
   21.00 יח' מחסום רצפה בקוטר " 8 -  מכסה מתכתי מחסום רצפה בקוטר " 8 -  מכסה מתכתי  01.07.1.010

עבודות אינסטלציה 1

עבודות אינסטלציה 7

סה"כ עבודות בטון יצוק באתר  2

סה"כ פלדת זיון  7

   6.00 טון רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון. 01.02.7.030

   5.00 טון מוטות פלדה מצולעים/ עגולים לזיון בטון 01.02.7.020

פלדת זיון 7

סה"כ מרצפים ורצפות  2

   227.00 מ"ר

מנוכים מסך השטח המחושב)
פתחים במידות 60/160 ס"מ ( הפתחים פתחים במידות 60/160 ס"מ ( הפתחים 

 עם סרגלי    מתכת. הבצוע כולל   גם יצירת  עם סרגלי    מתכת. הבצוע כולל   גם יצירת 
מעל הקברים  . הבצוע כולל גם החלקה ידנית מעל הקברים  . הבצוע כולל גם החלקה ידנית 

מרצפי בטון בעובי  20ס"מ ב-30 יצוקים על מרצפי בטון בעובי  20ס"מ ב-30 יצוקים על  01.02.2.050

   415.00 מ"ר
מצע  .

יריעת פוליאטילן   בעובי 0.3 מ"מ כפולה ע"ג יריעת פוליאטילן   בעובי 0.3 מ"מ כפולה ע"ג  01.02.2.020

מרצפים ורצפות 2

עבודות בטון יצוק באתר 2

סה"כ תנאים כללים ועבודות עפר  1

סה"כ מילוי מובא  4

   50.00 מ"ק
הקברים

מילוי מובא חמרה חולית רכה    באזור מילוי מובא חמרה חולית רכה    באזור  01.01.4.015

   90.00 מ"ק

וניתן להשתמש בו)
. אשהו. (מצע סוג א' קיים בשטח בית העלמין . אשהו. (מצע סוג א' קיים בשטח בית העלמין 
20 ס"מ  והידוק   לרמת צפיפות של 98% מוד20 ס"מ  והידוק   לרמת צפיפות של 98% מוד
מילוי מובא סוג א לרבות  מילוי שכבות    של מילוי מובא סוג א לרבות  מילוי שכבות    של  01.01.4.010

מילוי מובא 4

סה"כ חפירה  3

   400.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בשטח  לעומקים שונים  . 01.01.3.250

   400.00 מ"ר
 , והכולל עשביה ,צמחיה ,עצים , אספלט  וכ"ו.
חישוף שטח לעומק 25 ס"מ כולל סילוק פסולתחישוף שטח לעומק 25 ס"מ כולל סילוק פסולת 01.01.3.020

חפירה 3

סה"כ תנאים כללים  1

תנאים כללים 1

תנאים כללים ועבודות עפר 1

פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה" 1

פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל  1

סה"כ אחוז הנחה מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י עמוס צוריאל באמצעות רמדור נט מועצה דתית אריאל

אסמכתא: 

מספר עבודה: 1

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל 

תאריך הפקת הדו"ח: 18/05/2020כתב כמויות מכרז 1  פרוייקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

דף 1 מתוך 5



   116.00 יח'

לסיכום
 ס"מ. (יסופק ע"י המועצה הדתית) - לא  ס"מ. (יסופק ע"י המועצה הדתית) - לא 

"מכפלה".  6 מכסים בכל סט במידות 68/33/6"מכפלה".  6 מכסים בכל סט במידות 68/33/6
רכישת מכסים לכיסוי הקברים. 2 סטים לכל רכישת מכסים לכיסוי הקברים. 2 סטים לכל  01.79.10.030

   58.00 יח'

הדתית) - לא לסיכום
DL110-210-127-50 (יסופק ע"י המועצה DL110-210-127-50 (יסופק ע"י המועצה 

רכישת  מכפלות קבורה    דגם רכישת  מכפלות קבורה    דגם  01.79.10.020

רכישת כוכי קבורה  ומכפלות קבורה 10

סה"כ מכפלות קבורה  1

   58.00 יח'

פעם אחת  קומפלט  .
בפרק 1.המדידה עבור מערכת קבורה כפולה. בפרק 1.המדידה עבור מערכת קבורה כפולה. 

ובחללים בתוך האלמנטים נמדדים בנפרד ובחללים בתוך האלמנטים נמדדים בנפרד 
נארי/חמרה חול ית  מעל פלטות הכיסוי נארי/חמרה חול ית  מעל פלטות הכיסוי 

בתכניות.התשתית לקברים ומילוי אדמת בתכניות.התשתית לקברים ומילוי אדמת 
לסעיף 79.01 במפרט המיוחד ופרטים לסעיף 79.01 במפרט המיוחד ופרטים 

כולל את כל המלאכות והחומרים בהתאם כולל את כל המלאכות והחומרים בהתאם 
התקנת מערכת מכפלות מפוליסטירן מוקצף, התקנת מערכת מכפלות מפוליסטירן מוקצף,  01.79.1.010

מכפלות קבורה 1

אלמנטי קבורה 79

סה"כ עבודות אלומיניום  12

סה"כ עבודות אלומיניום  1

   2.00 קומפלט מעקה + שער בדוגמת סנפיר  דגם צף קלאסי 01.12.1.010

עבודות אלומיניום 1

עבודות אלומיניום 12

סה"כ עבודות חשמל  8

סה"כ עבוודת חשמל  1

   1.00 קומפלט הארקת יסוד לכל  המתחם 01.08.1.010

עבוודת חשמל 1

עבודות חשמל 8

סה"כ עבודות אינסטלציה  7

סה"כ עבודות אינסטלציה  1

   2.00 יח'
 לרבות צנרת דלוחין   + הזנה

נקודת כיור מטבח  הכולל כיור,  ברז מים קריםנקודת כיור מטבח  הכולל כיור,  ברז מים קרים 01.07.1.060

   5.00 מ"א
כבילה לארון חשמל  עתידי

צנרת בקוטר "3  לרבות חוט משיכה  עבור צנרת בקוטר "3  לרבות חוט משיכה  עבור  01.07.1.050

   75.00 מ"א

במחיר היחידה
חוזר  וכל המחברים הנדרשים הכל קומפלט חוזר  וכל המחברים הנדרשים הכל קומפלט 
צנרת בעובי "4  גיבריט  לרבות חפירה מילוי צנרת בעובי "4  גיבריט  לרבות חפירה מילוי  01.07.1.020

יח' מוכסף מחורר

סה"כ אחוז הנחה מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י עמוס צוריאל באמצעות רמדור נט מועצה דתית אריאל

אסמכתא: 

מספר עבודה: 1

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל 

תאריך הפקת הדו"ח: 18/05/2020כתב כמויות מכרז 1  פרוייקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל
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סה"כ כולל מע"מ  1

מע"מ 17%  1

סה"כ פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל   1

סה"כ פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"  1

סה"כ אלמנטי קבורה  79

סה"כ רכישת כוכי קבורה  ומכפלות קבורה  10

סה"כ אחוז הנחה מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י עמוס צוריאל באמצעות רמדור נט מועצה דתית אריאל

אסמכתא: 

מספר עבודה: 1

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל 

תאריך הפקת הדו"ח: 18/05/2020כתב כמויות מכרז 1  פרוייקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל
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סה"כ רכישת כוכי קבורה  ומכפלות קבורה  10

רכישת כוכי קבורה  ומכפלות קבורה 10

סה"כ מכפלות קבורה  1

מכפלות קבורה 1

אלמנטי קבורה 79

סה"כ עבודות אלומיניום  12

סה"כ עבודות אלומיניום  1

עבודות אלומיניום 1

עבודות אלומיניום 12

סה"כ עבודות חשמל  8

סה"כ עבוודת חשמל  1

עבוודת חשמל 1

עבודות חשמל 8

סה"כ עבודות אינסטלציה  7

סה"כ עבודות אינסטלציה  1

עבודות אינסטלציה 1

עבודות אינסטלציה 7

סה"כ עבודות בטון יצוק באתר  2

סה"כ פלדת זיון  7

פלדת זיון 7

סה"כ מרצפים ורצפות  2

מרצפים ורצפות 2

עבודות בטון יצוק באתר 2

סה"כ תנאים כללים ועבודות עפר  1

סה"כ מילוי מובא  4

מילוי מובא 4

סה"כ חפירה  3

חפירה 3

סה"כ תנאים כללים  1

תנאים כללים 1

תנאים כללים ועבודות עפר 1

פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה" 1

פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל  1

דוח אומדן – דפי ריכוז

הופק ע"י עמוס צוריאל באמצעות רמדור נט מועצה דתית אריאל

אסמכתא: 

מספר עבודה: 1

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל 

תאריך הפקת הדו"ח: 18/05/2020כתב כמויות מכרז 1  פרוייקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל
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רכישת כוכי קבורה  ומכפלות קבורה 10

מכפלות קבורה 1

אלמנטי קבורה 79

עבודות אלומיניום 1

עבודות אלומיניום 12

עבוודת חשמל 1

עבודות חשמל 8

עבודות אינסטלציה 1

עבודות אינסטלציה 7

פלדת זיון 7

מרצפים ורצפות 2

עבודות בטון יצוק באתר 2

מילוי מובא 4

חפירה 3

תנאים כללים 1

תנאים כללים ועבודות עפר 1

פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה" 1

פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל  1

כמות לשורה כמות נתונים נוסחא יחידת 
מידה

פריטים מספר סעיף

טבלת חישובי כמויות

סה"כ כולל מע"מ  1

מע"מ 17%  1

סה"כ פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל   1

סה"כ פרויקט החצר - בית העלמין המרכזי אריאל שלב א - בניית 58 קברי "מכפלה"  1

סה"כ אלמנטי קבורה  79

סה"כ תיאור מספר

הופק ע"י עמוס צוריאל באמצעות רמדור נט מועצה דתית אריאל

אסמכתא: 

מספר עבודה: 1

שם עבודה: פרויקט החצר גוש 5 בית עלמין אריאל 

תאריך הפקת הדו"ח: 18/05/2020כתב כמויות מכרז 1  פרוייקט "החצר" גוש 5 בית עלמין המרכזי אריאל

דף 5 מתוך 5


