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  יבה עיריית
  המכרזים וועדת

  9/2019מספר  פומבי מכרז
  

  
מחירים  הצעותל מורשים לביצוע עבודות חשמל ") מבקשת בזה מקבלי חשמהעירייה(להלן " יבה עיריית

  יבה.  עירייתלאחזקת מתקי חשמל לתאורת רחובות, מוסדות ומבי ציבור בשטח שיפוטה של 
  

(אלף חמש  ח"ש 1500תמורת  עמסמכי המכרז וכל חומר רלווטי יתן לרכישה במשרד אגף שפ" אתהמכיל  תיק
 13:30 – 8:00בין השעות  עאגף שפ" במשרדיהמכרז ללא תשלום ) שלא יוחזרו. יתן לעיין במסמכי חמאות ש"

  בימים א' עד ה'. 
  

  :דלהלן המצטברים בתאים שעומד למי במכרז להשתתפות הזכות
  
. חובה רישום המציע לביצועןהשתי  הכספי ולהיקף המוצעות העבודות לסוג מתאים שיוןיבעל ר מציע  -

  או גבוה יותר.  א' 160-וסוג א  270בפקס רשם הקבלים בעף ראשי 
  

מוכח  יסיוןשל חמש שים לפחות. דרש  המוצעות אלו מסוג עבודות לביצוע מוכח יסיון בעל מציע  -
  האחרוות.   השיםפסים במשך חמש  7000- מרכזיות ו כ 70ברשויות מקומיות בהיקף של לפחות  

  
   .העבודותרבות מוף מתאים לביצוע , להעבודות לביצוע הדרושים ומכוות , ציודכלים בעל מציע  -
  
 צוותים שי של בהרכב זה במכרז כמפורט וההתקות העבודות לביצוע מאומן אדם כוח ברשותו יש כי   -

  .לפחות
  
מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מהל של המציע או מהל  של אחד ממרכיבי    -

מכרז זה בעבירה שיש עמה קלון או הוגעת לתחום עיסוקו המציע הורשע בפלילים לפי הגשת הצעתו ל
של המציע, או אם תלויים הליכים פלילים או מתהלת חקירה משטרתית גד המציע או אחד ממרכיבי 
המציע או מהל של המציע או מהל של אחד ממרכיבי המציע והוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא 

ות של מספר מציעים לעיין מכרז זה), להגיש הצעה כלשהי למכרז יוכל המציע (בין מציע יחיד או שותפ
  זה.

  
המציע או מהל של מציע שהיו תאגיד, ימציא עם הגשת הצעתו למכרז אישור מהמשטרה על אי רישום   -

  .או תצהיר מאומת ע"י עו"ד לפי הדרישות לעיל פלילי
  
שרד התמ"ת בדבר הרשעות וקסות על המציע לצרף להצעתו אישור של מיהל ההסדרה והאכיפה במ  -

שים האחרוות ממועד הגשת ההצעה בגין הפרה של חוקי העבודה, וזאת כגד המציע,  3 -שהושתו ב
את וסח התצהירים המצ"ב ספח ד'  אובעלי השליטה בו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה 

1+2 .  
  
ידים בפרט בדבר הגה על זכויות העובדים על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעב  -

  המועסקים בידי קבלים.
  
וצירף להצעתו את הערבות הבקאית והאישורים השתתף בסיור הקבלים  , מציע אשר רכש את המכרז  -

  הדרשים להלן.
  
, באם תוגש הצעה ע"י מספר מגישים במשותף חייבים כל המגישים  בפרט וביחד לעות על כל תאי המכרז  *

  .לרבות לעיין יסיון
 
  

 עהיציאה מאגף שפ" 0021:שעה  4.3.19 תאריך' בביום  ייערך,  כתאי להשתתפות במכרז חובה  קבלים סיור
  בעירייה.  

  
 ידם של בחתימת חתומים תקיםעו בשי להלן שיפורטו והאישורים המסמכים כל בצירוף ההצעה את יגיש המציע

 של המכרזים לוועדת היטב סגורה ם תאגיד). ההצעה תוגש במעטפה(בהצעה מטע התאגיד וחותמת המהלים

  .12:00עד השעה  11.3.19 מיום יאוחר העירייה במסירה ידית (לא בדואר), לא גזברות באמצעות העירייה
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  תיפתח, ולא תובא לדיון. לאשתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי  הצעה
  

  מכים והאישורים הבאים:בשי עותקים זהים ובצירוף המס תוגשה ההצעות
  
  בקאית ערבות  .1
  
 מדד לתשומות צמודה, חדשים שקלים 50,000 סך על כדין ומבוילת , חתומהאוטוומית בקאית ערבות   

 תהא הערבות .ההצעה להגשת האחרון במועד הידוע האחרון המדד יהא הבסיסי המדד (כללי) הבייה

הערבות תהא ע"ש  העירייה. של צדדית חד דרישה פי על לחילוט ויתת מותית בלתי לזה המצורף בוסח
  המציע. 

  
 לדרוש ורשאית זכאית . העירייההמכרז תאי קיום להבטחת וזאת 16.6.19ֹיום  עד בתוקף תעמוד הערבות   

 את להאריך מתחייב והמציע יום 90 של וספת לתקופה בקאית הערבות של תוקפה הארכת מהמציע

 הצעתו לעיל כאמור הבקאית הערבות של תוקפה את יאריך שלא מציע. רייההעי של דרישתה לפי תוקף

  .תפסל
  
  כחוק (עוסק מורשה). מ"מע אישור  .2
  
 (אכיפתציבוריות עסקאות חוק לפי ורשומות חשבוות יהול על השומה מפקיד או חשבון מרואה אישור  .3

  .1976 -ו"תשל) חשבוות יהול
  
  מס במקור. יכוי אישור  .4
  
והחוזה על ספחיהם חתומים בחתימת יד מגישי ההצעה וחתימה בראשי תיבות על כל  המכרז סמכימ  .5

  .דף
  
  .אוכ" הציוד רשימת  .6
  
 , סמל וקבוצהסוג (תקף למועד הגשת ההצעות במכרז לפחות) עם 2019 לשת בתוקף קבלן ןרישיו  .7

   .לביצוען השתי הכספי ולהיקף המכרז ושא - העבודות לסוג מתאימים
  
  .העבודה ווהלי המפרט  .8
  
. הקבלן יצרף העבודותשברשות הקבלן לצורך ביצוע  והמכוות הכלים החברה הציוד של מפורטת רשימה  .9

 במקומות עבודות ביצוע על והמלצות אישורים והמכוות הכלים של תמהרישיוו צילומים זו לרשימה
על המציע להוכיח עמידה בתאי הסף  רז.של המכ היסיוןלרבות המלצות לפי דרישת  אחרים עבודה

  . לעיין יסיון
  
  לתשומת לב המציע תתקבל אך ורק הצעה של מציע שיש לו יסיון מוכח כאמור בתאי המכרז.   

  
 , שמותשלה והתקות התאגדות תזכיר, החברות רשם בידי חתומה החברה : תעודת רישוםחברה  .10

  .החברה את ולחייב לחתום המורשים על חשבון מרואה ואישור המהלים
  

או תצהיר מאומת בידי עו"ד לעיין עמידת המציע בדרישות לעיין העדר  תעודת העדר רישום פלילי  .11
  . הרשעה או חקירה פלילית או הליכים פליליים מתהלים כאמור לעיל

  
  אישור מהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כדרש לעיל/ תצהירי המציע בעיין.   .12
  
למסמכי  3 -1כספח הצהרה אודות היות המשתתף עדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה בוסח המצורף     .31

  המכרז.
  

  למסמכי המכרז.  4 -1 כספחמכרז, המצ"ב בהצהרה אודות העדר תיאום     . 14
  
  

  אשר אי מילוין עלול להביא לפסילת ההצעה.(תאי סף) כל אלה הם דרישות סף מוקדמות 
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לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן העירייה רשאית לבטל או  מתחייבתאיה  יההעירי
או אחרות, לפי /ואו לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מהלתיות ו/או אירגויות  להרחיב

  שיקול דעת העירייה. 
  

ובין  בשלביםאו להזמין רק חלק מהעבודות, בין /לפצל את מסירת העבודות בין מספר זוכים ו רשאית העירייה
  מהם. מיעם המציעים או עם  מביחד. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להל מו"

  
  בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולה על המשתתף. הכרוכותההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  כל

  
 למובוהתאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי  ימצאמציע  אם

 3 -עד ל של העירייה ע"שפהמדויק של סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר לראש אגף 
  להלן. כמפורטוזאת   ימים לפי מועד הגשת ההצעות למכרז,

  
, המכרזותיקוים במסמכי  , בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכיס שיוייםרשאית העירייה

פרד מתאי המכרז   בלתיביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השיויים והתיקוים, כאמור, יהוו חלק 
דואר רשום או ביד או בפקסימיליה לפי מייל או בשל כל רוכש, מסמכי המכרז ב לידיעתם, בכתב ויובאו

כשי מסמכי המכרז. לא תישמע כל טעה ממציע אם הפקסימיליה שמסרו על ידי רו מספראו  דוא"ל /הכתובת
  .פקסימיליהרוכש מסמכי המכרז מטעמו כתובת ו/או כתובת מדויקת ו/או מספר  יע" מסרהלא 

  
  כירק שיויים ותיקוים שמסרו בכתב יחייבו את העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון  ספקהסר  למען

  התשובות יתו כאמור בכתב. אם אלאהסתמך על תשובות שיתו לו  בהצעתו
  

החוזה  /המכרזשל המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  הצעתו הגשת
כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל   אתוהירים לו, כי יש לו  ידועים
  במסמכי המכרז/החוזה. כמפורט להכו -שהיא לבצע את העבודות שוא המכרז  בחיה

  
 לאחרלא תתקבל  -טעות או אי הבה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  בדברטעה  כל

  הגשת הצעת המציע.
  
, והגשתהבמסמכי המכרז שמורות לעירייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכת הצעתו  הזכויות כל

והגשת הצעה במכרז  הכהלעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים 
להגשת הצעות בין אם יגישו הצעה ובין  האחרוןזה. על כל רוכשי מסמכי המכרז להחזיר המסמכים עד למועד 

  או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. אלהאם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים 
  

  תעשה בשי שלבים: וקביעת הזוכה במכרז ההצעות בחית
    

מעטפות  רקיבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המציעים.  ראשון בשלב
  שתעה לדרישות המכרז תזכיה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצעות.

  
תוצאה זהה שהיא למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו 

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר,   התוצאה הטובה ביותר,
  ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

  
יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת  -מציע שהיו עסק בשליטת אישה 

  העסק. 
  

   -סעיף זה  לעיין
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם שים אחרות,  –"עסק בשליטת אישה" 

  ) של ההגדרה אישור; 2(-) ו1היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (
  יים אף אחד מאלה: אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התק –"אישור" 

הוא איו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח,  -אם מכהן בעסק ושא משרה שאיו אישה       ) 1(
  הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

  אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אים שים         )2(
בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם שים אחרות, במישרין או בעקיפין, ושאת משרה  –"מחזיקה בשליטה" 

  מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ
מהל כללי, משה למהל כללי, סגן למהל כללי, מהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד  –"ושא משרה" 

  כאמור בעסק אף אם תוארו שוה;
ותיה אין רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או חברה הרשומה בישראל שמי –"עסק" 

  .שותפות הרשומה בישראל
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מובהר כי לאחר קבלת המעה, העיריה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמציעים לפי שיקול דעתה 
ט, או ככל שיוחלט. הבלעדי, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך אחר, ככל שייק

בהשתתפותם, מוותרים המציעים מראש  על כל טעה בעיין סוד מסחרי או עסקי או אחר. למען הסר ספק, 
תוים כספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המעה, לא יועברו לצד ג', זולת ציגי העירייה ו/או ועדת 

 ככל שהדבר יידרש לבחית ההצעה.    ,המכרזים

יה רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל בעקבות הליך זה, ללא כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה בגין העירי
 כך, בין היתר, לצורך הכת מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, היה ותחליט על כך. 

  
מציין  ככל שמגיש המידע יתגד לעשיית שימוש במידע לצרכי העירייה עליו לציין זאת במפורש בהצעתו תוך שהוא

במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש. במקרה זה תהיה שמורה לעירייה האפשרות שלא להתיר למציע 
 התקשרות עם העירייה בתחום לגביו דרש המידע וכן לעשות שימוש בכל מידע של המציע שאיו מוגן.  

 
או לכל מטרה אחרת. העירייה לא מתחייבת להשתמש במידע, כולו או מקצתו, למטרת הכת מכרז,  

 
 העברת המידע איה מעיקה למוסר המידע כל זכות כלפי העירייה ואיה מטילה על העירייה חובה כלשהי. 

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי 
מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה שימצאו לכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לכון. כל אחד 

בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה 
 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

ו/או  עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או תון
הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פיה להשלמת מסמכים, כולל 

 מסמכים שדרשו כתאי סף במכרז זה.

 התייחסות חוסר בשל או תאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה
העירייה רשאית  .כדרש ההצעה מוע הערכת העירייה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לתוים או לדרישות

לבחון גם את יסיום של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות העירוית ו/או 
 הפעילות שבוצעה עבורה בעבר. 

  
  הזכייה במכרז. עלתודיע לזוכה, במכתב רשום,  העירייה

  
 במכרז  השתתפותוור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם ממועד ההודעה, כאמ ימים 7 תוך

את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתאי המכרז והודעת  וימציאבערבות המפורטת בחוזה 
  על החוזה על ספחיו. ויחתוםהעירייה 

  
  אי המכרז ו/או ההצעה.תשמש סכומה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בת הערבות חולטה

  
הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות  תיתן העירייה

  על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שחתם חוזה עם הקבלן הזוכה. שהומצאה
  
  
  
  

    
                   

  ארי-גוב צבי    
  

   העיר ראש                    
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   חוזה
  

  ומבי ציבור העירייהשת תאורת הרחובות מוסדות ר לתחזוקת
  

  9201______בחודש            ביום  שערך
  
  
  
  :בין
  
  יבה עיריית

  81101, יבה דואי' שד
  

  ")העירייה(להלן: "
  

  -מצד אחד  -   
  
  :לבין
  
  

_________________________  
________________________________  

  
  ")הקבלן(להלן: "

  
  

- ימצד ש-  
  
  

תאורת הרחובות, בכל שטח שיפוטה והכל  רשתרוצה בביצוע העבודות תחזוקת  והעירייה  : הואיל
  ");העבודותהכמויות  (להלן " וכתביבהתאם להוראות החוזה לרבות ספחי המפרטים 

  
המכרזים של העירייה בישיבתה מס' ____ מיום ________ החליטה להמליץ בפי ראש  ועדת  : והואיל

 לפרסום מכרז פומבי לביצוע העבודות ה" לאחרבל את הצעת הקבלן שהוגשה לה העיר לק
  ;9/2019מס' 

  
  .לוועדת המכרזים ה" המלצתהעיר בתוקף תפקידו וסמכותו אישר את  וראש   :והואיל

  
  :כדלהלן הסכםבאו שי הצדדים לידי  לפיכך

  
  מבוא  .1

  
  באחד עם החוזה.  ראולקלחוזה זה מהווה חלק בלתי פרד ממו ויש  המבוא  1.1

  
  .פרשיהכותרות בחוזה זה ועדו לשם הוחיות בלבד ואין ליתן להם אופי  כל   1.2

  
  זה תהא למוחים הבאים המשמעות, כמוגדר להלן: בחוזה  1.3

   
  .יסמיךשל העירייה, או מי שהוא  עפירושו מהל אגף שפ" - "המהל"   

  
ומורשיו, או המוסמכים לרבות כל אדם הפועל בשמו  ציגיו של הקבלן, יורשיו לרבות - "הקבלן"   

  בביצוע העבודות או חלק מהן. בשבילואו 
  
ביצוע העבודה או חלק  עלהמהל לפקח  יפירושו: האדם שהוסמך מזמן לזמן ע" -" המפקח"   

  ממה.
  
  

לרבות כל  החוזהפירושו: הסכום הקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע  -"החוזה שכר"   
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מהסכום  שיופחתת שתתוסף לסכום הקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא את כל סכום תוספ
  הקוב בהתאם להוראות החוזה. 

  
חתימת החוזה  ביוםההתקשרות תהיה לשה אחת שתחילתה  תקופת  -" ההתקשרות תקופת"   

עד לשתי תקופות ההתקשרות  תקופתאת  להאריךשי הצדדים. ראש העיר יהיה רשאי  יע"
על  תעלה, אולם ההתקשרות כולל תקופות ההארכה לא כל אחת חודשים וספים 12של ספות ו

 מתאי. בתקופת ההתקשרות המוארכת לא יחול שום שיוי באף תאי להכושלוש שים בסך 
  החוזה לרבות שכר החוזה הבסיסי. 

  
לביצוע המפורטות והמתוארות במפרטי העבודות כדלהלן ספח טכי  העבודות - "העבודות"

טכי לביצוע עבודות תאורת במבי העירייה ומוסדות  ספח, 1א' ספח – רחובותעבודות תאורת 
  . 2ב'  -ו 1' ב הכמויות וכתבי 2א' ספח -ציבור

  
  עבודות שבוצעו על ידי הקבלן בהוראה בכתב של המהל. - יזומות" עבודות"           

  
  בישראל. הקיימיםהדיים, הצווים והתקים כל החוקים, הפקודות, התקות,  -  "החל הדין"

  
הקבלן, תאי  הצעתחלק בלתי פרד ממו לרבות,  מהוויםחוזה זה על ספחיו, אשר  - "החוזה"

על ידי הקבלן, המפרט, והלי ביצוע העבודה, כתב תאי השתתפות במכרז  העבודותהחוזה לביצוע 
  בכתב של המהל. הוראהוכל 

  
גורעות מזכויותיו  איןלעשותה לפי חוזה זה,  חייב המפקחפעולה שרשאי או שתייחדה או  סמכות  1.4

  דעתו הבלעדי. שיקולשל המהל להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה, לפי 
  
  הקבלן והצהרות התחייבויות  .2
  

 לו לאשורם וברוריםמצהיר בזאת כי קרא את כל תאי חוזה זה על ספחיו, כי ידועים  הקבלן  2.2
ביכולתו לקיימם ולבצע  ישהתאים והדרישות לביצוע העבודות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי 

  והתאים המפורטים בו.  לדרישותחוזה זה בהתאם  יאת כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"
  

חוק עסקאות גופים ציבוריים  י"עפדין, לרבות  ימצהיר בזאת, כי הוא מהל את ספריו עפ" הקבלן  2.2
ות) התשל"(הידי העירייה.-וימציא אישור כדין לכך כל אימת שיידרש על 1976 – והלת חשבו  

  
רכב ולציוד מכי אישורים על יהול  לכלילקבלן,  תרישיוומתחייב להמציא לעירייה  הקבלן  2.3

למס הכסה, וכל אישור אחר שיידרש על ידי העירייה  במקור, אישורים על יכוי מחשבוות ומע"
  ההתקשרות ביו לבין העירייה. תקופתתוקף בכל  -יו ברי ושיה

  
הדין החל. הקבלן  כלמודע לכך שהעירייה וקטת במדייות של הקפדה על קיום מלא של  הקבלן  2.4

הפרה של חוק כלשהו  להוותמצהיר ומתחייב כי הוא לא יקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי 
  מהדין החל.

  
של מעשה  בדרךהסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי  חתימתו עלבאין י מצהיר בזאת כ הקבלן  2.5

דין, אשר הקבלן  פסקאו מחדל, של כל הסכם, חוק, תקה או הוראה אחרת מאת רשות, או צו או 
ומסכים להגיש את כל  מתחייבאו כפוף לו. הקבלן מצהיר,  מחויבמהווה צד לו או אשר הקבלן 

  הדין החל. לפיקוט בכל הפעולות הדרשות המסמכים, הרישומים והטפסים ול
  
בוסף לכך כי הוא יקיים את כל הדין החל ביחס למתן הודעות,  ומסכיםמצהיר, מתחייב  הקבלן   

  מסים ואגרות. ותשלום תרישיווקבלת 
  

אדם ככל שיידרש  וכוחהיו בעל יסיון, יכולת, ידע, מיומות, מויטין, ציוד, חומרים  הקבלן   2.6
  ההסכם. במסמכיע העבודה ברמה, בטיב, במחיר ולפי לוח הזמים הקובים לביצו

  
  התמורה  .3
  

הקבוע במפרט הטכי שישולם לו בכל חודש על  הסךמתחייב לבצע את העבודות תמורת  הקבלן  3.1
"). תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן מתחייבת החודשיהחוזה  שכרידי העירייה (להלן "
  החוזה החודשי כמוסכם בחוזה. השכרלן את העירייה לשלם לקב

  
למפקח בצירוף יומן עבודה חודשי חשבון  הקבלןלחודש, במועד שקבע על ידי המהל יגיש  אחת  3.2
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  שיפורטו בו:
  

  . החוזה החודשי שכר  .א
  ערך מוסף. מס  .ב

  
      

  החוקי במועד התשלום. בשיעורו: מ"מע
  

  .לקבלןום המגיע יבדוק את החשבון ויאשר את התשל המפקח  3.3
  

ימים מתום החודש בו התקבל  45 בתוך העירייההחשבון המאושר ישולם לקבלן על ידי  סכום  3.4
סכום התשלום יועבר לקבלן בהעברה בקאית שתהא בראשון או החשבון במשרדי העירייה. 

והכל  מביהםר בחודש בו אמור להתבצע התשלום ע"פ רישת סעיף זה ולפי המאוחר שבחמישה ע
  .ע"פ הוראות הדין

  
לעירייה תהא הסמכות לשות את תאי התשלום, והכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלום   

  . 2017 - לספקים התשע"ז
  

עבור עבודות שלדעת המהל לא בוצעו כלל,  סכומיםיהיה רשאי לכות מהחשבון סכום או  המהל  3.5
ם שלא סופקו לו על ידי העירייה ולא עבור חומרי. רצוואו לא בוצעו לפי הוראותיו ולשביעות 

החזירם לעירייה. קביעת המהל בעיין זה תהיה קביעה  לאהשתמש בהם לביצוע העבודות או 
  סופית.

  
  .ע"פ הוראות הדין במועדו ישא הפרשי הצמדה ישולםלא ש תשלום  3.6

  
או הפרשי מדד פרט לאמור בהסכם זה לא תשולם לקבלן כל תמורה וספת לרבות בגין סיעות ו/  3.7

  ו/או כל תמורה ו/או הוצאה אחרת. 
  
  העבודות ביצוע אופן  .4
  

לספק על חשבוו הוא בכל מקום שבו מתבצעת עבודה על פי חוזה זה שמירה,  מתחייב הקבלן  4.1
, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחוו ווחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה דרוש תאורהאמצעי 

בו  המצבהעירוי על  טהוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ולדווח למשל"פי דין או על פי  על
  הושאר השטח.

  
מיבה לפי דרישות והוראות  מק" 25של  ברדיוסמתחייב להחזיק על חשבוו ביבה או  הקבלן  4.2

  המהל:
  

  לשימוש משרדי הקבלן. מבה .א
דות לפי העבו ביצועמתאים לאחסת חומרים, כלים, מכשירים ומכוות לצורך  מחסן .ב

  החוזה.
  . טלפון .ג
המהל ומשרד הקבלן לצורך  משרדקשר מסוג שיחובר למע' העירוית אלחוטית בין  אמצעי .ד

  שלו. הכוותאיתורו בכל שעה משעות היממה, ואיתור ראשי צוות 
  

כוח אדם, החומרים, הכלים, הציוד,  המצאתהחוזה חלות על ביצוע העבודות לרבות  הוראות  4.3
  לשם כך. החוץר אחר בין קבוע ובין ארעי המכוות וכל דב

  
תהיה כל  ולאשלא לצורך בוחיות הצבור  פגיעהמתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות תהיה  הקבלן  4.4

או, בזכות  בוהמעבר של כל אדם בכביש, מדרכה ,שביל וכיו" השימושפגיעה שלא לצורך בזכות 
ין הקבלן על חשבוו הוא, שלטי אזהרה ציבורי כשלהוא. לצורך כך יתק ברכושהשימוש והחזקה 

בפסים, גידור מתאים עם פסים זוהרים, ויקוט בכל האמצעים הדרושים על  מציידיםוהכווה 
  לפגוע בוחיות הציבור בטיחותו ובטחוו. שלאמת 

  
והאשפה מיד עם גמר העבודות אל  החומריםיסלק מהמקום בו בוצעו העבודות את עודפי  הקבלן  4.5

  פה, וכפי שיורה לו המהל .אתר האש
  

תקן או סימן השגחה. סופקו -, בעלי תוביותרישתמש בחומרים ובחלקים מהטיב המשובח  הקבלן  4.6
כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב  זוידי העירייה אין עובדה -חומרים וחלקים על
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  העבודה.
  

. לבצעם המהל שהורה העבודות לביצוע ורק אך האמורים ובחלקים בחומרים ישתמש הקבלן   
 או יחליפם ולא העבודה תתבצע בו מהם מהמקום חלק או אותם להוציא רשאי יהיה לא קבלן
 על לו שסופקו והחלקים החומרים את להחזיר מתחייב הקבלן .אחרים בחומרים מהם חלק
 םהאמורי והחלקים מהחומרים ושארית עודף , כלוכן העבודה לביצוע בהם תשתמש ולא ידיה
, עודפיהם או והחלקים החומרים את הקבלן החזיר , לאהמפקח לדעת . אםהמפקח הוראות לפי

 או המפקח ידי על שייקבע , וכפיערכם י"עפ לעירייה תמורתם מיד לשלם חייב יהיה הקבלן
  .העירייה מהדס

  
לביצוע העבודות, את ההשגחה  הדרושמתחייב לספק על חשבוו הוא את כוח האדם  הקבלן  4.7

. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים בכךעליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך 
  מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות.

  
שכר העבודה לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים את תאי העבודה בהתאם להוראות  ישלם הקבלן   

דו בביצוע העבודות מסים לקרות שהועסק על י עובד. הקבלן מתחייב לשלם בעד כל החוק
 הקבלןהסוציאלי בשיעור הקבוע על פי הדין, או על פי הקבוע על ידי ארגון העובדים.  הביטוח

 מתחייבמתחייב להבטיח תאי בטיחות ותאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם. הקבלן 
כל  בתוספתודות, לקיים את תאי תשלום שכר מיימום לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העב

  .1987 –ז ההפרשות הסוציאליות, ולקיים את הוראות חוק שכר מיימום תשמ"
  

לפי חוזה זה אך ורק אותם העובדים  העבודותבין הצדדים כי הקבלן יעסיק בביצוע  הוסכם   
  שהמהל הסכים בכתב שיועסקו.

  
 לעובד המגיעים ווהג דין כל י"פע שהם זכויות או/ו תשלום לכל זכאים יהיו לא עובדיו או/וקבלן ה  4.8

 מועסקיו או/ו עובדיו את יידע כי בזאת יםמצהיר קבלןוה העירייה או/ו העירייה מאת ממעביד
 ימי לרבות, זכאים הם להן הסוציאליות ההטבות או/ו שכרם מלוא וכי להם המגיעות בזכויות
  .בלבד עליו חלות' וכו חופשה, מחלה

  
למסור לעירייה, לפי דרישתה, אישור של רואה  הקבלןר לעיל, על בוסף ומבלי לגרוע מהאמו  4.9

את התחייבותו לשלם לעובדיו  הקבלן, המאשר כי לפי בדיקתו מילא קבלןחשבון המבקר את ה
המבצעים את העבודות עבור העירייה שכר וזכויות סוציאליות כמתחייב לפי כל דין, הסכם, הסכם 

  ם.קיבוצי או צו הרחבה החלים על העובדי
  

ביחסים בין  יהיה אחראי כלפי העירייה על כל זק אשר עלול להיגרם לה עקב תקלות הקבלן  4.10
בלבד יהיה כמעביד האחראי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו ולעירייה לא  הקבלן לבין עובדיו. הקבלן

ם תהיה כל אחריות ביחס אליהם וכן יהיה אחראי כלפיהם בגין כל תאוה ו/או זק שייגרמו לה
   מכל סיבה שהיא כתוצאה או עקב ביצוע העבודה עפ"י הוראות חוזה זה.

  
. 1953-(א) לחוק עבודת הוער, התשי"ג-33ו 33על הוראות חוזה זה תחולה הוראות סעיפים   4.11

 1953-(א) לחוק עבודת הוער, התשי"ג-33ו 33מצהיר כי ידוע לו כי הפרת הוראות סעיפים  הקבלן
  .מהווה הפרת חוזה זה

  
 מתחייב ליידע את עובדיו ו/או מועסקיו בכל האמור בסעיפי המשה של סעיף זה על כל הקבלן  4.12

  המשתמע מכך.
  

ישתף פעולה עם העירייה ו/או כל מי מטעמה בביקורות שתערכה לבדיקת עמידתו  הקבלן   4.13
ישא בעלויות  ןהקבלבהוראות הדין  וימציא לה ו/או למי מטעמה כל חומר שיידרש לה לצורך כך. 

בודק מטעם העירייה הפרה של ס' זה היה הפרה יסודית של ההסכם והוא יתבטל מאליו כשלקבלן 
  לא תהיה כל טעה ו/או דרישה ו/או כל זכות כתוצאה מהביטול והפסקת ההסכם. 

    
  
  הסבת החוזה איסור  .5
  

 ייות המוקות לקבלן עפ"את החוזה והזכו להסבומוסכם בין הצדדים כי אין הקבלן רשאי  מוצהר  5.1
לקבלן להעבירו או למסור בכל דרך שהיא כאדם אחר או  יהיהחוזה זה מוקות לו בלבד ואסור 

העירייה בכתב ומראש. כמו כך מתחייב הקבלן לא להעביר  הסכמתלגוף משפטי אחר בלא לקבל 
  גוף משפטי אחר.או ל לאדםלפי חוזה זה  -או מקצתן  כולן –אחרות  חובותו/או להסב זכויות או 

  
  .לאמוררשאית לגבות דמי הסכמה בעבור הסכמה  העירייה  5.2
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חוזה זה, איה יתת  יהיתן לקבלן עפ" כאמורומוסכם בין הצדדים כי ביצוע העבודות  מוצהר  5.3

  , ובתאים שקבעו לכך.ובכתבלהעברה אלא בהסכמת העירייה מראש 
    

בחוזה זה לאחר ימשיך הקבלן להיות  לאמורבהתאם והקבלן יעביר זכות מזכויותיו  במידה  5.4
  חוזה זה. יעפ" התחייבויותיוהאחראי כלפי העירייה לביצוע כל 

  
  החוזה ודרכי סיומו תקופת  .6
  

 תקופתידי שי הצדדים (להלן: "-החוזה על חתימתהחל מיום  השזה היו לתקופה של  חוזה  6.1
  הרשות").

  
 כאשר בכל כ"א ת של שהווספ ותפו של חוזה זה לתקופהרשות להאריך תוק שמורה לעירייה   

והקבלן יבצע את החוזה  המידהשים וזאת  3 עלהמצטברת לא תעלה   ההתקשרותמקרה תקופת 
  לשביעות רצון העירייה ולהחת דעתה.

  
זה ביה לבין הקבלן בכל זמן לפי  בחוזהרשאית לסיים את ההתקשרות  העירייה מקרה בכל   

  חודשים מראש. 2על כך לקבלן של  בכתבד לסיומה על ידי מתן הודעה התאריך המיוע
  

לא תהיה לקבלן שום עילה לתבוע את העירייה לתשלום פיצוי כספי ,או אחר בגין  זה במקרה   
  של ההתקשרות. המוקדםסיומה 

  
  מצד הקבלן: כולואחד מהתאים הבאים תחשב כהפרת החוזה  הפרת  6.2

  
לביצוע העבודות בהתאם לאמור  הודעותכוחו לשם קבלת -באהתייצבות הקבלן או  אי  .א

מי שיקבל את ההודעות במספרי הטלפון/  מצא לאהקבלן,  יבוהל לביצוע העבודות ע"
, ו/או לא אותר הקבלן במספר המוי למהלקווי/ ייד, או במכשיר הקשר שמסר הקבלן 

  של האיתורית שמסר למהל על ידי הקבלן.
  
  בביצוע העבודות תוך הזמן הקבוע במפרט. החל לא הקבלן  .ב

  
המהל או המוסמך מטעמו)  קביעתטיפל הקבלן במועד ו/או במקצועיות (על פי  לא  .ג

  בתקלות דחופות.
  

בית המשפט מוסמך ו/או  יגדו צו לכוס כסים ע" יתןהקבלן לפושט רגל, ו/או  הוכרז  .ד
  .פירוקהחלו גד הקבלן הליכי 

  
  צוות וציוד כוות תקין כדרש. הקבלן החזיק לא  .ה

  
שעות  24עבודות שאין דחופות תוך  לביצועטיפל הקבלן במקצועיות, ו/או לא יגש  לא  .ו

  מההודעה.
  

העבודה תוך פרק זמן סביר, ו/או  אתביצע עבודה בצורה רצופה, ו/או לא השלים  לא  .ז
או דרישה בכתב  ללא אישור הוספותהפסיק ולא השלים את העבודה לרבות העבודות 

  עירייה.מהל אגף שפ"ע במאת 
  

  בהתאם לתאי המכרז. שדרשוהקבלן  ןברישיוו/או שוה אחד מהתאים  בוטל  .ח
         

את הדברים הבאים או, חלק מהם לפי  לבצעהקבלן את החוזה שומרת העירייה לעצמה זכות  הפר  6.3
  קביעתה הבלעדית:

  
  .לכ" וזקיההוצאותיה  את הערבות הבקאית לכיסוי לחלוט  .א
  
  את שירותיו של הקבלן לאלתר. להפסיק  .ב
  
  לה. שגרמואת הקבלן לתשלום זקים והוצאות  לתבוע  .ג

  
  כל התשלומים לקבלן. להפסיק  .ד
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  .אחריםאת העבודות בעצמה, ו/או באמצעות קבלים  לבצע  .ה
  

והעקיפים על פי  הישירים וזקיהמהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיה,  לכות  .ו
  תחשיביה.

  
לקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית  העירייה החליטה   

עם קבלת החלטה מבלי צורך להודיע על כך לקבלן. החלטה זו של העירייה תהיה  מידלעשות כן 
  הקבלן. ייתת לערעור ע" ולאסופית 

  
או באמצעות קבלים אחרים, תהיה היא /ועבודות בעצמה, צוע היהעירייה להמשיך בב החליטה  6.4

 של הקבלן, ולגשת מיד עם האביזרים וא/רשאית לסלק מתחומי מקום העבודה את הרכוש ו
  אחרים. י"עקבלת החלטתה כאמור לבצע העבודות בעצמה, ו/או 

  
  הקבלן. ישל העירייה תהיה סופית ולא יתת לערעור ע" זו החלטה   

  
  פיקוח  .7
  

המהל או מי שימוה על ידו, והקבלן  אתביצועו של חוזה זה מיתה העירייה מטעמה  לצורך  7.1
  המפקח מטעמו.  ולהוראותמצהיר מסכים ומתחייב להישמע לכל הוראותיו 

  
את טיב החומרים שמשתמשים בהם, וטיב  לבדוקרשאי להשגיח על ביצוע העבודות, וכן  המפקח  7.2

, וכן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה העבודותבביצוע  המלאכה שעשית על ידי הקבלן
  הוא. הוראותיואת החוזה, את הוראות המהל ואת 

  
להוראות ולהסברים של המהל והמפקח או  להישמעומוסכם בין הצדדים כי הקבלן חייב  מוצהר  7.3

  .זהכל מי שתמה על יד המהל לצורך חוזה 
  

המוחלטת של המהל והמפקח וימלא  רצוםאם לחוזה לשביעות יבצע את העבודות בהת הקבלן  7.4
שהן מפורטות בחוזה ובין אם ייתו  ביןלצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המהל והמפקח 

, ותקופת ומועדים, חגים שבתות, ולרבות ההתקשרותלאחר מכן בכל יום מימות השה ובמשך כל 
  חירום גם אם לא הוכרזה רשמית.

  
או עבודה כלשהי מתוך העבודות המוטלות /וה של חילוקי דעות בקשר לבצוע העבודות, מקר בכל  7.5

מכרז זה, יהיה הפוסק היחידי המהל,  לפיעל הקבלן בהתאם למכרז זה, באם הן מבוצעות 
לא תהיה רשות להפסיק את המשך  לקבלן. הקבלןוהחלטתו בעיין זה תהיה סופית ומחייבת את 

  קיבל הוראה בכתב מהמהל להפסיקן.העבודות ,אלא אם  ביצוע
  

המוחלטת של המהל והמפקח, בין שהן  רצוםיבצע את העבודות בהתאם לחוזה לשביעות  הקבלן  7.6
שעה משעות היממה ובכל יום מימות השה,  בכלמפורטות בחוזה, ובין שאין מפורטות בחוזה. 

ופת חירום גם אם לא ומועדים, ותק חגיםובמשך כל תקופת ההתקשרות, ולרבות שבתות, 
  הוכרזה רשמית.

  
  וביטוח אחריות  .8
  
  

הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל זק גוף ו/או זק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  8.1
העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי 

ו לעובדיהם ו/או למי מטעמם בגין ו/או בקשר הקבלן ו/או לקבלי משה מטעם הקבלן ו/א
 לעבודות ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו. 

  
הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, זק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור המצא או  8.2

 הסכם.  שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות שוא ה
  

הקבלן פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי זקים כאמור ומתחייב  8.3
 ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב 7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

זקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש גדו כ"ל 
 אפשר לו להתגון מפיה על חשבוו. ות

  
העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  8.4
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אחרת סכומים אשר תבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 
ה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין זקים שגרמו לעירייה מחמת מעש

 באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.
  

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  8.5
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבוו למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה וספת בה 

תו כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, ימצא אחראי על פי דין ביטוחים מתאימים להבטחת אחריו
 ספח ב'ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 המהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים").  
  

ן בידי הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדי 8.6
מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הזכרים לעיל. מסירת האישור 

ידי מבטחי הקבלן לעירייה במועדים היה תאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את -חתום על
העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת 

 במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.הביטוח, 
  

עריכת הביטוחים ו/או תיקום והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  8.7
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן עלבקשר לכך ו/או לא יהא 
  

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים ה"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  8.8
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

  
הקבלן לבדו יהיה אחראי לזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  8.9

מטעמו, לרבות קבלים מבצעי עבודות, קבלי משה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה הפועלים 
מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם זקים. מובהר, כי הקבלן יהיה 
אחראי לזקים בלתי מבוטחים, לרבות זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.
  

ב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשון ומבלי לפגוע בכלליות הקבלן מתחיי 8.10
האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה 

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
  

ות העירייה, יהיה קבלן אחראי לזקים הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכוי 8.11
באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טעה כלשהי כלפי העירייה על כל זק כספי ו/או אחר שיגרם 

 לו עקב זאת.
 

לתקן בעצמו ו/או באמצעות  תהיה רשאית עירייהמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, ה 8.12
ראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא אחרים את הזקים שהקבלן אחראי לתקם לפי הו

 העירייה.הוצאות כלליות של  20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הזקים האמורים בתוספת 
 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובס' לעיל, הקבלן יהא אחראי על חשבוו לכל זק שגרם בגין  8.13
ה שוא הסכם זה. הקבלן יתקן את תאות דרכים ו/או ודליזם ו/או בלאי למתקי/תשתיות התאור

שעות ממועד ההודעה לקבלן על אירוע התאוה וישיב את המצב  48הזקים על חשבוו ובתוך 
. הקבלן לא יהא זכאי העירייהבמתקים ו/או בתשתיות למצב טרם התאוה ולשביעות רצון 

 לתשלום וסף ו/או אחר בגין האמור בס' זה. 
 

שיגרם  ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן ישא בכל זק  הקבלן ישא, בכל מקרה, בסכום 8.14
לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלי המשה, עובדיהם וכל מי שבא   מטעמם שאיו 
מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן. הקבלן  יהיה אחראי בגין זקים בלתי מבוטחים לרבות 

 הקבועה בפוליסות.  זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  העצמית
 

הפר הקבלן ו/או מי מטעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  8.15
באופן מלא ובלעדי ולא תהייה לו תביעות  לעירייהיהא הקבלן אחראי לזקים שיגרמו  העירייה

כאמור, כלפי ו/או טעות, כספיות או אחרות, כלפי המזמין והוא יהא מוע מלהעלות כל טעה, 
  .עירייהה

  ערבויות  .9
  

הקבלן לידי העירייה במעמד חתימת חוזה זה  ימסורביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה  להבטחת  9.1
 ועד. ערבות זו תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה ח"ש 50,000ערבות בקאית אוטוומית בסך 
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 הביהצמודה למדד  ותהאומש לרבות תקופת האופציה אם תמחודשים מתקופת החוזה  6תום 
הבסיסי הוא המדד הידוע  כשמדדהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  יכפי שמתפרסם ע" (כללי)

"ית  לבמועד חתימת ההסכם. הערבות התתהא בלתי מותיתלמימוש במשך כל תקופת  ו
  תוקפה, ווסחה מצורף למסמכי המכרז.

  
הוספת ימסור הקבלן לידי העירייה  הרשותפת והעירייה תיתן לקבלן הזכות לממש תקו במידה  9.2

"קאיתכתב ערבות  למיד עם מתן הרשות האים המפורטים בסעיף קטן  בוספת בת9.1 ,
  תום הרשות. ליוםעד  ביה (כללי) בתוספת הצמדה למדד ה

  
כולה ו/או  לבזאת בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות ה" ומוסכם מוצהר  9.3

ו/או הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה של הפרת תאי מחוזה זה, מבלי  צתהמק
תצטרך לשלוח איזו דרישה ו/או התראה לקבלן וזאת בוסף לכל אמצעי משפטי, או  שהעירייה

  שהעירייה רשאית לקוט גד הקבלן במקרה של הפרת החוזה. אחר
  

  שוות  .10
  

לגד הקבלן, אלא אם עשה הויתור  כלשהיזכות ו/או טעה לא תראה כאילו ויתרה על  העירייה  10.1
  על ידה בכתב.

  
בעצמו, כקבלן עצמאי וכי לא  העבודותומוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן מבצע את  מוצהר  10.2

  לבין עובדיו או לבין כל מי שמועסק על ידו. אויתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין העירייה לביו 
  

יבקש לשות תאי מתאי המכרז הוא יעשה זאת רק בתאי ולאחר קבלת אישור  בלןוהק במידה  10.3
  מראש ובכתב. העירייה

  
למשהו לפי הכתובות שמופיעות במבוא לחוזה  צד יהודעה או דרישה ששלחו בדואר רשום ע" כל  10.4

  ממועד משלוחו בדואר רשום. שעות 72זה יבאו כאילו הגיעו לתעודתן כעבור 
  

לא תהיה רשות להפסיק את המשך  לקבלןמקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה  בכל  10.5
. הפוסק היחידי בושא חילוקי להפסיקןביצוע העבודות, אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמהל 

  החלטה סופית ומחייבת את הקבלן. תהיהדעות בין הצדדים יהיה המהל והחלטתו בעיין זה 
  

בין הצדדים ויישובן לרבות יהול בוררות לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע  קותמחלושל  התגלעותם  10.6
  חוזה זה. יהצדדים עפ" התחייבויות

  
    

  באו הצדדים על החתום: ולראיה
  

______________                  _____________  
  הקבלן                                העירייה         

  תקציבי אישור
  

  :כילאשר בזאת  הריי
  
  זה כל התאים ויתו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. בהסכםו . תקיימ1
  
  לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציב רגיל מס' __________ הכספית. ההוצאה 2
  

  ₪.של ____________  בסך    
  
  
  
  

                        ___________________      ___________________  
  העירייה גזבר                                              יההעירי ראש      
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  על קיום ביטוחים אישור –' ב ספח

  
  

  לכבוד
  עיריית יבה

  , יבה 51שד' דואי 
  ")העירייה(להלן: "

,..א.ג  
 

אישור על קיום ביטוחים של ______________________ (להלן:"הקבלן")  בגין עבודות תחזוקת   הדון:  
אורת רחובות ומתן שירותים ילווים, בקשר עם הסכם ________ (להלן:"העבודות).רשת ת  

 
 או הח"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
  או ערכו  לקבלן ו/או כללו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט להלן: . 1

 
 (פוליסה מספר__________________ ) הציבור (ביטוח צד שלישי)ביטוח אחריות חוקית כלפי  .א

 
גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח 

2,000,000  ₪  
 

:תאור כיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של  
העובדים השלחים על ידו וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה 

ו/או בקשר עם העבודות.מהעבודות   
הביטוח מורחב לשפות העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של . 1 הרחבות וספות

 הקבלן והפועלים מטעמו.
 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. . 2
 כיסוי בגין פריקה וטעיה ומכשירי הרמה. . 3
 כיסוי בגין עבודות הקמה ופירוק. . 4
הובעים משימוש בציוד מכי הדסי שהיו כלי רכב כיסוי עבור זקי גוף  . 5

מועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו עד סך של 
2,000,000  . ₪  

  רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'. . 6
לכל מקרה ביטוח. ₪  20,000איה עולה על  השתתפות עצמית:  

  
 ____ )(פוליסה מספר _____________ ביטוח חבות מעבידים .ב

 
גבול אחריות: תובע,
 מקרה ותקופת ביטוח

6,000,000  ₪  
20,000,000  ₪  

: תאור כיסוי  
 

אחריות על פי כל דין בגין תאוות עבודה ומחלות מקצוע שגרמו לעובדי 
 הקבלן, קבלי משה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.

:הרחבה וספות יה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד הביטוח מורחב לכלול את העירי 
 לתאוות עבודה ומחלות מקצוע שגרמו לעובדי הקבלן.
 

 (פוליסה מספר _________________ )ביטוח אחריות מקצועית  .ג
 

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח 

 
1,000,000  ₪  

: תאור כיסוי  
 

ן אבדן ו/או זק לגוף לכיסוי אחריות על פי כל  דין של הקבלן ו/או עובדיו בגי
ו/או לרכוש וזקים כספיים שאים ובעים מזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו 
לצד שלישי כלשהו לרבות לעירייה ולעובדיה כתוצאה מהפר חובה מקצועית 
 במהלך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות.  

:הרחבה וספות  הביטוח מורחב לכסות זקים בגין: (א)  אי יושר עובדים,. 1 
(ב) אובדן מסמכים ומדיה מגטית  .              

  חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  . 2
הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  . 3

 מקצועית של הקבלן  ומי מטעמו .
  תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת העבודות לעירייה . 4

ש"ח . 100,000ה עולה על אי השתתפות עצמית:  
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 ____________ ועד __________ (כולל).  - תקופת הביטוח היא החל מ . 2

 
  הקבלן ו/או העירייה, בקשר עם העבודות.  –למטרות הפוליסות ה"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  . 3

 
לרבות חברות בות עובדים ומהלים של ה"ל.  עיריית יבה –ה"עירייה" למטרת אישור זה   

 
 בכל הפוליסות הזכרות כללים הסעיפים הבאים: . 4

 
  ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לזק במתכוון. .א
סעיף אחריות צולבת, אולם בביטוח אחריות מקצועית איה מכסה את אחריות העירייה כלפי  .ב

 הקבלן.
לן ו/או ביזמתו ו/או לשוי תאיהן לרעה, אלא הביטוחים לא יהיו יתים לביטול ביוזמת הקב .ג

יום לפחות לפי מועד הביטול ו/או  60לאחר שמסור לקבלן ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 
  השיוי המבוקש.

" של קבוצת כלל ביטוח (למעט  2013היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף על פי פוליסות "ביט  .ד
 בביטוח אחריות מקצועית).

 
הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  . 5

 בהן.
 

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותו כאשר קיים  . 6
ליסות ה"ל הוא ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפו

"ביטוח ראשוי", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי 
לחוק  59העירייה מבלי שתהיה לו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בטל החיוב כאמור בסעיף 

ח כפל כלפי העירייה וכלפי . למען הסר ספק, או מוותרים על טעה של ביטו1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 
 מבטחיה.

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הים בהתאם לתאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שוו במפורש  . 7

  באישור זה ובלבד שאין בשיוי האמור כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות.
 
 
 
 
__________________  _____________________  _____________________  
חותמת חברת הביטוח        שמות החותמים    תאריך   
 
 
 
 סוכן ביטוח:____________________ טלפון ___________________פקס.:_____________
 
 
 



16 
 

  
  : _______תאריך                        לכבוד
      יבה עירית
  יבה

  
  
  ..,א
  
  

  9/2019 המציע במכרז הצהרת
  

מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאים מצורפים  כלה זהירה את לאחר שקראו בעיון ובחו בחי מהח" או
  בזה כדלקמן: ומתחייבים מצהירים, המכרזאך מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי 

  
האמור  לכלי המכרז והגשו את הצעתו בהתאם כי או מסכימים כמכי הבו את כל האמור במס מצהירים או

או אי הבה ואו מוותרים בזאת /ואו דרישות המבוססות על אי ידיעה  במסמכי המכרז וכי לא ציג כל תביעות
  מראש על טעות כאמור.

  
 הדרישותכי או עומדים בכל התאים הדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתו עוה על כל  מצהירים או

  מכרז.ה שבמסמכישבמסמכי המכרז, וכי או מקבלים על עצמו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתאים 
  

  מציעים אחרים. עםמצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום  או
  

   .16.6.19 -תקפה עד ל ותהאזו היא בלתי חוזרת ואיה יתת לביטול או לשיוי  הצעתו
  

  ו לבכם.יזו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ב בהצעתומסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות  או
  

  .חש" 50,000  סהצעתו או מוסרים ערבות בקאית צמודה ע" קיום להבטחת
  

בידיכם  ופקידימים מיום הודעתכם חתום על מסמכי החוזה  7תתקבל או מתחייבים כי תוך  והצעתו היה
  ערבות בקאית בשיעור הקוב בחוזה.

  
וסכום  ידכםות הבקאית תמומש על כלשהי לא עמוד בהתחייבויותיו או מסכימים כי הערב ומסיבה היה

  הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים ומראש .
  

לחתימתו  הסכםכי או זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מיעה לפי כל דין או  מצהירים או
  על הצעה זו.

  
זה יהיו בידיו וברשותו רכב ליידות ובמועד חתימת החו במכרזומתחייבים, כי עם זכייתו  מצהירים או

העתקי  ל"הלעיל) וכי יציג במועד  המפורטותאו סוג רכב אחר ומתאים למטרות  טרזיט(יכול להיות טדר 
"ג של הרכב הות בעלות או שכירות, ליסיויהיה  כן תקף. ביטוחוכן אישור  לרשיווף עם סל  בידעובדים, מ

המציע כי יעמוד לרשותו ביבה או ברדיוס של  מתחייב. כן לים, מכשירים, ציודמטר לפחות, כ 15וזרוע לגובה 
  ו/או אחסון ציוד שוא מכרז זה. לבצועמיבה בית מלאכה  מק" 25

  
__________  

  המציע חתימת
  
  

  אישור:  הדון
  

 השל __________________ מאשר בזה כי חתימות ה" חרו"/ד___________ עו" מהח" אי
__ וכן _________________בצירוף חותמת החברה אשר חתמו על חוזה זה מחייבת את הקבלן _________
  מכם לכל דבר ועיין.  בהתקשרות

  
___________                __________________  

  רואה חשבון/ד"עו חתימת                  תאריך     
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  הערכה מסמכי

          
  

  ארגוי מידע
  
מיחידי  אמספר תאגידים יש למסור את המידע שלהלן לגבי כ"מורכב מ והמציע: (במידה המציע  .1

  המציע).
  

  : _______________________החברה שם  1.1
  

  : __________________________כתובת
  

  משרד רשום: .________________ כתובת
  

  טלפון: _________________ מספרי פקסימיליה: ____________________ מספרי
  

  _________________ החברה: ____ שם
  

  : ___________________ כתובת
  

  משרד רשום: __________________   כתובת
  

  טלפון: _______________________ מספרי פקסימיליה: _________________ מספרי
  
  

  :__________________________________________________________החברה תאור  1.2
  

  ן בתחום שוא המכרז:_______________יסיו שות מספר  1.3
  

תאגידים מגישים כאמור לעיל הצעתם א לפרט את היחס בין התאגידים (במידה  ומספר במידה  1.4
  , כגון חברת אם/בת חברות אחיות, שותפות): _______________________________וקיים

   ____________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________  

  
  :מפתחמבה החברה (עץ המבה) המפרט תפקידים של אשי  תאור  1.5

  
   ____________________________________________________________________  

  
  ____________________________________________________________________  

  
  
  האשים האחראים לבצוע העבודה: שמות  .2
  

  ותק שות      התמחות תחום                                                            שם               
_________________      ______________    _______________  

  
_________________      ______________    _______________  

  
_________________      ______________    _______________  

  
  פיסית: הצהרה  .3

  
  : ___________________________________________________________________הון

  
  מאושר: _______________________________________________________________ הון

  
  מופק: ________________________________________________________________ הון            
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  אישורים דומים. וכןהיקף עסקיה, יכולתה ואפשרויותיה הפיסיות,  עלהמלצה מבק   מכתב   
  

והמציע מתחייב לספק כל מידע במידה ויידרש  המציערשאית לבדוק את יכולתו הכספית של  העירייה   
  רייה. העי ילכך ע"

  
  אדם:-כוח  .4

  
  מיהליים בתפקידים    טכיים בתפקידים      אשים מועסקים מספר 

  
_________________      ______________    _______________  

  
_________________      ______________    _______________  

  
_________________      ______________    _______________  

  
  הוכחים: המהלים

  
  יסיון שות        וכחי תפקיד            שם

  
________________      ______________      _____________  

  
________________      _______________    _____________  

  
________________      _______________    _____________  

  
  

  המפתח שיהל את ביצוע העבודה שוא המכרז איש
  

  _______: __________________שם
  

  וכחי: __________________ תפקיד
  

  - שות יסיון בעבודות דומות: _______________________________________ מספר
  
  .כדרש בתאי המכרז -עבודות בביצוע ובכלל זה עבודות זהות לשוא מכרז זה - יסיון  .5 

  
ה קבלה הודעה על קבלת החוזה אך אשר עבורם החבר עבודותלפרט את כל העבודות בביצוע כולל  א   

, על השים הקודמות חמשרלווטיים שבוצעו במשך  פרויקטים בהמשךהחוזה טרם חתם. יש לפרט 
  . הקבלן להוכיח עמידה בתאי הסף למכרז לעיין יסיון דרש כתאי להשתתפות המכרז
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   מכרז -בקאית ערבות וסח
  לכבוד
  יבה עיריית

  
  

  בקאית ערבות: הדון
  
 לש לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים או ")המשתתף"– פי בקשת ________ (להלן על

 למדד ל"ה ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הובעים מהצמדת הסךחש" אלף(חמישים  ח"ש 50,000
 אחזקת – 9/2019מס'  במכרז השתתפותם עם הצמדה") זאת בקשר הפרשי" -(להלן להלן כמפורט

  . המכרז תאי מילוי להבטחת -תאורת חוץ  ואחזקתבמוסדות החיוך ובמבים עירויים  מתקי חשמל
  

מיד עם דרישתכם  הצמדה הפרשי בתוספת ל"ה לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם חייבים או
 או כלשהו בתהליך את דרישתכם למק או לבסס עליכם להטיל הראשוה בכתב שתגיע אליו, מבלי

, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה המשתתף מאת תחילה הסכום את לדרוש , אווכלשה באופן
  .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למשתתף לעמודכלשהי שיכולה   הגה טעת כלפיכם לטעון ומבלי

  
 , שכלדרישות במספר או אחת בפעם ל"ה הסכום של תשלומו את מאתו לדרוש תהיו רשאים אתם
 הכולל הסך עללא יעלה   דרישותיכם שסך , בתאיבלבד ל"ה  כוםמהס לחלק מתייחסת מהן אחת
ל"ה.  
  

  :זה  במכתבו
  
ולמחקר  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על , המתפרסםהביה (כללי)מדד  שמעומ –" המדד"

  כלכלי.
  

  הצמדה יחושבו כדלקמן: הפרשי
  

"המדד  –ערבות זו (להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרוה לפי כל תשלום בפועל, על פי 
החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז הייו 

"המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  -________ קודות (להלן
  החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם ה"ל, מחולק במדד היסודי.

  
  היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.זו  ערבות

  
לא תעה.  אחריועד בכלל. דרישה שתגיע אליו  ____________ –זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

  לאחר מועד זה ערבותו זו בטלה ומבוטלת.
  

  זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות
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  חוזה -בקאית ערבות וסח
  לכבוד

  יבה רייתעי
  
  

  בקאית ערבות: הדון
  
 לש לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים או ")המשתתף"– פי בקשת ________ (להלן על

 ל"ה ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הובעים מהצמדת הסךח(חמישים אלף ש" ח________ש"
 אחזקת – 9/2019מס'  רזבמכ זכייתכם  עם הצמדה") זאת בקשר הפרשי" -(להלן להלן כמפורט למדד

 וביצוע ההתקשרות להבטחת -תאורת חוץ  ואחזקתמתקי חשמל במוסדות החיוך ובמבים עירויים 
  החוזה. 

  
מיד עם דרישתכם  הצמדה הפרשי בתוספת ל"ה לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם חייבים או

 או כלשהו בתהליך את דרישתכם למק או לבסס עליכם להטיל הראשוה בכתב שתגיע אליו, מבלי
, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה המשתתף מאת תחילה הסכום את לדרוש , אוכלשהו באופן
  .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למשתתף לעמודכלשהי שיכולה   הגה טעת כלפיכם לטעון ומבלי

  
 , שכלדרישות במספר או אחת בפעם ל"ה הסכום של תשלומו את מאתו לדרוש תהיו רשאים אתם
 הכולל הסך עללא יעלה   דרישותיכם שסך , בתאיבלבד ל"ה  מהסכום לחלק מתייחסת מהן אחת
ל"ה.  
  

  :זה  במכתבו
  
 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על , המתפרסםהביה (חלק כללי)משמעו מדד  –" המדד"

  ולמחקר כלכלי.
  

  הצמדה יחושבו כדלקמן: הפרשי
  

 המדד" –לפי כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן  לאחרוהפורסם  יתברר מתוך המדד ש אם
החדש עלה לעומת המדד המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם , הייו בגין חודש  המדדהחדש")כי 

") יהיו היסודי המדד" –חודש _____ שפורסם ביום ________ הייו _________ קודות (להלן 
 לבדרישתכם ה" המצוייןהשווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  הקרן והפרשי ההצמדה סכום

  מחולק במדד היסודי.
  

  זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול. ערבות
  

חודשים מתום  6(משך תקופת החוזה ועד תום ______________  -זו תישאר בתוקפה עד ל ערבות
  תעה. לאחר מועד זה ערבותו זו בטלה ומבוטלת.לא  אחרי. דרישה שתגיע אליו תקופת החוזה) 

  
  זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות
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  :  1 -   3ספח
  
  

  תאריך: _________                                                   לכבוד
  יבהעיריית 

  שדרות דואי יבה 
  

,..א.ג  
  

  הרשות ו/או לחבר המועצהלעובד  העדר קרבההצהרה בדבר הדון: 
  
  הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:יבה הי מצהיר בזאת כי עיריית  1
  

  א'(א) לפקודת העיריות (וסח חדש) הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

אחד מהם מהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהוו או ברווחיו או ש
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  - לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעיין זה, "קרוב" 

  אחות."
(א) של ההודעה בדבר כללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  1.2

  הקובע: 
קה עם הרשות המקומית; לעיין זה, "חבר "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעס 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות  -מועצה" 
  )(ב))."1(2-)(ב) ו1(1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

  (א) לפקודת העיריות (וסח חדש) הקובע כי: 174סעיף  1.3
ן, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעויי

זוגו או שותפו או סוכו, בשום חוזה שעשה עם העירייה ובשום עבודה - או על ידי בן
  המבוצעת למעה."

  
  בהתאם לכך הי מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

  בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 2.1
ין חבר מועצה, קרובו, סוכו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהוו או א 2.2

  ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו.
  אין לי בן זוג, שותף או מי שאי סוכו, העובד ברשות. 2.3

 
ית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשא 3

  אם מסרתי הצהרה לא כוה.
  
  אי מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הים כוים ומלאים, והאמור בהצהרה זו היו אמת. 4
 
) לפקודת העיריות, 3א'( 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3עצת העירייה ברוב של לפיהן מו
  א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותאיו פורסמו ברשומות.122

  
  
  
  
  

  שם המשתתף: ____________________________   
  

 חתימת המשתתף: __________________
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 ספח 1 -4' -תצהיר בדבר אי תאום מכרז
 

אי הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת 
"), למכרז ____________, מכרז פומבי מס' ________ (להלן: המשתתף____________________________________ (להלן: "

  "), מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז"
  
 ל תצהיר זה בשם המשתתף ומהליו.אי מוסמך לחתום ע .1

 אי ושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף  .3
 אחר או עם משתתף פוטציאלי אחר.

ז לא הוצגו בפי כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטציאל להציע המחירים בהצעת המשתתף למכר .4
 הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בסיון להיא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז. .6

 ב בסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעור .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא עשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטציאלי אחר  .8
 במכרז.

 התשובה). (יש לסמן בעיגול את  כון / לא כון –המשתתף לא מצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  . 9

  אם לא כון, א פרט: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

תף לא הורשע בארבע השים האחרוות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של המשת   .10
            אם לא כון, א פרט: . (יש לסמן בעיגול את התשובה)כון / לא כון   –תיאומי מכרזים 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 אי מודע לכך כי העוש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שות מאסר בפועל. . 11

  
______________________ _____________  __________      _____________  

  תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חתימת המצהיר    
  אישור

אי החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 
ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך בפי __________________________ הושא 

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 
  כן יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אישר באוזיי את כוות הצהרתו וחתם עליה בפי.

________                                _______________                            _______________  
    תאריך                                                       שם מלא + חתימה + חותמת          
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 בעיריית יבה
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  מפרט טכי
  

בתחום שפוט עיריית יבה וכן בצוע עבודות חדשות קטות היקף  לאחזקת מתקי התאורההעבודה מתייחסת 
  במתקים ה"ל.

, דרישות 08י ישראל, המפרט הסטדרטי הבין משרדהעבודה תבוצע בהתאם לתקן חוקי החשמל של מדית  
  לן המהל) או בא כוחו.חברת  חשמל, בזק   ואגף שפ"ע בעיריית יבה (לה

  
  המצורף בלן בעת חתימת החוזה זאת בוסף לדרישות בחוזה הסטדרטיקאלה הדרישות מה

  
מ', כולל  15בעת חתימת החוזה ובמשך כל תקופת העבודה חייב להיות בבעלות הקבלן מוף פעיל ביבה לגובה 

שות. כמו כן חייב הקבלן להעסיק כל האישורים הדרושים, כגון: אישור משרד העבודה וכל הרשויות הדרו
 ןרישיוחשמלאי ראשי לפחות ושי עובדים בעלי  ןרישיוולהציג צוות של עובדים הגר בסביבה הכולל מה"ע בעל 

  חשמלאי מוסמך ועוזר.
שעות ביממה וכן קשר אלחוטי בין  24כמו כן יחזיק הקבלן טלפון ביבה לקריאות חירום וקריאות רגילות 

המלאכה ובין המוף בשטח, או כל אמצעי קשר אחר שהעירייה תדרוש תוך כדי תקופת משרדו, בין בית 
  החוזה.

  
  והל עבודה:

מטר ולפחות שי עובדים עוזר חשמלאי מצא בכל יום לעבודה  15צוות עבודה הכולל חשמלאי מוסמך מוף 
  ביבה 

יג העירייה באגף שפ"ע לקבלת דו"ח אצל צ 8:00-17:00ציג הקבלן יתייצב בכל יום בימי השבוע בין השעות 
  תקלות חשמל יטפל בתקלות ובסיום יום העבודה יגיש דו"ח תקלות ויומן עבודה.

  8:00-13:00ימי שישי וערבי חג בין השעות 
  חגים ושבתות על הקבלן להיות זמין כון וצוות לתיקון מידי הכולל מוף .

  
  סוגי העבודות

  
  לשי סוגי עבודות: סמתייחהחוזה 

  אחזקה שוטפת –סוג האחד ה
  

כ"ל באם דרש שיפוץ/ יקוי שכל הפסים והורות ידלקו (בתאורת הרחוב והגים הציבוריים). .א
  מגשים 

הערכות מיוחדת לפי חורף ובמידה ודרש אישור  ,ביקורת קבועה+חיזוק פסים וזרועות .ב
 קוסטרוקטור.

חוט, כאשר יחידת פקוד האלחוט שכל המרכזיות תתפקדה כשורה הן במצב רגיל והן במצב אל .ג
 באחריות העירייה.

 שכל התמרורים המוארים יפעלו והורות כולן פועלות. .ד
והמאירות את סביבת  ומוסדות החיוך שכל הפסים והורות המותקים על מוסדות העירייה . ה

 המבים תפעלה.
 יולי.-יקוי פסים אחת לשה בחודש מאי .ו
ק כל תקלה או עמודים הפגעים כתוצאה מתאוה וכדומה אחזקת התאורה היה מסוג טוטאל ריס .ז

 שעות ע"ח הקבלן. 48באחריות הקבלן לתקן ולשלים את עמוד התאורה והפסים בתוך 
בחלק מעמודי התאורה קיימים פסי תאורה מסוג לדים (חלק מהפסים מצאים עדיין בתקופת  . ח

לבצע  תאורה)התחזוקת קבלן (אחריות ספק) במקרה תקלה בפסים מסוג ה"ל באחריות הקבלן 
התקת הפס  תיאום עם ספק הפס(במידה ועדיין באחריות) לתאום אספקה והתקה הפס מסוג לד

 כלולה במחיר תחזוקה שוטפת.
החלפת פסי תאורה לפסים  מבצעת\במסגרת פרויקט התייעלות ארגטית העירייה מתכת .ט

(הישים מסוגי ל"ג מיטל הלייד ות הפסיםתקוזז מכמבטכולוגיית לדים,כמות הפסים שתוחלף 
וכדומה) בתחזוקה השוטפת.(במסגרת החלפה ספקי הפסים אחראים להחלפה או תיקון וכדומה. 

 במקרה תקלה חשמלית בעמודים בהם הוחלפו פסים מסוג לד ישולם במסגרת עבודות יזומות.
השיכון והן פרויקטים  במסגרת פרויקטים המבוצעים ברחבי העיר ע"י גומי חוץ כגון משרד .י

המבוצעים ע"י העירייה,בהליך מסירה של עמודי תאורה חדשים ופסים חדשים קבלן תחזוקת 
 רת קבלת פרויקט.תאורת רחובות מחויב לשלוח ציג לביצוע סיור וביקו

  
כגון, צביעת עמודים, החלפת מכסים פגומים שפוץ מכי של מרכזיות, שפוץ עבודות יזומות הסוג השי: 

שמלי של המערכות וכן עבודות חדשות קטות היקף למתקים חדשים, כאשר העירייה רשאית להזמין ח
  כל כמות שתראה לה ולקבלן לא תהיה כל תביעה בגין תוספת או הפחתה בכמות המוזמת מפעל לפעם.
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  מרכזיותיום מיפוי ומספור עמודי תאורה כולל  30באחריות הקבלן ממועד קבלת הודעת זכייה לבצע בתוך 
  ע"פ אזור הדלקה של כל מרכזיה וע"פ החיות המפקח

  
  את התוכית יש להגיש כתוכית מצב קיים בפורמט אוטוקאד כולל שלושה העתקי ייר

  בגודל שיקבע המפקח pvc עמודים ע"פ החיית המפקח שילוט מספורבאחריות הקבלן לבצע 
  
  
  
  

  לוחות זמים 
  

  ( רחוב וכדומה ) של פסי רחוב ה או בקבוצה גדולה א.*   במקרה של תק או קצר במרכזי
  שעות  4פסים ומעלה יהי על הקבלן לבצע את התיקון תוך   -10 של פסים (מ          
  מרגע הקריאה, כולל שבתות וחגים, אלא באם הסכים המהל להאריך את          
  הזמן עקב סיבות אובייקטיביות.         

  שעות מרגע הקריאה אלא באם דרש אחרת על ידי  48ב.*   פס בודד תוך 
  המהל.        

  
יבוצעו תוך שבועיים מצו התחת העבודה או לפי קביעה בלעדית ₪  5,000 –עבודות יזומות בהיקף עד  .ג

 של המהל כאשר ההוראה לבצוע ולוח הזמים תיתן בכתב.
  
מצו התחלת העבודה או לפי קביעה  יבוצעו תוך שבועיים₪  5,000עבודות יזומות בהיקף העולה על  .ד

 בלעדית של המהל כאשר ההוראה לבצוע ולוח הזמים תיתן בכתב.
  

במידה והקבלן יקבל עבודה יזומה דרש לבצעה ע"י צוות עובדים וסף ללא הפרעה או עיכוב באחזקה  . ה
 השוטפת.

  
  
  

  םופיגוריקסות 
  

טל עליו קס פיגורים הצמוד למדד החוזה במידה והקבלן לא יעמוד בלוחות הזמים שקבעו בחוזה יו
  וכדלקמן:

  לכל שעת איחור.₪  300 –איחור בתיקון תק או קצר לפי סעיף א' להלן 
  לכל יום איחור ₪  300 -₪  5,000 –איחור בבצוע עבודות בהיקף עד 

  לכל יום איחור ₪  500 -₪  5,000 – מעלאיחור בבצוע עבודות בהיקף 
  לכל יום איחור₪  300עמודים =   10מרור או על כל אי ביצוע אחזקה שוטפת, ת

 48בהתראה של  של המהל פקס/ מייל/ מכתב)( אי ביצוע אחזקה שוטפת בכל המתקן למרות אזהרה בכתב
  קס לחודש.₪  5,000 – שעות

  
לכל ₪  500שעות תגרור  קס של  48אי ביצוע הוראת מהל השלחת בפקס או במייל או במכתב בטווח של 

  . יום
  

  עבודות חריגות
  

במידה ועבודה מסוימת איה מוצאת את ביטויה בכתב הכמויות, יגיש הקבלן יתוח מחיר לאותה עבודה 
  לאישור המהל.

היתוח יתבסס ככל האפשר על עבודה דומה בכתב הכמויות ובהעדר כזו על פי יתוח מחיר המתבסס על 
ח, מימון והובלה וכן שעות עבודה מוערכות המוכפלות עבור רוו 12%חומר (לפי מחירו היצר) ובתוספת של 

  במחיר הקוב בכתב הכמויות לשעת עבודה.
  המהל יבדוק את יתוח המחיר ולאחר אישורו יבצע הקבלן את אותה עבודה.

קביעתו של המהל לגבי המחיר החריג היא בלעדית ומחייבת את הקבלן לבצע העבודה במחיר שקבע 
  המהל.

  יקבע המחיר הזול מבין השיים. 15%רי מאגר דקל בהחה של או לחלופין מחי
  

  אישור ציוד
  

  בלן להמציא לאישורו של המהל דוגמא מכל סוג, חומר או ציוד לפי רכישתו והתקו.קעל ה
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  עתו של המהל לסוג הציוד תהיה בלעדית (בכתב או בע"פ).יקב
  

  כללי
  

  וזה.המפרט הטכי וכתב הכמויות הם חלק בלתי פרד מהח
  
  

  בקורת חברת חשמל או בודק מוסמך
  

  לפי הוראת המהל על הקבלן, במידה ודרש, להעביר בקורת של בודק מוסמך ו/או בודק חברת חשמל.
  

במקרה כזה תחזיר העירייה לקבלן את הוצאותיו עבור התשלום לבודק ו/או לחברת החשמל ובתוספת של 
  רווח קבלן (למימון). 12%

  
שדרש הקבלן ללווי לבודק לא יקבל הקבלן תשלום פרד והן כלולות במחיר בצוע עבור שעות העבודה 

  העבודה היזומה.
  

  פרוק ו/או הרכבה 
  

  לפי הוראת המהל יפרק הקבלן את הציוד הדרש בצורה זהירה ומבלי לפגוע בציוד או במבה.
  

שוים והובלת כל החומר במחיר הפרוק כלל פירוק החומר למרכיביו השוים, גלגול החוטים לסוגיהם ה
  ממוין ומסודר למחסי העירייה או  למקום אחר שיורה המהל.

  
במידה והקבלן דרש להרכיב את החומר מחדש במתקן אחר, כלולים במחיר ההרכבה הכת החומר 
לשימוש חוזר, יקוי הציוד, הסרת צבע מיותר, חיזוק ברגים וכן אספקת כל חומרי העזר הדרושים, כגון 

  ם, שילוט, חיזוקים וכו' כאשר כל ה"ל כלל במחיר ההרכבה, כולל חבור האביזר והפעלות.מהדקי
  

במידה והמזמין יספק לקבלן  את האביזרים או הציוד, יכלול מחיר ההרכבה את חומרי העזר כ"ל והובלת 
  הציוד ממחסי העירייה לאחר ההרכבה.

  
  אספקה והתקה

  
מערכות חשמל במקומות שיקבעו על ידי המהל ועל ידי מי  לפי הוראת המהל יספק ויתקין הקבלן

  שהוסמך לכך על ידי העירייה.
  

במחירי האספקה וההתקה על הקבלן לכלול את כל הדרוש להתקה מושלמת של הציוד, כגון: מהדקים, 
  חומרי עזר, חיזוקים וכו' הכללים במחיר האספקה וההתקה של אותו הציוד.

  
  ובלת הציוד אל האתר.כמו כן כללת במחיר ה

  
  עבודות ברג'י

  
  אך ורק לפי הוראה מפורשת של המהל תבוצע עבודה ברג'י.

  
  שעות העבודה ירשמו מידי יום ביומו ביומן העבודה ועל הקבלן לקבל את חתימתו של המהל בו ביום.

  
  שעות העבודה שימדדו הן טו במתקן כאשר זמן הסיעה או השיבה לבית  המלאכה לא ימדד.

  
  אחזקה שוטפת של פס לחודש _(כולל אחזקה מועת)

  
במסגרת סעיף זה על הקבלן לדאוג לכך שכל הפסים כולל כל הורות המצאות באות פס יפעלו, והפס 

  יהיה מחוזק כיאות אל הזרוע והזרוע מחוזקת כיאות לעמוד. 
  

  לכלול: התחזוקה  על המחיר
  

המפעילה את הפס, כולל כל אספקה והתקה של החמרים תיקון כל תקלה או לקוי בפס או במערכת 
כבלים בין העמודים,  הדרושים לתיקון, כגון: ורות (תוצרת חוץ) משקים, קבלים, כבלים בתוך העמוד, 

בתי מורות סטרטרים, מאיצים, מגשים, חבורים וכל הדרוש לפעולה מושלמת של הפס כאשר במחיר פס 
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ע"ח  .יקיון מכסים החלפת מכסים בלוויםות באותו פס מכסים שבורים אחד כללים כל הורות המצא
  הקבלן.

  פס בהגדרת החוזה היו עמוד תאורה וכלל הזרועות על העמוד.
  

פס יחשב כדולק לצורך קבלת התקבול החודשי, אם כל ורותיו פועלות ולא משה כמה ורות ישן באותו 
  לפי קביעת המהל יוחלפו ללא תמורה כורות שרופות.פס. ורות חלשות שגמרו את אורך חייהן 

  ביצוע טיפול מוע יבוצע ע"פ החיות המפקח.
  

כמו כן על הקבלן לבצע עבודת אחזקה מועת במערכת, כגון חיזוק מכסים, חיזוק פסים וזרועות, יקוי 
בכל פס ועמוד על  חיזוק ברגים וכו' לקבלת מתקן תקין ומתוחזק, האחזקה המועת יקוי פסים,מגשים,

  כל מערכותיו תבוצע באופן שוטף.
במחיר האחזקה יש לכלול גם את חיזוק הפסים לזרועות ותיקון פסים שהתרופף חיבורם לזרוע מסיבה 

  כל שהיא.
אחזקה שוטפת של למיעת ספק מובהר בזה שמורת ספוט המותקת על עמוד חשבת כפס לכל עיין. 

  צביעת מרכזיה  ע"פ הדרש והוראת המפקח זקה מועת)מרכזיה לחודש   (כוללת אח
  

מרכזיות קיים בקר חיסכון  7תעבוד באופן מושלם ,ב השהמרכזייבמסגרת סעיף זה על הקבלן לדאוג לכך 
בארגיה  כל תקלה במרכזיה או בבקר חיסכון כלל במסגרת תחזוקה שוטפת באחריות הקבלן לדאוג 

  באופן מושלם. לתפקוד
  

אספקה והתקה של תאים פוטו  עלותטפול שוטף במרכזיה, כולל יקוי וחיזוק הפריטים, המחיר כולל 
, מפסיקים וכל אסטרוומים אלקטריים, בסיסיים, מהדקים, מאמתים, קוטקטורים, מגעים, שעוים

במידה ויתקלקלו וכן עליו לבצע את כל העבודות הדרושות וכן הדרוש אשר סופקו ויותקו על ידי הקבלן 
  .ההמרכזייחזקה מועת של לא

  
תמצא תמיד במצב תקין,  השהמרכזייהאחזקה המועת של המרכזיות תבוצע בכל מרכזיה באופן שוטף כך 

קי  ומתוחזק  כולל כיוון שעוים ותקיות מערכת הפקוד המקומי. כמו כן כוללת האחזקה השוטפת עדכון 
הוראות המהל וכולל כיוום מפעם לפעם.  מערכת הפקוד כך שהשעון והתא הפוטו אלקטרי יתפקדו לפי

  .ההמרכזייהאחזקה כוללת צביעה וטפול מכי במבה 
  

  אחזקה שוטפת של תמרור מואר לחדש כולל אחזקה מועת
  

העבודה כוללת את אותן עבודות כמו באחזקת פס תאורת רחוב, התמרורים המוארים הם מהסוגים 
מה מואר, תמרור מעבר חציה גדול או קטן, מכוון תועה, הבאים: שלט מואר, תמרור עצור או זכות קדי

  עמוד מהבהב, לוח מודעות מואר וכו'.
  

במקרה של  הלג והפלורסצטתמרור מואר יחשב כדולק ופועל כאשר כל ורותיו פועלות כולל כל ורות 
  תמרור הולכי רגל.

תה כמו כן כולל המחיר דמות התמרור חייבת להיות תקית ועל הקבלן להחליפה במקרה והדמות דה
  אחזקה מועת באופן שוטף.

  
  
  

כמו תמרור מואר כאשר מחיר חדשי הוא לכל פס ופס המורכבים על העמוד כולל ראש העמוד בשלט 
  צידי השלט יחשבו כפס אחד.  2רחוב 

  
 האחזקה המועת תבוצע באופן שוטף כ"ל כולל חידוש רישום השילוט במידה וזה דהה או התקלקל  לפי

  קביעת המהל.
  

  בוסף ל"ל מחירי האחזקה השוטפת כוללים:
  
איזון העומס על פי שלושת הפזות באופן שוטף, אלא באם חברת חשמל שיתה את מערך הרשתות  .א

 באזור.
  
הקבלן אחראי על הפעולה התקית של מערכת הפעלה אוטומטית של המרכזיה, שעות הדלקה וכבוי,  .ב

 ב ולילה.אורך פעולה של מערכת תאורת ער
  

 הכיוון יעשה בהתאם להוראות המהל, לפי תכיות חסכון חשמל מאושרות.
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הקבלן מתחייב לבצע אחזקה מועת בצורה שהמערכת תתפקד כראוי באופן קבוע, כל מקרה של  .ג
תקלה במרכזיה או פסים שלא דולקים או תקלה כל שהיא, יחשב כרשלות מצידו של הקבלן, 

וכהפרת תאי החוזה. הקבלן חייב לגלות בעצמו כל תקלה מבלי  כאחזקה מועת בלתי מספקת
 להמתין להודעות המהל.

  
לפי תחילת החורף הקבלן חייב לחזק את כל הפסים, הזרועות, ורות וכסויי פסים, ע"מ למוע  .ד

 שבירתם או הריסתם עקב מזג אויר סוער.
  

ים לתיקוי פקקי המשה ותיקון הקבלן חייב לעמוד בקשר ישיר עם חברת החשמל בושאים הקשור . ה
חבורי החשמל של הפסים המחוברים ישר לרשת חברת החשמל שחיבורם התרופף מסיבה כלשהיא 

 ולא יקבל תשלום פרד עבור טפול זה.
  

ה שמציית התחלת שת שים תעשה בשי שלבים: קבלה ראשוקבלת מערכות של פסים חד .ו
 .ההראשוקבלה האחריות, קבלן אחזקה שוטפת חייב להשתתף ב

  
  שת אחריות = כל המערכת מצאת באחריות ישירה של הקבלן שבה אותה.

  
לאחר גמר שת האחריות כאשר קבלן אחזקה שוטפת מקבל את המערכת או פסים  –קבלה סופית 

לאחריותו ומוסיף את מספרם למספר הכללי עבור קבלת תגבול חודשי שוטף. עבור השתתפות 
 הקבלן תשלום פרד. בקבלות ה"ל לא יקבל

  
רישום מדויק ומעקב על הבצוע ואספקת החמרים השוים ביומן עבודה בשיטה ובצורה שיקבע  .ז

 המהל.
 
 תיקון מידי של עמוד או מרכזיה מזמזמים או מרעישים. . ח

  
 באופן שוטף. –הפסים והזרועות  תזוויותיקון  .ט

  
חייב לשמור על כל ציוד ההפעלה  במרכזיות בהן יוכסו קודות קצה למוקד פקוד אלחוטי, הקבלן .י

המקומי לפי המתכות המקורית במצב תקין, כך שהתאפשר הפעלתו המידית במצב ידי במידה 
 ומערכת התקשורת תופסק או תבוטל.

  
תיקון תקלות מרכזיה כתוצאה משבוש במערכת פקוד אלחוטי ע"י העברת הפקוד על המערכת  .יא

החיות והסברים לקבלן באמצעות  וייתההודעה , תוך שעתיים מקבלת ההמרכזייהמקומית של 
 מחלקת האחזקה על תפקוד ופעילות המערכת ה"ל.

  
 איחור קצרים או תקים ותיקום. .יב

  
 ם או מקצרות או פגומות.החלפת מופות מתקי .יג

  
החלפת הורות השרופות , החלשות או כל חלק אחר הגורם לאי הדלקתן, כמו: משקים, כבלים,  .יד

דימרים או כל ציוד אחר הקשור בתפקוד הורה, כולל אספקה והתקה של פקקים, מפסקים, 
 החומרים והציוד ה"ל.

  
הקבלן חייב לתקן ולתחזק באופן שוטף בקופסת האביזרים כל הציוד המורכב בה וחבורה לרשת, כמו  .טו

 כן החלפת הכבלים לפי הצורך וכל ורה חלשה או שרופה ו/או כל חלק אחר המזיק להדלקת הורות,
 טיפול בפס עצמו עפ"י הסעיפים הקודמים.

  
כל השויים במרכזיות בושא הפקוד האלחוטי, יבוצעו בוכחות הקבלן והאחריות על תפקוד ותקיות  .טז

 המרכזיה תמשיך להיות באחריותו של קבלן האחזקה.
  

 באופן שוטף, לגלות מיד כל מפגע ותקלה, להגישבשעות החשיכה על הקבלן לערוך סיורי תאורה  .יז
דוחות אחת לשבוע כל הממצאים במשך אותו שבוע. במידה ומצאו מפגעים עליו לטרל את הסכה 

 ולדווח מיד למהל ולקבל אישור מידי לעבודה הדרושה.
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 יהיקואו להחלפה ורה או ציוד בפס על הקבלן לקות גם את הכסוי כאשר  רליישובעת הטפול בפס  . יח
 .במקרה זה כלול במחיר האחזקה השוטפת

  
  דיווח

  
לצורך מעקב שוטף של העירייה על  שחידועל כל הבצועים לאותו  ש בחודשו ידווח הקבלן למהלמידי חוד

  עבודת הקבלן.
  

הדיווח יכלול את העבודה שבוצעה בפועל כולל מספרי העמודים בהם שופץ או הוחלף חלק כלשהו ומהות 
  החלק שהוחלף.

  
  סוגי העמודים והפסים והמרכזיות

  
מ',  כמות  15מ'  ועד  4יח' מותקים בגבהים שוים מ =  6700 –הכללית של הפסים היא כ הכמות 

  ,י"ח 100 –המרכזיות כ 
  תחזוקת פסים בהם מותקים משקים אלקטרוים מכל סוג כללים בתחזוקה השוטפת כולל המשק

  
את חשבוותיו  הכמות המדויקת עשויה להשתות מידי חודש עקב תוספת או הפחתה, הקבלן יגיש

  השוטפים לפי הכמות בפועל הפועלות באותו חודש.
  

הפסים הם מסוגים שוים, כגון: פסי פטריה, פסי אקלטק, , פסי פעמון וכו', והורות הן מסוגים שוים 
וט,  215וט תרן לחץ גבוה לוקולוקס  400וט תרן לחץ גבוה,  250וט,   400וט ,  250וט כספית,  125כמו 
וכו' כאשר לכל הפסים והורות רשם מחיר אחיד ממוצע  פסים מסוג לד וט לג EZ – 215 70הלייד,  מטל

  לחדש.
  

ורה אחת כאשר פס עם שתי ורות דיו כדין פס  –חלק מהפסים כולל שתי ורות ויותר וחלק מהפסים 
  עם ורה אחת מכל בחיה.

  
  מוף

  
  מצב תקין כולל כל האישורים הדרושים להפעלתו.מ' כאמור לעיל ב 15המוף יהיה לגובה 

  
מאחר והמוף משמש לאחזקה השוטפת וכן לקריאת חירום רשאי הקבלן להוציא את המוף משטח שפוט 

  יבה אך ורק לפי אישור מפורש ובכתב של המהל.
  המוף יהיה תמיד תקין כולל אישורים בתוקף של כל הרשויות הדרושות.

  סיבה כל שהיא, חייב הקבלן להביא במקומו מוף תקין אחר.במידה והמוף יושבת מ
  

  עבודות יזומות
  

בוסף לאחזקה השוטפת יבצע הקבלן לפי דרישה מפעם לפעם   עבודות יזומות, כגון: החלפת עמודים 
עמודי חברת החשמל, בהתאם להוראות חד  פעמיות שיקבל מפעם לפעם \פגועים או הרכבת פסים על מ

  בהתאם להוראות בצוע.מציג העירייה 
  

העירייה לא מתחייבת למסור לקבלן את בצוע העבודות החד פעמיות היזומות ורשאית למסור אותן לקבלן 
  אחר כפי שתבחר ולקבלן לא תהיה  שום תביעה או עילה בגין ה"ל, לשוי מחירי היחידה.

  
  תקת מרכזיהה
  

  ו על ידי העירייה. במידה ודרש יתקין הקבלן מרכזית מאור רחובות שתסופק ל
  

ס"מ מהקרקע מקום, ברגי היסוד,  60במחיר ההתקה על הקבלן לכלול בצוע יסוד הבטון המוגבה עד 
  והפעלה לאחר הבצוע. ההמרכזייהשרוולים בבסיס, הארקת יסוד, הובלת 

  
  התקת מרכזיה

  
  במידה ודרש יתקין הקבלן מרכזית מאור רחובות שתסופק לו על ידי העירייה.

  
ס"מ מהקרקע באותו מקום, ברגי  60יר ההתקה על הקבלן לכלול בצוע יסוד הבטון המוגבה עד במח

  והפעלתה לאחר הבצוע.  ההמרכזייהיסוד, השרוולים בבסיס, הארקת יסוד, הובלת 
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  גרלדות ופסים לתאורה חגיגית

  
יהם כולל קוי הזה במסגרת העבודות היזומות יש לבצע התקת גרלדות לארועים חגיגיים ופסים לסוג

וחבורים דרושים, גרלדות תמדדה לפי מטר רץ לגרלדה וללא מדידה        קוי ההזה המפסיקים 
  והחבורים שיכללו במסגרת מחיר המטר הרץ של הגרלדה.

הפסים ימדדו לפי כמות הפסים בפועל וללא תשלום פרד עבור קוי ההזה והכבלים המחברים בין 
  הפסים ועד ללוח.

כל חומר שיסופק על ידי העירייה יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן ומתחייב להחזירו בשלמותו 
  למחסי העירייה.

  
במחיר זה גם יכללו:, הפעלת הגרלדות במשך פרק זמן של עד כחודשיים, פירוק כל מערכת לאחר גמר 

  הפעולה.
  

  האחריות תחול על הקבלן מבחיה הבטיחותית.
    

  של הגרלדות יש לכלול את המוף ואת כל הדרוש להתקה מושלמתבמחיר ההתקה 

  ממחיר המחירון 60%המחיר להשאלת פסים וכל הדרש לאירועי עירייה 

במידה והעירייה תספק את החומרים יהיה על הקבלן להובילם ולהתקים במסגרת הסעיף המתאים בכתב 
  הכמויות.

  
בו על עמודי התאורה שצורתם תקבע על ידי העירייה העירייה רשאית להזמין קישוטים שוים שיורכ

  מטר רץ גרלדה. 0.8והתשלום יחושב לפי מספר מורות שכל מורה שוות ערך של 
  

העירייה רשאית להזמין גרלדות מכדורי פי.וי.סי. צבעויים שישולמו לפי הסעיף המיוחד המופיע בכתב 
  הכמויות.

  
מהם  60% –מ"א גרלדות לפחות, כאשר כ  2,000 –ל כ מחובתו של הקבלן להחזיק ברשותו כמות ש

  מ"א גרלדות וספות. 2,000כדוריים, כמו כן עליו להיות ערוך להשאלת עוד כמות של 
  
  

  השאלה
  

  בכל המקומות בהם צריכה השאלה בכתב הכמויות כולל המחיר גם התקה וגם פירוק.
  חיר המחירוןממ 60%המחיר להשאלת פסים וכל הדרש לאירועי עירייה 

  
  אירועי רשות המקומית

  
את  תדרש ללוו (חשמלאי מוסמך ועוזר חשמלאי)במהלך השה ישם אירועים של הרשות צוות חשמלאים

  .בבתי ספר גי ילדים םהאירוע תשלום ע"פ כתב הכמויות לשעת עבודה כולל חגים וקיץ ואירועי
  

  פירוק עמוד פגוע
  

פגעים עמודים על ידי מכו במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות כלול: –יות ועל הקבלן מדי פעם  
  
 יתוק זרם החשמל מיד עם הקריאה. .א
  
מהווה מטרד תחבורתי,  פירוק העמוד והסרת המפגע תוך שמוה שעות מרגע הקריאה במידה ואיו .ב

 חייב להסירן תוך שעתיים. –במידה ויש הפרעות לתועה 
  

 ייה.הובלת העמוד על כל חלקיו למחסן העיר .ג
  

 כולל מסירתו למחסן העירייה. למרכיביופירוק העמוד  .ד
  

קיטת אמצעים להמשך פעילותו התקיה של הקו כולל סגירת הבור. עשית המופה הדרושה כולל  . ה
 אספקתה והבאת המצב לקדומו מבחיה בטיחותית.



31 
 

  
  אספקה והרכבת עמוד חדש

  
קודם, הקבלן חייב להחזיק במלאי כרזרבה את העמוד החדש יש להרכיב תוך ימים ספורים מפירוק העמוד ה

  מיימום עמוד אחד מכל סוג עמוד שמצא בעיר. 
  העמוד והפסים החדשים יהיו זהים לעמוד שפגע אלא באם תה הוראה אחרת על ידי המהל.

  
  פרוק או הרכבה של פס על עמוד חברת חשמל

  
, כולל תאום וטפול בחברת החשמל לפרוק לפי דרישה יפרק הקבלן או ירכיב פסים על עמודי חברת חשמל

  החבור או לחבור הפס החדש.
  

עבודה הפרוק וההרכבה כוללת הובלת המפורק או שלם ממחסן העירייה או אל המחסן כולל פרוק או הרכבת 
  הפס מחלקיו השוים.

  
, אלא באם תשלום לחברת החשמל עבור חבור פס לרשת של חברת החשמל יעשה על ידי העירייה ועל חשבוה

  רווח קבלן. 12%תדרוש זאת העירייה מהקבלן ובמקרה כזה ישלם הקבלן לחברת חשמל ויקבל החזר 
  

במידה והמפקח לא מאשר את יישור העמוד הקבלן יחליף את  רק לאחר בדיקה ואישור המפקח  -יישור עמוד
  העמוד על חשבוו.

  
  בלבד. םליישרמידי פעם פגעים עמודים כך שיש צורך 

  
גרת עבודה זו על הקבלן לישר העמוד, לבדוק את מערכת החבורים הפימית, לבדוק ולתקן קרעים בכבלים במס

  או תקים בציוד ולהביא את העמוד למצב מושלם ותקין. 
  

במידה ויהיה צורך להחליף ציוד עקב הפגיעה ישולם  בפרד עבור ההחלפה לפי הסעיף המתאים בכתב 
  הכמויות.

  
  ע קיימיםצביעת עמוד או זרו

  
  לפי דרישה יצבע הקבלן עמודי תאורה בגבהים שוים.

  
הצביעה כוללת שפשוף העמוד מהצבע הקיים, צביעת שכבת יסוד ראשוה בצבע ומסוג שיקבע ע"י המהל 

  ובגוון שוה מהגוון הסופי וצביעת שתי שכבות וספות בגוון סופי שיקבע ע"י המהל.
  

ם יקבעו בהתאם להחיות של יצרן הצבע ובתאום עם המהל ובהתאם השכבות וסוגיהם ומרווח הזמן בייה
  למפרט המצוין בהמשך.

  
  שפוץ מגש

  
במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות על הקבלן לשפץ מגשים בעמודי תאורה קיימים שפוץ המגש כולל 

חיזוק התפיסה של יקוי מאבק ולכלוך, סגירת ברגים וחיזוקם, חיזוק כל הקומקר על המגש, חיזוק מהדקים, 
  המגש לעמוד החלפת פרשבד לקוי הדרוש למגש מושלם.

  צביעת עמוד או זרוע חדשים
  

צביעת עמוד או זרוע חדשים תבוצע על ידי צבע יסוד מקשר ושתי שכבות צבע סופי בגוון שיקבע על ידי המהל, 
 המצויןלמפרט הצביעה  סוג הצבע יקבע על ידי יצרן הצבע ובתאום עם המהל מראש לפי הבצוע ובהתאם

  בהמשך.
  

  במחיר הצביעה יש לכלול את המוף הדרוש.
  

  צביעת מספר על עמוד או מרכזיה
  

ספרות כאשר הספרות הראשוות תהייה ספרות המצייות את  6 –המספר שיצבע על העמודים יורכב עד 
על רקע צהוב או לבן ועל  מספר המרכזיה, כמו כן על כל מרכזיה יצבע מספר המרכזיה. הספרות יצבעו שחור

  הקבלן לבצע דוגמא לאישור המהל לפי הבצוע.
  

  מכסים לתאי אביזרים של עמודים הכלולים באחזקה השוטפת
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מידי פעם עקב גבות או העלמות מכסה שאר תא האביזרים פתוח ומסוכן לציבור. מיד עם היוודע ושא זה על 
אל  רגיםזרים על ידי מכסה מפח מגולבן מכופף מחוזק בבהקבלן לקוט באמצעים זמיים וכיסוי תא האבי

  העמוד וזאת עד להשגת מכסה מתאים חדש שיצבע בצבע העמוד ויחליף את הכיסוי הזמי.
  

  תאוות
  

מידי פעם עקב תאוות דרכים או מסיבות אחרות גרם זק למערכת התאורה העירוית ועם קבלת ההודעה על 
  רום ולפעול על פי הרשום לעיל:הקבלן להתייחס אליה כקריאת חי

  
 הקבלן חייב להיות מצוייד במצלמה דיגטלית כך שיוכל לצלם מיד את השטח והפגיעה עוד לפי הפוי. . 1
  
 עליו להתלון במשטרה על גרימת הזק למערכת התאורה העירוית. . 2

  
 לבקש את מירב הפרטים אודות הגורמים לזק. . 3

  
הפגיעה בצירוף הצילום, אישור המשטרה ופרטים וספים ו"ח  תיקון למסור לציג אגף שפ"ע את ד . 4

 אודות התאוה ויפעל מול הגורם הפוגע.
  

 על הקבלן לסמן את החלק הפגוע בצבע ולמוסרו (עמוד) למחסן העירייה לאחסון. . 5
  

במקרה של גיבת ציוד או גרימת הזק במזיד השייך למערכת התאורה, על הקבלן להשלים את החסר  . 6
 הביא את המערכת לקדמותה.שעות ול 48תוך 

  
 העבודה הכרוכה בתקון ה"ל כלולה במסגרת תחזוקה שוטפת וללא תשלום וסף. . 7

  
  מרכזיה חדשה

  
  מ"מ צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתור. 2המרכזיה תהיה בהתאם לתכיות מפח דקופירט עובי 

  
כדוגמת ארגזי חברת החשמל  במידה וידרש יבצע הקבלן את המרכזיה מארגזי פוליאסטר משורייים מוגי מים

  וזאת עקב הסכה לקורוזיה סמוך לים.
  

בתוך המרכזיה יותקן לוח סי.אי אטום מים בהתאם לתכיות וכן יחידת אלחוט עם אטה, תוצרת טילק 
  מהדגם והסוג הקיים בכל מרכזיות העירייה.

  
  צוע.על הקבלן להמציא המרכזיה כולל הציוד לאישור המפקח וחברת החשמל לפי הב

  
בסיס הבטון של המרכזייה יכלול הארקת יסוד לפי התקות וכן שתי אלקטרודות הארקה  לעומק המתאים 

  לקלת הארקה אותה.
  במחיר המרכזיה יש לכלול גם את יחידת האלחוט ה"ל.

  
  בריכות הסתעפות חדשות

  
  הבריכות תהייה בקוטר המסומן בתכיות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה.

  
  ועם סמל  עיריית יבה ורישום תאורת רחובות טון עם חישוק פלדה  8ה הבריכה יהיה מכס

  
ס"מ עבור יקוז ואת מכסה הבריכה יש לצפות בקצוות בגריז  20בתחתית הבריכה יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

  או זפת למיעת כיסת מים.
  מיקום הבריכה יתואם עם המפקח.

  
  בריכות הסתעפות קיימות

  
לקות בריכות הסתעפות קיימות כולל סילוק עפר, חול, אבים וכל חפץ זר אחר המצא בבריכה,  על הקבלן

  כולל ביצוע שכבת חצץ במידה וזו איה.
  

  טון לפי הוראה של המהל. 8במידה וידרש יחליף הקבלן את המכסה למכסה אטום 
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ייה והוא יהיה אחראי על כל מפגע על הקבלן להתריע על כל בריכה פתוחה או מכסה שבור בשטח שפוט העיר
  שיארע עקב כך, במידה ולא קט מיד באמצעים למיעת המפגע.

  
  יקוי פסים וכסויים

  
בגין  וללא תשלום וסףלפי דרישת המהל יקה הקבלן את הכסויים של הפסים וזאת במסגרת התחזוקה 

  .יהיקו
  

ואספקה והתקה של האטם בין ן, יבוש המכסה המכסה  במי סבו ייקוכוללת פרוק המכסה,  יהיקועבודת 
  המכסה ובין גוף הפס.

והחלפת האטם יורכב המכסה במקומו בצורה יציבה כך שלא יכסו זבובוים ואבק. כמו כן כלול  יהיקולאחר 
  של הפס עצמו, הרפלקטור וחיזוק בית המורה והורה. יהיקובמסגרת העבודה 

  
  מופות תת קרקעיות

  
תת קרקעיות במערכת הקיימת פגומות מקצרות או מותקות, ובצוע מופות חדשות במקומן  החלפת מופות

  כלולות באחזקה השוטפת.
הקבלן יאתר את המופה הלקויה, יבצע את עבודת החפירה או החציבה הדרושה, יחליף את המופה ויחזיר את 

  חזקה השוטפת.המצב לקדמותו כפי שהיה לפי תחילת בצוע העבודה כאשר כל ה"ל כלול בא
  

  טפול מכי במרכזיה קיימת כולל צביעה
  

במחיר הסעיף המתאים בכתב הכמויות על הקבלן לבצע ישור המרכזיה, חיזוק ברגי היסוד, צפוי הבסיס עם 
ס"מ החלפת הציריות, חיזוק הדלתות על ידי  20מ"מ מסביב המרכזיה בגובה עד  2תפיסה וספת של פח 

אטימות גד כיסת מים לדלתות, בריח לכל דלת בפרד, סגירת חורים על ידי אלמטים פימיים מרותכים, 
חומר אוטם, השלמת ברגי פלים ופלים חסרים והבאת המרכזיה למצב מושלם, כמו כן כלול במחיר החלפת 

  הגגון במידה והגגון הקיים מחורר ומקולקל.
  

  תאים טכיים כלליים
  

  ויות יתאים ל:אחרת בכתב הכמ צויןכל הציוד אלא באם 
  

 וולט. 500מתח  .א
  
 1,000מרחקי הבדוד בין פזה  לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של  .ב

 וולט.
  

 מעלות צלסיוס. 40 –טמפרטורת הסביבה עד  .ג
  

בכל מקרה של סתירה בין מהפרט הטכי, התאים הכלליים, התאים המיוחדים, החוזה הסטדרטי של 
ידה ויצורף), התכיות, כתב הכמויות או התקן או החוק יהיה על הקבלן להתריע מראש לפי המזמין (במ

  הבצוע.
  

על הקבלן לדאוג לשלוט כון של המעגלים והמתקן, ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם כאשר 
  ה"ל כלול באחזקה השוטפת.

  
לתי המתאים במידה של מקורות מתח על הקבלן לדאוג ולבצע בקרות חברת חשמל ו/או המשרד הממש

  עצמאיים.
  

  להמציא עם גמר העבודה סט תכיות מעודכן בהתאם לבצוע בפועל של העבודה.על הקבלן 
  

  אלטקטורודות הארקה
  

  ¾.מ' ובקוטר "  9יהיו מקופרוולד בעומק 
  

ור ממ"ר אל הקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה, החוט, החב 35האלקטרודה תחובר בחוט חושת 
  והחפירה וכל הדרוש כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד.
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  חפירות 
  

 צויןס"מ מפי גובה אבי השפה ופי הקרקע הסופיים באותו מקום, אם לא  90 –כל החפירות יהיו לא פחות מ 
  אחרת בכתב הכמויות וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הציורות או הכבלים המוחים זה ליד זה בחפירה.

  
ס"מ והדוק כלך שפי הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן.  30החפירה יש לכלול כסוי בשכבות בות  במחיר

  החזרת החומר החפור לקדמות יהיה לפי הסדר שהיה לפי בצוע החפירה. –
  

  הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות בתוואי התעלה במשך שה מיום גמר העבודה.
  

מתוכים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת מתחת למדרכות או כבישים קיימים או 
  כל זאת ללא תשלום וסף. 98%צפיפות 

  
על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפי החפירה, לעדכן את עצמו בדבר ציורות ביוב, מים כבלי טלפון וכבלי 

פגיעה בתשתיות קיימות רה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם זק כל ימצא בתאי החפיחשמל העלולים לה
 יחול על הקבלן באחריותו להמציא אישורים מתאימים מהרשוית ח"ח בזק כבלים סלקום מקורות רשות

  עתיקות עיריית יבה.
  

עם בצוע החפירה על הקבלן לקוט באמצעים מתאימים למיעת התקלות או פילה לחפירה וכן כל האמצעים 
  לים להגרם עקב החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מחפירה.הדרושים למיעת זק לפש או לרכוש העלו

  
מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הותרת אל מקום 
אפשרי אותו יקבע המהדס, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מי ים, מפולות, צמחים ושרשים עד לגובה 

ס"מ  10ק"מ למקום שיורה מפקח סרט אזהרה תקי ושכבת חול קי  10שיירים עד מטר אחד וכו', סילוק ה
  מתחת לכבלים והצגת מעליהם.

  
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע כולל חציבות סלעים או כורכר קשה, או כל מכשול שהוא 

  המצויים בתאי החפירה, וכן בפס הירק.
  

יו את כל התוכיות העדכיות לתוואי החפירה גם מבחית מפרטי על הקבלן לבקר בשטח העבודה, לקבל ליד
  חיה, כיסות בתים קיימים או עתידיים, להעריך את כל הקיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.

  
לפי ביצוע החפירה על הקבלן לקבל את אישור כל הרשויות הדרושות בשק, חברת חשמל, משטרה, העירייה 

  ה עבודה באות עת.כול הרשויות הדרושות לאות
  

  העבודה תבוצע על ידי כלים מכיים או חפירת ידיים לפי הוראות המפקח וללא שוי במחיר
  

  המחיר איו כולל הריסות מבים תת קרקעיים אשר עבורם יקבל הקבלן תשלום פרד לפי החלטת המהל.
  

  צוע.בכל מקרה של מבה תת קרקעי על הקבלן לקבל אישור מראש מהמהל לשיטת הב
  

  כבלים
  

  לפי הוראת המפקח. XY2Nהכבלים יהיו מסוג 
  

על הקבלן להשאיר ליד המרכזיה מעגל של כבל רזרבי סביב מרכזיה כאשר קוטר ה"ל לפי הקוטר המותר 
  באופן תקי לחתך הכבל.

  
דים כבלים יחוברו בקצותיהם על ידי עלי כבל אל האביזרים כאשר לכבלי אלומייום יותקו עלי כבל מיוח

  מתאימים למעבר בין אלומייום לחושת.
  

  הכבלים יותו בעומק המתאים לפי התקן בתוך  ציור תקי כפי שמצוין בתכיות.
  

  עמודי תאורה מתומים
  

  עמוד תאורה יהיה ממתכת מתומן לפי מפרט אספקה של מכון התקים
  

  התגדותי ללא תוספת חומר. גוף העמוד יהיה עשוי בלי תפר אות תפר הומוגי המתקבל בשיטת ריתוך
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פתחים דרך דופן העמוד המיועדים לכיסת כבלים או ציורות יעברו כך שיבטיחו אטימות מושלמת תוך 
  על הכבל הכס.\שמירה כ

  
  בין כיסת הכבל לבין העמוד. למרווחיובכל מקרה שלא יתן להשיג אטימות יש לשפוך אפקוסי מתאים 

  
  אל העמוד בצורה אותה שתבטיח את יציבות הזרוע ותמע כיסת מים. הזרוע או פס התאורה יחוזקו

  
במקרה של פס מורכב ישירות על העמוד התאורה יש לכלול במחיר העמוד מעבר מדורג מתאים בין העמוד 

  לבין הפס.
  

ד העמוד יצופה אבץ בטבילה חמה לפי החיות חברת טמבור יצבע בצבע יסוד ולאחר התקתו בשטח יצבע העמו
  בצבע סופי בשתי שכבות לפי גוון שיקבע על ידי המפקח. מחלקת האחזקה כולל המספור.

  
  לאחר צביעת השכבה הראשוה הסופית יש לקבל אישור המפקח לבצוע השכבה הבאה.

  
לבקשת המזמין ימציא הקבלן אישור מכון התקים לבדיקת הצביעה של העמודים והזרועות באתר מבחית 

  .   מחיר הבדיקה חל על הקבלן.2לעמוד זה לזה שתהייה לא יותר מדרגה  הדבקות שכבות הצבע
  

במידה ויצבע הקבלן את שתי השכבות ללא אישור המפקח יהיה עליו לצבוע את העמוד בשכבה שלישית ללא 
תמורה. במידה והמפקח ידרוש זאת, כמו כן יש להתקין בעמוד סדור לדגלים בודד או כפול לפי החיות 

  המפקח.
  
עמודי התאורה, \עמוד יתוקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאוכת ובקו ישר עם יתר כה

  האומים יכוסו בזפת כדי למוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד.
  

אם אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס ושי אומים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון והפלטה יכוסו בבטון 
  רזה.

  
מוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המהדס אלא לאחר ישור התקת הע

  העמודים בצור הסופית ומושלמת.
  

כשירים שהם חלק מגוף העמוד יהיו בעלי מבה ומידות המבטיחים שחוזק העמוד במקום תא \תאי המח
  מזרחה.האביזרים ובית התקע  המכשירים איו יורד מזה של העמוד המקורי ללא התא, כאשר כיוון תא

  
  עמודי התאורה יכללו בחלקם התחתון שרוול "זאד" למיעת החלדת העמוד למטה

  
מכסה התא יהיה בעל אטימות בפי חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האטי קורוזיה כמו 

המכסה  –שרו על ידי המפקח העמוד, מעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאו
  שרשרת פלדה מגולבת.יחובר לעמוד על ידי 

  
המקום של העמוד יסומן על ידי הקבלן בתאום עם המפקח ובאישור המתכן לפי חפירת היסודות, במידה 

  והקבלן יבצע את היסודות שלא לפי החיה זו רשאית העירייה לדרוש את פירוקם וביצועם מחדש.
  

  סטים של מפתחות מתאימים לתא. 2ר הקבלן למזמין בגמר העבודה ימסו
  

  ע"פ אישור מהדס קוסטרוקטור. -בסיסים לעמודים
  

  אך לא פחות מהמידות הבאות: 20 –היסוד יבוצע בהתאם לתכיות המתאימות מבטון ב 
  מ"מ    600*         600*          800  -    מ' 5לעמוד עד 

  
  מ"מ    900*         900*        1200  -    מ' 8לעמוד עד 

  
  מ"מ  1000*       1000*        1500  -    מ' 10לעמוד עד 

  
תוך כדי היציקה יש להתקין ציורות פי.וי.סי. בחתך מתאים עבור כיסה ויציאה של הכבלים לכל כבל צור 

  פרד.
  

  ברגי יסוד מגולבים ותחתך תקי לצורך הרכבת העמוד. 4ביסוד יותקו 
  

  אם למפרט אספקה של מכון התקים בפרק המתייחס לברגי היסוד.ברגי היסוד בהת
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  ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמוד.יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפי היציקה 

  
עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק \במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל ה

  וכדומה וכולל ברגי היסוד.העפר המיותר 
  

  יעבור השפרה שבוע ימים לאחר היציקה. 20 –הבטון מסוג ב 
  

על בצוע היסודות יפקח האגף הטכי של המזמין או המפקח ואין לבצע יסודות וספים לפי קבלת אשור על 
  היסוד הראשון.

  
  לא יתקבלו בסיסי בטון טרומיים אלא לפי אישור מראש ובמפורש של המזמין.

  
  היציקה עצמה תבוצע בעזרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה.

  
  לפי הצבת העמוד יוקו כל החלקים שיטמו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט.

  
  על הקבלן לקבל אישור המפקח על היסוד לפי התקת העמודים.

  
  מעבר כביש בקדוח אופקי

  
  ס"מ מפי הכביש. 90ם בכתב הכמויות על הקבלן לבצע מעבר כביש בעומק של במסגרת הסעיף המתאי

  
עצמו ושי חוטי השחלה  רהציוחדש,  רציוהעבודה כוללת את בצוע הבורות בשתי קצוות המעבר, הכסת 

  מיילון.
  

  החוט האחד עבור השחלת הכבלים והשי ישאר כשמור לאחר השחלת הכבלים עבור כבלים בעתיד.
  

  הבולט משי צידי הכביש. רהציוולא כאורך  כרוחבו של הכבישאך ורק  דיימדהכביש  מעבר
  

  לפחות. 6יהיה " רהציוקוטרו של 
  
  

  מעבר כביש בחפירה
  

בכל המקרים בהם לא יתן עקב תאי השטח ולאחר קביעת המהדס לעבור את הכביש בקדוח אופקי יש לבצע 
  מעבר הכביש בחפירה.

  
 ודקותהתיחת הכביש, סילוק האספלט, חפירה בעומק הדרוש סגירת החפירה בשכבות המהעבודה כוללת את פ

בהתאם למצב הקודם וסגירה מחדש של האספלט מאותו סוג וחוזק בכביש המקורי, פתיחת הכביש תעשה ע"י 
  קומפרסור או משור.

  
  איו כלל במסגרת סעיף זה. רהציו

  
ע המעבר בהתאם לחוק ולבצע את המעבר תוך התחשבות על הקבלן לקבל אישור אגף מהדס העיר לבצו

  בתועה כפי שמחיבות התקות.
  

  יסוי תאורה
  

  עם גמר בצוע העובדה יזמין הקבלן את המפקח ליסויי התאורה בשעות הערב.
  

  על הקבלן להכין לקראת יסוי זה מוף, כלי עבודה ושי עובדים לפחות.
  

  ש פזות, כיוון פסים וכדומה. המתקן כולל החלוקה לשלו קייבדביסוי 
  

  סדור לדגלים על עמודים
  

על הקבלן להכין דוגמא לדגל בודד, כפול ומשולש ולאחר אישור הדוגמאות תבוצע העבודה במסגרת הסעיף 
  המתאים בכתב הכמויות. על הקבלן להגיש מחיר ממוצע לסידור דגלים לדגל בודד, כפול או משולש.
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  מספרים על עמודים
  

  עמודים ימסרו ע"י המפקח ועל הקבלן לסמן מספרים אלא על העמודים.מספרי ה
  

  הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המהדס ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים.
  

  מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום וסף עבור ה"ל.
  

פי הוראת העירייה וללא תמורה ובמסגרת האחזקה במידה וידרש מספר על עמוד קיים יבוצע המספר ל
  השוטפת.

  
  מגש אביזרים

  
  מ"מ לפחות. 1.5בתוך אמוד התאורה יותקן מגש מפח ברזל מגולבן בעובי 

  
  המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים מאפשרים הוצאתו והכסתו.

  
  על המגש יורכב הציוד הבא:

ו שווה ערך באשור המפקח לעבודה במתח מיימלי של משק מאושר על ידי מכון התקים עין השופט א . 1
V180. 

  
 קבל מאושר על ידי מכון התקים המתאים לורה בגוף התאורה. . 2

  
 מאמת לכל ורה בפרד עם מגעים מוגים למיעת גיעה מקרית. . 3

  
 מהדקי חרסיה או "לגרט" מותקים על פרשבד לבדוד עבור כבל היציאה למורה. . 4

  
לכבל הכיסה עבור כבל הכיסה וההסתעפות לעמוד הבא. הבולצים יכוסו  בולצים בחתך מתאים . 5

 בפרטיקס למיעת מגע במגעים החיים.
  

 בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד. . 6
  

המגש יותקן בצורה אותה וחזקה אל העמוד שתמע זמזום, בכל מקרה של זמזום שיגרם על ידי המשק 
  יה על הקבלן לקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.יה
  

  על הקבלן להמציא דוגמא של מגש אביזרים לאישור המפקח לפי בצוע המגשים
  

  זרוע לפסים
  

על הקבלן לספק זרועות עשויות מציורות מים מגולבים בקטרים ובמידות שוות כאשר המחיר בכתב 
  הכמויות הוא מחיר ממוצע לכל סוגי הזרועות.

  
ת הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור המפקח מראש, כיפוף הציורות יעשה במכוה ובמצב קר ומקום צור

  הכיפוף יהיה חלק וללא שוי בחתך הציור.
  

  כל הריתוכים שיבוצעו בציור יבוצעו לפי הגלבון ולא לאחריו.
  

ר יקבע על ידי הזרוע תהיה מצופה אבץ חם מבחוץ ומבפים ותצבע בצבע יסוד ובצבע סופי בגוון אש
  המפקח.

  
כל זרוע תצויד בכל החיזוקים הדרושים להרכבתה על עמוד, מבה או קוזולה בהתאם לדרישות, כאשר 

  החיזוקים יהיו מגולבים.
  

  ממ"ר לכל ורה בפרד לחבור גוף התאורה אל מקור ההזה. 3*  1.5כל זרוע תצויד בכל .י.י. בחתך 
  

של מכון התקים ותכלול את הכיפה  63י הפרטים במפרט אספקה זרוע היוצאת מראש עמוד תורכב לפ
  המכסה את ראש העמוד למיעת חדירת גשם.
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  זרועות אשר תחוברה אל גוף העמוד תהייה מחוברות בעזרת הדקים שאים פוגעים בשלמות העמוד.
  

  הזרועות תצבעה כפי שיצבעו העמודים.
  

  פסים חדשים
  

 מציורות מים מגולבים בקטרים ובמידות שוות כאשר המחיר בכתבעות עשויות ועל הקבלן לספק זר
  הכמויות הוא מחיר ממוצע לכל סוגי הזרועות.

  
צורת הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור המפקח מראש, כיפוף הצורות יעשה במכוה ובמצב רק ומקום 

  הכיפוף יהיה חלק וללא שוי בחץ הציור.
   

  וצעו לפי הגלבון ולא לאחריו.כל הריתוכים שיבוצעו בציור יב
  

  הזרוע תהיה מצופה אבץ חם מבחוץ ומבים ותצבע בצבע יסוד ובצבע סופי בגוון אשר יקבע על ידי המפקח.
  

כל זרוע תצויד בכל החיזוקים הדרושים להרכבתה על עמוד, מבה או קוזולה בהתאם לדרישות, כאשר 
  החיזוקים יהיו מגולבים.

  
  ממ"ר לכל ורה בפרד לחבור גוף התאורה אל מקור ההזה. 1.5  *3.י.י בחתך כל שרוע תצויד בכבל 

  
של מכון התקים ותכלול את הכיפה  63זרוע היוצאת מראש עמוד תורכב לפי הפרטים במפרט אספקה 

  המכסה את ראש העמוד למיעת חדירת גשם.
  

  ים פוגעים בשלמות העמוד.זרועות אשר תחוברה אל גוף העמוד תהייה מחוברות בעזרת הדקים שא
  

  הזרועות תצבעה לפי שיצבעו העמודים.
  

  פסים חדשים
  

הפס יהיה מסוג ותוצרת המצוית בכתב הכמויות, הפס יצויד בבית מורה מחרסיה בגודל המתאים 
  לורה וכן ורה תוצרת חוץ בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

  
מ' יהיו הכסויים  6ל ידי המפקח, כאשר בפסים עד גובה הפס יצויד בכסוי מחומר אקרילי אשר יאושר ע

בלתי שביר לחלוטין. טמפולי קרבו  
  

הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקה במקום ציבורי ועל כסוי הפס להיות מחומר כזה 
  שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבים וכיוצא בזה.

  
ורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל חיזוק מקסימלי חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצ

  אפשרי במקום החבור, החבור יהיה בזה שיאפשר בעתיד פרוק קל של גוף התאורה והחלפתו.
  

אטימות כסוי הגוף תהיה כזו שתבטיח אי כיסת מים, אדים ואבק, על הקבלן להמציא גוף תאורה לאישור 
  מראש לפי הבצוע.

סוג הפס הדגם יקבע ע"י העירייה במידה ולא מופיע הדגם בכתב הכמויות המחיר יקבע ע"י מחיר 
  רווח קבלי. 12%הצרכן/ספק בתוספת 

  
הורות יהיו תוצרת וסטיגהאוז או ש"ע מותאמים לעבודה בפס ה"ל ומותאמים לפעולה עם המשקים 

  והציוד לפי אישור בכתב של היצרן.
  

  ו ראש עמוד לפס חדשהתאמת זרועות ו/א
  

עבודה זו כוללת התאמת הראש הקיים לפס חדש מסוג אחר כולל כל העבודות הדרושות כגון פרוק הקצה 
של העמוד ו/או הזרוע הקיימת, אספקה והתקה של סופית חדשה כולל ריתוך או חבור מכל סוג אחר 

  שיורה המפקח וכולל תיקוי
  

  פריצת כסה לעמוד קיים
  

מ'. לבצע פריצה ביסוד הבטון (במידה ולא קיים  1ף יש לבצע חפירה סביב העמוד ברדיוס עד במסגרת הסעי
שרוול) ביצוע שרוול חדש ותיקון הבטון וסגירת העפר סביב העמוד, כולל הידוק וכולל הכסת הכבל 
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  וחיבורו.
  

  כתב הכמויות והמחירים
  

וזה הסטדרטי של המזמין שיצורף בכתב הכמויות כוללים את כל התאים המפורטים במפרט זה ובח
  לחוזה.

  
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים הזכרים על כל 

  פרטיהם.
  

אי הבה תאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשוי המחיר הקוב 
  על ידי הקבלן בכתב הכמויות.

  
יר היחידה יחושבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם, כל עבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם מח

  לתאי המפורט והתכיות.
  

  כמו  כן כוללים המחירים:
  

מ' הובלתם אל מקום העבודה, העמסתם ופריקתם וכן הובלת  15שימוש בכלי עבודה, כולל מוף עד גובה 
סת כלים, חמרים, מכוות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות עוברים את מקום העבודה וממו, אח

שבתהליך בצוע, המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח עובדים, הוצאות בטוח צד ג', הוצאות כלליות של 
  הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.\הקבלן הישירות והעקיפות ובכלל זה ו

  
ים דמי בדיקות לחמרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תואי ציור ופילוס על כמו כן כוללים המחיר

ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר והעבודות העזר שידרשו לעבודה כגון: שלוט, מופות, חציבת חורים או 
חריצים וסתימתם על ידי מלט, קופסאות מעבר, קוסטרוקציות מתכת וצביעה, מהדקים, חיבורים, עלי 

  כבל, סימון ושילוט, מפרו וכדומה.
  

אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקוסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים 
  גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים ה"ל, כולם או מקצתם.

  
פרד בכתב הכמויות, על הקבלן לכלול את הל כחמרי עזר במחירי בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים ב"

  היחידה כאמור לעיל.
  

  על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל ה"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.
  

  הכמויות הם מחירים שרשמו על ידי העירייה לעבודות הקובות בהמחירים המצויים בכת
  

ות און הפחתה של המחיר הסופי שיגיש הקבלן יהיה המחיר הקוב ע"י העירייה בכתב הכמויות בתוספ
  או בהסכמת הקבלן למחירים שקבעה העירייה וללא שיוי.  אחוז מסוים כפי שיגיש הקבלן בהצעתו

  
במידה והקבלן יזכה בעבודה יופחת או יתווסף האחוז ה"ל שקבע הקבלן בהצעתו מכל מחיר ומחיר הקוב 

  בכתב הכמויות.
  

  יטים שוים, אלא אך ורק על המכרז כולו.החה (או תוספת) שוים לפרקים או פר אין לתת אחוזי
  

העירייה איה מתחייבת לבצע את העבודות כולן או מקצתן אלא בהתאם לצרכי האחזקה של העירייה 
שיקבעו על ידי המהל מפעם לפעם ורשאית לבצע את העבודה כולה או מקצתה על ידי קבלים אחרים 

  בגין הפחתה או הגדלה של היקף החוזה. ולקבלן לא תהיה כל תביעה או עילה לשוי במחירים
  

מודגש בזה שבכל המקומות בהם מצוין הפריט ללא המילים "אספקה והתקה" הכווה היא לאספקה 
  והתקה של אותו פריט כולל כל חומרי העזר הדרושים.

  
  במידה ומוין התקה בלבד כלולים במחיר ההתקה, חבור, הובלה וחומרי עזר.

  
ה בלבד כוללת ההשאלה התקה, חבור, הפעלה ופרוק לפי דרישה, הקבלן מוהר בזה במידה ומציית השאל

שהיקפי העבודות באותו מתקן עלולים להשתות ולהתבצע בזמים שוים כפי שיקבע המהל, כאשר 
  המחירים הקובים בכתב הכמויות לא ישתו עקב כך.

  
  בון השוטף.הכמויות הן למדידה ואך ורק מה שיתוחזק או יבוצע יוגש בחש
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לפי הגשת הצעתו על הקבלן לבקר במתקים, להעריך את הקיים העמודים בפיו כולל בצוע עבודות כוך 
כיד הפעילות השוטפת של המתקן ללא הפרעה לתפקודו השוטף ובהתאם לכך להגיש את הצעתו, כמו כן על 

ת זמן הפעולה של הוכחי של המתקן מבחיורות והציוד הקיימים הקבלן לקחת בחשבון את מצבו ה
  ומצבם הוכחי עקב כך.

  
במועד שיקבע יערך סיור קבלים ולקראת הסיור על הקבלן להמציא את כל הערותיו הן לבי העבודה והן 

  לגבי רשימת המחירים.
  

העירייה רשאית להורות לבלן לרכוש ציוד או חמרים ובמקרה כזה תשלם העירייה לקבלן עבור אותו ציוד 
  עבור רווח קבלן, מימון והובלה. 12%ות ובתוספת של לפי מחיר העל

  
  אחריות לעבודות יזומות

  
  הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודותיו למשך שה אחת.

  
במשך שת האחריות עליו לתקן כל לקוי במתקן שבצע, כולל החלפת חומרים פגומים וכלל ורות 

תוך מהלך תקין של המתקן. השתישרפ  
  

  ף המתקן למסגרת האחזקה השוטפת על כל מרכיביו.לאחר שת האחריות יצטר
  

  תשלומים לחברת חשמל
  

במידה וידרש, ולפי הוראת המהל ישלם הקבלן לחברת החשמל את הדרש ויגיש לעירייה חשבון על 
  מימון וטפול. 12%התשלום לחברת החשמל ובתוספת של 

  
ום ששולם על ידו בפועל לחברת לחשבון יצרף הקבלן צילום או אישור מחברת החשמל על גובה התשל

  החשמל.
  

  סיור לתאורה שוטפים
  

על הקבלן לערך סיורי תאורה באופן שוטף אחת לשבוע, לגלות מידית כל מפגע ותקלה, להגיש דוחות אחת 
  לשבוע על כל הממצאים במשך אותו שבוע כאשר ה"ל כלול במחיר האחזקה השוטפת.

  
מסגרת עבודות יזומות עליו לטרל את הסכה, לדווח למהל מפגעים מסוכים השייכים ל במקרה ומצאו

  ולקבל אישור מידי לבצוע העבודה.
  

  השכרת מוף
  

 אדווקמידי פעם בהתאם להוראת המהל ישכיר הקבלן את המוף לעירייה לצורך עבודות שוות, לאו 
  עבודת תאורה, כולל הל.

  
  תמדד טו באתר  שכר ההשכרה ישולם לקבלן לפי שעות כאשר שעות העבודה

בבוקר תחשב כל שעה  6.00ועד  24.00כל שעה תחשב כשעה אחת רגילה ומהשעות  7.00 – 24.00בין השעות 
  כשעה וחצי.

  
, +חשמלאיאת ההג גםלמען הסר ספק מודגש בזה ששעת השכרת מוף המצוית בכתב הכמויות כוללת 

  .ות יחשבו כיום רגיל לצורך חישוב השעותתכמו כן חגים ושב
  

  מחזיק דגלים
  

 ס"מ 25מים באורך  1מחזיק דגלים כולל שלה כפולה לחיזוק המחזיק לעמוד ושתי ציוריות בקוטר עד "
  כאשר כל ההתקן מגולבן.

  
  על הקבלן להמציא דוגמא של המחזיק לאישור המהל לפי הבצוע.

  
  צביעה 

  
מבור או חברה בעלת היקף מפרט צביעת עמודים או זרועות מגולבים יהיה בהתאם להמלצת חברת ט

  ומויטין דומים מפעם לפעם כפי שיקבע המפקח.
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כבות השוות שהצביעה תכלול שתי שכבות צבע יסוד מקשר ופעמיים צבע סופי כאשר מרווח הזמן בין ה
  ועובי השכבות יהיה לפי המלצות פסקי הצבע ה"ל.

  
שכבה רביעית שית ולאחר מכן כיהקבלן יצבע שכבה אחת ולאחר מכן שכבה שיה ולאחר מכן שכבה של

בעמוד או בזרוע אחת לחת דעתו של המהל ורק לאחר קבלת אישור על הדוגמא יצבע את שאר העמודים 
או הזרועות. בעמודים וזרועות ישים יש לגרד ולות את הצבע הקיים להחת דעתו של המפקח ורק לאחר 

  ישור להתחיל בצביעה בשכבות כ"ל.א
  

  הצביעה על ידי מכון התקים כאשר עלות הבדיקה חלה על הקבלן. קדותבבמידה וידרש 
  

  אופן הגשת החשבון 
  

  על הקבלן להל יומן עבודה בו תרשמה כל הפעילויות היום יומיות השוטפות והיזומות החד פעמיות.
  

החשבון יוגש את לחודש ויכלול את התשלום לאחזקה השוטפת ובהמשך את הפרוט לתשלום לעבודות 
  זומות שבוצעו באות חודש.הי
  

כל עבודה יזומה בגוף החשבון תוגדר באופן מדויק לפי מספר העמוד ו/או המרכזיה וזאת כדי לאפשר את 
  בקלות. יזיהו

  
לחשבון יצורפו יומי העבודה ובהעדרם רשאית העירייה לעכב את אישור החשבון עד לקבלת המסמכים 

  ה"ל.
  

  אחרים תוך תקופת החוזה מסירת עבודות חדשות שבוצעו על ידי
  

  על הקבלן להיות וכח בעת מסירת עבודה חדשה לעירייה וזאת ללא תמורה.
  

כמו כן על הקבלן להיות וכח לפי דרישת המהל בעת המסירה הסופית לאחר גמר שת האחריות וזה יהיה 
  המועד בו מסר המתקן לאחריותו של קבלן האחזקה.

  
  מסירה לקבלן בתחילת החוזה

  
ר גמר החוזה על הקבלן למסור את כל מתקי התאורה פועלים ומושלמים ומתוחזקים כאשר כל לאח

  הורות דולקות.
  

  התראה
  

הקבלן אחראי ליזום שיפורים במערכת התאורה כדי לאתר תקלות מראש, כגון החלפת עמודים, 
  התרופפות מכסים, זרועות, פסים וכיו"ב.

  
  אחריות כללית

  
רה התחשמלות או פגיעה בפש או ברכוש בכל מתקי החשמל המתוחזקים על ידו הקבלן אחראי על כל מק

או בכל צד ג' שיפגע על ידי המתקן חשמלית או מכית. כמו כן על הקבלן לקוט בכל האמצעים כולל כל 
האישורים הדרושים מהמשטרה ומהרשויות למיעת תאוות ומפגעים בעת העבודות כל האחריות למפגע 

  .בהתאם להוראות המכרז וההסכםלות על הקבלן ועליו לבטח את עצמו בבטוח המתאים ותוצאותיו ח
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  האגף לשיפור פי העיר
  9433343-08פקס  9433345-08טל': 

********************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2ספח א' 
 
 

  מפרט טכי
 אחזקת מתקי חשמל

 במבה חיוך ומוסדות ציבור
 עיריית יבה

 
  9/2019ז מס'מכר
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  מפרט טכי

  
של עיריית יבה במבי צבור ומוסדות חיוך וכן בצוע עבודות  לאחזקת מתקי החשמלהעבודה מתייחסת 

  חדשות קטות היקף במתקים ה"ל.
  

, דרישות 08העבודה תבוצע בהתאם לתקן חוקי החשמל של מדית ישראל, המפרט הסטדרטי הבין משרדי 
  אגף שפ"ע של עיריית יבה (להלן המהל) או בא כוחו. חברת חשמל, בזק ומהל

  
  אלה הדרישות מהקבלן בעת הגשת ההצעה וזאת בוסף לדרישות בחוזה הסטדרטי המצורף

  
  ק"מ. 25בעת ההצעה על הקבלן להחזיק בית מלאכה בעיר או ברדיוס של  . 1
 עליו להיות קבלן חשמל רשום עם סיון מוכח של עבודות דומות. . 2

  
  ות מהקבלן בעת חתימת החוזה וזאת בוסף לדרישות בחוזה הסטדרטי המצורף ולדרישות ה"לאלה הדריש

  
שעות ביממה וכן קשר אלחוטי  24כמו כן יציג הקבלן ויחזיק טלפון ביבה לקריאות חירום וקריאות רגילות 

וך כדי תקופת בין משרדו, בין בית המלאכה ובין הצוות בשטח, או כל אמצעי קשר אחר שהעירייה תדרוש ת
  החוזה.

  
  לוחות זמים

שעות מרגע הקריאה בכתב  4תוך  ןהתיקובמקרה של תק או קצר במתקן יהיה על הקבלן לבצע את  .א
  ובע"פ.

יבוצעו תוך יומיים מרגע ההוראה, או יותר במידה והמהל הסכים לכך ₪  2000מתקים בהיקף עד  .ב
 בצו הוראת בצוע בכתב או בע"פ.

בוה יבוצעו תוך שבוע מצו התחלת עבודה או יותר לפי קביעה בלעדית של מתקים בהיקף יותר ג .ג
 המהל בכתב או בע"פ.

  
  קסות פגורים

  כדלקמן: םפיגוריבמידה והקבלן לא יעמוד בלוחות הזמים שקבעו בחוזה יוטל עליו קס 
  

  לכל שעת איחור.₪  300    - איחור בתיקון תק או קצר במתקן 
  לכל יום איחור.₪  ₪300.  5000    - עד  איחור בבצוע עבודות בהיקף

  לכל יום איחור.₪  ₪500.  5000    -איחור בבצוע עבודות בהיקף מעל 
  

  לכל יום. ₪  500שעות תגרור  קס של  48אי ביצוע הוראת מהל השלחת בפקס או במייל או במכתב בטווח של 
  

  עבודות חריגות
הכמויות, יגיש הקבלן יתוח מחיר לאותה עבודה  במידה ועבודה מסוימת איה מוצאת את ביטויה בכתב

  לאישור המהל.
היתוח יתבסס ככל האפשר על עבודה דומה בכתב הכמויות ובהעדר כזו על פי יתוח מחיר המתבסס על חומר 

עבור רווח, מימון והובלה וכן שעות עבודה מוערכות המוכפלות במחיר  12%(לפי מחיר יצרן טו) ובתוספת של 
  תב הכמויות לשעת עבודה.הקוב בכ

  
  המהל יבדוק את יתוח המחיר ולאחר אישורו יבצע הקבלן את אותה עבודה.

  
  קביעתו של המהל לגבי המחיר החריג היא בלעדית.

  
  אישור ציוד

  
על הקבלן להמציא לאישור של המהל דוגמא מכל חומר או ציוד לפי רכישתו והתקתו. קביעתו של המהל 

  בלעדית (בכתב או בע"פ). לסוג הציוד תהיה
  

  כללי
  

  המפרט הטכי וכתב הכמויות הם חלק בלתי פרד מהחוזה.
  

  בקורת חברת חשמל או בודק מוסמך
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  לפי הוראת המהל על הקבלן, במידה וידרש, להעביר בקורת של בודק מוסמך ו/או בודק חברת החשמל.

  
 12%לבודק ו/או לחברת החשמל ובתוספת של  במקרה כזה תחזיר העירייה לקבלן את הוצאותיו עבור התשלום

  רווח קבלן (למימון).
  

שעות העבודה של הקבלן לעזרה לבודק ישולמו בפרד במסגרת שעות העבודה בכתב הכמויות כאשר השעות 
  ימדדו טו באתר.

  
  תאים טכיים כלליים

  
  כל הציוד אלא באם צויין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

  
  וולט 500מתח  .א
  
  וולט. 1000י הבדוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של מרחק .ב

  
 מעלות צלזיוס. 40 –טמפרטורת הסביבה עד  .ג

  
  בסעיפים הבאים יצוייו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו.

  
ם, החוזה הסטדרטי של המזמין, במידה ויצורף, בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכי, התאים המיוחדי

  התכיות, כתב הכמויות או התקן או החוק, על הקבלן להתריע מראש לפי הבצוע.
  

על הקבלן לדאוג לשלט כון את המעגלים והמתקן, ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם, ולהוסיף 
  השיויים בתוכית.

  
  מל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות מתח עצמאיים.על הקבלן לדאוג לביקורת חברת חש

  
  פרוק ו/או הרכבה

  
  לפי הוראת המהל יפרק הקבלן את הציוד הדרש בצורה זהירה ומבלי לפגוע בציוד או במבה.

  
במחיר הפרוק כלל פרוק החומר למרכיביו השוים, גלגול החוטים לסוגיהם השוים והובלת כל החומר ממוין 

  סודר למחסי העירייה או למקום אחר שיורה המהל.ומ
  

  על הקבלן לקבל ממחסאי העירייה אישור בכתב כולל כמויות על מסירת החומר.
  

במידה והקבלן דרש להרכיב את החומר מחדש במתקן אחר, כלולים במחיר ההרכבה הכת החומר לשימוש 
הספקת כל חמרי העזר הדרושים, כגון מהדקים,  חוזר, יקוי הציוד, הסרת צבע מיותר, חיזוק ברגים ו כן

  שילוט, חיזוקים וכו', כאשר כל ה"ל כלל במחיר ההרכבה, כולל חבור האביזר והפעלתו.
במידה והמזמין יספק לקבלן את האביזרים או הציוד, המחיר  כולל ההרכבה ואת חומרי העזר כ"ל והובלת 

  הציוד ממחסי העירייה לאחר ההרכבה.
  

  התקהאספקה ו
  

לפי הוארת המהל יספק ויתקין הקבלן מערכות חשמל במקומות שיקבעו על ידי המהל ועל ידי מי שהוסמך 
  לכך על ידי העירייה.

  
במחירי האספקה וההתקה על הקבלן לכלול את כל הדרוש להתקה מושלמת של הציוד כגון מהדקים, חומרי 

כללים במחיר האספקה וההתקה של אותו הציוד.עזר, חיזוקים וכו' ה  
  

  כמו כן כללת במחיר הובלת הציוד אל האתר.
  

  חפירות
  

ס"מ מפי הקרקע הסופיים, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות וברוחב הדרוש  90-כל החפירות יהיו לא פחות מ
  בהתאם לכמות הציורות או הכבלים המוחים זה ליד זה בחפירה.
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י הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר זמן  30ות במחיר החפירה יש לכלול כסוי בשכבות בס"מ והדוק כך שפ
  החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפי בצוע החפירה.

  
  הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות בתוואי התעלה במשך שה מיום גמר העבודה.

  
רטבה אופטימלית עד לקבלת מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכים יהדק הקבלן את המילוי עם ה

  לפי המפרט הבין משרדי (הספר הכחול) כל זאת ללא תשלום וסף. 98%צפיפות 
  

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפי החפירה, לעדכן את עצמו בדבר ציורות ביוב, יקוז מים כבלי טלפון 
  זק.בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם  אלהמציוכבלי חשמל העלולים 

עליו לתאם ולקבל את אישור כל הגורמים הדרושים, כגון חברת בזק, חברת חשמל, חברת הטל"כ בעלת הזכיון 
  ביבה, המשטרה, העירייה וכו'.

  
עם בצוע החפירה על הקבלן לקוט באמצעים מתאימים למיעת התקלות או פילה לחפירה וכן  כל האמצעים 

  עקב החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה. םלהיגרלולים הדרושים למיעת זק לפש או לרכוש הע
  

מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הותרת אל מקום 
אפשרי אותו יקבע מהדס, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מי ים, מפולות, צמחים ושורשים עד לגובה 

  מטר אחד וכו'.
  

יר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע, כולל חציבות סלעים או כורכר קשה, או כל מכשול שהוא מח
  המצויים בתוואי החפירה, וכן בפס הירק.

  
על הקבלן לבקר בשטח העבודה, לקבל לידיו את כל התכיות העדכיות לתוואי החפירה גם מבחית מפרצי 

  ך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.חיה, כיסות בתים קיימם או עתידיים, להערי
  

  העבודה תבוצע על ידי כלים מכיים או חפירת ידיים לפי הוראות המהל וללא שיוי במחיר
  

  המחיר איו כולל הריסות מבים תת קרקעיים אשר עבורם יקבל הקבלן תשלום פרד לפי החלטת המהל.
  

  אישור מראש מהמהל לשיטת הבצוע.בכל מקרה של מבה תת קרקעי על הקבלן לקבל 
  

  בדיקות מערכות חשמל במבים ואישור חשמלאי לתקיותם
  

  לפי דרישת המהל יבדוק הקבלן מערכות חשמל בסוגים שוים של מבים המפורטים להלן:
  

, מפסיקים תמכיסאובמסגרת הבדיקה יבדוק הקבלן את שלמות כל הציוד לרבות פעולת ורות ושלמות 
  חיזוק ברגים בקופסאות ולוחות וציוד וכן את תקיות מערכת ההארקה.וקופסאות, 

  
  עם גמר הבדיקה יכין הקבלן רשימה מפורטת של העבודות הדרושות לאישור המהל.

  
לאחר הכת הרשימה ולפי הוראת המהל יבצע הקבלן את התיקוים הדרושים כאשר עבורם יקבל תשלום 

  לפי כתב הכמויות.בהתאם לסעיפי העבודות השוות שבצע ו
  

מתאים ובתוקף לתקיות המתקן, כולל תקיות  ןרישיועם גמר הבצוע ימציא הקבלן אישור חשמלאי בעל 
  האישור יצורף לחשבון שיגיש הקבלן לושא זה. –ההארקה 

  
  סוגי המבים הם כדלקמן:

  
  1סוג 

  ההזה והתאורה בחצר. יקווגן ילדים כיתה אחת או שתי כיתות כולל כל 
  
  ון יום.מע

  
  מרפאה אזורית במבה של קומה אחת.

  
  מבה ספריה בן קומה אחת

  
  טיפת חלב.
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  מועדון לקשיש.
  

  מ"ר. 200מקלט ציבורי עד 
  

  2סוג 
הזה ותאורת חצר וכל הכלול  יקוובית ספר יסודי כולל אולם התעמלות, מקלט, מבי עזר ומגרש ספורט כולל 

  ן אחד לצורך התשלום.בחצר בית הספר, כאשר כל ה"ל חשב כמתק
  

  מרפאה במבה מעל קומה אחת.
  

  ספריה או בית תרבות במבים מעל קומה אחת.
  

  3סוג 
ההזה  יקוובית ספר תיכון כולל מעבדות, כולל מבי עזר, מגרשי ספורט, אולמות התעמלות או ספורט, 

ל הכלול בחצר בית הספר ותאורת החצר וכל הכלול בחצר בית הספר, בית ספר מקיף כולל סדאות וכ"ל וכ
  המקיף.

  
  קריית חיוך וכל הכלול בקרית החיוך

  
  ביין העירייה.

  
  מכון ביוב או מים.

  
  עבודות ברג'י

  אך ורק לפי הוראה מפורשת של המהל תבוצע עבודה ברג'י.
  

  שעות העבודה ירשמו מידי יום ביומו ביומן העבודה ועל הקבלן לקבל את חתימתו של המהל בו ביום.
  

  שעות העבודה שימדדו הן טו במתקן כאשר זמן הסיעה או השיבה לבית המלאכה לא ימדד.
  השאלת ציוד

  ימי עבודה 7בגין השאלה בלבד לתקופה של עד  50%מחירי היחידה המופעים בכתב הכמויות בהחה 
  

  תקון קצר
  

מן הסיעה או השיבה כלל כאשר ז₪  35במחיר תיקון הקצר כלולים חומרי עזר קטים שערכם הכספי הוא עד 
  במחיר.

  
במידה ותוך כדי תיקון הקצר יחליף הקבלן פריט זה או אחר המצא ברשימת הכמויות יקבל הקבלן גם עבור 

  ₪. 35אותו פריט לפי המחיר הקוב ובהפחתה של 
  

  כתב הכמויות
  

ה הסטדרטי של רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התאים המפורטים במפרט ובחוז
  המזמין שיצורף לחוזה.

  
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים הזכרים על כל 

  פרטיהם.
  

אי הבת תאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשוי המחיר קוב על ידי 
  הקבלן בכתב הכמויות.

  
היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם, כל עבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם  מחירי

  לתאי המפרט.
  

  כמו כן כוללים המחירים:
  

שימוש בכל סוגי כלי העבודה לצורך בצוע העבודה לרבות פיגומים/סולמות ומופים וכו'.... הובלתם אל מקום 
ם אל מקום העבודה וממו, אחסת כלים, חמרים, מכוות העבודה, העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדי

  ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע. 
המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח עובדים, הוצאות בטוח צד ג', הוצאות כלליות של הקבלן ישירות 
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  בלן.והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הק
  

  כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחמרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות 
תוואי ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר שידרשו לעבודה כגון: שילוט מופות, חציבת חורים או 

בל, סימון חריצים על ידי מלט, קופסאות מעבר קוסטרוקציות מתכת וצביעתה, מהדקים, חיבורים, עלי כ
  ושילוט מספור וכדומה.

  
אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקוסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או שרוולים הוא 

  גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים ה"ל, כולם או מקצתם.
  

ה"ל כחומרי עזר במחירי בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בפרד בכתב הכמויות, על הקבלן לכלול את 
  היחידה כאמור לעיל.

  המחירים המצויים בכתב הכמויות הם מחירים שרשמו לעבודות הקובות.
  

המחיר הסופי שיגיש הקבלן יהיה המחיר הקוב בכתב הכמויות בתוספת או הפחתה של אחוז מסוים כפי 
  שיקבע הקבלן בהצעתו.

  
האחוז ה"ל שקבע הקבלן בהצעתו מכל מחיר ומחיר הקוב  במידה והקבלן יזכה בעבודה יופחת או יתווסף

  בכתב הכמויות.
  

  אין לתת אחוזי החה (או תוספת) שוים לפרקים או פריטים שוים, אלא אך ורק על כל המכרז כולו.
  

העירייה איה מתחייבת לבצע את העבודות כולן או מקצתן אלא בהתאם לצרכי האחזקה של העירייה כפי 
  ידי המהל מפעם לפעם.שיקבעו על 

  
מודגש בזה שבכל המקומות בהם מצוין הפריט ללא המילים "אספקה והתקה" הכווה היא לאספקה והתקה 

  של אותו פריט, כולל כל חומרי העזר הדרושים.
  

הקבלן מוזהר בזה שהיקפי העבודות באותו מתקן עלולות להשתות ולהתבצע בזמים שוים כפי שיקבע 
  מחירים הקובים בכתב הכמויות לא ישתו עקב כך.המהל, כאשר ה

  
הכמויות המצויות בכתב הכמויות אין מחיבות את העירייה הרשאית להקטין או להגדילן לפי הצורך וללא 

  שוי במחיר היחידה.
  

לפי הגשת הצעתו על הקבלן לבקר במתקים, להעריך את הקשיים העומדים בפיו, כולל בצוע עבודות תוך כדי 
  הפעילות השוטפת של המתקן ללא הפרעה לתפקודו השוטף ובהתאם לכך להגיש את מחירו הסופי.

  
במועד שיקבע יערך סיור קבלים ולקראת הסיור על הקבלן להמציא את כל הערותיו הן לגבי עבודה והן לגבי 

  רשימת המחירים.
  

העירייה לקבלן עבור אותו ציוד לפי העירייה רשאית להורות לקבלן לרכוש ציוד או חמרים ובמקרה כזה תשלם 
  עבור רווח קבלי עבור מימון והובלה. 12%מחיר העלות ובתוספת של 

  
  אחריות

  
  הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודותיו למשך שה אחת.

  
במשך שת האחריות עליו לתקן כל לקוי במתקן שבצע, כולל החלפת חומרים פגומים אך לא כולל ורות 

  קין של המתקן.שתשרפה תוך מהלך ת
  
 

  
 אחזקת מוסדות ציבור ומתקי תאורת חוץ  עבודותהמיוחד  המפרט

  
  . תיאור העבודה א

תאורת חוץ, מערכות מתח מוך (גילוי  מתקיחוזה זה מתייחס לביצוע מתקי חשמל,  מכרז
  אש, כריזה, 
  ). בוכיו" איטרקום
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ו/או ביצוע עבודות במבים  במבים קיימים ותיקויםכולל עבודות התקה, אחזקה  הביצוע
  חדשים. 
להלן ובהתאם לתוכיות, בצרוף רשימת  המובאותתבוצעה בכפיפות לדרישות  העבודות

  הכמויות, אשר ימסרו 
  בכל מקרה ומקרה בפרד.  לקבלן

  עשויים לכלול:  - קיימים. עבודות שיפוץ, תיקוים ואחזקה במבים ב
  בחדשים.  תקייםא . החלפת מוליכים קיימים ורקובים או לא
  . ט"עהאו  ט. החלפת אביזרים תה"ב
  . שיפוץ ו/או החלפה של גופי תאורה. ג
  . החלפת ורות לגופי תאורה. ד
  . טאו עה" ט"תה. התקת קודות וספות על ידי צרת ה
  בתעלות פלסטיות.  מותקים, תוך שימוש בכבלים ט. התקות עה"ו
  עם ציוד כחצי אוטומטי.  מתכתחות . פירוק לוחות קיימים והחלפתם בלוז
  . החלפת תיכים ו/או בסיסי תיכים. ח
  . החלפת מפסקי זרם למייהם. ט
  . תיקון קצרים או תקים. י
  .] חוץ. עבודות שיפוץ ואחזקה במתקי תאורת יא
  מתח מוך.  במתקי. עבודות תוספת, החלפה או תיקון יב
  . היקף המפרט ג
כן עבודה מתוארת בתוכיות ו/או בכתב  ועלשלמה לתוכיות, לראות במפרט דלקמן כה יש

  הכמויות אין זה מן 
  שתמצא את ביטויה הוסף במפרט זה.  ההכרח
גם בכפיפות לפרקים המתאימים של  יבוצעוהמשמשות ושא למכרז / חוזה זה  עבודות

  הכללי"  המפרט"
חרוה. בכל מקרה של משרדית/מהדורה א הביןבין, בהוצאת הועדה הממשלתית  לעבודות

  סתירה או אי 
המיוחד או כתב הכמויות יהי כוחם של אלה,  המפרט לביןבכלל"  המפרטבין " התאמה

  האחרוים, עדיף. 
ממסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין  פרדהמסמכים האמורים מהווים חלק בלתי  כל

  שאים מצורפים. 
  . רשימת המפרטים: ד

  מפרט  שם
   1991ת שת ההוצאה מוקדמו 00 - פרק
   1989 ההוצאהעבודות בטון יצוק באתר שת  02 - פרק
   1983עבודות ביה שת ההוצאה  04 - פרק
   1982 ההוצאהגרות אומן ומסגרות פלדה שת  06 - פרק
   1985מתקי חשמל שת ההוצאה  08 - פרק
   1985עבודות טיח שת ההוצאה  09 - פרק
   1991הוצאה עבודות צביעה שת ה 11 - פרק
   1982תאורת חוץ שת ההוצאה  43 - פרק

  תכון של משרד הביוי והשיכון כלהלן:  לעבודתתכלול רשימת המפרטים החיות  בוסף
  גי ילדים  3.1 - פרק 

  בתי ספר יסודיים.  3.11 - פרק
אחרוה שפורסמה עד לפרסום תאריך  למהדורההמתייחסים  לכל המפרטים ה" כאמור

  המכרז. 
  . הכרת השטח ה

השטח כאמור במוקדמות של מפרט זה. כמו  תאיאת הקבלן כאילו לקח במחיריו את  רואים
  כן רואים את 

בשטח. ולא יהיה בהתחברות אליהם  הקיימיםכאילו קיבל ובדק את המתקים  הקבלן
  והשלמתם כל עילה 
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חשמל וחברת הסדירה, לרבות חברת ה לפעולתםאחריותו מאיזה חלק שהוא ממתקיו  להפרת
  ", כולל הבזק"

  אחרים.  ישהוכה ע" צרת
  . חומרים ותקים ו

מהטיב המעולה ויתאימו לתקי מכון  יהיוהחומרים האביזרים והציוד שיספק קבלן,  כל
  התקים הישראלי (כל 

המפקח לפי הרכבתם), ובהעדרו של תקן כזה  י"עוהאביזרים והציוד יאושרו  החומרים
  בהתאם לתקן המקורי 

  האביזרים ו/או החומרים בארץ מוצאם.  של
ביחס לטיב המוצרים. והרשות בידו  שתתעורריהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה  המפקח

  לדרוש בדיקה של 
. בכל מקרה יש להשתמש ולהתחשב מוסמכתאביזר ואביזר (דגם מכל משלוח) במעבדה  כל

  בתקן העדכי 
  של הקבלן בביין.  בודההעבושא האמור, אף אם הוצא במשך  ביותר

חוק החשמל, תקות בדבר  1954החשמל ,  חוק 108 -הישראלי  לתקןתעשה בכפוף  העבודה
  כללים להתקת 

  ". הבזקווהלי חברת " 1975,  לוחות
  . ביצוע המלאכה ז
ולמפרטים של כתב הכמויות,  לשרטוטיםההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם  1

  לחוקים כללים . 
), לדרישות דחשמל (חוק החשמל תשי" למתקישל המקצוע וכן בהתאם לתקות  אחרים

  המקובלות 
המפקח ולשביעות רצוו. אם ברצון הקבלן  ולהוראות", הבזקחברת החשמל, חברות " של

  להציע 
, יהא עליו להמציא את הערותיו למפקח, לפי המתקיםאילו תיקוים הקשורים בתכון - אי

  הוצאתה 
מקצועית מעולה. הקבלן יהיה בעל רשיון  ברמהמערכת. ביצוע העבודה ייעשה של ה לפועל

  עבודה 
  האחראים במקום.  עובדיולביצוע עבודות חשמל, לרבות  ממשלתי

כל  -, יתקן, יחליף הקבלן על חשבוו הוא יפרקלמרות כל האמור לעיל, לדרישות המפקח,  2
  אביזר או . 

  . הקבלן לא יכסה שום חלק של לה" לדרישותתאים אחר במערכת שלדעת המפקח איו מ חלק
הקבלן אחראי להגת מלאכתו ולתיקון כל זק  יהאהמפקח. וכן  ילפי שבדקה ע" המלאכה
  שגרם, 

  חשבוו.  על
בין תוכיות הביין והריהוט לבין תוכיות  אוהתאמה בין תיאור המלאכה -במקרה של אי  3

  המערכות . 
י ההוצאה לפועל של כל מלאכה  תשומתעל כך את , על הקבלן להעיר ל"הדס לפליבו של המה

  או 
  ממו.  חלק

המפקח והקבלן מתחייב להוג בהתאם  בידילתיקון הסתירות והטעויות תהיה  הזכות
  לתיקוים. 

  . עדיפות תוכיות ח
בפרק זה ו/או הקוסטרוקציה ו/או  הכלולותמקרה של סתירה בין תוכיות המערכות  בכל
  דריכלות ו/או הא

של המפקח ולקבל את החלטתו לפי איזו  ליבומכית, על הקבלן להסב תשומת  איסטלציה
  תוכית לפעול. 

על יתר התוכיות, ובכל פעולה של הקבלן,  האדריכלותבכל מקרה עדיפות התוכיות  אולם
  בהתאם לאיזו 

אות התיקון והזק על יחולו כל הוצ - אדריכלותמהתוכיות וביגוד לתוכיות פרטי  שהיא
  חשבון הקבלן. 
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  אישור הרשויות  ט
זה, כפופים לאישור הרשויות הבאות:  לפרקומתקיו ומערכותיו של הקבלן, בהתאם  מאחר

  חברת החשמל 
 לבמחיריו כי עליו יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות ה" בחשבון", עליו לקחת הבזק" וחברת

  לגבי כל 
על ידו, יהא על חשבון הקבלן. יש לראות את האזור  יידרשיקון אשר , וכי כל שיוי ותמערכותיו

"אי  להכת  
האמור לעיל, ופרק המוקדמות למפרט זה  בכלליותעבודת הקבלן, וזאת מבלי לפגוע  לסיום

  וביתר מסמכי
  . החוזה

  
  . התוויה וסימון י 

, כדי לסמן את וכלי עזר הדרושים לסימון המדידההקבלן לספק את כל האשים, מכשירי  על
  כל חלקי המתקן 

ומדויקת. אסור להתחיל בעבודה לפי  כוהרב, על מת להבטיח הוצאה לפועל  בדיוק
  שהמפקח אישר את כל 

או אי התאמה לתוכיות. עליו לפרק ולהתקין  דיוק, אולם הקבלן אחראי היחיד לכל אי הסימון
  מחדש, או לתקן 

  . כוןתי חשבוו כל חלק שיבצע לפי סימון בל על
  . פועלים וההלת עבודה יא

הקבלן עובדים מסוגים מתאימים. הקבלן  יעסיקהעבודה תהיה מטיב מעולה ולשם כך  איכות
  מתחייב להעסיק 

במפרט זה, מומחה לעבודות חשמל ובעל  הכלולותחשבוו מהל עבודה מיוחד לעבודות  על
  רשיון הזכר לעיל 

ויפקח על ביצוע העבודות במערכות  העבודהבמקום (באישור המפקח), שימצא באופן קבוע 
  האלו. 
  המפקח.  אישורלא יחליף את מהלי העבודה בלי  הקבלן
איו מתהג כראוי, או שאיו מתאים  העבודהואחרי מיויו, ימצא המפקח שמהל  במקרה

  לתפקידו, הקבלן 
בודה יהיה מצויד , באישור המפקח. מהל העבמקומואותו ממקום העבודה וימה אחר  ירחיק

  בכל עת בטופס 
הביין, בכל המלאכות ושל כל  תוכיותהתואר הטכי, כתב הכמויות וסט מלא של  של

  המתכים. 
ומוסים במספר הדרוש, לשם קידום  מעוליםמתחייב להעסיק עובדים מקצועיים  הקבלן

  העבודה בקצב 
  . הדרוש

אשר לדעתו של המפקח איו מומחה  , כל אדםהמפקחהקבלן לפטר, לפי דרישות המהדס  על
  או שאיו מתהג 

  . כראוי
  . דוגמאות, דגימות ובדיקתן יב

של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות  ודוגמאותיכין לאישורו של המפקח דגימות  הקבלן
  במספר ובצורה 

  המפקח.  יע" שייקבע
מערכות. והמלאכות החומרים, הציוד, ה וכוללהמאושרת תשמר ברשותו של המפקח  הדוגמא

  שייעשו ויסופקו 
מלאה לדוגמא שאושרה. הספקה, תיקון ושיוי כל  בהתאמההקבלן יתאימו מכל הבחיות  י"ע

  הדוגמאות 
  הקבלן ללא כל תשלום.  יע" תיעשה
כחוצה כדי להבטיח את איכותם  שיראהרשאי לצוות על בדיקת החומר ומלאכה  המפקח

  הטובה של החומרים 
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, ללא כל תשלום, אל כל העזרה הדרושה לכך למפקחבהתאם לדרש. הקבלן יגיש  הציוד ופרטי
  בחומרים 
  . הוצאות הבדיקות חלות על הקבלן. ובעבודה

  . חציבה וסיתות יג
והחציבה על כל סוגיהן שיצטרך להן בביצוע  הסיתותהקבלן לכלול במחירו את כל עבודות  על

  עבודתו, 
כן, יכללו העבודות את סתימתם של כל  כמוו פרד. לעבודות חציבה בבטון שישולמ פרט

  החורים והחריצים 
ציורות " 2המפקח. מעל כל חריץ בו עוברים  הוראותבטון ו/או במלט צמט בהרכב לפי  י"ע

  או יותר  3/4
  . יומן עבודה יד
ביומן פרטים על עבודות המבוצעות, אירועים  יוםהקבלן יהל יומן עבודה בו ירשום מדי  1
  וחדים . מי

למקצועותיהם, וכל סוגיהם וכמויות  הפועליםהעבודה. תאי מזג אויר ומספר  במקום
  החומרים 
  אשר הובאו למקום.  והמוצרים

  הרג'י במדור מיוחד בדפי היומן.  עבודותגם ירשום את תביעותיו ואת פרוט  הקבלן
העבודות והשימוש  בכל הוגע לביצוע והערותיוהמהדס ירשום בדפי היומן את הוראותיו  2

  בחומרים, . 
  אותו בין אם רשמו בוכחותו או בהעדרו.  ותחייבהתחשבה כאילו מסרו חלקן בכתב  ואילו
  במסגרת יומן העבודה הכללי של  להרישום ה" כלההזמה תעשה דרך קבלן הביין, יוהל  באם
עבודה זו כקבלן משה  המהדס וכו', לקבלן הוראותוהוא ישמש כמסמך יחידי להעברת  הביין

  של 
  הביין.  קבלן
  . עודפי והספקת חומרים טו
, אביזרים, כלי עבודה, וחומרי עזר. אין המזמין חומריםהמזמין מתחייב לספק לקבלן כל  אין

  מתחייב לקות או 
  שיישארו בידי הקבלן בסיום העבודה.  מתקיםמהקבלן כל עודפי ציוד. חומרים וכן  לרכוש

  
  וחיזוקים . תליות טז 

וחיזוקים, הן לצרת משותפת והן בשיתוף עם  תליותהקשורות בביצוע האביזרים של  העבודות
  צרת אחרת 

וציורות בודדים, כלולות כולן במחירי היחידה של כתב  אביזריםקבלים אחרים וכן גופים  י"ע
  הכמויות 

  כל חומרי ועבודות העזר. , צבע יסוד וצבע סופי ובטון, לרבות עבודות מסגרות, חיזוק, להלן
  . אישור ציוד, אביזרים ומערכות יז
מסוג סטדרטי למערכות חשמל ותקשורת, יגיש  שהיםעבור כל הפריטים, הציוד והמערכות,  1

  הקבלן . 
את שם היצרן הטיפוס, כל התוים המכיים  כוללו/או את פרטי הציוד,  לל" דוגמאות

  והחשמליים. 
  העתקים. כל 4 -הכל יוגש לפי דרישת המפקח ב -כבה, מפרט טכי מלא גמר, אופן ההר עבודות
המוצע, מיקומו  לשיפרט את רשימת הציוד ה" הסבריוגש למפקח בליווי מכתב  לה" החומר
  בביין, 
שבועות לפי מועד 3לאישור המפקח לפחות  יוגשהחוזה המתייחסים אליו. וכל זאת  סעיפי

  האישור 
  . הדרש
האמור לעיל לגבי ציוד אלטרטיבי, הכל  אתהציוד או חלקו, יגיש הקבלן  המפקח את פסל

  כאמור 
  , עד לקבלת אישור המפקח. לעיל
  ". הבזקו/או חברת " החשמל, כפוף לאישור חברת לציוד כ" לגבי
  . למותאם לדרישות הרשויות ה" ל"ההקבלן העתק תעודה המאשרת כי הציוד  יגיש
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משותפות, ארגזים וכו' יגיש הקבלן את  קופסאותליות, תמיכות, לגבי קוזולות, שלות, ת 2
  דוגמאותיהם . 

כאמור לעיל, לאישור המפקח ויבצע את  במועדהמוצעת לחיבורם למבה ולאביזרים,  והצורה
  כל 

  המפקח.  יע" הסופיהדרשים על ידו עד לאישורם  השיויים
ו' למבה יהיה המפקח הפוסק היחידי לציוד וכ תליותהשאלות של הרכבה, חיבור, חיזוק,  בכל

  לגבי 
  , קידוח, ריתוך, הרכבה ביציקה, חיבור בורגי סיתותחיבור והרכבה ואופן ביצועם, לרבות  צורת

  קבועים וכו'.  מסמכים", קו"ו" פיליפס"
  . בדיקות והרצה יח
המשה הבאים בהתאם להוראות  בפרקיהקבלן לבדוק את כל המתקים והמערכות  על

  לתיאור להלן,  המפקח,
  הלוטות.  ולתוכיות
ועד לבדיקה הסופית השלמת המתקן  העבודהתהייה חלקיות ובהתאם להתקדמות  הבדיקות

  והכתו למסירה. 
את כל הציוד האוטומטי והאחר לפעולה  לווסתסיום כל עבודה ובגמר כל העבודה יש  עם

  תקיה. פעולות 
האחריות שהיה לגבי המתקן הזה, שה  ופתתק, הכיוון והשרות תמשכה במשך כל הוויסות

  מיום השלמת 
  הקבלן (בשלמותו).  יומסירתו הסופית ע" הביין

  . תוכיות עדות וסימון יט
חברת החשמל ומוסדות  יהמתקים ע" בדיקתהעבודה ימסור הקבלן למהדס, לפי  בסיום

  אחרים, תוכיות 
המתקים שעל כל חלקיהם, כפי שבוצעו , של המתאימות 1:50ומעודכות בקי מידה  מפורטות
  למעשה, 
אחר. התוכיות יכללו גם סימון כל חלקי  מידה, סכמות וכו' אשר יידרשו גם בקה הפרטים

  המערכות, הציוד 
  עצמם.  האביזרים, הזהה לסימון במערכות ועל והאביזרים

  . הוראות אחזקה כ
ל המפקח קובץ של הוראות אחזקה, , לאישורו שקבלתהיגיש לאחר סיום העבודה, לפי  הקבלן

  פרוט מלא כל 
השמים, סיכה וכו'. וכן יצורפו קטלוגים  סוגאחזקה שיש לבצעה. תקופות הביצוע,  פעולות

  והוראות טיפול 
  ורשמית חלפים רצויה לאחזקה.  מעודכיםהציוד, לרבות רשימת יצרים וספקים  לכל

  . זקהוהאחידריך את ציג היזם בביצוע התפעול  הקבלן
  . תקופת אחריות כא

המזמין. במשך  ימיום קבלת המתקן ע" חודש 12יהיה אחראי למתקי החשמל במשך  הקבלן
  תקופה זאת 

מטיב הציוד וטיב החומרים, וטיב העבודה  ובעיםהקבלן לכל קלקול או תקלה אשר  אחראי
  החומרים 

  ים על חשבוו. או אביזרים פגומ חלקהעבודה ועליו יהיה לתקן ולהחליף כל  וטיב
  ). אחרתאלא אם צוין  -חודש  12(תקופת האחריות 

  . פגומים כב
ביצוע עבודותיו, לכל  רךחדשות יכין פיגומים לצו לעבודות(כקבלן ראשי או קבלן משה)  הקבלן
. מחירי היחידה, בסעיפים השוים, כלשהיא, על חשבוו, וללא תמורה מיוחדת שיידרש גובה

  אלו.  בסעיפיםהעזר לבצוע העבודות המפורטות  אמצעיכוללים את כל 
 המזמין לדרוש בדיקה תרמוגראפית לאיתור רשאי. בבדיקת מתקן חשמלי חדש או משופץ כג

  התחממויות. 
  הסעיף המתאים.  יתשולם עפ" התמורה

  
  מפרט טכי לעבודות חשמל ותקשורת  08.2 
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  איסטלציה חשמלית  08.2.1
  ציורות (כללי)  1.1

  לדרישה.  מתאימיםעל כל סוגיהם יהיו חדשים,  הציורות
  ופגיעות מכל סוג שהוא.  כיפופיםמכל פגם וללא סדקים, חורים,  חופשיים
למיעת חדירת לכלוך או פסולת או כל חומר  הצרתהעבודה יש לקבוע פקקים בקצוות  במהלך

  לתוכם במהלך 
היו בצבעים שוים בהתאם ובין המתכת, י הפלסטיים. כל הציורות הגלויים בין הביצוע

  לתפקידם במערכות, כל 
  בחתך מתאים.  מיילוןיורכבו שבתוכם חוטי השחלה  הציורות

  הצרת בבטוים  1.2
, אחראי הקבלן שכל חלקי המבה העשויים החשמליאם לא צוין במפורש בתוכית המתקן  גם

  בטון כגון: קירות, 
החת  יעבודות ההכה לפי יציקת הבטון ע" תבוצעה, קורות, עמודים חגורות וכו' תקרות

  ציורות פלסטיים או 
  למערכות.  הדרשותפלדה, כולל קופסאות וכל ההכות  ציורות

  ציורות פלסטיים גמישים כבדים  1.3
  החתם בקווים ישרים.  על. בהחת הציורות במחיצות, יש להקפיד א
   1:3צמט .  -יזוק טיט בתערובת מטר בח2. ציורות המוחים ברצפות, יש לחזק בכל ב
מציורות מים חמים. כמו כן יש להתקין  מס" 10 -. אין להתקין ציורות במרחק הקטן מ ג

  שרוול לציור 
  מקום בו עובר תפר התפשטות.  לכל
מעבר, ההסתעפויות המשותפות המתוארות  תיבות. גמר כל הציורות יהיה בתיבות, לרבות ד

  להלן. 
  ורייים ציורות מש 1.4

פליז מתברגים. ההתברגות יצופו במיימום סיתטי  בתרמיליהציורות מגולווות יצוידו  קצוות
  לפי הברגות 
 -בצבע סופרלק סופי ב  וכן" וושפריימר" מגן. כל הציורות יהיו צבועים בצבע הציורות

  שכבות בגוון אשר ייקבע 2
  . להגה" פלטיהאס"-ב  יצבעוהמפקח. הציורות במילוי הריצוף  י"ע

  המהדס.  ימאושרות ע" בשלותהגלויים יהיו מחוזקים לקירות  הציורות
שהדרושים. כל אביזרי הציורות כגון קשתות,  המקומותיכללו גם את הארקתם בכל  הציורות

  מעברים וכו', במחיר 
  ולא ימדדו בפרד.  הציור

  ציורות מים וחשמל .  1.5
דרגה ב' ויחוברו בהברגה אטומה, לרבות כל  103ים לפי תקן כולם ציורות מגולוו יהיו

  הספחים המתאימים ו/או 
  שווה ערך.  או" זיקה" תוצרתבחשמל, בשימוש באלקטרודה מיוחדת  בריתוך

  תיבות  1.6
תהייה תלויות על הציורות המחוברים  ולאהתיבות תחוזקה במקומותיהם בפי עצמן  כל

  אליהם, קופסאות גדולות 
  . ממ"2אלו יהיה הפח  בקופסאותדלת (עם צירים ומעול) מפח כפוף.  להתקב

  מכל צד משטח הקופסאות.  מס"1 -, גדול בליהיו מפח כ" המכסאות
  אחד לכמה תיבות.  מכסהתיבה יחובר מכסה פרד. לא יותר  ולכל

  לפועל.  הוצאתםהמפקח יקבע את מידותיהם ופרטי  המהדס
  חוטים  1.7
תקיים. השחלת החוטים תעשה לאחר גמר  בצבעיםפי.וי.סי. -שת מבודדים מחוטי חו יהיו

  החת הציורות ולאחר 
בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם  יבוצעוהטיח. כל החיבורים של החוטים  התייבשות

  ייעשו אך ורק בעזרת 
 דרך תיבות הסתעפות משותפת, כמו כן העובריםתותב בקליט או חרסיה. חוטים  מהדק

  קצוות החוטים בכיסתם 
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יש להלחים  רממ" 16מתאימים. לחוטים מעל  פלסטיים, יכוסו בכל אורכם בציורות ללוחות
  עלי כבל מתאימות 

  ובידוד.  קפיציותבורגי פליז עם דסקיות  יע" ולחברן
  סימון ושילוט  1.8
  ח.המפק יבגודל ובצורה שייקבע ע" חשמלהמתקים יצוידו בלוחות אזהרה מפי  כל

  התקת כבלים גלויים  1.9 
ברזל מתאימה שתחוזק לקירות. אל  קוסטרוקציתהכבלים המזיים (הגלויים), יורכבו על  כל

  הקוסטרוקציה הזו 
כל החיזוקים יהיה בצבע כמפורט במוקדמות  גמרהכבלים באמצעות שלות מתאימות,  יחוזקו

  בפרק זה. 
קיימא. דסקיות מוקבות או שלטים חרוטים - בר שילוט ייסומו גם לארוך מהלכם ע" הכבלים

  וכו'. 
   ולטלפוןמפסיקי זרם וחיבורי קיר לכח  1.10

, אשר תיושרה לקו הטיח. חיבורי הקיר טתה" 55יותקו בקופסאות פלסטיות מס'  האביזרים
  שי  ייורכבו לקיר ע"

ופי חרסיה או הצבועים בצבעי שמן או מצ בקירות(למוע תלישה בעת הוצאת המזלג).  ברגים
  כל חומר אחר, 

הקיר בגובה מתאים ויהיו מוגים בפי  חיבורילרחיצה במים, יותקו המפסקים ו/או  היתן
  מים. 
  הארקה  1.11
  כללי  -. הארקה א

  כדלקמן:  תקותהחשמל יבצע מערכת הארקה מבוססת על  קבלן
  .  1984.  משתתקות בדבר הארקות או הגות אחרות,  1
  כל חוק אשר תוקן לאחר מכן או תקה .  עלוכן  1987בדבר הארקות יסוד משת תקות  2

  שתתוקן תוך כדי ביצוע.  אחרת
: מסגרות, ארגזים, קופסאות, מכשירים, כל כגוןכן יש להאריק כל חלקי המתכת שבמתקן  כמו

  גופי 
  הפלורסצטיים וגופי מתכת אחרים.  התאורה

משורייים (או כל האלמטים יחוברו להארקה  ציורות, האלמטים של מתקן משוריין וכו' כל
  בצד 

  . למהלכם. כבלים משורייים יחוברו ה" אורךמהלוח ותובטח רציפות הארקה בכל  יציאתם
לצורך זה, בכל אביזר. יש להתקין קודות  המיועדיםהארקה יצופו בברגים מיוחדים  חיבורי

  הארקה 
של הביין. התגדות הארקה פרדת בכל לוח  ראשי בכל לוח משה בין, מלבד בלוח פרדת
  משה 
  אום. 1 -הארקה לא תהיה גדולה מ התגדותמלבד בלוח ראשי של הביין.  בביין

לשי קופסאות באורך המעגל. כל עבודות  לפתוחארוכים יש לחבר את חוט הארקה  במעגלים
  הארקה 

ולות במחיר הצרת והאביזרים, כולל כל ותהייהמטר לא תימדדה  1.0לחיווט העולה על  פרט
  כל 

  וכו'.  סימוים, החוטים, קצרים, ברגים, קופסאות, השלות
ולסמן. יש להאריק גם את לוח חירום  מתאימותהארקה יש להכיס לתיבות משורייות  את

  וארגזי 
  הראשיים.  הטלפון

  . הארקת יסוד ב
  כללי .  1
  שתבוצע בהתאם לתקות בקובץ תקות  דותהיסומתקי הארקה יחוברו לטבעת הארקת  כל
  ולתיאור הטכי הבא ולתכיות.  3854' מס

  יסוד בהיקף המבה וברשת שתי וערב  קורותכוללת טבעת מתחת ליסודות הביין,  המערכת
  המבה.  בשטח
  ועם חלקי המתכת  העמודיםמחברים טבעת זו עם ברזלי הזיון של  גשרים



55 
 

  המעליות, לוחות חשמל ראשיים,  מסגרתבפיר,  כגון: ציורות עולים שבביין
  אפס והארקה וכו'.  פסי, גרטורים, מיכל דלק, טרסופורמטורים

  הבטון של המבה, העמודים וכו' או  יציקותמערכת הארקה זו מותקת ברובה בתוך  כל
  בעבודות היציקה צריכים להיות מודעים  העוסקיםמתחת ליציקת ריצפה, והקבלים  בתעלה

  לכל תוכיות ההארקה וסדר העבודה.  אשמר
  חומרים .  2
  חדשים, מפסי פלדה  היםהחומרים המשמשים לביצוע מתקי הארקה,  כל

   מ. מ "  , מגולווות  חלודהבחתך , קייה וללא פגם או  50. .
בקדמיום. מהדקי הארקה המשמים  מצופים, הדיסקיות והאומים עשויים פלדה הברגים
  לחיבור 

   367מס' .  הישראליציורות המתכת עשויים בהתאם לתקן  תא
  ביצוע העבודות .  3
  מבוצעת תוך  העבודהבעלי מקצוע המאומים לכך.  ימבוצעות בדרגת טיב מעולה ע" העבודות 

  . המגעעל איכותה תוך יקוי קפדי של שטח  הקפדה
  וה ערך. חיבורים בין פס דיסקית קפיצית או שו י"עוהאומים מובטחים בפי פתיחה  הברגים
  בעל היקף החפיפה של הפס.  בריתוךלמשהו המצאים ביציקת הבטון עשויים  אחד

  והרשת (שתי וערב), מתחת ליסודות, מותקת  לפחות ממ" 12ממוט פלדה בקוטר  - הטבעת
  . כך שהיא מצאת בשכבת הבטון התחתוה הקירותבטון היצוק מתחת לקורות או  בשכבת
  . במבה

  מותקן בהם למפרע פס אופקי, במפלס  כלוסאותמקומות שבהם קיימים עמודים או  אותםב
  ליסודות.  מתחתאשר ישתלב אחר כך עם הפסים אשר  המתאים
  בעמודים או ביציקת הקיר  העוליםמתחת היסודות מחוברים למופע הפסים  לטבעת

  . בקומת המרתף וכו' השויםמוליכים אל הגג או למתקים  והמשמשים
  בצורה דומה לברזלי הזיון, ואף  במקומםביציקת העמודים או הקירות מותקים  הפסים
  לברזלי הזיון בצורה דומה.  קשורים

  ריתוך הפס לברזל.  יהעבה ביותר בעמוד, ע" אכילברזלי זיון, מרותכים לברזל  החיבורים
  ריתוך לציור.  יהארקה או ע" מהדקי ילציורות עשויים ע" החיבורים

  . הציורותהציורות עשויים חיבורי הארקה לכל  בפיר
  אחת ואין חציצה של בידוד בין הציור  מסגרתמקומות, שבהם מותקים הציורות על  באותם
  חיבור לכל הציורות הבלתי  מהווה, מספיק להתקשר אל המסגרת. קשר זה למסגרת
  ברגים.  י"ע. החיבורים למסגרת עשויים מבודדים

  הזיון וחיבורים שוים עשויים מפסי פלדה  לברזלימוליכי הארקה, גישורים הטבעות,  כל
   50בחתך  מגולווים אלא אם צוין אחרת בתוכיות.  - מ"מ
  תאום עם ביצוע עבודות אחרות .  4

  מתאים, תוך תאום לעם עבודות החפירה,  בזמןשל מתקי מערכת הארקה מבוצעת  העבודות
  איה מקדימה ויזוקה ואיה מפגרת ומפריעה  הפסים. כך שהתקת , יציקת הבטון וכו'החיצוב
  אחרות בביין ושל בעלי מקצוע אחרים.  עבודותהעבודה הסדירה של הביין, של  להמשך
  , מכירים את תוכיות המערכת ומודעים ביציקהמקצוע אחרים ובמיוחד אלו העוסקים  בעלי

  . להתקדמותה
  פיקוח על ביצוע העבודה .  5
  המזמין במקום.  ציגהעבודה עשוי תוך פיקוח מלא של  צועבי

  לביצועה התקין של העבודה.  הקבלןאיו מסיר מאומה מאחריותו של  הפיקוח
  אחריות .  6

  כל החומרים והפריטים, לרבות אלו  לאספקתאחראי לבצוע התקין של העבודה,  הקבלן
  ' וכורים, מכוות עזר וסולמות והמכשי הכליםמוזכרים בכתב הכמויות, לאספקת כל  שאים
  התקין של העבודה.  לביצועה

  . אלקטרודות הארקה ג
אלקטרודות הארקה על מת להוריד את  גםהצורך, לאחר מדידות הארקה, יותקו  במידת

  התגדות 
  : הבא. באופן כללי תבוצע ההארקה באופן המערכת
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מה באופן, שהקצה התחתון יהיה , באדאכ" ממ" 19מוטות פלדה עם ציפוי חושת, בקוטר של 4
  בעומק 

  מטר לפחות. 3 של
מהדק טבעת  יובין הלוח. החיבור ייעשה ע" בייהןבין המוטות יחבר את האלקטרודות  המרק

  עשוי פליז, 
או הידוק יהיו בחלק העליון של המוט, בתוך תא  החיבורריתוך חושת מתאים, קודות  יע" או

  ביקורת 
מעל, והמוט המקשר בין האלקטרודות יהיה  בטוןומכסה  מס" 40אסבסט בקוטר של  מצמט

  גלוי עם 
  לפחות.  מ"ס 90אבים מעליו, ויוטמן בעומק של  כיסוי

  מפרט מחה ללוחות חשמל  08.2.2
  חשמל יהיה בוי לגישה מלפים. לוח

פיזית  בחלוקהשל הזה משית או יותר קווי הזה ללוח אחד, יחולק הלוח בפים  במקרה
  מלית לשדות השוים, חש

). כל לוח יכיל שדה מיוחד לכיסת השויםלדרש (ושילוט בגיוון שוה לשדות  בהתאם
  הציורות או הכבלים אשר 

לחיזוק הכבלים. התא יורכב בחלקו העליון  מחורץפס מהדקים, פס הארקה, פס אפס ופס  יכיל
  או התחתון של הלוח 

  לכיוון יציאת רוב הכבלים.  בהתאם
  כללי  -ביצוע לוחות  2.1
כללים  -, לתקן הישראלי, חוק חשמל המצורפותהלוחות יבוצעו לפי מפרט זה, התכיות  כל

  להתקת 
הישראלית ולשביעות רצו של המפקח. כל  החשמל/ מהדורה אחרוה, דרישות חברת  לוחות

  . לביצועהמתכן ורק לאחר מכן יאושר  אישורלוח יקבל 
התקן הישראלי המתאים ובהעדרו לתקן הבריטי  לדרישותוכו' יעה  מכשיר, חלק של ציור כל
  . ויעמוד בבדיקה , המתאימים  . הגרמיאו 
או לדוגמאות אותם מכשירים או אביזרים, אשר /ויתאימו כמוכן לדגימות אותם החומרים  הם

  המפקח.  יכשרים לתפקידם ע" ומצאובדקו 
  בכתב על התאמת העבודה  אישור רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידיו המפקח
  להמציא אישור זה, באם יידרש.  מתחייב, והקבלן להתקות ה" ודרישות

העבודה, טעון אישורו של המפקח לפי  לביצועהציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו  כל
ואישורו של אותו ציוד, כולו או  בדיקתו, אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על הביצועהתחלת 
ומותאמים לפעולה  מורכביםחלקיהם ימסרו לידי המזמיים כשהם  כלוחות על חלקו. הל

ביצוע הלוח  לאחראת רצוו של המפקח מכל הבחיות.  תשביעתקיה ומושלמת, בצורה אשר 
 תחתאצל יצרן הלוח (במפעל) וכולל בדיקה  הלוחיזמן הקבלן את המתכן והמפקח לבדיקת 

  מתח. 
  ביית הלוחות  2.2

  עם מכסה פלסטי (קלפה), לפי הדרישה.  אועובי  ממ"2עם דלתות פח  יהיה הלוח
על פסים מיוחדים, היתים לשיוי מצבם  ארוות, מבטיחים וכו' יהיה מורכבים בתוך מגעים
  בקל. 
  וכו' יהיו מורכבים על גבי הדלת.  מדידההפיקוד, מורות הסימון, מכשירי  ציוד

מסילה" (מהדקי  עלגמישים. מהדקים יהיו מטיפוס " טיםחו יבין הדלת לארון ייעשה ע" הקשר
  תותב), 

  שילוט ברור של מהדקי הפזה.  עם
  תוכיות עבודה  2.3

בצורה עקרוית בלבד. תוכיות מפורטות  הלוחותהחיבורים באים לציין את סידור  תרשימי
   יתעודכה ע"

לאחר שאושרו התוכיות  ביצוע העבודה. רק התחלתותוגשה לאישור של המפקח, לפי  הקבלן
וידרשו, רשאי הקבלן לגשת לעבודה  במידה, תוך הכסת השיויים והתיקוים, המפקח יע"

בסכמות מלאות, לרבות ציון  יצוידו, ארגזי החלוקה למתח רגיל ומוך הלוחותלמעשה. כל 
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, יהיו מסומים, מוךכל אביזר. המהדקים לרבות מתח  מתחברמספר המהדקים אליהם 
  המהדק באופן שיתן יהי לקוראו בקל.  מעלם לסימון בתוכיות. הסימון יהיה בהתא

  שילוט הלוחות  2.4
והתאים את כל השלטים למצב המתקן  המעגליםהקבלן לדאוג לשילוט כון של כל  על

  המושלם. 
ויכללו במספר המעגל גם את שם המתקן  בפטוגרףייעשו מפלסטיק חרוט עם רישום  השלטים

של הלוח, תחת פלטת זכוכית על  מעודכת. וכן, לפי דרישה, ירכיב הקבלן סכמה גלהמעוסוג 
  הלוח. 
. שלטי אזהרה ושלטי אזור חיוי יהיו על רקע שחוררגילים יהיו חרוטים לבן על רקע  שלטים
  אדום. 
, גודלו ויסוחו יהיו בהתאם להוראות המפקח. השלטמתח זר יהיו על רקע ירוק. צורת  שלטי

כל אביזר תוצמד פיתקית עם מספר  לידברגים (כאשר בתוך בלוח,  יללוח ע" יוצמד השילוט
  האביזר לפי תוכית 

  ). היצרן
  צבע הלוחות  2.5
  בגוון אשר ייקבע  ....חלקי המתכת יצבעו בצ .. וכלאפוקסי אפוי בתור מסוג צבע הלוחות  בע
התזת חול.  יל לכלוך, חלודה וכו' ע"השטחים יפה מכ אתהמפקח. לפי הצביעה יש לקות  י"ע

פגע, עקב הובלה ו/או הרכבה. כל  צבעםאת צבע המכשירים, אביזרים וכו' אשר  לתקןכן יש 
  . אין להשתמש בפלים בברגים. כרוםהברגה מלאה עם אומי כתר מצופי  מברגיהברגים יהיו 

  הארקה ללוחות  2.6 
דק הארקה) מורכב על הדופן האחורי של תבוצע באמצעות פס הארקה מחושת (או מה הארקה
  הלוח. 

  זרם חשמלי.  טעויםפס זה יחוברו כל האלמטים שאים  אל
  פס מחושת שזורה וברגים מיוחדים.  י"עמחוברות בצירים ללוח. הן יוארקו  דלתות

  האביזרים בלוחות  2.7
את: אספקה , בכתב הכמויות להלן, יכללו השויםבלוחות המתוארים בסעיפים  האביזרים
וכו' מורכבים ומחוברים ללוחות  שויםמפסקי זרם, מבטיחים, אביזרים  של ללוחותוהרכבתם 

  מוכים לשימוש, 
, מהדקים, פסי צבירה, הברגות, שלטים חוטיםאת כל העבודות ועבודות העזר: פסים:  כולל

ובכתב  בסעיפי המפרט הזה לעיל לאמורהמהדס, ובהתאם  יהמאושרת ע" דוגמאוכו', לפי 
  הכמויות יהיו: 

, ויורכבו ללוחות עם כל האביזרים אגלייםמדידה לפי דרגה ראשוה של תקים  מכשיר
  כמתואר לעיל, 

אליהם, מוכן לשימוש. מכשירי המדידה  המחוברשפיהם יהוו משטח אחד עם הלוח  באופן
  יהיו ריבועיים 

או שווה ערך,  ממ" 145/145 במידות" ארדן" או" אלקולסוגם ותחומיהם, תוצרת " בהתאם
   מחוגויכלול 

  במידה ויידרש.  מכסימום
. כל מוליכי החיבורים רממ"4 -קטן מ  יהיהמוליכי החיבורים עבור משי הזרם לא  חתך

  ייקשרו בצמוד 
  . אק" 50סרט של  יע" ויוחזקו

  מבטיחים  2.8
ם כן צוין אחרת . רגיל או הבית לתיך וכן . אלא א אתמחירם כולל  ..יהיו מטיפוס . המבטיחים

  זעיר 
המהווה שליפה לכל תיך ואת התיך (פטרון) עצמו, וכן ידית שליפה לכל סט של שלושה  מכסה

  תיכים. 
  . א"ק 50יהיו בעלי כושר יתוק של  המבטיחים

  מבטיחים חצי אוטומטיים  2.9
להגת המתקן . כל המבטיחים יתאימו מאושרתהמבטחים החצי אוטומטיים יהיו מתוצרת  כל

  בפי עומס 
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למעלי תאורה רגילה, תאורה  ויתאימווקצר בהספק הדרוש, כמסומן בתוכיות  יתר
  פלורסצטית או 

אם לא יודגש ההבדל במיוחד בכתב הכמויות  אפילו, בהתאם לסוגי המעגלים השוים, מועים
  להלן. 

  לפחות.  א"ק 10כושר יתוק של  בעלייהיו עם הגבלת זרם קצר ויהיו  המבטיחים
  מפסקים חצי אוטומטיים  2.10
יתת לכיול. הכיול ייעשה בצורה פשוטה  טרמיתעם הגה מגטית בפי זרם קצר והגה  יהיו

  ישר באמפרים ולא אחוזים.  המתורגמים, ודרגות הוויסות יסומו במספרים פליםללא פרוק 
רש בכתב הכמויות, ותהיה , ובהתאם למה שיידא"ק 15-50יהיו בעלי כושר יתוק  המפסקים

ראשי יכלול, לפי דרישה, גם ממסר  ז'. מפ"וכולהוסיף מגעי עזר סליל עבודה  האפשרותלהם 
  . לאדמההגה זליגה 

  מתעים, מגעים, ממסרים  2.11
, יהיו מתוצרת אחידה, מותאמת למתח פיקוד והממסריםלמועים השוים, המגעים  המתעים

  של 
המתעים יכילו ליתרת עומס עם אפשרות כיוון  כלם כן דרש אחרת. וולט, אלא א 24או  230

  ומגע וסף 
יתאימו לעומס העבודה ויכילו את כל  המגעיםלהעברת אזעקה. כל המתעים או  לאפשרות

  מגעי העזר 
  לשליפה, אלא אם דרש אחרת.  מטיפוסלפיקוד. כל ממסרי הפיקוד יהיו  הדרושים

  מורות סימון  2.12
  יהיו במתח שיידרש.  הורותעדשת הגדלה וורת ליבון עם גד.  עם יהיו
  מפסקי זרם  2.13

סיכים, אם לא מסומן אחרת, ויתאימו להפסקת  או" שלטר פקטהזרם יהיו מטיפוס " מפסקי
  המתח תחת 

או עם ידית ומצמד, בהתאם לאופן ביית  מאחור. המסיקים יורכבו עם גידה מלפים, עומס
  הלוחות. 
  אמפר, יהיו מפסקי עומס.  100מעל  םמפסיקי
זאת במפורש בהצעתו ויקבל אישור המפקח  יצייןרשאי להציע ציוד אלטרטיבי, אולם  הקבלן
  על כל 
  . שיוי

  
  סוג הציוד  2.14 

יקבע המפרט הטכי של הועדה הבין משרדית,  אזיפרוט, -פי אישור המתכן. במקרה של אי על
  מהדורה אחרוה.  08פרק 

  כללי  -גופי תאורה  08.2.3
חלק אחד כולל ייצור, אספקה והרכבה  חלקיםהעבודה מתחלקת לשי  -. היקף העבודה א

  שלגופי התאורה, 
אחרים. בכל מקרה תבוצע  ימסופקים ע" בחלקם, אשר תשי הרכבה וחיבור של ג" וחלק

  העבודה בצורה 
  . העזר, כוללת כל חומרי העזר ועבודות מושלמת

תוכיות מוקדמות בקשר לביצוע גופי  להכיןעל הקבלן  -קדמות ודוגמאות . תוכיות מוב
  התאורה 
הטכי ודרישות המהדס. לאחר קבלת  תיאוראחרים בתקרה, בהתאם לתוכיות,  וסידורים

  אישור 
 ילהכין דוגמאות. רק לאחר אזור הדוגמא ע" הקבלןלגבי התוכיות המוקדמות, על  המהדס

  המהדס 
  התאורה וסידורים אחרים.  גופיאי להתחיל בייצור שוטף של הקבלן רש יהיה

  חומרים  -גופי תאורה  3.1
  הקבלן  יהדרושים לביצוע העבודות יסופקו ע" העזרכל החומרים וחומרי  -. אספקת חומרים א
  השוות.  העבודהחשבוו, ומחירם ייכלל במחירי יחידות  ועל
  חדשים, מסוג מעולה, ומתאימים לתקים  להיותכל החומרים חייבים  -. טיב החומרים ב
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  לתקים זרים  -ובהעדר תקים מקומיים  ח"חהוגעים בדבר, בהתאם לדרישות  הישראליים
  אישור המהדס.  שיקבלו

מאת המהדס ביחס למקורות החומרים,  מוקדםעל הקבלן לקבל אישור  -. אישור החומר ג
   בהם
  המהדס יוחלפו בחומרים אשר יקבלו  יע" לוייפסלהשתמש וביחס לטיבם. חומרים אשר  יש

  המאושרות של החומר תשארה בידי המהדס,  הדוגמאות, ללא תמורה וספת. הערה: אישורו
  המוגמרים לחברה.  המוצריםהשוואה במקרה הצורך, עד למסירת  לשם

  ביצוע העבודות  -גופי תאורה  3.2
  ט או בתוכיות ובהעדרו לפי דרישות במפר צויןהצבע יהיה מהסוג אשר  -. צבע וגווים א

  , במידה ולא צויו במפורט, יקבעו בהתאם התאורה, הגוון או הגווים של גוף המהדס
  המהדס.  לדרישות

  , איכות החומר וטיב העבודות, אל אין זה העבדותהמהדס רשאי לבדוק את ביצוע  -. בקרה ב
  יהיה  -ליקויים בביצוע או בחומר  המהדסאת הקבלן מהתחייבויותיו. באם ימצא  משחרר
  תמורה וספת. המהדס רשאי לקחת בכל  וללאלדרוש את החלפתו, על חשבון הקבלן  רשאי

  ו/או חלקים כלשהם לבדיקת של  גופיםשל הייצור ו/או ההרכבה דגמים של  השלבים
  בכתב את המהדס לבית החרושת,  להזמיןהייצור לדרישות ולתקים. כל הקבלן  התאמת
  הייצור השוים, כדלקמן:  בשלבי

  עם גמר עבודות הפח ולפי הצביעה. .  1
  עם גמר הצביעה. .  2
  לביין. .  הגוףלאחר גמר החיווט הפימי ולפי הוצאת  3
  . אישרו המהדס לעבודה לה" מהשלביםהקבלן לקבל את אישרו המהדס בכל אחד  על

  איו מהווה קבלת העבודה.  חלקית
   יהתאורה והסידורים האחרים ייקבעו ע" גופיסדרי העדיפויות לביצוע  -ויות . סדרי עדיפג

  העבודה. והמזמין לא יכיר בשום תביעה  במקום, בהתאם להתקדמות עבודות הבייה המהדס
  . להקבלן לתמורה וספת עבור ה" של
  ם עם , גלייצור גופי התאורה, וסף ל" אתעל הקבלן לתאם  -. תאום עם קבלן התקרות ד

  תקרות אקוסטיות.  קבלן
  מאת המהדס,  לקבלןעל הקבלן לבדוק, וסף לכל האישורים שעליו  -. בדיקת מידות במקום ה 

  , בהתאם לזה, את המספר המדויק של גופי ולהתאיםכל המידות במקום. עליו לבדוק  את
  עליו.  מהווה אומדן בלבד אין להסתמך הכמויות. מספר הגופים המופיע ברשימת התאורה

  של גופי התאורה על הקבלן לבדוק במקום  והסופיאת המספר המדויק  -. כמויות גופי תאורה ו
  במפרט והכמויות במציאות.  הכמויותהתאמה בין -למהדס על כל אי  ולהודיע

  לב היטב, בזמן לקיחת המידות במקום,  לשיםעל הקבלן  -. תעלות מיזוג אויר וצרת ז
  , וכן צרת עבור מים, גז וכו'. להרכבורכבות והעומדות מיזוג אויר המ בתעלות

  ויש לו הערות לגבי המפרט והסקיצות  במידהעל הקבלן להעיר,  -. שיויים ותביעות ח
  שום תביעות לגבי דרישות על תוספות.  תתקבלה, כבר בשלב הגשת הצעתו. לא המצורפות

  מת לקבוע ולעמוד מקרוב לגבי  במקום, על ולבקרהקבלן ללמוד היטב את תאי העבודה  על
  . המחירים, אשר עלולים להשפיע בקביעת גורמים

  בחשבון שקיימת אפשרות שחלק של העבודה  לקחתעל הקבלן  -. שעות עבודה לא רגילות ט
  ולא תשולם עבור כך כל תוספת. במיוחד  המהדסבשעות בלתי רגילות, לפי קביעת  ייבדק
  ה, וכו'. הדבר לגבי יסיוות תאור אמור

  שלגופי התאורה הים עקרויים בלבד. על  הלוטיםהתיאורים  -. שלמות התאורה והסקיצות י
  , אשר דרושות להכת גוף תאורה מושלם, העזרלקחת בחשבון כל החומרים ועבודות  הקבלן

  הסקיצות.  אואם הם לא מתוארים בתיאור גופי התאורה  גם
  עם יצרן תקרות הבייים את כל ההכות  מראשאם על הקבלן לת -. הרכבת גופי התאורה יא

  התאורה כי הפרופילים וציוד העזר  גופילשם התחברות. כמו כן יוודא קבלן  הדרושות
  (התאמת מידות, יציבות וכו').  אליהםאת כל הדרישות עבור חיבור הגופים  תואמים

  הגרם עקב עבודתו  פגםהקבלן אחראי לכל  - . אחריות של הקבלן יב
  המזמין. הוא  יההרכבה והחיבור) לא תימסר לו ע" אהגופים. במידה ועבודה זו (ז" רכבתבה
  החשמל ימצאו פגמים בגופי התאורה,  חברתגם להיות אחראי, במידה ובבדיקות של  חייב

  ללא תשלום.  ולתקם
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  תיאור טכי  -גופי תאורה  3.3
  בות טיפול גד חלודה המקובלים, לר הצביעההגוף יעבור את כל תהליכי  -. צבע א

  קורוזיבי וצבע סופי סיטטי -, צבע יסוד אטיוהשומים(בודריזציה). סילוק כל הפסולת 
  (צביעה כפולה) אפוי בתור 

  יסוד , מבפים ובצדדים שאים ראים לעין  בצבעבוסף , יצבע הגוף פעמיים  ב . -.  180
  האדריכל.  יע" ייקבעוגד חלודה. גוון הצבע וצבע היסוד  לטיפול

  שים אחריות. הטלים יהיו שקטים בהחלט, 5השופט",  עיןהטלים יהיו מטיפוס " -. טלים ב
  המותאמות לאלו של השפופרות. כופל  תכוותחומר העלול לזול או להתלקח, בעלי  ללא

  . עשו" אוהשופט"  עיןהטל יהיה מתוצרת " 0.92.  -של כל גוף תאורה לא ירד מ  ההספק
ורות המוצעות ויצוין  וסףבאת המחירים.  בהצעתואשר יתאימו ל  
   או" תדיראןמעלות קלווין, תוצרת " 3500 בצבעהורות הפלורסצטיות תהייה  -. הורות ג
  . עלומן לווט או שו" 75", עם הוצאת אור של סימס", או "סילביה"

  וולט.  240-250הליבון תהייה למתח  ורות
  משופר.  צבעיה מטיפוס כספית תהי ורות

  (שלות, פחיות, ברגים מולחמים, אומים,  האחריםכל הברגים  -. ברגים ואמצעי חיזוק ד
  הכל לפי בחירת המהדס.  -או מפליז  קדמיותוכו') יהיו מגולווים או מצופים  דיסקיות

  לפחות, עטופים  רממ"1יהיו בחתך של  פלורסצטיים תכל החוטים עבור ג" -. חיווט ה
  . כל החיווט ילך לתוך הגוף בעזרת חוטים לתקן.וי.סי., עם צבעי מעטפת שוים בהתאם פי

  בעזרת כבל .וי.ו.י, דרך סגירה  הגוףחיזוקים קפיציים. הקו יכס לתוך  מחוזקים
  ליבון  תאחד של הגוף במהדקים. עבור ג" קצהפלסטית. כל החוטים מסתיימים סביב -  אטי

  , עמידים בפי חום. טפלוןודדי אסבסט או יהיה מחוטים מב החיווט
  עם ראש עגול ודיסקיות  3/16מפליז בקוטר " ,  המורכבכל גוף יקבל בורג הארקה  -. הארקה ו

  לבוא במגע הדוק עם הפח של הגוף, ללא  חייבתמשי צידי הגוף, כשאחת הדיסקיות  פליז
  להידוק.  קפיציתבאמצע, בתוספת שי אומים ודיסקית  הצבע

  , טלסקופי או אחר לפי דרישה. קפיצייהיו מטיפוס  -בתי ורה לפלורסצט  .ז
  ". אדיסון, עם הברגת חושת טיפוס "מחרסיהיהיו רק  -. בתי ורה לליבון וכספית ח
  הילד". הם יכללו טל מתוצרת מעולה - מטלאו " גבוהכספית או תרן, לחץ  -פריקה  ת. ג"ט

  ם דרש). לשיפור כופל הספק ומצת (א וקבל
  רשת (למיעת כיסת חרקים).  יחורי איורור סגורים ע" עםליבון יהיה  תשל ג" - . איוורור  י
  לגופי  ממ" 0.8 -דקופירט, בעובי של לא פחות מ  מפחיהגופים יבוצעו  -. עבודות וסוג הפחים יא

  הפלורסצט.  לגופי ממ"1 -ובעובי של לא פחות מ  הליבון
  תוצרת אגליה או  ..עבור לוברים . יב . פלסטייםחומרים  -ורגילי עשויים מפרספקס א יהיו

  בויים בצורת לוברים או פלטות שלמות חלקות או עם  הםגרמיה.  תוצרתאת האזה"  ראהם"
  או מחוררות.  דוגמא

סגור. כל האביזרים יהיו מורכבים בחלק  מטיפוסיהיו  -. גופי התאורה הפלורסצטיים יג
  העליון 
  זיזים (לא ברגים). כמו כן  ילפרוק קל ע" יתןלקיר או לתקרה. החלק התחתון יהיה  עהקבו
  חוטי יילון בכדי שלא בזמן הטיפול. למרות זאת 2 יהחלק התחתון קשור לעליון ע" יהיה
  רציפות הארקה לשי החלקים.  תשמר
  עמודי תאורת חוץ  08.2.4

  יציקת יסודות לעמודים כולל חפירה: .  1
  עבודות בטון יצוק באתר של הועדה  02 -פרק  כלליודות יציקת הבטון תעשה לפי מפרט . עבא

  . הבימשרדית
  להכסה כוה של ברגי החיבור וציורות  לב. גודל היסוד יהיה כמפורט בהמשך. יושם ב

  לכבלי החשמל.  האספקה
  . ממ" 80כבלי חשמל בקוטר  להשתלתציורות שרשרת 3או 2. היסוד יכלול ג
  קר) שלא יתהוו קמטים ולא תשתה צורתם  או. הציורות יכפפו בצורה כזו (במצב חם ד

  . העגולה
  באמצעות מברשת פלדה או אמצעי דומה,  יוקו. הברגים, פרט לחלק המצופה, והציורות, ה

  פחמן או  -מכל שומן באמצעות מטרה כלור  ויוקוחלודה. ולפי הכסתם לתוך הבטון,  מעודף
  דומה.  חומרוה ערך, אך לא בפט או בזין או שו חומר
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  השתלת כבל בעתיד.  שיתאפשר. הכיסה של כל ציור תיסתם באופן ו
בטון  קמלט למ"/גק" 325בקרה גרועים לפחות  ובתאי 20,  -. בטון ביסודות יהיה מסוג בז

  מוכן 
  חשבון העירייה.  עלרשאי לדרוש בדיקת מכון התקים,  והמהדס

  רגי יסוד לפי גובה העמוד: . גודל בח
  . . מס" 20ובאורך  1/2"  בקוטרברגים 4מ' גובה: 4לעמודי תאורה עד  1
  .  0ברגים בקוטר " 4מ':  5-7 בגובהלעמודי תאורה  2. מס" 45ובאורך 1

  .  1ברגים בקוטר " 4מ':  8-10 בגובהלעמודי תאורה  3. מס" 65ובאורך  1/4
  .  1ברגים בקוטר " 4מ':  12 בגובהרה לעמודי תאו 4. מס" 80ובאורך  1/4
  .  1ברגים בקוטר " 4מ':  15לעמודי תאורה בגובה  5מ'.  10ובאורך  1/4

  
  מבה העמודים: .  2 
  לתיאור הטכי  812יתאימו לתקן ישראלי ,  חלקיהם. התאמה לתקן ובדיקות: העמודים על א
  מפלטת היסוד.  מס" 30בגובה  שרוול חיזוק ויכללו 1972מאי )  63מפרט אספקה מס' (  לפי
  . גודל הפתח יהיה כלהלן: מהיסוד מס" 50. פתח למגש יתחיל בגובה ב
   מ. . מ " . 1בעמוד  8הפתח במידות גובה יהיה ' מ 500. 
   מ. . מ " . 2 בעמוד 10גובה יהיה הפתח במידות ' מ 500. 
   מ. . מ " . 3 בעמוד 12גובה יהיה הפתח במידות ' מ 500. 

   5/16".  בקוטרשל הפתח ייסגר על ידי בורג אלן  המכסה
  , כן יצפה אבץ כל האומים וההברגות של בשלמותם. ברגים ואומים: ברגי החיזוק יצופו אבץ ג

  להתברג בצורה קלה בעתיד.  יכלוהיסוד, כולל החלק המוטמן. האומים  ברגי
  יסוד ושרוול החיזוק, , כולל פלטת הוהאומיםפילוס העמוד ימרחו ברגי היסוד  לאחר

  . יוטה, עם הגה בבד שחור" אריקוט"ב
  למאור רחובות  וזרועותיו. מפרט טכי מיוחד לצביעת תאורה ד
  יוקו בטרם צביעתם מכל גורם .  והפסהכה לפי צביעה העמוד, זרועותיו  1

  לידי קילוף הצבע, כגון:  המצביא
  הצטברות אבק. .  1
  הצטברות שומן. .  2
  רות חלודה. . הצטב 3
  מתוקים עם שפשוף, .  במיםהצטברות מלחים, כולל חובת שטיפת העמוד  4

  . מהיםמ' לפחות  200שפת הים עד מרחק  בקרבת
  הצטברות רטיבות. .  5
  ייר מודבק על העמוד. .  6
7 "במידת הצורך. .  יסולקו לצבע מתקלף. כל הגורמים כ  
  , ייר זכוכית וכו'. . דיםבמגרגירוד ושפשוף  יע" -יקוי הברזל  8
  מכיים או כימיים .  באמצעיםאפשר לסלק החלודה - באותם מקרים שאי 9

  ), קוד טטמבור (מח" חלודה, יתן לטרל החלודה באמצעות ממיר כמקובל
687-050 .  

  טרפטין מירלי, המתאים .  אובתוך מדלל יש להשתמש רק בחומר מאושר  10
  מדלל (בפח).  - %5יותר מ  להוסיףאך אין  211התקן הישראלי ,  לדרישות

  העבודה למפקח. כמו כן, אין .  התחלתשעות מראש על מועד  48יש להודיע  11
  המשך העבודה.  עלשכבה שייה בטרם אישור מאת המפקח  להתחיל

  יש לשפשף בין שכבות צבע אחת לשייה. .  12
  יפתחו בוכחות . , שיוחתומותעל הקבלן להשתמש בקופסאות צבע סגורות  13

  חודשים מיום יצירתם.  12 עדאו מהל העבודה. זמן אחסון לצבעים  המפקח
  , בכמות ובסוג . חביה" קטלוגתוספת המדלל תעשה בהתאם להוראות  14

  הדרשים בקטלוג.  מדלל
  יהיה הומוגי (אחיד). .  אשרלפי הצביעה יעורבב הצבע היטב, עד  15
  (מכויל), לצורך הוספת כמות .  מתאיםכלי מדידה הערה: על הקבלן לדאוג ל 16

  בהתאם להוראות הקטלוג.  המדלל
  . . לפחותשעות  24זמן ייבוש בין שכבות הצבע  17
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  צביעה בצבע אטירוסט .  2
  דלעיל.  -סעיף א'  לפיבצבע עשית במברשת. הדילול עשה  הצביעה

  שעות לפחות.  24 -ייבוש של הצבע  זמן
  ליון) . צביעה בצבע (ע 3
  לפי  -הברזל בצבע עליון, גוון  אתגמר הייבוש של צבע האטירוסט יש לצבע  עם

  ", או שווה ערך מכל יצרן אחר, טמבורתוצרת " -המהדס, כמו: סופרלק  בחירת
  לשכבה.  שכבהשעות לפחות בין  24שכבות, עם המתה  בשתי
  . לפחותמיקרון,  55 -שתי השכבות יחד כ עובי

  מיקרון, לפחות. .  75 -יחד כ עוביהשכבות 3שכבות, עבו 3רשו במידה ויד 4
  יש לבצע לפי הסדר הבא, .  חדשיםבמידה וידרשו צביעת עמודים מגולווים  5

  : במברשת
  מיקרון עובי לפחות. .  15ווש פריימר עד 1

  עד  30לפחות מיקרון  עובי. . .... 2. יסוד ציק כרומט צהוב 
  מיקרון עובי לפחות. .  15אטירוסט חום עד 3
  מקרון לפחות), .  75 -צבע עליון לפי בחירת המהדס (ביחד כ 4

  הצבת עמוד.  לאחר
  , . מס" 30של  בעומקלפי הצבת העמוד ימרח חלקו התחתון 5

  . רמ"/גק" 1.5בסיס פלטת היסוד, בזפת חמה בשיעור  כולל
  עו לפי הסדר הבא: . (ישים) יצב מגולוויםבמידה וידרשו צביעת עמודים לא  6
  חודשים). . 6מיימום סיתטי (עם זמן אחסון עד 1
  אוקסיד או אטירוסט. . 2
  צבע עליון לפי דרישת המהדס. . 3
  טיפול גד קורוזיה לפלטת יסוד העמוד .  7

  כוללת את התהליכים הבאים:  העבודה
  , כולל פתיחת . היסודחפירה בכל סוגי הקרקע לגילוי פלטת 1

  ריצוף אספלט.  וסגירת
  ופלטות .  מס" 40 לגובהגירוד כל החלק התחתון של העמוד עד 2

  עם ברגים מכל חומרי החלודה.  יסוד
  , וייבושו. . קייםשטיפת החלק התחתון של העמוד במים 3
  שעות לפחות. .  24מריחת ממיר חלודה של טמבור וייבוש במשך 4
  צביעת בשכבת אריקוט שחור. . 5
  יסוד וסילוק עודפי עפר. . כיסוי פלטת ה6
  ישראלי ויש לקבל .  תקןכל חומרי הצביעה למייהם יהיו בעלי תו 8

  המפקח לפי השימוש.  אישור
  מספור עמודים .  9
  על אבן השפה בגיר שמן את .  לצייןטרם מחיקת המסמך הקיים על העמוד יש 1

  העמוד הרשום עליו.  מספר
  . . קודםד כמו לאחר גמר הצביעה יש למספר את העמו2
  . זרועות לגופי תאורה ה
  העמוד, עם כיפה גד חדירת מים .  בראשזרועות בעמודים יהיו מטיפוס מוחדר  1

  . העמודאומים שיותקו בראש  יע" ויחוזקו
  חצי קשת, כך שיתן יהיה לכוון את .  שלפסים תעשה הזרוע 4 -במקרה של זרוע ל  2

  מעלות.  180 שלבזווית  ולהאיר משטחים סביב לעמוד הפסים
  
  פרטי ביצוע הזרועות יקבלו אישור המפקח לפי הביצוע. .  3 
  לעמודי התאורה. .  המפרטהזרועות יצופו באבץ חם ויצבעו לפי  4
  . הצבת עמודים ו

  של העירייה, יסופקו לקבלן במחסיה או שיסופקו  המאורמח'  ישיסופקו להצבה ע" עמודים
  כל העלויות בגין העמסה, ההובלה, ההצבה, פילוס  אתכלול במחיריו הקבלן. על הקבלן ל י"ע

  כבל הזה.  וחיבור
  קיפול: .  -עמודי בר  3
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  , כאשר בוסף לכך יבוצעו בו התוספות מתומן. העמוד יעשה לפי סטדרט של עמוד א
  על ידי אדם אחד בצורה בטוחה, על  העמודבהמשך, על מת לאפשר את קיפול  המפורטות

  . התאורהלהחליף ורות ולתחזק את גופי  מת
  עובי.  מס"6 -ב יהיו. החיזוקים סביב מקום הפתיחה לקיפול ב

  . לפי חיבור החיזוקים א, בערך של כ"ממ" 143 הרוחב. פרישת ממ" 800כל חיזוק  אורך
  כן את החיזוקים, ולמרוח בצבע  כמויש לקות את השטח הפימי של העמוד.  האלה

  , והמוליך זרם חשמלי בעת הריתוך. החיזוקים ירותכו גבוההעמיד בטמפרטורה ", הקוטקלון"
  בין  ממ" 100, בשתי שורות, במרחקים של פקקעל ידי ריתוך בקודות או רתכי  בפים

  לאורך.  הקודות
  . מקום הקיפול של העמוד יהיה אטום בפי גשם העמודבפים גוף  %30 -החיזוק ירותך ב קצה
  , זעזועים ורעידות. רוחותיב במקומו ולא יזוז בהשפעת , יהיה יצומים
  של העמוד, זעזועים, רעידות וקורזיה.  המאמציםהקיפול יהיה מטיב מעולה, עמיד בפי  ציר

  המאמצים של העמוד, זעזועים רעידות  בפיהקיפול תהיה מטיב מעולה, עמידה  עילת
  ל ידי מפתח מתאים, כאשר העמוד , ותעשה עלהפעלה. עילת הקיפול תהיה וחה וקורוזיה

  במצב אכי.  יהיה
  גופי תאורה כך שקיפולו יהיה קל ויתן  שליאוזן על ידי היצרן בהתחשב בעומס  העמוד
  גופי תאורה.  3שיאה של עד  לאפשרותעל ידי אדם אחד. העמוד יבה  לביצוע

  ן קיפול ידי וכמו כן מתק ימפתח, ע" י: ע"פילהסידורי עילת בטחון גד 3. בעמוד יעשו ג
  העמוד בזמן שחרורו, וזאת על ידי מוט  שלסידור שימע אפשרות של פילה מלאה  יעשה

  . רק לאחר שחרור וו הביטחון אפשר יהיה לקפל בטחוןעם טבעת וו  ממ" 10בקוטר  מיילון
  העמוד במלואו.  את
  ר המפקח. ייצור העמוד לאישו תכית. לפי התחלת יצור העמוד יכין הקבלן ד
  , העומד בכל הדרישות לפי התיאור הטכי. וזרוע. לפי ייצור יכין הקבלן דגם עמוד ה
  עמודים מדורגים: .  4
   4בקטעים בקוטרים ".  ציורותמ' יכלול 8. עמוד בגובה א" /6

  , אורך עשו" אומתוצרת געש  0830יהיה כדוגמת דגם  העמוד
  העמוד המפרטים יהיו כלהלן:  קטעי

   4מציור ".  עליויםמ' 3 -ו 6חתוים מציור " מ' ת5
   4מ' יכלול ציורות בקטעים בקוטרים "  10 בגובה. עמוד מדורג באורך קטעי העמוד /" 6

  יהיו כלהלן:  במטרים
   4בקוטר "  תחתויםמ' 6,  4מ' עליוים בקוטר ". 6
  מ'.  12. עמוד מדורג בגובה ג

  . עשו" וא 0832, דגם געשיהיה כדוגמת " העמוד
   5מ' תחתוים בקוטר " 3,  4בקוטר ".  עליויםמ' 4 - ו6מ' בויים בקוטר " 8
  שלבי טיפוס:  5

. מס" 30מרותכים לעמדו כל  מס" 20, באורך מ"מ 30/30/4הטיפוס יעשו מפרופיל  שלבי
  הפרופיל 

בלוט , במרוחק מהעמוד ירותך לפרופיל פלח, שיבקצהוצידו השטוח.  גמיועד לעמידה ע" יהיה
  , מס"4

  למוע את מעידת הרגל משלב הטיפוס.  במטרה
  
  התקת חשמל ומאור: .  6 
לחיזוק כבלים הכסים והיוצאים  סידור. בפתח המשקים יותקן מגדש ועליו יחובר א

  ומהדקים 
   ממ. ר "  16. ( .לחיבור לעד . 3(+ כבלי הזה בחתך של עד  3

  מברזל מגולוון.  ממ" 70קוטר  עדים מוליכ3 -כן יותקן מהדק הארקה ל  כמו
  גבי המגש, בהתאם למקרה.  על. תיכים, כבלים, משקים ומצתים יותקו ב

. מהמגש ועד לגוף התאורה , י . ו . וי .  ר "  .. ג . בכבליםחיבור חשמל לגופי התאורה יהיה  1.5
   ממ

  לחדירת המים.  אטוםהכבל לעמוד תהיה בצורה שהוא יהיה  כיסת
  לא יהיה מתוח וללא כיפופים חדים.  שהכבל. התקת כבל החשמל בעמוד תעשה בצורה ד
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  . עש" אוהשופט"  עין. משקים לורות כספית יהיו מתוצרת "ה
  ש.ע.  אוהשופט"  עיןמתוצרת " יהיוהלייד"  מטל" או" גבוהלחץ -תרן. משקים לורות "ו
   אוטורגי" - בגמתוצרת " יהיולחץ גבוה" -תרן או" הלייד מטל. מצתים לגופי תאורה חוץ "ז
  או במגש הציוד, בהתאם לדרישה.  הפס". המצתים יורכבו בגוף פליפס"
  ". אוסרםווט יהיו מתוצרת "  .125ורות כספית ח
  ". אוסרם" או" ווסטיגהאוזווט יהיו מתוצרת "  .250ורות כספית ט
  ". ווסטיגאוז" אואלקטריק" 'רל ג" "פיליפס" מתוצרת יהיוהייד"  מטל. ורות "י
  ". ווסטיגהאוז" או'רל אלקטריק" ג" מתוצרת יהיולחץ גבוה" - תרן. ורות "יא
  לשיפור כופל ההספק, בהתאם  יתאימוהלייד" -מטל" או" גבוהלחץ -תרן. הקבלים לורות "יב

  חברת החשמל.  לתקות
  אופי מדידה ומחירים  08.3

  כללי  08.3.1
  ה . תיאור העבודא
במקומה, כשכל האביזרים פועלים  ומורכבתהעבודה תימדד כשהיא מושלמת, גמורה  כל

  בשלמותם, 
  . והמפקחחיבור הזרם, ביקורת חברת החשמל  לאחר

  או פסולת, מכל סוג שהוא.  פחתתימדד טו, ללא כל תוספת עבור  העבודה
ב הכמויות. כל , בהתאם לפרוט בכתבמערכותהדגמים ימדדו כפריטים רגילים או  הרכבת

  המחירים, הן 
, יכללו הספקה והתקה של כל החומרים עבודותיחידה של חומרים או מחירי יחידה של  מחיר

  וחומרי 
בתיאור הטכי ובתוכיות, ו/או המשתמעות  הזכרותואת כל העבודות ועבודות העזר  העזר

  מהן, אלא אם 
  יות. בכתב הכמו מיוחדעבודות אלו מדדות בפרד, בסעיף  כן

עבודה וכלים הדרושים לביצוע העבודה  מכשיריהעבודות כלולים גם הובלת והספקת  במחיר
  כגון: 

פועלים למקום העבודה וממו, הובלת חומרים  הובלת, פיגומים, מכוות ריתוך וכו', סולמות
  למקום 
  וכו'.  העבודה
מיסים הסוציאליים, הישירות או העקיפות, ה הוצאותיוהיחידה יכלול הקבלן גם את  במחירי

  הוצאות 
  . ושמירתם, אחסת חומרים כלים ומכוות, ביטוח
מפורטות ומעודכות שתימסרה למזמין  תוכיותכגון: תכון פרטים, הספקה והכת  הוצאות

  לאחר גמר 
  וכו', וכמובן רווח הקבלן.  העבודה

ידות שברשימת לשימוש. מחירי היח ומוכיםיותקו בצורה מושלמת, מחוברים  האביזרים
  הכמויות 
, זוויות, פילים קופסאות, הסתעפויות קשתותאת כל החומרים והעבודות הדרושים,  כוללים

  משורייות 
, פלפוים, חפירת אדמה, כיסוי הציורות בטיט וסיתות, סגירות אטיגרון, חציבה ופלסטיות

  ובמלט, 
  . כמתוארלוחות וארוות, גופי תאורה וכו',  צביעת

  
  אופי מדידה  08.3.2 

  :] השויםפרוט אופי מדידה של החומרים  להלן
  כללי .  -איסטלציה  1

למעשה, פרט למקרים מיוחדים, אשר בהם  שיבוצעותעשה לפי מספר הקודות לכפי  המדידה
  עשית המדידה לפי 

ון כן קווי ההזה בין הלוחות ובין ארגזי הטלפ כמווהאביזרים אשר יסופקו במציאות,  מטרים
  והסיגלזיציה יחושבו 

  למעשה.  שיבוצעוהם לפי מחירי היחידה, לפי הכמויות  אף
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יותר איזה קטעים בביין ימדדו לפי  מאוחרשומר לעצמו את הזכות להחליט בשלב  המזמין
  קודות ואיזה לפי 

כל החומרים ולהוציא לפועל כל עבודות, אשר לא  אתוחוטים בלבד. הקבלן חייב לספק  ציורות
 זכרות במפרט  

  . המהדס יהכמויות, כפי שיידרש ע" וברשימת
, טרספורמטורים וכו', אשר ייקח זמ" כמוכן חייב הקבלן להרכיב מכשירים שוים  כמו

  בחשבון בשיקוליו את 
  עצמאיות ורווח מתאים לקבלן.  הוצאותהשוק, מחיר היחידה, העבודה,  מחירי

, הים כללים ושרירים ללא התחשבות בכמויות, ןלהלהחומרים הזכרים ברשימת הכמויות  כל
  מחירי היחידה 

חוטים וכו') ואת כל חומרי העזר ועבודות העזר  חתיכותאת כל החומרים הקטים (כמו  כוללים
  לפי חוקי במקצוע 

  , לפי הוראות המהדס. המקובלים
  ציורות .  2

החשמל ועד לגמר הציור ליד בביין החל מלוח  שהוחוימדדו לפי אורכם טו, כפי  ציורות
  האביזר. 
לקופסאות מעבר או לוחות חשמל, אולם אין  הכסהציור לא יכללו חלקי הציור  במחיר

  להוריד את אורך 
  שבדרך.  הקופסאות

, חיבורים, קופסאות מעבר הסתעפות סטדרטיות. מופותיכללו כל אביזרי העזר כגון:  במחיר
  קשתות, פילים, 

  . שרווליםין, מחזיקים מכל המיים, , תרמילזוויות
כדרש. במחיר יכללו כל עבודות התקת  משיכההציור ייכלל גם הספקה והשחלת חוט  במחיר

  הציורות 
וסיתות בקיר בלוקים או בטון, בעמודים, או  חציבות, כולל לוהאביזרים ה" והקופסאות

  בתקרות, חפירה, חציבה 
  כדרש. , חיזוק הציורות בטיט מלט ומילוי
  וכו'.  גמרהציורות והחיזוקים בצבע מגן וצבע  צביעת

  . ובתוכיותזאת ובוסף, כמפורט בתיאור הטכי  כל
  תעלות .  3

ברזל"  סולםטו, כפי שהורכבו בביין. " אורךפלסטיות מכל הסוגים ימדדו לפי מטר  תעלות
  ברזל ימדדו  ותעלות

  משקל או אורך לפי קביעת המפקח.  לפי
  , כמפורט וכל מחירי העזר הדרשים. והחיזוקיכלול את כל עבודות ההרכבה  המחיר

  חוטים וכבלים .  4
כלומר, ללא תוספות עד החיבורים בתוך  מוחיםלפי אורך הציורות או התעלות בהם  ימדדו

  הקופסאות או לוחות 
פסולת כל אורך, ללא תוספת עבור פחת או  מטר, או גופי התאורה. המדידה טו, לפי החשמל

  שהיא. במחיר החוטים 
או לגופי התאורה וכן חיבור למהדקי מעבר,  לאביזריםהכבלים כלול חיבורם ללוחות או  או

  כולל מחיר המהדקים. 
, עלי כבל במידות הצורך וכו', עבודות הדרשיםכולל המחיר את השרוולים הפלסטיים  כן

  השחלת החוטים, סימון 
  וכו'.  קצוות

. כבלים באדמה ימדדו לפי אורכם טו, כולל ובתכיותכמפורט בתיאור הטכי זאת ובוסף  כל
  רזרבות שיוחו 

  . למעלה, ללא חלק הכבל הכס ללוח כמפורט באדמה
  אביזרים .  5

שהורכב בביין. מחיר האביזרים כגון:  טוימדדו ביחידות, בהתאם למספרם  האביזרים
  מפסקי תאורה, חיבורי קיר, 
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האביזר וכל חומרי העזר, כולל שילוט, לפי  מחיררי תאורה וכו' יכללו את , אביזלחצים
  המתואר ועבודות הדרושות 

  במקום המיועד לו.  להתקתו
  קופסאות מיוחדות .  -חיזוקים מיוחדים  6
המיוחדות, קופסאות מעבר משותפות מיוחדות  הקוסטרוקציותחיבורי הברזל המיוחדים,  כל

  וכו', שאין מחירם 
ימדדו לפי משקלם. כלומר  להיחידות ה" אובמחיר הספקתם והרכבתם של האביזרים  לכל

  . לפי אאו מ" גלפי ק"
הספקתו והכתו של החלק הדרוש לחיבור  את. על הקבלן למסור למפקח לה" הרכבה

  והתקתו במקום, כולל כל 
דר אחרת בכתב ואין סעיף מיוחד המוג במידההעזר ועבודות העזר הדרשות. כל זה  חומרי

  הכמויות. 
  לוחות חשמל .  7 

  המורכב בו.  והציודהלוחות יהיו קומפלט, כולל ארון  מחירי
  , צבע וכן את הציוד ללוח כגון: פח, ברגים, פחחותהלוח יכלול את כל עבודות המסגרות,  מחיר
  '. וכוחיבור, פסי חושת, מבדדים, שלטים  פסי

, מתגים, מורות, מכשירי מדידה וכו' יהיו ממסריםעים, הפימי כגון: מפסקי הזרם, מת הציוד
  מחירי היחידה, 

יקבע המחיר עבור האביזרים,  -לוחות וזפים  אועבור תוספת או הורדה במחיר הלוח  כמפורט
  כמפורט ברשימות 

  פי הדלתות.  ושטחמחיר המבה יקבע לפי שטח פי הלוח  ואילו
  . מהריצוףוגבה עומדים יוחו על בסיס בטון. מ לוחות
 8עם הזיון הדרוש מרשת בקוטר  200מסוג  יהיההבטון כוללות במחיר הלוח, הבטון  עבודות

  . מס" 20כל  ממ"
את מחיר האביזר כגון: מפסיק זרם,  כולליםהיחידה למכשירים המורכבים בלוחות  מחירי

  מתע, תיך וכו', הרכבתו 
  כולל מהדקים וכו' לצורך השלמת החיווט.  ,אליו, חיבור החוטים, כח ופיקוד הקשורים בלוח
ולכתב הכמויות להלן שהרכבתם יחד יתן  לעילהמידות והמחירים יהיו בהתאם לסעיפים  כל

  בהתאמה לוחות חשמל, 
לפעולה, לרבות כל חומרי העזר, תאום עם  ומושלמים, כח, פיקוד וכו'. הם מוכים תאורה

  עבודות הביין, ההגה, 
  קומפלט, מוכן לשימוש, לרבות תיכים וורות.  הכל -קח. הרשויות וכו' אישורים מהמפ קבלת
  המפורטות להלן:  העבודותלאמור לעיל יכללו במחיר הלוח גם  בוסף

  ו/או בריהוט. .  בבייןתאום בין מידות הלוחות והמקומות עבורם  1
הדרש בביין והכבלים והציורות ללוח לפי  המעגליםתאום הכה בכיסות ויציאות לכל  2

  ובתוכיות . 
  . הריהוט

  . . בבייןביקורת והתאמה סכמות הלוחות והמעגלים  3
  , קבלי הביין והרהוט. . הבייןתאום זמי אספקת הלוחות עם דרישות בעל  4
  בביין, כולל הגה בפי פגיעות. .  קבלתםהובלתם, פריקתם והכסתם של הלוחות,  5
  חומרי העזר הדרושים. .  כלמוה והספקת הכת הלוחות, כולל לוח ה 6
של הטיח, מלוי חריצים מסביב  העבודהיקוי הלוחות בפים ובחוץ לאחר השלמת  7

  בפוליאוריטן מקציף . 
  סביבם.  והסיוד

  תיקון הצבע בלוחות במקום שפגעו. .  8
  ווי הזה. . כל הציורות והלוח, כולל חיבור ק וכןחיבור הלוחות לכל המעגלים והאביזרים.  9

  . . בלוחותטיפול עם היצרן בתיקון כל הליקויים  10
פלסטיק, בהתאם להוראות המהדס  מסדביץחריטת כל השלטים בלוחות, שייעשו  11

  והמפקח (כולל . 
  פימי).  שילוט
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 ל, בביקורת וקבלתם של הלוחות ה"והמהדסטיפול בכל הקשור עם חברת החשמל  12
  בתשלום בסעיף . 

   .פרד
  סכמות. .  13
: עבור תכון פרטים, הכת והספקת ההוצאותבאופן כללי המחירים כוללים את כל  14

  תוכיות, ביצוע של . 
, שתימסרה למזמין, כמפורט ומתואר בתיאור אחרותוכו'. וכן תוכיות מעודכות  לוחות

  הטכי, את כל 
  . ל"הוהציוד הדרוש לעבודות  החומרים

כלליות של הקבלן (ישירות ועקיפות),  הוצאותאליים, הוצאות בטוח, כל המיסים הסוצי את
  בקשר 

ובכת הכמויות, אחסת החומרים, מוצרים  הטכי, כמפורט בתאי החוזה, במפרט להתחייבותו
  וכלים, 
, ציוד וכלי עבודה עד מקום המבה. הובלת המוצריםושמירתם. הובלת כל החומרים,  מכוות

  עובדים 
  וממו וכן רווח הקבלן. העבודה  למקום

  
  גופי תאורה .  8 

: האחד היו הספקה, התקה וחיבור, השי סוגיםהתאורה במפרט זה מתחלקים לשי  גופי
  היו התקה וחיבור 

  . בלבד
  . גופי תאורה (הספקה) א

  הגוף כולל את הבאות:  מחיר
  שהגוף יהיה .  3.3יף , המופיע במפרט הטכי בסע הציודייצור הגוף בשלמות, כולל אספקת כל  1

  , מוכן לשימוש. קומפלט
  .  3.2במחיר ייכלל כל המופיע בסעיף .  2
  ב'. . 3אספקת דוגמאות כמופיע בסעיף  3
המפקח. השפופרות תהייה מתוצרת  ישיתן ע" הפרוטאספקת כל הורות או השפופרות לפי  4
 .  
  . ב"ארהג'רל אלקטריק  או" סילויה"

  כמתואר.  הליבון יהיו ורות
  יתת עזרה לקבלן המרכיב. .  5
  באתר. .  למחסןהובלת הגופים עד לאתר הביין והכסתו  6
  (התקה)  -. גופי תאורה ב

  הגוף כוללת תמיד את הבאות:  התקת
  בביין וכו'. .  התוכיותתאום הגופים עם המפקח, האדריכל, הספק,  1
  הספקה והתקת שבלוות להתקת הגופים. .  2
והכסתם לאחסון במחסן הקבלן,  פרידתםקבלתם בשלמות מהספק תוך כדי בדיקתם.  3

  בשטח . 
  . הביין

4 "למערכת החשמל, כולל כל חומרי העזר (על כל .  ויחברם להקבלן ירכיב את גופי התאורה ה  
  וברגי פליז בקירות ותקרות בטון ובורג  3/16"  בקוטר" וקן) וכולל שימוש ב"צורותיהם

  ". ספןבתקרות " 3/16"  בקוטר" פרפרו"
  הקבלן או על פס תאורה  יוו שיותקן ע" גע" הגוףבהם יהיו גופים תלויים יורכב  במקומות

  ומותאם במיוחד למטרה זו.  תלוי
  הגוף במחיר עבודות ההרכבה.  עדכפולות יכלל החוט הגמיש מהקופסא  בתקרות

  והרכבה לחיבורם התקין לרשת החשמל .  אחסוןאחריות עבור שלמות הגופים במשך פריקה,  5
  . האחריותמסירה בתקופת  יתקיה ע" ולפעולה

  ביקורת חברת החשמל. .  תהעברת ג" 6
  . המדידה והמחירים לגופי תאורה ג
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בסעיפי כתב הכמויות להלן, לרבות השלמת  ולמפורטיהיו כפופים לכל האמור לעיל  המחירים
  כל עבודה 
, עד להפעלת הגופים כשהם מושלמים הדרושיםזר והחיבורים , כולל כל חומרי העועבודה

  ומוכים 
  . לשימוש

, לפי הוראות המפקח, וכן את הצבעהגופים יכללו את הורות וכן את עבודת  כל
  הקוסטרוקציה 

. המדידה תהיה טו, כמתואר בסעיפים כתב שלהאותם, על עבודות הגמר והצבע  המחזיקה
  הכמויות 

  . להלן
  
  ) יבודות על בסיס יומי (רג"ע 08.3.4 
  כללי .  1

לא יתן לצפותן מראש ושאין יתות  אשרזה ועד עבור אותן העבודות המיוחדות  פרק
  להבדלה בתוך סעיפי 

לעבודה וספת (סעיף חריג), אלא לבצען על  מחירואשר המהדס החליט לקבוע עבורם  החוזה
  בסיס של שכר 

  . עבודה שלפועלים, כלים וכו' לשעת
של המהדס ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת  בכתעבודות אלו מותה בהוראה מוקדמת  ביצוע

  עצמו. שיטת 
ליהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי  האחריותהמהדס, אולם  יתקבע ע" העבודה

  הקבלן במסגרת אחריות 
מדי יום ביומו ואין המהדס ביומן,  יייעשה ע" האלוחוזה זה. הרישום של שעות העבודה  לפי

  הקבלן רשאי לתבוע 
לפי הוראות המהדס ורשמו באותו היום  בוצעושעות עבודה לפי סעיף זה, אלא אם  ביצוע

  ביומן העבודה. 
  הגדרת ההיקף .  2

או כלי המצאים כבר בשטח. הוצאות כגון  אדםהעבודה תהיה תמיד שעת עבודה טו של  שעות
  הבאת אשים או 

, חומר קטן, כלי עבודה, שימוש במחסן, יהול מפעיליםשעות סיעה ובטלה,  והחזרתם, כלים
  עבודה וכו', וכן רווח 

וכו' רואים אותם ככללים במחיר שעת העבודה  קיץוכל ההוצאות הסוציאליות, ושעות  הקבלן
  לפי סוג, כפי שפורט 

  הכמויות.  בכתב
לאי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצועה , שמים, בדלקכולל גם את כל חומרי העזר כגון:  המחיר

  התקין של העבודה 
כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו  למהדסאותו פועל או כלי. באם ראה  י"ע

  איו די יעיל, בהתאם 
והקבלן יצטרך להחליף אותם, על חשבוו, וכל  משימושלדעתו, רשאי הוא לפסול אותם  לדרש

  ההוצאות הובעות 
  זו יחולו על הקבלן.  מהחלפה

  חלוקה לסוגים .  3
  . האשיםתהיה בהתאם לסוגם המקצועי של  החלוקה
, בהתאם ללכל אדם שיועסק בעבודה ה" שיתןיהיה הקובע היחיד לגבי הסיווג  המהדס

  לסעיפי כתב הכמויות 
  . להלן

  בציוד בלילה.  שימושלא כוללים שום תוספת מיוחד בגין  המחירים
  ירים . מדידה ומח 4

הציוד וכלי העבודה באתר הביין ולכל תקופת  כוללתהיה שעות עבודה טו של פועל,  המדידה
  זמן שיקבע המפקח. 
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ו/או הובלת אשים וציוד למקומות וחזרה.  סיעהתיתה שעות בלתי ריאליות ו/או שעות  לא
  רואים את המחירים 

  את כל האמור בסעיף זה.  כוללים
מחירם לסעיפים חריגים. במידה ולדעת  בהכתו ישמש גם לתחשיבים שעות עבודה אל מחיר

  המפקח לא תהיה דרך 
  לקביעת מחיר חריג.  אחרת

  שימוש בציוד בעבודות לילה.  בגיןלא כוללים שום תוספת מיוחדת  המחירים
  מדידה לפי קודות  08.3.5

  הערות .  1
ל או מתחת לטיח, מכוות לשימוש הרהוט, מע או. קודות בתקרה או בקיר או במחיצת גבס, א

  וכוללות את 
, ברזל, מחירים וכו' עם וו בתקרה או ברגים שלוטהעבדות ועבודות העזר, חומרי העזר,  כל

  להידוק בתי 
  : את(ללא פדל וללא בית מורה), כולל  הורה

", בקוטר הדרוש, עם חוטים לפי פי" או" פדעצמה בציור פלסטי מטיפוס " האיסטלציה
  צורך, חוט ה

 או" ציתוברצפה ועד ללוח, ואביזר מטיפוס " או, החל ממוצע הקודה בתקרה או בקיר הארקה
  דומה. 

או ברצפה כקודה מלאה, ללא התחשבות אם  בתקרה. עבור קודות כאמור תחושב כל יציאה ב
  תהיה לכל 

  תר קודות. זרם אחד ישמש לשתיים או יו מפסיקכזאת מפסיק זרם אחד או יותר, או  קודה
פיים שטוחים כאשר מסגרת 3אמפר, עם  16) יוגדר כבית תקע חד פזי לזרם ק. חיבור קיר (ח"ג 

  עבור 
  ברגים לפחות.  שי יהתקע מוברגת לקופסת החשמל ע" בית

  תיאור הקודות .  2
  בפרק קודות.  הכמויותהקודות בהתאם למתואר בכתב  תיאור

  כולל: .  הכמויותברשימת מחיר היחידה  -וסף על האמור  3
תמציתיים בלבד. מחיר היחידה יחשבו  הם. תיאורי הסעיפים השוים בכתב הכמויות א

  ככוללים את כל 
  הטכי.  במפרטלהשלמת העבודות, בהתאם למתואר  הדרוש

  הכמויות ייחשבו ככוללים:  ברשימת. מחיר היחידה של הסעיפים השוים ב
העזר הכללים בעבודה ושאים כללים בה,  וחומרילסוגיהם כל החומרים ובכלל זה מוצרים  1
 .  
  את הוצאות הבדיקה של החומרים.  וכן

  החוזה. .  לתאיכל עבודה הדרושה לשם ביצועה, בהתאם  2
  , בלו, מכס וכו'. . קיההמיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מס  3
עד מקום המבה ובכלל זה העמסתם  עבודה וכו' כליהובלות כל החומרים, המוצרים, הציוד,  4
 .  

  . וממווכן הובלת עובדים למקום העבודה  ופירוקם
  ושמירתם. .  מכוותאחסת החומרים, המוצרים, הכלים,  5
העקיפות, בקשר להתחייבויות המפורטות בתאי  והןהוצאות כלליות של הקבלן, הן הישירות  6
 .  

  ובמפרט הטכי ובכתב הכמויות.  החוזה
  החוזה מחייבים. .  תאיוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר הה 7
הגשמת העבודה כיאות לפי המובן והכווה  לשם. בדרך כלל על הקבלן לספק את כל הדרוש ג

  האמיתית של 
והחוזה, בין אם הדבר מסומן או זכר  הכמויות, השרטוטים, המפרט הטכי, כתב התוכיות

  בפרוט או לא, 
, שהדבר חוץ לשם ביצוע לה" מהמסמכיםציא בדרך ההיגיון מסקה שאפשר להו בתאי

  העבודות. 
  אחידות מחירים  08.3.6
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  במחירים זהים.  יהיוזהות בקומות שוות של הביין  עבודות
זהים, יאושרו לו התשלומים לפי המחיר המוך  לסעיפיםוהקבלן ירשום מחירים שוים  במידה

  ביותר המופיע בכתב הכמויות 
', ואת הזכות לצמצם או להגדיל אתכתב הכמויות הן וכושוים כמו גופי תאורה, לוחות  קיםפר

  בסך הפימי של הסעיפים 
שום שיוי במחירי החוזה ושום תביעה של הקבלן  ללאהכללי, ובכל זאת  כוהן בסה" השוים

  בדון, במידה ותיתן לא תתקבל. 
  מערכת גילוי וכיבוי אש  08.2.5

  לוי אש . מערכת גיא
  כללי .  1

העשן או האש על ידי אזהרה מוקדמת. האזהרה  מקורזה מיועד לגלות באופן מיידי את  מתקן
  תיתן בכל 

  . כלפיובו יגיב אחד הגלאים על עשן באזור  מקרה
תופיע אידיקציה בלוח המרכזי מלווה  כזהשולט או עליית טמפרטורה. בכל מקרה  הוא

  באזעקה וכן 
  של מערכות כדרש. או הפעלה  יתוק

  מרכזיה .  2
  , לפי הדרש, קומפלט בתוך ארון פלדה עם בקרהטיפוס קיר או משולבת בשולחן  -. מבה א

  יחידות מודולריות יתות לשליפה  יע" מותקןזכוכית שקופה, עם מעול. הציוד יהיה  דלת
  בעת הצורך.  מהירה

וולט באמצעות  230א תוזן מרשת . הימוךהמערכת תפעל במתח  -. אספקה ומתח פעולה ב
  ספק 
  יקל קדמיום ומטען אוטומטי, אשר  מצברימיוחד (הכלל במרכזיה) ותכלול מערכת  מתח

  חיצוי. מערכת החלפת ההסקה מרשת  מתחשעות ללא  72פעולת המערכת במשך  יאפשרו
  . אוטומטיתתעשה בצורה  -המצברים וחזרה  אל
  כן יופעלו מורת תקלה וצופר בעת ירידת  כמות תקלה. תקלה במתח החיצוי תפעל מור בעת
  המצברים.  מתח

  חצי מוליכים ללא שפופרות. לכל אזור תהיה  עקרוןהמרכזיה תבה מציוד על  -. ציוד והגה ג
  ו/או בקווים, תפעיל מורת אזעקה.  בציודאזעקה כפולה. בכל תקלה במערכת,  מורת

  מעשן מקרי.  כתוצאהת שוא תכלול מערכת אשר תמע אזעק המרכזיה
  המרכזיה והגלאים ללא הפעלת אזעקות או  ורותיתן יהיה לבדוק את תקיות  -. בדיקה ד

  עזר וספות.  פעולות
  באזור אחר, תפעל המרכזיה כאילו  שריפהובעת הבדיקה של אחד האזורים תתגלה  במידה
  . כדרשבמצב עבודות רגיל ותופיע אזעקה  הייתה

  פל משה עם מספר אזורים כרצוו.  למרכזיהיהיה יתן לחבר במקביל  -ה . פלי משה
  הפעלה של מתקים שוים כמו מורות סימון,  לשלבהמרכזיה תכלול אפשרות  -. חיבור ציוד ו

  וכו', כך שבאזור אחד ו/או כמה אזורים ו/או בכל  כיבוי, מיזוג אויר, דלתות, מעליות, אזעקה
  ים לפי בחירת המזמין. יפעילו המתק האזורים

  . . עשןמסירת איתות להפעלת מפוחים להוצאת  1
  בשי אזורים לפחות (כל שהם). .  שריפההדממה שלכל מתקן בביין לאחר גילוי  2
  גילוי שריפה בשי אזורים לפחות .  שלסגירה של כל מדפי העשן בביין במקרה  3

  (כל שהם). 
  האש של הקומה בהם מצאים יגלה .  מאזוריד צופרי הקומה יופעלו בכל מקרה שאח 4

  . שריפה
  (לפי דרישה) מערכת ציוד כבוי אוטומטי אשר  תחוברלמרכזיה  -. חיבורי כיבוי אוטומטי ז

  בשתי צורות:  תעשההמרכזיה. פעולות הכיבוי  יע" תופעל
  ששי גלאים לפחות יפעלו. צורת פעולת  לאחרפעולת כיבוי תעשה רק  -* כיבוי בחדר 

  כדלקמן:  היההכיבוי  הפעלת
  ותבצע את הפעולות המוקדמות כמו  אזעקהראשוה של גלאי באזור כיבוי תפעיל  פעולה
  מערכות חשמל, הפעלת צפצפות פיוי וכו'.  יתוקמערכת מיזוג אויר, סגירת דלתות,  הפסקת

  של  באזור וגם זאת לאחר השהייה מכוות, השיפעולת הגלאי  יהגז יפתח רק ע" ברז
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  הכלול במרכזיה. עבור כל אזור כיבוי תותקן  השהייהממסר  ישיות, אשר תיווצר ע" 40-20
  סימון המסמת פעולת הגז.  מורת
  אולם בצורה מיידית.  לתעשה כ" הכיבויהפעלת  -בארון חשמל או גרטור  כיבוי
  פתיחה של ספריקלרים למים.  עבורהצורך יהיה במרכזיה סימון דומה  במידת

  יחידת חיוג אוטומטית של טלפון. בעת הפעלת  לחבראל המרכזיה יהיה יתן  -. חיבור חייגן ח
  שאחד עוה לקריאה (יכלול גם הודעה  עדמספרים באופן סדיר 3יחייג החייגן  אזעקה
  ). מוקלטת
  מחשב . אשר יעביר  חיבור -תכלול גם אפשרות לחיבור המתאם  המרכזיה

  זוג חוטים אל  ייחובר ע" ואשרפקס"  מולטיל המחשב בשיטת "אותות המרכזיה לקוד ש את
.. .  
  המרכזיה תכלול:  -. תכולה י
  . הרחבהאזורי גילוי, כמתואר לעיל, עם אפשרות  -
  , ממסרי השהייה, מורות סימון הממסריםאזורי כיבוי, כמתואר לעיל, הכוללים את  -

  וכו'.  הוספות
  .. - אזוריים לקבלת סימון מ וספים מותאמ גילוי
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 טופס הצעת המחיר
  

  יבה עיריית
  

  ומוסדות ציבור תאורת רחובות לאחזקתלעבודות חשמל  9/2019 מכרז
  

  שוטפת אחזקה
  

  38280פסים   =    6380       6         אחזקה לפס לחודש  כ"סה
  7100=  תמרכזיו      71*    100              אחזקת מרכזיה לחודש כ"סה

                                                                      _________________________  
  

  ₪ 45380לחודש                     כ"סה                                                                       
  
  

  ₪ 544560ים)                                 חודש 12 – בלשה  (הסך לחודש מוכפל  כ"סה
  
  
  

ע"פ כתב  באחוזים % ____________לכל מחירי היחידה כולם (עבודות יזומות החה פחות
  שוטפת) ואחזקה הכמויות וע"פ המחירים הקובים בו

  
ע"פ כתב  מחירי היחידה כולם (עבודות יזומות לכלבאחוזים % ___________   תוספת או

  שוטפת) ואחזקה וע"פ המחירים הקובים בו הכמויות
  
  

בהתאם לתאי המכרז לרבות  יחול על העירייההמע"מ ותשלום  מלא כוללים מע" המחירים
  החוזה.

  
  

  ______________תאריך'_____________  טל__________________     השם
  
  

  הקבלן וחותמתו_____________ חתימת_____________________     כתובת
  

  : הקבלן רשאי לרשום תוספת או החה הערה
  

                                          _______________                                                       _________________  
  הגזבר חתימת          ראש העיר                                                      חתימת        

  
  

  חתם בוכחותו של _________________תפקיד________________ החוזה
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   1ספח ד

  הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
  

  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות, תשלום חובות מס
  )"החוק"(להלן:  1976 –ושכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו 

אי הח"מ ___________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  . 1
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

  - כדלקמן:
סור העסקה בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (אי לא הורשעוהקבלן ובעל זיקה אליו  .א

  שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; בשה, 1991 –שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א 
לפי חוק עובדים זרים (איסור  בשתי עבירות או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ב

ייתה לא ה, כאשר ההרשעה האחרוה 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א 
  שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. בשלוש השים

לפי חוק עובדים זרים (איסור  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ג
, ואולם מועד עבירת העבירה האחרוה, 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א 

  .1.1.02היה לפי יום 
  את הסעיפים הבלתי רלווטיים]. [על הקבלן למחוק

גם בעל  –לעיל, היו מי ששלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בי אדם  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  . 2
השליטה בו או חבר בי אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" היה כמשמעותה בחוק 

  .-  1968יירות ערך, התשכ"ח 
  י זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הי מצהיר כי זהו שמ . 3

_______________  
______________  

  
  אישור

אי הח"מ __________עו"ד (מ.ר. __________), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפי מר/גב' 
____________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

  ועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפי.לעושים הקב
                                
          _________________  
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  2ספח ד
  הצהרת הקבלן בדבר תשלום שכר מיימום

  
  חובות מס לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת יהול חשבוות, תשלום 

  )"החוק"(להלן:  1976 –ושכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו 
  
  

אי הח"מ ____________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
  צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

  
  לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מיימום;הקבלן ובעל זיקה* אליו  .א

 
הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מיימום, אך חלפה שה אחת לפחות  .ב

  ממועד ההרשעה;
 

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מיימום, אך חלפו שלוש שים  .ג
 לפחות ממועד ההרשעה האחרוה.

  
  על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלווטיים].[ 

  ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מוח זה בסעיף 
  

  הי מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________  

  
  

  אישור
  
  

אי הח"מ _________ עו"ד (מ.ר. _________), מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפי מר/גב' 
______ ת.ז. ____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא _______

צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 
  עליו בפי.

                                
                      _____________  
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 דוגמא להשאלת ציוד חשמל לאירועים עירויים:
 

 יחידה תאור העבודהסוג האירועמ"ס
     

3*100השאלת לוח חשמל יום הזיכרון1  1 י"ח 
3*80השאלת לוח חשמל   1 י"ח 

אספקה והתקה בהשאלת עמודי עץ 
כולל חיבורים כבלים  8.5לתאורה גובה 
 זרועות כפולות

 15 י"ח

ל קוורץ כול 1500השאלה והתקת פסים 
 חיבור וכל הדרש להפעלה תקיה

 10 י"ח

מיטל כולל  400השאלה והתקת פסים 
 חיבור וכל הדרש להפעלה תקיה

 12 י"ח

 1 י"ח A 3*63השאלה לוח עם שקעים לאירוע 
ביצוע תאורת הצפה סביב אדרטה 

מיטל כולל חיוווט וכל  400מרכזית פסים 
 הדרש

 6 י"ח

גז כולל בלוןהשאלה והתקת מערכת   1 י"ח 
בדיקת המתקן ואישורו ע"י בודק מוסמך 

וטיפול מול החיות משטרת ישראל 
 ומפיקי האירוע

 1 י"ח

 השגחת חשמלאי+עוזר בכל שלבי האירוע 
 חזרות 

 חזרה גרלית
 בעת האירוע

שעות 
 עבודה

16 

 1500 מ"א השאלת כבלים לתאורה מערכת כריזה
ם רזרבה מסוג בעת האירוע אחזקת פסי

מיטל 400קוורץ+פסים  1500  
 6 י"ח

השאלת מוף לצרכי הקמות דגלול תאורה 
ומיצגים   
 

 3 י"ע

סי יום קט2
הזכרון בתי 

ספר

אירועי טכסי יום הזכרון מבוצעים בכל 
בתי הספר ביום זה החשמלאי מעמיד 

לרשות העירייה צוות מתוגבר להשגחה 
ת במהלך האירוע והשאלות ציוד ולוחו
 חשמל במספר בתי ספר באותה עת

  

ס יום טק3
הזכרון בית 

עלמין

 A  1 3*63השאלה לוח עם שקעים לאירוע 

 1 י"ח K.V 5השאלת גרטור 
 14 ש"ע השגחת חשמלאי+עוזר בכל שלבי האירוע

ס יום טק4
עצמאות 

ג"י

 1 י"ח A 3*63השאלה לוח עם שקעים לאירוע 

לבי האירועהשגחת חשמלאי+עוזר בכל ש    
הערכות יום 5

העצמאות
השאלת מוף לצרכי הקמות דגלול תאורה 

ומיצגים   
 5 י"ע

ביצוע תאורת הצפה סביב מגדל מים 
מיטל כולל חיוווט וכל הדרש 400פסים   

 8 י"ח

 
 
 
 
 
 

השאלת חבלי תאורה גרילדות צבעויות 
 התקתם ע"פ החיות ציג עירייה

 4500 מ"א

 42 י"חמיטל סביב מתחם  1500השאלת פסיםם אירוע יו6



76 
 

העצמאות 
המרכזי

 האירוע

3*100השאלת לוח חשמל   1 י"ח 
3*80השאלת לוח חשמל   1 י"ח 

 1 י"ח A 3*63השאלה לוח עם שקעים לאירוע 
   השאלת מערכת כריזה

אספקה והתקה בהשאלת עמודי עץ 
כולל חיבורים כבלים  8.5לתאורה גובה 

עות כפולות במה מרכזיתזרו  

 4 י"ח

לבמה  16*5 25*4השאלת כבלים מסוג
 המרכזית

 1500 מ"א

 השגחת חשמלאי+עוזר בכל שלבי האירוע 
 חזרות 

 חזרה גרלית
 בעת האירוע

שעות 
 עבודה

48 

בדיקת המתקן ואישורו ע"י בודק מוסמך 
וטיפול מול החיות משטרת ישראל 

 ומפיקי האירוע

 1 י"ח

ת חבלי תאורה גרילדות צבעויות השאל
 התקתם ע"פ החיות ציג עירייה

 1500 מ"א

השאלת מוף לצרכי הקמות דגלול תאורה 
ומיצגים קישוט שרשראות   

 5 י"ע

ארועי יום 7
העצמאות 

פארקים 
ברחבי העיר

 פארק השרון
 A 3*63השאלה לוח עם שקעים לאירוע 

השאלת מוף לצרכי הקמות דגלול תאורה 
ומיצגים   

 השגחת חשמלאי+עוזר בכל שלבי האירוע
 

  

 פארק סהדרין
 A 3*63השאלה לוח עם שקעים לאירוע 

השאלת מוף לצרכי הקמות דגלול תאורה 
ומיצגים   

 השגחת חשמלאי+עוזר בכל שלבי האירוע

  

   
 

 לתשומת לב:
ת באותו הזמן כמו כן צוות מקצועי ישם אירועים חופפים על הקבלן להיות ערוך להשאלת ציוד במספר מקומו

המלווה את האירועים בכל המקומות על הקבלן להחזיק בוסף במקום האירוע פסים וכל החלפים הדרשים 
.להחלפה מיידית  
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 כתב כמויות
 

 ספריית המחירים



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל08

נקודות שונות08.**

0.0059.000.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר08.**.0130

0.0035.000.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר08.**.0180

-נקודות חשמל ותקשורת08.01

נק' מאור רגילה אשר תכלול צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך 08.01.00101.5
ממ"ר לפי הצורך, מפ"ז מאור 10 א', יחיד או כפול או מחליף ראשון,

ויציאה לגופי תאורה, בקופסת חיבורים ומהדקים

0.0094.000.00נק'

נקודת מאור רגילה-אולם בכבלים של N.Y.Y 3X1.5 בתוך תעלות08.01.0020
P.V.C. לרבות: גם את תעלות ה- P.V.C בכל מידה שתדרש, מהלוח
ועד לנקודה, מפ"ז מאור 10 א', יחידאו כפול או מחליף ראשון ויציאה

לגופי תאורה בקופסת חיבורים ומהדקים

0.00114.000.00יח'

נק' מאור ישירה, ישר מלוח החשמל אשר תכלול צינור בקוטר 16 מ"מ,08.01.0030
מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר לפי הצורך. ויציאה לגוף תאורה בקופסת

חיבורים ומהדקים, ומפסיקים בתוךהלוח

0.00103.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת מאור רגילה בגין נק' מאור הדלקה, עבור כל08.01.0040
תוספת של מפ"ז חילוף, או מפ"ז מצליב, או לחצן מדרגות מואר

0.0065.000.00נק'

נק' מאור 24/12 וולט -- לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך08.01.0050
(2X2.5) ממ"ר, מפ"ז מאור 10 א' יחיד. או כפול ,או מחליף ראשון,
יציאה לגוף תאורה בקופסת חיבורים ומהדקים, ושלט בקליט אדום

חרוט לפי תכנית, מותקן ליד ג"ת

0.0084.000.00נק'

חידוש נק' מאור -- לרבות השלמת צנורות תה"ט או עה"ט והחלפת08.01.0060
מוליכים 1.5 ממ"ר

0.0046.000.00נק'

חידוש נק' מאור --לרבות החלפת מוליכים בלבד בחתך 1.5 ממ"ר לפי08.01.0070
צורך

0.0041.000.00נק'

נק' מאור, נוספת לנק' קיימת --על אותו מפ"ז מאור או מעגל קיים,08.01.0080
לרבות צנרת תה"ט או עה"ט, מוליכים 1.5 ממ"ר או 2.5 ממ"ר (במעגל

24V ) לפי צורך וקופסאות חיבורים ומהדקים

0.0046.000.00נק'

הזזת נקודת מאור למרחק עד 2 מ', לרבות תוספת צנרת תה"ט או08.01.0090
עה"ט, מוליכים 1.5 ממ"ר לפי הצורך, וקופסאות, חיבורים ומהדקים

0.0033.000.00נק'

הפרדה של הדלקות גופי תאורה, לפי הענין, לרבות צינור מרירון או08.01.0100
פד, או פז, תה"ט, מוליכים, קופסאות, חיבורים, מפסק זרם.

0.0041.000.00נק'

08.01.0110(3X1.5) נק' ח"ק במעגל מאור, לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים
ממ"ר ואביזר ח"ק 10 א'

0.0094.000.00נק'

נק' ח"ק 10 א' בודדת על מעגל -- לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ,08.01.0120
מוליכים בחתך (3X1.5) ממ"ר, ואביזר ח"ק 10 א' בודד על מעגל

0.00114.000.00נק'

נק' ח"ק 10 א' בודדת על מעגל -- לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, כבל08.01.0130
.N.Y.Y בחתך (3X1.5) ממ"ר ואביזר ח"ק 10 א' בודד על מעגל

0.00117.000.00נק'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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נק' ח"ק 16 א' -- לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך08.01.0140
(3X2.5) ממ"ר, אביזר ח"ק 16 א' בקליט

0.00124.000.00נק'

נקודת חיבור קיר 16 אמפר בכבלים של N.Y.Y בחתך 3X2.5 ממ"ר,08.01.0150
תעלות P.V.C, בכל מידה שתדרש, מקופסת ההסתעפות ועד לנקודה.
לרבות תעלות ה- P.V.C, אביזר ח"ק 16 אמפר מבקליט דוגמת "ניסקו"

N1

0.00141.000.00יח'

08.01.0160N2 "תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר 16 אמפר עבור רב-שקע "ניסקו
N1 במקום

0.0031.000.00יח'

08.01.0170N3 "תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר 16 אמפר עבור רב-שקע "ניסקו
N1 במקום

0.0035.000.00יח'

08.01.0180N4 "תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר 16 אמפר עבור רב-שקע "ניסקו
N1 במקום

0.0044.000.00יח'

נק' ח"ק 16 א' בודד, לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך08.01.0190
(3X2.5) ממ"ר ואביזר ח"ק 16 א', בודד על המעגל

0.00155.000.00נק'

08.01.02003X2.5 בחתך N.Y.Y נק' כח 16 אמפר, בודדת על מעגל בכבלים של
ממ"ר, בתוך תעלות מ-P.V.C. לרבות: את תעלות מ-P.V.C בכל מידה

שתדרש מהלוח ועד לנקודה, ואביזר ח"ק 16 אמפר מבקליט

0.00216.000.00יח'

נקודת ח"ק 16 א' בתעלה -- לרבות כבל NYY בחתך 3X2.5 ממ"ר08.01.0220
בתעלת כבלים. שקע "ניסקו" 16 אמפר מותקן מעל התעלה (N1) או

(NT1) משולב בתוכה

0.00135.000.00נק'

חידוש והשלמת נק' ח"ק עד 16 א' -- לרבות השלמת צנורות תה"ט או08.01.0230
עה"ט והחלפת מוליכים עד 2.5 ממ"ר לפי הצורך

0.0089.000.00נק'

חידוש והחלפת נק' ח"ק עד 16 א' --לרבות החלפת מוליכים בלבד,08.01.0240
בחתך עד 2.5 ממ"ר, לפי הצורך

0.0089.000.00נק'

נק' ח"ק 16 א' נוספת -- לנק' קיימת על מעגל כח קיים, לרבות צנרת08.01.0250
תה"ט או עה"ט, מוליכים עד 2.5 ממ"ר לפי הצורך, קופסא ואביזר ח"ק

16 אמפר טיפוס "ציתור " או שו"ע

0.0089.000.00נק'

הזזת נק' ח"ק 16 א' -- למרחק עד 2 מ', לרבות תוספת צנרת עה"ט או08.01.0260
תה"ט, מוליכים בחתך עד 2.5 ממ"ר, קופסא ואביזר ח"ק 16 אמפר,

טיפוס "ציתור" או שו"ע

0.0089.000.00נק'

נק' ח"ק תלת פז' (5X16) א' --לרבות צינור בקוטר 23 מ"מ, מוליכים08.01.0270
CEE א' מ-טיפוס (5X16) 5 ממ"ר ואביזר ח"קX2.5 בחתך

0.00463.000.00נק'

נק' ח"ק תלת פזי (5X16) א' בודדת על מעגל -- לרבות צינור בקוטר08.01.0280
(5X16) 5 ממ"ר ואביזר ח"קX2.5 מוליכים ,P.V.C 23 מ"מ, או תעלת

א' מ-טיפוס CEE, בודד על מעגל

0.00463.000.00נק'

נק' מזגן 20 א' באביזר .B.S -- לרבות צינור בקוטר 23 מ"מ, מוליכים08.01.0290
3X4 ממ"ר XLPE, סיום בקופסא בקוטר 70 מ"מ

0.00329.000.00נק'

08.01.03003X4 בחתך N.Y.Y בכבלים מסוג B.S נקודת מזגן 20 אמפר באביזר
ממ"ר XLPE בתוך תעלות P.V.C. לרבות: תעלות ה- P.V.C, בכל
מידה שתדרש, מהלוח ועד לנקודת סיום בקופסא בקוטר 70 מ"מ.

0.00370.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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נק' הזנה מפוח/מעבה למזגן מפוצל, לרבות צינור בל-שחור בקוטר "08.01.03103
2X16 מיחידת המפוח אל יחידת העיבוי, המותקנת מחוץ לבנין ומפ"ז

אמפר, אטום בפני גשם, מותקן ליד יחידת העיבוי

0.00284.000.00נק'

נק' תקשורת, לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, לקופסת חיבורים קרובה,08.01.0320
עד יציאה לאביזר בקופסת חיבורים, וחוט משיכה מניילון

0.0059.000.00נק'

נק' תקשורת בצינור נפרד, לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ מארון08.01.0330
תקשורת הקרוב עד יציאה לאביזר בקופסת, חיבורים וחוט משיכה

מניילון, צינור נפרד לכל יציאה

0.0072.000.00נק'

נק' תקשורת ברהוט, לרבות קופסת חיבורים בקוטר 55 מ"מ דוגמת08.01.0340
תגיב, משולבת בציפוי העץ, צינור בקוטר 16 מ"מ ובאורך מירבי עד 1

מ', מתעלת כבלים עד תעלתאביזרים

0.0033.000.00נק'

נק' תקשורת, לרבות צינור בקוטר 23 מ"מ מקופסת חיבורים הקרובה08.01.0350
עד יציאה לאביזר בקופסת החיבורים וחוט משיכה מניילון

0.0053.000.00נק'

נק' תקשורת בצינור נפרד, לרבות צינור בקוטר 23 מ"מ מארון08.01.0360
תקשורת הקרוב עד יציאה לאביזר בקופסת החיבורים וחוט משיכה

מניילון, צינור נפרד לכל יציאה

0.0079.000.00נק'

נק' תקשורת 23 מ"מ בריהוט, לרבות קופסת חיבורים בקוטר 55 מ"מ08.01.0370
דוגמת תגיב משולבת בציפוי העץ, צינור בקוטר 23 מ"מ מתעלת

הכבלים בריהוט עד הקופסא

0.0041.000.00נק'

נק' תקשורת 16 מ"מ נוספת -- לנק' הקיימת, על מעגל תקשורת קיים,08.01.0380
לרבות צנרת בקוטר 16 מ"מ תה"ט או עה"ט, קופסת חיבורים וחוט

משיכה מיילון

0.0041.000.00נק'

הזזת נק' תקשורת 16 מ"מ למרחק עד 2 מ', לרבות תוספת צנרת08.01.0390
בקוטר 16 מ"מ תה"ט או עה"ט, קופסת חיבורים וחוט משיכה

0.0033.000.00נק'

נק' תקשורת 23 מ"מ נוספת לנק' הקיימת, על מעגל תקשורת קיים,08.01.0400
לרבות צנרת בקוטר 23 מ"מ תה"ט או עה"ט, קופסת חיבורים וחוט

משיכה מניילון

0.0053.000.00נק'

הזזת נק' תקשורת 23 מ"מ למרחק עד 2 מ', כולל תוספת צנרת בקוטר08.01.0410
23 מ"מ תה"ט או עה"ט, קופסת חיבורים וחוט משיכה

0.0046.000.00נק'

נק' הזנה לטרמוסטט, לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ המותקן בצידו08.01.0420
האחד, ליד שקע למפוח - נחשון וסיום בקופסת מרירון "3/4, ובצידו
השני במוצא הטרמוסטט, בתוך הצינור יושחל חוט משיכה מניילון 3

מ"מ עובי

0.0033.000.00נק'

נק' הארקה לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליך בחתך 10 ממ"ר,08.01.0430
המחובר בצידו האחד לפס הארקה בלוח הקרוב ובצידו השני למיתקן

המוארך (תעלות מעל תקרה אקוסטית, מחיצות כפולות וכד')

0.00117.000.00יח'

08.01.04403X1.5 נק' לחצן חרום, לרבות צנור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך
ממ"ר ולחצן חרום עם שני מגעים, המותקן בקופסא עם מסגרת, כסוי

פלסטי שקוף לשבירה, ושילוטבקליט סנדויץ חרוט, לפי תכנית, (קופסא
(XAS-EX25 כמו "טלמניע" דגם

0.00308.000.00נק'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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נק' דוד מים חמים/גוף חמום לאמבטיה, אשר לרבות צינור בקוטר 08.01.045016
מ"מ, מוליכים בחתך 3X2.5 ממ"ר, מפ"ז דוד (2X16) א' ונורית ניאון,

כבל בחתך 3X2.5 ממ"ר מסוג NYY, מושחל מהפ"ז עד לדוד

0.00232.000.00נק'

נק' פעמון תעשייתי, לרבות צינור בקוטר 16 מ"מ, מוליכים בחתך08.01.0460
(3X1.5/220V) ממ"ר או (2X2.5/24V) ממ"ר ופעמון תעשייתי

להתקנה פנימית או חיצונית 220/24וולט לפי תכנית

0.00232.000.00נק'

פרוק נקודות חשמל -- מאור או כח לרבות פירוק צנרת, מוליכים08.01.0470
ואביזרים חיצוניים (לא ישולם בקיר המיועד לפרוק או הריסה).

0.0021.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת מאור, תקשורת וכו' להתקנה בצינור קשיח08.01.0480
מרירון בקוטר 16 מ"מ - לנק' מאור, כח, תקשורת וכד' עבור בצוע

הנקודה בצינור הנ"ל

0.0011.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת מאור, כח, תקשורת וכו' להתקנה בצנור קשיח08.01.0490
בקוטר 23 מ"מ - לנק' מאור, כח, תקשורת וכד' עבור ביצוע הנקודה

בצינור הנ"ל

0.0017.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת מאור, כח, תקשורת וכו' להתקנה בצנור פלדה08.01.0500
שחור בקוטר "3/4 - לנק' מאור, כח, תקשורת וכד' עבור בצוע הנק'
בצינור הנ"ל, בהתקנה עה"ט וכולל אביזר מתכת משוריין, הברגות

ומופות

0.0046.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת מאור, כח, תקשורת וכו' להתקנה בצינור פלדה08.01.0510
שחור בקוטר "1- לנק' מאור, כח, תקשורת וכו' עבור ביצעו הנק'
בצינור הנ"ל, בהתקנה עה"ט וכוללאביזר מתכת משוריין, הברגות

ומופות

0.0057.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת כח, מאור, תקשורת וכו' לאביזר משוריין-למחיר08.01.0520
נק' מאור, תקשורת, ח"ק וכד', עבור שימוש באביזר משוריין

0.0026.000.00נק'

תוספת מחיר לנקודת מאור, כח, תקשורת וכו' עבור שימוש באביזר08.01.0530
מוגן מים טיפוס "ד.י.ג.", "מודול" או שווה ערך

0.0027.000.00נק'

תוספת מחיר ח"ק באביזר זוגי - לנק' ח"ק חד-פזי, עבור שימוש08.01.0540
באביזר ח"ק כפול (בהרכבים)

0.0033.000.00נק'

העברת מפ"ז מאור, חק', נק' טלפון, גוף תאורה וכד' אל לוח גבס08.01.0550
המשמש לציפוי הקיר הקיים, לרבות העמקת קופסת החשמל הקיימת,

תוספת מוליכים ומהדקים לפי הצורך

0.0022.000.00נק'

0.00114.000.00נק'נק' גילוי אש כולל כבל דו גידי.08.01.0560

0.00114.000.00נק'נק' כריזה כולל כבל דו גידי.08.01.0570

0.00150.000.00נק'נק' טלפון כולל כבל 4 זוגות ואביזר בזק תיקני תה"ט או עה"ט.08.01.0580

תוספת לנק' מזגן עבור גלאי תנועה כולל מערכת כבלים מתאימה בכל08.01.0590
מידה שתדרש עבור חדר אחד, וכל החיבורים הדרושים להפסקת

פעולת המזגן.

0.00534.000.00קומפ

-אביזרים08.02

אספקה, התקנה וחיבור של אביזרים שונים בהתאם למתואר, (עבור
עבודות שאינו במסגרת הנקודות).

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.0041.000.00יח'חיבור קיר תה"ט או עה"ט08.02.0020

0.0036.000.00יח'מפ"ז מאור משוריין 10א' - יחיד או כפול או מחליף08.02.0030

08.02.0040B.S. 0.0036.000.00יח'חיבור קיר ממתכת טיפוס "וקה " 15 אמפר, חד פזי, טיפוס

0.0030.000.00יח'תקע 16 אמפר עם ראש מתברג לשקע משורין08.02.0050

0.008.000.00יח'תקע בלתי שביר 16 אמפר, 3 פינים שטוחים, טיפוס "ניסקו"08.02.0060

0.0011.000.00יח'שקע נייד בלתי שביר לתקע 1X16 אמפר - טיפוס ניסקו08.02.0070

0.0022.000.00יח'חבור קיר פלסטי משוריין טיפוס "ניסקו" 16NI אמפר08.02.0080

0.0038.000.00יח'חיבור קיר פלסטי משוריין טיפוס "ניסקו" 16N2 אמפר08.02.0090

08.02.0100.R 0.0046.000.00יח'אביזר למחשב דגם

0.0031.000.00יח'מפסק זרם 10א' יחיד או כפול, או מחליף טיפוס "ניסקו"08.02.0110

08.02.0120N1OL "0.0036.000.00יח'לחצן מואר 10א' עם נורית סימון טיפוס "ניסקו

08.02.0130NX1 "0.0022.000.00יח'קופסת הסתעפות טיפוס "ניסקו

08.02.0140NX2 "0.0027.000.00יח'קופסת הסתעפות טיפוס "ניסקו

0.0017.000.00יח'תוספת מחיר לאביזר "ניסקו" עבור התקן מוגן מים08.02.0150

08.02.01605/16A 0.00328.000.00יח'שקע עם קופסא למאמ"תים מסוג

0.00113.000.00יח'תקע 5X16A אטום ל-380V, מוגן מים08.02.0170

0.00121.000.00יח'תקע 5X32A אטום ל-380V, מוגן מים08.02.0180

0.00166.000.00יח'תקע 5X63A אטום ל- 380V, מוגן מים08.02.0190

0.0022.000.00יח'רוזטת טלפון לפי תקן חברת "הבזק"08.02.0200

0.0031.000.00יח'שקע טלפון לפי תקן ה"בזק" מ.ק. 08.02.0210583-07-110-8

0.0027.000.00יח'תקע לטלפון לפי תקן "בזק"08.02.0220

מפסיק זרם 2X15 אמפר עם נורת סימון טיפוס "דוד", להתקנה08.02.0230
בקופסא 55 מ"מ קוטר.

0.0031.000.00יח'

0.0038.000.00יח'מפ"ז דו-קוטבי עם נורית סימון ושקע 16 א', טיפוס "ד.יג." מס' 08.02.0240.3722

חיבור קיר 15 אמפר עם הארקה, דגם "ד.י.ג." טיפוס . B.S. (תה"ט או08.02.0250
עה"ט)

0.0036.000.00יח'

0.0020.000.00יח'לחצן מדרגות מואר, 10 אמפר, דגם "ד.י.ד"08.02.0260

0.0021.000.00יח'מפ"ז מאור או חיבור קיר "ציתור" או ש"ע יחיד, או כפול, או מחליף08.02.0270

0.0021.000.00יח'תוספת למפ"ז מאור, או ח"ק "ציתור" עבור התקן מוגן מים08.02.0280

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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תוספת למחיר מ"ז או חיבור קיר או רוזטת טלפון עבור שימוש באביזר08.02.0290
דוגמת "ד.י.ג.", דגם "מודול " או ש"ע

0.0010.000.00יח'

08.02.0300(NT1-6) 0.0041.000.00יח'ח"ק להתקנה בתעלה 60/60מ"מ, תוצרת "ניסקו", דגם

08.02.0310(NT2-6) 0.0054.000.00יח'ח"ק זוגי להתקנה בתעלה 60/60מ"מ, תוצרת "ניסקו", דגם

0.0033.000.00יח'יציאת טלפון שקע/תקע להתקנה בתעלה 60/60מ"מ, תוצרת "ניסקו"08.02.0320

0.0036.000.00יח'יציאת טלפון "ביונט" להתקנה בתעלה 60/60מ"מ, תוצרת "ניסקו"08.02.0330

"שוקולדה" עם 2 שקעים 1X16 אמפר כ"א ומכסה קפיצי משוריין,08.02.0340
טיפוס "וקה"

0.0052.000.00יח'

0.0057.000.00יח'"שוקולדה" עם 4 שקעים 1X16 אמפר כ"א, טיפוס "ניסקו"08.02.0350

"שוקולדה" עם 2 שקעים 1X16 אמפר כ"א ,טיפוס "ניסקו" ומאמ"ת08.02.0360
1X16 אמפר

0.0046.000.00יח'

יחידת התנעה למזגן תוצרת "אוז-און", דגם CP-2, בהתקנה תה"ט או08.02.0370
B.S .נורות סימון ושקע ,START/STOP עה"ט עם מגען 30 א', לחצני

1X16 אמפר

0.00181.000.00יח'

08.02.0380CP4-AT "0.00232.000.00יח'יחידת הגנה למזגן"עוז און

0.00338.000.00יח'יחידת הגנה למזגן דגם CP4, עד 2.5 כ"ס08.02.0390

08.02.0400ST-2 0.00205.000.00יח'יחידת הגנה למזגן של "ביטרוניקס" דגם

08.02.0410STP 0.00281.000.00יח'יחידת הגנה למזגן של "יטרוניקס" דגם

קופסא פלסטית משוריינת עם מכסה שקוף, דגם CI או ש"ע, לרבות08.02.0420
מפסיק זרם ל-3X25 א' ושלושה מבטיחים חצי אוטומטיים בגודל עד

25 א', בית תקע עם אפס והארקה

0.00259.000.00יח'

קופסא פלסטית משוריינת עם מכסה שקוף, דגם CI או ש"ע, לרבות08.02.0430
מפסיק זרם ל-3X60 א' ובית תקע עם אפס והארקה

0.00180.000.00יח'

מפסיק זרם תלת-פזי 25X3א' ל-400 וולט ועד 25 א', בקופסא08.02.0440
פלסטית ומוגנת מים

0.00138.000.00יח'

מפסיק זרם תלת-פזי ל-60X3א' 400 וולט ועד 60 א', בקופסא08.02.0450
פלסטית ומוגנת מים

0.00200.000.00יח'

0.00129.000.00יח'מ"ז משוריין ל-3X15 אמפר מוגן מים08.02.0460

0.00232.000.00יח'מ"ז משוריין ל-3X60 אמפר מוגן מים08.02.0470

0.00451.000.00יח'מ"ז משוריין ל-3X100 אמפר מוגן מים08.02.0480

08.02.0490,NA-516-210 קופסת שקעים תלת- פזית תוצרת "ניסקו", מס' קטלוגי
עם מאמתי"ם וממסר פחת 25X4/0,03- ו' או 40X4/0.03א'.

0.00578.000.00יח'

08.02.0500,PKZM 16א' למכונה מסתובבת כמוX3 יחידת התנעה מודולרית
להספק תלת-פזי עד 5 כ"ס ומוגן מים

0.00308.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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08.02.0510PKZM 20א' למכונה מסתובבת כמוX3 יחידת התנעה מודולרית
להספק תלת-פזי עד 10 כ"ס ומוגן מים

0.00463.000.00יח'

לחצן משוריין V230 10א' START או STOP בקופסא פלסטית08.02.0520
קשיחה

0.0059.000.00יח'

זוג לחצנים משוריינים STOP ו-START ונורית סימון, תוצרת08.02.0530
"טלמניע" דגם - BW82354 -ZB2, בקופסא פלסטית קשיחה

0.00110.000.00יח'

לחצנים משוריינים STOP רגיל ו-START עם נעילה או הפוך, בקופסא08.02.0540
פלסטית קשיחה

0.00124.000.00יח'

לחצן סיבובי 2 מצבי "START" ומצב "אפס" ונורית סימון, מותקנים08.02.0550
בקופסא פלסטית קשיחה

0.00108.000.00יח'

0.00110.000.00יח'אביזר "אריאל" ברצפה - שקע ל-16 א' או יציאת תקשורת08.02.0560

אביזר גילוח ל-20 וולטאמפר, לרבות קופסא עם שנאי, בידוד למתח08.02.0570
230/230 וולט

0.00110.000.00יח'

לחצני הפסקה 10 אמפר, 220 וולט, בקופסאות עם כיסוי זכוכית, ניתן08.02.0580
לשליפה מלמעלה, תה"ט

0.0095.000.00יח'

0.00292.000.00יח'תא פוטו אלקטרי דוגמת "קומטה" או שוו"ע08.02.0590

פעמון צלצולים תעשייתי להתקנה פנימית או חיצונית, בקוטר 20 ס"מ,08.02.0600
סליל 220 או 24 וולט, לפי דרישה

0.00166.000.00יח'

0.0067.000.00יח'גוף חימום לדוד חשמל08.02.0610

0.0048.000.00יח'טרמוסטט לדוד חשמל08.02.0620

0.0013.000.00יח'לחצן פעמון ביתי08.02.0630

0.0031.000.00יח'זמזם פעמון ביתי ל-12 וולט08.02.0640

0.0041.000.00יח'חיבור קיר חד-פאזי, דגם CEE - 1X16 א'08.02.0650

0.0059.000.00יח'חיבור קיר חד-פאזי, דגם CEE - 1X32 א'08.02.0660

0.0046.000.00יח'חיבור קיר תלת-פאזי, דגם CEE - 5X16 א'08.02.0670

0.0059.000.00יח'חיבור קיר תלת-פאזי, דגם CEE - 5X32 א'08.02.0680

0.00205.000.00יח'חיבור קיר תלת-פאזי, דגם CEE - 5X63 א'08.02.0690

0.00836.000.00יח'חיבור קיר תלת-פאזי, דגם CEE - 5X125 א'08.02.0700

0.0038.000.00יח'תקע חד-פאזי, דגם CEE - 1X16 א'08.02.0710

0.0054.000.00יח'תקע חד-פאזי, דגם CEE - 1X32 א'08.02.0720

0.0053.000.00יח'תקע תלת-פאזי, דגם CEE 5X16 א'.08.02.0730

0.0065.000.00יח'תקע תלת-פאזי, דגם CEE - 5X32 א'08.02.0740

0.00128.000.00יח'תקע תלת-פאזי, דגם CEE- 5X63 א'08.02.0750

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.00540.000.00יח'תקע תלת-פאזי, דגם CEE - 5X125 א'08.02.0760

0.0021.000.00יח'קופסת חיבורים משוריינת, אטומה בקוטר "08.02.07703/4

0.0027.000.00יח'קופסת חיבורים משוריינת, אטומה בקוטר "08.02.07801

0.0036.000.00יח'קופסת חיבורים משוריינת, אטומה בקוטר "08.02.07901-1/2

0.0053.000.00יח'קופסת חיבורים משוריינת, אטומה בקוטר "08.02.08002

0.008.000.00יח'קופסת הסתעפות מ"בקליט" בקוטר "08.02.08103/4

0.004.000.00יח'מכסה לקופסת הסתעפות בקוטר " 08.02.08203/4

0.004.000.00יח'מכסה לקופסת הסתעפות בקוטר " 08.02.08303/4

עמודון לחדר מחשב במידות 20X20X80 עשוי פח 2.5 מ"מ מגולבן08.02.0840
וצבוע, עם בסיס מקובע לרצפה ב4 בירגי פיליפס , פתחים עבור
שלושה שקעי שרות ושלושה שקעי מחשב,יש להכין פתח באחד

הצדדים עבור טיפול בציוד.

0.00576.000.00קומפ

-צנורות פלסטיים08.03

צנורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מעוברים מעל או מתחת לטיח או08.03.0010
בתוך יציקות, לרבות קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי
משיכה, מוכן לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)-בקוטר

16 מ"מ

0.005.000.00מ'

צנורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מעוברים מעל או מתחת לטיח או08.03.0020
בתוך יציקות, לרבות קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי
משיכה, מוכן לשימוש(עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)-בקוטר

23 מ"מ

0.008.000.00מ'

צנורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מעוברים מעל או מתחת לטיח או08.03.0030
בתוך יציקות, לרבות קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי
משיכה, מוכן לשימוש(עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)-בקוטר

29 מ"מ

0.009.000.00מ'

צנורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מעוברים מעל או מתחת לטיח או08.03.0040
בתוך יציקות, לרבות קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי
משיכה, מוכן לשימוש(עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)-בקוטר

36 מ"מ

0.0011.000.00מ'

צנורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מעוברים מעל או מתחת לטיח או08.03.0050
בתוך יציקות, לרבות קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי
משיכה, מוכן לשימוש(עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)-בקוטר

42 מ"מ

0.0016.000.00מ'

צנורות פלסטיים מטיפוס פ"ד או פ"נ מעוברים מעל או מתחת לטיח או08.03.0060
בתוך יציקות, לרבות קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי
משיכה, מוכן לשימוש(עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)-בקוטר

50 מ"מ

0.0016.000.00מ'

צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 16 מ"מ, לרבות08.03.0070
קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים

לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)

0.008.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 23 מ"מ, לרבות08.03.0080
קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים

לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)

0.009.000.00מ'

צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 29 מ"מ, לרבות08.03.0090
קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים

לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)

0.0011.000.00מ'

צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 36 מ"מ, לרבות08.03.0100
קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים

לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)

0.0013.000.00מ'

צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 42 מ"מ, לרבות08.03.0110
קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים

לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)

0.0018.000.00מ'

צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר 50 מ"מ, לרבות08.03.0120
קופסאות סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים

לשימוש (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות)

0.0015.000.00מ'

0.0023.000.00מ'צנור שרשורי דופן כפולה להתקנה תת-קרקעית בקוטר 50 מ"מ08.03.0130

צנור דגם "בזק" כהכנה לחיבור קווי בזק התקנה תת-קרקעית בקוטר08.03.0135
50 מ"מ

0.0024.000.00מ'

0.0035.000.00מ'צנור שרשורי דופן כפולה להתקנה תת-קרקעית בקוטר 80 מ"מ08.03.0140

0.0043.000.00מ'צנור שרשורי דופן כפולה להתקנה תת-קרקעית בקוטר 110 מ"מ08.03.0150

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0160
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "3/4

0.0035.000.00מ'

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0170
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "1

0.0042.000.00מ'

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0180
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "1-1/4

0.0048.000.00מ'

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0190
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "1-1/2

0.0054.000.00מ'

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0200
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "2

0.0059.000.00מ'

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0210
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "3

0.0072.000.00מ'

צנורות מים מגולווניים, לרבות זויות, קשתות, מופות, ניפלים, חוטי08.03.0220
משיכה מגולווניים, הברגות וכו' בקוטר "4

0.0091.000.00מ'

צינור מים מגולבן בקוטר "2, מכופף בחלקו העליון בקשת ברדיוס 08.03.023040
ס"מ, באורך כ-2.50 מ', מעוגן לקירות המבנה ע"י שלות מגולבנות,
לרבות חור בדופן הצינורעבור כבל לפי הצורך. מוכן לתליית כבל

חשמל

0.00129.000.00קומפ

0.00463.000.00יח'קולט ברק סטנדרטי לאנטנת טלויזיה08.03.0240

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.004.000.00מ'פרוק צינור בחתך עד "1, עם מוליכים בתוכם08.03.0250

0.006.000.00מ'פרוק צינור בחתך עד "2 ומוליכים בתוכם08.03.0260

-צנרת קשיחה וחפירה08.04

0.00124.000.00מ'צנורות P.V.C בקוטר "8, טיפוס חברת חשמל08.04.0010

0.0078.000.00מ'צנורות P.V.C. בקוטר "6, טיפוס חברת חשמל08.04.0020

0.0058.000.00מ'צנורות P.V.C בקוטר "4, טיפוס חברת חשמל08.04.0030

חפירה של תעלות בעומק 120- 90 ס"מ וברוחב עד 40 ס"מ, לרבות08.04.0040
סרט סימון כיסוי והידוק המילוי, יישור פני השטח וסילוק עודפי

חפירה, הרחבות לתאי ביקורת, לפי המתואר במפרט

0.0047.000.00מ'

תוספת מחיר לחפירת תעלה בעומק 90-120 ס"מ וברוחב 40 ס"מ בגין08.04.0050
עבודות ידיים בכל סוגי הקרקע

0.0024.000.00מ'

תוספת לחפירה של תעלות בעומק 60- 90 ס"מ ברוחב 30 ס"מ,08.04.0060
לרבות סרט סימון,כיסוי והידוק המילוי, יישור פני השטח וסילוק עודפי

חפירה, הרחבות לתאי ביקורת,לפי המתואר במפרט

0.0021.000.00מ'

תוספת מחיר לתעלה ברוחב עד 40 ס"מ עבור ניסור לחציית כביש08.04.0070
אספלט וסילוק פסולת

0.0047.000.00מ'

0.00102.000.00מ'תיקון כביש/מדרכה הנ"ל ברוחב עד 50 ס"מ ע"י אספלט בטון כנדרש08.04.0080

פירוק בלבד של מרצפות מדרכה מכל הסוגים לחפירת התעלות, לרבות08.04.0090
סילוקם למקום מורשה

0.0038.000.00מ'

אספקה והנחת מרצפות בטון חדשות במידות 45/45/5 ס"מ, לרבות08.04.0100
מלוי חול בעובי 5 ס"מ

0.00117.000.00מ"ר

תוספת מחיר לתעלה ברוחב עד 40 ס"מ עבור חציית מדרכה מרוצפת,08.04.0110
לרבות פירוק ותיקון הריצוף מכל הסוגים

0.0089.000.00מ'

0.003.000.00מ'סרט פלסטי צהוב תקני ברוחב 16 ס"מ לסימון כבל באדמה08.04.0120

אספקה והתקנת שוחת בקורת מבטון טרומי - מידות פנים 08.04.0130100/100
ס"מ,או עגולה בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 100 ס"מ, לרבות קרקעית

בטון בעובי 10 ס"מ ומכסה ב.ב. 5 טון בקוטר 60 ס"מ, חפירה
והתקנה

0.001,067.000.00יח'

תעלות בעומק 30-50 ס"מ וברוחב 20 ס"מ, לרבות סרט סימון, כיסוי08.04.0140
והידוק המילוי, ישור פני השטח וסילוק עודפי חפירה, הרחבות לתאי

בקורת הכל, לפי המתואר במפרט

0.0044.000.00מ'

תוספת מחיר לשוחת בקורת מבטון עבור מכסה רכב לעומס עד 08.04.015025
טון, לפי פרטי ח"ח

0.00360.000.00קומפ

שוחות בקורת מבטון טרומי בקוטר פנימי 60 ס"מ,עומק עד 80 ס"מ,08.04.0160
עם מכסה ב.ב 5 טון בקוטר כ-45 ס"מ לרבות חפירה והתקנה.

0.00719.000.00יח'

שוחת ביקורת מבטון טרום אך בקוטר 40 ס"מ, מכסה בקוטר 30 ס"מ08.04.0170
ועומק כ-50 ס"מ

0.00292.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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שוחה בקורת מבטון טרום אך בקוטר 80 ס"מ, מכסה ב.ב. לעומס 08.04.018025
טון בקוטר כ-50 ס"מ ובעומק כ-1.25 מ'

0.001,782.000.00יח'

חפירה ויציקה של תא בקרה לכבלי חשמל מלבני מבטון ב- 30 כולל08.04.0190
זיון, עובי הקירות 15 ס"מ, מכסה פלדה (לכל הפתח), עשוי ברזל

מחורץ 5 מ"מ עובי, הכנה לנעילה ע"י מנעול תליה לרבות צביעה ב-4
שכבות. מידות פנים מ-1.80 עד 2.00 מ', עומק כ-1.5 מ' וכולל שכבת

חצץ בעובי 5

0.003,849.000.00קומפ

שוחה טיפוס V "85" של "הבזק", לרבות חפירה, יציקת בטון וזיון,08.04.0200
מכסה.

0.001,817.000.00קומפ

הנחה או השחלה של 1-3 כבלים ומוליך נחושת, שיסופקו ע"י המזמין,08.04.0210
בתעלות או בקטעי צנורות

0.008.000.00מ'

-חוטים וכבלים08.05

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0010
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים
האחרים , לרבות חומרי העזר ועב' העזר (עבור עבודות שאינן

במסגרת הנקודות)- חוטים בחתך 1.5 ממ"ר

0.003.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0020
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזר ועב' העזר חוטים בחתך 2.5 ממ"ר

0.003.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0030
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזרועב' העזר - חוטים בחתך 4 ממ"ר

0.005.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0040
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזרועב' העזר - חוטים בחתך 6 ממ"ר

0.0010.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0050
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזרועב' העזר- חוטים בחתך 10 ממ"ר

0.0012.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0060
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזרועב' העזר- חוטים בחתך 16 ממ"ר

0.0014.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0070
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים ,לרבות כל חומרי העזר ועב'העזר - חוטים בחתך 25 ממ"ר

0.0018.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0080
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזרועב' העזר - חוטים בחתך 35 ממ"ר

0.0019.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0090
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים ,לרבות כל חומרי העזר ועב'העזר - חוטים בחתך 50 ממ"ר

0.0030.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0100
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזר ועב' העזר - חוטים בחתך 70 ממ"ר

0.0038.000.00מ'

חוטים בצבעים שונים עבור הפזות השונות, האפס והארקה המוכנסים08.05.0110
לצנורות ומחוברים בשני קצותיהם אל הלוחות או אל האביזרים

האחרים , לרבות כל חומרי העזר ועב' העזר - חוטים בחתך 95 ממ"ר

0.0045.000.00מ'

חוטי נחושת גלויים עבור הארקות, אנטנות וכו', מורכבים, מחוברים08.05.0120
ומוכנים לשימוש , מטיפוס שזור -בחתך 6 ממ"ר

0.005.000.00מ'

חוטי נחושת גלויים עבור הארקות, אנטנות וכו', מורכבים, מחוברים08.05.0130
ומוכנים לשימוש , מטיפוס שזור -בחתך 10 ממ"ר

0.007.000.00מ'

חוטי נחושת גלויים עבור הארקות, אנטנות וכו', מורכבים, מחוברים08.05.0140
ומוכנים לשימוש , מטיפוס שזור -בחתך 16 ממ"ר

0.0010.000.00מ'

חוטי נחושת גלויים עבור הארקות, אנטנות וכו', מורכבים, מחוברים08.05.0150
ומוכנים לשימוש , מטיפוס שזור -בחתך 25 ממ"ר

0.0012.000.00מ'

חוטי נחושת גלויים עבור הארקות, אנטנות וכו', מורכבים, מחוברים08.05.0160
ומוכנים לשימוש , מטיפוס שזור -בחתך 35 ממ"ר

0.0014.000.00מ'

חוטי נחושת גלויים עבור הארקות, אנטנות וכו', מורכבים, מחוברים08.05.0170
ומוכנים לשימוש , מטיפוס שזור -בחתך 50 ממ"ר

0.0022.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY, לרבות השחלה בתוך צנורות או הנחה08.05.0320
על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד, מופות

וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X1.5 ממ"ר

0.008.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0330
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, כל חומרי העזר, חומרי

בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X150+70 ממ"ר

0.00258.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N.2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0340
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X120+70 ממ"ר

0.00234.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0350
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X95+50 ממ"ר

0.00194.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0360
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X70+35 ממ"ר

0.00147.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0370
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X50+25 ממ"ר

0.00114.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0380
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X35+16 ממ"ר

0.0074.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
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כבלים מנחושת מטיפוס N.2XY., כולל השחלה בתוך צנורות או הנחה08.05.0390
על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד, מופות

וחיבור הכבל בשני קצוותיו-בחתך 3X25+16 ממ"ר

0.0058.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N.2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0400
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 5X16 ממ"ר

0.0052.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0410
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו-בחתך 5X10 ממ"ר

0.0040.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0420
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו-בחתך 3X10 ממ"ר

0.0025.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N.2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0440
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 5X6 ממ"ר

0.0022.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0450
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X6 ממ"ר

0.0014.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0460
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 5X4 ממ"ר

0.0017.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0470
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X4 ממ"ר

0.0012.000.00מ'

מגיני מתח 4 קטבי לפגיעה ישירה של ברק להתקנה על מסילה08.05.0478
כדוגמת VGH 280/4 של DEHN או שו"ע

1.001,924.001,924.00יח'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0480
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 5X2.5 ממ"ר

0.0014.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0490
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 3X2.5 ממ"ר

0.0010.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0500
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 5X1.5 ממ"ר

0.0010.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., לרבות השחלה בתוך צנורות או08.05.0510
הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי העזר, חומרי בדוד,

מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך 4X1.5 ממ"ר

0.008.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0520
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי

3X1.5 העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך
ממ"ר

0.007.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
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כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0530
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי

8X1.5 העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו -בחתך
ממ"ר

0.0017.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0540
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי
העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך

10X1.5 ממ"ר

0.0019.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0550
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי
העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך

12X1.5 ממ"ר

0.0023.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0560
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי
העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך

20X1.5 ממ"ר

0.0027.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0570
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי
העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך

12X0.5 ממ"ר

0.008.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך מטיפוס גמיש, לרבות השחלה08.05.0580
בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות, חומרי
העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך

16X0.5 ממ"ר

0.008.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך עם כבל פלדה נושא, לרבות08.05.0590
השחלה בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות,

חומרי העזר, חומרי בדוד, מופותוחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך
3X4 ממ"ר

0.0023.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס NXY2., אך עם כבל פלדה נושא, לרבות08.05.0600
השחלה בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות,

חומרי העזר, חומרי בדוד, מופות וחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך
4X6 ממ"ר

0.0038.000.00מ'

כבלים מנחושת מטיפוס N2XY., אך עם כבל פלדה נושא, לרבות08.05.0610
השחלה בתוך צנורות או הנחה על קונסטרוקציות או בתוך תעלות,

חומרי העזר, חומרי בדוד, מופותוחיבור הכבל בשני קצוותיו - בחתך
4X10 ממ"ר

0.0052.000.00מ'

0.0017.000.00מ'מהדק ל"גרנד" מנחושת לכבל 6 ממ"ר08.05.0620

0.0038.000.00מ'מהדק ל"גרנד" מנחושת לכבל 25 ממ"ר08.05.0630

0.008.000.00מ'פרוק כבל בחתך עד 5X6 ממ"ר.08.05.0640

0.008.000.00מ'פרוק כבל עד 5X16 ממ"ר.08.05.0650

0.0012.000.00מ'פרוק כבל עד 3X50 ממ"ר08.05.0660

0.0017.000.00מ'פרוק כבל בחתך מעל 3X50 ממ"ר08.05.0670

כתב כמויות ספריית המחירים
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יציקת מופה אפוקסית או שרוולי לחץ לחבור כבלים קרועים בתוך08.05.0680
הקרקע בחתך עד 5X6 ממ"ר

0.00295.000.00יח'

יציקת מופה אפוקסית או שרוולי לחץ לחבור כבלים קרועים בתוך08.05.0690
הקרקע בחתך עד 5X16 ממ"ר

0.00352.000.00יח'

חפירה וגילוי קצוות של כבלי חשמל פגועיים בעומק של כ-1 מ'ובשטח08.05.0700
של עד 2 מ"ר, כולל ריפוד חול כיסוי והחזרת מצב לקדמותו, הכל

קומפלט

0.00283.000.00יח'

הגנה בפני האש של כבלים ומעברי הכבלים לפי הצורך בחומר איטום08.05.0710
מסוג "FLAMASTIK" (לפי תקן DIN.UL לפחות) או ש.ע. לרבות ניקוי
שטח הריסוס, ריסוס או מריחה, וריסוס או מריחה חוזרים לפי הצורך,

לפי הוראות היצרן

0.00534.000.00מ"ר

-קונסטרוקציה/תיבות/תעלות לעבודות שאינן במסגרת הנקודות08.06

קונסטרוקצית פלדה מגולוונת, מחורצת, עם שלות לרבות הציוד וציוד08.06.0010
העזר, להרכבת צנורות או כבלים עליהם, קידוח, יריות, ברגים,

העשויה מזויתן 40X40X4 מ"מ,חתוך באורך לפי הנדרש. הכל כמפורט
בתאור הטכני

0.0022.000.00מ'

קונסטרוקצית פלדה מגולוונת, מחורצת, עם שלות לרבות הציוד וציוד08.06.0020
העזר, להרכבת צנורות או כבלים עליהם, קידוח, יריות, ברגים,

העשויה מפרופיל Z 40X40X40X4 מ"מ, חתוך באורך לפי
הנדרש.הכל כמפורט בתאור הטכני

0.0025.000.00מ'

קונסטרוקצית פלדה מגולוונת, מחורצת, עם שלות לרבות הציוד וציוד08.06.0030
העזר, המוכה להרכבת צנורות או כבלים עליהם, כולל קידוח, יריות,

ברגים, העשויה מפרופיל U 80X40X3 מ"מ, חתוך באורך לפי הנדרש.
הכל כמפורט בתאור הטכני

0.0013.000.00מ'

תעלות או מגשים, או מכסים עבור כבלי טלפון, חשמל, העשויות מפח08.06.0040
פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, בגודל הנדרש, עם שלות, לרבות הציוד

וציוד העזר, קידוח, יריות, ברגים, הכל כמפורט בתאור הטכני

0.0076.000.00מ"ר

תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב-3 שכבות או מפח מגולבן בעובי08.06.0050
1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, לרבות חיזוק

הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 12/6 ס"מ

0.0045.000.00מ'

תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב-3 שכבות או מפח מגולבן בעובי08.06.0060
1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, לרבות חיזוק

הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 40/15 ס"מ

0.00113.000.00מ'

תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב-3 שכבות או מפח מגולבן בעובי08.06.0070
1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, לרבות חיזוק

הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 30/10 ס"מ

0.0098.000.00מ'

תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב-3 שכבות או מפח מגולבן בעובי08.06.0080
1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, לרבות חיזוק

הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 20/10 ס"מ

0.0087.000.00מ'

תעלות עם מכסה מפח פלדה צבוע ב-3 שכבות או מפח מגולבן בעובי08.06.0090
1.5 מ"מ, מותקנות על קיר או תלויות על התקרה, לרבות חיזוק

הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 60/20 ס"מ

0.00128.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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תעלות עם מכסה מרשת מגולבנת, מותקנות על קיר או תלויות על08.06.0100
התקרה, לרבות חיזוק הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 20/10

ס"מ

0.0063.000.00מ'

תעלות עם מכסה מרשת מגולבנת, מותקנות על קיר או תלויות על08.06.0110
התקרה, לרבות חיזוק הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 30/10

ס"מ

0.0067.000.00מ'

תעלות עם מכסה מרשת מגולבנת, מותקנות על קיר או תלויות על08.06.0120
התקרה, לרבות חיזוק הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 40/10

ס"מ

0.0094.000.00מ'

תעלות עם מכסה מרשת מגולבנת, מותקנות על קיר או תלויות על08.06.0130
התקרה, לרבות חיזוק הקונסטרוקציה, קונזולות וכו', במידות 60/10

ס"מ

0.00140.000.00מ'

מדרך מפח פלדה מרוג 4 מ"מ עובי, עם "חיספוס" למניעת החלקה,08.06.0140
מעובד לפי דרישה, לרבות 4 שכבות צבע כנדרש

0.00107.000.00מ"ר

תעלות עשויות מ-פי.וי.סי. מוקשה במידות 6/4 ס"מ, עם מכסה08.06.0150
ומהדקים להחזקת הכבלים, לרבות אמצעי חיבור וכלים הנדרשים

0.0020.000.00מ'

תעלות עשויות מ-פי.וי.סי. מוקשה במידות 2/2 ס"מ, עם מכסה08.06.0160
ומהדקים להחזקת הכבלים, לרבות אמצעי חיבור וכלים הנדרשים

0.0014.000.00מ'

תעלות עשויות מ-פי.וי.סי. מוקשה במידות 3/2.5 ס"מ, עם מכסה08.06.0170
ומהדקים להחזקת הכבלים, לרבות אמצעי חיבור וכלים הנדרשים

0.0020.000.00מ'

תעלות עשויות מ-פי.וי.סי. מוקשה במידות 6/6 ס"מ, עם מכסה08.06.0180
ומהדקים להחזקת הכבלים, לרבות אמצעי חיבור וכלים הנדרשים

0.0035.000.00מ'

תעלות עשויות מ-פי.וי.סי. מוקשה במידות 12/6 ס"מ, עם מכסה08.06.0190
ומהדקים להחזקת הכבלים, לרבות אמצעי חיבור וכלים הנדרשים

0.0041.000.00מ'

תעלות עשויות מ-פי.וי.סי. מוקשה במידות 20/10 ס"מ, עם מכסה08.06.0200
ומהדקים להחזקת הכבלים, לרבות אמצעי חיבור וכלים הנדרשים

0.0059.000.00מ'

0.0021.000.00מ'תוספת מחיצה לתעלת פי.וי.סי עד למידה 08.06.021012/6

0.0021.000.00יח'פינות וסיומות לתעלות מ-P.V.C מוקשה במידות 6X6 ס"מ08.06.0220

0.008.000.00יח'סיומות לתעלות מ- P.V.C קשיח במידות 12X6 ס"מ08.06.0230

0.0013.000.00יח'פינות סופיות לתעלות מ- P.V.C קשיח במידותת 6X4 ס"מ08.06.0240

0.0017.000.00יח'פינות סופיות לתעלות מ- P.V.C קשיח במידות 6X6 ס"מ08.06.0250

0.0021.000.00יח'פינות סופיות לתעלות מ- P.V.C קשיח במידות 12X6 ס"מ08.06.0260

סולם ורטיקלי עשוי מפח ברזל מגולבן בעובי 2 מ"מ ברוחב 40 ס"מ08.06.0270
להנחת כבלים עליו

0.0037.000.00מ'

סולם ורטיקלי עשוי מפח ברזל מגולבן בעובי 2 מ"מ ברוחב 60 ס"מ08.06.0280
להנחת כבלים עליו

0.0042.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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08.06.0290ATM-1 30 ס"מ תוצרת "עוז און" דגםX45X17 ארון תקשורת במידות
או ש.ע.

0.00215.000.00יח'

08.06.0300ATM-2 60 ס"מ תוצרת "עוז און" דגםX40X17 ארון תקשורת במידות
או ש.ע.

0.00258.000.00יח'

08.06.0310ATM-3 60 ס"מ תוצרת "עוז און" דגםX60X17 ארון תקשורת במידות
או ש.ע.

0.00360.000.00יח'

08.06.0320ATM-4 80 ס"מ תוצרת "עוז און" דגםX60X17 ארון תקשורת במידות
או ש.ע.

0.00451.000.00יח'

תיבת הסתעפות לטלפון ותקשורת פנימית, עשויה מעץ, לפי המתואר,08.06.0330
עם דלתות, דפנות בעובי 2 ס"מ וגב עץ 2.5 ס"מ עובי, צבועה ב-4

שכבות, מותאם לתקן ה"בזק" - במידות 120/120/20 ס"מ

0.00252.000.00יח'

תיבת הסתעפות לטלפון ותקשורת פנימית, עשויה מעץ, לפי המתואר,08.06.0340
עם דלתות, דפנות בעובי 2 ס"מ וגב עץ 2.5 ס"מ עובי, צבועה ב-4

שכבות, מותאם לתקן ה"בזק" - במידות 60/80/20 ס"מ

0.00177.000.00יח'

תיבת הסתעפות לטלפון ותקשורת פנימית, עשויה מעץ, לפי המתואר,08.06.0350
עם דלתות, דפנות בעובי 2 ס"מ וגב עץ 2.5 ס"מ עובי, צבועה ב-4

שכבות, מותאם לתקן ה"בזק" - מוכן לשימוש,כפולה במידות
2X 60/80/20 ס"מ

0.00297.000.00יח'

תיבת הסתעפות לטלפון ותקשורת פנימית, עשויה מעץ, לפי המתואר,08.06.0360
עם דלתות, דפנות בעובי 2 ס"מ וגב עץ 2.5 ס"מ עובי, צבועה ב-4

שכבות, מותאם לתקן ה"בזק" - במידות 60/40/15 ס"מ

0.00154.000.00יח'

ארגז עץ במידות עד 30/30/30 ס"מ עבור התקנה של הרמקולים, צבוע08.06.0370
כנדרש

0.0079.000.00יח'

תעלות אלומיניום בצורת U במידות 80/40/5.5 מ"מ תלויות מתחת08.06.0380
לתקרה, לרבות תליות ע"י מוטות הברגה באורך כדרוש, הצטלבויות,

זויות וכו'.

0.0076.000.00מ'

צינור מים מגולבן מסוג ב' בקוטר "1-1/4 ובאורך לפי הנדרש, לרבות08.06.0390
קשתות, מעוגן לקיר. הצנור עבור חיבור זרקורים, 4 קלמרות

מגולוונות לחיבור זרקורים לכל 1 מ' אורך של הצינור

0.00149.000.00מ'

0.0010.000.00מ'כבל רב-גידי מגולבן מפלדה בקוטר 6 מ"מ08.06.0400

0.0016.000.00מ'כבל נושא רב-גידי מגולבן מפלדה בקוטר 10 מ"מ08.06.0410

0.0027.000.00יח'מותחנים לכבל רב גידי08.06.0420

0.006.000.00יח'מהדקי אויר לכבל רב גידי08.06.0430

-הארקות08.07

מוט ברזל בקוטר 12 מ"מ מונח ביסודות, בקורות יסוד ועמודים בהיקף08.07.0010
המבנה. לרבות: מחזיקי מרחק, התחברות לזיון הברזל ע"י ריתוך, לפי

המפרט

0.0020.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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יציאות פס הארקה מפלדה ע"י ברזל מגולוון במידות 50X4 מ"מ,08.07.0020
מותקן בקיר עבור התחברות אל אלקטרודות או מוליכי יציאה. לרבות
ריתוך אל הטבעת המרכזית, גמר עם בורג מרותך מגולוון בקוטר "1/2

וקופסת פטיש בקוטר "1, באורך ממוצע של כ-3 מ'.

0.00463.000.00יח'

אלקטרודה ורטיקלית עשויה ממוט פלדה מצופה נחושת דוגמת08.07.0030
"קופרוולד" או ש"ע בקוטר 19 מ"מ ובאורך כ-2.5 מ'. לרבות: תקיעתו
באדמה, התקנה, שילוט וחיבור אל מוליך הארקה, כמתואר במפרט

הטכני

0.00432.000.00יח'

אלקטרודה ורטיקלית עשויה ממוט פלדה מצופה נחושת דוגמת08.07.0040
"קופרוולד" או ש"ע בקוטר 19 מ"מ ובאורך כ-3.5 מ'. לרבות: תקיעתו
באדמה, התקנה, שילוט וחיבור אל מוליך הארקה, כמתואר במפרט

הטכני

0.00463.000.00יח'

שוחת ביקורת בקוטר 40 ס"מ עם מכסה קוני ובעומק 50 ס"מ. לרבות08.07.0050
חפירה, רצפת בטון בעובי 10 ס"מ וסימון

0.00432.000.00יח'

פס הארקה מלבני להשוואת פוטנציאלים מורכב ליד לוח החשמל, עשוי08.07.0060
מפח נחושת באורך כ- 1 מ' ובחתך 50/5 מ"מ, לרבות 15 ברגים
בקוטר "3/8, עשויים מפליז עם דיסקיות קפיציות ואומים, חורים

מותאמים לברגים והתקנה

0.00370.000.00יח'

0.00124.000.00קומפגישור מונה מים כנדרש, לרבות שלט אזהרה08.07.0070

0.0031.000.00יח'חבק הארקה מנחושת לצנורות מים בקוטר עד "08.07.00801 1/2

0.0054.000.00יח'חבק הארקה מנחושת לצנורות מים בקוטר "08.07.00902

0.0078.000.00יח'חבק הארקה מנחושת לצנורות מים בקוטר "08.07.01003

0.0036.000.00יח'החלפת מהדק הארקה למהדק תקני עד לקוטר "08.07.01102

-מנועים וציוד/שיפוץ והתקנה. חיבור מנועים וציוד.08.08

חיבור מנועים עד 1 כ"ס, לרבות אספקת חומרי העזר, צינור גמיש08.08.0010
משוריין למים, הלחמת מופות, ציוד עזר, הפעלה, בדיקת סדר הפזות,

כיוון הסיבובים, תיקונים לפי הצורך.

0.00124.000.00יח'

חיבור מנועים עד 5 כ"ס, לרבות אספקת חומרי העזר, צינור גמיש08.08.0020
משוריין למים, הלחמת מופות, ציוד עזר, הפעלה, בדיקת סדר הפזות,

כיוון הסיבובים, תיקונים לפי הצורך.

0.00135.000.00יח'

חיבור מנועים חד -פאזיים עד 1/2 כ"ס, לרבות אספקת חומרי העזר,08.08.0030
צינור גמיש משוריין למים, הלחמת מופות, ציוד עזר, הפעלה, בדיקת

סדר הפזות, כיוון הסיבובים,תיקונים לפי הצורך.

0.00106.000.00יח'

חיבור ציוד בהספק עד KW 2,5 לרבות אספקת חומרי עזר, עבודות08.08.0040
עזר, צינור מים גמיש ושוריין, מופות, הפעלות, תיקונים לפי הצורך,

0.00135.000.00יח'

חיבור ציוד בהספק מ - 6 עד - KW 9 לרבות אספקת חומרי עזר,08.08.0050
עבודות עזר, צינור מים גמיש ושוריין, מופות, הפעלות, תיקונים לפי

הצורך,

0.00171.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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חיבור ציוד בהספק מ - 6 עד KW 9 לרבות אספקת חומרי עזר,08.08.0060
עבודות עזר, צינור מים גמיש ושוריין, מופות, הפעלות, תיקונים לפי

הצורך,

0.00205.000.00יח'

חיבור ציוד בהספק מ- 9 עד KW 15 לרבות אספקת חומרי עזר,08.08.0070
עבודות עזר, צינור מים גמיש ושוריין, מופות, הפעלות, תיקונים לפי

הצורך,

0.00216.000.00יח'

חיבור ציוד בהספק מ - 15 עד - KW 30 לרבות אספקת חומרי עזר,08.08.0080
עבודות עזר, צינור מים גמיש ושוריין, מופות, הפעלות, תיקונים לפי

הצורך,

0.00237.000.00יח'

חיבור דוד מים חמים ציוד בהספקים שונים עם חיבור הטרמוסטט,08.08.0090
לרבות אספקת חומרי עזר, עבודות עזר, צינור מים גמיש ושוריין,

מופות, הפעלות, ותיקונים לפי הצורך

0.00165.000.00יח'

חיבור אביזר פיקוד כמו טרמוסטט, פרסוסטט, מפסק גבולי, סולינואיד08.08.0100
וכו, אספקה והתקנה או תיקונים לפי הצורך.

0.00155.000.00יח'

גוף חימום לאמבטיה מטיפוס "אינפרא-אדום", מאושר על פי התקן08.08.0110
להתקנה על הקיר, בהספק 2000 ווט

0.00281.000.00יח'

קונבקטור חשמלי בהספק 1 קוו"ט, תוצרת "פרג" דגם "כרמל" או ש"ע,08.08.0120
בעל ויסות טרמוסטטי ושתי דרגות חום, מותקן על הקיר או בעמידה

על רגליות או גלגליות

0.00394.000.00יח'

קונבקטור חשמלי בהספק 2 קוו"ט, תוצרת "פרג" דגם "כרמל" או ש"ע,08.08.0130
בעל ויסות טרמוסטטי ושתי דרגות חום, מותקן על הקיר או בעמידה

על רגליות או גלגליות

0.00449.000.00יח'

קונבקטור חשמלי בהספק 2.5 קוו"ט, תוצרת "פרג" דגם "כרמל" או08.08.0140
ש"ע, בעל ויסות טרמוסטטי ושתי דרגות חום, מותקן על הקיר או

בעמידה על רגליות או גלגליות

0.00473.000.00יח'

מפזר חום חשמלי, תוצרת "פרג", דגם "סיני" או ש"ע, עם מפוח08.08.0150
צנטרפוגלי שקט ופיקוד ע"י טרמוסטט בהספק 2 קוו"ט

0.00495.000.00יח'

מפזר חום חשמלי, תוצרת "פרג", דגם "סיני" או ש"ע, עם מפוח08.08.0160
צנטרפוגלי שקט ופיקוד ע"י טרמוסטט בהספק 3 קוו"ט

0.00629.000.00יח'

0.001,007.000.00יח'מכשיר ונטקסיה בקוטר "08.08.01706

0.001,232.000.00יח'מכשיר ונטקסיה בקוטר "08.08.01809

0.001,642.000.00יח'מכשיר ונטקסיה בקוטר "08.08.019012

ווסת מהירות אלקטרוני למאוורר ונטקסיה (2 כיוונים לפחות) עד קוטר08.08.0200
12"

0.00258.000.00יח'

התקנה בלבד של מאוורר תקרה, לרבות סיתות חור/חריץ בתקרה08.08.0210
לגילוי זיון הברזל, התקנת וו נשיאה, תיקון טיח והחלקה לפי הצורך

0.00149.000.00יח'

התקנה בלבד על קיר של מפוח ונטקסיה עד קוטר "12, לרבות מסגרת08.08.0220
משולבת בקיר, איטום, שיקום, חציבות וכד'

0.00370.000.00קומפ

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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שיפוץ מפוח ונטקסיה עד קוטר "12, לרבות פרוק והתקנה, בדיקה,08.08.0230
ניקוי, שימון, חיזוק וכד'.

0.00350.000.00קומפ

שיפוץ מאוורר קיר עד קוטר "12, לרבות בדיקה, ניקוי, שימון, חיזוק,08.08.0240
וכד'.

0.00350.000.00קומפ

-חציבות / מעברים / פרוקים08.09

עבודות חיצובים מעברים חריצים וכו' יבוצעו באישור מוקדם של
המפקח. עבודות חציבת חריצים וכו' אשר אינם נכללים במחירי

הסעיפים בעבורם הם מבוצעים יאושרו בכתב ע"י המפקח קודם ביצוע
העבודה. כל עבודות פריצת פתח/חור יבוצע בקידוח יהלום. קודם

ביצוע הקידוח יש לבדוק כי המ

פרוק אביזרים - כגון מפ"ז מאור, חי"ק, יציאות תקשורת וכד', לרבות08.09.0020
כיסוי המקום ע"י טיח או מכסה, לפי הדרישה

0.0020.000.00קומפ

ביצוע מעברים ורטיקליים או אופקיים בקירות/רצפות הבטון בעובי08.09.0030
20-30 ס"מ, עבור צנרת חשמל ותקשורת בין הקומות. המעברים

יבוצעו ע"י חציבה או קדיחה בבטונים בין הקומות, כל פתח בקוטר 10
3- ס"מ. לרבות תיקון וישור בטיח, החלקה.

0.00114.000.00קומפ

ביצוע מעברים ורטיקליים או אופקיים בקירות/רצפות הבטון בעובי08.09.0040
20-30 ס"מ, עבור צנרת חשמל ותקשורת בין הקומות. המעברים

יבוצעו ע"י חציבה או קדיחה בבטונים בין הקומות, כל פתח בקוטר 30
20- ס"מ. לרבות תיקון וישור בטיח, החלקה.

0.00165.000.00קומפ

0.0027.000.00מ'חיצוב חריץ, בבטון קיים, להכנסת צינורות עד קוטר "08.09.00501 1/2

פתיחת פס במרצפות טרצו או קרמיקה במבנה הקיים, להנחת צנרת08.09.0060
חשמל, כיסוי, שיקום והחזרת המצב לקדמותו, לרבות מרצפות או

אריחי קרמיקה החדשות לפי הצורך.

0.00194.000.00מ'

פרוק מכונה חשמלית כמו מזגן, מאורר תקרה, מפוח קיר וכד', ופנויו08.09.0070
למחסן בשטח המבנה

0.0053.000.00קומפ

-אביזרים ללוחות חשמל08.10

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0010
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X25 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.00336.000.00יח'

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0030
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X40 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.00581.000.00יח'

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0050
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X60 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.00776.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0070
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X100 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.001,180.000.00יח'

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0090
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X160 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.002,067.000.00יח'

0.003,718.000.00יח'כנ"ל אך אלקטרוני08.10.0100

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0110
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X250 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.002,583.000.00יח'

0.004,347.000.00יח'כנ"ל אך אלקטרוני08.10.0120

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, כולל הגנה מגנטית08.10.0130
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקודמרחוק. זרם נומינלי 3X400 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.003,247.000.00יח'

0.004,698.000.00יח'כנ"ל אך אלקטרוני08.10.0140

מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כדוגמת NZM, לרבות הגנה מגנטית08.10.0150
נגד קצר והגנה טרמית ניתנת לויסות בפני זרם יתר וניתן להרכיב עליו
סלילים להפסקה ע"י פיקוד מרחוק. זרם נומינלי 3X630 א' וזרם קצר

15 קילואמפר.

0.004,575.000.00יח'

0.005,428.000.00יח'כנ"ל אך אלקטרוני08.10.0160

תוספת מחיר למגעי עזר להתקנה על המפ"ז הנ"ל מטיפוס .N.O או08.10.0170
.N.C.

0.00196.000.00יח'

08.10.0180T.E. תוספת מחיר למפסיק זרם חצי אוטומטי עבור סליל הפסקה
מותקן על המפסק.

0.00404.000.00יח'

0.00404.000.00יח'תוספת עבור סליל הפסקה T.C מותקן על המפסק.08.10.0190

0.00646.000.00יח'מפסק זרם מדגם NZMH ל-4X160 אמפר.08.10.0200

0.00389.000.00יח'מנתק הספק מדגם PKZM ל-1-10 אמפר.08.10.0210

0.00130.000.00יח'קופסא ל-MKF מסוג RA-41, לא אטומה.08.10.0220

08.10.0230.0.3-10A 0.00454.000.00יח'הגנה דפרנציאלית להגברת הארקה ברגישות בין

יחידת התנעה למנוע להספק עד 5 כ"ס, לרבות הגנה לזרם קצר וזרם08.10.0240
יתר, עם 4 מגעי עזר וסליל חוסר מתח.

0.00324.000.00יח'

יחידת התנעה למנוע להספק של 5 -10 כ"ס, לרבות הגנה לזרם קצר08.10.0250
וזרם יתר, עם 4 מגעי עזר וסליל חוסר מתח.

0.00389.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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יחידת התנעה למנוע להספק של 15-10 כ"ס, לרבות הגנה לזרם קצר08.10.0260
וזרם יתר, עם 4 מגעי עזר וסליל חוסר מתח. .

0.00646.000.00יח'

מאמ"ת - מפ"ז חצי-אוטומטי עד 1X25 אמפר, עם הגנה מגנטית נגד08.10.0270
זרם קצר והגנה טרמית קבועה בפני זרם יתר, עומד בזרמי קצר 10

קילו-אמפר (מושהה או מהיר).

0.0061.000.00יח'

0.0083.000.00יח'מאמ"ת עד 1X50 אמפ', ז"ק 10 ק"א.08.10.0280

0.00105.000.00יח'מאמ"ת עד 1X25 אמפ', עם ניתוק אפס, ז"ק 10 ק"א.08.10.0290

0.0099.000.00יח'מאמ"ת דו-פאזי עד 2X25 אמפר, ז"ק 10 ק"א.08.10.0300

0.00220.000.00יח'מאמ"ת תלת-פאזי עד 3X25 אמפר, ז"ק 10 ק"א.08.10.0310

0.00324.000.00יח'מאמ"ת תלת-פאזי עד 3X50 אמפר, ז"ק 10 ק"א.08.10.0320

מאמ"ת תלת-פאזי עד 3X63 אמפר, עם הגנה מגנטית נגד זרם קצר08.10.0330
והגנה טרמית קבועה בפני זרם יתר, עומד בזרמי קצר 10 ק"א

(מושהה או מהיר).

0.00590.000.00יח'

0.00302.000.00יח'מאמ"ת תלת-פאזי עד 3X25 אמפר, עם ניתוק אפס, ז"ק 10 ק"א.08.10.0340

0.0048.000.00יח'מאמ"ת חד-פאזי 1X2 אמפר, ז"ק 10 ק"א.08.10.0350

0.0090.000.00יח'מאמ"ת דו-פאזי 2X4 אמפר, ז"ק 10 ק"א.08.10.0360

08.10.03703X25 מאמ"ת לרבות קופסא, מפ"ז חצי-אוטומטי, תלת-פאזי עד
אמפר, הגנה מגנטית נגד זרם קצר והגנה טרמית קבועה בפני זרם

יתר, עומד בזרמי קצר 10 ק"א (מושהה או מהיר).

0.00327.000.00יח'

מאמ"ת ראשי עם ממסר פחת ל-4 קוטבים , אינטגרלי עד 200 אמפר,08.10.0380
עם הגנה מגנטית נגד זרם קצר והגנה טרמית קבועה בפני זרם יתר,

עומד בזרמי קצר 10 ק"א (מושההאו מהיר).

0.005,165.000.00יח'

0.003,223.000.00יח'ממסר פחת פוררנציונלי 200X4 יח/5-0 א' /2-0 שנ'08.10.0390

08.10.0400.N.O. או N.C. 0.00196.000.00יח'תוספת מחיר למגעי עזר מטיפוס מודולרי

0.0026.000.00יח'תוספת מחיר עבור מגשר לשני מאמתי"ם חד-פזיים.08.10.0410

08.10.04201X25 תוספת מחיר עבור מאמ"ת חד-פזי מסוג "וסטינגהאוז" עד
אמפר

0.0042.000.00יח'

0.0026.000.00יח'תוספת מחיר עבור מגשר ל-3 מאמתי"ם חד- פאזיים.08.10.0430

08.10.04401X63 תוספת מחיר עבור מאמ"ת חד-פזי מסוג "וסטינגהאוז" עד
אמפר

0.0053.000.00יח'

0.0042.000.00יח'תוספת מחיר עבור מגשר ל-4 מאמתי"ם חד- פזיים.08.10.0450

0.0036.000.00יח'מסילה לחצי-אוטומט מפח מגולבן באורך הנדרש .08.10.0460

0.0075.000.00יח'מפ"ז "פקט" X 16 3 א' לניתוק בעומס.08.10.0470

0.0094.000.00יח'מפ"ז "פקט" 25X3 א' לניתוק בעומס.08.10.0480
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0.00129.000.00יח'מפ"ז "פקט" 40X3 א' לניתוק בעומס.08.10.0490

0.00166.000.00יח'מפ"ז "פקט" 63X3 א' לניתוק בעומס.08.10.0500

0.00245.000.00יח'מפ"ז "פקט" 80X3 א' לניתוק בעומס.08.10.0510

0.00266.000.00יח'מפ"ז "פקט" 100X3 לניתוק בעומס.08.10.0520

0.00372.000.00יח'מפ"ז "פקט" 200X3 לניתוק בעומס.08.10.0530

0.00439.000.00יח'מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 3X250 אמפר.08.10.0540

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 3X16 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0550
ומצב "אפס".

0.00119.000.00יח'

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 3X25 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0560
ומצב "אפס".

0.00149.000.00יח'

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 3X63 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0570
ומצב "אפס".

0.00194.000.00יח'

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 3X100 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0580
ומצב "אפס".

0.00378.000.00יח'

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 4X40 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0590
ומצב "אפס".

0.00260.000.00יח'

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 4X63 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0600
ומצב "אפס".

0.00581.000.00יח'

מפ"ז "פקט" לניתוק בעומס זרם 4X250 אמפר, מחליף עם שני מצבים08.10.0610
ומצב "אפס".

0.00646.000.00יח'

0.0042.000.00יח'מפ"ז מוגן מים מתחת לטיח ומעל לטיח. .08.10.0620

0.0048.000.00יח'מפ"ז מודולרי 1X16 אמפר.08.10.0630

0.0048.000.00יח'מפ"ז מודולרי 1X25 אמפר.08.10.0640

0.0067.000.00יח'מפ"ז מודולרי 2X16 אמפר.08.10.0650

0.0079.000.00יח'מפ"ז מודולרי 2X25 אמפר.08.10.0660

0.0092.000.00יח'מפ"ז מודולרי 2X40 אמפר.08.10.0670

0.00130.000.00יח'מפ"ז מודולרי 3X16 אמפר.08.10.0680

0.00143.000.00יח'מפ"ז מודולרי 3X25 אמפר.08.10.0690

0.00183.000.00יח'מפ"ז מודולרי 3X40 אמפר.08.10.0700

0.00236.000.00יח'מפ"ז מודולרי 3X63 אמפר.08.10.0710

0.0079.000.00יח'מפ"ז מודולרי, אך מחליף שני מצבים ומצב "אפס" ל-1X16 אמפר.08.10.0720

0.00130.000.00יח'מפ"ז מודולרי, אך מחליף שני מצבים ומצב "אפס" ל-3X25 אמפר.08.10.0730
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0.0066.000.00יח'לחצן מודולרי מואר. .08.10.0740

08.10.0750.400V ,3 אמפרX16 0.00119.000.00יח'מגען

08.10.0760.400V ,3 אמפרX20 0.00135.000.00יח'מגען

08.10.0770.400V ,3 אמפרX30 0.00166.000.00יח'מגען

08.10.0780.400V ,3 אמפרX40 0.00209.000.00יח'מגען

08.10.0790.400V ,3 אמפרX60 0.00372.000.00יח'מגען

08.10.0800.400V ,3 אמפרX100 0.00519.000.00יח'מגען

0.00297.000.00קומפחיגור מכני לזוג מגענים עד 40 אמפר08.10.0810

0.00776.000.00קומפחיגור מכני לזוג מגענים עד 100 אמפר08.10.0820

0.00119.000.00יח'ממסר פיקוד ל-4 מגעים08.10.0830

0.00167.000.00יח'ממסר פיקוד ל-8 מגעים08.10.0840

ממסר השהייה עם זוג מגעים מתחלפים, כאשר פעולה מיידית עם08.10.0850
קבלת מתח, חזרה למצב רגיל לאחר 30 שניות, עם אפשרות לכוון

לאחר הפסקת מתח.

0.00233.000.00יח'

ממסר השהייה עם זוג מגעים מתחלפים, כאשר פעולה מיידית עם08.10.0860
קבלת מתח, חזרה למצב רגיל לאחר 60 שניות, עם אפשרות לכוון

לאחר הפסקת מתח.

0.00454.000.00יח'

0.00196.000.00יח'ממסר חוסר פזה.08.10.0870

0.00179.000.00יח'ממסר צעד ל-3X16 אמפר.08.10.0880

0.00149.000.00יח'ממסר צעד ל-2X16 אמפר.08.10.0890

0.00119.000.00יח'ממסר לחדר מדרגות ל- 1X16 אמפר, עם זמן השהייה ל-5-0 דקות.08.10.0900

0.00209.000.00יח'ממסר ננעל ל-4X10 אמפר עם מגען מסוג DIL-08-31/V או ש"ע08.10.0910

0.00260.000.00יח'שנאי 230/24 וולט, ל-100 ו"א.08.10.0920

0.00389.000.00יח'שנאי 230/24 וולט, 250 ו"א08.10.0930

0.00904.000.00יח'שנאי 230/24 וולט, 500 ו"א.08.10.0940

0.001,129.000.00יח'שנאי 230/24 וולט, 750 ו"א.08.10.0950

0.00646.000.00יח'שנאי 230/110 וולט , 500 ו"א.08.10.0960

0.001,543.000.00יח'שנאי 230/110 וולט, 1000 ו"א.08.10.0970

0.00236.000.00יח'ממסר פחת 2X25 א', דגם A עם רגישות 30 מיליאמפר.08.10.0980

0.00348.000.00יח'ממסר פחת 2X40 א' דגם A עם רגישות 30 מיליאמפר.08.10.0990

0.00404.000.00יח'ממסר פחת 4X25 א' דגם A, עם רגישות 30 מיליאמפר.08.10.1000

כתב כמויות ספריית המחירים
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0.00454.000.00יח'ממסר פחת 4X40 א' דגם A עם רגישות 30 מיליאמפר.08.10.1010

0.00517.000.00יח'ממסר פחת 4X40 א' דגם A עם רגישות 300 מיליאמפר.08.10.1020

0.00646.000.00יח'ממסר פחת 4X63 א' דגם A עם רגישות 30 מיליאמפר.08.10.1030

0.00709.000.00יח'ממסר פחת 4X63 א' דגם A עם רגישות 300 מיליאמפר.08.10.1040

0.00899.000.00יח'ממסר פחת 4X100 א' דגם A עם רגישות 0.3 מיליאמפר.08.10.1050

0.001,646.000.00יח'ממסר פחת 4X160 א' דגם A עם רגישות 0.5 מיליאמפר.08.10.1060

0.00220.000.00יח'מד-תדר ל-50 הרץ.08.10.1070

0.00273.000.00יח'משנה זרם ומד-זרם מתאים למדידה של 200-0 א'.08.10.1080

0.00332.000.00יח'משנה זרם ומד-זרם מתאים למדידה של 300-0 א'.08.10.1090

0.00249.000.00יח'מד מתח למדידה של 500-0 וולט.08.10.1100

0.00450.000.00יח'מד זרם לקריאה עד 3X50 אמפר08.10.1110

קבל יבש ל-500 וולט, בתחומים 3X10 - 3X25 קוא"ר (הפסדים08.10.1120
נמוכים). .

0.00980.000.00יח'

0.00389.000.00יח'צופר טיפוס לוח.08.10.1130

0.0042.000.00יח'מכסה פלסטי על ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 6 יחידות מודולריות בלוח08.10.1140

0.0067.000.00יח'מכסה פלסטי על ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 8 יחידות מודולריות בלוח08.10.1150

0.0092.000.00יח'מכסה פלסטי על ציר קפיצי (קלפה) לכיסוי 9 יחידות מודולריות בלוח08.10.1160

0.0067.000.00יח'מבטח "שליפה" ענ"ג (בסיס 32 א', נתיך 10-6 א').08.10.1170

0.0079.000.00יח'נתיך עד 32 אמפר וכולל08.10.1180

נורית סימון מסוג לד עם עדשה בצבע אשר ייקבע ע"י המפקח, במתח08.10.1190
כנדרש.

0.00214.000.00יח'

נורית סימון מסוג ניאון, עם עדשה בצבע אשר ייקבע ע"י המפקח,08.10.1200
במתח כנדרש.

0.0091.000.00יח'

0.0067.000.00יח'לחצן פיקוד חד-קומתי משוקע.08.10.1210

0.0083.000.00יח'לחצן פיקוד דו-קומתי משוקע.08.10.1220

0.00190.000.00יח'לחצן פיקוד תלת-קומתי משוקע.08.10.1230

0.0026.000.00יח'אטימה ללחצן משוקע.08.10.1240

מנתק מבטחים ענ"ג לזרם 3X400 א', לרבות בסיס, נתיך וידית08.10.1250
לשליפה

0.00831.000.00יח'

0.00621.000.00יח'מנתק מבטיחים לזרם עד 3X250 א' מטיפוס לשליפה , לרבות נתיכים.08.10.1260

0.00450.000.00יח'מנתק מבטיחים לזרם עד 3X120 א' מטיפוס לשליפה , לרבות נתיכים.08.10.1270
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0.00380.000.00יח'מנתק מבטיחים לזרם עד 3X60 א' מטיפוס לשליפה , לרבות נתיכים.08.10.1280

כלאי ברק מדגם מודולרי להתקנה על פס, לזרם פריקה 5 ק"א, למתח08.10.1290
380 וולט, כדוגמת תוצרת "ויקמן" (גרמניה) או ש"ע

0.00446.000.00יח'

בקר כופל אלקטרוני, עם הספק ל-6 דרגות, כל דרגה עד 25 קוא"ר, עם08.10.1300
נורית סימון לכל דרגה, מכוון כופל הספק ומשנה זרם מתאים.

0.005,664.000.00קומפ

בקר כופל אלקטרוני, עם הספק ל-3 דרגות, כל דרגה עד 25 קוא"ר, עם08.10.1310
נורית סימון לכל דרגה, מכוון כופל הספק ומשנה זרם מתאים.

0.004,249.000.00קומפ

0.0079.000.00יח'קבל 40-15 מיקרופרד, ל-400 וולט.08.10.1320

0.00196.000.00יח'בורר פזות ל-7 מצבים.08.10.1330

שעון מיתוג דיגיטלי עם פרוגרמה 1, תוצרת "סימנס" או ש"ע, זמן08.10.1340
מיתוג מינימלי של 1 דקה.

0.00454.000.00יח'

שעון מיתוג דיגיטלי עם 2 פרוגרמות, תוצרת "סימנס" או ש"ע, זמן08.10.1350
מיתוג מינימלי של 1 דקה.

0.00517.000.00יח'

שעון מיתוג דיגיטלי עם 3 פרוגרמות, תוצרת "סימנס" או ש"ע, זמן08.10.1360
מיתוג מינימלי של 1 דקה.

0.00621.000.00יח'

0.001,222.000.00יח'שעון צלצולים אוטומטי עבור מערכת פעמונים.08.10.1370

0.00426.000.00יח'שעון שבת עם רזרבה מכנית08.10.1380

0.00130.000.00יח'דימר ל-600 ווט להתקנה בקופסא בקוטר 55 מ"מ.08.10.1390

0.00156.000.00יח'דימר ל-800 ווט להתקנה בקופסא בקוטר 55 מ"מ.08.10.1400

דימר בהספק 1 קוו"ט, עם אפשרות להתקנה גם בקופסא בקוטר 08.10.141055
מ"מ

0.00196.000.00יח'

דימר ללוח בהספק 2 קוו"ט, עם פיקוד ידני, לרבות פוטנציומטר08.10.1420
למספר מקומות.

0.00969.000.00יח'

דימר ללוח בהספק 3 קוו"ט, עם פיקוד ידני, לרבות פוטנציומטר08.10.1430
למספר מקומות.

0.001,292.000.00יח'

דימר ללוח בהספק 5 קוו"ט, עם פיקוד ידני, כולל פוטנציומטר למספר08.10.1440
מקומות.

0.001,936.000.00יח'

0.0026.000.00יח'מהדק קנדי בחתך עד 16 ממ"ר.08.10.1450

0.0042.000.00יח'מהדק קנדי בחתך עד 50 ממ"ר.08.10.1460

0.0053.000.00יח'מהדק קנדי בחתך עד 95 ממ"ר.08.10.1470

0.0067.000.00יח'מהדק הארקה מפח מגולבן לצנור בקוטר עד "08.10.14801-1/4

0.0079.000.00יח'מהדק הארקה מפח מגולבן לצנורות בקוטרים "½2-"½08.10.1490.1

0.00130.000.00יח'מהדק הארקה מפח מגולבן לצנורות בקוטרים "4-"08.10.1500.3

0.00463.000.00יח'מונה חד-פזי ל-40 אמפר.08.10.1510

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.00463.000.00יח'מונה תלת-פזי ל-30 אמפר.08.10.1520

0.00578.000.00יח'מונה תלת-פזי ל-75 אמפר.08.10.1530

מגען תוצרת "וסטינגהאוז" מסוג "פנל" כדוגמת DSL-63 או ש"ע, לזרם08.10.1540
עד 3X100 א'.

0.00463.000.00יח'

מגען תוצרת "וסטינגהאוז" מסוג "פנל" כדוגמת DSL-93 או ש"ע, לזרם08.10.1550
עד 3X200 א'.

0.00669.000.00יח'

שעון הדלקה כדוגמת חב' "FLASH" או ש"ע ללוח מודולרי, עם רזרבה08.10.1560
מכנית.

0.00324.000.00יח'

שעון הדלקה כדוגמת חב' "FLASH" או ש"ע ללוח מודולרי, עם רזרבה08.10.1570
מכנית, אולם עם תוכנית יומית ושבועית.

0.00454.000.00יח'

0.00980.000.00יח'שעון הדלקה אסטרונומי עם 2 מגעי עזר דגם "סאוטר".08.10.1580

0.001,255.000.00יח'שעון הדלקה אסטרונומי תוצרת "LANDIS-GYR" מדגם KZB או ש"ע08.10.1590

פוטו-צל פנימי, עם עין חיצונית מדגם "LUMANDAR-2000" תוצרת08.10.1600
."COMETA"

0.00520.000.00יח'

מ"ז גבול, לרבות מנגנון הפעלה להתקנה במרכזיות הדלקה, לתאורת08.10.1610
פנים

0.00209.000.00יח'

שנאי זרם לפיקוד תוצרת"ר.ס. תעשיות" או ש"ע, להתקנה במרכזיות08.10.1620
הדלקה עבור מערכת פיקוד ובקרה לתאורת רחובות.

0.0099.000.00יח'

-ארונות חשמל08.11

הספקה והתקנת ארון פח מגולוון צבוע בתנור לסגירת נישה לארון08.11.0010
חשמל, תקשורת וכד' כולל מסגרת מנגנון נעילה עם מפתח מעוגן

לרצפה לתקרה ולקירות.

0.001,847.000.00מ"ר

ארון ללוח חשמל, עשוי פח מגולוון וצבוע בתנור, לרבות08.11.0020
קונסטרוקציה, פנלים, חיזוקים, כיסויים, עיבוד, צביעה, פסי צבירה,
קלפות קפיציות וכו'. הארון עומד על הרצפה או תעלה או תלוי על

הקיר לפי המפורט כנדרש

0.002,258.000.00מ"ר

ארונות ללוח חשמל, עשויים פח מגולוון וצבוע בתנור, לרבות08.11.0030
קונסטרוקציה, פנלים, חיזוקים, כיסויים, עיבוד, צביעה, פסי צבירה,
קלפות קפיציות וכו'. הארון עומד על הרצפה או תעלה או תלוי על

הקיר לפי המפורט ונדרש, כולל דלתות לסגירה הרמטית לרבות מנעול
משולב בידית עם מפת

0.003,284.000.00מ"ר

ארגז פלסטי עשוי מפוליקרבונט מטיפוס CI-4 במידות 36/25 ס"מ, עם08.11.0040
פתחים לפי צורך.

0.00329.000.00יח'

ארגז פלסטי עשוי מפוליקרבונט מטיפוס CI-4 במידות 12/9 ס"מ, עם08.11.0050
פתחים לפי צורך.

0.00226.000.00יח'

ארגז פוליאסטר אטום במידות 60/40/20 ס"מ, עם דלת, כדוגמת08.11.0060
"סרליין".

0.00561.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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ארגז פוליאסטר אטום במידות 80/60/30 ס"מ, עם דלת, כדוגמת08.11.0070
"סרליין".

0.00692.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-8 מאמ"תי"ם חד-פאזיים מסוג08.11.0080
CBS-8 או ש"ע.

0.00226.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-16 מאמ"תים חד-פאזיים מסוג08.11.0090
CBS-16 או ש"ע.

0.00268.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-16 מאמ"תים חד-פאזיים עם08.11.0100
.MED-16 דלת מדגם

0.00329.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-24 מאמ"תים חד-פאזיים מסוג08.11.0110
CBS-24 או ש"ע.

0.00370.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-24 מאמ"תים חד-פאזיים, עם08.11.0120
דלת, מסוג MED-24 או ש"ע.

0.00432.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-32 מאמ"תים חד-פאזיים מסוג08.11.0130
CBS-32 או ש"ע.

0.00473.000.00יח'

לוחון פח כדוגמת תוצרת "עוז-און" ל-32 מאמ"תים חד-פאזיים, עם08.11.0140
דלת, מסוג MED-32 או ש"ע.

0.00534.000.00יח'

לוחון פלסטי עם מכסה ל-14 מאמ"תים חד-פאזיים תוצרת "ניסקו"08.11.0150
מדגם NBK או ש"ע.

0.00155.000.00יח'

0.00165.000.00מ"רשלטים חרוטים בלוח חשמל - קומפלט, לפי שטח של הלוח.08.11.0160

0.00216.000.00קומפפרוק לוח חשמל ביתי בגודל עד 6 מאמ"תים.08.11.0170

0.00308.000.00קומפפרוק לוח חשמל ביתי בגודל עד 15 מאמ"תים.08.11.0180

0.00411.000.00קומפפרוק לוח חשמל ביתי בגודל עד 30 מאמ"תים.08.11.0190

0.00616.000.00מ"רפרוק לוח חשמל בגודל מעל 30 מאמ"תים ובשטח של עד 2 מ"ר.08.11.0200

0.00170.000.00יח'ידית מצמד למנתק הספק עד 125 אמפר08.11.0210

0.00226.000.00יח'ידית מצמד עם מאריך למנתק הספק עד 125 אמפר08.11.0220

0.00281.000.00יח'ידית מצמד או סבובית למנתק הספק עד 200 אמפר08.11.0230

0.00338.000.00יח'ידית מצמד למנתק הספק עד 400 אמפר08.11.0240

0.008.000.00יח'מהדק עבור לוח חשמל לחוט 4 מ"מ קוטר.08.11.0250

0.0018.000.00יח'מבודד אקולון עבור לוח חשמל בקוטר "08.11.0260.3/16

0.0022.000.00יח'מהדק כח לחבור חוטים בחתך 25 ממ"ר.08.11.0270

0.0030.000.00יח'מהדק כח לחבור חוטים בחתך 50 ממ"ר.08.11.0280

0.0091.000.00יח'פס צבירה מנחושת עד 60 אמפר08.11.0290

0.00124.000.00יח'פס צבירה מנחושת עד 100 אמפר08.11.0300

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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לוח מבנה של מרכזית מאור לרחובות, עשוי מפח מגולבן בעובי 08.11.03102.5
מ"מ, צבוע בצבע "המרטון" שרוף בתנור, עם כל ההכנות עבור הרכבת
ציוד בנוי בצורת פנלים בחזיתדלתות, ידיות התקן נעילה, מוגן למים

ואבק, מצויד בגגון להתקנה חיצונית, בעומק עד 40 ס"מ.

0.002,310.000.00מ"ר

לוח מבנה של מרכזית מאור לרחובות, עשוי מפח מגולבן בעובי 08.11.03202.5
מ"מ, צבוע בצבע "המרטון" שרוף בתנור, עם כל ההכנות עבור הרכבת
ציוד בנוי בצורת פנלים בחזיתדלתות, ידיות התקן נעילה, מוגן למים

ואבק, מצויד בגגון להתקנה חיצונית, בעומק עד 60 ס"מ.

0.002,565.000.00מ"ר

יסוד מבטון למרכזית הדלקה, יצוק באתר מסוג ב-20 במידות08.11.0330
170/50/70 ס"מ, לרבות רשת זיון עלוינה ותחתונה מברזל מצולע

בקוטר 10 מ"מ כל 20 ס"מ, עם שרוולים לכבלי אספקה של ח"ח וכבלי
מאור במספר ובקוטר הנדרש.

0.00602.000.00יח'

יסוד מבטון למרכזית הדלקה, יצוק באתר מסוג ב-20 במידות08.11.0340
220/70/70 ס"מ, לרבות רשת זיון עלוינה ותחתונה מברזל מצולע

בקוטר 10 מ"מ כל 20 ס"מ, עם שרוולים לכבלי אספקה של ח"ח וכבלי
מאור במספר ובקוטר הנדרש.

0.00801.000.00יח'

-הספקת גופי תאורה08.12

0.0097.000.00יח'ג"ת 20X1 ווט מדגם "גגון 4001", תוצרת "געש" או שו"ע.08.12.0010

0.00117.000.00יח'ג"ת 40X1 ווט מדגם "גגון 4002", תוצרת "געש" או שו"ע.08.12.0020

גוף תאורה 40X1 ווט תוצרת "מתקני תאורה ירושלים", עם רפלקטור08.12.0030
קעור 1/4 עגול (עבור תאורת לוח כיתה).

0.00144.000.00יח'

0.00192.000.00יח'ג"ת 65X1 ווט מדגם "גגון 4590", תוצרת "געש" או שו"ע.08.12.0040

ג"ת 20X1 ווט מדגם "פס אמריקאי 1300", תוצרת "געש", דגם "פס08.12.0050
סגור" או שו"ע.

0.0097.000.00יח'

ג"ת 20X2 ווט מדגם "פס אמריקאי", תוצרת "געש", דגם "פס סגור" או08.12.0060
שו"ע.

0.00110.000.00יח'

ג"ת 40X1 ווט מדגם "פס אמריקאי 1500" תוצרת "געש" או08.12.0070
"שלתיאל", דגם "פס סגור" או שו"ע.

0.00117.000.00יח'

ג"ת 40X2 ווט מדגם "פס אמריקאי 1600" תוצרת "געש" או08.12.0080
"שלתיאל", דגם "פס סגור" או שו"ע.

0.00168.000.00יח'

ג"ת 40X2 ווט מדגם "פס אמריקאי 3000" תוצרת "געש" או שלתיאל08.12.0090
דגם "פס סגור" עם תפסנים קפיציים או שו"ע.

0.00211.000.00יח'

ג"ת 58X1 ווט מדגם "פס אמריקאי 1700", תוצרת "געש" או08.12.0100
"שלתיאל".

0.00124.000.00יח'

ג"ת 58X2 ווט מדגם "פס אמריקאי 1800", תוצרת "געש" או08.12.0110
"שלתיאל".

0.00168.000.00יח'

ג"ת 105X1 ווט מדגם "פס אמריקאי 6305", תוצרת "געש" או08.12.0120
"שלתיאל".

0.00241.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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ג"ת 105X2 ווט מדגם "פס אמריקאי 6400", תוצרת "געש" או08.12.0130
"שלתיאל".

0.00360.000.00יח'

0.0074.000.00יח'תוספת עבור רפלקטור ל"פס אמריקאי" לג"ת 105 ווט יחיד או כפול.08.12.0140

0.0059.000.00יח'תוספת עבור רפלקטור ל"פס אמריקאי" לג"ת 65 ווט יחיד או כפול.08.12.0150

0.0051.000.00יח'תוספת עבור רפלקטור ל"פס אמריקאי" לג"ת 40 ווט יחיד או כפול.08.12.0160

תוספת עבור כיסוי פלסטי (פריזמטי או חלבי) לגוף פלורסצנטי עד08.12.0170
2X40 ווט.

0.0079.000.00יח'

תוספת עבור כיסוי פלסטי (פריזמטי או חלבי) לגוף פלורסצנטי עד08.12.0180
2X65 ווט.

0.00117.000.00יח'

08.12.01902X40 תוספת עבור רשת הגנה מברזל (מוגבלת) לגוף פלורסצנטי עד
ווט.

0.0079.000.00יח'

08.12.02002X65 תוספת עבור רשת הגנה מברזל (מוגבלת) לגוף פלורסצנטי עד
ווט.

0.0079.000.00יח'

08.12.02102X105 תוספת עבור רשת הגנה מברזל (מוגבלת) לגוף פלורסצנטי עד
ווט.

0.00144.000.00יח'

0.00146.000.00יח'ג"ת 20X1 ווט אטום הרמטי מפיבר08.12.0220

0.00213.000.00יח'ג"ת 20X2 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0230

0.00173.000.00יח'ג"ת 40X1 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0240

0.00213.000.00יח'ג"ת 40X2 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0250

0.00340.000.00יח'ג"ת 4X18 כולל נורות וציוד כולל רפלקטור להתקנה בתקרה אקוסטית08.12.0255

0.00340.000.00יח'ג"ת 4X18 כולל נורות וציוד כולל רפלקטור להתקנה ע"ג הטיח08.12.0257

0.0097.000.00יח'גוף תאורה מסוג "חרמונית" רבועית, דגם 7500, עם נורה 75 ווט.08.12.0260

0.00125.000.00יח'גוף תאורה מסוג "חרמונית" רבועית, דגם 7500, עם נורות 2X60 ווט.08.12.0270

08.12.0280P.L 1X9. גוף תאורה מסוג "חרמונית" רבועית, דגם 7500, עם נורה
ווט.

0.00123.000.00יח'

08.12.0290P.L 2X9. גוף תאורה מסוג "חרמונית" רבועית, דגם 7500 עם נורה
ווט.

0.00215.000.00יח'

0.00192.000.00יח'ג"ת 58X1 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0300

0.00274.000.00יח'ג"ת 58X2 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0310

0.00489.000.00יח'ג"ת 105X1 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0320

0.00578.000.00יח'ג"ת 105X2 ווט אטום הרמטי מפיבר.08.12.0330

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורה פלורסצנטי מטיפוס TUBELIGHT בקוטר 10 ס"מ עם נורה08.12.0340
1X36 ווט, עם רפלקטור מ.א.ט., אורך כל יחידה כ-2 מ'. הגוף משולב
עם גופים נוספים ומהווה "נחש תאורה" לרבות פינות וחיבורים בין

שני גופים, סיומת לגוף אחרון, מיתרי תליה וכו'. גוון הגוף לפי בחירת
ה

0.00323.000.00יח'

תוספת לג"ת פלורסצנטי מכל דגם שהוא , עם נורות 20 ווט ע"י08.12.0350
התאמת נורה אחת של הגוף לעבודה במתכונת דו-תכליתית לחרום

לרבות מצברי ניקל-קדמיום לזמן פעולה 90 דקות, מטען, מגען, ממיר,
לחצן, נורית סימון וכל ציוד עזר נוסף הנדרש

0.00258.000.00קומפ

תוספת לג"ת פלורסצנטי מכל דגם שהוא , עם נורות 36/40 ווט ע"י08.12.0360
התאמת נורה אחת של הגוף לעבודה במתכונת דו-תכליתית לחרום

לרבות מצברי ניקל-קדמיום לזמן פעולה90 דקות, מטען, מגען, ממיר,
לחצן, נורית סימון וכל ציוד עזר נוסף הנדרש

0.00288.000.00קומפ

תוספת לג"ת פלורסצנטי מכל דגם שהוא , עם נורות 58/65 ווט ע"י08.12.0370
התאמת נורה אחת של הגוף לעבודה במתכונת דו-תכליתית לחרום

לרבות מצברי ניקל-קדמיום לזמן פעולה90 דקות, מטען, מגען, ממיר,
לחצן, נורית סימון וכל ציוד עזר נוסף הנדרש

0.00335.000.00קומפ

תוספת לג"ת פלורסצנטי מכל דגם שהוא , עם נורות 105 ווט ע"י08.12.0380
התאמת נורה אחת של הגוף לעבודה במתכונת דו-תכליתית לחרום

לרבות מצברי ניקל-קדמיום לזמן פעולה 90 דקות, מטען, מגען, ממיר,
לחצן, נורית סימון וכל ציוד עזר נוסף הנדרש

0.00451.000.00קומפ

ג"ת חרום הכולל מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן, נורות סימון,08.12.0390
זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורת פלורסצנט 1X8 ווט, תוצרת "געש",

דגם "ברק" II או ש"ער, דולק בחרום בלבד.

0.00252.000.00יח'

ג"ת חרום לרבות מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן, נורות08.12.0400
סימון, זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורת פלורסצנט 1X40 ווט, דו-

תכליתי, תוצרת "געש", דגם "ברק" II או שע"ע, דולק בחרום בלבד.

0.00360.000.00יח'

ג"ת חרום לרבות מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן, נורות08.12.0410
סימון, זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורות פלורסצנט 2X40 ווט, דו-
תכליתי, תוצרת "געש", דגם "ברק"II או שע"ע, דולק בחרום בלבד.

0.00411.000.00יח'

ג"ת חרום לרבות מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן, נורות08.12.0420
סימון, זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורות פלורסצנט 2X8 ווט, דו-

תכליתי, תוצרת "געש", דגם "ברק" II או שע"ע, דולק בחרום בלבד.

0.00295.000.00יח'

גוף תאורה אנטי-וונדלי עגול מסוג "חרמונית" 7800, תוצרת "געש" או08.12.0430
שו"ע, עם נורת ליבון 75 ווט

0.00103.000.00יח'

גוף תאורה אנטי- וונדלי עגול מסוג "חרמונית" 7800, תוצרת "געש" או08.12.0440
שו"ע, עם נורת .P.L 1X9 ווט.

0.00141.000.00יח'

גוף תאורה אנטי- וונדלי עגול מסוג "חרמונית" 7800, תוצרת "געש" או08.12.0450
שו"ע, עם נורת .P.L 2X9 ווט.

0.00213.000.00יח'

גוף תאורה אנטי-וונדלי תוצרת "אוסרם", עם נורת P.L 1X9 ווט, מלבני08.12.0460
דגם "G-23" או שו"ע.

0.00168.000.00יח'

גוף תאורה אנטי-וונדלי מסוג "מאורית", עם נורות P.L 2X9 ווט,08.12.0470
תוצרת "ניסקו" או ש"ע

0.00225.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורת חרום לרבות מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן,08.12.0480
נורות סימון זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורת פלורסצנט 1X8 ווט,

תוצרת "גולדשמידט שוובה" דגם לק-60, עם שלט מפרספקס חרוט,
תלוי, דו-צדדי.

0.00297.000.00יח'

ג"ת חרום מסוג "ניסקורית", מלבני במידות 36/16/7 ס"מ, תוצרת08.12.0490
"ניסקו", או שו"ע, אנטי-וונדלי, עם נורת .P.L 1X9 ווט, לרבות מצברי

ניקל-קדמיום, מטען, לחצן, נורות סימון, זמן פעולה 1.5 שעות

0.00387.000.00יח'

ג"ת חרום מדגם "מאורית מיני", תוצרת "ניסקו" אוש"ע, בקוטר 08.12.050023.2
ס"מ, אטום, עם נורית .P.L 1X9 ווט, לרבות מצברי ניקל-קדמיום,

מטען, מגען, נורית סימון, זמן פעולה 1.5 שעות

0.00360.000.00יח'

ג"ת "ניסקורית" עם שלט "יציאה" בירוק, אנטי-וונדלי, תוצרת "ניסקו"08.12.0510
אוש"ע, עם נורות PL 9 2X ווט, דו-תכליתי, עם יחידת חרום, לרבות
מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, נורית סימון, זמן פעולה 1.5 שעות

0.00399.000.00יח'

ג"ת "מאורית מיני", תוצרת "ניסקו" אוש"ע, בקוטר 23.2 ס"מ, אטום,08.12.0520
עם נורות .P.L 2X9 ווט

0.00215.000.00יח'

ג"ת חרום לרבות מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן, נורות08.12.0530
סימון, זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורת פלורסצנט 1X20 ווט, תוצרת

"געש", דגם "ברק" II , דו תכליתי.

0.00300.000.00יח'

ג"ת מסוג "מאורית עדשתית", תוצרת "ניסקו" אוש"ע, אנטי-וונדלי08.12.0540
ואטום, עם נורות .P.L 2X18 ווט

0.00270.000.00יח'

ג"ת מסוג "מאורית רפלקטור", תוצרת "ניסקו" אוש"ע, אנטי-וונדלי08.12.0550
ואטום, עם רפלקטור מאלומיניום ונורות .P.L 2X9+1X11 ווט

0.00246.000.00יח'

08.12.0560P.L 2X9. ג"ת מסוג "קאור", תוצרת "ניסקו" או שו"ע, אטום, עם נורות
ווט

0.00215.000.00יח'

ג"ת חרום לרבות מצברי ניקל-קדמיום, מטען, מגען, לחצן, נורות08.12.0570
סימון, זמן פעולה 1.5 שעות, עם נורות פלורסצנט 2X20 ווט, תוצרת

"געש" דגם "ברק" II, דו תכליתי.

0.00373.000.00יח'

0.00215.000.00יח'גוף תאורה "תיאורית" כדוגמת הדגם המאושר ע"י עת"א-יפו. .08.12.0580

08.12.0590,PL/11 גוף תאורת ליבון הרמטי מפוליקרבונט, תוצרת "גוויס", דגם
עם נורה 75 ווט.

0.00141.000.00יח'

גוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג.", דגם 1310, "מנורה עגולה" (25 ס"מ08.12.0600
קוטר), עם נורה 100 ווט.

0.00133.000.00יח'

כסוי בלבד לגוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג." דגם 1310, דגם "מנורה08.12.0610
עגולה", בקוטר 25 ס"מ

0.0041.000.00יח'

גוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג." דגם 1311, "מנורה עגולה", (20 ס"מ08.12.0620
קוטר), עם נורה 75 ווט.

0.0074.000.00יח'

גוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג.", דגם 12092, "מנורה עגולה", מוגנת08.12.0630
מים, (קוטר 205 מ"מ), עם נורה 75 ווט.

0.0097.000.00יח'

גוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג.", דגם 11091 -"מנורה (פיטינג)", מוגן08.12.0640
מים, עם נורה 60 ווט.

0.0065.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג.", דגם 1325 -"מנורה מרובעת"08.12.0650
במידות 25X25 ס"מ, עם נורה 100 ווט.

0.00117.000.00יח'

גוף תאורת ליבון תוצרת "ד.י.ג." דגם 1314- "ארמטורה לכדור08.12.0660
זכוכית", במידות 16.5X16.5 ס"מ, עם כדור זכוכית אופל ונורה 60

ווט.

0.00117.000.00יח'

0.0031.000.00יח'פנדל עם בית נורה תלוי, כולל תליה.08.12.0670

ארמטורת קיר/תקרה כדוגמת "אלקטרו-אספקה", דגם 803/4, תבריג08.12.0680
מתכת.

0.0059.000.00יח'

ארמטורת קיר/תקרה כדוגמת "אלקטרו-אספקה", דגם 867/8, בית08.12.0690
נורה מחרסינה.

0.0068.000.00יח'

מכסה כדורי לארמטורה, פלסטי, בלתי שביר, כדוגמת08.12.0700
"אלקטרו-אספקה" (888).

0.0026.000.00יח'

גוף תאורת ליבון, שקוע בתקרה, עם נורה 100 ווט, כדוגמת "געש",08.12.0710
דגם "רחביה" מס' 7160.

0.0074.000.00יח'

08.12.0720.PAR-38-100W 0.0074.000.00יח'ג"ת מוקד עם נורת ליבון

08.12.0730.PAR-56-300W 0.0097.000.00יח'ג"ת מוקד עם נורת ליבון

פס צבירה למאור חד-פאזי, לרבות מחברים מתאימים, אביזר סוף פס08.12.0740
וכו'. כדוגמת תוצרת "געש", דגם J-TRACK, חד-פאזי.

0.00249.000.00מ'

0.00322.000.00מ'פס צבירה לכח תלת-פאזי 3X63 אמפר והתקנתו08.12.0750

גוף תאורה, מותאם לפס צבירה למאור, עם נורת רפלקטור ליבון 08.12.0760100
ווט, כדוגמת "מחורץ געש" מס' קטלוגי 261.

0.00335.000.00יח'

תוספת לגוף תאורת ליבון מטיפוס כלשהו עבור יחידת תאורה של08.12.0770
נורות חסכוניות, הכוללת נורה עד 11 ווט מטיפוס "DULUX" והציוד.

0.00129.000.00יח'

0.00335.000.00מ'פס צבירה עבור כח תלת-פאזי 3X25A, לרבות התקנה.08.12.0780

08.12.0790.3X63A 0.00207.000.00יח'קופסת הזנה בקצה קו

0.0038.000.00יח'תוספת מחיר עבור בית מנורה מוגן מים ואבק לג"ת פלורסצנטי.08.12.0800

08.12.0810.3X25A 0.00162.000.00יח'קופסת הזנה בקצה קו

-התקנת גופי תאורה08.13

0.0038.000.00יח'התקנה של גוף תאורה פלורסצנטי עד 2X65 ווט.08.13.0010

0.0046.000.00יח'התקנה של גוף תאורה פלורסצנטי עד 2X105 ווט.08.13.0020

0.0027.000.00יח'התקנה עה"ט של גוף תאורה נקודתי (לבון).08.13.0030

0.0031.000.00יח'התקנה עה"ט של גוף תאורה נקודתי שקוע בתקרה אקוסטית.08.13.0040

שרשרת לתליית גופי תאורה פלורסצנטיים מהתקרה, לרבות אספקה,08.13.0050
התקנה וחיבור.

0.0011.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.0017.000.00מ'התקנה עה"ט או משולב בתקרה אקוסטית של פס צבירה למאור08.13.0060

חיזוק ג"ת בתקרה באמצעות דיבלים מתברגים מסוג URS-P2 בקוטר08.13.0070
10 מ"מ.

0.0017.000.00יח'

-פירוק/שפוץ גופי תאורה08.14

פירוק של גוף תאורה פלורסצנטי עד 2X65 ווט, תלוי על שרשרת או08.14.0010
מחוזק לקיר/תקרה.

0.0017.000.00יח'

פירוק של גוף תאורה פלורסצנטי עד 2X105 ווט, תלוי על שרשרת או08.14.0020
מחוזק לקיר/תקרה.

0.0021.000.00יח'

0.0027.000.00יח'חיזוק תליה לגוף תאורה הקיים.08.14.0030

שיפוץ גוף תאורה פלורסצנטי לרבות יישור, צביעה, חיזוק וכד'.08.14.0040
אביזרים, אשר יוחלפו, ימדדו בנפרד.

0.0047.000.00יח'

0.0017.000.00יח'פירוק גוף תאורה נקודתי (לבון).08.14.0050

-פירוק/שפוץ גופי תאורה08.15

0.008.000.00יח'נורת ליבון עד 60 ווט, 250 וולט.08.15.0010

0.0010.000.00יח'נורת ליבון עד 100 ווט, 250 וולט.08.15.0020

0.0015.000.00יח'נורת ליבון עד 150 ווט, 250 וולט.08.15.0030

0.0021.000.00יח'נורת פלורסצנט 8 ווט.08.15.0040

0.0031.000.00יח'נורת פלורסצנט 20/18 ווט.08.15.0050

0.0036.000.00יח'נורת פלורסצנט 40/36 ווט.08.15.0060

0.0042.000.00יח'נורת פלורסצנט 65/58 ווט.08.15.0070

0.0052.000.00יח'נורת פלורסצנט 105 ווט.08.15.0080

0.0036.000.00יח'נורת פלורסצנט מסוג "DULUX" ל- 13-11-9-7 ווט.08.15.0090

0.0031.000.00יח'נורת פלורסצנט .P.L ל-13-11-9-7 ווט.08.15.0100

0.0041.000.00יח'נורת פלורסצנט דוגמת 2D ל-18-16 ווט.08.15.0110

0.0046.000.00יח'נורת פלורסצנט דוגמת 2D ל-28 ווט.08.15.0120

0.0058.000.00יח'נורת פלורסצנט דוגמת 2D ל-38 ווט.08.15.0130

0.0018.000.00יח'נורת ליבון 25 ווט.08.15.0140

0.0018.000.00יח'נורת ליבון 25 ווט, אך צבעונית.08.15.0150

משנק מיני דוגמת "עין השופט", 5 שנים קיום, לנורה פלורסצנטית08.15.0160
20/18 ווט.

0.0018.000.00יח'

משנק מיני דוגמת "עין השופט", 5 שנים קיום, לנורה פלורסצנטית08.15.0170
40/36 ווט.

0.0022.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל

עמוד 27/02/201934

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 971אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

משנק מיני דוגמת "עין השופט", 5 שנים קיום, לנורה פלורסצנטית08.15.0180
65/58 ווט.

0.0036.000.00יח'

0.0052.000.00יח'משנק דוגמת "שיינגוט" או ש"ע ל-1X105 ווט.08.15.0190

0.0080.000.00יח'משנק דוגמת "שיינגוט" או ש"ע ל-2X105 ווט.08.15.0200

0.0022.000.00יח'משנק עבור נורת "DULUX" (ל-13-11-9-7 ווט).08.15.0210

מתנע (סטארטר) מאושר ע"י התקן הישראלי והאירופאי כדוגמת08.15.0220
"אוסרם" מדגם ST 111 לשפרפרת עד 65 ווט.

0.008.000.00יח'

0.0015.000.00יח'מתנע (סטארטר) לשפרפרת עד 105 ווט.08.15.0230

0.0021.000.00יח'מתנע (סטארטר) אלקטרוני תוצרת "סימנס" או "תורן"- אנגליה.08.15.0240

0.0030.000.00יח'בית סטרטר.08.15.0250

בית נורה פלורסצנטי, בלתי שביר, יחיד, תוצרת "אלקטרו אספקה",08.15.0260
(קפיצי, נקודה אדומה וכד').

0.0030.000.00יח'

0.0018.000.00יח'קבל קיזוז כופל להספק 4 מ.פ.08.15.0270

0.0022.000.00יח'קבל קיזוז כופל להספק 8 מ.פ.08.15.0280

0.0018.000.00יח'בית נורה מחרסינה לנורת ליבון עד 150 ווט.08.15.0290

0.008.000.00יח'בית נורה מבקליט, עם תבריג מתכת, לנורה עד 100 ווט.08.15.0300

0.0018.000.00יח'בית נורה עבור נורה דוגמת "DULUX" (ל-13-11-9-7 ווט).08.15.0310

0.0013.000.00יח'בית סטרטר.08.15.0320

-עבודות שפוץ בלוחות חשמל08.16

שינוי חיווט בלוח עבור איזון פאזות ועומסים ללוח עד 10 מעגלים,08.16.0010
לרבות שילוט חדש, תוספת חיווט לפי הצורך, מדידת המתקן בעומס

וכד',

0.00113.000.00קומפ

שינוי חיווט בלוח עבור איזון פאזות ועומסים ללוח עד 30 מעגלים,08.16.0020
לרבות שילוט חדש, תוספת חיווט לפי הצורך, מדידת המתקן בעומס

וכד',

0.00226.000.00קומפ

שינוי חיווט בלוח עבור איזון פאזות ועומסים ללוח עד 50 מעגלים,08.16.0030
לרבות שילוט חדש, תוספת חיווט לפי הצורך, מדידת המתקן בעומס

וכד'. .

0.00338.000.00קומפ

שילוט מחדש ע"י בקליט- סנדביץ' חרוט ללוח חשמל קיים, עד 08.16.004010
מעגלים.

0.0086.000.00קומפ

שילוט מחדש ע"י בקליט- סנדביץ' חרוט ללוח חשמל קיים, עד 08.16.005020
מעגלים.

0.00113.000.00קומפ

שילוט מחדש ע"י בקליט- סנדביץ' חרוט ללוח חשמל קיים, עד 08.16.006050
מעגלים.

0.00135.000.00קומפ

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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שילוט מחדש ע"י בקליט- סנדביץ' חרוט ללוח חשמל קיים, עד 08.16.0070100
מעגלים. .

0.00194.000.00קומפ

0.008.000.00קומפפרוק אביזר לוח 25 אמפר.08.16.0080

0.008.000.00קומפפרוק אביזר לוח עד 60 אמפר.08.16.0090

0.0021.000.00קומפפרוק אביזר לוח 100 אמפר.08.16.0100

0.0041.000.00קומפפרוק אביזר לוח 200 אמפר.08.16.0110

0.0053.000.00קומפפרוק אביזר לוח עד 300 אמפר.08.16.0120

0.0072.000.00קומפפרוק אביזר לוח עד 400 אמפר. .08.16.0130

0.0017.000.00קומפתוספת מחיר עבור אביזר עד 25 אמפר.08.16.0140

0.0033.000.00קומפתוספת מחיר עבור אביזר עד 60 אמפר.08.16.0150

0.0058.000.00קומפתוספת מחיר עבור אביזר עד 100 אמפר.08.16.0160

0.00103.000.00קומפתוספת מחיר עבור אביזר עד 200 אמפר.08.16.0170

0.00129.000.00קומפתוספת מחיר עבור אביזר עד 300 אמפר.08.16.0180

0.00168.000.00קומפתוספת מחיר עבור אביזר עד 400 אמפר.08.16.0190

-מתקני תאורת חוץ08.17

יסודות מבטון ב-20 לעמוד פלדה בגובה עד 4 מ', לרבות הספקת08.17.0010
והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "3/4, 8 אומים מגולווניים, 2-3

שרוולי כניסה בקוטר "2. היסוד במידות 60/60/80 ס"מ, זיון מרשת
עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר 8 מ"מ במשבצת 20 ס"מ.

חפירה בכל סוגי הק

0.00564.000.00יח'

יסודות מבטון ב-20 לעמוד פלדה בגובה עד 7 מ', לרבות הספקת08.17.0020
והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1, 8 אומים מגולווניים, 2-3
שרוולי כניסה בקוטר "2. היסודבמידות 80/80/80 ס"מ, זיון מרשת
עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר 8 מ"מ במשבצת 20 ס"מ.

חפירה בכל סוגי הקרקע

0.00803.000.00יח'

יסודות מבטון ב-20 לעמוד פלדה בגובה עד 9 מ', לרבות הספקת08.17.0030
והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/8, 8 אומים מגולווניים,
2-3 שרוולי כניסה בקוטר "2. היסוד במידות 90/90/100 ס"מ, זיון
מרשת עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר 10 מ"מ במשבצת 20

ס"מ. חפירה בכל סו

0.00964.000.00יח'

יסודות מבטון ב-20 לעמוד פלדה בגובה עד 10 מ', לרבות הספקת08.17.0040
והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/4, 8 אומים מגולווניים,
2-3 שרוולי כניסה בקוטר "2. היסוד במידות 100/100/120 ס"מ, זיון
מרשת עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר 10 מ"מ במשבצת 20

ס"מ. חפירה בכל

0.001,125.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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יסודות מבטון ב-20 לעמוד פלדה בגובה עד 12 מ', לרבות הספקת08.17.0050
והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/4, 8 אומים מגולווניים,
2-3 שרוולי כניסה בקוטר "2. היסוד במידות 120/120/150 ס"מ, זיון
מ-4 רשתות עליונות, באמצע ותחתונות מברזל מצולע בקוטר 12 מ"מ

במשבצת 20 ס

0.001,283.000.00יח'

יסודות מבטון ב-20 לעמוד פלדה בגובה עד 15 מ', לרבות הספקת08.17.0060
והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/4, 8 אומים מגולווניים,
2-3 שרוולי כניסה בקוטר "2. היסוד במידות 160/160/200 ס"מ, זיון
מ-4 רשתות עליונות, באמצע ותחתונות מברזל מצולע בקוטר 12 מ"מ

במשבצת 20 ס

0.001,605.000.00יח'

עמודי תאורה: כל עמודי התאורה מפלד כוללים במחירם אספקה,
הובלה והרכבה. עמודי פלדה יסופקו מגולוונים.

עמוד תאורה מפלדה פרופיל מרובע במידות 100X100 מ"מ בגובה עד08.17.0072
4.0 מ' מעל פני היסוד, תוצרת חב' פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ או
שו"ע מגולוון באבץ חם בטבילה, פתחתא לאביזרים ומכסה, סגירה,

מתאם לפנסים בראש העמוד, ויסוד בטון.

0.00404.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה פרופיל מרובע במידות 100X100 מ"מ בגובה עד08.17.0073
6.0 מ' מעל פני היסוד, תוצרת חב' פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ או

שו"ע מגולוון באבץ חם בטבילה, פתח תא לאביזרים ומכסה, סגירה,
מתאם לפנסים בראש העמוד, ויסוד בטון.

0.00404.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה פרופיל מרובע במידות 100X100 מ"מ בגובה עד08.17.0074
8.0 מ' מעל פני היסוד, תוצרת חב' פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ או

שו"ע מגולוון באבץ חם בטבילה, פתח תא לאביזרים ומכסה, סגירה,
מתאם לפנסים בראש העמוד, ויסוד בטון.

0.00404.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "4-"2, עד גובה08.17.0079
2.5 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00404.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "4-"2, בגובה08.17.0080
3.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00484.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "4-"2, בגובה08.17.0090
4.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00564.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "5-"3, בגובה08.17.0100
5.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם טבילה, לרבות פתח תא

לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00723.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "5-"3, בגובה08.17.0110
6.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,027.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "6-"4, בגובה08.17.0120
7.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,205.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "6-"4, בגובה08.17.0130
8.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,878.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "6-"4, בגובה08.17.0140
10.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.002,244.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "8-"6-"4, בגובה08.17.0150
12.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.002,808.000.00יח'

תאורה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "8-"6-"4, בגובה 08.17.016015.0
מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא

לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.004,489.000.00יח'

0.00283.000.00יח'זיז מצינור פלדה מגולוון בקוטר "2 ובאורך עד 3 מ'08.17.0180

עוגן מכבל פלדה רב-גידי בחתך 25 ממ"ר לזיז מצינור פלדה מגולוון08.17.0190
בקוטר "2 ובאורך עד 3 מ'

0.00352.000.00יח'

0.0073.000.00יח'מבדד שקל על עמודים או על זרועות08.17.0210

תוספת מחיר עבור סט שלבי טיפוס במרחקים הנדרשים על עמוד 08.17.024010
מ' גובה,המותקנים מגובה 4 מ' מלמטה

0.00352.000.00יח'

תוספת מחיר עבור סט שלבי טיפוס במרחקים הנדרשים על עמוד 08.17.025012
מ' גובה,המותקנים מגובה 4 מ' מלמטה

0.00493.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול בקוטרים "5-"4, בחתך אחיד, בגובה 4.0 מ'08.17.0260
מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסיםבראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00702.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול בקוטר "5, בחתך אחיד, בגובה 5.0 מ' מעל08.17.0270
פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00964.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול בקוטר "6, בחתך אחיד, בגובה 5.0 מ' מעל08.17.0280
פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,125.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול בקוטר "7, בחתך אחיד, בגובה 7.0-6.0 מ'08.17.0290
מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסיםבראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,444.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול בנוי מ-3 קוטרים "6-"4-"3, בגובה 08.17.03003.5-4.0
מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא

לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאםלפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.00702.000.00יח'

תאורה מפלדה עגול דקורטיבי דגם "צח" מ -2 קוטרים "6-"4, בגובה08.17.0310
5.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות פתח תא
לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,124.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד תאורה מפלדה עגול דקורטיבי דגם "צח" מ -2 קוטרים "6-"08.17.0320,4
בגובה 7.0-6.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם בטבילה, לרבות

פתח תא לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד,
פלטת יסוד,

0.001,404.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 4.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0330
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,404.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 5.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0340
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.001,823.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 6.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0350
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.002,383.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 7.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0360
"אנודייז" 25 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים ומכסה,

סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.002,802.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 8.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0370
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.003,363.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 9.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0380
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.004,204.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 10.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0390
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.004,905.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 11.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0400
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.005,324.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 12.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0410
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.006,304.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 13.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0420
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.007,004.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 14.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0430
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.007,705.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 15.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0440
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.008,407.000.00יח'

עמוד תאורה עגול מאלומיניום, בגובה 16.0 מ' מעל פני היסוד, מצופה08.17.0450
"אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון, לרבות פתח תא לאביזרים

ומכסה, סגירה, מתאם לפנסים בראש העמוד, פלטת יסוד,

0.009,805.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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זרועות מאלומיניום לג"ת יחיד באורך עד 3 מ', מצופה "אנודייז" כ-08.17.046035
מיקרון עובי בכל גוון

0.00632.000.00יח'

זרועות מאלומיניום ל-2 ג"ת בקשת 180 מעלות באורך עד 3 מ',08.17.0470
מצופה "אנודייז" כ-35 מיקרון עובי בכל גוון

0.00843.000.00יח'

0.00283.000.00יח'תוספת מחיר לעמוד אלומיניום בגין פתח נוסף למגש האביזרים.08.17.0480

0.00142.000.00יח'תוספת מחיר לעמוד פלדה בגין פתח נוסף למגש אביזרים.08.17.0490

0.00114.000.00יח'מחזיק דגל מברזל מגולוון וצבוע יחיד/כפול לעמוד תאורה.08.17.0500

מחזיק שילוט לפרסומת מברזל מגולוון וצבוע יחיד /כפול לעמודי08.17.0510
תאורה.

0.00213.000.00יח'

זרוע לג"ת, המוחדר בראש עמוד, מצינור מים מגולבן סקדיול 08.17.052040
בקורטר "2-"½1, טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור פנס יחיד, באורך

עד 120 ס"מ.

0.00213.000.00יח'

זרוע לג"ת, המוחדר בראש עמוד, מצינור מים מגולבן סקדיול 08.17.053040
בקורטר "2-"½1, טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור 2 פנסים, באורך

1.2 מ'

0.00352.000.00יח'

זרוע לג"ת, המוחדר בראש עמוד, מצינור מים מגולבן סקדיול 08.17.054040
בקורטר "2-"½1, טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור 2-4 פנסים,

באורך 1.2 מ'

0.00423.000.00יח'

זרוע לג"ת, המוחדר בראש עמוד, מצינור מים מגולבן סקדיול 08.17.055040
בקורטר "2-"½1, טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור פנס יחיד, באורך

עד 3.0 מ'

0.00283.000.00יח'

זרוע לג"ת, המוחדר בראש עמוד, מצינור מים מגולבן סקדיול 08.17.056040
בקורטר "2-"½1, טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור 2 פנסים, באורך

3.0 מ'

0.00352.000.00יח'

זרוע לג"ת, המוחדר בראש עמוד, מצינור מים מגולבן סקדיול 08.17.057040
בקורטר "2-"½1, טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור 2-4 פנסים,

באורך 3.0 מ'

0.00493.000.00יח'

זרוע לג"ת, העשוי מנורמל-פרופיל "U" 80 מ"מ, מוחדר בראש עמוד,08.17.0580
טבול באבץ חם, ללא צביעה, עבור 1-4 פנסי הצפה.

0.00352.000.00יח'

זרוע מעל או מתחת לרשת של ח"ח, באורך עד 3 מ', מצנור מים08.17.0590
מגולבן סקדיול 40 בקוטר "2-½1, לרבות מחזיקים וכבל NYY בחתך

3X1.5 ממ"ר באורך הנדרש, חומרי עזר,צינוריות מבד זכוכית וכל
החומר הדרוש להתקנת הפנס והזרוע ע"ג עמודי ח"ח מעץ, מתכת,

בטון, צביעת הזרוע ב-3 שכב

0.00338.000.00יח'

0.00169.000.00יח'זרוע ראש קצרה עבור ג"ת "סטורן".08.17.0600

זרוע דקורטיבית לעמוד גינה מכל סוג שהוא, לפנס יחיד, מצינור מים08.17.0610
מגולבן או פרופיל טבול באבץ חם.

0.00142.000.00יח'

זרוע דקורטיבית לעמוד גינה מכל סוג שהוא, מצינור מים מגולבן או08.17.0620
פרופיל טבול באבץ חם, אך עבור 2 פנסים

0.00283.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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זרוע דקורטיבית לעמוד גינה מכל סוג שהוא, מצינור מים מגולבן או08.17.0630
פרופיל טבול באבץ חם, אך עבור 3 פנסים

0.00493.000.00יח'

0.00213.000.00יח'זרוע לג"ת יחיד דגם "גולן" או ש"ע08.17.0640

זרקור הלוגן סימטרי מיצקת אלומיניום לנורה עד 500 ווט כדוגמת08.17.0650
"ש"ט- 103" או ש"ע.

0.00213.000.00יח'

זרקור הלוגן סימטרי מיצקת אלומיניום לנורה עד 1000 ווט כדוגמת08.17.0660
"ש"ט-105" או ש"ע.

0.00378.000.00יח'

זרקור הלוגן סימטרי מיצקת אלומיניום לנורה עד 1500 ווט כדוגמת08.17.0670
"ש"ט-111" או ש"ע.

0.00439.000.00יח'

זרקור מיצקת אלומיניום, הרמטי, תא ציוד אינטגרלי, מסוג מיקרו-08.17.0680
לייטר של "HUBBELL", כדוגמת "ש"ט-126", לנורת פריקה עד 150

ווט או ש"ע.

0.00964.000.00יח'

זרקור הרמטי, אסימטרי, מיצקת אלומיניום, תא ציוד אינטגרלי לנורת08.17.0690
פריקה עד 400 ווט, כדוגמת "ש"ט-130" או ש"ע.

0.001,364.000.00יח'

זרקור מפוליאסטר משוריין, אסימטרי, עם תא ציוד אינטגרלי לנורת08.17.0700
פריקה עד 400 ווט, כדוגמת "ש"ט-145" או ש"ע.

0.001,767.000.00יח'

זרקור מיצקת אלומיניום, סימטרי ,פרבוליוידי, מסוג "ספורטלייט" של08.17.0710
"HUBBELL", תא ציוד אינטגרלי לנורת פריקה עד 1000 ווט, כדוגמת

"ש"ט- 149" או ש"ע.

0.001,503.000.00יח'

פנס קיר מיצקת אלומיניום, אסימטרי, לנורות פריקה עד 175 ווט,08.17.0720
כדוגמת "ש"ט-165" או ש"ע.

0.00884.000.00יח'

פנס קיר מיצקת אלומיניום, אסימטרי, לנורת פריקה עד 400 ווט,08.17.0730
כדוגמת "ש"ט-205" או ש"ע.

0.00964.000.00יח'

פנס גן בצורת כדור אופל, אנטיונדלי, עשוי מפוליאטילן בקוטר 08.17.074040
ס"מ.

0.00140.000.00יח'

פנס גן בצורת כדור אופל, אנטיונדלי, עשוי מפוליאטילן בקוטר 08.17.075050
ס"מ.

0.00253.000.00יח'

0.00439.000.00יח'פנס גן בצורת כדור אופל שקוף, עשוי מפוליקרבונט בקוטר 40 ס"מ.08.17.0760

0.00595.000.00יח'פנס גן בצורת כדור אופל שקוף, עשוי מפוליקרבונט בקוטר 50 ס"מ.08.17.0770

פנס לתאורת רחוב לנורת פריקה עד 250 ווט, דגם "ג'נראל-אלקטריק"08.17.0780
M-250R2 LUMINAIRE, סמי/קאוטף

0.00803.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב לנורת פריקה עד 400 ווט, דגם "ג'נראל-08.17.0790
אלקטריק", דגם M-400R2 LUMINAIRE, סמי/קאוטף

0.001,045.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב של חב' "סיטילייט", דגם DM-1, לנורת פריקה עד08.17.0800
125 ווט או ש"ע.

0.00564.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב של חב' "סיטילייט", דגם DM-2, לנורת פריקה עד08.17.0810
250 ווט או ש"ע.

0.00723.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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08.17.0820,T-1 פנס לתאורת רחוב של חב' "גי.אס.אם.-הנדסה ושווק", דגם
לנורת פריקה עד 125 ווט או ש"ע.

0.00493.000.00יח'

08.17.0830,T-2 פנס לתאורת רחוב של חב' "גי.אס.אם.-הנדסה ושווק", דגם
לנורת פריקה עד 250 ווט או ש"ע.

0.00632.000.00יח'

08.17.0840,T-3 פנס לתאורת רחוב של חב' "גי.אס.אם.-הנדסה ושווק", דגם
לנורת פריקה עד 400 ווט או ש"ע.

0.00843.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב מסוג "דיסנו", דגם "SEMPIONE" - 1141, לנורת08.17.0850
פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.00493.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב מסוג "דיסנו", דגם "SEMPIONE" - 1135, לנורת08.17.0860
פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.00562.000.00יח'

פנס לתאורת רחובות מסוג ".A.E.G", דגם 460-013, לנורות פריקה08.17.0870
עד 150 ווט או ש"ע.

0.00423.000.00יח'

פנס לתאורת רחובות מסוג ".A.E.G", דגם 821-400, לנורות פריקה08.17.0880
עד 250 ווט או ש"ע.

0.00632.000.00יח'

פנס לתאורת רחובות של חב' "סיטילייט" דגם "סטורן", לנורת פריקה08.17.0890
עד 125 ווט או ש"ע.

0.00912.000.00יח'

פנס לתאורת רחובות של חב' "סיטילייט" דגם "סטורן", לנורת פריקה08.17.0900
נל"ג עד 150 ווט או 250 ווט לנורה כספית או ש"ע

0.00983.000.00יח'

פנס גינה מסוג "DISANO" בצורת כדור שקוף, לבן, אופל, קוניאק,08.17.0910
גבישי, עשוי מפוליקרבונט, דגם 1300 בקוטר 380-3 מ"מ או ש"ע.

0.00423.000.00יח'

פנס גינה מסוג "DISANO" בצורת כדור שקוף, לבן, אופל, קוניאק,08.17.0920
גבישי, עשוי מפוליקרבונט, דגם 1300 בקוטר 450-4 מ"מ או ש"ע.

0.00464.000.00יח'

פנס גינה מסוג "DISANO" בצורת כדור שקוף, לבן, אופל, קוניאק,08.17.0930
גבישי, עשוי מפוליקרבונט, דגם 1300 בקוטר 500-5 מ"מ או ש"ע.

0.00493.000.00יח'

פנס גינה מסוג "DISANO" בצורת גליל שקוף, לבן, אופל, קוניאק,08.17.0940
גבישי, עשוי מפוליקרבונט, דגם 1302 במידות 370/436 מ"מ או ש"ע.

0.00464.000.00יח'

פנס גינה מסוג "DISANO" בצורת גליל שקוף, לבן, אופל, קוניאק,08.17.0950
גבישי, עשוי מפוליקרבונט, דגם 1302 במידות 310/361 מ"מ או ש"ע.

0.00352.000.00יח'

פנס תאורת רחוב מסוג "אמריקאן - 25", לנורת פריקה עד 250 ווט או08.17.0960
ש"ע.

0.00592.000.00יח'

פנס תאורת רחוב מסוג "אמריקאן - 40", לנורת פריקה עד 250 ווט או08.17.0970
ש"ע.

0.00770.000.00יח'

פנס תאורת רחוב של חב' "סיטילייט", דגם Z-2, עם כיסוי פלסטי,08.17.0980
לנורת פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.00770.000.00יח'

פנס תאורת רחוב של חב' "סיטילייט", דגם Z-2, עם כיסוי זכוכית,08.17.0990
לנורת פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.00983.000.00יח'

פנס תאורת רחוב של חב' "סיטילייט", דגם Z-3, עם כיסוי פלסטי,08.17.1000
לנורת פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.00983.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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פנס תאורת רחוב של חב' "סיטילייט", דגם Z-3, עם כיסוי זכוכית,08.17.1010
לנורת פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.001,193.000.00יח'

פנס לתאורת רחובות שוודי, דגם "ירקונס", לנורת פריקה עד 125 ווט08.17.1020
או ש"ע

0.00352.000.00יח'

פנס לתאורת רחובות שוודי, דגם "ירקונס", לנורת פריקה עד 250 ווט08.17.1030
או ש"ע

0.00493.000.00יח'

פנס גינה של חב' "יורפן", לנורת פריקה 80/125 ווט, דגם DS-50 או08.17.1040
ש"ע

0.00632.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב תוצרת "סימנס", דגם 5NA550-SL-100, לנורת08.17.1050
פריקה עד 150 ווט או ש"ע

0.001,124.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב תוצרת "סימנס", דגם 5NA- 570, עם כיסוי08.17.1060
מאקריליק, לנורת פריקה עד 400 ווט או ש"ע

0.001,682.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב תוצרת "סימנס", דגם "5NA-585", לנורת פריקה08.17.1070
עד 125 ווט או ש"ע

0.00423.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב מסוג "אקלטק", דגם "AUSTRAL-73", לנורת08.17.1080
פריקה עד 150 ווט או ש"ע

0.00534.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב מסוג "אקלטק", דגם "AUSTRAL-83", לנורת08.17.1090
פריקה עד 250 ווט או ש"ע

0.00562.000.00יח'

פנס לתאורת רחוב מסוג "אקלטק", דגם "AUSTRAL-93", לנורת08.17.1100
פריקה עד 400 ווט או ש"ע

0.00702.000.00יח'

0.001,053.000.00יח'פנס תאורות רחובות של חב' "מזדה", דוגמה COMETTE-L או ש"ע08.17.1110

0.001,124.000.00יח'פנס תאורות רחובות של חב' "מזדה", דוגמה COMETTE-P או ש"ע08.17.1120

פנס גינה תוצרת ".A.E.G ", דגם "רונדלוקס", לנורת פריקה עד 08.17.1130125
ווט או ש"ע

0.001,823.000.00יח'

פנס גינה תוצרת ".A.E.G ", דגם "סטרדלוקס", לנורת פריקה עד 08.17.1140150
ווט או ש"ע

0.001,823.000.00יח'

-ציוד ואביזרים לתאורת חוץ הספקה והתקנה בכל גובה שידרש08.18

0.0036.000.00יח'בית נורה מסוג "לגרנד E-27" או ש"ע08.18.0010

0.0041.000.00יח'בית נורה מסוג "לגרנד E-40" או ש"ע08.18.0020

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורה08.18.0030
כספית 80/125 ווט

0.00170.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורה08.18.0040
כספית 250 ווט

0.00281.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורה08.18.0050
כספית 400 ווט

0.00338.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0060
נל"ג 70 ווט.

0.00191.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0070
נל"ג 100 ווט.

0.00281.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0080
נל"ג 150 ווט.

0.00338.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0090
נל"ג 250 ווט.

0.00394.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0100
נל"ג 400 ווט.

0.00449.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0110
מטל הלייד 100/150 ווט.

0.00281.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0120
מטל הלייד 250 ווט.

0.00394.000.00יח'

מגש ציוד לפתח עמוד ו/או בקופסת ציוד, ו/או בגוף תאורה, לנורת08.18.0130
מטל הלייד 400 ווט.

0.00449.000.00יח'

קופסא מפח מגולבן 2 מ"מ עובי, צבוע, עם מכסה מתרומם כדוגמת08.18.0140
ע.ת.א., לרבות מסד עץ.

0.00124.000.00יח'

מגש לפתח עמוד עם 1-3 מאמ"תים עד 10 אמפר,הכולל מהדקי08.18.0150
חרסינה, פסי הארקה לחיבור מושלם של כבלי אספקה עד 16 ממ"ר

וחיבור של 1-3 פנסים.

0.00148.000.00יח'

0.0097.000.00יח'תושבת לפנס כדורי מיציקת אלומיניום.08.18.0160

0.0041.000.00יח'תושבת מפלסטיק לפנס כדורי08.18.0170

תושבת לפנס כדורי מיציקת אלומיניום עבור ציוד אינטגרלי לפנסים08.18.0180
."DISANO" מסוג

0.00170.000.00יח'

08.18.0190."DISANO" 0.00170.000.00יח'מגן סינוור מאלומיניום דוגמת "רפרפת" לפנסי

0.0052.000.00יח'מפזר חום דוגמת "דיגלון" לג"ת כדורי.08.18.0200

0.0058.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת כספית 80/125 ווט08.18.0210

0.00103.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת כספית 250 ווט08.18.0220

0.00144.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת כספית 400 ווט08.18.0230

0.00110.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת נל"ג 70 ווט08.18.0240

0.00124.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת נל"ג 100 ווט08.18.0250

0.00135.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת נל"ג 150 ווט08.18.0260

0.00148.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת נל"ג 250 ווט08.18.0270

0.00181.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת נל"ג 400 ווט08.18.0280

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.00113.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת מטל-הלייד 100/150 ווט08.18.0290

0.00135.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת מטל-הלייד 250 ווט08.18.0300

0.00198.000.00יח'משנק תוצרת "עין השופט" או ש"ע לנורת מטל-הלייד 400 ווט08.18.0310

0.0097.000.00יח'מצת תוצרת "עין השופט" מסוג ES-50 לנורת מטל-הלייד, נל"ג08.18.0320

0.00113.000.00יח'מצת תוצרת "עין השופט" מסוג ES-2 לנורת נל"ג עד 150 ווט08.18.0330

0.00135.000.00יח'מצת תוצרת "עין השופט" מסוג ES-50L עם סנף ונורית ביקורת08.18.0340

מצת תוצרת "עין השופט" מסוג ES-2 עם סנף לרבות הפסקה08.18.0350
אוטומטית

0.00148.000.00יח'

0.0068.000.00יח'מצת תוצרת "פיליפס" לנורת נל"ג, מטל-הלייד 150-400 ווט08.18.0360

08.18.0370.MZN-150-S 0.0091.000.00יח'מצת תוצרת "בג טורגי" מסוג

08.18.0380.MZN-400 0.00113.000.00יח'מצת תוצרת "בג טורגי" מסוג

08.18.0390.MZN-400/2000 0.00159.000.00יח'מצת תוצרת "בג טורגי" מסוג

0.0058.000.00יח'נורת נל"ג 70-100 ווט.08.18.0400

0.0074.000.00יח'נורת נל"ג 150-400 ווט.08.18.0410

0.00113.000.00יח'נורת מטל-הלייד 100-150 ווט.08.18.0420

0.00226.000.00יח'נורת מטל-הלייד 250-400 ווט.08.18.0430

0.0030.000.00יח'נורת כספית 125-80 ווט.08.18.0440

0.0058.000.00יח'נורת כספית 250 ווט.08.18.0450

0.0086.000.00יח'נורת כספית 400 ווט.08.18.0460

0.0036.000.00יח'נורת קוורץ-יוד (הלוגן) עד 500 ווט.08.18.0470

0.0046.000.00יח'נורת קוורץ-יוד (הלוגן) 1000 ווט.08.18.0480

0.0052.000.00יח'נורת קוורץ יוד (הלוגן) 1500 ווט.08.18.0490

0.00148.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 3.5-5 מ'.08.18.0500

0.00113.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 3.5-5 מ'.08.18.0510

0.00226.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 6-7 מ'.08.18.0520

0.00181.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 6-7 מ'.08.18.0530

0.00292.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 8-9 מ'.08.18.0540

0.00226.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 8-9 מ'.08.18.0550

0.00315.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 10 מ'.08.18.0560

כתב כמויות ספריית המחירים
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0.00270.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 10 מ'.08.18.0570

0.00338.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 11-12 מ'.08.18.0580

0.00315.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 11-12 מ'.08.18.0590

0.00394.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 13 מ'.08.18.0600

0.00360.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 13 מ'.08.18.0610

0.00449.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון חדש בגובה 15 מ'.08.18.0620

0.00394.000.00יח'צביעת עמוד פלדה מגולוון ישן בגובה 15 מ'.08.18.0630

תוספת מחיר בגין צביעה בשכבה נוספת לעמודי תאורה עד 7 מ'08.18.0640
גובה.

0.0068.000.00יח'

תוספת מחיר בגין צביעה בשכבה נוספת לעמודי תאורה בגובה 08.18.06507-10
מ'.

0.0080.000.00יח'

תוספת מחיר בגין צביעה בשכבה נוספת לעמודי תאורה בגובה 08.18.066011-15
מ'.

0.00103.000.00יח'

0.0086.000.00יח'צביעת זרוע לעמוד תאורה מכל סוג שהוא ל-1-4 פנסים.08.18.0670

0.00113.000.00יח'הצבת עמוד עץ בגובה 8.5-10 מ'08.18.0680

0.00103.000.00יח'הצבת עמוד מתכת עד 5 מ' גובה08.18.0690

0.00124.000.00יח'הצבת עמוד מתכת 6-7 מ' גובה.08.18.0700

0.00148.000.00יח'הצבת עמוד מתכת 8-9 מ' גובה.08.18.0710

0.00170.000.00יח'הצבת עמוד מתכת 10 מ' גובה.08.18.0720

0.00191.000.00יח'הצבת עמוד מתכת 11-12 מ' גובה.08.18.0730

0.00226.000.00יח'הצבת עמוד מתכת 13-15 מ' גובה.08.18.0740

צינור מגולבן דרג ב' בקוטר "2-"1 באורך הנדרש להגנת כבל אספקה,08.18.0750
להתקנה ע"ג עמודי חברת החשמל מעץ, מתכת או בטון, לתאורות
שונות, מורכב בצמוד לעמוד, עם חיזוקים מתאימים, כולל קופסת

נתיכים מוגנת מים.

0.00338.000.00יח'

0.0068.000.00יח'תוספת מחיר עבור התקנת ציוד כפול במגש לפתח עמוד.08.18.0760

כבל NYY בחתך 3X1.5 ממ"ר לעמודי תאורה, בין פנס למגש אביזרים08.18.0770
ובאורך עד 5 מ'.

0.0030.000.00יח'

כבל NYY בחתך 3X1.5 ממ"ר לעמודי תאורה, בין פנס למגש אביזרים08.18.0780
ובאורך 5-10 מ'.

0.0058.000.00יח'

כבל NYY בחתך 3X1.5 ממ"ר לעמודי תאורה, בין פנס למגש אביזרים08.18.0790
ובאורך 10-15 מ'

0.0080.000.00יח'

0.0068.000.00יח'התקנה בלבד של ארגז ציוד שיסופק ע"י העיריה.08.18.0800
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פרוק פנס מעמוד תאורה בגובה עד 10 מ', כולל זרוע, ארגז ציוד08.18.0810
והחזרתם למחסני העירייה.

0.0086.000.00יח'

פרוק פנס מעמוד תאורה בגובה עד 15 מ', כולל זרוע, ארגז ציוד08.18.0820
והחזרתם למחסני העירייה.

0.00113.000.00יח'

0.0046.000.00יח'התקנת פנס ע"ג עמודי תאורה עד 10 מ' גובה.08.18.0830

0.00113.000.00יח'התקנת פנס ע"ג עמודי תאורה עד 15 מ' גובה.08.18.0840

ביצוע חדירה ביסוד בטון של עמוד תאורה השייך למרכזית הדלקה08.18.0850
עבור הסתעפות לכבל נוסף בחתך עד 5X16 ממ"ר, כולל חפירה,
חציבה, השחלת הכבל עד המגש שבפתח העמוד וחיבור הנדרש

0.00170.000.00יח'

0.0022.000.00יח'מהדק חרסינה יחיד למוליך בחתך עד 16 ממ"ר.08.18.0860

0.0030.000.00יח'מהדק חרסינה כפול למוליך בחתך עד 16 ממ"ר.08.18.0870

0.0042.000.00יח'מהדק מודולרי פלסטי מדגם "זרמים" או ש"ע לכבל בחתך עד 16 ממ"ר08.18.0880

0.0041.000.00מ'גירלנדות עם כבל בחתך 2X2.5 ממ"ר ו-4 בתי נורה למ"א.08.18.0890

0.0030.000.00מ'גירלנדות עם כבל בחתך 2X2.5 ממ"ר ו-2 בתי נורה למ"א.08.18.0900

0.008.000.00מ'חבל קשירה לגירלנדות עד 25 ממ"ר.08.18.0910

התקנה בלבד של גירלנדות, לרבות קשירה קוי הזנה, חיבור נורות,08.18.0920
בדיקה והפעלה

0.0018.000.00מ'

פירוק גירלנדות, לרבות החזרה מסודרת למחסני העירייה של קוי08.18.0930
הזנה לגירלנדות, נורות וכו'.

0.008.000.00מ'

פירוק עמוד מתכת עד 5 מ' גובה, לרבות ניתוק חיבורים, פירוק מגש08.18.0940
והחזרת הכל בשלימות למחסני העירייה.

0.0058.000.00יח'

פירוק עמוד מתכת עד 6-10 מ' גובה, לרבות ניתוק חיבורים, פירוק08.18.0950
מגש והחזרת הכל בשלימות למחסני העירייה.

0.00113.000.00יח'

פירוק עמוד מתכת עד 11-12 מ' גובה, לרבות ניתוק חיבורים, פירוק08.18.0960
מגש והחזרת הכל בשלימות למחסני העירייה.

0.00148.000.00יח'

פירוק עמוד מתכת עד 13-15 מ' גובה, לרבות ניתוק חיבורים, פירוק08.18.0970
מגש והחזרת הכל בשלימות למחסני העירייה.

0.00170.000.00יח'

פירוק עמוד עץ 8.5-10 מ' גובה, לרבות ניתוק חיבורים והחזרתו08.18.0980
למחסני העירייה.

0.00113.000.00יח'

פירוק מרכזית הדלקה עד 3X200 אמפר, לרבות ניתוק חיבורים08.18.0990
והחזרתה למחסני העירייה

0.00338.000.00יח'

-מערכות כריזה והפצת מוזיקה08.19

מגבר 230V/12VDC 1 ווסת עוצמה הספק שיא 40 ווט, כניסה08.19.0010
למיקרופון בודד.

0.001,741.000.00יח'
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מגבר 230V/24VDC 1 ווסת עוצמה הספק שיא 80 ווט, כניסה08.19.0020
למיקרופון בודד.

0.002,320.000.00יח'

08.19.0030TUNER - תוספת למגבר מכל סוג שהוא עבור השמעת מוסיקה
.((RC116

0.001,032.000.00יח'

תוספת למגבר מכל סוג שהוא עבור התאמת רדיו או טייפ - קומפלט08.19.0040
מוכן לשימוש.

0.00151.000.00קומפ

08.19.0050,PU 230 ווסתי מיקרופון, 1 ווסת כללי, 2 ווסתיV/24VDC, 4 מערבל
כניסה ל-4 מיקרופונים, מוצא 600 אוהם.

0.001,293.000.00יח'

0.00171.000.00יח'רמקול בקוטר "6 ללא ארגז וללא כיסוי.08.19.0060

0.00195.000.00יח'רמקול בקוטר "8 ללא ארגז וללא כיסוי.08.19.0070

תוספת מחיר לרמקול "6 או "8 עבור ארגז עץ במידות 23X23 ס"מ עם08.19.0080
פורניר מעובד.

0.0054.000.00יח'

תוספת מחיר לרמקול "6 או "8 עבור ארגז עץ במידות 23X23 ס"מ עם08.19.0090
פורניר מעובד, אולם חזיתו עם כיסוי פח מגולבן מחורר 2 מ"מ עובי,

צבוע בגוון לפי דרישה.

0.0027.000.00יח'

0.0027.000.00יח'תוספת לרמקול "6 או "8 עבור ווסת עצמה (פנימי או חיצוני).08.19.0100

0.0079.000.00יח'תוספת לרמקול "6 או "8 עבור ממסר עוקף לכריזת חרום.08.19.0110

0.00261.000.00יח'גונג להתראת דיבור.08.19.0120

רמקול שופר 25 ווט מפיברגלס, לרבות שנאי קו ואביזרי התקנה,08.19.0130
להתקנה חיצונית.

0.00775.000.00יח'

נקודת חיווט של רמקול בתוך מבנה עי כבל שזור עם מוליכים גמישים08.19.0140
0.7 מ"מ.

0.0059.000.00נק'

0.0036.000.00יח'התקנה של רמקול "6 או "8 על קיר או תקרה או בחלל תקרה.08.19.0150

0.0054.000.00יח'התקנה של רמקול שופר.08.19.0160

0.00794.000.00יח'מיקרופון דינמי לרבות מעמד, צוואר גמיש ולחצן דיבור08.19.0170

0.0054.000.00יח'תוספת מחיר למיקרופון עבור לחצן הפעלה אינטגרלי.08.19.0180

0.0010.000.00מ'כבל מיקרופון מסוכך.08.19.0190

0.001,484.000.00יח'יחידת בקרה "מוניטור" למערכת ההגברה08.19.0200

0.001,548.000.00יח'מקלט "טיונר" AM/FM , כולל קדם מגבר וספק, מחובר למגבר08.19.0210

0.006.000.00מ'חיווט לרמקולים (מחיר לזוג)08.19.0220

-מערכות אינטרקום08.20

0.001,067.000.00יח'מרכזת לקו אחד08.20.0010

0.001,458.000.00יח'מרכזת ל-6 קוים08.20.0020
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0.001,906.000.00יח'מרכזת ל-12 קוים08.20.0030

0.001,906.000.00יח'תיבת לחצני מיתוג עד 12 קוים08.20.0040

0.001,570.000.00יח'מרכזת ל-6 קוים08.20.0050

0.002,131.000.00יח'מרכזת 12 קוים08.20.0060

0.001,123.000.00יח'תיבת לחצני מיתוג ל-12 קוים08.20.0070

0.00281.000.00יח'ספק כח עבור מרכזת08.20.0110

0.00170.000.00יח'יחידת אינטרקום לתליה קו אחד, דגם 08.20.0130.6000

0.00170.000.00יח'יחידת אינטרקום משולבת בדלת08.20.0140

0.00148.000.00יח'מנעול חשמלי 24/12 וולט משולב בדלת.08.20.0150

0.006.000.00מ'כבל אינטרקום רב-גידי 2 זוגות.08.20.0152

0.008.000.00מ'כבל אינטרקום רב-גידי 4 זוגות.08.20.0154

0.009.000.00מ'כבל אינטרקום רב-גידי 6 זוגות.08.20.0160

0.0015.000.00מ'כבל אינטרקום רב-גידי 10 זוגות.08.20.0170

0.0021.000.00מ'כבל אינטרקום רב-גידי 12 זוגות.08.20.0180

0.0027.000.00מ'כבל אינטרקום רב-גידי 24 זוגות.08.20.0190

-מערכות טלויזיה לימודית08.21

08.21.0010,TVF 59 נקודת חיווט ליציאת טלויזיה, לרבות כבל קואקסיאלי
מנחושת מסוכך 70 אום, מושחל בצנרת, הנמדדת בנפרד ובית תקע

לטלויזיה.

0.00135.000.00נק'

0.0022.000.00יח'בית תקע טורי או מקבילי לטלויזיה.08.21.0020

0.0013.000.00יח'תקע לטלויזיה.08.21.0030

מערכת הגברה VHF/UHF וספק כח ל-4 יציאות .T.V, לרבות מגבר08.21.0040
דרך ומנחתים לפי צורך.

0.00394.000.00יח'

מערכת הגברה VHF/UHF וספק כח ל-8 יציאות .T.V, לרבות מגבר08.21.0050
דרך ומנחתם לפי צורך.

0.00449.000.00יח'

08.21.0060.(FM, (UHF-1), (UHF-2 ,12 ,10 ,8 ,6 ,3 0.0091.000.00יח'מסננים לערוצים

08.21.0070.T.V. 0.0091.000.00יח'מפצל ל-2 יציאות

08.21.0080.T.V. 0.00113.000.00יח'מפצל ל-4 יציאות

עמוד בגובה 6 מ' לתורן אנטנה מצינור מגולוון דרג ב' בקוטר "08.21.0090,2
לרבות בסיס וחיזוק עם 6 מיתרים לפחות, חיזוק והתקנה בהתאם

לדרישות התקן

0.002,241.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד בגובה 12 מ' לתורן אנטנה מצינור מגולוון דרג ב' בקוטר "08.21.0100,2
לרבות בסיס וחיזוק עם 9 מיתרים לפחות, חיזוק והתקנה בהתאם

לדרישות התקן

0.003,363.000.00יח'

כבל טלויזיה קואקסיאלי מזין, מסוכך מנחושת, עם התנגדות 70 אוהם08.21.0110
(הליאקס)

0.0015.000.00מ'

אנטנה לערוץ (ישראל) UHF 21, עשויה ממוטות אלומיניום עם אלגון08.21.0120
15 מיקרון לפחות לרבות תפס תורן, וקופסת חיבורים פלסטית,

משוריינת, מוגנת מים.

0.00226.000.00יח'

אנטנה לערוץ (ישראל) UHF 22, עשויה ממוטות אלומיניום עם אלגון08.21.0130
15 מיקרון לפחות לרבות תפס תורן, וקופסת חיבורים פלסטית,

משוריינת, מוגנת מים.

0.00281.000.00יח'

-בדיקות מיתקן08.23

בדיקת מתקן החשמל, באם ידרש, ע"י חברת החשמל עד גודל חבור08.23.0010
של 100 אמפר תלת-פאזי, לרבות כל הטיפול בחברת החשמל

והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה

0.00652.000.00קומפ

בדיקת מתקן החשמל, באם ידרש, ע"י חברת החשמל עד גודל חבור08.23.0020
של 300-100 אמפר תלת-פאזי, לרבות כל הטיפול בחברת החשמל

והעבודות הנדרשות בקשר לבדיקה

0.00842.000.00קומפ

בדיקת מתקן כריזה וגילוי אש ע"י מכון התקנים לצורך אישור לטופס 08.23.00304
או לדוח בטיחות. עד 100 נק'

0.001,926.000.00קומפ

בדיקת מתקן כריזה וגילוי אש ע"י מכון התקנים לצורך אישור לטופס 08.23.00404
או לדוח בטיחות. עד 200 נק'

0.002,565.000.00קומפ

08.23.00503X80A 0.001,129.000.00קומפבדיקת מתקן ע"י בודק פרטי לגודל חיבור עד

08.23.00603X160A 0.001,642.000.00קומפבדיקת מתקן ע"י בודק פרטי לגודל חיבור עד

08.23.00703X315A 0.002,463.000.00קומפבדיקת מתקן ע"י בודק פרטי לגודל חיבור עד

08.23.00803X630A 0.002,976.000.00קומפבדיקת מתקן ע"י בודק פרטי לגודל חיבור עד

08.23.00903X910A 0.003,591.000.00קומפבדיקת מתקן ע"י בודק פרטי לגודל חיבור עד

עמודי תאורה, זרועות ומחזיקי דגלים08.56

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 2 מ' לרבות08.56.0010
פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,300.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות08.56.0020
פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,570.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 4 מ' לרבות08.56.0030
פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,840.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות08.56.0040
פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.002,920.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות08.56.0050
פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.004,200.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 10 מ'08.56.0060
לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.005,050.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ'08.56.0070
לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.006,800.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 15 מ'08.56.0080
לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.0010,600.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 60 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0100
בגובה 2 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,250.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0155
בגובה 4.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא

אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור
הזרוע בראשו

0.001,950.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0160
בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא אביזרים

עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו

0.002,050.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0165
בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא אביזרים

עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו

0.002,350.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0170
בגובה 7 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא אביזרים

עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו

0.003,000.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0175
בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא אביזרים

עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו

0.003,350.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0180
בגובה 8.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא

אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור
הזרוע בראשו

0.003,700.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0185
בגובה 9 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא אביזרים

עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו

0.003,800.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם08.56.0190
בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע'צ, הכנה לתא

אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור
הזרוע בראשו

0.004,150.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0250
בגובה 3.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.002,100.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0255
בגובה 5.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.002,500.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0260
בגובה 6.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.003,270.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0265
בגובה 7.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.003,600.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0270
בגובה 8.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.004,050.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0275
בגובה 9.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.004,300.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0280
בגובה 10.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם
דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.004,750.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0285
בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.005,650.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0290
בגובה 15 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.008,800.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0300
בגובה 4.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.002,550.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0310
בגובה 5.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.002,870.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0320
בגובה 6.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.003,700.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0330
בגובה 7.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.003,880.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0340
בגובה 8.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.004,550.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0350
בגובה 9.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.004,900.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0360
בגובה 10.80 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.005,350.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0370
בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא

אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור
הזרוע בראשו

0.005,600.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם08.56.0380
בגובה 13.50 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם מע"צ, הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו

0.007,550.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "2, "4, מגולוון באבץ חם08.56.0400
בגובה 2 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.00840.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "2, "4, מגולוון באבץ חם08.56.0410
בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.00950.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "2, "4, מגולוון באבץ חם08.56.0420
בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,050.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "3, "6 מגולוון באבץ חם08.56.0430
בגובה 4 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,310.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "4, "6, מגולוון באבץ חם08.56.0440
בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,750.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "4, "6, מגולוון באבץ חם08.56.0450
בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.002,250.000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "4, "6, מגולוון באבץ חם08.56.0460
בגובה 10 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת

וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.002,940.000.00יח'

0.00650.000.00יח'זרוע קונית בודדת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ'08.56.0820

0.001,080.000.00יח'זרוע קונית כפולה לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 180 מעלות08.56.0822

0.001,080.000.00יח'זרוע קונית כפולה לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 90 מעלות08.56.0824

0.001,500.000.00יח'זרוע קונית משולשת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 90 מעלות08.56.0826

זרוע קונית משולשת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ' 08.56.0828120
מעלות

0.001,500.000.00יח'

0.001,950.000.00יח'זרוע קונית מרובעת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ'08.56.0830

08.61C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

הערה: מבנה הלוחות לא כולל הובלה, התקנה וחיבור הלוח.

מבנה ללוחות חשמל

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות08.61.0010
2200/500/1000 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי

צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.003,300.000.00יח'

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות08.61.0020
2200/500/800 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי

צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.002,950.000.00יח'

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות08.61.0030
2200/500/600 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי

צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.002,920.000.00יח'

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות08.61.0040
2200/500/400 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא כולל פסי

צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.002,850.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 400/600/170 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה08.61.0050
(לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.00505.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 400/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה08.61.0060
(לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.00790.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 600/600/170 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה08.61.0070
(לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.00690.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 600/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה08.61.0080
(לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.00760.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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תא עם דלת אטומה במידות 600/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה08.61.0090
(לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.00800.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 600/1000/250 מ"מ, לרבות פלטת08.61.0100
הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.001,130.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 800/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה08.61.0110
(לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.001,180.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 800/1000/250 מ"מ, לרבות פלטת08.61.0120
הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.001,360.000.00יח'

תא עם דלת אטומה במידות 800/1200/250 מ"מ, לרבות פלטת08.61.0130
הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)

0.001,720.000.00יח'

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0134
פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,

A100 X 3 בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד

0.003,400.000.00מ"ר

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0135
פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,
A630 X 3 בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

0.004,600.000.00מ"ר

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0138
פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,
A800 X 3 בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

0.005,100.000.00מ"ר

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0139
פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,
A1000 X בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

3

0.005,800.000.00מ"ר

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0141
פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,
A1600 X בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

3

0.006,770.000.00מ"ר

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת,08.61.0144
פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים,
A3200 X בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

3

0.009,800.000.00מ"ר

תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0144 עבור08.61.0175
מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל

0.000.150.00קומפ

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 350X300X160 מ"מ IP65 לרבות דלת08.61.0221
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר),

תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

0.00392.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X300X200 מ"מ IP65 לרבות דלת08.61.0231
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר),

תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

0.00550.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת08.61.0241
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר),

תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

0.00665.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת08.61.0251
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר),

תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

0.00790.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X500X250 מ"מ IP65 לרבות דלת08.61.0255
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר),

תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

0.001,190.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת08.61.0261
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר),

תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

0.001,500.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב08.61.0271
מעץ במידות 350X300X160 מ"מ

0.00870.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב08.61.0281
מעץ במידות 500X400X200 מ"מ

0.001,180.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב08.61.0291
מעץ במידות 600X400X230 מ"מ

0.001,250.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב08.61.0301
מעץ במידות 840X575X310 מ"מ

0.001,650.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X600 מ"מ IP65 לרבות08.61.0370
דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

0.001,650.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X600 מ"מ IP65 לרבות08.61.0373
דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

0.001,950.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X900 מ"מ IP65 לרבות08.61.0376
דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

0.002,750.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X1200 מ"מ IP65 לרבות08.61.0379
דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

0.002,450.000.00יח'

מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X1100X1200 מ"מ IP65 לרבות08.61.0381
דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע

0.003,000.000.00יח'

C.I תיבות

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 250/175 מ"מ08.61.0400
ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.0080.000.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 250/525 מ"מ08.61.0410
בעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.00182.000.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 350/250 מ"מ08.61.0420
ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.0090.000.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 500/350 מ"מ08.61.0425
ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.00230.000.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 175/250 מ"מ08.61.0430
ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.00110.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 250/525 מ"מ08.61.0440
ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.00190.000.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 250/350 מ"מ08.61.0460
בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.00150.000.00יח'

תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 500/350 מ"מ08.61.0470
בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

0.00260.000.00יח'

מבנה ללוחות דירתייםהערה: מתוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב'
"מולכו" או ש"ע

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום08.61.0600
ל-12 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה

0.00143.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום08.61.0610
ל-24 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה

0.00202.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום08.61.0620
ל-36 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה

0.00270.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום08.61.0630
ל-48 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה

0.00440.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום08.61.0635
ל-72 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה

0.00690.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-08.61.0640
12 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה

0.00133.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-08.61.0650
24 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה

0.00203.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-08.61.0660
36 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה

0.00267.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-08.61.0670
48 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה

0.00480.000.00יח'

מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-08.61.0680
72 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה

0.00630.000.00יח'

לוח זמני לאתר בניה

לוח זמני לאתר בניה 25X3 אמפר מוגן מים 55IP, מאושר ע'י מכון08.61.0800
התקנים וחברת החשמל , לרבות מאז'ים וציוד , דוגמת הדגם

CS13Z25 המשווק ע'י חב' "מולכו" או שו'ע

0.001,050.000.00יח'

08.62C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.00096
קילואמפר

0.0038.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.00206
קילואמפר

0.0036.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.00306
קילואמפר

0.0049.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.00406
קילואמפר

0.0065.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.004510
קילואמפר

0.0070.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.005510
קילואמפר

0.0050.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.62.007010
קילואמפר

0.0057.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק08.62.0080
10 קילואמפר

0.0083.000.00יח'

מא"זים חד קוטביים עם ניתוק האפס תוצרת "HAGER" המשווק ע"י
חב' "מולכו" או ש"ע

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 2 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס,08.62.0112
כושר ניתוק 6 קילואמפר

0.0077.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס,08.62.0114
כושר ניתוק 6 קילואמפר

0.0067.000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס,08.62.0116
כושר ניתוק 6 קילואמפר

0.0069.000.00יח'

אביזרים08.73

הערה: האביזרים בפרק זה ימדדו בנפרד, רק אם אינם נכללים
במסגרת נקודה. כמו כן ניתן לחשב בפרק זה הפרש מחיר בין אביזר

שבמכרז לאביזר שהותקן בפועל.

08.73.0200"MODO" 161 אמפר בתיבה מוגנת מים סדרתX מפסק זרם פקט
תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00139.000.00יח'

08.73.0220"MODO" 3 אמפר בתיבה מוגנת מים סדרתX16 מפסק זרם פקט
תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00172.000.00יח'

08.73.0230"MODO" 3 אמפר בתיבה מוגנת מים סדרתX25 מפסק זרם פקט
תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00190.000.00יח'

שעון להפעלת דוד מים חשמלי להתקנה עה"ט דגם "סטטוס און"08.73.0630
תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00325.000.00יח'

טיימר 120 דק' להפעלת דוד מים להתקנה עה"ט ארוך, תוצרת08.73.0660
"וויסבורד" או ש"ע

0.00313.000.00יח'

שעון להפעלת דוד מים, לתיבה מלבנית 3 מקום, להתקנה תה"ט, דגם08.73.0690
"סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00534.000.00יח'

שעון להפעלת דוד מים, המאפשר חיווי מלא למצבי פעולת הדוד,08.73.0720
לתיבה 55, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00348.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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שעון להפעלת דוד מים, המאפשר חיווי מלא למצבי פעולת הדוד,08.73.0740
להתקנה עה"ט ארוך, דגם "סטטוס און", תוצרת "וויסבורד" או ש"ע

0.00348.000.00יח'

גופי תאורת חרום08.83

הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.

מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לגוף תאורה פלורסצנטי 1X36ווט08.83.0010
לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 60 דקות, נורית ולחצן

ביקורת

0.00270.000.00יח'

מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לגוף תאורה פלורסצנטי 1X36ווט08.83.0015
לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 180 דקות, נורית ולחצן

ביקורת

0.00300.000.00יח'

מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לנורת PL 26 ווט לרבות ממיר דו08.83.0020
תכליתי לזמן פעולה של 60 דקות, נורית ולחצן ביקורת

0.00270.000.00יח'

מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לנורת PL 26 ווט לרבות ממיר דו08.83.0025
תכליתי לזמן פעולה של 180 דקות, נורית ולחצן ביקורת

0.00300.000.00יח'

ממיר לתאורת חרום לזמן פעולה של 60 דקות, דוגמת "געש 61T" או08.83.0040
ש"ע (סט ממיר ארוז)

0.00210.000.00יח'

ממיר לתאורת חרום לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש 63S" או08.83.0050
ש"ע (סט ממיר ארוז)

0.00240.000.00יח'

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 1X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות08.83.0100
לרבות נורית ולחצן ביקורת

0.00330.000.00יח'

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 2X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות08.83.0102
לרבות נורית ולחצן ביקורת

0.00348.000.00יח'

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 1X18 ווט לזמן פעולה של 60 דקות08.83.0110
לרבות נורית ולחצן ביקורת

0.00425.000.00יח'

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 2X18 ווט לזמן פעולה של 60 דקות08.83.0120
לרבות נורית ולחצן ביקורת

0.00450.000.00יח'

גוף תאורה דו תכליתי מעוצב להתקנה חיצונית לקיר או לתקרה לזמן08.83.0150
פעולה של 180 דקות דוגמת "געש חרמון לד חרום" או ש"ע

0.00620.000.00יח'

08.83.02004.1W LED שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת
PLASMA MEGA" בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת

TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר
קומפלט

0.00370.000.00יח'

08.83.02104.1W שלט הכוונה חרום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת
PLASMA" בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת LED
MEGA TEC X2GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן

ומחובר קומפלט

0.00395.000.00יח'

גוף תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 08.83.022027
LED דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או

תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או
ש"ע, קיבולת 2 שעות

0.00370.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 08.83.023027
LED דוגמת "PLASMA M27WDST" להתקנה גלויה לתקרה עם

מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת
2 שעות

0.00440.000.00יח'

גוף תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 08.83.024027
LED דוגמת "PLASMA M27WD45'ST" להתקנה גלויה לקיר בזווית
°45 עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע,

קיבולת 2 שעות

0.00455.000.00יח'

גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה רחבה לזמן פעולה של08.83.0410
180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם 587813 או ש"ע

0.00420.000.00יח'

גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה צרה להתקנה שקועה08.83.0420
לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם

5877223 או ש"ע

0.00420.000.00יח'

גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה רחבה להתקנה חיצונית08.83.0430
לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם

5877123 או ש"ע

0.00420.000.00יח'

08.83.0500LED 3W 3 חד תכליתי להתמצאות נורתW גוף תאורת חירום שקוע
בעוצמה של 160 לומן זמן גיבוי 120 דקות מתאים להתקנה עד 10

Ni-) 4.8) ניקל מטאלV/1.7AH (Ni-Cd מטר גובה ניקל קדמיום
Mh/4.8V) AH2.4 מק"ט EL10060213, דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00890.000.00יח'

גוף תאורה משולב תאורה רגילה 3W LED + 15W LED חירום 08.83.0510120
דקות, גוף אלומיניום צבוע אפור עם כיסוי אקריל חלבי מנורת לד
ecoled דוגמת ,EL200233-F/X/2/A***E 120 במרכז הכיסוי

המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00880.000.00יח'

ספוטים08.84

הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.

08.84.0010TD 930 זרקור להתקנה על פס צבירה °11 דוגמת "געש" דגם "יורי
55" או ש"ע

0.001,150.000.00יח'

08.84.0020TD 950 זרקור להתקנה על פס צבירה °21 דוגמת "געש" דגם "יורי
55" או ש"ע

0.001,170.000.00יח'

זרקור להתקנה על פס צבירה °30X2 דוגמת "געש" דגם "הלנה 08.84.00503433
EW 5" או ש"ע

0.00730.000.00יח'

זרקור להתקנה על פס צבירה °7.5X2 דוגמת "געש" דגם "זיפו פרו08.84.0070
G 5 8231" או ש"ע

0.00890.000.00יח'

08.84.020050W גוף תאורה ספוט להתקנה בתקרה עשוי מתכת עם נורת הלוגן
או נורת לד 3-6W לרבות ציוד וחיזוקים לתקרה

0.00180.000.00יח'

גוף תאורה מורכב מ-3 ספוטים להתקנה בתקרה עשוי מתכת עם נורת08.84.0210
הלוגן 50W או נורת לד 3-6W לרבות ציוד וחיזוקים לתקרה

0.00405.000.00יח'

תאורת לדים08.85

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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הערה: כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.

גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, רותם 08.85.001012
W12 מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות,

מידות הגוף קוטר 135 מ"מ גובה 60 מ"מ דוגמת ecoled המשווק ע"י
"גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00258.000.00יח'

08.85.0020W3 3 גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, רותם
מק"ט EL100100 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות
הגוף קוטר 80 מ"מ גובה 32 מ"מ דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם

חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00167.000.00יח'

גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, עין זיקית 08.85.00403
W3 מק"ט EL100111 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות,

מידות הגוף קוטר 38 מ"מ גובה 30 מ"מ דוגמת ecoled המשווק ע"י
"גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00165.000.00יח'

גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, מור 08.85.00503 106
מק"ט EL100136 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות
הגוף קוטר 52 מ"מ גובה 19 מ"מ דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם

חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00149.000.00יח'

גוף תאורה מאלומיניום כיסוי זכוכית ברצפת דק מור 103 מק"ט08.85.0060
EL100147 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף

קוטר 42 מ"מ גובה 45 מ"מ דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם
חשמל" או ש"ע

0.00252.000.00יח'

גוף תאורה סף מדרגות עשוי פרופיל אלומיניום מתאים לכל סוגי08.85.0070
המדרגות, 52/38 ממ"ר, כולל פס תאורת לד וצבע אור לפי בחירה (

חיבור לדרייבר V12 לא כלול בעלות), מק"ט EL300394 דוגמת
ecoled המשווק ע"י חב' "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00285.000.00מ'

גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או08.85.0072
בלי שולים רוחב עד 24 מ"מ, גובה 18 מ"מ, כולל:כיסוי פרספקס חלבי,
פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 20w למטר אורך,CRI85,קיים

3000k,4000k,6000k ( דרייבר 12VDCלא כלול במחיר יחידה),
מק"ט CH400583 דוגמת "ecoled" המשווק ע"י חב' "גל-רם חשמל"

או ש"ע

0.00218.000.00מ'

גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או08.85.0074
בלי שולים רוחב עד 42 מ"מ, גובה 40 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס

חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 40w למטר
אורך,CRI85,קיים 3000k,4000k,6000k ( דרייבר 12VDCלא כלול
במחיר יחידה), מק"ט F CH400543 דוגמת "ecoled" המשווק ע"י

חב' "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00288.000.00מ'

גוף תאורה פרוזקטור לד 50w עם סנסור (גלאי ניתן לכיונון), מוגן מים08.85.0082
IP65 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית

מחוסמת, מק"ט EL200228S דוגמת "ecoled" המשווק ע"י חב'
"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00346.000.00יח'

גוף תאורה מרובע מאלומיניום מלוטש מתכוונן שקוע בתקרה, מור08.85.0100
W12 312 מק"ט EL100271 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60
ecoled 160 מ"מ גובה 35 מ"מ דוגמתX160 מעלות, מידות הגוף

המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00288.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט08.85.0105
EL100112 מגיע עם דרייבר מק"ט W24 30 ס"מ הספקX30 מידות

דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00285.000.00יח'

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט08.85.0110
EL100126 מגיע עם דרייבר מק"ט W45 60 ס"מ הספקX60 מידות

דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00425.000.00יח'

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט08.85.0115
מידות 120X60 ס"מ הספק W56 מגיע עם דרייבר תוצרת

SAMSUNG SMD 3014 מק"ט EL100127 דוגמת ecoled המשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00532.000.00יח'

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי אקריל חלבי08.85.0120
תה"ט/עה"ט קוטר 12 ס"מ הספק W7 מגיע עם דרייבר מק"ט

EL100128 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00144.000.00יח'

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי אקריל חלבי08.85.0125
תה"ט/עה"ט קוטר 12 ס"מ הספק W18 מגיע עם דרייבר מק"ט
EL100151 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00190.000.00יח'

גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי חלבי08.85.0130
תה"ט/עה"ט קוטר 30 ס"מ הספק W24 מגיע עם דרייבר מק"ט
EL100149 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00360.000.00יח'

גוף תאורה LED DOWN LIGHT 10W שקוע תקרה פיזור אור08.85.0135
רפלקטור אלומיניום מלוטש 120/60/30 מעלות גוף מסגרת אלומיניום
צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 180 מ"מ, מק"ט EL100294 דוגמת
ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00312.000.00יח'

גוף תאורה LED DOWN LIGHT 24W שקוע תקרה פיזור אור08.85.0140
רפלקטור אלומיניום מלוטש 120/60/30 מעלות גוף מסגרת אלומיניום
צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 210 מ"מ, מק"ט EL100297 דוגמת
ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00385.000.00יח'

גוף תאורה LED DOWN LIGHT 30W שקוע תקרה פיזור אור08.85.0145
רפלקטור אלומיניום מלוטש 120/60/30 מעלות גוף מסגרת אלומיניום
צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 230 מ"מ, מק"ט EL100289 דוגמת
ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00495.000.00יח'

גוף תאורה פרוז'קטור לד W30 מוגן מים 65IP V220 בעל פיזור חום08.85.0150
High Power COB Led ,יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת
מק"ט EL200226 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00240.000.00יח'

גוף תאורה פרוז'קטור לד W50 מוגן מים 65IP V220 בעל פיזור חום08.85.0155
High Power COB Led ,יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת
מק"ט EL200228 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00296.000.00יח'

גוף תאורה פרוז'קטור לד W70 מוגן מים 65IP V220 בעל פיזור חום08.85.0160
High Power COB Led ,יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת
מק"ט EL200230 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00360.000.00יח'

גוף תאורה פרוז'קטור לד W100 מוגן מים 65IP V220 בעל פיזור08.85.0165
High Power COB ,חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

Led מק"ט EL200231 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או
ש"ע

0.00420.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורה פרוז'קטור לד W150 מוגן מים 65IP V220 בעל פיזור08.85.0170
High Power COB ,חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

Led מק"ט EL200232 דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או
ש"ע

0.00574.000.00יח'

08.85.017565IP כולל דרייבר, מוגן מים W60 1Wx60 LED גוף תאורת רחוב
High ,גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה ,V220
Power COB Led מק"ט EL2005008 דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.002,448.000.00יח'

08.85.018065IP כולל דרייבר, מוגן מים W120 1Wx120 LED גוף תאורת רחוב
High ,גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת עדשות ואופטיקה ,V220
Power COB Led מק"ט EL2005008 דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.004,760.000.00יח'

גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה W50 LED גוף אלומיניום כולל08.85.0185
High Power ,דרייבר, רפלקטור עם פזור אור 120/60/30 מעלות

COB Led 4500LM 220V מק"ט EL100100 דוגמת ecoled המשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00870.000.00יח'

גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה W80 LED גוף אלומיניום כולל08.85.0190
High Power COB ,דרייבר, רפלקטור עם פזור או 120/60/30 מעלות
Led 7200LM 220V מק"ט EL100180 דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.001,950.000.00יח'

גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה W120 LED גוף אלומיניום כולל08.85.0195
High Power COB ,דרייבר, רפלקטור עם פזור או 120/60/30 מעלות
Led 11500LM 220V מק"ט EL100120 דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.002,600.000.00יח'

08.85.0200,SMD 4.9W 60 28/35 סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
EL140149- מק"ט VDC12 רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ RGB לרבות

1F דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0037.500.00מ'

08.85.0205,SMD 9.6W 120 28/35 סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
EL140145- מק"ט VDC12 רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ RGB לרבות

1F דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0045.000.00מ'

08.85.0210,SMD 9.6W 30 50/50 סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
EL140150- מק"ט VDC12 רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ RGB לרבות

1F דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0050.000.00מ'

08.85.0215,SMD 14.4W 60 50/50 סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
EL140151- מק"ט VDC12 רוחב 8 מ"מ גובה 2.4 מ"מ RGB לרבות

1F דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0065.000.00מ'

הפיכת סרט הדבקה למוגן ע"י תוספת שרוול סיליקון שקוף וסופיות08.85.0218
מוגן מים IP67 עבור סרט הדבקה מואר SMD מכל סוג, דוגמת

ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0015.000.00מ'

סטריפ PVC לתאורה נסתרת בצבעים לפי בחירה, 5 מ"מ לרבות 08.85.022060
לדים למטר IP68 SUPER FLUX, מידות 13X15X15 מק"ט

EL140142-1F דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00160.000.00מ'

08.85.030036G-D2-GR מק"ט ,IP67 ,חבל אור עגול 36 לדים, 2 שורות, לבן
דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0055.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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דרייבר 100 וואט כניסה 240 וולט, יציאה 12 וולט, 8.5 אמפר, מידות08.85.0400
160X98X40 מ"מ מק"ט EL22112100 דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00258.000.00יח'

08.85.0500,12V/24V ,קונטרול 16 תוכניות שליטה, לרבות שלט חכם, 12 אמפר
מק"ט A243-OG-GR דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או

ש"ע

0.00373.000.00יח'

08.85.0600V12 "דגם "דקרוייקה EL-200100 מק"ט MR-16 3x1W נורת לד
W3, DC/AC, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0022.000.00יח'

08.85.0605V12 W6, "דגם "דקרוייקה EL-200104 מק"ט MR-16 6W נורת לד
DC/AC, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

0.0046.000.00יח'

נורת לד לעמעום MR-16 5W מק"ט EL-2001117-1F דגם08.85.0610
"דקרוייקה" V220 GU10 W5, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם

חשמל" או ש"ע

0.0048.000.00יח'

08.85.0620V220 "דגם "דקרוייקה EL-2001114-1F 8 מק"טW נורת לד לעמעום
GU10 W8 WW CW, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או

ש"ע

0.0068.000.00יח'

08.85.0630EL-2001108-1F מק"ט V220 GU10 לעמעום QR 15W נורת לד
קוטר 11 ס"מ, WW CW, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל"

או ש"ע

0.00166.000.00יח'

08.85.0640E27 7.5 הברגהW - 800Lumen - 6500K - 3500K 7.5W נורות לד
מק"ט EL-200107, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או

ש"ע

0.0057.000.00יח'

08.85.0650E27 11 הברגהW -1080Lumen - 6500K - 3500K 11W נורות לד
מק"ט EL-200122, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או

ש"ע

0.0068.000.00יח'

08.85.0660E27 14 הברגהW - 1450Lumen - 6500K - 3500K 14W נורות לד
מק"ט EL-200122, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או

ש"ע

0.0079.000.00יח'

08.85.06703000K, NW - 18 באורך של 1200 מילימטרW בהספק T8 נורת לד
WW = 2700K מק"ט EL140206, דוגמת ecoled המשווק ע"י

"גל-רם חשמל" או ש"ע

0.00185.000.00יח'

08.85.0683"W"50 -STREET LED גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם
המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.002,700.000.00יח'

08.85.0685"ECONO S 60W" גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם
המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.001,750.000.00יח'

08.85.0687"ROAD S 132W" גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם
המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.003,100.000.00יח'

08.85.0689TOSCA S LED" גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם
100W" המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.002,000.000.00יח'

גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות דגם "KAI S 59W" המשווק08.85.0691
ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.002,500.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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08.85.0693DONA LED" גוף תאורת לד דקורטיבי לתאורת כבישים/רחובות דגם
80W" המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.002,250.000.00יח'

08.85.0695'' BALL LED PS 40W" גוף תאורת חוץ דקורטיבי בראש עמוד דגם
המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.001,650.000.00יח'

08.85.0697"W"138 -GEWISS SMART HB/LB גוף תאורת לד תעשייתי דגם
המשווק ע"י חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע

0.002,600.000.00יח'

גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת "געש פיקסלד08.85.0700
225" דגם "5541F55" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00340.000.00יח'

גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת "געש פיקסלד08.85.0710
185" דגם "5541F55" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00310.000.00יח'

גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת "געש פיקסלד08.85.0750
225" עם דאלי דגם "5541F55" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00600.000.00יח'

גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת "געש פיקסלד08.85.0760
185" עם דאלי דגם "5541F55" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00570.000.00יח'

זרקור אסימטרי אטום לתאורה היקפית דוגמת "געש- יופיטר לד08.85.0810
8000" או ש"ע

0.001,300.000.00יח'

גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש-סי לד 3300"08.85.0820
או ש"ע

0.00460.000.00יח'

גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש-סי לד 5200"08.85.0825
או ש"ע

0.00690.000.00יח'

0.00150.000.00יח'תוספת לגוף תאורה "געש סי לד" עבור גלאי נוכחות08.85.0830

0.00220.000.00יח'תוספת לגוף תאורה "געש סי לד" עבור תאורת חרום08.85.0840

גוף תאורת לד שקוע עם 2 חלונות W34 60X60 ס"מ דוגמת "געש08.85.0849
פנטאלד 4500"מק"ט 43P5255 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה

0.00565.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע עם 3 חלונות W35 60X60 ס"מ דוגמת "געש08.85.0851
פנטאלד 4650"מק"ט 47T5355 או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה

0.00700.000.00יח'

08.85.0861"00304Z5" 60 ס"מ דוגמת "געש פאנלד" דגםX60 גוף תאורה שקוע
או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00390.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ לתאורה ישירה ובלתי ישירה, 08.85.086540
IP דוגמת "געש מטאוריט 2900" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00650.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ לתאורה ישירה ובלתי ישירה, 08.85.086840
IP דוגמת "געש מטאוריט 4500" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00670.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 595X595 מ"מ לתאורה ישירה ובלתי ישירה, 08.85.087540
IP דוגמת "געש מטאוריט 6600" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00770.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 85X85 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0882
"00422Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.0095.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל

עמוד 27/02/201965

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 971אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גוף תאורת לד שקוע 110X110 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0885
"00424Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00105.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 120X120 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0888
"00426Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00110.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 150X150 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0891
"00428Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00120.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 170X170 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0893
"00430Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00130.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 190X190 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0895
"00432Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00150.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 225X225 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0897
"00434Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00160.000.00יח'

גוף תאורת לד שקוע 300X300 מ"מ דוגמת "געש דקו לד שקוע" דגם08.85.0899
"00436Z5" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה

0.00180.000.00יח'

גוף תאורת לד להארת אולמות ומחסנים, דוגמת "געש סנטרולד08.85.0908
14000" או ש"ע עם 2 חלונות

0.001,650.000.00יח'

גוף תאורת לד להארת אולמות ומחסנים, דוגמת "געש סנטרולד 1760"08.85.0910
או ש"ע עם 4 חלונות

0.001,850.000.00יח'

גוף תאורה עגול אטום להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש דיסקוס08.85.0920
לד" דגם 04Z34G5 או ש"ע

0.00700.000.00יח'

גוף תאורה עגול אטום להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש פרימו08.85.0925
לד" דגם 04Z18G5 או ש"ע

0.00570.000.00יח'

גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה היקפית דוגמת "געש סטאר08.85.0930
לד2000" דגם 14Z5794 או ש"ע

0.00790.000.00יח'

גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה היקפית דוגמת "געש סטאר08.85.0935
לד 4000" דגם 24Z5794 או ש"ע

0.00850.000.00יח'

גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות דוגמת "געש ונוס 6000" או08.85.0936
ש"ע

0.001,900.000.00יח'

גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות דוגמת "געש ונוס 8000" או08.85.0937
ש"ע

0.002,000.000.00יח'

גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות דוגמת "געש ונוס 12000" או08.85.0938
ש"ע

0.002,200.000.00יח'

גוף תאורת לד מסוגנן להארת רחובות, שצ'פים ושבילים דוגמת "געש08.85.0942
מלודי 8000" או ש"ע

0.002,350.000.00יח'

גוף תאורה שקוע בתקרה עם 2 חלונות, דוגמת "געש גמאלד 3100" או08.85.0944
ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה

0.00430.000.00יח'

גוף תאורה שקוע בתקרה עם 2 חלונות, דוגמת "געש גמאלד 4400" או08.85.0945
ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה

0.00490.000.00יח'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גוף תאורה שקוע בתקרה עם 3 חלונות, דוגמת "געש גמאלד 4650" או08.85.0946
ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה

0.00600.000.00יח'

גוף תאורה להתקנה לתקרה עם 3 חלונות, דוגמת "געש גמאלד 6600"08.85.0950
או ש"ע

0.00670.000.00יח'

0.00490.000.00יח'גוף תאורה להתקנה לתקרה דוגמת "געש פס לד 3100" או ש"ע08.85.0960

גוף תאורת רחוב מאלומיניום מוגן מים 65IP דוגמת "געש אפולו08.85.0992
12000 דו צדדי" דגם 5777044 או ש"ע

0.003,000.000.00יח'

08.85.110065IP W18 LED 1200LM מוגן מים IK10 גוף תאורה אנטי ונדלי
4000K לרבות דרייבר, דגם WL120 מתוצרת פיליפס המשווק ע"י

קשטן או ש"ע

0.00600.000.00יח'

08.85.111065IP W24 LED 1600LM מוגן מים IK10 גוף תאורה אנטי ונדלי
4000K לרבות דרייבר, דגם WL120 מתוצרת פיליפס המשווק ע"י

קשטן או ש"ע

0.00600.000.00יח'

08.85.112065IP W38 LED 4000LM מוגן מים IK10 גוף תאורה אנטי ונדלי
4000K לרבות דרייבר, דגם WL120 מתוצרת פיליפס המשווק ע"י

קשטן או ש"ע

0.00480.000.00יח'

08.85.1150, W41 LED 3700LM 597 מ"מX597 גוף תאורה שקוע בתקרה
לרבות דרייבר, דגם RC120, מתוצרת פיליפס המשווק ע"י קשטן או

ש"ע

0.00600.000.00יח'

08.85.1160, W41 LED 3700LM 1197 מ"מX297 גוף תאורה שקוע בתקרה
לרבות דרייבר, דגם RC120, מתוצרת פיליפס המשווק ע"י קשטן או

ש"ע

0.00660.000.00יח'

08.85.120044IP, 1000LM W11 ,גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 16.6 ס"מ
3000/4000K, לרבות דרייבר, דגם DN130, מתוצרת פיליפס המשווק

ע"י קשטן או ש"ע

0.00400.000.00יח'

08.85.121044IP, 1000LM W22 ,גוף תאורה שקוע בתקרה בקוטר 21.6 ס"מ
3000/4000K, לרבות דרייבר, דגם DN130, מתוצרת פיליפס המשווק

ע"י קשטן או ש"ע

0.00400.000.00יח'

08.85.130065IP ,4000LM מוגן מים IK08 גוף תאורת חוץ מיציקת אלומיניום
4000K, LED W38 אלומה סימטרית/אסימטרית לרבות דרייבר, דגם

BVP110, מתוצרת פיליפס המשווק ע"י קשטן או ש"ע

0.001,000.000.00יח'

08.85.131065IP ,12000LM מוגן מים IK08 גוף תאורת חוץ מיציקת אלומיניום
4000K, LED W120 אלומה סימטרית/אסימטרית לרבות דרייבר, דגם

BVP120, מתוצרת פיליפס המשווק ע"י קשטן או ש"ע

0.001,700.000.00יח'

גוף תאורת הצפה מאלומיניום דוגמת HI CLOUD המשווק ע"י08.85.2000
שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 240 ווט ודרייבר אלקטרוני

אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד)

0.002,200.000.00יח'

גוף תאורת הצפה מאלומיניום דוגמת HI CLOUD המשווק ע"י08.85.2010
שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 300 ווט ודרייבר אלקטרוני

אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד)

0.002,400.000.00יח'

1,924.00סה''כ לעבודות חשמל

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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מערכת גילוי אש ועשן34

רכזות ציוד בקרה ושליטה לגילוי אש ועשן34.01

רכזת אש לשני אזורי בקרה מדגם G.S.M-2M תוצרת FIRE-LITE או34.01.0010
ש"ע, כולל מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לנצנצים, מגעים

יבשים והפעלות

0.001,524.000.00קומפ

רכזת אש לארבע אזורי בקרה תוצרת FIRE-LITE או ש"ע, כולל34.01.0020
מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לנצנצים, מגעים יבשים

והפעלות

0.003,420.000.00קומפ

0.001,872.000.00יח'כרטיס כיבוי לרכזת אש תוצרת FIRE-LITE או ש"ע34.01.0030

רכזת אש ל-10 אזורי בקרה תוצרת FIRE-LITE או ש"ע, כולל34.01.0040
מצברים נטענים, תצוגת LED, יציאות לצופרים, נצנצים, מגעים יבשים

והפעלות

0.005,304.000.00קומפ

0.00468.000.00יח'כרטיס בקרה ל-4 ממסרים לרכזת תוצרת FIRE-LITE או ש"ע.34.01.0050

0.001,560.000.00יח'לוח משנה כולל קופסה לרכזת אש מדגם MS 4424 או ש"ע.34.01.0060

0.001,560.000.00יח'לוח משנה ל-10 נוריות אזעקה לרכזת מדגם MS5210 או ש"ע.34.01.0070

34.01.0080FIRE-LITE כרטיס הרחבה ל-8 אזורי בקרה נוספים לרכזת מתוצרת
או ש"ע.

0.001,872.000.00יח'

0.001,560.000.00יח'כרטיס בקרה ל-4 ממסרים לרכזת אש מתוצרת FIRE-LITE או ש"ע.34.01.0090

34.01.0100FIRE- כרטיס בקרת כיבוי ל-4 מערכות נפרדות לרכזת אש מתוצרת
LITE או ש"ע.

0.001,560.000.00יח'

רכזת בקרה BMZ4 מתוצרת SCHRACK או ש"ע, עד 256 גלאים34.01.0110
אנלוגיים או 256 אביזרים, כולל מצבר נטען

0.006,864.000.00יח'

רכזת בקרה תוצרת SCHRACK או ש"ע, הכוללת 2 מעגלי קו, ספק34.01.0120
כוח ומצבר חיצוני נטען V24 ל-256 אביזרים אנלוגיים (ניתנת

להרחבה) עד 16 לופים.

0.0011,388.000.00יח'

כרטיס קו לגלאים מדגם DAI-2 בקיבולת 256 כתובות לרכזת אש34.01.0130
מדגם INTEGRAL BMZ או ש"ע

0.001,248.000.00יח'

יחידת כתובת להפעלת ממסר BAI-03 לרכזת אש מדגם BMZ או34.01.0140
ש"ע.

0.00468.000.00יח'

0.00348.000.00יח'יחידת כתובת זעירה לרכזת אש מדגם BMZ או ש"ע.34.01.0150

יחידת כתובות לחיבור קו גלאים רגילים (עד 20 גלאים) לרכזת אש34.01.0160
מדגם BMZ או ש"ע.

0.00624.000.00יח'

34.01.0170BA-IO 0.00468.000.00יח'כרטיס כיבוי

0.002,340.000.00יח'לוח משנה אלפא נומרי (עברית), לרכזת אש מדגם MMI-CIP או ש"ע.34.01.0180

מערכת מחשב תואם IBM/פנטיום 4, כולל מדפסת, מיועדת עבור34.01.0190
מערכת גילוי אש ועשן בלבד כולל תוכנה ומערכת הפעלה.

0.0012,000.000.00קומפ

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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גלאי אש ועשן34.02

0.00150.000.00יח'גלאי עשן מטיפוס יוניזציה למערכת רגילה דגם 2151E או ש"ע34.02.0010

0.00150.000.00יח'גלאי עשן אופטי למערכת רגילה דגם 1251E או ש"ע34.02.0020

0.00150.000.00יח'גלאי חום למערכת רגילה דגם 5451 או ש"ע34.02.0030

0.002,340.000.00יח'גלאי להבה למערכת רגילה דגם AH-0014 או ש"ע.34.02.0040

0.001,020.000.00יח'גלאי עשן לתעלת מיזוג אויר.34.02.0050

תוספת למחיר גלאים עבור התקנתם בתוך ארונות חשמל, כולל חיתוך34.02.0060
פתחים בגג הארונות.

0.0018.000.00יח'

גלאי ריכוז מימן מוגן התפוצצות (מיועד להתקנה בחדר מצברים), כולל34.02.0070
החלק היחסי ביח' הבקרה שלו.

0.0011,424.000.00יח'

גלאי קרן אינפרא-אדום ל-100 מטר (לא כולל אביזרים נילווים כגון34.02.0080
SPB-24N HOCHICI כרטיסי ממסרים וקופסאות חיבורים) דגם

0.004,680.000.00יח'

0.00330.000.00יח'גלאי עשן יוניזציה אנלוגי אינטראקטיבי לרבות בסיס כולל מבודד קצר.34.02.0090

גלאי עשן אופטי אנלוגי אינטראקטיבי לרבות בסיס כולל מבודד קצר34.02.0100
דגם SSD-531 או ש"ע

0.00330.000.00יח'

גלאי חום 60 מעלות צלסיוס אנלוגי לרבות בסיס כולל מבודד קצר דגם34.02.0110
VTD-531 או ש"ע.

0.00330.000.00יח'

צנרת וכבלים34.03

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.00102
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני PVC-FR למכלול כל

אביזרי קצה

0.0010.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.00204
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0012.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.00306
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0014.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.00408
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0015.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.005010
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0017.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.006012
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0017.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.007014
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0020.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.00802
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 1.0 מ"מ ומעטה חיצוני

0.008.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.00904
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 1.0 מ"מ ומעטה חיצוני

0.008.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01002
.PVC-FR גידים, קוטר מוליך 1.5 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0010.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01102
.PVC-FR זוגות, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0010.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01204
.PVC-FR זוגות, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0011.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01305
.PVC-FR זוגות, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0012.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01406
.PVC-FR זוגות, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0015.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01508
.PVC-FR זוגות, קוטר מוליך 0.8 מ"מ ומעטה חיצוני

0.0017.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01602
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0012.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01704
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0012.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01806
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0015.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.01908
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0017.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.020010
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0020.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.021012
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0021.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.022024
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0029.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.023014
גידים, קוטר מוליך 0.8 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0024.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.02402
גידים, קוטר מוליך 0.1 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.009.000.00מ'

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.02504
גידים, קוטר מוליך 0.1 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0010.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.02602
גידים, קוטר מוליך 1.5 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0012.000.00מ'

כבל למערכת גילוי אש תואם לתקן ישראלי מספר 473 חלק 5, בעל 34.03.02704
גידים, קוטר מוליך 1.5 מ"מ בעל סיכוך מיילר אלומיניום ומעטה חיצוני

.PVC-FR

0.0015.000.00מ'

אביזרי פיקוד למערכות גילוי אש34.04

ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י עבור הפעלת מדפי אש, הפעלת34.04.0010
מפוחים, סגירת חלונות וכו', קומפלט

0.00468.000.00יח'

ממסר פיקוד במתח 24 וולט ז.י עבור שחרור דלתות מילוט, כולל34.04.0020
קופסא אטומה, כולל חיווט עד לארגז תקשורת קרוב לקומה.

0.00468.000.00קומפ

ממסר פיקוד 24 וולט ז.י משולב יחידת כתובת סטנדרטי, מורכב34.04.0030
בקופסא אטומה, כולל חיווט עד לארגז תקשורת קרוב לקומה.

0.00468.000.00קומפ

תוספת למחיר ממסר פיקוד עבור יחידת כתובת אנלוגית כולל קופסא34.04.0040
מתאימה.

0.0018.000.00יח'

34.04.0050SWITCH) התקן התראה לגבי מצב הברז במערכת ספרינקלרים
.(TEMPER

0.00504.000.00יח'

תוספת להתקן התראה מצב ברז במערכת ספרינקלרים עבור יחידת34.04.0060
כתובת אנלוגית.

0.00504.000.00יח'

0.00552.000.00יח'מחזיק דלת מגנטי סטנדרטי.34.04.0070

מחזיקים מגנטיים לדלתות 600 ק"ג עבור אחזקת הדלתות בד"כ במצב34.04.0080
סגור ושחרור כאשר ידרש, כולל ספק מתאים ממסר פיקוד עם מתח

בסליל מתאים.

0.00552.000.00קומפ

0.00216.000.00יח'מגע גבול לדלת ADEMCO או ש"ע.34.04.0090

אביזרים שונים למערכות גילוי אש34.05

0.0078.000.00יח'נורת סימון במקביל לגלאי לחצן אזעקת אש34.05.0010

34.05.0020KAPEX 0.0096.000.00יח'לחצן אזעקת אש דגם

34.05.0030KAC 0.00750.000.00יח'לחצן אש מוגן מים

34.05.0040MCP-535 0.00438.000.00יח'לחצן אש ממוען

0.00216.000.00יח'נוריות סימון כולל חיצוב בקיר להכנסת הקופסא בעת הצורך.34.05.0050

34.05.0060FARADAY 6300 0.00156.000.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית דגם

34.05.0070FARADAY 6304 0.00156.000.00יח'צופר נצנץ פנימי דגם

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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34.05.0080JABLOTRON TD-110 0.00936.000.00יח'חייגן אוטומטי דגם

0.00624.000.00יח'שלט סימון אזהרה על כיבוי בגז.34.05.0090

פנל הפעלה / ביטול מרחוק למערכת האזעקה, בהתקנה סמויה או34.05.0100
MMI גלויה דגם

0.00480.000.00יח'

מערכות כיבוי אש אוטומטיות34.06

מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-300 KIDDE עבור ארונות חשמל -34.06.0010
מיכל גז 3 ק"ג

0.006,552.000.00יח'

מערכת כיבוי בהצפה בגז FM-300 KIDDE עבור ארונות חשמל -34.06.0020
מיכל גז 6 ק"ג

0.007,488.000.00יח'

מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל מתוצרת מקומית בעל34.06.0030
שסתום פריקה מהירה (מופעל חשמלית), מפעיל ידני מכאני, מד לחץ

לביקורת ונחיר פיזור, עבור ארונות חשמל בתכולה של 1.5 ק"ג.

0.00312.000.00יח'

מערכת כיבוי מודולרית בגז הלון הכוללת מיכל מתוצרת מקומית בעל34.06.0040
שסתום פריקה מהירה (מופעל חשמלית), מפעיל ידני מכאני, מד לחץ

לביקורת ונחיר פיזור, עבור ארונות חשמל בתכולה של 3 ק"ג.

0.00468.000.00יח'

0.00סה''כ למערכת גילוי אש ועשן

עבודות רג'י ויומיות.60

עבודות ושרותים ברג'י60.01

0.0051.000.00ש"עפועל בנין מקצועי60.01.0010

פועל בנין בלתי מקצועי או עוזר לפועל מקצועי (שרבב, מסגר, טייח,60.01.0020
רצף, פחח, מסגר אלומיניום.)

0.0041.000.00ש"ע

0.0075.000.00ש"ענגר מקצועי60.01.0030

0.0077.000.00ש"עשרברב, פחח, מסגר, מסגר אלומיניום מקצועי60.01.0040

0.0077.000.00ש"עחשמלאי מקצועי60.01.0050

0.0059.000.00ש"עטייח מקצועי60.01.0060

0.0059.000.00ש"ערצף מקצועי60.01.0070

0.0059.000.00ש"עצבע מקצועי60.01.0080

0.00117.000.00ש"עמסגר או רתך, לרבות כל אמצעי העזר הנלווים ושמוש ברתכת60.01.0090

0.0051.000.00ש"עעוזר לפועל מקצועי לחשמלאי.60.01.0100

טיפול בהוצאת טופס 4 למבנה עד 250 מ"ר, לרבות הוצאות תוצאות60.01.0110
בדיקות מכון התקנים, אישור הג"א, אישור יועץ הבטיחות וכיבוי אש,
אישור משטרה וטיפול בהגשת החומר וקבלת האישור ועדת התיכנון.

0.004,000.000.00קומפ

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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טיפול בהוצאת טופס 4 למבנה עד 500 מ"ר, לרבות הוצאות תוצאות60.01.0120
בדיקות מכון התקנים, אישור הג"א, אישור יועץ הבטיחות וכיבוי אש,
אישור משטרה וטיפול בהגשת החומר וקבלת האישור ועדת התיכנון.

0.006,000.000.00קומפ

טיפול בהוצאת טופס 4 למבנה עד 1000 מ"ר, לרבות הוצאות תוצאות60.01.0130
בדיקות מכון התקנים, אישור הג"א, אישור יועץ הבטיחות וכיבוי אש,
אישור משטרה וטיפול בהגשת החומר וקבלת האישור ועדת התיכנון.

0.008,000.000.00קומפ

0.0068.000.00ש"עפטיש חשמלי ("קונגו") לרבות 1 מפעיל60.01.0140

0.00165.000.00ש"עמדחס אויר עם פטיש אחד לרבות 1 מפעיל.60.01.0150

0.00215.000.00ש"עהפעלת מדחס אויר עם 2 פטישים כולל 2 מפעילים.60.01.0160

0.00190.000.00ש"עעבודות מחפר 950 על גלגלי גומי עם כף, כולל המפעיל.60.01.0170

0.00159.000.00ש"עעבודות טרקטורון "בובקט" בעבודות פנים או חוץ, כולל המפעיל.60.01.0180

0.00165.000.00ש"עעבודות טרקטור פרגוסון M-50 עם עגלה כולל המפעיל.60.01.0190

0.00197.000.00ש"עעבודות מחפרון JCB 13D כולל מפעיל.60.01.0200

0.00197.000.00ש"עעבודות טרקטור על שרשרות 955 עם המפעיל.60.01.0210

שמוש בעגלה עם טרקטור לפנוי פסולת למקום שפך מותר, לרבות60.01.0220
העמסה ופירוק.

0.00249.000.00יח'

יום עבודה של מכונת קדוח כלוסנאות, מכל סוג, לרבות הצוות הנדרש60.01.0230
לעבודות קדוח.

0.002,706.000.00י"ע

0.00198.000.00ש"עמשאית עם ארגז מתהפך, 15 מק' כולל הנהג.60.01.0240

פגום קבוע ותיקני הדרוש לבצוע עבודות מיוחדות באשור מוקדם של60.01.0250
המהנדס ולשטחי עבודה שגובהם מעל 3.60 מ' גובה. המדידה

מהקרקע ועד לקצה העליון של הפגום. לרבות כיסוי מבד פלסטי להגנה
על עוברי אורח והתזות. מחיר יחידה לכל תקופת הבצוע הדרוש לכל

עבודה. סעיף זה ישולם אך

0.0026.000.00מ"ר

פגום נייד וניתן להעברה ממקום למקום העומד בדרישות בטיחות60.01.0260
ואחריות מלאה של הקבלן (השטח הנמדד הוא שטח הקיר או התקרה).

0.006.000.00מ"ר

פינוי פסולת לאתר פסולת מאושר באמצעות משאית עם ארגז בנפח60.01.0270
17 מ"ק כולל מחיר העמסה, הובלה, דמי כניסה לאתר הפסולת ופריקה

הכל קומפלט. המדידה לפי חישוב נפח פינוי של משאית מלאה.

0.00540.000.00קומפ

אספקה והתקנת שלט לאתר בניה או לאתר עבודות פיתוח ותשתיות60.01.0280
במידות 1.50X2.00 מ' כולל פירטי הפרוייקט סמל העירייה וסמל
הגורמים הממנים וכן פרטי הקבל ופרטי היועצים השונים הכל לפי

פירוט והנחיות שימסרו ע"י העירייה. המחיר כולל פירוק ופינוי השלט
בגמר העבודה.

0.001,800.000.00קומפ

אספקה והתקנת שלט לאתר בניה או לאתר עבודות פיתוח ותשתיות60.01.0290
במידות 2.00X3.00 מ' כולל פירטי הפרוייקט סמל העירייה וסמל
הגורמים הממנים וכן פרטי הקבל ופרטי היועצים השונים הכל לפי

פירוט והנחיות שימסרו ע"י העירייה. המחיר כולל פירוק ופינוי השלט
בגמר העבודה.

0.003,600.000.00קומפ

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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0.00100.000.00קומפתיקון קצר או נתק בכל שעות היממה כולל חומרים60.01.0300

0.0010.000.00יח'פירוק גוף תאורה בתוך מבנה מכל סוג כולל הנורות60.01.0310

0.002.000.00יח'פירוק או חיבור של כבל או חוטים מכל סוג מתוך מפסק או מנורה60.01.0320

0.002.000.00מ'פירוק או חיבור צינור \תעלה מכל סוג60.01.0330

הרכבת גוף תאורה מכל סוג בתוך מבנה כולל חיבור והרכבת נורה60.01.0340
והפעלתו

0.0015.000.00יח'

0.002.000.00יח'פירוק אביזרי חשמל כגון שקע מפסק וכדומה60.01.0350

0.0020.000.00יח'פירוק גוף תאורת חוץ כולל אביזרי עזר להדלקתו60.01.0360

התקנת גוף תאורת חוץ מפירוק כולל הרכבת נורה והאביזרים60.01.0370
והפעלתו

0.0020.000.00יח'

0.0010.000.00יח'פירוק אביזר בלוחות חשמל חד או תלת פאזי60.01.0380

0.00197.000.00ש"עעבודות מנוף סל כולל מפעיל ועוזר60.01.0381

0.00סה''כ לעבודות רג'י ויומיות.

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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סה''כ לכתב כמויות ספריית המחירים

סה''כ לכתב כמויות ספריית המחירים

1,924.00עבודות חשמל08

0.00מערכת גילוי אש ועשן34

0.00עבודות רג'י ויומיות.60

1,924.00סה''כ עלות

0.00מע''מ בשיעור 0%

1,924.00סה''כ כולל מע''מ

סה''כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:

כתב כמויות ספריית המחירים
ספריית סעיפים לעבודות חשמל
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