
22/08/2019 החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ
1עמוד: חסוי

50/2019מכרז מספר :

שדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

עדי הדר מנהל פרוייקט: 15,122,124.80 אומדן (ללא מע"מ):

שדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים 9833 פרוייקט:

ריכוז למכרז

שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים 1 תת כתב:

סה"כ נושא

הערות כלליות לקבלן 1.1.1 תת פרק:

הערות כלליות 1.1 סה"כ לפרק:

248,370.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 1.8.1 תת פרק:

14,400.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 1.8.2 תת פרק:

262,770.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 1.8 סה"כ לפרק:

3,107,235.00 ריצוף ומדרגות 1.40.4 תת פרק:

249,250.00 קירות ועבודות בטון 1.40.5 תת פרק:

3,356,485.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:

37,000.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 1.41.1 תת פרק:

946,970.00 גינון ונטיעות 1.41.3 תת פרק:

4,080.00 אביזרים לראש בקרה 1.41.4 תת פרק:

41,550.00 מחשבים ובקרי השקיה 1.41.5 תת פרק:

379,115.00 צנרת השקיה 1.41.7 תת פרק:

32,535.00 שלוחות טפטוף 1.41.8 תת פרק:

105,000.00 שוחות בקרה 1.41.9 תת פרק:

63,920.00 100ראשי מערכת  1.41.12 תת פרק:

45,000.00 אחזקה 1.41.13 תת פרק:

1,655,170.00גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

713,300.00 ריהוט רחוב 1.43.1 תת פרק:

713,300.00ריהוט רחוב 1.43 סה"כ לפרק:

37,500.00 גדרות ומעקות 1.44.1 תת פרק:

197,140.00 עבודות מתכת שונות 1.44.2 תת פרק:

234,640.00עבודות מתכת 1.44 סה"כ לפרק:

14,216.00 תשתיות לתקשורת עירונית/ רמזורים 1.45.1 תת פרק:

14,216.00עבודות תקשורת עירונית 1.45 סה"כ לפרק:

726,525.00 עבודות הכנה ופירוק 1.51.1 תת פרק:

34,700.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

626,700.00 מצעים ותשתיות 1.51.3 תת פרק:

616,300.00 עבודות אספלט 1.51.4 תת פרק:

521,473.80 תמרורים צביעה ואביזרי דרך 1.51.9 תת פרק:

2,525,698.80סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

265,590.00 ניקוז 1.57.51 תת פרק:

57265,590.00פרק  1.57 סה"כ לפרק:

45,650.00 עבודות שונות 1.99.1 תת פרק:

45,650.00עבודות רג'י יבוצע באישור מראש ובכתב ע"י הפיקוח 1.99 סה"כ לפרק:

שיקום המרחב הציבורי הר חוצביםסה"כ לתת כתב: 19,073,519.80

1כניסה תחתונה- שצ"פ מס  2 תת כתב:



סה"כ נושא

42,490.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 2.8.1 תת פרק:

61,720.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 2.8.2 תת פרק:

10,650.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 2.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 2.8.5 תת פרק:

116,060.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 2.8 סה"כ לפרק:

3,000.00 פינוי האתר 2.40.1 תת פרק:

288,800.00 ריצוף ומדרגות 2.40.4 תת פרק:

116,650.00 קירות ועבודות בטון 2.40.5 תת פרק:

408,450.00עבודות פיתוח האתר 2.40 סה"כ לפרק:

4,150.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 2.41.1 תת פרק:

157.50 גינון ונטיעות 2.41.3 תת פרק:

4,307.50גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

179,000.00 ריהוט 2.43.1 תת פרק:

179,000.00ריהוט 2.43 סה"כ לפרק:

49,500.00 גדרות ומעקות 2.44.1 תת פרק:

9,420.00 עבודות מתכת שונות 2.44.2 תת פרק:

58,920.00עבודות מתכת 2.44 סה"כ לפרק:

16,030.00 עבודות הכנה ופירוק 2.51.1 תת פרק:

13,300.00 מצעים 2.51.2 תת פרק:

29,330.00כבישים ופיתוח 2.51 סה"כ לפרק:

1כניסה תחתונה- שצ"פ מס סה"כ לתת כתב: 2796,067.50

2כניסה עליונה- שצ"פ מס  3 תת כתב:

סה"כ נושא

32,290.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 3.8.1 תת פרק:

72,560.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 3.8.2 תת פרק:

10,750.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 3.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 3.8.5 תת פרק:

116,800.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 3.8 סה"כ לפרק:

161,500.00 ריצוף ומדרגות 3.40.4 תת פרק:

86,800.00 קירות ועבודות בטון 3.40.5 תת פרק:

248,300.00עבודות פיתוח האתר 3.40 סה"כ לפרק:

2,620.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 3.41.1 תת פרק:

180.00 גינון ונטיעות 3.41.3 תת פרק:

2,800.00גינון והשקיה 3.41 סה"כ לפרק:

65,850.00 ריהוט 3.43.1 תת פרק:

65,850.00ריהוט 3.43 סה"כ לפרק:

52,500.00 גדרות ומעקות 3.44.1 תת פרק:

8,825.00 עבודות מתכת שונות 3.44.2 תת פרק:

61,325.00עבודות מתכת 3.44 סה"כ לפרק:

13,750.00 עבודות הכנה ופירוק 3.51.1 תת פרק:

10,650.00 מצעים 3.51.2 תת פרק:

24,400.00כבישים ופיתוח 3.51 סה"כ לפרק:

2כניסה עליונה- שצ"פ מס סה"כ לתת כתב: 3519,475.00

3- שצ"פ מס AVXכניסה  4 תת כתב:

סה"כ נושא

30,870.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 4.8.1 תת פרק:

86,500.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 4.8.2 תת פרק:

11,510.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 4.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 4.8.5 תת פרק:

130,080.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 4.8 סה"כ לפרק:

1,500.00 פינוי האתר 4.40.1 תת פרק:

312,100.00 ריצוף ומדרגות 4.40.4 תת פרק:

51,000.00 קירות ועבודות בטון 4.40.5 תת פרק:

364,600.00עבודות פיתוח האתר 4.40 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

2,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 4.41.1 תת פרק:

225.00 גינון ונטיעות 4.41.3 תת פרק:

2,900.00גינון והשקיה 4.41 סה"כ לפרק:

239,355.00 ריהוט 4.43.1 תת פרק:

239,355.00ריהוט 4.43 סה"כ לפרק:

37,500.00 גדרות ומעקות 4.44.1 תת פרק:

8,795.00 עבודות מתכת שונות 4.44.2 תת פרק:

46,295.00עבודות מתכת 4.44 סה"כ לפרק:

22,210.00 עבודות הכנה ופירוק 4.51.1 תת פרק:

17,450.00 מצעים 4.51.2 תת פרק:

39,660.00כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

3- שצ"פ מס AVXכניסה סה"כ לתת כתב: 4822,890.00

5פינת אורנים- שצ"פ מס  5 תת כתב:

סה"כ נושא

32,970.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 5.8.1 תת פרק:

127,810.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 5.8.2 תת פרק:

12,540.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 5.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 5.8.5 תת פרק:

174,520.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 5.8 סה"כ לפרק:

5,250.00 פינוי האתר 5.40.1 תת פרק:

815,200.00 ריצוף ומדרגות 5.40.4 תת פרק:

43,000.00 קירות ועבודות בטון 5.40.5 תת פרק:

863,450.00עבודות פיתוח האתר 5.40 סה"כ לפרק:

7,100.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 5.41.1 תת פרק:

675.00 גינון ונטיעות 5.41.3 תת פרק:

7,775.00גינון והשקיה 5.41 סה"כ לפרק:

351,090.00 ריהוט 5.43.1 תת פרק:

351,090.00ריהוט 5.43 סה"כ לפרק:

52,500.00 גדרות ומעקות 5.44.1 תת פרק:

74,905.00 עבודות מתכת שונות 5.44.2 תת פרק:

127,405.00עבודות מתכת 5.44 סה"כ לפרק:

50,350.00 עבודות הכנה ופירוק 5.51.1 תת פרק:

10,000.00 מצעים 5.51.2 תת פרק:

60,350.00כבישים ופיתוח 5.51 סה"כ לפרק:

5פינת אורנים- שצ"פ מס סה"כ לתת כתב: 51,584,590.00

6ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס  6 תת כתב:

סה"כ נושא

35,425.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 6.8.1 תת פרק:

86,400.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 6.8.2 תת פרק:

11,980.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 6.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 6.8.5 תת פרק:

135,005.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 6.8 סה"כ לפרק:

1,125.00 פינוי האתר 6.40.1 תת פרק:

8,500.00 ריצוף ומדרגות 6.40.4 תת פרק:

89,000.00 קירות ועבודות בטון 6.40.5 תת פרק:

98,625.00עבודות פיתוח האתר 6.40 סה"כ לפרק:

99,000.00 ריהוט 6.43.1 תת פרק:

99,000.00ריהוט 6.43 סה"כ לפרק:

2,900.00 עבודות הכנה ופירוק 6.51.1 תת פרק:

2,125.00 מצעים 6.51.2 תת פרק:

5,025.00כבישים ופיתוח 6.51 סה"כ לפרק:

6ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס סה"כ לתת כתב: 6337,655.00

8גן ילדים- שצ"פ מס  8 תת כתב:



סה"כ נושא

29,480.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.8.1 תת פרק:

23,400.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.8.2 תת פרק:

10,230.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.8.5 תת פרק:

64,310.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8.8 סה"כ לפרק:

16,500.00 פינוי האתר 8.40.1 תת פרק:

52,080.00 ריצוף ומדרגות 8.40.4 תת פרק:

68,580.00עבודות פיתוח האתר 8.40 סה"כ לפרק:

2,530.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 8.41.1 תת פרק:

112.50 גינון ונטיעות 8.41.3 תת פרק:

2,642.50גינון והשקיה 8.41 סה"כ לפרק:

53,940.00 ריהוט 8.43.1 תת פרק:

53,940.00ריהוט 8.43 סה"כ לפרק:

8,700.00 עבודות הכנה ופירוק 8.51.1 תת פרק:

9,250.00 מצעים 8.51.2 תת פרק:

17,950.00כבישים ופיתוח 8.51 סה"כ לפרק:

8גן ילדים- שצ"פ מס סה"כ לתת כתב: 8207,422.50

- רחוב זאב לב9שצ"פ מס  9 תת כתב:

סה"כ נושא

28,900.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 9.8.1 תת פרק:

36,980.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 9.8.2 תת פרק:

11,520.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 9.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 9.8.5 תת פרק:

78,600.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 9.8 סה"כ לפרק:

5,700.00 פינוי האתר 9.40.1 תת פרק:

140,000.00 ריצוף ומדרגות 9.40.4 תת פרק:

146,690.00 קירות ועבודות בטון 9.40.5 תת פרק:

292,390.00עבודות פיתוח האתר 9.40 סה"כ לפרק:

34,315.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 9.41.1 תת פרק:

2,340.00 גינון ונטיעות 9.41.3 תת פרק:

36,655.00גינון והשקיה 9.41 סה"כ לפרק:

457,000.00 ריהוט 9.43.1 תת פרק:

457,000.00ריהוט 9.43 סה"כ לפרק:

3,510.00 עבודות מתכת שונות 9.44.2 תת פרק:

3,510.00עבודות מתכת 9.44 סה"כ לפרק:

38,880.00 עבודות הכנה ופירוק 9.51.1 תת פרק:

13,450.00 מצעים 9.51.2 תת פרק:

52,330.00כבישים ופיתוח 9.51 סה"כ לפרק:

- רחוב זאב לב9שצ"פ מס סה"כ לתת כתב: 9920,485.00

10פינת בית מכרזים- שצ"פ  10 תת כתב:

סה"כ נושא

21,530.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 10.8.1 תת פרק:

30,280.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 10.8.2 תת פרק:

11,350.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 10.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 10.8.5 תת פרק:

64,360.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 10.8 סה"כ לפרק:

1,800.00 פינוי האתר 10.40.1 תת פרק:

34,200.00 ריצוף ומדרגות 10.40.4 תת פרק:

26,100.00 קירות ועבודות בטון 10.40.5 תת פרק:

62,100.00עבודות פיתוח האתר 10.40 סה"כ לפרק:

1,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 10.41.1 תת פרק:

90.00 גינון ונטיעות 10.41.3 תת פרק:

1,765.00גינון והשקיה 10.41 סה"כ לפרק:

42,900.00 ריהוט 10.43.1 תת פרק:



סה"כ נושא

42,900.00ריהוט 10.43 סה"כ לפרק:

390.00 עבודות מתכת שונות 10.44.2 תת פרק:

390.00עבודות מתכת 10.44 סה"כ לפרק:

2,620.00 עבודות הכנה ופירוק 10.51.1 תת פרק:

2,450.00 מצעים 10.51.2 תת פרק:

5,070.00כבישים ופיתוח 10.51 סה"כ לפרק:

10פינת בית מכרזים- שצ"פ סה"כ לתת כתב: 10176,585.00

11תחנת דלק- שצ"פ  11 תת כתב:

סה"כ נושא

1,200.00 פינוי האתר 11.40.1 תת פרק:

1,200.00עבודות פיתוח האתר 11.40 סה"כ לפרק:

2,365.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 11.41.1 תת פרק:

26,630.00 גינון ונטיעות 11.41.3 תת פרק:

28,995.00גינון והשקיה 11.41 סה"כ לפרק:

11תחנת דלק- שצ"פ סה"כ לתת כתב: 1130,195.00

14 שורת ספסלים- מול גט"י14מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

16,990.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 14.8.1 תת פרק:

23,080.00 אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 14.8.2 תת פרק:

11,970.00 לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 14.8.4 תת פרק:

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 14.8.5 תת פרק:

53,240.00עבודות חשמל תשתיות ותאורה 14.8 סה"כ לפרק:

1453,240.00 שורת ספסלים- מול גט"י14מבנה סה"כ לתת כתב:

שילוט 15 תת כתב:

סה"כ נושא

600,000.00 שילוט 15.60.1 תת פרק:

600,000.00שילוט 15.60 סה"כ לפרק:

שילוטסה"כ לתת כתב: 15600,000.00

15,122,124.80סה"כ לכל כתב הכמויות:



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 6עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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הערות כלליות 1 פרק:

הערות כלליות לקבלן 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לספק למחסני העירייה פרטי תאורה,
70% מערך הסעיף לריצופים ו 50%ריצופים, ריהוט רחוב וכדו' ולשלם 

מערך הסעיף לריהוט רחוב ופרטי התאורה.

במידה ולא קיים סעיף או כמות מספקת במבנה מסויים, ישתמש הקבלן
בסעיף מקביל ממבנה אחר ולא תהיה כל דרישה כספית לשינוי, בכפוף

לאישור המפקח מראש ובכתב.

מחירי עבודות הפירוקים, עבודות עפר וכו כוללים פינויי לאתר פסולת
מוסדר ותשלום האגרות ככל שיידרש.

הערות כלליות לקבלן 1.1 סה"כ לתת פרק:

הערות כלליות 1 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 400.00 1.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

1.8.1.0030
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

60,000.00 80.00 750.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

1.8.1.0050

7,500.00 250.00 30.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

1.8.1.0060

1,750.00 35.00 50.00 מ"א  מ"מ פנים כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8חבל משיכה בקוטר 

1.8.1.0080

800.00 20.00 40.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

1.8.1.0090

480.00 12.00 40.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

1.8.1.0100

1,800.00 45.00 40.00 מ"א  לשימושPVC 4אספקה והתקנה צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8בחציית כביש כולל חבל משיכה 

1.8.1.0110

91,000.00 140.00 650.00 מ"א  לשימוש עבור חח"י בהתאם לתקןPVC 8צינור פלסטי קשיח  בקוטר "
 מ"מ8חח"י ובאישור מראש,  כולל חבל משיכה 

1.8.1.0120

14,400.00 180.00 80.00 מ"א  לשימוש עבור חח"י בהתאם לתקן חח"י8צינור "פקסגול"   בקוטר "
 מ"מ8ובאישור מראש, כולל חבל משיכה 

1.8.1.0130

9,000.00 150.00 60.00 מ"א  לשימוש עבור חח"י בהתאם לתקן חח"י6צינור "פקסגול"   בקוטר "
 מ"מ8ובאישור מראש, כולל חבל משיכה 

1.8.1.0140

8,400.00 60.00 140.00 מ"א  פקסגול בחפירה לרבות ריתוכים8הנחה וחיבור מושלם של צינור עד "
הנדרשים לחיבור בין הצנורות (אספקה אינה כלולה)

1.8.1.0150

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

11,000.00 2,200.00 5.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

1.8.1.0170

7,200.00 72.00 100.00 מ"א 1.8.1.0180 ממ"ר5X16 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

1,040.00 52.00 20.00 מ"א 1.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,000.00 20.00 50.00 מ"א 1.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 10.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

1.8.1.0210

400.00 20.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

1.8.1.0220

300.00 15.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

1.8.1.0230

1,600.00 32.00 50.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

1.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

1.8.1.0250

1,000.00 500.00 קומפלט2.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

1.8.1.0260

1,000.00 500.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

1.8.1.0270

800.00 400.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

1.8.1.0280

600.00 300.00 2.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

1.8.1.0290

3,000.00 1,500.00 קומפלט2.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

1.8.1.0300

2,500.00 500.00 קומפלט5.00   לכבלי חשמל  בחתך עד3Mאספקה וביצוע חיבור ע"י מופה אפוקסי דגם 
5X 35ממ"ר. כולל חמרי עזר, נעלי כבל ושרוולים מתכווצים 

1.8.1.0310

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 מספור תיבות ריכוז וכל גופי תאורה ופנסים בפרוייקט  ע"פ סטנדרט
מחלקת המאור בעיריית ירושלים

1.8.1.0320

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

1.8.1.0330
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

1.8.1.0340

1,000.00 500.00 קומפלט2.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

1.8.1.0350

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

1.8.1.0360

7,200.00 1,800.00 4.00 יח'  ס"מ, מבטון100/100/120 מ' במידות 10יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
 לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ30ב-

הארקה ע"פ פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת
המצב לקדמותו בסיום הביצוע

1.8.1.0370

2,500.00 250.00 10.00 מ"א פתיחת קיר חוץ קיים ב"פוגות" לצורך העברת כבל הזנה סמוי בקיר  ע"פ
תכנית תאורה לרבות הטמנת הכבל בקיר וסגירה מקצועית של הפוגה

בטיט (כוחלה ) בגוון מתאים לקיר הקיים

1.8.1.0380

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00 פירוק חשמלי ומכני של כל עמודי התאורה והפנסים  הקיימים בפרוייקט
שאינם שמוש חוזר בצורה זהירה בתיאום עם מחלקת המאור כולל הובלה

מלאה והעברת העמודים והפנסים למחסני העיריה מחיר לעמוד

1.8.1.0390

1,600.00 800.00 קומפלט2.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

1.8.1.0400

248,370.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,800.00 3,200.00 4.00 יח'  מ' קוני מגולוון  או10אספקה בלבד של עמוד תאורת כביש  בגובה עד 
מודרג (דגם ירושלים) דוגמת הקיים במדרכה ומתאים לסטנדרט עיריית

ירושלים

1.8.2.0120

1,600.00 400.00 4.00 יח'  מ' ע"פ10התקנת וחיבור (לא כולל אספקה)  עמוד תאורת כביש עד גובה 
 הנחיות מחלקת המאור בעיריית ירושלים

1.8.2.0130

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)14,400.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

262,770.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,606,500.00 170.00 9,450.00 מ"ר  ס"מ,12.5/25/7ריצוף מדרכה - ריצוף אבן משתלבת מלבן טוסקנה, מידות 
בגוון קוקטייל שחור מנוקד, גמר אומבריאנו, תוצרת אקרשטיין או שו"ע

.1מאושר. ראה פרט 

1.40.4.0010

332,500.00 175.00 1,900.00 מ"ר  ס"מ, בגוון13.5/14.5/10ריצוף חניה - ריצוף אבן משתלבת טרנטו, מידות 
שחור ופסים לבנים להפרדת החניות, תוצרת אקרשטיין או שו"ע מאושר.

1504. מק"ט 3ראה פרט 

1.40.4.0020

68,750.00 125.00 550.00 מ"א  ס"מ, בגוון שחור בזלתי,12.5/18.75/50אבן גן גדם רמות ללא פזה, מידות 
, תוצרת אקרשטיין או שו"ע.2280 גמר אקרסטון מסותת, מק"ט 

1.40.4.0030

548,800.00 140.00 3,920.00 מ"א , גוון אפור6822 ס"מ, מק"ט 30/50/25אבן שפה דגם רחבה ישירה, מידות 
גרנית בהיר, אקרסטון מסותת, תוצרת אקרשטיין או שו"ע מאושר. ראה

.1פרט 

1.40.4.0040

27,000.00 180.00 150.00 מ"ר אבן סימון לעיוורים - סימן מאתר, אבן סימון הכוונה לעיוורים עם
 תוצרת16981+ 16971 בגוון בהיר מק"ט 20/20/6בליטות/ פסים במידות  

אקרשטיין או שו"ע מאושר על בסיס מלט לבן. ראה פרט

1.40.4.0050

393,750.00 3,750.00 105.00 מ"ר מסמרות מתכת (פליז/נירוסטה) כיפתיים בירידה למעבר חציה ולפני גרם
מדרגות. עפ"י פרט  , יבואן אייל ציפויים או ש"ע (מרחק צירי בין

 ס"מ)6מסמרות- 

1.40.4.0060

53,040.00 78.00 680.00 מ"א  ,3040 גוון אפור מק"ט 30/50/10אבן תעלת שפה דו שיפועית - מידות 
ד.3ב ו-3תוצרת אקרשטיין או שו"ע מאושר. ראה פרט 

1.40.4.0070

59,160.00 136.00 435.00 מ"א  בגוון6אבן עליה לרכב - פינה שמאלית אחורית, מידות שונות לפי פרט 
 יח' למ"א) תוצרת5  (27142712 ,2710 ,2711 ,2713 ,2715אפור מק"טים ,

.6אקרשטיין או שו"ע מאושר. ראה פרט 

1.40.4.0080

16,000.00 320.00 50.00 יח' " גוון אפור6 ס"מ קוטר 40/40/62חבק לעמוד מחסום - חבק ת"א דגם 
 יחידות4. המחיר קומפלט ל7. ראה פרט 2424גרניט בהיר מק"ט 

1.40.4.0090

1,735.00 347.00 5.00 יח' ,2130 ס"מ, בגוון שחור, מק"ט 22.5/180/12.5אבן בלימה לרכב, מידות 
ד.3ג ו-3תוצרת אקרשטיין או שו"ע מאושר. ראה פרט 

1.40.4.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,107,235.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

80,000.00 1,600.00 50.00 מ"ק קירות  מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון
 הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

כמפורט בתכניות.

1.40.5.0010

7,000.00 700.00 10.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, כולל חיפוי מכל סוג ( לא
כולל קופינג) הכל לפי הפרט.

1.40.5.0020

6,000.00 400.00 15.00 מ"ק העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון  במיקרה של צורך בהחלפת
קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף כולל

חפירה ויציקת בטון. הסעיף יופעל בביצוע רק לפי דרישה של
המתכנן/יועץ קרקע, באישור הפיקוח מראש ובכתב.

1.40.5.0030

130,000.00 1,000.00 130.00 יח' תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון מזויין לפי פרטי אדריכליות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

1.40.5.0040

26,250.00 350.00 75.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית נסורה ו/או בעיבוד מסותת טלטיש, לפי בחירת
האדריכל בעובי בהתאם לפרט אדריכלי, לרבות שכבת הרבצה גב בטון,
4רשת מגולוונת, זוויתנים להשענה אם נדרשים, עיגון כל אבן באמצעות 

חוטי פלב"מ, וכל הנדרש להשלמת החיפוי לפי הפרטים, המפרט המיוחד,
 לפי חזיתות ופרטי אדר', ולרבות פינות מאבנים זוויתיות2378לפי ת"י 

 ס"מ, סוג האבן והמידות בהתאם8-9לפי פרטים. עובי כולל של החיפוי 
א והנחיות המפקח.14לפרט 

1.40.5.0050

249,250.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

3,356,485.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,200.00 51.00 200.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

1.41.1.0010

18,800.00 40.00 470.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

1.41.1.0020

8,000.00 320.00 25.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

1.41.1.0030

37,000.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

510.00 2.50 204.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

1.41.3.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

108,750.00 750.00 145.00 יח' טיפול בעצים לשימור לרבות טיפול בשורשים במידת הצורך ובאם תינתן
הנחייה, כולל גדר זמנית להגנה על שטח השורשים והגזע לפי הנחיות

המפקח והאגרונום המלווה מטעם הקבלן ועל חשבונו. סימון וגידור כל עץ
 בנפרד או כל קבוצת עצים לשימור. הגדר תהא מסוג פח "אסכורית" או

 מטר לפחות. ראש הגדר יסומן1.80גדר "רשת מעויינים" מגולוונת בגובה 
 מטר מפני3כמו צבע סימון העץ. עמודי הגדר יינטעו במרחק שלא יקטן מ- 

 ס"מ. המרחק המירבי בין עמודי הגדר לא40 הגזעים ולעומק מירבי של 
 מטר אלא באישור מיוחד ובכתב מהאגרונום. הגדר תהא2.50יקטן מ 

תקינה לחלוטים בכל עת עד השלמת העבודות לרבות שילוט "עץ
לשימור" לכל תקופת הביצוע. המחיר כולל השקיית ה

1.41.3.0020

22,500.00 900.00 25.00 יח'  ס"מ ובגובה20-40העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 
 מ' . כולל העתקה ושתילה מחדש בהתאם להנחיות המתכנן,3מעל 

הובלה למקום מאושר ע"י עיריית ירושלים בתחום הרשות.

1.41.3.0030

108,000.00 18,000.00 6.00 יח' העתקת עץ מסוגי ברכיכטון , בכל קוטר וגודל, בעזרת כלים מכניים ו/או
בעבודה ידיים. כולל העתקה ושתילה מחדש בהתאם להנחיות המתכנן,

הובלה למקום מאושר ע"י עיריית ירושלים בתחום הרשות, סעיף זה
יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח

1.41.3.0040

18,000.00 400.00 45.00 יח' כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם בכל גודל גזע כולל קבלת
רישיונות ותשלום אגרות וליווי אגרונום מורשה מטעם הקבלן ועל חשבונו

 כולל פינוי וריסוס השטח למניעת התחדשות מין פולש.

1.41.3.0050

2,400.00 12.00 200.00 מ"ר  ס"מ וניקוי בשטחים שיורה המפקח20הסרת צמחיה, חישוף לעומק של 
 ס"מ עם זרעים עשבוניים בתקופת הסתיו10ופיזור של אדמה גננית בעובי 

 לאחר אישור המפקח.

1.41.3.0060

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

150,000.00 3,000.00 50.00 יח'  ס"מ במעלה20  מדוד 2.75 - קוטר גזע " 8אספקה ונטיעת עצים גודל 
 מ' ,מפותח ויפה . ממיכל או מהקרקע2הגזע מהקרקע ,גובה מינימלי 

באותו מחיר.

1.41.3.0070

420,000.00 4,000.00 105.00 יח'  ס"מ במעלה20 מגידול באדמה, מדוד 3, קוטר גזע "9עצים בוגרים גודל 
הגזע מהקרקע ,מפותח ויפה . ממיכל או מהקרקע באותו מחיר. גובה

 מ' .3.50מינימלי 

1.41.3.0080

3,750.00 5.00 750.00 יח' 1.41.3.0090 סמ"ק125 מיכל בנפח 1אספקה ושתילת עציצים עונתיים ממיכל גודל 

105,000.00 30.00 3,500.00 יח' 3אספקה ושתילת עציצים ממיכל גודל  1.41.3.0100

200.00 20.00 10.00 יח' 2אספקה ושתילת עציצים ממיכל גודל  1.41.3.0120



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 13עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

380.00 38.00 10.00 יח' 4אספקה ושתילת עציצים ממיכל גודל  1.41.3.0130

450.00 45.00 10.00 יח' 5אספקה ושתילת עציצים ממיכל גודל  1.41.3.0140

7,030.00 95.00 74.00 מ"א , עשוי מפוליפרופילן אפור או שו"עROOTCONTROLמגביל שורשים 
 ס"מ בגליל לפריסה אורכית, כולל התקנה.100מאושר, בעומק 

1.41.3.0150

946,970.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

780.00 260.00 3.00 יח' 1.5ברז אלכסון, דוגמת "דורות" או ש"ע קוטר " 1.41.4.0010

3,300.00 1,100.00 3.00 יח' מד מים רב זרמי + פלט חשמלי לרבות רקורדים, דוגמת "ארד" או ש"ע,
"1.5

1.41.4.0020

4,080.00 אביזרים לראש בקרה 41.4 סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה 41.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,000.00 2,500.00 2.00 יח' התחברות לעמוד תאורה עבור בקר סקורפיו/אירינט, לרבות מטען, מצבר
והתקנה מושלמת כולל חיבור מושלם לעמוד תאורה ע"י חשמלאי מוסמך

1.41.5.0010

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 1.41.5.0020 קומפלטD.Cמערכת סולארית עבור סקורפיו 

31,050.00 10,350.00 3.00 יח' , או איריסל 'אגם' ש"ע לרבות רדיו, סוללה, מארזXR 4X4מחשב סקורפיו 
outdoor.התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת ,

התקנה, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה

1.41.5.0030

3,000.00 300.00 10.00 יח' 1.41.5.0040 על סרגל תלת דרכי. התקנה וחיווט, אחריות לשנהDCסולונואיד 

41,550.00 מחשבים ובקרי השקיה 41.5 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערה: צנרת ההשקיה כוללת: אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע
או בתעלה (לא כולל חפירה וכיסוי)

52,500.00 15.00 3,500.00 מ"א חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנש'ר)
 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בכל קוטר המחיר כולל100בעומק עד 

הובלת הכלים.

1.41.7.0020

2,340.00 7.80 300.00 מ"א 1.41.7.0040 מ"מ16 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 14עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

26,620.00 12.10 2,200.00 מ"א 1.41.7.0050 מ"מ25 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

14,490.00 13.80 1,050.00 מ"א 1.41.7.0060 מ"מ32 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

492.00 16.40 30.00 מ"א 1.41.7.0070 מ"מ40 קשיח, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

1,308.00 21.80 60.00 מ"א 1.41.7.0080 מ"מ50 קשיח, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

10,720.00 16.00 670.00 מ"א 1.41.7.0085 מ"מ32 רך, קוטר 110צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

1,335.00 26.70 50.00 מ"א 1.41.7.0090 מ"מ50 קשיח, קוטר 16צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

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

103,500.00 90.00 1,150.00 מ"א  מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי110 קוטר 10 דרג P.V.Cשרוול מצינור 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון100מדרך לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

1.41.7.0110

2,490.00 83.00 30.00 מ"א  מ"מ, במקומות המיועדים למשטחי110 קוטר 10 דרג P.Eשרוול מצינור 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון100מדרך לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

1.41.7.0120

75,900.00 69.00 1,100.00 מ"א  מ"מ קשיח לרבות חפירה בעומק75 קוטר 10שרוול מצינור פוליאתילן דרג 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון70 כיסוי עד 

1.41.7.0130

87,420.00 47.00 1,860.00 מ"א  מ"מ קשיח לרבות חפירה בעומק50 קוטר 10שרוול מצינור פוליאתילן דרג 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון70 כיסוי עד 

1.41.7.0140

379,115.00 צנרת השקיה 41.7 סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,025.00 6.50 1,850.00 מ"א   מ"מ, טפטפת כל16שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 
 ס"מ50

1.41.8.0010

1,950.00 6.50 300.00 מ"א   מ"מ, טפטפת כל16שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 
 ס"מ30

1.41.8.0015

5,760.00 36.00 160.00 יח'  טפטפות אינטגרליות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 
 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י30מתווסתות, במרווחים של 

מחבר פלסאון

1.41.8.0020

6,200.00 4.00 1,550.00 יח' מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר
 ס"מ40 ובאורך U מ"מ בצורת 6

1.41.8.0030

2,750.00 550.00 5.00 יח' ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 1.41.8.0040



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 15עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,850.00 550.00 7.00 יח' שסתום ואקום מחלק/מנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 1.41.8.0050

32,535.00 שלוחות טפטוף 41.8 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה 41.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

105,000.00 2,100.00 50.00 יח'  ס"מ כולל תקרה ומכסה בכל עומס ועם80שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 
 כיתוב השקייה

1.41.9.0010

105,000.00 שוחות בקרה 41.9 סה"כ לתת פרק:

100ראשי מערכת  41.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,250.00 5,750.00 3.00 יח'  לטפטוף  מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י1/21ראש מערכת קוטר "
כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר

120משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 
 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים2 מ"ש, מקטין לחץ, 

(ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.41.12.0010

4,500.00 4,500.00 1.00 יח'  לטפטוף מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י1ראש מערכת קוטר "
כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר

120משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 
 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים2 מ"ש, מקטין לחץ, 

(ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.41.12.0020

2,340.00 780.00 3.00 יח'  לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול,1/21הפעלה קוטר "
זקף ואביזרי חיבור לצנרת

1.41.12.0030

2,080.00 520.00 4.00 יח'  לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף1הפעלה קוטר "
 ואביזרי חיבור לצנרת

1.41.12.0040

14,550.00 4,850.00 3.00 יח'  או ש"ע לרבות גגFGI-2-1100ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם 
נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות

1.41.12.0050

4,200.00 700.00 קומפלט6.00 מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון המיגון של ראש המערכת וארון
 ברגים עם אומים משני6 מ"מ, חיבור ב-35 מ"מ ורוחב 9המחשב, בעובי 

 צירים המאפשרים פתיחת הארון, מנעול תליה2צידי ארון המיגון, כולל 
 או ש"ע.333 תוצרת 60דגם 

1.41.12.0060

18,000.00 6,000.00 קומפלט3.00  מצינור מים קיים, כולל מד1.5חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה,גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים ולפי הפרט.

1.41.12.0070

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 פירוק ו/או  העתקת ראש מערכת קיים, כולל צנרת ארון ומחשב והעברה
למחסני העירייה או העתקה בשטח הפרויקט, התשלום בכפוף לקבלת 

אישורים בכתב מהעירייה.

1.41.12.0080

63,920.00 100ראשי מערכת  41.12 סה"כ לתת פרק:

אחזקה 41.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 16עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

45,000.00 5,000.00 9.00 חודש אחזקת גינון ושטחים ציבוריים לפי מפרט עירוני של מחלקת הגננות כולל
נקיון יומי, תחזוקה וסיור חודשי וכל הנדרש על ידי מחלקת הגננות לרבות

 החודשים3 החודשים שלאחר 9 תשלום בעבור מים, התשלום בעבור 
הראשונים לאחר מסירה שלא ישולמו והינם על חשבון הקבלן

1.41.13.0010

45,000.00 אחזקה 41.13 סה"כ לתת פרק:

1,655,170.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 43 פרק:

ריהוט רחוב 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

187,500.00 7,500.00 25.00 יח'  תוצרת, כולל377 מק"ט LINEASEDUTAאספקה והתקנה של ספסל 
.16 או שו"ע מאושר. ראה פרט Euroformמסעדי יד 

1.43.1.0010

86,000.00 4,300.00 20.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

1.43.1.0020

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

132,000.00 3,300.00 40.00 מ"א  מ'. הספסל בנוי1.0אספקה והתקנה של ספסל גבוה, מורכב מקטעים של 
 ס"ם וקונסטרוקציה3/4/60מלוחות במבוק מהוקצעים ומלוטשים במידות 

 מ'. כולל1מפח פלדה מגולוון חתוך בלייזר,ממוקם במרחק של 
קונסטרוקציה בחזיתות מפח אלומניות בצורה מיוחדת בהתאם לפרטים

ו17ג' 17

1.43.1.0030

27,000.00 1,500.00 18.00 יח' , תוצרת שחם4981מתקן לקשירת אופניים מאלומיניום, דגם קשת מק"ט 
.8אריכא או שו"ע מאושר. ראה פרט 

1.43.1.0040

8,900.00 890.00 10.00 מ"א אספקה והתקנה של ספסל מעץ במבוק, מורכב מקטעים של מ'. הספסל
 ס"ם. ראה פרט3/5/60בנוי מלוחות במבוק מהוקצעים ומלוטשים במידות 

24.

1.43.1.0050

11,900.00 5,950.00 2.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

1.43.1.0055

260,000.00 26,000.00 10.00 יח' הובלה ואספקה שמשיה דגם "נץ" תוצרת הדר ריהוט רחוב או ש"ע
מאושר, המחיר כולל חפירה וביצוע יסוד בהתאם לפרט יסוד של

29קונסטרוקטור מטעם הקבלן, הכל בהתאם לפרט 

1.43.1.0100

713,300.00 ריהוט רחוב 43.1 סה"כ לתת פרק:

713,300.00 ריהוט רחוב 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 17עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

37,500.00 1,500.00 25.00 מ"א , מגולוון וצבוע בתנור, עיגון בדק2מעקה בטיחות ממקלות ברזל בקוטר "
, מידות של יחידת המעקה1.0לפי הנחיות קונסטרוקטור.  בגובה עד 

יתוכננו ע"י הקבלן מראש ויוכנו במפעל עפ"י מידות בשטח בהתאם  לפרט
א.12

1.44.1.0010

37,500.00 גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

160,000.00 1,000.00 160.00 יח' 8 - אביזרי בטיחות בקוטר "AS-Prodעמוד מחסום מסוג ירון מתוצרת 
. עיגוןRAL 7035 ס"מ בגוון 10 בתוספת פס ניגודי ברוחב RAL 7039בגוון 

.7לפי הוראות יצרן וקונסטרוקטור. לפי דרישות עיריית י-ם. לפי פרט 

1.44.2.0010

4,940.00 52.00 95.00 מ"א  מ"מ מתוצרת38אלמנט תוחם לערוגות בגימור אלומיניום טבעי, בגובה 
PERMALOC דגם ASPHALTEDGEיבואן גנרון או ש"ע מאושר. ראה 

.11פרט 

1.44.2.0020

32,200.00 700.00 46.00 יח' .23 לפי פרט RAL7035צביעת עמודי תאורה קיימים בגוון  1.44.2.0030

197,140.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

234,640.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

עבודות תקשורת עירונית 45 פרק:

תשתיות לתקשורת עירונית/ רמזורים 45.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

216.00 18.00 12.00 יח' 1.45.1.0020 מ"מ50פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר 

8,500.00 17.00 500.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים בקוטר11 יק"ע HPDEצינור פלסטי כפיף פוליאטילן 
 מ"מ .הצינור יותקן בקטעים רציפים בין8 מ"מ כולל חבל משיכה 50

השוחות.

1.45.1.0030

5,500.00 110.00 50.00 מ"א אספקה והנחה של מחיצות הפרדה בין צנרת תקשורת לצנרת
40מ"מ וגובה 3חשמל\תאורה . ההפרדה תבוצע מרצועות פח בחתך עובי 

ס"מ לאורך התוואי , הפח יהיה מגולוון וצבוע אפוקסי בגוון צהוב עם
שילוט אזהרה דו צדדי בהתאם למיקום המערכות .המחיצות יונחו בתוך

החפירה ,יקובעו עם מוטות אנכיים ויכוסו בחול ים שמכסה את הצנרת .

1.45.1.0040

14,216.00 תשתיות לתקשורת עירונית/ רמזורים 45.1 סה"כ לתת פרק:

14,216.00 עבודות תקשורת עירונית 45 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל עבודות הפירוק כוללות גם את פינוי החומר/הפסולת לאתר שפיכה
מתואם ומאושר ותשלום אגרות



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 18עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,200.00 4.60 2,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0020

950.00 1.90 500.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 1.51.1.0030

2,500.00 50.00 50.00 מ"ק סילוק פסולת (של אחרים) למקום שפיכה מאושר בתחום הרשות המקומית
 לרבות הובלה ותשלום אגרה, הסעיף מותנה באישור מראש ובכתב

מהפיקוח בכתב ביומן

1.51.1.0040

22,500.00 300.00 75.00 מ"א  מ' כולל חפירה3 ס"מ בעומק עד 80פירוק צינור ניקוז מבטון בקוטר עד 
וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0050

4,500.00 900.00 5.00 יח' התאמת שוחות בכל גובה של חברות התקשורת פרטנר/סלקום/ בזק ע"י
קבלן מאושר מטעמם באישור ובליווי נציג מטעם חברת התקשורת.

באישור הפיקוח מראש ובכתב, לרבות החלפת המכסה במידה ויידרש

1.51.1.0060

42,500.00 500.00 85.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת מכל סוג30התאמת גובה עד 
בכל קוטר שהוא בכפוף לאישור המפקח מראש ובכתב.

1.51.1.0070

4,000.00 400.00 10.00 יח' 1.51.1.0080 רשתות , לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק2פירוק תא קליטה 

5,100.00 510.00 10.00 יח' 1.51.1.0090 ס"מ30 רשתות (הגבהה/הנמכה) לגובה עד 2התאמת גובה תאי קליטה 

91,000.00 35.00 2,600.00 מ"ר  ס"מ,55פירוק מיסעת אספלט/בטון קיימת, כולל מבנה מסעה בעובי עד 
כולל פינוי וסילוק החומר.

1.51.1.0100

246,000.00 30.00 8,200.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

1.51.1.0110

187,000.00 17.00 11,000.00 מ"ר  ס''מ לרבות טאטוא,0.0-10.0קרצוף מיסעת אספלט קיים  בעובי משתנה 
פינוי וסילוק.

1.51.1.0120

25,200.00 14.00 1,800.00 מ"א ניסור אספלט קיים 1.51.1.0130

67,200.00 16.00 4,200.00 מ"א פירוק אבני שפה וגן מכל סוג , לרבות פירוק יסוד הבטון פינוי וסילוק
החומר

1.51.1.0140

3,750.00 150.00 25.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. 1.51.1.0150

1,500.00 150.00 10.00 יח' פירוק ערוגות עצים, כולל פירוק אבני גן וסילוק אדמת גן והוצאה עדינה
 לכל נפח הבור.CLSMוזהירה של וגדמי ושורשי עצים ומילוי 

1.51.1.0160

2,500.00 50.00 50.00 מ"א פירוק גדר מכל סוג וגובה שהוא, לרבות פירוק עמודים ומילוי הבור
CLSMב

1.51.1.0170

1,625.00 65.00 25.00 יח' פירוק תמרור ושלט מכל סוג וגודל המותקן על עמוד בכל גובה לרבות
.CLSMפירוק העמוד והיסוד ומילוי הבור ב

1.51.1.0180



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 19עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 פירוק תחנת אוטובוס מכל סוג שהוא לרבות יסוד בטון מזויין כולל
העברה למחסני העירייה ואו פינוי לאתר פסולת לשביעות רצון המפקח

והחזרת השטח לקדמותו.

1.51.1.0190

1,000.00 50.00 20.00 יח' פירוק ריהוט גן כגון: ספסל, אשפתון, עמוד מחסום לרכב מכל סוג (בטון/
אבן/ ברזל), פרגולה, ברזיה, שלט וכו' והעברתם למקום מאושר ע"י

העירייה

1.51.1.0200

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' אספקה, הצבה ותחזוקת שלטי תדמית מעבר לכמות הנדרשת בחוזה
 מ' לרבות אישור קונסטקורטור על ההצבה ופירוק בתום3*4במידות 
העבודה

1.51.1.0250

726,525.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,500.00 220.00 25.00 מ"א חפירה זהירה לצורך גישוש לגילוי צנרת שרוולים, כבלים, תשתיות
ומתקנים תת-קרקעיים קיימים,  כולל חפירה ופינוי החומר והחזרת המצב

 וביצוע אספלט/ ריצוף  לפי הנחיית המפקח מראשCLSMהקיים מילוי ב
ובכתב.

1.51.2.0010

17,500.00 50.00 350.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 1.51.2.0020

2,500.00 50.00 50.00 מ"ק מילוי נברר מובא מבחוץ והידוקו בבקרה מלאה 1.51.2.0030

9,000.00 3.00 3,000.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 1.51.2.0040

200.00 4.00 50.00 מ"ק הידוק מילוי מבוקר 1.51.2.0050

34,700.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

314,500.00 85.00 3,700.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

1.51.3.0010

308,000.00 280.00 1,100.00 מ"ק )- העבודה תבוצע לפי הוראת מפקחC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך (
 בכתב בלבד.

1.51.3.0020

4,200.00 150.00 28.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

1.51.3.0030

626,700.00 מצעים ותשתיות 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 20עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

350.00 2.50 140.00 מ"ר 1.51.4.0010 ליטר / מ"ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

28,750.00 2.50 11,500.00 מ"ר 1.51.4.0020 ליטר / מ"ר0.4-0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

12,600.00 45.00 280.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס5 בעובי 25שכבה מקשרת מבטון אספלט תא"צ 
PG68-10גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 

1.51.4.0030

80,000.00 40.00 2,000.00 מ"ר  שכבות) עם אגרגט7 ס"מ (3 בעובי 25שכבה מקשרת מבטון אספלט תא"צ 
 עלות לכל שכבה בנפרד.PG68-10 גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 

1.51.4.0040

462,000.00 42.00 11,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי4 בעובי 19שכבה נושאת עליונה תא"צ 
PG70-10סוג א' ובטומן 

1.51.4.0050

16,100.00 35.00 460.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש 1.51.4.0060

16,500.00 55.00 300.00 מ"ר  מ"ר לרבות20 ס"מ לשטחים הקטנים מ-5אספלט זמני חם/קר בעובי 
פירויקט ופינוי האספלט בסיום העבודות, באישור המפקח מראש ובכתב

1.51.4.0070

616,300.00 עבודות אספלט 51.4 סה"כ לתת פרק:

תמרורים צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י
הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

21,000.00 175.00 120.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון   לתמרורי דרך מסוג עירוני. 1.51.9.0030

6,120.00 136.00 45.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 1.51.9.0040

8,400.00 3.00 2,800.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

1.51.9.0050

300.00 3.00 100.00 מ"א  ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום.30צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
(מדידה לפי צביעה נטו).

1.51.9.0060

3,315.00 19.50 170.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

1.51.9.0070

5,170.00 22.00 235.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

1.51.9.0080

1,305.00 29.00 45.00 יח' צביעת חץ בודד. 1.51.9.0090

649.80 36.10 18.00 יח' צביעת חץ כפול. 1.51.9.0100



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 21עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,800.00 4.40 2,000.00 מ"א צביעת אבני שפה. 1.51.9.0110

414.00 46.00 9.00 יח' ).437 (צביעת משטח וסימון 437סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל  1.51.9.0120

85,500.00 225.00 380.00 מ"א מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ בחירת הרשות
המקומית.

1.51.9.0130

96,000.00 32,000.00 3.00 יח'  מ' כולל כל האביזרים4.0 גודל BRTאספקת והתקנת סככה מסוג 
הנלווים.

1.51.9.0140

34,500.00 11,500.00 3.00 יח' 1.51.9.0150 כולל כל האביזרים הנלווים.PISאספקת והתקנת עמוד 

250,000.00 25,000.00 10.00 חודש הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע על הקבלן לתכנן את הסדרי התנועה
הזמניים למשך כל תקופת הביצוע בפועל ולקבל את אישור הרשויות

לכך.אישור עיריה ואישור משטרה .על הקבלן לספק את כל אביזרי
הבטיחות והתימרור שידרשו ולשמור  על תקינותם ובמקרה הצורך

להחליפם באביזרים חדשים. כל נושא הסדרי התנועה הזמניים(תכנון
וביצוע) הינם על חשבון הקבלן עד לסיום העבודות ומסירתם לעירייה

לרבות רמזורים זמניים ותכנון רמזורים זמניים ככל שידרש, התשלום יהיה
קומפלט לחודש ביצוע בפועל וישולם רק בעבור חודשי הביצוע בהם יהיו

הסדרי תנועה זמניים בפרויקט ולא ישולם בעבור חודשי ביצוע שהקבלן
פיגר מעבר לתקופת הביצוע החוזית או לתקופת המסירות/ ההתאר

1.51.9.0160

521,473.80 תמרורים צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

2,525,698.80 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

57פרק  57 פרק:

ניקוז 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

27,500.00 550.00 50.00 מ"א  מ'1.25 בעומק מעל 3 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.1.75עד 

1.57.51.0020

22,110.00 7,370.00 3.00 יח'  ס"מ בעומק עד100/120תא בקרה וקליטה (תא ניקוז משולב) במידות 
 סעיףD400 ס"מ  50 ומכסה ב.ב. קוטר 1 מ'  מס' רשתות 1.75

51.064.0208

1.57.51.0030

34,280.00 8,570.00 4.00 יח'  ס"מ, עם100/100שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 
 טון), שלבי דריכהD400 (40 ס"מ ממין 50תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 

 מטר, לרבות עבודות חפירה ומילוי. סעיף52.7וכל האביזרים, בעומק עד 
 (בתאום עם חברת חשמל)57.062.0040

1.57.51.0040

50,400.00 720.00 70.00 מ"א  ס"מ מונחים בקרקע50 קוטר 3 דרג 1 סוג 27צינורות בטון מזוין לפי ת"' 
 מטר, לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר.2.25בעומק עד  

1.57.51.0050

14,900.00 14,900.00 1.00 יח'  ס"מ, עם150/150שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 
 טון), שלבי דריכהD400 (40 ס"מ ממין 50תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 

 מטר, לרבות עבודות חפירה ומילוי. סעיף52.7וכל האביזרים, בעומק עד 
 (בתאום עם חברת חשמל)57.062.0330

1.57.51.0060
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

תת כתב: שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,240.00 770.00 12.00 קומפלט  ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה,40חיבור קו ניקוז קוטר 
עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם.

1.57.51.0070

44,160.00 3,680.00 12.00 יח'  ס"מ ובעומק80/50תא קליטה ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40 מ' עם חור לצינור 2עד 

מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
51.064.0020. סעיף 489ת"י 

1.57.51.0080

27,000.00 2,250.00 12.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 50/80קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

1.57.51.0090

36,000.00 18,000.00 2.00 י"ע ניקוי ושטיפה של קווי תיעול (ניקוז) ותאי בקרה קיימים - תשלום ליום
 שעות8עבודה 

1.57.51.0100

265,590.00 ניקוז 57.51 סה"כ לתת פרק:

265,590.00 57פרק  57 סה"כ לפרק:

עבודות רג'י יבוצע באישור מראש ובכתב ע"י הפיקוח 99 פרק:

עבודות שונות 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,250.00 65.00 50.00 ש"ע פועל פשוט/ מקצועי בתנאי רג'י 1.99.1.0010

5,400.00 2,700.00 2.00 יום  עוזרים) בתנאי רג'י- התשלום כולל העברת שרטוט2צוות מדידה (מודד+ 
חתום לפיקוח

1.99.1.0020

1,500.00 150.00 10.00 ש"ע עבודות בובקט כף/מטאטא בתנאי רג'י 1.99.1.0030

1,500.00 150.00 10.00 ש"ע 1.99.1.0040 בתנאי רג'יJCBעבודות מחפרון 

24,000.00 2,400.00 10.00 י"ע מטאטא לניקוי כבישים כולל יניקת הפסולת וסילוקה. 1.99.1.0050

10,000.00 1.00 10,000.00 יח' החזר תשלום בעבור העברת תשלום לרשויות על פי הנחיית המפקח
5%בכתב, התשלום יהיה לפי קבלה ובתוספת דפי טיפול בסה"כ 

1.99.1.0060

45,650.00 עבודות שונות 99.1 סה"כ לתת פרק:

45,650.00 עבודות רג'י יבוצע באישור מראש ובכתב ע"י הפיקוח 99 סה"כ לפרק:

9,073,519.80 שיקום המרחב הציבורי הר חוצבים 1 סה"כ לתת כתב:
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

1תת כתב: כניסה תחתונה- שצ"פ מס 

עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,240.00 280.00 8.00 נקודה HO7 בכבלי נחושת מסוג נאופרן RWנקודת הזנת חשמל למאור מדרגות 
RN-F 3  עדX2.5 מ"מ דו40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה
מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי

הקצוות בלוח ובגוף התאורה

2.8.1.0010

3,080.00 280.00 11.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

2.8.1.0020

400.00 400.00 1.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

2.8.1.0030

1,600.00 80.00 20.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

2.8.1.0050

5,000.00 250.00 20.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

2.8.1.0060
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mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

1תת כתב: כניסה תחתונה- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 20.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

2.8.1.0090

240.00 12.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

2.8.1.0100

450.00 45.00 10.00 מ"א  לשימושPVC 4אספקה והתקנה צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8בחציית כביש כולל חבל משיכה 

2.8.1.0110

7,000.00 140.00 50.00 מ"א  לשימוש עבור חח"יPVC 8אספקה בלבד  צינור פלסטי קשיח  בקוטר "
 מ"מ8כולל חבל משיכה 

2.8.1.0120

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

2.8.1.0170

72.00 מ"א 2.8.1.0180 ממ"ר5X16 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

1,040.00 52.00 20.00 מ"א 2.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

20.00 מ"א 2.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

100.00 10.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

2.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

2.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

2.8.1.0230

3,840.00 32.00 120.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

2.8.1.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

2.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

2.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

2.8.1.0270

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

2.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

2.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

2.8.1.0330

3,500.00 500.00 קומפלט7.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

2.8.1.0350

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

2.8.1.0360

1,250.00 250.00 5.00 מ"א פתיחת קיר חוץ קיים ב"פוגות" לצורך העברת כבל הזנה סמוי בקיר  ע"פ
תכנית תאורה לרבות הטמנת הכבל בקיר וסגירה מקצועית של הפוגה

בטיט (כוחלה ) בגוון מתאים לקיר הקיים

2.8.1.0380

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

2.8.1.0400

42,490.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

1תת כתב: כניסה תחתונה- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

35,000.00 3,500.00 10.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

2.8.2.0050

5,400.00 1,800.00 3.00 יח' RFאספקה בלבד (ללא התקנה )של ג"ת  שקוע קרקע לתאורת שלט (סימון 
 + דרייבר אינטגרליLED לנורת °10 בתכנית תאורה ) מתכוונן עם אלומה 

3000K IP67 900 lm 220 , הזנהV 10 , הספקW  דגם RDT100 יצרן FILIX
 ספק: "סיטי לייט תאורה" לרבות אספקת קופסת ביטון (שיקוע מקורית)

כמתואר במפרט ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

2.8.2.0060

4,400.00 400.00 11.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

2.8.2.0070

8,820.00 980.00 9.00 יח'  בתכניתRWאספקה  בלבד  (ללא התקנה )של גוף תאורה מלבני (סימון 
LED 13.5W  230V  1090 lmתאורה ) שקוע ברום מדרגה  להארת מדרגות 

3000K, IP65 ,S.6320W-WALKER:קופסת התקנה S.6329כולל קופסת 
 יצרן סימס,  לרבות ספק כח נפרד ( לג"ת במתח10025#התקנה מקורית 

  ,ספק ייעודי לגוף התאורה בהספק מתאים במתח24Vנמוך מאוד ) 
28-24V DC 50/60 תדרHZעומד בדרישות התקן הישראלי ותקן ארופאי 

מתאים שיותקן בלוח /ארון ריכוז חיצוני נפרד מגוף התאורה ע"ג פלטה או
 על פס דין 'בצבע כסוף, הכל כמתואר במפרט ובחוברת התאורה של

יועצת התאורה'

2.8.2.0080

2,000.00 250.00 8.00 יח' RWהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת מדרגות  (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל הכנת פתח מתאים במדרגה ,התקנת קופסאת
הביטון ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד להפעלה מלאה של המערכת (

הסעיף אינו כולל את מחיר גופי תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית ,חפירות
תשתיות,צנרת ולוח חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

2.8.2.0090

5,500.00 5,500.00 1.00 יח' אספקה  בלבד (ללא התקנה ) של עמוד תאורה מאלומיניום   משולב עם
 בתכניתPOLEפנס לד (מסופק כיחידה אינטגרלית  העמוד והפנס ,סימון 

 כולל צביעה מקצועית בתנור4 מטר קוני בקוטר "4תאורה ) העמוד בגובה 
 או באבקה אלקטרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן במפעל הייצור המקורי

גמר בגוון גרפיט ,פתח ציוד , פלטת יסוד ,לרבות אספקת ב רגי יסוד
מתאימים לעמוד ומתאם מקורי להתקנת הפנס על העמוד , עפ"י הפרט

בתוכנית

2.8.2.0100
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mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

600.00 600.00 1.00 יח' POLEהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של עמוד תאורה   (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל התקנת העמוד עם פנס וחיבור מושלם עד

להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את  מחיר העמוד וגוף
התאורה , מגש הציוד ציוד עזר,כבילה ,חפירות ,תשתיות,צנרת ולוח

חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

2.8.2.0110

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)61,720.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

2.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   2.8.4.0020

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  2.8.4.0030

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  2.8.4.0050

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  2.8.4.0060

420.00 60.00 7.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  2.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  2.8.4.0080

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה10,650.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

2.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

116,060.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,000.00 150.00 20.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

2.40.1.0020

3,000.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

197,600.00 760.00 260.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מקורות במבוק 
MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל 

קונסטרוקציה מעץ אורן או פלדה בהתאם להנחייות הקונטרוקטור. כולל
התקנה וצביעה, בהתאם לפרט קונסטרוקציה, המחיר כולל כל האלמנטים
הקונסטרוקטיבים כולל עוגני פלדה ויסודות, הקבלן ידרש להכין תוכנית

shop drowingלפני ביצוע ויגיש לאישור המתכנן. מודגש כי לכל השצ"פ 
מבנה קונסטרוקטיבי אחר ויבוצע בהתאם לתוכניות הפרטניות לשצ"פ

ללא שינוי במחירי היחידה החוזיים גם כאשר גובה העמודים
והקונסטרוקציה גבוהים משמעותית .

2.40.4.0010

91,200.00 760.00 120.00 מ"א  ס"מ (כלול15 על משטח בטון משופע בעובי x-tremeמדרגות מבמבוק 
 ס"מ, הידוק התשתית, מצע מהודק40/17במחיר) ומשולשים בחתך עד 

 ס"מ וזיון הבטון כנדרש בהתאם לפרט אדריכלי וקונס25בעובי 

2.40.4.0020

288,800.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

70,400.00 1,600.00 44.00 מ"ק קירות גדר מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר,
זיון הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

כמפורט בתכניות.

2.40.5.0010

3,500.00 700.00 5.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

2.40.5.0020

4,000.00 400.00 10.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

2.40.5.0030

3,000.00 1,000.00 3.00 יח' תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכליות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

2.40.5.0040

20,000.00 400.00 50.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית נסורה ו/או בעיבוד מסותת טלטיש, לפי בחירת
האדריכל בעובי בהתאם לפרט אדריכלי, לרבות שכבת הרבצה גב בטון,
4רשת מגולוונת, זוויתנים להשענה אם נדרשים, עיגון כל אבן באמצעות 

חוטי פלב"מ, וכל הנדרש להשלמת החיפוי לפי הפרטים, המפרט המיוחד,
 לפי חזיתות ופרטי אדר', ולרבות פינות מאבנים זוויתיות2378לפי ת"י 

 ס"מ, סוג האבן והמידות בהתאם8-9לפי פרטים. עובי כולל של החיפוי 
א והנחיות המפקח.14לפרט 

2.40.5.0050

15,750.00 350.00 45.00 מ"א  ס"מ,8 ס"מ בלוחות אבן עובי 40חיפוי נדבכי ראש (קופינג) רוחב עד 
עיבוד טלטיש, כולל עיגון לפי פרטים.

2.40.5.0060



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 29עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

1תת כתב: כניסה תחתונה- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

116,650.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

408,450.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

2,550.00 51.00 50.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

2.41.1.0010

1,600.00 40.00 40.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

2.41.1.0020

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

2.41.1.0030

4,150.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

157.50 4.50 35.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

2.41.3.0010

157.50 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

4,307.50 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

45,000.00 7,500.00 6.00 יח'  תוצרת, כולל377 מק"ט LINEASEDUTAאספקה והתקנה של ספסל 
.16 או שו"ע מאושר. ראה פרט Euroformמסעדי יד 

2.43.1.0010

12,900.00 4,300.00 3.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

2.43.1.0020



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 30עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

1תת כתב: כניסה תחתונה- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

59,500.00 3,500.00 17.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 1435 מק"ט Zeta Pic-Nicאספקה והתקנה של שולחן 
.21 שו"ע מאושר. ראה פרט 

2.43.1.0030

55,650.00 1,590.00 35.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 1430 מק"ט Zeta Pic-Nicאספקה והתקנה של כסא 
.21שו"ע מאושר. ראה פרט 

2.43.1.0040

5,950.00 5,950.00 1.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

2.43.1.0050

179,000.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

179,000.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,000.00 1,500.00 8.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

.13א ו-9לקירות לפי פרט 

2.44.1.0010

37,500.00 1,500.00 25.00 מ"א , מגולוון וצבוע בתנור, עיגון בדק2מעקה בטיחות ממקלות ברזל בקוטר "
, מידות של יחידת המעקה1.0לפי הנחיות קונסטרוקטור.  בגובה עד 

יתוכננו ע"י הקבלן מראש ויוכנו במפעל עפ"י מידות בשטח בהתאם  לפרט
א.12

2.44.1.0020

49,500.00 גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,640.00 72.00 120.00 מ"א 3, מחורץ מאלומיניום ברוחב Tפרופיל למדרגות למניעת החלקה מסוג 
 תוצרת איילSP30ס"מ בקצה שלחי מדרגות. כולל הובלה והתקנה, דגם 

.9ציפויים או שו"ע מאושר. ראה פרט א

2.44.2.0020

780.00 65.00 12.00 מ"א ב10 ס"מ בהתאם לפרט 15 ס"מ, רוחב 1פלאח מתכת לתיחום הפתח, עובי 
ג10

2.44.2.0030

9,420.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

58,920.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 30.00 300.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

2.51.1.0010



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 31עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

1תת כתב: כניסה תחתונה- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,250.00 50.00 125.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 2.51.1.0020

780.00 3.00 260.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 2.51.1.0040

16,030.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 85.00 100.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

2.51.2.0010

4,800.00 150.00 32.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

2.51.2.0020

13,300.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

29,330.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

796,067.50 1כניסה תחתונה- שצ"פ מס  2 סה"כ לתת כתב:



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 32עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

2תת כתב: כניסה עליונה- שצ"פ מס 

עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,800.00 280.00 10.00 נקודה HO7 בכבלי נחושת מסוג נאופרן RWנקודת הזנת חשמל למאור מדרגות 
RN-F 3  עדX2.5 מ"מ דו40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה
מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי

הקצוות בלוח ובגוף התאורה

3.8.1.0010

840.00 280.00 3.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

3.8.1.0020

400.00 400.00 1.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

3.8.1.0030

2,240.00 280.00 8.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

3.8.1.0040

800.00 80.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

3.8.1.0050



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 33עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

2תת כתב: כניסה עליונה- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

3.8.1.0060

35.00 מ"א  מ"מ פנים כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8חבל משיכה בקוטר 

3.8.1.0080

200.00 20.00 10.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

3.8.1.0090

120.00 12.00 10.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

3.8.1.0100

450.00 45.00 10.00 מ"א  לשימושPVC 4אספקה והתקנה צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8בחציית כביש כולל חבל משיכה 

3.8.1.0110

1,400.00 140.00 10.00 מ"א  לשימוש עבור חח"יPVC 8אספקה בלבד  צינור פלסטי קשיח  בקוטר "
 מ"מ8כולל חבל משיכה 

3.8.1.0120

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

8,800.00 2,200.00 4.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

3.8.1.0170

520.00 52.00 10.00 מ"א 3.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 20.00 10.00 מ"א 3.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

100.00 10.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

3.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

3.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

3.8.1.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

320.00 32.00 10.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

3.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

3.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

3.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

3.8.1.0270

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

3.8.1.0280

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

3.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

3.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

3.8.1.0330

1,000.00 500.00 קומפלט2.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

3.8.1.0350

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

3.8.1.0360

1,250.00 250.00 5.00 מ"א פתיחת קיר חוץ קיים ב"פוגות" לצורך העברת כבל הזנה סמוי בקיר  ע"פ
תכנית תאורה לרבות הטמנת הכבל בקיר וסגירה מקצועית של הפוגה

בטיט (כוחלה ) בגוון מתאים לקיר הקיים

3.8.1.0380

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

3.8.1.0400

32,290.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:
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אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

10,500.00 3,500.00 3.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

3.8.2.0050

12,600.00 1,800.00 7.00 יח' אספקה בלבד (ללא התקנה )של ג"ת  שקוע קרקע לתאורת שלט וקיר ירוק
 +LED לנורת °42 בתכנית תאורה ) מתכוונן עם אלומה 2RF (סימון 

 דגם 10W , הספק 220V , הזנה 3000K IP67 900 lmדרייבר אינטגרלי 
RDT100 יצרן FILIXספק: "סיטי לייט תאורה" לרבות אספקת קופסת 

ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט ובחוברת התאורה של יועצת
התאורה להארת קיר ירוק

3.8.2.0060

4,000.00 400.00 10.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

3.8.2.0070

9,800.00 980.00 10.00 יח'  בתכניתRWאספקה  בלבד  (ללא התקנה )של גוף תאורה מלבני (סימון 
LED 13.5W  230V  1090 lmתאורה ) שקוע ברום מדרגה  להארת מדרגות 

3000K, IP65 ,S.6320W-WALKER:קופסת התקנה S.6329כולל קופסת 
 יצרן סימס,  לרבות ספק כח נפרד ( לג"ת במתח10025#התקנה מקורית 

  ,ספק ייעודי לגוף התאורה בהספק מתאים במתח24Vנמוך מאוד ) 
28-24V DC 50/60 תדרHZעומד בדרישות התקן הישראלי ותקן ארופאי 

מתאים שיותקן בלוח /ארון ריכוז חיצוני נפרד מגוף התאורה ע"ג פלטה או
 על פס דין 'בצבע כסוף, הכל כמתואר במפרט ובחוברת התאורה של

יועצת התאורה'

3.8.2.0080

2,500.00 250.00 10.00 יח' RWהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת מדרגות  (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל הכנת פתח מתאים במדרגה ,התקנת קופסאת
הביטון ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד להפעלה מלאה של המערכת (

הסעיף אינו כולל את מחיר גופי תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית ,חפירות
תשתיות,צנרת ולוח חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

3.8.2.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,500.00 5,500.00 1.00 יח' אספקה  בלבד (ללא התקנה ) של עמוד תאורה מאלומיניום   משולב עם
 בתכניתPOLEפנס לד (מסופק כיחידה אינטגרלית  העמוד והפנס ,סימון 

 כולל צביעה מקצועית בתנור4 מטר קוני בקוטר "4תאורה ) העמוד בגובה 
 או באבקה אלקטרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן במפעל הייצור המקורי

גמר בגוון גרפיט ,פתח ציוד , פלטת יסוד ,לרבות אספקת ב רגי יסוד
מתאימים לעמוד ומתאם מקורי להתקנת הפנס על העמוד , עפ"י הפרט

בתוכנית

3.8.2.0100

600.00 600.00 1.00 יח' POLEהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של עמוד תאורה   (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל התקנת העמוד עם פנס וחיבור מושלם עד

להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את  מחיר העמוד וגוף
התאורה , מגש הציוד ציוד עזר,כבילה ,חפירות ,תשתיות,צנרת ולוח

חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

3.8.2.0110

24,500.00 700.00 35.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

3.8.2.0160

2,560.00 80.00 32.00 מ"א 3.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)72,560.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

3.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   3.8.4.0020

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  3.8.4.0030

180.00 180.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  3.8.4.0040

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  3.8.4.0060

120.00 60.00 2.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  3.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  3.8.4.0080

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

3.8.4.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

250.00 50.00 5.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

3.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה10,750.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

3.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

116,800.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

144,400.00 760.00 190.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מקורות במבוק 
MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל 

קונסטרוקציה מעץ אורן או פלדה בהתאם להנחייות הקונטרוקטור. כולל
התקנה וצביעה, בהתאם לפרט קונסטרוקציה, המחיר כולל כל האלמנטים
הקונסטרוקטיבים כולל עוגני פלדה ויסודות, הקבלן ידרש להכין תוכנית

shop drowingלפני ביצוע ויגיש לאישור המתכנן. מודגש כי לכל השצ"פ 
מבנה קונסטרוקטיבי אחר ויבוצע בהתאם לתוכניות הפרטניות לשצ"פ

ללא שינוי במחירי היחידה החוזיים גם כאשר גובה העמודים
והקונסטרוקציה גבוהים משמעותית .

3.40.4.0010

17,100.00 180.00 95.00 מ"א  יבואן קנה קש אוMOSSO בגודל  מתוצרת x-tremeקורות צד מבמבוק 
שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל התקנה וצביעה. ראה פרט

ב.9

3.40.4.0020

161,500.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,750.00 250.00 95.00 מ"ר קיר ירוק חד צדדי כולל תבנית שתילה, מזרוני שתילה, צמחיה, רשת
תלייה וכל המערכות הנדרשות. לא כולל יציקת קיר בטון או

.15קונסטרוקציה ברזל בגב הקיר. ראה פרט 

3.40.5.0010

16,500.00 16,500.00 1.00 טון קונסטרוקציה פלדה לקיר ירוק מפרופילי פלדה שונים, פחים ופרופילי
חיבור, ברגים, עוגנים מכניים וכד', לרבות גילוון ע"י טבילה באבץ חם

 כולל צביעה בצבע אפוקסי, צבע יסוד וצבע עליון לשביעות918לפי ת"י 
רצון המפקח והמתכנן.

3.40.5.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,000.00 1,000.00 15.00 מ"ק  במידות שונות, לרבות עבודות עפר, בטון הפסלה,30יסוד עוברים בטון ב-
זיון וכל העבודות הנדרשות לביצוע היסודות וריתום עמודי הפלדה.

3.40.5.0040

7,000.00 700.00 10.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

3.40.5.0050

4,000.00 400.00 10.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

3.40.5.0060

3,000.00 1,000.00 3.00 מ"ק תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכליות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

3.40.5.0070

17,550.00 1,170.00 15.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית נסורה ו/או בעיבוד מסותת טלטיש, לפי בחירת
האדריכל בעובי בהתאם לפרט אדריכלי, לרבות שכבת הרבצה גב בטון,
4רשת מגולוונת, זוויתנים להשענה אם נדרשים, עיגון כל אבן באמצעות 

חוטי פלב"מ, וכל הנדרש להשלמת החיפוי לפי הפרטים, המפרט המיוחד,
 לפי חזיתות ופרטי אדר', ולרבות פינות מאבנים זוויתיות2378לפי ת"י 

 ס"מ, סוג האבן והמידות בהתאם8-9לפי פרטים. עובי כולל של החיפוי 
א והנחיות המפקח.14לפרט 

3.40.5.0080

86,800.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

248,300.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

1,020.00 51.00 20.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

3.41.1.0010

1,600.00 40.00 40.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריעה "פלריג" או שו"ע.

3.41.1.0020

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

3.41.1.0030

2,620.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

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

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

180.00 4.50 40.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

3.41.3.0010

180.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

2,800.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,900.00 4,300.00 3.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

3.43.1.0010

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

14,700.00 2,100.00 7.00 מ"א 25אספקה והתקנה של ספסל דק לפי פרט  3.43.1.0020

32,300.00 1,615.00 20.00 יח'  או שו"עFERMOB תוצרת Luxembourgאספקה והתקנה של כסא 
.26מאושר. ראה פרט 

3.43.1.0030

5,950.00 5,950.00 1.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

3.43.1.0050

65,850.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

65,850.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,500.00 1,500.00 35.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

.13א ו-9לקירות לפי פרט 

3.44.1.0010

52,500.00 גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

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

7,200.00 72.00 100.00 מ"א 3, מחורץ מאלומיניום ברוחב Tפרופיל למדרגות למניעת החלקה מסוג 
 תוצרת איילSP30ס"מ בקצה שלחי מדרגות. כולל הובלה והתקנה, דגם 

ב.9ציפויים או שו"ע מאושר. ראה פרט 

3.44.2.0020

1,625.00 65.00 25.00 מ"א ב10 ס"מ בהתאם לפרט 15 ס"מ, רוחב 1פלאח מתכת לתיחום הפתח, עובי 
ג10

3.44.2.0030

8,825.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

61,325.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,500.00 30.00 250.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

3.51.1.0010

5,500.00 50.00 110.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 3.51.1.0020

750.00 3.00 250.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 3.51.1.0040

13,750.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,650.00 85.00 90.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

3.51.2.0010

3,000.00 150.00 20.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

3.51.2.0020

10,650.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

24,400.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

519,475.00 2כניסה עליונה- שצ"פ מס  3 סה"כ לתת כתב:
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עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,680.00 280.00 6.00 נקודה HO7 בכבלי נחושת מסוג נאופרן RWנקודת הזנת חשמל למאור מדרגות 
RN-F 3  עדX2.5 מ"מ דו40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה
מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי

הקצוות בלוח ובגוף התאורה

4.8.1.0010

4,200.00 280.00 15.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

4.8.1.0020

800.00 400.00 2.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

4.8.1.0030

1,680.00 280.00 6.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

4.8.1.0040

800.00 80.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

4.8.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

4.8.1.0060

200.00 20.00 10.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

4.8.1.0090

120.00 12.00 10.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

4.8.1.0100

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

4.8.1.0170

520.00 52.00 10.00 מ"א 4.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 20.00 10.00 מ"א 4.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

100.00 10.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

4.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

4.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

4.8.1.0230

320.00 32.00 10.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

4.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

4.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

4.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

4.8.1.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

4.8.1.0280

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

4.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

4.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

4.8.1.0330

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

4.8.1.0340

3,000.00 500.00 קומפלט6.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

4.8.1.0350

3,200.00 1,600.00 2.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

4.8.1.0360

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

4.8.1.0400

30,870.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

31,500.00 3,500.00 9.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

4.8.2.0050

3,200.00 400.00 8.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

4.8.2.0070

6,860.00 980.00 7.00 יח'  בתכניתRWאספקה  בלבד  (ללא התקנה )של גוף תאורה מלבני (סימון 
LED 5.7W 463 lm 3000K, 220Vתאורה ) שקוע במדרגה  להארת מדרגות 

IP65 יצרן 10025# כולל קופסת התקנה מקורית 33046 ,דגם BEGA:ספק 
  ,ספק24Vיאיר דורם ,  לרבות ספק כח נפרד ( לג"ת במתח נמוך מאוד ) 

50/60HZ תדר 28-24V DCייעודי לגוף התאורה בהספק מתאים במתח 
עומד בדרישות התקן הישראלי ותקן ארופאי מתאים שיותקן בלוח /ארון
ריכוז חיצוני נפרד מגוף התאורה ע"ג פלטה או על פס דין  הכל כמתואר

במפרט ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

4.8.2.0080

1,500.00 250.00 6.00 יח' RWהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת מדרגות  (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל הכנת פתח מתאים במדרגה ,התקנת קופסאת
הביטון ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד להפעלה מלאה של המערכת (

הסעיף אינו כולל את מחיר גופי תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית ,חפירות
תשתיות,צנרת ולוח חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

4.8.2.0090

16,500.00 5,500.00 3.00 יח' אספקה  בלבד (ללא התקנה ) של עמוד תאורה מאלומיניום   משולב עם
 בתכניתPOLEפנס לד (מסופק כיחידה אינטגרלית  העמוד והפנס ,סימון 

 כולל צביעה מקצועית בתנור4 מטר קוני בקוטר "4תאורה ) העמוד בגובה 
 או באבקה אלקטרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן במפעל הייצור המקורי

גמר בגוון גרפיט ,פתח ציוד , פלטת יסוד ,לרבות אספקת ב רגי יסוד
מתאימים לעמוד ומתאם מקורי להתקנת הפנס על העמוד , עפ"י הפרט

בתוכנית

4.8.2.0100

1,200.00 600.00 2.00 יח' POLEהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של עמוד תאורה   (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל התקנת העמוד עם פנס וחיבור מושלם עד

להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את  מחיר העמוד וגוף
התאורה , מגש הציוד ציוד עזר,כבילה ,חפירות ,תשתיות,צנרת ולוח

חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

4.8.2.0110

23,100.00 700.00 33.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

4.8.2.0160

2,640.00 80.00 33.00 מ"א 4.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)86,500.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

4.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   4.8.4.0020

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  4.8.4.0030

180.00 180.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  4.8.4.0040

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  4.8.4.0050

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  4.8.4.0060

300.00 60.00 5.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  4.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  4.8.4.0080

400.00 יח' TYPE -A  מיליאמפר 2X40A,  30מפסק פחת   4.8.4.0090

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

4.8.4.0100

300.00 300.00 קומפלט1.00 10אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30% דרייברים כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

4.8.4.0110

300.00 50.00 6.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

4.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה11,510.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

3- שצ"פ מס AVXתת כתב: כניסה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

4.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

130,080.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,500.00 150.00 10.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

4.40.1.0020

1,500.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

304,000.00 760.00 400.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מקורות במבוק 
MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל 

קונסטרוקציה מעץ אורן או פלדה בהתאם להנחייות הקונטרוקטור. כולל
התקנה וצביעה, בהתאם לפרט קונסטרוקציה, המחיר כולל כל האלמנטים
הקונסטרוקטיבים כולל עוגני פלדה ויסודות, הקבלן ידרש להכין תוכנית

shop drowingלפני ביצוע ויגיש לאישור המתכנן. מודגש כי לכל השצ"פ 
מבנה קונסטרוקטיבי אחר ויבוצע בהתאם לתוכניות הפרטניות לשצ"פ

ללא שינוי במחירי היחידה החוזיים גם כאשר גובה העמודים
והקונסטרוקציה גבוהים משמעותית .

4.40.4.0010

8,100.00 180.00 45.00 מ"א  יבואן קנה קש או שו"עMOSSO  מתוצרת x-tremeקורות צד מבמבוק 
א.9מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל התקנה וצביעה. ראה פרט 

4.40.4.0020

312,100.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

32,000.00 1,600.00 20.00 מ"ק קירות גדר מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר,
זיון הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

כמפורט בתכניות.

4.40.5.0010

8,000.00 400.00 20.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

4.40.5.0020

11,000.00 1,000.00 11.00 מ"ק תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכליות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

4.40.5.0030
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

3- שצ"פ מס AVXתת כתב: כניסה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

51,000.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

364,600.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

1,275.00 51.00 25.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

4.41.1.0010

1,400.00 40.00 35.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

4.41.1.0020

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

4.41.1.0030

2,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

225.00 4.50 50.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

4.41.3.0010

225.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

2,900.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

45,000.00 7,500.00 6.00 יח'  תוצרת, כולל377 מק"ט LINEASEDUTAאספקה והתקנה של ספסל 
.16 או שו"ע מאושר. ראה פרט Euroformמסעדי יד 

4.43.1.0010

21,500.00 4,300.00 5.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

4.43.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

25,840.00 1,615.00 16.00 יח'  או שו"עFERMOB תוצרת Luxembourgאספקה והתקנה של כסא 
.26מאושר. ראה פרט 

4.43.1.0030

40,350.00 2,690.00 15.00 מ"א  מ', משולב1אספקה והתקנה של שולחן בר ישר, מורכב ממקטעים של 
 ס"מ. בסיס - קונסטרוקציית50שולחן מונגש לפי הנחיות, עומק דלפק כ-

 מ"מ כפולה, חתוכה בלייזר וצבועה פוליאסטר8מתכת מגולוונת, עובי 
בתנור. חיפוי דלפק - לוחות עץ קבוני אופקיים, מהוקצעים ומלוטשים.

 , תוצרת למון קולקשיין או שו "ע מאושר. המחירL-104 / NERO T1דגם: 
20כולל ברגים, פלטקות וכל האלמנטים לביצוע מושלם בהתאם לפרט 

4.43.1.0040

5,950.00 5,950.00 1.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

4.43.1.0050

20,615.00 2,945.00 7.00 יח'  ס"מ, עם50 ס"מ, עומק מושב כ- 50אספקה והתקנה של כסא בר, רוחב כ- 
 מ"מ, חתוכה8גב. בסיס מושב וגב- קונסטרוקציית מתכת מגולוונת, עובי 

בלייזר וצבועה פוליאסטר בתנור. חיפוי גב ומושב - לוחות עץ קבוני
 תוצרת למוןL-106 / ROSSO T1אנכיים מהוקצעים ומלוטשים. דגם: 

.20קולקשיין או שו"ע מאושר. ראה פרט 

4.43.1.0055

72,600.00 3,300.00 22.00 מ"א  מ'. הספסל בנוי1.0אספקה והתקנה של ספסל גבוה, מורכב מקטעים של 
 ס"ם וקונסטרוקציה3/4/60מלוחות במבוק מהוקצעים ומלוטשים במידות 

 מ'.  כולל1מפח פלדה מגולוון חתוך בלייזר,ממוקם במרחק של 
א.17קונסטרוקציה בחזיתות מפח אלומניום בצורה מיוחדת בהתאם לפרט 

4.43.1.0060

7,500.00 1,500.00 5.00 יח' , תוצרת שחם4981מתקן לקשירת אופניים מאלומיניום, דגם קשת מק"ט 
.8אריכא או שו"ע מאושר. ראה פרט 

4.43.1.0070

239,355.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

239,355.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

37,500.00 1,500.00 25.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל40מאחז יד מצינור עגול מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

.139, 12לקירות לפי פרט 

4.44.1.0010

37,500.00 גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,880.00 72.00 40.00 מ"א 3, מחורץ מאלומיניום ברוחב Tפרופיל למדרגות למניעת החלקה מסוג 
 תוצרת איילSP30ס"מ בקצה שלחי מדרגות. כולל הובלה והתקנה, דגם 

ב.9ציפויים או שו"ע מאושר. ראה פרט 

4.44.2.0020
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

3- שצ"פ מס AVXתת כתב: כניסה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,275.00 65.00 35.00 מ"א ב10 ס"מ בהתאם לפרט 15 ס"מ, רוחב 1פלאח מתכת לתיחום הפתח, עובי 
ג10

4.44.2.0030

3,640.00 52.00 70.00 מ"א  מ"מ מתוצרת7-6אלמנט תוחם לערוגות בגימור אלומיניום טבעי, בגובה 
PERMALOC דגם ASPHALTEDGEיבואן גנרון או ש"ע מאושר. ראה 

.11פרט 

4.44.2.0040

8,795.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

46,295.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,100.00 30.00 370.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

4.51.1.0010

10,000.00 50.00 200.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 4.51.1.0020

1,110.00 3.00 370.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 4.51.1.0040

22,210.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,900.00 85.00 140.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

4.51.2.0010

5,550.00 150.00 37.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

4.51.2.0020

17,450.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

39,660.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

822,890.00 3- שצ"פ מס AVXכניסה  4 סה"כ לתת כתב:
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עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,960.00 280.00 7.00 נקודה HO7 בכבלי נחושת מסוג נאופרן RWנקודת הזנת חשמל למאור מדרגות 
RN-F 3  עדX2.5 מ"מ דו40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה
מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי

הקצוות בלוח ובגוף התאורה

5.8.1.0010

3,360.00 280.00 12.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

5.8.1.0020

2,800.00 280.00 10.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

5.8.1.0040

400.00 80.00 5.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

5.8.1.0050

1,250.00 250.00 5.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

5.8.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 20.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

5.8.1.0090

240.00 12.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

5.8.1.0100

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

5.8.1.0170

1,040.00 52.00 20.00 מ"א 5.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

400.00 20.00 20.00 מ"א 5.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 10.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

5.8.1.0210

400.00 20.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

5.8.1.0220

300.00 15.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

5.8.1.0230

320.00 32.00 10.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

5.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

5.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

5.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

5.8.1.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

5.8.1.0280

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

5.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

5.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

5.8.1.0330

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

5.8.1.0340

5,500.00 500.00 11.00 קומפלט אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

5.8.1.0350

3,200.00 1,600.00 2.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

5.8.1.0360

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

5.8.1.0400

32,970.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

5תת כתב: פינת אורנים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

45,500.00 3,500.00 13.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

5.8.2.0050

4,800.00 400.00 12.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

5.8.2.0070

6,860.00 980.00 7.00 יח'  בתכניתRWאספקה  בלבד  (ללא התקנה )של גוף תאורה מלבני (סימון 
LED 13.5W  230V  1090 lmתאורה ) שקוע ברום מדרגה  להארת מדרגות 

3000K, IP65 ,S.6320W-WALKER:קופסת התקנה S.6329כולל קופסת 
 יצרן סימס,  לרבות ספק כח נפרד ( לג"ת במתח10025#התקנה מקורית 

  ,ספק ייעודי לגוף התאורה בהספק מתאים במתח24Vנמוך מאוד ) 
28-24V DC 50/60 תדרHZעומד בדרישות התקן הישראלי ותקן ארופאי 

מתאים שיותקן בלוח /ארון ריכוז חיצוני נפרד מגוף התאורה ע"ג פלטה או
 על פס דין 'בצבע כסוף, הכל כמתואר במפרט ובחוברת התאורה של

יועצת התאורה'

5.8.2.0080

1,750.00 250.00 7.00 יח' RWהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת מדרגות  (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל הכנת פתח מתאים במדרגה ,התקנת קופסאת
הביטון ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד להפעלה מלאה של המערכת (

הסעיף אינו כולל את מחיר גופי תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית ,חפירות
תשתיות,צנרת ולוח חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

5.8.2.0090

20,800.00 2,600.00 8.00 יח'  תלוי כולל כבלים לחיבור בין עמודים,Pאספקה בלבד של ג"ת דגם 
70(יציאת חשמל מהעמוד)אורך הכבלים הכולל ע"פ תכנית תאורה כ-

LED 31.2Wמטר, דמוי גרילנדה עם אופציה ל"כובעים" משתנים לנורות 
3100ml 3000K מוגן מים ברמת IP66 3 בחוברת התאורה (כולל רזרבה של

פנסים)

5.8.2.0140

2,100.00 300.00 7.00 יח' 5.8.2.0150 תלוי (מסעיף קודם)Pהתקנה בלבד של ג"ת דגם 

42,000.00 700.00 60.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

5.8.2.0160

4,000.00 80.00 50.00 מ"א 5.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)127,810.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 54עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

5תת כתב: פינת אורנים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

5.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   5.8.4.0020

500.00 250.00 2.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  5.8.4.0030

180.00 180.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  5.8.4.0040

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  5.8.4.0050

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  5.8.4.0060

480.00 60.00 8.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  5.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  5.8.4.0080

400.00 400.00 1.00 יח' TYPE -A  מיליאמפר 2X40A,  30מפסק פחת   5.8.4.0090

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

5.8.4.0100

300.00 300.00 קומפלט1.00 10אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30% דרייברים כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

5.8.4.0110

500.00 50.00 10.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

5.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה12,540.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

5תת כתב: פינת אורנים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

5.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

174,520.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,250.00 150.00 35.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

5.40.1.0020

5,250.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

585,200.00 760.00 770.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מקורות במבוק 
MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל 

קונסטרוקציה מעץ אורן או פלדה בהתאם להנחייות הקונטרוקטור. כולל
התקנה וצביעה, בהתאם לפרט קונסטרוקציה, המחיר כולל כל האלמנטים
הקונסטרוקטיבים כולל עוגני פלדה ויסודות, הקבלן ידרש להכין תוכנית

shop drowingלפני ביצוע ויגיש לאישור המתכנן. מודגש כי לכל השצ"פ 
מבנה קונסטרוקטיבי אחר ויבוצע בהתאם לתוכניות הפרטניות לשצ"פ

ללא שינוי במחירי היחידה החוזיים גם כאשר גובה העמודים
והקונסטרוקציה גבוהים משמעותית .

5.40.4.0010

36,000.00 180.00 200.00 מ"א  יבואן קנה קש או שו"עMOSSO  מתוצרת x-tremeקורות צד מבמבוק 
ד.9מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל התקנה וצביעה. ראה פרט 

5.40.4.0020

152,000.00 760.00 200.00 מ"א הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

5.40.4.0030

42,000.00 4,200.00 10.00 מ"ק קונסטרוקציית עץ אורן לדק, מדרגות ומרפסת מקורות ועמודי עץ לרבות
חיסון העץ נגד מזיקים ורקבון, בורגי פלדה מגולוונת וכל הנדרש להשלמת

 עבודות העץ לפי תוכ' אדריכלות וקונסטקרוקציה. בסעיף זה נמדדים
 ס"מ נכללות46.5העמודים והקורות הראשיות בלבד, קורות משניות כל 

במחיר הדק.

5.40.4.0040

815,200.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,000.00 1,000.00 15.00 מ"ק  במידות שונות, לרבות עבודות עפר, בטון הפלסה30יסודות בדלים בטון ב-
 וכל העבודות הנדרשות לביצוע היסודות וריתום עמודי העץ.

5.40.5.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,000.00 700.00 10.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

5.40.5.0020

4,000.00 400.00 10.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

5.40.5.0030

17,000.00 1,000.00 17.00 מ"ק תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכליות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

5.40.5.0040

43,000.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

863,450.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

5,100.00 51.00 100.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

5.41.1.0010

2,000.00 40.00 50.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

5.41.1.0020

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

5.41.1.0030

7,100.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

675.00 4.50 150.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

5.41.3.0010

675.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

7,775.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:
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ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,900.00 4,300.00 3.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

5.43.1.0010

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

45,500.00 6,500.00 7.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 340 מק"ט Contourאספקה והתקנה של כסא נוח 
.19שו"ע מאושר. ראה פרט 

5.43.1.0020

21,000.00 3,500.00 6.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 1435 מק"ט Zeta Pic-Nicאספקה והתקנה של שולחן 
.21 שו"ע מאושר. ראה פרט 

5.43.1.0030

17,490.00 1,590.00 11.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 1430 מק"ט Zeta Pic-Nicאספקה והתקנה של כסא 
.21שו"ע מאושר. ראה פרט 

5.43.1.0040

11,900.00 5,950.00 2.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

5.43.1.0050

161,400.00 2,690.00 60.00 מ"א  מ', משולב1אספקה והתקנה של שולחן בר ישר, מורכב ממקטעים של 
 ס"מ. בסיס - קונסטרוקציית50שולחן מונגש לפי הנחיות, עומק דלפק כ-

 מ"מ כפולה, חתוכה בלייזר וצבועה פוליאסטר8מתכת מגולוונת, עובי 
בתנור. חיפוי דלפק - לוחות עץ קבוני אופקיים, מהוקצעים ומלוטשים.

 , תוצרת למון קולקשיין או שו "ע מאושר. המחירL-104 / NERO T1דגם: 
20כולל ברגים, פלטקות וכל האלמנטים לביצוע מושלם בהתאם לפרט 

5.43.1.0055

58,900.00 2,945.00 20.00 יח'  ס"מ, עם50 ס"מ, עומק מושב כ- 50אספקה והתקנה של כסא בר, רוחב כ- 
 מ"מ, חתוכה8גב. בסיס מושב וגב- קונסטרוקציית מתכת מגולוונת, עובי 

בלייזר וצבועה פוליאסטר בתנור. חיפוי גב ומושב - לוחות עץ קבוני
 תוצרת למוןL-106 / ROSSO T1אנכיים מהוקצעים ומלוטשים. דגם: 

.20קולקשיין או שו"ע מאושר. ראה פרט 

5.43.1.0060

22,000.00 22,000.00 קומפלט1.00 אספקה הובלה והתקנה של חיפוי מסגרת מכופף למקרר, מגולוון וצבוע
 מידות בהתאם למידות המקרר, תוצרת חברתRAL7039בתנור בגוון 

G-PROJECTאו ש"ע מאושר, כולל כל החיבורים, ברגים ריתום וכדומה 
28בהתאם לפרט 

5.43.1.0100

351,090.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

351,090.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

גדרות ומעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,000.00 1,500.00 20.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

.13א ו-9לקירות לפי פרט 

5.44.1.0010

22,500.00 1,500.00 15.00 מ"א , מגולוון וצבוע בתנור, עיגון בדק2מעקה בטיחות ממקלות ברזל בקוטר "
, מידות של יחידת המעקה1.0לפי הנחיות קונסטרוקטור.  בגובה עד 

יתוכננו ע"י הקבלן מראש ויוכנו במפעל עפ"י מידות בשטח בהתאם  לפרט
א.12

5.44.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,500.00 גדרות ומעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,680.00 72.00 190.00 מ"א 3, מחורץ מאלומיניום ברוחב Tפרופיל למדרגות למניעת החלקה מסוג 
 תוצרת איילSP30ס"מ בקצה שלחי מדרגות. כולל הובלה והתקנה, דגם 

ד.9ציפויים או שו"ע מאושר. ראה פרט 

5.44.2.0020

4,225.00 65.00 65.00 מ"א ב10 ס"מ בהתאם לפרט 15 ס"מ, רוחב 1פלאח מתכת לתיחום הפתח, עובי 
ג10

5.44.2.0030

57,000.00 1,000.00 57.00 יח' 8 - אביזרי בטיחות בקוטר "AS-Prodעמוד מחסום מסוג ירון מתוצרת 
. עיגוןRAL 7035 ס"מ בגוון 10 בתוספת פס ניגודי ברוחב RAL 7039בגוון 

.7לפי הוראות יצרן וקונסטרוקטור. לפי דרישות עיריית י-ם. לפי פרט 

5.44.2.0040

74,905.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

127,405.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,500.00 30.00 950.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

5.51.1.0010

19,000.00 50.00 380.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 5.51.1.0020

2,850.00 3.00 950.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 5.51.1.0040

50,350.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 85.00 100.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

5.51.2.0010

1,500.00 150.00 10.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

5.51.2.0020

10,000.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

60,350.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

1,584,590.00 5פינת אורנים- שצ"פ מס  5 סה"כ לתת כתב:
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עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,960.00 280.00 7.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

6.8.1.0020

1,600.00 400.00 4.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

6.8.1.0030

1,680.00 280.00 6.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

6.8.1.0040

800.00 80.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

6.8.1.0050

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

6.8.1.0060
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175.00 35.00 5.00 מ"א  מ"מ פנים כולל110צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8חבל משיכה בקוטר 

6.8.1.0080

200.00 20.00 10.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

6.8.1.0090

120.00 12.00 10.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

6.8.1.0100

450.00 45.00 10.00 מ"א  לשימושPVC 4אספקה והתקנה צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8בחציית כביש כולל חבל משיכה 

6.8.1.0110

1,400.00 140.00 10.00 מ"א  לשימוש עבור חח"יPVC 8אספקה בלבד  צינור פלסטי קשיח  בקוטר "
 מ"מ8כולל חבל משיכה 

6.8.1.0120

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

6.8.1.0170

720.00 72.00 10.00 מ"א 6.8.1.0180 ממ"ר5X16 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

520.00 52.00 10.00 מ"א 6.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 20.00 10.00 מ"א 6.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 10.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

6.8.1.0210

400.00 20.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

6.8.1.0220

300.00 15.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

6.8.1.0230

1,600.00 32.00 50.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

6.8.1.0240
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1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

6.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

6.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

6.8.1.0270

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

6.8.1.0280

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

6.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

6.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

6.8.1.0330

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

6.8.1.0340

3,000.00 500.00 קומפלט6.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

6.8.1.0350

6,400.00 1,600.00 4.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

6.8.1.0360

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

6.8.1.0400

35,425.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

28,000.00 3,500.00 8.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

6.8.2.0050

2,800.00 400.00 7.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

6.8.2.0070

22,000.00 5,500.00 4.00 יח' אספקה  בלבד (ללא התקנה ) של עמוד תאורה מאלומיניום   משולב עם
 בתכניתPOLEפנס לד (מסופק כיחידה אינטגרלית  העמוד והפנס ,סימון 

 כולל צביעה מקצועית בתנור4 מטר קוני בקוטר "4תאורה ) העמוד בגובה 
 או באבקה אלקטרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן במפעל הייצור המקורי

גמר בגוון גרפיט ,פתח ציוד , פלטת יסוד ,לרבות אספקת ב רגי יסוד
מתאימים לעמוד ומתאם מקורי להתקנת הפנס על העמוד , עפ"י הפרט

בתוכנית

6.8.2.0100

2,400.00 600.00 4.00 יח' POLEהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של עמוד תאורה   (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל התקנת העמוד עם פנס וחיבור מושלם עד

להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את  מחיר העמוד וגוף
התאורה , מגש הציוד ציוד עזר,כבילה ,חפירות ,תשתיות,צנרת ולוח

חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

6.8.2.0110

28,000.00 700.00 40.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

6.8.2.0160

3,200.00 80.00 40.00 מ"א 6.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)86,400.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

6תת כתב: ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

6.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   6.8.4.0020

500.00 250.00 2.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  6.8.4.0030

180.00 180.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  6.8.4.0040

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  6.8.4.0050

120.00 60.00 2.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  6.8.4.0060

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  6.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  6.8.4.0080

400.00 400.00 1.00 יח' TYPE -A  מיליאמפר 2X40A,  30מפסק פחת   6.8.4.0090

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

6.8.4.0100

300.00 300.00 קומפלט1.00 10אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30% דרייברים כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

6.8.4.0110

300.00 50.00 6.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

6.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה11,980.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

6תת כתב: ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

6.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

135,005.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,125.00 150.00 7.50 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

6.40.1.0020

1,125.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 170.00 50.00 מ"ר  ס"מ,12.5/25/7ריצוף מדרכה - ריצוף אבן משתלבת מלבן טוסקנה, מידות 
בגוון קוקטייל שחור מנוקד, גמר אומבריאנו, תוצרת אקרשטיין או שו"ע

.1מאושר. ראה פרט 

6.40.4.0010

8,500.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

48,000.00 1,600.00 30.00 מ"ק קירות גדר מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר,
זיון הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

כמפורט בתכניות.

6.40.5.0010

7,000.00 700.00 10.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

6.40.5.0020

8,000.00 400.00 20.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

6.40.5.0030

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכלות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

6.40.5.0040
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

6תת כתב: ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,000.00 400.00 60.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית נסורה ו/או בעיבוד מסותת טלטיש, לפי בחירת
האדריכל בעובי בהתאם לפרט אדריכלי, לרבות שכבת הרבצה גב בטון,
4רשת מגולוונת, זוויתנים להשענה אם נדרשים, עיגון כל אבן באמצעות 

חוטי פלב"מ, וכל הנדרש להשלמת החיפוי לפי הפרטים, המפרט המיוחד,
 לפי חזיתות ופרטי אדר', ולרבות פינות מאבנים זוויתיות2378לפי ת"י 

 ס"מ, סוג האבן והמידות בהתאם8-9לפי פרטים. עובי כולל של החיפוי 
א והנחיות המפקח.14לפרט 

6.40.5.0050

89,000.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

98,625.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

99,000.00 3,300.00 30.00 מ"א   מ'. הספסל בנוי1.0אספקה והתקנה של ספסל גבוה, מורכב מקטעים של
 ס"ם וקונסטרוקציה3/4/60מלוחות במבוק מהוקצעים ומלוטשים במידות 

 מ'.  כולל1מפח פלדה מגולוון חתוך בלייזר,ממוקם במרחק של 
א.17קונסטרוקציה בחזיתות מפח אלומניום בצורה מיוחדת בהתאם לפרט 

6.43.1.0010

99,000.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

99,000.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,500.00 30.00 50.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

6.51.1.0010

1,250.00 50.00 25.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 6.51.1.0020

150.00 3.00 50.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 6.51.1.0040

2,900.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,125.00 85.00 25.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

6.51.2.0010

2,125.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

6תת כתב: ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,025.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

337,655.00 6ספסל בית מכרזים- שצ"פ מס  6 סה"כ לתת כתב:
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

8תת כתב: גן ילדים- שצ"פ מס 

עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,680.00 280.00 6.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

8.8.1.0020

2,000.00 80.00 25.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

8.8.1.0050

5,000.00 250.00 20.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

8.8.1.0060

600.00 20.00 30.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

8.8.1.0090

360.00 12.00 30.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

8.8.1.0100

450.00 45.00 10.00 מ"א  לשימושPVC 4אספקה והתקנה צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8בחציית כביש כולל חבל משיכה 

8.8.1.0110
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1,400.00 140.00 10.00 מ"א  לשימוש עבור חח"יPVC 8אספקה בלבד  צינור פלסטי קשיח  בקוטר "
 מ"מ8כולל חבל משיכה 

8.8.1.0120

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

8.8.1.0170

720.00 72.00 10.00 מ"א 8.8.1.0180 ממ"ר5X16 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

1,560.00 52.00 30.00 מ"א 8.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

400.00 20.00 20.00 מ"א 8.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 10.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

8.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

8.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

8.8.1.0230

960.00 32.00 30.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

8.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

8.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

8.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

8.8.1.0270
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400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

8.8.1.0280

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

8.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

8.8.1.0300

1,200.00 600.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

8.8.1.0330

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

8.8.1.0340

2,000.00 500.00 קומפלט4.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

8.8.1.0350

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

8.8.1.0400

29,480.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 70עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

8תת כתב: גן ילדים- שצ"פ מס 
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הערה : הכמות בתת פרק זה כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי
תאורה למחלקת המאור . כמות הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף

. 

21,000.00 3,500.00 6.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

8.8.2.0050

2,400.00 400.00 6.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

8.8.2.0070

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)23,400.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

8.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   8.8.4.0020

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  8.8.4.0030

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  8.8.4.0050

120.00 60.00 2.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  8.8.4.0060

60.00 60.00 1.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  8.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  8.8.4.0080

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה10,230.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

8.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

64,310.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,500.00 300.00 55.00 מ"ר פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

8.40.1.0020

16,500.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,500.00 300.00 55.00 מ"ר TPV-E גרגרי 100% המורכב משכבה עליונה TPV-Eיציקת משטח גומי 
ושכבה תחתונה, צבעוניים בגוונים לבחירת האדריכל (ללא שחור בשכבה

 בכל עובי שיידרש בהתאםSBRהעליונה), שכבה תחתונה גרגירי 
להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים.

תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע מאושר. היציקה תתבצע ע"ג בטון
.30בהתאם לפרט 

8.40.4.0005

29,750.00 170.00 175.00 מ"ר  ס"מ,12.5/25/7ריצוף מדרכה - ריצוף אבן משתלבת מלבן טוסקנה, מידות 
בגוון קוקטייל שחור מנוקד, גמר אומבריאנו, תוצרת אקרשטיין או שו"ע

.1מאושר. ראה פרט 

8.40.4.0020

3,750.00 125.00 30.00 מ"א  ס"מ, בגוון שחור בזלתי,12.5/18.75/50אבן גן גדם רמות ללא פזה, מידות 
, תוצרת אקרשטיין או שו"ע. ראב פרט2280 גמר אקרסטון מסותת, מק"ט 

ה.10

8.40.4.0030

2,080.00 52.00 40.00 מ"א  מ"מ מתוצרת7-6אלמנט תוחם לערוגות בגימור אלומיניום טבעי, בגובה 
PERMALOC דגם ASPHALTEDGEיבואן גנרון או ש"ע מאושר. ראה 

.11פרט 

8.40.4.0040

52,080.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

68,580.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

8תת כתב: גן ילדים- שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

1,530.00 51.00 30.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

8.41.1.0010

1,000.00 40.00 25.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

8.41.1.0020

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

8.41.1.0030

2,530.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

112.50 4.50 25.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

8.41.3.0010

112.50 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

2,642.50 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,000.00 7,500.00 4.00 יח'  תוצרת, כולל377 מק"ט LINEASEDUTAאספקה והתקנה של ספסל 
.16 או שו"ע מאושר. ראה פרט Euroformמסעדי יד 

8.43.1.0010

8,600.00 4,300.00 2.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

8.43.1.0020

11,900.00 5,950.00 2.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

8.43.1.0050

3,440.00 80.00 43.00 יח'  ס"מ30-40אספקה הובלה והתקנה בולי עץ אורן ירושלמי עומדים בקטרים 
 ס"מ מוטבעים בשכבת בטון לפי הנחיות הקונסטרוקטור,25-40 ובגובה 

המחיר כולל יסוד בטון/ בטון מזויין בהתאם לפרטים ולמפרט,  הכל
30בהתאם לפרט 

8.43.1.0060

53,940.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

53,940.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:
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כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,500.00 30.00 150.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

8.51.1.0010

3,750.00 50.00 75.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 8.51.1.0020

450.00 3.00 150.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 8.51.1.0040

8,700.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 85.00 100.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

8.51.2.0010

750.00 150.00 5.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

8.51.2.0020

9,250.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

17,950.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

207,422.50 8גן ילדים- שצ"פ מס  8 סה"כ לתת כתב:
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- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

560.00 280.00 2.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

9.8.1.0020

400.00 400.00 1.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

9.8.1.0030

1,400.00 280.00 5.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

9.8.1.0040

1,600.00 80.00 20.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

9.8.1.0050

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

9.8.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

500.00 20.00 25.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

9.8.1.0090

300.00 12.00 25.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

9.8.1.0100

450.00 45.00 10.00 מ"א  לשימושPVC 4אספקה והתקנה צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8בחציית כביש כולל חבל משיכה 

9.8.1.0110

1,400.00 140.00 10.00 מ"א  לשימוש עבור חח"יPVC 8אספקה בלבד  צינור פלסטי קשיח  בקוטר "
 מ"מ8כולל חבל משיכה 

9.8.1.0120

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

9.8.1.0170

720.00 72.00 10.00 מ"א 9.8.1.0180 ממ"ר5X16 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

1,560.00 52.00 30.00 מ"א 9.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 20.00 10.00 מ"א 9.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 10.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

9.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

9.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

9.8.1.0230

960.00 32.00 30.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

9.8.1.0240
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

9.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

9.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

9.8.1.0270

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת של מגש ציוד פלסטי בידוד כפול  דגם כפר
מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל גגון ותושבת להתקנת

 ,מותקןN+ 10Aמהדקיהספק בורג הארקה וחיבור ההארקה  ומאמ"ת 
בפתח הציוד שבעמוד

9.8.1.0280

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

9.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

9.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

9.8.1.0330

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

9.8.1.0340

500.00 500.00 קומפלט1.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

9.8.1.0350

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

9.8.1.0360

2,500.00 250.00 10.00 מ"א פתיחת קיר חוץ קיים ב"פוגות" לצורך העברת כבל הזנה סמוי בקיר  ע"פ
תכנית תאורה לרבות הטמנת הכבל בקיר וסגירה מקצועית של הפוגה

בטיט (כוחלה ) בגוון מתאים לקיר הקיים

9.8.1.0380

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

9.8.1.0400
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,900.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

9.8.2.0050

800.00 400.00 2.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

9.8.2.0070

5,500.00 5,500.00 1.00 יח' אספקה  בלבד (ללא התקנה ) של עמוד תאורה מאלומיניום   משולב עם
 בתכניתPOLEפנס לד (מסופק כיחידה אינטגרלית  העמוד והפנס ,סימון 

 כולל צביעה מקצועית בתנור4 מטר קוני בקוטר "4תאורה ) העמוד בגובה 
 או באבקה אלקטרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן במפעל הייצור המקורי

גמר בגוון גרפיט ,פתח ציוד , פלטת יסוד ,לרבות אספקת ב רגי יסוד
מתאימים לעמוד ומתאם מקורי להתקנת הפנס על העמוד , עפ"י הפרט

בתוכנית

9.8.2.0100

600.00 600.00 1.00 יח' POLEהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של עמוד תאורה   (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל התקנת העמוד עם פנס וחיבור מושלם עד

להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את  מחיר העמוד וגוף
התאורה , מגש הציוד ציוד עזר,כבילה ,חפירות ,תשתיות,צנרת ולוח

חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

9.8.2.0110

21,000.00 700.00 30.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

9.8.2.0160

2,080.00 80.00 26.00 מ"א 9.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)36,980.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

9.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   9.8.4.0020

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  9.8.4.0030

360.00 180.00 2.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  9.8.4.0040

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  9.8.4.0050

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  9.8.4.0060

180.00 60.00 3.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  9.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  9.8.4.0080

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

9.8.4.0100

300.00 300.00 קומפלט1.00 10אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30% דרייברים כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

9.8.4.0110

250.00 50.00 5.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

9.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה11,520.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

9.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

78,600.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,700.00 150.00 38.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

9.40.1.0020

5,700.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

129,200.00 760.00 170.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מקורות במבוק 
MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל 

קונסטרוקציה מעץ אורן או פלדה בהתאם להנחייות הקונטרוקטור. כולל
התקנה וצביעה, בהתאם לפרט קונסטרוקציה, המחיר כולל כל האלמנטים
הקונסטרוקטיבים כולל עוגני פלדה ויסודות, הקבלן ידרש להכין תוכנית

shop drowingלפני ביצוע ויגיש לאישור המתכנן. מודגש כי לכל השצ"פ 
מבנה קונסטרוקטיבי אחר ויבוצע בהתאם לתוכניות הפרטניות לשצ"פ

ללא שינוי במחירי היחידה החוזיים גם כאשר גובה העמודים
והקונסטרוקציה גבוהים משמעותית .

9.40.4.0010

10,800.00 180.00 60.00 מ"א  יבואן קנה קש או שו"עMOSSO ס"מ מתוצרת x-tremeקורות צד מבמבוק 
ו.9 מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל התקנה וצביעה. ראה פרט 

9.40.4.0020

140,000.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

80,000.00 1,600.00 50.00 מ"ק קירות מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון
הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

ג.14ב-14כמפורט בתכניות. ראה פרטים 

9.40.5.0010

14,000.00 700.00 20.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

9.40.5.0020
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,000.00 400.00 25.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

9.40.5.0030

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכלות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

9.40.5.0040

20,000.00 400.00 50.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית נסורה ו/או בעיבוד מסותת טלטיש, לפי בחירת
האדריכל בעובי בהתאם לפרט אדריכלי, לרבות שכבת הרבצה גב בטון,
4רשת מגולוונת, זוויתנים להשענה אם נדרשים, עיגון כל אבן באמצעות 

חוטי פלב"מ, וכל הנדרש להשלמת החיפוי לפי הפרטים, המפרט המיוחד,
 לפי חזיתות ופרטי אדר', ולרבות פינות מאבנים זוויתיות2378לפי ת"י 

 ס"מ, סוג האבן והמידות בהתאם8-9לפי פרטים. עובי כולל של החיפוי 
א והנחיות המפקח.14לפרט 

9.40.5.0050

19,250.00 350.00 55.00 מ"א  ס"מ,8 ס"מ בלוחות אבן עובי 40חיפוי נדבכי ראש (קופינג) רוחב עד 
עיבוד טלטיש, כולל עיגון לפי פרטים.

9.40.5.0060

1,440.00 24.00 60.00 מ"ר 9.40.5.0070 מ"מ, מותקנת בגב הקירות.9יריעת ניקוז בעובי 

146,690.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

292,390.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

13,515.00 51.00 265.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

9.41.1.0010

20,800.00 40.00 520.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

9.41.1.0020

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

9.41.1.0030

34,315.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,340.00 4.50 520.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

9.41.3.0010

2,340.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

36,655.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

17,200.00 4,300.00 4.00 יח'  או שו"ע מאושר.METALCO, תוצרת Kingאספקה והתקנה של אשפתון 
.22ראה פרט 

9.43.1.0010

39,000.00 6,500.00 6.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 340 מק"ט Contourאספקה והתקנה של כסא נוח 
.19שו"ע מאושר. ראה פרט 

9.43.1.0020

28,000.00 3,500.00 8.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 1435 מק"ט Zeta Pic-Nicאספקה והתקנה של שולחן 
.21 שו"ע מאושר. ראה פרט 

9.43.1.0030

15,900.00 1,590.00 10.00 יח'  אוEuroform, תוצרת 1430 מק"ט Zeta Pic-Nicאספקה והתקנה של כסא 
.21שו"ע מאושר. ראה פרט 

9.43.1.0040

11,900.00 5,950.00 2.00 יח'  תוצרת2611אספקה, הובלה והתקנה של ברזיית בטון דגם אביב מק"ט 
27שחם אריכא או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

9.43.1.0050

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

49,500.00 3,300.00 15.00 מ"א  מ'. הספסל בנוי1.0אספקה והתקנה של ספסל גבוה, מורכב מקטעים של 
 ס"ם וקונסטרוקציה3/4/60מלוחות במבוק מהוקצעים ומלוטשים במידות 

 מ'. כולל1מפח פלדה מגולוון חתוך בלייזר,ממוקם במרחק של 
ד.17קונסטרוקציה בחזיתות מפח אלומניום בצורה מיוחדת בהתאם לפרט 

9.43.1.0055

26,000.00 1,000.00 26.00 מ"א MOSOאספקה והתקנה של מושב נמוך על קיר בחיפוי דק במבוק תוצרת 
MOSO ס"מ.  שימוש במחברי חב' 15.5/185/2או שו"ע מאושר. במידות 

למראה ללא ברגים. פלנקים ללא פאזה עגולה בהצמדה ישירה לקבלת
מראה גושני. כל החיבורים יהיו פרט נגרי בגרונג. כולל קונסט' פלדה,

תכנון לביצוע ותכנון על ידי קונסטרוקטור מטעם הקבלןוהעברה לאישור
 לאישור המתכנן. גוון לבחירתDRAWINGS SHOPהמפקח. כולל הפקת 

.18האדריכל כולל התקנה וצביעה. ראה פרט 

9.43.1.0060

247,500.00 27,500.00 קומפלט9.00 אספקה הובלה והתקנה של שימשייה דגם עץ, ייצרן הדס ריהוט רחוב
. המחיר כולל יסוד בטון29ותשתיות בע"מ או ש"ע מאושר, בהתאם לפרט 

 מזויין, חפירה, חומרים, בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור

9.43.1.0070
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mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

- רחוב זאב לב9תת כתב: שצ"פ מס 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,000.00 22,000.00 קומפלט1.00 אספקה הובלה והתקנה של חיפוי מסגרת מכופף למקרר, מגולוון וצבוע
 מידות בהתאם למידות המקרר, תוצרת חברתRAL7039בתנור בגוון 

G-PROJECTאו ש"ע מאושר, כולל כל החיבורים, ברגים ריתום וכדומה 
28בהתאם לפרט 

9.43.1.0100

457,000.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

457,000.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,510.00 65.00 54.00 מ"א ב10 ס"מ בהתאם לפרט 15 ס"מ, רוחב 1פלאח מתכת לתיחום הפתח, עובי 
ג10

9.44.2.0010

3,510.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

3,510.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,400.00 30.00 680.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

9.51.1.0010

18,000.00 50.00 360.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 9.51.1.0020

480.00 3.00 160.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 9.51.1.0040

38,880.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,950.00 85.00 70.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

9.51.2.0010

7,500.00 150.00 50.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

9.51.2.0020

13,450.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

52,330.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

920,485.00 - רחוב זאב לב9שצ"פ מס  9 סה"כ לתת כתב:
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mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

10תת כתב: פינת בית מכרזים- שצ"פ 

עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,120.00 280.00 4.00 נקודה  בכבלי נחושת מסוג נאופרןRE/RFנקודת הזנת חשמל לגת שקוע בקרקע 
HO7 RN-F 3  עדX2.5 מ"מ40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

 דו שכבתי כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו
ההזנה מלוח חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל

בשתי הקצוות בלוח ובגוף התאורה

10.8.1.0020

400.00 400.00 1.00 נקודה 3X4 בכבלי נחושת מסוג נאופרן POLEנקודת הזנת חשמל לעמוד תאורה 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור  קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

10.8.1.0030

560.00 280.00 2.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

10.8.1.0040

1,600.00 80.00 20.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

10.8.1.0050

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

10.8.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 20.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

10.8.1.0090

240.00 12.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

10.8.1.0100

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' 170 ס"מ ועומק עד 80שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 - טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור"52 ס"מ עמיד ל 60עגול בקוטר 
 כולל גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של

מחלקת המאור בעיריית ירושלים.

10.8.1.0170

72.00 מ"א 10.8.1.0180 ממ"ר5X16 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

1,040.00 52.00 20.00 מ"א 10.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 20.00 10.00 מ"א 10.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 10.00 20.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

10.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

10.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

10.8.1.0230

320.00 32.00 10.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

10.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

10.8.1.0250
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

10.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

10.8.1.0330

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

10.8.1.0340

1,500.00 500.00 קומפלט3.00 אספקה התקנה וחיבור של מפצל מוגן מים תקני  עשוי  מחומר פלסטי
 דוגמתIP68,K10לחיבור ג"ת עצים שקוע בקרקע  או אחר עם כניסה אחת 

 מסופק ע"י "רשתות תאורה" לרבותX-189 מפצל מתוצרת איגוציני :דגם  
התקנה וחיבור מושלם של הכבלים למחבר ע"פ הנדרש לפי הנחיית יצרן

עבודה מושלמת

10.8.1.0350

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-70/70/80 מ' במידות 4יסוד בטון  לעמוד תאורה בגובה 
לרבות חפירה, שרוולי מעבר, בטון, ברזל זיון, ברגי יסוד וקוץ הארקה ע"פ
 פרט מאושר ממחלקת התאורה בעירית ירושלים. והחזרת המצב לקדמותו

בסיום הביצוע

10.8.1.0360

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

10.8.1.0400

21,530.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,000.00 3,500.00 4.00 יח' REאספקה  בלבד (ללא התקנה )של גוף תאורה להארת עצים  (סימון 
 + דרייברLED לנורת °46בתכנית תאורה ) שקוע קרקע עם אלומה של 

 ס"מ25 קוטר 15.8W , הספק 220V , הזנה 3000K IP68 1439 lmאינטגרלי 
  גוון גמר נירוסטה יצרן "איגוציני".ספק: "רשתותE172+ X203,דגם 

תאורה" לרבות אספקת  קופסת ביטון (שיקוע מקורית) כמתואר במפרט
ובחוברת התאורה של יועצת התאורה

10.8.2.0050

1,600.00 400.00 4.00 יח' התקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של ג"ת להארת עצים (סימון
RF/REבתכנית התאורה )כולל חפירה מקומית הנדרשת  עבור 

הפנס,התקנת קופסאת הביטון(שיקוע) ,עיגונים וחיבורים של ג"ת עד
להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את מחיר גופי

תאורה,ציוד עזר,כבילה ראשית , חפירות של תשתיות צנרת ולוח חשמל
שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

10.8.2.0070

5,500.00 5,500.00 1.00 יח' אספקה  בלבד (ללא התקנה ) של עמוד תאורה מאלומיניום   משולב עם
 בתכניתPOLEפנס לד (מסופק כיחידה אינטגרלית  העמוד והפנס ,סימון 

 כולל צביעה מקצועית בתנור4 מטר קוני בקוטר "4תאורה ) העמוד בגובה 
 או באבקה אלקטרוסטטית שתבוצע ע"י היצרן במפעל הייצור המקורי

גמר בגוון גרפיט ,פתח ציוד , פלטת יסוד ,לרבות אספקת ב רגי יסוד
מתאימים לעמוד ומתאם מקורי להתקנת הפנס על העמוד , עפ"י הפרט

בתוכנית

10.8.2.0100

600.00 600.00 1.00 יח' POLEהתקנה  מכנית וחיבור חשמלי מושלם של עמוד תאורה   (סימון 
בתכנית התאורה ) כולל התקנת העמוד עם פנס וחיבור מושלם עד

להפעלה מלאה של המערכת ( הסעיף אינו כולל את  מחיר העמוד וגוף
התאורה , מגש הציוד ציוד עזר,כבילה ,חפירות ,תשתיות,צנרת ולוח

חשמל שישולמו בנפרד לפי מדידה בפועל)

10.8.2.0110

7,700.00 700.00 11.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

10.8.2.0160

880.00 80.00 11.00 מ"א 10.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)30,280.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

10.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   10.8.4.0020

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  10.8.4.0030

180.00 180.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  10.8.4.0040

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  10.8.4.0050
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

10תת כתב: פינת בית מכרזים- שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

60.00 60.00 1.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  10.8.4.0060

60.00 60.00 1.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  10.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  10.8.4.0080

400.00 400.00 1.00 יח' TYPE -A  מיליאמפר 2X40A,  30מפסק פחת   10.8.4.0090

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

10.8.4.0100

300.00 300.00 קומפלט1.00 10אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30% דרייברים כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

10.8.4.0110

100.00 50.00 2.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

10.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה11,350.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

10.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

64,360.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,800.00 150.00 12.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזויין לרבות פינוי וסילוק. המדידה
מראש הקיר הקיים ועד לתחתית הקיר, היסוד כלול במחיר בכל גודל

שיהיה

10.40.1.0020

1,800.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף ומדרגות 40.4 תת פרק:



החברה לפתוח מזרח ירושלים בע"מ 88עמוד: 22/08/2019 חסוי

50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

10תת כתב: פינת בית מכרזים- שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

34,200.00 760.00 45.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מקורות במבוק 
MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכלית. כולל 

קונסטרוקציה מעץ אורן או פלדה בהתאם להנחייות הקונטרוקטור. כולל
התקנה וצביעה, בהתאם לפרט קונסטרוקציה, המחיר כולל כל האלמנטים
הקונסטרוקטיבים כולל עוגני פלדה ויסודות, הקבלן ידרש להכין תוכנית

shop drowingלפני ביצוע ויגיש לאישור המתכנן. מודגש כי לכל השצ"פ 
מבנה קונסטרוקטיבי אחר ויבוצע בהתאם לתוכניות הפרטניות לשצ"פ

ללא שינוי במחירי היחידה החוזיים גם כאשר גובה העמודים
והקונסטרוקציה גבוהים משמעותית .

10.40.4.0010

34,200.00 ריצוף ומדרגות 40.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועבודות בטון 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,000.00 1,600.00 10.00 מ"ק קירות מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון
הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

כמפורט בתכניות.

10.40.5.0010

2,100.00 700.00 3.00 מ"ק הגבהת קיר תמך או קיר גדר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת
 גב בטון כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי,

שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, הכל לפי הפרט.

10.40.5.0020

2,000.00 400.00 5.00 מ"ק , במיקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר תמך או קיר גדר. הסעיף

 יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.

10.40.5.0030

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' תוספת לבור נטיעה עבור מסגרת בטון לפי פרטי אדריכליות
וקונסטרוקציה, לרבות זיון ועבודות עפר.

10.40.5.0040

4,000.00 400.00 10.00 מ"ר חיפוי קירות באבן טבעית נסורה ו/או בעיבוד מסותת טלטיש, לפי בחירת
האדריכל בעובי בהתאם לפרט אדריכלי, לרבות שכבת הרבצה גב בטון,
4רשת מגולוונת, זוויתנים להשענה אם נדרשים, עיגון כל אבן באמצעות 

חוטי פלב"מ, וכל הנדרש להשלמת החיפוי לפי הפרטים, המפרט המיוחד,
 לפי חזיתות ופרטי אדר', ולרבות פינות מאבנים זוויתיות2378לפי ת"י 

 ס"מ, סוג האבן והמידות בהתאם8-9לפי פרטים. עובי כולל של החיפוי 
א והנחיות המפקח.14לפרט 

10.40.5.0050

26,100.00 קירות ועבודות בטון 40.5 סה"כ לתת פרק:

62,100.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

1,275.00 51.00 25.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

10.41.1.0010

400.00 40.00 10.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

10.41.1.0020
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

10תת כתב: פינת בית מכרזים- שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

320.00 יח'  מ'. מעוגנים בקרקע1.9 ס"מ באורך כללי 32/32מגן מרובע לעץ במידות 
 מ' לפחות.0.3לעומק 

10.41.1.0030

1,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

90.00 4.50 20.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

10.41.3.0010

90.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

1,765.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט 43 פרק:

ריהוט 43.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל הספסלים והריהוט שאינם מוצר מדף  יתוכננו על ידי קונסטרוקטור
  לאישור לפני ייצור, כלshop drawingמטעם הקבלן ויוגש תוכנית 

המידות בפרטים הינם מידות מינימום ואינם מחייבות את המזמין, לא
תשולם תוספת עקב הגדלת מידות של קונסטרוקציה וכדו'.

42,900.00 3,300.00 13.00 מ"א  מ'. הספסל בנוי1.0אספקה והתקנה של ספסל גבוה, מורכב מקטעים של 
 ס"ם וקונסטרוקציה3/4/60מלוחות במבוק מהוקצעים ומלוטשים במידות 

 מ'. כולל1מפח פלדה מגולוון חתוך בלייזר,ממוקם במרחק של 
ד.17קונסטרוקציה בחזיתות מפח אלומניום בצורה מיוחדת בהתאם לפרט 

10.43.1.0010

42,900.00 ריהוט 43.1 סה"כ לתת פרק:

42,900.00 ריהוט 43 סה"כ לפרק:

עבודות מתכת 44 פרק:

עבודות מתכת שונות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

390.00 65.00 6.00 מ"א ב10 ס"מ בהתאם לפרט 15 ס"מ, רוחב 1פלאח מתכת לתיחום הפתח, עובי 
ג10

10.44.2.0010

390.00 עבודות מתכת שונות 44.2 סה"כ לתת פרק:

390.00 עבודות מתכת 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

10תת כתב: פינת בית מכרזים- שצ"פ 

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,500.00 30.00 50.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

10.51.1.0010

1,000.00 50.00 20.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח. 10.51.1.0020

120.00 3.00 40.00 מ"ר הידוק שתית בהתאם לסוג הקרקע. 10.51.1.0040

2,620.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,700.00 85.00 20.00 מ"ק אספקה ופיזור מצע סוג א' בכבישים במדרכות מהודק בשכבות בהתאם
לפרטים , המצע יסופק ממחצבה מאושרת

10.51.2.0010

750.00 150.00 5.00 מ"ק  ס"מ על פי הנחיות קונסט' מתחת לדקים10אספקה ופיזור חצץ בעובי 
ואלמנטים נוספים

10.51.2.0020

2,450.00 מצעים 51.2 סה"כ לתת פרק:

5,070.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

176,585.00 10פינת בית מכרזים- שצ"פ  10 סה"כ לתת כתב:
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50/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mשדרוג המרחב הציבורי בהר חוצבים

11תת כתב: תחנת דלק- שצ"פ 

עבודות פיתוח האתר 40 פרק:

פינוי האתר 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 30.00 40.00 מ"ר 45פירוק מדרכות מרוצפות/ מאספלט/ /בטון , כולל מבנה  בעובי עד 
ס"מ, כולל פינוי וסילוק החומר.

11.40.1.0010

1,200.00 פינוי האתר 40.1 סה"כ לתת פרק:

1,200.00 עבודות פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות ילוו על ידי אגרונום מטעם הקבלן שיתן הנחיות לשימור,
להעתקות וילווה את הביצוע באופן שוטף ויוציא דוחות מעת לעת 

בהתאם להנחיות הפיקוח ולפחות דו"ח אחד בכל חודש, עלות האגרונום
לא תמדד לתשלום והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

765.00 51.00 15.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מיטב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 
כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

11.41.1.0010

1,600.00 40.00 40.00 מ"ר  ס"מ10 בגוון כלשהו, שכבה בעובי 20-4חיפוי משטחים בטוף בגודל 
מינימום, כולל יריע "פלריג" או שו"ע.

11.41.1.0020

2,365.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעות 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העצים בכל כתב הכמויות יהיו עצים באיכות מעולה שיאושרו מראש
ויבחרו על ידי האדריכל והמפקח, כל המחירים של העצים כוללים גם

חפירה של הבור הבהתאם למידות הנדרשות בתוכניות ובפרטים ולפחות
 מ"ק, וכוללים כל הנדרש בפרטים הנ"ל (לרבות צינורות, איוורור,3.5

 ס"מ  מעל לכל10יריעות איטום, אדמת מבנה רצפת בטון מזויין בעובי 
 ס"מ מעבר לגבולות הבטון וכל הנדרש לביצוע50שטח פני הבור בתוספת 

מושלם של העבודה לפי הפרטים והנחיות הפיקוח (מגביל שורשים ישולם
בנפרד במקומות בהם ידרש)

180.00 4.50 40.00 מ"ר  ס"מ, תיחום ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל נדרש לביצוע העבודה.

11.41.3.0010

26,450.00 1,150.00 23.00 מ"א גן גדר של אוג מסולסל  תוצרת משתלת נימפאה עם אדניות עץ אורן
 מ' הכוללים מצעים, ניקוז,שתילים בוגרים, מערכת השקיה4.5באורך 

ב.15והתקנה באתר ע"י עיגון לריצוף.ראה פרט

11.41.3.0030

26,630.00 גינון ונטיעות 41.3 סה"כ לתת פרק:

28,995.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

30,195.00 11תחנת דלק- שצ"פ  11 סה"כ לתת כתב:
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עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות כלליות

פירוט העבודה ראה במפרט בטכני במצורף. כל העבודה תעשה בתיאום
ובאישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים

הפנסים בפרויקט הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. תנאי לאספקת פנסים
בפרויקט - אישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים . לא יאושר ש"ע

ללא אישור הממונה על המאור יחד עם אישור מתכנן התאורה .

כל גופי התאורה ,הציוד הנלווה ,הפנסים שיספקו בפרויקט יהיו מאושרים
 ע"י מכון התקנים הישראלי , תנאי לאספקת גוף תאורה יהיה הצגת

 על כל חלקיו הרלוונטיים לתאורת20תעודת אישור מכון תקנים לפי תקן 
 ) ואישור  מנהל20.1, 20.2), 20.3מבנים ,תאורת דרכים ודרישות כלליות 

מחלקת המאור ירושלים

הכנת תכנית עדות לכל גופי התאורה העמודים והפנסים שהותקנו בכיכר 
כולל מספרי מעגלים לרבות שרטוט בתכנית אוטוקאד -גרסה עדכנית

למועד הביצוע , הפקת תכניות מודפסות בשלושה עותקים והעברת
 לניהול הפרויקט ולמחלקת המאור .CDהתכניות + קבצים ע"ג 

 מטר,25בסעיפי נקודות הזנה - הסעיף כולל קו הזנת חשמל לאורך עד 
מעבר לכך ישולם בסעיפי הצנרת (כבילה מכל סוג כולל כבל הארקה,

שרוולים וחפירה) בהתאם למדידת המצב שיבוצע בפועל

תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,360.00 280.00 12.00 נקודה 3X2.5 בכבלי נחושת מסוג נאופרן SMDנקודת הזנת חשמל לפס לד לינארי 
HO7 RN-F מ"מ דו שכבתי40 ממ"ר בצינור קוברה שרשורי מחוזק בקוטר 

כולל החלק היחסי בחפירה המשותפת הנדרשת לביצוע קו ההזנה מלוח
חשמל ועד גוף התאורה לרבות חיבור מושלם של הכבל בשתי הקצוות

בלוח ובגוף התאורה

14.8.1.0040

1,600.00 80.00 20.00 מ"א  ס"מ וברוחב120חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60

והחזרת החומר החפור. לא כולל חפירה עבור נקודת מאור שכלולה במחיר
 הנקודה

14.8.1.0050

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה ו/או חציבת תעלה עבור פירוק ריצוף קיים  מכל
 מטר, כולל2.5סוג בשטחי כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה, ברוחב  עד 

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

 והחזרת המצב לקדמותו.CLSMובכל שכבה שהיא כולל מילוי 

14.8.1.0060

400.00 20.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה) כולל חבל משיכה בקוטר 

14.8.1.0090

240.00 12.00 20.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ, מונח בחפירה בקרקע8המחיר נקודה)כולל חבל משיכה בקוטר 

14.8.1.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

. לביצוע עבודות חשמל הנדרשות1הסעיפים בתת פרק זה מתייחסים 
לאספקת הזנת חשמל ראשית מרשת תאורה עירונית ועד ללוח חשמל

תאורה משני כולל הכנת תשתית תת קרקעית ברחוב מעמוד תאורה קרוב
והתחברות לעמוד התאורה קיים. באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה

ואישור תיאום תשתיות לכל תחום העבודה . הנ"ל כלולים במחיר העבודה
. לביצוע תשתיות חשמל לתאורה2 ו לא ישולם עבורם בנפרד . 

ולתקשורת הנדרשת באיזורי הפיתוח, שצפ"ים והכבישים בהר החוצבים

1,040.00 52.00 20.00 מ"א 14.8.1.0190 ממ"ר5X10 N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

200.00 20.00 10.00 מ"א 14.8.1.0200 ממ"ר5X4N2XYאספקה והתקנה של כבל חשמל 

100.00 10.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה ומושחלים בצינור3X2.5  N2XYכבלי נחושת מסוג 
לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים במחיר נקודת מאור

( 

14.8.1.0210

200.00 20.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X2.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

14.8.1.0220

150.00 15.00 10.00 מ"א  ממ"ר מונחים בחפירה3X1.5 HO7 RN-Fכבלי נחושת מסוג נאופרן  
ומושחלים בצינור לרבות חיבור בשני הקצוות (רק כבלים שאינם כלולים

במחיר נקודת מאור )

14.8.1.0230

800.00 32.00 25.00 מ"א 35אספקה והתקנה בקרקע של מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
ממ"ר

14.8.1.0240

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00  מ"מ19הארקת הגנה  ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות, מהדקים, ראשי3ואורך 

ס"מ עם מכסה יצוק עם100 ס"מ ועומק 80קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש להשלמת החיבור29כיתוב מתאים כולל שרוולים 

ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

14.8.1.0250

500.00 500.00 קומפלט1.00  , עמידות בקצרC אופיין 3X25תוספת  בעמוד תאורה קיים של מאמ"ת 
10KAוחיבורו למגש הציוד ולמהדקים בעמוד, 

14.8.1.0260

500.00 500.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח5 ממ"ר (המחיר עבור 5X35כבלים 

 בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYהציוד שבעמוד כדוגמת 

14.8.1.0270

300.00 300.00 1.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

14.8.1.0290

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00    ומוליך5X25 N2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
 ממ"ר כולל חפירה זהירה צמוד ליסוד וכיסוי הבור לאחר35נחושת 

השלמת החיבור  , כולל החלפת מגש חיבורים ע"פ הצורך  והכנת פס
 ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל40X4CUהארקות 

העבודות והחומרים הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי
החש מל בעמוד הקיים (עבור הכבל ישולם בנפרד )

14.8.1.0300

600.00 600.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת253X217X93במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת952001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם אנטיגרון מקורי

14.8.1.0330
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של קופסת הסתעפות לחשמל עשויה מאלומניום יצוק
  ממ"ר עם מכסה  אלומניום וברגים שטוחים דוגמת192X168X80במידות 

 ספק :קשטן וחיבור צנרת452001#  דגם  PALAZOLIקופסאות מתוצרת 
כניסה ויציאה לקופסה עם

14.8.1.0340

800.00 800.00 קומפלט1.00 בדיקת כללית לכל מתקני החשמל ו/או עמודי התאורה שבוצעו/ 
שהתחברו אליהם, ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות חשמל ותאורה וסיוע לבודק בעריכת המדידות כולל עריכה
והגשת  דוח בודק בכתב המאשר את המתקן

14.8.1.0400

16,990.00 תשתיות ראשיות לחשמל תאורה ותקשורת 8.1 סה"כ לתת פרק:

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה) 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: הפנסים בתת פרק זה הוגדרו ע"י מתכנן התאורה. ויסופקו1הערה 
בהתאם להגדרה בכתב הכמויות זה ובמפרט גופי התאורה של היועץ

בכפוף לאישור הממונה על המאור בעיריית ירושלים .

 ויאפשרו התקנהLED: פנסים יהיו מבוססים על טכנלוגיית 2הערה 
מרוחקת של מערכות הפעלה והדלקה כגון דרייברים ,משנקים ,ספקים

וכד' . ציוד ההדלקה (דרייברים) יותקן בלוחות חשמל משניים עם גישה
טובה לתחזוקה של מחלקת המאור וממנו ייצאו כבלים במתח בטיחותי

נמוך מאוד אל הפנסים.

: המחירים בתת פרק זה כוללים אספקה  של פנסים בנפרד והתקנה3הערה 
 בנפרד ,מחיר האספקה כולל הובלת הפנסים ו/או העמודים  לאתר ,אחסון

 ,שמירה ,ביטוח רישום והעברה לצוות ההתקנה בהתאם להתקדמות
הפרויקט

הערה : ============================ הכמות בתת פרק זה
 כולל גם אספקת רזרבה טכנית של גופי תאורה למחלקת המאור . כמות

הרזרבה הטכנית רשומה בצמוד לכל סעיף .

21,000.00 700.00 30.00 מ"א +ג', ג"ת דגם15ב'15אספקה בלבד של פס לד לינארי נסתר בספסלים 
SMD1 פס לד לינארי נסתר בפרטי ספסלים LED 5W/M 390ml 2900K

IP67כולל פרופיל וכיסוי חלבי, דרייבר במקום מרוחק, נגיש מאוורר ומוגן 
 מ' רזרבה)10 מים(כולל 

14.8.2.0160

2,080.00 80.00 26.00 מ"א 14.8.2.0170 מסעיף קודםSMD1התקנה בלבד ג"ת פס לינארי דגם 

אספקה והתקנה של עמודי  וגופי תאורה (ע"פ מפרט יועץ תאורה)23,080.00 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל משני  עשוי מנירוסטה בגודל מתאים
60X40ס"מ  כולל הציוד הפנימי בלוח  ע"פ אישור מחלקת המאור מתואם 

 עם ספק מערכת התאורה ע"פ תכנית לוח לרבות מהדקי מסילה משולטים
 עבור מערכת ספקי הכח /דרייברים והתקנת הספקים והדרייברים בצורה

מושלמת בלוח (ספקי כח אינם כלולים במחיר הלוח וישולמו בנפרד כ חלק
 , פס הארקה נחושת3X63A מבסעיפי גופי התאורה ) חיווט ,שילוט פס"צ 

 מקום שמור והתקנה מלאה בתוך שוחה מעבר תת30%באורך מתאים + 
קרקעית

14.8.4.0010

220.00 220.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X6Aמאמ"ת תלת פאזי   14.8.4.0020
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 שורת ספסלים- מול גט"י14תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

250.00 250.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KAN + 3X16Aמאמ"ת תלת פאזי עם ניתוק אפס  14.8.4.0030

180.00 180.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X20Aמאמ"ת תלת פאזי עד  14.8.4.0040

230.00 230.00 1.00 יח' B/C מסוג 10KA 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  14.8.4.0050

120.00 60.00 2.00 יח' B או C מסוג 10KA 16Aמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  14.8.4.0060

120.00 60.00 2.00 יח' B או C מסוג 10KA 16A+Nמאמ"ת חד פאזי לזרם עד  14.8.4.0070

350.00 350.00 1.00 יח' TYPE -Aמיליאמפר, 4X40A, 30מפסק פחת  14.8.4.0080

400.00 400.00 1.00 יח' TYPE -A  מיליאמפר 2X40A,  30מפסק פחת   14.8.4.0090

200.00 200.00 קומפלט1.00 5אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30%דרייברים, כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

14.8.4.0100

300.00 300.00 קומפלט1.00 10אספקה והתקנה של פלטת פח  מגולוון מחוזקת ללוח חיבורים להתקנת 
30% דרייברים כולל פס הארקה מותקן, מחוזק לפלטה באורך מתאים + 

מקום שמור

14.8.4.0110

600.00 50.00 12.00 יח' התקנת דרייבר או ספק כח שיסופק ע"י אחרים ע"ג פלטת פח או ע"ג פס
דין  בלוח חשמל או בקופסת חיבורים המחיר כולל חיווט והזנת חשמל
לדרייבר או לספק הכח וחיבור היציאות מהדרייבר אל מהדקי מסילה

ממוספרים ומשולטים להזנת גופי התאורה במתח נמוך המחיר ליחידת
דרייבר (הערה: מחיר הדרייבר /ספק הכח ופלטת הפח אינם כלולים ה

מחיר הסעיף)

14.8.4.0120

לוח חשמל משני לאיזורי פיתוח מוזן מעמוד תאורה11,970.00 8.4 סה"כ לתת פרק:

ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 1,200.00 קומפלט1.00 הכנת ניסוי תאורה עבור תאורת הפיתוח בשצפ"ים כולל אספקת כבלים
 ,כבה מאילו) עם תקעים ושקעים מטיפוס0.6/1KVזמניים תקניים (בידוד 

E16A-230V-CEכולל הרכבת הגופים באופן זמני במקום המתוכנן 
וכיוונים ככל שיידרש ע"י מתכנן התאורה . כולל אספקת  הזנת חשמל

 מהבניין בתיאום עם נציג הבניין או2X40A-30mAזמנית עם פחת מגן 
מרשת תאורה עירונית בתיאום עם הפיקוח של מחלקת המאור כולל פירוק

 וניתוק המערכת בגמר הניסוי . המחיר עבור ניסוי תאורה  קומפלט
לשצ"פ טחד קומפלט

14.8.5.0010

1,200.00 ניסוי תאורה לתאורת שצ"פ 8.5 סה"כ לתת פרק:

53,240.00 עבודות חשמל תשתיות ותאורה 8 סה"כ לפרק:

53,240.00 14 שורת ספסלים- מול גט"י14מבנה  סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: שילוט

שילוט 60 פרק:

שילוט 60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

300,000.00 100,000.00 קומפלט3.00 היקצב לביצוע שלטים בכניסות 15.60.1.0010

300,000.00 15,000.00 20.00 קומפלט היקצב לביצוע שלטים פנמיים 15.60.1.0020

600,000.00 שילוט 60.1 סה"כ לתת פרק:

600,000.00 שילוט 60 סה"כ לפרק:

600,000.00 שילוט 15 סה"כ לתת כתב:


