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03/02/2021 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 1עמוד: חסוי

212/2021מכרז מספר :

שיקוע דוכיפת

אהוד לויתן מנהל פרוייקט: 35,049,875.80 אומדן (ללא מע"מ):

הפרדה מפלסית דוכיפת 748 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

שיקוע דוכיפת 1 תת כתב:

סה"כ נושא

5,665,406.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

5,665,406.00עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:

201,000.00 עבודות איטום - למעט מנהור בכרייה 1.5.1 תת פרק:

201,000.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

406,450.00 חפירות, צנרת וכבלים לתאורה 1.8.1 תת פרק:

676,438.00 יסודות בטון, עמודים ופנסים 1.8.2 תת פרק:

205,000.00 מרכזית מאור חדשה 1.8.3 תת פרק:

1,055,600.00 עבודות הכנה לחברת חשמל ישראלי 1.8.4 תת פרק:

21,600.00 עבודות הכנה לחברת חשמל מזרח ירושלים 1.8.5 תת פרק:

174,874.00 עבודות העתקת תשתיות הוט 1.8.6 תת פרק:

185,750.00 עבודות העתקת תשתיות בזק 1.8.7 תת פרק:

280,100.00 מערכת תאורה במנהרה 1.8.8 תת פרק:

7,300.00 מערכת הארקות למנהרה 1.8.9 תת פרק:

85,680.00 1.8.10 עבור שתי מרכזיות תאורהDALIמערכת בקרה  תת פרק:

424,700.00 תאורה זמנית 1.8.11 תת פרק:

3,523,492.00עבודות חשמל,תאורה ותק' 1.8 סה"כ לפרק:

21,750.00 סיוד וצביעה על טיח, בטון ולבנים 1.11.1 תת פרק:

21,750.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

450,000.00 עבודות אבן-שיקוע 1.14.1 תת פרק:

41,000.00 עבודות אבן-קירות פיתוח 1.14.2 תת פרק:

491,000.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

404,905.00 תשתיות רמזורים ובקרה 1.18.1 תת פרק:

272,025.00 תשתיות תקשורת עירונית 1.18.2 תת פרק:

676,930.00תשתיות רמזורים, בקרה ותקשורת עירונית 1.18 סה"כ לפרק:

327,545.00 גשרי שילוט - מבנה 1.19.2 תת פרק:

785,400.00 מסגרות חרש 1.19.5 תת פרק:

1,112,945.00מבני פלדה 1.19 סה"כ לפרק:

8,322,700.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23.1 תת פרק:

8,322,700.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23 סה"כ לפרק:

663,500.00 עוגן קרקע קבוע 1.26.1 תת פרק:

663,500.00עוגני קרקע 1.26 סה"כ לפרק:

806,590.00 אבני שפה וריצופים 1.40.2 תת פרק:

183,739.00 ריהוט רחוב 1.40.4 תת פרק:

336,177.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום 1.40.54 תת פרק:



סה"כ נושא

1,326,506.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:

141,001.00 הכנה ועיבוד, שתילה ונטיעה 1.41.1 תת פרק:

137,012.00 עבודות השקייה 1.41.2 תת פרק:

89,195.00 צנרת ושוחות 1.41.3 תת פרק:

367,208.00עבודות גינון והשקיה - פיתוח 1.41 סה"כ לפרק:

30,000.00 חפירות גישוש 1.51.1 תת פרק:

513,050.00 עבודות עפר-קונסטרוקציה 1.51.2 תת פרק:

555,679.50 עבודות הכנה ופירוק 1.51.10 תת פרק:

667,400.00 עבודות עפר-כבישים 1.51.20 תת פרק:

343,425.00 מצעים ותשתיות 1.51.30 תת פרק:

1,618,622.00 עבודות אספלט 1.51.40 תת פרק:

65,000.00 צנרת ניקוז 1.51.62 תת פרק:

330,240.00 מעבירי מים (מובל סגור)  ותעלות 1.51.63 תת פרק:

104,040.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 1.51.64 תת פרק:

54,100.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 1.51.65 תת פרק:

756,750.00 צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין 1.51.66 תת פרק:

289,640.00 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות 1.51.67 תת פרק:

57,895.00 תמרור ושילוט 1.51.81 תת פרק:

186,800.00 צביעה וסימון דרכים 1.51.82 תת פרק:

39,100.00 משאבות ביוב וניקוז 1.51.83 תת פרק:

297,050.00 מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות 1.51.84 תת פרק:

217,180.00 מעקות בטיחות מפלדה 1.51.92 תת פרק:

6,125,971.50סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

1,567,350.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 1.54.1 תת פרק:

269,785.00 עבודות מנהור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי 1.54.2 תת פרק:

1,837,135.00עבודות מנהור 1.54 סה"כ לפרק:

הערות לפרקי חפירת תעלות 1.57.1 תת פרק:

38,325.00 )10-"20 מ"מ ("250-500חפירת תעלות לצינורות  1.57.3 תת פרק:

17,425.00 PVCאספקת והובלת צנרת  1.57.4 תת פרק:

22,550.00 הנחת צינורות והרכבתם 1.57.5 תת פרק:

הערות לתאי ביקורת 1.57.6 תת פרק:

27,640.00 1.57.7 מ'1.00תאי ביקורת בקוטר פנימי  תת פרק:

4,750.00 1.57.8 מ'1.25תאי ביקורת בקוטר פנימי  תת פרק:

4,760.00 תיקוני תאי ביקורת 1.57.9 תת פרק:

19,355.00 עבודות שונות 1.57.12 תת פרק:

775.00 תקוני גדרות ורצפות 1.57.13 תת פרק:

25,625.00 עבודות אספלט 1.57.14 תת פרק:

2,430.00 החלפת מכסים ורשתות 1.57.15 תת פרק:

163,635.00קווי מים, ביוב ותיעול 1.57 סה"כ לפרק:

3,305,654.00 הסדרי תנועה זמניים 1.60.10 תת פרק:

714,000.00 גידור אקוסטי זמני 1.60.20 תת פרק:

4,019,654.00הקצבים 1.60 סה"כ לפרק:

שיקוע דוכיפתסה"כ לתת כתב: 134,518,832.50

עבודות מים עבור הגיחון 2 תת כתב:

סה"כ נושא

293,413.00 הנחת קווים 2.1.1 תת פרק:

293,413.00הנחת קווי מים מפלדה 2.1 סה"כ לפרק:

67,650.00 עבודות עפר 2.2.1 תת פרק:

67,650.00עבודות עפר 2.2 סה"כ לפרק:

7,084.00 אביזרים 2.3.1 תת פרק:

600.00 . 2.3.2 תת פרק:

7,684.00התקנה והרכבת אביזרים 2.3 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

10,367.00 תאים 2.4.1 תת פרק:

10,367.00תאים ומוצרים טרומים 2.4 סה"כ לפרק:

27,106.00 עבודות בטון 2.5.1 תת פרק:

27,106.00עבודות בטון 2.5 סה"כ לפרק:

4,530.00 ריצוף 2.6.1 תת פרק:

2,364.00 גדרות ומדרגות 2.6.2 תת פרק:

79,250.00 אספלט 2.6.3 תת פרק:

86,144.00ריצופים גדרות ואספלטים 2.6 סה"כ לפרק:

13,336.00 עבודות לפי שעות 2.7.1 תת פרק:

13,336.00עבודות לפי שעות 2.7 סה"כ לפרק:

25,343.30 . 2.8.1 תת פרק:

25,343.30עבודות בתנאים מיוחדים 2.8 סה"כ לפרק:

רשימת חומרים 2.9.1 תת פרק:

רשימת חומרים 2.9 סה"כ לפרק:

עבודות מים עבור הגיחוןסה"כ לתת כתב: 2531,043.30

35,049,875.80סה"כ לכל כתב הכמויות:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

הערות 0.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בכל מקום בו מופיע חפירה/חציבה הסעיף כולל פינוי החומר לאתר

שפיכה מאושר ותשלום אגרות. מובהר כי במידה וישנו פירוק אספלט,
בטונים, שוחות, צינורות מבוטלים,הנ"ל חלק ממחיר החפירה ולא ישולם
עבורם על פירוק בנפרד אלא אם קיים סעיף בכתב הכמויות ושהפעלתו
מאושרת מראש ע"י המפקח. עוד מובהר כי מחיר החפירה כולל חפירה/
חציבה בסלע רצוף ועבודת ידיים במידה ויידרש, וחפירה בכל סוג קרקע

מעל מכשולים, תשתיות וכו'. המחירים בכל סעיפי הקירות והבניה
בפרויקט, כוללים מינוי קונסטרוקטור מטעם הקבלן שיתכנן ויפקח על
הביצוע האלמנטים. מובהר כי במידה ותהיה סתירה בין המחיר שינתן

בסעיפים זהים בכתב הכמויות בין תתי הפרקים השונים, יבחר הסע

בכל מקום בו מופיעות הפניות לפרטי אדריכלות יש להסתכל בחוברת
פרטי האדריכל.                                           בורות גישוש לא ישולמו

בנפרד והינם חלק מסעיפי החוזה. בכל מקום בו מופיע בכתב הכמויות
. במידה ולא צוין1הפניה לפרט אדריכלות, יש להסתכל בחוברת פרטים פ-

 אחרת, פרט תשלום (פ.ת) הינו לפי ההנחיות המופיעות בעיריית
ירושלים. לא תשולם תוספת בגין הובלה, אחסנה, שמירה, וכיצ"ב. על

הקבלן לתזמן את רכישת החומר והובלתו לשטח בהתאם לשלבי הביצוע.

הערות 0.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,800.00 400.00 32.00 מ"ר  מ"מ מורכבות מיריעת פילטר9יריעות ניקוז דו שכבתיות בעובי כולל של 

.P.P, ויריעה אטימה H.D.P.E דוגמת delta terraxx
2.1.0010

29,150.00 530.00 55.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.1.0020

10,700.00 535.00 20.00 מ"ק 2.1.0030 להגנה על איטום20בטון ב-

79,500.00 530.00 150.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 2.1.0040

94,500.00 1,050.00 90.00 מ"ק 2.1.0050 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

402,500.00 1,150.00 350.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

2.1.0060

17,910.00 995.00 18.00 מ"ק 2.1.0070 במידות כלשהם.30טבלות יסוד מבטון ב-

1,341,000.00 1,490.00 900.00 מ"ק  בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות30קירות ציפוי מבטון ב-
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות

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

2.1.0080

490,000.00 1,400.00 350.00 מ"ק 2.1.0090 יצוקים30כרכובים מבטון ב-



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,450.00 1,010.00 45.00 מ"ק 2.1.0100 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30מרצפי בטון ב-

114,000.00 1,200.00 95.00 מ"ק 2.1.0110  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30קירות בטון ב-

256,200.00 1,220.00 210.00 מ"ק 2.1.0120 למעבירים תחתיים, שטוחות, בעוביים שונים30תקרות בטון ב-

2,746.00 1,373.00 2.00 מ"ק 2.1.0130 בחתך מלבני בחתכים כלשהם.30עמודי בטון ב-

595,000.00 1,700.00 350.00 מ"ק  למעבירים תחתיים, תחתית התקרה בצורת קמרון,30תקרות בטון ב-
בעוביים שונים נמדדות מקצה עליון של קירות זקופים

2.1.0140

25,800.00 1,290.00 20.00 מ"ק קורות עליונות ו/או תחתונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים
 בחתך כלשהו30תחתיים מבטון ב-

2.1.0150

71,640.00 36.00 1,990.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 2.1.0160

21,000.00 100.00 210.00 מ"ק  בתוספת ערב מפחית התכווצות דוגמת50תוספת מחיר עבור בטון ב-
CHRYSO-30 במקום ב

2.1.0170

45,600.00 38.00 1,200.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 2.1.0180

503,750.00 325.00 1,550.00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 2.1.0190

1,342,250.00 4,130.00 325.00 טון #  לזיון בטון לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

2.1.0200

10,500.00 30.00 350.00 יח' 2.1.0210 מ'0.5 ובאורך עד 4 בקוטר "P.V.Cנקזים בקירות בטון מצינור 

8,750.00 25.00 350.00 יח' 2.1.0220 עבור כיס חצץ בגב הקיר4תוספת מחיר לנקזים בקוטר "

9,880.00 76.00 130.00 מ"א 2.1.0230 מ''מ100נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 

980.00 140.00 7.00 מ"ק פילטר אורכי בחתך כלשהוא במילוי חצץ נקי עטוף יריעת בד גאוטכני 2.1.0240

31,200.00 78.00 400.00 מ"א  מ''מ, לרבות פילטר חצץ100נקז אנכי כולל צינור שרשורי  מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

2.1.0250

102,600.00 108.00 950.00 יח' 2.1.0260 מ''מ  כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.25אינסרט להארכת זיון בקוטר 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,665,406.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

5,665,406.00 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום - למעט מנהור בכרייה 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,550.00 65.00 70.00 מ"ר ) בהלחמה מלאה,S.B.Sאיטום רצפות ביריעות ביטומניות אלסטומריות (

 מ"מ2שכבה אחת בעובי 
5.1.0010

90,750.00 165.00 550.00 מ"ר ) בעלות כושרS.B.Sאיטום קירות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ ו/או במערכת ביטומנית מיושמת בחם5הידבקות לבטון הטרי בעובי 

 מ"מ בנקודת מדידה3 מ"מ (יבש) אך לא פחות מ 3.5לעובי של 

5.1.0020

36,000.00 180.00 200.00 מ"ר 2) בהלחמה מלאה, S.B.Sאיטום תקרות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ כ"א4יריעות בעובי 

5.1.0030

69,700.00 41.00 1,700.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום
ביטומנית

5.1.0040

201,000.00 עבודות איטום - למעט מנהור בכרייה 5.1 סה"כ לתת פרק:

201,000.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל,תאורה ותק' 8 פרק:

חפירות, צנרת וכבלים לתאורה 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 75.00 320.00 מ"א  ס"מ כולל ריפוד חול,50 ס"מ וברוחב 100חפירה/חציבה לכבלים בעומק 

סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק.
8.1.0010

8,000.00 80.00 100.00 מ"א  ס"מ50 ס"מ וברוחב 120חפירה/חציבה לכבלים בחצית כביש בעומק 
כולל ריפוד חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק.

8.1.0020

17,200.00 40.00 430.00 מ"א  לשימוש בחציית8 דרג PVC 4צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר " 
 מ"מ8כביש כולל חבל משיכה 

8.1.0030

29,700.00 18.00 1,650.00 מ"א  מ"מ כולל חבל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ.8משיכה בקוטר 

8.1.0040

27,200.00 16.00 1,700.00 מ"א  מ"מ כולל חבל50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"8משיכה בקוטר 

8.1.0050

31,500.00 30.00 1,050.00 מ"א  מ"מ עם חוט75תוספת עבור בצוע צינור שרשורי קוברה דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ בתוך קיר השיקוע עבור הזנה לעמוד תאורה, גשרי8 משיכה בקוטר 

שילוט ומגבילי גובה משולב בקיר השיקוע כולל כל אביזרי עזר הנדרשים
וכן בגשרי שילוט ובמגבילי גובה.

8.1.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 7עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,000.00 30.00 700.00 מ"א  מ"מ עם חוט50תוספת עבור בצוע צינור שרשורי קוברה דו שכבתי בקוטר 

 מ"מ בתוך קיר שיקוע עבור הזנה לעמוד תאורה עבור8 משיכה בקוטר 
 (הכבל ישולם בנפרד) משולבת בקיר השיקוע כולל כלDALIמערכת 

אביזרי עזר הנדרשים

8.1.0070

21,000.00 30.00 700.00 מ"א  מ"מ עם50תוספת עבור בצוע צנרת שרשורי בקוברה דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ בתוך קיר השיקוע עבור מוליך הארקה מנחושת8חוט משיכה בקוטר 

 מ"מ (המוליך ישולם בנפרד) הזנה לעמודי תאורה. משולבת בקיר35
השיקוע כולל כל אביזרי עזר הנדרשים

8.1.0080

156,000.00 130.00 1,200.00 מ"א 8.1.0090 ממ"ר5X25N2XYכבל חשמל מנחושת 

750.00 75.00 10.00 מ"א 8.1.0100 ממ"ר5X16N2XYכבל חשמל מנחושת 

27,500.00 55.00 500.00 מ"א 8.1.0110 ממ"ר.5X10N2XYכבל חשמל מנחושת 

39,600.00 33.00 1,200.00 מ"א 8.1.0120 ממ"ר35מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

1,400.00 700.00 קומפלט2.00  כולל שרוול מתכווץ בחום3X25N2XYמופה מתכווצת בחום לכבל עד 
כולל חפירה וכיסוי

8.1.0130

1,600.00 800.00 קומפלט2.00  לעמוד תאורה5X25N2XY+35CUחיבור כבל חשמל תת קרקעי 
קיים/מרכזיה קיימת בשטח כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים

קומפלט

8.1.0140

406,450.00 רת וכבלים לתאורה חפירות, צנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות בטון, עמודים ופנסים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,000.00 4,000.00 14.00 יח'  מטר דגם קוני עגול מגולוון לפי סטנדרט מחלקת10עמוד תאורה בגובה 

מאור רחובות כולל פתח ציוד, פלטת יסוד, ברגי יסוד, מתאם להתקנת
זרוע כולל הובלה התקנה וחיבור קומפלט

8.2.0010

7,000.00 3,500.00 2.00 יח'  מטר קוני עגול מגולוון לפי10אספקה בלבד של עמוד תאורה בגובה 
סטנדרט מחלקת מאור רחובות כולל פתח ציוד, פלטת יסוד, מתאם

להתקנת זרוע, כולל הובלה למחסני מחלקת המאור

8.2.0020

23,800.00 1,700.00 14.00 יח'  ס"מ100X100X120 מטר במידות כלליות 10יסוד בטון לעמוד תאורה 
 מ"מ (ללא אורך הכיפוף)1100X1+1/4 כולל ברגי יסוד "300מבטון ב - 

כולל חפירת הבור עבורו והארקת יסוד

8.2.0030

56,000.00 3,500.00 16.00 יח'  מטר דגם קוני עגול מגולוון לפי סטנדרט מחלקת8עמוד תאורה בגובה 
מאור רחובות כולל פתח ציוד, פלטת יסוד, ברגי יסוד מתאימים להתקנת

זרוע כולל הובלה ו התקנה וחיבורים קומפלט

8.2.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 8עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 3,000.00 2.00 יח'  מטר קוני עגול מגולוון לפי8אספקה בלבד של עמוד תאורה בגובה 

סטנדרט מחלקת מאור רחובות כולל פתח ציוד פלטת יסוד מתאם להתקנת
זרוע כולל הובלה למחסני מחלקת מאור קומפלט

8.2.0050

40,000.00 2,500.00 16.00 יח'  מטר שיותקן ומשולב על הקיר תומך של8יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 
 ס"מ. מאושר על ידי מהנדס120X50X120 שיקוע במידות כלליות 

 מ"מ (650X11/8קונסטרוקציה כולל סוג וחיזוק בטון כולל ברגי יסוד "
 מ"מ40X4ללא הכיפוף) כולל תאום צנרת חשמל ותקשורת פס הארקה 

כולל הארקת יסוד מרותך לברזלים של השיקוע, קומפלט.

8.2.0060

400.00 400.00 1.00 יח'  ס"מ דגם פנימית עגולה50X50 מטר במידות 8-10זרוע לעמוד תאורה 
יחידה מתוך מפרט המאור העירוני

8.2.0070

8,000.00 500.00 16.00 יח'  ס"מ דגם פנימית עגולה כפולה50X50 מטר במידות 8זרוע לעמוד תאורה 
מתוך מפרט המאור העירוני

8.2.0080

4,200.00 700.00 6.00 יח'  ס"מ דגם פנימית עגולה כפולה50X50 מטר במידות 10זרוע לעמוד תאורה 
 מתוך מפרט המאור העירוני

8.2.0090

9,600.00 1,200.00 8.00 יח'  ס"מ דגם פנימית עגולה50X50 מטר במידות 10זרוע לעמוד תאורה 
משולשת מתוך מפרט המאור העירוני

8.2.0100

4,200.00 1,400.00 3.00 יח'  ס"מ דגם50X50אספקה והתקנת זרוע על עמוד תאורה קיים במידות 
פנימית עגולה משולשת מתוך מפרט המאור העירוני כולל פרוק הזרוע

הקיימת החלפת כבלי הזנה לכל פנס קומפלט

8.2.0110

1,500.00 1,500.00 1.00 יח'  ס"מ גם פנימית עגולה50X50 מטר במידות 10זרוע לעמוד תאורה 
מרובעת מתוך מפרט המאור העירוני

8.2.0120

1,700.00 1,700.00 1.00 יח'  ס"מ דגם50X50אספקה והתקנת זרוע על עמוד תאורה קיים במידות 
פנימית עגולה מרובעת מתוך מפרט המאור העירוני כולל פרוק הזרוע

הקיימת

8.2.0130

129,000.00 4,300.00 30.00 יח'  יבואן סיטילייטTECO 1- 48XP-G3-700 MA- 104Wג"ת לד מוגן מים דגם 
 מטר10/8 צבוע בצבע לפי מפרט עירית ירושלים להתקנה בראש עמוד 

LEDע"ג זרוע (שתשולם בנפרד) לפי סטנדרט של מחלקת מאור עם נורת 
כמפורט בחישובי תאורה ורפלקטור כולל ציוד אינטגרלי כבל חיבור

לפתח הציוד שבעמוד כולל התקנתו בראש העמוד .

8.2.0140

48,000.00 4,800.00 10.00 יח'  יבואןTECEO1- 48XP-G3-1000MA-150Wגוף תאורת לד מוגן מים דגם 
סיטילייט צבוע בצבע לפי מפרט עירית ירושלים להתקנה בראש עמוד

 מטר ע"ג זרוע (תשלום בנפרד) לפי סטנדרט של מחלקת מאור10/8
ירושלים כולל נורות ורפלקטור כמפורט בחישובי התאורה

8.2.0150

120,000.00 4,000.00 30.00 יח'  יבואןTECEO1- 40XP-G3-700MA-87Wגוף תאורת לד מוגן מים דגם 
סיטילייט צבוע בצבע לפי מפרט עירית ירושלים להתקנה בראש עמוד

 מטר ע"ג זרוע (תשלום בנפרד) לפי סטנדרט של מחלקת מאור10/8
ירושלים כולל נורות ורפלקטור כמפורט בחישובי התאורה

8.2.0160

10,500.00 3,500.00 3.00 יח'  של סיטילייט צבועTECEO1אספקה בלבד של ג"ת לתאורת חוץ דגם 
 כולל ציוד אינטגרלי,104W LEDבצבע לפי בחירת האדריכל עם נורת 
כולל הובלה למחסני מחלקת המאור

8.2.0170
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 4,000.00 1.00 יח'  של סיטילייט צבוע בצבעTECB01אספקה בלבד של ג"ת לתארת חוץ דגם 

 כולל ציוד אינטגרלי, כולל150W LED לפי בחירת האדריכל עם נורת 
הובלה למחסני מחלקת המאור.

8.2.0180

1,800.00 1,800.00 1.00 יח' 80שוחת מעבר במדרכה לכבלי תאורה עבור חציית כביש, עגולה בקוטר 
 טון עם25 ס"מ למשקל 60 ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה 163ס"מ ועומק 

סמל תאורה כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון

8.2.0190

45,900.00 2,700.00 17.00 יח' 80שוחת מעבר בכביש לכבלי תאורה עבור חציית כביש, עגולה בקוטר 
 טון עם40 ס"מ למשקל 60 ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה 163ס"מ ועומק 

סמל תאורה כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון

8.2.0200

800.00 800.00 קומפלט1.00 תוספת לביצוע שוחת מעבר לתאורה במדרכה שתיבנה  על צנרת קיימת
כולל חפירה זהירה כולל חיבור הצנרת וכל העבודות הדרושות

8.2.0210

2,800.00 1,400.00 קומפלט2.00  מ"מ19 מטר מפלדה מצופה נחושת בקוטר 3אלקטרודת הארקה באורך 
כולל החדרתה אנכית לקרקע, מופות, ראשי קידוח, כולל שוחת ביקורת

 טון ומילוי חצץ וכולל שלט "הארקה לא25 ס"מ עם מכסה 60בקוטר 
לפרק" קומפלט

8.2.0220

5,000.00 1,000.00 קומפלט5.00 8.2.0230 טון40תוספת לשוחת הארקה עם מכסה 

7,000.00 100.00 70.00 יח' 10KA עם ניתוק האפס, C דגם 6A+Nמאמ"ת חד פאזי עם ניתוק האפס 
מותקן בפתח הציוד שבעמוד/בקופסה בראש העמוד

8.2.0240

4,800.00 150.00 32.00 יח'  ממ"ר חמרן5X35מהדקי מסילה עם בורג נפרד לכל מוליך עבור כבלים 
 מהדקים) מותקנים בפתח הציוד שבעמוד/בקופסה בראש4(המחיר עבור 

העמוד

8.2.0250

8,288.00 259.00 32.00 יח' מגש ציוד מפלסטיק דגם ירושלים להתקנת מהדקי מסילה
ומאמ"ת/מאמת"ים עבור הפנס/פנסים מותקן בפתח הציוד

שבעמוד/בקופסה בראש העמוד

8.2.0260

9,600.00 300.00 32.00 יח' 3 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד/בקופסה בראש העמוד

8.2.0270

3,000.00 50.00 60.00 יח'  מאושר של עירית3Mבצוע שרוול כפפה מתכווץ לראש כבלים כדוגמת 
ירושלים

8.2.0280

3,000.00 50.00 60.00 יח' ביצוע שילוט תקני על כבלי כניסה ויציאה בעמודי תאורה כמפורט 8.2.0290

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל של מערכת התאורה של מאור רחובות בדיקת בודק
מוסמך/חח"י ובצוע כל התיקונים הדרושים עד להשלמת המתקן עפ"י

דרישות הבודק. המחיר כולל תשלום עבור הבדיקה לבודק מוסמך/חח"י
ובצוע תיקון כל הליקויים שידרשו.

8.2.0300
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 פרוק קומפלט של מתקן התאורה הקיים ברחוב, כולל עמודים, פנסים על

הקירות ושל העמודים, תא ביקורת, צנרת אינסטלציה חשמלית, כבלים
מוליכים על הקירות וכו' כולל מסירתם בצורה מסודרת למחלקת המאור

או סילוק לאחר הטמנה כולל תשלום האגרה. כולל כל העבודות קומפלט.

8.2.0310

21,700.00 700.00 31.00 יח'  מטר. בצבע כמפורט ומאושר ע"י עירית10-8צביעת עמוד תאורה בגובה 
ירושלים קומפלט

8.2.0320

250.00 250.00 1.00 יח' צביעת זרוע יחיד כמפורט בתכנית ולפי מפרט עירית ירושלים 8.2.0330

9,200.00 400.00 23.00 יח' צביעת זרוע כפול כמפורט בתכנית ולפי מפרט עירית ירושלים 8.2.0340

4,400.00 550.00 8.00 יח' צביעת זרוע משולש כמפורט בתכנון ולפי מפרט עירית ירושלים 8.2.0350

676,438.00 יסודות בטון, עמודים ופנסים 8.2 סה"כ לתת פרק:

מרכזית מאור חדשה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 60,000.00 קומפלט1.00  חדשה של עיריית385אספקה והתקנה של מרכזית מאור רחובות מס' 

ירושלים דגם המעודכן על ידי מחלקת מאור עירית ירושלים ומאושר גודל
 כולל פסי צבירה כולל כל האביזרים וחומרי העזר3X125A מפסק ראשי 

קומפלט

8.3.0010

55,000.00 55,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של מרכזית מאור רחובות חדשה  של עירית
ירושלים,עבור השיקוע דגם המעודכן ומאושר על ידי מחלקת מאור עירית

, כולל פסי צבירה, כולל כל האביזרים3X63Aירושלים, גודל מפסק ראשי 
וחומרי העזר קומפלט

8.3.0020

20,000.00 10,000.00 2.00 יח' תשלום לחברה בקרה עבור בצוע יחידת קצה לפיקוד אלחוטי במרכזית
מאור. הבצוע ע"י הקבלן או ישירות ע"י המזמין.

8.3.0030

14,000.00 7,000.00 קומפלט2.00 חפירת בור ויציקת יסוד מסוג "ח" כולל גם כלוב פרדיי ע"י ברזלים
70X45X125טמונים בבטון לפי פרט של מחלקת מאור רחובות. במידות 

 כולל כל2015ס"מ למרכזית מאור חדשה של עיריית ירושלים דגם 
העבודות הדרושות .

8.3.0040

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00 חפירת בור ויציקת יסוד עבור ארון מדידה של חח"י לפי פרט התקנה של
ארון מדידה ותאום עם מפקח חח"י. קומפלט

8.3.0050

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 חפירת בור ויציקת יסוד עבור ארון מונה חברת החשמל לפי פרט התקנה
ותאום עם מפקח חח"י קומפלט

8.3.0060

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 בצוע החלפת מרכזית תאורה קיימת למרכזיה חדשה כולל כל חומרי עזר
הנדרשים כולל מרכזיה זמנית הארכת כבלי חשמל תאומים עם חח"י -

עירית ירושלים ומפקח ולא להשאיר הרחובות בלי תאורה אפילו לילה
אחד הכל קומפלט

8.3.0070
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 15,000.00 קומפלט2.00  ס"מ למרכזית מאור חדשה50X220 ס"מ במידות 250גומחה מבטון בגובה 

+ ארון מונה חח"י לפי פרט של מחלקת מאור רחובות קומפלט כולל
דלתות פלדה בגוון לפי בחירת האדריכל והמזמין

8.3.0080

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 8.3.0090 ולנקות את המרכזיה קומפלט324ביצוע איזון פאזה למרכזיה קיימת 

4,000.00 2,000.00 2.00 יח' בדיקת בודק מוסמך למרכזיה תאום והשלמת כל התיקונים הדרושים עד
להשלמת המתקן על פי דרישות הבודק קומפלט

8.3.0100

205,000.00 מרכזית מאור חדשה 8.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת חשמל ישראלי 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,400.00 80.00 580.00 מ"א  ס"מ  עבור שלושה80 ס"מ ורוחב 120חפירה/חציבה של תעלה בעומק 

 חשמל (הצינורות ישולמו בנפרד) כולל ריפוד חול, סרט6 או "8צינורות "
סימון,  מילוי במצע מובא כיסוי והידוק עפ"י פרט בתוכנית

8.4.0010

1,500.00 100.00 15.00 מ"א ס"מ עבור העמקת80ס"מ ורוחב 120תוספת למחיר חפירה/חציבה בעומק 
 ס"מ לצורך התקנת צנרת חשמל מתחת לצינור180החפירה עד לעומק של 

ניקוז חדש.

8.4.0020

14,000.00 70.00 200.00 מ"א  ס"מ עבור60 ס"מ ורוחב 120חפירה/ חציבה של תעלה במדרכה בעומק 
 כבלים של חברת החשמל (הנחת הכבלים תעשה על ידי חח"י) כולל2-3

ריפוד חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא, כיסוי והידוק

8.4.0030

79,800.00 280.00 285.00 מ"א  ס"מ עבור200 ס"מ ורוחב 150חפירה וחציבה של תעלה בכביש בעומק 
"14X8,צנרת לחשמל הצינורות ישולמו בנפרד כולל ריפוד חול, סרט סימון 

 מילוי במצע מובא כיסוי והידוק עפ"י פרט בתוכנית

8.4.0040

103,500.00 230.00 450.00 מ"ק .CLSMתוספת למחיר החפירה עבור מילוי חוזר של החפירה בחומר  8.4.0050

106,200.00 90.00 1,180.00 מ"א  6אספקה והתקנה, לפי הנחיות המפקח בכתב, של צינור מסוג פקסגול "
 מ"מ8לפי סטנדרט חברת החשמל עם חוט משיכה מניילון בקוטר 

8.4.0060

516,000.00 120.00 4,300.00 מ"א  8אספקה והתקנה, לפי הנחיות המפקח בכתב, של צינור מסוג פקסגול "
 מ"מ8לפי סטנדרט חברת החשמל עם חוט משיכה מניילון בקוטר 

8.4.0070

28,000.00 400.00 70.00 מ"א  ס"מ55 מטר לגובה 2 להגנת צנרת פקסגול ברוחב של 20יציקת בטון ב-
8 שרוולים של צינור "14בתאום ובאישור המפקח. בתוך הבטון יונחו 

 שלבים. הצינורות ישולמו בנפרד.3בשתי שכבות . העבודה תבוצע ב- 

8.4.0080

56,000.00 350.00 160.00 מ"א חישוף והטיית כבלים קיימים של חברת החשמל מאזור כביש קיים
למדרכה בתאום מפקח חח"י כולל חפירות גישוש לזיהוי התוואי, כולל

חפירה מושלמת בכביש לגילוי כל הכבלים. כולל החזרת הכביש
והמדרכה לקדמותה מאושר על ידי מנהל הפרויקט קומפלט

8.4.0090
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,200.00 300.00 54.00 יח' ) אוPLASSON באמצעות ריחוך לפלסאון (8בצוע מופה בצנרת פקסגול "

ש"ע לפי שלבי ביצוע עבודות מאושר על ידי מפקח חח"י קומפלט
8.4.0100

8,000.00 2,000.00 4.00 מ"א D400החלפת מכסים הקיימים של שוחות חברת חשמל למכסים תקניים 
מאושר ע"י חח"י

8.4.0110

80,000.00 800.00 100.00 מ"א  ס"מ שיונח100 ס"מ ובאורך של 80 ס"מ ברוחב של 10לוח מבטון בעובי 
בחפירה כהגנה על התשתית של חח"י ובאישור המפקח

8.4.0120

1,055,600.00 ה לחברת חשמל ישראלי עבודות הכנ 8.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה לחברת חשמל מזרח ירושלים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,400.00 80.00 180.00 מ"א  ס"מ עבור שלושה80 ס"מ ורוחב 120חפירה/חציבה של תעלה בעומק 

 חשמל (הצינורות ישולמו בנפרד) כולל ריפוד חול, סרט6 או "8צנורות "
סימון, מילוי במצע מובא כיסוי והידוק עפ"י פרט בתוכנית

8.5.0010

7,200.00 90.00 80.00 מ"א  6אספקה והתקנה , לפי הנחיות המפקח בכתב, של צינור מסוג פקסגול "
 מ"מ8לפי סטנדרט חברת החשמל עם חוט משיכה מניילון בקוטר 

8.5.0020

21,600.00 ה לחברת חשמל מזרח ירושלים עבודות הכנ 8.5 סה"כ לתת פרק:

עבודות העתקת תשתיות הוט 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כלליות כתב הכמויות מתייחס לאופני המדידה והתשלום כפי

המופיע במפרט הטכני המיוחד ובמפרטים הטכניים הכלליים של חברות
התקשורת המצורפות למכרז זה ומחובתו ואחריותו של הקבלן לפעול ע"פ

הנ"ל.כל העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות שאושרו ע"י חברות
התקשורת, וע"י קבלנים מאושרים בחב' התקשורת וע"פ נהלי העבודה

הנהוגים בחברות התקשורת.כל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אנשי
חברות התקשורת וכלול במחירי היחידה. על הקבלן למסור הודעה בכתב

לחברות התקשורת על תחילת העבודות עבורם ולתאם עבודתו עימם בזמן
 ביצוע עבודות בקרבת תשתיות תקשורת. ביצוע עבודות התשתית יהיה
רק על ידי קבלנים המאושרים לביצוע ע"י חברות התקשורת. כמו כן על

חברת מוריה רשאית לבטל את פרק התקשורת ולמסור את כולו או חלקו
לחברת התקשורת או הקבלן מטעמה, לביצוע עבודות במסגרת "קידום

זמינות" ו/או במהלך העבודה השוטפת - כל זאת ללא תמורה נוספת
לקבלן.

לתשומת לב הקבלן כי בפרויקט זה יידרש הקבלן לבצע את העבודה
בסמיכות אל תשתיות רבות של גורמים אחרים. מובהר בזאת כי לא

תשולם כל תוספת שהיא  עבור קושי כזה או אחר בעת ביצוע העבודה
בסמיכות אל תשתיות בתוואי המיועד.
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה והתקנת מכסים לתאי תקשורת (על ידי הקבלן ועל חשבונו). על

הקבלן להוביל את המכסים מהמפעל או מהמחסן.סרטים יסופקו ע"י
הקבלן בכל העבודות ומחירם כלול בסעיף החפירה.אין להתחיל בעבודה

ללא פיקוח חברות התקשורת. התוכניות המאושרות לביצוע ימסרו על ידם
 לקבלן.מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת , וכל האמור בפרק ז ה

יכלול גם אספקה, הובלה, הנחה, חפירה/חציבה, הידוק, תושבת החול או
חמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת באורכים נדרשים וחיתוך

הצנרת בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמה לדופן התעלה ואו
מיתקן הניקוז, חיבור לצנרת קיימת ואו מתוכננת כולל כל האביזרים וכל

הנדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.על הק

עבודות בטון

6,500.00 325.00 20.00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 8.6.0060

מתקן לתלית תשתית תקשורת מזנית על עמודי עץ

4,400.00 110.00 40.00 מ"א  מ''מ  עם חוט משיכה8.6, עובי דופן 10 דרג 8 קשיח בקוטר 'P.V.Cצינור 
 מ''מ.8מנילון שזור בקוטר 

8.6.0080

7,500.00 1,500.00 5.00 יח'  מ', מותקן בקרקע או12אספקה והתקנה לאתר של עמוד עץ בגובה 
בקוביית בטון. ע"פ תכנון קונס' מאושר ע"י הקבלן

8.6.0090

1,120.00 560.00 2.00 יח' אספקה התקנה והובלה של עמוד משען לעמוד עץ, כולל אדנים, מוט,
בורג, וו לעיגון מוט מתיחה וכל הדרוש לעיגון

8.6.0100

36,000.00 18,000.00 2.00 יח'  מ', מותקן בקרקע15תכנון, ביצוע ואספקה לאתר של עמוד פלדה בגובה 
עם יסוד בטון או בקוביות בטון ע"פ תכנון קונס' מאושר ע"י הקבלן,

המחיר כולל פירוק וסילוק.

8.6.0110

4,620.00 660.00 7.00 יח' אספקה והתקנה של קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות
1X1X1מ', עם פינות קטומות צבוע לבן, כולל צינור פלדה לעמוד וכולל

אוזניות הרמה, בהתאם למפרט ולתוכניות.

8.6.0120

7,200.00 900.00 8.00 יח'  מטר) והובלתם למחסן15פירוק עמוד עץ ופלדה כולל בטונדה (בגובה עד 
העירייה או סילוקם מהשטח ע"פ הוראות המפקח

8.6.0130

תשתיות תקשורת

38,400.00 160.00 240.00 מ"ק  מ' מפני הקרקע,באמצעות כל כלי3חפירה ו/או חציבת תעלה  בעומק עד 
 מכאני שיידרש לרבות חופר- תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע
כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני ומילוי החפירה במצע סוג
א'מהודק בשכבות מבוקרות החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה
לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות מחוץ לתחומי הפרויי קט (מדידה לפי

נפח חפירה כמפורט במפרט הטכני)

8.6.0150

1,800.00 180.00 10.00 מ"ק  מ' (ועד עומק כלשהוא ללא3חפירה ו/או חציבה כנ"ל אך בעומק גדול מ 
הגבלה)

8.6.0160

11,040.00 230.00 48.00 מ"ק 8.6.0170 במקום מצע א'CLSMתוספת לסעיף חפירה עבור מילוי ב 
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,440.00 22.00 520.00 מ"א  מ"מ כולל מחברים50 בקוטר 11 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט 

 מ"מ. כולל אספקה,הנחת והשחלת8 ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 
הצנרת.

8.6.0180

324.00 2.70 120.00 מ"א  מ"מ לצנרת4-8אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 
קיימת כולל ניקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה אחת ללא קשרים

 מטר מכל קצה קשור לתא.1 ובקצה השרוול יושאר עודף של 

8.6.0190

1,300.00 2.50 520.00 מ"א  מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי63/50/40בדיקת לחץ לצינורות  
הוט/בזק/סלקום/פרטנר.

8.6.0200

1,300.00 2.50 520.00 מ"א 8.6.0210 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

1,300.00 650.00 קומפלט2.00 גילוי תא קיים  לרבות ניקוי התא. 8.6.0220

1,520.00 380.00 4.00 יח' 8.6.0230 מטר .0.5צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

2,400.00 600.00 קומפלט4.00 8.6.0240 קנים.6חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 

13,500.00 4,500.00 קומפלט3.00  טון כולל מדרגות,40 ס"מ, תקרה 100 ס"מ ובגובה 100תא בקרה בקוטר 
 ס"מ60 בקוטר D400 טון 40מכסה יצקת דגם הוט/סלקום לעומס של 

לרבות זוג שלטים וברגים. כולל חפירה למיקום התא ופינוי החומר החפור
 לאתר מורשה

8.6.0250

1,800.00 600.00 קומפלט3.00  ס"מ, לרבות תוספת מדרגות100 ס"מ לתא בקוטר 50תוספת חוליה בגובה 
. 

8.6.0260

6,000.00 3,000.00 קומפלט2.00 תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת
קיימת עם סיב אופטי

8.6.0270

1,910.00 955.00 2.00 יח' CLSMפירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג. כולל מילוי ב  8.6.0280

13,500.00 45.00 300.00 מ"ר 8.6.0290 ס"מ5 בעובי 3/4תיקון זמני לאספלט כביש/מדרכה תא"צ 

174,874.00 עבודות העתקת תשתיות הוט 8.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות העתקת תשתיות בזק 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,200.00 80.00 140.00 מ"א 4 עד 2 ס"מ עבור 50 ס"מ וברוחב 120חפירה / חציבה של תעלה בעומק 

 מ"מ צינורות לבזק (הצינורות ישולמו בנפרד) כולל ריפוד חול,50בקוטר 
סרט סימון מילוי במצע סוג א', כיסוי והידוק

8.7.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 15עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,500.00 95.00 100.00 מ"א 4 צינורות "4 ס"מ עבור 60ס"מ ורוחב 130חפירה/חציבה של תעלה בעומק 

 (הצינורות ישולמו בנפרד) כולל ריפוד חול,סרט סימון, מילוי באמצע
מובא סוג א' כיסוי והידוק

8.7.0020

22,500.00 150.00 150.00 מ"א 4 צינורות "9ס"מ עבור 90ס"מ ורוחב 150חפירה/חציבה של תעלה בעומק 
 שכבות (הצינורות ישולמו בנפרד) כולל ריפוד חול, סרט2מונחים ב-

סימון, מילוי באמצע מובא סוג א', כיסוי והידוק.

8.7.0030

2,550.00 170.00 15.00 מ"א  ס"מ עבור העמקת90 ס"מ ורוחב 150תוספת למחיר חפירה/תעלה בעומק 
 ס"מ לצורך התקנת צנרת תקשורת מתחת לצינור210החפירה עד לעומק 

ניקוז חדש.

8.7.0040

3,750.00 250.00 15.00 מ"א  ס"מ בתוואי של80 ס"מ ורוחב 200ביצוע חפירה/חציבה של תעלה בעומק 
 ס"מ מתחת30 צנרת בזק קיימת לצורך הנמכת צנרת בזק הקיימת בכ-

לצינור ניקוז חדש, כולל חפירה זהירה על מנת לגלות את צנרת הבזק,
 הקצוות וכולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים.2וכולל הנמכתה ב-

8.7.0050

17,600.00 22.00 800.00 מ"א  לפי סטנדרט חדש של בזק13.5 מ"מ יק"ע 50צינור פוליאטילן בקוטר  
 מ"מ.8כולל גם חוט משיכה מניילון בקוטר 

8.7.0060

6,000.00 3,000.00 2.00 יח'  של בזק עשוי מבטון במידות לפי סטנדרט בזקPתא טלפונים בקרקע דגם 
כולל חפירה להכנת מקום בקרקע, דיפון וכיסוי הקרקע, כולל גם תקרה

 קומפלט00D4 טון 40ומכסה דגם כביש 

8.7.0070

6,000.00 6,000.00 1.00 יח'  של בזק עשוי מבטון במידות לפי סטנדרט בזק2Aתא טלפונים בקרקע דגם 
 כולל חפירה להכנת מקום בקרקע, דיפון וכיסוי הקרקע, כולל גם תקרה

 קומפלטD400 טון 40ומכסה דגם כביש 

8.7.0080

37,500.00 50.00 750.00 מ"א  לפי סטנדרט של בזק עם חוט4אספקה בלבד של צנרת פקסגול בקוטר "
 מ"מ8משיכה מנילון 

8.7.0090

15,000.00 20.00 750.00 מ"א 8 עם חוט משיכה מנילון בקוטר 4הנחה בלבד של צנרת פקסגול בקוטר "
מ"מ בחפירה מוכנה בשורה אחת אוה שני שכבות כמפורט בתכנית

קומפלט

8.7.0100

9,750.00 250.00 39.00 יח' ) אוPLASSON באמצעות רתוך פלסאון (4בצוע מופה  בצנרת פקסגול "
ש"ע לפי שלבי ביצוע עבודות מאושר על ידי מפקח בזק קומפלט

8.7.0110

3,600.00 1,200.00 3.00 יח'  טון40תוספת למחיר החלפת מכסים של תא בזק קיים לסוג דגם כביש 
D-400כולל התאמה מושלמת וכל אביזרי עזר הנדרשים קומפלט 

8.7.0120

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 ביצוע בדיקת תא בזק קיים תאום ותכנון על ידי מהנדס קונסטרוקציה של
קבלן מאושר על ידי יועץ קונסטרוקציה ומנהל הפרויקט כולל חיזוק של

תקרה וקירות של התא הקיים עבור הכביש והתאמתו לכביש זמני וכביש
 טון. על הקבלן לשמור כל אביזרים שבתא40קבוע עתידי כולל מכסים של 

8.7.0130
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00  ס"מ בצווארון תא בזק קיים במדרכה20ביצוע חיתוך והנמכה של כ- 

40 ס"מ) כולל התקנת מכסה לכביש לעומס 110(גובה צווארון נוכחי כ- 
טון, כולל בדיקה ואישור על ידי קונסטרוקטור של הקבלן להתאמת התא

לנסיעה בכביש כולל על העבודות וחומרי העזר הדרושים קומפ'

8.7.0140

3,000.00 1,000.00 3.00 יח' 8.7.0150 שיבנה על צנרת קיימת2A או 1A או Pתוספת למחיר תא בזק מסוג 

400.00 400.00 קומפלט1.00  צינורות חדשים2חיצוב של פתח בתא בזק תא קרקעי קיים לצורך חבור 
לרבות תקון הבטון ואטום לאחר בצוע הצנרת כולל גם כיסוי והידוק.

8.7.0160

2,400.00 1,200.00 קומפלט2.00  צינורות חדשים9חיצוב של פתח בתא בזק תת קרקעי קיים לצורך חיבור 
 צול לרבות תיקון הבטון ואיטום לאחר ביצוע הצנרת כולל גם4בקוטר 

כיסוי והידוק

8.7.0170

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 פירוק חלקי של תשתיות הבזק הקיימות באתר לרבות פירוק עמודים,
כבלים, ארונות בזק, תיבות, מחברים וכו' לפי הוראות מפקח בזק

ומסירתם לבזק באופן מסודר כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים
קומפלט

8.7.0180

185,750.00 עבודות העתקת תשתיות בזק 8.7 סה"כ לתת פרק:

מערכת תאורה במנהרה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,200.00 200.00 31.00 יח' נקודת תאורה כולל קופסת חיבורים מוגן מים מותקן על תעלת פח בתוך

שיקוע כולל כל אביזרי עזר הנדרשים להתקנת גופי תאורה והשלמת
חיבורים ואישור מחלקת מאור קומפלט

8.8.0010

14,000.00 14.00 1,000.00 מ"א 8.8.0020 ממ"ר שאינו כלול במחיר נקודה תאורה3X2.5N2XYכבל חשמל 

13,000.00 13.00 1,000.00 מ"א 8.8.0030 מ"מ  שאינו כלול במחיר נקודה20צינור פלסטי קשיח גלוי מרירון בקוטר 

12,000.00 12.00 1,000.00 מ"א  מ"מ כבה מאליו עם חוט משיכה עבור מערכת20צינור מריכף בקוטר 
DALI

8.8.0040

21,600.00 120.00 180.00 מ"א  ס"מ כולל מכסה כדוגמת30X10תעלת פח מגולוונת  בגלוון קר במידות 
חברת "נילי" או ש"ע מותקנת על הקיר ו/או מתחת למנהרה לפי פרט

 של לירד אוMFKבאמצעות קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 
 ש"ע אחר תעשיתי בעל תקן מוכר. מחיר התעלה כולל את החיזוקים,

הקונזולות, המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

8.8.0050

49,500.00 5,500.00 9.00 יח'  של חב' שרדר יבואןGL2 C-5068-XP-500maג"ת להארת מנהרה דגם 
 כולל ציוד ונורות מותקן ע"ג קיר המנהרה51W LEDסיטילייט עם נורות 

כולל חיבורים וחומרי העזר הדרושים

8.8.0060
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,700.00 3,700.00 1.00 יח'  שלGL2 C-5068-XP-500maאספקה בלבד של ג"ת להארת מנהרה דגם 

 כולל ציוד ונורות כולל51W LEDחב' שרדר יבואן סיטילייט עם נורות 
הובלה למחסני מחלקת המאור

8.8.0070

143,000.00 6,500.00 22.00 יח'  של חב'OMNI STAR 5140-144LED-700maג"ת להארת מנהרה דגם 
 כולל ציוד ונורות מותקן ע"ג322W LEDשרדר יבואן סיטילייט עם נורות 

קיר המנהרה כולל חיבורים וחומרי העזר הדרושים

8.8.0080

17,100.00 5,700.00 3.00 יח' OMNI STARאספקה בלבד של ג"ת להארת מנהרה דגם 
5140-144LED-700ma 322 של חב' שרדר יבואן סיטילייט עם נורותW

LEDכולל ציוד ונורות כולל הובלה למחסני מחלקת המאור 

8.8.0090

280,100.00 מערכת תאורה במנהרה 8.8 סה"כ לתת פרק:

מערכת הארקות למנהרה 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,800.00 10.00 280.00 מ"ר 4271מערכת הארקת יסודות למנהרה בהתאם לתוכניות ולקובץ תקנות 

לרבות טבעת גישור, יציאות חוץ, מעברי תפר, יציאות לפס השוואה
פוטנציאלים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים למערכת הארקת יסודות

 קומפ'

8.9.0010

1,200.00 600.00 קומפלט2.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השואת פוטנציאלים ראשי למנהרה מנחושת 
 החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים

 מקום20%להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר ועוד 
שמור, המחיר כולל גם חיבור לפס מגולוון של מערכת הארקת יסודות

שבוצעה ע"י אחרים לרבות השלמת המערכת ע"י יציאות חוץ וכו'. פ ס
ההשואות יותקן בתוך תיבת מתכת שקועה בקיר.

8.9.0020

3,300.00 33.00 100.00 מ"א 8.9.0030 ממ"ר35מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

7,300.00 מערכת הארקות למנהרה 8.9 סה"כ לתת פרק:

8.10 עבור שתי מרכזיות תאורהDALIמערכת בקרה  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 1,000.00 4.00 יח'  בתא אביזרים או פנס כולל כל חיבוריםDALIיחידת מגבר מערכת 

ואביזרי עזר הנדרשים קומפלט
8.10.0010

12,500.00 250.00 50.00 יח' קופסת חיבורים מוגן מין בתא העמוד על המגש אביזרים עבור תקשורת
DALIכולל מהדקים לחיבור כבל תקשורת ראשי כולל כבל תקשורת עד 

מהדקי תקשורת בפנס כולל כל אביזרי העזר הנדרשים קומפלט

8.10.0020

25,200.00 12,600.00 2.00 יח' GPRSבקר תאורה לתאורה לתאורת רחובות כולל תוכנת תפעול ומודם 
לשילוט ממרכז הבקרה כולל מגע עזר וכמפורט בתכניות דגם

ENLUMIMASTER-SLCהמשווק ע"י אנלטק 

8.10.0030

12,400.00 6,200.00 2.00 יח'  כניסות דיגיטליות דגם8 כתובית דיגיטליות ו DALI 2550 ערוצי 4בקר ל 
EN-CDC-STEREETמשווק על ידי אנלטק 

8.10.0040
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,200.00 3,100.00 2.00 יח' כנה לבקר לתאורת רחובות דגםu כולל ת232/485מתאם תקשורת ייעודי 

EN-CDC-STEREETמשווק על ידי אנלטק 
8.10.0050

2,600.00 1,300.00 2.00 יח' EN-REP-DALI מרכבי של מגבר תקשורת דגם REPEATER-DALIיחידת 
משווק על ידי אנלטק

8.10.0060

2,600.00 1,300.00 2.00 יח'  משווקEN-PS-DALI מרכבי של מגבר התקשורת דג DALIיחידת ספק כח 
על ידי אנלטק

8.10.0070

480.00 240.00 2.00 יח' 8.10.0080  מגושר שלושה יחידות1X10Aמאמ"ת חד קטבי 

200.00 100.00 2.00 יח' 8.10.0090 מצבים סביבותי4אמפר 10מפסק פיקוד בורר 

19,500.00 13.00 1,500.00 מ"א   כולל כל  החיבורים2X1.5N2XY DALIכבל תקשורת עבור מערכת 
בעמודי תאורה גלאי תנועה וממוקם עד השלמת מערכת קומפלט

8.10.0100

85,680.00 8.10 עבור שתי מרכזיות תאורהDALIמערכת בקרה  סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה זמנית, אשר יסופק, יותקן

ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העבודה. מתקן התאורה
יפורק לאחר הפעלת התאורה הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה

ויותקן מחדש לפי החלטת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל. לאחר גמר
עבודות הסלילה יפורק המתקן ויפונה למחסני הקבלן, כל העבודה תבוצע

ב שלמות ע"פ דרישות והנחיות מנהל הפרויקט או מפקח החשמל.
****************************************

תח' תצפית אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ואחזקה של מתקן תאורה זמני על עמודי
עץ. המחיר כולל: יסודות בטון ניידים  מותקנים בקרקע ו/או ביסודות

 מ', כבלי5הבטון, עוגנים, עמודי תמך, זרועות פלדה מגולוונות באורך עד 
 תא"מ בחתך הדרוש, ג"ת מדגמים המאושרים ע"י המתכנן עם נורות נל"ג

250W,קופסאות אבטחה, כבלי הזנה לג"ת, חיבור המ תקן למקור זרם ,
 במידת הצורך,25Aכולל אספקה והתקנה וחיבור של לוח תאורה זמני עד 

כולל תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני, אספקה והתקנה של גנרטור
במידת הצורך (כולל דלק בכמות הדרושה לפעולה תקינה של מתקן

התאורה) כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה והפעלה בשלמות. כולל גם
אישור ע"י בודק מוסמך לפני הפעלה, ניתוקו עם גמ

8.11.0020

424,700.00 13,700.00 תח' תצפית31.00 השימוש, הובלה, הרכבה, פירוק ופינוי כל האמור בתחילה ובסוף
השימוש, כל זה למשך כל תקופת הביצוע, הכל קומפלט בשלמות לפי

תוכנית.

8.11.0030

כמו כן, המחיר כולל העתקות של מתקן התאורה הזמנית - כולו או חלקו,
עפ"י צורכי הביצוע השונים והסדרי התנועה - בין אם ידועים בשלב
המכרז ובין אם לא. ההקצב החודשי קבוע, ללא קשר למספר מתקני

התאורה הפועלים במקביל. ההקצב ישולם רק בחודשים בהם תופעל
תאורה זמנית עפ"י הוראות המפקח.

424,700.00 תאורה זמנית 8.11 סה"כ לתת פרק:
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,523,492.00 עבודות חשמל,תאורה ותק' 8 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

סיוד וצביעה על טיח, בטון ולבנים 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,750.00 29.00 750.00 מ"ר צביעת מנהרות עפ"י מפרט לצביעת קירות המנהרה המצורף למסמכי

המכרז. העבודה כוללת את כל עבודות ההכנה הנדרשות של פני השטח
ליישום הצבע, שכבות יישור, שכבות יסוד ושכבות הצבע. המחיר כולל

את אספקת כל החומרים, כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה (מתקני
הרמה וכיוצ"ב), וביצוע כל העבודות הנדרשות. כמו כן המחיר כולל ב

יקורי פיקוח ובקרה של ספק הצבע וקבלת דוחות ביקור של הנציג.

11.1.0010

21,750.00 סיוד וצביעה על טיח, בטון ולבנים 11.1 סה"כ לתת פרק:

21,750.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן-שיקוע 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
450,000.00 360.00 1,250.00 מ"ר  ס''מ בגוון ובעיבוד כלשהו,4חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

 לפי בחירת המתכנן. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון ,
עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים וזויתן.

14.1.0010

450,000.00 עבודות אבן-שיקוע 14.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן-קירות פיתוח 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כללי: לכל העבודות : כולל פינוי חומר לאתר שפיכה מאושר ותשלום
אגרות, כולל אספקה והתקנה קומפל ט, הובלה והטמנה, בנייה ופירוק

פיגומים, כולל פירוק ובנייה מחדש בהתאם לשלבי הביצו ע, הסדרי
בטיחות ותיאום עם הדיירים /בעלי העסקים לכל העבודות הנדרשות.

28,000.00 400.00 70.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית מסוג דולומיט קשה כדוגמת הקיים בסיתות
 בחוברת. (פ.ת.1-2תלתיש על פי דוגמא לאישור האדריכל. ראה פרטים 

) הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון, עוגנים,40.03.160.01
עיבוד מישקים ומילויים, מדף אבן או זוויתן לפי הצורך.

14.2.0020

13,000.00 200.00 65.00 מ"א קופינג מאבן טבעית מסוג דולומיט קשה כדוגמת הקיים בסיתות מוסמסם
 ס"מ, כולל בורג לעיגון כל8 ס"מ, אורך חופשי עובי 45צפוף ברוחב הקיר 

 אבן, עפ"י מפרט האדריכל.

14.2.0030

41,000.00 עבודות אבן-קירות פיתוח 14.2 סה"כ לתת פרק:

491,000.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

תשתיות רמזורים, בקרה ותקשורת עירונית 18 פרק:

תשתיות רמזורים ובקרה 18.1 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 03/02/2021 חסוי

212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת,
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. התיאור המלא של

העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף
אליו מפנה כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב

C.L.S.Mהשוחה ב 

40,750.00 50.00 815.00 מ"א  ס"מ, כולל פינוי עודפי130חפירה וחציבה בכל סוג קרקע בעומק של עד 
חומר חפור והחזרת מילוי כקיים/מתוכנן בכביש או מדרכה. ועפ"י פרט

3.1.130.

18.1.0020

1,150.00 230.00 5.00 מ"ק 18.1.0030 במקום מצעים.CLSMתוספת למילוי חציות כביש ב 

500.00 50.00 10.00 מ"ר תיקון מבנה כביש כולל מצעים, אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט
לביצוע עבודות כביש של עריית ירושלים.

18.1.0040

650.00 65.00 10.00 מ"ר תיקון מבנה מדרכה כולל מצעים, אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט
 לביצוע עבודות מדרכה של עריית ירושלים.

18.1.0050

3,600.00 360.00 10.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש20יציקת בטון ב-
(עפ"י דרישת המפקח).

18.1.0060

 צנרת2.0תת פרק 

88,500.00 25.00 3,540.00 מ"א , נושא לוגו13.5 מ"מ  יק"ע 75 בכל סוג של חפירה, קוטר HDPEצנרת 
"עירית ירושלים" המיוצר במפעל הנושא תו תקן מאושר, לרבות חוט 

 במפרט עירית51.11.03 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. עפ"י סעיף 8משיכה 
ירושלים.

18.1.0080

4,500.00 18.00 250.00 מ"א  מ"מ מדגם "קוברה" או "מגנום" או שווה איכות מאושר,75צינור שרשורי 
51.11.03לרבות אביזרי חיבור וחומרי איטום, ככל שידרש, עפ"י סעיף 

במפרט עירית ירושלים.

18.1.0090

36,225.00 35.00 1,035.00 מ"א  מ"מ,4.2 עובי דופן 10 דרג 4 קשיח בחציות בלבד, בקוטר "P.V.Cצינור 
 מ"מ וחיבורים אטומים ביו8עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

18.1.0100

1,600.00 400.00 קומפלט4.00  מ"מ, בין תא25חפירה ו/או חציבה, אספקה והנחת צנרת מריכף קוטר 
רמזורים לאספלט  לרבות הכנסה ואיטום השרוול, לכל תא רמזורים

 וכפי2.3.2והחדרתו בחיבור האספלט מתחת לאבן השפה, עפ"י פרט 
שיורה המפקח.

18.1.0110

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

7,200.00 1,800.00 4.00 יח'  ס"מ, כולל חוליות100 ס"מ, בגובה של עד 60בריכת כבילים קוטר פנים 
 ס"מ, מכסה יצקת60 טון, פתח 12.5טרומיות, תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 דגם עירית ירושלים, כמפורט במפרט הטכני, כולל חפירה ו/או חציבה
בניה, ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז,

1.1.60. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

18.1.0130
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,000.00 2,300.00 קומפלט20.00  ס"מ,100 ס"מ, בגובה של עד 80אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 

 טון, כולל12.5 כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 
 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 

 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה110במפרט הטכני, עומק הבריכה לפחות 
בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז

.1.1.80. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

18.1.0140

12,800.00 3,200.00 4.00 יח'  ס"מ, לרבות200 ס"מ, גובה כולל של עד 100בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל מדרגות12.5חוליות טרומיות, תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת  דגם ע. ירושלים, כמפורט במפרט60ירידה, פתח 
הטכני. כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח,

. עפ"י פר טCLSMחדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי ב 
1.1.100.

18.1.0150

3,250.00 250.00 13.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

18.1.0160

4,030.00 310.00 13.00 יח' 51.01פירוק/ביטול תא קיים, על פי מפרט עירית ירושלים תת פרק  18.1.0170

6,500.00 650.00 10.00 יח'  לתא רמזורים, בכל קוטר נדרש,D400אספקה והתקנת תקרה ומכסה כבד 
התקנתו באתר והתאמת הגובה.

18.1.0180

 עמודי עץ לשלבי הביצוע4.0תת פרק 

107,500.00 2,500.00 43.00 יח'  מטר,1X1X1אספקה,הובלה והתקנה של עמוד עץ בתוך קוביית בטון 
 מטר לרבות ישור, הידוק, הכנת הקרקע וסילוק הפסולת12בגובה עד 

לאתר מורשה.

18.1.0200

1,050.00 350.00 3.00 יח'  מ' כולל חפירה/חציבה או קידוח בור יסוד12הצבת עמוד עץ בגובה עד 
 מ', לפי בחירת ואישור מנה"פ.2בעומק של עד 

18.1.0210

20,700.00 450.00 46.00 יח'  מטר12 מטר, בגובה עד 1X1X1פירוק עמודי עץ בתוך קוביית בטון 
והובלתם למחסן עירייה או סילוקם מהשטח ע"פ הוראת המפקח.

18.1.0220

18,400.00 400.00 46.00 יח'  מטר, לרבות12פירוק והצבה מחדש במקום של עמוד עץ בגובה עד 
העתקת קוביית בטון כולל חפירת בור בקרקע והצבה נכונה של העמוד

בקרקע ו/או על קוביית הבטון.

18.1.0230

404,905.00 תשתיות רמזורים ובקרה 18.1 סה"כ לתת פרק:

תשתיות תקשורת עירונית 18.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה:התיאור המלא של העבודה,האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התכניות, המפרט והפרטים.כל סעיפי אספקה והנחת צנרת
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. התיאור המלא של

העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף
אליו מפנה כתב הכמויות.
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,250.00 50.00 625.00 מ"א  ס"מ, כולל פינוי עודפי130חפירה וחציבה בכל סוג קרקע בעומק של עד 

חומר חפור והחזרת מילוי כקיים/מתוכנן בכביש או מדרכה. ועפ"י פרט
3.1.130.

18.2.0020

1,150.00 230.00 5.00 מ"ק 18.2.0030 במקום מצעים.CLSMתוספת למילוי חציות כביש ב 

1,800.00 360.00 5.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש20יציקת בטון ב-
(עפ"י דרישת המפקח).

18.2.0040

250.00 50.00 5.00 מ"ר תיקון מבנה כביש כולל מצעים, אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט
לביצוע עבודות כביש של עריית ירושלים.

18.2.0050

1,625.00 65.00 25.00 מ"ר תיקון מבנה מדרכה כולל מצעים, אספלט או ריצוף מכל סוג על פי המפרט
 לביצוע עבודות מדרכה של עריית ירושלים.

18.2.0060

 צנרת2.0תת פרק 

101,650.00 19.00 5,350.00 מ"א  מ"מ דרג50 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח 
 נושא לוגו "עירית ירושלים" המיוצר במפעל הנושא תו תקן מאושר11

כולל מצמדים ואטמים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:
51.11.110.40

18.2.0080

112,000.00 100.00 1,120.00 מ"א , עובי10, דרג 8 קשיח בחציות בלבד בקוטר ''P.V.Cאספקת והנחת צינור 
 מ''מ.8 מ''מ עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8.6דופן 

18.2.0090

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

6,000.00 6,000.00 1.00 יח'  מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק",A1אספקה והנחת תא לתקשורת דגם 
, לרבותA1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1ללא רצפה, במידות על פי פרטים 

הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב
בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל

הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

18.2.0110

12,800.00 3,200.00 4.00 יח'  ס"מ, לרבות200 ס"מ, גובה כולל של עד 100בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל מדרגות12.5חוליות טרומיות, תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת  דגם ע. ירושלים, כמפורט במפרט60ירידה, פתח 
הטכני. כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל הנדרש, כולל הסדרת השטח,

. עפ"י פר טCLSMחדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי ב 
1.1.100.

18.2.0120

750.00 250.00 3.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

18.2.0130

1,550.00 310.00 5.00 יח' 51.01פירוק/ביטול תא קיים, על פי מפרט עירית ירושלים תת פרק  18.2.0140

1,200.00 1,200.00 1.00 יח' תוספת מחיר להתקנת/בניית תא בכל קוטר על תוואי קיים, עפ"י פרט
1.4.1

18.2.0150
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

272,025.00 תשתיות תקשורת עירונית 18.2 סה"כ לתת פרק:

676,930.00 תשתיות רמזורים, בקרה ותקשורת עירונית 18 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גשרי שילוט - מבנה 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,665.00 18.30 2,550.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד לגשרי

שילוט.
19.2.0010

10,000.00 20.00 500.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים ביציקות בטון של מיסעות גשרים ו/או
בראש קירות ו/או בקורות

19.2.0020

131,120.00 16,390.00 8.00 טון גשרי שילוט מפלדה. 19.2.0030

32,660.00 16,330.00 2.00 טון מסגרות מפלדה לשלטים. 19.2.0040

107,100.00 15,300.00 7.00 טון עמודי פלדה לרבות רגלי העמודים. 19.2.0050

327,545.00 גשרי שילוט - מבנה 19.2 סה"כ לתת פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
785,400.00 13,090.00 60.00 טון מעקה גשר מפלדה מגולוונת לאורך שפות המסעה  לרבות פחי חיבור

לעיגון בבטון, ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים
19.5.0010

785,400.00 מסגרות חרש 19.5 סה"כ לתת פרק:

1,112,945.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,858,500.00 4,130.00 450.00 טון #  לזיון כלונסאות לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 

, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466
23.1.0010

720,000.00 300.00 2,400.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ45בקוטר 

23.1.0020

5,060,000.00 550.00 9,200.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ60בקוטר 

23.1.0030
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
552,000.00 30.00 18,400.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 23.1.0040

15,360.00 6.40 2,400.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

23.1.0050

116,840.00 12.70 9,200.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

23.1.0060

8,322,700.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

8,322,700.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע קבוע 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
150,000.00 600.00 250.00 מ"א 5-6 מ"מ בקוטר קידוח "25ברגי סלע זמניים מפיברגלס, בקוטר מינימלי

באורך כלשהו
26.1.0010

496,000.00 1,600.00 310.00 מ"א  מ"מ מגולוון בקוטר25ברגי סלע קבועים ברזל מצולע, בקוטר מינימלי 
 באורך כלשהו5-6קידוח "

26.1.0020

17,500.00 50.00 350.00 מ"א  מ"מ מגולוון25ברגי סלע בורג ניסוי מברזל מצולע, בקוטר מינימלי 
 באורך כלשהו5-6בקוטר קידוח "

26.1.0030

663,500.00 עוגן קרקע קבוע 26.1 סה"כ לתת פרק:

663,500.00 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

אבני שפה וריצופים 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כללי: כולל אספקה והתקנה קומפלט הכוללים את שכבת החול והטיט
וכל חומר הנדרש לביצוע העבודה. אבני שפה כוללות גם ביצוע חגורת
בטון לרבות זיון. זמני אספקה ואחסון: לא תשולם תוספת בגין הובלה,
אחסנה, שמירה וכיוצ"ב. על הקבלן לתזמן את רכישת החומר והובלתו

לשטח בהתאם לשלבי הביצוע.

27,000.00 60.00 450.00 מ"א  לרבות יסוד ולשונית בטון10/20/100אבן גן מסוג בטון מתועש במידות 
 בחוברת הפרטים.8בגוון אפור. ראה פרט מס' 

40.2.0020

31,500.00 90.00 350.00 מ"ר  ס"מ גמר12.5/12.5/7רצועת עזר מ אבני ריצוף מבטון מתועש במידות 
אקרסטון מסותת, תוצרת אקרשטיין או שווה ערך. גמר צבע לפי דוגמת

הקיים בשטח

40.2.0030

427,050.00 90.00 4,745.00 מ"ר  ס"מ, גמר צבע לפי6, בעובי 25/25אבני ריצוף מבטון מתועש בגודל 
דוגמת הקיים בשטח

40.2.0040
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 150.00 120.00 מ"ר , גמר16971אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) תוצרת אקרשטיין מק"ט 

צבע לבן. ראה פרט בגיליון הפרטים.
40.2.0050

10,500.00 150.00 70.00 מ"ר אבן סימון והכוונה לעיוורים (עם פסים) תוצרת חברת אקרשטיין, מק"ט
, גמר צבן לבן. ראה פרט בגיליון פרטים.16981

40.2.0060

271,600.00 280.00 970.00 מ"א  ס"מ אורך30 ס"מ רוחב 8אבן ריצוף לרצועת דופן גן מאבן טבעית בעובי 
"חופשי"

40.2.0070

15,000.00 200.00 קומפלט75.00 37.5/50 יחידות במידות 4חבק (סביב בולרדים, תמרורים, עמודי תאורה) 
 ס"מ מבטון מתועש בגמר אקרסטון מסותת6 ס"מ בעובי 50/50ס"מ או 

 בחוברת4בגוון זהה לגוון הריצוף ברצועת השרות במדרכה. פרט 
הפרטים.

40.2.0080

4,500.00 180.00 25.00 מ"ר אבן לריצוף מעבר חציה מאבן בטון מתועשת בגוון שחור מתוצרת
.1488אקרשטיין, מק"ט 

40.2.0090

1,440.00 180.00 8.00 מ"ר אבן לריצוף מעבר חציה מאבן בטון מתועשת בגוון לבן מתוצרת
.1488אקרשטיין, מק"ט 

40.2.0100

806,590.00 י שפה וריצופים אבנ 40.2 סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 600.00 30.00 יח' )40.04.454.10סריג אנכי מגן לעצים. (פ.ת.  40.4.0010

30,000.00 600.00 50.00 יח' 40.4.0020 מ'.1.5מעקה בטיחות במדרכה להולכי רגל באורך 

45,000.00 450.00 100.00 מ"א מעקה בטיחות ע"ג קירות. 40.4.0030

42,500.00 850.00 50.00 יח' עמוד מחסום לרכב (בולרד) גמיש, דגם ירון או ש"ע. 40.4.0040

29,750.00 850.00 35.00 יח' עמוד מחסום ממתכת במילוי בטון. 40.4.0050

1,700.00 850.00 2.00 יח' מתקן לקשירת אופניים עם סמל עיריית ירושלים. 40.4.0060

1,914.00 638.00 3.00 יח' מתקן לקשירת אופניים, ימוקם רק בין שני מתקני קשירה לא יותקן כבודד
או כזוג.

40.4.0070

5,100.00 1,020.00 5.00 יח'  או ש"ע. המחיר כולל002354 מק"ט METALCOאשפתון קינג תוצרת 
אספקה והתקנה עפ"י מפרט, פרטים ותכנית כללית.

40.4.0080

9,775.00 1,955.00 5.00 יח' 40.4.0090 תוצרת שחם-אריכא או ש"ע.1035ספסל דגם נועם מתכת מק"ט 
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

183,739.00 ריהוט רחוב 40.4 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
227,766.00 87.00 2,618.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
40.54.0010

57,681.00 87.00 663.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

40.54.0020

11,880.00 110.00 108.00 מ"א  ס"מ23/15/50נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות 
לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

40.54.0030

14,850.00 450.00 33.00 יח' 40.54.0040 מ"ר2יציקת קצה/ראש אי תנועה מבטון מזוין בשטח עד 

24,000.00 32.00 750.00 מ"א תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש קיים או מדרכה קיימת,
לרבות חפירה ומצע (אם נדרש) עבור הרכבת אבני השפה, יסוד ותיקון

 ס"מ. פירוק אבן שפה10אספלט או בטון לאורך האבן שפה ברוחב עד 
נמדד בנפרד

40.54.0050

336,177.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 סה"כ לתת פרק:

1,326,506.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה - פיתוח 41 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ובהתאמה41.02-כל עבודות  הגינון יהיו עפ"י המפרט המיוחד פרק 1

. על הקבלן להצהיר כי הוא41למפרט המיוחד של עירית ירושלים פרק 
מכיר ובדק את הדרישות במפרט עיריית ירושלים כאמור וכי לקח בחשבון

את כל הדרישות והתנאים לביצוע העבודות בהצעתו. הקבלן לא יספק
שתילים לאתר עד לבדיקתם ואישורם במשתלה. כל עבודות הגינון יבוצעו

 ע"י גנן מוסמך ומורשה לביצוע העבודות ע"י עיריית ירושלים בלבד.
הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקוב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"ם) המחלקה להנדסת הצומח גננות ונוף. מחירי העצים כוללים
חפירת הבור, לפי המפרט של עירית ירושלים,  ומילויו

הכנה ועיבוד, שתילה ונטיעה 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,210.00 2.20 550.00 מ"ר  ס"מ, כולל פינוי פסולת והורדת20חישוף וניקוי השטח לעומק של עד 

צמחיה לאתר שפיכה מאושר בהתאם למסמכי המכרז.
41.1.0010

968.00 1.76 550.00 מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים + מונע הצצה. בשטחי הגינון. 41.1.0020

15,400.00 70.00 220.00 מ"ק  ס"מ ,כולל פיזור40מילוי אדמת גן  מסוג טרה רוסה מטיב מעולה בעובי 
ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים, הכל באישור המפקח. כולל

אדמה למילוי בורות הנטיעה.

41.1.0030
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
363.00 11.00 33.00 מ"ק אספקה ופיזור של קומפוסט מטיב מעולה. חב' שחם או ש"ע. לפי המפרט

הטכני כולל קומפוסט למילוי בורות הנטיעה
41.1.0040

7,140.00 1,020.00 7.00 יח' מגביל שורשים עשוי מצינור "פלדקס"  או ש"ע המיוצר מפוליאוריתן
 מ"מ.1000 מ"מ ובגובה 800ומחוזק בפלדה בקוטר 

41.1.0050

28,800.00 600.00 48.00 יח'  גובה3 ליטר. קוטר גזע כ- "60 מיכל 9אספקה ונטיעה של עץ בוגר גודל 
 מ'. כולל פתיחת הבור מילוי בתערובת קרקע מטויבת ביחס2.50החל מ-

 סמוכות.2 עם קומפוסט.  כולל 1:3של 

41.1.0060

87,120.00 36.00 2,420.00 יח' 50X50X50 ליטר כולל פתיחת בור 6 5אספקה ושתילת שיחים גודל .
 עם קומפוסט.1:3בתערובת קרקע מטויבת ביחס של 

41.1.0070

141,001.00 ה ועיבוד, שתילה ונטיעה הכנ 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,900.00 45.00 620.00 מ"א .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0010

2,850.00 95.00 30.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

2,600.00 130.00 20.00 מ"א תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת
המצב לקדמותו.

41.2.0030

162.00 81.00 קומפלט2.00  ואו ש"וע מותקן על הפעלה בראש3/4תוספת עבור שסתום ואקום עמק "
מערכת.

41.2.0040

680.00 340.00 2.00 יח'  מתוצרת חב' "בקרה" או "ברמד" או ש"עDC-LATCH V12-9סולונואיד 
על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת

IRRI-CELL.

41.2.0050

1,320.00 330.00 קומפלט4.00 שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. 41.2.0060

700.00 350.00 קומפלט2.00 שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. 41.2.0070

100,800.00 180.00 560.00 מ"א , מצופה מלט ועטוף במעבר5/32, עובי דופן "4שרוול פלדה קוטר "
 ס"מ והשחלת חוט120המיועד לכביש לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

ניילון

41.2.0080

137,012.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

צנרת ושוחות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,800.00 6.00 1,300.00 מ"א 0.5 ל"ש כל 2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום 

 מ' לקרקע.2 מ' , כולל מייצבים כל 
41.3.0010

1,800.00 40.00 45.00 יח' 41.3.0020 טפטפות.10 מ"מ עם 16טבעת מצינור 

1,780.00 17.80 100.00 מ"א 41.3.0030 .6 מ"מ  דרג 16צינור פוליאתילן בקוטר 

12,600.00 21.00 600.00 מ"א 41.3.0040 .6 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר 

10,080.00 25.20 400.00 מ"א 41.3.0050 .6 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר 

4,608.00 28.80 160.00 מ"א 41.3.0060 .6 מ"מ  דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר 

1,127.00 32.20 35.00 מ"א 41.3.0070 .6 מ"מ  דרג 50צינור פוליאתילן בקוטר 

49,400.00 2,600.00 קומפלט19.00 41.3.0080 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

89,195.00 צנרת ושוחות 41.3 סה"כ לתת פרק:

367,208.00 ון והשקיה - פיתוח עבודות גינ 41 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

חפירות גישוש 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בכל סעיפי החפירה המחיר כולל גם חפירה זהירה, עבודות ידיים וכלים

קטנים ליד מבנים או ליד אלמנטים רגישים אחרים שינחה המפקח, כמו כן
מחירי גישוש באיזור חפירה ואיזורים אחרים יכללו במחירי היחידה

לחפירה ולא ישולמו בנפרד.

עבודות החפירה והמילוי כוללים גם מילוי באיזורים מוגבלים ללא
תוספת תשלום, הודגש כי במידה והקבלן יצליח לקבל אישורים ולבצע

גריסה כך שחומר החפירה יתאים למילוי נברר אזיי לא יקוזז לקבלן
תשלומים והוא יקבל את המחיר המלא של החפירה ושל המילוי הנברר

ללא קיזוז.

בכל סעיפי החפירה ו/או חציבה בפרויקט : על הקבלן לנצל את החומר
למטרות מילוי.במידת הצורך על הקבלן לנפץ ולגרוס את החומר ולנפות
את החומר המנופץ/גרוס כדי להופכו לחומר מילוי כנדרש.המחיר כולל

מיון החומר, העברת החומר המתאים על פי המפרט לאזור המילוי לרבות
ניפוץ החומר וגריסה  לגודל הנדרש והתאמתו לדרישות המילוי במפרט

 ס"מ, חומר עודף ו / או חומר שיימצא בלתי20ופיזורו בשכבות של 
מתאים מלשמש כמילויי ויפסל יסולק מהשטח אל אתר שפיכה מאושר

לרבות תשלום האגרות השונות ((עירייה, רמ"י, אתר ההטמנה וכו')
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו. 51.1.0040

30,000.00 חפירות גישוש 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר-קונסטרוקציה 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
450,000.00 60.00 7,500.00 מ"ק חפירה/חציבה למבני גשרים וקירות תמך. 51.2.0010

3,050.00 6.10 500.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך, והידוקה 51.2.0020

60,000.00 60.00 1,000.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א) 51.2.0030

513,050.00 עבודות עפר-קונסטרוקציה 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,860.00 270.00 18.00 יח'  מ' מעל פני הקרקע הינו מעל1.0כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 

 מ' (כופר ע"ח המזמין)6.0 ס"מ וגובהם עד 30 ס"מ ועד 20 
51.10.0010

72,700.00 50.00 1,454.00 מ"א 51.10.0020 מ'1.5 מ' ובגובה עד 1.0עקירת גדר חיה ברוחב עד 

4,153.50 1.30 3,195.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 51.10.0030

1,020.00 340.00 3.00 יח'  מ',1.75 ס"מ בעומק עד 80פירוק תא ביקורת למים או ביוב עד קוטר 
לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק

51.10.0040

3,600.00 450.00 8.00 יח'  מ',1.75 ס"מ בעומק עד 110-125פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 
לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק

51.10.0050

10,350.00 450.00 23.00 יח'  ס"מ (ללא פירוק תקרה),30התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 
כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

51.10.0060

3,200.00 400.00 8.00 יח'  רשתות, לרבות מילוי הבור עם חול או מצע2פירוק תאי קליטה עם 
מהודק

51.10.0070

1,840.00 230.00 8.00 מ"ק תוספת לסעיפי פירוק תאי קליטה או תאי בקרה עבור מילוי הבור
 במקום מילוי בשכבות חול/מצע מהודקCLSMבתערובת 

51.10.0080

1,120.00 80.00 14.00 יח' פירוק מסגרת עם רשת או מכסה (עגול או מלבני), של תא קליטה/בקרה
קיים

51.10.0090

82,638.00 18.00 4,591.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט/בטון בכל עובי. 51.10.0100
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,300.00 66.00 50.00 מ"ר 51.10.0110 ס"מ15 ס"מ ועד 10פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי מעל 

140,151.00 11.00 12,741.00 מ"ר 1000 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 2-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
מ"ר

51.10.0120

58,248.00 6.00 9,708.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא. המחיר הינו לשטח מעל1חיספוס אספלט בעובי עד 
 מ"ר1000

51.10.0130

7,000.00 14.00 500.00 מ"א ניסור אספלט קיים 51.10.0140

12,000.00 40.00 300.00 מ"א  ס"מ,90 ס"מ ועד 50ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 
לתעלות צנרת

51.10.0150

35,200.00 16.00 2,200.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 51.10.0160

9,590.00 70.00 137.00 מ"א פירוק אבני שפה והנחתן מחדש 51.10.0170

5,200.00 13.00 400.00 מ"א פירוק אבני גן ופנויין 51.10.0180

18,394.00 17.00 1,082.00 מ"ר 51.10.0190 ס"מ5פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 

6,000.00 120.00 50.00 מ"ר פירוק זהיר של ריצוף. יש לשמור ולשלב מחדש במסגרת הפרויקט.
התשלום רק עבור האבן שתשולב מחדש. עבור אבנים שיפגעו ו/או יפסלו

 ממחיר20%על ידי האדריכל ישולם רק עבור הפירוק והסילוק מהאתר (
היחידה).

51.10.0200

12,870.00 390.00 קומפלט33.00  ס"מ לאחר עקירת עץ, לרבות100/100ביטול תיחום גומה קיימת במידות 
פירוק אבני התיחום הקיימות, מילוי בור העץ, השלמת מילוי מצע סוג א'

והידוקו, חול וריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים
 מ"ר, הכל עד גמר1.5 ש"ח/מ"ר), שטח ברוטו עד 50(מחיר יסוד לאבן 

מושלם

51.10.0210

30,915.00 45.00 687.00 מ"א פירוק גדרות ומעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, מכל סוג ומכל חומר,
 לרבות מילוי בור היסוד.

51.10.0220

1,710.00 90.00 19.00 יח'  ס"מ30פירוק עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל או מבטון טרום בקוטר 
 מ', לרבות מילוי הבור1.0ובגובה עד 

51.10.0230

4,400.00 80.00 55.00 מ"א  מ',2.5פירוק קירות מכל סוג, עם או בלי ציפוי אבן, בכל עובי ובגובה עד 
 כולל פירוק היסוד

51.10.0240

12,000.00 1,000.00 12.00 יח' פירוק תחנת אוטובוס והעתקתה, כולל יסוד בטון 51.10.0250

1,000.00 500.00 2.00 יח' פירוק ארונות בקרה על תושבת ופינויים 51.10.0260
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,950.00 90.00 55.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד 51.10.0270

520.00 130.00 4.00 יח' התקנה מחדש של תמרור על עמוד אחד שפורק, לרבות יסוד חדש 51.10.0280

550.00 110.00 5.00 יח' פירוק תמרור עם שני עמודים, לרבות פירוק היסוד 51.10.0290

400.00 200.00 2.00 יח' פירוק עמוד מודעות, לרבות תיקון הריצוף 51.10.0300

5,800.00 40.00 145.00 מ"א " (יחיד) לשימוש חוזר, לרבותWפירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "
מילוי הבור

51.10.0310

555,679.50 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר-כבישים 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
630,000.00 60.00 10,500.00 מ"ק חפירה/חציבה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל

 מ"ק5000ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה, לכמות מעל 
51.20.0010

6,600.00 60.00 110.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק מבוקר. 51.20.0020

30,800.00 8.00 3,850.00 מ"ר ). ס"מ (20יישור והידוק מבוקר של שתית (תחתית חפירה) עד גובה  
המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות להכשרת הקרקע למילוי אתרי

 ס"מ, כולל20החפירה. כמו כן, כולל מילוי בחומר נברר עד לגובה של 
הרטבה והידוק עד לקבלת אישור אבטחת האיכות להמשך המילוי.

51.20.0030

667,400.00 עבודות עפר-כבישים 51.20 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
343,425.00 95.00 3,615.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 51.30.0010

343,425.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,237.50 2.50 3,695.00 מ"ר 51.40.0010 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

35,811.00 2.30 15,570.00 מ"ר 51.40.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
128,628.00 36.00 3,573.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 

, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 
51.40.0030

224,812.00 49.00 4,588.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט6שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 

51.40.0040

115,092.50 47.50 2,423.00 מ"ר ).3/4 מ"מ ("19 ס"מ, גודל מאקסימלי 5כנ"ל אולם בעובי  51.40.0050

498,666.00 42.00 11,873.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם4שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזורPG 70-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19אבן בזלת גודל מקסימלי 

והידוק

51.40.0060

6,375.00 51.00 125.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט4בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1/2 מ"מ ("12.5גודל מקסימלי 

51.40.0070

600,000.00 300.00 2,000.00 טון ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם
, לרבותPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19אבן דולומיט גודל מקסימלי 

פיזור והידוק

51.40.0080

1,618,622.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

צנרת ניקוז 51.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,000.00 130.00 500.00 מ"א  מ"מ עטוף בד גיאוטכני160צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 

 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי40/40והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 
51.62.0010

65,000.00 צנרת ניקוז 51.62 סה"כ לתת פרק:

מעבירי מים (מובל סגור)  ותעלות 51.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,240.00 980.00 88.00 מ"א  עם אבן שפה ו/או עם אבן א',50תעלות נקזים מחורצים מבטון מזוין ב-

 תוצרת חב' "ולפמן" או ש"ע,12" מודול "Slot Channels 2K/2Iמסוג "
ס"מ, לרבות חיבור שקע תקע עם אטם, (אורך32/40בחתך פנימי אובלי 

 מ'), לרבות חפירה והתקנה על גבי מצע בטון (כלול במחיר)4.0יחידת נקז 

51.63.0010

216,000.00 960.00 225.00 מ"א  עם אבן שפה ו/או עם אבן א',50תעלות נקזים מחורצים מבטון מזוין ב-
 תוצרת חב' "ולפמן" או ש"ע,12" מודול "Slot Channels 1K/1Iמסוג "

 ס"מ, לרבות חיבור שקע תקע עם אטם, חפירה32בחתך פנימי עגול קוטר 
 מ')4.0והתקנה על גבי מצע בטון (כלול במחיר), (אורך יחידת נקז 

51.63.0020

28,000.00 4,000.00 7.00 יח'  תוצרת חב'12" לתעלות נקזים מחורצים מודול "MD -7תא קולטן מסוג "
 מ'1.27"ולפמן" או ש"ע, בעומק 

51.63.0030
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

330,240.00 מעבירי מים (מובל סגור)  ותעלות 51.63 סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 51.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,680.00 2,890.00 12.00 יח'  מ' ללא אבן שפה, מס'1.25 ס"מ ובעומק 76/37תא קליטה ראשי במידות 

 טון)C250) 25 ומסגרת ממין 1רשתות 
51.64.0010

49,200.00 2,050.00 24.00 יח' 76/37תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 
 ומסגרת ממין1 מ', ללא אבן שפה, מס' רשתות 0.51ס"מ ובעומק פנים 

C250) 25(טון 

51.64.0020

20,160.00 560.00 36.00 יח'  טון),D400) 40תוספת לתא קליטה עבור מסגרת ורשת מלבניים ממין 
 טון)C250) 25במקום מסגרת ורשת ממין 

51.64.0030

104,040.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 51.64 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 51.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,600.00 11,800.00 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 

 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 150בקוטר פנימי 
D400) 40טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 

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

 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר2.25פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 

51.65.0010

30,500.00 15,250.00 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 180בקוטר פנימי 

D400) 40טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910-F" 910" אוCS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א ו "F200
 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר2.25פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 

51.65.0020

54,100.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 51.65 סה"כ לתת פרק:

צינורות תיעול (ניקוז) מבטון מזוין 51.66 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,750.00 630.00 25.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 

 ס"מ40 קוטר 4"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"נקבה" דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה,2.25 מ' ועד 1.75מונחים בקרקע בעומק מעל 

עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

51.66.0010

276,000.00 800.00 345.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ50 קוטר 4"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"נקבה" דרג 

 מ', לרבות עבודות חפירה,2.25 מ' ועד 1.75מונחים בקרקע בעומק מעל 
עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

51.66.0020
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
173,400.00 1,020.00 170.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 

 ס"מ60 קוטר 4"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"נקבה" דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה,2.25 מ' ועד 1.75מונחים בקרקע בעומק מעל 

עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

51.66.0030

291,600.00 1,080.00 270.00 מ"א " או "הידרוטייל"F דגם "מגנוקריט-1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע60 קוטר 5או ש"ע עם אטם תיקני על ה"נקבה" דרג 

 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד2.25 מ' ועד 1.75בעומק מעל 
לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר.

51.66.0040

756,750.00 יקוז) מבטון מזוין צינורות תיעול (נ 51.66 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות 51.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,840.00 6,820.00 12.00 יח'  ס"מ, עם120/100שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 

 טון), שלביD400) 40 ס"מ ממין 60 או 50תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 
 מ', לרבות עבודות1.75 מ' ועד 1.25דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 

חפירה ומילוי חוזר

51.67.0010

61,950.00 8,850.00 7.00 יח'  ס"מ, עם120/140שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 
 טון), שלביD400) 40 ס"מ ממין 60 או 50תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 

 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי1.75דריכה וכל האביזרים, בעומק עד 
חוזר

51.67.0020

28,650.00 9,550.00 3.00 יח'  ס"מ, עם120/140שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 
 טון), שלביD400) 40 ס"מ ממין 60 או 50תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 

 מ', לרבות עבודות2.25 מ' ועד 1.75דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 
חפירה ומילוי חוזר

51.67.0030

110,400.00 13,800.00 8.00 יח'   ס"מ, עם150/150שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 
 טון), שלביD400) 40 ס"מ ממין 60 או 50תא שיקוע ומכסה ב.ב. בקוטר 

 מ', לרבות עבודות2.25 מ' ועד  1.75דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 
חפירה ומילוי חוזר

51.67.0040

4,400.00 1,100.00 קומפלט4.00 תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק עבור בנייתה על קו ניקוז קיים
 ס"מ60קוטר 

51.67.0050

2,400.00 1,200.00 קומפלט2.00 תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק עבור בנייתה על קו ניקוז קיים
 ס"מ80קוטר 

51.67.0060

יקוז) מחוליות טרומיות289,640.00 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (נ 51.67 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 150.00 10.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  51.81.0010

2,850.00 150.00 19.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  51.81.0020

1,500.00 150.00 10.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  51.81.0030
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,450.00 150.00 23.00 יח' , ללאE.Gתמרור איסורים והגבלות זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה 

עמוד
51.81.0040

2,881.00 67.00 43.00 מ"א  לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק3עמוד מגולוון קוטר "
העליון

51.81.0050

220.00 110.00 2.00 מ"א  לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק4עמוד מגולוון קוטר "
העליון

51.81.0060

280.00 140.00 2.00 מ"א  לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק6עמוד מגולוון קוטר "
העליון

51.81.0070

2,750.00 550.00 5.00 יח' מראות פנורמיות אקריליות לצמתים בעלי שדה ראיה מוגבל, תוצרת
 (עמוד נמדד2-"3 ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר "50אירופאית, קוטר 

בנפרד)

51.81.0080

1,980.00 180.00 11.00 יח' , ללאE.Gתמרור תחבורה ציבורית זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה 
עמוד

51.81.0090

24,000.00 800.00 30.00 מ"ר  (דרגת רב עוצמה)H.I 2שלטים מסוג בין עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה 
 מ"מ, לרבות מסגרת וחיבור,2לדרך בין עירונית, מפח אלומיניום בעובי 

 מ"ר, ללא עמוד1בשטח הקטן מ- 

51.81.0100

11,840.00 32.00 370.00 יח' 51.81.0110 ס"מ, חד צדדי, לבן/צהוב10/10"עיני חתול" מאלומיניום בגודל 

4,644.00 36.00 129.00 יח' 51.81.0120 ס"מ, דו צדדי, לבן/צהוב10/10"עיני חתול" מאלומיניום בגודל 

57,895.00 תמרור ושילוט 51.81 סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,914.00 3.00 638.00 מ"א 51.82.0010 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו15 ס"מ או 12צביעת קווים ברוחב 

2,610.00 6.00 435.00 מ"א 51.82.0020 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו30צביעת קווים ברוחב 

6,175.00 5.00 1,235.00 מ"א  ס"מ כל קו, בצבע לבן15 ס"מ או 12צביעת שני קווים במקביל ברוחב 
מלא/מקווקו

51.82.0030

320.00 5.00 64.00 מ"א 51.82.0040 ס"מ בצבע צהוב מלא/מקווקו15 ס"מ או 12צביעת קווים ברוחב 

3,700.00 20.00 185.00 מ"ר 51.82.0050 ס"מ)20צביעת איי תנועה (קווים ברוחב 

6,380.00 22.00 290.00 מ"ר 51.82.0060 ס"מ)50צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 
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mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,120.00 24.00 130.00 מ"ר 51.82.0070 ס"מ50צביעת קווי עצירה ברוחב 

26,430.00 1.50 17,620.00 מ"א תוספת לצביעת קווים לפי מ' עבור כדוריות זכוכית 51.82.0080

3,840.00 4.00 960.00 מ"ר תוספת לצביעת קווים לפי מ"ר עבור כדוריות זכוכית 51.82.0090

2,295.00 27.00 85.00 יח' צביעת חץ בודד 51.82.0100

925.00 37.00 25.00 יח' צביעת חץ כפול 51.82.0110

47.00 47.00 1.00 יח' צביעת חץ משולש 51.82.0120

6,600.00 6.00 1,100.00 מ"א צביעת אבני שפה 51.82.0130

48,400.00 4.00 12,100.00 מ"א 51.82.0140 ס"מ ע"י צבע שחור15מחיקת קווי צבע ברוחב עד 

36,300.00 11.00 3,300.00 מ"א 51.82.0150 ס"מ ע"י צבע שחור50 ס"מ ועד 30מחיקת קווי צבע ברוחב 

15,120.00 21.00 720.00 מ"ר מחיקת שטחי צבע בצבע שחור 51.82.0160

5,060.00 23.00 220.00 יח' מחיקת חץ בודד בצבע שחור 51.82.0170

3,780.00 28.00 135.00 יח' מחיקת חץ כפול בצבע שחור 51.82.0180

210.00 35.00 6.00 יח' מחיקת חץ משולש בצבע שחור 51.82.0190

6,600.00 6.00 1,100.00 מ"א 51.82.0200 מ"מ עובי)3 ס"מ (15קרצוף קווי צבע ברוחב עד 

5,280.00 12.00 440.00 מ"א 51.82.0210 מ"מ עובי)3 ס"מ (30קרצוף קווי צבע ברוחב 

1,056.00 24.00 44.00 יח' 51.82.0220 מ"מ עובי)3קרצוף חץ בודד (

638.00 29.00 22.00 יח' 51.82.0230 מ"מ עובי)3קרצוף חץ כפול (
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

186,800.00 צביעה וסימון דרכים 51.82 סה"כ לתת פרק:

משאבות ביוב וניקוז 51.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,100.00 19,550.00 2.00 יח' משאבות לניקוז בהתאם למפרט המיוחד. 51.83.0010

39,100.00 משאבות ביוב וניקוז 51.83 סה"כ לתת פרק:

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות 51.84 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
297,050.00 325.00 914.00 מ"ק  (בכל חוזק, כולל חוזק גבוהCLSMמילוי תעלות או בורות בתערובת 

להחלפת שכבות מצע א' של מבנה כביש) בשפיכה חופשית ללא טפסנות
51.84.0010

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות297,050.00 51.84 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מפלדה 51.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,800.00 120.00 190.00 מ"א " או ש"עMEGA RAIL EPמעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי דגם "

 מ'4.0, לרבות עמודים כל  W-3 ורוחב פעיל נדרש H-1לרמת תפקוד 
51.92.0010

88,480.00 12,640.00 7.00 יח'  להגנה על מכשור נקודתי ברמתPRIMUS 2Aהתקן קצה/סופג אנרגיה 
N2 W4תפקוד 

51.92.0020

1,900.00 1,900.00 1.00 יח' "EASY RAIL 2.0פרט קצה (גלישה) למעקה בטיחות קבוע מפלדה דגם "
 מ'4או ש"ע באורך 

51.92.0030

104,000.00 52,000.00 2.00 יח'  לרבותTL-2" או ש"ע לרמת תפקוד TAU MASHסופג אנרגיה קבוע דגם "
 מ' וגובה0.88 מ', רוחב 4.7מסגרות פלדה עם כבלי מתיחה ועיגון באורך 

 מ'0.83

51.92.0040

217,180.00 מעקות בטיחות מפלדה 51.92 סה"כ לתת פרק:

6,125,971.50 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,000.00 800.00 55.00 מ"ק מילוי חללים בבטון מותז 54.1.0010

36,000.00 1,800.00 20.00 טון  במפרט הכללי541103דיוס בתערובת צמנט ומים כמפורט בסעיף 
(המדידה לתשלום עפ"י כמות הצמנט שהוזרקה בפועל כאמור בסעיף

 במפרט הכללי)5400.09

54.1.0020
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 500.00 50.00 מ"ק מילוי חללים בבטון שאוב ו/או שפוך 54.1.0030

1,200.00 80.00 15.00 מ"א קידוחי גישוש מתוך המנהרה ללא הוצאת גלעין בקוטר ובאורך כלשהם 54.1.0040

9,000.00 600.00 15.00 מ"א קידוחי גישוש מתוך המנהרה כולל הוצאת גלעין בקוטר ובאורך כלשהם 54.1.0050

22,500.00 7,500.00 3.00 י"ע סקר גאופיסי לאיתור חללים תת קרקעיים 54.1.0060

54,000.00 180.00 300.00 מ"ר mastersealמערכת איטום מבוצעת ע"ג דיפון חיצוני של מנהרה כדוגמת 
 כולל שכבה מיישרת בעובי בהתאם לדרישות יצרן האיטום מבטון345

 מבוצעת בהתזה ע"ג הדיפון הפנימי של המנהרה40ב-

54.1.0070

4,500.00 150.00 30.00 מ"א תעלת ניקוז אורכית לרבות מצע בטון רזה, צינור ניקוז מחורר ופילטר חצץ 54.1.0080

1,400.00 20.00 70.00 מ"א 54.1.0090 ס"מ25יריעות מנקזות ברוחב מינימלי 

1,080,000.00 72,000.00 15.00 מ"א כרייה ותימוך של מנהרת רכב 54.1.0100

50,000.00 2,000.00 25.00 מ"ק דיוס מסת סלע בכל איכויות הסלע בתערובת צמנט - מים, כולל קדוחים
באורך ובקוטר כלשהו (מדוד עפ"י נפח התערובת)

54.1.0110

150,000.00 150,000.00 קומפלט1.00 ניטור גיאוטכני של מבנים ותשתיות על פני הקרקע 54.1.0120

75,000.00 75,000.00 קומפלט1.00 ניטור גיאוטכני של תזוזת בתוך המנהרה, 54.1.0130

14,750.00 295.00 50.00 מ"א "6 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 32תוספת ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 
 מ', התוספת הינה מעבר לפרטים בתכניות ותבוצע בהנחייה15באורך עד 

מפורשת של המפקח בלבד

54.1.0140

1,567,350.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מנהור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי 54.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,800.00 900.00 72.00 מ"ק 45יסוד דיפון פנימי למנהרה - בטון מזויין יצוק באתר בעובי כלשהו עד 

40ס"מ (כולל) מבטון ב-
54.2.0010

132,000.00 1,500.00 88.00 מ"ק קמרון דיפון פנימי למנהרה - בטון מזויין יצוק באתר מבוצע עם תבניות
  - קמרון40 ס"מ (כולל) בטון ב-40מתועשות מתנייעות בעובי כלשהו עד 

54.2.0020
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,775.00 555.00 5.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 54.2.0030

70,210.00 4,130.00 17.00 טון #  לזיון בטון לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

54.2.0040

269,785.00 הור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי עבודות מנ 54.2 סה"כ לתת פרק:

1,837,135.00 עבודות מנהור 54 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במסגרת עלות העבודה כל קוטר צינור שרשום במכרז מתייחס לקוטר

פנימי אלא אם רשום אחרת.

הערות לפרקי חפירת תעלות 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודת חפירה כוללת: עטיפת הצינור בסומסום, מילוי מהודק של התעלה

 ס"מ), הרחקת חומר עודף וסילוק.20במצע סוג א' (ההידוק בשכבות של 
תשלום לעבודות החפירה יהיה בהתאם לרשום בתוכניות עדות, מפרט

הטכני ולהוראות המזמין.

הערות לפרקי חפירת תעלות 57.1 סה"כ לתת פרק:

)10-"20 מ"מ ("250-500חפירת תעלות לצינורות  57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,500.00 165.00 100.00 מ"א  מ"מ250-500 מ' לקווי ביוב בקוטר 0.01-1.50חפירת תעלה בעומק 

")10"-20(
57.3.0010

18,000.00 200.00 90.00 מ"א  מ"מ250-500 מ' לקווי ביוב בקוטר 1.51-2.00חפירת תעלה בעומק 
")10"-20(

57.3.0020

3,825.00 255.00 15.00 מ"א  מ"מ250-500 מ' לקווי ביוב בקוטר 2.01-2.50חפירת תעלה בעומק 
")10"-20(

57.3.0030

38,325.00 )10-"20 מ"מ ("250-500חפירת תעלות לצינורות  57.3 סה"כ לתת פרק:

PVCאספקת והובלת צנרת  57.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 יסופק באמצעות מחסן של10 דרג PVC" וצנרת SN-8 מסוג "PVCצנרת 

חברת הגיחון. כמויות במכרז הם למקרים חריגים ובאישור המזמין בלבד.

17,425.00 85.00 205.00 מ"א ",SN -8) מסוג "10 מ"מ ("250 עבה בקוטר PVCאספקת והובלת צינור 
884לפי ת"י 

57.4.0020
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,425.00 PVCאספקת והובלת צנרת  57.4 סה"כ לתת פרק:

הנחת צינורות והרכבתם 57.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי הנחת צנרת כוללים עטיפת הצנרת בחול/שומשום לפי הרשום

במפרט הטכניקטרים. בפרק זה מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינורות.
מחיר הנחת הצנרת כולל אספקת והרכבת הצנרת, ריתוך, היתוך אביזרים

מכל סוג שהוא לרבות זקיפים או קווים על קרקעיים או חיבורים לקו
ראשי וכדומה.

22,550.00 110.00 205.00 מ"א )10 מ"מ ("250 בקוטר PVCהנחת צינור  57.5.0020

22,550.00 הנחת צינורות והרכבתם 57.5 סה"כ לתת פרק:

הערות לתאי ביקורת 57.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 טון. בניית תא40 ס"מ לעומס 60כל המכסים לתאי ביקורת יהיו בקוטר 

בקרה כולל הובלת מכסה ממחסן הגיחון והתקנתו.מחיר בניית תא ביקורת
 מסביב לתא ביקורתCLSMבתחום כביש קיים אועתידי כולל מילוי 

בגובה התא,לפי מפרט הטכני.באישור המזמין בלבד ובכתב, ובמקרים
חריגיםבלבד, יאושר שימוש בתא ביקורת מחומר פלסטיק אותחתית תא

ביקורת מחומר פלסטיק.

הערות לתאי ביקורת 57.6 סה"כ לתת פרק:

57.7 מ'1.00תאי ביקורת בקוטר פנימי  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,920.00 3,820.00 6.00 יח' מ'1.51-2.00 מ' בעומק 1.00תא ביקורת בקוטר פנימי  57.7.0010

4,720.00 4,720.00 1.00 יח' מ'2.01-2.50 מ' בעומק 1.00תא ביקורת בקוטר פנימי  57.7.0020

27,640.00 57.7 מ'1.00תאי ביקורת בקוטר פנימי  סה"כ לתת פרק:

57.8 מ'1.25תאי ביקורת בקוטר פנימי  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,750.00 4,750.00 1.00 יח' 57.8.0010 מ'2.01-2.50 מ' בעומק 1.25תא ביקורת בקוטר פנימי 

4,750.00 57.8 מ'1.25תאי ביקורת בקוטר פנימי  סה"כ לתת פרק:

תיקוני תאי ביקורת 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,660.00 1,830.00 2.00 יח' ) לתא ביקורת קיים, כולל10-"14 מ"מ ("250-355התחברות צינור בקוטר 

תיקון חיבורים קיימים בתא, סידור המתעל, שיפוץ קירות התא, ותיקון
הצווארון

57.9.0010

1,100.00 110.00 10.00 יח' 57.9.0020 ס"מ בתא ביקורת קיים60תיקון צווארון עם פתח בקוטר 

4,760.00 י תאי ביקורת תיקונ 57.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות שונות 57.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,400.00 230.00 80.00 מ"ק  למילוי בורות ותעלות (בהתאם לכתובCLSMתוספת למחיר מצע סוג א' - 

 במפרט הטכני ו/או אישור של המפקח ביומן העבודה, בתיאום ואישור
מחלקת הביוב והניקוז בחברת הגיחון מראש

57.12.0010

955.00 955.00 1.00 יח'  במקום, לפי מפרט הטכני, והחזרתCLSMפרוק תא בקורת קיים ומילוי 
המכסה למחסן הגיחון

57.12.0020

19,355.00 עבודות שונות 57.12 סה"כ לתת פרק:

תקוני גדרות ורצפות 57.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
775.00 155.00 5.00 מ"ר בניה/ תיקון ריצוף אבן משתלבת מכל סוג שהוא 57.13.0010

775.00 י גדרות ורצפות תקונ 57.13 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 57.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
למקרה של הריסת פס האטה תוך כדי ביצוע, הקבלן יבנה אותו מחדש

בזמן ציפוי אספלט בסוף הפרויקט.החזרת הפס כלול במחירי צפוי אספלט.
 העבודה כוללת כל הנדרש ע"פ החוק לבניית פס האטה כולל חריצה

באספלט,ריסוס שכבה ביטומנית, צביעה, "עיני חתול" וכו'.

25,625.00 125.00 205.00 מ"א  ס"מ לפי דרישת מחלקת5ביצוע שכבת אספלט זמני על התעלה בעובי 
הבטיחות ולכל רוחב התעלה, כולל אספקת חומרים, פירוק אספלט קיים,

ביצוע ריסוס, סילוק אספלט קיים מהשטח, הוספת חומר גרינולרי מסוג
אגו"ם או מצע סוג א' והחזרת סימני צבע על אספלט ו/או אבני שפה, הכל

 בהתאם למפרט מחלקת שפ"ע/מועצה מקומית

57.14.0020

25,625.00 עבודות אספלט 57.14 סה"כ לתת פרק:

החלפת מכסים ורשתות 57.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mשיקוע דוכיפת

תת כתב: שיקוע דוכיפת

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודת החלפת מכסים כוללת הובלת מכסה ממחסני חברת הגיחון, פירוק

מכסה ישן והחזרתו למחסני הגיחון, והתקנת מכסה חדש כולל התאמתו
לרום פני השטח(ראה מפרט הטכני לפירוט), תיקון/בניית צווארון התא

ותיקון אספלט זמני (במקרה הצורך) ואספלט חם קבוע ו/או ריצוף מסביב
למכסה. הסעיפים כוללים אספקת והרכבת הזיון,ואספקת ועבוד ות בטון

 או שו"ע, לפי הצורך. הכל לפי פרט הגיחון.610מהיר, דוגמת ספיר 

2,430.00 1,215.00 2.00 יח'  טון או40 ס"מ עם עומס עד 60 ס"מ במכסה חדש 60החלפת מכסה קיים 
 ס"מ לרום פני השטח בכביש רגיל/ סמטה60התאמת מכסה קיים 

57.15.0020

2,430.00 החלפת מכסים ורשתות 57.15 סה"כ לתת פרק:

163,635.00 קווי מים, ביוב ותיעול 57 סה"כ לפרק:

הקצבים 60 פרק:

הסדרי תנועה זמניים 60.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,305,654.00 106,634.00 תח' תצפית31.00 הקצב חודשי קבוע לאספקה, הקמה ולאחזקה של אמצעי בטיחות זמניים

המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית ושל כלל הסדרי התנועה בפרויקט.
המחיר כולל את כל עבודות האחזקה הנדרשות, את כל העבודות הפיזיות
לצורך שלבי הביצוע השונים - כולל שלב ההקמה וכל השלבים עד לסיום

הפרויקט. המחיר כולל תכנון וביצוע של כל הסדרי התנועה המ קומיים
שיידרשו במהלך הביצוע, כולל כל התיאומים. עגלות, צוותי אבטחה,

עבודות פיזיות (פירוקים, חפירות, סלילה וכיוב') וכן, דוח פ"ע של
המתכנן לאחר הפעלת כל הסדר תנועה חדש.

60.10.0010

3,305,654.00 הסדרי תנועה זמניים 60.10 סה"כ לתת פרק:

גידור אקוסטי זמני 60.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
640,000.00 800.00 800.00 מ"ר אספקה והצבה של גדר אקוסטית מפנלים אקוסטיים מפח אטום בצד אחד,

  מ'.  המחיר4.0שכבת צמר סלעים ופח מנוקב בצד השני. גובה הגדר - 
כולל עמודי פלדה מקובעים באמצעות יסודות בטון בקרקע / על גבי

קירות וכדו', קונסטרוקציית פלדה מגולוונת,  וכל הנדרש לביצוע מושלם
של הגדר מבחינה אקוסטית וקונסטרוקטיבית. כמו כן המחיר כולל תכנון

ע"י  קונסטרוקטור מטעם הקבלן ודוח פיקוח עליון אחרי הקמת הגדר
ואחרי כל העתקה. המחיר הינו קומפלט למ"ר וכולל העתקת הגדר מעת

לעת בהתאם לצרכי הפרויקט, תחזוקה וטיפול בגדר וכן הסרתה וסילוקה
בסיום העבודות, כולל בסיסי הבטון והחזרת המצב לקדמותו. תאור טכני

משלים - ראה במפרט המיוחד.

60.20.0010

74,000.00 1,850.00 40.00 י"ע מחפרון אופני עם פטיש ו/או כף חפירה עם שיניים או כף חלקה דגם
J.C.B.או מקביל 

60.20.0020

714,000.00 גידור אקוסטי זמני 60.20 סה"כ לתת פרק:

4,019,654.00 הקצבים 60 סה"כ לפרק:

34,518,832.50 שיקוע דוכיפת 1 סה"כ לתת כתב:
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212/2021כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: עבודות מים עבור הגיחון

הנחת קווי מים מפלדה 1 פרק:

הנחת קווים 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 85.00 20.00 מ"א 1.1.0010 מ'1.5 עומק עד 2הנחת צינור פלדה בריתוך "

18,200.00 280.00 65.00 מ"א 1.1.0020 מ'1.5 עומק עד 4הנחת צינור פלדה בריתוך "

36,800.00 368.00 100.00 מ"א 1.1.0030 מ'1.5 עומק עד 6הנחת צינור פלדה בריתוך "

110,400.00 460.00 240.00 מ"א 1.1.0040 מ'1.5 עומק עד 8הנחת צינור פלדה בריתוך "

26,000.00 520.00 50.00 מ"א 1.1.0050 מ'2.0 עומק עד 12הנחת צינור פלדה בריתוך "

32,700.00 654.00 50.00 מ"א 1.1.0060 מ'2.0 עומק עד 16הנחת צינור פלדה בריתוך "

59,585.00 701.00 85.00 מ"א 1.1.0070 מ'2.5 עומק עד 20הנחת צינור פלדה בריתוך "

1,166.00 53.00 22.00 מטע חיבור צינור חדש לקיים 1.1.0080

6,862.00 47.00 146.00 מטע התחברות צינור חדש לקיים ( כולל ניקוז) 1.1.0090

293,413.00 הנחת קווים 1.1 סה"כ לתת פרק:

293,413.00 חת קווי מים מפלדה הנ 1 סה"כ לפרק:

עבודות עפר 2 פרק:

עבודות עפר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,650.00 53.00 50.00 מ"ק 2.1.0010 מ' (מילוי במצע סוג א')0.00-4.00חפירת בורות בעומק 

65,000.00 250.00 260.00 מ"ק 2.1.0020 במקום מצע סוג א' (בחציות כביש).CLSMתוספת למילוי חפירה ב- 

67,650.00 עבודות עפר 2.1 סה"כ לתת פרק:

67,650.00 עבודות עפר 2 סה"כ לפרק:

התקנה והרכבת אביזרים 3 פרק:

אביזרים 3.1 תת פרק:
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תת כתב: עבודות מים עבור הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,900.00 49.00 100.00 מטע הרכבת אביזר 3.1.0010

504.00 42.00 12.00 מטע אטום קו בפלטה או כיפה 3.1.0020

1,190.00 85.00 14.00 מטע הרכבת קלפטה לצינור ניקוז 3.1.0030

490.00 98.00 5.00 יח' הרכבת ב.כ.א. או שסתום אוויר בכל קוטר 3.1.0040

7,084.00 אביזרים 3.1 סה"כ לתת פרק:

. 3.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 300.00 קומפלט2.00 חיבור מד מים ראשי 3.2.0010

600.00 . 3.2 סה"כ לתת פרק:

7,684.00 ה והרכבת אביזרים התקנ 3 סה"כ לפרק:

תאים ומוצרים טרומים 4 פרק:

תאים 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,361.00 623.00 7.00 יח' 4.1.0010 ס"מ.50אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

3,000.00 1,000.00 3.00 יח' 4.1.0020 ס"מ.100אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

1,352.00 676.00 2.00 יח' 4.1.0030 ס"מ.60אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

1,654.00 827.00 2.00 יח' 4.1.0040 ס"מ.80אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

10,367.00 תאים 4.1 סה"כ לתת פרק:

10,367.00 תאים ומוצרים טרומים 4 סה"כ לפרק:

עבודות בטון 5 פרק:

עבודות בטון 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: עבודות מים עבור הגיחון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,740.00 687.00 20.00 מ"ק 2-30- בבטון מזויין 16"24עטיפת צינור " 5.1.0010

4,580.00 458.00 10.00 מ"ק 30יציקת בטון ב- 5.1.0020

8,000.00 4,000.00 2.00 טון אספקה והתקנת פלדת זיון 5.1.0030

786.00 131.00 6.00 יח' הרכבת עמודי סימון 5.1.0040

27,106.00 עבודות בטון 5.1 סה"כ לתת פרק:

27,106.00 עבודות בטון 5 סה"כ לפרק:

ריצופים גדרות ואספלטים 6 פרק:

ריצוף 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,780.00 139.00 20.00 מ"ר תיקון ריצוף אבן משתלבת כולל אספקה 6.1.0010

1,000.00 100.00 10.00 מ"א התקנת א.ש. כולל אספקה 6.1.0020

750.00 75.00 10.00 מ"א התקנה/תיקון אבני שפה לא כולל אספקהב 6.1.0030

4,530.00 ריצוף 6.1 סה"כ לתת פרק:

גדרות ומדרגות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,364.00 394.00 6.00 מ"א בניה/תקון מדרגות בטון עם ציפוי מכל סוג כולל אספקת החומרים. 6.2.0010

2,364.00 גדרות ומדרגות 6.2 סה"כ לתת פרק:

אספלט 6.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,400.00 72.00 200.00 מ"ר 6.3.0010 ס"מ5תיקון אספלט זמני (חם) בכביש עובי 

33,250.00 95.00 350.00 מ"א 6.3.0020 ס"מ8תיקון אספלט בכביש עובי 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,000.00 95.00 200.00 מ"ר 6.3.0030 ס"מ5 מ"ר עובי 10תיקון אספלט בשטח קטן מ 

12,600.00 63.00 200.00 מ"ר 6.3.0040 ס"מ5ציפוי אספלט בכביש באגרגט בזלתי עובי 

79,250.00 אספלט 6.3 סה"כ לתת פרק:

86,144.00 ריצופים גדרות ואספלטים 6 סה"כ לפרק:

עבודות לפי שעות 7 פרק:

עבודות לפי שעות 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,136.00 98.00 32.00 ש"ע J.C.B-CX3עבודות מחפר  7.1.0010

7,500.00 250.00 30.00 ש"ע עבודת צוות ריתוך או אנסטלציה 7.1.0020

2,700.00 54.00 50.00 ש"ע עבודות פועל לא מקצועי 7.1.0030

13,336.00 עבודות לפי שעות 7.1 סה"כ לתת פרק:

13,336.00 עבודות לפי שעות 7 סה"כ לפרק:

עבודות בתנאים מיוחדים 8 פרק:

. 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,343.30 25,343.30 קומפלט1.00 8.1.0010 מהסכום)5%הקצב סעיפים חריגים (

25,343.30 . 8.1 סה"כ לתת פרק:

25,343.30 עבודות בתנאים מיוחדים 8 סה"כ לפרק:

רשימת חומרים 9 פרק:

רשימת חומרים 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2.00 יח' )100930 , חלק (60 ח"י 16אוגן " 9.1.0010

2.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100928 חלק (60 ת"י 12 אוגן.( 9.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4.00 יח' )100926      (2 , חלק 60 ח"י 8אוגן " 9.1.0030

8.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100925 חלק (60 ת"י 6 אוגן.( 9.1.0040

12.00 יח' 1-2/5007 ISO-I" 9.1.0050 חלק60 ת"י 4 אוגן

1.00 יח' ).100579 (12טבעת ריתוך מבוטן יי 9.1.0060

4.00 יח' 20טבעת ריתוך " 9.1.0070

5.00 יח' 6טבעת ריתוך " 9.1.0080

1.00 יח' )101284 ( 16מגוף טריז גומי " 9.1.0090

1.00 יח' ).101272 (12מגוף טריז גומי " 9.1.0100

2.00 יח' )101280 (8מגוף טריז גומי " 9.1.0110

5.00 יח' ).101268 (4מגוף טריז גומי " 9.1.0120

4.00 יח' ).101271 (6מגוף טריז גומי " 9.1.0130

4.00 יח' )103962 ס"מ - מים (60 טון קוטר 40מכסה  9.1.0140

10.00 יח' )103961 ס"מ מים (50 טון קוטר 40מכסה  9.1.0150

3.00 יח' ).100176 מטר (200סרט ניילון כחול לסימון צינור מים  9.1.0160

250.00 מ"א 9.1.0170 טריו+ בטון דחוס5/32GRB  8צינור פלדה "

75.00 מ"א ).101703 טריו+ בטון דחוס (GR-B  4 5/32צינור  " 9.1.0180

100.00 מ"א 9.1.0190 + בטון דחוסGRB 6 5/32צינור "
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50.00 מ"א ).101700 טריו+ בטון דחוס (X42 5/32 12צינור פלדה " 9.1.0200

98.00 מ"א 3/16 טריו+בטון דחוס X42 20צינור פלדה " 9.1.0210

50.00 יח' 3/16 טריו+בטון דחוס X42 16צינור פלדה " 9.1.0220

3.00 יח' "PN16 4מתקן שבירה   9.1.0230

3.00 יח' "PN16  4שסתום אויר  9.1.0240

2.00 יח' PN16-(2X3הידרנט (ב.כ.א " 9.1.0250

4.00 יח' 1.5D מעלות, STD 20, 90קשת " 9.1.0260

2.00 יח' 1.5D מעלות, STD 20 45קשת " 9.1.0270

10.00 יח' 20יריעות מתכווצות לצינורות " 9.1.0280

6.00 יח' 12יריעות מתכווצות לצינורות " 9.1.0290

6.00 יח' 16יריעות מתכווצות לצינורות " 9.1.0300

30.00 יח' 8יריעות מתכווצות לצינורות " 9.1.0310

1.00 יח' 20ספוג " 9.1.0320

1.00 יח' 16ספוג " 9.1.0330

1.00 יח' 12ספוג " 9.1.0340

1.00 יח' 8ספוג " 9.1.0350

4.00 יח' STD, מעלות ,45 16קשת " 9.1.0360
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2.00 יח' STD 16X14מעביר קוטר  9.1.0370

10.00 יח' STD מעלות , 90, 4קשת " 9.1.0380

32.00 יח' 11/16אומים משושה  9.1.0390

270.00 יח' 5/8אומים משושה  9.1.0400

72.00 יח' 3/4אומים משושה  9.1.0410

2.50 מ"א 11/16מוט הברגה מגולבן  9.1.0420

270.00 יח' 5/8בורג משושה  9.1.0430

72.00 יח' 3/4בורג משושה  9.1.0440

1.00 יח' 16X8טי מבוטן  9.1.0450

1.00 יח' 8X6טי מבוטן  9.1.0460

2.00 יח' 8X4טי מבוטן  9.1.0470

1.00 יח' 6X6טי מבוטן  9.1.0480

1.00 יח' 4X4טי מבוטן  9.1.0490

2.00 יח' 8X6מעביר קוטר  9.1.0500

4.00 יח' 4X3מעביר קוטר  9.1.0510

רשימת חומרים 9.1 סה"כ לתת פרק:

רשימת חומרים 9 סה"כ לפרק:

531,043.30 עבודות מים עבור הגיחון 2 סה"כ לתת כתב:


