופר פוספט 
ו-120 ק"ג לדונם של אשלגן כלורי

1.41.2.0140

360.00 20.00 18.00 מ"ק תוספת זיבול בזבל כופיתגן או בקומפוסט מעושר בבורות לעצים (50 ליטר
לעץ)

1.41.2.0150

39,788.00 196.00 203.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה ראשונה 
(המדידה מתיחסת לדונם לחודש)

1.41.2.0160

30,552.00 201.00 152.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה השניה 
למשך 9 חודשים (המדידה מתייחסת לדונם לחודש)

1.41.2.0170

1,246,944.001,246,944.001,246,944.001,246,944.00 הכשרת קרקע (יועץ פיתוח)הכשרת קרקע (יועץ פיתוח)הכשרת קרקע (יועץ פיתוח)הכשרת קרקע (יועץ פיתוח) 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נטיעה (יועץ פיתוח) 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,480.00 2.00 13,740.00 יח' נטיעת צמח במיכל בגודל פלאג 1.41.3.0010

1,574,400.00 41.00 38,400.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' 5 1.41.3.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202128

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,280.00 69.00 120.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' 6 1.41.3.0030

3,952.00 247.00 16.00 יח' עצים ממיכל (30 ליטר) "גודל 7" בקוטר גזע "1 מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע 
ו-20 ליטר קומפוסט לעץ

1.41.3.0040

33,216.00 96.00 346.00 יח' נטיעת עצים מסוג כלשהו בגודל 9 שיסופק ע"י המזמין בהתאם להנחיות 
במפרט הטכני.

1.41.3.0050

70,000.00 25.00 2,800.00 מ"ר שתילת מרבדי דשא מזן קוקיו, לרבות טיפול במשך 30 יום ממועד 
השתילה. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא.

1.41.3.0060

124,166.00 343.00 362.00 יח' תומכת מעץ לעצים בערוגות ממוטות עץ עגול חרוט, קוטר 8 ס"מ, כולל 
B3 עבודה. לפי פרט

1.41.3.0070

81,280.00 127.00 640.00 מ"א צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 160 מ"מ עטוף בד גיאוטכני 
והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 40/40 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי

1.41.3.0080

76,560.00 132.00 580.00 מ"ק הוספת "שברי אבן" (אגרגטים) לניקוז בבורות שתילה מחצץ בגודל 3-6 
ס"מ, לרבות פיזור בבורות השתילה.

1.41.3.0090

1,008,000.00 504.00 2,000.00 יח' מגביל שורשים מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים 
למערכות ניקוז וביוב, עשוי מצינור "פלדקס" או ש"ע המיוצר מפוליאתילן
ומחוזק בפלדה בקוטר 500 מ"מ ובגובה 1000 מ"מ. פריסת היריעה בשטח 

לפי הנחיות יועץ תשתיות ומפקח.

1.41.3.0100

42,364.00 238.00 178.00 יח' מערכת אוורור מלבנית מצינור רשתי קשיח לבורות שתילה מדגם 
AIRMAX45 או ש"ע עם שני זקיפים ומכסים.

1.41.3.0110

25,500.00 17.00 1,500.00 מ"ר יריעות גיאוטכניות מבד לא ארוג במשקל 400 גר'/מ"ר, לרבות עיגון 1.41.3.0120

3,075,198.003,075,198.003,075,198.003,075,198.00 נטיעה (יועץ פיתוח)נטיעה (יועץ פיתוח)נטיעה (יועץ פיתוח)נטיעה (יועץ פיתוח) 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות השקיה (יועץ פיתוח) 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,900.00 49.00 100.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 10 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 

התקנה במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור 
המים לראש המערכת.

1.41.4.0010

44,000.00 20.00 2,200.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 63 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 
התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.4.0020

18,000.00 18.00 1,000.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 50 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 
התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.4.0030

61,100.00 13.00 4,700.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 40 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 
התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.4.0040

30,000.00 10.00 3,000.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 32 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 
התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.4.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202129

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 8.00 1,000.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 25 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 

התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.
1.41.4.0060

2,000.00 5.00 400.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 16 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה/חציבה, 
התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.4.0070

222,000.00 6.00 37,000.00 מ"א צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 2 
ל/ש במרווח 0.5 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה, חיבור לקווים 

מחלקים ומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 2
 M16" מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין שלוחות הטפטוף

פלסאון" או שווה איכות.

1.41.4.0080

76,760.00 3,838.00 20.00 יח' ארון הגנה מפוליאסטר 2/1250 "אורלייט" בלום או ש"ע מאושר, מידות 
לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל 

תואם עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול 
מסטר, וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.4.0090

20,560.00 514.00 40.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "1 + אנטי ואקום 1.41.4.0100

30,912.00 672.00 46.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "1.5 + אנטי ואקום. 1.41.4.0110

14,820.00 741.00 20.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "2 + אנטי ואקום 1.41.4.0120

4,709.00 277.00 17.00 יח' פרט שסתום אויר/ מקטין לחץ 1.41.4.0130

3,090.00 309.00 10.00 יח' פרט בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה). 1.41.4.0140

52,136.00 1,372.00 38.00 יח' תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עם מכסה בקוטר 60 ס"מ או מרובע לעומס 12.5 
טון עם סמל הרשות, בעטמק עד 1.5 מ' לרבות רצפת חצץ.

1.41.4.0150

17,000.00 34.00 500.00 יח' טפטוף לעץ - טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל 
טפטפת בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלסאון" או ש"ע. 3 

מייצבים לעץ. לעץ - 10טפטפות, הצינור בצורת טבעת סביב העץ. אין 
להשתמש בתחיליות, מחברי שן ורוכבים.

1.41.4.0160

3,080.00 44.00 70.00 יח' השקיה עץ במדרכה, מצינור טפטוף 16 מ"מ בהתאם לפרט בחוברת פרטים 
סטנדרטית.

1.41.4.0170

4,400.00 88.00 50.00 יח' ממטירון גיחה דגם MP-1000-2000 של הנטר או ש"ע, כולל פיה תואמת 
לתכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו

1.41.4.0180

27,940.00 127.00 220.00 יח' ממטיר גיחה דגם I-20-PRB מווסת ללחץ 3.1 אטמ', עם טבעת כחול, 
תוצרת הנטר או ש"ע, כולל פיה תואמת לתכנית ההשקיה וחיבור הממטיר 

למקומו.

1.41.4.0190

3,900.00 39.00 100.00 יח' אל נגר ממטיר/ממטירון בקוטר "1/2 - "3/4 1.41.4.0200

120,900.00 78.00 1,550.00 מ"א שרוול העשוי מצינור פוליתילן ללחץ מים בקוטר 110 מ"מ דרג ,10 
בכבישים כולל חוט משיכה ניילון.

1.41.4.0210
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
111,000.00 74.00 1,500.00 מ"א שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 10 קוטר 110 מ"מ למדרכות. 1.41.4.0220

38,220.00 12,740.00 3.00 יח' ראש מערכת לטפטוף בקוטר ",2 כולל: קווי השקיה אביזרים, ואביזרי 
חיבור מודולריים בקוטר 63 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש

מערכת וחיבורו למקור המיםוכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של 
המערכת. לא כולל מגופים לקווי ההשקיה

1.41.4.0230

39,200.00 9,800.00 4.00 יח' ראש מערכת בקוטר "1/2 ,1 כולל: קווי השקיה אביזרים, ואביזרי חיבור 
מודולריים בקוטר 50 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש 

מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של 
המערכת. לא כולל מגופים לקווי ההשקיה.

1.41.4.0240

41,650.00 8,330.00 5.00 יח' ראש מערכת בקוטר ",1 כולל: קווי השקיה אביזרים, ואביזרי חיבור 
מודולריים בקוטר 40 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש 

מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של 
המערכת. לא כולל מגופים לקווי ההשקיה.

1.41.4.0250

88,200.00 9,800.00 9.00 יח' מחשב השקייה דגם אירינט M דגם DC-8 תוצרת "מוטורולה" או "איריסל 
אגם" או ש"ע, כולל בקר, רדיו, אנטנה, מארז, רישוי קשר, מטען, מצבר, 
חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, 
בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון 
ההשקייה, מסגרת הגנה ממתכת ומנעול תליה, כל האביזרים הדרושים 
להפעלה תקינה, אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל, הרכבה ע"י 

היצרן ואחריון היצרן לשנה.

1.41.4.0260

32,340.00 10,780.00 3.00 יח' מחשב השקייה דגם אירינט M דגם DC-12 תוצרת "מוטורולה" או "איריסל
אגם" או ש"ע, כולל בקר, רדיו, אנטנה, מארז, רישוי קשר, מטען, מצבר, 
חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, 
בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון 

ההשקייה, מסגרת הגנה ממתכת ומנעול תליה, כל האביזרי ם הדרושים 
להפעלה תקינה, אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל, הרכבה ע"י 

היצרן ואחריון היצרן לשנה.

1.41.4.0270

34,398.00 294.00 117.00 יח' סולונואיד D.C "ברמד" או שווה איכות, כולל אספקה, וחיבור למחשב 
ולראש מערכת קיימים

1.41.4.0280

19,110.00 6,370.00 3.00 יח' התחברות למקור מים בקוטר ",2 הזמנת מד המים + תשלום אגרה לחב' 
"הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות להפעלה.

1.41.4.0290

53,900.00 4,900.00 11.00 יח' התחברות למקור מים בקוטר "1/2 ,1 הזמנת מד המים + תשלום אגרה 
לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות 

להפעלה.

1.41.4.0300

2,500.00 25.00 100.00 יח' דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה ממתכת בלתי 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

1.41.4.0310

3,822.00 147.00 26.00 יח' שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ-10X5 ס"מ. עליהם
מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה, כולל אספקה והרכבה

1.41.4.0320

2,548.00 196.00 13.00 יח'  C-64 תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג
בלבד

1.41.4.0330

32,400.00 216.00 150.00 יח' בבלר תוצרת "הנטר" פיה PCB ספיקה 60 ליטר, המורכב בתוך שרוול 
השקיה RZWS בעומק 45 ס"מ, כולל: אספקה, אביזרי חיבור והרכבה.

1.41.4.0340

1,269,495.001,269,495.001,269,495.001,269,495.00 עבודות השקיה (יועץ פיתוח)עבודות השקיה (יועץ פיתוח)עבודות השקיה (יועץ פיתוח)עבודות השקיה (יועץ פיתוח) 41.441.441.441.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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גג ירוק (יועץ אדריכל מבנים) 41.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
176,400.00 882.00 200.00 מ"ר גג ירוק על פי "רב נוי" או שו"ע, כולל כל השכבות - טוף, מגביל שורשים,

שכבת ניקוז וכו', דישון איטי תמס פעמיים בשנה, לא כולל חיבורי חשמל 
DT-3 ומים, עפ"י פרט גג ירוק

1.41.5.0010

176,400.00176,400.00176,400.00176,400.00 גג ירוק (יועץ אדריכל מבנים)גג ירוק (יועץ אדריכל מבנים)גג ירוק (יועץ אדריכל מבנים)גג ירוק (יועץ אדריכל מבנים) 41.541.541.541.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,220,934.006,220,934.006,220,934.006,220,934.00 גינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

ריהוט רחוב (יועץ פיתוח) 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,400.00 1,176.00 25.00 יח' C5 מתקן לקשירת אופניים, לפי סטנדרט עיריית ירושלים. פרט 1.42.1.0010

76,832.00 2,744.00 28.00 יח' ספסל מדגם CUNTOUR שלושה מקומות ישיבה לפי סטנדרט עיריית 
C11 ירושלים. לפי פרט

1.42.1.0020

25,620.00 854.00 30.00 יח' אשפתון רותם 75 תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר ,9981 מרקם כורכרי 
C21 בהיר, מק"ט 3485 דקל ,100 בתוספת מכסה מונע נבירה. לפי פרט

1.42.1.0030

10,290.00 3,430.00 3.00 יח' ברזיה דגם אביב תוצרת שחם אריכא או ש"ע לפי בחירת אדריכל. לפי 
CG3 פרט

1.42.1.0040

3,528.00 1,176.00 3.00 יח' תוספת מתקן שתיה לכלבים לברזיית אביב תוצרת שחם אריכא או 
CG3 ש"ע.לפי פרט

1.42.1.0050

145,670.00145,670.00145,670.00145,670.00 ריהוט רחוב (יועץ פיתוח)ריהוט רחוב (יועץ פיתוח)ריהוט רחוב (יועץ פיתוח)ריהוט רחוב (יועץ פיתוח) 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

145,670.00145,670.00145,670.00145,670.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גדרות ושערים 44 פרק:

שערים וגידור (יועץ פיתוח) 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,870.00 441.00 70.00 מ"א BG10 גדר היקפית דגם "כנרת" או ש"ע בגובה 2 מ' לפי פרט 1.44.1.0010

7,840.00 7,840.00 1.00 יח' שער דו כנפי ברוחב 2.5 מ' בגובה 2 מ' ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור. 
BG11 צבע וגוון לפי בחירת האדריכל. לפי פרט

1.44.1.0020

1,960.00 1,960.00 1.00 יח' B9 שער פשפש, פרט 1.44.1.0030

40,670.0040,670.0040,670.0040,670.00 שערים וגידור (יועץ פיתוח)שערים וגידור (יועץ פיתוח)שערים וגידור (יועץ פיתוח)שערים וגידור (יועץ פיתוח) 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים מרשתות מרותכות (יועץ אדריכל מבנים) 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,548.00 2,548.00 1.00 יח' טיפוס MA-12 - שער פשפש חד כנפי מגולוון מרשת מרותכת במידות 

135/168 ס"מ, לרבות עמודי שער לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון
דוגמת "נתיב" מתוצרת "יהודה גדרות" או שו"ע

1.44.2.0010

2,548.002,548.002,548.002,548.00 שערים מרשתות מרותכות (יועץ אדריכל מבנים)שערים מרשתות מרותכות (יועץ אדריכל מבנים)שערים מרשתות מרותכות (יועץ אדריכל מבנים)שערים מרשתות מרותכות (יועץ אדריכל מבנים) 44.244.244.244.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

43,218.0043,218.0043,218.0043,218.00 גדרות ושעריםגדרות ושעריםגדרות ושעריםגדרות ושערים 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

זרמים תועים 49 פרק:

זרמים תועים 49.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,572.00 2,254.00 18.00 יח'  by Galvotec or 48 GA-MG-HP) אנודת מגנזיום 48 ליברות עם פוט' גבוה

.eq). כולל התקנתה באופן אנכי בקידוח. כולל השקיה, כיסוי, התקנת 
כבל בתעלה וחיבור לתחנת מדידה

1.49.1.0010

14,112.00 1,764.00 8.00 יח' שוחה פלסטית בקוטר 60 מ"מ להתקנת קופסת ביקורת, כולל התקנת 
השוחה, לרבות מכסה מרוצף מעליה

1.49.1.0020

30,870.00 3,430.00 9.00 יח' תחנת מדידה מסוג קופסא בגודל 40X30X20 ס"מ, מפוליאסטר עם מנעול, 
כולל לוח פרטינקס פנימי, ברגים, אוהמים וכל חלקי הפנים הנוספים, 

לרבות שנט, נגד ודיודה, כולל התקנת קופסא וחיווט רכיבי קופסא

1.49.1.0030

5,880.00 5,880.00 1.00 יח' תחנת מדידה מסוג ארון בגודל 110X60X30 ס"מ, מפוליאסטר עם מנעול, 
כולל לוח פרטינקס פנימי, ברגים, אוהמים וכל חלקי הפנים הנוספים, 

לרבות שנט, נגד ודיודה, כולל התקנת קופסא וחיווט רכיבי קופסא

1.49.1.0040

34,790.00 3,479.00 10.00 יח' אלקטרודת ייחוס מסוג גופרית-נחושת, כולל קופון 1 סמ"ר וכבל מסוכך 
באורך 20 מ', לרבות התקנתה וחיבור כבל לתחנת מדידה

1.49.1.0050

1,900.00 19.00 100.00 מ"א כבל ,N2XY 10mm2 כולל הנחה בתעלה / שרוול 1.49.1.0060

3,400.00 34.00 100.00 מ"א כבל ,N2XY 50mm2 כולל הנחה בתעלה / שרוול 1.49.1.0070

4,900.00 98.00 50.00 מ"א כבל ,N2XY 95mm2 כולל הנחה בתעלה / שרוול 1.49.1.0080

177,000.00 118.00 1,500.00 מ"א כבל ,N2XY 120mm2 כולל הנחה בתעלה / שרוול 1.49.1.0090

2,940.00 147.00 20.00 מ"א כבל ,N2XY 150mm2 כולל הנחה בתעלה / שרוול 1.49.1.0100

300.00 12.00 25.00 מ"א כבל ,N2XY 5x2.5mm2 כולל הנחה בתעלה / שרוול 1.49.1.0110

12,499.00 431.00 29.00 יח' כבל NYAF 95mm2 באורך כ-1 מ', כולל חיבור נעלי כבלים, לרבות 
התקנתו כגשרון על אביזרי צנרת

1.49.1.0120

1,400.00 14.00 100.00 יח' שרוול גמיש בקוטר 16 מ"מ, כולל חבל השחלה, לרבות הנחתו בתעלה / 
בשרוול פלדה

1.49.1.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,900.00 19.00 100.00 מ"א שרוול גמיש בקוטר 50 מ"מ, כולל חבל השחלה, לרבות הנחתו בתעלה / 

בשרוול פלדה
1.49.1.0140

1,360.00 34.00 40.00 מ"א שרוול גמיש בקוטר 75 מ"מ, כולל חבל השחלה, לרבות הנחתו בתעלה / 
בשרוול פלדה

1.49.1.0150

1,600.00 64.00 25.00 מ"א שרוול גמיש בקוטר 160 מ"מ, כולל חבל השחלה, לרבות הנחתו בתעלה / 
בשרוול פלדה

1.49.1.0160

6,370.00 637.00 10.00 יח' חיבור תת קרקעי של זוג כבלים באמצעות פין ברייזינג, כולל בידוד 
Handy Cap Ip באמצעות יריעות

1.49.1.0170

6,900.00 69.00 100.00 מ"א חפירה/חציבה לעומק של עד 1.5 מ' ברוחב 0.4 מ', כולל הנחת סרט זוהר, 
כיסוי, אספקת חול אינרטי וכיסוי מלא

1.49.1.0180

15,876.00 882.00 18.00 יח' קידוח לעומק 4 מ' בקוטר 0.3 מ' 1.49.1.0190

4,900.00 4,900.00 1.00 יח' מדידות זרמים ופוטנציאלים. קריאת פוטנציאלים למשך 24 שעות וכיוון 
מיישר הזרם לביטול זרמים תועים

1.49.1.0200

42,336.00 4,704.00 9.00 יח' מדידות זרמים ופוטנציאלים בתחנות מדידה 1.49.1.0210

588.00 588.00 1.00 יח' דיודה 400 אמפר 1.49.1.0220

412,393.00412,393.00412,393.00412,393.00 זרמים תועיםזרמים תועיםזרמים תועיםזרמים תועים 49.149.149.149.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

412,393.00412,393.00412,393.00412,393.00 זרמים תועיםזרמים תועיםזרמים תועיםזרמים תועים 49494949 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,520.00 196.00 120.00 מ"ק פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין 1.51.1.0020

35,280.00 441.00 80.00 יח' קידוח יהלום בקוטר ''4 בקיר עד עובי 60 ס''מ 1.51.1.0030

247,000.00 1,235.00 קומפלט200.00 פירוק ועקירת תא ביקורת/שוחה מבטון מכל סוג שהוא, עגול מרובע או 
כל צורה אחרת, בכל עומק, מילוי והידוק הבור ב CLSM קומפלט

1.51.1.0040

24,500.00 490.00 קומפלט50.00  CLSMפירוק תאי קליטה, עד 3 רשתות, כולל מילוי והידוק הבור ב
קומפלט

1.51.1.0050

15,400.00 88.00 175.00 יח' פירור עמוד עם תמרור/שלוט (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד 1.51.1.0110

1,620.00 108.00 15.00 יח' פירוק  תמרור/שלוט עם שני עמודים, לרבות פירוק יסוד 1.51.1.0120

63,700.00 4,900.00 13.00 יח' פירוק והעתקת סככות אוטובוס או טרמפיאדות, כולל פירוק יסוד בטון 
ופינוי מאתר העבודה.

1.51.1.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202134

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 12.00 5,000.00 מ"ר פירוק מדרכת אספלט . 1.51.1.0150

124,800.00 12.00 10,400.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג 1.51.1.0160

308.00 28.00 11.00 מ"א פירוק מדרגות מכל סוג 1.51.1.0170

158,400.00 11.00 14,400.00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג. 1.51.1.0180

25,380.00 470.00 54.00 יח' פירוק שוחות/תאי ביקורת לניקוז במידות שונות ומכל סוג. 1.51.1.0190

258,000.00 172.00 1,500.00 מ"ק פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי. 1.51.1.0200

17,325.00 99.00 175.00 מ"ק פירוק קירות אבן בכל סוג ובכל עובי 1.51.1.0210

39,100.00 23.00 1,700.00 מ"א פירוק גדר סבכה מכל סוג. 1.51.1.0220

14,350.00 41.00 350.00 מ"א פירוק מעקות בטיחות טרומיים מבטון מטיפוס כלשהו. 1.51.1.0230

41,500.00 83.00 500.00 מ"ק סילוק פסולת/ערמות פסולת המצויה באתר טרם ביצוע עבודות ,לאתר 
שפך מאושר/מטמנה , לרבות תשלום כול האגרות למיניהם.

1.51.1.0240

60,000.00 3.00 20,000.00 מ"ר חישוף השטח וסילוקו 1.51.1.0250

29,000.00 58.00 500.00 מ"ר פירוק מסלעה 1.51.1.0260

609.00 87.00 7.00 יח' פירוק שלט/תמרור עם שני עמודים. 1.51.1.0270

500.00 50.00 10.00 יח' פירוק ספסל מכל סוג שהוא 1.51.1.0290

124,000.00 10.00 12,400.00 מ"ר חישוף השטח לעומק של עד 20 ס"מ ועירומו עד לשימוש חוזר בשטחי 
שיקום נופי. כולל ניקוי פסולת והורדת צמחיה.

1.51.1.0310

24,800.00 2.00 12,400.00 מ"ר ריסוס השטח בחומר הדברה לקטילת שושרי צמחייה ועשבי בר בשטחי 
גינון

1.51.1.0320

32,000.00 2.00 16,000.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר בשטחי 
ריצוף

1.51.1.0330

441,000.00 98.00 4,500.00 מ"א פירוק צינור מים/ביוב/ניקוז בקוטר ועומק כלשהו, לרבות מילוי מצע א' 
מהודק בשכבות.

1.51.1.0340



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202135

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 העתקת אותיות אבן בכניסה להר חוצבים דרך רחוב קריית המדע כולל 

פירוק זהיר, אחסנה מוקפדת במקום מאושר ע"י המפקח והצבתן מחדש 
באותה צומת במיקום שיוגדר ע"י האדריכל.

1.51.1.0350

4,900.00 4,900.00 קומפלט1.00 העתקת שלט בכניסה להר חוצבים דרך רחוב קריית המדע כולל פירוק 
זהיר, אחסנה מוקפדת במקום מאושר ע"י המפקח והצבתו מחדש באותה 

צומת במיקום שיוגדר ע"י האדריכל.

1.51.1.0360

סלילה זמנית בשלבי הביצוע

83,050.00 11.00 7,550.00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג. 1.51.1.0380

160,200.00 15.00 10,680.00 מ"ר פירוק מסעה בעובי שכבות כולל של עד 60 ס''מ. 1.51.1.0390

2,120,042.002,120,042.002,120,042.002,120,042.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,472.00 6.00 4,412.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך, והידוקה 1.51.2.0040

4,248,000.00 59.00 72,000.00 מ"ק חפירה/חציבה לאורך הדרך וסילוק העפר לרבות חפירה/חציבה למבני 
גשרים וקירות תמך.

1.51.2.0490

106,392.00 11.00 9,672.00 מ"ר הידוק  קרקע יסוד מקורית (עיבוד שתית לעומק עד 60 ס''מ), כמפורט 
במפרט המיוחד

1.51.2.0500

60,000.00 6.00 10,000.00 מ"ק הידוק מבוקר. 1.51.2.0510

611,930.00 55.00 11,126.00 מ"ק מילוי מובא לרבות למבני גשרים וקירות תמך. 1.51.2.0520

27,040.00 169.00 160.00 מ"ק חול מיוצב בצמנט %8 1.51.2.0530

2,120,400.00 279.00 7,600.00 מ"ר  Maccaferri רשת הגנה נגד דרדרת על מדרון המצוק. הרשתות יהיו מסוג
100X80 ובמידות (Double Twisted) ממתילי פלדה שיזורם בשזירה כפולה

BS1052 מ"מ או שווה ערך. הרשת תהיה מגולוון ע"פ דרישות התקן

1.51.2.0540

7,200,234.007,200,234.007,200,234.007,200,234.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי) 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,612,387.00 129.00 28,003.00 מ"ק מצע סוג א'. 1.51.3.0020

1,121,010.00 79.00 14,190.00 מ"ק מצע סוג ג'(מילוי נברר). 1.51.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202136

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
484,500.00 323.00 1,500.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 1.51.3.0070

סלילה זמנית בשלבי הביצוע

454,596.00 129.00 3,524.00 מ"ק מצע סוג א' 1.51.3.0090

5,672,493.005,672,493.005,672,493.005,672,493.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי)שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי)שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי)שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי) 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי) 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800,000.00 40.00 45,000.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 

PG68-10
1.51.4.0020

405,000.00 45.00 9,000.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 7 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG68-10

1.51.4.0030

2,200,000.00 55.00 40,000.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 8 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG68-10

1.51.4.0040

3,420,000.00 38.00 90,000.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG68-10

1.51.4.0050

183,300.00 39.00 4,700.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG70-10

1.51.4.0060

2,460,000.00 41.00 60,000.00 מ"ר PG70-10  תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן 1.51.4.0070

210,000.00 1.00 210,000.00 מ"ר ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.5-0.25 ק''ג/מ''ר. 1.51.4.0080

128,000.00 2.00 64,000.00 מ"ר ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 1.51.4.0090

700,000.00 14.00 50,000.00 מ"ר קרצוף אספלט לעומק של עד 30.0 ס''מ (לפני תחילת העבודה) 1.51.4.0100

66,000.00 11.00 6,000.00 מ"א ניסור שכבת אספלט בעובי כלשהוא. 1.51.4.0105

סלילה זמנית בשלבי הביצוע

2,535,000.00 39.00 65,000.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG70-10

1.51.4.0120

21,360.00 1.00 21,360.00 מ"ר ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 0.5-0.25 ק''ג/מ''ר. 1.51.4.0130

21,360.00 2.00 10,680.00 מ"ר ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 1.51.4.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202137

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
198,000.00 6.00 33,000.00 מ"ר קרצוף אספלט עד 8.0 ס"מ. 1.51.4.0150

106,800.00 10.00 10,680.00 מ"ר קרצוף אספלט לעומק עד 15 ס"מ. 1.51.4.0160

14,454,820.0014,454,820.0014,454,820.0014,454,820.00 שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי)שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי)שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי)שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי) 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ניקוז ומניעת סחף (יועץ פיזי) 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,544.00 1,568.00 8.00 יח' .TON 1.5 150 DALBIT FN 616              נקז חניון דלביט "/6"8 - 1.5 טון 1.51.5.0010

105,084.00 417.00 252.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 40 ס''מ בעומק עד 2.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).

1.51.5.0020

16,320.00 544.00 30.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 50 ס''מ בעומק עד 2.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).

1.51.5.0030

10,880.00 544.00 20.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 50 ס''מ בעומק מעל  2.01 מ' ועד 3.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה

בנקבה).

1.51.5.0040

81,316.00 701.00 116.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 60 ס''מ בעומק עד 2.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).

1.51.5.0050

79,750.00 725.00 110.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 60 ס''מ בעומק מעל 2.01 מ' ועד 3.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה 

בנקבה).

1.51.5.0060

493,612.00 1,156.00 427.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 80 ס''מ בעומק עד 2.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).

1.51.5.0070

208,736.00 1,186.00 176.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 
בקוטר 80 ס''מ בעומק מעל 2.01 מ' ועד 3.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה 

בנקבה).

1.51.5.0080

44,100.00 1,225.00 36.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 
בקוטר 80 ס''מ בעומק מעל 3.01 מ' ועד 4.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה 

בנקבה).

1.51.5.0090

59,878.00 1,274.00 47.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 
בקוטר 80 ס''מ בעומק מעל 4.01 מ' ועד 5.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה 

בנקבה).

1.51.5.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202138

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,998.00 1,421.00 38.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  

בקוטר 100 ס''מ בעומק עד 2.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).
1.51.5.0110

1,192,415.00 1,519.00 785.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 בקוטר 100 
ס''מ בעומק מעל 2.01 מ' ועד 3.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).

1.51.5.0120

74,970.00 1,666.00 45.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 בקוטר 100 
ס''מ בעומק מעל 3.01 מ' ועד 4.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה).

1.51.5.0130

548,163.00 5,537.00 99.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 200 ס''מ בעומק מ- 3.01 מ' עד 4.0 מ' (עם אטם אינטגרלי מובנה 

בנקבה).

1.51.5.0140

47,040.00 1,176.00 40.00 מ"א צינור פלדה בקוטר "20 עם עובי דופן ".1/4 ציפוי פנימי מבטון וציפוי 
חיצוני מעטיפת פלסטיק תלת שכבתי + בטון דחוס.

1.51.5.0150

9,604.00 1,372.00 7.00 מ"א צינור פלדה בקוטר "24 עם עובי דופן ".1/3 ציפוי פנימי מבטון וציפוי 
חיצוני מעטיפת פלסטיק תלת שכבתי + בטון דחוס.

1.51.5.0160

56,892.00 862.00 קומפלט66.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 40 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן

1.51.5.0170

3,804.00 951.00 קומפלט4.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 50 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן

1.51.5.0180

12,696.00 1,058.00 קומפלט12.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 60 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן

1.51.5.0190

48,972.00 1,166.00 קומפלט42.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 80 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן

1.51.5.0200

66,768.00 1,284.00 קומפלט52.00 חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר 100 ס''מ לתא/שוחת-ביקורת 
קיים/מתוכנן או לקולטן

1.51.5.0210

24,344.00 6,086.00 4.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 100X100 ס''מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', 
.D-400 כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג

1.51.5.0220

18,729.00 6,243.00 3.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 120X100 ס''מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', 
.D-400 כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג

1.51.5.0230

121,984.00 7,624.00 16.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 120X140 ס''מ ובעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', 
.D-400 כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג

1.51.5.0240

101,781.00 11,309.00 9.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 150X150 ס''מ ובעומק עד 2.5 מ', כולל מכסה 
.D-400 יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג

1.51.5.0250



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202139

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
143,154.00 13,014.00 11.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 150X150 ס''מ ובעומק מעל 2.51 מ' ועד 3.5 מ', 

.D-400 כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג
1.51.5.0260

42,777.00 14,259.00 3.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 150X150 ס''מ ובעומק מעל 3.51 מ' ועד 4.5 מ', 
כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג D-400 כולל 

חיבור למובל ניקוז קיים (כולל כל העבודות הדרושות כדוגמת פתיחת 
המובל הקיים, חיבור, איטום וכיו"ב)

1.51.5.0270

41,160.00 41,160.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 180 ס"מ בעומק מעל 6.51 מ' ועד 7.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ.

1.51.5.0280

3,156.00 3,156.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ בעומק מעל 2.01 מ' ועד 2.75 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ, מסוג 

.D-400

1.51.5.0290

12,678.00 4,226.00 3.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 125 ס"מ בעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', כולל 
D-400 תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ מסוג

1.51.5.0300

29,400.00 29,400.00 1.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 240 ס"מ בעומק מעל 5.51 מ' ועד 6.5 מ', כולל 
תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ

1.51.5.0310

154,960.00 1,490.00 קומפלט104.00  45X80 תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות
או 37X76 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד.

1.51.5.0320

40,033.00 2,107.00 קומפלט19.00  45X80 תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות
או  37X76 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד, בעומק עד 1 

מ'

1.51.5.0330

59,775.00 2,391.00 קומפלט25.00  80X45 תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות
או 48X78 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד, בעומק מעל 

1.01 מ' ועד  2 מ'

1.51.5.0340

47,061.00 6,723.00 קומפלט7.00 תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות 
120X100 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד, בעומק עד 2 מ'

1.51.5.0350

25,200.00 80.00 315.00 מ"ר יריעות גיאו-תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק 7.5 ס''מ/40 תאים
למ''ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב-20

1.51.5.0360

19,208.00 4,802.00 4.00 יח' רשת ניקוז דגם MRN לתא ניקוז 100/100 ס"מ. 1.51.5.0370

39,200.00 7,840.00 5.00 יח' רשת ניקוז דגם MRN לתא ניקוז 150/150 ס"מ. 1.51.5.0380

10,976.00 1,568.00 קומפלט7.00 תוספת חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 200 ס''מ לקו ניקוז קיים 1.51.5.0390

70,485.00 14,097.00 5.00 יח' תא שטח מלבני במידות 150X150 ס"מ. 1.51.5.0400

5,488.00 784.00 7.00 מ"א צינור פלדה בקוטר "12 עם עובי דופן ".1/3 ציפוי פנימי מבטון וציפוי 
חיצוני מעטיפת פלסטיק תלת שכבתי + בטון דחוס.

1.51.5.0410



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202140

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,840.00 392.00 20.00 מ"א צינור פלדה בקוטר "6 עם עובי דופן ".1/3 ציפוי פנימי מבטון וציפוי 

חיצוני מעטפת פלסטיק תלת שכבתי + בטון דחוס.
1.51.5.0420

1,652.00 118.00 14.00 מ"א צינור ניקוז PVC קוטר 160 מ"מ (ניקוז חדר טכני) 1.51.5.0430

14,130.00 157.00 90.00 מ"א צינור ניקוז PVC קוטר 250 מ"מ (רצועת מתצ זמני) 1.51.5.0440

44,910.00 1,497.00 30.00 מ"א רשת עבור תעלת מגנודריין לעומסים כבדים 1.51.5.0450

52,260.00 1,742.00 30.00 מ"א תעלת מגנודריין לעומסים כבדים 1.51.5.0460

137,200.00 34,300.00 4.00 יח' תא בקרה עגול קוטר 350 בעומק 3.5-4.5 מ' כולל תקרה, עיבודים ומכסה 
D400 יצקת ברזל קוטר 60 מוסג

1.51.5.0470

49,000.00 24,500.00 2.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 180 ס"מ בעומק מעל 3.51 מ' ועד 4.5 מ', כולל 
D-400 תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ מסוג

1.51.5.0480

144,060.00 20,580.00 7.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 180 ס"מ בעומק מעל 2.51 מ' ועד 3.5 מ', כולל 
D-400 תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ מסוג

1.51.5.0490

49,980.00 16,660.00 3.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 180 ס"מ בעומק מעל 1.51 מ' ועד 2.5 מ', כולל 
D-400 תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס"מ מסוג

1.51.5.0500

4,740,123.004,740,123.004,740,123.004,740,123.00 עבודות ניקוז ומניעת סחף (יועץ פיזי)עבודות ניקוז ומניעת סחף (יועץ פיזי)עבודות ניקוז ומניעת סחף (יועץ פיזי)עבודות ניקוז ומניעת סחף (יועץ פיזי) 51.551.551.551.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות (יועץ פיזי) 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,617,000.00 147.00 11,000.00 מ"א אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 סמ לרבות יסוד 

ומשענת בטון בגוון אפור
1.51.6.0010

סלילה זמנית בשלבי הביצוע

702,150.00 93.00 7,550.00 מ"א אבן שפה רגילה זמנית במידות 17/25 ס"מ. 1.51.6.0030

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות (יועעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות (יועעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות (יועעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות (יוע2,319,150.002,319,150.002,319,150.002,319,150.00 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרור, שילוט, צביעה וסימון כבישים (יועץ תנועה) 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,290.00 78.00 55.00 יח' סימון סמל אופניים מתוך תמרור 804 1.51.8.0010

11,700.00 2.00 5,850.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון לבן/צהוב כולל אחריות 
ל-12 חודשים

1.51.8.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202141

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
675.00 3.00 225.00 מ"א קו ניתוב כפול, ברוחב 10 ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם

מרחק בינהם של 10 ס"מ (10:10:10), כולל אחריות ל-12 חודשים
1.51.8.0030

28,975.00 19.00 1,525.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב (''קוביות'', קווי-עצירה, 
איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-12 חודשים

1.51.8.0040

28,200.00 4.00 7,050.00 מ"א צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 1.51.8.0050

15,900.00 636.00 25.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים  מטיפוסים שונים, בשטח עד 4.0 מ"ר 
מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)

1.51.8.0060

78,960.00 658.00 120.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים בשטח מעל 4.0 מ"ר, מטיפוסים שונים 
מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)

1.51.8.0070

8,845.00 61.00 145.00 מ"ר תוספת למחיר שלט/תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3 
במקום חומר מדרגה 2

1.51.8.0080

12,210.00 66.00 185.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",3 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

1.51.8.0090

18,810.00 99.00 190.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",4 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

1.51.8.0100

30,855.00 561.00 55.00 מ"ר תמרור מטיפוס A מכל סוג בעל דרגת החזר אור ,2 לא כולל עמודים 1.51.8.0110

239,420.00239,420.00239,420.00239,420.00 תמרור, שילוט, צביעה וסימון כבישים (יועץ תנועה)תמרור, שילוט, צביעה וסימון כבישים (יועץ תנועה)תמרור, שילוט, צביעה וסימון כבישים (יועץ תנועה)תמרור, שילוט, צביעה וסימון כבישים (יועץ תנועה) 51.851.851.851.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) (יועץ תנועה) 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
221,970.00 44,394.00 5.00 יח' תחנת אוטובוס דגם "8 מטר BRT" כולל סגירת מדרכה ותאום תשתיות 1.51.9.0010

321,440.00 32,144.00 10.00 יח' תחנת אוטובוס דגם "4 מטר BRT" כולל סגירת מדרכה ותאום תשתיות 1.51.9.0020

370,440.00 24,696.00 קומפלט15.00 הספקה והתקנת של מידע אלקטרוני בזמן אמת סולרי לתחנת אוטובוס 
(.P.I.S). מחיר כולל ביצוע יסוד ובורות גישוש לפי הצורך. הערה: על 

קבלן להתקשר עם זכיין במכרז חב' מוריה להתקנת שלטי זמן אמת 
בירושלים ולהתקין באמצעותו את העמודים

1.51.9.0030

95,550.00 735.00 130.00 יח' עמודי נגיפה בתחנות לפי פרט C43 של אדריכל נוף. 1.51.9.0040

1,009,400.001,009,400.001,009,400.001,009,400.00 מערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) (יועץ תנומערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) (יועץ תנומערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) (יועץ תנומערכות ומתקני תחבורה ציבורית (תח"צ) (יועץ תנו 51.951.951.951.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט ותמרור (יועץ פיזי) 51.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,880.00 5,880.00 1.00 יח' פירוק זהיר של שלט VMS קיים, בכל גודל שהוא, הובלתו ואחסנתו, 

במקום אשר יורה המפקח
1.51.31.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,400.00 9,800.00 3.00 יח' פירוק זהיר של גשר שילוט בכל גודל שהוא, הובלתו ואחסנתו, או פינויו 

לאתר מורשה למקום אשר יורה המפקח, לרבות סיתות ופירוק יסוד קיים.
1.51.31.0020

29,400.00 14,700.00 2.00 יח' התקנה של גשר שילוט מפירוק ע"ג יסוד חדש שמשולם בנפרד, לרבות 
שלט.

1.51.31.0030

29,400.00 29,400.00 1.00 יח' התקנה מושלמת כולל בקרה של גשר שילוט ושלט VMS קיים שפורק 
ואוחסן, כולל הפעלה וחיבור.

1.51.31.0040

94,080.0094,080.0094,080.0094,080.00 עבודות שילוט ותמרור (יועץ פיזי)עבודות שילוט ותמרור (יועץ פיזי)עבודות שילוט ותמרור (יועץ פיזי)עבודות שילוט ותמרור (יועץ פיזי) 51.3151.3151.3151.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה וגדרות בטיחות (יועץ פיזי) 51.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,000.00 194.00 500.00 מ"א מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד N2 ברוחב פעיל ,W2 מאושר על-ידי 

הועדה הבינמשרדית, המזמין והרשות המתחזקת
1.51.33.0010

4,528.00 4,528.00 1.00 יח' פרט קצה למעקה פלדה כלשהו 1.51.33.0020

1,994.00 1,994.00 1.00 יח' פרט גלישה למעקה פלדה 1.51.33.0030

103,522.00103,522.00103,522.00103,522.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות (יועץ פיזי)מעקות פלדה וגדרות בטיחות (יועץ פיזי)מעקות פלדה וגדרות בטיחות (יועץ פיזי)מעקות פלדה וגדרות בטיחות (יועץ פיזי) 51.3351.3351.3351.33 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרי בטיחות להתקנה קבועה (יועץ פיזי) 51.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,758.00 119.00 82.00 יח' פירוק וסילוק עמודונים גמישים ב"אזור אף" של מחלפים / הסדרי ניתוב 

נוספים
1.51.34.0010

9,758.009,758.009,758.009,758.00 אביזרי בטיחות להתקנה קבועה (יועץ פיזי)אביזרי בטיחות להתקנה קבועה (יועץ פיזי)אביזרי בטיחות להתקנה קבועה (יועץ פיזי)אביזרי בטיחות להתקנה קבועה (יועץ פיזי) 51.3451.3451.3451.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מבטון (יועץ פיזי) 51.36 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,390.00 377.00 70.00 מ"א מעקה בטון מטיפוס STEP - חתך טיפוסי 1.51.36.0010

26,390.0026,390.0026,390.0026,390.00 מעקות בטיחות מבטון (יועץ פיזי)מעקות בטיחות מבטון (יועץ פיזי)מעקות בטיחות מבטון (יועץ פיזי)מעקות בטיחות מבטון (יועץ פיזי) 51.3651.3651.3651.36 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

37,989,432.0037,989,432.0037,989,432.0037,989,432.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתית רמזורים (ספיר) 52 פרק:

תשתית רמזורים 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,770.00 3,077.00 10.00 יח' תא בקרה לבקרת תנועה או תקשורת מסחרית בקוטר פנימי 100 ס"מ 

ובעומק 120 ס"מ, עם מכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה לפי 
ת"י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד 

המערכת, כולל מדרגות (סולם),  קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה 
גמישים מסוג איטוביב,

1.52.1.0010

202,370.00 2,891.00 70.00 יח' תא בקרה לבקרת תנועה או תקשורת מסחרית בקוטר פנימי 80 ס"מ 
ובעומק 100 ס"מ, עם מכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה לפי 

ת"י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד 
המערכת.

1.52.1.0020

32,000.00 16.00 2,000.00 מ"א צינור מופוליאטילן (H.D.P.E ) בקוטר 50 מ"מ, יק"ע 13.5 לפי תקן בזק 
לתקשורת, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון 

(אדום ,ירוק,צהוב,כתום), כולל חוט נילון שזור 8 מ"מ עבור סיבים 
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

1.52.1.0030

624,000.00 26.00 24,000.00 מ"א צינור מפוליאטילן (H.D.P.E) בקוטר 75 מ"מ, יק"ע 13.5 לפי תקן בזק 
לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש 

לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום), כולל חוט נילון 
שזור 8 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

1.52.1.0040

5,780.00 578.00 10.00 יח' תא ביקורת לאלקטרודה אנכית בקוטר 60 ס"מ ובעומק 50 ס"מ עם מכסה 
B-125 "לעומס "בינוני

1.52.1.0050

8,230.00 823.00 10.00 יח' אלקטרודת הארקה לארון מנגנון-עמוד, מוט פלדה מגולוון בקוטר 19 מ"מ 
ובעומק 4.5 מ", מוליך 25 ממ"ר PVC צהוב/ירוק לחיבור בין אלקטרודה

1.52.1.0060

6,615.00 1,323.00 5.00 יח' תא בקרה לחשמל בקוטר 60 ס''מ ובעומק 1.0 מ' כמפורט במפרט הטכני 1.52.1.0070

137,200.00 6,860.00 20.00 יח' חפירה/חציבה ובניית תא מאובזר מסוג 2A דגם בזק. 1.52.1.0080

44,100.00 2,205.00 20.00 יח' אספקת בלבד של מכסה לתא מדרכתי מכל גודל למעט P לעומס 25 טון 
דגם בזק

1.52.1.0090

8,240.00 412.00 20.00 יח' הובלה והתקנה של מכסה לתא מדרכתי 25 טון דגם בזק לכל סוגי התאים. 1.52.1.0100

47,040.00 588.00 80.00 יח' תוספת מחיר לתא מעבר מכל סוג עבור מכסה מרובע או מלבני מסוג 
המכיל בתוכו את הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים, כדוגמת דגם 

"כרמל" של וולפמן, או מק"ט 9162207 של אקרשטיין, או ש"ע מאושר. 
(המחיר כולל גם את הריצוף בהתאם לריצוף במשטח

1.52.1.0110

6,470.00 647.00 קומפלט10.00 ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות, הכנסת חוט 
משיכה בקוטר 8 מ"מ מנילון שזור וכולל ניקוי התאים בקצוות הצנרת 

כמפורט במפרט הטכני. (המחיר קומפלט עבור שני תאי מעבר וכל הצנרת 
הקיימת בין שני התאים)

1.52.1.0120

1,152,815.001,152,815.001,152,815.001,152,815.00 תשתית רמזוריםתשתית רמזוריםתשתית רמזוריםתשתית רמזורים 52.152.152.152.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,152,815.001,152,815.001,152,815.001,152,815.00 תשתית רמזורים (ספיר)תשתית רמזורים (ספיר)תשתית רמזורים (ספיר)תשתית רמזורים (ספיר) 52525252 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

קווי ביוב (מרשל) 57.3 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקת מכסי ביוב

27,623.00 1,201.00 23.00 יח' אספקה והובלה לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת 
הגיחון

1.57.3.0020

הערה: הגדרת מכסה: כובע + מסגרת שמתאימה לו בגודל ובעומס.

חפירת/חציבת תעלות לצנורות 25-50 ס"מ

6,680.00 167.00 40.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק 0.01-1.50 מ' לביוב בקוטר 25-50 ס"מ 1.57.3.0050

79,500.00 265.00 300.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק 1.51-2.00 מ' לביוב בקוטר 25-50 ס"מ 1.57.3.0060

55,800.00 186.00 300.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק 2.01-2.50 מ' לביוב בקוטר 25-50 ס"מ 1.57.3.0070

19,600.00 392.00 50.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק 2.51-3.00 מ' לביוב בקוטר 25-50 ס"מ 1.57.3.0080

37,240.00 392.00 95.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק 3.01-3.50 מ' לביוב בקוטר 25-50 ס"מ 1.57.3.0090

13,230.00 441.00 30.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק 4.00-3.51 מ' לביוב בקוטר 25-50 ס"מ 1.57.3.0100

חפירת/חציבת תעלות לצנורות 60-80 ס"מ

75,870.00 843.00 90.00 יח' חפירת/חציבת תעלה בעומק 3.01-3.50 מ' לביוב בקוטר 60-80 ס"מ 1.57.3.0120

אספקת והובלת צינורות

הערה: הקטרים בפרק זה מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינורות.

108,000.00 216.00 500.00 מ"א אספקת והובלת צינור PVC עבה בקוטר 400 מ"מ מסוג "SN-8" לפי ת"י 
884

1.57.3.0150

56,550.00 377.00 150.00 מ"א אספקת והובלת צינור PVC עבה בקוטר 450 מ"מ מסוג "SN-8" לפי ת"י 
884

1.57.3.0160

תוספת לאספקת והובלת צנרת PVC עבור דרג 10

הערה: לכל סעיף בפרק זה, ישולם גם סעיף של אספקה והובלת צינור 
PVC רגיל.

6,150.00 123.00 50.00 יח' תוספת לאספקת והובלת צנרת PVC בקוטר 400 מ"מ ("16) עבור דרג 10 1.57.3.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202145

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - מקטע 61

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,710.00 157.00 30.00 יח' תוספת לאספקת והובלת צנרת PVC בקוטר 450 מ"מ ("18) עבור דרג 10 1.57.3.0200

HDPE אספקת, הובלת והנחת צנורות

הערה: מחיר הנחת צנרת כולל אספקת והרכבת צינורות, ריתוך, היתוך 
אביזרים מכל סוג שהוא לרבות זקיפים או קווים על קרקעיים או חיבורים 

לקו ראשי וכדומה.סעיפי הנחת צנרת כוללים כמות עטיפת הצנרת 
בחול\שומשום לפי הרשום במפרט הטכניקטרים בפרק זה מתייחסים לקוטר
נומינלי של הצינורות.מחיר ההנחה כולל הנחה בתעלה פתוחה או השחלה

בשרוול מגן.

11,165.00 319.00 35.00 מ"א "SDR-17" ,בקוטר 280 מ"מ HDPE אספקת, הובלת והנחת צינור 1.57.3.0230

99,960.00 833.00 120.00 מ"א "SDR-17" ,בקוטר 450 מ"מ HDPE אספקת, הובלת והנחת צינור 1.57.3.0240

102,900.00 980.00 105.00 מ"א "SDR-17" ,בקוטר 500 מ"מ HDPE אספקת, הובלת והנחת צינור 1.57.3.0250

23,520.00 784.00 30.00 מ"א "SDR-11" ,בקוטר 400 מ"מ HDPE שרוול 1.57.3.0260

132,300.00 1,764.00 75.00 מ"א "SDR-11" ,בקוטר 630 מ"מ HDPE אספקת, הובלת והנחת שרוול 1.57.3.0270

154,350.00 2,058.00 75.00 מ"א "SDR-11" ,בקוטר 710 מ"מ HDPE אספקת, הובלת והנחת שרוול 1.57.3.0280

הנחת צינורות והרכבתם

הערה :1 סעיפי הנחת צנרת כוללים כמות עטיפת הצנרת בחול\שומשום 
לפי הרשום במפרט הטכני. הערה :2 מחיר הנחת צנרת כולל אספקת 

והרכבת הצנרת, ריתוך, היתוך אביזריםמכל סוג שהוא לרבות זקיפים או 
קווים על קרקעיים או חיבורים לקו ראשי וכדומה. הערה :3 קטרים בפרק 

זה מתייחס לקוטר נומינלי של הצינורות

103,000.00 206.00 500.00 מ"א הנחת צינור PVC בקוטר 400 מ"מ ("16) 1.57.3.0310

35,250.00 235.00 150.00 מ"א הנחת צינור PVC בקוטר 450 מ"מ ("18) 1.57.3.0320

מפלים לתאי בקרה

4,136.00 2,068.00 2.00 יח' מפל בקוטר 25-35 ס"מ בגובה 0.01-1.00 מ' 1.57.3.0340

3,028.00 3,028.00 1.00 יח' מפל בקוטר 25-35 ס"מ בגובה 1.01-2.00 מ' 1.57.3.0350

תאי בקרה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,504.00 3,626.00 4.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.25 מ' בעומק עד 1.5 מ' 1.57.3.0370

20,605.00 4,121.00 5.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.25 מ' בעומק 1.51-2.00 מ' 1.57.3.0380

32,585.00 4,655.00 7.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.25 מ' בעומק 2.01-2.50 מ' 1.57.3.0390

69,972.00 11,662.00 6.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.50 מ' בעומק 2.51-3.00 מ' 1.57.3.0400

89,180.00 12,740.00 7.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.50 מ' בעומק 3.01-3.50 מ' 1.57.3.0410

42,336.00 14,112.00 3.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.50 מ' בעומק 3.51-4.00 מ' 1.57.3.0420

18,174.00 18,174.00 1.00 יח' תא ביקורת בקוטר פנימי 1.50 מ' בעומק 5.01-5.50 מ' 1.57.3.0430

בניית תא ביקורת על קו קיים

10,836.00 1,548.00 7.00 יח' תוספת מחיר לתא ביקורת בכל קוטר עבור הקמה על קו/קווי ביוב 
קיים/קיימים, בהתאם לאישור המזמין בלבד. ישולם גם סעיף תא ביקורת 

המתאים.

1.57.3.0450

תיקוני תאי בקרה

1,196.00 1,196.00 1.00 יח' התחברות צינור בקוטר עד 200 מ"מ לתא ביקורת קיים, כולל תיקון 
חיבורים קיימים בתא, סידור המתעל, שיפוץ קירות התא, ותיקון הצווארון

1.57.3.0470

7,172.00 1,793.00 4.00 יח' התחברות צינור בקוטר 250-355 מ"מ לתא ביקורת קיים, כולל תיקון 
חיבורים קיימים בתא, סידור המתעל, שיפוץ קירות התא, ותיקון הצווארון

1.57.3.0480

2,396.00 2,396.00 1.00 יח' התחברות צינור בקוטר 400-500 מ"מ לתא ביקורת קיים, כולל תיקון 
חיבורים קיימים בתא, סידור המתעל, שיפוץ קירות התא, ותיקון הצווארון

1.57.3.0490

עבודות שונות

7,210.00 103.00 70.00 מ"א בניה \ תיקון אבני שפה כולל צביעתם בהתאם לקיים 1.57.3.0510

30,150.00 1,005.00 30.00 מ"ק אספקה הובלת ויציקת בטון מזויין למטרה כלשהיא, לרבות עטיפת בטון 
לקו ביוב. המחיר כולל את מחיר הזיון.עטיפת בטון לצינורות עפ"י סעיף 

8.16 במפרט הכללי לעבודות ביוב - הגיחון

1.57.3.0520
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,525.00 1,235.00 15.00 יח' פרוק תא בקורת קיים ומילוי CLSM במקום, לפי מפרט הטכני, והחזרת 

המכסה למחסן הגיחון
1.57.3.0530

9,506.00 9,506.00 קומפלט1.00 מפל חיצוני ע"ג קיר דיפון,בקוטר עד 300 מ"מ, כולל בניית נישה חיצונית,
חיפוי, עין ביקורת וכל הדרוש לעבודה מושלמת עפ"י הפרט בתוכניות.

1.57.3.0540

17,640.00 17,640.00 קומפלט1.00 מפל חיצוני ע"ג קיר דיפון,בקוטר מ-301 מ"מ עד 500 מ"מ, כולל בניית 
נישה חיצונית, חיפוי, עין ביקורת וכל הדרוש לעבודה מושלמת עפ"י 

הפרט בתוכניות.

1.57.3.0550

73,500.00 73,500.00 קומפלט1.00 יצירת מעקף זמני באמצעות משאבה + צינור עילי זמני עד 100 מ' ותא 
זמני על קו קיים, כולל עיבוד תחתית תא קיים בהתאם לצורך, לצורך 

התחברות לתא קיים .KC0 הפעלת הסעיף באישור מראש ממפקח

1.57.3.0560

5,460.00 78.00 70.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים 
תת-קרקעיים

1.57.3.0570

64,600.00 323.00 200.00 מ"ק יציקת בטון ,CLSM לכל צורך. מימוש סעיף זה עפ"י דרישה מראש ובכתב 
ממפקח.

1.57.3.0580

עבודות אספלט

111,315.00 123.00 905.00 מ"א ביצוע שכבת אספלט זמני על התעלה בעובי 5 ס"מ לפי דרישת מחלקת 
הבטיחות ולכל רוחב התעלה, כולל אספקת חומרים, פירוק אספלט קיין, 

ביצוע ריסוס, סילוק אספלט קייםמהשטח, הוספת חומר גרנולרי מסוג 
אגו"ם או מצע סוג א' והחזרת סימני צבע על אספלט ו/או אבני שפה, הכל

בהתאם למפרט מחלקת שפ"ע/מועצה מקומית

1.57.3.0600

5,880.00 98.00 60.00 מ"ר תיקון אספלט מדרכה כולל חיתוך, פירוק וסילוק אספלט קיים וביצוע 
אספלט מדרכה בעובי 4 ס"מ לפחות

1.57.3.0610

החלפת מכסים ורשתות

הערה :1 עבודות החלפת מכסים כוללת הובלת מכסה ממחסני חברת 
הגיחון, פירוק מכסה ישן והחזרתו למחסני הגיחון, והתקנת מכסה חדש 
כולל התאמתו לרום פני השטח (ראה מפרט טכני לפירוט), תיקון/בניית 

צווארון התא ותיקון אספלט זמני (במקרה הצורך) ואספלט חם קבוע ו/או 
ריצוף מסביב למכסה. הסעיפי כוללים אספקת והרכבת זיון, אספק ת 

ועבודות בטון מהיר דוגמת ספיר 610 או ש"ע, לפי הצורך. הכל לפי פרט 
הגיחון.

17,865.00 1,191.00 15.00 יח' החלפת מכסה קיים 60 ס"מ במכסה חדש 60 ס"מ עם עומס עד 40 טון או 
התאמת מכסה קיים 60 ס"מ לרום פני השטח בכביש רגיל/סמטה.

1.57.3.0640

1,831,169.001,831,169.001,831,169.001,831,169.00 קווי ביוב (מרשל)קווי ביוב (מרשל)קווי ביוב (מרשל)קווי ביוב (מרשל) 57.357.357.357.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,831,169.001,831,169.001,831,169.001,831,169.00 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:

מולטיטבולר (איטקין בלום) 60 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה קומפלט כמפורט במפרט הטכני 

המיוחד.

כתב כמויות זה מתייחס לעבודות מולטיטבולר במסגרת אינפרא .1 (ללא 
תחנות נוסעים)

סעיפי החפירה/חציבה בכתב כמויות זה מיועדים לתשלום עבור 
חפירה/חציבה ספציפית לצנרת מולטיטבולר שמתוכננת מחוץ לתוואי 

הרכבת, הזנות FBO,CCTV ובתוך תוואי הרכבת צנרת מרובת קנים.

חפירות לצנרת מולטיטבולר 60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,200.00 118.00 1,400.00 מ"א חפירה/חציבה למערכת מרובת צנרת: .Multi-Power חפירה ו/או חציבה 

בכל סוג קרקע, בעומק של עד 180 ס"מ וברוחב עד 110 ס"מ. 
החפירה/חציבה עבור הנחה של צנרת חשמל, כולל עבודות הכנה ופינוי 
עודפי חומר חפור, ריפוד חול, סרטי סימון ועבודות מילוי כבישה והידוק 

לפי המתואר בתכנית ובמפרט הטכני

1.60.1.0010

151,200.00 108.00 1,400.00 מ"א חפירה /חציבה למערכת מרובת צנרת: .Multi-Com חפירה ו/או חציבה 
בכל סוג קרקע, בעומק של עד 170 ס"מ וברוחב עד 100 ס"מ. 

החפירה/חציבה עבור הנחה של צנרת חשמל, כולל עבודות הכנה ופינוי 
עודפי חומר חפור, ריפוד חול, סרטי סימון ועבודות מילוי כבישה והידוק 

לפי המתואר בתכנית ובמפרט הטכני

1.60.1.0020

109,200.00 78.00 1,400.00 מ"א חפירה /חציבה למערכת מרובת צנרת: .Multi-MV חפירה ו/או חציבה בכל 
סוג קרקע, בעומק של עד 150 ס"מ וברוחב עד 88 ס"מ. החפירה/חציבה 

עבור הנחה של צנרת חשמל, כולל עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור,
ריפוד חול, סרטי סימון ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר 

בתכנית ובמפרט הטכני

1.60.1.0030

41,300.00 59.00 700.00 מ"א חפירה /חציבה לצנרת חשמל בצמתים או חיבורים של תשתיות משנה 
מחוץ לתוואי מולטיטבולר : חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע, בעומק 

של עד 150 ס"מ וברוחב עד 80 ס"מ. החפירה/חציבה עבור הנחה של צנרת
חשמל . כולל עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור, ריפוד חול ,סרטי 

סימון ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר בתכנית ובמפרט הט כני

1.60.1.0040

17,600.00 88.00 200.00 מ"א חפירה /חציבה עמוקה לצנרת חשמל עבור חציות  לחיבורים של תשתיות 
משנה מחוץ לתוואי מולטיטבולר : חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע, 

בעומק של עד 200 ס"מ וברוחב עד 100 ס"מ. החפירה/חציבה עבור הנחה 
של צנרת חשמל . כולל עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור, ריפוד חול 
,סרטי סימון ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר בתכנית ובמפרט 

הטכני

1.60.1.0050

51,450.00 147.00 350.00 מ"ר תוספת  לחפירות או חציבות   בכל רוחב שידרש, עבור  חציית משטח 
אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה
כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש , כולל חיתוך 

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

1.60.1.0060

68,600.00 196.00 350.00 מ"ר תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
תנועה, בכל רוחב שידרש,  כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור
בבטון C.L.S.M סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת

האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי 
עודפי חפירה/חציבה.

1.60.1.0070

604,550.00604,550.00604,550.00604,550.00 חפירות לצנרת מולטיטבולרחפירות לצנרת מולטיטבולרחפירות לצנרת מולטיטבולרחפירות לצנרת מולטיטבולר 60.160.160.160.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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שוחות ותאי מעבר למולטיטבולר 60.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,047,816.00 12,936.00 קומפלט81.00 תא מעבר בקרקע לתשתית מולטיטבולר עשוי בטון מזויין ע"פ תכנית 

קונסטרוקטור דוגמת וולפמן/אקרשטיין או ש"ע במידות נטו פנים עד 
240X240X240 ס"מ (עומק X רוחב X אורך) עם תקרה יצוקה לעומס 40 

טון, כולל הכנת תכנית קונסטרוקצייה ע"י הקבלן והגשתה לאישור, כולל 
חציבה\חפירת הבור עבור התא, עבודה בשעות הלילה, בשלבים ובהת אם 
להסדרי תנועה, דיפון התא ע"י CLSM בהתאם להוראות קונסטרוקטור של

הקבלן, ריפוד חצץ 30 ס"מ מתחת לתא, פינוי חומר עודף, מילוי חוזר 
במצע סוג א' או CLSM הידוק, פתחים עיוורים וקידוחים עבור צנרת, 

שלבי טיפוס יצוקים ומותקנים במפעל, חיבור הצנרת בשטח ואיטום סביב 
כניסת הצנרת.

1.60.2.0010

172,480.00 17,248.00 קומפלט10.00 תא מעבר בקרקע לתשתית מולטיטבולר עשוי בטון מזויין ע"פ תכנית 
קונסטרוקטור דוגמת וולפמן/אקרשטיין או ש"ע במידות נטו פנים עד 

300X210X280 ס"מ (עומקXרוחבXאורך) עם תקרה יצוקה לעומס 40 טון, 
כולל הכנת תכנית קונסטרוקצייה ע"י הקבלן והגשתה לאישור, כולל 

חציבה\חפירת הבור עבור התא, עבודה בשעות הלילה, בשלבים ובהתאם 
ל הסדרי תנועה, דיפון התא ע"י CLSM בהתאם להוראות קונסטרוקטור 

של הקבלן, ריפוד חצץ 30 ס"מ מתחת לתא, פינוי חומר עודף, מילוי חוזר 
במצע סוג א' או CLSM הידוק, פתחים עיוורים וקידוחים עבור צנרת, 

שלבי טיפוס יצוקים ומותקנים במפעל, חיבור הצנרת בשטח ואיטום סביב 
כניסת הצנרת.

1.60.2.0020

58,212.00 19,404.00 קומפלט3.00 תא מעבר בקרקע לתשתית מולטיטבולר עשוי בטון מזויין ע"פ תכנית 
קונסטרוקטור דוגמת וולפמן/אקרשטיין או ש"ע במידות נטו פנים עד 

330X330X280ס"מ (עומקXרוחבXאורך) עם תקרה יצוקה לעומס 40 טון, 
כולל הכנת תכנית קונסטרוקצייה ע"י הקבלן והגשתה לאישור, כולל 

חציבה/חפירת הבור עבור התא, עבודה בשעות הלילה, בשלבים ובהתאם 
לה סדרי תנועה, דיפון התא ע"י CLSM בהתאם להוראות קונסטרוקטור 

של הקבלן, ריפוד חצץ 30 ס"מ מתחת לתא, פינוי חומר עודף, מילוי חוזר 
במצע סוג א' או CLSM הידוק, פתחים עיוורים וקידוחים עבור צנרת, 

שלבי טיפוס יצוקים ומותקנים במפעל, חיבור הצנרת בשטח ואיטום סביב 
כניסת הצנרת.

1.60.2.0030

64,680.00 1,617.00 40.00 מ"ק תוספת למחיר תא מולטיטבולר מכל סוג עבור שינוי מידות והגדלת התא 
בהתאם למידות בתכנית. התשלום עבור נפח ההגדלה מעבר למידת נטו 

פנים הנקובה בסעיפי החוזה. כל היתר כנ"ל.

1.60.2.0040

56,595.00 3,773.00 קומפלט15.00 תוספת למחיר תא מולטיטבולר עבור ביצוע צווארון מבטון מזויין לעומס 
40 טון מעל תקרת התא ועד למפלס פיתוח סופי אינפרא 2 או אינפרא 1 

בהתאם להנחיות בתכנית כולל גם מכסה מלבני יצוק פלדה שלושה 
חלקים בסטנדרט בזק D400 במידות 1440x745 מ"מ כולל תושבת יצוקה 
פלדה ,כולל נעילה, כולל כיתוב מוטבע ביציקה לפי סוג המערכת ו כל 

הדרוש להתקנה מושלמת קומפלט. דוגמת מנשה ברוך או ש"ע.

1.60.2.0050

142,320.00 2,372.00 קומפלט60.00 תוספת למחיר תא מולטיטבולר עבור ביצוע צווארון מבטון מזויין לעומס 
40 טון מעל תקרת התא ועד למפלס פיתוח סופי אינפרא 2 או אינפרא 1 

בהתאם להנחיות בתכנית כולל גם מכסה מרובע עשוי מסגרת פלדה 
ומילוי ריצוף בהתאם לתכנית פיתוח ,לעומס D400 במידות 700x700 מ"מ 

כולל תושבת יצוקה פלדה, ופתח כניסה נקי 600X600 מ"מ כולל נעילה, 
כולל לוחית פלדה יצוקה בפינת הריצוף עם כיתוב מוטבע לפי סוג 

המערכת וכל הדרוש להתקנה מושלמת קומפלט. דוגמת מנשה ברוך או 
ש"ע.

1.60.2.0060

48,500.00 1,940.00 קומפלט25.00 תוספת למחיר תא מולטיטבולר עבור מכסה זמני מרובע שיותקן מעל תאים
במרכז הרצועה בשלב אינפרא 1 ויכוסה במילוי עד מפלס סופי אינפרא 1 

המכסה עשוי יצקת פלדה לעומס D400 במידות 700x700 מ"מ כולל 
תושבת יצוקה פלדה, ופתח כניסה בקוטר 600 מ"מ כולל נעילה וסימון 

עדות למיקום המכסה הזמני קומפלט דוגמת מנשה ברוך או ש"ע.

1.60.2.0070

20,580.00 3,430.00 6.00 יח' שוחת מעבר בקרקע לתשתיות משנה PCS עגולה בקוטר 100 ס"מ  נטו 
עומק 150 ס"מ כולל תקרה יצוקה לעומס 12.5 טון (עבור תקרות כבדות 
משולם בסעיף נפרד) ומכסה 70X70 ס"מ תבנית פלדה עם מקום לריצוף 

ומחובר לתקרה עם פתח עגול 60X60 ס"מ וכיתוב מוטבע לפי סוג 
המערכת. כולל חפירת/חציבת הבור עבורה,פינוי חומר ,מילוי חוזר במצע 

סוג א' , הידוק, קידוחים עבור הצנרת דיפון וחיבור הצנרת

1.60.2.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,234.00 1,078.00 3.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עגולה בקוטר 100 עבור תקרה ומכסה כנ"ל 

אולם לעומס עד 40 טון שיותקנו בתוואי נסיעה במסגרת ביצוע בשלבים
1.60.2.0090

2,058.00 686.00 3.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עגולה בקוטר 100 עבור כל חולייה נוספת 
בגובה 50 ס"מ להעמקת השוחה

1.60.2.0100

44,100.00 2,940.00 15.00 יח' שוחת מעבר בקרקע לתשתיות משנה PCS עגולה בקוטר 80 ס"מ  נטו 
עומק 100 ס"מ כולל תקרה יצוקה לעומס 12.5 טון (עבור תקרות כבדות 
משולם בסעיף נפרד ) ומכסה 70X70 ס"מ תבנית פלדה עם מקום לריצוף 

ומחובר לתקרה עם פתח עגול 60X60 ס"מ וכיתוב מוטבע לפי סוג 
המערכת. כולל חפירת/חציבת הבור עבורה ,פינוי חומר ,מילוי חוזר במצע

סוג א ' , הידוק, קידוחים עבור הצנרת דיפון וחיבור הצנרת

1.60.2.0110

5,390.00 1,078.00 5.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עגולה בקוטר 80 עבור תקרה ומכסה כנ"ל 
אולם לעומס עד 40 טון שיותקנו בתוואי נסיעה במסגרת ביצוע בשלבים

1.60.2.0120

3,430.00 686.00 5.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עגולה בקוטר 80 עבור כל חולייה נוספת 
בגובה 50 ס"מ להעמקת השוחה

1.60.2.0130

1,570.00 157.00 10.00 מ"א סולם כבלים כבד מתועש בעובי 2 מ"מ רוחב 60 ס"מ וגובה 10 ס"מ דגם  
OBO-SL110/VS 600 מותקן בתוך תא מעבר תת קרקעי צמוד לדופן התא 
ו/או תלוי מתקרת התא ו/או מונח מעל רצפת התא ע"ג פרופיל .Z המחיר 
כולל את אביזרי התלייה כדוגמת MFK של לירד או ש"ע ואת החיזוקים, 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה.

1.60.2.0140

1,570.00 157.00 10.00 מ"א סולם כבלים כבד מתועש בעובי 2 מ"מ רוחב 40 ס"מ וגובה 10 ס"מ דגם  
OBO-SL110/VS 400 מותקן בתוך תא מעבר תת קרקעי צמוד לדופן התא 
ו/או תלוי מתקרת התא ו/או מונח מעל רצפת התא ע"ג פרופיל Z .המחיר 
כולל את אביזרי התלייה כדוגמת MFK של לירד או ש"ע ואת החיזוקים, 

וחומרי העזר הדרושים להתקנה.

1.60.2.0150

450.00 225.00 2.00 יח' קשתות °90 אורגינלית לסולם כבד במידות 60X10 ס"מ 1.60.2.0160

450.00 225.00 2.00 יח' קשתות °90 אורגינלית לסולם כבד במידות 40X10 ס"מ 1.60.2.0170

1,180.00 118.00 10.00 מ"א תעלה פח מחורץ מגולוון 1.5 מ"מ  במידות 40X10 ס"מ.מותקנת  בתוך תא 
מעבר תת קרקעי צמוד לדופן התא ו/או תלוייה מתקרת התא ו/או מונחת 
מעל רצפת התא ע"ג פרופיל Z .המחיר כולל את אביזרי התלייה כדוגמת 

MFK של לירד או ש"ע ואת החיזוקים, וחומרי העזר הדרושים להתקנה.

1.60.2.0180

340.00 34.00 10.00 מ"א תוספת למחיר לתעלת פח 40X10 עבור מכסה מפח אטום מגולוון 1.5 מ"מ 
מחוזק בברגים לתעלה

1.60.2.0190

704.00 176.00 4.00 יח' קשתות °90 אורגינלית לתעלת פח 1.5 מ"מ במידות 40X10 ס"מ 1.60.2.0200

1,675,659.001,675,659.001,675,659.001,675,659.00 שוחות ותאי מעבר למולטיטבולרשוחות ותאי מעבר למולטיטבולרשוחות ותאי מעבר למולטיטבולרשוחות ותאי מעבר למולטיטבולר 60.260.260.260.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת תת קרקעית למולטיטבולר 60.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,509,200.00 1,078.00 1,400.00 מ"א (MP1-MULTI POWER לפי פרט) מערכת תשתיות צנרת לחשמל ותקשורת

  צנרת מסוג: יקע 13.5 פוליאתילן או SN32 PVC . לפי תכנית בקטרים: 
"8X6"+10X4 כולל :ריפוד חול , יצוב ועיגון בעזרת שומרי 

מרחק-ספייסרים ומוטות עיגון ,סרטי פלדה לקשירת הצנרת ,סרטי סימון, 
מילוי המרווחים וכיסוי צנרת עם CLSM עד 15 ס"מ מעל הצנרת והשלמת 

מצע עד פני הקרקע (לא כולל חפירה/חציבה), כולל גם חבלי משיכה 8 
מ"מ ופקקים אורגינאליים לכל הצינורות.

1.60.3.0010

1,097,600.00 784.00 1,400.00 מ"א  ML1-MULTI LOW מערכת תשתיות צנרת לחשמל ותקשורת (לפי פרט
CURRENT כולל תשתית לעירייה) צנרת מסוג: יק"ע 13.5 פוליאתילן לפי
תכנית בקטרים: 30X75mm כולל :ריפוד חול , יצוב ועיגון בעזרת שומרי 
מרחק-ספייסרים ומוטות עיגון ,סרטי פלדה לקשירת הצנרת ,סרטי סימון, 

מילוי המרווחים וכיסוי צנרת עם CLSM  עד 15 ס"מ מעל הצנר ת 
והשלמת מצע עד פני הקרקע (לא כולל חפירה/חציבה) כולל גם חבלי 

משיכה 8 מ"מ ופקקים אורגינאליים לכל הצינורות. (צנרת לעירייה בסעיף
נפרד)

1.60.3.0020

823,200.00 588.00 1,400.00 מ"א  MV-MULTI MEDIUM  מערכת תשתיות צנרת לחשמל ותקשורת (לפי פרט
VOLTAGE) צנרת מסוג: פקסגול או  SN32 PVC לפי תכנית בקטרים: 

2X225mm+3X110mm כולל :ריפוד חול , יצוב ועיגון בעזרת שומרי 
מרחק-ספייסרים ומוטות עיגון ,סרטי פלדה לקשירת הצנרת ,סרטי סימון, 

מילוי המרווחים וכיסוי צנרת עם CLSM עד 15 ס"מ מעל הצנרת והשלמת 
מצע עד פני הקרקע (לא כולל חפירה/חציבה), כולל גם חבלי משיכה 8 

מ"מ ופקקים אורגינאליים לכל הצינורות.

1.60.3.0030

84,000.00 15.00 5,600.00 מ"א תוספת למחיר מולטיטבולר ML1 עבור הוספת צנרת  פוליאתילן מסוג 
י.ק.ע 13.5 בקוטר 75 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל משיכה 8 מ"מ. עבור 

ML1 צנרת עירייה הכלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0040

98,000.00 196.00 500.00 מ"א צנרת פקסגול בקוטר 160 מ"מ כולל סרט אזהרה כולל חבל משיכה 8 מ"מ 
עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0050

34,000.00 34.00 1,000.00 מ"א צינור פלסטי קשיח - PVC בקוטר " 4 עובי דופן 5.3 מ"מ כולל חבל משיכה
8 מ"מ עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0060

13,800.00 69.00 200.00 מ"א צינור פלסטי קשיח - PVC בקוטר " 6 עובי דופן 7.7 מ"מ כולל חבל משיכה
8 מ"מ עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0070

25,400.00 127.00 200.00 מ"א צינור פלסטי קשיח - PVC בקוטר " 8 עובי דופן 10.8 מ"מ כולל חבל 
משיכה 8 מ"מ עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0080

27,200.00 34.00 800.00 מ"א צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5 בקוטר 110 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל
משיכה 8 מ"מ. עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0090

22,500.00 15.00 1,500.00 מ"א צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5  בקוטר 75 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל 
משיכה 8 מ"מ. עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0100

9,600.00 12.00 800.00 מ"א צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5 בקוטר  50 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל 
משיכה 8 מ"מ. עבור צנרת שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0110

1,200.00 8.00 150.00 יח' פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר עד 110 מ"מ עבור צנרת שאינה 
כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0120

2,800.00 8.00 350.00 יח' פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר עד 75 מ"מ עבור צנרת שאינה 
כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית

1.60.3.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 12.00 50.00 יח' פקק קשיח לאטימת צנרת PVC או שרשורי בקוטר עד 160מ"מ עבור צנרת 

שאינה כלולה בתשתית מולטיטבולר ראשית
1.60.3.0140

3,749,100.003,749,100.003,749,100.003,749,100.00 צנרת תת קרקעית למולטיטבולרצנרת תת קרקעית למולטיטבולרצנרת תת קרקעית למולטיטבולרצנרת תת קרקעית למולטיטבולר 60.360.360.360.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתית למשטרה 60.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תשתית המשטרה נמצאת בצמוד לתשתית מולטיטבולר. 

חפירה/חציבה לתשתית משטרה כלולה בחפירה/חציבה של תשתית 
מולטיטבולר למעט כשהתשתיות לא צמודות.

22,500.00 15.00 1,500.00 מ"א צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5  בקוטר 75 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל 
משיכה 8 מ"מ. עבור צנרת למשטרת ישראל.

1.60.4.0020

22,500.0022,500.0022,500.0022,500.00 תשתית למשטרהתשתית למשטרהתשתית למשטרהתשתית למשטרה 60.460.460.460.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,051,809.006,051,809.006,051,809.006,051,809.00 מולטיטבולר (איטקין בלום)מולטיטבולר (איטקין בלום)מולטיטבולר (איטקין בלום)מולטיטבולר (איטקין בלום) 60606060 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט ופרסום הסברתי באתר 70 פרק:

גדרות ושערים 70.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
924,000.00 176.00 5,250.00 מ"ר גדר ממותגת בחזית הפרויקט, מגולוונת וצבועה לבן בתנור מפח 

מכופף\חלק לפי דרישת המזמין, חדש בעובי 1 מ"מ, איסכורית ממותגת 
כולל ייצור והדבקת המדבקות על הגדר חידושן והחלפתן ככל שיידרש, 

כולל תכנון על ידי מהנדס קונסטרוקציה, כולל ביסוס ועמודים, כולל 
התקנת שערים דו-כנפיים וכולל ביסוסם על כל אביזריהם הניתנים 

לנעילה בכל כמות שתידרש. הכל כמצוין במפרט המיוחד, כולל אחזקה 
של הגדרות בכל תקופת הביצ וע והעתקת הגדרות ככל שיידרש.

1.70.1.0010

924,000.00924,000.00924,000.00924,000.00 גדרות ושעריםגדרות ושעריםגדרות ושעריםגדרות ושערים 70.170.170.170.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

924,000.00924,000.00924,000.00924,000.00 שילוט ופרסום הסברתי באתרשילוט ופרסום הסברתי באתרשילוט ופרסום הסברתי באתרשילוט ופרסום הסברתי באתר 70707070 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים (יועץ פיזי) 71 פרק:

מתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים 71.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
346,610.00 274.00 1,265.00 מ"א גדר אקוסטית מפח איסכורית/ גדר הגנה לשטחים פתוחים, עובי 1.2 מ"מ, 

בגובה 4 מטר מעל מפלס הקרקע מסביב לאזורי העבודה, בהתאם להנחיות
נספח אקוסטיקה.

1.71.1.0010

189,200.00 172.00 1,100.00 מ"א גדר אקוסטית מפח איסכורית/ גדר הגנה לשטחים פתוחים, עובי 1.2 מ"מ, 
בגובה 2.5 מטר מעל מפלס הקרקע מסביב לאזורי העבודה, בהתאם 

להנחיות נספח אקוסטיקה.

1.71.1.0020

535,810.00535,810.00535,810.00535,810.00 מתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיימתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיימתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיימתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיי 71.171.171.171.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים (יועמתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים (יועמתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים (יועמתרסים להנחתת רעש - אקוסטיקה וקירות אקוסטיים (יוע535,810.00535,810.00535,810.00535,810.00 71717171 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

99,249,279.4099,249,279.4099,249,279.4099,249,279.40 - מקטע 61- מקטע 61- מקטע 61- מקטע 61 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

מילוי מובא מצעים והידוק (יועץ פיתוח) 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 129.00 360.00 מ"ק מצע סוג א'. 2.1.1.0010

מילוי מובא מצעים והידוק (יועץ פיתוח)מילוי מובא מצעים והידוק (יועץ פיתוח)מילוי מובא מצעים והידוק (יועץ פיתוח)מילוי מובא מצעים והידוק (יועץ פיתוח) 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

עבודות בטון באתר 2 פרק:

מהלכי מדרגות 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,666.00 15.00 מ"ק מהלכי מדרגות מבטון ב-,30 לרבות משטחים אופקיים, משופעים בעוביים 

כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.
2.2.1.0010

מהלכי מדרגותמהלכי מדרגותמהלכי מדרגותמהלכי מדרגות 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 34.00 400.00 מ"ר בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי 5 ס"מ לפחות 2.2.9.0010

לא לחישוב !!! 1,152.00 100.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

2.2.9.0020

לא לחישוב !!! 1,509.00 245.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

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

2.2.9.0030

לא לחישוב !!! 1,450.00 12.50 מ"ק מעקי גשרים ומבני דרך מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקים על גבי 
המיסעה או על גבי קיר בטון

2.2.9.0040

לא לחישוב !!! 1,196.00 85.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 60 ס"מ 2.2.9.0050

לא לחישוב !!! 1,254.00 40.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 50 ס"מ 2.2.9.0060

לא לחישוב !!! 36.00 315.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.2.9.0070

לא לחישוב !!! 38.00 750.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 2.2.9.0080

לא לחישוב !!! 4,214.00 237.50 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-500W לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

2.2.9.0090

לא לחישוב !!! 17.00 395.00 מ"ר לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ באלמנטים שונים 2.2.9.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 91.00 200.00 מ"א נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 150 מ''מ 2.2.9.0110

לא לחישוב !!! 127.00 50.00 מ"ק פילטר אורכי בחתך כלשהוא במילוי חצץ נקי עטוף יריעת בד גאוטכני 2.2.9.0120

לא לחישוב !!! 29.00 102.50 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 2.2.9.0130

לא לחישוב !!! 28.00 102.50 מ"א סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 2.2.9.0140

לא לחישוב !!! 25.00 670.00 מ"ר יריעות ניקוז אנקדריין בין כלונסאות. 2.2.9.0150

עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.92.92.92.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח) 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 637.00 50.00 מ"א מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.1 לפי פרט. לקירות עד 2.5 מ' גובה. 

B8 לפי פרט רק"ל RAL, 7039 צבע
2.6.1.0010

לא לחישוב !!! 735.00 490.00 מ"א מעקה בטיחות להולכי רגל לרמפה בגובה 1.2 לפי פרט. לקירות מעל 2.5 
B12 לפי פרט רק"ל RAL, 7039 מ' גובה. צבע

2.6.1.0020

לא לחישוב !!! 735.00 12.00 מ"א מעקה בטיחות להולכי רגל לגשר המעלית בגובה 1.2 לפי פרט. לקירות 
B12 לפי פרט רק"ל RAL, 7039 מעל 2.5 מ' גובה. צבע

2.6.1.0030

לא לחישוב !!! 735.00 7.00 מ"א מעקה בטיחות להולכי רגל במדרגות בגובה 1.2 לפי פרט. לקירות מעל 
B12 לפי פרט רק"ל RAL, 7039 2.5 מ' גובה. צבע

2.6.1.0040

מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח)מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח)מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח)מוצרי מסגרות פלדה (יועץ פיתוח) 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה חסינות אש (יועץ אדריכלות מבנים) 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,214.00 1.00 יח' טיפוס MA-03 - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י ,1212 

במידות 120/250 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף 
מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, 

ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול 
צילינדר תקני

2.6.2.0010

דלתות פלדה חסינות אש (יועץ אדריכלות מבנים)דלתות פלדה חסינות אש (יועץ אדריכלות מבנים)דלתות פלדה חסינות אש (יועץ אדריכלות מבנים)דלתות פלדה חסינות אש (יועץ אדריכלות מבנים) 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד (יועץ אדריכלות מבנים) 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202156

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - עזרה תורה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 216.00 15.00 מ"א טיפוס MA-08 - מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,

בקוטר 40 מ"מ לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור
2.6.3.0010

מאחזי יד (יועץ אדריכלות מבנים)מאחזי יד (יועץ אדריכלות מבנים)מאחזי יד (יועץ אדריכלות מבנים)מאחזי יד (יועץ אדריכלות מבנים) 6.36.36.36.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חשמל (צור נעמן) 8 פרק:

הארקות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 25.00 300.00 מ"א הארקת יסוד לקירות עליהם מותקנת תאורה כולל חיבור הקירות וראשי 

הכלונסאות, חיבור למעקות, תוך שימוש בברזלי הזיון.
2.8.1.0010

לא לחישוב !!! 25.00 140.00 מ"א הארקת יסוד רמפה מבטון כולל גישור הארקה ליסוד הקיר, חיבור 
למעקות, תוך שימוש בברזלי הזיון.

2.8.1.0020

לא לחישוב !!! 2,450.00 קומפלט1.00 הארקת יסוד למעלית כולל הבור והקירות התומכים, וכן רמפת הגישה. 2.8.1.0030

לא לחישוב !!! 196.00 20.00 יח' יציאת חוץ באמצעות ברזל מלבני מגולוון בחתך 160 ממ"ר (עובי 4 מ"מ) 
מרותך לטבעת הגישור מעל לפני הקרקע.

2.8.1.0040

לא לחישוב !!! 25.00 30.00 מ"א מוליך חיבור נחושת בחתך 16 ממ"ר בין פס השוואת הפוטנציאלים ללוח 
המעלית.

2.8.1.0050

הארקותהארקותהארקותהארקות 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקן החשמל ותאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 39.00 300.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לכבלים ו/או לצנרת חשמל, ברוחב עד 80 ס"מ 

ובעומק עד 120 ס"מ לרבות 2 שכבות חול 15 ס"מ כל אחת, ופלטות פלגל,
סרט סימון.

2.8.2.0010

לא לחישוב !!! 2,940.00 1.00 יח' תא בקרה לחשמל בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', כולל מכסה יצוק על פי
פרטי עיריית ירושלים.

2.8.2.0020

לא לחישוב !!! 15.00 600.00 מ"א צינור 75 מ"מ בתעלה להשחלת כבלי התאורה בין העמודים ועד ללוח 
החשמל.

2.8.2.0030

לא לחישוב !!! 32.00 300.00 מ"א כבל נחושת מסוג  N2XY בחתך 10X5 ממ''ר, כולל סופיות (מפצלת) 
מתכווצות עם 5 אצבעות לסגירת קצוות הכבל

2.8.2.0040

לא לחישוב !!! 10.00 300.00 מ"א כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 1.5X5 ממ''ר. 2.8.2.0050

לא לחישוב !!! 8.00 200.00 מ"א כבל נחושת 3X2.5 N2XY  ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע או בצנרת 
בקירות מגוף התאורה לקופסת החיבורים, כולל חיבורים חשמליים וכל 

חומרי העזר הנדרשים

2.8.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15.00 200.00 מ"א כבל נחושת 5X6 N2XY  ממ''ר בצינור, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי

העזר הנדרשים
2.8.2.0070

לא לחישוב !!! 29.00 300.00 מ"א PVC מוליך הארקה מנחושת 35 ממ"ר מבודד 2.8.2.0080

לא לחישוב !!! 294.00 20.00 יח' נקודת הכנה לתאורה ביציקת קירות המדרגות והתקרות, קופסה 55 
במיקום הנקודה, צינור 20 מ"מ ממיקום הנקודה ועד ללוח החשמל, כולל 

קופסאות מעבר.

2.8.2.0090

לא לחישוב !!! 490.00 20.00 יח' נקודת הכנה לתאורה ביציקת הקירות המלווים את המדרגות והתקרות, 
כולל קופסה 20X20 אטומה חצי שקועה ביציקת הקיר במיקום גופי 

התאורה, צינור 40 מ"מ ממיקום הנקודה ועד לקופסת ההכנה הבאה וכן 
צינור 40 מ"מ לגוף התאורה הסמוך.

2.8.2.0100

לא לחישוב !!! 1,960.00 20.00 יח' בסיס לעמודון תאורה עד לגובה 4 מטר על הקיר המלווה את הרמפה, 
ברגי יסוד בכלוב תוך הרחבת הקיר, צנרת כניסה לעמוד 2 צינורות 40 מ"מ

והארקה מיסוד הקיר.

2.8.2.0110

לא לחישוב !!! 686.00 5.00 יח' ביצוע יסוד בטון לעמוד תאורת גן  60X60 בעומק 130 ס"מ מתאים לפלטת
העמוד, זיון, ברגי יסוד "1 צינורות מעבר ויציאת הארקה.

2.8.2.0120

לא לחישוב !!! 1,960.00 25.00 יח' עמוד תאורה בחתך קוני בגובה משתנה עד 4 מ', עשוי מפלדה טבול באבץ 
חם, פלטת בסיס עם חיזוקים, פתח ודלת, מגש אבזרים בתוך העמוד ודלת 
באורך 600 מ"מ. עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור 
בגוון RAL לפי בחירת האדריכל, כולל זרוע לתליית גוף התאורה באורך 

עד 0.5 מ', כולל צלחת המכסה את ברגי היסוד.

2.8.2.0130

לא לחישוב !!! 147.00 30.00 יח' נקודת מאור 220 וולט אטומה, ותלית אביזר, שיפורט בנפרד, בכל מקום 
שידרש, כולל החלק היחסי בקו הזנה כבל  3X1.5 ממ"ר בצינור ביציקות 

עד לוח החשמל כולל, קופסאות חיבורים ומעבר.

2.8.2.0140

לא לחישוב !!! 1,960.00 15.00 יח' אביזר תאורה מיציקת אלומינום IP65 להתקנה חיצונית על קיר או על 
עמוד תאורה, 2000 לומן, 3000 קלווין, דרייבר אינטגרלי כולל כל ציוד 

העזר, עקומת עטלף.

2.8.2.0150

לא לחישוב !!! 3,430.00 15.00 יח' אביזר תאורה מיציקת אלומינום IP65 להתקנה חיצונית על קיר או על 
עמוד תאורה, 4000 לומן, 3000 קלווין, דרייבר אינטגרלי כולל כל ציוד 

העזר, עקומת עטלף, הגוף יהיה מאושר לשימוש בעיריית ירושלים, כולל 
דרייבר DALI וחיבור RF למרכזיית התאורה.

2.8.2.0160

לא לחישוב !!! 1,176.00 16.00 יח' אביזר תאורה עגול להארת המדרגות מותקן על הקיר, תאורה כלפי מטה 
בלבד, 2700 לומן, כדוגמת רטינה לד יבואן שטייניץ לירד, כולל כל ציוד 

העזר.

2.8.2.0170

לא לחישוב !!! 1,176.00 8.00 יח' אביזר תאורה עגול כנ"ל מותקן על תקרה, 2700 לומן, כדוגמת רטינה לד 
יבואן שטייניץ לירד, כולל כל ציוד העזר.

2.8.2.0180

לא לחישוב !!! 1,960.00 80.00 יח' אביזר תאורה מיציקת אלומניום שקוע בבטון לסימון רצפת הרמפה, 
כדוגמת סימס דגם מיקרוספארק שני חלונות לצד אחד 180 מעלות כולל 

חבית מקורית להתקנה ביציקה, שכבת ניקוז, קופסת מעבר להסתעפות עם
T חיבורים אטום IP68 מתחת לגוף.

2.8.2.0190
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,940.00 קומפלט1.00 יסוד בטון מזויין ב30 משותף ללוח חשמל למתקן 3X80A ולארון מונים 

כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, כולל פס 
מגלוון מפלדה 50X4 מ"מ מחובר בריתוך לברגי היסוד, מסגרת לביסוס 
הארונות, צנרת ביסוד, מילוי והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי 

החפירה/חציבה.

2.8.2.0200

לא לחישוב !!! 1,470.00 קומפלט1.00 יסוד בטון מזויין ב30 ללוח בקרה עירוני למצלמות כולל חפירה ו/או 
 50X4 חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, כולל פס מגלוון מפלדה
מ"מ מחובר בריתוך לברגי היסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, 

מילוי והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי החפירה/חציבה.

2.8.2.0210

לא לחישוב !!! 1,960.00 קומפלט2.00 גומחת בטון מזויין ב-30 לארון תקשורת ובקרה או חשמל, רוחב פנים 1.20 
גובה 2 מ', עומק 40 ס"מ כולל הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות ובתאום 

עם המזמין.

2.8.2.0220

לא לחישוב !!! 49,000.00 קומפלט1.00 לוח חשמל להתקנה חיצונית לתאורה והזנת חשמל למעלית, חיבור 
,3X80A כולל את כל הציוד והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות כדוגמת 

ענבר, הנ"ל בהתאם לתוכניות ולהנחיות עיריית ירושלים.

2.8.2.0230

לא לחישוב !!! 32.00 30.00 מ"א כבל הזנה 5X10N2XY מלוח חשמל ראשי ללוח המעלית. 2.8.2.0240

לא לחישוב !!! 2,940.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול חברת חשמל לקבלת חיבור חשמל ולביצוע העבודה
כולל כל התיאומים והאישורים הדרושים, הגשת תוכניות, הזמנת ביקורת 
וליווי חח"י בזמן הביקורת וכל עבודות העזר וההכנות לפי דרישות חח"י 
עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן כולל תשלום עבור

הבדיקות.

2.8.2.0250

לא לחישוב !!! 2,940.00 5.00 מ"א הקצב לביקורת על ידי מהנדס בודק סוג 3 שיבחר על ידי המזמין, במחיר 
יסוד של 2500 ש"ח.

2.8.2.0260

לא לחישוב !!! 490.00 8.00 יח' נקודת מאור לתאורת חרום מותקנת על הקיר או בתקרה כולל קו הזנה 1.5
ממ"ר על ללוח החשמל, קופסאות חיבורים ומעבר,  כולל אביזר תאורת 

חרום עצמאי DALI מוכח ל 180דקות.

2.8.2.0270

מתקן החשמל ותאורהמתקן החשמל ותאורהמתקן החשמל ותאורהמתקן החשמל ותאורה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9,800.00 קומפלט1.00 חיבור קו תקשורת מארון תקשורת לתשתית בזק הקרובה ביותר צנרת 

פוליאטילן בקוטר 63 יק"ע ,11 כולל תאום עם בזק. קו טלפון יוזמן על ידי
המזמין, בנפרד.

2.8.3.0010

לא לחישוב !!! 1,960.00 קומפלט1.00 חיבור קו טלפון 4 זוג בצינור 25 מלוח מעלית לארון התקשורת, כולל 
קופסאות מעבר בקיר.

2.8.3.0020

לא לחישוב !!! 9,800.00 קומפלט1.00 חיבור לתשתית תקשורת עירונית ברחוב גולדה כולל התחברות לגוב 
קיים, התחברות לארון תקשורת במפלס התחתון. צנרת 2X50 יקע 11

2.8.3.0030

לא לחישוב !!! 9,800.00 קומפלט1.00 חיבור לתשתית בטחון עירונית ברחוב גולדה התחברות לארון תקשורת 
במפלס התחתון, צנרת 2X50 יקע 11

2.8.3.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 784.00 קומפלט1.00 עליית צנרת 25 עבור מצלמות לתקרת פיר המעלית, גמר בקופסה בחזית 

המעלית.
2.8.3.0050

לא לחישוב !!! 43.00 300.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-101 ס"מ עד 150 
ס"מ וברוחב עד 45 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, 

סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

2.8.3.0060

לא לחישוב !!! 14.00 600.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע 11 בקוטר 50 מ"מ. 2.8.3.0070

לא לחישוב !!! 2,352.00 10.00 יח' חפירה/חציבה ובניית תא מאובזר מסוג P דגם בזק, לרבות מכסה לעומס 
25 טון.

2.8.3.0080

לא לחישוב !!! 392.00 10.00 יח' הובלה והתקנה של מכסה לתא מדרכתי 25 טון דגם בזק לכל סוגי התאים. 2.8.3.0090

תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חשמל (צור נעמן)חשמל (צור נעמן)חשמל (צור נעמן)חשמל (צור נעמן) 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום (יועץ אדריכלות מבנים) 12 פרק:

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,352.00 30.00 מ"ר טיפוס AL-01 - קירות מסך מבנה כניסה קיר מסך דוגמת אקסטל מטריקס 

VSG 50 עם פרופיל אף שור אופקי סימטרי לחיפוי מבנה הכניסה כולל 
כ-10 מ"ר רפפות קליל רף או אקסטל שמנעות מעבר מים לבחירת 

האדריכל והיועץ כולל איטום רציף ביריעות איטום מ-EPDM היקפיות 
בהדבקה עם דבק שחור מתאים של SAUDAL כולל פח גמר ב-2 מ"מ פח 
 LOW E 'אלומ יניום מכופף  זיגוג: זכוכית בידודית מחוסמת 8/12/8 ממ

AGC VISION 52T עם HST ועם הדפס קראמי על פי דוגמא לבחירת 
האדריכל גוון: אלומיניום: סופר דור 02 60 מיקרון בגוון RAL לבחירת 
האדריכל גוון פחי חיפוי וקופינג: מספר גווני RAL ב-PVDF 25 מיקרון 

לבחירת האדריכל

2.12.1.0010

לא לחישוב !!! 2,352.00 50.00 מ"ר טיפוס AL-02 - קירות מסך מבנה כניסה קיר מסך דוגמת אקסטל מטריקס 
VSG 50 עם פרופיל אף שור אופקי סימטרי לחיפוי מבנה הכניסה כולל 

כ-10 מ"ר רפפות קליל רף או אקסטל שמנעות מעבר מים לבחירת 
האדריכל והיועץ כולל איטום רציף ביריעות איטום מ-EPDM היקפיות 
בהדבקה עם דבק שחור מתאים של SAUDAL כולל פח גמר ב-2 מ"מ פח 
 LOW E אלומ יניום מכופף  זיגוג: זכוכית בידודית מחוסמת 8/12/8 מ"מ

AGC VISION 52T עם HST ועם הדפס קראמי על פי דוגמא לבחירת 
האדריכל גוון: אלומיניום: סופר דור 02 60 מיקרון בגוון RAL לבחירת 
האדריכל גוון פחי חיפוי וקופינג: מספר גווני RAL ב-PVDF 25 מיקרון 

לבחירת האדריכל

2.12.1.0020

לא לחישוב !!! 11,760.00 1.00 יח' מערכת גגון זכוכית תוצרת SAINT-GOBLIM איטליה או שו"ע, במידות 
120\300 ס"מ . המחיר כולל פרופיל אלומניום בגוון לבחירת האדריכל 
עובי צבע 60 מיקרון לפחות, זכוכית 8+8 בגוון נטרלי\חלבי\אנטי-סאן 

המערכת תותקן בצמוד לחשמלאי מטעם המזמין. במידה וקיימת תאורה לד
סמוי ותותקן בהתאם להוראות היצרן ותסופק כמערכת מושלמת, על ידי 

היבואן (יוניקיט הנדסה בע"מ) עם המחברים והמנועים הדרושים של היצרן
\היבואן ותכלול אחריות והוראות אחזקה, המתלים והמקבעים המחוברים 

לקירות המבנה יסופקו ע"י היבואן ויאושרו על ידי הקונסטרוקטור.

2.12.1.0030

לא לחישוב !!!

עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות אלומיניום (יועץ אדריכלות מבנים)עבודות אלומיניום (יועץ אדריכלות מבנים)עבודות אלומיניום (יועץ אדריכלות מבנים)עבודות אלומיניום (יועץ אדריכלות מבנים) 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות (יועץ פיתוח) 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 372.00 500.00 מ"ר חיפוי קירות בטון (בחיבור לקיר קים) בלוחות אבן טבעית גיר קשה מסוג 

ביר זית צהוב בעובי 4 ס"מ בעיבוד מוסמסם. הביצוע בקיבוע רטוב, 
לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים. כדוגמת הקיים. (לפי 

סעיף 14.01.8145 בנת"י).

2.14.1.0010

לא לחישוב !!! 441.00 20.00 מ"א אבן ראש קיר 'קופינג' מאבן טבעית גיר קשה מסוג "ביר זית" בעובי 15 
ס"מ בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם/תלטיש ב - 4 פנים, עיגול שני קנטים 

עליונים ברדיוס 2 ס"מ. לפי פרט 1,3

2.14.1.0030

לא לחישוב !!! 441.00 150.00 מ"א אבן ראש קיר 'קופינג' מאבן טבעית גיר קשה מסוג "ביר זית" בעובי 15 
ס"מ בגוון צהוב בעיבוד מוסמסם/תלטיש ב- 3 פנים, עיגול שני קנטים 

עליונים ברדיוס 2 ס"מ. לפי פרט 1,3

2.14.1.0040

חיפוי קירות (יועץ פיתוח)חיפוי קירות (יועץ פיתוח)חיפוי קירות (יועץ פיתוח)חיפוי קירות (יועץ פיתוח) 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מדרגות 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מדרגות (יועץ פיתוח)

לא לחישוב !!! 485.00 30.00 מ"א מדרגות מאבן גושנית  בעומק 32 ס"מ בעיבוד שני צדדים, מאבן גיר קשה 
ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד מוסמסם ללא זמלה. כולל טיט ופס מחוספס 

לכל אורך המדרגה צבוע בגוון ניגודי, על פי פרט 4

2.14.2.0020

לא לחישוב !!! 42.00 125.00 מ"א נגיש- צביעה של קצות שלחי מדרגות בפס אפוקסי עם חספוס גרגרי 
סיליקון קרביד בגוון שחור, אפור וצהוב נגד החלקה וסימון ברוחב 5 ס"מ.

2.14.2.0030

לא לחישוב !!! מדרגות (יועץ אדריכלות מבנים)

לא לחישוב !!! 485.00 95.00 מ"א מדרגות חוץ מאבן "ביר זית" שלח בחתך במידות 35/15 ס"מ, ורום בחתך 
3\10 ס"מ מאבן נסורה לרבות מילוי חול או חצץ מעורב בצמנט ורובה בין 

המישקים.

2.14.2.0050

מדרגותמדרגותמדרגותמדרגות 14.214.214.214.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחים באבן (יועץ פיתוח) 14.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 92.00 690.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגודל 12/12.5 ס"מ, 25/12.5 ס"מ,

A623 25/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ בגווני קוקטייל אפורים, על פי פרט
2.14.3.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 377.00 5.00 מ"ר פס ריצוף תוחם מאבן מסוג "ביר זית" צהוב בעובי 5 ס"מ בעיבוד 

"תלטיש".
2.14.3.0020

לא לחישוב !!! ריצוף משטחים באבן (יועץ אדריכלות מבנים)

לא לחישוב !!! 377.00 60.00 מ"ר ריצוף משטחים ושבילים מאבן מסוג "ביר זית" צהוב בעובי 5 ס"מ בעיבוד 
"מסמסם".

2.14.3.0040

ריצוף משטחים באבן (יועץ פיתוח)ריצוף משטחים באבן (יועץ פיתוח)ריצוף משטחים באבן (יועץ פיתוח)ריצוף משטחים באבן (יועץ פיתוח) 14.314.314.314.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

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

מעליות 17 פרק:

מעליות 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 392,000.00 קומפלט1.00 מעלית חשמלית ל-17 נוסעים, מהירות 1 מ'/שניה, משרתת 2 תחנות, אחת 

מצד אחד והשניה בצד הנגדי, אחריות ושרות ל-24 חודש ושרות מקיף 
כולל חלפים ל-3 שנים נוספות.

2.17.1.0010

לא לחישוב !!! 23,520.00 קומפלט5.00 שרות לאחר תקופת האחריות למעלית,מחיר לשנה. 2.17.1.0020

מעליותמעליותמעליותמעליות 17.117.117.117.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעליותמעליותמעליותמעליות 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15,053.00 10.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 2.19.5.0010

לא לחישוב !!! 2,352.00 10.00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה עבור צביעה כמפורט בפרק  -19.02 
גשרי שילוט

2.19.5.0020

מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 539.00 2,500.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס''מ
2.23.4.0010

לא לחישוב !!! 29.00 1,250.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה בקוטר ''2.5 2.23.4.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 13.00 2,500.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס''מ עבור שימוש בבטון 

ב-40 במקום ב-30
2.23.4.0030

לא לחישוב !!!

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.423.423.423.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע קבוע 26.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 289.00 750.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 6" באורך עד

15 מ'
2.26.3.0010

עוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבועעוגן קרקע קבוע 26.326.326.326.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקע 26262626 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח נופי (יועץ פיתוח) 40 פרק:

ריצוף משטחים ושבילים 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 289.00 65.00 מ"ר כבש (רמפה משופעת) מבוצע מחוץ למבנה מבטון ב-30 בעובי 8-15 ס"מ 

ע"ג מצע מהודק (המצע הנמדד בנפרד) בשיפוע אורכי עד ,8% ברוחב 
מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים ,2 ,1 לרבות רשת 

ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ וחספוס עדין למניעת החלקה

2.40.4.0010

לא לחישוב !!! 210.00 5.00 מ"ר פס מוביל- 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 לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן 

ו/או צהוב ו/או גווני קוקטייל לפי בחירת אדריכל.

2.40.4.0020

לא לחישוב !!! 78.00 5.00 יח' חבק לעמודי תמרור תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון לפי ריצוף. לפי 
A622 פרט רק"ל

2.40.4.0030

לא לחישוב !!! 2,965.00 4.00 מ"ר מסמרות מישושיות בדידים מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה 
עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יחידות למ"א ברוחב 60 ס"מ). לפי דרישה 

ת"י 1918 חלק

2.40.4.0040

לא לחישוב !!! 92.00 320.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגודל 12.5/12.5 ס"מ, 25/12.5 
ס"מ, 25/25 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ בגוון קוקטיל אפורים, גמר מסותת. 

A623 ע"פ פרט

2.40.4.0050

ריצוף משטחים ושביליםריצוף משטחים ושביליםריצוף משטחים ושביליםריצוף משטחים ושבילים 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 170.00 300.00 מ"א אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. צבע וגוון 

A111 לפי בחירת אדריכל, לפי פרט רק"ל
2.40.5.0010

לא לחישוב !!! 78.00 150.00 מ"א אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 20/25/100 ס"מ  
לרבות יסוד ומשענת בטון, בצבע אפור

2.40.5.0020

לא לחישוב !!!

אבני שפה וגן, אבני תיחוםאבני שפה וגן, אבני תיחוםאבני שפה וגן, אבני תיחוםאבני שפה וגן, אבני תיחום 40.540.540.540.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופי (יועץ פיתוח)פיתוח נופי (יועץ פיתוח)פיתוח נופי (יועץ פיתוח)פיתוח נופי (יועץ פיתוח) 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה (יועץ פיתוח) 41 פרק:

הכשרת קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 55.00 85.00 מ"ק חפירת/חציבת בורות שתילה לעצים בשטחי גינון בגודל 1.5/1.5/1.5 2.41.1.0010

לא לחישוב !!! 69.00 280.00 מ"ק אדמה גננית, בעובי שכבה 40 ס"מ, לרבות פיזור בשטח. 2.41.1.0020

לא לחישוב !!! 4.00 1,000.00 מ"ר הסרת צמחיה וניקוי שטח. 2.41.1.0030

לא לחישוב !!! 1.00 1,000.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע. 2.41.1.0040

לא לחישוב !!! 1.00 1,000.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני. 2.41.1.0050

לא לחישוב !!! 185.00 25.00 מ"ק קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר בכמות של 25 מ"ק לדונם. 2.41.1.0060

לא לחישוב !!! 6.00 100.00 מ"ר תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח, 100 ק"ג לדונם של סופר פוספט 
ו-120 ק"ג לדונם של אשלגן כלורי.

2.41.1.0070

לא לחישוב !!! 20.00 1.50 מ"ק תוספת זיבול בזבל כופיתגן או בקומפוסט מעושר בבורות לעצים (50 ליטר
לעץ)

2.41.1.0080

לא לחישוב !!! 588.00 9.00 יח' אחזקה של שטח מגונן, כולל מערכת השקיה לחודש. 2.41.1.0090

הכשרת קרקעהכשרת קרקעהכשרת קרקעהכשרת קרקע 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
לא לחישוב !!! 41.00 3,000.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' .5 מרווחי שתילה - 0.5 מ' 2.41.2.0010

לא לחישוב !!! 470.00 25.00 יח' עצים ממיכל (100 ליטר) גודל 9 בקוטר גזע "3 ו-50 ליטר קומפוסט לעץ. 2.41.2.0020
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כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - עזרה תורה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 343.00 25.00 יח' תומכת מעץ לעצים בערוגות ממוטות עץ עגול חרוט, קוטר 8 ס"מ, כולל 

עבודה.
2.41.2.0030

לא לחישוב !!! 504.00 25.00 יח' מגביל שורשים מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים 
למערכות ניקוז וביוב, עשוי מצינור "פלדקס" או ש"ע המיוצר מפוליאתילן
ומחוזק בפלדה בקוטר 005 מ"מ ובגובה 1000 מ"מ. פריסת היריעה בשטח 

לפי הנחיות יועץ תשתיות ומפקח.

2.41.2.0040

לא לחישוב !!! 17.00 20.00 מ"ר יריעות גיאוטכניות מבד לא ארוג במשקל 400 גר'/מ"ר, לרבות עיגון. 2.41.2.0050

נטיעהנטיעהנטיעהנטיעה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון והשקיה (יועץ פיתוח)גינון והשקיה (יועץ פיתוח)גינון והשקיה (יועץ פיתוח)גינון והשקיה (יועץ פיתוח) 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב (יועץ פיתוח) 42 פרק:

ריהוט רחוב 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 854.00 8.00 יח' אשפתון רותם 75 תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר ,9981 מרקם כורכרי 

בהיר, מק"ט 3485 דקל ,100 בתוספת מכסה מונע נבירה. לפי פרט 6
2.42.1.0010

לא לחישוב !!! 2,744.00 8.00 יח' ספסל מדגם ,CONTOUR שלוש מקומות לפי סטנדרט עיריית ירושלים לפי
פרט C11 רק"ל.

2.42.1.0020

לא לחישוב !!! 452.00 5.00 יח' עמוד מחסום לרכב דגם "עדן" מק"ט 4950 של "שחם אריכא" או שו"ע. 2.42.1.0030

ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב (יועץ פיתוח)ריהוט רחוב (יועץ פיתוח)ריהוט רחוב (יועץ פיתוח)ריהוט רחוב (יועץ פיתוח) 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שערים וגידור (יועץ פיתוח) 44 פרק:

מעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 201.00 485.00 מ"א מאחז יד ברמפה מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה 95 ס"מ 

המעוגן לקירות או מעקות קיימים ע"י מחבר תואם. מאחז היד מגולוון 
וצבוע

2.44.1.0010

לא לחישוב !!! 201.00 15.00 מ"א מאחז יד במדרגות מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה 95 
ס"מ המעוגן לקירות או מעקות קיימים ע"י מחבר תואם. מאחז היד מגולוון

וצבוע

2.44.1.0020

מעקותמעקותמעקותמעקות 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שערים וגידור (יועץ פיתוח)שערים וגידור (יועץ פיתוח)שערים וגידור (יועץ פיתוח)שערים וגידור (יועץ פיתוח) 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ומדרכות (יועץ פיתוח) 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202165

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - עזרה תורה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 10.00 1,000.00 מ"ר חישוף השטח לעומק של עד 20 ס"מ ועירומו עד לשימוש חוזר בשטחי 

שיקום נופי. כולל ניקוי פסולת והורדת צמחיה.
2.51.1.0010

לא לחישוב !!! 2.00 1,000.00 מ"ר ריסוס השטח בחומר הדברה לקטילת שושרי צמחייה ועשבי בר בשטחי 
גינון.

2.51.1.0020

לא לחישוב !!! 2.00 1,000.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר בשטחי 
ריצוף.

2.51.1.0030

לא לחישוב !!! 78.00 200.00 מ"ר פירוק מסלעה, לרבות פינוייה 2.51.1.0040

לא לחישוב !!! 157.00 200.00 מ"ר פירוק זהיר של מסלעה קיימת מגושי סלע טבעיים גודל אבן מעל 0.5 מ"ק,
לרבות ניקוי הסלעים והתקנתם מחדש באתר עבודה

2.51.1.0050

עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 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
לא לחישוב !!! 59.00 800.00 מ"ק חפירה/חציבה לאורך הדרך וסילוק העפר. 2.51.2.0010

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

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי) 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 129.00 800.00 מ"ק מצע סוג א'. 2.51.3.0010

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי)שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי)שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי)שכבות מצע ותשתיות אגו"מ (יועץ פיזי) 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי) 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 39.00 2,000.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  

PG70-10
2.51.4.0010

לא לחישוב !!! 2.00 2,000.00 מ"ר ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 2.51.4.0020

שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי)שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי)שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי)שכבת אספלטיות במיסעות (יועץ פיזי) 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 88.00 320.00 מ"ר דיפון תעלות/מעברים וייצוב מדרונות ע"י רשתות פלדה מרחבית בגובה 6 

ס"מ מסוג "JK" תוצרת חב' "רתם רשתות פלדה בע"מ" או ש"ע עם מילוי 
בטון ב-20 בעובי 10 ס"מ, בגוון קרקע מקומית, לרבות שומרי מרחק, 

יריעות הפרדה מניילון בעובי 0.1 מ"מ ועיגון הרשתות לקרקע

2.51.5.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202166

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - עזרה תורה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

יצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונותיצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונותיצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונותיצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות 51.551.551.551.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ומדרכות (יועץ פיתוח)סלילת כבישים ומדרכות (יועץ פיתוח)סלילת כבישים ומדרכות (יועץ פיתוח)סלילת כבישים ומדרכות (יועץ פיתוח) 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

- עזרה תורה- עזרה תורה- עזרה תורה- עזרה תורה 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202167

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

עבודות עפר (מרשל) 1 פרק:

עבודות חפירה ומילוי 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
722,573.00 59.00 12,247.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלת בטון לכבלי חשמל, כולל פינוי חומר לאתר 

מאושר
3.1.1.0010

31,900.00 29.00 1,100.00 מ"א חפירה/חציבה כולל עבודת ידיים, ככל שיידרש ופינוי החומר למקום 
מאושר ע"י הרשויות של תעלות להארקת יסוד משני צידי תעלת הכבלים 

לכל אורך התעלה כמתואר בפרטים בתכניות ובחתכים.

3.1.1.0020

40,700.00 74.00 550.00 מ"א חפירה /חציבה של תעלה, כולל עבודת ידיים ככל שיידרש, לצינור ניקוז 
שרשורי "6 בתחתית החפיר של תעלת הכבלים מבטון לכל אורך התעלה 

ופינוי החומר החפור למקום מאושר ע"י הרשויות כולל עטיפת הצינור 
בחצץ שטוף ("פוליה") גודל אגרגט 1-3 ס"מ והחזרת המצעים והידוקם 

כמתואר בפרטים בתכניות ובחתכים.

3.1.1.0030

26,950.00 49.00 550.00 מ"א חפירה/חציבה זהירה, כולל עבודת ידיים ככל שיידרש, של צינור ניקוז 
שרשורי "6 במצעים שמעל גג תעלת הכבלים מבטון, כולל עטיפת הצינור 
בחצץ שטוף ("פוליה") גודל אגרגט 1-3 ס"מ החזרת המצעים והידוקם לכל

אורך תעלת הכבלים מבטון כמתואר בפרטים בתכניות ובחתכים.

3.1.1.0040

77,400.00 129.00 600.00 מ"ק מצע סוג א' 3.1.1.0050

308,100.00 79.00 3,900.00 מ"ק מצע סוג ג' (מילוי נברר) 3.1.1.0060

1,207,623.001,207,623.001,207,623.001,207,623.00 עבודות חפירה ומילויעבודות חפירה ומילויעבודות חפירה ומילויעבודות חפירה ומילוי 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות פירוק והכנה 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
215,600.00 392.00 550.00 מ"א גילוי והעתקת/הזזת קבוצות כבלי חשמל קיימים 3.1.2.0010

166,600.00 196.00 850.00 מ"ק פירוק אלמנטים שונים מבטון מזויין, לרבות ניסור. 3.1.2.0020

382,200.00382,200.00382,200.00382,200.00 עבודות פירוק והכנהעבודות פירוק והכנהעבודות פירוק והכנהעבודות פירוק והכנה 1.21.21.21.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,589,823.001,589,823.001,589,823.001,589,823.00 עבודות עפר (מרשל)עבודות עפר (מרשל)עבודות עפר (מרשל)עבודות עפר (מרשל) 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר (מרשל) 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
544,050.00 1,209.00 450.00 מ"ק קורה מבטון ב-40 בראש כלונסאות דיפון 3.2.1.0010

888,150.00 191.00 4,650.00 מ"ר התזת בטון ב-20 בעובי של 5 ס"מ על חזית הכלונסאות, לרבות החלקת פני
הבטון

3.2.1.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202168

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
224,400.00 34.00 6,600.00 מ"ר בטון רזה בעובי 5 ס"מ לפחות 3.2.1.0030

136,000.00 170.00 800.00 מ"ק מילוי תעלות ו/או חפירות ו/או לכל מטרה אחרת בחול צמנטי, ע"פ 
הוראות המפקח בכתב.

3.2.1.0040

125,100.00 1,390.00 90.00 מ"ק חגורות בטון ב-20 להארקת המבנה 3.2.1.0050

724,680.00 1,098.00 660.00 מ"ק רצפת בטון ב-40 בעוביים שונים 3.2.1.0060

1,497,645.00 1,447.00 1,035.00 מ"ק קירות בטון ב-40 יצוקים כנגד כלונסאות, עובי הקיר יחושב לפי עובי 
תאורטי

3.2.1.0070

881,100.00 1,335.00 660.00 מ"ק תקרות בטון ב-40 בעוביים שונים 3.2.1.0080

139,000.00 1,390.00 100.00 מ"ק יציקת בטון ב-30 בכל גיאומטריה שהיא, כולל תפסנות לפי הוראת 
המפקח.

3.2.1.0090

5,000.00 25.00 200.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 12 מ"מ 3.2.1.0100

9,400.00 47.00 200.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 20 מ"מ 3.2.1.0110

2,528,400.00 4,214.00 600.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-500W לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

3.2.1.0120

7,702,925.007,702,925.007,702,925.007,702,925.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,702,925.007,702,925.007,702,925.007,702,925.00 עבודות בטון יצוק באתר (מרשל)עבודות בטון יצוק באתר (מרשל)עבודות בטון יצוק באתר (מרשל)עבודות בטון יצוק באתר (מרשל) 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום (מרשל) 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
142,600.00 62.00 2,300.00 מ"ר איטום מתחת לרצפות ו/או קירות באמצעות יריעות ביטומניות 3.5.1.0010

590,550.00 127.00 4,650.00 מ"ר איטום קירות בהתזה חומר ביטומני דו-רכיבי 3.5.1.0020

149,500.00 65.00 2,300.00 מ"ר איטום גג המובל ו/או קירות באמצעות יריעות ביטומניות, כולל הגנה 
בלוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ.

3.5.1.0030

140,700.00 67.00 2,100.00 מ"א אטם כימי בהפסקות יציקה, מתוצרת סיקה או שו"ע ואיכות. על הקבלן 
להציג את האטם לאישור לפני הביצוע.

3.5.1.0040
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כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
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תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,740.00 118.00 430.00 מ"א SIKA תוצרת D-32 דגם PVC-איטום תפרי התפשטות באמצעות עצר מים מ

או ש"ע ואיכות לרבות קליפסים מתאימים לקשירת הפרופיל לזיון הברזל 
כולל פריימר מסוג 3M של חברת סיקה או שו"ע ואיכות ומסטיק אוטם 
לאחר יישום הפרופיל אוטם עצר מים מסוג סיקפלקס פרו 3 או שוו"ע 

ואיכות לרבות חפיות וכל הדרוש לביצוע מושלם והכל ע"פ הנחיו ת יצרן 
וע"פ הנחיות המפרט המיוחד. הביצוע כולל את כל הדרוש לרבות כל 

הפעולות המלאכות הציוד והאביזרים עד לביצוע מושלם לשביעות רצון 
המזמין על הקבלן להציג את הנ"ל לאישור לפני ביצוע.

3.5.1.0050

1,074,090.001,074,090.001,074,090.001,074,090.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,074,090.001,074,090.001,074,090.001,074,090.00 עבודות איטום (מרשל)עבודות איטום (מרשל)עבודות איטום (מרשל)עבודות איטום (מרשל) 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל בתעלת כבלים של חח"י 8 פרק:

עבודות חשמל בזמן הבניה 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקדמה לתשומת לב המציע. הצעת המחיר לתת פרק זה היא לעבודות 

חשמל בשעת הבניה, ביציקות של שלב השלד בלבד. לא יהיו כל תוספות 
על הרשום תוכנית, במפרט, בכתב הכמויות. הכמויות למדידה. על הקבלן 

המציע להביא זאת בחשבון בעת מילוי הצעתו.

לידיעת הקבלן, פרט לנקודות הרשומות בהמשך, לאורך התעלה על קירות 
התעלה, כל ההתקנות האחרות תהינה בהתקנה גלויה עם צינורות 

וכבלים. כל מעברי החשמל יתואמו על ידי החשמלאי בזמן הבניה או 
שיבוצעו בקידוח לאחר הבניה, הכל על חשבון הקבלן.

22,000.00 8.00 2,750.00 מ"ר הארקת יסוד תקנית ביציקה לאורך כל בסיס התעלה עם קוצים לחיבור 
טבעת שתימשך בהיקף הקירות. יציאות משני צידי כל תפר קונסטרוקטיבי,

יציאות ליד כל כניסת כבלים למבנה ויציאות לפהפ"ר בחדר חשמל. 
השימוש בברזלי הזיון בקוטר 10 ממ'. חיבור כל ברזלי הזיון כנדרש, 

קומפלט.

3.8.1.0030

12,936.00 588.00 קומפלט22.00 טבעת הארקה יסוד ביציקה ההיקפית סביב חתך התעלה תוך שימוש 
בברזלי הזיון. חיבור כל ברזלי הזיון כנדרש, קומפלט.

3.8.1.0040

21,560.00 196.00 110.00 יח' ביצוע צנרת הכנה ביציקת הקירות, נקודת הכנה לכל ציוד שהוא, קופסה 
55 במיקום הנקודה, צינור 25 ממ' ממיקום זה אל תקרת התעלה מעל 

מיקום הסולמות, קומפלט.

3.8.1.0050

5,880.00 2,940.00 2.00 יח' תא בקרה טיפוס P עשוי בטון במידות 100/91/91 ס"מ, כולל מכסה 
מיציקת ברזל במידות 80/80 ס"מ T40 עם סמל חח"י, קומפלט

3.8.1.0060

9,800.00 4,900.00 2.00 יח' תא בקרה טיפוס A2 עשוי בטון במידות 150/91 ס"מ, בעומק של 250 ס"מ 
עם סולם ירידה, ניקוז ומכסה מיציקת ברזל במידות 80/80 ס"מ T40 עם 

סמל חח"י, קומפלט

3.8.1.0070

5,280.00 88.00 60.00 מ"א צינור יציאה לחיבור חשמל בקוטר ",4 עובי דופן 3.2 מ"מ עם חבל משיכה 
מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות וסגור בקצוות, 

קומפלט.

3.8.1.0080

77,456.0077,456.0077,456.0077,456.00 עבודות חשמל בזמן הבניהעבודות חשמל בזמן הבניהעבודות חשמל בזמן הבניהעבודות חשמל בזמן הבניה 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות חשמל, סולמות וכבלים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. כל הנקודות כוללות חיבור אביזרים שיפורטו 

בנפרד. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת מילוי הצעתו.

רואים את המציע כאילו ראה את כל הדרישות, הבין את כל החלק שפורט
בפרק הראשון, יודע שכל ההתקנות תהינה גלויות עם צינורות גלויים, 

כבלים וקופסאות חיבור מוגנות IP65 עם מכפשים לכל יציאת כבל.

העבודה תימסר כשהיא גמורה, מושלמת ועובדת. לא תשולם כל תוספת 
על הרשום בתוכנית, במפרט, בכתב הכמויות ותואר בסיור הקבלנים. על 

הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת מילוי הצעתו.

17,600.00 88.00 200.00 מ"א מגש כבלים חסין אש ל 180 דקות מפח מחורץ מגולוון בעובי 1.5 ממ' 
 10X15 לפחות, עם מכסה, סגירת המכסה באמצעות כפתורים. חתך של

ס"מ, כולל זרועות חסינות אש כל 1.5 מטר לפחות, תליה לתקרה או לקיר,
קומפלט.

3.8.2.0040

56,840.00 98.00 580.00 מ"א מגש כבלים חסין אש ל 180 דקות מפח מחורץ מגולוון בעובי 1.5 ממ' 
 30X15 לפחות, עם מכסה, סגירת המכסה באמצעות כפתורים. חתך של

ס"מ, כולל זרועות,  חסינות אש גם כן, כל 1.5 מטר לפחות, תליה לתקרה 
או לקיר, קומפלט.

3.8.2.0050

79,460.00 137.00 580.00 מ"א מגש כבלים חסין אש ל 180 דקות מפח מחורץ מגולוון בעובי 1.5 ממ' 
 40X15 לפחות, עם מכסה, סגירת המכסה באמצעות כפתורים. חתך של

ס"מ, כולל זרועות,  חסינות אש גם כן, כל 1.5 מטר לפחות, תליה לתקרה 
או לקיר, קומפלט.

3.8.2.0060

16,820.00 29.00 580.00 מ"א מוליך נחושת 25 ממ"ר מבודד צהוב ירוק בסולם חסין אש הכבלים 
לרציפות הארקה בתעלות החשמל והתקשורת כל חיבור יעשה באמצעות 

נעל כבל ובורג, קומפלט.

3.8.2.0070

1,960.00 1,960.00 1.00 יח' פס השוואת פוטנציאל ראשי על 3 מבודדים, בחדר חשמל, באורך של 
לפחות 1 מטר עם הברגות וברגים בכמות פנויה של 30% לפחות מהנדרש 

בעת הביצוע, קומפלט.

3.8.2.0080

40,800.00 34.00 1,200.00 מ"א פס הארקה 3.5X35 ממ"ר מגולבן ורציף לכל אורך התעלה, מותקן על 
תקרת המבנה בפינות באמצעות מבודדים כל 50 ס"מ, וחיבורו לפס השואת

פוטנציאלים ראשי, מיועד לגישור כל חלקי המתכת שבביצוע הקבלן 
והאחרים, דלתות, סולמות, צנרת מתכתית וכל ציוד מתכתי אחר, קומפלט

3.8.2.0090

23,600.00 118.00 200.00 יח' גישור מפס הארקה הנ"ל לכל חלק מתכת בבניין ולמתקנים השונים 
במוליך 16 ממ"ר נחושת מבודדת צהוב ירוק. החיבור באמצאות נעלי כבל 

בלבד, כולל שילוט "הארקה לא לפרק", קומפלט.

3.8.2.0100

9,800.00 4,900.00 קומפלט2.00 גומחת בטון מחוץ לתעלה הכבלים עם רגל תמיכה אחורית וגגון, מקום 
לפילר מונה של חברת חשמל וארון מנתק ראשי. חיבור המסגרת של חח"י 

עבור בסיס המונה, 2 דלתות ברזל משוריין כל דלת עם 3 צירים כבדים 
וידית סגירה עם בריח ל 2 מנעולים, קומפלט.

3.8.2.0110

17,640.00 8,820.00 קומפלט2.00 ארון מנתק ראשי בגומחה הנ"ל עשוי מארון ענבר, רוחב 60 ס"מ עם רגל, 
מהדקי כניסה מחח"י ומהדקי יציאה לכבל אלומיניום ביציאה אל התעלה 
וארון החשמל, מפסק בעומס 3X250 אמפר, פס "N" ופס הארקה, קומפלט.

3.8.2.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
76,700.00 118.00 650.00 מ"א כבל ההזנה, מפילר המונים הרחוק עד לוח החשמל הראשי, דרך הסולמות 

ותעלות החשמל. חסין אש 180 דקות ללא פליטת גז אלוגן, אלומיניום 
4X120 ממ"ר, קומפלט.

3.8.2.0130

4,400.00 88.00 50.00 מ"א חיבור הארקה אל פילר המנתק מפס הארקה של התעלה. המוליך בחתך 50
ממ"ר נחושת מבודדת צהוב ירוק, קומפלט.

3.8.2.0140

35,400.00 59.00 600.00 מ"א כבל הזנה 5X16 ממ"ר נחושת לקופסאות השרות לאורך כל התעלה מלוח 
החשמל עד הקצה הרחוק, חסין אש 180 דקות ללא פליטת גז אלוגן, כולל 

את כל קופסאות החיבורים האטומות  לאורך הקו, קומפלט.

3.8.2.0150

35,400.00 59.00 600.00 מ"א כבל הזנה 5X16 ממ"ר נחושת חיוני לקופסאות התקשורת של המצלמות 
ועד לוח הפעלה בכניסה המשנית, חסין אש 180 דקות ללא פליטת גז 

אלוגן, כולל את כל קופסאות החיבורים האטומות  לאורך הקו, קומפלט.

3.8.2.0160

46,800.00 39.00 1,200.00 מ"א כבל ההזנה 5X4 ממ"ר לתאורה לאורך כל התעלה מלוח החשמל עד הקצה
הרחוק, חסין אש 180 דקות ללא פליטת גז אלוגן, כולל את כל קופסאות 

החיבורים האטומות לאורך הקו, קומפלט.

3.8.2.0170

11,600.00 29.00 400.00 מ"א כבל חשמל לשימושים שונים במחיר אחיד, עד חתך של 2.5X5 ממ"ר חסין 
אש וללא שחרור אלוגן, בסולמות או עם צינור מוביל בהתקנה גלויה, 

כולל הצינורות וקופסאות החיבורים לפי הנדרש, קומפלט.

3.8.2.0180

7,800.00 39.00 200.00 מ"א כנ"ל אך 1.5X15 ממ"ר, קומפלט. 3.8.2.0190

31,900.00 29.00 1,100.00 מ"א כנ"ל אך ההזנה לשילטי הכוונה ותאורת מעבר, 4X3 ממ"ר, קומפלט. 3.8.2.0200

12,000.00 20.00 600.00 מ"א כנ"ל אך ההזנה לרמקולים במתח נמוך 4X2.5 ממ"ר, ממרכזית גילוי האש 
והכריזה, קומפלט.

3.8.2.0210

60,000.00 15.00 4,000.00 מ"א כבל מתח נמוך מאד מסוכך 2X2X0.8 ממ"ר טלדור, לאורך כל התעלה 
מרכזית גילוי העשן או כל מערכת אחרת, עד הקצה הרחוק, חסין אש 180 
דקות ללא פליטת גז אלוגן, כולל את כל קופסאות החיבורים האטומות  

לאורך הקו, קומפלט.

3.8.2.0220

80,000.00 20.00 4,000.00 מ"א כבל מתח נמוך מאד מסוכך 6X2X0.8 ממ"ר טלדור, לאורך כל התעלה 
מרכזית גילוי העשן או כל מערכת אחרת, עד הקצה הרחוק, חסין אש 180 
דקות ללא פליטת גז אלוגן, כולל את כל קופסאות החיבורים האטומות  

לאורך הקו, קומפלט.

3.8.2.0230

42,900.00 39.00 1,100.00 מ"א כבל מתח נמוך מאד מסוכך 2X4 ממ"ר טלדור, לאורך כל התעלה עבור 
מערכת גרוש מכרסמים בשני מעגלים לאורך התעלה, עד הקצה הרחוק, 

חסין אש 180 דקות ללא פליטת גז אלוגן, כולל את כל קופסאות 
החיבורים האטומות  לאורך הקו, קומפלט.

3.8.2.0240

35,280.00 294.00 120.00 יח' חיבור חסין אש לציוד כל שהוא במערכת גילוי העשן שיפורט בנפרד, 
באמצעות קופסת חיבורים חסינת אש קשיחה ואטומה IP65 שמותקנת על 

הסולם באמצעות פלטה חסינת אש, כבל גמיש חסין אש למכשיר, קומפלט.

3.8.2.0250

5,280.00 88.00 60.00 מ"א כבל הזנה מיוחד למפוחי עשן קרובים HCXHN4X10 מסוכך חסין אש ללא 
פליטת גז אלוגן, (צריך הזמנה מראש) יבואן לדוגמא ארכה אשדוד, 

קומפלט.

3.8.2.0260



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202172

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
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תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
141,600.00 118.00 1,200.00 מ"א כבל הזנה מיוחד למפוחי עשן במרכז התעלה HCXHN4X25 מסוכך חסין 

אש ללא פליטת גז אלוגן, (צריך הזמנה מראש) יבואן לדוגמא ארכה 
אשדוד, קומפלט.

3.8.2.0270

235,200.00 196.00 1,200.00 מ"א כבל הזנה מיוחד למפוחי עשן בקצה התעלה HCXHN4X50 מסוכך חסין 
אש ללא פליטת גז אלוגן, (צריך הזמנה מראש) יבואן לדוגמא ארכה 

אשדוד, קומפלט.

3.8.2.0280

41,400.00 69.00 600.00 מ"א סיב אופטי מולטימווד 12 גידים 1  מיקרון מוגן, קומפלט. 3.8.2.0290

2,940.00 2,940.00 1.00 יח' ביקורת מהנדס חשמל, על ידי מהנדס בודק שיבחר על ידי המזמין. הקצב 
של 2500 ש"ח לבודק, בדיקה נוספת עקב אי עמידה בחוק וברמת הביצוע 

תעשה על חשבון הקבלן.

3.8.2.0300

23,520.00 5,880.00 4.00 מ"ר איטום מעברי אש בקירות בחומרי אטימה מאושרות ועומדות בתקן  931 
חלק 2 ודרישות נציבות הכבאות. כדוגמת צמר סלעים דחוס מצופה 

ומגובה בחומר כדוגמת ?KBS? בעל תו תקן תואם, כולל ציפוי הכבלים 
כנדרש באורך של לפחות 1 מטר מכל צד, ביציאה מחדר חשמל ראשי, 

קומפלט.

3.8.2.0310

14,700.00 980.00 קומפלט15.00 איטום מעברי אש של צינור עם כבל מושחל או ללא כבלים כשהוא נקי, 
בחומרי אטימה תקניים כדוגמת צמר סלעים דחוס מצופה ומגובה בחומר 

כדוגמת  "KBS" בעל תו תקן תואם, כולל ציפוי הכבלים כנדרש באורך של
לפחות 1 מטר מכל צד, קומפלט.

3.8.2.0320

7,350.00 490.00 קומפלט15.00 איטום מעברי 100X40 ס"מ של כבלי חשמל ותקשורת  באמצעות ציוד 
למעברי כבלים וצנרת Roxtec של חברת CAP קומפלט.

3.8.2.0330

1,216,690.001,216,690.001,216,690.001,216,690.00 תשתיות חשמל, סולמות וכבליםתשתיות חשמל, סולמות וכבליםתשתיות חשמל, סולמות וכבליםתשתיות חשמל, סולמות וכבלים 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ציוד חשמלי, אביזרים והתקנתם 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. כל הנקודות כוללות חיבור אביזרים שיפורטו 

בנפרד. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת מילוי הצעתו.

4,410.00 294.00 15.00 יח' חיבור חשמלי מושלם לציוד של מערכת אחרת כל שהיא, כמו רגש, ברז 
במערכות אחרות, מפסק ביטחון וכדומה, עם קופסה 40X40X15 סמ"ק 
,IP65 כבל גמיש למכשיר, או חיבור הכבל האורגינאלי של המכשיר, 

קומפלט.

3.8.3.0020

1,960.00 980.00 2.00 יח' מד טמפרטורה PT100 עם תצוגה, עם יציאה אנלוגית לבקר, עם סט פוינט,
קומפלט.

3.8.3.0030

3,185.00 637.00 5.00 יח' לחצן חרום  ננעל להפסקת חשמל כללית בתוך קופסה מוגנת מים עם 
מכסה למניעת הפעלה סתמית, כולל מגע עזר לחיבור לבקרה לזיהוי מקום

הלחיצה, קומפלט.

3.8.3.0040

637.00 637.00 1.00 יח' לחצן חרום  צהוב להפעלת מערכת גילוי אש בתוך קופסה מוגנת מים עם 
מכסה למניעת הפעלה סתמית, כולל מגע עזר לחיבור לבקרה לזיהוי מקום

הלחיצה, קומפלט.

3.8.3.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
353,780.00 1,862.00 190.00 יח'  INDU WALL PACK  כדוגמת LED וולט K9 IP65 220 אביזר תאורה

תוצרת שראדר יבואן סיטילייט עם 22 לאדים 15 ווט, קומפלט.
3.8.3.0060

3,920.00 196.00 20.00 יח' בית תקע 16 אמפר תה"ט עם אביזר אטום IP65 כולל חיבור לקו ההזנה 
2.5 ממ"ר , קומפלט.

3.8.3.0070

392.00 392.00 1.00 יח' נקודת בית תקע למזגן מפוצל או מיני מרכזי, כולל: קו הזנה 3*4 ממ"ר, 
קומפלט.

3.8.3.0080

98,000.00 3,920.00 25.00 יח' קופסת בתי-תקע פלזולי אטומה IP65 עם קלפות, מבטיחים,פחת  והגנות 
 CEE 5 לכל בתי התקע , עם 3 בתי תקע ישראליים אטומים, ובתי תקע

פינים16A   ו 32A עם מפסק מחוגר, קומפלט.

3.8.3.0090

19,600.00 19,600.00 1.00 יח' מערכת מרכזית לתאורת חרום מרכזית CLS 220V 12Ah Fusion מבוקרת 
הכוללת ממשק IP לתקשורת. המערכת כוללת בתוכה עד 8 מעגלים 

לחיבור ג"ת ושלטי חרום, 3 כניסות להפעלות יזומות, יחידות לניתור מתח
בלוח חשמל ו-5 מגעים יבשים לחווי של תקלות. המערכת מספקת מתח 

נמוך 220V לגופי תאורת חרום LED מבוקרים למשך 3 שעו לפחות עם מ 
צברים יבשים. המערכת חייבת לעמוד בהתאם לתקן למערכות חרום 
מרכזיות EN50171 כדוגמת תוצרת חברת INOTEC קשטן , קומפלט

3.8.3.0100

82,320.00 588.00 140.00 יח' אביזר חרום IP65 לתאורת מעבר 4W LED מבוקר, מותאם לחיבור 
למערכת חרום מרכזית מבוקרת. ג"ת מקבל מתח של 220V וכולל כרטיס 
תקשורת בעל כתובת ייחודית במערכת. במצב פעולה רגיל ניתן לקבוע 

עוצמת הארה של .%-100%10 בזמן הפסקת חשמל האביזר פועל בתפוקה 
של .100% כדוגמת תוצרת חברת INOTEC קשטן, קומפלט.

3.8.3.0110

23,520.00 784.00 30.00 יח' אביזר IP65 לשילוט כיוון יציאה בחרום, דו תכליתי, דו כיווני, מתחלפים, 
LED תלוי בהתקנה יציבה מהתקרה מבוקר מותאם לחיבור למערכת חרום 
מרכזית מבוקרת. האביזר מקבל מתח רציף של 220V וכולל בתוכו כרטיס 

תקשורת בעל כתובת ייחודית במערכת. במצב פעולה רגיל ניתן לקבוע 
עוצמת הארה של .%-100%10 בזמן הפסקת חשמל האביזר פוע ל בתפוקה 

של .100% כדוגמת תוצרת חברת INOTEC קשטן, קומפלט.

3.8.3.0120

8,820.00 2,940.00 קומפלט3.00 ביקורת מהנדס חשמל, על ידי מהנדס בודק שיבחר על ידי המזמין הקצב 
של 2500 ש"ח לקבלן, כל בדיקה נוספת בגלל הערות הבודק תעשנה על 

חשבון הקבלן.

3.8.3.0130

600,544.00600,544.00600,544.00600,544.00 ציוד חשמלי, אביזרים והתקנתםציוד חשמלי, אביזרים והתקנתםציוד חשמלי, אביזרים והתקנתםציוד חשמלי, אביזרים והתקנתם 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל ובקרה ראשי ולוח כניסה רחוקה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת 

מילוי הצעתו.

תאור הסעיפים של לוחות החשמל מתואר ומפורט בקיבוץ של ציודים 
ומערכות. על המציע לבדוק את התוכנית ולהתיחס לכל שיש בה ולתת 

ההצעה בהתיחס לכתוב ומשורטט שם.

גודל המבנה המתואר בתוכניות אינו מחייב את המתכנן,אלא כמינימום. 
על הקבלן לבדוק, לפני מתן הצעתו, עם ייצרן לוחות חשמל מוסמך את 
הגודל הנדרש הנכון לכל המפורט בתרשימים. ולפי זה יבנה את הצעתו.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,500.00 24,500.00 1.00 יח' מבנה ללוח חשמל ובקרה TT עם דלתות וסגירה 3 נקודות. תא בקרה 

מתואם עם ציוד הבקרה ותאי הממירים מתואמים עם ספקי הממירים. 
רוחב חזית 400 ס"מ גובה עד 220 ס"מ ועומק 50 ס"מ. נקודות בתי תקע 

לכל הציוד שאינו מפורט בנפרד, כל קבוצות המהדקים הדרושות ליציאות 
בקרה לציוד ומצד שני לבקר עם ג'מפרים ביניהם, הגג והרצפה סגו רים 
ומוכנים לקלוט כל הכבלים דרך פיטמות ריטל. כל הציוד שאינו מפורט 

בנפרד, כל חלקי העזר הנדרשים ושאינם מפורטים להלן בנפרד. יצור, 
הרכבה, הובלה, התקנה וחיבור, קומפלט.

3.8.4.0040

11,760.00 3,920.00 3.00 יח' מבטיח ראשי 3X250A.  15KA ההגנות מבוקרות לסלקטיביות מכוונת, 
ממסר הפסקה,  מנוע הפעלה והפסקה, קומפלט.

3.8.4.0050

7,840.00 3,920.00 2.00 יח' מערכת החלפה מלאה בין שתי ההזנות והגנרטור, ארדו, קומפלט. 3.8.4.0060

1,960.00 1,960.00 קומפלט1.00 מערכת הזנת הפיקוד של לוח זה כולל מבטיחים, נוריות סימון, התראות, 
שנאי בידוד, ממסרי הפעלה, לחצני החרום, קומפלט.

3.8.4.0070

1,225.00 245.00 5.00 יח' מבטיח להזנת לוחות המשנה של המערכות השונות עד 3X20A  קומפלט 3.8.4.0080

7,840.00 980.00 8.00 יח' מבטיח להגנת מנוע עד 22 אמפר סימנס על פס תקשורת, קומפלט 3.8.4.0090

19,600.00 9,800.00 קומפלט2.00 ממיר תדר מבוקר כדוגמת סימנס דגם ,Sinamics G120X עם מצב מיוחד 
להוצאת עשן ,Fire Mode למנוע של 11 קווט עם תקשורת לבקר שבלוח 

ומחושב לפי מרחק מהלוח של כ 02 מטר בלבד, קומפלט

3.8.4.0100

47,040.00 11,760.00 קומפלט4.00 ממיר תדר מבוקר כדוגמת סימנס דגם ,Sinamics G120X עם מצב מיוחד 
להוצאת עשן ,Fire Mode למנוע של 15 קווט עם תקשורת לבקר שבלוח 

ומחושב לפי מרחק מהלוח של כ 025 מטר בלבד, קומפלט

3.8.4.0110

29,400.00 14,700.00 קומפלט2.00 ממיר תדר מבוקר כדוגמת סימנס דגם ,Sinamics G120X עם מצב מיוחד 
להוצאת עשן ,Fire Mode למנוע של 18.5 קווט עם תקשורת לבקר שבלוח 

ומחושב לפי מרחק מהלוח של כ 550 מטר בלבד, קומפלט

3.8.4.0120

1,960.00 196.00 10.00 יח' מבטיח תלת פאזי עד3*32 אמפר ,C קומפלט. 3.8.4.0130

5,880.00 5,880.00 1.00 יח' מערכת UPS שתותקו בתוך הלוח או מבחוץ לו, 2KW לשעתיים עבודה, 
עם מצברים יבשים. מערכת החלפה static switch מגע עזר לבקרה, 

אינדיקציה לעבודה תקינה. מגע עזר למצב סינכרון, קומפלט.

3.8.4.0140

1,470.00 1,470.00 1.00 יח' מערכת החלפה UPS - רשת, במצב שה ups מסונכרן עם הרשת, קומפלט. 3.8.4.0150

1,764.00 49.00 36.00 יח' מבטיח לזרם נומינלי 10-25 אמפר כושר ניתוק 15 קילואמפר, קומפלט. 3.8.4.0160

2,352.00 294.00 8.00 יח' מפסיק זרם פחת 4*40 אמפר 0.03 אמפר דגם A "סימנס", קומפלט. 3.8.4.0170

3,920.00 3,920.00 קומפלט1.00 מערכת מפוחי איוורור עם תרמוסטטים ללוח חשמל ובקרה, קומפלט 3.8.4.0180

1,960.00 980.00 קומפלט2.00 מד טמפרטורה ללוח החשמל עם תצוגה ותקשורת לבקר, קומפלט 3.8.4.0190
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תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
980.00 980.00 1.00 יח' מערכת הפעלת תאורה, שעון אסטרונומי ומגענים קומפלט 3.8.4.0200

490.00 490.00 קומפלט1.00 ספק מתח  VDC 24 600 ווט לציוד הבקרה, קומפלט 3.8.4.0210

1,470.00 1,470.00 קומפלט1.00 תושבת מסגרת להתקנת הבקר בלוח הבקרה כולל כל החיווטים הכבלים 
והציוד הנדרש, קומפלט

3.8.4.0220

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 M340 CPU שניידר או סימנס, כולל כרטיס אטרנט ,TCP/IP קומפלט 3.8.4.0230

25,088.00 392.00 64.00 יח' כניסה דיגיטאלית בודדת בכרטיס, קומפלט. 3.8.4.0240

11,760.00 392.00 30.00 יח' יציאה דיגיטאלית בודדת בכרטיס, קומפלט 3.8.4.0250

9,408.00 588.00 16.00 יח' כניסה אנלוגיות בודדת בכרטיס, קומפלט 3.8.4.0260

14,112.00 588.00 24.00 יח' יציאה אנלוגית בודדת בכרטיס, קומפלט 3.8.4.0270

9,800.00 9,800.00 1.00 יח' מבנה ללוח חשמל ובקרה בכניסה הרחוקה, מבנה אטום מבודד, עם דלת 
וסגירה 3 נקודות. מקום לבקר וממיר סיב אופטי, רוחב חזית 80 ס"מ גובה 

עד 80 ס"מ ועומק 40 ס"מ. נקודות בתי תקע לכל הציוד, כל קבוצות 
המהדקים הדרושות ליציאות בקרה לציוד ומצד שני לבקר עם ג'מפרים 
ביניהם, הגג והרצפה סגורים ומוכנים לקלוט כל הכבלים דרך מכפשים 
בלבד. כל הציוד שאינו מפורט בנפרד, כל חלקי העזר הנדרשים ושאינם 
מפורטים להלן בנפרד. יצור, הרכבה, הובלה, התקנה וחיבור, קומפלט.

3.8.4.0280

392.00 392.00 1.00 יח' מבטיח  3X25A.  15KA עם מגע עזר לבקרה,  קומפלט. 3.8.4.0290

1,176.00 1,176.00 קומפלט1.00 מערכת הזנת הפיקוד של לוח זה כולל מבטיחים, נוריות סימון, התראות, 
ממסרי הפעלה, לחצני החרום, קומפלט.

3.8.4.0300

245.00 245.00 1.00 יח' מפסק פחת ומבטיחים, קומפלט 3.8.4.0310

490.00 490.00 קומפלט1.00 ספק מתח  VDC 24 200 ווט לציוד הבקרה, קומפלט 3.8.4.0320

882.00 882.00 קומפלט1.00 תושבת מסגרת להתקנת הבקר בלוח הבקרה כולל כל החיווטים הכבלים 
והציוד הנדרש, קומפלט

3.8.4.0330

3,920.00 3,920.00 קומפלט1.00 CPU זעיר שניידר או סימנס, כולל כרטיס אטרנט ,TCP/IP קומפלט 3.8.4.0340

3,528.00 294.00 12.00 יח' כניסה דיגיטאלית בודדת בכרטיס, קומפלט. 3.8.4.0350

3,528.00 294.00 12.00 יח' יציאה דיגיטאלית בודדת בכרטיס, קומפלט 3.8.4.0360



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202176

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,568.00 392.00 4.00 יח' כניסה אנלוגיות בודדת בכרטיס, קומפלט 3.8.4.0370

784.00 392.00 2.00 יח' יציאה אנלוגית בודדת בכרטיס, קומפלט 3.8.4.0380

784.00 784.00 1.00 יח' ממיר אופטי ,SM קומפלט. 3.8.4.0390

270,676.00270,676.00270,676.00270,676.00 לוח חשמל ובקרה ראשי ולוח כניסה רחוקהלוח חשמל ובקרה ראשי ולוח כניסה רחוקהלוח חשמל ובקרה ראשי ולוח כניסה רחוקהלוח חשמל ובקרה ראשי ולוח כניסה רחוקה 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

HMI מסדי תקשורת מחשב ותוכנות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת 
מילוי הצעתו. העבודה במסגרת זו כולל תקשורת והעברת נתונים למוקד 
חח"י. כל הציוד יותקן בתא צמוד לתא הבקר שיסופק על ידי קבלן משנה 

מיוחד לתקשורת.

39,200.00 19,600.00 2.00 יח' מבנה מסד "19 198 ס"מ 40HU לכל ציוד התקשורת ומערכות הפיקוח, עם 
דלתות מקדימה ומאחור, מדפים לציוד שאינו מורכב בפנלים, הזנת חשמל, 

לכל מערכת בנפרד, קומפלט

3.8.5.0020

3,920.00 1,960.00 2.00 יח' מערכת חשמל מלאה במסד כולל מבטיחים ופחת, הארקה, בתי תקע לכל 
המערכות, קומפלט.

3.8.5.0030

3,136.00 784.00 4.00 יח' פסי חיבור RJ45 לחיבור מגשרים מהכניסות אל הציוד שבחוץ, קומפלט. 3.8.5.0040

1,960.00 1,960.00 1.00 יח' סוויטץ מנוהל ל 12 פורטים רשת 1G כדוגמת CISCO או HP קומפלט. 3.8.5.0050

1,960.00 1,960.00 קומפלט1.00 מערכת איוורור מאולץ עם תרמוסט לארון תקשורת, קומפלט. 3.8.5.0060

5,880.00 2,940.00 2.00 יח' ממיר אופטי SM או MM כחלק מה SWITCH  LAN או בנפרד, לסיבים 
אופטיים בפנל נחושת, ופנל חיבורים אחורי, קומפלט

3.8.5.0070

1,960.00 1,960.00 קומפלט1.00 מודם סלולארי וחיבור לאינטרנט בעל מהירות שידור של ,1GB קומפלט. 3.8.5.0080

472.00 118.00 4.00 יח' פנל מברשות, קומפלט 3.8.5.0090

472.00 118.00 4.00 יח' פנל עוור, קומפלט 3.8.5.0100

784.00 784.00 1.00 יח' מיגון נגד עליות מתח רשת וקוי התקשורת, קומפלט 3.8.5.0110

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00  SSD,  500 GB 17 עם תוכנת וינדווז 10 דיסק קשיח, i7" מחשב נייד
מצלמה יציאה USB עם מפצל חיצוני ל 6 חיבורים האחרים הנידרשים. 

יחובר למערכת לצורך איסוף ורישום נתונים של הבקרה והדיווח על הציוד
האחר , כדוגמת תוצרת ,HP או DELL קומפלט

3.8.5.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202177

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,940.00 2,940.00 קומפלט1.00 מדפסת ליזר צבעונית HP  בגודל A4 עם מחסנית נייר וסט מחסניות נוסף, 

קומפלט
3.8.5.0130

14,700.00 14,700.00 קומפלט1.00  wincc advanced. למחשב, פולס או סימנס 800 תגים HMI תוכנת הפעלה
באישור חח"י

3.8.5.0140

29,400.00 29,400.00 1.00 יח' תכנות ותצוגה של 20 תמונות של מערכות השונות ומפות מפתח בהן יוצגו
כל הנתונים של המערכות בזמן אמיתי. ודרכם יתבצע עדכון פרמטרים 

ותנאי עבודה. כולל שליטה על המערכות מרחוק האמצעות קודים 
מתאימים, שידור הודעות SMS ל לפחות 3 כתובות, קומפלט

3.8.5.0150

11,760.00 11,760.00 קומפלט1.00 תוכנת דוחות מצב להוצאת דוחות פילוח מהמחשב. 3.8.5.0160

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 מערך דוחות תקלה, דיווח על כל נתון אחר הקיים בבקרה כמו צריכת 
חשמל תעו"זית, שעות עבודה ותחזוקה לכל הציוד, קומפלט.

3.8.5.0170

23,520.00 23,520.00 קומפלט1.00 תוכנת הפעלה יוניטי או סימנס או אחרת שתאושר על ידי חח"י מתאימה 
למערכת המפורטת ותוספת של 20% על הנדרש, תכנות מלא של הבקר 

בלוח החשמל, לפי תפ"מ שיוצג למבצע לצורך פיקוח וניהול כל המערכות
המותקנות והבקר בלוח, קומפלט

3.8.5.0180

14,700.00 14,700.00 קומפלט1.00 תכנות הפעלה לבקר שבלוח החשמל. 3.8.5.0190

2,940.00 1,470.00 קומפלט2.00 רשיונות תקשורת ודמי הפעלה, קומפלט. 3.8.5.0200

70,800.00 118.00 600.00 מ"א סיב אופטי מולטימווד 4 גידים 1F מוגן אש 180 דקות בסולמת תקשורת, 
קומפלט.

3.8.5.0210

250,104.00250,104.00250,104.00250,104.00 HMI מסדי תקשורת מחשב ותוכנותHMI מסדי תקשורת מחשב ותוכנותHMI מסדי תקשורת מחשב ותוכנותHMI מסדי תקשורת מחשב ותוכנות 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הגנה נגד פריצה ומצלמות ביטחון 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. כל המקודות כוללו חיבור לכבלי החיבור 
המרכזיים שפורטו בנפרד. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת 

מילוי הצעתו.

9,800.00 9,800.00 1.00 יח' יחידת בקרה מרכזית נגד פריצה ל-4 אזורים כולל, ספק, מטען, מצברים 
יבשים, יציאות כנדרש חיבור לבקרת המבנה. המערכת כדוגמת השמירה 
או  IRISCO חייבת להיות באישור מכון התקנים ולקבל אישור המשטרה 

וחברת חשמל.

3.8.6.0020

1,470.00 1,470.00 1.00 יח' משדר אלחוטי למוקד אזורי עם אנטנה חיצונית במקום שידרש, קומפלט. 3.8.6.0030

7,840.00 7,840.00 1.00 יח' 4 לחצני מצוקה ניידים נטענים, עם מערכת קליטה עבורם לכל אורך 
התעלה, קומפלט.

3.8.6.0040

490.00 490.00 1.00 יח' חייגן עם הודעות צרובות, קומפלט. 3.8.6.0050

1,960.00 1,960.00 1.00 יח' כרטיס TCP/IP  לחיבור ע"ג הרשת, קומפלט. 3.8.6.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202178

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,352.00 1,176.00 2.00 יח' מקודד עבור דריכה וניטרול להתקנה בתנאי שטח קשים ואלימים, קומפלט. 3.8.6.0070

980.00 980.00 1.00 יח' חיבור לבקרת המתקן לצורך אזעקה והדלקת התאורה, קומפלט. 3.8.6.0080

6,272.00 392.00 16.00 יח' גלאי נפח א.א. פסיבי לתליה על הקיר, מותאם למרחק הגילוי הנחוץ 
במקום ההתקנה, קומפלט.

3.8.6.0090

8,281.00 637.00 13.00 יח' רגש מגנטי כבד לדלת או לתריס, קומפלט. 3.8.6.0100

588.00 588.00 1.00 יח' צופר חיצוני 118DB עם נצנץ שיראה למרחק רב, קומפלט. 3.8.6.0110

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 חיווט כל המערכת, הכבלים לאורך התעלה פורטו בנפרד, קומפלט. 3.8.6.0120

55,860.00 2,940.00 קומפלט19.00 מצלמת צינור לצבע, רזולוציה 4MP התקנה קבועה, כולל עדשות זום 
חשמליות 2.8 עד 12 ממ' עם פנס אינפרא אדום למרחק עד 50 מטר.

3.8.6.0130

93,100.00 4,900.00 קומפלט19.00 ארון ממתג הכולל התחברות ל עד 8 מצלמות עם כניסה אופטית, הזנת 
חשמל בקו UPS ספק כח DC מקומי, קומפלט.

3.8.6.0140

4,900.00 4,900.00 קומפלט1.00 שרת הקלטה NVR כדוגמת תוצרת NETINFO מדגם ST-1800 הכולל 12 
כניסות אנלוגיות  (אפשר ממתג תעשיתי בנפרד) וכניסת סיבים אופטיים 

מהארונות הממתגים, השרת כולל דיסק 500gb SSD ומובנה לעבודה ע"ג 
הרשת ואינו מבוסס מחשב או תוכנת הפעלה לשרידות מלאה CIF-4  וקצב 

הקלטה של 25FPS כולל חיבור IP לרשת בקרת המבנה, השרת יחובר 
למסך צבעוני ויאפשר חלוקה של מעד 16 תמונות מחולקות ועד תמונה 
מופרדת לכל מצלמה לבחירת המפעיל. השרת יותקן בארון התקשורת. 

קומפלט.

3.8.6.0150

1,960.00 1,960.00 1.00 יח' מסך LCD ''21 צבעוני ועכבר , קומפלט. 3.8.6.0160

9,800.00 9,800.00 1.00 יח' תוכנת צפייה עבור המערכת, עבור עמדות הצפייה השונות במקום ובחדר 
הבקרה הראשי, כולל חיבור המצלמות דרך רשת התקשורת, קומפלט.

3.8.6.0170

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 התקנה בתוך ארון תקשורת שפורט בנפרד, קומפלט 3.8.6.0180

225,253.00225,253.00225,253.00225,253.00 הגנה נגד פריצה ומצלמות ביטחוןהגנה נגד פריצה ומצלמות ביטחוןהגנה נגד פריצה ומצלמות ביטחוןהגנה נגד פריצה ומצלמות ביטחון 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גילוי אש וכריזת חרום משולבת. 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. כל המקודות כוללו חיבור לכבלי החיבור 
המרכזיים שפורטו בנפרד. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת 

מילוי הצעתו.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202179

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,700.00 14,700.00 1.00 יח' מרכזית גילוי אש  דיגיטאלית  ממוענת שתכלול את כל אזורי המבנה, 

לוחות חשמל, ארונות חשמל ותקשורת, זיהוי כל גלאי לפי כתובתו 
ומיקומו, ויסות רגישות של כל גלאי מיחידת ההפעלה, קביעת רמות גילוי
לפי לוח זמנים שיכול להתבצע מפעם לפעם על ידי המזמין. חיבור ברשת 

למדפסת האתר להוצאת דוחות על רמת העשן לפי כתובת וקביעת רמת 
התראה לכל גלאי מראש. יציאות ממוענות להפעלות שונות, התראות 

וחיבור תקשורת למכבי האש באזור ולחברת חשמל. גיבוי חשמלי ל 24 
שעות עם מצברים יבשים ומטען, כל ציוד העזר הנדרש ושאינו מפורט 

להלן בנפרד, קומפלט.

3.8.7.0020

490.00 490.00 1.00 יח' חייגן דיבור עם הודעות צרובות מוקלטות מראש למכבי אש ומינויים 
נוספים מחחובר למערכת הטלפונית, קומפלט.

3.8.7.0030

6,860.00 6,860.00 1.00 יח' יחידת כריזת חרום אינטגראלית מותקנת ליד הרכזת או בנפרד בחדר 
חשמל, כוללת מגבר כריזה משולב במערכת גילוי האש ומותאם גם 

לכריזה תפעולית כולל הודעות צרובות 0WRMS ,40 גונג לכניסה, מתאים
לעומס הרמקולים המתוכננים ועוד 50% לרזרבה לעתיד, מצברים לגיבוי ל

24 שעות, בארון, מושלם ומאובזר לכל הציוד, קומפלט.

3.8.7.0040

1,960.00 490.00 4.00 יח' יחידת OUTPUT דגם ,DC1134 קומפלט. 3.8.7.0050

39,690.00 441.00 90.00 יח'  DO1131 ,גלאי יוניזציה ירוק אנלוגי ממוען כולל כרטיס כתובת ובסיס
קומפלט.

3.8.7.0060

107,800.00 196.00 550.00 מ"א גלאי אש, סיב אופטי, לאורך כל התעלה, מערכת שלמה הקשורה למרכזית
גילוי העשן, וכוללת ממירים ומחברים אופטיים לפי הגדרות הייצרן, 

קומפלט.

3.8.7.0070

4,900.00 196.00 25.00 יח' לחיץ אזעקת אש ידני גלוי ואטום IP65 עם כרטיס כתובת ועם שילוט 
וכתובת הסבר ,DM1133 קומפלט.

3.8.7.0080

24,500.00 980.00 25.00 יח' צופר 90dB עם נצנץ, להתקנה פנימית, קומפלט. 3.8.7.0090

2,940.00 490.00 6.00 יח' מחזיק דלת מגנטי לאחזקת דלתות כניסה לאזורי אש, קומפלט. 3.8.7.0100

32,340.00 588.00 55.00 יח' רמקול שופר, עם שנאי קו, מפזר 35 ווט 100 וולט לקבלת עוצמה של  
105DB בגובה 1 מטר מהרצפה, כולל בדיקת אחידות כשההפרש בין נקודה

לנקודה במרחק 4 מטר יהיה לא יותר מ ,10% החישוב על ידי ספק 
השופרים כלול בעלות, קומפלט.

3.8.7.0110

22,050.00 882.00 25.00 יח' עמדה עם טלפון כבאים בנקודות מסומנות לאורך התעלה כולה, קומפלט. 3.8.7.0120

735.00 735.00 1.00 יח' מיקרופון שולחן לכריזה מעמדת הבקרה , טיפוס דינמי עם רגל שולחן, 
לחצן ממתג לאזורים וכבל באורך 5 מ', חיבור שקע בקיר. קומפלט.

3.8.7.0130

735.00 735.00 1.00 יח' מיקרופון כריזה בעמדת הכבאים, קומפלט. 3.8.7.0140

196.00 196.00 1.00 יח' כבל מקרופון לכל אורך המעבר תת קרקעי לחיבורי הטלפון המיוחדים, 
קומפלט.

3.8.7.0150

1,232.00 88.00 14.00 יח' נורית סימון מקבילה לגלאי ממוען, קומפלט. 3.8.7.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00  80X50X220 מיכל  גז כיבוי לוח החשמל בנפח כיבוי לארון חשמל בגודל

סמ"ק, המיכל עם גז FM200 ידידותי לסביבה, קומפלט.
3.8.7.0170

490.00 490.00 1.00 יח' יחידת הפעלה למיכל כיבוי כולל ברז ושסתומים מופעלים ממרכזית 
הגילוי, עם אפשרות לשחרור ידני באמצעות לחצן מקומי ושחרור מכאני 

ללא חשמל וכל האביזרים הנדרשים לחיבור והפעלה שלמים של המערכת,
קומפלט.

3.8.7.0180

2,352.00 294.00 קומפלט8.00 נחיר פיזור בלוח החשמל והבקר הראשי כולל החלק היחסי בצנרת הגז, 
קומפלט.

3.8.7.0190

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 חיווט כל מערכת גילוי האש, כבלים מוצלבים לכח ולנתונים לפי תקן 
ישראלי לגילוי אש, מנקודה לנקודה ואל ארון תקשורת בצנרת וסולמות 

שפורטו בנפרד, קומפלט.

3.8.7.0200

4,410.00 4,410.00 1.00 יח' בדיקת המערכת, קבלת ואישור  ע"י מכון התקנים, קומפלט. 3.8.7.0210

287,980.00287,980.00287,980.00287,980.00 גילוי אש וכריזת חרום משולבת.גילוי אש וכריזת חרום משולבת.גילוי אש וכריזת חרום משולבת.גילוי אש וכריזת חרום משולבת. 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת לגרוש מכרסמים 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הצעת המחיר לעבודה זו היא לעבודה מלאה, מושלמת ועובדת, ללא כל 

תוספות על הרשום ושאינו רשום בתוכנית, במפרט, בסיור הקבלנים ובכתב
הכמויות. הכמויות למדידה. כל המקודות כוללו חיבור לכבלי החיבור 
המרכזיים שפורטו בנפרד. על הקבלן המציע להביא זאת בחשבון בעת 

מילוי הצעתו.

9,800.00 9,800.00 קומפלט1.00 רכזת הגנה נגד עכברים עם יכולת הפעלה של עד 140 רמקולים אולטרה 
סוניים כיחידה עצמאית בשני ערוצים A ו - B כשהערוצים פועלים 

לסרוגין. שעון אינטגרלי להפעלת המערכת בשעות הרצויות. 4 תוכניות 
של תדרים המשתנים באופן אוטומטי או רצוני. לכל תוכנית תהיה נורית 

סימון ( LED ) שתציין איזו תוכנית פועלת כדוגמת דגם סופרסו ניק ,1200 
יצרן ג.א. אלקטרו סוניק 09-9566911 קומפלט.

3.8.8.0020

24,500.00 4,900.00 5.00 יח' מגבר לנ"ל בעל יכולת הפעלה של עד 25 רמקולים אולטרה סוניים בשני 
ערוצים ( 15 יח' לערוץ ). נורית בקרה לסימון כניסת ויציאת האותות 

מהמגבר בכל אחד מהערוצים, ושתי כניסות למגבר. המגבר יהיה בנוי 
לתלייה על הקיר, בתוך ארון, קומפלט.

3.8.8.0030

66,640.00 490.00 136.00 יח' רמקול לנ"ל עם זווית פיזור גלי קול של 120 מעלות בשני הצירים, אופקי 
ואנכי. נורית בקרה. עמידות לתחום טמפרטורה של -50 ועד +50 מעלות. 
מתלה שיאפשר תליה וצידוד בזוית של 360 מעלות לפי הצורך. המתלה 
יהיה ממתכת ויעובד כך שלא יאפשר פציעה בעת מגע יד. לרמקול יהיו 

התקני חיבור ( רגלי כבל- זכר ) עם סימוני קטבים לחיב ור לכבל. יכולת 
שידור בתחום התדרים 5-35 קילו הרץ, קומפלט.

3.8.8.0040

980.00 980.00 1.00 יח' יחידת חיבור למערכת הבקרה , CONTROL 2000 , בעלת התכונות 
הבאות: קבלת אותות משני הערוצים. הוצאת מגע יבש למערכת בקרה, 

קומפלט.

3.8.8.0050

3,920.00 3,920.00 קומפלט1.00 חיווט כל מערכת גרוש עכברים בכבל מסוכך 2X4 ,1000V צבעוני 
OLFLEX100  והציוד האחר בסולמות.

3.8.8.0060

105,840.00105,840.00105,840.00105,840.00 מערכת לגרוש מכרסמיםמערכת לגרוש מכרסמיםמערכת לגרוש מכרסמיםמערכת לגרוש מכרסמים 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,034,543.003,034,543.003,034,543.003,034,543.00 מתקני חשמל בתעלת כבלים של חח"ימתקני חשמל בתעלת כבלים של חח"ימתקני חשמל בתעלת כבלים של חח"ימתקני חשמל בתעלת כבלים של חח"י 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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מתקני מיזוג אויר ואוורור (ה.ר.ו.א.ק.) 15 פרק:

ציוד טיפול באויר 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
274,400.00 34,300.00 8.00 יח' מפוח צירי לאספקת אויר או שחרור עשן עמיד 400°C/2hr לספיקת אויר 

של 33,000 מקל"ש
3.15.1.0010

274,400.00274,400.00274,400.00274,400.00 ציוד טיפול באוירציוד טיפול באוירציוד טיפול באוירציוד טיפול באויר 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תעלות ואביזריהן 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,200.00 4,900.00 8.00 יח' משתיק קול עם ליבה באורך 2D כמפורט להתקנה על מפוח, בקוטר 100 

ס"מ
3.15.2.0010

6,272.00 784.00 8.00 יח'  ND מיכלול בולמי רעידות עבור מפוח צירי, כדוגמת תוצרת מייסון דגם
לשקיעה סטטית של "0.3

3.15.2.0020

75,200.00 235.00 320.00 מ"ר תעלות אויר מפח מגולוון בעובי של 1.25 מ"מ ובחיבורי אוגנים כולל 
אטמים כמפורט

3.15.2.0030

54,880.00 686.00 80.00 מ"ר עטיפה לתעלות פח ע"י לוחות גבס או FIRE BOARD חסיני אש העומדים 
בדרישות תקנים ישראלים למיגון נגד אש למשך שעתיים, כולל הכנה 

לצביעת העטיפה עם מריחות שפכטל וטיפול בתפרים עם בד רשת מת אים

3.15.2.0040

23,520.00 2,940.00 8.00 יח' מדף עשן לרבות פתח גישה תקני בתעלה, לפי המפרט הטכני והתכניות, 
בגודל 90x90 ס"מ

3.15.2.0050

11,760.00 1,470.00 8.00 יח' מנוע חשמלי למדף עשן למומנט מתאים למדף עד 1מ"ר כולל מגעי גבול 
לסימון מצבי המדף במערכת הבקרה, לפי המפרט הטכני והתכניות

3.15.2.0060

7,350.00 245.00 30.00 מ"א חיבור גמיש מותקן בחיבור מפוחים, בלתי דליק לעמידה בטמפ' גבוהה 
כמפורט

3.15.2.0070

2,744.00 343.00 8.00 מ"ר רשת לסינון עלים מותקנת על תעלות, עשויה פלדה מגולוונת בחום, 
כמפורט

3.15.2.0080

220,926.00220,926.00220,926.00220,926.00 תעלות ואביזריהןתעלות ואביזריהןתעלות ואביזריהןתעלות ואביזריהן 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יחידות מיזוג אויר עצמאיות וייעודיות 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,520.00 11,760.00 2.00 יח' מערכת מזגן מפוצל כולל יחידה פנימית, יחידה חיצונית עם כלוב נגד 

גניבה, צנרת גז וחשמל מושלמת באורך כנדרש, גז שמן והפעלה, לתפוקת 
קירור של btu/hr 17,000 כדוגמת אלקטרה INVERTER, 20 לרבות חיבור 

לניקוז.

3.15.3.0010

23,520.0023,520.0023,520.0023,520.00 יחידות מיזוג אויר עצמאיות וייעודיותיחידות מיזוג אויר עצמאיות וייעודיותיחידות מיזוג אויר עצמאיות וייעודיותיחידות מיזוג אויר עצמאיות וייעודיות 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות תשתית 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68,600.00 68,600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מערכת לאוורור זמני של המנהרה הכוללת: מפוח 

צנטריפוגלי לספיקה של 15,000 מקל"ש, מובילי אויר מתאים לאספקת 
האויר של המנהרה, ארובת יניקהתאימה בגובה 6 מטר מפני הכביש, מסנני

אויר ברמה של ,30% חיבור חשמל וחיווט וכל הדרוש לפעולה מושלמת. 
תכנון המערכת באחריות הקבלן.

3.15.4.0010

68,600.0068,600.0068,600.0068,600.00 מערכות תשתיתמערכות תשתיתמערכות תשתיתמערכות תשתית 15.415.415.415.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 15.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חשמל ובקרה למערכות אוורור, כולל חיווט צח - ראה בנפרד 

בפרק 08

מערכות פיקוד ובקרה

מערכות פיקוד ובקרה PLC עבור מערכת אוורור - ראה בנפרד בפרק 08

19,600.00 4,900.00 4.00 יח' רגש טמפרטורה ולחו משולב, הכולל רגש, משדר, אנסטלציה, וכל הדרוש 
עד פעולה מושלמת

3.15.5.0040

37,500.00 15.00 2,500.00 מ"א חיווט חשמלי לחיבור אלמנטי בקרה לבקרים כדוגמת רגשים, אינדיקצי 
ממפסקי כוח

3.15.5.0050

57,100.0057,100.0057,100.0057,100.00 לוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמללוחות חשמל 15.515.515.515.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלליים 15.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בדיקות, הרצה, ניקוי, הפעלה וויסות המערכת.כלול במחירי היחידה.

שילוט, סימון, סכימות, והוראות הפעלה ואחזקה של המערכת.כלול 
במחירי היחידה.

מסמכים, תכניות עידות וספרי מתקן לפי המפרט. כלול במחירי היחידה.

98,000.00 19,600.00 קומפלט5.00 אחזקה ושרות לחמש שנים מעבר לשנת הבדק של מערכות האוורור, 
הניטור והבקרה בהתאם למפרט והתוכניות, המחיר לשנה.

3.15.6.0040

11,800.00 118.00 100.00 ש"ע עבודות רג'י לפי אישור מראש של המפקח: טכנאי מ.א., טכנאי חשמל, 
מסגר, צנר, פחח

3.15.6.0050

7,800.00 78.00 100.00 ש"ע עבודות רג'י לפי אישור מראש של מהפקח: לפועל עוזר 3.15.6.0060

117,600.00117,600.00117,600.00117,600.00 כללייםכללייםכללייםכלליים 15.615.615.615.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

762,146.00762,146.00762,146.00762,146.00 מתקני מיזוג אויר ואוורור (ה.ר.ו.א.ק.)מתקני מיזוג אויר ואוורור (ה.ר.ו.א.ק.)מתקני מיזוג אויר ואוורור (ה.ר.ו.א.ק.)מתקני מיזוג אויר ואוורור (ה.ר.ו.א.ק.) 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מסגרות חרש (מרשל) 19 פרק:
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עבודות מידוף וסולמות כבלים 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
506,000.00 20.00 25,300.00 ק"ג תכנון וביצוע של מערכת קונסטרוקטיבית מפלדה לתמיכת סולמות וכבלי 

חשמל דגם ,W תוצרת "נאור" או שו"ע ואיכות.
3.19.1.0010

918,500.00 167.00 5,500.00 מ"א תכנון וביצוע של מגשי סולמות לכבלים, דגם ,W תוצרת "נאור" או שו"ע 
ואיכות.

3.19.1.0020

88,200.00 17,640.00 5.00 טון תכנון וביצוע קונסטרוקציות פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים 
בעוביי דופן שונים, לרבות פחי קשר, פחי עיגון, ברגים, ריתוכים מכל סוג,

ניקוי במברשת פלדה וצבע יסוד סינטטי

3.19.1.0030

9,800.00 1,960.00 5.00 טון תוספת מחיר עבור גילוון הפלדה 3.19.1.0040

1,522,500.001,522,500.001,522,500.001,522,500.00 עבודות מידוף וסולמות כבליםעבודות מידוף וסולמות כבליםעבודות מידוף וסולמות כבליםעבודות מידוף וסולמות כבלים 19.119.119.119.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,522,500.001,522,500.001,522,500.001,522,500.00 מסגרות חרש (מרשל)מסגרות חרש (מרשל)מסגרות חרש (מרשל)מסגרות חרש (מרשל) 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות כלונסאות (מרשל) 23 פרק:

עבודות כלונסאות 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,422,160.00 294.00 11,640.00 מ"א כלונסאות מיקרופיילס בקוטר 45 ס"מ מבטון ב-30 בכל עומק שהוא, 

המחיר כולל קדיחה ויציקת הבטון (ברזל זיון ישולם בנפרד). עומק כלונס 
עפ"י תוכניות, פרטים, חתכים והנחיות המתכנן.

3.23.1.0010

3,422,160.003,422,160.003,422,160.003,422,160.00 עבודות כלונסאותעבודות כלונסאותעבודות כלונסאותעבודות כלונסאות 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,422,160.003,422,160.003,422,160.003,422,160.00 עבודות כלונסאות (מרשל)עבודות כלונסאות (מרשל)עבודות כלונסאות (מרשל)עבודות כלונסאות (מרשל) 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב וניקוז (מרשל) 57 פרק:

עבודות ניקוז 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים לביצוע העבודה להלן כוללים בתוכם את כל הציוד לביצוע 

העבודה, ההובלה והאספקה של החומרים והציוד והתקנת הצינורות, 
התחברות/חיבור לתאים קיימים, שטיפת הקו בסיום העבודה וצילומו 
לאחר ביצוע, מסירת העבודה למזמין ולגיחון על כל הכרוך בכך. אין 

תוספת תשלום על עבודות לילה או עבודה בקושי כזה או אחר.

10,980.00 549.00 20.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם מגנוקריט או הידרוטייל או 
שו"ע ואיכות עם אטם תקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 40 מונחים בקרקע 

בעומק מעל 2.25 מ' ועד 52.7 מ', לרבות עבודות חפירה / חציבה , עטיפת
חול ומילוי חוזר

3.57.1.0020

11,760.00 588.00 20.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם מגנוקריט או הידרוטייל או 
שו"ע ואיכות עם אטם תקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 40 מונחים בקרקע 

בעומק מעל 2.75 מ' ועד 53.2 מ', לרבות עבודות חפירה / חציבה , עטיפת
חול ומילוי חוזר

3.57.1.0030

13,240.00 662.00 20.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם מגנוקריט או הידרוטייל או 
שו"ע ואיכות עם אטם תקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 50 מונחים בקרקע 

בעומק מעל 2.25 מ' ועד 52.7 מ', לרבות עבודות חפירה / חציבה , עטיפת
חול ומילוי חוזר

3.57.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,615.00 7,615.00 1.00 יח' תא בקרה מלבני במידות 100X100 ס''מ ובעומק מעל 2.51 מ' ועד 3.5 מ', 

.D-400 כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 60 ס''מ, מסוג
3.57.1.0050

43,595.0043,595.0043,595.0043,595.00 עבודות ניקוזעבודות ניקוזעבודות ניקוזעבודות ניקוז 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

43,595.0043,595.0043,595.0043,595.00 קווי מים, ביוב וניקוז (מרשל)קווי מים, ביוב וניקוז (מרשל)קווי מים, ביוב וניקוז (מרשל)קווי מים, ביוב וניקוז (מרשל) 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות שונות (מרשל) 71 פרק:

עבודות שונות 71.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,400.00 1,470.00 20.00 מ"ר תכנון וביצוע שבכות דריכה מלוחות פח מרוג מחורר בעובי 8 מ"מ מגולוון

גילוון חרושתי בעובי של 80 מיקרון ,לפחות, לעומס 500 ק"ג/ מ"ר מעל 
בור כניסת הכבלים אל תעלת הכבלים במבנה הכניסה ובכל מקום שיידרש
כמופיע בתכניות ובפרטים. העבודה כוללת ביסוס חיבור עיגון פרופילים 

וסמכים וכל הדרוש עד לביצוע מושלם, לרבות אביז רי חיבור ברגים 
אומים וכו' כולל חישוב סטטי מפורט ערוך מחושב וחתום ע"י מהנדס 

קונסטרוקציה רשוי. התשלום הינו עבור מ"ר לוח מותקן.

3.71.1.0010

105,600.00 96.00 1,100.00 מ"א צינור ניקוז שרשורי "6 כדוגמת וולטה קיז עטוף בשזירה בבד פוליפרופילן 
במשקל 200 ג"ר/מ"ר בגודל חור 200 מיקרון= 90  או שוו"ע ואיכות כולל 

מחברים תקינים לצינור השרשורי כמופיע בפרטים תכניות וחתכים

3.71.1.0020

3,136.00 784.00 4.00 יח' עיגון ביציקת בור הניקוז של תעלת הכבלים מבטון של פעמון אוגן מיצקת 
/160"6 מ"מ תוצרת פלסים או שוו"ע ואיכות וצינור שרשורי "6 כדוגמת 

וולטה קיז , עטוף בשזירה בבד פוליפרופילן במשקל 200 ג"ר/ מ"ר בגודל 
חור 200 מיקרון =,90 או שוו"ע ואיכות, כולל מחברים תקינים לצינור 

שרשורי מותקן בבור הניקוז לפי הפרטים התכניות והחתכים

3.71.1.0030

29,400.00 1,176.00 25.00 מ"ר תכנון וביצוע שבכת רשת לכיסוי בור הניקוז כולל כל מסגרת הפרופילים 
חיבורים עיגונים ברגים וכל הדרוש לביצוע מושלם לשביעות רצון המפקח

לפי הפרטים והתכניות

3.71.1.0040

588.00 147.00 4.00 יח'  TIDE ברז אל חוזר משרוול גומי אלסטי, בתוך שוחה תת קרקעית, מטיפוס
FLEX תוצרת חברת RED VALVE או שוו"ע ואיכות, בקוטר "6 כולל תפש

("שלה") וברגים מנירוסטה לחיבור קצה צינור ניקוז שרשורי כולל כל 
המחברים, האביזרים וכל הנדרש לביצוע מושלם כמתואר בפרטים תכניות 

וחתכים

3.71.1.0050

5,880.00 294.00 20.00 יח' מטפי כיבוי אש בגז הלוקרבון בנפח של 6 ק"ג כל אחד מותקנים בתעלת 
הכבלים בכל פתח כניסה/יציאה וכל 100 מ', ע"פ המצוין בתכנית 

הבטיחות ו/ או ע"פ הוראות המפקח. המטפים יעמדו בדרישות ת"י 987 
ודורשים אישור המזמין לפני התקנה.

3.71.1.0060

29,400.00 294.00 100.00 יח' כוורת יציאות כבלי חשמל מתח גבוה מתעלת הכבלים מבטון, אספקה 
והתקנה בקירות תעלת הכבלים, כולל סידור ברזלי הזיון, כיפוף, חיתוך, 

התאמה, קשירה וכל הנדרש של מצמדי צינורות שרוולים בקוטר חיצוני של
225 מ"מ מ-PVC קשיח ללחץ גבוה בבעובי דופן של 10.8 מ"מ (דרג 12.5) 
עשויים מ-PVC תוצרת "פלסים" או שוו"ע כבה מאליו עומ דים בת"י 728 

לפי תקן G/148 עבור כל סוגי הצינורות, כולל סידורם לפי הפרטים 
ואיטום משני הצדדים עם חומר אוטם עמיד לאש עם פקק תואם סטנדרטי, 

כולל חיתוך צינורות בצמוד לדופן תעלת הכבלים מבטון. התשלום לפי 
המספר הכולל הסופי של מצמדי צינורות PVC המותקנים הכל לפי 

הפרטים תכניות וחתכים. המצמד טעון אישור מקדמי של

3.71.1.0070

המזמין בכתב ומראש לפני הביצוע.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
98,000.00 980.00 100.00 יח' DYOMA טבעת איטום למעבר צנרת דרך הכוורות/מצמדים, מתוצרת חברת

או שו"ע ואיכות.
3.71.1.0090

61,740.00 6,860.00 9.00 יח' דלת חד כנפית חסינת אש דלת אש 30/90 (עמידות אש ל-30 דקות בידוד 
ו-90 דקות כשל תחילי ויציבות) לפי ת"י 1212 במידות 100/210 ס"מ, 

לרבות המשקוף, מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני. באישור 
סופי של המפקח

3.71.1.0100

19,600.00 9,800.00 2.00 יח' דלת חד כנפית חסינת אש דלת אש 30/90 (עמידות אש ל-30 דקות בידוד 
ו-90 דקות כשל תחילי ויציבות) לפי ת"י 1212 במידות 110/235 ס"מ, 

לרבות המשקוף, מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני. באישור 
סופי של המפקח

3.71.1.0110

4,900.00 490.00 10.00 מ"ר חציבת שקעים ופתחים בשטח עד 2 מ"ר בקירות ו/או בתקרות בטון בעובי 
עד 30 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח

3.71.1.0120

58,800.00 588.00 100.00 יח' קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון בעובי עד 30 ס"מ, לביצוע חורים 
בקוטר עד ",10 לרבות תיקון אלמנט לאחר התקנה.

3.71.1.0130

6,480.00 216.00 30.00 מ"ר מחיצה מבלוקי בטון עד 20 ס"מ, לרבות שכבת טיח הרבצה ושכבת טיח 
סופית הטיח יהיה טיח עמיד לאש ל-4 שעות ע"פ הנחיות המפקח.

3.71.1.0140

19,600.00 196.00 100.00 מ"א מסעד יד  בקוטר עד "1.5 מגולבן בתעלת הכבלים מבטון, כולל קידוח 
יהלום אופקי בקיר, כולל כל האביזרים הנדרשים להרכבת מסעד היד, 

רוזטות לכיסוי, לרבות תיקון הקיר לאחר ההתקנה.

3.71.1.0150

22,050.00 441.00 50.00 מ"א גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה דגם "בטחון" או שוו"ע בגובה 2.30 מ' 
מפני הקרקע לרבות מעקם עילי חד שיפועי באורך 50 ס"מ. משבצות 

150X50 מ"מ מחוט פלדה משוך בקוטר 4.5 מ"מ עם קורת הקשחה 
80X40X2.35 דקורטיבית מ-3 חוטים בקוטר 5 מ"מ. עמודים מפרופיל מלבני
מ"מ האטומים מלמעלה בדיסקיות מרותכות או בכיפה דקורטיבית כל 3 מ'
. הרשת והעמודים מגולוונים, לרבות יסוד מבטון 40X40X40 ס"מ. הרשת 

מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור.

3.71.1.0160

13,475.00 539.00 25.00 מ"א תכנון וביצוע מעקה פלדה למהלך מדרגות בגובה ,1.10 המאחז ותחתית 
המעקה עשויים מפרופיל מלבני חלול במידות 80/40/2 מ"מ ואליהם 

מרותכים מוטות ברזל שטוח במידות 26/6 מ"מ כל 10 ס"מ . המעקה מחוזק
לפודסט ולמהלך המדרגות בגובה לפי התקן כל פרופילי הפלדה מגולבנים

המעקה יעמוד בת"י 1142

3.71.1.0170

20,580.00 6,860.00 3.00 יח' תכנון וביצוע מכסה כניסה / יציאה/ פתח ביקורת, בגודל של 125/125 
ס"מ בנוי מפלדה בעובי 2 מ"מ ,לפחות, לרבות מסגרת פרופילי פלדה 

מתאימים כולל כל הברגים המחברים והעיגונים אל הבטון, כולל צירים 
וידית פתיחה/נעילה לרבות מנעול ואפשרות נעילה מאושר ע"י המפקח

3.71.1.0180

5,880.00 1,960.00 3.00 יח' תכנון וביצוע כנ"ל אך תוספת עבור תמיכת המכסה באמצעות זוג בוכנות 
גז מתוצרת stabiluss גרמניה או שוו"ע ואיכות (המחיר עבור זוג)

3.71.1.0190

4,710.00 157.00 30.00 מ"ר רשת פלדה מגולבנת בעובי 4 מ"מ לפחות בגודל משבצת / עינית של 
30/30 מ"מ עבור פתחי האיוורור ע"פ המופיע בתכניות ובפרטים לרבות 
כל פרופילי המסגרת העיגונים הברגים והמחברים עד להתקנה מושלמת.

3.71.1.0200
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תת כתב: - תעלת כבלים חברת החשמל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,280.00 1,176.00 30.00 מ"א תכנון וביצוע סולם מפלדה מגולבנת לירידה לשוחת פיר האיוורור, לרבות

כל הפרופילים שלבי הירידה חיזוקים, החיבורים, הברגים, העיגונים,  
פודסט עצירה עשוי מדרך /שבכת פלדה ע"פ תכנון עקרוני הסולם יעמוד 

בדרישות כל התקנים הרלוונטיים וטעון גם אישור המפקח.

3.71.1.0210

34,300.00 34,300.00 1.00 יח' תכנון וביצוע מכסה כניסה / יציאה, בגודל של 120/450 ס"מ בנוי מפלדה 
בעובי 2 מ"מ ,לפחות, לרבות מסגרת פרופילי פלדה מתאימים כולל כל 

הברגים המחברים והעיגונים אל הבטון כולל צירים וידית פתיחה/נעילה 
לרבות מנעול ואפשרות נעילה מאושר ע"י המפקח לרבות תכנון אספקה 
 stabiluss והתקנה של תמיכת המכסה באמצעות זוג בוכנות גז מתוצרת

גרמניה או שוו"ע ואיכות

3.71.1.0220

7,204.00 3,602.00 2.00 יח' תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 2 מ' עם פתח למכסה בקוטר 60
ס"מ לרבות אטמי גומי - מחברי שוחה מסוג פורשדה או שוו"ע עבור 
קליטת מים מצינור שרשורי עליון של תעלת הכבלים מבטון לרבות 

חפירה/חציבה  ומילוי בין דפנות התא לחפירה/חציבה ב-CLSM עד 
לביצוע מושלם ללא מכסה

3.71.1.0230

784.00 784.00 1.00 יח' מחבר מעבר בקוטר 225/160 תוצרת פלסים או שוו"ע, לרבות עיבוד פתח 
מעבר המחבר כמתואר בפרטים תכנית וחתכים עבור ניקוז הצינור 

השרשורי לתא הניקוז

3.71.1.0240

392.00 196.00 2.00 יח' אל חוזר אלסטי כמתואר בפרטים תכניות ובחתכים עבור ניקוז הצינור 
השרשורי לתא הניקוז

3.71.1.0250

882.00 441.00 2.00 יח' מכסה עגול בקוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת דגם חברת חשמל כמופיע 
במפרט חב' חשמל להתקנה בכביש לעומס עד 40 טון

3.71.1.0260

2,744.00 686.00 4.00 יח' מכסה מסגרת מלבני (שלושה חלקים) בגודל של 130/60 ס"מ לפחות לפי 
מפרט חח"י עבור פתחי הכנסת ציוד לתעלת הכבלים מבטון לרבות מנעול 

ונעילה ע"פ הנחיות חח"י.

3.71.1.0270

620,805.00620,805.00620,805.00620,805.00 עבודות שונותעבודות שונותעבודות שונותעבודות שונות 71.171.171.171.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

620,805.00620,805.00620,805.00620,805.00 עבודות שונות (מרשל)עבודות שונות (מרשל)עבודות שונות (מרשל)עבודות שונות (מרשל) 71717171 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

19,772,587.0019,772,587.0019,772,587.0019,772,587.00 - תעלת כבלים חברת החשמל- תעלת כבלים חברת החשמל- תעלת כבלים חברת החשמל- תעלת כבלים חברת החשמל 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202187

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

הנחת קוי מים מפלדה 1 פרק:

הנחת קוים 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,200.00 232.00 100.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "3 עומק עד 1.5 מ' 4.1.1.0010

82,200.00 274.00 300.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "4 עומק עד 1.5 מ' 4.1.1.0020

79,420.00 361.00 220.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "6 עומק עד 1.5 מ' 4.1.1.0030

622,380.00 451.00 1,380.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "8 עומק עד 1.5 מ' 4.1.1.0040

135,800.00 485.00 280.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "10עומק עד 2.0 מ' 4.1.1.0050

86,700.00 510.00 170.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "12עומק עד 2.0 מ' 4.1.1.0060

38,460.00 641.00 60.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "16עומק עד 2.0 מ' 4.1.1.0070

343,500.00 687.00 500.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "20 עומק עד 2.5מ' (סעיף זה עבור ביצוע קו 
זמני במקרים שקו הניקוז המתוכנן קרוב בפועל לקו המים הקיים)

4.1.1.0080

1,291,950.00 891.00 1,450.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "32 עומק עד 3.0 מ' 4.1.1.0090

5,400.00 54.00 100.00 מ"א תוספת מחיר לקו מים עד  "8 כולל, עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה/חציבה 
נוסף

4.1.1.0100

11,800.00 59.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לקו מים "10 עד "16 כולל, עבור כל 0.5 מ' עומק 
חפירה/חציבה נוסף

4.1.1.0110

23,000.00 115.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לקו מים מעל  "16 עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה/חציבה נוסף 4.1.1.0120

8,464.00 46.00 184.00 התחברות צינור חדש לקיים (כולל ניקוז), יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.1.1.0130

3,600.00 72.00 50.00 מ"א הנחת קו זמני/קבוע מפלדה "-4"3 (הנחה עילית) 4.1.1.0140

9,700.00 97.00 100.00 מ"א הנחת קו זמני/קבוע מפלדה "-8"6 (הנחה עילית) 4.1.1.0150

670.00 67.00 10.00 מ"ר צביעת צנרת בצבעים מותאמים לבטון או לפלדה 4.1.1.0160

14,000.00 35.00 400.00 מ"א פרוק צנורות בכל קוטר 4.1.1.0170
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תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,780,244.002,780,244.002,780,244.002,780,244.00 הנחת קויםהנחת קויםהנחת קויםהנחת קוים 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,780,244.002,780,244.002,780,244.002,780,244.00 הנחת קוי מים מפלדההנחת קוי מים מפלדההנחת קוי מים מפלדההנחת קוי מים מפלדה 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות עפר 2 פרק:

עבודות עפר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,400.00 52.00 200.00 מ"ק חפירת/חציבת בורות בעומק 0.00-4.00 מ' (מילוי במצע סוג א') 4.2.1.0010

1,274,000.00 245.00 5,200.00 מ"ק תוספת למילוי חפירה/חציבה ב- CLSM במקום מצע סוג א' 4.2.1.0020

1,284,400.001,284,400.001,284,400.001,284,400.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,284,400.001,284,400.001,284,400.001,284,400.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

התקנה והרכבת אביזרים 3 פרק:

אביזרים 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,760.00 48.00 620.00 הרכבת אביזר,יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.3.1.0010

7,920.00 36.00 220.00 ריתוך צינור פלדה,יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.3.1.0020

4,620.00 21.00 220.00 חיתוך צינור פלדה,יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.3.1.0030

4,096.00 64.00 64.00 יצור קשת שני פלחים,יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.3.1.0040

7,380.00 41.00 180.00 אטום קו בפלטה או כיפה,יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.3.1.0050

5,976.00 83.00 72.00 הרכבת קלפטה לצנור נקוז,יחידת המידה היא אינץ'/קוטר 4.3.1.0060

2,592.00 96.00 27.00 יח' הרכבת ב.כ.א. או שסתום אוויר בכל קוטר 4.3.1.0070

62,344.0062,344.0062,344.0062,344.00 אביזריםאביזריםאביזריםאביזרים 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבורי צרכן 3.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,292.00 294.00 קומפלט18.00 חיבור מד מים ראשי/דירתי בכל קוטר 4.3.2.0010

5,292.005,292.005,292.005,292.00 חיבורי צרכןחיבורי צרכןחיבורי צרכןחיבורי צרכן 3.23.23.23.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202189

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

67,636.0067,636.0067,636.0067,636.00 התקנה והרכבת אביזריםהתקנה והרכבת אביזריםהתקנה והרכבת אביזריםהתקנה והרכבת אביזרים 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תאים ומוצרים טרומים 4 פרק:

תאים 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,776.00 611.00 16.00 יח' אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 50 ס"מ . 4.4.1.0010

3,310.00 662.00 5.00 יח' אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 60 ס"מ . 4.4.1.0020

5,880.00 980.00 6.00 יח' אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 100 ס"מ . 4.4.1.0030

5,880.00 294.00 20.00 יח' תוספת העמקה לתא עגול לכל 0.5 מ' מעל 1.5 מטר עומק 4.4.1.0040

167,580.00 7,350.00 22.80 מ"ר אספקת והתקנת תאים מרובעים מחוליות טרומיות 4.4.1.0050

5,556.60 441.00 12.60 מ"ר תוספת העמקת תא מרובע מחוליות טרומיות על כל 25 ס"מ מעל 2 מ' 
עומק

4.4.1.0060

16,660.00 16,660.00 1.00 יח'  400X130X60 אספקת והתקנת ארון למד מים אזורי או מקטין לחץ בגודל
ס"מ

4.4.1.0070

8,232.00 2,058.00 4.00 יח' אספקת והתקנת גומחה מבטון טרומי לחיבור חשמל 4.4.1.0080

5,880.00 1,470.00 4.00 יח' אספקת והתקנת ארון לבקרה במידות 110X80X40 ס"מ 4.4.1.0090

228,754.60228,754.60228,754.60228,754.60 תאיםתאיםתאיםתאים 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

228,754.60228,754.60228,754.60228,754.60 תאים ומוצרים טרומיםתאים ומוצרים טרומיםתאים ומוצרים טרומיםתאים ומוצרים טרומים 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון 5 פרק:

עבודות בטון 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,380.00 673.00 60.00 מ"ק ביצוע עטיפת בטון מזויין סביב צנור פלדה 4.5.1.0010

17,960.00 449.00 40.00 מ"ק יציקת בטון ב-30 4.5.1.0020

58,340.0058,340.0058,340.0058,340.00 עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

58,340.0058,340.0058,340.0058,340.00 עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריצופים גדרות ואספלטים 6 פרק:

ריצוף 6.1 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,440.00 136.00 40.00 מ"ר רצוף/תקון אבן משתלבת כולל אספקה. 4.6.1.0010

12,440.00 311.00 40.00 מ"ר רצוף/תקון אבן מסותתת כולל אספקה. 4.6.1.0020

3,920.00 98.00 40.00 מ"א התקנה/תקון אבני שפה כולל אספקה. 4.6.1.0030

21,800.0021,800.0021,800.0021,800.00 ריצוףריצוףריצוףריצוף 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אספלט 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
326,600.00 71.00 4,600.00 מ"ר תיקון אספלט זמני (חם) בכביש עובי 5 ס"מ 4.6.3.0010

579,600.00 126.00 4,600.00 מ"א תיקון אספלט בכביש עובי 12 ס"מ 4.6.3.0020

27,060.00 123.00 220.00 מ"ר תיקון אספלט בשטח קטן מ-10 מ"ר עובי 15 ס"מ 4.6.3.0030

54,900.00 61.00 900.00 מ"ר תקון אספלט במדרכה עובי 4 ס"מ . 4.6.3.0040

99,200.00 62.00 1,600.00 מ"ר ציפוי אספלט בכביש באגרגט בזלתי עובי 5 ס"מ 4.6.3.0050

1,087,360.001,087,360.001,087,360.001,087,360.00 אספלטאספלטאספלטאספלט 6.36.36.36.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,109,160.001,109,160.001,109,160.001,109,160.00 ריצופים גדרות ואספלטיםריצופים גדרות ואספלטיםריצופים גדרות ואספלטיםריצופים גדרות ואספלטים 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות לפי שעות 7 פרק:

עבודות לפי שעות 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,144.00 96.00 64.00 ש"ע עבודת מחפר J.C.B-cx3 או מקביל . 4.7.1.0010

31,360.00 245.00 128.00 ש"ע עבודת צוות ריתוך או אנסטלציה . 4.7.1.0020

6,784.00 53.00 128.00 ש"ע עבודת פועל לא מקצועי . 4.7.1.0030

44,288.0044,288.0044,288.0044,288.00 עבודות לפי שעותעבודות לפי שעותעבודות לפי שעותעבודות לפי שעות 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

44,288.0044,288.0044,288.0044,288.00 עבודות לפי שעותעבודות לפי שעותעבודות לפי שעותעבודות לפי שעות 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות נוספות 9 פרק:

. 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202191

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,200.00 260.00 70.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה בעומק עד 1.50 כולל שרוול צינור קוברה 110 מ"מ 

וחוט משיכה וסרט סימון חשמל (הכנה לחשמל)
4.9.1.0010

137,200.00 137,200.00 1.00 יח' בנית תא מרובע בגודל 4.8*6.5 מטר ובעומק 4 מטר עבור מגופים בצומת 
כביש בגין .המחיר כולל את אספקת כל החומר הנדרש לביצוע משולם של

התא וכולל את כל העבודות הכרוחות בביצוע התא לפי הפרט בתכנית 
בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט

4.9.1.0020

584,368.62 1.00 584,368.62 יח' הקצב סעיפים חריגים 4.9.1.0030

739,768.62739,768.62739,768.62739,768.62 .... 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

739,768.62739,768.62739,768.62739,768.62 עבודות נוספותעבודות נוספותעבודות נוספותעבודות נוספות 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

אספקת חומרים על ידי הגיחון 10 פרק:

צינורות 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 48.00 100.00 מ"א צינור טריו "GR-B 5/32 3 + בטון דחוס (103040) 4.10.1.0010

לא לחישוב !!! 47.00 300.00 מ"א צינור טריו "GR-B 5/32 4 + בטון דחוס (101703) 4.10.1.0020

לא לחישוב !!! 78.00 220.00 מ"א צינור טריו "GR-B 5/32 6 +בטון דחוס (101702) 4.10.1.0030

לא לחישוב !!! 151.00 1,380.00 מ"א צינור טריו "GR-B 5/32 8 + בטון דחוס (101701) 4.10.1.0040

לא לחישוב !!! 204.00 280.00 מ"א צינור טריו י10 5/32 42*+ בטון דחוס (101700) 4.10.1.0050

לא לחישוב !!! 348.00 170.00 מ"א צינור טריו י12 5/32 42* + בטון דחוס (101731) 4.10.1.0060

לא לחישוב !!! 316.00 60.00 מ"א צינור טריו י16 5/32 42*+בטון דחוס (101705) 4.10.1.0070

לא לחישוב !!! 393.00 500.00 מ"א ("101638) 3/16X42 20 צינור עטוף בטון 4.10.1.0080

לא לחישוב !!! 1,112.00 1,420.00 מ"א צינור טריו י32 5/16 42*+בטון דחוס 4.10.1.0090

צינורותצינורותצינורותצינורות 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים 10.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 21.00 21.00 יח' -I -ISO7005/1 2 אוגן "4 ת"י 60 חלק (100919) 4.10.2.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202192

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 102.00 10.00 יח' -I -ISO7005/1 2 אוגן "12 ת"י 60 חלק (100928) 4.10.2.0020

לא לחישוב !!! 36.00 32.00 יח' -I -ISO7005/1 2 אוגן "6 ת"י 60 חלק (100920) 4.10.2.0030

לא לחישוב !!! 43.00 18.00 יח' -I -ISO7005/1 2 אוגן "8 ת"י 60 חלק (100926) 4.10.2.0040

לא לחישוב !!! 66.00 4.00 יח' -I -ISO7005/1 2 אוגן "10 ת"י 60 חלק (100927) 4.10.2.0050

לא לחישוב !!! 2,597.00 4.00 יח' -I -ISO7005/1 2 אוגן "32 ת"י 60 חלק (100935) 4.10.2.0060

לא לחישוב !!! 71.00 6.00 יח' 'אוגן י6 תיי 60 לחץ עבודה 25 אטמ (100971) 4.10.2.0070

לא לחישוב !!! 100.00 10.00 יח' 'אוגן י8 תיי 60 לחץ עבודה 25 אטמ (100972) 4.10.2.0080

לא לחישוב !!! 2,842.00 6.00 יח' אוגן "32 ת"י 60 לחץ עבודה 25 אטמ' 4.10.2.0090

לא לחישוב !!! 54,684.00 2.00 יח' מגוף פרפר י32י (101262) 4.10.2.0100

לא לחישוב !!! 486.00 2.00 יח' מגוף טריז גומי קצר י4י (101278) 4.10.2.0110

לא לחישוב !!! 742.00 18.00 יח' מגוף טריז גומי קצר י6י (101279) 4.10.2.0120

לא לחישוב !!! 1,039.00 9.00 יח' מגוף טריז גומי קצר י8י (101280) 4.10.2.0130

לא לחישוב !!! 1,414.00 2.00 יח' מגוף טריז גומי קצר י10י (101281) 4.10.2.0140

לא לחישוב !!! 2,288.00 5.00 יח' מגוף טריז גומי קצר י12י (101282) 4.10.2.0150

לא לחישוב !!! 996.00 2.00 יח' מגוף טריז גומי קצר "6 25 אטמ' (101264) 4.10.2.0160

לא לחישוב !!! 1,529.00 5.00 יח' מגוף טריז גומי קצר "8 25 אטמ' 4.10.2.0170

לא לחישוב !!! 85,750.00 3.00 יח' מגוף פרפר "BHF 32 ת"י 60 25 אטמ' 4.10.2.0180

לא לחישוב !!! 507.00 16.00 יח' מכסה 40 טון(D400) קוטר 50 - מים (103961) 4.10.2.0190

לא לחישוב !!! 363.00 9.00 יח' מכסה 40 טון(D400) קוטר 60 - מים (103962) 4.10.2.0200



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202193

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 38.00 4.00 יח' מעביר ריתוך י6 * י8 מבוטן (100608) 4.10.2.0210

לא לחישוב !!! 28.00 4.00 יח' מעביר ריתוך י4 * י6 מבוטן (100606) 4.10.2.0220

לא לחישוב !!! 1,607.00 1.00 יח' מעביר ריתוך 20*32 מבוטן 4.10.2.0230

לא לחישוב !!! 1,196.00 1.00 יח' מעביר ריתוך 28*32 מבוטן 4.10.2.0240

לא לחישוב !!! 409.00 2.00 יח' אוגן דרסר י4 עם אוזניות (100851) 4.10.2.0250

לא לחישוב !!! 15.00 2.00 יח' אוגן דרסר י6 עם אוזניות (100852) 4.10.2.0260

לא לחישוב !!! 211.00 2.00 יח' שסתום אויר משולב י2י (101333) 4.10.2.0270

לא לחישוב !!! 4,403.00 2.00 יח' מקטין לחץ י4י דורות סדרה  300 או רפאל דגם G או ש"ע בצורת פיקוד 
עם ברז חשמלי ,מוט מורה מצב ,מפסק גבול ומסנן חיצוני מוגדל (101290)

4.10.2.0280

לא לחישוב !!! 83.00 2.00 יח' מנומטר 1/2 2י (101209) 4.10.2.0290

לא לחישוב !!! 4,312.00 2.00 יח' (101483)RAF  פורק לחץ י4י זוויתי דגם 4.10.2.0300

לא לחישוב !!! 76.00 8.00 יח' טי מבוטן "6 (100485) 4.10.2.0310

לא לחישוב !!! 175.00 18.00 יח' (104183) 8X4 טי מבוטן 4.10.2.0320

לא לחישוב !!! 1.00 480.00 יח' בורג י3/4*80 מימ מגולבן (100038) 4.10.2.0330

לא לחישוב !!! 1.00 168.00 יח' בורג מכונה י5/8*70 מימ מגולבן (100017) 4.10.2.0340

לא לחישוב !!! 68.00 3.00 יח' ברז כדורי י2 ידית שחורה רגילה (101593) 4.10.2.0350

לא לחישוב !!! 480.00 יח' אום משושה י3/4 מגולבן (100084) 4.10.2.0360

לא לחישוב !!! 168.00 יח' אום משושה י5/8 מגולבן (100083) 4.10.2.0370

לא לחישוב !!! 6,468.00 2.00 יח' מסנן אלכסוני י6י כולל ברז לניקוז מוצקים (100786) 4.10.2.0380



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202194

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,536.00 2.00 יח' מד מים אולטרא סוני  אוקטב מאוגן "4 (104638) 4.10.2.0390

לא לחישוב !!! 27.00 34.00 יח' קשת מבוטןי4 90 מעלות (100513) 4.10.2.0400

לא לחישוב !!! 69.00 18.00 יח' קשת מבוטן י6 90 מעלות (100514) 4.10.2.0410

לא לחישוב !!! 120.00 16.00 יח' קשת מבוטןי8 90 מעלות (100515) 4.10.2.0420

לא לחישוב !!! 218.00 6.00 יח' קשת מבוטן י10 90 מעלות (100516) 4.10.2.0430

לא לחישוב !!! 325.00 8.00 יח' קשת מבוטן י12 90 מעלות (100517) 4.10.2.0440

לא לחישוב !!! 1,764.00 8.00 יח' קשת מבוטן י32 90 מעלות 4.10.2.0450

לא לחישוב !!! 8,837.00 2.00 יח' שסתום אויר י6י (101336) 4.10.2.0460

לא לחישוב !!! 11,760.00 2.00 יח' שסתום אויר י6י לחץ עבודה 25 אטמ' 4.10.2.0470

לא לחישוב !!! 114.00 4.00 יח' טבעת ריתוך מבוטן י6י (100574) 4.10.2.0480

לא לחישוב !!! 123.00 2.00 יח' טבעת ריתוך מבוטן י8י (100575) 4.10.2.0490

לא לחישוב !!! 164.00 1.00 יח' טבעת ריתוך מבוטן י10י (100579) 4.10.2.0500

לא לחישוב !!! 224.00 2.00 יח' טבעת ריתוך מבוטן י12י (100580) 4.10.2.0510

לא לחישוב !!! 561.00 1.00 יח' טבעת ריתוך מבוטן י20י (100584) 4.10.2.0520

לא לחישוב !!! 1,669.00 1.00 יח' טבעת ריתוך מבוטן י32י (100590) 4.10.2.0530

לא לחישוב !!! 30.00 2.00 יח' ספוג לניקוי צינורות "8 קוטר 250 אורך 470 (100726) 4.10.2.0540

לא לחישוב !!! 50.00 1.00 יח' ספוג לניקוי צינורות"10 קוטר 300 אורך 540 (100727) 4.10.2.0550

לא לחישוב !!! 655.00 1.00 יח' ספוג לניקוי צינורות"32 קוטר 800 אורך1200 (100735) 4.10.2.0560

לא לחישוב !!! 63.00 40.00 יח' סרט משוריין ללא בטון 10 סימ רוחב 10 מיא (100183) 4.10.2.0570



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202195

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - קו מים ע"ח הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 233.00 14.00 יח' סרט ניילון כחול לסימון צינור מים 200 מטר (100176) 4.10.2.0580

לא לחישוב !!! 701.00 20.00 יח' הידרנט כפול 3*4י (102367) 4.10.2.0590

לא לחישוב !!! 68.00 20.00 יח' ברז כדורי י2 ידית שחורה רגילה (101593) 4.10.2.0600

אביזריםאביזריםאביזריםאביזרים 10.210.210.210.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אספקת חומרים על ידי הגיחוןאספקת חומרים על ידי הגיחוןאספקת חומרים על ידי הגיחוןאספקת חומרים על ידי הגיחון 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

6,312,591.226,312,591.226,312,591.226,312,591.22 - קו מים ע"ח הגיחון- קו מים ע"ח הגיחון- קו מים ע"ח הגיחון- קו מים ע"ח הגיחון 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202196

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - שונות

עבודות מינהור 54 פרק:

עבודות ניטור 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
147,000.00 12,250.00 12.00 חודש ניטור רעידות בהתאם למפרט המיוחד. 5.54.1.0010

147,000.00 12,250.00 12.00 חודש ניטור תזוזות בהתאם למפרט המיוחד. 5.54.1.0020

294,000.00294,000.00294,000.00294,000.00 עבודות ניטורעבודות ניטורעבודות ניטורעבודות ניטור 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

294,000.00294,000.00294,000.00294,000.00 עבודות מינהורעבודות מינהורעבודות מינהורעבודות מינהור 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הקצבים 90 פרק:

הקצבים 90.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,531,650.00 179,325.00 42.00 חודש הקצב להסדרי תנועה לזמן ביצוע כמפורט בפרק המוקדמות 5.90.1.0010

490,000.00 490,000.00 קומפלט1.00 הקצב לעבודות רג'י, כח אדם וציוד מכאני. 5.90.1.0020

385,000.00 385,000.00 קומפלט1.00 הקצב עבור תכנון, אספקה והתקנה של פתרונות הגנה מפני נפילת סלעים 
והדרדרות אבנים אל מחוץ לשטח העבודה, לרבות תחזוקה, אישור, פירוק,

קונסטרוקטור ויועץ בטיחות מטעם הקבלן ועל חשבונו, כולל העתקת 
הפתרון הגנתו בקטעים קטעים ובשלבים שונים ככל שיידרש. סכום חד 

פעמי ישולם לקבלן בשלוש פעימות: .1 10% אישור תכנון. .2 70% הצבתו 
לאורך איזור העבודה. .3 20% פירוק וסילוק האמצעים מן האתר בגמר 

העבודה ובאישור המפקח בלבד.

5.90.1.0030

190,000.00 190,000.00 קומפלט1.00 הקצב לעבודות קו עירוב. 5.90.1.0040

8,596,650.008,596,650.008,596,650.008,596,650.00 הקצביםהקצביםהקצביםהקצבים 90.190.190.190.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 90.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.1 הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה זמנית, אשר יסופק, יותקן 

יופעל בשלמות ע"י הקבלן, בהתאם לשלבי הביצוע, ויתוחזק ע"י הקבלן 
לכל תקופת העבודה. מתקן התאורה יפורק לאחר הפעלת התאורה 

הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה ויותקן מחדש לפי החלטת 
המפקח. לאחר גמר עבודות הסלילה יפורק המתקן ויפונה למחסני הקבלן, 

כ ל העבודה תבוצע בשלמות ע"פ דרישות והנחיות המפקח.

.2 מחירי היחידות כוללים תכנון מפורט מלא, אישור תכנון והקמה של 
מתקן התאורה הזמני ע"פ הנחיות המפרט הטכני העירוני , תיאום עם 

מחלקת המאור וקבלת אישורם לתכנון ולביצוע, תיאום שלבי הביצוע עם 
המפקח מטעם מחלקת המאור,  כולל ההעתקת העמוד עם היסוד וכל  
הציוד והרשת האווירית על פי הצורך, ובהתאם לשלבי הביצוע ,כולל 

אחזקה של התאורה הזמנית למשך תקופת הביצוע, על פי הנחיות המפרט 
העירוני ובהתאם להנחיות מפקח מחלקת המאור.

516,600.00 12,300.00 42.00 חודש הקצב לעבודות תאורה זמנית, לרבות התקנה, תחזוקה שוטפת, העתקה על
פי שלבי הביצוע ופירוק המערכת עם גמר הביצוע בשלבים, לרבות 

בדיקות חשמלאי מוסמך ככל שיידרש והתחברות למערכת קיימת.

5.90.2.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202197

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - שונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
392,000.00 392,000.00 קומפלט1.00 הקצב לדיגום, חפירה ופינוי קרקע מזוהמת בהתאם לדרישות נספח 7 

בפרק המוקדמות
5.90.2.0040

2,800,000.00 2,800,000.00 קומפלט1.00 תשלום נוסף (תמריץ ) בגין עמידה בלוחות זמנים כמוגדר בסעיף 6.6 
בחוברת ההזמנה להציע הצעות למכרז זה.

5.90.2.0050

3,708,600.003,708,600.003,708,600.003,708,600.00 תאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמנית 90.290.290.290.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

12,305,250.0012,305,250.0012,305,250.0012,305,250.00 הקצביםהקצביםהקצביםהקצבים 90909090 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

12,599,250.0012,599,250.0012,599,250.0012,599,250.00 - שונות- שונות- שונות- שונות 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202198

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - חדר מיישרים (אנרגיה)

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - חדר אנרגיה-05 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,225.00 529.00 25.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 6.2.1.0010

130,650.00 1,005.00 130.00 מ"ק טבלות יסוד מבטון ב-30 במידות כלשהם. 6.2.1.0020

36,864.00 1,152.00 32.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

6.2.1.0030

227,025.00 1,009.00 225.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-30 בעוביים כלשהם 6.2.1.0040

6,985.00 1,397.00 5.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 20 ס''מ 6.2.1.0050

85,952.00 1,343.00 64.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 25 ס''מ 6.2.1.0060

150,920.00 1,078.00 140.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 60 ס''מ 6.2.1.0070

41,160.00 1,372.00 30.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ 6.2.1.0080

31,850.00 1,274.00 25.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ 6.2.1.0090

298,900.00 1,220.00 245.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 40 ס"מ 6.2.1.0100

211,970.00 1,034.00 205.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 80 ס"מ 6.2.1.0110

38,520.00 36.00 1,070.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 6.2.1.0120

1,390,620.00 4,214.00 330.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-500W לזיון בטון לפי ת"י 
4466/חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

6.2.1.0130

27,030.00 17.00 1,590.00 מ"ר לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ באלמנטים שונים 6.2.1.0140

5,212.00 1,303.00 4.00 מ"ק קורות לחץ מבטון ב-,30 בחתכים כלשהם. 6.2.1.0150

2,696,883.002,696,883.002,696,883.002,696,883.00 עבודות בטון יצוק באתר - חדר אנרגיה-05עבודות בטון יצוק באתר - חדר אנרגיה-05עבודות בטון יצוק באתר - חדר אנרגיה-05עבודות בטון יצוק באתר - חדר אנרגיה-05 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,696,883.002,696,883.002,696,883.002,696,883.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום (הורוביץ-בוך-רחמני) 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/202199

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - חדר מיישרים (אנרגיה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,520.00 49.00 480.00 מ"ר בטון  מוחלק היטב, בעובי 5 ס"מ, על גבי קרקע מהודקת כתשתית לאיטום

ביריעות ביטומניות לרבות עיבוד בסרגלים והחלקת פני הבטון בכל השטח
לרבות בשטחים משופעים ובפינות (לבדוק האם קיים אצל 

הקונסטרוקטור).

6.5.1.0010

73,160.00 118.00 620.00 מ"ר איטום רצפות המבנים במפלסים השונים ע"י מערכת איטום מיריעות 
ביטומניות SBS מיוחדות נדבקות לבטון מסוג PRE-B (פזקר), בעובי 5 

מ"מ או במערכת ירעות שו"ע עפ"י האמור במפרט הטכני, לרבות ביצוע 
מערכת האיטום על פי הגאומטריה אופקית/בשיפוע/אנכית, כולל כל 

העיבודים, החפיות, ההתחברויות, ההגנות במהלך העבודות והיציקות, 
התקנה אנכית ועיגון בטפסנות, תיקוני יריעות לפני/אחרי היציקה, איטום 

חדירות של קוצים, השלמות ותיקונים סביב צנרת חודרת, התקנה ועיגון 
אל טפסנות בהיקף הרצפה, וכל האמור במפרט הטכני ובפרטים לביצוע 

מערכת איטום מושלמת.

6.5.1.0020

9,440.00 118.00 80.00 מ"ר איטום קצה רצפה בולטת ממישור קיר המבנה בהיקף רצפה תת"ק לרבות 
הכנות שטח, פריימר, ביטומן חם 105/25 בעובי 2 מ"מ, והלחמה מלאה של

שכבה אחת של יריעות ביטומניות SBS סוג M בעובי 5 מ"מ, לרבות 
יריעות חיזוק בפינות, מאותו הסוג וברוחב 33 ס"מ. הביצוע עפ"י המפרט 

הטכני והפרטים.

6.5.1.0030

130,260.00 167.00 780.00 מ"ר איטום קירות מרתף וקירות מבנה בקרקע מבטון יצוק בחפירה פתוחה ע"י 
התזה של לטקס ביטומני, דו רכיבי, מסוג "רפידפלקס RT" או שו"ע. 

ההתזה תבוצע בשכבות של עד 4 מ"מ, ובעובי כולל של 7 מ"מ (מדוד 
ביבש). המחיר כולל הכנות שטח, ביצוע שכבות פרימר (חומר ללא 

המקשה), שכבות האיטום, סה"כ 6 מעברים, לרבות תיקונים והשלמות בח 
ומר ביטומני דו רכיבי מתאים, הכל עפ"י המפורט במפרט הטכני המיוחד 

ובפרטים.

6.5.1.0040

19,600.00 98.00 200.00 מ"ר איטום מעקות גבוהים בקרקע, קירות סביב פירים, והשלמות איטום עפ"י 
המפרט והפרטים, ע"י מריחות של חומר איטום ביטומני נגד שורשים, דו 
רכיבי, מסוג "מסטיגן" או שו"ע. המריחה תבוצע במספר שכבות, ובעובי 

כולל של 4 מ"מ (מדוד ביבש). המחיר כולל גם הכנות שטח וביצוע שכבת 
פרימר, וכולל תיקונים והשלמות, הכל עפ"י המפורט במ פרט הטכני 

המיוחד.

6.5.1.0050

10,200.00 34.00 300.00 מ"ר שכבה מקשרת לפני איטום גגות אטומים ביריעות ביטומניות, על גבי 
הפריימר, ע"י מריחות של ביטומן חם מסוג 105/25 , בעובי 2 מ"מ לפחות 

ועד להחלקת פני השטח

6.5.1.0060

32,400.00 108.00 300.00 מ"ר S.B.S איטום גגות בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר
,בעובי ,4 מ"מ סוג ,M כ"א. היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית לרבות
כל עבודות ההכנה, הפריימר וכל האמור במפרט הטכני המיוחד. היריעות 

יכילו חומר הדוחה שורשים בשתי השכבות.

6.5.1.0070

35,280.00 441.00 80.00 מ"ר איטום רצפות פנים, ע"י מערכת פוליאוריאה חמה טהורה , דו רכיבית, 
100% מוצקים, בעובי 2.5 מ"מ, בשתי שכבות לפחות, כולל תוספת עבור 
שכבה עליונה בעלת עמידות בשחיקה ונגד החלקה R11 לפחות. המחיר 

כולל הסרת שכבת בטון פגועה, הכנת השטח ע"י התזת חומרי שחיקה עד 
לחשיפת קצות האגרגטים וקבלת פרופיל פני שטח בדרגת ,CSP4 בי צוע 
רולקות, מריחת שכבת יסוד מאפוקסי צמנט מסוג "סיקה 720" או שו"ע, 
פריימר אפוקסי בשתי שכבות ועל פי המלצות יצרן וכל הדרוש לקבלת 

איטום מושלם עפ"י האמור במפרט הטכני לאיטום ובפרטים.

6.5.1.0080

20,580.00 343.00 60.00 מ"ר איטום רצפה, קירות ותקרת בפנים בור שאיבה בקרקע, ע"י מערכת 
פוליאוריאה חמה טהורה , דו רכיבית, 100% מוצקים, בעלת אישור 

עמידות בתנאים הנדרשים, בעובי 2.5 מ"מ, בשתי שכבות לפחות, לרבות 
הסרת שכבת בטון פגועה, הכנת השטח ע"י התזת חומרי שחיקה עד 

לחשיפת קצות האגרגטים וקבלת פרופיל פני שטח בדרגת ,CSP4 ביצוע 
רולקות, מריחת שכבת יסוד מאפוקסי צמנט מסוג "סיקה 720" או שו"ע, 
פריימר אפוקסי בשתי שכבות ועל פי המלצות יצרן וכל הדרוש לקבלת 

איטום מושלם עפ"י האמור במפרט הטכני לאיטום ובפרטים.

6.5.1.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/2021100

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - חדר מיישרים (אנרגיה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,860.00 196.00 35.00 מ"א איטום רצפת חצר תפעול, ברצועה ברוחב 70 ס"מ אופקית ו20 ס"מ אנכית 

לפחות, באמצעות מריחות של איטום צמנטי גמיש, כדוגמת "סיקה טופ 
107 אלסטיק" או שו"ע, בשתי שכבות ובעובי כולל של 2 מ"מ, כולל 

הכנות שטח מלאות לרבות ליטוש בדיסק ידני לעומק 2 מ"מ וכל האמור 
"F במפרט הטכני, ויישום רצועה גמישה בגמר לבד מסוג "סיקה סיל ט ייפ
או שו"ע לאורך הרולקה בין שכבות האיטום. הכל כאמור במפרט הטכני 

ובפרטים.

6.5.1.0100

3,540.00 118.00 30.00 מ"א איטום פנים תעלת ניקוז בחצר תפעול, באמצעות מריחות של איטום 
צמנטי גמיש, כדוגמת "סיקה טופ 107 אלסטיק" או שו"ע, בשתי שכבות 
ובעובי כולל של 2 מ"מ, כולל הכנות שטח מלאות לרבות ליטוש בדיסק 

ידני לעומק 2 מ"מ, כולל רשת שריון בעיבודים ופינות,  היישום. הכל 
כאמור במפרט הטכני ובפרטים.

6.5.1.0110

2,744.00 392.00 7.00 יח' איטום חדירות צנרת בגגות ורצפות שאטומים במערכת איטום מיריעות 
ביטומניות, בקוטר עד "6 כולל כל העיבודים, הספקה והתקנה של אביזר 
איטום חרושתי מסוג "דלמר" או שו"ע עם שרוול מנאופרן ושוליים מיריעה

ביטומנית מולחמת אל גוף האביזר במפעל. כולל חווק נירוסטה, וסרט 
איטום בוטילי, הכל כאמור במפרט ובפרטים.

6.5.1.0120

2,058.00 294.00 7.00 יח' איטום חדירות צנרת כנ"ל, אך עבור קירות ואזורים אטומים במערכות 
איטום המיושמות במריחות/התזות, ע"י אביזר חרושתי כנ"ל, אך עם 

שוליים מיריעת "קרדי" או יריעה שו"ע, המתחברת לממברנת האיטום.

6.5.1.0130

5,880.00 196.00 30.00 יח' איטום חדירת אלומות צנרת ע"י אביזר פלדה מותקן ביציקה/לאחר 
היציקה הכולל פח מגולוון בעובי 3 מ"מ מרותך במפעל, אטום למים, עם 

קנים מרותכים למעברי הצנרת, ושוליים רחבים לצורך התחברות האיטום, 
הכל כאמור במפרט הטכני. המדידה לפי כמות השרוולים החודרים דרך 

האיטום.

6.5.1.0140

3,540.00 118.00 30.00 יח' איטום בתוך שרוולי צנרת (בין צנרת העוברת בשרוול) ע"י החדרה של 
משחת אטימה מסוג STOPAQ או שו"ע לעומק 10 ס"מ, לרבות ניקוי 

והכנת שטח, פרופיל גיבוי המוחדר בלחץ לפני משחת האטימה, וסגירה 
בחומר צמנטי רך מהיצרן מעל

6.5.1.0150

5,880.00 196.00 30.00 יח' איטום חדירת אלמות צנרת או וגם צנרת בודדת שלא ניתן להרכיב עליה 
אביזר חרושתי, ע"י יציקת פוליאוריתן ביטומני דו רכיבי, 100% מוצקים, 
לתוך תבנית זמנית, בעובי 4 ס"מ ובחפיפה לאיטום מסביב, הכל כאמור 

במפרט הטכני. המחיר ליציקה.

6.5.1.0160

22,050.00 735.00 30.00 מ"ק הגנה על האיטום ביריעות ביטומניות ע"י שכבת בטון ב- 30 עם שיפועים, 
בעובי 6 ס"מ לפחות, לרבות זיון מצולע רשת קוטר 6 מ"מ כל 15 ס"מ.

6.5.1.0170

29,400.00 245.00 120.00 מ"א איטום התחברויות בין מבנים וכן התחברות לקונסטרוקציות קלות וכן 
סביב משקופי פתחים דלתות ורפפות ע"י מערכת הכוללת רצועות של 

יריעות EPDM ברוחב 20 ס"מ מודבקות  לתשתית בכל שטחן בדבק עבה. 
המערכת מחברת "פואניקס" המשווק ע"י "פישמן טכנולוגיות" או מערכת 
טרלבורג מחברת "דבטק" או שו"ע. עובי היריעות 1.2 מ"מ לרבות תש תית

לאיטום מפח מכופף. מגולוון בעובי 0.70 מ"מ.

6.5.1.0180

7,800.00 39.00 200.00 מ"א סרגל אלומיניום שטוח בחתך 40X4 מעוגן בדיבלים מסוג עוגן חץ (FB) כל 
15 ס"מ. כולל מריחת משחה ביטומנית כדוגמת "אלסטיק 244" או שו"ע 

מעל.

6.5.1.0190

6,370.00 49.00 130.00 מ"א סרגל אלומיניום שטוח בחתך 50X4 מעוגן בדיבלים מסוג עוגן חץ (FB) כל 
15 ס"מ. כולל מריחת משחה ביטומנית כדוגמת "אלסטיק 244" או שו"ע 

מעל.

6.5.1.0200
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,750.00 25.00 150.00 מ"ר הגנה על יריעות ביטומניות במגע עם הקרקע ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף

F-30 בעובי 3 ס"מ מודבקים אל האיטום בנקודות ע"י ביטומן חם
6.5.1.0210

5,850.00 39.00 150.00 מ"ר יריעות מיוחדות לאיטום קרקע מסוג פוליאתילן שחור HDPE בעובי 1 
מ"מ להרחקת מים מקירות המבנה

6.5.1.0220

16,800.00 21.00 800.00 מ"ר יריעות פוליאתילן שחור HDPE בעובי 0.5 מ"מ 6.5.1.0230

10,400.00 13.00 800.00 מ"ר ארג גיאוטכני במשקל 200 גר/מ"ר 6.5.1.0240

39,000.00 78.00 500.00 מ"ר הגנה על האיטום ע"י יריעה פלסטית להגנה בפני שורשים מסוג גנסטופ 
80 (גנרון) או WSB-100  או שו"ע, כולל הלחמה כפולה של החפיות, וכל 

הדרוש לקבלת הגנה שלמה כאמור במפרט ובפרטים.

6.5.1.0250

9,800.00 49.00 200.00 מ"ר לבד חזק מסוג SSM-45 משווק ע"י "רב נוי" או שו"ע, לשמירה על היריעה
הפלסטית משורשים שנשברים

6.5.1.0260

24,990.00 147.00 170.00 מ"א  sika swell איטום תפרי יציקה ע"י עצר מים תופח על בסיס אקרילט מסוג
, בחתך 20/25 , מודבק לבטון ע"י משחה מסוג ,sika swell s או מערכת 

שוות ערך.

6.5.1.0270

561,152.00561,152.00561,152.00561,152.00 עבודות איטום (הורוביץ-בוך-רחמני)עבודות איטום (הורוביץ-בוך-רחמני)עבודות איטום (הורוביץ-בוך-רחמני)עבודות איטום (הורוביץ-בוך-רחמני) 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

561,152.00561,152.00561,152.00561,152.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

דלתות פלדה ומשקופי פח (יועץ אדריכל מבנים) 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,310.00 9,310.00 1.00 יח' טיפוס MA-16 - דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 

215/251 ס"מ עם חלק קבוע ורפפות משולבות בחלק התחתון והעליון של 
הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח 

מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת

6.6.1.0010

3,234.00 3,234.00 1.00 יח' טיפוס MA-17 - דלתות לארון פילר מים ראשי במידות 300/160 ס"מ, מפח 
מגולוון בעובי 2 מ"מ, לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע 

בתנור. מורכבות בנישה בנוי.

6.6.1.0020

131,712.00 16,464.00 8.00 יח' טיפוס MA-01 - דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 
230/416 ס"מ עם שתי רפפות משולבות בחלק התחתון והעליון של הדלת 

ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון 
וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת

6.6.1.0030

4,802.00 4,802.00 1.00 יח' טיפוס MA-02 - דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון פתיחה צירית במידות 
110/256 ס"מ

6.6.1.0040

149,058.00149,058.00149,058.00149,058.00 דלתות פלדה ומשקופי פח (יועץ אדריכל מבנים)דלתות פלדה ומשקופי פח (יועץ אדריכל מבנים)דלתות פלדה ומשקופי פח (יועץ אדריכל מבנים)דלתות פלדה ומשקופי פח (יועץ אדריכל מבנים) 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תריסי (רפפות) לאיווררו/שחרור עשן מפלדה (יועץ אדריכל מבנים) 6.3 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,607.00 15,607.00 1.00 יח' טיפוס MA-05 - תריס (רפפה) לאיוורור/ שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון 

בעובי 1.5 מ"מ, לרבות מסגרת. במידות 700/250 ס"מ
6.6.3.0010

7,420.00 3,710.00 2.00 יח' טיפוס MA-06 - תריס (רפפה) לאיוורור/ שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון 
בעובי 1.5 מ"מ, לרבות מסגרת. במידות 320/130 ס"מ

6.6.3.0020

23,027.0023,027.0023,027.0023,027.00 תריסי (רפפות) לאיווררו/שחרור עשן מפלדה (יועץתריסי (רפפות) לאיווררו/שחרור עשן מפלדה (יועץתריסי (רפפות) לאיווררו/שחרור עשן מפלדה (יועץתריסי (רפפות) לאיווררו/שחרור עשן מפלדה (יועץ 6.36.36.36.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה ופיברגלס (יועץ אדריכל מבנים) 6.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,428.00 559.00 92.00 מ"א טיפוס MA-09 - מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה 

130 ס"מ, המאחז מפרופיל מלבני חלול. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן 
בבטון

6.6.4.0010

16,650.00 666.00 25.00 מ"א טיפוס MA-10 - מעקה מפלדה מגולוונת בגובה 105 ס"מ, עם מאחז עליון 
מצינור בקוטר 40 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון

6.6.4.0020

68,078.0068,078.0068,078.0068,078.00 מעקות פלדה ופיברגלס (יועץ אדריכל מבנים)מעקות פלדה ופיברגלס (יועץ אדריכל מבנים)מעקות פלדה ופיברגלס (יועץ אדריכל מבנים)מעקות פלדה ופיברגלס (יועץ אדריכל מבנים) 6.46.46.46.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ,אלומיניום ופלסטיק(אדריכל מבנים) 6.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,800.00 216.00 50.00 מ"א טיפוס MA-08 - מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,

בקוטר 40 מ"מ לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור
6.6.7.0010

10,800.0010,800.0010,800.0010,800.00 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ,אלומיניום ופלסטיקמאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ,אלומיניום ופלסטיקמאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ,אלומיניום ופלסטיקמאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ,אלומיניום ופלסטיק 6.76.76.76.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

250,963.00250,963.00250,963.00250,963.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין (סניט) 7 פרק:

נקזים ואיוור 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
את העבודות נשוא פרק זה יש לבצע עפ"י: הל"ת (הוראות למתקני 

תברואה), ת"י 1205 על כל חלקיו והמפרט הכללי הבינמשרדי על כל 
פרקיו וביחוד עפ"י פרק ,07 כמוכן עפ"י תוכניות ופרטים מצורפים, כתב 

כמויות זה והנחיות המפקח בשטח.

כל סעיפי הצנרת בתת-פרק זה כוללים ביצוע ספחים בכל קוטר , פקקים 
לבקורת קבועים וזמניים, תליות, תמיכות , חיזוקים וצביעה לפי המפרט 

הטכני המיוחד והמפרט הכללי פרק 07 .

650.00 65.00 10.00 מ"א צינורות מי-דלוחין וניקוז מ"א מורכבים גלוי או בקירות או במילוי הריצוף
או בחריצים בבטון כולל תמיכות! וחיזוקים, וכולל עטיפת בטון רזה 

לצינורות במילוי ובחריצים ,סוג הצינור H.D.P.E (פוליאטילן בצפיפות 
גבוהה) צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן , צנרת מורפת לפי ת"י 4476 ו 

EN1519 המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בריתוך השקה או בהברגה כולל
כל האביזרים הדרושים להתפשטות בקוטר 32-63 מ"מ.

6.7.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,240.00 108.00 30.00 מ"א צינורות מי-שופכין ואיוור מורכבים גלוי או על קירות כולל תמיכות! 

וחיזוקים, סוג הצינור H.D.P.E (פוליאטילן בצפיפות גבוהה) צנרת 
וספחים!!! משל אותו יצרן , צנרת מורפת לפי ת"י 4476 ו EN1519 המותקן 

לפי הוראות יצרן מחובר בריתוך השקה או מחברי ריתוך חשמליים כולל 
כל האביזרים הדרושים להתפשטות וכד' כולל ספחים תליו ת וחיזוקים 

בקוטר 110 מ"מ.

6.7.1.0040

22,515.00 237.00 95.00 מ"א H.D.P.E צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד 1.50 מ' סוג הצינור
(פוליאטילן בצפיפות גבוהה) צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן , צנרת 

מורפת לפי ת"י 4476 ו EN1519 המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בספחי 
ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-FIUSION" או בריתוך פנים 
לפי התקן, כולל כל האביזרים הדרושים להתפשטות וכד' כולל ספחים 

תליות וחיזוקים בקוטר 110 מ"מ.

6.7.1.0050

16,800.00 280.00 60.00 מ"א H.D.P.E צינורות מי-שופכין טמונים בקרקע בעומק עד 1.50 מ' סוג הצינור
(פוליאטילן בצפיפות גבוהה) צנרת וספחים!!! משל אותו יצרן , צנרת 

מורפת לפי ת"י 4476 ו EN1519 המותקן לפי הוראות יצרן מחובר בספחי 
ריתוך חשמלי ע"י אלקטרודות "ELECTRO-FIUSION" או בריתוך פנים 
לפי התקן, כולל כל האביזרים הדרושים להתפשטות וכד' כולל ספחים 

תליות וחיזוקים בקוטר 160 מ"מ.

6.7.1.0060

5,890.00 38.00 155.00 מ"א תוספת מחיר לצינורות הנ"ל הטמונים בקרקע עבור עטיפת בטון מזוין 
בעובי 10 ס"מ סביב הצינורות לפי פרט והנחיות מת"י.

6.7.1.0070

2,592.00 216.00 12.00 יח' קופסה בקורת נופלת ("/4"4) קוטר 100 מ"מ מ.P.P עם מכסה או מכסה 
מפליז מצופה כרום מתברג לפי ת"י 680 ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה" 

או שו"ע.

6.7.1.0080

10,563.00 1,509.00 7.00 יח' מחסום רצפה "/4"6 מ .H.D.P.E כולל מאריך ,צווארון איטום וסל מחורר 
מפלב"ם מורכבים לפי פרט עם מכסה רשת מפליז מצופה כרום מתברג לפי
ת"י 680 ומסגרת מרובעת תוצרת "מפה" או משולב בתעלת ניקוז מפלב"ם 

או שו"ע.

6.7.1.0090

1,764.00 1,764.00 1.00 יח' מחסום רצפה "/4"8 מפוליפרופילן קשיח כולל מאריך ,צווארון איטום וסל
 100 DN 615.0 מחורר מתחת לרשת , כולל מדף אל-חוזר מובנה. דגם

TON, 1.5 FLANGE תוצרת "דאלמר" או ש"ע לפי דין .195449 עם יציאה 
צידית /אופקית בקוטר 100 מ"מ ויריעות איטום ע"י טבעת פלב"ם וברגים.

6.7.1.0100

23,520.00 784.00 30.00 מ"א סבכת רשת מסורגת לתעלת ניקוז מבטון, הסבכה והזויתנים עשויים 
פלב"ם 316 לעומס מירבי 25 טון. חלקי הסבכה במידות: 0.40*1.0 מ' ,  

מידות הזויתנים 5.0*5.0 ס"מ הכל חרושתי כדוגמת תוצרת "הישריק" או 
ש"ע. הקבלן ישלח לאישור תכנון מפורט של הסבכה והתעלה טרם ביצוע.

6.7.1.0110

3,920.00 3,920.00 1.00 יח' שסתום אל חוזר לביוב "קלפה" בקו הגרויטציה עשוי פלסטיק קשיח עם 
פתח עליון ומגוף לניקוי, מחובר ע"י מופה ואטם בקוטר 160 מ"מ תוצרת 

"חוליות" או ש"ע.

6.7.1.0120

2,352.00 1,176.00 2.00 יח' ראש מרזב  DALLMER" או ש"ע ניקוז כפול! עם מוצא בקוטר "4  עשוי 
  1253 DIN EN לפי  UV פוליפרופילן עם סבכת רשת מפוליפרופילן מוגן

דגם: רינו , "/4",10  סדרה S-15 כולל כל האביזרים להתאמה לבידוד 
ואיטום הגג.

6.7.1.0130

1,666.00 833.00 2.00 יח' ראש מרזב  DALLMER" או ש"ע ניקוז כפול! עם מוצא בקוטר "3 עשוי 
  1253 DIN EN לפי  UV פוליפרופילן עם סבכת רשת מפוליפרופילן מוגן

דגם: רינו , "/3",6  סדרה S-15 כולל כל האביזרים להתאמה לבידוד 
ואיטום הגג.

6.7.1.0140

95,472.0095,472.0095,472.0095,472.00 נקזים ואיוורנקזים ואיוורנקזים ואיוורנקזים ואיוור 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תחנות שאיבה לביוב/ניקוז במרתף 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
238.00 238.00 קומפלט1.00 מתלה מצופי פיקוד מצינור נירוסטה 304 בקוטר "1 מכופף באורך 1.00 מ' . 6.7.2.0010

71.00 71.00 קומפלט1.00 שרוול .P.V.C קשיח בקוטר "2 ובאורך של 50 ס"מ חתוך בקצוות באלכסון 
לניקוז מנומטרים ופורקי לחץ.

6.7.2.0020

564.00 141.00 4.00 יח' קטעי צינור פלדה בקוטר "4 6", עובי דופן "5/32 עם ציפוי פנים מלט 
צמנט רב-אלומינה ועטיפת מגן חיצונית "טריו" באורך של עד 0.50 מ' 

כולל אוגן אטימה לפי פרט בתכנית פרטים עבור הכנות בקירות ותקרת 
בטון למעברי צנרת כדלקמן: צינורות כניסה לתא, צינורות איורור, צינורות

עליה ממשאבות, צינור גלישה.

6.7.2.0030

282.00 141.00 2.00 יח' מתלים "הוקרים" בתקרת בטון לתלית שרשראות המשאבות עשויים מצנרת
פלדה מגולבנת בקוטר "3/8 .

6.7.2.0040

238.00 238.00 קומפלט1.00 מעקה אחיזה בצמוד לסולם הירידה לתא מצינור נירוסטה 304 בקוטר "2 
מכופף באורך 1.00 מ'.

6.7.2.0050

141.00 141.00 1.00 יח' פלטה לסימון מצופים לפי פרט בתכנית הפרטים. 6.7.2.0060

3,837.00 3,837.00 קומפלט1.00 סולם באורך של כ-3.00 מ' עשוי מצינורות נירוסטה 304 או מפיברגלס 
כולל תמיכות ועיגונים לדופן התא והרכבתו בתא המשאבות.

6.7.2.0070

23,520.00 11,760.00 2.00 יח' מסגרת ומכסה לתא שאיבה מדגם BVE-GD 88 לעומס B125  מידות פתח 
80/80 תוצרת HAGO אוסטריה יבואן מנשה ברוך ושות' בע"מ עשוי פלדת 

אל חלד סיווג 304 , (נירוסטה 043) צירי פלדת אל חלד (נירוסטה). כולל 
בוכנות גז והתקן נעילה בטיחותי למניעת נפילת המכסה כולל אטם גומי 

למניעת ריחות מתואם לתקרת הבטון של התחנה מוצב מעל ה משאבות עם
גישה נוחה לסולם הכל לפי פרט.

6.7.2.0080

28,891.0028,891.0028,891.0028,891.00 תחנות שאיבה לביוב/ניקוז במרתףתחנות שאיבה לביוב/ניקוז במרתףתחנות שאיבה לביוב/ניקוז במרתףתחנות שאיבה לביוב/ניקוז במרתף 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
160.00 16.00 10.00 יח' שלטי סימון לצרכי זיהוי צנרת וציוד מסנדביץ פלסטיק עם חריטה בגודל 

10X5 ס"מ.
6.7.3.0010

4,110.00 274.00 15.00 יח' ביצוע של חורים ושרוולים למעבר צנרת מים,מי דלוחין ומי שופכין בקוטר
עד "10 ברצפת בטון  או קירות בטון או בתקרת בטון קיימית כולל כל חורי

בדיקה דרושים והחזרת השטח לקדמותו .

6.7.3.0020

2,775.00 111.00 25.00 יח' שעות עבודה ברג'י לשרברב סוג א'-א' לפי הוראת המפקח בלבד) לאיתור 
קווי מים ודלוחין פעילים, ניתוקם זמנית, חיתוך וסגירה, הכל לצורך 

עבודות הריסה ופינוי ושינויים במערכות או מתקנים.

6.7.3.0030

1,525.00 61.00 25.00 יח' שעות עבודה ברג'י כנ"ל אך לפועל פשוט/עוזר כולל הציוד לעבודה 6.7.3.0040

2,775.00 111.00 25.00 יח' שעות עבודה ברג'י (לפי הוראת המפקח בלבד) לצנר/שרברב/רתך מקצועי 
סוג א' - א' כולל הציוד לעבודה

6.7.3.0050

11,345.0011,345.0011,345.0011,345.00 שונותשונותשונותשונות 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

135,708.00135,708.00135,708.00135,708.00 מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין (סניט)מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין (סניט)מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין (סניט)מערכות תברואה וכיבוי אש בבנין (סניט) 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן (יועץ פיתוח) 14.1 תת פרק:

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

241,800.00 372.00 650.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחת אבן טבעית גיר קשה מסוג "ביר זית" בעובי 4 
ס"מ בעיבוד מוסמסם וגוון צהוב כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 15 ס"מ, 
מקסימלי 40 ס"מ. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד 

BD3 ,BD5 מישקים ומילויים. לפי פרט

6.14.1.0020

241,800.00241,800.00241,800.00241,800.00 עבודות אבן (יועץ פיתוח)עבודות אבן (יועץ פיתוח)עבודות אבן (יועץ פיתוח)עבודות אבן (יועץ פיתוח) 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש (יועץ אדריכל מבנים) 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,787.00 539.00 33.00 מ"א נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי 10 ס"מ, לרבות החיזוקים

הנדרשים ועיגון האבן, מעל מעקה בטון בפירים
6.14.2.0010

41,160.00 588.00 70.00 מ"א נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 35 ס"מ ועד 40 ס"מ ובעובי 5 ס"מ 
במחיר יסוד לאבן 220 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן, 

מעל מעקה בטון בקיר חיצוני

6.14.2.0020

58,947.0058,947.0058,947.0058,947.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש (יועץ אדעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש (יועץ אדעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש (יועץ אדעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש (יועץ אד 14.214.214.214.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים (יועץ אדריכל מבנים) 14.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,840.00 304.00 85.00 מ"א חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב עד 15 ס"מ בלוחות אבן בעיבוד 

"טלטיש", בעובי 5 ס"מ
6.14.4.0010

25,840.0025,840.0025,840.0025,840.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים (יועץ אדריכל מבניםעיבוד פתחים בקירות מחופים (יועץ אדריכל מבניםעיבוד פתחים בקירות מחופים (יועץ אדריכל מבניםעיבוד פתחים בקירות מחופים (יועץ אדריכל מבנים 14.414.414.414.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

326,587.00326,587.00326,587.00326,587.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבנה פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,800.00 14,700.00 4.00 טון קורת עוגנים זמניים. 6.19.5.0010

125,440.00 15,680.00 8.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 6.19.5.0020

20,384.00 2,548.00 8.00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה עבור צביעה בצבע אפוקסי 6.19.5.0030

204,624.00204,624.00204,624.00204,624.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

204,624.00204,624.00204,624.00204,624.00 מבנה פלדהמבנה פלדהמבנה פלדהמבנה פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - חדר אנרגיה-05 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
477,750.00 294.00 1,625.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס''מ
6.23.1.0010

9,750.00 6.00 1,625.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב-30

6.23.1.0020

487,500.00487,500.00487,500.00487,500.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - חדרביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - חדרביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - חדרביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - חדר 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

487,500.00487,500.00487,500.00487,500.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע קבוע - חדר אנרגיה-05 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
586,670.00 289.00 2,030.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 32 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 6" באורך עד

15 מ'
6.26.1.0010

586,670.00586,670.00586,670.00586,670.00 עוגן קרקע קבוע - חדר אנרגיה-05עוגן קרקע קבוע - חדר אנרגיה-05עוגן קרקע קבוע - חדר אנרגיה-05עוגן קרקע קבוע - חדר אנרגיה-05 26.126.126.126.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

586,670.00586,670.00586,670.00586,670.00 עוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקעעוגני קרקע 26262626 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

משטחי בטון 50 פרק:

מרצפי בטון 50.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
187,180.00 196.00 955.00 מ"ר מרצפי בטון ב-30 בעובי 5-35 ס"מ מוחלקים ומשופעים, יצוקים על גבי 

מרצפי בטון (נמדדים בנפרד), לרבות יציקה במשבצות, ויברציה במרטטים 
או בסרגלים אורכיים ופילוס, לא כולל החלקת הליקופטר.

6.50.3.0010

17,625.00 25.00 705.00 מ"ר תוספת מחיר למרצפי בטון עבור החלקת הליקופטר. 6.50.3.0020

204,805.00204,805.00204,805.00204,805.00 מרצפי בטוןמרצפי בטוןמרצפי בטוןמרצפי בטון 50.350.350.350.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

204,805.00204,805.00204,805.00204,805.00 משטחי בטוןמשטחי בטוןמשטחי בטוןמשטחי בטון 50505050 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
472,000.00 59.00 8,000.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנה גשרים וקירות תמך 6.51.2.0010

3,600.00 6.00 600.00 מ"ר הכנת תחתית החפיה למבנה גשרים וגירות תמך , והידוקה 6.51.2.0020
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כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - חדר מיישרים (אנרגיה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

475,600.00475,600.00475,600.00475,600.00 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:

475,600.00475,600.00475,600.00475,600.00 כבישיםכבישיםכבישיםכבישים 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

קווי מים וכיבוי אש (סניט) 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה כוללת את כל עבודות העפר שיש לבצע (חפירה/חציבה מילוי 

חוזר וכד') עפ"י המפרט הכללי פרק .57 מדידת הצנרת כוללת את כל 
עבודות העזר הדרושות להתקנת צנרת תת"ק וגלויה לרבות כל עבודות 

העזר הנדרשות ,תליות חיזוקים והעמדת ציוד. כמוכן כוללת את כל 
הספחים לצנרת בקוטר עד "2 (כולל).

את העבודות נשוא פרק זה יש לבצע עפ"י: הל"ת (הוראות למתקני 
תברואה), ת"י 1205 על כל חלקיו והמפרט הכללי הבינמשרדי על כל 

פרקיו וביחוד עפ"י פרק ,57 כמוכן עפ"י תוכניות ופרטים מצורפים, כתב 
כמויות זה והנחיות המפקח בשטח.

המילוי החוזר בתעלות פתוחות  יהיה מילוי חוזר מובא של מצע גרוס סוג 
א' מהודקים ל-96% מודיפייד א.א.ש.הו עובי השכבות 20 ס"מ, טסט 

וסילוק עודפי החומר החפור לפי הוראות המפקח, עלות הפינוי והבאת 
מצע למילוי חוזר כלול בעלויות סעיפי התקנת הצנרת .

880.00 176.00 5.00 מ"א צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 בלי תפר מורכב גלוי על קירות (צבוע) או 
תת"ק בעומק עד 1.00 מ' עם עטיפה חיצונית ע"י ציפוי פלסטי מותך ב 3 

שכבות "APC-GAL" חרושתי לפי ת"י 593 קוטר "3 מחובר בריתוך.

6.57.1.0040

1,056.00 176.00 6.00 יח' ספחי "T" וזויות מעברים ומצרים בקוטר "3 מצינור פלדה מגולבן סקדיול  
40 גלוי או טמונים בקרקע כולל עטיפת חוץ חרושתית.

6.57.1.0050

1,960.00 1,960.00 1.00 יח' חיבור קו מים מוצע בקוטר "3 לקו מים קים בכל קוטר תת"ק כולל ביצוע 
ניתוקים, עבודות לגישוש וגילוי הקו הקים גם בעבודת ידיים, ניתוק 

החלפת ספחים בריתוך והחזרת השטח למצבו הקודם. כולל ביצוע כל 
התיאומים הדרושים להפסקת מים , הורקת ומילוי קוים, חיטוי וכד' לפי 

הנחיות המפקח בשטח ובתיאום עם "הגיחון".

6.57.1.0060

2,372.00 593.00 4.00 יח' גוש בטון מזוין במידות 50*50*50 ס"מ מבוצע על זויות עליית צנרת לפני 
הקרקע לעיגון הצנרת .

6.57.1.0070

1,960.00 1,960.00 קומפלט1.00 הכנה בלבד ל"גמל" מים עם  מד -מים בקוטר "½1 הכולל: הכנות צנרת 
(עליה/ירידה מהקרקע) כולל פקקים מרותכים במידות לפי הפרט.

6.57.1.0080

8,228.008,228.008,228.008,228.00 קווי מים וכיבוי אש (סניט)קווי מים וכיבוי אש (סניט)קווי מים וכיבוי אש (סניט)קווי מים וכיבוי אש (סניט) 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת הביוב בתחום מגרש (סניט) 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: אספקת והנחת צינורות ביוב  כולל: חפירה ו/או חציבה, עטיפת 
חול ,מילוי חוזר וכל מרכיבי החמרים ועבודות לפי מפרט 57 והמיוחד 

ולפי תוכניות ופרטים מצורפים. מדידת הצנרת ותאי הבקרה והמתקנים 
התת"ק כוללת את כל עבודות העזר הדרושות להתקנתה תת"ק לרבות כל 
עבודות העזר הנדרשות ,מחיר הצנרת כולל כיסוי והידוק מבוקר בשכבות 

חול מובאות מאושר עד לקבלת הצפיפות הרצויה של צנרת ביוב טמונה 
בקרקע לפי תוכניות מצורפות והנחיות המפקח בשטח בלבד!.
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כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - חדר מיישרים (אנרגיה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המילוי החוזר בתעלות פתוחות  יהיה מילוי חוזר מובא של מצע גרוס סוג 

א' מהודקים ל-96% מודיפייד א.א.ש.הו עובי השכבות 20 ס"מ, טסט 
וסילוק עודפי החומר החפור לפי הוראות המפקח, עלות הפינוי והבאת 

מצא למילוי חוזר כלול בעלויות סעיפי התקנת הצנרת ותאי הבקרה.

5,100.00 255.00 20.00 מ"א צינור סניקה מצינור פלדה שחור בקוטר "4 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים
מלט צמנט ועטיפת חוץ חרושתית ב-3 שכבות "APC-GAL" מחובר בריתוך 

לפי ת"י ,530 כולל ספחים, טמון בקרקע בעומק עד 1.00 מ'.

6.57.2.0030

3,724.00 3,724.00 1.00 יח' תא בקרה מחוליות בטון טרומיות לפי ת"י 658 בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד
2.25 מ' כולל מחברי שוחה חרושתיים מסוג "איטוביב" או ש"ע ואטימה 

בין חוליות ע"י גומי אטימה כדוגמת איטופלסט או ש"ע, כולל עיבוד 
קרקעית התא מבטון רזה ע"י שבלונות בעבודת ידיים, כולל תקרה ומכסה 

ב.ב. לעומס עד 12.5 טון לפי ת"י 489.

6.57.2.0040

784.00 784.00 1.00 יח' מפל חיצוני לתא בקרה מצינור PVC לפי ת"י ,SN-8,884 בקוטר 160 מ"מ, 
בגובה עד 1.50 מ' לפי פרט.

6.57.2.0050

1,470.00 1,470.00 1.00 יח' הכנה לחיבור בעתיד לתא בקרה מוצע בכל עומק כולל ביצוע עיבוד של 
קרקעית התא, ביצוע חורים בדופן התא עם מחברים חרושתיים, הכל לפי 

הנחיות המפקח בשטח.

6.57.2.0060

11,078.0011,078.0011,078.0011,078.00 מערכת הביוב בתחום מגרש (סניט)מערכת הביוב בתחום מגרש (סניט)מערכת הביוב בתחום מגרש (סניט)מערכת הביוב בתחום מגרש (סניט) 57.257.257.257.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

19,306.0019,306.0019,306.0019,306.00 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:

מולטיטבולר (איטקין בלום) 60 פרק:

חדר מיישרים 60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,760.00 11,760.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות והגנה בפני ברקים למבנה חדר מיישרים בהתאם 

לתכניות ולקובץ תקנות 4271 לרבות טבעת גישור, יציאות חוץ,יציאה לפס
השואת פוטנציאלים ראשי, יציאות למערכת הגנה בפני פגיעות ברקים 

בגג וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הארקת 
יסודות.

6.60.1.0010

4,900.00 98.00 50.00 נקודה נקודת הכנה בשלד לחשמל ותאורת שרות בתחנת מיישרים כולל צינור 
מריכף ירוק קוטר 20 ביציקת תקרה ו/או קירות עם חוט משיכה מלוח 
חשמל ועד הנקודה. סיום בקופסא מלבנית 3 מקום או עגולה קוטר 50 

בקצה הנקודה.

6.60.1.0020

16,660.0016,660.0016,660.0016,660.00 חדר מיישריםחדר מיישריםחדר מיישריםחדר מיישרים 60.160.160.160.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

16,660.0016,660.0016,660.0016,660.00 מולטיטבולר (איטקין בלום)מולטיטבולר (איטקין בלום)מולטיטבולר (איטקין בלום)מולטיטבולר (איטקין בלום) 60606060 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

5,966,458.005,966,458.005,966,458.005,966,458.00 - חדר מיישרים (אנרגיה)- חדר מיישרים (אנרגיה)- חדר מיישרים (אנרגיה)- חדר מיישרים (אנרגיה) 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: - קווי גז

קווי גז 37 פרק:

קווי גז 37.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 98.00 100.00 מ"ק חפירות גישוש בהוראה מיוחדת של המפקח שאינה חלק מעבודות ותכולת 

עבודות החפירה לתעלות.
7.37.1.0010

לא לחישוב !!! 245.00 1,900.00 מ"א חפירה/חציבת  תעלה לעומק של 160 ס"מ (תשלום לפי חתך תיאורטי / 
טיפוסי) עבור הנחת קו גז בקוטר 250 מ"מ לפי חתך תעלה 

תיאורטי-טיפוסי כולל פירוק ופינוי תשתיות מבוטלות, חוצות ו/ או 
מקבילות בתוואי רצועת הגז, למקום שפיכה מאושר, כולל פינוי החומר 
החפור למקום שפיכה מאושר, לרבות ריפוד הצינור באמצעות חול נקי 
ע"פ הו ראות המפרט, כולל גדר בטיחות לעבודה בתעלה ע"פ הוראות 

המפרט

7.37.1.0020

לא לחישוב !!! 59.00 2,430.00 מ"א תוספת מחיר לסעיף חפירת/חציבת תעלות עבור העמקת החפירה/חציבה 
לכל 50 ס"מ נוספים לרבות חפירה/חציבה ופינוי כל החומר החפור למקום

שפיכה מאושר.

7.37.1.0030

לא לחישוב !!! 118.00 250.00 מ"ק מילוי חפירת/חציבת התעלה במצע סוג א', כולל הידוק מבוקר ע"פ הפרט
והמפרט (תשלום לפי חתך תיאורטי / טיפוסי)

7.37.1.0040

לא לחישוב !!! 79.00 250.00 מ"ק מילוי חפירת/חציבת התעלה בחומר נברר (מצע סוג ג')  כולל הידוק 
מבוקר ע"פ הפרט והמפרט (תשלום לפי חתך תיאורטי / טיפוסי)

7.37.1.0050

לא לחישוב !!! 323.00 1,550.00 מ"ק מילוי חפירת/חציבת התעלה בבחנ"מ- בטון CLSM ע"פ הפרט והמפרט  
(תשלום לפי חתך תיאורטי / טיפוסי)

7.37.1.0060

לא לחישוב !!! 98.00 400.00 מ"א מרצף בטון בעובי 6 ס"מ כולל זיון דגם אקרשטיין  או ש"ע עם הטבעה 
זהירות צינור גז להגנה על הצינור  השימוש בסעיף טעון אישור מקדמי 

בכתב ומראש של המזמין/ המפקח

7.37.1.0070

לא לחישוב !!! 490.00 50.00 מ"א צינור PVC קשיח דרג 12.5 בקוטר של 400 מ"מ, כולל חוט משיכה 7.37.1.0080

לא לחישוב !!! 588.00 50.00 מ"א צינור PE100 SDR 11 דרג 16 בקוטר של 450 מ"מ, כולל חוט משיכה 7.37.1.0090

לא לחישוב !!! 186.00 1,900.00 מ"א שכבת אספלט לכיסוי חלק עליון/ סופי של התעלה בעובי של עד 20 ס"מ, 
סוג אספלט, גודל גרגיר, סוג ביטומן ע"פ שכבות האספלט הקיים. כולל 

תכן תערובת ויישום בשכבות ע"פ הנחיות המזמין ו/או ע"פ מפרט עיריית 
ירושלים לרבות ציפוי יסוד וציפוי מאחה ככל שיידרש, כולל כל הדרוש 

עד לביצוע מושלם תשלום ומדידה לפי מטר אורך תעלה עבור סה"כ 
שכבה אחת עד 20 ס"מ (ולא עבור כל שכבת יישום) ע"פ רוחב טיפוסי/ 

תאורטי של התעלה ע"פ פרטי ביצוע, בלבד.

7.37.1.0100

קווי גזקווי גזקווי גזקווי גז 37.137.137.137.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קווי גזקווי גזקווי גזקווי גז 37373737 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

- קווי גז- קווי גז- קווי גז- קווי גז 7777 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/2021110

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי)

תשתיות לחברות תקשורת 18 פרק:

תשתיות לחברות תקשורת 18.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 42.00 2,100.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב

מ-46 ס"מ עד 70 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, סרט
סימון, והחזרת החומר החפור.

8.18.1.0010

לא לחישוב !!! 69.00 250.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-151 ס"מ עד 200 
ס"מ וברוחב מ-71 ס"מ עד 120 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 

ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

8.18.1.0020

לא לחישוב !!! 74.00 280.00 מ"א חפירת/חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-201 ס"מ עד 250 
ס"מ וברוחב מ-71 ס"מ עד 120 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 

ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

8.18.1.0030

לא לחישוב !!! 118.00 800.00 מ"ק מצע סוג א' למילוי תעלה 8.18.1.0040

לא לחישוב !!! 323.00 1,100.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 8.18.1.0050

לא לחישוב !!! 123.00 1,050.00 מ"א צינור PVC קשיח בקוטר "8  לתקשורת עם חוט משיכה 8 מ"מ 8.18.1.0060

לא לחישוב !!! 137.00 500.00 מ"א צינור PVC קשיח בקוטר "10  לתקשורת עם חוט משיכה 8 מ"מ 8.18.1.0070

לא לחישוב !!! 14.00 35,000.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11 בקוטר 50 מ"מ. 8.18.1.0080

לא לחישוב !!! 2,728.00 79.00 יח' תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ, תקרה 25 טון כולל מדרגות, 
מכסה יצקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 60 ס"מ לרבות זוג שלטים 

וברגים.

8.18.1.0090

לא לחישוב !!! 338.00 79.00 יח' תוספת חוליה בגובה 50 ס"מ לתא בקוטר 100 ס"מ, לרבות תוספת מדרגות
.

8.18.1.0100

לא לחישוב !!! 348.00 79.00 יח' תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של 40 טון D400 במקום 25 טון. 8.18.1.0110

לא לחישוב !!! 529.00 79.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 0.8 מטר . 8.18.1.0120

לא לחישוב !!! 1,676.00 19.00 יח' תוספת מחיר לתא בזק בכל גודל עבור בניתו על קו בזק קיים. 8.18.1.0130

לא לחישוב !!! 568.00 16.00 יח' חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 6 קנים. 8.18.1.0140

לא לחישוב !!! 637.00 10.00 יח' גילוי תא קיים  לרבות ניקוי התא. 8.18.1.0150

לא לחישוב !!! 2.00 35,000.00 יח' בדיקת לחץ לצינורות  63/50/40 מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי 
הוט/בזק/סלקום/אורנג'.

8.18.1.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/2021111

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: - תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2.00 35,000.00 יח' העברת מנדרול לצינורות 110 מ"מ ו/או 63/53/40 מ"מ 8.18.1.0170

לא לחישוב !!! 1,235.00 49.00 יח' פירוק ועקירת תא ביקורת לתקשורת מבטון בקוטרר ועומק עד 2 מטר 
ומילוי הבור ב-CLSM קומפ'

8.18.1.0180

לא לחישוב !!! 431.00 8.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש 
לפי דרישת מנה''פ

8.18.1.0190

לא לחישוב !!! 69.00 40.00 יח' חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 8.18.1.0200

לא לחישוב !!! 637.00 30.00 יח' עמוד עץ בגובה 10 מ', מותקן בקרקע או בקוביית בטון, לרבות פירוק 
לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן

8.18.1.0210

לא לחישוב !!! 627.00 30.00 יח' קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 1X1X1 מ', עם פינות 
קטומות צבוע לבן, כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות הרמה, בהתאם

למפרט ולתוכניות , לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני 
הקבלן

8.18.1.0220

לא לחישוב !!! 328.00 10.00 יח' עמוד משען לעמוד עץ, כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכו', לרבות 
פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן

8.18.1.0230

לא לחישוב !!! 230.00 30.00 יח' פרוק עמוד תאורה מעץ קיים באתר, כולל פרוק חיבורי החשמל על 
העמוד, פרוק הזרוע, הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר, הובלה ופריקה לכל

מקום שיורה מנה"פ

8.18.1.0240

תשתיות לחברות תקשורתתשתיות לחברות תקשורתתשתיות לחברות תקשורתתשתיות לחברות תקשורת 18.118.118.118.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות לחברות תקשורתתשתיות לחברות תקשורתתשתיות לחברות תקשורתתשתיות לחברות תקשורת 18181818 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

- תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי)- תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי)- תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי)- תשתיות לחברות תקשורת (מבנה אופציונאלי) 8888 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/2021112

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: טיפול בקרקע מזוהמת

טיפול בקרקע מזוהמת 90 פרק:

קידוחים ודיגומים לאיתור זיהום קרקע 90.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! למען הסר ספק, הביצוע לכל שלבי הקידוח, דיגום, אנליזות וכל שלבי 

הביניים יבוצעו לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקעות 
מזוהמות, לרבות לפי מסמך 'הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע' גרסה 
1 מתאריך אפריל 2016' וכן כל עדכון שלו ונספחיו, וכן 'הנחיות מקצועיות

לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא 
)כולל דיגום ערמות קרקע גדולות' גרסה 3 מתאריך מרץ 2018 וכן כל 

עדכון שלו ונספחיו. כל ביצוע פעולות באתר יבוצעו בהתאם להנחיות 
המשרד להגנת הסביבה.

לא לחישוב !!! 4,900.00 2.00 י"ע ביצוע קידוחים או נטילת דגימות לעומק הנדרש עם מכשיר או מכונה 
ייעודיים בהתאם לאופן הביצוע הנדרש ולפי הנחיות הגנ"ס לנושא, דיגום 

הקרקע ו/או גז הקרקע, התקנת בארות ניטור לגזי קרקע ודיגומם וכן כל 
פעולה הנדרשת לטובת ביצוע הדיגום ולקיחת האנליזות בהתאם להנחיות

היועץ הסביבתי על החפירה. ביצוע הקידוחים כוללים מדידת הנקודות 
הנדרשות עם מכשור GPS מתאים לרמת הדיוק המפורטת בסקר הקרע.

9.90.1.0020

לא לחישוב !!! 1,960.00 1.00 י"ע ליווי החפירה בשטח ולקיחת דיגומים, אנליזות, בדיקות גזים נדיפים וכל 
בדיקה נוספת שתידרש בהתאם להנחיות היועץ הסביבתי

9.90.1.0030

לא לחישוב !!! 147.00 25.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

 TPH  המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג
.(ORO+DRO)

9.90.1.0040

לא לחישוב !!! 147.00 1.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

.(GRO) TPH  המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג

9.90.1.0050

לא לחישוב !!! 245.00 10.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 
ICP המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג מתכות

9.90.1.0060

לא לחישוב !!! 245.00 6.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

VOC המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג

9.90.1.0070

לא לחישוב !!! 245.00 4.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

SVOC המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג

9.90.1.0080

לא לחישוב !!! 196.00 1.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג צורני כרום 3/6

9.90.1.0090

לא לחישוב !!! 980.00 יח' לקיחת אנליזת גז הקרקע ,TO-15 שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

המשרד להגנת הסביבה.

9.90.1.0100

קידוחים ודיגומים לאיתור זיהום קרקעקידוחים ודיגומים לאיתור זיהום קרקעקידוחים ודיגומים לאיתור זיהום קרקעקידוחים ודיגומים לאיתור זיהום קרקע 90.190.190.190.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 21/03/2021113

כתב כמויות למכרז מספר 210/2021
mעבודות להקמת תשתיות הרק"ל אינפרא 1 – קו כחול קטע 61 שדרות גולדה\הר חוצ

תת כתב: טיפול בקרקע מזוהמת

שלב הטיפול בקרקע בהתאם לממצאי הבדיקה 90.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! למען הסר ספק, הביצוע לכל שלבי החפירה, העירום, הפינוי, הטיפול וכל

שלבי הביניים יבוצעו לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לטיפול 
בקרקעות מזוהמות, לרבות לפי מסמך ' הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום 

ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא )כולל דיגום 
ערמות קרקע גדולות' גרסה 3 מתאריך מרץ 2018 וכן כל עדכון שלו 

ונספחיו בעת ביצוע הפעילות באתר, וכן שינוע הפסולת המסוכנת תבוצע 
בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

לא לחישוב !!! פינוי הקרקע יעשה בהתקשרות מול חברה שביצעה בעבר מספר פינויי 
קרקע מזוהמת , שקיבלו אישור מנהל מטעם אגף קרקעות מזוהמות במשרד

להגנת הסביבה בהיקף  פינוי ביולוגי ( מעל TPH 1800)  שלא פוחת מ 
4,000 טון סה"כ. ניתן לקיים התקשרות משנה במסגרת מכרז זה ובלבד 

שתתקיים עמידה בתנאים.

לא לחישוב !!! מ"ר פריסת יריעות פולאיתילן תקניות בעובי 1 מ"מ לפחות בשטחים המיועדים
לערימת הקרקעות הנחפרות, וכן כיסוי הערימות לאחר סיום החפירה 

בהתאם להנחיות הפיקוח

9.90.2.0030

לא לחישוב !!! כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות והנחיות המשרד להגנת הסביבה 
והיחידה הסביבתית של עיריית ירושלים על מנת למנוע נזק סביבתי (אבק,
רעשים וכו') ואי נוחות לתושבי הסביבה ובליווי יועץ בטיחות לכל שלבי 

העבודות.

לא לחישוב !!!  יבוצע רישום באמצעות הפיקוח של כל המשאיות היוצאות מאתר עבודה 
למטמנה על ידי ציון של תאריך וזמן היציאה, שקילה, מספרי זיהוי וגודל 

(נפח ומשקל) של המשאיות. הרישום יעמוד בהנחיות הנדרשות על ידי 
המשרד להגנת הסביבה לטופס מלווה למשאית הנושאת קרקע מזוהמת. 

הרישום יועבר בדיווח יומי למפקח וליועץ הסביבתי.

לא לחישוב !!! תשלום לקבלן יבוצע אך ורק לאחר אימות הנתונים מאתר העבודה ונתונים
רשומים מאתר הקצה (משקל ומספרי זיהוי של משאיות). התחשבנות על 

בסיס הצגת חשבונית מקורית בלבד.

לא לחישוב !!! מדידת כמויות הפסולת המעוברת במטמנת הפסולת: תכלול דיווח מלא 
חתום ומאושר של משקלים והאגרות של כל משלוחי הפסולת בשער 
המטמנה. כמו כן, תידרש גם מדידה מדגמית של המשקל הסגולי ע"י 

מדידת נפח המטען במשאית ומשקלו.

לא לחישוב !!! פינוי, שינוע וכניסה לאתר הטמנה מורשה יהיה רק באישור המשרד להגנת
הסביבה לכל משלוח מהאתר ובהסכמה מראש ובכתב. התשלום יהיה על 

בסיס קבלות חתומות של האתר.

לא לחישוב !!! הוצאת כל סוג קרקע מזוהמת מהאתר יהיה בכפוף לאישור המשרד להגנת 
הסביבה ואישור ליעד הפינוי. אין לבצע כל פעולה לפינוי ללא אישור 

בכתב מאת היועץ הסביבתי.

לא לחישוב !!! הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בעובי עד 20 ס"מ לאחר 
הידוק. ההידוק בבקרה מלאה לכל נפחו בכל שטחי המילוי.

לא לחישוב !!! 88.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה של קרקע ו/או פסולת מסוגים שונים. המחיר כולל 
מיון, הפרדת הפסולת באמצעים ידניים, מכניים, בצורה מוחלטת עד 

לביצוע מושלם של העבודה, ניפוי, גריסה, איסוף ועירום זמני של קרקע 
נקיה מפסולת בערמות בגודל של עד 2,500 מ"ק לצורך בדיקת רמת זיהום, 

לרבות מדידת הבורות לאחר סיום החפירה ומדידת ערימות הקרקע 
המיועדות לפינוי, וכן החזרתה של קרקע לא מזוהמת לאזור מילוי, 

התאמתה לדרישות המפרט ופיזורה בשכבות בעובי 20 ס"מ לאחר הידוק, 
ופינוי עודפי עפר של קרקע נקיה מפסולת לאתר שפיכה מורשה.

9.90.2.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,900.00 2.00 י"ע ביצוע קידוחים או נטילת דגימות לעומק הנדרש עם מכשיר או מכונה 

ייעודיים בהתאם לאופן הביצוע הנדרש ולפי הנחיות הגנ"ס לנושא, דיגום 
הקרקע ו/או גז הקרקע, התקנת בארות ניטור לגזי קרקע ודיגומם וכן כל 
פעולה הנדרשת לטובת ביצוע הדיגום ולקיחת האנליזות בהתאם להנחיות

היועץ הסביבתי על החפירה. ביצוע הקידוחים כוללים מדידת הנקודות 
הנדרשות עם מכשור GPS מתאים לרמת הדיוק המפורטת בסקר הקרע.

9.90.2.0120

לא לחישוב !!! 1,960.00 2.00 י"ע ליווי החפירה בשטח ולקיחת דיגומים, אנליזות, בדיקות גזים נדיפים וכל 
בדיקה נוספת שתידרש בהתאם להנחיות היועץ הסביבתי

9.90.2.0130

לא לחישוב !!! ביצוע דיגומי קרקע מוודאים לאחר החפירה על ידי דוגם מוסמך ובהתאם 
להנחיות המשרד להגנת הסביבה לרבות ביצוע מדידות ובקרות בשטח 

.PID באמצעות מכשיר

לא לחישוב !!! ביצוע דיגומי ערימות לאחר החפירה על ידי דוגם מוסמך ובהתאם 
להנחיות המשרד להגנת הסביבה לרבות ביצוע מדידות ובקרות בשטח 

.PID באמצעות מכשיר

לא לחישוב !!! 147.00 60.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

 TPH המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג
.(ORO+DRO)

9.90.2.0160

לא לחישוב !!! 147.00 10.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

.(GRO) TPH המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג

9.90.2.0170

לא לחישוב !!! 245.00 30.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 
ICP המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג מתכות

9.90.2.0180

לא לחישוב !!! 245.00 30.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

VOC המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג

9.90.2.0190

לא לחישוב !!! 245.00 10.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

SVOC המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג

9.90.2.0200

לא לחישוב !!! 147.00 10.00 יח' לקיחת אנליזה לדגימת הקרקע, שליחתה למעבדה מוסמכת וקבלת 
תוצאות רשמיות מהמעבדה עבור תוצאות האנליזות בהתאם להנחיות 

המשרד להגנת הסביבה עבור דגימת קרקע למזהמים מסוג צורני כרום 3/6

9.90.2.0210

לא לחישוב !!! 784.00 יח' ביצוע דיגומי מים מבורות החפירה במידת הצורך על ידי דוגם מוסמך 
ושליחה למעבדה מוסמכת וביצוע אנליזה עבור המרכיבים הבאים (הכמות

כוללת בדיקה לכלל האנליזות הנדרשות): שמנים, מינרלים, 
,VOC,SVOC’s מתכות (אין צפי לביצוע אך נדרש להשלים מחיר 

אופציונלי)

9.90.2.0220

לא לחישוב !!! 147.00 500.00 טון העמסת ושינוע קרקע מזוהמת בערכים של עד TPH=1800 מ"ג/לק"ג 
(בהתאם לערך הסף העדכני לפי הנחיות הגנ"ס במועד הביצוע), הובלתה 

לאתר שפיכה מאושר ומוסדר ופיזורה בהתאם לנוהלי האתר, לרבות 
תשלום היטל הטמנה ואגרות כניסה. התשלום יבוצע בהתאם לקבלות בגין

תשלום לאתר הטמנה בהתאם להנחיות הפיקוח בכתב ביומן העבודה 
ורישום יציאת משאיות מאתר העבודה.

9.90.2.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! באחריות המשנע להצטייד בביטוח להובלת חומרים מסוכנים או כל ביטוח

נדרש המאפשר העברת פסולת זו לפי כל דין.

לא לחישוב !!! העמסת פסולת מסוגים שונים (לרבות קרקע מזוהמת לפי הנחיות המשרד 
להגנ"ס), הובלתה לאתר שפיכה מאושר ומוסדר ופיזורה בהתאם לנוהלי 

האתר לרבות תשלום היטל הטמנה ואגרות כניסה. התשלום יבוצע בהתאם
לקבלות בגין תשלום לאתר הטמנה בהתאם להנחיות הפיקוח בכתב ביומן 

העבודה ורישום יציאת משאיות מאתר העבודה.

לא לחישוב !!! באחריות המשנע להצטייד בביטוח להובלת חומרים מסוכנים או כל ביטוח
נדרש המאפשר העברת פסולת זו לפי כל דין.

לא לחישוב !!! 245.00 500.00 טון העמסת ושינוע קרקע מזוהמת בערכים של מעל TPH=1800 מ"ג/לק"ג 
(בהתאם לערך הסף העדכני לפי הנחיות הגנ"ס במועד הביצוע), הובלתה 

לאתר שפיכה מאושר ומוסדר ופיזורה בהתאם לנוהלי האתר, לרבות 
תשלום היטל הטמנה ואגרות כניסה. התשלום יבוצע בהתאם לקבלות בגין

תשלום לאתר הטמנה בהתאם להנחיות הפיקוח בכתב ביומן העבודה 
ורישום יציאת משאיות מאתר העבודה.

9.90.2.0270

לא לחישוב !!! באחריות המשנע להצטייד בביטוח להובלת חומרים מסוכנים או כל ביטוח
נדרש המאפשר העברת פסולת זו לפי כל דין.

לא לחישוב !!! העמסת חומר מסוכן, הובלתו לאתר שפיכה מאושר ומוסדר ופיזורו 
בהתאם לנוהלי המשרד להגנת הסיבה והאתר לרבות תשלום היטל הטמנה

ואגרות כניסה. התשלום יבוצע בהתאם לקבלות בגין תשלום לאתר 
הטמנה בהתאם להנחיות הפיקוח בכתב ביומן העבודה, שקילה ורישום 

יציאת משאיות מאתר העבודה. באחריות המשנע להצטייד בביטוח 
להובלת חומרים מסוכנים או כל ביטוח נדרש המאפשר העברת פסולת זו 

לפי כל דין.

לא לחישוב !!! מחיר העבודה כולל כלל העלויות הביטוחיות הקשורות לביצוע עבודה זו,
לרבות הובלת קרקע מזוהמת.

לא לחישוב !!! מובהר בזאת כי עלות הפינוי כפי שמוצגת במכרז זה הינה הצעה כוללת. 
במתן הצעת מחיר מתחייב הקבלן להשלים את פעולת החפירה והפינוי 

ללא דרישות לתשלום נוסף לזיהום חריג ובלבד שערכיו מצוינים בסעיפי 
מכרז זה.

לא לחישוב !!!
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