
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לענייןתצהיר  -'ינספח 

 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

קיימים תחזוקה של גופי תאורה ו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה,  שם המכרז:
 LEDמסוג  התאורגופי ב

 9/2017מ/ מס' המכרז:
 

אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

מנכ"ל  / בעל שליטה / מי שאחראי על תשלום שכר עבודה )מחק את המיותר( ב הנני  .1
שהוא המציע המבקש להתקשר _________________________________________ 

להלן למתן שירותים / אספקת טובין כמפורט במסמכי המכרז ) החברה הכלכליתעם 
 (. "המציע"

 -" הורשע"-ו "בעל זיקה""שליטה",  יםשל המונח ם, משמעותלהלן תצהירי זהל 2סעיף ב .2
חוק עסקאות  -)להלן  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב ל2סעיף ב םכהגדרת

וכי אני מבין/ה  ים אלהשל מונח ם(. אני מאשר כי הוסברה לי משמעותגופים ציבוריים
 . םאות

במשבצת הנכונה, והכל בכפוף לחוק עסקאות  Xלמילוי ולסימון ) הריני לאשר בזאת כדלקמן
 :גופים ציבוריים(

  או בעל ו/ המציע (מועד ההתקשרות-)להלן האחרון להגשת ההצעות במכרז מועד לעד
עבירה  -לעניין זה "עבירה"בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ) לא הורשעוזיקה אליו 

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת לפי חוק עובדים זרים  31.10.2002לאחר יום  השנעבר
או לפי החוק  ,1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 2011 –להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב 
 עבירה"בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ) הורשעובעל זיקה אליו /או ו המציע" 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  31.10.2002 שנעברה לאחר יוםעבירה  -לעניין זה
-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

וכי במועד , 2011 –או לפי החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב 1987
לפי החוק ה עהרשלמעט  ,  חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ההתקשרות 

לגביה חלפו שלוש שנים ממועד  2011 –להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב 
 . ועד למועד ההתקשרות ההרשעה

  או על בעל זיקה אליו ו/ המציעבשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על
עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי החוק להגברת האכיפה על 

 .2011 –ני העבודה, התשע"ב די

 זכויות שוויון בחוק וכהגדרת - "מעסיק" , משמעות המונחלהלן תצהירי זהל 3סעיף ב .3
. אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים

 .מבין/ה אותו

במשבצת הנכונה, והכל בכפוף לחוק עסקאות  X)למילוי ולסימון  הריני לאשר בזאת כדלקמן

 :גופים ציבוריים(

 על חלות לא 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
 המציע.

 על חלות 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
המציע  -)או יותר( עובדים  100 ובמידה והמציע מעסיק -המציע והוא מקיימן. בנוסף 



 הרווחה העבודה משרד של הכללי )א( המציע יפנה למנהל :מצהיר ומתחייב בזאת כי
הנ"ל ובמידת הצורך לקבלת  9החברתיים לבחינת יישום חובותיו לפי סעיף  והשירותים

הנ"ל; או לחלופין )ב( המציע התחייב בעבר לפנות  9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
מנהל הכללי הנ"ל לפי הוראות פסקת משנה )א( לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה ל

התחייב כאמור באותה פסקה משנה )א( הנ"ל והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל 
 כאמור ובמידה וקיבל הנחיות כאמור, אכן פעל ליישומן.

עת המציע תזכה ימים ממועד ההתקשרות )היה והצ 30הנני מתחייב בזאת להעביר בתוך 
 העבודה משרד של הכללי , העתק מתצהיר זה, למנהלהחברה הכלכליתכמובן( עם 

 החברתיים. והשירותים הרווחה

הריני מצהיר ומתחייב בזאת לקיים את כל חובותיי בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי כל  .4
אספקת דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עלי כמעסיק לצורך 

 העבודה או השירותים לפי המכרז/ההזמנה.

הריני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי כי התחייבויותיי הנ"ל מהוות תנאי מקדים ויסודי  .5
 להשתתפות במכרז/הזמנה זו. 

 אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .6

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 

 

 

_________________________________                                                  _____ 
 תאריך                                                                     שם המצהיר + חתימה        

 
 
 
 

 אישור

דין וכי ביום  אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם  ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 חוק אם לא יעשה/תעשה כן. ב

 

________________      

 ___________________ 

חתימה וחותמת        תאריך                                                                                  

 עורך דין



 התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין -'אינספח 

 
 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

תחזוקה של גופי תאורה קיימים ו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה,  שם המכרז:
 LEDמסוג  התאורגופי ב

 9/2017מ/ מס' המכרז:
 

מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל
 כדלקמן:

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .1

"(, והתקנות לפיו, חל עלי כנותן השירותים החוק)להלן: " 2001-מסוימים, התשס"א

החברה בע"מ )להלן: " לאילת )חכ"א( החברה הכלכליתשל _____________במסגרת 

 "(.הכלכלית

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת  .2

אישור כאמור  המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. ,של משטרת ישראל ,אישור מראש

בצירוף  מעסיקיכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי ה

ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל 

 בהתאם לחוק.

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי  .3

החברה לכל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם 

 בכל עת שאדרש. הכלכלית

 

 
הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא 

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.
 
 

______________________                                                  ________________ 
 שם המצהיר + חתימה                                     תאריך                                     

 
 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם  ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 



________________      

 ___________________ 

חתימה וחותמת                                                           תאריך                               

 עורך דין
 התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות -ב'נספח י

 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

תחזוקה של גופי תאורה קיימים ו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה,  שם המכרז:
 LEDמסוג  התאורגופי ב

 9/2017מ/ מס' המכרז:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

עבודות תכנון, לביצוע  ___________________מכרז פומבי מספר המזמין במסגרת 

 LEDמסוג  התאורגופי קיימים בתחזוקה של גופי תאורה ו התקנההחלפה, אספקה, 

 "(. המציע)להלן: "בעיר אילת 

 אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.  .2

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .3

 מכרז. זה ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ב

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

________       _______________  _____________

 ___________ 

 חותמת      חתימה         שם מורשה החתימה     תאריך    

 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם  ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 /תעשה כן. בחוק אם לא יעשה

 

________________      

 ___________________ 

חתימה וחותמת        תאריך                                                                                  

 עורך דין

 



 חלקים חסויים בהצעה -ג'נספח י

 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

תחזוקה של גופי תאורה קיימים ו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה,  שם המכרז:
 LEDמסוג  התאורגופי ב

 9/2017מ/ מס' המכרז:

 

 

 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

 

 

 בדבר _______________________________________________עמוד ____ בהצעה 

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 ___עמוד ____ בהצעה בדבר ____________________________________________

 

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________ ועד 

 עמוד ____ בהצעה בדבר _____________________________________________

 

 

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני 

 ז זה.ביתר ההצעות, שיוגשו למכר

 

 

 

 חתימת המציע:

 

 

 

       ______________               _________            ___________   

_______________ 
מס' זהות/עוסק              חתימה/חותמת                   תאריך          שם המציע              

 מורשה

 

 
 
 
 
 
 
 



 *השליטה נושאת ותצהיר אישה בשליטת העסק כי דין עורך אישור -'די נספח

 מדובר איןכי  הינה המשמעות, **החשבון רואה מטעם והאישור הדין עורך מטעם התצהיר יוגש ולא ככל*)

 (יותר מאוחר להשלמה יהיה ניתן לא זה וטופס אישה בשליטת בעסק

 

 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 

 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "

 

 הגדרות:
 

 .1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א – אמצעי שליטה

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  – מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד  – נושא משרה

 כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  – עסק

 תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, עסק שאישה מחזיקה  – עסק בשליטת אישה

 ב' באישור רואה החשבון לעיל. -את היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים א' ו

 בן זוג, אח, הורה, צאצא וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה. – קרוב
 

התאגיד אני גב' _________________, מספר זהות ________________, שם 

____________________, ע"מ ___________________, מצהירה בזאת כי העסק נמצא 

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2בשליטתי בהתאם לסעיף 

 __________________ _________________ 

 חתימה שם מלא 

 

כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק  אני עו"ד ________________________, מאשר בזאת

 ____, המחזיקה בשליטה בחברת _____________ .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

הינה גב' _____________________ מס'  ע"מ __________________

 _____________ .זהות_______

  
_______________ ________________ _______________ 

 חותמת       חתימה           שם מלא 
 ____________________________ _________________ 

 טלפון כתובת 
 

נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי בעסק האישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים  בנוסף** 

 האלה:



 זיקה בשליטה.הוא אינו קרוב משפחה של המח –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. –שליש מהדירקטורים אינם נשים  אם .ב



 עניינים ניגוד להעדר התחייבות - 'טו נספח
 

 ______ שנת________  בחודש____  ביום__________ ב ונחתמה שנערכה

 

 והח"מ, _____________________________________________________  הואיל

 ת.ז./מס' תאגיד______________________________________________ ,              

__________________מרח'_________________________________________
"( בקשר החברה הכלכליתבע"מ )להלן: " לאילת )חכ"א( חברה הכלכליתהצעה להגיש 
י המכרז והסכם ההתקשרות בהתאם למפורט במסמכ הטוביןאספקת /השירותיםלמתן 

 ;בהתאמה( "ההתקשרות"", המכרז", "ההצעההמצורף לו )להלן: "

 ;הלאחריהגשת ההצעה במכרז ו/או  במסגרת עניינים ניגוד של במצב להימצא עשוי והנני  והואיל
 

 :כדלקמן החברה הכלכלית כלפי מתחייב הנני לפיכך

התקופה שממועד הגשת ההצעה במכרז, במהלך , לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני .1
 מכל עניינים ניגוד, זו תקופה מתום חודשים שלושה במהלךכן ו, ההתקשרות תקופת במהלך

 הוועדה באם למעט, ההצעה וההתקשרות בתחום עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין
 ניגוד משום אלו בעובדות אין כי, בפניה הוצגו שהעובדות לאחר, בכתב אישרה הרלוונטית

 על השפעה בו אין אשר שולי עניינים בניגוד מדובר עניינים ניגוד קיים באם או עניינים
 ./ההסכםהמכרז נשוא השירותים

ו/או  המכרז בתחום שהוא גורם כל מטעם אפעל או אייצג שלא ומתחייב מצהיר הנני .2
למכרז התקופה שממועד הגשת ההצעה  במהלך, החברה הכלכלית מטעם למעט, ההתקשרות

 ובכתב מראש אישור לכך התקבל כן אם אלא, ועד שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות
 .החברה הכלכלית של

 עלול אני שבעטיים מצב או נתון כל על מיידי באופן חברה הכלכליתל להודיע מתחייב הנני .3
 .האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד, עניינים ניגוד של במצב להימצא

 גורם כל עם להתקשר, שלי כוונה כל על חברה הכלכליתל מראש לדווח ומתחייב מצהיר הנני .4
 לאש תרשאי החברה הכלכלית. בעניין להוראותיו בהתאם ולפעול, לעיל להתחייבויותיי בניגוד
 והנני, עניינים ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות לי לאשר

 .זה בהקשר, אלו להוראות בהתאם אפעל כי מתחייב

ו/או  מהמועסקיםזה תחול על כל אחד התחייבות מובהר בזאת כי התחייבותי כאמור בכתב  .5
, והנני מתחייב להביא לידיעתם את תוכנו של המכרז/ההתקשרות  בקשר עםמטעמי  הפועלים

ו/או הפועלים  מהמועסקיםכמו כן, הנני מתחייב לפעול לכך שכל אחד  .כתב התחייבות זה
יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות המכרז/ההתקשרות  בקשר עםמטעמי 

 זה באמצעות חתימה עליו.
  

 :החתום על באתי ולראיה

 חתימה  תאריך

 אישור
אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.  __________ הופיע/ה
אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם  ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

________________      

 ___________________ 



חתימה וחותמת          תאריך

 עורך דין



 סודיותעל  לשמירה התחייבותכתב  - 'זטנספח 

 

והח"מ,   הואיל

______________________________________________________________

_____ 

           

_________________ת.ז/ח.פ._______________________________________

______ 

 "(, הספק)להלן:"

"( בקשר החברה הכלכלית)להלן: "לחברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ הגיש הצעה 

או  "ההתקשרות" להלן:)בהתאם למפורט בהסכם  הטוביןאספקת /השירותיםלמתן  

 ;"השירותים"(

להעביר ת, בין היתר, נדרש החברה הכלכליתהשירותים  ההתקשרות ו/או ביצועולשם  והואיל 
 ן;לכהגדרתו להמידע סודי  לספק

 
 כדלקמן: החברה הכלכליתומתחייב בזאת כלפי  הספק מצהירלפיכך 

 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

הספק ו/או הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה ו/או מי כל אחד מעובדי  – "י הספק"עובד

 .מטעמו

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, know-how(, ידע )informationכל מידע ) – "סודי "מידע

בכתב ובין בע"פ ו/או בין תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב 

בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

, ו/או המערכותבקשר להסכם  י הספקאו עובד הספק אשר יגיע לידי, מגנטית ו/או אחרת

או  לאחר מכן, לרבות ומבלי  ההתקשרותבהסכם, בין אם נקבל במהלך תקופת  םכהגדרת

ו/או כל גורם אחר ו/או  החברה הכלכליתכלליות האמור לעיל: מידע שיימסר ע"י מלפגוע 

 מי מטעמו.

כל לשמור בסוד  ועובדי הספקהספק היטב החובה הכללית והמיוחדת של  לספקידועה  .2

שהובא לידיעתם או לידיעת עובדיהם, תוך כדי מילוי תפקידיהם וכן החובה  מידע סודי

ישמרו על סודיות העניינים  שעובדי הספקלנקוט באמצעים סבירים על מנת להבטיח 

 המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם.

 ו/או להודיעו/או ביר להעלגלות ו/או , ולא יות מוחלטתלשמור בסודהספק מתחייב  .3

, להעניק בתמורה או שלא בתמורהו/או  או להשתמשו/להעתיק  ו/או לפרסםו/או  למסור

ו/או גוף כלשהו את  בכל דרך שהיא, או להביא לידיעת כל אדםבמישרין או בעקיפין ו

, ללא מגבלת זמן ,הלאחריאף ו ה, לפני תחילתתקופת ההתקשרותבמהלך  המידע הסודי

 .השירותיםדרוש להם לצורך ביצוע אשר המידע הסודי  ,ובדיעולידי למעט 



גישה למידע האשר  ,ולעובדילהגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק הספק מתחייב  .4

 .ביצוע השירותיםלשם נחוצה להם הסודי 

לשמור בהקפדה את המידע הסודי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים הספק מתחייב  .5

 אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.מניעת אבטחה ולשם 

ו, מעובדילהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד הספק מתחייב  .6

וכן את העונש עקב אי מילוי ההתחייבות, וכן לפעול לכך  ,העוסקים בביצוע השירותים

 יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו. ושעובדי

, ככל העוסקים בביצוע השירותים ועובדילהיות אחראי ולוודא כי כל תחייב הספק מ .7

שקיימים, ישמרו על סודיות בהתאם לכתב התחייבות זה, ולא יעבירו בכל דרך שהיא, 

ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, 

למעט את המידע הסודי, כולו  –לידיעת כל אדם , או יביאו השירותיםשלא בקשר לביצוע 

 או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם.

 1981-חובות שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א לספקידועות  .8

 מתחייב לפעול על פי הן. אווהוהתקנות שמכוחו, 

מהווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון  ושאי מילוי התחייבויותי וכי ידוע ל הספק מתחייב .9

 .1977-המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

וכן בתקופה שלאחר  שעד תום תקופת ההתקשרותההתחייבות הנ"ל תחול הן בתקופה  .10

 מכן.

התחייבות זאת לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור אלא אם הפך נחלת  .11

, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק וכן מידע הספקת הציבור עקב הפרת התחייבו

 פי דין.-שחובה למסרו על

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סודיותעל  לשמירה התחייבותכתב  - 'זטנספח 

 

והח"מ,   הואיל

______________________________________________________________

_____ 

           

_________________ת.ז/ח.פ._______________________________________

______ 

 "(, הספק)להלן:"

"( בקשר החברה הכלכלית)להלן: "לחברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ הגיש הצעה 

או  "ההתקשרות" להלן:)בהתאם למפורט בהסכם  הטוביןאספקת /השירותיםלמתן  

 ;"השירותים"(

להעביר ת, בין היתר, נדרש החברה הכלכליתהשירותים  ההתקשרות ו/או ביצועולשם  והואיל 
 ן;לכהגדרתו להמידע סודי  לספק

 
 כדלקמן: החברה הכלכליתומתחייב בזאת כלפי  הספק מצהירלפיכך 

 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .12

הספק ו/או הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה ו/או מי כל אחד מעובדי  – "י הספק"עובד

 .מטעמו

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, know-how(, ידע )informationכל מידע ) – "סודי "מידע

בכתב ובין בע"פ ו/או בין תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב 

בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

, ו/או המערכותבקשר להסכם  י הספקאו עובד הספק אשר יגיע לידי, מגנטית ו/או אחרת

או  לאחר מכן, לרבות ומבלי  ההתקשרותבהסכם, בין אם נקבל במהלך תקופת  םכהגדרת

ו/או כל גורם אחר ו/או  החברה הכלכליתכלליות האמור לעיל: מידע שיימסר ע"י מלפגוע 

 מי מטעמו.

כל לשמור בסוד  ועובדי הספקהספק היטב החובה הכללית והמיוחדת של  לספקידועה  .13

שהובא לידיעתם או לידיעת עובדיהם, תוך כדי מילוי תפקידיהם וכן החובה  מידע סודי

ישמרו על סודיות העניינים  שעובדי הספקלנקוט באמצעים סבירים על מנת להבטיח 

 המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם.

 ו/או להודיעו/או ביר להעלגלות ו/או , ולא יות מוחלטתלשמור בסודהספק מתחייב  .14

, להעניק בתמורה או שלא בתמורהו/או  או להשתמשו/להעתיק  ו/או לפרסםו/או  למסור

ו/או גוף כלשהו את  בכל דרך שהיא, או להביא לידיעת כל אדםבמישרין או בעקיפין ו

, ללא מגבלת זמן ,הלאחריאף ו ה, לפני תחילתתקופת ההתקשרותבמהלך  המידע הסודי

 .השירותיםדרוש להם לצורך ביצוע אשר המידע הסודי  ,ובדיעולידי למעט 



גישה למידע האשר  ,ולעובדילהגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק הספק מתחייב  .15

 .ביצוע השירותיםלשם נחוצה להם הסודי 

לשמור בהקפדה את המידע הסודי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים הספק מתחייב  .16

 אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.מניעת אבטחה ולשם 

ו, מעובדילהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד הספק מתחייב  .17

וכן את העונש עקב אי מילוי ההתחייבות, וכן לפעול לכך  ,העוסקים בביצוע השירותים

 יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו. ושעובדי

, ככל העוסקים בביצוע השירותים ועובדילהיות אחראי ולוודא כי כל תחייב הספק מ .18

שקיימים, ישמרו על סודיות בהתאם לכתב התחייבות זה, ולא יעבירו בכל דרך שהיא, 

ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, 

למעט את המידע הסודי, כולו  –לידיעת כל אדם , או יביאו השירותיםשלא בקשר לביצוע 

 או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם.

 1981-חובות שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א לספקידועות  .19

 מתחייב לפעול על פי הן. אווהוהתקנות שמכוחו, 

מהווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון  ושאי מילוי התחייבויותי וכי ידוע ל הספק מתחייב .20

 .1977-המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

וכן בתקופה שלאחר  שעד תום תקופת ההתקשרותההתחייבות הנ"ל תחול הן בתקופה  .21

 מכן.

התחייבות זאת לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור אלא אם הפך נחלת  .22

, מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק וכן מידע הספקת הציבור עקב הפרת התחייבו

 פי דין.-שחובה למסרו על

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 )יחיד( תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -'זינספח 

 

 אני הח"מ _________________ מס' ת"ז ______________ מצהיר בזאת כדלקמן:

ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז הוחלט על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר גובה  .1

 עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז לא הוצג בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעה במכרז  .2

 זה.זה ו/או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעה במכרז 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן. .3

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין  .4

 בכוונתי לעשות כן.

 סוג שהוא.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל  .5

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .6

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים  vיש לסמן 

 .למיטב ידיעתי, איני נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

    :אם כן, אנא פרט 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם להוראות 

 .1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

     __________     __________     __________ 

 תאריך             שם המצהיר      חתימת המצהיר     

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 

עצמו/ה על ידי ת.ז. __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה 

אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם  ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 



________________      

 ___________________ 

חתימה וחותמת        תאריך                                                                                  

 עורך דין
 
 

    

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -( 1ז')ינספח 

 ( )נושא משרה בתאגיד                        

 
____________________ העובד בתאגיד אני הח"מ __________________מס' ת"ז 

 ____________)שם התאגיד( מצהיר בזאת כדלקמן:

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד המציע ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. .2

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז הוחלט על ידי התאגיד באופן .3

 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

גובה ההצעה המופיע בהצעה זו למכרז לא הוצג בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעה במכרז  .4

 זה ו/או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעה במכרז זה.

 גיש הצעה במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלה .5

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין  .6

 בכוונתי לעשות כן.

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

עשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נ .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 

 במקום המתאים  vיש לסמן 

 .למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

    :אם כן, אנא פרט 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________ 

 
 

להוראות אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם 
 .1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 
 __________     __________     __________     __________     __________ 

 תאריך                שם תאגיד         חותמת התאגיד   שם המצהיר      חתימת המצהיר     
 

 

 אישור



המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי 

__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם  ,המוכר/ת לי באופן אישי /_________

פוי/ה לעונשים הקבועים המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צ

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 

________________      

 ___________________ 

חתימה וחותמת        תאריך                                                                                  

 עורך דין
 מחירון עבודות נוספות – יח'נספח 

, אשר אינן כלולות במסגרת עבודות  מפורטים מחירים בעבור עבודות נוספותבטבלה מטה 
 התחזוקה השוטפת:

 

 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר
     מתקני חשמל 08.000.0000

     חפירות ובסיסי בטון 08.001.0000

08.001.0010 

ס"מ ועומק  40חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,  100

 49.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0020 

ס"מ ועומק  80חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,  100

 56.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0030 

ס"מ ועומק  40חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,  ס"מ, 120

 53.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0040 

ס"מ ועומק  80חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,  120

 64.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0050 
ס"מ של העמקת החפירה  20תוספת עבור כל 

 15.00 מטר  ס"מ  40ס"מ לתעלות ברוחב  120לעומק מעל 

08.001.0060 
ס"מ של העמקת החפירה  20תוספת עבור כל 

 18.00 מטר  ס"מ  80ס"מ לתעלות ברוחב  120לעומק מעל 

08.001.0070 

 40חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,  100ס"מ ועומק 

 45.00 מטר  סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

08.001.0080 

 80חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,  100ס"מ ועומק 

 68.00 מטר  סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

08.001.0090 

 40 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,  120ס"מ ועומק 

 56.00 מטר  סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

08.001.0100 

 80חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול,  120ס"מ ועומק 

 76.00 מטר  סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

08.001.0110 

של העמקת החפירה  ס"מ 20תוספת עבור כל 
ס"מ לתעלות  120ו/או החציבה לעומק מעל 

 21.00 מטר  ס"מ 40ברוחב 

08.001.0120 

ס"מ של העמקת החפירה  20תוספת עבור כל 
ס"מ לתעלות  120ו/או החציבה לעומק מעל 

 25.00 מטר  ס"מ 80ברוחב 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.001.0130 

ס"מ ועומק  40חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, ס"מ,  100

 50.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0140 

ס"מ ועומק  80חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,  100

 75.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0150 

ס"מ ועומק  40חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, ס"מ,  120

 64.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0160 

ס"מ ועומק  80חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,  120

 87.00 מטר  כיסוי והידוק סופי

08.001.0170 
ס"מ של העמקת החציבה  20תוספת עבור כל 

 26.00 מטר  ס"מ  40ס"מ לתעלות ברוחב  120לעומק מעל 

08.001.0180 
ס"מ של העמקת החציבה  20תוספת עבור כל 

 29.00 מטר  ס"מ  80ס"מ לתעלות ברוחב  120לעומק מעל 

08.001.0190 

תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה 
ס"מ לרבות הידוק מבוקר  20בשכבות של 

 115.00 מ"ק  %98והרטבה עד צפיפות של 

08.001.0200 
חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים, לרבות 
 133.00 מ"ק  מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

08.001.0210 

תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת 
לרבות צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור 

 104.00 מטר  ס"מ 40שחזור המבנה, ברוחב 

08.001.0220 

תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת 
צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות 

 150.00 מטר  ס"מ 80שחזור המבנה, ברוחב 

08.001.0230 

תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת 
לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני 

הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות 
 58.00 מטר  ס"מ 40שפורקו, ברוחב 

08.001.0240 

תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת 
לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני 

הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות 
 110.00 מטר  ס"מ 80שפורקו, ברוחב 

08.001.0250 

אספלט לצורך הנחת  תוספת עבור ניסור מדרכת
צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות 

 81.00 מטר  ס"מ 40שחזור המבנה, ברוחב 

08.001.0260 

תוספת עבור ניסור מדרכת אספלט לצורך הנחת 
צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות 

 115.00 מטר  ס"מ 80שחזור המבנה, ברוחב 

08.001.0270 

בטון לצורך הנחת תוספת עבור ניסור מדרכת 
צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות 

 112.00 מטר  ס"מ 40שחזור המבנה, ברוחב 

08.001.0280 

תוספת עבור ניסור מדרכת בטון לצורך הנחת 
צנרת והחזרתה למצב שלפני הניסור לרבות 

 161.00 מטר  ס"מ 80שחזור המבנה, ברוחב 

 10.00 מטר  פלטות להגנהתוספת  עבור לבנים או  08.001.0290

08.001.0300 

שלט אזהרה מיציקת אלומיניום בגודל 
150X150  מ"מ עם רגל מזוויתן מגולוון

4X40X40 282.00 יח'  מ"מ לרבות חפירה ובסיס בטון 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.001.0310 
כיסוי פלסטי צהוב לכבלים תת קרקעיים ברוחב 

 18.00 מטר  ס"מ 20

08.001.0320 

ס"מ,  30X30X40במידות יסוד לעמוד תאורה, 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-מבטון ב

 322.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

08.001.0330 

ס"מ,  40X40X50יסוד לעמוד תאורה, במידות 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-מבטון ב

 512.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

08.001.0340 

ס"מ,  50X50X70יסוד לעמוד תאורה, במידות 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-מבטון ב

 564.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

08.001.0350 

ס"מ,  70X70X80יסוד לעמוד תאורה, במידות 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-מבטון ב

 863.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

08.001.0360 

ס"מ,  80X80X100יסוד לעמוד תאורה, במידות 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-מבטון ב

 989.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

08.001.0370 

 100X100X120לעמוד תאורה, במידות  יסוד
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-ס"מ, מבטון ב

 1,392.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

08.001.0380 

 130X130X200יסוד לעמוד תאורה, במידות 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר,  30-ס"מ, מבטון ב

 2,553.00 יח'  הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

     תאי בקרה 08.002.0000

08.002.0010 

ס"מ  100ס"מ ובעומק  60תא בקרה עגול בקוטר 
-לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל

 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ 12.5
 1,127.00 יח'  בתחתית

08.002.0020 

ס"מ  100ס"מ ובעומק  80תא בקרה עגול בקוטר 
-לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל

טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ  12.5
 1,771.00 יח'  בתחתית

08.002.0030 

 100ס"מ ובעומק  100תא בקרה עגול בקוטר 
מכסה  ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה,

טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום  12.5-מתאים ל
 2,116.00 יח'  וחצץ בתחתית

 529.00 יח'  טון 40 -תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל 08.002.0040

 288.00 יח'  תוספת לנ"ל עבור כיתוב והטמעת סמל הרשות 08.002.0050

08.002.0060 

חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות 
קוטר, סתימת  8חציבת פתח לצנרת עד " חפירה,

 552.00 קומפ' הפתח בבטון והחזרת השטח לקדמותו

     גומחות בטון ללוחות מונים 08.003.0000

08.003.0010 

גומחת בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים 
80X40  ס"מ לרבות  250ס"מ וגובה חיצוני

 1,771.00 יח'  חפירה והתקנה

08.003.0020 

בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים גומחת 
80X40  ס"מX 2  2,622.00 יח' ס"מ לרבות  250וגובה חיצוני 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר
 לוחות, חפירה והתקנה 2מחיצה עבור 

08.003.0030 

גומחת בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים 
80X40  2ס"מ X  250דו צדדית וגובה חיצוני 

לוחות, חפירה  2ס"מ לרבות מחיצה עבור 
 4,888.00 יח'  והתקנה

08.003.0040 

גומחת בטון עבור לוח חשמל, במידות פנים 
200X65  ס"מ לרבות  250ס"מ וגובה חיצוני

 3,968.00 יח'  חפירה והתקנה

08.003.0050 

גומחת בטון משולבת לחשמל, בזק וטל"כ 
ס"מ וגובה  40ס"מ, עומק  73+80+73במידות 

 5,060.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה והתקנה 230

     צנרת חשמל פלסטית 08.004.0000

08.004.0010 

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף( קוטר 
מ"מ  התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה )אם  20

 6.00 מטר  נדרש(, קופסאות וחומרי עזר

08.004.0020 

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף( קוטר 
לרבות חבל משיכה )אם מ"מ  התקנה  סמויה   25

 7.00 מטר  נדרש(, קופסאות וחומרי עזר

08.004.0030 

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף( קוטר 
מ"מ  התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה )אם  32

 11.00 מטר  נדרש(, קופסאות וחומרי עזר

08.004.0040 

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף( קוטר 
התקנה  סמויה  לרבות חבל משיכה )אם מ"מ  40

 13.00 מטר  נדרש(, קופסאות וחומרי עזר

08.004.0050 

 40צינורות פלסטיים גמישים )שרשוריים( קוטר 
מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה )אם 

 19.00 מטר  נדרש(, קופסאות וחומרי עזר

08.004.0060 

 50קוטר צינורות פלסטיים גמישים )שרשוריים( 
מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה )אם 

 26.00 מטר  נדרש(, קופסאות וחומרי עזר

08.004.0070 
מ"מ  110קוטר  SN-8קשיחים  P.V.Cצינורות 

 37.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה 3.2עובי דופן 

08.004.0080 
מ"מ  110קוטר  SN-16קשיחים  P.V.Cצינורות 

 42.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה  4.2עובי דופן 

08.004.0090 
מ"מ  110קוטר  SN-32קשיחים  P.V.Cצינורות 

 50.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה  5.3עובי דופן 

08.004.0100 
מ"מ  160קוטר  SN-8קשיחים  P.V.Cצינורות 

 66.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה 4.7עובי דופן 

08.004.0110 
מ"מ  160קוטר  SN-16קשיחים  P.V.Cצינורות 

 81.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה 6.2עובי דופן 

08.004.0120 
מ"מ  160קוטר  SN-32קשיחים  P.V.Cצינורות 

 96.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה  7.7עובי דופן 

08.004.0130 
מ"מ  225קוטר  SN-8קשיחים  P.V.Cצינורות 

 121.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה 6.9עובי דופן 

08.004.0140 
מ"מ  225קוטר  SN-16קשיחים  P.V.Cצינורות 

 150.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה 8.6עובי דופן 

08.004.0150 
מ"מ  225קוטר  SN-32קשיחים  P.V.Cצינורות 

 182.00 מטר  מ"מ עם חבל משיכה  10.8עובי דופן 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.004.0160 

מ"מ עם חבל  32צינורות פוליאתילן קוטר 
מ"מ, עבור  8משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 

קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 
, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי 13.5

 11.00 מטר  החיבור

08.004.0170 

מ"מ עם חבל  40צינורות פוליאתילן קוטר 
מ"מ, עבור  8מפוליפרופילן שזור בקוטר משיכה 

קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 
, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי 13.5

 15.00 מטר  החיבור

08.004.0180 

מ"מ עם חבל משיכה  50צינורות פלסטיים קוטר 
עבור קוי טלפון  בהתאם  לדרישות חב' "בזק", 

 20.00 מטר  13.5יק"ע 

08.004.0190 

מ"מ עם חבל משיכה  63צינורות פלסטיים קוטר 
עבור קוי טלפון  בהתאם  לדרישות חב' "בזק", 

 22.00 מטר  13.5יק"ע 

08.004.0200 

מ"מ עם חבל משיכה  75צינורות פלסטיים קוטר 
עבור קוי  טלפון  בהתאם  לדרישות חב' "בזק", 

 29.00 מטר  13.5יק"ע 

08.004.0210 

מ"מ עם חבל  32פוליאתילן קוטר צינורות 
מ"מ, עבור  8משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 

קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 
, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי 11

 13.00 מטר  החיבור

08.004.0220 

מ"מ עם חבל  40צינורות פוליאתילן קוטר 
עבור מ"מ,  8משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 

קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 
, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי 11

 18.00 מטר  החיבור

08.004.0230 

מ"מ עם חבל  50צינורות פוליאתילן קוטר 
מ"מ, עבור  8משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 

קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 
ה לרבות כל חומרי , מונחים בחפירה מוכנ11

 22.00 מטר  החיבור

08.004.0240 
מ"מ  50צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

 14.00 מטר  עם חבל משיכה

08.004.0250 
מ"מ  75צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

 19.00 מטר  עם חבל משיכה

08.004.0260 
מ"מ  110צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

 35.00 מטר  עם חבל משיכה

08.004.0270 
מ"מ  160צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

 83.00 מטר  עם חבל משיכה

08.004.0280 
מ"מ  200צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

 126.00 מטר  עם חבל משיכה

08.004.0290 
מ"מ,  8חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 

 3.00 מטר  של בזק 1079מושחל בצינורות בהתאם למפרט 

08.004.0300 

מ"מ,  8חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 
של בזק,  1079מושחל בצינורות בהתאם למפרט 

 4.00 מטר  לרבות ניקוי הצנרת

     (XLPE) N2XYכבלי נחושת   08.005.0000



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.005.0010 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X1.5  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 9.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0020 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
4X1.5  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 10.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0030 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
5X1.5  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 12.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0040 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X2.5  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 11.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0050 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג  )
4X2.5  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 13.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0060 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג  )
5X2.5  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 14.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0070 

 3X4בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 15.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0080 

 4X4בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 18.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0090 

 5X4בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 22.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0100 

  3X6בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 20.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0110 

  4X6בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 23.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0120 

  5X6בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 32.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0130 

  3X10בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
 29.00 מטר בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר
 בשני הקצוות

08.005.0140 

  4X10בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 34.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0150 

  5X10בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 44.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0160 

  3X16בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 44.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0170 

  4X16בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 55.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0180 

  5X16בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 63.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0190 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X25+16    ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 72.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0200 

   4X25בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 82.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0210 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X35+16   ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 87.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0220 

 4X35בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 94.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0230 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X50+25   ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 114.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0240 

  4X50בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 126.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0250 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X70+35   ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 161.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.005.0260 

  4X70בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 171.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0270 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X95+50   ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 190.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0280 

  4X95בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור 

 197.00 מטר  בשני הקצוות

08.005.0290 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
3X120+70  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 242.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.005.0300 

בחתך  N2XY (XLPEכבלי נחושת מסוג )
4X120  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 268.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

     (XLPE) NA2XYכבלי אלומיניום   08.006.0000

08.006.0010 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X25+16   ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 29.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0020 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X25   ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 32.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0030 

בחתך   NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X35+16  ממ"ר  קבועים  למבנה, מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 37.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0040 

בחתך   NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X35  ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 40.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0050 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג  )
3X50+25   ממ"ר  קבועים  למבנה, מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 46.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0060 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג  )
4X50   ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 48.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0070 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X70+35  ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 50.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.006.0080 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X70  ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 51.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0090 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X95+50   ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 60.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0100 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X95   ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 61.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0110 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X120+70   ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 82.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0120 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X120   ממ"ר  קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 83.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0130 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X150+70   ממ"ר קבועים  למבנה,  מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 94.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0140 

בחתך  NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X150   ממ"ר קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 96.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0150 

בחתך   NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
3X185+95   ממ"ר קבועים  למבנה,  מונחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 99.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0160 

בחתך   NA2XY (XLPEכבלי אלומיניום מסוג )
4X185   ממ"ר קבועים  למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 101.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.006.0170 

( בחתך XLPE)  NA2XYכבלי אלומיניום מסוג 
3X240+120   ממ"ר קבועים למבנה, מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 126.00 מטר  צוותלרבות חיבור בשני הק

08.006.0180 

( בחתך XLPE)  NA2XYכבלי אלומיניום מסוג 
4X240   ממ"ר קבועים למבנה,  מונחים  על

סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
 132.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

     מוליכי נחושת מבודדים 08.007.0000

08.007.0010 

ממ"ר עם  1.5מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות או מונחים  P.V.Cבידוד  

 3.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות
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08.007.0020 

ממ"ר עם  2.5מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 3.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0030 

ממ"ר עם בידוד  4מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
P.V.C  ,מושחלים בצינורות  או מונחים בתעלות

 4.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0040 

ממ"ר עם בידוד  6מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
P.V.C  ,מושחלים  בצינורות  או מונחים בתעלות

 7.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0050 

ממ"ר עם  10מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים  בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 12.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0060 

ממ"ר עם  16מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 17.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0070 

ממ"ר עם  25מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 21.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0080 

ממ"ר עם  35מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 36.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0090 

ממ"ר עם  50מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 43.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0100 

ממ"ר עם  70מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 61.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0110 

ממ"ר עם  95מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 75.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0120 

ממ"ר עם  120מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 94.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

08.007.0130 

ממ"ר עם  150מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
מושחלים בצינורות  או מונחים  P.V.Cבידוד 

 113.00 מטר  בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

     מוליכי נחושת גלויים 08.008.0000

08.008.0010 

ממ"ר, טמונים  16מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע  ו/או  מושחלים  בצינור ו/או על סולם 

 13.00 מטר  כבלים  לרבות חיבור בשני הקצוות

08.008.0020 

ממ"ר, טמונים  25מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע  ו/או  מושחלים  בצינור ו/או על סולם 

 21.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

08.008.0030 

ממ"ר, טמונים  35מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע  ו/או  מושחלים  בצינור ו/או על סולם 

 30.00 מטר  הקצוותכבלים לרבות חיבור בשני 

08.008.0040 

ממ"ר, טמונים  50מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע  ו/או  מושחלים  בצינור ו/או על סולם 

 36.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות
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08.008.0050 

ממ"ר, טמונים  70מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע  ו/או  מושחלים  בצינור ו/או על סולם 

 48.00 מטר  לרבות חיבור בשני הקצוות כבלים

08.008.0060 

ממ"ר, טמונים  95מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע  ו/או  מושחלים  בצינור ו/או על סולם 

 67.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

08.008.0070 

ממ"ר, טמונים  120מוליכי נחושת גלויים בחתך 
ו/או על סולם בקרקע ו/או מושחלים בצינור 

 78.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

08.008.0080 

ממ"ר, טמונים  150מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם 

 106.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

08.008.0090 

ממ"ר, טמונים  185מוליכי נחושת גלויים בחתך  
מושחלים בצינור ו/או על סולם  בקרקע ו/או

 111.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

08.008.0100 

ממ"ר, טמונים  240מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם 

 140.00 מטר  כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

     מופות 08.009.0000

08.009.0010 
ממ"ר מוגנת  5X2.5לכבל עד מופה מתכווצת 

 161.00 יח'  מים

 207.00 יח'  ממ"ר מוגנת מים 5X4מופה מתכווצת לכבל עד  08.009.0020

 230.00 יח'  ממ"ר מוגנת מים 5X6מופה מתכווצת לכבל עד  08.009.0030

 265.00 יח'  ממ"ר מוגנת מים 5X16מופה מתכווצת לכבל עד  08.009.0040

 437.00 יח'  ממ"ר מוגנת מים 4X50מתכווצת לכבל עד מופה  08.009.0050

08.009.0060 
ממ"ר מוגנת  4X120מופה מתכווצת לכבל עד 

 575.00 יח'  מים

08.009.0070 
ממ"ר מוגנת  4X240מופה מתכווצת לכבל עד 

 748.00 יח'  מים

     הארקות והגנות אחרות 08.010.0000

08.010.0010 

פלדה מצופים אלקטרודות הארקה ממוטות 
מ'  1.5מ"מ ובאורך של  19נחושת בקוטר 

תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים 
 332.00 יח'  מקוריים

08.010.0020 
ס"מ, עם  50שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 

 495.00 יח'  מכסה להתקנה במדרכה

08.010.0030 
פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת 

 316.00 יח'  מוליכים 7מ"מ עבור  40/4בחתך 

08.010.0040 

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת 
 686.00 יח'  מ"מ 4X40X600במידות 

08.010.0050 
הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר 

 14.00 מ"ר  שטח קומת היסוד של הבנין
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08.010.0060 

ממ"ר מפס  16נקודת הארקה במוליך נחושת 
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או השוואת 

 174.00 נק'  לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

08.010.0070 

ממ"ר מפס  25נקודת הארקה במוליך נחושת 
השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או 

 226.00 נק'  לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

08.010.0080 
לרבות שלות גשר הארקה תקני על מונה מים 

 115.00 יח'  תקניות ושלט "הארקה לא לנתק"

08.010.0090 
מ"מ להארקת יסודות  40X4פס פלדה במידות 

 41.00 מטר  טמון ביציקות לרבות ריתוכים

08.010.0100 
 5X40יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 

 334.00 יח'  מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

08.010.0110 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  10הארקה במוליך  נקודת
או לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד(, 

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 49.00 נק'  נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

08.010.0120 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  16נקודת הארקה במוליך 
בנפרד(, או לצנרת מים )עבור המוליך משולם 

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 52.00 נק'  נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

08.010.0130 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  25נקודת הארקה במוליך 
או לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד(, 

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 55.00 נק'  וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודהנעל כבל, שילוט 

08.010.0140 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  35נקודת הארקה במוליך 
או לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד(, 

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 66.00 נק'  נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

08.010.0150 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  50במוליך נקודת הארקה 
או לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד(, 

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 72.00 נק'  נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

08.010.0160 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  70נקודת הארקה במוליך 
 או לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד(,

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 81.00 נק'  נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

08.010.0170 

ממ"ר לאלמנט מתכתי  95נקודת הארקה במוליך 
או לצנרת מים )עבור המוליך משולם בנפרד(, 

לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, 
 87.00 נק'  הנדרש לחיבור הנקודהנעל כבל, שילוט וכל יתר 

08.010.0180 

ממ"ר לאלמנט  120נקודת הארקה במוליך 
מתכתי או לצנרת מים )עבור המוליך משולם 
בנפרד(, לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, 

דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש 
 104.00 נק'  לחיבור הנקודה

 29.00 יח'  1מים בקוטר עד "מהדק הארקה כבד לצנרת  08.010.0190

 34.00 יח'  2מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד " 08.010.0200

 40.00 יח'  3מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד " 08.010.0210
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 52.00 יח'  4מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד " 08.010.0220

 73.00 יח'  6" מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 08.010.0230

 23.00 יח'  ממ"ר 16מהדק קנדי בגודל עד  08.010.0240

 25.00 יח'  ממ"ר 25מהדק קנדי בגודל  08.010.0250

 30.00 יח'  ממ"ר 35מהדק קנדי בגודל  08.010.0260

 37.00 יח'  ממ"ר 50מהדק קנדי בגודל  08.010.0270

 46.00 יח'  ממ"ר 70מהדק קנדי בגודל  08.010.0280

 56.00 יח'  ממ"ר 95מהדק קנדי בגודל  08.010.0290

 72.00 יח'  ממ"ר 120מהדק קנדי בגודל  08.010.0300

 90.00 יח'  ממ"ר 150מהדק קנדי בגודל  08.010.0310

 107.00 יח'  ממ"ר 185מהדק קנדי בגודל  08.010.0320

 136.00 יח'  ממ"ר 240מהדק קנדי בגודל  08.010.0330

     עמודי עץ 08.011.0000

08.011.0010 
מ', תקועים בקרקע לרבות  8.5עמודי עץ באורך 

 1,231.00 יח'  חפירה/חציבה, סתימת הבור ולוחית זיהוי

08.011.0020 
מ', תקועים בקרקע לרבות  10עמודי עץ באורך 

 1,530.00 יח'  חפירה/חציבה, סתימת הבור ולוחית זיהוי

08.011.0030 
מ', לרבות  8.5משען לעמודי עץ שאורכם עמודי 

 1,081.00 יח'  מנגנון החיבור

08.011.0040 
מ', לרבות  10עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 

 1,311.00 יח'  מנגנון החיבור

     עוגנים ואביזרי רשת 08.012.0000

08.012.0010 

ממ"ר, לעמודים לרבות  25עוגנים לקרקע בחתך  
דבש, אדן חיזוק, אביזרי חפירה/חציבה, אבני 

חיזוק, סתימת הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון 
מתיחה )אם נדרש(, מבדד, וו עגינה ואמצעי 

 391.00 יח'  סימון

08.012.0020 

ממ"ר, לעמודים לרבות  50עוגנים לקרקע בחתך  
חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי 

מנגנון חיזוק, סתימת הבור, סילוק עודפי עפר, 
מתיחה )אם נדרש(, מבדד, וו עגינה ואמצעי 

 524.00 יח'  סימון
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08.012.0030 

ממ"ר,  25עוגנים כפולים לקרקע, חתך עוגן 
לעמודים לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, 

מנגנון מתיחה )אם נדרש(, מבדד, וו עגינה 
 610.00 יח'  ואמצעי סימון

08.012.0040 

ממ"ר,  50עוגן  עוגנים כפולים לקרקע, חתך
לעמודים לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, 

מנגנון מתיחה )אם נדרש(, מבדד, וו עגינה 
 794.00 יח'  ואמצעי סימון

 575.00 יח'  מ' 15ממ"ר ובאורך עד  25עוגנים אויריים בחתך  08.012.0050

 679.00 יח'  מ' 15ממ"ר ובאורך עד  50עוגנים אויריים בחתך  08.012.0060

 529.00 יח'  מ' 15ממ"ר ובאורך עד  25עוגנים למבנה בחתך   08.012.0070

 627.00 יח'  מ' 15ממ"ר ובאורך עד  50עוגנים למבנה בחתך  08.012.0080

08.012.0090 
 2 1/2זיז מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר "

 363.00 יח'  מ', לרבות הארקת הזיז וחיזוק למבנה 3ואורך 

 170.00 יח'  ממ"ר 25עוגנים לזיזים בחתך  08.012.0100

 227.00 יח'  ממ"ר 50עוגנים לזיזים בחתך  08.012.0110

08.012.0120 
באורך  U 8זרועות למבדדי שקל מברזל תעלה 

 129.00 יח'  ס"מ 50

 64.00 יח'  מבדדי שקל על עמודים או על זרועות 08.012.0130

     תילי נחושת 08.013.0000

 7.00 מטר  ממ"ר מתוחים בין מבדדים 6תילי נחושת  08.013.0010

 11.00 מטר  ממ"ר מתוחים בין מבדדים 10תילי נחושת  08.013.0020

 14.00 מטר  ממ"ר מתוחים בין מבדדים 16תילי נחושת  08.013.0030

 25.00 מטר  ממ"ר מתוחים בין מבדדים 25תילי נחושת  08.013.0040

     עמודי תאורה וזרועות 08.014.0000

08.014.0010 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 1,306.00 יח'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 2בגובה 

08.014.0020 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 1,610.00 יח'  מ'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 3בגובה 

08.014.0030 
מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם עמוד תאורה 

 1,944.00 יח'  מ'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 4בגובה 

08.014.0040 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 3,071.00 יח'  מ'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 6בגובה 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.014.0050 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 4,198.00 יח'  לרבות פלטת יסוד ושילוטמ'  מ'  8בגובה 

08.014.0060 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 5,037.00 יח'  מ'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 10בגובה 

08.014.0070 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 6,532.00 יח'  מ'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 12בגובה 

08.014.0080 
עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 

 10,350.00 יח'  מ'  מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט 15בגובה 

08.014.0090 

עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם 
מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט,  דגם  12בגובה 
 6,751.00 יח'  מע"צ 

08.014.0100 

מ"מ,  60קוני בקוטר עמוד תאורה מפלדה עגול 
מ' לרבות פלטת יסוד  2מגולוון באבץ חם בגובה 

 1,317.00 יח'  ושילוט

08.014.0110 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  3.8מגולוון באבץ חם בגובה 

 2,300.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0120 

 מ"מ, 90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  5.8מגולוון באבץ חם בגובה 

 2,737.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0130 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  6.8מגולוון באבץ חם בגובה 

 3,370.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0140 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  7.8בגובה  מגולוון באבץ חם

 3,335.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0150 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  8.8מגולוון באבץ חם בגובה 

 3,726.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0160 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
לרבות פלטת מ'  9.8מגולוון באבץ חם בגובה 

 4,025.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0170 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  10.8מגולוון באבץ חם בגובה 

 4,301.00 יח'  יסוד ושילוט

08.014.0180 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת יסוד  12מגולוון באבץ חם בגובה 

 5,405.00 יח'  ושילוט

08.014.0190 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת יסוד  15מגולוון באבץ חם בגובה 

 7,705.00 יח'  ושילוט

08.014.0200 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  5.80מגולוון באבץ חם בגובה 
 3,048.00 יח'  יסוד ושילוט, דגם מע"צ

08.014.0210 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  6.80מגולוון באבץ חם בגובה 
 3,508.00 יח'  יסוד ושילוט, דגם מע"צ

08.014.0220 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  9.80מגולוון באבץ חם בגובה 

 4,566.00 יח'  דגם מע"ציסוד ושילוט, 

08.014.0230 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת  10.80מגולוון באבץ חם בגובה 
 4,681.00 יח'  יסוד ושילוט, דגם מע"צ



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.014.0240 

מ"מ,  90עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 
מ' לרבות פלטת יסוד  12מגולוון באבץ חם בגובה 

 5,463.00 יח'  ושילוט, דגם מע"צ

08.014.0250 

, מגולוון 4עמוד תאורה מפלדה עגול  בקוטר "
מ' לרבות פלטת יסוד  6באבץ חם בגובה עד 

 1,093.00 יח'  ושילוט

08.014.0260 

, מגולוון 6עמוד תאורה מפלדה עגול  בקוטר "
מ' לרבות פלטת יסוד  12באבץ חם בגובה עד 

 1,783.00 יח'  ושילוט

08.014.0270 

, 4, "2עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "
מ' לרבות פלטת יסוד  3מגולוון באבץ חם בגובה 

 915.00 יח'  ושילוט

08.014.0280 

, 4, "2עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "
מ' לרבות פלטת יסוד  4מגולוון באבץ חם בגובה 

 1,024.00 יח'  ושילוט

08.014.0290 

, 6, "4עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "
מ' לרבות פלטת יסוד  6מגולוון באבץ חם בגובה 

 1,748.00 יח'  ושילוט

08.014.0300 

, 6, "4עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "
מ' לרבות פלטת יסוד  8מגולוון באבץ חם בגובה 

 2,231.00 יח'  ושילוט

08.014.0310 

 4תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה עמוד 
מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 

150X150 2,392.00 יח'  מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט 

08.014.0320 

 6עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 
מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 

150X150 2,818.00 יח'  מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט 

08.014.0330 

 9עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 
מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 

150X150 3,910.00 יח'  מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט 

08.014.0340 

 10עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 
מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 

150X150 4,715.00 יח'  מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט 

08.014.0350 

 12עמוד תאורה מפלדה מגולוון באבץ חם בגובה 
מ' בעל חתך ריבועי אחיד לכל אורכו במידות 

200X200 7,993.00 יח'  מ"מ לרבות פלטת יסוד ושילוט 

08.014.0360 
צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת 

 81.00 מטר  מ' 5.8עמוד בגובה עד  -פוליאסטר 

08.014.0370 
צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת 

 102.00 מטר  מ' 12.5מ' ועד  5.8עמוד בגובה מעל  -פוליאסטר 

 161.00 מטר  מ' בצבע לסביבה ימית 5.8צביעת עמוד בגובה עד  08.014.0380

08.014.0390 
מ' בצבע  12.5מ' ועד  5.8צביעת עמוד בגובה מעל 

 203.00 מטר  לסביבה ימית

08.014.0400 
צביעת זרוע קונית בודדת בצבע אלקטרוסטטי 

 150.00 יח'  בתנור באבקת פוליאסטר

08.014.0410 
צביעת זרוע קונית כפולה בצבע אלקטרוסטטי 

 299.00 יח'  בתנור באבקת פוליאסטר

08.014.0420 
אלקטרוסטטי צביעת זרוע קונית משולשת בצבע 

 449.00 יח'  בתנור באבקת פוליאסטר



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

08.014.0430 
צביעת זרוע קונית מרובעת בצבע אלקטרוסטטי 

 598.00 יח'  בתנור באבקת פוליאסטר

 299.00 יח'  צביעת זרוע קונית בודדת בצבע לסביבה ימית 08.014.0440

 598.00 יח'  צביעת זרוע קונית כפולה בצבע לסביבה ימית 08.014.0450

 897.00 יח'  צביעת זרוע קונית משולשת בצבע לסביבה ימית 08.014.0460

 1,150.00 יח'  צביעת זרוע קונית מרובעת בצבע לסביבה ימית 08.014.0470

 110.00 יח'  מחזיק דגלים בודד 08.014.0480

 133.00 יח'  מחזיק דגלים כפול 08.014.0490

08.014.0500 
קבועים או מתפרקים לעמוד סט שלבי טיפוס 

 345.00 קומפ' מ' 10בגובה עד 

08.014.0510 
סט שלבי טיפוס קבועים או מתפרקים לעמוד 

 397.00 קומפ' מ' 12בגובה עד 

08.014.0520 
סט שלבי טיפוס קבועים או מתפרקים לעמוד 

 455.00 קומפ' מ' 15בגובה עד 

08.014.0530 
בגובה עד הכנה לשלבי טיפוס מתפרקים לעמוד 

 276.00 יח'  מ' 10

08.014.0540 
הכנה לשלבי טיפוס מתפרקים לעמוד בגובה עד 

 340.00 יח'  מ' 12

 363.00 יח'  מ' 1באורך  2זרוע לפנס רחוב,  " 08.014.0550

 391.00 יח'  מ' 1.5באורך  2זרוע לפנס רחוב,  " 08.014.0560

 443.00 יח'  מ' 2.0באורך  2זרוע לפנס רחוב,  " 08.014.0570

 478.00 יח'  מ' 1באורך  2זרוע כפולה לפנס רחוב,  " 08.014.0580

 552.00 יח'  מ' 1.5באורך  2זרוע כפולה לפנס רחוב , " 08.014.0590

 685.00 יח'  מ' 2באורך  2זרוע כפולה לפנס רחוב, " 08.014.0600

 547.00 יח'  מ' 1באורך  2זרוע משולשת לפנס רחוב, " 08.014.0610

 731.00 יח'  מ' 1.5באורך   2זרוע משולשת לפנס רחוב, " 08.014.0620

 817.00 יח'  מ' 2באורך   2זרוע משולשת לפנס רחוב, " 08.014.0630

     מגשי ציוד ואביזרים 08.015.0000

08.015.0010 
מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם 

 334.00 יח' עם ניתוק האפס, ווט, לרבות מא"ז  400נורה עד 



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר
מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, 
כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט 

 קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי העזר

08.015.0020 

גופי תאורה  2מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 
ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק  400עם נורות עד 

בורג הארקה וחיבור האפס, מהדקי הספק, 
הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה 

כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי 
 414.00 יח'  העזר

08.015.0030 

גופי תאורה  3מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 
ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק  400עם נורות עד 

האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור 
חיבור בין המגש לגוף התאורה הארקה, כבלי 

כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי 
 529.00 יח'  העזר

08.015.0040 

לתאורת חג  A16בית תקע מוגן מים חד פזי 
להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז 

A16  על מגש האביזרים וכבלN2XY 2.5X3 
 184.00 יח'  ממגש האביזרים לבית התקע

     תיל אווירי מבודד )תא"מ( 08.016.0000

08.016.0010 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר, לרבות  3X50+54.6מאלומיניום בחתך 

אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון 
 72.00 מטר  וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0020 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר,  3X50+2X16+54.6מאלומיניום בחתך 

לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי 
 72.00 מטר  עיגון וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0030 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר, לרבות  3X70+54.6מאלומיניום בחתך 

אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון 
 78.00 מטר  וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0040 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר,  3X70+2X16+54.6מאלומיניום בחתך 

לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי 
 83.00 מטר  עיגון וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0050 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר,  3X70+2X25+54.6מאלומיניום בחתך  

לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי 
 83.00 מטר  עיגון וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0060 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר,  3X95+2X16+70מאלומיניום בחתך  

לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי 
 98.00 מטר  עיגון וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0070 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר,לרבות  3X150+70מאלומיניום בחתך  

אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון 
 124.00 מטר  וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0080 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר, לרבות  3X150+95מאלומיניום בחתך  

 188.00 מטר אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי עיגון 
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 וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0090 

רשת עילית מתיל  אווירי מבודד )תא"מ( 
ממ"ר,  3X150+2X25+95מאלומיניום בחתך  

לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הרשת, אביזרי 
 188.00 מטר  עיגון וחיזוק הרשת, מושלם

08.016.0100 

 2X25כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 
ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, 

 44.00 מטר  מושלם

08.016.0110 

 4X25כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 
ממ"ר, לרבות אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, 

 50.00 מטר  מושלם

08.016.0120 

ממ"ר עם  16X5בחתך  N2XYכבל עילי מסוג 
מ"מ לרבות חיבור  8תיל נושא מפלדה בקוטר 

 43.00 מטר  בשני הקצוות וכל חומרי העזר

     C.Iמבנה ללוחות חשמל ותיבות  08.017.0000

08.017.0008 
הערה: מבנה הלוחות לא כולל הובלה, התקנה 

   הערה וחיבור הלוח. 

   הערה מבנה ללוחות חשמל 08.017.0009

08.017.0010 

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים 
מ"מ, לרבות  1000/2100/500וצבועים, במידות  

דלת ופלטת הרכבה,  )לא כולל פסי צבירה, חווט, 
 4,911.00 יח'  מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0020 

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים 
מ"מ, לרבות  800/2100/500וצבועים, במידות 

ופלטת הרכבה,  )לא כולל פסי צבירה, חווט, דלת 
 4,048.00 יח'  מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0030 

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים 
מ"מ, לרבות  600/2100/500וצבועים, במידות  

דלת ופלטת הרכבה,  )לא כולל פסי צבירה, חווט, 
 3,128.00 יח'  מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0040 

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים 
מ"מ, לרבות  400/2100/500וצבועים, במידות  

דלת ופלטת הרכבה,  )לא כולל פסי צבירה, חווט, 
 2,185.00 יח'  מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0050 

מ"מ,  400/600/170תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 581.00 יח'  חיווט וחומרי עזר( מהדקים,

08.017.0060 

מ"מ,  400/800/250תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 909.00 יח'  מהדקים, חיווט וחומרי עזר(

08.017.0070 

מ"מ,  600/600/170תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 794.00 יח'  חיווט וחומרי עזר( מהדקים,

08.017.0080 

מ"מ,  600/600/250תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 874.00 יח'  מהדקים, חיווט וחומרי עזר(

08.017.0090 

מ"מ,  600/800/250תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 920.00 יח'  חיווט וחומרי עזר( מהדקים,
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08.017.0100 

מ"מ,  600/1000/250תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 1,300.00 יח'  מהדקים, חיווט וחומרי עזר(

08.017.0110 

מ"מ,  800/800/250תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 1,357.00 יח'  מהדקים, חיווט וחומרי עזר(

08.017.0120 

מ"מ,  800/1000/250תא עם דלת אטומה במידות 
לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה, 

 1,564.00 יח'  מהדקים, חיווט וחומרי עזר(

08.017.0130 

מ"מ,  800/1200/250תא עם דלת אטומה במידות 
צבירה, לרבות פלטת הרכבה )לא כולל פסי 

 1,978.00 יח'  מהדקים, חיווט וחומרי עזר(

08.017.0140 

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים 
וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי 
צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס 

הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 
A100 X 3  3,910.00 מ"ר 

08.017.0150 

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי 
מא"זים לרבות פסי  12-"כבה מאליו", מקום ל

 136.00 יח'  אפס והארקה

08.017.0160 

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי 
מא"זים לרבות פסי  24-"כבה מאליו", מקום ל

 219.00 יח'  אפס והארקה

08.017.0170 

דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי מבנה לוח 
מא"זים לרבות פסי  36-"כבה מאליו", מקום ל

 290.00 יח'  אפס והארקה

08.017.0180 

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי 
מא"זים לרבות פסי  48-"כבה מאליו",  מקום ל

 478.00 יח'  אפס והארקה

08.017.0190 

 350X300X160מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל  IP65מ"מ 

 397.00 יח'  פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0200 

 500X300X200מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל  IP65מ"מ 

 570.00 יח'  פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0210 

 500X400X200לוח מפוליאסטר במידות מבנה 
לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל  IP65מ"מ  

 690.00 יח'  פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0220 

 650X400X200מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל  IP65מ"מ 

 828.00 יח'  פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0230 

 650X500X250מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל  IP65מ"מ 

 1,254.00 יח'  פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0240 

 800X600X300מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל  IP65מ"מ 

 1,495.00 יח'  פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0250 

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב 
בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 

350X300X160 1,001.00 יח'  מ"מ 

08.017.0260 
מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב 

 1,357.00 יח' סמל "בזק" וגב מעץ במידות  בריח,
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500X400X200 מ"מ 

08.017.0270 

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב 
בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 

600X400X230 1,438.00 יח'  מ"מ 

08.017.0280 

מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב 
בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 

840X575X310 1,898.00 יח'  מ"מ 

   הערה C.Iתיבות  08.017.0290

08.017.0300 

( I.Cתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )
מ"מ )לא  130מ"מ ובעומק  250/180במידות 

 170.00 יח'  כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0310 

( I.Cתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )
מ"מ )לא  150מ"מ ובעומק  250/180במידות 

 187.00 יח'  כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0320 

( C.Iתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )
מ"מ )לא  130מ"מ ובעומק  360/250במידות 

 202.00 יח'  כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

08.017.0330 

( I.Cתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )
מ"מ )לא  200מ"מ ובעומק  360/250במידות 

 334.00 יח'  כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר( 

08.017.0340 

( I.Cתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )
מ"מ )לא  150מ"מ ובעומק  360/500במידות 

 357.00 יח'  וחומרי עזר(כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים 

08.017.0350 

( I.Cתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט )
מ"מ )לא  250מ"מ ובעומק  375/750במידות 

 656.00 יח'  כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר(

     Cמא"זים אופיין  08.018.0000

   הערה מא"זים חד קוטביים 08.018.0010

08.018.0020 
אמפר חד  25לזרם נומינלי עד  Cמא"ז אופיין 

 40.00 יח'  קילואמפר 6קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0030 
אמפר חד  32לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 40.00 יח'  קילואמפר 6קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0040 
אמפר חד  40לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 52.00 יח'  קילואמפר 6קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0050 
אמפר חד  63או  50לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 63.00 יח'  קילואמפר 6קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0060 
אמפר חד  25לזרם נומינלי עד  Cמא"ז אופיין 

 55.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0070 
אמפר חד  32לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 55.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0080 
אמפר חד  40לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 55.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0090 
אמפר חד  63או  50לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 80.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 
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   הערה מא"זים דו קוטביים 08.018.0100

 153.00 יח'  3X32A  10KAעד  2X6Aמא"ז  08.018.0110

   הערה מא"זים תלת קוטביים 08.018.0120

08.018.0130 
אמפר תלת  25לזרם נומינלי עד  Cמא"ז אופיין 

 191.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0140 
אמפר תלת  32לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 194.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0150 
אמפר תלת  40לזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 253.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0160 
 63ועד  40לזרם נומינלי מעל  Cמא"ז אופיין 

 380.00 יח'  קילואמפר 10אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0170 
תלת  3X80Aלזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 564.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

08.018.0180 
תלת  3X100Aלזרם נומינלי  Cמא"ז אופיין 

 610.00 יח'  קילואמפר 10קוטבי, כושר ניתוק 

     מאמ"תים 08.019.0000

   הערה קוטביים-מאמ"תים תלת 08.019.0010

08.019.0020 

 25אמפר כושר ניתוק  3X40מאמ"תים עד 
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון 

 756.00 יח'  )לרבות ידית רגילה(

08.019.0030 

 25אמפר כושר ניתוק  3X63מאמ"תים עד 
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון 

 771.00 יח'  )לרבות ידית רגילה(

08.019.0040 

 25אמפר כושר ניתוק  3X100מאמ"תים עד 
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון 

 1,081.00 יח'  )לרבות ידית רגילה(

08.019.0050 

 25אמפר כושר ניתוק  3X160מאמ"תים עד 
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון 

 1,633.00 יח'  )לרבות ידית רגילה(

08.019.0060 

 25אמפר כושר ניתוק  3X250מאמ"תים עד 
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון 

 2,346.00 יח'  )לרבות ידית רגילה(

 702.00 יח'  3X250Aלמאמ"ת עד  TCסליל הפסקה  08.019.0070

 184.00 יח'  מגעי עזר למאמ"ת 08.019.0080

 368.00 יח'  3X250Aעד  ידית מצמד ומאריך למאמ"ת 08.019.0090

 1,093.00 יח'  אמפר 250X3חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד  08.019.0100

   הערה מערכת החלפה אוטומטית 08.019.0110
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08.019.0120 

מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני 
אמפר, מותקנים על  250X3מאמ"תים ממונעים 

פלטה מקורית, לרבות חיגור מכני וחשמלי ומגעי 
 5,175.00 יח'  עזר )לא כולל בקר החלפה(

08.019.0130 

מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני 
אמפר, מותקנים על  250X4מאמ"תים ממונעים 

פלטה מקורית, לרבות חיגור מכני וחשמלי ומגעי 
 7,015.00 יח'  עזר )לא כולל בקר החלפה(

     ממסרים ומגענים 08.020.0000

   הערה ממסרי פחת 08.020.0010

08.020.0020 

מיליאמפר  30אמפר רגישות  2X40ממסר פחת 
 322.00 יח'  Aדגם 

08.020.0030 

מיליאמפר  30אמפר רגישות   4X40ממסר פחת 
 380.00 יח'  Aדגם 

08.020.0040 

מיליאמפר  30אמפר רגישות   4X63ממסר פחת 
 690.00 יח'  Aדגם 

08.020.0050 
 250פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 

 2,714.00 יח'  אמפר

   הערה ממסר חוסר פזה ושעוני פיקוד 08.020.0060

08.020.0070 
 3X400ממסרים לחוסר פזה למתח תלת פזי 

 518.00 יח'  וולט

08.020.0080 
שעות )שעון  24רזרבה מכנית של מפסק שעון עם 

 374.00 יח'  שבת(

08.020.0090 
 24מפסק שעון דיגיטלי עם רזרבה מכנית של 

 437.00 יח'  שעות )שעון שבת(

 230.00 יח'  מפסק שעון ללא רזרבה מכנית  08.020.0100

 1,334.00 יח'  מפסק שעון אסטרונומי ערוץ אחד 08.020.0110

 1,679.00 יח'  אסטרונומי שני ערוצים מפסק שעון 08.020.0120

   הערה מגענים 08.020.0130

 311.00 יח'   AC3אמפר  25מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0140

 414.00 יח'   AC3אמפר  30מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0150

 771.00 יח'   AC3אמפר  55מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0160

 1,127.00 יח'   AC3אמפר  80מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0170

 2,415.00 יח'   AC3אמפר  160מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0180
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 4,255.00 יח'   AC3אמפר  260מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0190

 5,980.00 יח'  AC3אמפר  250מגענים תלת קוטביים לזרם עד  08.020.0200

 483.00 יח'  KVAR12.5מגענים למיתוג קבלים  08.020.0210

 541.00 יח'  KVAR16.7מגענים למיתוג קבלים  08.020.0220

 633.00 יח'  KVAR20מגענים למיתוג קבלים  08.020.0230

 690.00 יח'  KVAR25מגענים למיתוג קבלים  08.020.0240

 1,208.00 יח'  KVAR40מגענים למיתוג קבלים  08.020.0250

 1,380.00 יח'  KVAR60מגענים למיתוג קבלים  08.020.0260

     נתיכים ומנתקי מבטיחים 08.021.0000

 171.00 יח'  HRCלרבות נתיכי  3X32Aמנתק מבטיחים   08.021.0010

 79.00 יח'  HRCלרבות נתיך  1X32Aמנתק מבטיחים   08.021.0020

 380.00 יח'  (00אמפר )גודל  3X160מנתק מבטיחים בעומס  08.021.0030

 564.00 יח'  (1אמפר )גודל  3X250מנתק מבטיחים בעומס  08.021.0040

08.021.0050 
אמפר  100מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 

 27.00 יח'  (00)גודל 

08.021.0060 
אמפר  160כושר ניתוק גבוה עד מבטיחי סכין 

 38.00 יח'  (00)גודל 

08.021.0070 
אמפר  250מבטיחי סכין כושר ניתוק גבוה עד 

 69.00 יח'  (1)גודל 

 72.00 יח'  אמפר 160בסיס יחיד למבטיחי סכין עד  08.021.0080

 190.00 יח'  אמפר 250בסיס יחיד למבטיחי סכין עד  08.021.0090

 210.00 יח'  אמפר 160בסיס משולש למבטיחי סכין עד  08.021.0100

 451.00 יח'  אמפר 250בסיס משולש למבטיחי סכין עד  08.021.0110

 644.00 יח'  אמפר 400בסיס משולש למבטיחי סכין עד  08.021.0120

 79.00 יח'  ידית שליפה למבטיח יחיד 08.021.0130

08.021.0140 
אמפר עם נתיך,  25מבטיחים דגם מתברג עד 

 34.00 יח'  לרבות מכסה מתברג
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08.021.0150 
אמפר עם נתיך,  35מבטיחים דגם מתברג עד 

 61.00 יח'  לרבות מכסה מתברג

08.021.0160 
אמפר עם נתיך,  63מבטיחים דגם מתברג עד 

 61.00 יח'  לרבות מכסה מתברג

08.021.0170 
אמפר עם נתיך,  80מבטיחים דגם מתברג עד 

 111.00 יח'  מכסה מתברג לרבות

08.021.0180 
אמפר עם נתיך,  100מבטיחים דגם מתברג עד 

 111.00 יח'  לרבות מכסה מתברג

 33.00 יח'  אמפר עם נתיך  32מבטיחים דגם מתברג זעיר עד  08.021.0190

08.022.0000 
שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי 

     מדידה

   הערה שנאים 08.022.0010

 242.00 יח'  וולט אמפר 100שנאים עד  08.022.0020

   הערה קבלים ובקרי כופל הספק 08.022.0030

 228.00 יח'  קוא"ר 2.5קבל תלת פזי  08.022.0040

 276.00 יח'  קוא"ר 5קבל תלת פזי  08.022.0050

 334.00 יח'  קוא"ר 7.5קבל תלת פזי  08.022.0060

 357.00 יח'  קוא"ר 10פזי  קבל תלת 08.022.0070

 541.00 יח'  קוא"ר 15קבל תלת פזי  08.022.0080

 598.00 יח'  קוא"ר 20קבל תלת פזי  08.022.0090

 679.00 יח'  קוא"ר 25קבל תלת פזי  08.022.0100

 955.00 יח'  קוא"ר 30קבל תלת פזי  08.022.0110

 1,081.00 יח'  קוא"ר 35קבל תלת פזי  08.022.0120

 1,162.00 יח'  קוא"ר 40קבל תלת פזי  08.022.0130

 1,737.00 יח'  דרגות 2-בקר פיקוד קבלים ל 08.022.0140

 2,059.00 יח'  דרגות 8-בקר פיקוד קבלים ל 08.022.0150

   הערה ספקי כח 08.022.0160

08.022.0170 

דוגמת "למדא" או ש"ע  24VDCספק כח מיוצב 
 748.00 יח'  5Aעד 
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08.022.0180 

דוגמת "למדא" או ש"ע  24VDCספק כח מיוצב 
 1,035.00 יח'  10Aעד 

08.022.0190 

יציאות  16ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 
 1,610.00 יח'  B 556 - ISO 16דוגמת מצג בקרה 

08.022.0200 
מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד 

 89.00 יח'  אמפר 10קוטביים 

08.022.0210 
מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" דו 

 96.00 יח'  אמפר 10קוטביים 

08.022.0220 
מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או 

 99.00 יח'  אמפר עם מצב אפס 10קוטביים -"טוגל" חד

08.022.0230 
מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או 

 98.00 יח'  אפס אמפר ללא מצב 10קוטביים -"טוגל" חד

08.022.0240 
מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או 

 110.00 יח'  אמפר עם מצב אפס 10קוטביים -"טוגל" דו

08.022.0250 
מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או 

 110.00 יח'  אמפר ללא מצב אפס 10קוטביים -"טוגל" דו

 88.00 יח'  לחצן הפעלה/הפסקה 08.022.0260

 110.00 יח'  לחצן שלושה מגעים 08.022.0270

 150.00 יח'  לחצן הפסקה ננעל 08.022.0280

 210.00 יח'  לחצן הפסקה ננעל, שחרור ע"י מפתח 08.022.0290

08.022.0300 
מ"ק/ש' לרבות תריסי  70מאוורר ללוח חשמל עד 

 929.00 יח'  אוורור ומסנן

08.022.0310 
מ"ק/ש' לרבות  130מאוורר ללוח חשמל עד 

 1,139.00 יח'  תריסי אוורור ומסנן

08.022.0320 
מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 

 7.00 יח'  ממ"ר לרבות מספור המהדק 4עד 

 288.00 יח'  טרמוסטט ללוח חימום/אוורור 08.022.0330

08.022.0340 

בקר החלפה חח"י/גנרטור דוגמת "אמדר" דגם 
AM 530  '5,520.00 יח 

08.022.0350 
אמפר דגם ישראלי להתקנה  16בית תקע חד פזי 

 69.00 יח'  על פס דין

08.022.0360 
אמפר דגם ישראלי  16בית תקע תלת פזי 
 92.00 יח'  להתקנה על פס דין

   הערה מכשירי מדידה, מנורות סימון ומגיני ברק 08.022.0370

 150.00 יח'  אמפר 250/5משנה זרם עד  08.022.0380

08.022.0390 

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, 
זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש 

  -PLUSואנרגיה דוגמת "סטק" דגם
PM130E/H )2,070.00 יח'  )לא כולל משני זרם 
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08.022.0400 
תוספת עבור מתאם לתקשורת מחשבים וכבלי 

 529.00 יח'  תקשורת

08.022.0410 
מנורת סימון עם מכסה צבעוני, לרבות נגד 

 63.00 יח'  ווט 3להפלת המתח ונורית לבון 

 72.00 יח'  מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת מולטילד 08.022.0420

 190.00 יח'  מונה שעות פעולה 08.022.0430

08.022.0440 

 3PH+O) 100רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים )
 3,565.00 יח'  C+Bקילואמפר 

08.022.0450 
 3PH+O) 100רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים )

 2,300.00 יח'  קילואמפר 

08.022.0460 
 3PH+O) 20רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים )

 1,438.00 יח'  קילואמפר

 414.00 יח'  קילואמפר O) 20מגן ברק חד קוטבי )+ 08.022.0470

   הערה מוני אנרגיה 08.022.0480

08.022.0490 
דיגיטלי חד פזי עם  A40מונה אנרגיה ישיר 

 391.00 יח'  פולסים

 886.00 יח'  דיגיטלי חד פזי 63Aמונה אנרגיה ישיר  08.022.0500

08.022.0510 
דיגיטלי חד פזי עם  63Aמונה אנרגיה ישיר 

 966.00 יח'  פולסים 

08.022.0520 
דיגיטלי תלת פזי עם   63Aמונה אנרגיה ישיר 

 1,150.00 יח'  פולסים

08.022.0530 

דיגיטלי תלת   63Aמונה אנרגיה אקטיבי ישיר 
פזי לחיבור עם משנה זרם )לא כולל משנה זרם(  

900A 1,150.00 יח'  עם פולסים 

   הערה תחזוקת לוחות חשמל  08.022.0540

08.022.0550 

מ"ר,  0.5טיפול מונע ללוח חשמל בגודל עד 
לרבות חיזוק ברגים, ניקוי הלוח, בדיקת 

הארקות ומעגל התקלה, בדיקה ויזואלית 
ורישום תוצאות הבדיקה והליקויים, לביצוע 

 121.00 יח'  בשעות חריגות בתאום עם המזמין

08.022.0560 

מ"ר, לרבות  2טיפול מונע ללוח חשמל בגודל עד 
 חיזוק ברגים, ניקוי הלוח, בדיקת הארקות ומעגל

התקלה, בדיקה ויזואלית ורישום תוצאות 
הבדיקה והליקויים, לביצוע בשעות חריגות 

 184.00 יח'  בתאום עם המזמין

     בדיקת בודק מוסמך 08.023.0000

08.023.0010 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 
3X80   אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום

עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק 
 978.00 קומפ' בעריכת המדידות
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08.023.0020 

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל  עד 
3X200  אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום

עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק 
 1,668.00 קומפ' בעריכת המדידות

     עבודות פירוקים,העתקות,התקנות ואחזקות. 08.024.0000

08.024.0010 

מ',  6פירוק עמוד תאורה מפלדה קיים בגובה עד 
מכנית וחשמלית כולל ניתוק ופירוק כבלים, פנס, 

זרוע )במידה ויש( כולל עקירת יסוד הבטון 
לעמוד המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק 

 1,201.00 יח'  הנחית המפקח.לאתר לפי 

08.024.0020 

 7-10פירוק עמוד תאורה מפלדה קיים בגובה עד 
מ', מכנית וחשמלית כולל ניתוק ופירוק כבלים, 
פנס, זרוע )במידה ויש( כולל עקירת יסוד הבטון 
לעמוד המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק 

 1,707.00 יח'  לאתר לפי הנחית המפקח.

08.024.0030 

-11פירוק עמוד תאורה מפלדה קיים בגובה עד 
מ', מכנית וחשמלית כולל ניתוק ופירוק  15

כבלים, פנס, זרוע )במידה ויש( כולל עקירת יסוד 
הבטון לעמוד המפורק והובלת הציוד והחומר 

 1,897.00 יח'  המפורק לאתר לפי הנחית המפקח.

08.024.0040 

 6קיים בגובה עד העתקת עמוד תאורה מפלדה 
מ' כולל פירוק העמוד על כל מרכיביו, מכנית 

וחשמלית )לרבות פירוק זרועות, פנסי תאורה, 
אביזרים וכל ציוד העזר( והתקנת העמוד מחדש 

על כל אביזריו על יסוד אחר, עבורו משולם 
 2,402.00 יח'  בנפרד, בתאום עם המפקח או המזמין.

08.024.0050 

 10מפלדה קיים בגובה עד העתקת עמוד תאורה 
מ' כולל פירוק העמוד על כל מרכיביו, מכנית 

וחשמלית )לרבות פירוק זרועות, פנסי תאורה, 
אביזרים וכל ציוד העזר( והתקנת העמוד מחדש 

על כל אביזריו על יסוד אחר, עבורו משולם 
 2,781.00 יח'  בנפרד, בתאום עם המפקח או המזמין.

08.024.0060 

אורה קיים על עמוד חח"י, מכנית פירוק פנס ת
וחשמלית כולל הזרוע, הכבל, תיאום עם חח"י 

לצורך ניתוק הכבל מהרשת כולל תשלום לחח"י 
עבור הנ"ל והחזרת החומר והציוד לאתר אחסנה 

 978.00 יח'  לפי הנחית המפקח קומפלט.

08.024.0070 

פרוק פנס תאורה קיים על עמוד תאורה או על 
וחשמלית כולל החזרת הציוד מבנה , מכנית 

 748.00 יח'  והחומר לאתר אחסנה לפי הנחית המפקח.

08.024.0080 

מ' מפירוק,כולל  10שיקום של עמוד תאורה 
הובלה למפעל הקבלן ניקוי,וליטוש,צבע לפי 

)"אפוקול"(, חיווט, תא ציוד כולל  109מפרט 
מהדקים, פס הארקה, מאזי"ם, כולל הובלה 

 3,539.00 יח'  לשטח והתקנה.

08.024.0090 

התקנה בלבד של עמוד תאורה מסוג כלשהו 
מ', המסופק ע"י הרשות על גבי יסוד  6בגובה עד 

קיים לרבות הובלה ממחסני הרשות וחיבור 
 1,201.00 יח'  הכבלים והאביזרים.

08.024.0100 

התקנה בלבד של עמוד תאורה מסוג כלשהו 
ע"י הרשות,  מ' המסופק 12מ' ועד  6בגובה מעל 

על גבי יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני הרשות 
 2,023.00 יח'  וחיבור הכבלים והאביזרים.
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08.024.0110 

התקנה בלבד של זרוע מפלדה מסוג כלשהו 
מ', המסופקת ע"י הרשות , על גבי  2.5באורך עד 

עמוד תאורה קיים בכל גובה לרבות הובלה 
 443.00 יח'  ממחסני הרשות.

08.024.0120 

התקנה בלבד של זרוע כפולה מפלדה מסוג 
מ', המסופקת ע"י הרשות ,  2.5כלשהו באורך עד 

על עמוד תאורה קיים בכל גובה לרבות הובלה 
 633.00 יח'  ממחסני הרשות.

08.024.0130 

התקנה בלבד של זרוע משולשת מפלדה מסוג 
מ', המסופקת ע"י הרשות ,  2.5כלשהו באורך עד 

עמוד תאורה קיים בכל גובה לרבות הובלה על 
 823.00 יח'  ממחסני הרשות.

08.024.0140 

התקנת זרוע כפולה ו/או משולשת מפירוק לעמוד 
מ' כולל ניקוי ושיפוץ  10תאורה קיים בגובה עד 

הזרוע וצביעה מחדש בהתאם לגוון הקיים על פי 
 1,139.00 יח'  .109מפרט 

08.024.0150 

 6גן קיים מפלדה בגובה עד  פרוק עמוד תאורת
מ', כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה 
 863.00 יח'  ובידודם, והעברתו  למקום שיורה מנה''פ.

08.024.0160 

מ'  5אחזקת פנס בעמוד תאורה קיים לגובה עד 
}האחזקה כוללת את כל חלקי ציוד הגוף כולל 

 10.00 קומפ' נורה כולל ציוד לעבודה בגובה{.

08.024.0170 

 5-12אחזקת פנס בעמוד תאורה קיים לגובה עד 
מ' }האחזקה כוללת את כל חלקי ציוד הגוף כולל 

 18.00 קומפ' נורה ועבודות מנוף וסל{.

 368.00 קומפ' אחזקת מרכזיית מאור דגם עיריית אילת 08.024.0180

08.024.0190 

מ'  7פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה עד 
החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי לרבות 

 368.00 יח'  החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף

08.024.0200 

מ'  8-10פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה 
לרבות החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי 

 483.00 יח'  החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף

08.024.0210 

 11-15פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה 
מ' לרבות החזרת פני השטח קדמותם, מילוי 

 667.00 יח'  החפירה ותיקוני אספלט או ריצוף

     עבודות ביומיות ורג'י. 08.025.0000

 127.00 ש"ע  חשמלאי מקצועי 08.025.0010

 91.00 ש"ע  חשמלאי עוזר 08.025.0020

 181.00 ש"ע  רתך מקצועי עם רתכת ואלקטרודות 08.025.0030

 91.00 ש"ע  רתך עוזר 08.025.0040

08.025.0050 
הערה: צוות מדידה כולל מוסמך, עוזר מודד 

 2,415.00 י"ע  שעות עבודה( 8ומכשירי מדידה )י.ע=

08.025.0060 

הערה: צוות חשמלאים  כולל חשמלאי 
מוסמך,עוזר /נהג עבור זיהוי מיפוי ורישום 
 8תקלות/בעיות חשמל בכבישי הרשות )י.ע=

 2,530.00 י"ע  שעות עבודה(



 אומדן      

 מחיר ליח' בש"ח יח' מידה אורית מספר

 225.00 ש"ע  לרבות מפעיל J.C.Bמחפרון   08.025.0070

 218.00 ש"ע  מיני מחפרון עם פטיש ומקדח לרבות מפעיל 08.025.0080

 294.00 ש"ע  משאית להובלת ציוד/העברת ציוד, לרבות נהג 08.025.0090

08.025.0100 
 - יום מנוף עם מנופאי מורשה וצוות חשמלאים

 2,645.00 יח'  כמפורט במפרט.
 

 

 


