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2018/34מכרז פומבי   

והחלפת עמודים  LEDת יגופי תאורה בטכנולוגי שלהתקנה ואספקה 

 שמונהקרית  הכלכליתהחברה בפגומים 

 

 מסמך א'

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז

 

 

 העבודה(. –מוזמנות בזה הצעות לביצוע העבודה הנ"ל/למתן השירותים הנ"ל )להלן  .1

 

 

 מסמכי המכרז

 

 רז דלהלן, הרצ"ב, ובהתאם להם:ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכ .2

אחד  ;עותקים 2התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי מכרז ) .א

 (.לחכ"ליוחזר 

 (.לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2מסמך "הצעת משתתף במכרז" ) .ב

 (.לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2הסכם( ) –חוזה )להלן גם  .ג

 (.לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2מפרט ) .ד

 (.לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2ים )תנאים כלליים מיוחד .ה

 (.לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2מחירון ) .ו

עותקים; אחד יוחזר  2תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום ) .ז

 (.לחכ"ל

 (.לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2כתב ערבות בנקאית ) .ח

 (. לחכ"לעותקים; אחד יוחזר  2אישור על קיום ביטוחים ) .ט

עותקים; אחד  2)   הכלכליתהחברה  מועצת ר תצהיר העדר קרבה לחב .י

 (.לחכ"ליוחזר 

 (.לחכ"למעטפת המכרז )תוחזר  .יא
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 ביקור באתר העבודה

 

מקום בו כולל המכרז ביצוע עבודה באתר מסוים, על המציע לבדוק היטב את התוכניות,  .3

לבקר באתר העבודה ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים, כדי לחקור את תנאי 

המקום ולהעריך את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות 

 בעבודה במשך הביצוע. 

 

 

 בדיקת מסמכים 

 

על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז. אם המציע ימצא סתירות,  א. .4

שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן 

עליו להודיע על כך במכתב,  חובהין, סעיף או פרט כלשהו, המדויק של עני

 5, לפחות שמונהקרית  יתלהחברה הכלכבשיימסר למנהלת יחידת המכרזים 

ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. תשובות לאמור במכתב 

תימסרנה, במידת הצורך, לרוכשי המכרז ולמשתתפים בסיור הקבלנים, ככל 

 שנערך.

 

 להצעתו מסמך התשובות הנ"ל ולחתום עליו. לצרףמציע על כל  .ב

 

הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים, מכיר, מבין  א. .5

 ויודע את תוכנם, מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

 

על המציע לברר עם סוכן/חברת ביטוח לפני הגשת הצעתו למכרז כי יוכל לקבל  ב. 

 טוחים בנוסח המצורף למכרז.אישור על קיום בי

 

 

לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על חוסר  .6

ידיעה, אי הבנה, ספק במשמעות, כוונה שונה, טעות או ברירה כלשהי ביחס למסמכי 

 המכרז.
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 יום מיום המועד האחרון להגשת ההצעות. 90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  .7

יום נוספים.  90לא נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה, תיחשב ההצעה כתקפה למשך 

( למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו "המזמין")להלן:  הכלכליתהחברה  אם תודיע 

 במכרז תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת ההסכם עמו.

 

 

 מילוי טופס הצעת משתתף במכרז

 

יתייחסו לכל העבודות, הציוד וחומרי העזר, ולכל  מחירי ההצעה של המציע א. .8

 הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז.

 

שבו יתן הנחה המציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז",  ב. 

 אחת יחידה ואחידה בשיעור קבוע )%( על המחירון שלהלן.

  

 ₪. 0העבודה במחיר \סעיף ללא מחיר יחשב כהצעת הפריט  ג.       

 

 

 חתימה על מסמכי המכרז

 

המציע( יחתום על כל עמוד של כל אחד  –המעוניין להשתתף במכרז זה )להלן  א. .9

ממסמכי המכרז המקוריים )למעט מעטפת המכרז(, ויחזירם עם הצעתו במעטפת 

 המכרז.

 

יצורף  תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים וחוק שכר מינימום חתום ע"י המציע ב. 

. מציע שהצעתו תזכה לחכ"ללהצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז שיוחזרו 

, כתנאי לחתימת החוזה עמו, תצהיר כאמור לחכ"לבמכרז יהיה חייב להגיש 

 ידו ומאושר ע"י עו"ד.-חתום על

 

תפסול  –אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  ג. 

 הצעתו למכרז.

 

גוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים בלתי ברורים או אי מחיקות ב ד. 

חתימה על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת 

 ועדת המכרזים.
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 –כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם  .10

 תיפסל.

 

 

 ערבות בנקאית

 

ערבות בנקאית, בלתי מותנית, (, "ערבות מכרז")להלן: צרף להצעתו על המציע ל א. .11

, בהתאם לנוסח המצ"ב,  הכלכליתהחברה  מסחרי מוכר, לטובת  –מבנק מורשה 

_____(. אלף  שקלים חדשים בלבדשמונים )_______ ש"ח 80,000בסכום של _

 .תיפסל –הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית 

 

יגרום לפסילת  –כתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב כל שינוי של תנאי מהותי ב .ב

 הצעת המשתתף.

 

תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו: סכום הערבות, הצמדת הסכום )לרבות סוג  .ג

המדד וחודש המדד הקובע להצמדה(, זהות בין המציע לנערב, אופן ו/או מועד 

ף לפירעון הערבות, עצמאות הערבות, תקופת תוק  הכלכליתהחברה  דרישת 

החברה  הערבות, מועד פקיעתה, וכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות 

 ו/או אפשרות פירעון ערבות. הכלכלית

 

 מועד הערבות(. –ועד בכלל )להלן  8201/12/13הערבות תהיה תקפה עד ליום  .ד

אם לא נקבע הזוכה במכרז עד למועד הערבות, יגרום המציע להארכת הערבות 

החברה וספים. המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא לחודשים נ 3למשך 

אחראית למתן הודעה   הכלכליתהחברה  לפני מועד הערבות. אין  הכלכלית

 למציע בדבר הארכת הערבות.

 

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על  .ה

 המציע בלבד.

 

ואשר נמסרה ע"י   הכלכליתרה החב ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י  .ו

המציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד  3 –אך לא יאוחר מ 

 הארכת הערבות כאמור בס"ק )ד( לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.
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נפסלו, תוחזר למציע הערבות שנתן  הצעות כשרות שלא 3במכרז בו יש לפחות  .ז

 2ההצעות הזולות )או  2ובלבד שהמציע יבקש זאת בכתב ושהצעתו אינה בין 

(. ביקש מציע  הכלכליתהחברה  ההצעות הגבוהות אם מדובר במכירת נכס ע"י 

 להחזיר ערבותו כאמור לעיל ייחשב הדבר כויתור על הצעתו במכרז.

 

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו  5תוך  ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר .ח

 והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.

 

  הכלכליתהחברה  לעיל, רשאית  7הודע למציע על זכייתו במכרז כאמור בסעיף  .ט

ידה והמציע –לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על 

לה על מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם. הארכת התוקף כאמור לא תע

 חודשים. 3

 

 לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ד( או )ט( לעיל, רשאית  .י

לדרוש ולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע   הכלכליתהחברה 

 פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 

 

 חתימת ההסכם 

 

ההסכם וכל את  לחכ"להמציע שיזכה במכרז יחתום על ההסכם )ונספחיו( וימציא  .12

 –ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז )להלן  10המסמכים הנדרשים תוך 

מועד החתימה(. הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות פקסימיליה או בדואר או תימסר 

לו ידנית. נשלחה ההודעה בפקסימיליה יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת הזכייה; 

 ימים ממשלוח ההודעה. 3קבלת ההודעה יחשב מועד  –נשלחה בדואר 

 

יחזור בו המציע מהצעתו, או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם )לרבות  .13

ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים, כנדרש במכרז ו/או בהסכם(, או לא ימציא  –

ת ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר התחייבו את  לחכ"ל

תהיה זכייתו במכרז בטלה, וועדת המכרזים תוכל  -אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז 

להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז. בטלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל תדרוש 
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פירעון הערבות הבנקאית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות   הכלכליתהחברה  ותקבל 

 או תביעות בקשר לכך.

ימי עבודה  7-יהיה רשאי להאריך מועד החתימה ב  הכלכליתהחברה  גזבר  מנכ"ל או

נוספים במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על 

 ההסכם או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל.

 

 

 דחיית מועד ביצוע

 

שים לאחר תאריך חתימת חוד 3רשאית לדחות תחילת העבודה עד   הכלכליתהחברה   .14

ההסכם או המועד שנקבע בהסכם להתחלת ביצועה או עד למועד אחר האמור במסמכי 

להתנות תוקפו  הכלכליתהחברה  לפי המאוחר שבין מועדים אלו. כמו כן רשאית  -המכרז 

 של ההסכם או ביצוע העבודה בתנאים כאמור במסמכי המכרז ו/או ההסכם.

 

 

 סכום ההצעה, טעויות

 

תימצא שגיאה בהכפלת מחירי   הכלכליתהחברה  במקרה ובעת בקורת כתב הכמויות ע"י  .15

אך ורק    הכלכליתהחברה  היחידות בכמויות, או שגיאה בסיכום הסעיפים, תחשב 

במחירי היחידות, וסיכומי הסעיפים והסיכום הכללי בכתב הכמויות יתוקנו בהתאם. 

 מציע.סיכום מתוקן זה ייחשב כסכום ההצעה של ה

 

 

 המשתתפים במכרז

 

הצעה למכרז תוגש רק ע"י אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי   א. .16

 תיפסל. -הצעה שלא תוגש כאמור הרשום כדין בישראל. אחד 

 

היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, יגישו הצעה  ב. 

כוח  –ד(, בצירוף ייפוי אחד מהם בלבד )אדם או תאגיד אחמשותפת כאשר 

נוטריוני בלתי חוזר המייפה כוחו לייצגם במכרז, ייחשב למגיש ההצעה. כל אחד 

 מהמציעים המגישים הצעה משותפת חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז.
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 הצעה ממי שלא רכש )או במכרז זוטא ממי שלא קיבל( מסמכי המכרז ישירות מ ג. 

 .תיפסל – הכלכליתהחברה 

 

 א לפקודת העיריות.122הצעה למכרז בניגוד לאמור בסעיף  לא תוגש ד. 

ידי -, חתום עלעירייהמשתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר קרבה לחבר   

המשתתף ומאומת ע"י עו"ד. התצהיר יינתן על גבי טופס התצהיר המהווה חלק 

 ממסמכי המכרז.

 

 

ו תעודת התאגדות של התאגיד משתתף במכרז שהוא תאגיד רשום, יצרף להצעת א. .17

אצל רשם התאגיד  ורשימה  של מנהליו כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של 

 התאגיד.

 

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה גם אישור עו"ד/רו"ח  ב. 

 בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.

 

ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו" .ג

 לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

 

, כתנאי לחתימת החוזה לחכ"לתאגיד רשום שהצעתו זכתה במכרז חייב להמציא  .ד

 .לחכ"לעמו, תמצית רישום מרשם התאגיד, להנחת דעתו של היועמ"ש 

 

 

עסקאות גופים המציע יצרף להצעתו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .18

וכן אישור לצורך  1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

  לפחות למועד האחרון להגשת ההצעות. –ניכוי מס. תוקף האישורים 

 

כמו כן, יצרף המציע להצעתו תצהירים  חתומים ומאושרים, בהתאם לחוק עסקאות  

 ז' לה –שהם מצורפים כנספחים ו'  , כפי1976 –גופים ציבוריים תשל''ו 

 

 

במכרז לאספקת שירותים או מוצרים לגביהם חייב המציע ברישיון עסק לפי חוק רישוי  .19

, רשאי להשתתף במכרז רק מציע שיש לו רישיון עסק מתאים 1968 -עסקים, תשכ"ח 
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 –התקף למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור 

 . המציע יצרף להצעתו צילום רישיון העסק.יפסלת

 

 תנאי סף

 

 למכרז זה רשאים לגשת רק מציעים אשר עומדים בתנאים המצטברים, כדלקמן: . 20

 

, הקבלנים ברשם ,1א 240, 1א  502 ,2 'א 270 מצטבר מקצועי סיווג בעל מציע .א

 . 1969 - ט"תשכ, בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק י"עפ

 גופי תאורה ביחד עם קבלן העונה על הסיווגים בסעיף א' לעיל. ספק .ב

)לא כולל ₪  6,000,000מציע בעל מחזור שנתי עסקי בסכום שלא יפחת מסך של  . ג 

שלוש השנים הקודמות למועד מצטבר במע"מ( בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ב

 . 2017, 2016, 2015  -דהיינו  הגשת ההצעות )יש לצרף אישור רו"ח(

, בתחום של "מערכות ISO-9001:2008מציע בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  .ד 

 חשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(. או\תאורה ו

מציע שהנו מוסמך מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, למתן  .ה 

 5ל שרות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה ש

 .שנים לפחות )יש להציג כתב הסמכה רשמי(

 .השתתפות בסיור קבלנים הינו חובה כמפורט בתנאי המכרז .ז      . ו

 .רכישת המכרז .ח

 

 

 המציע יצרף להצעתו אישורים והוכחות לעניין: א. .21

 ( ותק.1

 ( כושרו לבצע את העבודה.2

 ( ניסיונו בעבודות שונות.3

 ( המלצות. 4

 

תבדוק, בין היתר, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את ניסיונו של  ועדת המכרזים .ב

המציע בפרויקטים דומים, את יכולתו הכספית, את טיב העבודה ואת כושרו 

לביצוע העבודה נשוא המכרז. לצורך זה תוכל הועדה לבקש מהמציע, נתונים, 

 מסמכים ואישורים שונים כפי שתמצא לנכון. 
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 שיטת המכרז

 

ג"ת  של התקנהו ,אספקהלעבודות  מוצעמחירון בסיס על רים להצעת מחימכרז  .22

על פי וכן שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני וביצוע עבודות יזומות  LEDבטכנולוגיית 

  מהחירון הרצ"ב.

בכל  העבודהעם גמר ביצוע  אשר ישולמו, מע"מ בתופסתש"ח  6,600,0000המכרז יקף ה .23

 .ועד לסיום החלפת כל המרכזיות בעירמרכזייה בודדת קומפלט לרבות כל ג"ת, 

ישמש לביצוע  עבודות  6,600,000כשההפרש בין מחיר הזכייה בפועל, לאומדן התקציבי  .24

יזומות, לרבות החלפת עמודים מסוכנים, צביעת עמודים ורכישת קישוטים, או תוספת 

 .LEDג"ת 

לכלית לקרית מכל חשבון תנוכה לטובת עליות ניהול ופיקוח של החברה כ 5%תקורה של  .25

 שמונה.

לחודש בתוספת מע"מ ₪  14,000וכה לשלם זבנוסף לאורך תקופת הביצוע ידרש הקבלן ה .26

לחברת א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים עבור שרותי פיקוח תקופת ההקמה כחוק למשך 

 צמודים.

ובהר בזאת כי היקף לביצוע בפועל יקבע בצו התחלת עבודה, בהתאם להנחיות המזמין, מ .27

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף העבודה בהתאם   הכלכליתהחברה  , הפיקוח

מלטעון לעניין ההיקף הכספי לביצוע בפועל של המכרז בחלוקה לצרכיה והזוכה מנוע 

 לשנים כפי שהמזמין ימצא לנכון.

על המציע ליתן הצעתו ולתמחר את כל פריטי המכרז . המחירון הרצ"בפי על הינו מכרז ה .28

 בנספח ד'. המפורטים 

מהאומדן  20%הזוכה במכרז יהיה המציע אשר הצעתו הזולה ביותר ובלבד שלא חרגה ב   .29

 העירוני המשוקלל אשר יוגש במעטפה סגורה בסמוך להגשת הצעות המכרז.

 20% -ביותר מ מובהר בזאת כי מציע אשר הצעתו תהא נמוכה מהאומדן הסופי המשוקלל .30

  יפסל. 

חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, יחד עם זאת הרשות איננה מת .31

ושומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמצעים בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי.

ש"ע וכפי שיוגדר בהמשך לעניין  50,000הזוכה מתחייב לאחריות לג"ת שיסופקו למשך  .32

 "ערבות טיב".
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קול אותו סיפק במסגרת המכרז תוך בתקופת האחריות מתחייב הזוכה להחליף כל ג"ת ת .33

או  ג"ת 4שעות במקרה של תקלה בדבוקה של  24שעות לג"ת בודד, או  72פרק זמן של 

 .יותר

מובהר בזאת כי באם המזמין וע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם להוראות החוזה  .34

הקבלני, יחליט לסיים ההתקשרות עם הזוכה, אזי במקרה זה הוא ימשיך לשלם  לזוכה 

ור הציוד שכבר הותקן בהתאם לתנאי התשלום קרי חלק מזומן בגין הציוד והיתרה עב

 תשלומים בהתאם לחלק היחסי שבוצע. 24בפריסה ל 

, לפיכך עליו חודשים לכל היותר 5זוכה ידרש לסיים החלפת כל גופי התאורה בעיר תוך ה .35

 להערך לביצוע העבודות עם מספר צוותים במקביל.

 וכתב עבודה תוכנית הממונה מאת יקבל הקבלן ההסכם על חתימהה מיום ימים 30 בתוך .36

 .לביצוע מפורט כמויות

מדגמי באזור העבודה וכפי שיוחלט על ידי   PILOTעם קבלת צו עבודה ידרש הקבלן לבצע  .37

יכלול לפחות  PILOT הפיקוח על מנת להוכיח עמידה בתנאי הסף הטכנולוגיים של ג"ת, ה 

)ג"ת לבדיקה, נוסף על החלפת שני ג"ת נוספים מכל צד  ג"ת בכל קטע דרך לבדיקה 3

 בעמודים הסמוכים(.

לפני ואחרי החלפת לג"ת על חשבונו, ידרש הקבלן לבצע מניית אנרגיה  PILOTבמסגרת ה  .38

LED ,זאת בנוסף לביצוע חישובי תאורה ומדידות תאורה באמצעות מודד מוסמך ,

אורכית סינווק, לפני ואחרי החלפת  ומאושר משרד התחבורה, של עוצמת הארה, אחידות

 לפיקוח את ץוצאות החישוב והמדידה, ולהציג עמידה בתקנים. \ג"ת, ולהציג למזמין 

, ינתן לקבלן אישור PILOTרק לאחר אישור עמידה בתנאי הסף הטכנולוגים והצלחת ה  .39

 לבצע החלפת ג"ת.

המציא אישור האישור ינתן ברמת מרכזייה, כשבכל מרכזייה כאמרו ידרש הקבלן ל .40

מדידות תאורה לפני ואחרי החלפת ג"ת ועמידה בתקנים, לרבות אישור בודק חשמל 

ואישור קונסטרוקטור להחלפת ציוד ותשתיות, מובהר כי הקבלן ידרש לשאת בכל 

 העליות כאמור הן של בדיקות החמשל, הקונסטרוקטור ומודד התאורה.

או הפיקוח נירמול של \צעו המזמין ובאם קבלת צו התחלת עבודה למרכזייה ספציפית, יב .41

(, הם יחושבו "פל"ד"מרכזייה, ובכללו באם במרכזייה ישנם פנסים שלא דולקים )להלן: 

(, הפיקוח יחליט על "טופס נירמול"כחלק מצריכת האנרגיה של המרכזיה )להלן: 

הטכנולוגייה להחלפה במרכזיית התאורה בהתאם להוראות המפרט הטכני והמחירון, 

החלפת הציוד, שדרוג מרכזיית התאורה התקנת הבקר ומונה האנרגיה וככל  לרבות

או \שידרש. הזוכה ידרש לבצע חישוב תאורה בהתאם לטכנולוגיה שיבחר המזמין ו

הפיקוח ע"מ להוכיח עמידה בתקני התאורה, לרבות מדידות עוצמת התאורה לפני 
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לפני ואחרי ההתקנה, וכן ההתקנה על ידי מודד תאורה מוסמך ומאושר משרד התחבורה, 

לרבות אישור בודק חשמל, להמציא אישור בודק חשמל בעל רישיון בודק מתאים בתוקף 

, בגמר ההתקנה לכל מרכזייה ספציפית. ואישור קונסטרוקטור להחלפת ציוד ותשתיות

מובהר בזאת כי הזוכה ישא בכל העלויות של ביצוע חישובי התאורה, ומדידות התאורה 

, החלפה הטכנולוגיה וגופי התאורה, וכן בעלויות בודק החשמללפני ואחרי 

, מובהר כי לא ינתן אישור מסירה  באם לא יתקבלו האישורים כאמור קונסטרוקטור

, ומודד התאורה המאשר עמידה לאישור התקנה מל, קונסטרוקטורחשלרבות של בודק 

 בתקנים.

מתחייבת לגבי היקפו הסופי   הכלכליתהחברה  למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי אין  .42

 ולקצב אחיד של הזמנות.   שמירת היחס בין הפרקים השונים, , של החוזה

שומרת לעצמה את הזכות לבטל   הכלכליתהחברה  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי  .43

ו/או לבקש הצעות מחירים נפרדות לביצוע חלק מהמתקנים המפורטים במפרט הטכני, 

 וללא שינוי בכל תנאי שהוא מתנאי החוזה והמחירים. ללא זכות ערעור לקבלן

המכרז הינו על פי המחירון הרצ"ב. על המציע ליתן הצעתו ולתמחר את כל פריטי המכרז  .44

 20%מובהר בזאת כי מציע אשר הנחתו תהא זולה ביותר מ המפורטים במחירון. 

לתיבת , האומדן העירוני ימסר במעטפה סגורה פסלירוני המשוקלל ימהאומדן הע

   המכרזים.

 

להתקשרות עם   הכלכליתהחברה  אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של  .45

המציע. מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה 

 ההתקשרות שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים.

 של והיועמ"ש  ,שהן אף ההצעות הזולותלות זהות נחות מושקלה 2במכרז שבו הוגשו   .46

אישר כי הן נחזות כהצעות כשירות, יוכלו יו"ר ועדת המכרזים ומנהלת   הכלכליתהחברה 

מנת שיגישו הצעות מתוקנות למכרז. ההצעות -יחידת המכרזים לפנות למציעים אלו על

גבי טופס -על תוגשנה בתוך פרק זמן שתקבע מנהלת יחידת המכרזים, במעטפה סגורה,

 הצעות משתתף חדש כאמור.

, ובלבד שהצעתו לא נמוכה מציע שהצעתו המשוקללת תהיה הנמוכה ביותר יזכה במכרז .47

 מהאומדן העירוני המשוקלל. 20%ביותר מ 

  

מובהר כי המציע הזוכה ישא בכל התיאומים והעלויות הנדרשות לביצוע עבודה  .48

מול פיקוח עירוני ומשטרת ישראל,  מושלמת, לרבות מול גורמי חוץ, הסדרי תנועה
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החלפת ג"ת על עמודי חברת חשמל ישראל )להלן: "חח"י"( ושילם בגין העלויות 

הנדרשות בהתאם, הרשות לא תשא בכל תשלום הנדרש לביצוע העבודות כאמור, 

 ובכללם תשלומים לחח"י בגין ניתוקים והחלפת ג"ת על ידי עובדי חח"י.

 

 עבודה יקבעו על ידי הפיקוח הכמויות הסופיות לביצוע.בסמוך ועם קבלת צו התחלת  .49

 

הרשות שומרת לעצמה את האופציה להמחות את עבודות האחזקה לקבלן הזוכה,  .50

לרבות האחריות על התשתיות התת קרקעיות, במחיר חודשי  TOTAL RISKבשיטת 

 ש"ח + מע"מ צמוד מדד מחירים, עבור כל ג"ת במרכזיה שבמסירה; הקבלן 5קבוע של 

מצידו מתחייב לבצע האחזקה במחיר הנ"ל; אי הסכמה מהווה הפרה של הסכם 

ההתקשרות ומאפשרת לרשות לפנות לקבלן אחזקה חיצוני, ולהפעיל את זכות הקיזוז 

כנגד חשבונות להם זכאי הקבלן הזוכה, בגין כל הוצאה שתקום לה מביצוע עבודות 

 האחזקה כאמור.

 

 

 שינויים, תיקונים והבהרות

 

   מפורט כאשר הקבלן יתמחר כל פריט ופריט במכרז.  הקבלן תוגש באופן הצעת .51

הצעות מחיר זהות שהן אף ההצעות הזולות )או ההצעות הגבוהות  2במכרז שבו הוגשו  .52

אישר כי הן  הכלכליתהחברה ( והיועמ"ש ל הכלכליתהחברה  אם מדובר במכירת נכס ע"י 

זים ומנהלת יחידת המכרזים לפנות נחזות כהצעות כשירות, יוכלו יו"ר ועדת המכר

מנת שיגישו הצעות מתוקנות למכרז. ההצעות תוגשנה בתוך פרק זמן -למציעים אלו על

 גבי טופס הצעות משתתף.-שתקבע מנהלת יחידת המכרזים, במעטפה סגורה, על

פה -אינה אחראית לכל הבהרה, פירוש ו/או הסבר שניתן בעל  הכלכליתהחברה   .53

 משתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם.למשתתפים במכרז, ו

רשאית בכל עת, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות   הכלכליתהחברה   .54

 מועד זה ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרות למסמכי המכרז.

בלתי נפרד שינויים, תיקונים והבהרות, שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז, מהווים חלק  .55

 ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז.

שינויים, תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז והמשתתפים  .56

 בסיור הקבלנים )אם נערך( בדואר ו/או במברק ו/או בפקסימיליה ו/או במסירה ידנית.
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 פסילה

אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה סילה המפורשות לעיל, מבלי לפגוע בהוראות הפ .57

 ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

 

 ביטול המכרז או אי ביצועו

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה   הכלכליתהחברה   א. .37

שהיא ושומרת הזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו, לפי שיקול דעתה 

י, בכל מועד ו/או שלב במכרז, לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו, כולו הבלעד

 או מקצתו, מכל סיבה שהיא.

 

רשאית לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה,   הכלכליתהחברה   .ב

 לרבות מבחינת מחירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 

טל המכרז ו/או שלא לבצע את כאמור לעיל, לב  הכלכליתהחברה  אם תחליט  .ג

העבודות ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, 

ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהיא, למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז, 

שתוחזר לזוכה במכרז בלבד, אם כבר נקבע זוכה כאמור או שתוחזר לכל 

 מכרז.המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה ב

 

שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה,  לחכ"ל .ד

 כמפורט בהסכם.

 

שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות להחליט   הכלכליתהחברה   .ה

על ביצוע העבודות נשוא המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית 

חר יותר, ו/או לפצל המכרז כולו, ו/או העבודות ביצוע חלק מהעבודות לשלב מאו

האמורות בו ו/או לחלקו בין מציעים שונים. למרות זאת המציע חייב למסור 

הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות )אם קיים במכרז(, אלא אם צוין 

 במפורש אחרת במסמכי המכרז.
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    27.8.18ב'  ביום  כליתהכלהחברה  ויצא ממשרדי  חובה סיור קבלנים הנו א.  .38

 .12:00שעה ב

 .12:00 שעה  3/9/18שאלות ותשובות ימסרו עד ליום___ב.                      

 להצעתו פרוטוקול סיור הקבלנים ולחתום עליו. לצרףעל כל מציע         .ג   

רק מנהל  –רשאי להשתתף בסיור רק המציע עצמו, ואם המציע הוא תאגיד   ד.                  

 בתאגיד.

 

___ 3,500ניתן לקבל פרטים נוספים ביחס למכרז ולרכוש טפסי המכרז תמורת סך של _ .39

 .קריית שמונה 3טרומפלדור ברח'  –בלשכת המנכ''ל שלא יוחזר, , ₪

 

 המקום והזמן להגשת ההצעה

 

הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוכנס  .40

לתיבת  במסירה ידנית בלבדטפת המכרז המצורפת למסמכי המכרז ותוגש סגורה למע

 בכל יום עבודה.   המכרזדים בבניין עיריית קרית שמונה,

 .14:00בשעה  6/9/18יאוחר מיום ההצעה תוגש לא   .41

 לתיבת המכרזים.מעטפת המכרז תוכנס ע"י העובד הנ"ל בלבד,  .42

 ות תוחזר למוסר.מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצע .43

 .  עירייהה בבניין  16:00בשעה  13/9/18בתאריך ועד פתיחת מעטפות  .44

 

 מו''מ עם הזוכה .45

 

הזכות לנהל מו''מ עם המציע  ל"לחכלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה 

 שיוכרז כזוכה, ע'פ כל דין. 

 

 : הליכים משפטיים  .46

משרדי ממשלה(, יורה על ביטול  במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך )לרבות 

המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי 

כנגד  ההתקשרות או כנגד  מתן השירותים לפי מכרז זה, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או 

בגין ההתקשרות או בגין מתן   הכלכליתהחברה  שיחלו הליכים משפטיים כנגד 

זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע   הכלכליתהחברה  ם לפי מכרז זה, תהיה השירותי

מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה 

כזה, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, כאמור בהסכם, עד למתן הודעת הביטול.  
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או לפרסם מכרז / מבחן הצעות מחיר, רשאית   הכלכליתהחברה  במקרה כזה, תהיה 

 להתקשר עם מציע אחר שכבר השתתף במכרז . 

 

 

 ___________________                  תאריך: ____________                 

                                                          

 מנכ"ל –קדוש  מר דני                                                                                                               

 קריית שמונה הכלכליתהחברה                                                                                                          
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 רשימת מסמכים

 מצורפים מסמכים

 המכרז ותנאי במכרז להשתתפות מוקדמים תנאים – 'א מסמך

 מיוחדים כלליים תנאים – 'ב מסמך

 מיוחד טכני מפרט – 'ג מסמך

 מחירון – 'ד מסמך

 משתתף הצעת טופס – 'ה מסמך

 משתתף נתוני טופס – 'ו מסמך

 ות יצרןיאחר טופס – 'ז מסמך

 קבלני עבודה חוזה – 'ח מסמך

 בטיחות פקודת הוראות קיום – 'א נספח

 ביטוחים קיום על אישור – 'ב נספח

 תביעות העדר על הצהרה – 'ג נספח

 בדק נספח – 'ד נספח

 (הבדק שנת בתום) סיום תעודת – 'ה נספח

 תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום – ו' נספח

 תצהיר העסקת עובדים זרים – ז'נספח 

 מידע ארגוני – ח'נספח 

 טופס המלצה – ט'נספח 

 טופס נירמול – נספח י'

 ערבות בנקאית למכרז  –  1פח י'נס

 ערבות בנקאית לחוזה – 2י'נספח 

 ערבות בדק – יא'נספח 

 מחירון עבודות יזומות –' בינספח 

 שרטוטים -נספח יג' 

 

 מצורפים שאינם מסמכים

 1954 – ד"תש ותקנותיו החשמל חוק – 'א מסמך

 לעבודות הכללי המפרט 8719 ז"תשמ( 3210 מדף) הקבלן י"ע מבנה לביצוע חוזה תנאי – 'ב מסמך

 משרד בהשתתפות המיוחדת המשרדית הוועדה שבהוצאת אלה הם הכללים המפרטים כל .בנייה

 .ציבוריות עבודות ומחלקת וההנדסה התכנון אגף/  והשיכון הבינוי משרד, ונכסים בינוי אגף/  הביטחון

 הקבלן הצהרת

, תוכנם את והבין קראם, זה חוזה/מכרזב הנזכרים המפרטים נמצאים ברשותו כי בזאת מצהיר הקבלן

 המוגדרות לדרישות בכפיפות עבודתו את לבצע ומתחייב לדעת ביקש אשר ההסברים כל את קיבל

  .בהם
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 מסמך ב'

 תנאים כלליים מיוחדים

 

 מוקדמות – 1 פרק

 

 העבודה תיאור 1.1

 

 נורותו( ת"ג) תאורה גופי באמצעות ההארה מתבצעת, ברשות חוץה תאורת מתקני ברובכיום 

 באמצעות המופעלות( ה"מ: להן) הלייד-ומטל( LED: להלן) גבוהה לחץ נתרן מסוג פריקה

 .LEDג"ת  300 -וכ מגנטים-אלקטרו משנקים

 לצמצם האפשרות את לבדוק הוחלט העלויות ולהקטנת באנרגיה לחיסכון המאמצים במסגרת

 אור פולטות דיודות תבאמצעו הפועלים ת"ג שילוב י"ע התחזוקה והוצאות החשמל צריכת את

LIGHT EMITTING DIODE  (להלן :LED.) 

 LED, הפריקה נורות עם הסטנדרטיים ת"ג במקום LED מבוססי ת"ג יכללו החדשות ההתקנות

  לחיבור ויתאימו( דרייבר, Driver) ייעודית הפעלה מערכת יכללו LED בטכנולוגיית ת"ג. ה"מ /

 .אינטגראלי יהיה תקינה הפעלה לצורך הנדרש הציוד כל. החשמל לרשת ישיר

 מתאם כולל, LED בטכנולוגיית ת"בג( ה"מ, LED) פריקה נורת עם סטנדרטיים ת"ג החלפת

לאישור הציוד לפני  PILOT, יתבצע הוראות הפיקוחל ובהתאם הצורך במידת ת"לג לזרוע

 וףג החלפת ואחרי לפני התאורה עוצמות של מדידה תבוצעההתקנה כמוגדר במפרט הטכני ו

 ובאישור העבודה לתנאי בהתאם, הצורך במידת חיבורים קופסת תתוקן, כן כמו. התאורה

 .להלן הטכני במפרט כמפורט בקרה ציוד להתקין הקבלן יידרש הצורך במידתכמו כן  .המפקח

לעניין החלפת עמודים יש לפעול בהתאם להוראות המפרט הטכני וחלק הרלוונטי במחירון 

 הרצ"ב.

 עד הנדרשים והרכיבים העבודות כל של ביצוע כוללות זה במכרז פורטותהמ העבודות כל

, כל לקונא תושלם בהתאם להוראות החשמל וחוק לתקן בהתאם ותקין מוגמר מוצר לקבלת

 .08.01המפקח או המפרט הבין משרדי 

 

 

 החוזה והיקף הביצוע תקופת, החוזה אופי 1.2

 ותקשורת חשמל מתקני של יזומות לעבודות ״מחירון׳׳ בשיטת תהיה זה במכרז ההתקשרות .א

 .שמונהקרית   הכלכליתהחברה ב
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 היקף את להקטין או להגדיל, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית  הכלכליתהחברה   .ב

 בכפוף, התמורה תקטן או תגדל לכך ובהתאם, 50% עד של בשיעור כולן העבודות

 על יעלה לא כוללה התמורה סכום, מקרה בכל. זה בהסכם המפורטים לתנאים ובהתאם

 .מכרז המחייב סכום

 

 משתתף הצעת טופס 1.3

 תוספת או שינוי כל. משתתף הצעת בטופס ההצעה פרטי כל את למלא מתבקש הקבלן

 ובין המסמכים בגוף תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות כל או, במסמכים שיעשו

 .ההצעה לפסילת יגרמו, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב

 

 םאחרי יםגורמ עם תאום 1.4

 לבצע יש בו האתר של המוסמך האחראי עם בתאום עבודותיו לבצע מתחייב הקבלן

 הסידורים כל את ויעשה במקום המתנהלים הסדירים העבודה לתנאי בקשר, העבודה

 מראש לתאם עליו. במקום התקין העבודה למהלך, שהוא סוג מכל והפרעות תקלות למניעת

 לא התאומים זמני כל ועבור ל"הנ כל עבור. בדבר הנוגעים כל עם לאתר הגעתו מועד את

 י"עפ, בפועל שתבוצע העבודה למהות בהתאם למחויב מעבר כספי פיצוי שום לקבלן ישולם

 .היחידה מחירי

 

 מוגבלים שטחים 1.5

 אשר בצורה תותר העבודה לאתר הגישה .בלבד העבודה לאתר מוגדר הקבלן של עבודתו

 הפרויקט מנהל באמצעות לתאם החובה חלה קבלןה על. האתר של המוסמך האחראי יקבע

 .לאתר האחראי עם הקשר את

 .ועובדיו הקבלן על גם חלים באתר הנהגים על החלים התנועה חוקי .א

 להוראות בהתאם יהיו ועובדיו הקבלן של רגל והולכי רכב כלי של והיציאה הכניסה .ב

 .במקום האחראי הוראות לפי לחילופין, האתר בשער הקיימות

 .עבודתו שאריות מכל לגמרי נקי להשאירו עליו, באתר הקבלן בודתע בגמר .ג

 

 כתב הכמויות 1.6

מובהר כי כתב הכמויות כפי ישפורט להלן הינו למדידה, וכי הכמות הסופית תקבע בצו התחלת 

 או על ידי הפיקוח.\העבודה ו
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 הקבלן של ואספקתו ולעבודותיו – קיימים ומתקנים למבנים אחריות  1.7

 בהם ומתקנים למבנים בסמוך תבוצע העבודה כי העובדה מובאת הקבלן של לבו לתשומת   .א

 .שוטפת שגרתית פעילות קיימת

 שעלול נזק כל חשבונו על ויתקן הקיימים והמתקנים המבנים לשלמות אחראי יהיה הקבלן    .ב

 עבודות של החופשי למהלך המפריע מתקן גילוי עם. עבודתו מביצוע כתוצאה להם  םלהיגר

 .בו הטיפול אופן על הוראות לקבל, למזמין להודיע הקבלן על, הקבלן

, מים צינורות, חשמל כבלי, טלפון כבלי: כגון אחרת צנרת או כבלים אין כי לוודא הקבלן על   .ג

 .העבודה לבצע עומד שהוא במקומות וכדומה ביוב

 הוא יכ בזה מצהיר הקבלן. גלויים אינם כאשר ל"הנ גילוי לצורך מכשירים יהיו לקבלן   .ד

 ומתחייב קיימים ומתקנים מבנים לאותם שיגרם לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר

, העקיפות והן הישירות הן ההוצאות בכל ולשאת המזמין רצון לשביעות חשבונו על לתקנם

 .קיימת מערכת בכל מפגיעה כתוצאה שנגרמו

 חמש למשך ויד על ומותקנים המסופקים החומרים ולכל לעבודותיו אחראי הקבלן    .ה

 LEDש"ע לג"ת  50,000, ואחריות של המפקח ע״י ואישורה, העבודה ביצוע מיום שנים

פנסים ברצף,  3במסגרת החלפת ג"ת תקול בחדש במחסן עירייה על כל תקלה של עד 

 פנסים ידרש הזוכה לספק ג"ת ולרבות להתקין ג"ת חדש על חשבונו. 3מעל 

 

 חשמל 1.8

 ידי על תקבע אשר מנקודה, תשלום ללא לקבלן פקיסו העבודה לביצוע הדרוש החשמל

 ועל הקבלן ידי על תעשה העבודה מקום אל והבאתו החשמל למקור ההתחברות אך, המזמין

 הפסקות על אחראי יהיה לא המזמין .במקום והאחראי המפקח עם תיאום תוך, חשבונו

 על, תאימיםמ סידורים מראש לבצע האחראיות מוטלת הקבלן על'. וכו, ניתוקים, חשמל

 משך להארכת דרישה תוכר לא .אלה למקרים'( וכו גנראטור) עצמית חשמל לאספקת, חשבונו

 .חשמל ניתוק או/ו הפסקות עקב הביצוע
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 הקבלן י"ע שיסופקו חומרים 1.9

 ולא ובמידה מהמזמין בכתב אישור קבלת לאחר רק יסופקו הקבלן ע״י שיסופקו החומרים

 - כזה ובהעדר הישראלי לתקן יתאימו הם אזי, מסוים םודג מסוימת מתוצרת חומרים נדרשו

 ע״י החומרים בדיקת לדרוש המזמין רשאי, מקרה בכל BS או/ו UL או/ו, VDE או/ו IEC לתקן

 .המזמין מאת בכתב באישור מותנית והתקנתם מורשה תקינה מכון

 

 רישיונות ביקורת ובדיקות העבודה טיב 1.10

 ומפרטים החשמל חברת דרישות, החשמל חוק, הישראלי לתקן בהתאם יהיו העבודות כל .א

 .האחרונה בהוצאתה משרדית-הבין הועדה שבהוצאת

 בתום. לשימוש ומוכנים גמורים המתקנים יהיו ובסיומן מושלמת בצורה תבוצענה העבודות .ב

 יעיד הסתייגויות ללא בכתב אישור ורק המזמין של מוסמך נציג ע״י המתקנים יבדקו העבודה

 תוספת וכל חדש חשמלי מתקן כל. המלאה רצונו לשביעות ומבוצעים םמושלמי שהמתקנים

 חלה הקבלן על(. ח״ח) החשמל חברת בביקורת חייבים, ישן מתקן שינוי כל או/ו ישן למתקן

 כל ללא הביקורת שתעבור עד שלהם ביקורת תחת העבודה ולהעביר ח״ח לזמן האחריות מלוא

 ואז מוסמך בודק ע״י תהיה שהביקורת בכתב שמרא המזמין הסכים כן אם אלא. הסתייגויות

 .המזמין ע״י יאושר אשר מוסמך בודק י ע״ תעשה הביקורת

 ישנן כאשר, חוזרת בדיקה עבור והתשלום המזמין ע״י יעשה ראשונה בדיקה עבור התשלום .ג

 .כך על תמורה כל יקבל שהקבלן מבלי הקבלן ח"ע יעשה, הבודק של הסתייגויות

 הסיווג מבחינת המתאים חשמלאי רישיון יהיה באתר העבודה צועלבי הקבלן של לאחראי .ד

אי מוסמך" המתאים לעבודות חשמל עד חשמל" מאשר פחות יהיה לא הסוג אך, העבודה לסוג

א׳, אחראי בעל רישיון חשמלאי  3X630א׳ ועד  3X80א׳. לעבודות במתקן שגודלו מעל  80

דסאי, אזי על הקבלן יהיה לעבוד תחת במידה ורישיון הקבלן אינו של חשמלאי הנ הנדסאי.

הקבלן לא יעסיק בעבודה כל פועל שלא  א׳. 3X630השגחתו של בעל רישיון תקף של לפחות 

יתאים לתפקידו ולפי דרישת המזמין ירחיק מהעבודה כל פועל אשר ימצא ע״י המפקח שאינו 

 כשיר לביצוע העבודה.

 

 תוכניות 1.11

 בגמר אזי שינויים לביצוע הוראות עם הקיים ןהמתק של תוכניות יקבל שהקבלן מקרה בכל

 שרטוט. ביצוע בהתאם מעודכנות ממוחשבות תוכניות של עותקים שני הקבלן ימסור העבודה

 הקבלן אשר, ממוחשב בשרטוט מומחים שרטטת או שרטט ע״י יעשה זה במקרה התוכניות

 .חשבונו על יעסיק
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 העבודה ביצוע תיעוד  1.12

 הבקרה וציוד התאורה גופי של מסודר תיעוד יצרף, מזמיןל יגיש שהקבלן חשבון כל עם

 של זיהוי מספרי, הבקרה ציוד ודגם סוג, התאורה גופי והספק דגם, סוג ציון עם, שהוחלף

החברה   הבקרה מפת על הקצה יחידות מיפוי, הצורך במידת הבקרה ציוד של הקצה יחידות

 מדידת, הרחובות ושמות העמודים מספרי, הכלכליתהחברה   GIS -ל בהתאם ונית הכלכלית

 (.CD) תקליטור ג"וע בכתב יימסר התיעוד. תאורה גוף כל החלפת ואחרי לפני התאורה עוצמות

 

 מוקדמים סיורים 1.13

החברה   של השונים באתרים מקדימים סיורים לבצע מהקבלן לדרוש המזמין ברשות

 ועל, שהיא עבודה ללכ( החוזה מחירי על המבוססות)מחיר הצעות להגיש בכדי,  הכלכלית

 ובגין, ל"הנ כל בגין. מצדו ערעור שום ללא ל"הנ המקדימים הסיורים כל את לבצע יהיה הקבלן

 אם גם, כספי פיצוי שום לקבלן ישולם לא, המחיר הצעות במילוי הקבלן ע״י שיבוזבז הזמן

 .פועלל יצאה לא, מחיר הצעת נתן ושבגינה לסיור יצא הוא שבגינה העבודה, דבר של בסופו

 

 אחריות וטיפול בתקלות 1.14

 הזוכה ידרש להמציא אישור אחריות מטעמו לטיב הצעות הכולל:

 שנים. משבעש"ע, ולא פחות  50,000ות למשך יאישור יצרן ג"ת לאחר .1

 תעודת המעידה על אישור מערכת בקרת איכות מטעם יצרן ג"ת. .2

אישור מטעם יצרן ג"ת על ייצור סדיר של ג"ת המוצעים על ידי  .3

שנים לפחות ממועד האספקה, לרבות אישור לציוד  7כה למשך הזו

 .LEDפלטת ו DRIVERההצתה ובכללו 

ג"ת מכל סוג כמלאי  10  עירייהה מחסני בד יהקבלן ידרש להפק .4

זמין למקרה של תקלה זאת ללא תמורה כספית, בסיום תקופת 

ג"ת ישמר  10האחריות יוחזר הג"ת לקבלן, המלאי כאמרו של 

פת המכרז, גם במקרים בהם יהיה צורך להשתמש במשך כל תקו

בג"ת הנ"ל על הקבלן יהיה להשלים את הכמות כאמור על מנת 

 . הכלכליתהחברה  ג"ת להחלפה במחסני  10לשמור על מלאי של 

ערבות בנקאית להבטחת טיב הציוד  חכ"להזוכה ידרש להפקיד ב .5

 שנים מיום 7ש"ח אשר תישאר בתוקפה במשך  80,000בגובה של 

 מסירת הפרויקט )להלן: "ערבות טיב"(.

חוזה הקבלני הוראות הג"ת תתבצע בהתאם לטיפול בתקלות ב .6

 וכמוגדר להלן:
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בגין מיד עם קבלת ההודעה הטלפונית  - זמני תגובה לתיקון תקלה

על עובדי הקבלן לצאת למקום  -"( "בג"תתקלה בגוף תאורה )להלן:

 24התקול זאת תוך  ולפעול לתיקון התקלה, או החלפת ג"ת התקלה

שעות למקרה של  72פנסים רצופים, או  3שעות לתקלה בדבוקה של 

מוסכם כי במידה והקבלן יפר סעיף זה עומדת תקלה בג"ת בודד, 

הזכות לבצע את תיקון התקלה נשוא הקריאה באופן עצמאי  ל"לחכ

ולדרוש פיצוי כספי בגובה עלות הנזק מהקבלן או על ידי קבלן אחר, 

 הזוכה.

 

 בקרה 1.15

המכרז מחייב התקנה מרכז בקרה עירוני ברמת מרכזיה, לשיטה ותפעול מרכזיות התאורה 

שישודרגו לרבות התקנת בקר המרכזיית תאורה הכולל שעון אסטרונומי אינטגרלי, בהתאם 

, ובקרה ברמת מרכזייה עם אופציה  HMIלמפרט הטכני והמחירון הרצ"ב, לרבות תוכנת

התאם להחלטת המזמין, הכל בהתאם למפרט הטכני לשליטה על מצלמות אבטחה ב

 והשרטוטים הרצ"ב. 

 

 "לקונא" 1.16

 עד הנדרשים והרכיבים העבודות כל של ביצוע כוללות זה במכרז המפורטות העבודות כל

החשמל, כל לקונא תושלם בהתאם להוראות  וחוק לתקן בהתאם ותקין מוגמר מוצר לקבלת

מחירון יוזמן הפריט ע"פ בהתאם להוראות המזמין , או 08.01המפקח או המפרט הבין משרדי 

או בהתאם להוראות המזמין הנחה,  25%עדכני לחודש הקלנדרי של הזמנת העבודה פחות דקל 

הצעות מחיר לרכישת החומר  3בהצעה מחיר מטעם הזוכה ובלבד שהצעתו מתבססת על 

 .12%בתוספת רווח קבלני של 

 

 "זכות קיזוז" 1.17

הסכם, עומדת למזמין הזכות לסיים העבודות נשוא מכרז זה  מובהר כי במקרה של הפרת

בעצמו או ע"י התקשרות אם קבלן אחר, לרבות קיזוז התשלומים מהקבלן הזוכה בגין 

העבודות אותן הוא לא ביצע, וזאת מבלי לפגוע בשום סעד או תרופה העומדת לזכות המזין 

 או בהתאם להוראות כל דין.\בהתאם להוראות הסכם זה, ו



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

25 

 צטדיון עירוניא 1.18

כי כל העבודות באצטדיון העירוני כוללות אספקה, התקנה והתאמת גופי התאורה כולל מובהר 

עבודת גובה, מתאמים וכבילה ללא תוספת מחיר, ועל המציע להביא החשבון בהצעתו את עלויות 

 עבודות הגובה והכבילה החשמלית וההתאמות בהן עליו לשאת.

 ."המנהל"(הלן: )ל מנהל מחלק החשמל העירוני 1.19

 כל ביצוע הדלקת מרכזיות מאור יתבצע רק לאחר קבלת אישור  בכתב מהמנהל. .1

 ימים מראש עם המנהל. 3יש לתאם הדלקת מרכזיולת מאור  .2

 המנהל מהווה סמכות פיקוח לרבות לבדיקת טיב עבודה. .3

 ל.הכל עבודות החפירה יתאומו מראש עם המנ .4

 

 "התגברות" 1.20

ות בין סעיפים אזי הסעיף המחמיר גובר על המקל, כמו כן פרק מובהר כי בכל מקרה של התנגש

 "התגברות"המבוא לרבות המפרט הטכני והמפרט הטכני המחיוחד, וכן שיטת המכרז הינם חלק 

מובהר כי בכל מקרה של התנגשות בין סעיפים אזי הסעיף המחמיר גובר על המקל, כמו כן פרק 

 מחיוחד, וכן שיטת המכרז הינם חלקהמבוא לרבות המפרט הטכני והמפרט הטכני ה
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 מסמך ג'

 מפרט טכני מיוחד

 

 כללי

פרק זה כולל מפרט טכני מיוחד לציוד מאושר להתקנה ואופי אחזקת הציוד ותשתית 

התאורה בעיר, לרבות טיפול בתקלות ע"פ קריאה "רגילה" ו"דחופה";  מובהר כי עבודות 

ת המזמין בכפוף להפעלת סעיף אחזקה כמפורט אחזקה  ויזומות, יתבצעו בהתאם לדרישו

 להלהן.

 הגדרות.    1 

בחוזה  זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן ההגדרות בצידן 

 )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין( .

באמצעות החברה הבכלכלית העירונית )להלן:  קרית שמונהעריית  -"המזמין" א.  

 .("קרית שמונה הכלכלית החברה"

מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך חוזה  ומנהל מחלקת תשתיות א - "המנהל" .  ב

 זה על ידי המזמין.

 א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ. – "ח"המפק .  ג

 לרבות נציגיו של הקבלן, ומורשיו המוסמכים.                   - "הקבלן" .  ד

עובד הקבלן שמונה על ידו כמנהל עבודה והינו בעל  -טעם הקבלן" "מנהל עבודה מ .  ה

 ידע 

 וניסיון כנדרש ובעל רישיון לפי חוק החשמל מסוג "חשמלאי ראשי" לפחות.  

 עובד הקבלן שהינו חשמלאי מוסמך לפחות ומונה על ידו להיות כונן וזמין – "תורן" .  ו

 לות. במועדים שמחוץ לשעות עבודה רגי לחכ"לשרות  לתת

 – "אחזקה מונעת"או  "אחזקה שוטפת"או   "אחזקה "   .ז

עבודות אחזקה ו/או שיפוץ ו/או שיקום מתקני ומערכות תאורה שמבוצעות       

חוזה זה בשיטת עבודה שוטפת כפי שיפורט בהמשך על כל הכלול בו על פי  במסגרת

 זה בכל מקום בו הוא מאוזכר. מפרט



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

27 

 מל לישראל בע"מ, נציגיה המוסמכים ו/או עובדיה. חברת החש  - חח"י \ ח"ח . ח

כל תקלה, ויחליף   לפי שיטה זאת יתקן הקבלן  "פאושלי"עבודות אחזקה בשיטת  ט. 

כל ציוד שנפגע מכל  סיבה שהיא ולא ישולם לקבלן כל תוספות כספיות מעבר 

 להצעתו לביצוע האחזקה.

מתקן החשמל והתאורה המהוות תקלות או פגיעות ב - "תקלות/פגיעות בטיחותיות" י.

או \או המפקח ו\או המזמין או המנהל ו\או המפקח ו\של המנהל ו הבלעדיתלדעתו 

לי כהמזמין או נציג  אחר מוסמך של המזמין, סכנה בטיחותית לעוברי אורח או 

או רכוש, והמחייבת יציאתו המיידית )מיד עם קבלת ההודעה( של הקבלן  רכב

 ת הסכנה. לצורף טיפול בתקלה והסר

   קרית שמונה הכלכליתהחברה כל מתקני התאורה ב – לאחזקה" "מתקני התאורהיא.       

  ו/או רשימות שיסופקו  AS-MADEלאחזקת הקבלן, בהתאם לתוכניות  שיועברו               

 או המזמין .\או המפקח ו\ו ע"י המנהל               

, כאחת: החשמליות והמכניות ל התכונותבכשווה  -)שווה תכונות(  - "ש"ת" . בי

 והאופטיות והצורניות ובסוג החומרים מהם הוא עשוי, ובצבעו,ובאטימותו,

ובעמידותו בתנאי אקלים ובאורך חייו וכיוצ"ב.הפוסק היחיד בעניין זה יהיה 

 או המזמין. \או המפקח ו\המנהל ו

 

 

 תנאים כלליים     1.2

 

 מהות החוזה  .2.11

 

, קרית שמונהמתייחס למתקני תאורה המותקנים בשטח השיפוט של עירית החוזה  1.2.2

לרבות: תאורת רחובות, מדרכות ושבילים; פארקים; תאורת מגרשי ומתקני ספורט ציבוריים 

פתוחים; תאורת מעברים ציבוריים; תאורת חוץ מוסדות ציבוריים ואתרים מיוחדים; תאורת 

 ה וכד' המוזנים ממרכזיות מאור עירוניות. פסלים ואלמנטים דקורטיביים; תאורת הצפ

 

, בין השאר: גופי תאורה וציוד מכל הסוגים המותקנים על גבי מערכות התאורה כוללות 1.2.3

עמודי חברת החשמל, או על גבי עמודי תאורה עירוניים, מרכזיות תאורה כולל ציודם; קווי 

, פארקים, גינות, מגרשי תאורת רחובות, שבילים קרקעיים במערכות-חשמל עיליים ותת

ספורט ושטחים ציבוריים מכל הסוגים המוזנים ממרכזיות מאור עירוניות כולל פנסי הצפה על 

 העמודי תאורה, קירות ושקועים בקרקע וברכות . 
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: עבודות אחזקה שוטפת, כוללות ת המזמיןובהתאם לדריש - עבודות תחזוקה שוטפת א.    

היממה כולל בשעות חריגות, ע"פ פניות המוקד העירוני לרבות זימונים דחופים, במהלך 

ו/או נציג המזמין, כפי שיפורט להלן, אחזקה מונעת.  עבודות אחזקה שוטפת יבוצעו ע"י 

קבלן מתחייב ה למעט בימי חג ומועד רשמיים. ,באופן רציף על פי דרישת המזמיןהקבלן 

 קופת מלחמה.בשעות חירום ובת לחכ"ללעבוד באותה שיטה ולתת שירותים 

  

: עבודות תשתיות ובניית כולליםבהתאם לדרישות המזמין  –עבודות יזומות ושבר  ב.        

תיקונים ושיפוצים של מתקני תאורה שנפגעו עקב  -תאורה, אחזקת שבר ועבודות יזומות

תאונות, חבלות בזדון או ע"פ החלטת המזמין )לרבות רכישה בלבד של אביזרים וציוד 

 תחליפים(.

 

: עבודות הכנות ולליםבהתאם לדרישות המזמין כ – עבודות לאירועים והזמנת כוננים ג.     

והתקנות על בסיס השאלת ציוד לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות ולאירועים אחרים 

במהלך השנה. העבודות יבוצעו על סמך הסעיפים המפורטים בסעיפים הבאים בהמשך 

 המכרז.

 

ש בכל סעיף שהוא ומכל פרק שהוא אפשרי באותה מידה הן בעבודות השימומובהר כי  ד.

, ושקיול דעת המזמין אינם חלק מהיקף אחזקה, הן בעבודות יזומות בהתאם לצורך

 העבודה למעט עבודות האחזקה.

 

רשימות הסעיפים לעבודות יזומות ושבר מהווים מחירון בלבד ואין להכפיל המחיר   ה.

 היחידה באף כמות שהיא.

 

 מכרז זה מתפרסם עם המחירים שמזמין העבודה מציע. ו.    

   

  חישוב המחירים  נעשה ע"י מזמין העבודה בהתאם לשיקול דעתו על בסיס הרכב  ז. 

  המחירים במחירון של מכרז/ חוזה או מחירוני דקל, המאגר המשולב, משכ"ל או כל             

  .מחירון אחר            

 

 קנים הקיימים היקף המת1.3   

 

  להלן מפורטים היקף וכמויות המתקנים והציוד העיקריים הקיימים, כשהם ניתנים  1.3.1
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לסייר באזור העבודה ולעמוד בעצמו ההיקף והכמויות של  באומדנה בלבד. על הקבלן       

המתקנים והציוד. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן לשנות מחירי החוזה עקב סטיות 

 יות הרשומות מטה. בפועל מהכמו

 

כאשר חלק מהם מותקנות על   3x40A-3x160Aיחידות בגודל  80 -כ  מרכזית תאורה  1.3.2  

 עמודי חח"י.

 

תאורת רחובות, מדרכות ושבילים; תאורת פארקים, מגרשי ומתקני ספורט ציבוריים  1.3.3  

יוחדים; תאורת ציבוריים; תאורת חוץ מוסדות ציבוריים אתרים מ מעברים פתוחים; תאורת

 דקורטיביים; תאורת הצפה וכד'. מוזנת ממרכזיות תאורה עירוניות. פסלים ואלמנטים

 

גופי תאורה  7,700-במערכות תאורת רחובות ותאורת הצפה עירונית הנ"ל קיימים כ 1.3.4 

גופי תאורה המותקנים על עמודי חברת חשמל או על עמודי  מרכזיות מאור, 80המוזנים מ 

מטר, פנסים נמוכים בגינות, שקועים בקירות ובקרקע מכל  12גים שונים עד גובה מסו תאורה

 וואט . 1000נורות מכל סוג עד  סוג שהוא כולל

  

 

 פרשנות וחילוקי דעות  1.4      

כל מקרה של פרשנות שונה של תנאי החוזה ו/או חילוקי דעות בנוגע לקיום תנאי מוסכם כי ב

המושג "שווה תכונות" )ש"ת( בקשר לציוד או למערכת שיספק  שהחוזה ע"י הקבלן, ו/או פירו

. מקובל על הצדדים, כי פסיקת המתכנן והחלטתו היא אשר תקבע \המפקח הקבלן, יובא לפני 

 תהיה סופית ומוחלטת. המתכנן  \פקח המ

 

 דרישות מהקבלן   1.5

 

 אישורי ח"ח   1.5.1

טפל במתקני תאורה המותקנים על עמודי הקבלן יהיה בעל אישור מח"ח המסמיכה אותו ל    

 רשת החשמל. 

 

 רישיונות  העבודה  1.5.2

, ולהציג צילום מתאיםהקבלן או מנהל העבודה בשטח חייב להיות בעל רשיון של חשמלאי  

ממנו עם הגשת המכרז. כל הפועלים חייבים להיות בעלי רשיון של חשמלאים )רשיון של 

רים ולא לפועלים המבצעים את העבודה(. כשעבודות חשמלאי עוזר יכול להיות רק לעוז
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מתבצעות על עמודי חברת החשמל, על הקבלן להפעיל רק עובדים, שיש להם הסמכה לעבוד על 

 יש לצרף למכרז לפחות הסמכה של שני עובדים כאלה.  קרית שמונהעמודי חשמל ב

 

 קשר:             1.5.4

אפשר התקשרות מהירה ובלתי הקבלן יחזיק ויתפעל מוקד שירות קבוע, שי

מופרעת, לשם דיווח וקריאות. לצורך זה יהיו ברשות הקבלן מערכות קשר קווי: 

קשר אלחוטי: זימונית ו/או פלאפון ומערכת  מערכות –טלפון ופקסימיליה, וכן 

. הקבלן קרית שמונהקשר אלחוטי, שתכסה את כל שטח השיפוט של עירית 

י הקשר הקשורים ברשת הקשר שלו. הקבלן יעמיד לרשות המזמין אחד ממכשיר

החברה מספרי הטלפון בביתו ובביתם של מנהלי העבודה שלו ו לחכ"לימסור 

כנם בכל עת. כל שינוי במערכות הקשר, כאמור לעיל, יהיה קרית שמונה הכלכלית

 ובאישורו המוקדם.  לחכ"לחייב בדיווח מראש 

 

 ציוד ואמצעים 1.5.5

לים המכניים והציוד ואמצעים לביצוע העבודה, ובין הקבלן יחזיק ברשותו כל הכ

השאר )ומבלי לגרוע מכלליות האמור(: אמצעי בידוד, אבזרי בטיחות וציוד מגן, 

סולמות וציוד טיפוס, כלי עבודה, מכשירי מדידה ומעקב וכיוצ"ב, הנדרשים לכל 

 העבודות הכלולים במכרז זה, ומפורטים במפרט הטכני המיוחד וכתבי כמויות.

כמו כן, יחזיק  אין להשתמש בציוד או בכלים מאולתרים או בלתי בטיחותיים.

הקבלן ברשותו מצלמה דיגיטלית לצורך צילום ותיעוד נזקים למתקני תאורה, 

 לפני הטיפול באירועים במסגרת "אחזקת שבר".

 

 תקנים לציוד המסופק

 . 547ויעמדו בת"י   N2XY - XLPEהכבלים  יהיו מסוג                                 

כבלי אלומניום מצ"ב בנספחים טבלה להתאמת כבל אלומניום לזרם נקוב ויעמדו                                 

תאי  .4519, ות"י 728צנרת השרשורית  )צנרת גמישה( תעמוד בת"י  547בת"י 

, חוליות הבטון 489הבקרה יעמדו בתקנים הבאים: המכסים יעמדו בת"י 

         . ומיותהטר

 .1742, אלקטרודות הארקה יעמדו בת"י 367מהדקי הארקה יעמדו בת"י  

         812העמודים והזרועות יעמדו בת"י 

 .832, מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף יעמדו בת"י 60898מא"זים יעמדו בת"י               
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 .  32בתי תקע יעמדו בת"י 

לאישור המזמין רשימת ציוד ואמצעים, עם החתימה על החוזה ימציא הקבלן 

כאמור לעיל, עם פירוט הדגמים ושנת הייצור. המזמין רשאי לפסול הציוד, כולו 

או בחלקו, והקבלן מתחייב לרכוש ולהשתמש אך ורק בציוד שיאושר ע"י 

 המזמין.

 

 צוות כוננות 1.5.6

 

פות למשך  הקבלן יעמיד צוות כוננות בתורנות לצורך הענות מהירה לקריאות דחו

 . שעות ביממה 24

הצוות, שבראשו יעמוד מנהל עבודה, בעל רשיון מסוג "חשמלאי מוסמך" לפחות, 

 יכלול חשמלאים ובעלי מקצוע מיומנים.

לרשות הצוות יעמדו אמצעים וציוד זמינים לשם איתור, תיקון ובידוד תקלות 

 חלקי חילוף דרושים.  -צפויות, כפי שפורטו לעיל, וכן 

היה אחראי ליידע המזמין, בכל עת, על דרכי הקשר והעברת הקריאות הקבלן י

 לאנשי הצוות. 

 

 תיאומים ושעות עבודה:          2.2

 

ביצוע העבודות יתואם עם כל הגורמים הקשורים למקום העבודה, כגון: חברת  2.2.1

החשמל, "בזק", משטרת ישראל, משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, 

זיה בכבלים, מחלקות ואגפי העיריה השונים, האחראים למקום בו חברת הטלווי

 מבוצעת העבודה וכד'. 

 

יפנה הקבלן  -בכל מקרה בו ידרשו עבודות חפירה או חציבה או מעבר  2.2.2

תחילה לגורמים המוסמכים, לשם קבלת רשיונות או אישורים או היתרי 

 מעבר. 

 

חראי על קיום אספקת מתח תקין בכל עבודה במתקן קיים, יהיה הקבלן א  2.2.3

חיבורים זמניים או מערכת חליפית, עד לתיקון  ורצוף למתקן, באמצעות

לקבלן כל תוספת תשלום  . לא תשולםהתקלה או השלמת העבודה במקום

 בגין קיום סעיף זה. 
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כל העבודות, שאינן קשורות עם עבודות חירום או של פיקוח נפש ובטיחות,  2.2.4

אפשר, בזמנים ובשעות אשר לא יפריעו למהלך התקין של יבוצעו, ככל ה

בוקר המוקדמות( ובמשך ה הפעילות וחיי התושבים )רצוי בשעות הלילה או

 יומיים בשבוע. 

 

 .הקבלן ידווח על מהות התקלה ואופן הטיפול בסיום הטיפול בדיווח יומי 2.2.5

 

 ביקורות ואישורי ביצוע:         2.3

 

חשמלאיים כשאחד מהם עם  2בחודש, יערכו הקבלן סיורי לילה )חובה ( 2) םייפעמ      2.3.1

רשיון חשמלאי מוסמך(, ובמסגרתם תבדק תקינות מערכת התאורה והפנסים, 

בתום הסיורים ירשמו כל ההערות ביומן העבודה  איכות התאורה, מפגעים וכיוצ"ב.

אם לסוג של הקבלן והן תטופלנה במסגרת עבודות האחזקה השוטפת ו/או בהת

 הקריאה, כפי שיפורט להלן. 

 

עם תום ביצוע עבודה כלשהי, יפעיל הקבלן המתקנים, יבדוק תקינותם, פעולתם    2..2.3.

המושלמת, בטיחותם והתאמתם לדרישות החוק והתקנים )לרבות ביקורת בודק 

מוסמך, במידה ונדרש ע"פ החוק( ויזמן מנהל מחלקת התשתיות לשם בדיקה. רק 

ם ע"י מנהל מחלקת התשתיות, ללא הסתייגות, ישמש כתעודה המעידה אישור חתו

 על סיום העבודה וכאסמכתא להגשת חשבון ע"י הקבלן. 

 

 :תנאים מיוחדים      2.4       

 חובת התיקון  2.4.2 

הקבלן חייב לתקן את התקלות במתקני התאורה אשר נגרמו משימוש רגיל או כתוצאה   

 של המערכת.   מבלאי

 הודעה על גמר טיפול  2.4.3   

בכל מקרה  הודעה על התקלות שנמסרו לקבלן יטופלו וידווחו ע"י הקבלן למנהל ולמנהל.  

הנזק,  של תקלה עם סיום וגמר התיקונים יגיש הקבלן דיווח בכתב על מהות התקלה ו/או

 ם.ואופן הטיפול שלו, קריא תיקון התקלה, הדיווח יהיה על גבי טפסים מיוחדים מתאימי

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            
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 מלאי ציוד במחסן הקבלן 2.5

   על הקבלן להחזיק במחסניו מלאי אביזרי חשמל הדרושים לביצוע האחזקה       2.5.1

  השוטפת.             

המלאי יכלול: נורות מכל סוג ותוצרת הקיימים בפנסים, מאז"ים עבור פנסים        2.5.2

רה וציוד עזר )מאושרים במגש אביזרים, מהדקים, אביזרי חשמל למרכזיות תאו

מגשי אביזרים מחווטים בהתאם לקיים באתר, )מגשים לפנס אחד על  ע"י העיריה(.

 על עמוד(. עמוד ולשתי פנסים

מובהר בזאת כי הקבלן ישא באחריות להחלפת גופי תאורה על עמודי חח"י לרבות ישא   2.5.4

עם חח"י תשלום  בכל ההוצאות הנדרשות להחלפת ג"ת על עמודי חח"י לרבות תאום

 לחח"י עבור ביצוע העבודה   וככל שידרש, ויפעל על פי הוראות חברת החשמל.

לא יאושר לקבלן  עמודי תאורה  מכול סוג  ובכול גובה. 2 הקבלן יחזיק במלאי כמו כן   2.5.5

או המזמין \או המפקח ו\להמשיך בביצוע העבודה לפני קבלת אישור המנהל ו להתחיל או

ת כל האמצעים הדרושים. הספקת והצבת שילוט והתמרור הינם והצב להתקנת

ההוצאות לביצוע הסדרי תנועה, אספקת והצבת השילוט  בלבד. באחריות הקבלן

או המזמין \או המפקח ו\המנהל ו     עבורם בנפרד. כאמור, יחולו על הקבלן ולא ישולם

 ת בתנאיםרשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשי

כמו כן, תשומת לב הקבלן מופנית לכך  בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל.

שבכל מקרה שעקב ליקויים במילוי אחר ההוראות הנ"ל, תגרמנה הוצאות למזמין או כל 

מי שעובד מטעמו כגון בטלת ציוד, נסיעות, איבוד זמן עבודה, יחויב הקבלן על ידי 

בניכוי ההוצאות הנ"ל, בחשבון שיוגש מיד לאחר ו המזמין א\או המפקח ו\המנהל ו

בעת ביצוע עבודות בכביש בעזרת מנוף או/ו אמצעי שינוע אחרים על הקבלן  גרימת הנזק.

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי  להצטייד בתמרורים ואביזרים כנדרש בחוק.

 היחידה השונים את כל העבודות והוצאות כמפורט לעיל.

 טיחותב   .62.5

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של 

והתושבים ועוברי אורח ושל כל הציוד במקום כל זאת על חשבונו וללא כל  העובדים,

הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה של נזק. המזמין  תשלום מיוחד.

 נעשית בתנאים בטיחותיים לא רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו

הקבלן משחרר  או המזמין .\או המפקח ו\מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל ו

עקב עבודתו  את המזמין מכל אחריות עבור נזקים לרכוש ו/או לאדם כלשהו באם יגרמו

מובהר ומודגש בזאת שכל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים  בין בעקיפין ובין במישרין.
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או המזמין ובכלל זה ציוד, שילוט \או המפקח ו\ם על ידי החוק ו/או המנהל ובטיחותיי

אזהרה וכל עבודה וכח אדם שידרש כלולים במחירי היחידה שהציג הקבלן ולא תשולם 

כל תוספת כספית שהיא בעבור ביצוע כל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים 

 כנדרש.
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 חשמל מתקני - 08 פרק

 וחומרים זריםאבי, חלפים, ציוד 08.01

 יהיו, הכמויות בכתב או, זה במפרט או, בכתב המזמין ידי על הדבר נדרש אם פרט .א

 .מותקנים הם במקומם אשר לאלה זהים והחומרים החלקים

 הקבלן ע״י פורקו אשר שמישים שאינם הפגומים והחומרים האביזרים, החלקים כל .ב

 המזמין של בכתב הוראות לפי הכל, המזמין למחסן ימסרו והפגומים, בתקינים יוחלפו

 .המזמין של להוראות ובהתאם רצונו ולשביעות

האמור בסעיף זה לרבות החברות והציוד המאושר במפרט טכני זה חל על הציוד המוגדר  .ג

 בפרק המחירון המצורף לעיל.

בכל מקרה של חוסר לעניין פרט, ציוד, עבודה, נוהל, ההשלמה תבוצע על פי סעיפי  .ד

מחיר  \הציוד \, והנחת הקבלן לחוזה זה תחייב גם לפרט08.01שרדי המפרט הכללי הבין מ

הצעות מחיר אותן יבקש  3העבודה לפי המפרט הכללי ובכפוף לממוצע חשבונאי של 

 המזמין ועליהן תינתן הנחת המכרז.

 ביצוע אישור 08.02

 באישורו אלא השונים המתקנים ושל הציוד של ההתקנה בצורת שנוי כל יבצע לא הקבלן

 היחידה האסמכתא את יהווה בכתב כזה אישור רק. דרישתו לפי או, המזמין של המוקדם

 .אלה כגון שינויים לביצוע

 חשמל הפסקות 08.03

 מטעם האחראי אישור ללא שהוא כל מסוג חשמל הפסקות לבצע רשאי אינו הקבלן

 .המזמין
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 בטיחות 08.04

 במתקני עבודה בדבר 27.11.2008מיום  6724 תקנות לקובץ מופנית הקבלן לב תשומת .א

 אמצעי בכל לנקוט עליו. עובדיו בטיחות לגבי אותו המחייבים, חשמל חיים או בקרבתם

 את מבצע הוא בו המקום את להבטיח בכדי חוק לפי והמחויבים המקובלים הבטיחות

 .ולרכוש לאדם פגע מכל עבודותיו

 שהיע, הקבלנים ידי על ובין ידו על בין, העבודות כל שביצוע מתחייב החשמל קבלן .ב

 על החלים החוקים כל לפי לרבות, דין כל להוראות ובכפוף ראויים וגהות בטיחות בתנאי

 הבטיחות ופקודת 1954-התשי״ד העבודה על הפיקוח חוק זה ובכלל העבודות ביצוע

 הבטיחות מפקחי הוראות כל ולפי, פיהם על שפורסמו והתקנות והצווים בעבודה

או המזמין \או המפקח ו\המנהל ו, שהמזמינה ול ידוע כי מצהיר החשמל קבלן. המורשים

 המשפטית האחריות וכל בפועל מבצעה או עבודה למנהל מקרה בכל יחשבו לא והמפקח

 ועליו החשמל קבלן על תחול, הקבלן עובדי בטיחות בגין לרבות, העבודה בטיחות בגין

 .בלבד

המזמין ישלם באם הקבלן נדרש להסדרי תנועה לרבות פיקוח משטרה, מובהר בזאת כי  .ג

חשבון מטעם  \את עלות הליווי המשטרתי כאמור, בכפוף להמצאת חשבונית מס 

 המשטרה, בגין עבודת המשטרה נשוא ההזמנה, ללא תוספת רווח קבלני.

סוגי  – 1954הזוכה ידרש לבצע בדיקות חשמל על פי הוראות חוק החשמל התשי"ד  .ד

 , במקרים של:הפיקוח \בדיקות ומתקנים, ובהתאם להוראות המזמין 

 . בודק חברת חשמל:1ג. 

 בדיקה לפני הפעלה ראשונה.  1.1

 בדיקה לצורך הגדלת חיבור. 1.2

 בדיקה לאחר מקרה של התחשמלות שריפה. 1.3

 בדיקה לצורך חידוש אספקה. 1.4
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 . בודק פרטי בעל רשיון מתאים בהתאם לגודל החיבור:2ג.

 בדיקה תקופתית. 2.1

 וי יסודי במתקן שאינו מלווה בהגדלת חיבור.בדיקה לאחר ביצוע שינ 2.2

 בדיקת מערכות המתח הנמוך במתקן המקבל אספקה במתח גבוה. 2.3

 

 נוהל ביצוע 08.05

 הזמנת עבודה. א

  על הקבלן לדאוג לסגור בכתב את העבודה שבוצעה ולמסור למזמין כתב כמויות  .1

 שעות מגמר ביצוע העבודה. 24ואומדן זאת  תוך    

    וצע ע"י החזר ההזמנה למזמין, ע"ג ההזמנה ירשם תאריך סגירת ההזמנה תב .2

  ביצוע העבודה לרבות שעות התחלת וסיום העבודה, תאריך, שם העובדים    

  וחתימתם, פרוט העבודות שבוצעו לרבות כל החומרים שנדרשו לביצוע העבודה    

 והמחירים, וחתימת נציג המזמין, לרבות הגשת חשבון בגין העבודה.   

  נציג  \במידה והעבודה מתבצעת במבני ציבור, על ההזוכה להחתים את אב הבית  .3

  מנהל המבנה על טופס העבודה ויומןהעבודה לרבות ציון שעת  \בית הספר    

   התחלת עבודה, שעת סיום העבודה, שעות העבודה בפועל ומספר העובדים   

 שביצעו את העבודה בפועל.   

 שעות מרגע סיום העבודה כפי שפורט לעיל,  48ך הזמנה שלא תסגר בכתב תו .4

 תחשב כאילו לא בוצעה.   

    ריכוז דף להכין הקבלן על(, הזמנות 3 לפחות) זמנית בו הזמנות מספר ויש במידה .5

 .להזמנות   

  כפי בזמן נסגרו שלא הזמנות עבור לשלם לא הזכות את לעצמה שומרת עיריהה .6

 .לעיל שפורט 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 קריאה לכללרבות באמצעות קבלן הזוכה,  כמויות תבכ להכין ידאג המזמין .7

 משוער כמויות אומדן יכלול הכמויות כתב. המצורף המחיר סעיפי על שיתבסס

 .ביצוע והוראות כמויות ורשימת מיוחד טכני מפרט על ויתבסס

 

 ורשומים עבודה נוהלי .ב

 הביצוע לצורת המזמין אישור קבלת לאחר רק ייעשו באתר הקבלן עבודות .1

 .לביצוע מדויק למועד המבנה על האחראי עם תיאום לאחרו

 ביצוע לוודא מנת על הקבלן עבודות על מקצועי פיקוח יעשה לעיל לאמור בנוסף .2

 .הקבלן פעילויות של נכון

 עפ״י העבודה ביצוע שיוודא המזמין ידי על תיעשה הקבלן עבודות קבלת .3

 .לקבלן שנמסרו ההנחיות
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 מסוימת מתוצרת מוצרים (4

 אותה לראות יש, מסוימת מתוצרת למוצר דרישה זה חוזה/מכרז ממסמכי באחד צוינה

 ידי על יאושר מוצר שאותו בתנאי, לו ערך שווה אחר למוצר גם כמתייחסת דרישה

 .התקנתו לפני בכתב המזמין

במידה והקבלן החליט על מוצר שווה ערך, עליו להציג בפני המזמין קטלוג ומפרט טכני 

מוצר המוצע בכתב הכמויות והמוצר שהקבלן טוען שהוא שווש ערך, של שני המוצרים, ה

ועליו להוכיח למזמין שהוא שווה ערך בכל המובנים המקצועים כולל עמידה בתקנים, 

במידה והמזמין מאשר את שווה הערך, עליו להוציא מסמך לאישור המוצר שווה הערך, 

קש פירוקו והחלפתו במוצר במידה והותקן מוצר ללא אישור, יש את הזכות למזמין לב

 שעומד בדרישות וכל זה ללא תוספת מחיר.

 ציוד ואביזרים לעבודות אחזקה 08.06

 LEDגופי תאורה  08.07

  , THORNמתוצרת החברות: LED בטכנולוגית יהיו( ת"ג: להלן) התאורה גופי .1

COOPERLIGHTING ,DISANO , AEC דגם הפנס יבחר ויקבע ע"י , או ש"ע מאושר

 המזמין.

 יקבעו להלן במחירון כמופיע סוג מכל להתקנה תהסופי הכמות לרבות התאורה גופי .2

 .הטכניים והנתונים המזמין לדרישות בהתאם, העבודה תחילת בצו

 להם המחירים פי על, הנלווים הפריטים לרבות התאורה גופי את לספק יידרש הזוכה .3

 .העבודה תחילת בצו המזמין יקבע אשר והסוגים הכמות פי ועל במחירון התחייב

 כן כמו. זמזום או רעידות כל מהם שימנע באופן תיעשה ת"ג תוךב הציוד התקנת .4

 יינתנו הציוד פרטי כל. וזמזום רעידות עקב השתחררות בפני החיבורים יובטחו

 .יחיד אדם ידי על ציוד החלפת לצורך קל לפירוק

 .זה במסמך המפורט לציוד יתאימו ת"ג שבתוך האביזרים כל .5

 ינתקו לא לגוף יוצמד אשר ק״ג 20 לש שמשקל כך התקנתו למקום יחוזק ת"ג .6

 .יערערו ולא מחיזוקו

 .היחידה מחיר את ישנה לא שיבחר גוון וכל המזמין בחירת עפ״י יהיה התאורה גוון .7
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   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 :  להלן כמפורט לדרישות להתאים ת"ג על .8

 כבישים תאורת 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל יתאים התאורה גוף. 9.1

 מכון י"ע מאושרת מעבדה בדיקת או( מלאה בדיקה תעודת להציג יש) ורחובות

 (.י"מת: להלן) הישראלי התקנים

 החום ופיזור מכאני חוזק להבטחת, יציב מבנה בעל יהיה התאורה גוף. 9.2

 .ההפעלה וממערכת האור ממקורות המופק

 הפעלה מערכת באמצעות לזינה ולהתחברות להתקנה מיועד התאורה גוף. 9.3

 DALI \ 0-10Vכולל תקשורת ופיקוד  (Driver) ייעודית יתאינטגראל אלקטרונית

 או ש"ע מאושר.  PHILIPS ADVANCEכדוגמת 

. היצרן של המקוריות ההתקנה להוראות בהתאם תתבצע ההתקנה . 9.4

 תלות ללא, ויציבה קבועה תאורה תאפשר האלקטרונית ההפעלה מערכת

 (.10%±) הרשת במתח בשינויים

 דרישות ליישום פוטומטרי פיזור עקומות מספר בעלי יהיו ת"ג סדרת או ת"ג

 לדרישות בהתאם ואיכותה התאורה עוצמת קיום ויאפשרו, לתאורה התקן

 .הישראלי והתקן המזמין

 בהתאם IP65 ואבק לחות מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף. 9.5

 .20 ישראלי תקן לדרישות

, לקיר או לזרוע או רההתאו עמוד לראש חיבורו יאפשר התאורה גוף. 9.6

 .2"¼ -ל"¾  שבין בקוטר לזרוע מתאם באמצעות

 °45± של בטווח הפנס כוונון יאפשרו לזרוע המתאם עם יחד התאורה גוף. 9.7

 .שונות בזוויות המותקנות קיימות לזרועות התאמה לצורך, הקרקע לפני ביחס

 דרישת פי על התאורה לעמוד אנכי לחיבור מתאם יכלול התאורה גוף. 9.8

 .כפולה לזרוע מתאם לרבות, המזמין

9.10 .CRI>80. 
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9.11 .PF>0.92. 

9.12 .SURGE PROTECTION  10חיצוני לנחשול שלKV .לפחות 

 תנאי סף. – EN60598 ,EN62471. אישור תקן 9.13

 בהעמסה לפחות 0.92 של הספק מקדם בעל יהיה המוצע התאורה גוף. 9.14

 .הרשת מתח תחום ובכל להחשמ לרשת ישירה בהתחברות, מלאה

 לפחות שעות 50,000 הנדרש התאורה וגוף LED האור מקור חיי אורך. 9.15

 .70% עד האור שטף ירידת מותרת, צלסיוס מעלות 50 של סביבה בטמפרטורה

 ובהתאם( לבן גוון) 4,000°K -ל 3,000°K בין יהיה האור מקור גוון. 9.16

 עונה אינו הצבע שגוון תאורה גוף כל להחליף יהיה הספק על. המזמין לדרישת

 .התכנון דרישות על

 זה במפרט כנדרש התקנים כל לדרישות יתאים המוצע התאורה גוף. 9.17

 .החשמל לרשת ישירה בהתחברות

 . גוף התאורה יכלול צלעות קרור פנימיות ויאפשר שטיפה חיצוני.9.18

ישה למגש . גוף התאורה יכלול תפסנים לפתיחה מהירה, המאפשרים ג9.19

 . DRIVERאביזרים ושליפה מהירה של 

 כל עבור, LUMDAT או IES בפורמט דיגיטלי קובץ לספק יידרש המציע. 9.20

, Eav, ומקטע דרך על פי דרישות המזמין לרבות חישובי מוצע תאורה גוף סוג

Lav ,U0 ,UL ,TI ,SR החזר 0.8, במקדם הפחתה ,R3. 

 RETRFOITהזכות, להחלפת ג"ת בשיטת . מודגש כי המזמין שומר לעצמו 9.21

במקומות בהם ימצא לנכון, ובהתאם להוראות הפיקוח ובלבד שהמכלולים 

 עומדים בדרישות והתקנים לעיל.

 

 במחירון המאופיינים לגופים ערך-שווה תאורה גופי לאשר מעוניין והמציע . מובהר בזאת כי במידה10

-שווה תאורה גופי לאשר יש. המכרז לתנאי אםבהת הצעתו הגשת לפני זאת לעשות עליו, ב"הרצ
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 מובהר - המתכנן והמפרט הטכני לדרישות מנהל אגף התשתיות, ובהתאם המזמין אצל כאמור ערך

 .המכרז הצעת הגשת לאחר ערך-שווה תאורה גופי לאישור להגיש יהיה ניתן לא כי בזאת

 הקבלן יספק מבעוד מועד דוגמא לביקורת כולל פירוט טכני כלהלן:

 דגם הפנס, תאורו וקטלוג של היצרן. .א

 טיפוס והספק הנורה לה נועד הפנס. .ב

 טיפוס והספק ציוד העזר. .ג

שטף האור בלומנים היוצא מהפנס, כאשר מורכבים בו מקורות  .ד

 האור עבורם תוכנן.

 נצילות. .ה

 עקומת החלוקה של עצמת האור. .ו

 כל התקנים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני. .ז
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 לדוגמה שהגיש. זמיןטרם קיבל אישור המהקבלן לא יזמין הפנסים ב

 

 תאורה בקר .א

, לפיקוד התאורה במרכזיות בקרה מערכת על פי דרישת המזמין תותקן

 במרכזיות הפעלה משטר וקביעת תקלות ניטור, הספקים וויסות, שליטה

 התאורה, בתהאם לנספח השרטוטים הרצ"ב.

ת התאורה, באם ניתן וע"פ הוראות הפיקוח יותקן בקר התאורה במרכזיי

, כולל NVR -שתכלול את כל האינדיקציות מ HMIויאפשר חיווי וסכמת 

CONTACTORS שדות לפחות במרכזית התאורה,  3, לרבות חיווי נעילה, של

ומניית אנרגיה כולל תעריפי תעו"ז, פתיחת דלת, וסוללת גיבוי אינטגרלית, 

 ש"ע. 8וסוללה נטענת חיצונית לשמך 

יית התאורה יותקן הבקר בארון פוליקרבונט חיצוני במידה ואין מקום במרכז

 עם מנעול ומפתח מסטר שימסר למנהל מחלקת התשתיות.

 HMI  /SCADA WEBמובהר כי מחיר הבקר כולל את אפליקציית הבקרה 

", ראוטר, ויאפשר 22לפחות ומסך  TERA 1זיכרון קשיח  I7כאמור כולל מחשב 

 קד העירוני.שליטה על מרכזיות התאורה שיוחלפו מהמו

 בצו תקבע בכלל אם התאורה במרכזיות בקרה מערכות של הסופית הכמות

 .המזמין לדרישות בהתאם העבודה תחילת

 פי על או ש"ע מאושר, MENOLINXתוצרת  LAMPIDהתאורה דגם  בקר

 של תקינה לפעילות הנדרשים התקשורת מתאמי כל את יכלול להלן המפרט

 דרך( LED) מהפנס, כיווני דו מידע רתהעב שיאפשר באופן והפעלתו הבקר

 אנרגיה מונה, כח ספק לרבות וני הכלכליתהחברה   הבקרה למרכז הבקר

ELNET מסדרת LT תקשורת ומתאם, ז"משנ כולל ADAM ,ומרכזיות PLC ,RF ,

TP הצורך פי על. 
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 לפי עבודה, אזורית לוגיקה ביצוע, התאורה מרכזיית להפעלת מיועד הבקר

 באמצעות יפעל הבקר. האנרגיה לצריכת אופטימיזציה ביצוע, אסטרונומי שעון

 RF אוPLC (POWER LINE COMMUNICATION ,): כמפורט תקשורת מדיות 3

(RADIO FREQUENCY )או TP (TWISTED PAIR )או) פנסים 128 עד לפיקוד 

 (.להלן" תאורה גופי"

 הנדרש ווטהחי כל כולל, המזמין דרישת פי על התאורה במרכזיית יותקן הבקר

 .הבקרה ממרכז הבקר להפעלת עד

 ורישום סריקה. למערכת ורישומן אליו המחוברים הפנסים סריקת יבצע הבקר

 .בשטח שינויים של במקרה אוטומטית יתבצעו זה

 פנסים קבוצת או/ו בנפרד פנס כל של ועמעום הפסקה, הפעלה יאפשר הבקר

 . מזמיןה הנחיות לפי הפעלה למשטרי בהתאם( קבוצות 15 עד)

 עבודה משטר וכן אוטומטית הפעלה(, שרות בזמן) ידנית הפעלה יאפשר הבקר

 .מקומי סל-פוטו או האסטרונומי השעון ידי על, תקשורת חוסר של למקרה

 למשך השעון נתוני) רוחב/אורך קווי לפי אסטרונומי שעון פי על הפעלה לוגיקת

, קיץ/חורף שעון פי על תתכנו שיאפשר( כיול ידרשו ולא בבקר יאוחסנו שנה 30

 בהם מיוחדים לאירועים לוגיות כניסות פי על הפעלה, וחגים שבוע סופי

 .שונה בלוגיקה תפעל התאורה

, סטנדרטי דפדפן למעט הפעלה בתוכנת צורך ללא מלא WEB שרת יהיה הבקר

 .Modbus-TCP בפרוטוקול תמיכה כולל מובנית Ethernet תקשורת ויכלול

 והספק מתח, זרם: כולל, פנס כל של הפעולה נתוני את וישמור יקבל הבקר

 לצורך) הנורה על מתח/דינמית התנגדות, מצטבר פעולה זמן, עמעום מצב, נצרך

החברה   הבקרה למרכז תקשורת יאפשר הבקר (.שלה חיים אורך לחיזוי

 יהיה הבקר. GPRS בתקשורת מובנה סלולארי מודם באמצעות וני הכלכלית

 .מאושר ערך שווה או LampID מדגם מנולינקס מתוצרת
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 :הבאות והיציאות הכניסות את יכלול הבקר

 :תקשורת כניסות 2. 11.1

 שיפורט וכפי RF ,PLC ,TP תקשורת למתאם, טורי RS232C תקשורת חיבור. 11.2

 .להלן

 .מקומי אנרגיה למונה חיבור RS232C תקשורת חיבור. 11.3

 ( יבש מגע) דיסקרטיות כניסות 12. 11.4

 ( יבש מגע) דיסקרטיות יציאות. 11.5

 ( V0-10 או 4-20mA) אנלוגיות כניסות 2. 11.6

 

 אנרגיה מונה .ב

 .לצורך בהתאם העירוני הבקרה מרכז מול מושלמת להפעלה עד אנרגיה מונה יותקן .1

 ע"ש או בקרה יישומי מתוצרת ELNET – LT דגם פאזי תלת יהיה האנרגיה מונה .2

 .מאושר

 .14VDC ,2A כח ספק כולל, התאורה במרכזיית יןד פס על יותקן המונה .3

 .הראשיים הזינה קווי על זרם משני יותקנו .4

 הבקר של הטורית מהיציאה RS232 -ל ADAM RS485 תקשורת מתאם יותקן בנוסף .5

 .האנרגיה מונה של הטורית הכניסה אל

 אקטיביים הספקים, הזרמים צריכת לגבי נתונים לספק יאפשר האנרגיה מונה .6

 ומתחים פאזיים-תלת מתחים, נצברים הספקים, הספק מקדם, בייםוריאקטי

 .שלובים

 

 שרת עירוני .ג

או ש"ע מאושר,  X33000דגם  IBMדגם למוקד עירוני תוצרת   לחכ"לאספקה והתקנת שרת 

דגם  HMIאו ש"ע מאושר, כולל רואטר כולל תוכנת  ADVICE PRV650תוצרת  UPSכולל 

WIZCON ניהול אירועים ותקלות ובקרת יית ניהול מרכזיותאו ש"ע מאושר לרבות אפלקצ ,

 ככל שידרש.בכפוף להוראות הפיקוח וובנספח השרטוטים כמוגדר במפרט הטכני  הספק,
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 כניסת הכבל .1

כניסות הכבל תהיה בתא נפרד על מנת למנוע חימום יתר של החיבורים. 

חיזוק הכבל בתוך התא ימנע העברת מאמצי משיכה למהדקי החיבור. 

 פזה ואפס וכן חיבור והארקה. -תא החיבורים יהיו מהדקים לחיבור ב

 אביזרי עזר .8

הפנס יכלול תא לאביזרי ההדלקה: נטל, קבל מצת ומהדקי חיבור, כולם 

תואמים לסוג הנורה כמפורט לעיל ובעלי תו תקן ישראלי. התא יהיה סגור 

 במכסה נפרד. האביזרים יותקנו כמפורט לעיל על מגשים מודולריים

 הניתנים לשליפה.

 ת אביזרים בעמודאוופסק 08.06.02

כדוגמת  IP447קופסת האביזרים תהיה מפלסטיק בעלת בידוד כפול, אטימות 

מ' גובה ודגם  5" לעמודים עד וכולל MINIPAK" דגם "SOGEXIתוצרת "

"INTERPAK קופסת האביזרים תכלול את  מ'. 12מ' ועד וכולל  6" לעמודים מעל

 המפורט להלן:

 מאמתי"ם, וסרגל עבור מהדקים. 4התקנת  סרגל עבור .1

חדש עבור כל  VDE, תקן 10K, עם ניתוק אפס כושר ניתוק A-G10מא"ז אחד   .2

ח"ק או תמרור מואר + מא"ז אחד  -פנס + מא"ז עבור כל שלט פרסום או 

 רזרבה.

, עם מספר ברגי הידוק כמספר BC4, BC3" דגמים SOGEXIמהדקים תוצרת " .3

 .הכבלים הנכנסים לעמוד

 שלות חיזוק לכבלים. .4

 .5/16בורג הארקה פליז " .5

 פס הארקה מנחושת עם ברגים, דיסקיות ואומים מנחושת. .6

 שילוט כל הכבלים בעמוד, ע"י חבק פלסטים מתאים. .7
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   מחזיקי דגלים, חיבורי קיר 08.06.03

 מחזיקי דגלים . 1

מ' מעל לקרקע. מחזיק דגלים  5על העמודים יותקנו מחזיקי דגלים, בגובה 

מעלות  30קוטר בזווית של  ¼1וי משני צינורות פלדה מגולבנים "יהיה בנ

מ"מ.  3*35כלפי ציר העמוד. הצינורות יהיו מרותכים לחבק פח בחתך של 

. אורך החבק וצורתו ½החבק יחוזק לעמוד בלחיצה בלבד בשני ברגים "

 60מחזיק הדגלים על כל חלקיו יהיה מגולוון בעובי  יותאמו להיקף העמוד.

לפחות. הגילוון יבוצע אחרי הריתוכים, ויצבע בצבע יסוד מקשר  מיקרון

 ושתי שכבות עליון זהה לצבע העמוד.

 חיבורי קיר .2

על העמודים כמסומן בתכניות ו/או ע"פ דרישה יותקן חיבור קיר חד פזי 

3X16  א' דגםCEE שקוע בעמוד, כולל גגון הגנה מפח, עבודות פח יעשו ,

 בעמוד טרם גילוון.

 פי תאורהחיווט גו .1

החווט הפנימי בתוך גופי התאורה יבוצע עם מוליכים בעלי בידוד עמיד בחום,  כל

 100מסוג סיליקון לטמפ׳ של 
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 LEDמפרט להתקנת גופי תאורה 

 LEDמפרט טכני לגופי תאורה  08.06.04

 תאור מס'

 LEDגופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  1.1

 משרד התחבורה למאור בדרכים והנחיות  1862הגוף עומד בדרישות תקן   1.2

 והנחיות משרד התחבורה למאור בדרכים,  13201הגוף עומד בדרישות תקן   1.3

2.1 

)יש להציג תעודת בדיקה מלאה  2.03חלק  20גוף התאורה מתאים לכל דרישות התקן הישראלי 

 (.  20לכל דרישות ת"י 

 הגוף. מיצרן C.O.Cלגוף קיים תו תקן, או לחילופין תעודת  2.2

2.3 

גוף התאורה בעל מבנה אלומיניום יצוק ומאפשר פיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת 

 LEDההפעלה כך שיהיה בנוי מראש להתקנה עם נורת 

2.4 

גופי התאורה המורכבים על עמודי התאורה חייבים להיות באישור מהנדס קונסטרוקציה ולעמוד 

גופי תאורה על עמוד.  )חישובי משקל  3יה של התקנת בתקן בטיחות של עמודים, כולל אופצ

 ועוצמות הרוח( כולל מחזיקי דגלים, שלטי חוצות.

2.5 

והמעגלים האלקטרוניים שלה במגע ישיר  LED-מבנה הגוף בנוי לפיזור חום מכסימלי ממנורת ה

 עם גוף הקירור הייעודי

2.6 

מות וכיוונן על פי צרכי ההארה גוף התאורה בעל מספר אופציות לבחירה אופטית של האלו

בהתחשב בתנאי הדרך המוארת ביעילות ומזעור של הסנוור, כולל אפשרות כיוונון ההתקנה על 

 מעלות לכל כיוון.  5הזרוע של לפחות 

2.7 

. על  3000K, בגוון CRI=80)מקדם העברת צבע( של לפחות  CRIגוף התאורה עומד בדרישות 

רה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון ועל פי הגוון שנקבע הספק יהיה להחליף כל גוף תאו

 מראש.

2.8 

לכל גוף יש קובץ פוטומטרי ודו"ח מדידה ממעבדה מוסמכת אירופאית/אמריקאית )איזו 

17025,UL או דומה( ,המדידה תתבצע לפיIES  -LM-82/LM90  צלזיוס למכלול  35°בטמפ' של

 הגוף

2.9 
 שעות עבודה לפחות באותה רמת הארה מחושבת . 50,000ה ייתן מענה ל גוף התאורכל אורך חיי 
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2.1 

חישובי התאורה לוקחים בחשבון את דעיכת שטף האור ומבטיחים את רמת התאורה לכל אורך 

שעות לירידת שטף ל  50,000החיים.לדוגמא עם ליצרן א יש גוף תאורה עם אורך חיים של 

שעות  50,000צרן ב גוף תאורה עם אורך חיים של ולי IES-LM80מהשטף ההתחלתי לפי 80%

אז יצרן א ישתמש במקדשם  IES-LM80מהשטף האור ההתחלתי לפיט  90%לירידת שטף של 

,מקדם התחזוקה ייקח בחשבון גם גורמים אחרים לירידת 0.9ויצרן ב  0.8תחזוקה מכסימלי של 

מקרה ירידת שטף האור לא )בכל  LM80שטף כמו מפזרי פולי קרבונט שמצהיבים וכדו על פי 

 ( בתום תקופת האחריות80%-יותר מ

2.11 

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית 

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של  –(Driverאינטגראלית ייעודית  )

יש לצרף נתונים טכניים של הדרייבר היצרן.אורך חיי הדרייבר כחיי אורך גוף התאורה לפחות,

,הדרייבר צריך להיות בעל יכולת 61347-2-13וכן לצרף תעודת בדיקה להתאמה בתקן ישראלי 

 בקרה

 .20בהתאם לדרישות תקן ישראל  IP-65גוף התאורה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  2.12

 )בידוד כפול(. 2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  2.13

2.14 

קילו  וולט  10( עד SURGE-PROTECTIONגוף התאורה בעל יחידת הגנה לנחשולי מתח  ) 

 (10KV/10KA9לפחות )

2.15 

בהתאם לדרישות תקן  IK-08גוף התאורה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים 

IEC62262. 

 זרוע או לקיר גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או ל 2.16

2.17 

ניתן להציג אישורים קונסטרוקטיביים להתאמת הגופים לזרועות ולעמודים הקיימים. במידה 

 וקיים חשש לאי התאמה יש לאמת את האישור בחתימת קונסטרוקטור.

2.18 

לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות ישירה לרשת  0.92גוף התאורה המוצע בעל מקדם הספק של 

 ם מתח הרשת , ובכל מצב עמעוםהחשמל ובכל תחו

2.19 

או אחר שווה תכונות, איכות  Philips ,CREE OSRAMמתוצרת  LEDמקורות האור מסוג 

 וערך. 

2.2 

דו"ח בדיקה טרמית מלאה ממעבדה מוסמכת, אירופאית/אמריקאית כולל כשצלעות הקירור 

 מכוסות )סימולציה ללשלשת ציפורים לגוף החימום

2.21 

מתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל, גוף התאורה 

 וכמפורט להלן: 

 תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי:
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2.22 

לרבות תחום טמפרטורת סביב, קיימות מגן  2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 

 2.13חלק  61347ים לדרישות תקן ישראלי מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייבר

2.23 

)בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה בהתאם לתקן  2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי 

IEC-61347-2-13.) 

2.24 
 )הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות(. 2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 

 )הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות(. 12.3חלק  961 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 2.25

2.26 
 )הפרעות מולכות, שינויים רגעיים(. 12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 

 :17025תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לפי איזו 

2.27 

פטור של מעבדה  ביולוגית( לרמת-)השפעה פוטו IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

 מאושרת בהתאם לסוג גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי .

2.28 
 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

2.29 
 (IK-08)דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

2.3 

 או פרוטוקול תקשורת \ו  IEC62386לתקן  DALIהתקשורת אישור ממכון מוסמך להתאמת 

0-10 

2.31 
 של הגוף CUTOFFמעל ההצהרה לזווית  1%זיהום אורי של עד 

 התאורה  )זיהום אורי אחורי( לא תגלוש לחצרות הפרטיות/לקיר הפיתוח/קיר המבנה 2.32

2.33 
 IES-TM2ולתקן  IESLM-82תעודת בדיקה לאורך חיים בהתצאם לתקן 

2.34 
 תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה IEC61547תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

2.35 
 LM-79דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור בהתאם לדרישות תקן 

 :LEDספק כוח עבור נורת 
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3.1 

עומס. ספק הכוח  100%-ב 90%מותאמים ספקי כוח בעלי נצילות גבוהה, מעל  LED-לנורות ה

ויתאים לעבודה עם הנורה ולמשך כל חיי גוף  LED-ר הנורה יהיה מאושר על ידי יצרן העבו

שעות לפחות(. כמו כן יתאים למבנה גוף התאורה ומתואם מבחינת ההתקנה  50,000התאורה )

בתוך מבנה הגוף, כולל פיזור חום מתאים ובמידת הצורך במגע ישיר עם גוף הקירור. הספק מסוג  

CLASS-II נמוך מאד , מתחSELV  120עדVDC ספק הכוח יכלול מגן בפני מתחי יתר .

(EN61000-4-5  10 -בkV/5kA ומגן בפני טמפרטורות גבוהות, עד )110oC. 

3.2 

, באמצעות חיבור תקשורת בהתאם לשאר מערכות 0%הספק יהיה בעל אפשרות לעמעום עד 

שורת תהיה אפשרות עתידית המכרז, על פי המופיע בפרקים הקודמים. בנוסף על חיבור התק

לחיבור רגש מקומי להפעלה על פי עוצמת אור או תנועה. צריכת הספק ללא עומס לא תהיה 

או  0-10Vתהיה אפשרות לעמעום בפיקוד  DRIVERלשעה. כמו כן לספק כח  1W -גדולה מ

 .PLC ,TWISTED PAIR ,RFבתשתית  DALIבפרוטוקול 
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 ותקופסאת חיבורים לעמודי תאורת רחוב .1

 .ההתקנה לתנאי ובהתאם לצורך בהתאם קלפה עם חיבורים קופסת תתוקן .2

 קופסת או, משוריין מפוליאסטר עשויה מ"ס 15*15*10 במידות תהייה הקופסה .3

CI אטימות בדרגת חוץ בתנאי להתקנה מתאימה IP65 ,הנסגר מכסה כוללת 

 .ברגים באמצעות

 אטמים בעזרת אטומים יהיו הצנרות או/ו הכבלים של והיציאות הכניסות כל .4

 .כנדרש

 תקינה להתקנה הנדרשים והחיזוקים האביזרים כל עם מותקנת תהייה הקופסה .5

 .התאורה עמוד על

 ע"שו או ABB תוצרת 10KA  /6AC קוטבי-דו ז"מא בתוכה תכלול הקופסה .6

 לפאזות הסתעפות ומהדקי הארקה פס, פלסטי כיסוי, אפס ניתוק עם, מאושר

 .ולאפס

 מגלן" או, BC-3 או BC-2 מדגם SOGEXI כדוגמת יהיו ההסתעפות מהדקי .7

 ".פלסטיקה

 בצבעים ויהיו, המתחברים והמוליכים הכבלים לחתך יותאמו המהדקים .8

 (.האפשר במידת) והארקה, אפס, לפאזות תואמים
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 כבלים ומוליכים

 קרקעית-תת להתקנה המיועד מסוג הסעיף בתיאור כמוגדר יהיו הכבלים כל .1

 שבהם הכבלים קצוות. מ׳ 1 כל הטבעה עם אש-חסיני ויהיו, וולט 1000 של ולמתח

 לחתך מתאימים כבל נעלי באמצעות יחוברו, שזורים מוליכים עם גידים ישנם

 הכבל. הגידים

 .547 ישראלי תקן תו עם תקניים יהיו ים .2

 קובץ לפרסום בהתאם יהיה לציוד או/ו למהדקים חיבורם במקומות הגידים צבע .3

 :כמפורט  5656 תקנות

 -חילופין  לזרם מוליכים של הבידוד צבעי

 

 

 החדשות 5656 לתקנות בהתאם
 לתקנות בהתאם

 הישנות
 המוליך

חום במעגלים תלת-מופעים, יש להוסיף סימון 

   המתאיםהמציין שייכות כל מוליך למופע

חום, כחול או 

 סגול
 מופע

( Nאפס ) שחור כחול

 (PEהארקה ) צהוב/ירוק צהוב/ירוק

 שחור כחול עם סימון בצבע צהוב ירוק בכל קצה

 שבכניסת קו PENהמחבר בין מוליך ה- 

הזינה למבנה ובין פס השוואת פוטנציאלים 

של המבנה 
  המשמשים בצרור יהיו בצבע שחור ויסומנו בהתאם לייעודםPEN( ו- N* מוליכי מופע, אפס )

 
 

 המוליכים של הבידוד צבעי, חדשים מעגלים נוספו בהם, ישנים חשמל מתקני .1

 .החדשות בתקנות לנדרש להתאים צריכים החדשים במעגלים

 הם, כחול שלהם הבידוד שצבע, מהמוליכים חלק בו מצב יתכן אלה במתקנים

 (.החדשים במעגלים) אפס מוליכי הם אחר וחלק( ישניםה במעגלים) מופע מוליכי

 ״זהירות: בנוסח אזהרה שלטי יותקנו, מוליכים הוחלפו שבו, קיים במיתקן .2

 מוליך או( N) אפס מוליך שיסמן יכול במתקן מוליך בידוד של הכחול הצבע

 .מופע״
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 ממנו הניזון שבקו משנה לוח בכל והן הראשי בלוח הן יותקן, כאמור שילוט .3

 .כאמור שינוי בו בוצע שרוא

 .מ"מ 6 בגודל אדום כתב לבן רקע' סנדביץ שלט יהיה השלט .4

 

 

 מוליכים .ד

 בצבעים" ט" מוליך" סי.וי.פי" פלסטי בידוד עם נחושת מוליכי יהיו מוליכים

 וולט 750 של למתח יתאימו המוליכים, והארקה אפס, הפאזות עבור תקניים

 .473 מס׳ ישראלי לתקן בהתאם

 לקצוות יחוברו הכבל נעלי. כבל בנעלי יצוידו השזורים ליכיםהמו קצוות

 .לכך המיועדת לוחצת צבת י"ע המוליכים

 

 כפי שילוט ועם הקודם בסעיף המצוין כפי בצבעים יהיו המוליכים קצות צבעי

 .הקודם בסעיף המצוין

 

 מפסק אוטומטי זעיר )מא"ז( 08.06.05

 הניתוק כושר, אחרת שבמפור נאמר לא אם אך 745 ישראלי תקן לפי יהיה המא״ז

 10 של ניתוק לכושר תהיה הבדיקה, I.E.C 898 לתקן ויתאים ק״א 10 לפחות שלו

 מאחד יהיה המא״ז אזי אחרת בכתב הוראה ניתנה לאאם  .הנ״ל התקן לפי ק״א

 ,״KLOCKNER MOLER״, ״ABB״, ״MERLIN GERIN" :הבאים היצרנים

"SIEMENS" ,״LEGRAND״,״F&Gמאושר ש״ע או, ׳׳. 

 

 מהדקים 08.06.06

 חיבור מהיר , עםDINכל המהדקים שיותקנו בלוחות יהיו מסוג מסילה לפס  .1

או ש״ע, וישאו מס׳  SOGEXI ״,WAGOו/או עם ברגים כדוגמת ״פניקס״, ״
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 חרושתי למעגל וסדר פאזות.

 חיבור מהיר מהדקי החיבורים בתוך תיבות הסתעפות למאור וכח, יהיו מסוג .2

 ״.WAGOכדוגמת ״

 בצבעים לחתך הכבלים והמוליכים המתחברים, ויהיו המהדקים יותאמו .3

 תואמים לפאזות, אפס, והארקה)במידת האפשר(.

 

 שילוט 08.06.07

 )קיימים וחדשים( כל כבל וכל מוביל ישולטו בשלט חרושתי בלוחות חשמל .1

כדוגמת ״חבקי דגל״ של חברת ״לגמד״ או ש״ע המאושר, שילוט כנ״ל יעשה גם 

כמו כן, אותו שילוט  ת למספר מעגלים.בשוחות מעבר, ותיבות מעבר משותפו

יותקן בקוים המותקנים גלויים במרחקים התקניים ולפני ואחר מעבר דרך 

 מחיצה.

)קיימים וחדשים( כל מוליך הנכנס למהדק כל שהוא ־ מהדק ציוד  בלוחות חשמל .2

או מהדקים לכניסה ויציאה מהלוח ־ ישולטו בשרוול עם מספר חרושתי לזהוי 

 ים לסימון שבתוכניות.המוליך אשר יתא

 )קיימים וחדשים( השילוט החיצוני על גבי הלוח ועל גבי לוחיות בלוחות החשמל .3

הכיסוי של ציוד הלוח יהיה מסוג שלטי ״סנדביץ׳״, כתב לבן על רקע שחור. כל 

לא יותר שלט משותף למספר  שלט מחוזק בנפרד ע״י שתי מסמרות פלסטיים.

בצד הפנימי של הלוח כלומר כאשר מסירים  ט.פרטי ציוד וכן לא יותר הדבקת של

את הכיסוי של חזית הציוד, כל פריט ציוד ישולט בשלט חרושתי מיועד לשילוט 

 אשר ניתן להדביקו. לכל פריט ציוד שלט נפרד.

 )קיים וחדש( בנוסף לשלט שעל גבי הלוח ועל גבי לוחיות כיסוי הציוד בכל לוח .4

ס״מ עם כל  5X5ור שדה יהיה בגודל )פנלים( יהיו שלטים לכל שדה. שלט עב

ס״מ עם כל  10X10מ״מ. כמו כן יהיה שלט ראשי ללוח בגודל  6כיתוב בגובה של 

 מ״מ. 10כיתוב בגובה של 

 שילוט על דלת לוח חשמל בהתאם לתקנות חוק החשמל כדוגמא: .5
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 בצבע אדום ------------------"סכנה חשמל" בגודל                               

 UPSמעגלי  \לוח משני  \סימון לוח ראשי                               

        

 :בשלט הראשי ירשם 

 מספר או שם הלוח. .1

 מאיזה לוח הלוח מוזן, ומס׳ המעגל המזין. .2

 סוג הקו המזין וחתכו. .3

 אורך הקו המזמין. .4

.ט כבל ט.ב – 42מוביל פ"ד  5מעגל מס'  3מוזן מלוח מס'  3/2"לוח מס'  דוגמא:

 מטר". 40( ממ"ר באורך 6*5)

 מכל מפסיקים, תקע בתי כגון מעגל בסוף וציוד והסתעפות מעברשילוט של תיבות  .5

 כתב לבן רקע, חרוט קשיח מבקליט ״סנדביץ׳ שלט ע״י יעשה, כונותמ, שהוא סוג

 השלט. המפסק וסימון מעגל מס׳ מאור מפסק ולגבי מעגל מס׳ ירשם בשלט .שחור

 .״פטנט״ מסוג ברגים באמצעות, רהקי על התיבה או/ו הסופי לאביזר בסמוך יקבע

 .בקלות בו לקרוא ניתן יהיה אשר במקום יקבע השלט

 מאלומיניום תקני שלט ע״י יעשה, בשטח קרקעים תת כבלים תוואי, שילוט לאורך .6

 בראש יהיה השלט .המזין הלוח של מעגלים ומספרי לוח ומס׳ יופיע שבו מרובע

 ברזל לוחית מרותכת התחתון ובקצהו. בטון ממולא 2״ לבןמגו מצינור עמודון

 ס״מ 60, ס״מ 150 של באורך הצינור. מ״מ 4 עובי ס״מ 40X40 של בגודל מגולבנת

 .באדמה יהיו ממנו

 :יעשה הקו לאורך זה שילוט

 .מ׳ 50 כל ישר בקו

 .הקו של פניה בכל

 איטומים 08.06.08

 יכנסו שלא כך היציאה לבצע יש למבנה מחוץ אל יוצאת החשמל שצנרת מקום בכל .1

 ואטימת מטה כלפי בזוית יציאה ע״י זאת. המבנה לתוך וחרקים מים זו צנרת דרך
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 ,לצינור הקיר שבין במרווח, בקיר שנוצר הפתח, אטימה סיליקון ע״י בקצהו הצינור

 .אטימה חומר ע״י יאטם

 לקומה מים יחדרו לא המעבר פתחי שדרך לוודא יש קומות בין צנרת במעבר .2

 שעוברת במקום,הריצוף מעל ס״מ 7 של בטון הגבהת יצירת ע״י זאת, נההתחתו

 יציקת. הצינור מהיקף ס״מ 6 לפחות הצינור צידי יכסה ההגבהה שבטון כך, הצנרת

 תעבור אשר הצנרת. מהריצפה נפרד בלתי חלק ותהיה הריצפה לבטון תחובר הבטון

 מאליו הכבה מסוג יהותה, מחברים וללא פסק ללא שלמה תהיה זו בטון יציקת דרך

 של במקרה אש חדירת מפני אטימה תהיה לשניה אחת קומה בין צנרת של במעבר

 .שריפה

 לכ״א מותאמים פתחים ע״י תעשה, העליון בחלק חשמל ללוחות צנרת כניסת .3

 והפח תעלה או/ו הצינור בין המרווח. הלוח של העליון בכיסוי, תעלות או מהצינורות

 .סיליקון באטימת יאטם

 ללוח תחדור לא זו נזילה, המבנה מתיקרת נזילה תהיה שאם כך יבנה חשמל לוח כל .4

 .ללוח מים נזילות מפני אטימה יהווה הלוח של העליון הכיסוי, כלומר

 כגון מתברגים סופיות באמצעות תעשה הלוח של העליון בחלק כבלים כניסת .5

 .אנטיגרון״ ״סופיות

 

 לוחות חשמל חדשים 08.06.09

 כללי

(, ISO 9000) 2002בעל הסמכה של מכון התקנים הישראלי לתקן  יצרן הלוחות יהיה

ללוחות חשמל  1419ויהיה מאושר על ידם ליצור לוחות לפי תקן ישראלי מס׳ 

 .חדש 61349ותקן 22  -מתועשים, ולתקן ישראל מס׳ ת׳

 מ״מ עובי, )אלא אם נאמר 2הלוחות יותקנו בארגזי פח פלדה ״דקופירט״  .1

בצבע יסוד וצבע גמר אלקטרוסטטי, הצבע הן היסוד במפורש אחרת(, צבועים 

 7-10והן הגמר יהיה עמיד בפני לחות וימנע החלדה. הלוח יוצב על הגבהה של 

בלוח יהיו פתחי אורור  ס״מ מהרצפה בתנאי שאין התנגשות עם דרישות אחרות.
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 מכוסים במסננות כדי לאפשר איוורור יעיל ומניעת כניסת לכלוך וזבובונים ללוח.

 מ״מ 1.5ציוד החשמלי יחוזק לקונסטרוקצית ברזל ויכוסה בלוחות פח)פנלים( ה .2

 עובי, באופן שרק מתגי ידיות הפעלה, ראשי נתיכים, וכיסויים לנורות סימון,

 יבלטו כלפי החזית מעבר ללוחיות.

 ם שדה מהדקים ופסי צבירה יכוסו בפנלים כנ״ל, כך שבחזית לא יראו כל מוליךג .3

 2ה ותדרש דלת ללוח החשמל אזי הדלת תהיה אף היא מפח ומגע חשמלי, במיד

 מ״מ עם צביעה כמפורט לעיל ועם צירים. הדלת תסגור את כל המפורט לעיל.

 כלומר עם פתיחת הדלת יראו רק פנלי הפח המכסים את הציוד החשמלי.

 א׳ יותקן בנוסף לשילוט הרגיל גם שילוט 63למאמ״תים ומפסיקים שמעל  .4

 הפעלה של המתג או המפסיק.המראה את כיוון ה

בלוחות אשר אין להם גישה מאחור, יש לדאוג לאפשרות פירוק כיסוי הפח  .5

 מהחזית לשם גישה נוחה לכל חלקי הציוד.

)באופן שפס האפס יהיה בחתך  הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה .6

וד וכח זהה לזה של הפאזות( וסרגלי מהדקים לכל המעגלים. כל המוליכים לפיק

המתחברים מהציוד שבלוח אל המהדקים, ישולטו עם סימונים מיוחדים 

המושחלים לתוך המוליכים משני קצותיהם. )סימונים מפלסטיק(. הסימונים 

המהדקים בלוח ישולטו, כל חיבור לפס  ישאו את מספרי המעגלים וסדר הפאזות.

י סימון כל המעגלים יסומנו בשלט אפס ולפס הארקה ישולט בחיבור לפס.

 פנימיים ברי קיימא. הסימון על השלט יהיה זהה לסימון על התוכניות.

לפחות ממספר המעגלים)אלא אם  30%מבנה הלוחות וגודלם יאפשר תוספת של  .7

צויין במפורש אחרת( המצויינים בתוכניות. המהדקים בלוח יותאמו לכבלים 

קטן ביותר בכל מקרה, המהדק ה נכנסים ויוצאים מהלוח בהתאם לתוכניות.

 ממ״ר. 6יתאים לחיבור מוליך של עד 

מהדקי היציאה יהיו מתוצרת חברה בעלת מוניטין רב וישאו תקנים בינלאומיים  .8

(, כדוגמת ״פניקס״, או ״ווידמילר״, או ״ווגו״ או ש״ע VDE ,I.E.C) מוכרים

 מאושר.



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

59 

מהדקי האפס והארקה יהיו מסוג לשונית לוחצת על המוליך ולא בורג שלוחץ  .9

 ירות על המוליך.יש

הקבלן אחראי על התאמת מבנה הלוח והמידות למקום המיועד לו ולהכנסתו  .10

 לבניין.

 כאשר) לעין הנראה אביזר כל עבור! נפרד מסנדביץ יהיה, הלוח בחזית השילוט .11

 יהיה בשלט רגילה לכתובת בנוסף.הלוח בחזית( דלתות ויש במידה פתוחות הדלתות

 עם יהיה והלוח במידה, כן כמו, נומינלית זרם ועוצמת המעגל מספר גם בו רשום

 .בלוח הדלתות ידיות פתיחת כיוון על המורה סנדוויץ שלט להתקין יש דלתות

 שם: יצויין שבו ס״מ 10X10 בגודל אדום רקע על לבן בכתב שילוט ישא לוח כל .12

 כבל וחתך סוג,המזין בלוח המעגל מספר, המזין הלוח ומספר שם, הלוח ומספר

 .זיןהמ ההזנה

כל לוחות החשמל לרבות של בתי הספר, מרכזיות התאורה מגרשי הספורט, יסופקו  .13

בהתאם לרמת ההגנה והאיטום שיקבעו ע"י המזמין לרבות צילינדרים מותאמים, 

, כולל מפתח מאסטר מתאים ע"פ דרישת קרית שמונה הכלכליתהחברה לדגם 

 המזמין וללא תוספת תשלום.

 המפקח למהנדס למסור יש, החוזה חתימת לאחר םושבועיי הלוחות ביצוע לפני .14

 ורשימת, בהם המותקנים האלמנטים כל על הלוחות ומבנה, קוויות חד תוכניות

 התוכניות. למעשה הלכה הלוחות לביצוע לגשת, אישורם לאחר ורק, השילוט וצורת

 .לפחות העתקים 3 ־ ב ויוגשו, תיב״ם באמצעות מומחה שרטט ע״י משורטטות יהיו

 ואת, ללוח ההגבהה את בחשבון לקחת יש, החשמל לוחות עבור המחירים במתן .15

 .תוספת כל תשולם לא עבורם אשר, הלוח הארקת

 

 הארקת הלוח תתבצע כדלקמן: .16

 ע"י מוליך הארקה לפס השוואת פוטנציאלים. .א

באמצעות מוליך נחושת מבודד מפי וי סי בחתך המתאים לחתך  .ב

 "האפס" בקו המזין.
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 את לשים ובתוכו מפלסטיק נרתיק לוח בכל להתקין הקבלן על, העבודה גמר עם .17

 במהדורה התוכניות של דיסקט למזמין לספק וכן, הלוח של המעודכנות התוכניות

 .ביותר המעודכנת

 פאזות סדר בדיקת ביצוע ולפני, מוסמך בודק בדיקת לפני ללוח חשמל לחבר אין .18

 .מתחים ורמת

 

 התקנת צינורות 08.06.10

 המעבר תיבות ובין וההסתעפות המעבר תיבות לבין החשמל לוח בין הצינורות .1

 .מחבר כל ללא שלמים יהיו עצמן וההסתעפות

 תבוצע כפולה או/ו אקוסטית בתקרה שאינם הסמויים הצנורות בהתקנת העבודה .2

 .הזיון לרשת מתחת תעשה והנחתם המפקח המהנדס הוראות לפי היציקה לפני

 לכל ס״מ 5 של בטון בשכבת תםהנח עם מיד וגנועי בריצפה העוברים צינורות .3

 .אורכם

 חוטי להכניס הקבלן על. וכר טלפון צנורות,שמורים:כגון מוליכים ללא הצנורות בכל .4

 .מ״מ 6-מ יפחת לא שקוטרם מניילון משיכה

 של בקוטר סרוג מנילון חוט להשחיל יש ח״ח של ההזנה לכניסת המיועדים בצנורות .5

 .מ״מ 8

 :החדש קןהת לפי הצינורות מידות .6

 תקן לפי מוחלף( זה במכרז הקיים)מ״מ 16 של פנימי קוטר בעל כפיף צינור: לדוגמא

 מ״מ 16 פנימי קוטר בעל שרשורי צינור, מ״מ 20 חיצוני קוטר בעל בצינור חדש

 .וכדומה 25 או 20 חיצוני קוטר בעל בצינור חדש תקן לפי מוחלף

 מ״מ. 8שיכה מניילון כבל טלפון ראשי יש להשחיל חוט מ לכניסת המיועדים בצנורות .7

במקרה של צנרת בתקרה אקוסטית, אין להניח את הצנרת בתוך התקרה, אלא יש  .8

לחזקה לתקרת הבניין ע״י תפסנים ו/או לחזקה לקונסטרוקצית התקרה לאחר 

 בניית התקרה האקוסטית.

בכל מקרה שהצנורות לא יונחו ביציקה, יש להשתמש בצנורות פלסטיק ״בלתי  .9
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 או ירוק(. דליקים״)צבע כחול

 

 :בלים בצנורות כל עודכלהשחיל מוליכים וחל איסור  .10

 תוכניות יצרן הלוחות לא אושרו לביצוע. א.

 לא נגמרו עבודות הטיח והריצוף במידה וכאלה נדרשו. ב.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי חל איסור להשתמש בצינורות שרשוריים בתוך  .11

 16 -ד ו/או פ״נ שקוטרם קטן מהמבנה וכמו כן אין להשתמש בצינורות מסוג פ״

 מ״מ. כל חריגה מהנחיה זאת,תגרום לדרישה לפירוק הצנרת שהותקנה.

 

 או חציבה ועבודות עפר\חפירה ו 08.06.11

, HOTהקבלן נדרש לבצע גילוי תשתיות קיימות על חשבונו, לרבות תשתיות חח"י,  .1

 בזק, גז,  רמזורים, מים, ביוב וככל שידרש.

חלקת גינון עירונית, כמו כן במידה ונדרש הזזת הקבלן נדרש לבצע תיאום עם מ .2

צמחיה עליו להשיב המצב לקדמותו בגמר עבודה בתאום מחלקת גינון, חל איסור 

גדרות דקורטיביות או לגזום צמחיה ללא אישור מחלקת  \לפרק גדרות בבטחיות 

 הגינון העירונית או אגף שפע.

 \גדרות  \עה בצמחיה עירונית הקבלן ישא לנזק וידרש לשפות הערייה במקרה של פגי .3

 כדים. \אדניות 

 כל תוכרנה ולא העפר עבודות ביצוע לפני השטח את בדק כאילו הקבלן את רואים .4

 .קיימת קרקעית תת בתשתית פגיעה כל. השטח תנאי הכרת אי בגין תביעות

 \אלא אם כן נאמר אחרת על ידי המזמין  CLSMכל חפירה חצייה תומלא בשכבת  .5

 המפקח.

 \ם כי במידה ויגרם נזק לתשתית קיימת בכפוף לכל דו"ח נזק של המזמין מוסכ .6

 . חשבונו עללתקן את הנזק  הקבלןהמפקח, ידרש 

 לנזקים מאחריותו הקבלן את משחררת אינה המפקח ע״י החפירה תוואי אישור .7
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 .קיימות קרקעיות תת לתשתיות שיגרמו

 

 בריכת מעברים לכבלים 08.06.12

 :לולכת החפירה .1

 .אחר מפריע גורם כל או העליונה יההצמח סילוק .א

 .הנדרש בעומק תעלה חציבת או/ו חפירת .ב

 בתעלה הכבלים או הצינורות הנחת עבודות בזמן החציבה ופסולת העפר אחסנת .ג

 .כיסוייה ועד

 אך כנ״ל וריפוד, החשמל צנורות ומעל מתחת ס״מ 10 של בשכבה חול ריפוד .ד

 .טלפון צינורותל עלמ ס״מ 30 ו־ מתחת ס״מ 10 של בשכבה

. בחפירה המונח הכבל תוואי לאורך ס״מ 5X22X44 מרצפות של והנחה אספקה .ה

 (.מוביל צינור ללא מונח שהכבל בתנאי זאת)

 .אחידה שכבה קבלת עד והידוקן, שכבות,בשכבות החפירה כיסוי .ו

 .החפירה ביצוע לפני שהיה כפי התחלתי למצב השטח הבאת .ז

 אזהרה שלטי כולל, בה העבודה ביצוע בזמן התעלה זקתלהח אחראי יהיה הקבלן

 .תוספת כל תשולם ללא הנ״ל עבור. וכו׳ גידור, לאנשים

 לכל אחיד יהיה הנחתם שיפוע. ״תקע־שקע״ מסוג יהיו קשיח ופלסטיק בטון רותנוצ .2

 כמקובל ״זיגזגים״ וללא ישרה ההנחה, היקפם לכל יבוטנו והם התוואי אורך

 .סניטרית אינסטלציה בעבודות העובד מקצוע בעל ע״י וצעותב סניטציה בעבודות

מ״מ קוטר, אלא אם  8לכל סוג שהוא של צנורות יושחלו חוטי משיכה מניילון  .3

צויין במפורש אחרת. בכל המקרים יותקנו בצנורות פקקים מתאימים שימנעו 

 .כניסת מים או לכלוך לתוכם
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לחפירה. כל החפירות,  מחיר הבריכה יכלול גם את סילוק העצמים המפריעים .4

החצץ בתחתית, פתיחת הפתחים בדופן הבריכה, סילוק שאריות העבודה, כיסוי 

ס״מ כורכר גרוס, ובמדרכת אספלט  20בהיקף הבריכה בשכבה עליונה של 

ובכביש ־ תיקון האספלט למצב בו היה לפני ביצוע העבודה. מכסה הבריכה 

ם וגם אלה שאין בהם כבלים והבריכה עצמה. איטום כל הצינורות שבהם כבלי

 באמצעות מרק פלסטי וסימון על גבי מכסה הבריכה כמפורט במפרט.

 

 הארקות 08.06.13

 
  (.3/4מ"מ )" 19אלקטרודות הארקה יהיו ממוט פלדה מצופה נחושת, בקוטר  .1

כל האביזרים יהיו סטנדרטיים להארקה. בין השאר יהיו מחברי לחץ קוניים )בין  .2

ש קידוח סובב, מחברים למוליכי הארקה חוליות המוט(, ראש החדרה, רא

 וכדומה.

מ' לפחות, בתוך קרקע מוליכה. במידה ובעת  6האלקטרודה תוחדר לעומק  .3

נתקלת האלקטרודה במכשול או בסלע, תוחדר אחרת במקומה בסמוך,   ההחדרה

  עד להשגת מלוא העומק הנדרש בתווך מוליך.

מה, תועמק האלקטרודה במידה ולפי בדיקות ההארקה לא תושג התנגדות מתאי .4

עד להשגת התוצאה הרצויה ו/או תותקן אלקטרודה נוספת )בהתאם להנחיות 

 המפקח(.

בהתקנה בקרקע סלעית או בלתי מוליכה אחרת, יבוצע קידוח אנכי )מיקרופייל(  .5

ס"מ שימולא בתווך מוליך )אדמה או חומר מאושר אחר(, בתוכו  40 בקוטר

  תותקן האלקטרודה.

 40תותקן שוחת בקורת מחוליית בטון טרומי בקוטר )פנימי( לכל אלקטרודה  .6

. 8tס"מ, עם טבעת גג וכיסוי ב"ב מסוג "מדרכה" לעומס  50ובעומק  ס"מ 
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השוחה תמולא עד מחצית גובהה בחול נקי או חצץ לבן )ראה גם הנחיות לביצוע 

 שוחות(.

 ארקה.לכניסת מוליכי ה ”½1בתחתית השוחה יותקנו שרוולים פלסטיים בקוטר  .7

כן תסומן -לא לפרק!". כמו -תוך השוחה יותקן שילוט סטנדרטי "הארקה  .8

  השוחה ע"ג המכסה בסימון סטנדרטי להארקה בצבעים צהוב/ירוק.

 -ערך ההארקה המתקבל יתאים לדרישות התקן וחברת חשמל, אך לא גרוע מ .9

0.7.במידת הצורך יוספו אלקטרודות, עד להשגת ערך זה . 

 

 
 שוחות חשמל 08.06.14

 הכלכליתהחברה דגם וחות יהיו מחוליות בטון טרומי עם גג בטון ומכסה הש .1

  .ובאישור המזמין קרית שמונה

ס"מ מהשטח. בהתקנה  10בהתקנה בקרקע תבלוט השוחה )פני המכסה(  .2

  פני המכסה מלוכדים עם פני המדרכה. במדרכה, יהיו

ברזל עגול טבעות  2ס"מ לפחות, עם  20X20גג השוחה יבוטן בטבעת בטון בחתך  .3

מ"מ, למניעת הפרדתו מהטבעת. בהתקנה במדרכה, תבוצע השלמת יציקה  8

  סביב הגג עד לאבני הריצוף.

מכסה השוחה יהיה מבטון עם טבעת פלדה )ב"ב( ויתאים לעומס לפי המיקום  .4

 המתוכנן אך לא פחות מהמצויין להלן:

– טון )"מדרכה"( 12.5לעומס  בקרקע או מדרכה: .4.1

125B.  

או  250C טון )"כביש"( 25לעומס  מיסעה:בכביש או  .4.2

 .400D טון 40
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בתחתית השוחה, בדפנות יותקנו שרוולים פלסטיים בקוטר כנדרש  .5

 ציאת כבלים.וילכניסת 

תחתית השוחה תעובד בבטון. חדירת הצינורות לשוחה ייאטמו  .6

בבטון ויחולקו ע"מ לאפשר השחלה נוחה של כבלים, מבלי לפגוע 

תמולא השוחה עד מחציתה בחול נקי או  בבידוד. בשוחות הארקה

 חצץ לבן.

השוחה תסומן בסימון סטנדרטי לחשמל. שוחות הארקה יסומנו גם  .7

החברה בסימון "הארקה". בנוסף, תישא השוחה סמל מוטבע של 

 .קרית שמונה הכלכלית

סימון על מכסה השוחה יבוצע במפעל ע"י יציקה בתבנית עם תבליט  .8

מ"מ ועומק  5"י חריטת חריצים ברוחב של הסימונים הנדרשים, או ע

 מ"מ לפחות ומילויים בצבע עמיד כמפורט: 3

  חץ שבור, בצבע אדום. -סימול לכבלי חשמל  .8.1

 סימון תקני בצבעים צהוב/ירוק. -סימול להארקה  .8.2

ס"מ, עם מסגרת  60X60מכסה השוחה יהיה מיציקת פלדה במידות  .9

ונים האמורים פלדה שתבוטן ע"ג השוחה. המכסה יכיל את כל הסימ

לעיל ע"י יציקה בתבנית מתאימה בלבד, לפי דוגמה מאושרת ע"י 

 המזמין.

 HOT \שוחות מעבר עבור "בזק"  08.06.15

השוחה תבוצע עפ"י תקנות וסטנדרטי חברת  בזק, הקבלן נדרש לקבל את אישור חברת 

טרם התחלת העבודה ולהציג את אישור חברת בזק למנהל מחלקת החשמל  HOT \בזק 

 קוח.או לפי\ו

 עבודות פרוקים 08.06.16

עבודות פרוקים תבוצענה במקצועיות והטיפול בציוד יבוצע בהתאם  .א

  להנחיות ההתקנה המפורטות לעיל.
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החברה זרועות ופנסים קיימים יפורקו מהעמודים ויועברו למחסני   .ב

  .קרית שמונה הכלכלית

עמודים יפורקו בזהירות בכלים מכניים בעלי רצועות עור, יועמסו  .ג

כשהם שלמים ללא  קרית שמונה הכלכליתהחברה חסני  ויועבר למ

 פגם.

 כבלי החיבורים ינותקו ויפורקו. .ד

היסודות יישלפו מהקרקע באמצעות מנוף או בחפירה. יש לוודא  .ה

שלא נגררים עם היסודות כבלים, צינורות וכדומה. היסודות הישנים 

קרית  הכלכליתהחברה יועמסו ויסולקו לאתר פסולת שיאושר ע"י 

 .השמונ

תיקון מדרכה יבוצע על ידי מילוי הבור במיטב האדמה המקומית  .ו

ס"מ תוך כדי הידוק כל שכבה ע"י מכבש ידני דופק.  30בשכבות של 

ס"מ עליונים של הבור ימולאו על ידי חול ים מנופה. תיקון סופי  20

של המדרכה יבוצע על ידי הקבלן בהתאם להוראות מחלקת 

 . ת שמונהקרי הכלכליתהחברה תשתיות של 

 

 עמודי תאורה 08.06.17

מחיר עמוד התאורה יכלול גם את כל החומרים, העבודה, והתאומים הדרושים כדי 

לקבלו מוצב בשטח קומפלט, לרבות, מגש אביזרים, דלת עם כבל אבטחה, מתקן דגלים, 

אדנית, הכנה שקע חשמל ושקע רמקול, מספור וככל שידרש בכפוף להוראות המזמין. 

 35X3.5יכלול גם את צביעתו, סימונו, פס הארקה מגולוון בחתךהמחיר לעמוד פלדה 

 מ״מ בין לוחית יסוד העמוד ובין בורג הארקה שבעמוד יכלל אף הוא במחיר העמוד.

 עמוד תאורה פרוק .א

  פרוק עמוד/זרוע אשר נפגעו או יועדו להחלפה, יכלול:
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הבטחת רציפות חשמלית )הזנה + הארקה( לשאר העמודים  .1

ם למעגל. הרציפות החשמלית תהיה קבועה ברחוב המחוברי

 או זמנית, בתאום וע"פ הנחיות המזמין עם המזמין.

הובלת העמודים/זרוע למחסן המועצה או הקבלן בהתאם  .2

 ומסירתם תמורת קבלה. מזמיןלהוראת נציג ה

 שום ביומן עבודה/כרטסת הציוד.יר .3

, יותקן קרית שמונה הכלכליתהחברה בהתאם להוראות נציג  .4

  חר במקום זה שפורק.ציוד א

במידה והפרוק יכלול סילוק סופי של העמוד, אז העבודה  .5

תכלול חיתוך על ידי מבער/משור חשמלי של העמוד לרבות 

  הבטחת רציפות חשמלית כאמור לעיל.

מטר  1התקנת עמוד גולם תואם לעמוד המפורק/פגוע בגובה  .6

צבוע בצבע אזהרה בולט כולל פתח לחיבור כבלים ע"י 

ם תואמים בקופסא בעלת בידוד כפול. פלטת בסיס של מהדקי

העמוד תותאם לברגי יסוד קיימים ע"מ לחברם. במידה 

וקיימת פגיעה בברגי היסוד יותקן מיכל הסתעפות לכבלים 

קרקעיים כדוגמת בזק תוצרת ענבר מיכל הסתעפות זה -תת

 הינו תחליף לעמוד גולם ולא יתקבל בגינו תוספת תשלום . 

 זה כוחו יפה גם לגבי פנסים וזרועות במידה וידרשו. סעיף :הערה

 מספור עמודים .ב
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קרית  הכלכליתהחברה כל עמוד פרטי ימוספר בהתאם להנחיות נציג 

ס"מ.  7:5המהנדס. הספרור יהיה על ידי שבלונה בגודל של  /שמונה

 .בצבע שחור צבע הספרות יהיה בלתי מחיק

ר המרכזיות ועמודי התאורה יסומנו בהתאמה כאש
 המספור יתיחחס לנתונים הבאים:

 (.14עד  1מס' שכונה )לפי חלוקה ממס'  .א

והלאה  01מס' מרכזייה )לפי כמות ממס'  .ב
 בהתאמה(.

מס' סידורי של העמוד לפי הקו ממס'  .ג
 והלאה בהתאמה. 001

מס' סידורי של העמוד בהסתעפות ממס'  .ד
 והלאה בהתאמה )קו משני(. 001

 

 

 שיפוץ עמוד/זרוע .ג

 רוע יכלול:שיפוץ עמוד/ז

מבחינה מכנית לצורה המקורית לפני  החזרת העמוד/זרוע .1

 הפגיעה/תקלה זאת בתנאי שלא תהיה החלשה מיכנית של הציוד.

  הסרת הצבע הקיים כמפורט במפרט הטכני המיוחד. .2

 2 -התזה באבץ קר כולל שכבת צבע מקשר  ו -צביעה מחודשת  .3

בגוון לפי שכבות צביעה עליונה כמפורט במפרט הטכני המיוחד 

 .קרית שמונה הכלכליתהחברה הנחיות  



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

69 

 

 יסוד בטון לעמוד תאורה 08.06.18

יחידת מחיר ליסוד בטון תכלול גם חפירה לצורך יסוד הבטון. חומרי יציקה, ברזלי 

זיון, ברגי יסוד, דסקיות ואומי ברגי היסוד, לוחיות הפלדה, צנורות המעבר עבור 

כל עבודות התפסנות הדרושות לשם הכבלים כולל הצינור השמור, חיבורי הארקה, ו

 כמו כן ישור השטח והשבתו לקדמותו וסילוק כל הפסולת.

 

 
 פנסים, נורות ואביזרי עזראחזקת  08.06.19

: כי כל עבודות אחזקת הפנסים, הזרועות והעמודים, מובהר

תתבצע ע"פ כל הוראות הבטיחות בעבודה, בדגש על הנחיות 

בדים שברשותם המוסד לבטיחות וגהות לעבודת גובה, וע"י עו

רשיון לעבודת גובה, כנדרש בתקנות. כמו כן, הזוכה ידרש להצמיד 

למנוף עגלת חץ, בהתאם להוראות משרד התחבורה, וסוג הכביש, 

 זאת ללא תוספת תשלום. 

 

 ניקוי פנס/שלט/תמרור

יבוצע בזמנים שיקבעו בתאום עם נציג המועצה. במקומות  .1

מיוחד )צמתים(.  שבהם האבק ותנאי הניקיון גרועים באופן

 הניקוי יבוצע  בכפוף להוראת המזמין או המהנדס .

הניקוי יבטיח הסרת האבק והלכלוך בצידו הפנימי  .2

והחיצוני של הפנס, כולל הנורה. בזמן הניקוי יהיה על 

הקבלן להקפיד על עבודה זהירה, כך שלא תווצרנה 

 שריטות ופגיעות בפנס.

ניקוי רכב ואילו  ניקוי האבק מבפנים יעשה על ידי מטלית .3

 ייעשה כדלקמן: כתמים
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ניקוי  -כיסוי קדמי העשוי "פרספקט" או פוליקרבונט"  .3.1

 במים חמים וסבון.

ניקוי החלק הקדמי במים  - מחזיר אור עשוי מזכוכית.3.2

חמים וסבון, או באמצעות מטלית טבולה בחומר על 

בסיס כוהל )יש להיזהר מפגיעה בציפוי אחורי של 

 הזכוכית(.

ניקוי באמצעות מטלית  - ור עשוי מאלומיניוםמחזיר א.3.3

 רכה.

 כל חומר ניקוי. - מחזיר אור עשוי אמאיל.3.4

 ניקוי באמצעות מטלית רכה. - נורה.3.5

 

 ניקוי פנס/שלט/תמרור .ה

יש להסיר מכסה אחורי/מסגרת, לשטוף במי  -בניקוי של הפנס/תמרור/שלט 

ם נקיים, סבון באמצעות מטלית רכה, ולשטוף מי סבון על ידי טבילה במי

 .המכסה/מסגרת ייובש על ידי תליה ולא על ידי ניגוב

 צביעה .ו

תעשה בחלקו החיצוני של הפנס, הזרוע, קופסת האביזרים, עמוד מתכת פרטי 

וכו'. הצביעה תעשה בהתאם להחלטת המזמין, ותהיה ע"פ הנחיות צביעה 

 המופיעות במפרט הטכני המיוחד.

 החלפת נורות .ז

הביצוע  אחת לשבוע. -ש לקבלן מטעם המזמין תעשה לפי הודעה/דווח שיוג

הנורות שתותקנה במקום הפגומות תהיינה מסוג  יאושר על ידי המזמין.

 על המפרט הטכני. שיאושר על ידי המזמין

 סימון נורות .ח
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כל נורה חדשה אשר תותקן בפנס תסומן בצבע בלתי מחיק ועמיד לחום. 

 הסימון יכלול פירוט חודש ושנת ההתקנה.

 פנסשיפוץ ה .ט

 שיפוץ פנס יכלול:

 פרוק הציוד הקיים בתוכו ובדיקתו. .1

 ניקוי וצביעתו כאמור לעיל. .2

 החלפת הנורה. .3

 החלפת הציוד )משנק, קבל, מצת וכו'(. .4

 פרוק אביזר קיים ממקומו והרכבתו במקום חדש בכפוף להוראה כתובה 08.06.20
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. ןהקבל י"ע סופק כאילו האביזר על יחולו ובדיקות אחריות כולל החוזה תנאי כל .1

 את המזין מהקו המתח פירוק לוודא הקבלן על הקיים האביזר פירוק בזמן

 סכנת תהיה שלא כך האביזר את המזינים המוליכים ופירוק, האביזר

 .מתח עם שיישארו ממוליכים כתוצאה התחשמלות

 בו למקום האחראי עם יתואמו הפירוק לפני האביזר ובדיקות הפירוק פעולות כל .2

 בו במקום התקין העבודה למהלך יפריעו לא הקבלן ולותשפע כך, האביזר נמצא

 שלאחר בשעות תעשנה אלו פעולות, צורך יהיה וכאשר, הקיים האביזר נמצא

 .במקום העבודה שעות

 בו וימצאו ובמקרה האביזר פעולת לוודא הקבלן על, הקיים המתקן שיפרק לפני .3

, החשמל וניתוק הפירוק לפני עוד למפקח בכתב כך על ידווח פגמים או תקלות

 והחלטת הפגם תיאור עם פגום נמצא האביזר שאומנם מהמפקח אישור ויקבל

 שאין מקרה בכל. בחדש האביזר את להחליף או הפגם את לתקן אם המפקח

 את רואים, המתח ניתוק ולפני הפירוק לפני שנמצא הפגם על המפקח של אישור

 מאבק האביזר לנקות הקבלן ועל תקין במצב אותו קיבל הקבלן כאילו האביזר

 שלם תקין במצב במקומו התקנתו לאחר ולמסרו הברגים את בו ולחזק ומלכלוך

 .ועובד

 

 תשלום בגין שעות עבודה 08.06.21

 

 . מהמפקח מוקדם אישור טעונה בתשלום עבודה שעות השקעת .1

 :ויכללו הכמויות כתב לפי ייקבעו עבודה שעות מחירי .2

 ע״י יסופקווכד' אשר , יגומיםפ, הרמה מתקני, מכשירים, עבודה בכלי שימוש .א

 .הקבלן

, מכשירים, עבודה כלי, עובדים להובלת הקבלן ע״י שיסופקו רכב בכלי שימוש .ב

 .וכד׳ חלקים
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 .וכד׳ סוציאליים מיסים, הביטוחים הוצאות כל .ג

 .עבודה הנהלת הוצאות .ד

לרבות איתור   הכלכליתהחברה  תיאומים מול רשויות ובפרט רשויות  .ה

 הטכני. תשתיות כמוגדר במפרט

 .לעובדים מזון עבור תשלום כגון מינהלה הוצאות .ו

 .הקבלן רווח .ז

 שהוא סוג מאיזה ההוצאות כל, הקבלן של והעקיפות הישירות הוצאותיו כל .ח

 .הקבלן ורווח

 תכניות "לפי ביצוע" 08.06.22

 1:250עותקים, בקנ"מ  3 -תכניות "לפי ביצוע" יוגשו ע"י הקבלן  ב .1

קוריות, מיקום מדוייק של עליהם יסומנו כל הסטיות מהתכניות המ

 המרכזיה, כמות הכבלים בכל קטע ושייוכם למעגל ההדלקה וכדומה.

במידה ויידרש, יוכנו תכניות אלה ע"י מודד מוסמך )מדידת מצב קיים 

 לאחר הביצוע(.

 .A3ובפורמט סטנדרטי  1:10תכניות מרכזיות הדלקה יוכנו בקנ"מ .2

ות הרחובות המוזנים תכניות הביצוע יכללו רשימת כל המעגלים ושמ .3

מהם, עם פירוט איפה מסתיים כל קו. רשימה זו תוכן ע"י הקבלן 

 .קרית שמונה הכלכליתהחברה בשיתוף אנשי מחלקת המאור של 

תשומת לב הקבלן: מסירת תכניות "לפי ביצוע" מתואמות מהווה  .4

 בקבלת המתקן ע"י המזמין. ,מרכיב עיקרי

 

 בדיקות חשמל 08.06.23
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 ביקורת העברת יחייב קיים חשמל במתקן יסודי וישינ או/ו חדשה עבודה כל .1

, המזמין החלטת י"עפ פרטי או/ו ח"ח מטעם, מוסמך חשמל בודק של

 .החשמל מחוק וכמתחייב

 .הנבדק המתקן של הראשי ללוח ההזנה קווי את תכלול בדיקה כל .2

 אחת בדיקה יהוה, בודק מהנדס ע״י החשמל בדיקות ביצוע עבור התשלום .3

 המתקן של הראשי הלוח את המזין הראשי המפסק דללגו בהתאם, בלבד

 .הנבדק

 המזין החשמל חיבור גודל לפי חשמל בדיקות סוגי יובחנו היחידה סעיפי תיאור .4

 .הנבדק המתקן תת או/ו המתקן לוח את

 בדיקת לשם ניסיונית הפעלה ולהפעילו המתקן את לבדוק יש העבודה בגמר .5

, הקבלן חשבון ועל ע״י יתוקנו דיקהב כדי תוך שיתגלו הליקויים כל. יעילותו

 ניסיוניות הפעלות לדרוש המפקח ברשות. המהנדס של המלאה רצונו לשביעות

 כל ללא זאת, כלשהם ליקויים נתגלו הקודמות ובהפעלות במידה, נוספות

 .הקבלן מצד שהיא כל כספית תביעה

 ןיצוי בו מכתב להוציא חייב יהיה הקבלן, המתקן עבודת לגמר בדיקה בכל .6

 העביר, ביצוע לפי תוכניות הגיש, אותו בדק, המתקן את להתקין שסיים

 המכתב. עבודה גמר לבדיקת ומוכן דופי ללא פועל ושהמתקן, ח״ח בקורת

 הקבלן יציין חוזרת בדיקה לקראת. החשמל למהנדס עותק עם למפקח יופנה

 .בהתאם התיקונים את ביצע ואם הקודמת מהבדיקה ההערות את במכתבו

 והן ח"ח י"ע הן) למיניהם הבדיקות בהזמנת הטיפול לכל בלעדי אחראי ןהקבל .7

 הרשויות מכל הדרושים האישורים כל המצאות לרבות(, פרטי בודק י"ע

, בכך הכרוכות הכספיות ההוצאות בכל לשאת עליו וכן, הבדיקות לביצוע

 לבודק אדם וכוח טכניים אמצעים אספקת, הבדיקות בגין תשלומים לרבות

, כך בגין ומיוחד נפרד תשלום שום ללא זאת וכל, הבדיקות לקיום דרושה וכל
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 של הנקוב זרם י"עפ, חשמל בדיקות בגין בחוזה המופיע התשלום מלבד

 (.הנבדק המתקן את המזין ללוח חיבור) הבדיקה

 והן ח"ח י"ע הן) למיניהם הבדיקות בהזמנת הטיפול לכל בלעדי אחראי הקבלן .8

 הרשויות מכל הדרושים האישורים כל המצאות לרבות(, פרטי בודק י"ע

, בכך הכרוכות הכספיות ההוצאות בכל לשאת עליו וכן, הבדיקות לביצוע

 לבודק אדם וכוח טכניים אמצעים אספקת, הבדיקות בגין תשלומים לרבות

, כך בגין ומיוחד נפרד תשלום שום ללא זאת וכל, הבדיקות לקיום הדרוש וכל

 של הנקוב זרם י"עפ, חשמל בדיקות בגין הבחוז המופיע התשלום מלבד

 (.הנבדק המתקן את המזין ללוח חיבור) הבדיקה

 בבדיקה נרשמו אשר התיקונים כל בוצעו שלא ימצא חוזרת בבדיקה באם .9

 הערות ימצאו אם אף) החוזרת הבדיקה הוצאות בכל הקבלן יחויב, קודמת

 העבודה עבור מחשבונו ירד זה וסכום(, בוצעו שלא וחוזרות חדשות תיקון

 .שביצע

 

 זימונים/קריאות:   3.1

 

המזמין תיזמן הקבלן, מעת לעת, לביצוע עבודות תיקונים. כל העבודות שתבוצענה 

תהיינה במסגרת האחזקה השוטפת, ולא ישולם בגינם כל תשלום נוסף על התשלום 

החודשי המשולם בגין האחזקה השוטפת, למעט עבודות הכלולות במסגרת אחזקת 

ע"פ הגדרתם לעיל, ושתמורתם תשולם ע"פ מחירי היחידות בכתב הכמויות  שבר,

 סוגי קריאות, ע"פ מידת דחיפותם:  2והמחירים שבחוזה. יהיו 

 

 קריאה דחופה":" 3.1.1 

 

קריאה לתיקון תקלה המהווה "פיקוח נפש" ו/או כזו, העלולה לגרום סיכון 

לרבות נפילת שדה  ו ברכוש בטיחותי, ו/או ביטחוני, ו/או פגיעה בבני אדם ו/א
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 4תטופל באופן מיידי ועד  –פנסים ומעלה  8מאור במרכזה, או תקלה בדבוקה של 

 שעות מקבלת ההודעה.

 שעות היממה ובכל ימות השנה.  24הקריאה יכולה להינתן במשך  

 

, יגיע ולא מאוחר מתום שעתיים מרגע מסירתועם קבלת ההודעה קריאה כזו,  מיד

וות עובדים מתאים, שיפעל ברציפות, ללא הפסקה, לאיתור למקום התקלה צ

במידה  -ונטרול הסכנה, עד לתיקון מושלם של התקלה. באישור נציג המזמין בלבד 

ורק  -לא יהיה ניתן מהבחינה האובייקטיבית, להשלים ברציפות תיקון התקלה 

וכי שהקבלן יוודא, כי נוטרלה ולא קיימת עוד סכנה בטיחותית מכל סוג  לאחר

יהיה הקבלן רשאי לדחות השלמת  -קיימת רמת תאורה סבירה למניעת תאונות 

בין יתר  ביצוע התיקון למועד מאוחר יותר. הדיחוי מותנה באישור המזמין.

"קריאה דחופה" )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( -העבודות הכלולות במסגרת ה

וגרם לניתוק  תהיינה עבודות של: החלפת / הפעלת מבטיח שהתנתק במרכזיה

פאזה אחת לפחות בקו אספקה מהמרכזייה; החלפת מבטיח בתא ח"ח או בארגז 

נתיכי ח"ח או זימון אנשי ח"ח להחלפתו; תיקון תקלה בתאורת רחוב שלם או 

אזור; תיקון נתק / קצר בקו שנפגע מכל סיבה שהיא; הזזת עמוד חשמל שנפל או 

זמניים והבטחת אספקת מתח  העמדת מרכזיה שנפלה, כולל "מופות" וחיבורים

לא תשולם כל תוספת מחיר בגין "קריאה  תקינה ליתר העמודים או הקווים, וכד'. 

 דחופה ". 

 1,500אי עמידה בזמנים כמוגדר בסעיף קריאה דחופה, תגרור קנס כספי בסך של 

החברה  ש"ח על כל הפרה, בנוסף המזמין רשאי לתקן התקלה באמצעות עובדי 

בלן חיצוני ולקזז את עלות התיקון לרבות עבודה וחומר מהחשבון או ק  הכלכלית

 הקלנדרי הבא לתשלום של הקבלן הזוכה.

 

 "קריאה רגילה" 3.1.2



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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קריאה לתקלות רגילות ו/או לעבודות במסגרת האחזקה השוטפת ו/או לעבודות 

, לרבות החלפת ג"ת מתוכננות מראש שאינן קשורות למצב של סכנה בטיחותית

 תקולים.

 500י עמידה בזמנים כמוגדר בסעיף קריאה רגילה תגרור קנס כספי בסך של א

החברה  ש"ח על כל הפרה, בנוסף המזמין רשאי לתקן התקלה באמצעות עובדי 

או קבלן חיצוני ולקזז את עלות התיקון לרבות עבודה וחומר מהחשבון   הכלכלית

 הקלנדרי הבא לתשלום של הקבלן הזוכה.

 

 בהתאם לדירשות המזמין - אורה יזומות ושברעבודות בניית ת. 4

 עבודות יזומות ושבר:          4.1

 

עבודות אחזקת שבר מיוחדות לתת מענה מיידי לתקלות של פקוח נפש" או  4.1.1

לתקלות הגורמות לנזקים חמורים ברכוש, ולהבטיח המשך תפקוד מלא בטיחותי 

קנים הקיימים ובמתקנים , במתקרית שמונהוקבוע של כלל מתקני התאורה בעיר 

 החדשים שיתווספו במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

 

עבודות אחזקה שבר יבוצעו ע"י הקבלן במועדים )ימים/שעות( שיקבעו ע"י המפקח  4.1.2

 כולל ימי חג ומועד. בכל ימי השבוע

 

בעבודות אחזקת שבר הקבלן חייב לצאת מיד עם קבלן ההודעה למקום התקלה  4.1.3

 ברציפות עד להפסקת הסכנה ו/או תיקון התקלה והסרת המפגע. המשיך ולעבודול

 

 היקף העבודות באחזקת שבר, אינו ניתן לחיזוי מראש. 4.1.4

 

העבודות הכלולות בפרק זה, מיועדות להבטיח תיקון, שיקום והשבה לקדמות, תוך  4.1.5

נות בלתי הבטחת תפקוד בטיחותי וקבוע של מתקני תאורה, שנפגעו עקב תאו

צפויות מראש ו/או חבלות זדוניות, ו/או במקרה של החלפת מבטיח ח"ח במרכזיה 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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או בקופסת מבטיחים על עמוד ח"ח ו/או ע"פ הוראות המזמין. כמו כן עבודות 

הקמת מתקני תאורה חדשים. עבודות שבר ועבודות יזומות ישולמו ויערכו לפי 

 .להלןח'  מחירון לבניית תאורה יזומה ושבר בנספח 

 

עבודות יזומות מיועדות בעיקרון לביצוע התקנות חדשות ו/או שדרוג התקנות   4.1.6

עפ"י החלטה של המפקח במהלך תקופת  ,קיימות של מתקני תאורה ברחבי העיר

 ההתקשרות בין הצדדים.

 

עבודות יזומות יבוצעו ע"י הקבלן במועדים )ימים/שעות( שיקבעו ע"י המפקח בכל   4.1.7

 באם ימים אלה הם ימי חג ומועד רשמיים. וע למעטימי השב

 

בעבודות יזומות הקבלן חייב לצאת למקום העבודות ולעבוד ברציפות על לסיום כל  4.1.8

 בצוע כפי שקבע המפקח. העבודות בלוח זמני

 

 היקף העבודות היזומות אינו ניתן לחיזוי מראש.  4.1.9

 

 ן טיפול בנ"ל בשעות בלתי שגרתיות. לא תוכר כל תביעה לתוספת תשלום בגי  4.2.5

 

כל העבודות הכלולות בפרק "אחזקה שוטפת" אינן כלולות בפרק זה ולא ישולם   4.2.6

 בגינם כל תשלום שהוא. 

 

תמונות לפחות, באופן  - 3לפני תחילת ביצוע כל עבודה, על פי פרק זה, יצלם הקבלן   4.2.7

לרשות המזמין ביחד עם החשבון  שיבטיח זיהוי הנזק בעתיד. התמונות תועברנה

שיוגש בגין תיקוני הנזק. מחיר הפקת התמונות כלול במחירי היחידות בפרק 

 "אחזקת שבר".

 

עבודות חדשות, עבודות יזומות ועבודות שבר יבצעו בהתאם להזמנת עבודה ואחרי   4.2.8

 תנאי התשלומים לשני סוגי אה דף הזמנת עבודה מצורף.ר אישור הזמנת עבודה.

 מפורטים בסעיפי החוזה.  -תחזוקה ועבודות שבר ועבודות יזומות  –עבודות 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 סימון אביזרים             4.3

  

כל אביזר שיותקן )חדש או מתוקן( ו/או יטופל, יסומן ע"י הקבלן באמצעות רישום    4.3.1

תאריך התקנה/טיפול בסימון בר קיימא, שאינו ניתן למחיקה, בסמוך לאביזר 

שלא יפריע לתפקודו הנאות. הקבלן יוודא כי קיימת התאמה מלאה בין  ובאופן

 הסימון לבין הרישום ביומן העבודה. 

 

 ללים למחירון לעבודות יזומות ושברכ  4.3.2

המחירים המצוינים במחירון לבנייה תאורה יזומה ושבר הם המחירים שנרשמו ע"י 

הסופי )ללא מע"מ( הוא  הנקובות. על הקבלן לשים לב שהמחיר המזמין לעבודות

 % הפחתה לפרקים או סעיפים-אין לנקוב ב, המחיר בשקלים הנקוב בכתב הכמויות

% הפחתה שיציע הקבלן מתייחס בסופו של דבר  פציפיים,  אלא אך ורק למכרז כולו.

לכל פריט ופריט שבפרק הרלוונטי בהתאם להצעתו וזאת גם אם ישתנו הכמויות של 

כמויות  העדכניות שיהיו ושבוצעו ה שיציע הקבלן יחולו על הסעיפים, אזי % ההנחה

המחירים אינם כוללים מע"מ או המזמין. \ו חאו המפק\בפועל ואושרו ע"י המנהל ו

 .קרית שמונה הכלכליתהחברה  -ותשלומו יחול על המזמין  

ד מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים ביצוע תיקונים של כל תקלה והחלפת כל ציו 4.3.3

התקלקל מכל סיבה שהיא, לרבות תשתיות עיליות ותת קרקעיות  ופריט אשר נפגע או

לרבות אספקה והתקנה, צביעה מחדש של עמוד מוחלף  למיניהן וכל הכרוך בכך,

ולרבות פירוקים  או המזמין,\ומספורו הכך בהתאם להוראות המפרט הטכני ו

או המזמין, כולל \קח ואו המפ\והובלות ציוד ו/או פסולת לפי החלטת המנהל ו

האביזרים הנחוצים לעבודה ןאספקה, הובלה, התקנה וחיבור כל הציוד החומרים 

מידיות  התקינה של המתקנים, כלול כל עבודות הקשורות בגילוי תקלות, כולל יציאות

לפי קריאות של המזמין בכל שעות היממה ובכל ימי השנה וכולל שבתות וחגים לצורך 

 ופות.ובתוספת קריאות דח



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 המחאת החוזה וזכות קיזוז 5.4

 

הקבלן אינו רשאי להעביר את ביצוע השירותים או חלק מהם לאדם אחר וכן לא     5.4.1 

יהיה זכאי להמחות כלפי חוזה זה כולן או חלקן לאישורה המוקדם בכתב של 

 המזמין.

 

לומים שהיא חייבת לנכות נכה מהתשלומים המגיעים לקבלן את כל התשיהמזמין    5.4.2

 או ע"פ הוראות ההסכם הקבלני ובפרט לעניין הפרה.\, ודיןהוראות כל עפ"י 

 

 

 להלן פירוט עבודות וחומרים המיועדים לעבודות במכרז:  5.5

 

 עמוד תאורה וזרוע מפלדה    

 

ו במפעל בעל תהעמוד ו/או הזרוע ייוצרו ע"פ התכניות או המפרטים שימסרו לקבלן,   5.5.1

 .תקן ותעודת השגחה מטעם מכון התקנים הישראלי

 

ריתוך מלא פתח העמוד המיועד לקליטת מגש האביזרים יחוזק מבפנים, באמצעות  5.5.2

 הפתח יכוון לכוון צפון או מזרח.  . ונמשך של פס פלדה לאורך כל פיאות הפתח

 

פלסטיק, או  מכסה הפתח שבעמוד, יחובר לעמוד באמצעות חוט פלדה שזור מצופה 5.5.3

 ס"מ.  60באורך  -שרשרת מגולוונת 

 

העמוד יפולס ע"ג יסוד הבטון באמצעות פיסות פלדה, וכל בורג יסוד יהודק  5.5.4

"אאורוקוט" מתוצרת -מגולוונים. האומים ימשחו ב אומים 2-ובאמצעות דסקיות 
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המרווח שבין פלטת  "טמבור" ויותקן עליהם תותב  פלסטי שימולא בזפת חמה.

 סיס לבין יסוד הבטון ימולא ויאטם בבטון רזה. הב

 

ס"מ   25פלטת הבסיס של העמוד מכל צדדיה, בסיס העמוד, מצידו החיצוני, עד גובה  5.5.5

 ימשחו ב"אאורוקוט" תוצרת "טמבור".  -ס"מ  40ופנים העמוד עד גובה 

 

יהיו מגולוונים,  -כל בירגי החיזוק למכסה פתח האביזרים, לגופי התאורה ולזרועות   5.5.6

 לפני סגירתם.  -שחורה  גרפיט במשחת ויימשחו 

 

ס"מ, עם הברזות ובירגי  12-10, באורך של פס פליזעל בורג הארקת העמוד יותקן   5.5.7

 מוליכי הארקה.  פליז שישמשו  לחיבור

 

לפני העמסת העמודים במפעל הייצור, ייעטף כל עמוד באמצעות יריעת פלסטיק   5.5.8

 נתו בהובלה. לשם הג

 

כיפוף הזרוע יבוצע באמצעות מכונות כיפוף באופן שלא ייוצרו עיוותים בקוטר   5.5.9

 הזרוע. 

 

 זרוע תכלול סידורי חיזוק ו/או הידוק ו/או התקנה לעמוד או לקיר ע"פ העניין.    5.5.10

 

הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה .   5.5.11  

העמודים החדשים יצבעו בצבע אלקטרוסטטי בתנור במפעל בגוון  5.5.12 לפי דרישת המנהל   

או המזמין .\או המפקח ו\ו  
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העמודים הישנים, כאשר צובעים אותם בשטח, יצבעו בצבע יסוד מותאם  לגלוון     5.5.13

או \או המפקח ו\וצבע סופי בשתי שכבות  "המרייט", בגוון לפי דרישת המנהל ו

 המזמין .

  ציפוי הגנה וצביעה         5.7

ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע באבץ חם בטבילה מבחוץ ומבפנים            5.7.1

מיקרון לפחות( וזאת לאחר כל  60 -ובהתאם למפרט ולתקן )עובי הציפוי

העיבודים, ריתוכים , הסרת גרדים וזיזים וכו', על כל החלקים, כולל פלטת יסוד, 

התא, וכו'. לאחר הגלוון יש לשפשף קלות את העמודים ולהסיר מצבורי אבץ  דלת

 וגרדים ולהחליקם .

 הכנה לפני צביעה    5.7.2

העמוד, זרועותיו והפנס ינוקו בטרם צביעתם מכל גורם המביא לידי קילוף הצבע, 

 כגון :

 .  הצטברות אבק .1

 .  הצטברות שומן .2

 .  הצטברות חלודה .3

 .ת מלחים , כולל חובת שטיפת העמוד במים מתוקים עם שפשוף.  הצטברו4

 .  הצטברות רטיבות .5

 .  נייר מודבק על העמוד .6

 .  צבע מתקלף .7

 כל הגורמים כנ"ל יסולקו במידת הצורך .

 ע"י גירוד ושפשוף מגרדים , נייר זכוכית וכו' . -.  ניקוי הברזל 8

מצעים מכניים או כימיים .  באותם מקרים שאי אפשר לסלק החלודה בא9

באמצעות ממיר חלודה "טמבור" )מח"ט( , קוד   כמקובל, ניתן לנטרל חלודה

 .)או חומר אחר( 687-050
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. בתור מדלל יש להשתמש רק בחומר מאושר או טרפנטין מינרלי, תואם 10

  מדלל בנפח.  5% -אין להוסיף יותר מ , 211דרישות התקן הישראלי 

ת מראש על מועד התחלת העבודה למנהל . כמו כן , אין שעו 48. יש להודיע 11

או המזמין על המשך \או המפקח ו\אישור מאת המנהל ו להתחיל שכבה שניה

 העבודה.

 . יש לשפשף בין שכבת צבע אחת לשניה .12

. על הקבלן להשתמש בקופסאות צבע סגורות וחתומות , שייפתחו בנוכחות   13

 12או מנהל עבודה זמן אחסון לצבעים עד או המזמין \או המפקח ו\המנהל ו

 חודשים מיום יצירתם.

. תוספת המדלל תעשה בהתאם להוראות קטלוג ביה"ח, בכמות ובסוג מדלל 14

 הנדרשים בקטלוג .

 . לפני הצביעה יעורבב הצבע היטב , עד אשר יהיה הומוגני )אחיד( .15

 

ך הוספת   כמות : על הקבלן לדאוג לכלי מדידה מתאים )מכויל( , לצורהערה

 הקטלוג . המדלל בהתאם להוראות

 

 צביעה בצבע אנטירוסט  5.7.3    

דלעיל .  זמן ייבוש של  14הצביעה בצבע נעשית במברשת . הדילול נעשה לפי סעיף 

 שעות לפחות . 24 -הצבע 

 

 צביעה בצבע )עליון(   5.7.4 

יון , גוון לפי עם גמר הייבוש של צבע האנטירסט יש לצבוע את הברזל בצבע על

תוצרת "טמבור"  -או המזמין , כמו : סופרלק \או המפקח ו\בחירת המנהל ו

בשיטת פעם אחת ודי , או שווה ערך מכל יצרן אחר ,בשתי שכבות , עם המתנה של 

 מיקרון , לפחות . 55 -שעות לפחות בין שכבה לשכבה .עובי שתי שכבות יחד כ 24



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

84 

  .מיקרון , לפחות 75 -כבות עובי יחד כהש 3שכבות , עבור  3במידה וידרשו 

 יש לבצע לפי הסדר הבא : צביעת עמודים מגולבנים חדשיםבמידה וידרשו,  

לאחר הגלוון ינוקה העמוד וייצבע בתהליך צביעה יבשה וקלייה בתנור לפי מפרט  

הצביעה תעשה  .של חב' אפוקול בע"מ, אזור תעשיה קירית מלאכי או ש"ע 109

של   או בשיטה אלקטרוסטטית  FRICTION - TURIBO  - באיבוק בשיטת ה

האבקה תהיה . מיקרון לפחות 80בעובי   HB  אבקה על בסיס פוליאסטר טהור

גוון הצביעה ע"פ דרישות . מסוג מאושר ע"פ התקן הגרמני או תקן אירופאי מקביל

. "0הדבקת הצבע תיבדק ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידה בדרגה ". המזמין

מ"מ לפחות  0.05ים וכל החלקים הצבועים יארזו בשרוולי פוליאתילן בעובי עמוד

מודבקים ע"י סרטי הדבקה. הסרת הכיסויים תעשה רק  לאחר התקנת  העמודים 

  .והפנסים

  

  :זרועות או מתאמים לחיבור פנסים     5.8   

ות ויחוזקו עם זרועות בעמודים יהיו מטיפוס כמפורט בתוכניות ו/או בכתבי הכמוי   5.8.1

או \ברגים ואומים לפנס וירותכו לעמוד. הזרועות יקבלו את אישור המנהל ו

הזרועות יצופו אבץ חם לפי מפרט עמודי   .או המזמין לפני ביצוע\המפקח ו

  .התאורה

 

 טיפול נגד קורוזיה לפלטת יסוד העמוד         5.9

 העבודה כוללת את התהליכים הבאים :   5.9.1

כל סוגי הקרקע לגילוי פלטת היסוד , כולל פתיחה וסגירת ריצוף או . חפירה ב1

      .אספלט

ס"מ ופלטות יסוד עם ברגים מכל  40. גירוד כל החלק התחתון של העמוד עד לגובה 2

 חומרי החלודה .
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 .. שטיפת החלק התחתון של העמוד במים נקיים , ויבושו3

 שעות לפחות . 24. מריחת ממיר חלודה של טמבור וייבושו במשך 4

 . צביעת בשכבת אריקוט שחור .5

 . כיסוי פלטת היסוד וסילוק עודפי עפר .6

. כל חומרי הצביעה למיניהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ויש לקבל אישור המנהל 7

 או המזמין לפני השימוש . \או המפקח ו\ו

היסוד  ברגי. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים

שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה 

וכן האומים. במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר , יותקן שרוול פלסטי 

לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית . ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים

רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת של האומים , יעטפו הברגים והאומים ביוטה 

חמה על הברגים , האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד 

על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת . תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה

לפי פקודת מנהל מחלקת . ס"מ לפני הצבת העמודים  30 -לפלטה ובחלקו הפנימי כ

 עמודים לשנה. 1000ת חשמל, קבלן יבצע בדיק

 

 בדיקה וטיפול נגד קורוזיה לעמודי  תאורה  מתכתיים     5.10  

תוך ביצוע עבודות אחזקה שוטף הקבלן יכין תוכנית עבודה לבדיקה וטיפול נגד       5.10.1

קורוזיה עמודי תאורה מתכתיים, ימסור אותה למנהל ולאחר קבלת אשור יתחיל 

 בבצוע הבדיקות. 

לא יתקבלו בדיקות אשר בוצעו   -הבדיקות תבוצענה בתאריכים קבועים מראש      5.10.2

 ללא פקוח.

 הבדיקה  כוללת  :     5.10.3

 פתיחת רצוף בצורה מסודרת והחזרתו למצבו הקודם. א. 
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חפירה מסביב לעמוד עד לבסיס הבטון ובדיקה יסודית על מצב העמוד  ב. 

 )כולל ניקוי 

 השטחים שהיו מכוסים(.  

 בדיקת מצב העמוד בתוכו )פנים העמוד(. ג. 

אם העמוד לא תקין ומצבו יכול לגרום לנפילתו יש לפרקו על כל חלקיו  ד. 

למקום מוסכם והחזרת הציוד תקין למחסן המזמין )פנסים,  הרחקתו

 זרועות ציוד וכו'(

ס"מ מעל  25 -אם מצב העמוד תקין יש לצבוע את החלק המכוסה  )ועוד כ ה. 

קע הסופיים(  בזפת קר לאחר ניקוי יסודי של העמוד ויסומן בצבע פני הקר

 )בסימן מוסכם( שנבדק 

 יש להביא את מצב השטח לקדמותו. ו. 

 תקינות החיבורים בתוך העמוד )כבלים, מהדקים הארקה וכו'(. ז. 

במקום עמוד שסולק מהמקום יש לבצע חיבור כבלים בצורה תקינה )מוגן מים(.   5.10.4

בריכת ביקורת אשר תכוסה עם בטון רזה למניעת גישה  יתבצע בתוךהחיבור 

לחיבורים. הבריכה תותקן בצורה יציבה ולא תהווה מכשול להולכי רגל, רכב וכד' 

 .סגירה טובה )מרצפות, בטון וכד'( כמו כן מסביב לבריכה יש לבצע

ויתקין לעמודים שחסרים דלתות הקבלן ייצר דלת מתאימה )לפתח אביזרים(   5.10.5

בתוך העמוד. הדלת תהיה בצורה מתאימה לעמוד, עם נעילה טובה )בורג "הלן" 

 או כד'(. 

מסביב לעמודים התקינים יש לבצע סגירה תקינה של הרצוף )במקרים מיוחדים   5.10.6

 הקטע(. או המזמין בטון\או המפקח ו\עם אשור המנהל ו
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 פירוק עמוד תאורה / זרוע / גוף תאורה  5.11

 

רוק עמוד תאורה / זרוע או גוף תאורה שנפגעו או אשר יועדו להחלפה יכלול, בין פי 

 השאר: 

 

 א.   עבודות פירוק מכניות והחשמליות )מכל סוג(.  

ב.  הבטחת רציפות חשמלית )במוליכי הפאזות והארקה( להזנת מתקנים נוספים  

 במעגל המטופל. המחוברים

 בהתאם להוראת נציג העיריה.  -קבועה  הרציפות החשמלית תהיה זמנית או      

ג.   העמסת והובלת הציוד המפורק למחסני המזמין או למזבלה עירונית )ומסירתם  

 ע"פ הוראת נציג העיריה.  -תמורת קבלה( 

 מגש אביזרים וארגז ציוד 5.12

 

מגש חיבורים או אביזרים המותקן בפתח שבעמוד, יהיה מפלסטיק תקני או מפח  5.12.1

מ"מ עם גגון ותשתית נייר פרשפן.  1.5ניום או מפלדה מגולוונת בעובי אלומי

באמצעות בורג  -המגש יחוזק בחלקו העליון ע"י תפס/מתלה, ובחלקו התחתון 

 שיולחם לעמוד, לפני גלוונו. 

מגש חיבורים" כולל: מהדקים מדגם "סוג'יקסי", בורג הארקה )רק למגש מפח  5.12.2

נים על המסילה וכוללים מגעים סמויים נגד נגיע או מפלדה( ומבטיחים מותק

 מקרית. 

 מגש אביזרים כנ"ל עם ציוד הפעלה לנורות )משנקים, קבלים ומצתים(.  5.12.3

 

 יסוד בטון 5.13

תוך  02עבודות בטון יצוק באתר יבוצעו ע"פ המפרט הכללי לעבודות בנין, פרק    5.13.1

להשתמש בקרשים בחלק התבניות  איןשימוש בתבניות משומנות מעץ או ממתכת. 
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הבטון יעבור תהליך של ריטוט )ויברציה( להבטחת הבולטים מעל פני הקרקע 

 צפיפות טובה. 

לפני הרצוף במקום  מתחתס"מ  20גובה פני יסוד בטון עבור עמודי תאורה יהיה   5.13.2

 פני הקרקע, במקום לא מרוצף. גובה פני יסוד בטון עבור מעלס"מ  10-מרוצף, ו

 לפני הקרקע.  מעלס"מ  20מרכזית מאור יהיה 

יהיו  -בכל מקום בו יהיו פני יסוד הבטון בולטים מעל פני הקרקע, כאמור לעיל   5.13.3

באמצעות סרגלים מתאימים שיותקנו בתבנית  45 ° -קטומות ב פאותיו העליונות

 היציקה(. 

 ת פלסטיים. מוליכי הארקה יוחדרו דרך יסוד הבטון, בתוך צינורו  5.13.4

בכל מקרה בו תידרש הארקת יסוד של עמוד תאורה או מרכזית מאור, ירותך פס    5.13.5

מ"מ בצידו האחד לבירגי היסוד או לטבעת גישור של   30x3פלדה מגולוון, במידות 

 ברזל הזיון ובצידו האחר יחובר לבורג הארקת העמוד או המבנה. 

היסוד לעמוד תאורה )החלק הבולט מעל פני  במסגרת ההתקנה למרכזיה ובירגי  5.13.6

היסוד(, על כל האומים והדסקיות המחוברים אליהם יהיו מגולוונים, ויותקנו 

ויפולסו בתוך תבנית היסוד לפני יציקתו. קצה הברגים יבלוט מעל פני היסוד באופן 

 אומי סגירה.  3-שיאפשר התקנת דסקיות ו

 וכל השרוולים כלולים במחיר יסוד הבטון. מסגרת ההתקנה או בירגי היסוד   5.13.7

 

 מרכזיות תאורה:  5.14

  מרכזיה חדשה   5.14.1

, יהיה עשוי ע"פ המפורט בכתב המפרט הטכנימבנה המרכזייה יתאים לדרישות    5.14.2

הכמויות ו/או התכניות מתאי פוליאסטר משוריין מתוצרת "ענבר", יותקן ע"ג יסוד 

ויכלול,  בין היתר, כל המפורט להלן:  תא  מגולוונת, בטון באמצעות מסגרת התקנה

ובקרה  מרחוק; גגון;  נפרד עבור מבטיחי ומוני ח"ח; תא נפרד עבור מערכת פיקוד

לפחות( מצוידות בידיות מצופות ניקל IP54 דלתות המבטיחות אטימות בדרגה 

סר וסידורי  נעילה עם מנעולי "רב בריח" מצוידים במפתח "מסטר" שמספרו יימ
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ע"י העיריה; צירים פנימיים לדלתות עשויים מפלב"ם או פליז; תריסי אוורור עם 

רשתות פנימיות למניעת חדירת חרקים; מסדי עבודה עשויים מפח מגולוון בעובי 

מ"מ; פרופילי חיזוק בחלק התחתון; פסי צבירה מנחושת עבור  פאזות, אפס   1.5

סטים  3ים; נרתיק לתכניות ובו והארקה; מסילות; חיזוקים; עלות חיווט; שלט

יקוד ושעונים. כל הציוד יותקן פשל תכניות ביצוע והוראות הפעלה )בעברית( לציוד 

בתוך פנלים מתפרקים המחוזקים באמצעות אומי כפה מצופי ניקל או תפסנים 

 קפיציים; 

 

בע אקרילי מ"מ, ויצבע בצ 2במידה ויידרש מבנה מפח, הוא יבנה מפח מגולוון בעובי     5.14.3

לפי הוראת נציג  -לפחות, בגוון  100µבשיטה אלקטרוסטטית בתנור, בעובי של 

 העיריה. 

 

 מכמות הציוד המותקן.  30%המבנה יכלול מקום שמור בשיעור    5.14.4

 

סנדוויץ, ומחוזק ללוח -עשוי מבקליט נפרדאביזר בחזית הלוח יותקן שלט חרוט  לכל 5.14.5

קדמיום. כל אביזר בתוך הלוח ישולט באמצעות מדבקה ברגים מצופי  2באמצעות 

 מתאימה. 

 

חיווט הלוח יעשה באמצעות מוליכים בעלי בידוד תקני, בצורה מקצועית ונאה, כולל   5.14.6

סימונים לכל גיד ושרוולי "סנטוליט" לכל מעגל. כל כבל הנכנס למרכזיה ישולט 

 באמצעות דגלון פלסטי וסימון בלתי מחיק. 

 

 מסילה" עם סימונים מקוריים. -המהדקים יהיו "מהדקי     5.14.7

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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בתא המיועד עבור חברת החשמל יותקן מסד מתאים לקליטת נתיכי ומוני ח"ח,     5.14.8

וכמו כן, תותקן בקצה התא, קופסת מהדקים לחיבור כבל ההזנה בין מוני ח"ח 

 למ"ז הראשי בצד הצרכן. 

  

 ומטיםאוט-מבטיחים ומפסקי זרם חצי  5.15

 

המבטיח יהיה מטיפוס מפסיק זרם חצי אוטומטי עם הגנה טרמית ומגנטית     5.15.1

 )מאמ"ט(. 

 

 בכל מקרה של החלפת נתיך יותקן במקומו מאמ"ט בגודל המתאים.    5.15.2

במקומות החשופים לחום רב, יותקנו מבטיחים מודולריים נשלפים עם נתיכים   

 גליליים. 

במגש חיבורים או אביזרים בעמוד תאורה יהיו בעלי מגעים סמויים  מבטיח המותקן  5.15.3

   "DIN"ויותקנו ע"ג מסילת

 או  60Nדגם "MERLIN-GERIN" המבטיחים יהיו מתוצרת    5.15.4

"KLOCKNER-MOELLER" דגם AZ  אוABB" 5 דגם SQ בעלי זרם קצר של

10 KA .לפחות 

 

 שעונים, טיימרים וממסרי פיקוד 5.20

 או "TOLENTO ” "SAUTERשעונים אסטרונומיים יהיו מתוצרת "    5.20.1

"LANDIS & GEAR" או."THEBEN"  

  "FLASH".או "SIEMENS" שעונים דיגיטליים יהיו מתוצרת     5.20.2

  "GRASSLIN".מכניים יהיו מתוצרת -שעונים אלקטרו 5.20.3

או "SYRELEC" או "OMRON" טיימרים וממסרי פיקוד יהיו מתוצרת     5.20.4           

."GRASSLIN"  

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 מגני ברק    5.21

 לפחות. KA 25מגניי הברק יתאימו לזרם קצר של       5.21.1

  "KLEINHUIS".או "DHEN" מגניי הברק יהיו מתוצרת     5.21.2

 

 בתי תקע בעמוד 5.24

מוגן מים,  ויהיה פלסטי,   בתוך עמוד התאורהעם גגון בגומחה בית התקע יותקן     5.24.1

x16A1  כדגם  "CEKON" או "GEWISS" או."SIEMENS"  

 

בית התקע כולל גם כבל החיבור בינו לבין מגש החיבורים / אביזרים בעמוד וכל  5.24.2

 החיבורים. 

 

 תעלות כבלים וחפירות  5.25

 

ס"מ  90 -ס"מ ובעומק  40אם לא נרשם אחרת במפורש, יהיה רוחב החפירה       5.25.1

 ת, לאורך התוואי יונח סרט אזהרה פלסטי. לפחו

הקבלן יתאם תחילת העבודה שעות מראש לפחות, ולא יחל בעבודות חפירה לפני  5.25.2

 אישור מתאים, חתום ע"י המשטרה, בזק וחברת החשמל.  שקבל לידיו

( במועדים  בכתבהקבלן יזמן נציג המזמין לשם בקורת ואשור עבודותיו ) 5.25.3

 כדלקמן: 

 לאחר סימון תוואי החפירות ומקום העמודים.  א. 

 לאחר הנחת הצנרת ולפני כיסוי החפירות.  ב. 

 

 

 מובילים וכבלים  5.26

המובילים שיונחו בחפירות יהיו שלמים לכל אורכם, ולא יותר לבצע הארכות    5.26.1

 או המזמין . \או המפקח ו\מראש ובכתב מהמנהל ו   למובילים ללא אישור 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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אין להשחיל כבלים במובילים, אלא לאחר יציקת יסודות הבטון וכיסוי   5.26.2

 החפירות. 

קצות הכבלים שיותקנו יאטמו באמצעים מתאימים, ע"מ למנוע חדירת רטיבות  5.26.3

 לתוכם, עד לחיבורם הסופי למהדקים. 

 

 שוחות בטון  5.27 

ס"מ  110של  השוחה תבנה מגלילי בטון טרומיים בקוטר הנדרש ובעומק  5.27.1

לפחות, תכלול מסגרת ומכסה המיועדים לשאת משא בעומס המתאים 

 למקום התקנתה, באישור נציג המזמין. 

במידה ויידרש, מכסה השוחה יכלול סימון מוטבע לחשמל וסמל   5.27.2

תוצרת "וולקן" או ש"ת )תמורת  קרית שמונה הכלכליתהחברה 

 ת והמחירים(.  תוספת תשלום למחיר השוחה ע"פ כתב הכמויו

תחתית השוחה, בתוך תחום גלילי הבטון, תמולא במצע חצץ    5.27.3

 ס"מ.  20בעובי 

 

 אלקטרודות הארקה אנכית 5.28

האלקטרודה תוחדר אנכית לקרקע בתוך שוחת הגנה מבטון ותהיה עשויה ממוט     5.28.1 

 רת מ' לפחות, תוצ 3מ"מ לפחות ובאורך של  19פלדה מצופה נחושת בקוטר 

"AARDING" קופרפילד" או ש"ת, ותכלול, גם את כל המחברים והמהדקים. מוליך" ,

 ממ"ר.  25הארקה שיחובר לאלקטרודה יהיה בחתך 

 

 הארקה לצינור מים   5.29

ס"מ; חבקים  10x5כוללת, בין השאר: גישור מדי מים; שלט אזהרה פלסטי אדום     5.29.1

 "ר וצביעה. ממ 25כבדים; צינורות; מוליכים בחתך 

 

 חיבור הזנה ממתקן תאורה עירוני    5.30



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            
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 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

93 

חבור הזנה לעמוד תאורה "עירוני" / מרכז הדלקה, כולל, בין השאר: תאומים;    5.30.1 

חציבות ותקונן; חפירות וכיסוין; חיבורים מכניים וחשמליים; שרוולים; שלטים; 

 מבטיחים כמספר פאזות ההזנה עם כיסוי פלסטי ומהדקים. 

 

 חיבור הזנה מעמוד ח"ח 5.31 

כולל, בין השאר: תאומים; חציבות ותקונן; חפירות וכיסוין; חיבורים מכניים     5.31.1

מ', עם סרטי  6-באורך של כ 1.25וחשמליים; שרוולים; צינור הגנה מגולוון "

, שלט פלסטי 10KA /אמפר 25מאמ"תים  2עם CI חביקה מצופי ניקל; קופסת 

10x5  ממ"ר לפחות וחבור  6מוליכים  1.25מכופף מסוג "כ" בקוטר "ס"מ; צינור

 לרשת.

 

 ניקוי גופי תאורה 5.32

בכל עת של טיפול  -ניקוי כל גופי התאורה יעשה, כאמור, אחת לשנה לפחות, וכן      5.32.1

בזרוע עליהם הם מותקנים. נציג העיריה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו,  כלשהו בה

עת, רשימת גופי תאורה, אותם יש לנקות, והקבלן מתחייב להעביר לקבלן מעת ל

 יום לכל היותר ממועד מסירת הרשימה.  15לבצע עבודות הניקוי תוך פרק זמן של 

 

ניקוי גופי התאורה יבטיח הסרת האבק והלכלוך מצידו הפנימי והחיצוני של הגוף,    5.32.2

פגעים או שריטות  כולל נורה. עבודות הנקוי תבוצענה באופן שלא יגרמו כל

 לחלקי גוף התאורה. 

 ניקוי האבק יעשה באמצעות מטלית רכה.     5.32.3

יבוצע באמצעות שטיפות  -ניקוי הכיסויים והאהילים העשויים מחומר פלסטי  5.32.4

בתליה או  -ושימוש בחומר דטרגנטי, שאינו פוגע בפלסטיק. ייבוש  חמים במים

 ניגוב(. ע"י הזרמת אויר  חם )לא באמצעות 

יבוצע באמצעות שטיפה במים חמים וחומר דטרגנטי,  -ניקוי כיסויים מזכוכית  5.32.5

 ניקוי  על בסיס כוהל.  או באמצעות חומר 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            
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אין לנקות ניקוי רפלקטורים מאלומיניום ונורות יעשה באמצעות מטלית רכה.  5.32.6

 .ולפגוע בציפוי האחורי של רפלקטורים מזכוכית

 

 גד חלודה לפלטת יסוד בעמוד תאורה )בדיקת עמודים(טיפול נ  5.33

, או בכל עת שיתגלו עקבות חלודה בבסיס עמוד או הפיקוח\המזמין וע"פ הוראת    5.33.1 

תאורה עירוני, יבוצעו עבודות אחזקה למניעת החמרת המצב, הכוללות כל המפורט להלן: 

ו אספלט; גירוד החלק חפירה לגילוי הפלטה וכיסוי מחדש; פתיחת וסגירת ריצוף א

ס"מ כולל פלטת היסוד והברגים מכל שבכות חלודה  30התחתון של  העמוד עד לגובה 

 24ייבוש; מריחת "ממיר חלודה" תוצרת "טמבור" וייבוש למשך  נקיים וצבע; שטיפה במים

שעות; צביעה בשכבות בצבע יסוד וצבע סופי מתוצרת "קניטקס"; מריחה בחומר 

 עודפי העפר.  "אאורוקוט" וסילוק

 

 תאורה זמנית )לעבודות יזומות במידת הצורך(    5.33.2

במקומות ובזמנים מסוימים, ע"פ הוראת נציג העיריה, יבוצעו מתקני תאורה   5.33.3

זמנית. מתקן התאורה יבוצע ע"י התקנת עמודי עץ נטועים בקרקע, עליהם יותקנו 

יבחרו ע"י העיריה(. בין העמודים גופי תאורה ע"ג זרועות )דגמי הגופים והזרועות 

ממ"ר לפחות ע"ג תיל נושא מפלדה  6ימתחו כבלי חשמל מטיפוס טבט,  בחתך 

מגולוונת. המתקן יחובר לרשת התאורה או למקום אספקת מתח באמצעות כבלי 

הזנה מתאימים שיובטחו באמצעות מבטיחי הגנה ע"פ החוק. העבודה כוללת גם 

במידה וההזנה תחובר למקור הזנה או לרשת  תיאומים ובקורת ח"ח, ואולם,

בודק" בתנאי שזה יאושר ע"י נציג -תותר ביקורת של "מנהל -תאורה עירונית 

העיריה. ברשות העיריה לספק העמודים ו/או הזרועות ו/או גופי התאורה ו/או 

הכבלים והתיילים הנושאים בעצמו במקרה זה ימשוך הקבלן את הציוד 

ריה ויתקינם ו/או יפרקם בלבד, ע"פ הסעיפים הרלוונטיים והאביזרים ממחסני העי

 במפרט זה. 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            
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 בדיקת מתקן ע"י חברת החשמל או חשמלאי בודק  5.34

 

בסיום התקנת מתקן חדש או תוספת למתקן קיים, חייב הקבלן להזמין בבדיקת   5.34.1

חשמל או חשמלאי בודק. הקבלן חייב להיות נוכח במקום ה חברתי העבודה ע"

ות ביצוע הבדיקה ולתקן על חשבונו את כל הליקויים בהתאם להוראות בשע

 הבודק.

 הפעלת מתקן חדש או תוספת למתקן הקיים מותרת רק באישור הבודק.   5.34.2

הבהרה: חשמלאי בודק פרטי רשאי לערוך את הבדיקה רק כאשר מדובר על    5.34.3

ערכות חשמל פעילות תוספות למתקנים קיימים או מתקנים חדשים המחוברים למ

 שבבעלות המזמין.

מתקן חדש מחובר ישר לרשת האספקה של חברת החשמל ייבדק ע"י הבודק של   5.34.4

 חברת החשמל.

 

 אחריות על טיב העבודה   5.35

 

הקבלן אחראי לטיב  העבודה, החומרים והציוד, שיבוצעו ו/או יסופקו על ידו,  5.35.1

 קבלת המתקן ע"י מנהל האתר. למשך שנה אחת מיום אישור בכתב או

במשך תקופה זו, על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר וציוד  5.35.2

על חשבונו. יוצאים מכלל זה אותם חלקי המתקן, שאחריות  פגומים, כולל  נורות

 הקבלן עליהם ליותר משנה אחריות כדלקמן:

 שנים, 7האחריות עליהם למשך  –עמודי תאורה  .א

 שנים, 7האחריות עליהם למשך  –לעמודים   זרועות .ב

 שנים, 2 –פנסים ואביזרים על כל חלקיהם כולל בידוד  .ג

 שנים. 3 –ציפוי מתכת וצבע העמודים והזרועות  .ד

 שנים. 10ש"ע או  LED 50,000 ג"ת בטכנולוגית  .ה
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או המזמין היינו הפוסק הבלעדי האם התקלה היינה \או המפקח ו\המנהל ו 5.35.3

 בלן .באחריות הק

תקופה אחריות של הפריטים הנ"ל יכולה להיות יותר ארוכה מהאמור בסעיף זה  5.35.4

 במידה והספקים מתחייבים  על כך ע"י תעודות אחריות המונפקות על ידיהם.  

 

 אופני מדידה מיוחדים

  

 כללי: .1              

 "כל הצעה במסגרת "הצעת מחירים" זו מתייחסת לכל הסעיפים ב"מחירון 1.1

 ובטבלת תשלומים.

מחיר הסעיפים השונים כתב הכמויות כוללים גם כל הנאמר לגבי אותו הפריט או  1.2

אותה עבודה בכל מסמכי המכרז, לרבות הסוג והתוצרת הנדרשים, התיאור 

 במפרט המיוחד ובתכניות וכדומה.

 המחירים מתייחסים לסוג, תוצרת ודגם הציוד שנדרש במפרט ובכתב הכמויות. 1.3

שבו תתבצע העבודה ו/או יסופק חומר שלא מפורטים בכתב  בכל מקרה 1.4

הכמויות, יגיש הקבלן ניתוח מחרים מפורט, ע"פ דרישת המזמין לאישור המנהל 

או המזמין יהיה \או המפקח ו\או המזמין בכתב. אישור המנהל ו\או המפקח ו\ו

 סופי ובלתי ניתן לערעור.

תוכניות והמפרט על הקבלן במידה ויידרש מהקבלן לבצע דבר מסוים בניגוד ל 1.5

יהיה להודיע מראש בכתב א הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע את השינוי. 

עבודות ו/או פריטים שלגביהם אין מחירים בכתב הכמויות התשלום בגינם יהיה 

ובכל מקרה עפ"י הצעה מראש שתאושר ע"י  10%עפ"י מחירון "דקל" בהנחה של 

כרו במחירון ו/או "דקל" התשלום בגינם המזמין עבודות ו/או פריטים שלא אוז

יהיה עפ"י הצעה מראש מאושרת בהתבסס על המחירים הנקובים במחירון וכנגד 

. במידה ולא דרש יחשב  12%הצגת חשבוניות לציוד שנרכש בתוספת רווח קבלני 

הדבר כאילו הוא עושה זאת במחיר של הסטנדרט הקרוב המתואר בתוכניות. 
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ו המזמין על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין, יהיה א\או המפקח ו\המנהל ו

 הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר.

במקרה שיציע הקבלן ציוד "שווה ערך", יהיה הציוד שווה ערך מבחינה טכנית  1.6

ועונה על כל הדרישות, תחומי עבודה, עמידות מכנית וחשמלית, תפוקה אורך 

המפקח לאישור/אי אישור או \תכנן ומחיים וכדומה של הציוד הנדרש , החלטת ה

 ציוד ש"ע, הינה סופית.

באם לא קיימת תוצרת שוות ערך בדיוק בתחומים המוגדרים, יהיו נתוני הציוד  1.7

המוצע גבוהים )ובשום תחום לא נמוכים!( מהנדרש. בכל מקרה לא יהיה הקבלן 

 זכאי לתשלום הפרש כלשהוא עבור אספקת פריט "שווה ערך".

חרת במפורש, כוללים מחירי כל הסעיפים אספקה, הובלה לאתר, באם לא צוין א 1.8

פריקה, התקנה, חיבורים, בדיקה והפעלה. במידה וצוין במפריט כי פריט מסוים 

 נמדד לאספקה בנפרד ולהתקנה בנפרד, ייחשב המחיר ככולל כמפורט:

כולל אספקה הובלה לאתר ופריקה במחסני המזמין  מחירי פריט לאספקה בלבד, 1.8.1

או המזמין , כאשר הציוד ארוז באריזה \או המפקח ו\קום שיורה המנהל ואו במ

 המקורית של היצרן.

, כולל את כל הנדרש כאמור לעיל, כולל הובלה מחיר פריט להתקנה בלבד 1.8.2

או המזמין , \או המפקח ו\ממחסני המזמין או ממקום אחר שיורה המנהל ו

ל את כל חומרי העזר בדיקת הציוד, הרכבתו, תיקוני צבע )באם נדרש( וכול

 להתקנה, לרבות כבל החיבור למתוח למעט אספקה.

המחירים קבועים גם עבור אספקת ו/או פריט בודד, הובלתו מכל מקום שהוא,  1.8.3

 מ'. 15כולל שימוש בכלים ו/או ברכבים ומנופים מיוחדים, עד לגובה 

 

המחירים עבור הזמנת ביקורת מתקן ע"י חברת חשמל או בודק עצמאי יהיו  1.9

 ויכללו גם בקורות חוזרות )באם ידרשו כאלה(. קבועים

עבור ברג'י תימדד רק לעבודות נוספות שלא הוגדרו ממסמכי המכרז, לפי פניה  1.10

 נפרדת של המזמין.
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כל הכמויות ימדדו נטו כשהם מותקנים בלי להתחשב בפחת ו/או בעודפים בכל  1.11

 סוג שהם, שהקבלן ביצע בעת ביצוע העבודה.

 סימון בשטח ע"י הקבלן וכן הכנת תוכניות "לפי ביצוע".המחירים כוללים  1.12

תמורת החומרים/אביזרים שיסופקו לקבלן על ידי המזמין לא יקבלן הקבלן כל  1.13

רווח קבלני ו/או תשלום בנוסף למחירי ההתקנה המופיעים בכתב הכמויות. 

המזמין יהיה רשאי לספק בעצמו החומרים לקבלן. במקרה זה, יהיה על הקבלן 

,  הכלכליתהחברה  ש אך ורק בחומרים הנ"ל )שיסופקו לו במחסן להשתמ

תמורת קבלה( וכן יהיה עליו להחזיר למחסן החומרים/האביזרים הפגומים 

 גם כן תמורת קבלה. -שהחליפם ו/או כל עודף שיישאר בידו

מחירים כוללים עבודות בשעות לא מקובלות ו/או בשעות עומס ו/או שעות  1.14

 ל תוספת למחיר היחידה הנקוב במחירון.חשיכה וכדומה, ללא כ

מחירי היחידה במחירון יחשבו ככוללים: כל החומרים והציוד כולל הפחתה  1.15

שלהם, כל העבודות וחומרי העזר הדרושים לשם ביצוע, השימוש בכלי עבודה, 

מנוף מכשירים ומכונות, הובלה לאתר ובחזרה של כלל מרכיבי העבודה, אחסנה 

ודות שבוצעו, הוצאות בטוח מיסים ומיסים סוציאליים ושמירה כלים ציוד ועב

 החזקת מלאי חלקי חילוף כמתואר במפרט, רווח קבלני.

מחרי יחידה הנקוב המחירון, יהיה אחיד וזהה לבצוע מתקן/עבודה חדשה ו/או  1.16

 בצוע מתקן/עבודה במתקן קיים )שיפוץ/תוספת(.

 

 .מדידת כמויות –מתקני חשמל מאור רחובות ושפ"צים   .2

 תעלות חפירות  2.1

נמדדות במ"א, כאשר המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד לרבות, גם חציבה 

במידת הצורך, סילוק  עודפי החפירה מהאתר, מילוי מאושר, חול, אמצעי הגנה וסימון 

 לכבלים, מילוי והידוק מלא וכדומה.

 

 כבלים וצנרת  2.2
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ה כמו עמודים, שוחות, בסיסים נמדדים במ"א, בקווים ישרים בין נקודות מוצא למדיד

 וכדומה.

 

 בסיסים  2.3

נמדדים כקומפלט, כאשר המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד, לרמות הצנורות 

לפי התוכניות בתוספת צינורות רזרביים, ברגי יסוד לעמוד, זיון )באם נדרש(, תבניות 

ם חפירה והידוק ליצירת עיבוד סופי עבור כל סוגי התקנה וכדומה. כ"כ כולל המחיר ג

תשתית, תשתית בון רזה, מילוי בחומר מאושר, הידוק, התאמה לפני הקרקע, סילוק 

 עודפי החפירה וכדומה.

 

 גופי תאורה  2.4

נמדדים לפי יחידה, בהתאם לדגם הנדרש במפרט ובתכניות, כוללים את כל ציוד העזר 

 להדלקה ונורה לפי המפורט.

 

 עמודים וזרועות  2.5

התאם לנדרש במפרט המיוחד ובתכניות, כולל גילוון. הצביעה לפי נמדדים לפי יחידה, ב

 המפרט נמדדת בנפרד.

 

 כבלי חיבור פנסים  2.6

לא נמדדים בנפרד ומחירם כלול במחירי הסעיפים האחרים המתייחסים לתאורה 

 )פנסים, עמודים וזרועות(.

 

 הארקות  2.7

בורים, שילוט מ' עומק נמדדת כקומפלט וכוללת אתת כל החי 6אלקטרודת הארקה עד 

או המזמין ( \או המפקח ו\וכדומה. העמקת  האלקטרודה )במידה ויידרש ע"י המנהל ו

 מ' הראשונים. 6-תימדד במטרים, מעבר ל
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 קידוח אופקי  2.8

נמדד במ"א כאשר המחיר מתייחס לאורך וקוטר הצינור המותקן. מחיר הבורות 

כל אלה לא נמדדים  -החפירהלמכונת הקידוח, איתור  הקצוות, איפוסים, כיסוי והידוק 

 ומחירם כלול במחיר מ"א הצנרת.

 

 תכניות "לפי ביצוע"  2.9

כלולות במחירי היחידה בסעיפים השונים ולא ישולם עבור הכנתן, במידה וסופק לקבלן 

 כן את התוכניות במחשב.קרית שמונה הכלכליתהחברה דיסקט עם התכניות, הקבלן 

 

 תשלומים לחברת חשמל 2.10

ן עבודת הקבלן הכרוכים בתאום וביצוע מול חברתצ החשמל יחולו על כל התשלומים בגי

 הקבלן הזוכה.

 

 "הרכבה" 2.11

סעיפים המוגדרים כ"הרכבה" כוללים בין היתר: הובלה, העמסת ופריקת הציוד, חומרי 

עזר ועבודות לוואי, התקנת הציוד במקומו, חיבורו, רישומים וניהול יומני עבודה, 

 ים, רווח קבלני וכו'.דיווחים, תאומים מכל הסוג

 "אספקה" 2.12

סעיפים המוגדרים כ"אספקה" כוללים בין היתר: רכישת הציוד אצל הספק/יצרן , כל 

 רווחי הקבלן, אומים, ניהול יומני עבודה ורשימות חלקים וכו'.

 "פירוק" 2.13

סעיפים המוגדרים כ"פרוק" כוללים פירוק הפריט הנדון, סילוקו לאתר פסולת 

 או המזמין .\או המפקח ו\זמין ע"פ הנחיית המנהל וו/או העברתולמחסני המ

 "החלפה" 2.14
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כולל אספקה של –סעיפים המוגדרים כ"החלפה", כוללים פירוק והתקנה כמפורט לעיל 

 הפריט הנדון.

 

 מדידת לוחות חשמל/מרכזיית מאור 2.15

מבנה הלוח יימדד כקומפלט, במבנה פח מגולבן או מבנה פוליאסטר משוריין.  2.15.1

חומרי העזר הנדרשים, פסי צבירה, מהדקים, חיווט, המבנה כולל את כל 

לפחות )מקום שמור כולל  30%שילוט, סימון המוליכים, מקום שמור בשיעור 

פתחים מכוסים בפנלים, קונסטרוקציה ופסים להתקנת ציוד וכן מקום 

 למהדקים(.

 הובלה, התקנה וחיבור באתר נמדדים בנפרד. 2.15.2

 מורכב ומחובר בלוח.ציוד בלוחות יימדד לפי יחידה, כשהוא  2.15.3

 

מחיר הציוד בלוחות כולל את כל מגעי העזר הנדרשים ליצירת הפקוד והבקרה  2.15.4

 התכניות, גם אם הדבר לא צוין בכתב הכמויות. לפי

ציוד הבקרה יימדד לפי יחידות, כולל חיבור המתח, הפקוד, היציאות, כיולים  2.15.5

 ותאום מלא עם מתקין מערכת הבקרה מרחוק.

מפלט, כאשר המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד, יימדד כקו –בסיס  2.15.6

לרבות הצינורות, זיון )באם נדרש(, תבניות, פרופילים וכדומה. כ"כ כולל 

המחיר גם חפירה והידוק תשתית , תשתית בטון רזה, מילוי בחומר מאושר, 

 הידוק, התאמה לפני הקרקע, סילוק עודפי החפירה וכדומה.

 

 מדידה לפי מרכיבים 3.1

הלוחות יימדד בדרך כלל כקומפלט ללא אביזרים המורכבים עליהם אשר מבנה 

ימדדו בנפרד בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. המחירים של התאים 

יכללו א כל חומרי העזר כגון: פסי צבירה, מבדדים, מהדקים, ברגים , שלטי סימון 

ר הציוד יכללו את למיניהם, צבע וכל יתר העבודות שלא נמדדות בנפרד. מחירי ית
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הרכבתם וחיווטם וחיבורם בתוך הלוח. מחיר הלוח יכלול את הובלתם פריקתם 

והרכבתם במקום וכן ביצוע של כל החיבורים של קווי הכניסה והיציאה וכן 

 בדיקתם והפעלתם.

 

 ובילים ומוליכיםמ 3.2

 מובילים ומוליכים ימדדו ויחושבו לפי אורכם וסוגם. המחיר יכלול את כל ספחיהם

 כמתואר במפרט.

 

 מדידה לפי מחיר יסוד 3.3

או המזמין \או המפקח ו\מחיר יסוד הוא מחיר הרכישה של ציוד או חומר אשר המנהל ו

רוצה לבחור בעצמו ולקבוע את מחירו במישרין עם הספק. על הקבלן יהיה לרכוש את 

ום או המזמין ולהתקינו במק\או המפקח ו\הציוד או החומר הנ"ל לפי הוראות המנהל ו

העבודה. המחיר המוצע על ידי הקבלן יכלול בנוסף למחיר היסוד הנקוב גם את התקנתו 

של הציוד או החומר, את כל חומרי העזר ועבודות ההשלמה וכן רווח, הובלה, אחסנה 

רק בהפרש שבין מחיר היסוד הנקוב לבין מחיר  –וכו'. מחיר היחידה ישתנה אם בכלל 

 הרכישה.

 

 "מחיר מוצר "שווה ערך 3.4

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים 

הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל המייצר אותו , פירושו שהמוצר חייב להיות 

שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב, וגדליו הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי 

של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של בתכנון. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו 

קיים הפרש בין מחיר המוצר הנקוב באחד  או המזמין )בכתב(.\או המפקח ו\ו תכנןהמ

 יותאם שכר החוזה.-המסמכים כאמור לעיל לבין מחירו של זה שנרכש כ"שווה ערך" לו

 

 עבודות שלא ימדדו 3.5



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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ת בדרך כלל אופי ארעי, ובין תשומת לב הקבלן מפנית לעובדה שמספר עבודות הנושאו

היתר, מבני עזר זמניים, ניקוז זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות 

אחזקה וניקוי תוך תקופת הבצוע, תאום עם ל הגורמים הפעילים בשטח, וכן עבודות 

לא נמדדים בסעיפים מיוחדים  –אחרות ושירותים למיניהם אשר מחייבים תנאי החוזה 

ב הכמויות. על הקבלן לכלול איפה  את הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים על של כת

 ידו.

 

 עבודות בשעות חריגות 3.6

תשומת לב הקבלן מפנית לכך שבאם יידרש עפ"י הנחיית המזמין לבצע עבודות בשעות 

 חריגות, לא תהיה כל תוספת מחיר למחירים הנקובים במחירון.

 

 עדיפות בין מסמכים 3.7

ה בין הוראות מהוראות המסמכים השונים של החוזה, יהיה סדר במקרה של סתיר

העדיפויות לגבי ביצוע העבודה כדלקמן: תוכניות, תנאים מיוחדים, מפרט מיוחד, כתב 

 כמויות, מפרט כללי, תנאי חוזה.

 

 לצרכי תשלום יהיה סדר העדיפות כדלקמן:

 התיאור התמציתי שבכתב הכמויות. .א

 התנאים המיוחדים. .ב

 י המיוחד לחוזה זה.המפרט הטכנ .ג

 במהדורתו העדכנית. 08המפרט הכללי לעבודות חשמל  .ד

 התוכניות. .ה

 תנאי החוזה. .ו

 המפרטים הכלליים לעבודות בנין עדכני. .ז

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 אופי ההתקשרות והיקפה 3.8

ההתקשרות תחושב כהסכם מחירים למשך תקופה המתחילה מיום החתימה ע"י 

אשר ביחס אליו תימסר הצדדים. ההתקשרות תחול על כל מיתקן או עבודה 

 .קרית שמונהלקבלן הודעה, בכל שטח השיפוט של עיר 

  

 אין המזמין מתחייבת לגבי: 3.9

 היקף הסופי של החוזה. .א

 היקף חודשי של הזמנות. .ב

 קצב אחיד של הזמנות. .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 מסמך ד'

 מחירון

 LEDמחירון אספקת גופי תאורה 

 

 וללים מע"מ. כהמחירים בפרק זה   – המציע לידיעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 כמות תיאור סעיף
מחיר 

 ₪בסיס 

 סה"כ

 

₪ 

מחיר 

 מוצע 

₪ 

     LEDג"ת בטכנולגיית  08.00

      W60עד  W28הספק עבודה  –משפחה א'  08.01

08.01.0001 

 

, LEDבטכנולוגיית דקורטיבי אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב 

 מערכת אופטית,W28 - 60Wמיציקת אלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק RALצבע  IP66בעל דרגת אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, וככל גוף תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.שידרש 

1,500 1,600 ₪ 2,400,000 ₪  

 ,    W80עד  W61הספק עבודה  –משפחה ב'  08.02

, מיציקת LEDת רחוב בטכנולוגיית אספקה והתקנת גוף תאור 08.03.0002

דרגת מערכת אופטית , בעל W80 - 61Wאלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה RALצבע  IP66אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל קופסת ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

700 1,900 ₪ 1,330,000 ₪  

      W100עד  W81הספק עבודה  –משפחה ג'  08.03

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית  08.04.0003

 IP65, בעל דרגת אטימות W100 - 81Wאלומיניום בהספק עבודה 

כולל . ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, RALצבע 

רה קיים, כולל קופסת חיבורים לעמוד מתאם אינטגרלי לעמוד תאו

 בהתאם למפרט הטכני.חח"י, וככל שידרש 

800 2,400 ₪ 1,920,000 ₪  

      W120עד  W101הספק עבודה  –משפחה ד'  08.04

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית  08.05.0004

ת מערכת אופטי, בעל W120 - 101Wאלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף RALצבע  IP66דרגת אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.קופסת חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

300 2,800 ₪ 840,000 ₪  

  ₪ 6,490,000  3,300    08סה"כ פרק  

     רה ותקשורתאספקה והתקנה של מערכות בק 09

אספקה והתקנה בקר תאורה למרכזיות מאור, לרבות עבודה  09.01

פאושלית על מרכזיית התאורה בהתאם למפרט הטכני, חיווט 

, שעון NVRוהתקנת מגענים, מפסק גבול, מונה אנרגיה תעו"ז, 

פתוח ע"ח הקבלן הזוכה, חיווט קונטקטור  SIMאסטרונומי, 

ות התקנה שרת עירוני, אפלקיציית למעגלי יום לילה ושצ"פ, לרב

HMI .ומערכת ניטור תקלות ויומן אירועים בהתאם למפרט הטכני , 

30 12,000 ₪ 360,000 ₪  

 UPS, מערכת ניטור תקלות, ו HMIשרת עירוני כולל אפליקציית  

 מפרט הטכניבהתאם להוראות ה

1 40,000 ₪ 40,000 ₪  

  ₪ 400,000    09סה"כ פרק  

  ₪ 6,890,000   ביניים סה"כ 

פרק   והתאמה של ג"ת לאיצטדיון עירוניאספקה התקנה  10

אופציה 

 לתמחור

  

 1340בהספק של  על פי דרישת ההתאחדות לכדורגל. LEDפנסי  10.01

  . ש"ע מאושר או DISANOתוצרת  FORUM 3ואט כל פנס מדגם 

142 16,500 2,343,000  ₪  



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 :הבהרות

 20%ההצעה הזוכה הינה ההצעה הזולה ביותר ובלבד שלא חרגה ביותר מ  •

מהאומדן  20%מהאומדן העירוני )משמע לא היתה זולה בסטייה של יותר מ 

 העירוני כפי שנחתם והוכנס לתיבת המכרזים(.

 המחירים כוללים מע"מ. •

המחירים כוללים אספקה התאמה והתקנה וככל שידרש בהתאם בהתאם  •

ברת חשמל על התקנה על לרבות תאום מול גורמי חוץ ותשלום לח,למפרט הטכני

 עמוד חח"י.

הפרש בין המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש ג"ת נוספים בתקציב הנגזר מה •

ההצעה הזוכה לאומדן, או לשמור את היתרה התקציבית כרזרבה של הרשות, 

 במתכונת של חלוקה בחיסכון בצריכת החשמל.

מחירון עבודות יזומות בנספח ח' להלן, שמור לרשות כאופציה לביצוע עבודות  •

על המחירון   10%יזומות באמצעות הקבלן הזוכה, ובהנחה קבוע  בשיעור של 

 גדר בנספי יד' להלן.הרצב כמו

 תוספת. \שורה ריקה תהווה הצעה במחיר הנקוב של הסעיף ללא הנחה  •

הרשות שומרת לעצמה את האופציה להמחות את עבודות האחזקה לקבלן  •

לרבות האחריות על התשתיות התת קרקעיות,  TOTAL RISKהזוכה, בשיטת 

כל ג"ת ש"ח + מע"מ צמוד מדד מחירים, עבור  6במחיר חודשי קבוע של 

במרכזיה שבמסירה; הקבלן מצידו מתחייב לבצע האחזקה במחיר הנ"ל כאמור 

ש"ח + מע"מ לג"ת(; אי הסכמה מהווה הפרה של הסכם ההתקשרות  6)

ומאפשרת לרשות לפנות לקבלן אחזקה חיצוני, ולהפעיל את זכות הקיזוז כנגד 

ע עבודות חשבונות להם זכאי הקבלן הזוכה, בגין כל הוצאה שתקום לה מביצו

 האחזקה כאמור.

   עמודים קיימים. 4הפנסים יהיו באלומות שונות ויותקנו על גבי 

   .66IP. דרגת אטימה 90CRIקלוין. מסירת צבע  5700גוון אור 

   לומן לפנס. אורך חיים 150000תפוקת אור לא תפחת מ 

ואט. בזרם שלא יעלה על  1500הפנס יכלול דרייבר אחד בהספק עד 

לא  10B 80Lורך חיים ב א .DALI מעום בשפתמילי אמפר וע 1200
המחיר כולל את הפנס, פירוק הפנס הקיים,  שעות. 50000פחות מ 

  ואחריות.התאמה כבילה התקנת החדש, כיוון 
  ₪  9,233,000    סה"כ 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 מסמך ה'

 34 /2018מכרז פומבי  מס' 

 -טופס הצעת לדוגמא  -

 

 ,לכבוד

 קרית שמונה  הכלכליתהחברה 

 אג"נ

גופי תאורה לאספקה והתקנה של   34/18 מכרז פומבי מס':  הנדון

 LEDבטכנולוגיית 

 

תנאי העבודה  אני הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי אותם וכי  .1

וכל הגורמים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את 

 הצעתי.

 

 הנחה. 4.148% הצעתי למכרז הינה כדלקמן: .2

 המחירים בפרק זה כוללים מע"מ.   – המציע לידיעת

 

 (20%+5%) 25%, אזי הנחה מציע עד 5%מכאן שבאם האומדן העירוני משקף הנחה של הסבר: 
  הכלכליתהחברה  ( תפסל אוטומטית. 25.01%) 25% -תתקבל, הנחה מציע משוקללת גבוהה מ

( לרכישת ג"ת נוספים או 6,640,000-6,360,000ש"ח ) 280,000רשאית להשתמש ביתרה התקציבית 
 עבודות יזומות.

 

 

 

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 כמות תיאור סעיף
מחיר 

 ₪בסיס 

 סה"כ

 

₪ 

מחיר 

 מוצע 

₪ 

     LEDג"ת בטכנולגיית  08.00

      W60עד  W28הספק עבודה  –משפחה א'  08.01

08.01.0001 

 

, LEDבטכנולוגיית דקורטיבי אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב 

 מערכת אופטית,W28 - 60Wמיציקת אלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק RALצבע  IP66בעל דרגת אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, וככל גוף תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.שידרש 

1,500 1,600 ₪ 2,400,000 ₪ 1,800,000 

 ,    W80עד  W61הספק עבודה  –משפחה ב'  08.02

, מיציקת LEDת רחוב בטכנולוגיית אספקה והתקנת גוף תאור 08.03.0002

דרגת מערכת אופטית , בעל W80 - 61Wאלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף RALצבע  IP66אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.קופסת חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

700 1,900 ₪ 1,330,000 ₪ 1,400,000 

      W100עד  W81הספק עבודה  –משפחה ג'  08.03

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית  08.04.0003

 IP65, בעל דרגת אטימות W100 - 81Wאלומיניום בהספק עבודה 

כולל . ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, RALצבע 

רה קיים, כולל קופסת חיבורים לעמוד מתאם אינטגרלי לעמוד תאו

 בהתאם למפרט הטכני.חח"י, וככל שידרש 

800 2,400 ₪ 1,920,000 ₪ 1,900,000 

      W120עד  W101הספק עבודה  –משפחה ד'  08.04

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית  08.05.0004

ת מערכת אופטי, בעל W120 - 101Wאלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף RALצבע  IP66דרגת אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.קופסת חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

300 2,800 ₪ 840,000 ₪ 900,000 

 6,000,000 ₪ 6,490,000  3,300    08סה"כ פרק  

     רה ותקשורתאספקה והתקנה של מערכות בק 09

אספקה והתקנה בקר תאורה למרכזיות מאור, לרבות עבודה  09.01

פאושלית על מרכזיית התאורה בהתאם למפרט הטכני, חיווט 

, שעון NVRוהתקנת מגענים, מפסק גבול, מונה אנרגיה תעו"ז, 

פתוח ע"ח הקבלן הזוכה, חיווט קונטקטור  SIMאסטרונומי, 

ות התקנה שרת עירוני, אפלקיציית למעגלי יום לילה ושצ"פ, לרב

HMI ומערכת ניטור תקלות ויומן אירועים בהתאם למפרט ,

 הטכני. 

30 12,000 ₪ 360,000 ₪ 300,000 

 UPS, מערכת ניטור תקלות, ו HMIשרת עירוני כולל אפליקציית  

 מפרט הטכניבהתאם להוראות ה

1 40,000 ₪ 40,000 ₪ 50,000 

 350,000 ₪ 400,000    09סה"כ פרק  

 6,350,000 ₪ 6,890,000   ביניים סה"כ 

פרק   והתאמה של ג"ת לאיצטדיון עירוניאספקה התקנה  10

אופציה 

 לתמחור

  



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 1340בהספק של  על פי דרישת ההתאחדות לכדורגל. LEDפנסי  10.01

  . ש"ע מאושר או DISANOתוצרת  FORUM 3ואט כל פנס מדגם 

   עמודים קיימים. 4הפנסים יהיו באלומות שונות ויותקנו על גבי 

   .66IP. דרגת אטימה 90CRIקלוין. מסירת צבע  5700גוון אור 

   לומן לפנס. אורך חיים 150000תפוקת אור לא תפחת מ 

ואט. בזרם שלא יעלה על  1500הפנס יכלול דרייבר אחד בהספק עד 

לא  10B 80Lורך חיים ב א .DALI מעום בשפתמילי אמפר וע 1200
המחיר כולל את הפנס, פירוק הפנס הקיים,  שעות. 50000פחות מ 

  ואחריות.התאמה כבילה התקנת החדש, כיוון 

142 16,500 2,343,000  ₪ 2,500,000 

 8,850,000 ₪  9,233,000    סה"כ 

 4.148% סה"כ הנחה    



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 מסמך ו'

 

טופס זה יוכנס בנפרד למעטפת המכרז ביחד עם טופס נתוני משתתף, טופס אחריות 
 רז וקבלה בגין התשלום עבור מסמכי המכרז. יצרן, ערבות המכ

 34/2018  מכרז פומבי 
 

 טופס הצעת משתתף

 ,לכבוד

 קרית שמונה  הכלכליתהחברה 

 

 אג"נ

 2018/34מכרז פומבי :  הנדון

אני הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי אותם וכי תנאי העבודה   .3

ועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את וכל הגורמים המשפיעים על העבודה, יד

 הצעתי.

 

 ______% הנחה הצעתי למכרז הינה כדלקמן: .4

 

 המחירים כוללים מע"מ.   – המציע לידיעת

 - מחיר הבסיסבתחשב כהצעה  מוצע מחירמובהר בזאת כי שורה ריקה ללא  - 

 

 

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 כמות תיאור סעיף
מחיר 

 ₪בסיס 

 סה"כ

 

₪ 

מחיר 

 מוצע 

₪ 

     LEDג"ת בטכנולגיית  08.00

      W60עד  W28הספק עבודה  –משפחה א'  08.01

08.01.0001 

 

, LEDבטכנולוגיית דקורטיבי אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב 

 מערכת אופטית,W28 - 60Wמיציקת אלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק RALצבע  IP66בעל דרגת אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, וככל גוף תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.שידרש 

1,500 1,600 ₪ 2,400,000 ₪  

     W80עד  W61הספק עבודה  –משפחה ב'  08.02

, מיציקת LEDת רחוב בטכנולוגיית אספקה והתקנת גוף תאור 08.03.0002

דרגת מערכת אופטית , בעל W80 - 61Wאלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה RALצבע  IP66אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל קופסת ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

700 1,900 ₪ 1,330,000 ₪  

      W100עד  W81הספק עבודה  –משפחה ג'  08.03

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית  08.04.0003

 IP65, בעל דרגת אטימות W100 - 81Wאלומיניום בהספק עבודה 

כולל . ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, RALצבע 

רה קיים, כולל קופסת חיבורים לעמוד מתאם אינטגרלי לעמוד תאו

 בהתאם למפרט הטכני.חח"י, וככל שידרש 

800 2,400 ₪ 1,920,000 ₪  

      W120עד  W101הספק עבודה  –משפחה ד'  08.04

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית  08.05.0004

ת מערכת אופטי, בעל W120 - 101Wאלומיניום בהספק עבודה 

. ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף RALצבע  IP66דרגת אטימות 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל תאורה ישן, 

 בהתאם למפרט הטכני.קופסת חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

300 2,800 ₪ 840,000 ₪  

  ₪ 6,490,000  3,300    08סה"כ פרק  

     רה ותקשורתאספקה והתקנה של מערכות בק 09

אספקה והתקנה בקר תאורה למרכזיות מאור, לרבות עבודה  09.01

פאושלית על מרכזיית התאורה בהתאם למפרט הטכני, חיווט 

, שעון NVRוהתקנת מגענים, מפסק גבול, מונה אנרגיה תעו"ז, 

פתוח ע"ח הקבלן הזוכה, חיווט קונטקטור  SIMאסטרונומי, 

ות התקנה שרת עירוני, אפלקיציית למעגלי יום לילה ושצ"פ, לרב

HMI .ומערכת ניטור תקלות ויומן אירועים בהתאם למפרט הטכני , 

30 12,000 ₪ 360,000 ₪  

 UPS, מערכת ניטור תקלות, ו HMIשרת עירוני כולל אפליקציית  

 מפרט הטכניבהתאם להוראות ה

1 40,000 ₪ 40,000 ₪  

  ₪ 400,000    09סה"כ פרק  

  ₪ 6,890,000   ביניים סה"כ 

פרק   והתאמה של ג"ת לאיצטדיון עירוניאספקה התקנה  10

אופציה 

 לתמחור

  

 1340בהספק של  על פי דרישת ההתאחדות לכדורגל. LEDפנסי  10.01

  . ש"ע מאושר או DISANOתוצרת  FORUM 3ואט כל פנס מדגם 

142 16,500 2,343,000  ₪  



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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   עמודים קיימים. 4הפנסים יהיו באלומות שונות ויותקנו על גבי 

   .66IP. דרגת אטימה 90CRIקלוין. מסירת צבע  5700גוון אור 

   לומן לפנס. אורך חיים 150000תפוקת אור לא תפחת מ 

ואט. בזרם שלא יעלה על  1500הפנס יכלול דרייבר אחד בהספק עד 

לא  10B 80Lורך חיים ב א .DALI מעום בשפתמילי אמפר וע 1200
המחיר כולל את הפנס, פירוק הפנס הקיים,  שעות. 50000פחות מ 

  ואחריות.התאמה כבילה התקנת החדש, כיוון 
  ₪  9,233,000    סה"כ 

  סה"כ הנחה    



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 מסמך ו'

 טופס נתוני משתתף

 

           שם החברה המבקשת:

          שנת יסוד החברה המבקשת: 

           מס׳ ח.פ. של החברה:

 

 כתובת: __________ .: __________ת.ז __________שם:    בעלי החברה המבקשת: 

 כתובת: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

 כתובת: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

 

  )יש לצרף אישור הכולל את פרטי החברה ובעליה(  אישור מרשם החברות

 

 קיד: __________תפ ת.ז.: __________ __________שם: מנהלי החברה המבקשת: 

 תפקיד: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

 תפקיד: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

 

         כתובת משרדי החברה המבקשת: 

           כתובת המפעל:

         מס׳ טלפון במשרדי החברה: 

          מס' פקס במשרדי החברה:

           :דואר אלקטרוני

        תחומי עיסוק של החברה המבקשת:
 )יש לצרף פרופיל חברה(

 

 ותק בשנים בתחום אספקה ו/או
         יבוא ו/או ייצור ג״ת כבישים:

 

 רשימת ארצות בהם גו׳׳ת המוצע
         נמכר ומשמש לתאורת כבישים:

 

 שם איש קשר מטעם המבקש
           כולל טל׳ נייד:

 

 חשבון החברה, על הפרטים הרשומים לעיל וכן שמות מורשה חתימה מטעם החברה: אישור רואה

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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    חתימה וחותמת:   שם מנהל החברה / מורשה חתימה:

   תאריך:

 

    חתימה וחותמת:    שם רואה החשבון של החברה:

 

 

הנני מצהיר כי ההצעה דלעיל כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם המכרז  .5

המהווה חלק ממסמכיו, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, ולקחה בחשבון  וההסכם

 כל התשלומים וההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי התחייבויותיי עפ"י ההסכם.

 

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .6

הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז  א.

 וההסכם.

, או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם הדרוש על מנת לבצע את העבודות ברשותי ב.

 נשוא המכרז וההסכם, במועדים המפורטים בהסכם.

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי  ג.

 ההוראות הקבועות במסמכי המכרז.

 

בות נשוא המכרז וההסכם בהתאם אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את ההתחיי .7

 , במחיר הצעתי כמפורט לעיל. הכלכליתהחברה  לכל תנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון 

 

 10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  .8

 -ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 כשהוא חתום ומבויל כדין. כליתהכלהחברה לחתום על ההסכם ולהחזירו ל 8.1

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת, להבטחת קיום תנאי ההסכם  8.2

 כמפורט בהסכם.

להמציא לכם אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח האישור המפורט במסמכי  8.3

 המכרז.

 

ו לעיל, כולן א 6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .9

תהא רשאית לחלט את הערבות  הכלכליתהחברה  מקצתן, אאבד את זכותי לזכות במכרז ו

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא  הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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עקב הפרת  הכלכליתהחברה  יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 הצעתי למכרז. ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת

 

 הריני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים: .10

 לתנאי המכרז. 20העתק אישורים ברי תוקף כמפורט בסעיף  10.1

 לתנאי המכרז. 21אישורים והוכחות כמפורט בסעיף  10.2

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור לצורך ניכוי מס כמפורט בסעיף  10.3

 לתנאי המכרז. 18

 לתנאי המכרז. 11ת בהתאם לסעיף ערבות בנקאי 10.4

לתנאי המכרז,  17מסמכי ההתאגדות של התאגיד ומסמכים נוספים לפי סע'  10.5

 במידה וההצעה מוגשת ע"י תאגיד.

 מסמכים נוספים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ואינם מפורטים לעיל. 10.6

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________

 

 ת:אישיות משפטי

 

 אדם/שותפות/חברה: נא לפרט __________________________________

 

 ת.ז. או מס' חברה: _________________________________

 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:

________________________________________ 

 

 _______________________כתובת: ____________

 טלפון: ____________________

 פקס': _____________________

 

 חתימה מלאה: _________________  תאריך: ________________

 

 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(:
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 אני הח"מ ______________, עו"ד/רו"ח ממשפטית מאשר בזאת כי ה"ה

_________________ ת.ז.  -_______________ ת.ז. _____________ ו

______________ מוסמכים לחתום בשם ___________________, ולחייב אותה, וכי הם 

 חתמו על מסמך זה בפני.

 

 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________
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 מסמך ז'

 

 צרןטופס אחריות י

 

מפיץ מורשה בישראל, של חברת _____________ רצ"ב תעודת  \אני הח"מ יצרן ג"ת 

הסמכה להפצת ג"ת שלהלן בישראל, מתוצרת _________ואספקת בהתאם להוראות 

חודשים רצופים, רצ"ב  84, למשך שמונהקיריית  הכלכליתהחברה המפרט הטכני ל

 הדגמים:

 

 ___ מק"ט___________הספק __________א. דגם _____________ תוצרת _______

 ב. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 ג. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 ד. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 ______ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________ה. דגם _______

 ו. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 

 האחריות תכלול:
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 ש"ע, ולא פחות משבע שנים. 50,000אישור יצרן ג"ת לאחריות למשך  .א

 תעודת המעידה על אישור מערכת בקרת איכות מטעם יצרן ג"ת. .ב

 7שור מטעם יצרן ג"ת על ייצור סדיר של ג"ת המוצעים על ידי הזוכה למשך אי .ג

 DRIVERשנים לפחות ממועד האספקה, לרבות אישור לציוד ההצתה ובכללו 

 .LEDופלטת 

ג"ת מכל סוג כמלאי זמין  10  הכלכליתהחברה  התחייבות להפקיד במחסני  .ד

ריות יוחזר הג"ת למקרה של תקלה זאת ללא תמורה כספית, בסיום תקופת האח

ג"ת ישמר במשך כל תקופת המכרז, גם במקרים  10לקבלן, המלאי כאמרו של 

בהם יהיה צורך להשתמש בג"ת הנ"ל על הקבלן יהיה להשלים את הכמות 

 . הכלכליתהחברה  ג"ת להחלפה במחסני  10כאמור על מנת לשמור על מלאי של 

 

 

 מה _________תאריך_________שם מפיץ בישראל __________ ח.פ.__________ חתי

 

 

 -יש לצרף המסמכים מיצרן ג"ת  בהתאם  -
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 ח'מסמך 

 2018/34מכרז פומבי 

 חוזה עבודה קבלני

 _____ביום  קרית שמונהשנערך ונחתם בהסכם 

 

 קרית שמונה  הכלכליתהחברה  :בין

 7טרומפלדור מרח'  

  קרית שמונה           

  "(הרשות" :להלן( 

 חד מצד א

        :ין לב

       

       

  "(הקבלן)להלן:"  

 מצד שני 

 

להתקשר מעוניינת , קרית שמונה הכלכליתהחברה באמצעות   קרית שמונה הכלכליתהחברה ו :הואיל

לרבות החלפת ג"ת , LEDעם קבלן לצורך אספקה, התקנה ואחזקה של גופי תאורה בטכנולוגיית 

וביצוע עבודות יזומות זה במסגרת הסכם ני )אופציה( באיצטדיון העירו  LEDלטכנולגיית 

מפעם העבודות תזמין ש קרית שמונה הכלכליתהחברה (,  באמצעות "עבודות יזומות")להלן:

קרית )להלן:"העבודות"( בעיר  במשך תקופת ההתקשרות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לפעם

 ;  שמונה
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 10/2018 פומבי מכרז  הקרית שמונ הכלכליתהחברה  ולשם כך פרסמה :והואיל

  "(;המכרז:"להלן)

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז מציעהו  :והואיל

ל סמך ביצוע העבודות עאת  קבלןהחליטה למסור ל קרית שמונה הכלכליתהחברה ו :והואיל

 ;בהסכם זהבמכרז והצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים 

ההוראות שיחייבו  התחייבויותיהם ההדדיות, יר זכויותיהם,והצדדים מעוניינים להגד :והואיל

  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זהאותם ודרך שיתוף הפעולה ביניהם בקשר 

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

  הכותרות והנספחים. המבוא, .1

תיהם ודין הוראו המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .1.1

 כדין הוראות הסכם  זה.

כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות  .1.2

   הסכם זה.

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 

 נספחים להסכם.תקופת ההסכם מהות ההסכם ו .2

 הכלכליתהחברה י "מיום חתימתו עלמשך שנה תקופת הסכם זה היא  2.1

ובלבד שהקבלן יקיים את כל  פ האמור בהסכם זה,"ע  קרית שמונה

  הכלכליתהחברה  ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה של 

 "(. תקופת ההסכם:"להלן(

קרית  הכלכליתהחברה מובהר בזאת כי ה לעיל, 2.1על אף האמור בסעיף  2.2

נה אחת שבתהא רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם  שמונה

"( בכל פעם ובלבד ומספר תקופות הארכה לא ופה המוארכת:"התקלהלן)
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יום לפני   60 י מתן הודעה מוקדמת על כך עד"זאת ע תקופות,  4יעלה על 

    תום תקופת ההסכם.

על  קרית שמונה הכלכליתהחברה היה ולא הודיעה  למען הסר ספק, 2.3

לקיצו באופן יבוא הסכם זה  הארכת תוקפו של ההסכם כאמור לעיל,

     אוטומטי.

 -מהות ההסכם  2.4

קרית  הכלכליתהחברה הסכם "מסגרת" בו תהא רשאית הסכם זה מהווה  (א)

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע באמצעות הקבלן החלפת ג"ת שמונה

בהתאם לתוכנית עבודה שתקבע בצו התחלת עבודה וע"פ  LEDבטכנולוגיית 

ודות אחזקה וביצוע עבודות יזומות הוראות המפרט הטכני, לרבות ביצוע עב

או שהקבלן  מפעם לפעם  הכלכליתהחברה   תזמין  אשרהמפורטות בהסכם זה 

יבצע בהתאם ללוח זמנים קבוע הקבוע בהסכם זה, והכל  ע"פ שיקול דעתה 

 .במשך תקופת ההתקשרות הבלעדי

ת תקופכל למשך  ,התקשרות תחשב כהסכם מחיריםהמובהר בזאת כי 

על מחירי הפריטים ו/או העבודות המפורטות בכתב המבוסס ההתקשרות , 

הכמויות בנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, בניכוי ההנחה 

שהוצאה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם 

   .זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

טים ו/או עבודות שאינן עבודות שתוזמנה על ידי החברה ואשר יכללו פר (ב)

על פי מחירון מפורטות בכתב הכמויות יתומחרו הפריטים ו/או העבודות הנ"ל  

הנחה מחיר בסיס ללא תוספות המוגדרות במחירון דקל  25%דקל פחות 

במידה  )כדוגמת קבלן ראשי, קבלן משנה, היקפים, עבודות בגובה מיקום וכו'(.

במחירון דקל, יתומחרו לאחר ניתוח והפריטים ו/או העבודות אינן מפורטות 

או סגנו, \או מנהל מחלקת החשמל בעירייה ו\מחירים שיאושר על ידי המפקח ו

חומר  \הצעות מחיר מהקבלן הזוכה עובר הציוד  3או על בסיס בקשה לקבלת 

 רווח קבלני. 12%בתוספת 

 .08.01מפרט טכני חסר יושלם בהתאם להוראות המפרט הבין משרדי  (ג)

 פןהיק מתחייבת לגבי קרית שמונה הכלכליתהחברה כל ספק, אין למען הסר  (ד)

    .הזמנות לביצוע עבודותקצב אחיד של עבודות שתוזמנה ו/או להסופי של ה
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 שיטת העבודה .3

וציוד תקשרות ובקרה בהתאם  LEDהזוכה ידרש לספק ג"ת בטכנולוגיית  .3.1

 ש"ח כוללים מע"מ. 6,600,000למפרט הטכני בהיקף של 

פית מכל פריט, תקבע בהתאם בצו התחלת העבודה, בהתאם לכתב הכמות הסו .3.2

הכמויות וסדר עדיפויות של הרשות, ובלבד ההיקף ההשקעה מצד הקבלן לא 

 ש"ח כאמור. 6,600,000יעבור סכום של 

 כמפורט:יתבצע  3.2התשלום בגין הציוד כמוגדר בסעיף  .3.3

 .90ש +  בגמר ביצוע מרכזיית מאור מלאה עם הגשת חשבון בתנאי תשלום .א

 .90בגמר שידרוג תשתיות התאורה באיצטדיון העירוני )אופצייה( בתנאי תשלום ש +  .ב

 

מובהר כי צו התחלת העבודה ינתן עבור כל מרכזייה בנפרד, אלא אם כן יוחלט  .3.4

 אחרת ובלבד שנתקבל אישור בכתב מהפיקוח לעבודה במקביל.

לווה כמוגדר בכתב גופי התאורה לרבות ציוד התקשורת והבקרה, וכל הציוד הנ .3.5

הכמויות, יותקנו בהתאם להוראות המפרט הטכני, מובהר כי אישור ציוד שווה 

, אישור יעשה עד שבוע ימי עבודה ממועד הגשת המכרזש"ע"(, ערך )להלן: 

החברה   הכלכליתהחברה  ציוד שווה ערך יתבצע בכפוף לאישור מהנדס 

או אישור מנהל \עירייה וואישור מנהל אגף התשתיות ב  קרית שמונה הכלכלית

, לרבות אישור אחידות עירונית מחלקת התשתיות בעירייה ואישור המתכנן

 "שפת רחוב"(.)להלן: 

חברת א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים הינה החברה המנהלת ומפקחת על ביוצע  .3.6

 סמכות הפיקוח המקצועית העליונה )להלן:"המפקח"(.  הוראות ההסכם, והינה

ין לאשר ציוד ש"ע, להציג את כל המפרטים הטכניים של הציוד על המציע המעוני .3.7

לרבות התקינה הנדרשת, וכן חישובים נילווים לרבות חישובי מרחקים, הספק, 

מפלי מתח, חישובי  תאורה, בהתאם להוראות המפרט הטכני והראות המתכנן 

 ככל שידרש ובהתאם לסוג ציוד.

, אשר במהלכו ובהתאם לאישור הציוד PILOTעם הודעת הזכיה יתבצע   .3.8

להוראות הפיקוח יקבעו מספר רחובות מידגמיים המשקפים את התשתית 

העירונית ע"מ להוכיח היתכנות טכנולוגית והתאמה למפרט הטכני, החל מציוד 

 הקצה ועד מערכת הבקרה העירונית, הכל בהתאם לדרישות הפיקוח.
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תאורטים כמוגדר  ידרש הקבלן הזוכה לספק חישובים  PILOTבסמוך לביצוע ה  .3.9

ידרש הזוכה לבצע  PILOTלעיל, לרבות חישובי תאורה, ובגמר ה  4.2בסעיף 

או משרד הישכון על מנת \מדידות תאורה על ידי מודד מאושר משרד תחבורה ו

 ים כמוגדר במפרט הטכני.קרית שמונה הכלכליתהחברה להוכיח עמידה ב

 ינתן צו התחלת עבודה.רק לאחר הוכחת היתכנות טכנולוגית ואישור המפקח,  .3.10

  PILOTי ה קרית שמונה הכלכליתהחברה באם הקבלן הזוכה לא יעמוד ב .3.11

נוסף   PILOTלהוכחת היתכנות טכנולוגית, רשאית המזמינה לאפשר לו ביצוע 

( כפי שיגדיר שני"  PILOT")להלן:  בתשלוםלהוכחת היתכנות טכנולוגית 

 הפיקוח.

השני, רשאית   PILOT–ת גם ב באם הזוכה לא יוכיח היתכנות טכנולוגי .3.12

, או לבטל המכרז ולצאת במכרז 2המזמינה לבטל ההתקשרות ולעבור למציע מס 

 חדש.

  –עם אישור הטכנולוגיה ינתן צו התחלת עבודה כמפורט  .3.13

 צו התחלת עבודה ינתן ברמת מרכזיה . .א

למזמין קיימת האופציה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית להעביר    .ב

 TOTALת תשתית התאורה העירונית בשיטת את אחריו על תחזוק

RISK   ש"ח לחודש לג"ת בתוספת מע"מ  6כאמור במחיר של

 כחוק.

העבודה תחל בהתקנת מונה אנרגיה תעו"ז ובקר במרכזיית התאורה,  .ג

 ושדרוג המרכזייה כמוגדר במפרט הטכני.

( כמוגדר להלן, באם ישנן "נירמול"יתבצע איפוס מרכזיה )להלן:  .ד

( הם יתווספו לצריכת הבסיס של "פל"ד"קים )להלן: פנסים לא דול

( לפיו תתבצע אחת לשניה קו הבסיס"מרכזיית התאורה )להלן: 

 בדיקת חיסכון באנרגיה.

קו הבסיס יהווה ממוצע שנתי של צריכת החשמל בין המדיה בפועל  .ה

לחשבון חברת החשמל בשנה החולפת של המרכזייה בביצוע, באם 

חודשי עבודה  12העבודה ועד גמר אין צריכה שנתית )במהלך 

מאישור המסירה של המרכזייה המשודרגת(, יתבצע חישוב קו 

 הסיס לפי חשבון החשמל בלבד.
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. 1אישור קו בסיס כאמור לפני תחילת העבודה בחתימה משולשת של  .ו

קרית  הכלכליתהחברה . נציג 2, קרית שמונה הכלכליתהחברה נציג 

 ירמול בנספח י' להלן.. המפקח, בהתאם לטופס הנ3, שמונה

כל עבודות הבטיחות סגירת בורות, גדר הסדרי תנועה וכו' יתבצעו  .ז

בהתאם להוראות המפרט הטכני ועל חשבון הקבלן הזוכה, בהתאם 

לפני תחילת עבודה ידרש הקבלן הזוכה להמציא אישור עבודה 

לצורך פטור מהסדרי תנועה,  קרית שמונהלמרכזיה מטעם משטרת 

מחלקת חשמל, מחלקת גינון וככל שידרש בהתאם  פיקוח עירוני,

 להוראות המפרט הטכני והפיקוח.

בגמר העבודה ידרש הקבלן הזוכה להמציא אישור בודק חשמל  .ח

למרכזייה לאחר השדרוג, רק לאחר מכן ינתן אישור מסירה מטעם 

המפקח למרכזייה הספציפית לתחילת תשלומים בגין ג"ת בהתאם 

 חודשים. 120לפריסה של 

חל מקבלת אישור המסירה תעבור האחריות לתקינות גופי ה .ט

 חודש לקבלן הזוכה. 120התאורה למשך 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להעביר את מלוא האחריות על  .י

תשתית התאורה לרבות התשתית התת קרקעית, בתמורה לסכום 

ש"ח בתוספת מע"מ לג"ת; מסירת האחריות על  5חודשי של 

, כלומר אחריות מלאה TOTAL RISK התחזוקה תתבצה בשיטת

של הקבלן לרבות במקרה של נזק צד ג'. במקרה דנן הקבלן ידרש 

לתקן הנזק לתשתית לאלתר ולהפרע מצד ג' באמצעות המחאת 

זכות שיקבל מעירייה לתביעה כספית כנגד צד ג', כמו כן יהיה על 

סת ביטוח מתאימה בהתאם; האחריות יפול ל"לחכהקבלן להמציא 

קה תתבצע בחתך מרכזיה כלומר עם מסירת מרכזייה מאור לתחזו

 לרבות כל ג"ת המוזנים ממנה, ובהתאם להוראות המפרט הטכני.

עבור עבודות יזומות המזמין ישלם לקבלן בהתאם למחירון בנספח  .יא

 .10%ח' להלן בהנחה קבועה בשיעור של 

יום ממועד קבלת חשבונית מס  90תנאי התשלום יהיו שוטף+  .יב

אים אלו יחולו לעניין התקנת ג"ת ולעניין מחיר האחזקה כחוק. תנ

 של ג"ת.

במהלך ההתקנה ועד לסיום שדרוג כל מרכזיות התאורה בהתאם  .יג

המפקח, תתבצע התחשבנות  \ללוחות הזמנים שיקבע המזמין 
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שנתית, הבודקת את צריכת החשמל בקילו וואט שעה )להלן: 

עבודה הנדונה. (, במהלך השנה הקודמת ועד סוף שנת ה"קווט"ש"

בצריכת החשמל )דהיינו התוצאה  50%במקרה בו קיים פער נמוך מ 

שבין צריכת החשמל על פי טופס הנרמול לפני השדרוג לצריכת 

החשמל בתום שנת עבודה קלנדרית, הוא יוכפל במחיר העדכני של 

קווט"ש למאור רחובות, התוצאה תוצמד למדד המחירים לצרכן 

תשלומים  12ן להתחשבנות, ותקוזז ב של החודש הקלנדרי האחרו

 שווים במהלך שנה"ע הבאה לתשלום.

במקרה של הפסקת התקשרות או אי מימוש תקופת האופצייה,  .יד

החברה רשאית  - 60% –באם החיסכון השנתי בקווט"ש נמוך מ 

בכפוף לנוהל התחשבנות שנתית, לקזז את  קרית שמונה הכלכלית

דרך של  קיזוז שנתי של ההפרש בין צריכת החשמל לקו הבסיס ב

 התשלום החודשי. 

שלא לחדש את  קרית שמונה הכלכליתהחברה באם החליטה  .טו

ההתקשרות עם הקבלן הזוכה בהתאם להוראות הסכם, לפני סוף 

חיי המכרז, אזי במקרים בהם הציוד לרבות ג"ת לא יפעלו באופן 

תקין, כמוגדר במפרט הטכני לעניין תקופת האחריות ואורך החיים 

קרית  הכלכליתהחברה הציוד, בהתאם להוראות המפקח תבצע  של

התחשבנות שנתית של עלויות החלפת הציוד התקול על  שמונה

חשבונה או על ידי קבלן חדש, לרבות עלות הציוד ועלות ההחלפה; 

תקזז את הסכום השנתי כאמור של  קרית שמונה הכלכליתהחברה 

שלום החודשי לו עלות החלפת הציוד התקול ועלות העבודה, מהת

 12זכאי הזוכה בגין התקנת הציוד במקור; הקיזוז כאמור יתבצע ב 

תשלומים חודשיים שווים במהלך השנה הקלנדרית שלאחר מועד 

 ההתחשבנות. 

עם סיום שדרוג התאורה ינתן אישור מסירה וערבות ביצוע כאמור  .טז

ש"ח צמודת מדד, אשר  80,000תוחלף "בערבות טיב" בגובה של 

 ע"י בנק מסחרי ישראלי. תונפק 

חודשים מרגע קבלת צו התחלת  18תקופת ההתקנה תחומה ל  .יז

עבודה, על הקבלן להערך בהתאם עם כח עבודה מתאים על מנת 

 .קרית שמונה הכלכליתהחברה לעמוד ב



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

127 

 18יז' מהווה תנאי יסוד, כל איחור מצד הקבלן מעבר ל  3סעיף  .יח

ש"ח ליום  1,000חודשים, יגרור חיוב בסנקציה כספית בסך של 

איחור, ויהווה הפרה יסודית של ההסכם; במקרה של איחור מעבר 

לבצע  קרית שמונה הכלכליתהחברה לשבעה ימי עבודה דנן רשאית 

החברה את ההתקנה בעצמה או באמצעות קבלן נוסף, לפי בחירת 

, ולקזז את עלויות העבודה מהתשלום קרית שמונה הכלכלית

רוע מחובתו של הקבלן הזוכה לספק החודשי לקבלן זאת מבלי לג

 את הציוד כמוגדר בכתב הכמויות.

 

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .4

סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים יידע, נ יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  .4.1

י "מיום חתימתו עלמשך שנה  , דהיינותקופת הסכם זהבמסגרת  לביצוע העבודות

, ההסכם יחודש מדי שנה האמור בהסכם זה פ"ע  קרית שמונה הכלכליתהחברה 

החברה שנים נוספות, בסיומן כאמור עומדת ל 4עד לתקופת מקסימלית של  

 להפעיל תקופת האופציה כאמור לחמש שנים נוספות. קרית שמונה הכלכלית

לקזז  קרית שמונה הכלכליתהחברה במקרה של הפסקת התקשרות, זכאית  .4.1.1

ות בצריכת החשמל וזאת במקרה בו מהתשלום החודשי את הפרשי ההתחשבנ

בהשוואה לקו הבסיס, לרבות  50%בהחיסכון בצריכת החשמל יהיה נמוך מ 

 קיזוז בגין החלפת ציוד תקול ועבודה בהתאם.

מרכזיות בחודש וייערך בהתאם עם צוות  5הקבלן מצהיר כי יעבוד  בקצב של  .4.2

ת תקופסה"כ ועבודה.  מובהר כי צו התחלת עבודה ינתן לכל מרכזייה בנפרד 

 חודשים. 6הביצוע 

סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים יידע, נ יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  .4.3

   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בהיקף, ברמה, בשיטהלביצוע העבודות 

החברה דרישות למד את  כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, מצהירהקבלן  .4.4

או הפיקוח וככל שידרש, ע"פ \ו  הכלכליתרה החב או \ו קרית שמונה הכלכלית

זה לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי  הסכם

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג  הסכם זה,

 בקשר עם כך.  הכלכליתהחברה  שהוא כלפי 
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ח האדם בהכשרה, ברמה וכ מעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את הואכי  .4.5

מי העיר בתחועל פי הסכם זה  העבודותביצוע האישית ובכמות הדרושים לשם 

  הקבועים בהסכם זה., בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן קרית שמונה

ביצוע העבודות  על פי הסכם לשם  כי בבעלותו את הכלים, האמצעים הדרושים .4.6

כמויות הנדרשות על פי הסכם זה על קף וב, בהיקרית שמונהמי העיר בתחוזה 

 כלל נספחיו.   

מפרטים  אשר אינם  מצורפים הבידו הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי  .4.7

  הדרושים לביצוע העבודות. ,כרזסמכי המלמ

הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת  .4.8

  כאמור בהסכם זה.  העבודותהמערכות וביצוע 

הרישיונות  האישורים, ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם מצהירהקבלן  .4.9

  לשם ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.  וההיתרים הנדרשים 

 וכי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי ומתחייבהקבלן מצהיר  .4.10

ורך על פי הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצ

 הסכם זה. ע"פ העבודות ביצוע 

 -ו 33כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד להוראות סעיפים  ומתחייבהקבלן מצהיר  .4.11

   , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33

ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את פנסי תאורת הרחוב  מצהירהקבלן  .4.12

את מצבם, ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של המצויים בעיר, תעד 

המוצרים שעליו לספק, העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי 

הגישה לאתרי העבודה, מיקומם של מערכות הבקרה והחיבורים אליהם ותנאי 

העבודה באתרי העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות 

 על פי הסכם זה. ותו ו/או על קיום התחייבויותילהם השפעה על הצע

הקבלן מתחייב כי ההנחות שנקב בהצעתו למחירים הנקובים בכתב הכמויות  .4.13

נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב 

ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו, לרבות עלויות ו/או הוצאות 

הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו,  בקשר לרכישת

תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, וכן רווח קבלני סביר, וכי הוא מוותר 

  הכלכליתהחברה  בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה.  
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עם הקבלן   הכלכליתהחברה  כל ספק, כי התקשרות  מובהר בזאת למען הסר .4.14

בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי 

כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של 

, לבטל הסכם זה לאלתר הזכות לחלט ערבויות ל"לחכתהיה הסכם זה שבעטיה 

והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   סירת העבודה:מ .5

בהתאם   הכלכליתהחברה  בצע את העבודות שיוזמנו על ידי יהקבלן  .5.1

כתב הכמויות ו/או , בהתאם למפרט הטכני, תה הבלעדילשיקול דע

ותוכניות שימסרו לקבלן על ידי תוכניות או תוכניות שימסרו לקבלן 

 הכלכליתהחברה , והכל לשביעות רצון קרית שמונה הכלכליתהחברה 

ו/או המפקח  וימלא לצורך זה אחר   הכלכליתהחברה  ו/או  קרית שמונה

הן מפורטות בהסכם זה, ובין שאינן כל הוראותיו של המפקח, בין ש

מפורטות בהסכם זה  ובלבד שהן מתאימות לסוג העבודות נשוא הסכם 

  זה.

את העבודות בהתאם להוראות המפרטים לבצע הקבלן מתחייב  .5.2

 המפורטים להלן:  

 המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (ה)

את הועדה הבין משרדית המשותפת המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצ (1)

למשרד הביטחון מע"צ ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" 

 )הפרקים הרלוונטים מפורטים במפרט הטכני –הספר הכחול"( 

 במבוא להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו(.

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן 

ם לצורך עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט פרק נוסף, בהתא

 הטכני.

 .מכון התקנים לישראל  -תקן ישראל (2)

 חוק החשמל . (3)

 –משרד התחבורה  -הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  (4)

1993. 
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   המפרטים המצורפים למסמכי המכרז (ו)

פרד המסומן מסמך ג', להסכם והמהווה חלק בלתי נ –המפרט הטכני  

 הימנו.

 מובהר בזאת סדר העדיפויות לצרכי ביצוע עבודות האחזקה: .5.3

 התקן הישראלי וחוק החשמל.   (א)

 המפרט המיוחד.   (ב)

 המפרט הבינמשרדי הכללי של משהב"ש   (ג)

 כפי שיימסרו מעת לעת ע"י שצורפו למסמכי המכרז ו/או תוכניות  התכניות (ד)

עבודה בהתאם סוג עבודת האחזקה ו/או הזמנת ה  הכלכליתהחברה 

 ספציפית.    

קרית  הכלכליתהחברה הנחיות ביצוע בכתב כפי שיימסרו מעת לעת ע"י  (ה)

 .   שמונה

 מפרטים ותקנים אחרים.     (ו)

 כתב הכמויות )רק לצורך התחשבנות(. (ז)

מתחייב התגלתה סתירה בין המסמכים, מובהר בזאת כי בכל מקרה בו  .5.4

 ו בלבד.  נהוג על פי הנחיותילהביא זאת לידיעת המפקח ולהקבלן 

הזכות להגדיל את  ל"לחכמובהר בזאת כי מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .5.5

כמות עמודי התאורה ו/או מתקני החשמל ו/או מבני הציבור, על פי 

שיקול דעתה ובהתאם לכמות עמודי התאורה ו/או מתקני החשמל ו/או 

מאת כל גורם המבצע את עבודות   הכלכליתהחברה  מבני הציבור שתקבל 

 .  קרית שמונהוח בעיר הפית

מובהר למען הסר כל ספק כי גידול בעמודי תאורה ו/או במתקני חשמל  .5.6

 -()א( או ב7)3ו/או במבני ציבור, לא יהווה תוספת כהגדרתה בתקנות 

 1987 –()ב( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3

  ביצוע העבודות  .6

י תאורה העבודות על פי הסכם זה כוללות אספקה והתקנה של גופ .6.1

של תשתית התאורה תחזוקה , ואופצייה לביצוע LEDבטכנולוגיית 

ש"ח לג"ת  6, במחיר חודשי קבוע של TOTAL RISKהעירונית בשיטת 
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בתופסת מע"מ; וכן אופצייה לביצוע עבודות יזומות על פי מהחירום 

 .ת שרותעל בסיס קריא; 10%בנספח ח' להלן בהנחה קבועה בשיעור של 

החברה במקום ובכמות שיקבעו על ידי העבודות  בצע אתהקבלן י .6.2

 . , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיקרית שמונה הכלכלית

מובהר למען הסר ספק כי עבודות יזומות על פי הסכם זה יכללו   .6.3

ברחבי חשמל פנסי רחובות קיימים ו/או במתקני תוספות/ שינויים ב

קנים, ביצוע ביצוע מתקנים חדשים, שיפוץ מת, מבני ציבורהעיר ו/או ב

עבודות תחזוקה שונות, ייצור לוחות חשמל או מרכזיות הדלקה, תאום 

והכל בהתאם לאמור במפרט הטכני  המהווה  עם חברת חשמל וכדומה

וההנחיות  והסטנדרטים של מח' הנדסה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, 

מיוחד )במידה ויימסר  וכן בכפוף למפרט הטכניבעירייה ותשתיות  

 תחילת עבודה (.    לקבלן טרם

 הלעצמ תשומר  הכלכליתהחברה  מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .6.4

בצע חלק מהעבודות המפורטות בכתב הכמויות ו/או את הזכות ל

במפרטים הטכניים השונים בעצמה ו/או לחילופין לספק את החלפים 

וללא שינוי בכל תנאי שהוא הדרושים לביצוע העבודות ממקור אחר 

הקבלן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל   כם והמחירים.מתנאי ההס

 זה.  ןבעניי  הכלכליתהחברה  טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

רחוב וכו' יבוצעו בכפוף פנסי תאורת הכל העבודות בהקבלן מתחייב כי  .6.5

קרית  הכלכליתהחברה לתאום המערכות ואישורי החפירה של מחלקות 

כן  יטפל הקבלן בכל הכרוך -כמו כ., חברת חשמל "בזק" וטל"שמונה

)כמו הזמנת בדיקות, הזמנת חיבורים,   בהזמנת עבודות בחברת חשמל

הקבלן מובהר בזאת כי הזמנת פיקוח/ השגחה וכדומה( וישלם עבורם. 

  כנגד הצגת חשבונית מאושרת .עבודות הנ"ל יהיה זכאי לתשלום בגין ה

ם לעיל לפני תחילת קוח מכל הגורמייהפאת  מתחייב להזמין  הקבלן .6.6

    החפירה, כאמור באישורים אלה.

על ידו בביצוע עבודות האחזקה כל העובדים שיועסקו הקבלן מתחייב כי  .6.7

מתקנים ב שיון לעסוק בעבודות חשמלייהיו בעלי רכמפורט בהסכם זה 

 ים המפורטים בכתב הכמויות ו/או במפרטים הטכניים.  מהסוג

יה בעל רשיון מסוג "חשמלאי ראשי" מנהל העבודה יההקבלן מתחייב כי  .6.8

 .  לפחות
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בו יבוצעו  יימצא באתרהקבלן מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו  .6.9

  במשך כל זמן הביצוע.העבודות 

כל העבודות יבוצעו לפי חוק החשמל והתקן הקבלן מתחייב כי   .6.10

  הישראלי. 

במידה והקבלן מחזיק במפעל )כמו לייצור גופי תאורה, מובהר בזאת כי  .6.11

 אישוריחזיק ברשותו המפעל מתחייב הקבלן כי צור לוחות וכדומה(, יי

  תקופת ההסכם.משך כל ל ,תקף מעת מכון התקנים הישראלי 

שיפוט מחסן חלקי חילוף וחומרי עזר בתחום המתחייב להחזיק הקבלן  .6.12

מלאי תחזוקה בסיסי יפורטו  כמויות .קרית שמונה הכלכליתהחברה של 

    בהמשך.

להעמיד עובד כונן )להלן:"הכונן"( אשר יצויד במכשיר הקבלן מתחייב  .6.13

לאחר שעות לצורך מתן פתרונות לבעיות דחופות  סלולרי טלפון

 הפעילות.

כסה כל שטח תמערכת קשר לטווח שהקבלן מתחייב להחזיק ברשותו  .6.14

   .קרית שמונה הכלכליתהחברה השיפוט של 

נן מטעמו, הכווכן עבור מנהל העבודה הקבלן מתחייב להחזיק עבור  .6.15

 .יסלולארמכשיר טלפון 

למשך כל תקופת ההסכם,  ,בעלותולהחזיק ברשותו והקבלן מתחייב  .6.16

שנים לכל היותר על  4בת המותקן על משאית  רכב מנוף הידראולי

סל מיוחד לנשיאת  , כוללמ' 14של  המתנשא לגובההכביש עם מנוף 

עגלת חץ , לרבות אנשים וכן הפעלה ושליטה על המנוף דרך סל הנשיאה

הא חייב המנוף הנ"ל ימובהר בזאת כי  .מאושרת משרד התחבורה

מתחייב הקבלן להעסיק וכן ו, על תקינותהמעיד אישור משרד העבודה ב

 .המנוף תהפעלב המוסמכים והמיומנים עובדים לפחות  2

ו/או   הכלכליתהחברה  הקבלן מתחייב לתקן תקלות אשר ידווחו על ידי  .6.17

 מי מטעמה לקבלן.

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

133 

 י תגובה לתיקון תקלה זמנ .6.18

הקבלן מתחייב להחזיק שעות ביממה. לצורך כך  24הקבלן מתחייב לבצע תיקונים  (ב)

ו/או טלפון סלולרי   הכלכליתהחברה  ברשותו אמצעי קשר אלחוטי שיחובר למוקד 

ו/או מוקד טלפונים לצורך איתורו בכל   הכלכליתהחברה  שמספרו יהא ידוע במוקד 

 ור ראשי צוות הכוננות שלו. שעה משעות היממה, ואית

 על עובדי הקבלן לצאת למקום התקלה. -מיד עם קבלת ההודעה הטלפונית  (ג)

לתקלות המהוות "פקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים  - קריאה דחופה"" (1)

. במקרה כזה יהיה הקבלן חייב לצאת במידה ולא תתוקנה לאלתרחמורים, 

עד  בוד ברציפותולעעם קבלת ההודעה למקום התקלה ולהמשיך  מיד

, שעות 4 הגעה ל"קריאה דחופה" עד  להפסקת הסכנה ו/או תיקון התקלה.

 ל"לחכמוסכם כי במידה והקבלן יפר סעיף זה עומדת   .מרגע קבלת ההודעה

הזכות לבצע את תיקון התקלה נשוא הקריאה באופן עצמאי או על ידי קבלן 

בלן, כמו כן מוסכם אחר, והעלות תנוכה מחשבון השוטף הקלנדרי הבא של הק

ש"ח לאירוע  1,500כי בכל הפרה של סעיף זה, יוטל על הקבלן קנס בסך של  

בנוסף על תשלום עלות התיקון,  אשר יקוזז כאמור לעיל. הסכום יהיה צמוד 

מדד המחירים לצרכן, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי ל

 הסכם זה.  גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י ללהפחית או 

בכתב הכמויות לא  כמצויןהתשלום עבור "קריאה דחופה" מובהר בזאת כי   

בגינם  ,התשלום עבור העבודה והחומרים הנדרשים לתיקון התקלה כולל את

ישולם בנפרד בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות . זמני 

 הקריאה הינם בכל ימות השנה בכל שעות היממה .

שעות וכולל מהקריאה  4ופה" נוספת במרווח זמן של עד כל "קריאה דח 

 לא ישולם בעבורה .  שקדמה לה

"קריאה דחופה" במרווח זמן מעבר לנאמר לעיל ישולם בעבורה בנפרד, בכל  

  מקרה ישולם עבור עבודות וחומרים כמצוין לעיל .

 24יתחייב הקבלן לצאת תוך לתקלות רגילות, במקרה כזה,  - "קריאה רגילה" (2)

מרגע קבלת ההודעה למקום, לעבוד ברציפות עד לגמר העבודה ו/או  שעות

  תיקון התקלה.

 עבור קריאה "רגילה" לא יבוצע תשלום נוסף.  

הזכות לבצע את תיקון  ל"לחכמוסכם כי במידה והקבלן יפר סעיף זה עומדת  

התקלה נשוא הקריאה באופן עצמאי או על ידי קבלן אחר, והעלות תנוכה 
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השוטף הקלנדרי הבא של הקבלן, כמו כן מוסכם כי בכל הפרה של מחשבון 

לאירוע,  אשר יוקזז כאמור ₪   500סעיף זה, יוטל על הקבלן קנס בסך של 

מדד המחירים לצרכן, החל מיום חתימת הסכם זה. ללעיל. הסכום יהיה צמוד 

גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם לאין בתשלום זה כדי להפחית או 

   זה.

לוח הזמנים לביצוע כל עבודה יזומה יקבע על ידי המפקח בהתאם לסוג   (3)

 . העבודה הנדרשת, וירשמם בהזמנת העבודה וביומן העבודה

במידה והתיקון תהא רשאית,   הכלכליתהחברה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  (ד)

, ולא בוצע לנזקים חמורים מתהגורתיקון תקלה "פקוח נפש" ו/או  המהווהנדרש 

 , לבצע את התיקון בעצמה. מובהר בזאת כי יקון לאלתר ובאופן מיידי כאמור לעילת

בנסיבות תהא רשאית לחייב את הקבלן בעלות התיקון והקבלן,   הכלכליתהחברה 

  הכלכליתהחברה  אלו, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד 

 .  בעניין זה

קבע בלעדית מת  סוג הקריאה לסוג התקלה תמובהר בזאת למען הסר כל ספק, התא (ה)

 הקבלן ללא זכות ערעור מצידו.את חייב ות  הכלכליתהחברה  על ידי נציג 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר בהתייחס לעבודות יזומות,   (ו)

ביצוע עבודה יזומה כאמור בהזמנת העבודה, מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב 

בפיצויים מוסכמים וקובעים מראש   הכלכליתהחברה  יסודית המזכה את  כהפרה

 בשיעורים המפורטים להלן: 

הקבלן  אייש₪  50,000 -ל 0בגין עבודות יזומות שהתמורה בגינן הינה בין  (1)

בגין כל יום איחור וזאת מבלי לגרוע ₪  500בפיצויים מוסכמים בסך של 

אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל  לכל סעד ותרופה   הכלכליתהחברה  מזכות 

 דין.   

 אייש₪  100,000 -ל 50,000בגין עבודות יזומות שהתמורה בגינן הינה בין  (2)

בגין כל יום איחור וזאת מבלי ₪  1000הקבלן בפיצויים מוסכמים בסך של 

לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או    הכלכליתהחברה  לגרוע מזכות 

 עפ"י כל דין.   

הקבלן  אייש₪ ומעלה   100,000ן עבודות יזומות שהתמורה בגינן הינה בין בגי (3)

בגין כל יום איחור וזאת מבלי לגרוע ₪  2000בפיצויים מוסכמים בסך של 

לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל    הכלכליתהחברה  מזכות 

 דין.   
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ום מהמועד כאמור י 10 -ביצוע עבודה יזומה בלמעלה מ בגמראיחר הקבלן  (4)

רשאית להזמין את השלמת ביצוע העבודה   הכלכליתהחברה  לעיל, תהא 

כאמור, ממקור אחר, והקבלן יחויב במלוא ההוצאות ו/או ההפסדים שיגרמו 

 . 15והיא תהא רשאית לנכותם מן התמורה לפי סעיף  ל"לחככתוצאה מכך 

ע עבודות במידה ולא יחל הקבלן בביצומבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .6.19

מוזמנות )מכל סוג שהוא( במועדים שנקבעו, יהווה הדבר הפרה יסודית 

תהא רשאית, בנוסף לסעדים   הכלכליתהחברה  של הסכם זה ו

העומדים לרשותה על פי הסכם זה, לבצע את העבודות המוזמנות 

והקבלן יחויב במלוא ההוצאות ו/או ההפסדים באמצעות קבלן אחר. 

והיא תהא רשאית לנכותם מן התמורה  ל"כלחשיגרמו כתוצאה מכך 

כל   הכלכליתהחברה  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד והקבלן 

     תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.

החברה  על אף האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .6.20

על כל שינוי שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת   הכלכלית

העבודות ו/או היקף מבני הציבור בהם צמצם את היקף מו רחיב אהמ

 ה.ז הסכםעבודות המפורטות ביבצע הקבלן עבודות אחזקה ו/או 

ציוד ו/או לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין הקבלן מתחייב לא  .6.21

  . אישור המפקח, לפני קבלת ומרחמוצר ו/או 

ש מהקבלן לדרויהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .6.22

לרבות  מוצר/חומר/ציודהמערכות/מידע נוסף ככל שיידרש לגבי 

טלוגים, תוכניות מפורטות וכן את אישור ק, םגראפייתיאורים טכניים, 

   המסופק. מוצר/חומר/ציודמערכות/ל התקנים הישראלים

אינפורמציה על כל מהלך ו/או למפקח  לחכ"ל מתחייב למסורהקבלן  .6.23

  ת.העבודה ללא דרישה מיוחד

תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת  לחכ"ל .6.24

מבוצעת , על פי שיקול דעתה הבלעדי, קרית שמונה הכלכליתהחברה 

    ברמה לקויה. קבלןעל ידי ה העבודה 

פינוי פסולת, שילוט ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .6.25

כל אמצעי הבטיחות וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות וכן התקנת 

, משרד התחבורה,  הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .ומשטרת ישראל ונספח יב' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו
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רוע חריג, מכל מין יעל כל או/או למפקח  לחכ"למתחייב לדווח  קבלןה .6.26

   .ביצוע העבודהוסוג, אשר יארע במהלך 

החומרים ו/או המוצרים ו/או את הציוד  הקבלן מתחייב להזמין .6.27

לביצוע הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים 

  .העבודות

זמנים בשל פיגורים באספקת הלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי  .6.28

  יהיה באחריות הקבלן. או המוצרים ו/או החומרים/הציוד

יצוע העבודות ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך בכ .6.29

 דו.  ייחולו על הקבלן וישולמו על 

וכל רשות מוסמכת   הכלכליתהחברה  על הקבלן למלא אחר כל דרישות  .6.30

אחרת בקשר לנקיטת אמצעי זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי 

החברה  רכב וכן דרישות מחלקת מהנדס העיר. היה ועל פי דרישת 

השלמת העבודות בתקופת תופסק העבודה, ידחה מועד   הכלכלית

העיכוב. האמור לעיל בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם 

 הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו. 

 

 עבודות יזומות   .7

עבודות יזומות בין אם להתקנת פנסי תאורה חדשים ו/או מתקני חשמל  .7.1

 הכלכליתהחברה חדשים, יבוצעו בהתאם לתוכניות שיומצאו על ידי 

לבדוק התאמת התוכניות למציאות, לפני . הקבלן מתחייב קרית שמונה

 חייב ,סתירה או אי התאמהבו תתגלה בפועל. בכל מקום  ביצוע העבודה

  להודיע על כך מיד למפקח.המציע שיזכה 

אישורו הסופי של היועץ או המפקח על  את בקש הקבלן מתחייב ל .7.2

בטרם תחילת  ות לפרטי ביצועשברשותו וכן הנחיות הקשור התוכניות

   .ביצוע עבודות יזומות נשוא הסכם זה

 לבצע כל שינוימובהר בזאת למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהא רשאי  .7.3

   ללא אישור היועץ או המפקח.בתוכניות 

 .ברשותו סט תכניות עדכניותלהימצאותן של לדאוג הקבלן מתחייב  .7.4

יהיה על הקבלן לפנות במקרה של סתירה, או אי התאמה בתכניות, 

     ביצוע, זאת ע"מ למנוע טעויות בביצוע. למפקח לקבל הנחיות
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 מחירים   .8

עבודות יזומות לבצע קבלן במידה ויידרש הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  8.1

עבודות ו/או פריטים שלגביהם אין מחירים בכתב הכמויות הכוללות 

בתנאי ו 25%בהנחה של  "דקל שיפוציםהתשלום בגינם יהיה עפ"י מחירון "

או סגנו אישר מראש ובכתב את דבר \או מנהל מחלקת החשמל ו\שהמזמין ו

 .ביצוע העבודות ו/או הזמנת הפריטים הנ"ל

בכתב כלולים עבודות ו/או פריטים שלא עבודות יזומות אשר כוללות  8.2

ן העבודות ו/או התשלום בגי, ""דקל שיפוציםהכמויות ו/או במחירון 

יהיה עפ"י הצעה מראש מאושרת בהתבסס על המחירים  הפריטים הללו

הנקובים בכתב הכמויות וכנגד הצגת חשבוניות לציוד שנרכש בתוספת רווח 

שמורה הזכות  קרית שמונה הכלכליתהחברה מובהר בזאת כי ל . 12%קבלני 

   לבצע את העבודות הנ"ל באמצעות קבלן אחר.

לא יוכל לגשת לתהליך  –ה למען הסר ספק, ויתר הקבלן על ביצוע העבוד  8.3

 בקשר לעבודה,  ו  הכלכליתהחברה  ההתמחרות ו/או המכרז שתוציא 

מלוא עלויותיה הנוספות לחייב את הקבלן בתהא רשאית   הכלכליתהחברה 

והקבלן שיגרמו עקב ביצוע העבודה שלא באמצעות הקבלן על פי הסכם זה, 

כל תביעה ו/או טענה   הכלכליתהחברה  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד 

 . ו/או דרישה מכל סוג שהוא

בכל מקרה של סתירה בין מחירים כפי שהופיעו בסעיף מוקדם או מאוחר  8.4

או הציוד הוא אשר \, המחיר הזול של מתן השרות ו3/2016להסכם זה ומכרז 

 יקבע ולפיו תבוצע העבודה וישולם התשלום. 

 

 אספקת ציוד וחומרים    9

ינפורמציה מספקת על הציוד, כגון: דף קטלוגי, להגיש אהקבלן מתחייב  9.1

 פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת הדרושה מידות כלליות, נתוני

 ו/או כל מידע נוסף לפי דרישת המפקח. 

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא רשאי לרכוש ולא להתקין כל ציוד שהוא  9.2

 ללא אישור המפקח. 
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ישראלי או תקן של  ד יהיו בעלי תו תקןכל החומרים והציולמען הסר ספק,  9.3

      ארץ הייצור.

  הכלכליתהחברה  מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי הקבלן למען הסר כל ספק,  9.4

ה. מובהר בזאת לספק חלק מהציוד, כראות עינישומרת לעצמה את הזכות 

כי הקבלן יהא חייב בביצוע עבודת האחזקה כמפורט בהסכם זה באמצעות 

   .קרית שמונה הכלכליתהחברה ל ידי הציוד שיסופק ע

טיח,  , צבע,לכלוךבפני פגיעה, הקבלן מתחייב לספק ציוד וחומרים המוגנים  9.5

חומרי בניין, השפעות אקלימיות, גניבה, פריצה, אש וכד', במשך העבודה 

   עד למסירה הסופית. וההרכבה,

 לתקן כל נזק לציוד אשר יגרםמובהר בזאת כי באחריות המציע שיזכה  9.6

   כתוצאה מאי מילוי תנאי זה. 

מלאי בסיסי קבוע , במחסניו בתחום העיר ,הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו 9.7

 .1-מוצרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להתקנה ןזמי

 

 

 ציוד שווה ערך 9.8

לציוד הנדרש כמפורט "שווה ערך", הקבלן יהא רשאי להציע ציוד  9.8.1

 צורך  ביצוע העבודות. במפרט הטכני ו/או כתב הכמויות ל

מבחינה טכנית יהא שווה ערך ערך ההציוד שווה הקבלן מתחייב כי  9.8.2

ועונה על כל הדרישות, תחומי עבודה, עמידות מכנית וחשמלית, 

תפוקה, אורך חיים וכדומה של הציוד הנדרש, החלטת המהנדס 

 לאישור/אי אישור ציוד ש"ע, הינה סופית.

תוצרת שוות ערך בדיוק  לא קיימתו מובהר בזאת כי במידה 9.8.3

 םנתונימתחייב הקבלן לספק ציוד בעל בתחומים המוגדרים, 

 מהנדרש.  גבוהים

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  ,בכל מקרהלמען הסר כל ספק,  9.8.4

    הפרש כלשהוא עבור אספקת פריט "שווה ערך".

 

    ביצוע עבודות  במתקן עובד ומניעת הפרעות 10
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של  הפרעות לעבודה תקינההקבלן מתחייב לפעול כמיטב יכולתו למנוע  10.1

מתקנים קיימים. במידת האפשר, יבוצעו הפסקות חשמל הכרחיות מחוץ 

לא יקבל מובהר בזאת, למען הסר ספק כי הקבלן   רגילות. לשעות עבודה

 .  תשלום נוסף עבור עבודה בשעות אלו

 ת בצורכי התנועה הסדירהבצע את עבודתו תוך התחשבות מרביהקבלן י 10.2

המתנהלת בעיר במשך כל מהלך העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע 

     מכל סוג שהוא. תקלות והפרעות

שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בו כדי הקבלן מתחייב  10.3

      להפריע את תנועתם החופשית של אנשים וכלי רכב מכל הסוגים.

ה  סעיף זהוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי כל המובהר בזאת כי  10.4

ע"י פנס מהבהב וכו', לא  כגון: הכוונה ע"י שוטר, מחסומים, סימון

כן  לא -כמו .הקבלןתשולמנה בנפרד ותכללנה במחיר היחידה של הצעת 

יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין נזקים ו/או עיכובים שנגרמו עקב כל 

  בסעיף זה. הנ"ל

 

 

 דהיומן העבו 11

ירשום  הקבלן, הקבלןעל ידי וינוהל יומן העבודה )להלן: "היומן"(  יוחזק  11.1

כדלקמן, הקבלן ביומן מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ע"י 

    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן ו

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

מאתר העבודה /באים לצאים ו/או המולמיניהם המו ציודמוצרים//כמויות החומרים (ב)

. 

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)
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 .העבודותבביצוע  תקלות והפרעות (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: 11.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

  .העבודות

 . בלןוהמפקח והעתק חתום ממנו ימסר לקהקבלן היומן יחתם כל יום על ידי  11.3

שות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים הר ,או לבא כוחו המוסמך בלןלק 11.4

ירשם  בלןקהימים מיום ציון המפורט ביומן. דבר הסתייגותו של  7בו תוך 

 ביומן.

, אולם רישומים העבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  11.5

. למען הסר ספק מובהר בזה קרית שמונה הכלכליתהחברה אלה לא יחייבו את 

  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.ת העבודוכי בביצוע 

 7תוך  9.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  11.6

ימים מעת הרישום, רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים 

  ביומן.

יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על הקבלן  11.7

ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי אתר העבודה כל עת לידו להיכנס ב

וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים  סכם זהלביצוע ה

 ה.סכם זכלשהם לביצוע ה

 ניקיון  12

השאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי הקבלן מתחייב ל 12.1

יפה במים והסרת קיון כללי כולל שטיעבודה ולבצע נ לחלוטין בתום כל יום

    רצונו של המפקח במקום. שאריות חומרי בניין וצבע, לשביעות

הקבלן מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי בביצוע העבודות בכל הנוגע לסדר,  12.2

ינהג ויפעל בהתאם להוראות כל דין והוראות ו/או דרישות נקיון ותברואה 

 ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת. 

 

 מסירת העבודה   13
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שתבוצע במסגרת הסכם זה, בדגש ומבלי לגרוע, עבודה שתבוצע ה כל עבוד 13.1

לעבודות אחרות , בלי כל קשר הימסר מייד עם סיומבמסגרת עבודות יזומות, ת

המסירה תרשם ביומן עבודה של הקבלן,  להתבצע. ותאו אמור ותהמתבצע

החברה  העבודה הערות  ירשמו הנוכחים במסירה תאור קצר של מהות

    אישור על קבלת העבודה. ו/או  הכלכלית

עבודה ו/או חלק ממנה לא יחשבו כגמורים ולא יתקבלו ע"י מובהר בזאת כי   13.2

הגיש הקבלן יומן עבודה חתום ע"י אם , אלא קרית שמונה הכלכליתהחברה 

   המפקח ובו המתואר לעיל.

 ו/או המפקח  הכלכליתהחברה  בתום העבודה יבדקו המתקנים על ידי נציג  13.3

בכתב ללא הסתייגות, יעיד שהמתקנים מושלמים ומבוצעים  ורק אישור

 לשביעות רצונו המלאה.

 ביקורת המתקן  13.4

 הקבלן מתחייב לבצע מספר ביקורות למתקן: 

    בקורת חברת חשמל. 13.4.1

בקורת "חשמלאי בודק" מהנדס, לכל מתקן בנפרד. החשמלאי  13.4.2

הקבלן, מתוך רשימת בודקים שיאושרו ע"י  הבודק יוזמן ע"י

   .קרית שמונה כלכליתההחברה 

שיון תואם למתקן החשמל יבקורת ע"י חשמלאי המבצע, בעל ר 13.4.3

 .שבוצע

 

 הכנת מתקן מושלם למסירה   13.5

  לבצע את הפעולות הבאות:הקבלן מתחייב 

 :לפני ביקורת חה"ח או בודק מוסמך וחיבור המתקן למתח 13.5.1

  בדיקת הידוק חיבורי חשמל בכל הלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך. (1)

  וולט. 500דיקת בידוד של המתקן ע"י מגר ב (2)

  בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר. (3)

  כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות וכוון השעונים וממסרים. (4)
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  בדיקת הידוק חיבורי חשמל בפנסים וציוד עזר. (5)

  בדיקת עוצמת התאורה, כוון פנסים זרועות. (6)

 מרכזיה. בדיקת נכונות השילוט, עמודים, כבלים (7)

  כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י  הקבלן בנוכחות המפקח.

 לצורך ביצוע ביקורת חה"ח או בודק מוסמך: 13.5.2

   הכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל. (1)

   קורת ותשלום עבורה.יהזמנת הב (2)

  קורת.יסיוע לבודק המוסמך בביצוע הב (3)

 .לאחר חיבור הזנה למתקן 13.5.3

  הכנסת מתח בלוחות. (1)

  כללית ובדיקת רמת ההארה.בדיקת צריכת זרם  (2)

  בדיקת איזון פזות. (3)

 בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה. (4)

כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  13.5.4

ללא כל תשלום נפרד, פרט לתשלום לחה"ח או לבודק קבלן ה

מוסמך עבור בקורת המתקן שתבוצע לפי סעיף מיוחד בכתב 

 הכמויות. 

על חשבונו את כל התיקונים שידרשו ע"י ב לבצע הקבלן מתחיי 13.5.5

 . בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש אתשלהבודק וכן 

את כל התיקונים וההשלמות שידרשו בעת הקבלן מתחייב לבצע  13.5.6

 הכלכליתהחברה ע"י נציג  תקןמ תקבלבטרם  ולאחר ביצוע ביקורת

 .קרית שמונה

מתקן עפ"י  תיק לחכ"לספק ל ,עבודהביצוע גמר הקבלן מתחייב ב 13.5.7

 של תכניות המתקןהכולל העתקים  3-נוהל מסירת תשתיות ב

מובהר בזאת, כי ועליהם מסומנים העדכונים בהתאם לביצוע סופי. 

יהיה חלק  S.I.Gולמחלקת  לחכ"לעדכון התכניות ומסירתם 

    ממחירי היחידה והקבלן לא יקבל כל תוספת במחיר על כך.
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 N/Eלן למסור קורדינתות לגבי כל גוף תאורה שיוחלף על הקב 13.5.8

ס"מ, כולל גובה עמוד סוג עמוד, תמונה,  20בשנתות ברזולוציה של 

 והספק ג"ת

מסירת התוכניות מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. כל שינוי במהלך  13.5.9

בתוכניות ביום הביצוע באישור המפקח חתום  הביצוע ירשם

    ומוחתם.

ט )במערכת במידה ויסופקו לקבלן תכניות המתקנים ע"ג דיסק 13.5.10

כן את התכניות ע"ג קרית שמונה הכלכליתהחברה תיב"ם(, הקבלן 

  ללא תוספת מחיר. .G.I.Sבהתאם לסטנדרט  דיסקט המתכנן

 

  .  אחריות לטיב העבודות ו/או לטיב הציוד/מתקנים שביצע/סיפק  14

עבור טיב עבודות, חומרים   הכלכליתהחברה  אחראי כלפי יהא הקבלן  14.1

  שנה אחת מתאריך קבלת כל חלק מהמתקן. קופה שלומכשירים שסיפק, לת

במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל עבודה לקויה ולהחליף  14.2

כל חומר או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע משימוש בלתי נכון או 

בסוף תקופת האחריות יערוך  רשלנות של אנשים שמשתמשים במתקן.

 יחזק את הברגים תקנים בנוכחות נציג המזמין,הקבלן בדיקה סופית של המ

 .במתקנים ויחליף ציוד לקוי

ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/או   הכלכליתהחברה  היה ו 14.3

להחליף בתוך זמן סביר העבודות במהלך ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן 

  הכלכליתהחברה  עליו ידווח לו על ידי ו ו/או פגם כל ליקויו/או לתקן 

, מובהר בזאת כי זמן סביר בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם 

לצורך סעיף זה הינו בהתאם להגדרת התקלה שהפגם גרם כאמור בסעיף 

 לעיל .    6.18

 

   ח אדםוכ 15

ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י 15.1

 שבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.את ההשגחה עליהם אמצעי התחבורה ב

 ."(כח אדםלשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן: "
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מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה הקבלן   15.2

הסכם תוך המועד הנקוב לכך ב העבודות גבוהה ומספר הדרוש לשם ביצוע 

או היתר לפי כל דין, חייב  שיוןי, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רזה

ן. למען להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי העניהקבלן 

עובדים מנוסים, מיומנים הסר כל ספק, עבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי 

  שיון לעסוק בעבודות חשמל.יבעלי רו

לחוק  א'33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב 15.3

,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם 1952 –עבודת נוער, התשי"ג 

 מתחייב בזאת לפצות ולשפות את  קבלןהמובהר בזאת כי  התקשרות זה.

על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה   הכלכליתהחברה 

ו, בקשר שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחי

זה, לרבות ההוצאות הסכם עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע 

     עקב כך. לחכ"להמשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם 

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או  15.4

הוראות מועסקים תושבי ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם ל

 ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  15.5

המועסקים על ידו כנדרש על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על 

 -, תשי"ד ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון הפיקוח על עבודה

1954  . 

על בסיס קבוע,  קבלןכח האדם יועסק על ידי ההקבלן מצהיר ומתחייב כי  15.6

ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו,  קבלן, והקבלןכשכירים של ה

 .לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב

אשר לא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר   15.7

 יפחת משכר מינימום כפי שיקבע מעת לעת.  

ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הקבלן  15.8

הקבלן ו/או קבלני של כל אדם המועסק על ידי  אתר העבודה הרחקתו מ

הקבלן לא יחזור  -. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור אתר העבודהבהמשנה  

  ן במישרין ובין בעקיפין. , ביאתר העבודהלהעסיקו ב

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי בכל הנוגע להעסקת עובדי הקבלן אשר  15.9

, יפעל הקבלן בהתאם בתלמידיםעתידים לעבוד במבני הציבור המאוכלסים 
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לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, 

שות מקומית לא תקבל לעבודה )להלן: "החוק"( הקובע כי ר 2001 -התשס"א

ו/ או לשירות בבית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו 

קטינים בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה 

 .לשנת מאסר בפועל או יותר

עבור כל  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל בזאת המפעיל מתחייב

 אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה במבני הציבור וכן לקבל את אישור קב"ט  עובד

 מראש ובכתב לכל עובד אשר אמור לעבוד במוסדות החינוך.  הכלכליתהחברה 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה, כולו או חלקו, מהווה  15.10

טל הסכם זה הזכות לב  ל"לחכהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה 

לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

  

     י קיום יחסי עובד ומעבידא 16

קבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי ה 16.1

קרית  הכלכליתהחברה בד ומעביד בינו לבין ועמתנאיו כדי ליצור יחסי 

. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין שמונה

לבין מי   הכלכליתהחברה  הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין ב

 מעובדיו.  

לא תהיה   הכלכליתהחברה  כי  מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  16.2

   או מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד./ומעבידתם של עובדי 

או מועסקיו /הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, 16.3

חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו  בגין כל אחריות,

 בתשלומים לביטוח לאומי, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות,

שכר עבודה  מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,ניכויי 

פיטורים כמשמעותם  יצווי 1958 - ח"תשי כמשמעותו בחוק הגנת השכר,

תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או , 1963-ג"תשכ בחוק פצויי פיטורים,

תשלומים והפרשות לקופות , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"עפ

וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג  רנות ביטוח כלשהן,גמל או ק

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, שהוא,
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מייד עם  ,קרית שמונה הכלכליתהחברה הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  16.4

או לעובדיו /לקבלן ו כאמור, במידה ותחויב בתשלום, דרישתה הראשונה,

  או למועסקיו./ו

  .ההתמור 17

תמורת ביצוע העבודות ו/או פריטים המפורטים בכתב הכמויות, שיבצע ו/או  17.1

  הכלכליתהחברה  , תשלם קרית שמונה הכלכליתהחברה יספק הקבלן עבור 

לקבלן בהתאם למחיר הנקוב בכתב הכמויות לצד אותה עבודה ו/או פריט 

ן תשלומים חודשיים שווים כאמור עם אישור החשבו 120-בכתב הכמויות ב

, בניכוי ההנחה שהציע הקבלן כמפורט בכתב ההצעה 90בתנאי תשלום ש + 

 להסכם זה, בתוספת מע"מ )להלן: "התמורה"(.

 תשלם  ,חיר בכתב הכמויותציון מעבודות ו/או פריטים שלגביהם אין תמורת   17.2

פחות הנחת קבועה בשיעור של " דקלעפ"י מחירון " עפ"י  הכלכליתהחברה 

או סגנו אישר מראש \או מנהל מחלקת החשמל ו\תנאי שהמזמין וב 25%

 .   ובכתב את דבר ביצוע העבודות ו/או הזמנת הפריטים הנ"ל

מחירם אינו מצוין שלא אוזכרו בכתב הכמויות ותמורת עבודות ו/או פריטים  17.3

 3לאחר המצאת  ,בגינם  הכלכליתהחברה  תשלם  ,"דקל שיפוציםמחירון "ב

וכנגד הצגת  ,רווח קבלני 12%תוספת חומר ב \הצעות מחיר עבור ציוד 

 .90מס כחוק בתנאי שתלום ש +  חשבוניות

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה  17.4

 צמודה. 

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה  17.5

ה כלשהי על וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חוב

 .   קרית שמונה הכלכליתהחברה 

החברה  הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י  17.6

 לקבלן, בתמורה לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.     הכלכלית

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין,  17.7

 מו על ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    יחולו הם על הקבלן וישול

מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותנית בביצוע השלמת ביצוע  17.8

העבודות המפורטות במפרטים בין אם צורפו או לא צורפו, על ידי הקבלן 

 ו/או מי מטעמו בכל שלב ושלב.  
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על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל   הכלכליתהחברה  מבלי לגרוע מזכויות  17.9

 רשאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן מאת   הכלכליתהחברה  ין, תהא ד

נאלצה לשלם במהלך   הכלכליתהחברה  כל סכום ש  הכלכליתהחברה 

כספים עבור פיצוי תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו חלה על הקבלן או 

כל   הכלכליתהחברה  . למרות האמור לעיל, לא תקזז מהקבלן ל"לחכשיגיעו 

י שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את סכום לפנ

 ימים ממתן ההודעה.   3הדרוש, תוך 

 

    הפיקוח  18

החברה עובד עירייה או נותן שרותים חיצוני תחת כתב מינוי מ -"המפקח"   18.1

, 3/2016לבצוע תפקידו בהתאם להוראות מכרז  קרית שמונה הכלכלית

  .הןאו כל חלק מל פי הסכם זה כולן העבודות עעל ביצוע מתפקידו לפקח 

וכן לבדוק את  ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  18.2

החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודות, המוצרים המסופקים וטיב  טיב

אתר העבודה והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן המלאכה שנעשית על ידי 

ק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את לבדו מפקחובין מחוצה לו. כן רשאי ה

או המזמין \או המפקח ו\, את הוראות המנהל ווראות הסכם זה ונספחיוה

 ואת הוראותיו. 

  המפקח:סמכויות  18.3

 ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)

בהתאם לתקן הרלוונטי של מכון התקנים הסכם זה ו/או בהתאם ל

 הקבלןתוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו ו/או בוצעהישראלי 

פרקי יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח ולתקן את הליקויים תוך 

וכל ההוצאות תהינה על הזמן לתיקון תקלות כאמור בהסכם זה 

 . הקבלןחשבון 

חומר, מוצר ו/או ציוד ו/או  עבודה ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל (ב)

ביצוע חוזר של עבודה ו/או ורות על הנראה לו כבלתי מתאים, וכן לה

  מתאימים במקום אלו שנפסלו.ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומרים

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או  (ג)

בהתאם  יתנעש העבודה עבודה במקצוע מסויים, אם לפי דעתו אין 
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ו/או כל בהתאם לתקן של מכון התקנים הישראלי על הסכם זה ו/או ל

תכניות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט באין 

 . וכתב הכמויות  ים הטכנייםמפרטה

שתתעורר ביחס  המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה (ד)

טיב סוג העבודה הנדרשת לביצוע ורמת חומרים, ללמתקנים/ציוד/

ה או . שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשןולאופן ביצועהעבודות 

מאחריותו למילוי תנאי  הקבלןמחדל מצד המפקח לא יפטרו את 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח העבודות זה ולבצוע  הסכם

 אחריות כל שהיא בקשר לכך.

 

  חריות וביטוחא 19

 אחריות הקבלן לנזק 19.1

מציוד/מוצרים היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (א)

 . הקבלן פוטר את ותלקויות עבודאו מלקויים שסופקו על ידו ו/

 שפה את ימאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן   הכלכליתהחברה 

על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר   הכלכליתהחברה 

 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. ילאמור וכן 

( , לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי אקטן )-הוראות סעיף (ב)

קבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך ה

 .כדי ביצוע עבודות תיקון

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ג)

לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה   הכלכליתהחברה  וזכאית 

החברה  בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

החליטה לפי שיקול דעתה   הכלכליתהחברה  ועבור נזקים ש  ליתהכלכ

המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או 

וקביעותה תהיינה סופיות   הכלכליתהחברה  בסכומים שיקבעו על ידי 

 ובלתי ניתנות לערעור.

 

  אחריות לגוף או  לרכוש 19.2
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אחראי בלעדית לכל נזק ו/או היה הקבלן י – לחכ"לביחסים בין הקבלן 

אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש 

ו/או לכל רשות עירונית או  לחכ"לאשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות 

ו/או עבודה ו/או מוצר ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 

ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או  ו כל מבנההמצוי באתר העבודות ו/או/או ציוד 

המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של  ציוד

כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  

ו/או  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי וו/או על ידי עובדי

ו/או  וו/או שלוחי ות מחדל של הקבלן ו/או עובדיכתוצאה מכל מעשה לרבו

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או י. הקבלן וקבלני המשנה של

הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל 

היה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה יכאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 

על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי  שאחריות כזאת מוטלת

ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע  לחכ"לכל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור 

 העבודות.

 

  אחריות לעובדים 19.3

ו/או המועסקים על  וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 

או פיצוי המגיעים ומתחייב לשלם כל דמי נזק  וו/או הנמצאים בשרות ויד

, וו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירות

לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או 

 חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות .

 

  אחריות לרכוש ציבורי 19.4

כביש, דרך, מבנה,  למתקן,היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם יהקבלן 

מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות 

להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, 

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

תקן את הנזקים ו/או ימעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן 

החברה  של  ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונוהקלקול כאמור על חשבונ

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק   הכלכלית



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

150 

כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות 

 עבודות.קרקעיים העוברים באתר ה -עדכניות על כל הקווים התת 

 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן 19.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)

את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על 

 .ו/או על פי כל דין הסכם פי ה

ו/או עובדיה ו/או   הכלכליתהחברה  הקבלן מתחייב לבוא בנעלי  (ב)

ו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי שלוחיה במידה ויתבע

 .ו/או הוראות כל דין הסכםלהם על פי הוראות ה

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה  (ג)

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום   הכלכליתהחברה  בכתב, את 

אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן 

אי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה אחר

הודעת צד ג'  ההזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אלי לחכ"ל

 באותה תביעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי  (ד)

היה יצו מאת בית המשפט,   הכלכליתהחברה  יוצא כנגד  ,של הקבלן

ות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין הקבלן אחראי לפצ

של הקבלן לעשות את כל הדרוש  ועקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובת

ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו 

תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או 

 נ"ל.בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כ

על כל נזק   הכלכליתהחברה  כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את  

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר 

תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או 

 כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או

נזק המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

 במלואן. לחכ"להמשפטיות שייגרמו 

תהיה   הכלכליתהחברה  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה,  (ה)

רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן 
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שא ין אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבל

 20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

 .קרית שמונה הכלכליתהחברה הוצאות כלליות של 

 היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, ויכל סכום שהקבלן  (ו)

  הכלכליתהחברה  חויבה כדין לשלמו, תהיה   הכלכליתהחברה 

ו/או על פי כל דין,  רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה

החברה  מאת קבלן לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך   הכלכלית

 ."אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 ביטוח 19.6

ם לנזקים לה ועל פי חוזה זה ומאחריות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן

 הקבלן, בין בעצמו ובי על ידי קבלן מטעמו, א אחראי על פי כל דין מתחייבוה

שלא א, את העבודות בביטוחים וה ולבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונ

יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום 

 טופסהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "' בביטוחים, נספח 

 "(. ביטוחים קיום על האישור

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום  (א)

את טופס האישור על קיום  ל"לחכביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא 

ביטוחים כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה 

. המצאת טופס האישור על קרית שמונה הכלכליתהחברה כלשהי מצד 

ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו,  קיום

 מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

שא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן י הקבלן (ב)

, קבלני הקבלןישא בכל נזק שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של 

 המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות

הקבלן יהיה אחראי בגין  .ו/או הקבלן מטעמו הביטוח של הקבלן

נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות 

 העצמית הקבועה בפוליסות. 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע  ו/או הקבלן מטעמו הפר הקבלן (ג)

הא הקבלן אחראי י  הכלכליתהחברה  ו/או זכויות  ואת זכויותי

תביעות ו/או  ובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ל לחכ"לים שיגרמו לנזק
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הא מנוע יא ווה  הכלכליתהחברה   טענות, כספיות או אחרות, כלפי

 .קרית שמונה הכלכליתהחברה  מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח הקבלן  (ד)

התנאים, הנחיות לשמור על כל ,אמורכלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות ה

הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות הנספחים , ההוראות הטכניות ו

 בפוליסות הביטוח.

-מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על (ה)

פי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות 

 העצמית הקבועה בפוליסות.

 

  יטול ההסכםב 20

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא   הכלכליתהחברה   20.1

 30הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 

הודעה   הכלכליתהחברה  )במילים: שלושים( יום מראש ובכתב. נתנה 

כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד שסופק  על ידו 

סיום ההסכם כאמור. מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת עד מועד 

על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו באשר 

בגין הפסקת ההתקשרות עמו   הכלכליתהחברה  לשיקול דעתה של 

 כאמור. 

תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי   הכלכליתהחברה   20.2

ם הקבלן הוכרז כפושט אזה לקצו  הסכםן, להביא הסכם זה ועל פי כל די

החברה רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא 

קיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק ש קרית שמונה הכלכלית

נהל קבוע או ניתנה לגביה מאו מונה לה מפרק או כונס נכסים או 

יום  60וך תים לא בוטלו החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמור

ממועד קבלתם או אם הקבלן הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון 

או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך ביטול 

חייבת בהודעה   הכלכליתהחברה  ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא 

 מוקדמת. 
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ת ו/או תרופה מען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכול 20.3

עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת  לחכ"לאחרת שיש 

 לעיל.  18.2ו/או  18.1תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

ההסכם עפ"י  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ 20.4

החברה  ל הקבלן, ולקבלן לא תהא כלפי עהוראות הסכם זה, יחול 

ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול   ליתהכלכ

 הסכם, נזקים שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   ה

החברה  לעיל, תהא  18.2ו/או  18.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  20.5

, האתרים בהם מבצע הקבלן עבודותלתפוס את מקום  תרשאי  הכלכלית

העבודות ולהשלים את  הםמקבלן הולסלק את ידו של  םאו חלק םכול

או באמצעות קבלן אחר או  ה, לפי הענין, בעצמלא בוצעאו אותו חלק ש

 .בכל דרך אחרת

 

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה 21

 

קבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה ה 21.1

ו/או המפקח   הכלכליתהחברה  סכמת הלאחר/ים, אלא אם יקבל את 

 לכך בכתב ומראש.   

למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד  21.2

ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע העבודות  הנדרשות. מובהר בזאת 

למען הסר כל ספק כי במידה והקבלן יעביר חלק מן העבודות לביצוע של 

את  לא יחל קבלן המשנה את עבודות אלא לאחר שקיבל –קבלן משנה  

אישור המפקח כי אכן יש לו את הניסיון והיכולת לעמוד בדרישות 

 המפורטות בהסכם זה ונספחיו.

להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי   הכלכליתהחברה  סכמתה של ה 21.3

החברה  מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי  קבלןלשחרר את ה

   .ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה  הכלכלית

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  21.4

, הסכם(לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  6ההסכם, כהגדרתה בסעיף 

 .1970 -תשל"א 
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  ערבויות 22

"תום תקופת עד תום תקופת ההסכם )להלן: להבטחת מילוי התחייבויותיו 22.1

זה, הסכם חתימת במעמד  לחכ"לכולן או חלקן, ימציא הקבלן  (, ההסכם"

המחירים  אוטונומית צמודה למדד (, "ערבות ביצוע")להלן:  ערבות בנקאית

וסח הערבות נ)במילים: מאתיים אלף ש"ח (. ש''ח  200,000של סך לצרכן על 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  '2יא כנספח מצורף לחוזה זה, מסומן 

 ה.     חודשים מיום חתימת הסכם ז  12למשך תוקף הערבות  22.2

   ת להבטחה ולכיסוי של:יומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבו 22.3

עקב או בקשר עם כל הפרה או  לחכ"לכל נזק או הפסד העלול להיגרם  (א)

או על ידי /אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

     מי מעובדיו.

  כלכליתההחברה  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן ש (ב)

     בקשר עם הסכם זה. או להתחייב בהם, או לשלם, עלולה להוציא,

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה  (ג)

    קבלן בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה.הלהתחייבויותיו של 

 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, 22.4

  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)בחוק החוזים   6כהגדרתה  בסעיף 

1970. 

    י:ללכ 23

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או סה 23.1

 דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם א ל 23.2

 ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין זה, אין לראות בכך הקלה או

למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות ל

 המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים 23.3

ביניהם והוא מבטל כל הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, 

 דדים. הצ, על ידי מי מהפ תב ובין בעלבין בכ
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שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים  לכ 23.4

 לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה לו כל תוקף.  

לא יחייבוה ולא   הכלכליתהחברה  מפעולה מצד  תרכה, ויתור, הימנעוא 23.5

ובמפורש בחתימת  לא אם כן נעשו בכתבאישמש מניעות לנקיטת זכויותיה, 

 . קרית שמונה הכלכליתהחברה מורשי החתימה של 

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של  23.6

בהתאם להוראות הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין   הכלכליתהחברה 

תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה   הכלכליתהחברה  כי 

זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, לה 

 שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ 23.7

ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת כ 23.8

 יום מסירתה כדבר דואר רשום. משעות  72תוך 

יע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, הצדדים מתחייבים להוד 23.9

 והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות החדשות.

לפי הסכם זה, גם בתקופות  וימשיך לבצע את מלוא התחייבויותיהקבלן  .24
יקיים  נותן השירות חירום, מלחמה, רעידות אדמה, שביתות והשבתות. 

 פות אלה.את מלוא התחייבויותיו ללא כל תוספת תשלום גם בתקו

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

   ________________                                                       __________________ 

 קבלןה                          קרית שמונה הכלכליתהחברה        

 

די מורשי החתימה של אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על י

 הקבלן וכי חתימות דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

            

    ___________________ 

 חתימה וחותמת.                                                 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©

 
 

156 

 נספח א'

 

 קיום הוראות פקודת הבטיחות

 

 1970 תש״ל( חדש נוסח) בעבודת הבטיחות הוראות כל את לקיים מתחייב הקבלן .1

 אחר דין כל ולפי, 1954 תשי״ד, העבודה על הפיקוח ארגון חוק וכן, שלפיה והתקנות

 או/ו שפורסמו והצווים ההוראות, התקנות כל לרבות, בעבודה בבטיחות העוסק

 הוראות לתת דין פי על והמורשים הבטיחות מפקחי הוראות וכל מכוחם יפורסמו

 .בטיחות בנושאי

. ובתקנותיה הנ״ל בפקודה דבר של כמשמעו ראשי קבלן הינו כי ומאשר צהירמ הקבלן .2

 והמתמדת הישירה ובהנהלתו ראשי כקבלן ידו על יבוצעו העבודות כי מאשר הקבלן

 .כך לצורך ידו על שימונה העבודה מנהל של

 :לעיל 1 בסעיף האמור מכלליות לגרוע בלי .3

 בנייה עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות את ובמדויק במועד יקיים הקבלן .3.1

 כמפורט בנייה מבצע על המוטלות החובות כל את לרבות( 1988 התשמ׳׳ה

 .אלה בתקנות

 היותו על, עבודות מתבצעות שבאזורו האזורי העבודה למפקח ידווח הקבלן .3.2

 .העבודה לביצוע ראשי קבלן

 ורהאמ פי על התחייבויותיו קיום עבור כלשהי תשלום לתוספת זכאי יהיה לא הקבלן .4

 .זה בנספח

 

 

_________________               __________________ 

 הקבלן חתימת      תאריך



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 נספח ב'

 

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

 (" הכלכליתהחברה  : "להלן) שמונהקרית   הכלכליתהחברה 

 שמונהקרית  7טרומפלדור ' רח

 

     – הקבלן שם, ביטוח קיום על אישור :הנדון

  מיום החל כי בזאת לאשר מתכבדים"( המבטח" להלן) מ"בע לביטוח חברה   , אנו

  שם על, להלן המפורטים הביטוחים את חברתנו ערכה    ליום ועד   

  עם הקבלן התקשרות עם בקשר( "הקבלן" להלן) מטעמו משנה וקבלני    

 או" בודההע" להלן) רחוב תאורת רכיבי להתקנת עבודות ביצוע לצורך הכלכליתהחברה 

 (:"האתר" להלן) שמונהקרית  הכלכליתהחברה   ברחבי שיבוצעו( "הפרויקט"

 : ................................................................................................................... עיסוקו •

 ..................................................................' :  ............................................מס חוזה

 : .......................................................................................................... העבודה אתר

 

 ................................................. .........עד.................................  - מ:  הביטוח תקופת •

 

 : של אחריות בגבולות שלישי צד כלפי אחריות ביטוח •

 .לתקופה כ"סה.................................. $  -ו לאירוע.................................. $ 

 [לתקופה כ"סה$  1,000,000 ו־ לאירוע$  500,000 לפחות]

 

 ".ביט" בשם הידועה הפוליסה מתנאי פחותים שאינם ובתנאים בנוסח וצעיב זה ביטוח

 

 : .................................. $. עצמית השתתפות

 

 .קרקעיים-תת כבלים או מתקנים, בצינורות מפגיעה תוצאתי נזק לכסות מורחב זה ביטוח

 $. 150,000 של לסך מוגבלת זו הרחבה י"עפ המבטח אחריות



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 : של אחריות בגבולות מעבידים חריותא ביטוח •

 .ולתקופה למקרה.................................. $  -ו לעובד.................................. $ 

 [ולתקופה למקרה$  5,000,000 -ו לעובד$  1,500,000:  לפחות]

 .״ביט״ בשם הידועה הפוליסה מתנאי פחותים שאינם ובתנאים בנוסח יבוצע זה ביטוח

 : .................................. $. עצמית השתתפות

 

 : ישנם המבוטח של ה"והצמ הרכב כלי לכל •

o כחוק" חובה" ביטוחי. 

o ש״ח 300,000 מ יפחת שלא אחריות בגבול, רכוש שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 

 .בנפרד כלי לכל, לאירוע

 

 .(קיים אם" )תוצאתי נזק" חריג מבוטל זו בפוליסה

 

החברה  או/ו משנה קבלני או/ו קבלנים או/ו: "...  המבוטח לשם מתווסף ל"הנ הביטוחים בכל .6

 ".מטעמה הבא כל או/ו עובדיה או/ו שמונהקרית   הכלכלית

 (שלישי צד כלפי אחריות בביטוח צולבת אחריות סעיף)+ 

 

 6 בסעיף ריםהנזכ הגורמים י"ע הנערך ביטוח לכל וקודמים ראשוניים הינם ל"הנ הביטוחים •

 .ביטוחיהם את להפעיל ידרשו לא אשר, לעיל

 

 של מקרה שבכל וכן, הפרמיות לתשלום הסדר קיים לביננו הקבלן שבין בזאת מאשרים הננו •

 יום 60 חלפו בטרם לתוקף ייכנסו לא הביטול או/ו הצמצום - הפוליסה ביטול או/ו צמצום

 ".עירייה"ל וגם למבוטח גם רשום במכתב כך על ההודעה מתן ממועד

 

 

 ,רב בכבוד

מ"בע לביטוח חברה........................     



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 ספח ג'נ

 

 ,לכבוד

_______________ 

_______________ 

 

 , נ.א

 

 הצהרה על העדר תביעות

 

 

 החשבון את לכם להגיש בזה מתכבדים__________________  הח״מ אנו

: להלן) שביצענו העבודה עביצו בגין( הסופי״ ״החשבון: להלן) והסופי הכולל

 מתאריך בינינו___________________  לחוזה בהתאם(, ״העבודה״

 :כלהלן בזאת ומאשרים מצהירים הננו( ״החוזה״: להלן____________ )

 כמפורט הנו, העבודות תמורת מבקשים שאנו והסופי הכולל הסכום כיא. 

: במילים) ₪______  סך על ועומד הסופי בחשבון

 (.הסופית״ ״התמורה: להלן)( ₪________________________ ______

 לנו תהיינה ולא לנו אין, הסופי בחשבון כמפורט הסופית לתמורה פרט כיב. 

 או מכוחם הבאים כל או/ו כלפי שהוא סוג מכל טענות או/ו תביעות כל

 .ממנו הנובע או/ו בו הכרוך כל או/ו הנ״ל לחוזה בקשר, מטעמם

 

 ___________שנה___________ לחודש___________  היום                       

 

_________________    ___________________ 

 הקבלן חתימת      תאריך



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 נספח ד'

 נספח בדק
 

 :פרושה הבדק״ ״תקופת הבאים בעניינים כי בזה מוסכם .1

 םמיו חודשים 84 הפנסים של תקינה פעולה :LEDגופי תאורה בטכנולוגיית  לגבי

 .יניהםשעות עבודה הקצר מב 50,000או  תאורה המתקן של סופית המסירה

תקינות עמוד התאורה, מגש האביזרים, דלת מגש אביזרים, פס  :עמודי תאורה לגבי

השוואת פוטנציאלים, תיל דלת אביזרים, יסוד עמוד תאורה, בטון, פלטת מעבר, 

יסוד ואומים, אין סגרגציה  חבישה, זיפות, אין תופעות קורוזיה בפלטת מעבר וברגי

 3אומים סוגרים בורג יסוד ויתרה של  2בבטון, אומים תקינים, ברגי יסוד תקינים, 

 כריכות.

 זה ונספח החוזה הוראות כל יחולו הבדק בתקופת תיקון בו שנדרש העבודה של חלק על .2

 .התיקון השלמת ממועד נוספת שנה למשך

 לביצוע הכללים בתנאים כמפורט, קוניםהתי את הקבלן יבצע הבדק תקופת כל במהלך .3

, הביצוע לדרכי ובהתאם, הרשות הודעת מתאריך סביר זמן תוך, זה ובנספח העבודה

 זמן בתוך יבוצע תיקון כל כי בזה מובהר. המפקח ע״י שיאושרו הזמנים וללוח לשיטה

 הקבלן את יפטור לא זה סעיף לפי המפקח אישור. המפקח קביעת לפי, סביר

 את דרישתו ולפי המפקח של לאישורו הקבלן הגיש לא. הביצוע לטיב מאחריותו

 .הקבלן חשבון על המפקח אותן יקבע, הזמנים ולוח השיטה, התכנית

 דחופים לתיקונים פרט. הפסקה ללא בהם ימשיך הוא התיקונים בביצוע הקבלן משהחל .4

 .הרגילות העבודה בשעות העבודה תבוצע, המפקח דרישת לפי

 השלמת אחרי. לרשות נוחות ואי הפרעות מגרימת, האפשר במידת, יימנע הקבלן .5

 דרכם או בהם המקומות ושאר המבנה מצב את לקדמותו הקבלן יחזיר התיקונים

 .התיקונים מביצוע, בעקיפין או במישרין, שנפגעו או התיקונים בוצעו

 בדק לעניין התחייבויותיו מילוי-לאי כצידוק, טענה כל הקבלן מצד תתקבל לא .6

 בעצמה הרשות שעשה שינויים או תיקונים בדבר, זה נספח ולפי החוזה לפי יקוניםות

 השתכנע והמפקח זו טענה לבדוק המפקח מן הקבלן ביקש אם אלא, במבנה

 .באמיתתה



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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, זה נספח ולפי החוזה לפי ותיקונים בדק לעניין התחייבויותיו אחר הקבלן ימלא לא .7

 את ישפה והקבלן הקבלן חשבון על םהליקויי תיקון את לבצע רשאית הרשות תהיה

 טרחת ושכר משפטיות הוצאות לרבות, ההוצאות כל את לה וישלם מלא שיפוי הרשות

 .עו״ד

 הפרויקט של הראשונה הבדק שנת לתום בסמוך ביקורת ביצוע לשם מועד תקבע הרשות .8

 בא. לפחות ימים שבעה של בכתב מוקדמת בהודעה בה להשתתף הקבלן את ותזמין

. והערותיו תלונותיו יפורטו ובו דברים זיכרון הביקור בעת וירשום יפרט ותהרש כוח

 הנ״ל הביקורת שנסתיימה מיום סביר זמן תוך הליקויים תיקוני את יבצע הקבלן

 .השנה עונות עם ובהתחשב

_______________                        _______________ 

 הקבלן חתימת      תאריך



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              
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 נספח ה'

 

 סיום )בתום שנת הבדק(תעודת 

 

: תאריך         

___________ 

          לכבוד

_______________ 

_______________ 

 

 , נ.א

 

 הנדון: תעודת סיום )בתום שנת הבדק(

 

( ״החוזה״ - להלן) לבינכם______________   בין שנחתם ההסכם פי על

 המתייחסת, העבודה כי בזה מאשרים הרינו, החוזה לפי סמכותנו ובתוקף

 בהתאם והושלמה בוצעה, האמור בחוזה כמפורט____________  לפרויקט

 הכרוך וכל חודשים 12 של לתקופה המתייחסות הבדק עבודות כל וכי לחוזה

 .המלאה רצוננו לשביעות הן אף בוצעו בהן

  

 

_________________             _________________  

   קחהמפ                הרשות מהנדס 

 המנהל 

 

  :____________תאריך  :____________תאריך 
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 ספח ו'נ

 שמונהקרית  הכלכליתהחברה 

 תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום

 

אני הח"מ, ......................., בעל/ת ת.ז מס'  ....................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
ים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

 כדלקמן:

 

 בתצהיר זה: 34/2018פומבי הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 

והחלפת עמודים פגומים  LEDאספקה והתקנה של גופי תאורה בטכנולוגיית 
 שמונהקרית  הכלכליתהחברה ב

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" .ב

 המציע; חבר בני אדם שנשלט על ידי  (1)

 (         אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:2)                           

 )א(  בעל השליטה בו;

 )ב(  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, 

 דומה במהותו להרכב  כאמור של המציע, ותחומי פעילותו        

 של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של                                                                     

 המציע;                                           

 )ג(   מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 חבר  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)

 בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט                                      

 במציע;                                      

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים  –" שליטה מהותית"                        

 של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;                        

 כמשמעותם בחוק   –" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"            

 1981 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"א             

הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי , וכל בעל זיקה אלי, כי הננו מקיימים את החובות  .ג
בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים להלן, ועל פי צווי 

 ים הרלוונטיים לענף. ההרחבה וההסכמים הקיבוצי



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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  1959 –חוק שירות התעסוקה , תשי"ט  

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  

  1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  

  1976 –חוק חופשה שנתית , תשו  

  1954 –חוק עבודת נשים , תשי"ד            

  1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעבודת, תשכ"ו  

  1953 –, תשי"ג חוק עבודת הנוער  

  1953 –חוק החניכות , תשי"ג  

  1951 –חוק חיילים משוחררים, החזרה לעבודה, תשי"א  

  1958 –חוק הגנת השכרת , תשי"ח  

  1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  

  1995 –חוק הביטוח הלאומי  )נוסח משולב( , תשנ"ה  

  1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

  2002 –עובד )תנאי עבודה(, התשס"ב חוק הועדה ל 

את המשבצת  -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: )סמן ב .ד
 המתאימה(

 דין חלוט ביותר משתי עבירות  על הפרת חוקי -לא הורשענו בפסק 

 העבודה המפורטים לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד                

 האחרון להגשת ההצעות במכרז.                 

הורשענו ביותר מעבירה אחת  לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין     
חלוטים, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות 

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

ד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין נקנסנו בקנס אחד בלב    
 העבירות המנויות בחוקי העבודה  המנויות לעיל. 

במהלך השלוש השנים האחרונות קודם לפרסום המכרז לא ניתנה כל חוו"ד     
שלילית בכתב או דוח ביקרות של אחד ממשרד הממשלה איתם התקשרתי , 

 ם.בעניין זכויות עובדי

 הנני מצהיר כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול   .9

 רגיל לא יפחת מ ____ש"ח לשעה             



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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בנוסף הנני מצהיר כי עלות השכר למעביד לשעת עובדה, כולל המרכיבים המפורטים  
 בנספח התמחירי שצפרנו )נספח ח (, לא יפחת מ _____ש"ח לשעה. 

    __________________ חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמי זו .10

הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , מר/גב' . . 
ה לומר את האמת וכי . . . . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל 
 עו"ד  ____________________,    וחתם/מה עליו בפני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים            

   חברה להנדסת חשמל מיזוג אוויר תקשורת ובקרה              

  

             

  

 : _______________תאריך: ______________ הקבלן וחותמת חתימהכל הזכויות שמורות לעיריית קרית שמונה וחברת א.פ.ר הנדסה;    ©
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 'זנספח 

 

 תצהיר העסקת עובדים זרים

 _______(____________________ )ת.ז. ____________ מהח" אני

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  לאחר

 , מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:בחוק

"( התאגידמנהל של חברת ________________________________)להלן: " הנני .1

 _______________________________אשר מגיש את הצעתו במכרז לביצוע עבודות 

בפסק דין  31.10.2002תאריך  לאחרמצהיר כי התאגיד ובעל זיקה אליו לא הורשעו  הנני .2

שלא כדין והבטחת תנאים  העסקהחלוט בשתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

 .1987 - ז, התשמ"מינימוםאו בעבירה לפי חוק שכר  1991 – אהוגנים(, התשנ"

     -    * או     -

בפסק דין  31.10.2002תאריך  לאחרהתאגיד ו/או בעל זיקה אליו הורשעו מצהיר כי  הנני

שלא כדין והבטחת תנאים  העסקהחלוט בשתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

, אולם 1987 – ז, התשמ"מינימוםאו בעבירה לפי חוק שכר  1991 – אהוגנים(, התשנ"

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 .1976–ו"התשל": כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, זיקה בעלזה   " היריבתצ .3

 * מחק את המיותר

       ___________________ 

 המצהיר חתימת               

___________________________ שכתובתי  ד___________ הופיע בפני עו" בתאריך

_________________  ה_____ ה"__________________________________________

)ת.ז. __________________(, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי 

.בפניוחתם עליה  להקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ" לעונשים  

         _____________________ 

יןוחתימת עורך ד חותמת                      
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 נספח ח'

 דף מידע ארגוני 

 שם המציע : ____________________________  .1

 

 מס' רישום ברשם החברות/עוסק מורשה: ___________________________ 

 כתובת : _______________________________ 

 כתובת משרד רשום _______________________ 

 ___________________ מס' טלפון :____________________ נייד:_____

 מ' פקס:________________ 

 ______________עיסוק  המציע: __________________________________________ .2

       ______________________________________________________ ______________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

 אנשי המפתח אצל המציע :  .3

 

    שנות ותק                                  תחום ההתמחות                                     שם             

________________             _______________ _______________                __ 

_______________                __________________             _______________ 

_______________                __________________             _______________ 

___                __________________             ___________________________ 

_______________                __________________             _______________ 

 

 פרטים בדבר האמצעים וכוח האדם , אותו מיעד המציע לעבודה בעירייה על פי חוזה זה :  : כוח אדם ואמצעים  .4

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 _____________ 



  

       אפר הנדסה \עיריית קרית שמונה  שמורות הזכויות כל             249מתוך  168עמוד 
 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת

 

______ , מס' שם: __________ תפקידו אצל המציע _______ –איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו  .5

טל' נייד ______________ ופניותיו מטעמנו , ככל שתהיינה , בכל הנוגע למכרז , והתשובות שתימסרנה לו על 

 תחייבנה אותנו .   הכלכליתהחברה  ידי 

להלן פירוט העבודות נשוא המכרז ,שבניהולו והפעלתו של המציע . יש לציין את שמות הרשויות המקומיות ,  .6

 רות נשוא המכרז , אנשי קשר , תפקידם ומספרי טלפון . שלהן ניתן השי

 שם הרשות המקומית __________________________________  .א

 היקף האמצעים העומדים לטובת מתן השירותים באותה רשות: כ"א מכונות ואמצעים 

  _____________________________________________________________ 

 ודה ברשות המקומית ________________________ תאריך תחילת העב 

 איש הקשר )ממליץ( ברשות המקומית : שם ______________ תפקיד ____________ 

 טלפון ________________  

 שם הרשות המקומית __________________________________  .ב

 ואמצעים היקף האמצעים העומדים לטובת מתן השירותים באותה רשות: כ"א מכונות 

 _____________________________________________________________ 

 תאריך תחילת העבודה ברשות המקומית ________________________  

 איש הקשר )ממליץ( ברשות המקומית : שם ______________ תפקיד ____________ 

 טלפון ________________  

 

 ____________________ 

 חתימת המציע                                                                                                                           
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 נספח ט'

  ,לכבוד

  שמונהקרית  הכלכליתהחברה ועדת המכרזים 

 ג.א.נ. 

 

 נוספות  נוסח המלצה על ביצוע שירותים נשוא המכרז, ברשויותהנדון: 

 

אני החתום מטה מאשר בזה כי _________________________ )שם מלא( ע.מ./ח.פ. ______________ 

)להלן: "המציע"( , סיפק עבורנו _______________________ )שם הרשות המקומית( , שירותים בתחום 

 _____________ .  -____________ ועד ה -חניה מסודרת בתקופה שבין ה

 

 השירותים פירוט  .1

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 _________________________________________ 

 היקף השירותים  .2

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 חוות דעת על ביצוע 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 _________________________________________ 

 פרטי המאשר 

 שם ומשפחה ___________________ טלפון __________________ תפקיד ___________ 

 שם הרשות/חברה __________________ תאריך ________________ 

                                                                               ___________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף                                   
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 נספח י'

 

 טופס נירמול

 :1פרק 
 

 __________מרכזיה מס':

 מונה חח"י מס':________

 רחוב:________________

 כופל הספק:___________

 ______מספר פנסים לא דולקים )פל"ד(:_______

 צריכת אנרגיה חח"י לפני שדרוג:_____________

 [:________hKWצריכת אנרגיה מחושבת מלאה  ]

 מחיר אנרגיה לפי מאור רחובות ]ש"ח[:_________

 תאריך התקנת מונה אנרגיה:________________

 ופילוח:______________ LEDמספר גופי תאורה 

 ___[:________hKWצריכת אנרגיה לאחר שדרוג ]

 מחיר אנרגיה לפי מאור רחובות ]ש"ח[ לאחר שדרוג:

_____________________________________ 

 תאריך שדרוג מרכזיה:_____________________

 אישור קונסטרוקטור להתקנת ג"ת:____________

 אישור בודק חשמל למתקן:__________________

 

 אישור )חתימה ותאריך(:

 __________________פיקוח:_______________

 מהנדס עיר:_____ \אגף שפע  \מנהל מחלקת חשמל 

 נציג גזברות:_____________________________

 

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  לג"ת )ש"ח(:_______
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 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  למרכזיה )ש"ח(:____

 

 :2פרק 
 

 אישור תשלום בתום שנה קלנדרית )חתימה ותאריך(:

 ק:_____________________________כופל הספ

 [:___________hKWצריכת אנרגיה לאחר שדרוג ]

 מחיר אנרגיה לפי מאור רחובות ]ש"ח[ לאחר שדרוג:

_____________________________________ 

 לא ______ \[:_כן hKW] 50%עמידה ביעד חיסכון 

 

 תשלומיפ בשנה קלנדרית הבאה: 12-הצמדה וקיזוז ב

_____________________________________ 

 

 תשלום חודשי לאחר קיזוז:

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  לג"ת )ש"ח(:_______

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  למרכזיה )ש"ח(:____

 הערות:_______________________________

_____________________________________ 

 אישור )חתימה ותאריך(:

 ________________________פיקוח:_________

 מהנדס עיר:_____ \אגף שפע  \מנהל מחלקת חשמל 

 נציג גזברות:_____________________________

 : יתכנו שינויים בטופס זה )טופס נרמול( והתאמתו בהתאם להוראות המזמיןהערה
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  1נספח י

 שמונהקרית  הכלכליתהחברה לכבוד: 
 

 

 34/2018ת השתתפות במכרז ערבו - ערבות בנקאית הנדון:

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל המבקשים" -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

שקלים חדשים )חמישים אלף  שקלים חדשים(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר   80,000 סכום עד לסך של

 שפורסם על ידכם. .שמונהים  בקרית ות לד והחלפת עמודרבשכונת מכרז לאספקת מנו  2018/34למכרז מס' 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

פיה -יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא

פיה, תביעה משפטית -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

 לא תענה. ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל ___30/12/18___ ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 רב,   בכבוד
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 '2נספח י   

 טופס ערבות בנקאית

 ,לכבוד

שמונה קרית הכלכליתהחברה   

 .נ.,א

 

  ביצועערבות  - ערבות בנקאית :הנדון

כל סכום  "(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוקהמבקשים_ )להלן: "החברה הכלכלית קרית שמונהעל פי בקשת 

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל בלבד₪ מאתיים אלף ש"ח ) 200,000 עד לסך של

 "(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר עם החוזה ביניכם.הפרשי הצמדהלמדד, כמפורט להלן )להלן: "

ימים מיום  7ך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, תו

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום 

 תחילה מאת המבקשים.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

הגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים ל

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 במכתבנו זה:

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -משמעו מדד תשומות בבניה למגורים המתפרסם על  -" מדד"

 ולמחקר כללי.

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:

לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי  אם יתברר מתוך המדד שפורסם

"(, יהיו המדד היסודי)להלן: " 15/7/18אריך שפורסם בת 18 יוליהמדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד 

 היסודי.

 ערבות זאת תחודש מדי שננה עד החלפתה בערבות בדק. ועד בכלל.  30/12/19 זו תישאר בתוקפה עד ערבות

 

 

 

 



  

       אפר הנדסה \עיריית קרית שמונה  שמורות הזכויות כל             249מתוך  174עמוד 
 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת

 

 נספח יא'

 

 נוסח ערבות "בדק"

תאריך:______________                                                                                    

                            

 לכבוד

 החברקה הכלכלית קרית שמונה

 א.נ.,

 הנדון:ערבות בנקאית מס: ________________________                

 המבקש( הננו ערבים לכם בזה כי ה"ה -)להלן  החברה הכלכלית קרית שמונהעל פי בקשת 

 ______________ המבקש יקיים אתכם תנאי האחריות לתקופת הבדק לפי 

 ________ שנחתם ביניכם לבינו   ביום____________החוזה מיום __________

 ₪. 100,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של

 שקלים חדשים.

 הסכום הנ"ל(-)להלן בלבד₪ מאה אלף הסכום )במילים( : 

 .שתדרשו מאת המבקש בקשר לתנאי האחריות לתקופת הבדק

 יצוע עבודות  _______ שנחתם בין המבקש וביניכם.לחוזה מיום_______________ בדבר ב

 כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית הסכום הנ"ל צמוד למדד תשומות הבניה 

 הלשכה(. באופן הבא:-לסטטיסטיקה )להלן

יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת  -"המדד הבסיסי"

 הערבות.

אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע תשלום יהיה המדד האחרון  -"המדד החדש"

 הערבות בפועל.

 ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.-"תנודות במדד"
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לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו, אנו נשלם 

הערבות, ל מצטבר שעד לסכום  , ואף סכומים חלקיים, במועדים שונים וזאת לכם כל סכום

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו  בתוספת הפרשי התנודות במדד,

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  30/12/2029 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

ל ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל ע ומבוטלת.

 לסעיף זה.

 

 בכבוד רב,
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 נספח יב'

 

 מחירון עבודות יזומות
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 המחירים אינם כוללים מע"מ

כל הסעיפים בכתב כמויות זה ובמחירון כוללים אספקה התאמה והתקנה של 

במידת הצורך, לרבות גופי   הכלכליתהחברה  למחסן הטובין, פינוי מוצר ישן 

תאורה, עמודים, יסודות וזרועות, גם אם צויין בסעיף אספקה בלבד, לרבות ניקוי 

או המפקח \אזור העבודה והשבת המשטח לקדמותו, אלא אם כן מזמין העבודה ו

 ציינו אחרת ובכתב.

הפריט המוצע בהתאם  \מוסכם כי המציע מתחייב לבצע עבודתו ולספק הציוד 

למחירון זה, הכל בכפוף להגדרות והנחיות המפרט הטכני המיוחד לעיל, ובפרט 

  לעניין הציוד והחברות המאושרות במפרט הטכני המיוחד.

  

אין המועצה מתחייבת להזמין עבודה עפ"י כל הסעיפים המצוינים במחירון; 

קבלן להמציא למועצה כתב תיאור העבודה ע"י המזמין, יידרש ה \בכפוף להזמנת 

כמויות בתוכנת כתבי כמויות המאושרת ע"י המזמין ובכפוף למחירון זה, בניכוי 

 שיעור הנחת המכרז עליו התחייב המציע,  כולל ש"ע מאושר ע"י המזמין  

 

 הערה

 

 

 

 

 

 הערה

 

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות ובהתאם לאופי העבודה, להכין כתב כמויות  

 ת אומדן מחירים ובכפוף למחירון זה. מטעמה לרבו

  
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט הטכני לרבות לעניין "אופני 

 המדידה", אלא אם צויין אחרת בסעיף.

 

 הערה

 

 

 

  
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הטכני או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק 

 במקרים של דרישה מיוחדת.

 הערה
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בית תקע  -ת "תאורה; ב גוף -רים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת קיצו 

 -מ "מטר מרובע; מ -ר "סנטימטר; מ - מ"כח סוס; ס -ס "יחידה; כ -)שקע(; יח' 

 -ר "מפסק אוטומטי זעיר; ממ -ז "רץ(; מא מטר אורך )מטר -א "מילימטר; מ

 LEDפסיק זרם; מ -ז "מפסק אוטומטי מגנטי תרמי; מ - ת"מילימטר מרובע; מאמ

 - א"קילו ווט; ק -ט "קילו קלוריות; קוו -ק "על הטיח; ק -ט "עה ;נתרן לחץ גבוה -

קומפלט;  - 'קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומפ -ר "קילו וולט; קוא -ו "קילו אמפר; ק

תיבת הסתעפות  - ר"תחת הטיח; תה -ט "שעת עבודה או שווה ערך; תה -ע "ש

 פרבולי. –פות משנית פר' תיבת הסתע -מ "ראשית; תה

 

 

הטובין המוגדרים במחירון זה מאושרים לאספקה והתקנה על ידי  \כל הציוד 

המזמין אלא אם כן נאמר אחרת ובמקרים בהם נדרש אישור מראש, לגבי 

אספקת ציוד שווה ערך יש להציג פריט שווה ערך לרבות מפרט טכני, ואחריות 

 בכתב לפני ההתקנה. המפקח ולקבל אישורם \לאישור המזמין 

 

 הערה

 

 

 

 

 

 

 

 הבהרה

 

  

כל המחירים הינם מחירי יחידה וכוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים 

חדשים )ללא מע"מ( והינם מחירי קבלן  מתקני חשמל, אלא אם כן צוין אחרת, 

 מוסכם כי המחיר הנקוב בהזמנת העבודה הוא המחיר הקובע לתשלום.

  הערה 

  

 10Kכושר ניתוק  A,B,C,Dכי כל המפסקים המחיר כולל עקומות  -מובהר 

מינימום, גם אם צוין אחרת בסעיף מובהר כי באפשרות המזמין לדרוש מפסק 

 לרבות כל סוגי העקומות כאמור, ללא תוספת מחיר. 10Kכאמור עם כושר ניתוק 

  הערה 

  

פנימי ללא תוספת מובהר כי כל בתי התקע )שקעים( יסופקו עם תריס מגן מכאני 

 מחיר.

 

מובהר לעניין ציוד בהשאלה, כי על הקבלן הזוכה, לתחזק ולתפעל הציוד באופן 

תקין, שוטף ומושלם, לרבות תחזוקת הציוד, והחלפת ציוד ואביזרים פגומים 

 בתקופת ההשאלה, לרבות נורות, וככל שיידרש.

 

 הערה

 

 

 

 הערה

 

 

 

   

 

 מ'

 

 

4.00 

 ודצי 01.08.01 

 מ"מ קוטר. 13.5צינור מריכף רגיל )פ"ד( ו/או כבה מאליו )פ"נ(  01.08.01.0010

 5.00 מ' מ"מ קוטר. 16צינור  מריכף רגיל )פ"ד( ו/או כבה מאליו )פ"נ(  01.08.01.0015

 7.00 מ' מ"מ קוטר. 23צינור מריכף רגיל )פ"ד( ו/או כבה מאליו )פ"נ(   01.08.01.0020
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 10.00 מ' מ"מ קוטר. 29צנור מריכף רגיל )פ"ד( ו/או כבה מאליו ) פ"נ ( 01.08.01.0025

 12.00 מ' מ"מ קוטר. 36צנור מריכף רגיל  )פ"ד( ו/או כבה מאליו )פ"נ(  01.08.01.0030

 13.00 מ' מ"מ קוטר. 42צנור מריכף רגיל )פ"ד( ו/או כבה מאליו )פ"נ(  01.08.01.0035

 7.00 מ' קוטר. 3/4" צינור מרירון 01.08.01.0040

 8.00 מ' קוטר. 1צינור מרירון " 01.08.01.0045

 11.00 מ' קוטר. 11/4צינור מרירון " 01.08.01.0050

 14.00 מ' קוטר. 11/2צינור מרירון " 01.08.01.0055

 16.00 מ' קוטר. 2צינור מרירון " 01.08.01.0060

01.08.01.0065 
 50עם דופן פנימית חלקה מסוג קוברה  צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי

 מ"מ קוטר.
 14.00 מ'

01.08.01.0070 
 63צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה מסוג קוברה 

 מ"מ קוטר.
 20.00 מ'

01.08.01.0075 
 75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה מסוג קוברה 

 מ"מ קוטר.
 22.00 מ'

01.08.01.0080 
 80צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה מסוג קוברה 

 מ"מ קוטר.
 26.00 מ'

01.08.01.0085 
 100צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה מסוג קוברה 

 מ"מ קוטר.
 39.00 מ'

01.08.01.0090 
 110פן פנימית חלקה מסוג קוברה צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי עם דו

 מ"מ קוטר.
 45.00 מ'

01.08.01.0095 
 125צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה  מסוג קוברה 

 מ"מ קוטר.
 55.00 מ'

 68.00 מ' מ"מ קוטר. 160צינור פלסטי שרשורי גמיש עם דופן פנימית חלקה  מסוג קוברה  01.08.01.0100

 30.00 מ' מ"מ עובי דופן. 5.3קוטר,  3צינור פי.וי.סי קשיח " 01.08.01.0105

 40.00 מ' מ"מ עובי דופן. 5.3קוטר,  4צינור פי.וי.סי קשיח " 01.08.01.0110

 68.00 מ' מ"מ עובי דופן. 7.7קוטר,  6צינור פי.וי.סי קשיח " 01.08.01.0115

 78.00 מ' מ עובי דופן.מ" 10.8קוטר  8צינור פי.וי.סי קשיח " 01.08.01.0120

 11.00 מ' מ"מ קוטר, מאושר ע"י בזק, עם חוט משיכה. 40, 11צינור י.ק.ע  01.08.01.0125

 13.00 מ' מ"מ קוטר, עם חוט משיכה. 50מאושר ע"י בזק  11צינור י.ק.ע  01.08.01.0130
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 18.00 מ' מ"מ קוטר, מאושר ע"י בזק, עם חוט משיכה. 63, 11צינור י.ק.ע  01.08.01.0135

 23.00 מ' מ"מ קוטר, מאושר ע"י בזק, עם חוט משיכה. 75, 11צינור י.ק.ע  01.08.01.0140

01.08.01.0145 

תעלת פי.וי.סי. עם מכסה כדגם "פלגל" או "איבוקו", עם מחזיקי כבל אינטגרליים, 

עם סופיות לכל קצה תעלה, אך מדידת התעלה לפי פריסה של שטח פני התעלה 

 , לפי  מ"ר.כולל מכסה

 90.00 מ"ר

     

 7.00 מ' מ"מ. 100מחיצה פנימית עם בסיס וציוד לתעלות פי.וי.סי בעומק עד  01.08.01.0155

 44.00 מ' מ"מ. 6040Xמ"מ עובי, עם מכסה פח כנ"ל, ובמידות  1.5תעלת פח מגולוון  01.08.01.0160

 54.00 מ' מ"מ. 100*50ח כנ"ל, ובמידות מ"מ עובי, עם מכסה פ 1.5תעלת פח מגולוון  01.08.01.0165

01.08.01.0170 
מ"מ עובי, עם מכסה פח כנ"ל,אך המדידה לפי פריסה של  1.5תעלת פח מגולוון 

 מ"ר.-שטח פני התעלה כולל מכסה ב
 120.00 מ"ר

 216.00 מ"ר מ"מ עם אוזני הרמה. 3מכסה פח מרוג מגולוון בעובי  01.08.01.0175

01.08.01.0180 
טרוקצית פלדה מגולוונת עבור סולמות חשמל, ו/או תקשורת כולל קונזולות קונס

 מגולוונות תלויות, מחוזקות לקיר, וכו'
 19.00 ק"ג

01.08.01.0185 

מ"מ עובי עם מכסים הנסגרים ע"י ברגי ביונט במידות  1.5תעלות פח מגולוון 

ות חיזוק ובצורה כל שהיא אשר תידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן, כולל קונזול

מגולוונות, כולל כל אמצעי העזר הדרושים להתקנתם, כולל הכנות להארקת 

התעלות, כולל כיפוף פנימי של קצוות ודפנות התעלות למניעת פציעות, אך 

מדידת התעלה )לרבות אמצעי העזר להתקנת התעלה, המתוארים כאמור לעיל(, 

 לפי פריסה של שטח התעלה כולל מכסה במ"ר.

 108.00 מ"ר

01.08.01.0190 
תעלת רשת לכבלי חשמל מגולוונת, עם קונטרוקציות ברזל מגולוונות לתלית 

 מ"מ. 100*80התעלה, ובמידות 
 48.00 מ'

 96.00 מ"ר תעלת רשת כנ"ל אך במדידה לפי פריסת שטח פני התעלה במ"ר. 01.08.01.0195

01.08.01.0200 

פח כנ"ל, אך המדידה לפי  מ"מ עם מכסה 1.5תעלת פח מגולוון מחורצת בעובי  

" עם NIEDAXתוצרת " RSפריסת שטח פני התעלה כולל מכסה במ"ר , דגם 

 קונזולות מקוריות של היצרן, בכל מידה וכמות שתדרש.

 120.00 מ"ר

01.08.01.0205 
" 2080.101.016קוטר, דגם " 3/4צנור שרשורי משורין מתכתי מצופה פלסטי " 

 תוצרת "גמיש".
 16.00 מ'

01.08.01.0210 
" 2080.101.021קוטר, דגם " 1צנור שרשורי משורין מתכתי מצופה פלסטי " 

 תוצרת "גמיש".
 17.00 מ'
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01.08.01.0215 
" 2080.101.027קוטר, דגם " 1.25צנור שרשורי משורין מתכתי מצופה פלסטי " 

 תוצרת "גמיש".
 18.00 מ'

01.08.01.0220 
" 2080.101.035קוטר, דגם " 1.50סטי "צנור שרשורי משורין מתכתי מצופה פל 

 תוצרת "גמיש".
 23.00 מ'

01.08.01.0225 
" 2080.101.050קוטר, דגם " 2צנור שרשורי משורין מתכתי מצופה פלסטי " 

 תוצרת "גמיש".
 29.00 מ'

01.08.01.0230 
קוטר, )אנטיגרון(, מס' קטלוגי  3/4מחבר "פיטינג" לצנור גמיש " 

 "גמיש".  , תוצרת0610.040.016
 5.00 יח'

01.08.01.0235 
, 0610.040.021קוטר, )אנטיגרון(, מס' קטלוגי  1מחבר "פיטינג" לצנור גמיש " 

 תוצרת "גמיש".  
 7.00 יח'

01.08.01.0240 
קוטר, )אנטיגרון(, מס' קטלוגי  1-1/2מחבר "פיטינג" לצנור גמיש " 

 , תוצרת "גמיש". 0610.040.035
 10.00 יח'

01.08.01.0245 
, 0610.040.050קוטר, )אנטיגרון(, מס' קטלוגי  2מחבר "פיטינג" לצנור גמיש " 

 תוצרת "גמיש". 
 12.00 יח'

 19.00 מ' מ"מ. 100*50מ"מ עובי במידות  2הגנה על כבלי חשמל מפח מגולוון   01.08.01.0250

 23.00 מ' ובי.מ"מ ע 1.5מ"מ,  100*100הגנה על צנרת חשמל מפח מגולוון   01.08.01.0255

 48.00 מ' מ"מ. 500*100מ"מ עובי, במידות  1.5הגנה לכבלי חשמל מפח מגולוון   01.08.01.0260

 48.00 מ' הגנה לכבלי חשמל באמצעות צינור מגולוון מתכתי בקוטר צול וחצי.  01.08.01.0265

 1.00 מ' מ"מ קוטר. 4חבל משיכה מנילון   01.08.01.0270

 1.00 מ' מ"מ קוטר 8בל משיכה מנילון שרוג ח  01.08.01.0275

01.08.01.0280 
מ"מ כולל קונסטרוקציות המתכת  60*34*2.5פרופיל שרשרת מגולוון במידות  

 המגולוונות לחיזוקו, כולל ריתוכים ברגים וכו'.
 24.00 מ'

01.08.01.0285 

ג המבנה, מטר מעל ג 2מגולוון באורך כזה שיבלוט  2זיז )קונזולה( מצינור מים " 

ומחוזק למבנה ע"י מחזקים מברזל מגולוון עם כיסוי עליון המונע כניסת מים 

 קומפלט. -לצינור אך בגובה שיאפשר יציאת הכבלים מהקצה העליון של הצינור 

 480.00 קומפ

 240.00 יח' עוגן לחיזוק קונזולה כנגד מתיחת הקו. קומפלט.  01.08.01.0290

 1.00 מ' ממ"ר. 1.5ת מבודד מסוג "ט" מוליך נחוש  01.08.01.0295

 2.00 מ' ממ"ר. 2.5מוליך נחושת מבודד מסוג "ט"   01.08.01.0300

 2.00 מ' ממ"ר. 4מוליך נחושת מבודד מסוג "ט"   01.08.01.0305
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 4.00 מ' ממ"ר 6מוליך נחושת מבודד מסוג "ט"   01.08.01.0310

 6.00 מ' ממ"ר N2XY "10מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0315

 10.00 מ' ממ"ר. N2XY "16מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0320

 19.00 מ' ממ"ר. N2XY "25מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0325

 17.00 מ' ממ"ר 25מוליך נחושת חשוף ,שזור ,בחתך   01.08.01.0330

 29.00 מ' ממ"ר. N2XY "35מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0335

 24.00 מ' ממ"ר    35מוליך נחושת חשוף ,שזור ,בחתך   01.08.01.0340

 36.00 מ' ממ"ר. N2XY "50מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0345

 30.00 מ' ממ"ר 50מוליך נחושת חשוף ,שזור ,בחתך   01.08.01.0350

 53.00 מ' ממ"ר. N2XY "70מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0355

 37.00 מ' ממ"ר 70מוליך נחושת חשוף ,שזור ,בחתך   01.08.01.0360

 60.00 מ' ממ"ר. N2XY "95מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0365

 72.00 מ' ממ"ר. N2XY "120מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0370

 60.00 מ' מ"רמ120מוליך נחושת חשוף ,שזור ,בחתך   01.08.01.0375

 90.00 מ' ממ"ר. N2XY "150מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0380

 114.00 מ' ממ"ר. N2XY "185מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0385

 144.00 מ' ממ"ר. N2XY "240מוליך נחושת מבודד מסוג "  01.08.01.0390

 5.00 מ' ממ"ר.  1.5*3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0395

 6.00 מ' ממ"ר.  1.5*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0400

 7.00 מ' ממ"ר.  1.5*5" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0405

 7.00 מ' .ממ"ר  2.5*3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0410

 8.00 מ' ממ"ר.  2.5*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0415

 10.00 מ' ממ"ר.  2.5*5" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0420

 10.00 מ' ממ"ר. 4*3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0425

 13.00 מ' ממ"ר. 4*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0430

 16.00 מ' ממ"ר. 4*5" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0435
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 15.00 מ' ממ"ר. 6*3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0440

 19.00 מ' ממ"ר. 6*4" בחתך N2XYסוג "כבל נחושת תת קרקעי עגול מ  01.08.01.0445

 23.00 מ' ממ"ר. 6*5" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0450

 23.00 מ' ממ"ר. 10*3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0455

 32.00 מ' ממ"ר. 10*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0460

 38.00 מ' ממ"ר. 10*5" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0465

 32.00 מ' ממ"ר. 16*3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0470

 48.00 מ' ממ"ר. 16*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0475

 60.00 מ' ממ"ר. 16*5" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0480

 74.00 מ' ממ"ר. 25*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0485

 100.00 מ' ממ"ר. 35*4" בחתךN2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0490

 126.00 מ' ממ"ר. 50*4" בחתך N2XYסוג "כבל נחושת תת קרקעי עגול מ  01.08.01.0495

 170.00 מ' ממ"ר. 70*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0500

 191.00 מ' ממ"ר. 95*4" בחתךN2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0505

 240.00 מ' מ"ר.מ 120*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0510

 324.00 מ' ממ"ר. 150*4" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0515

 384.00 מ' ממ"ר. 185* 4" בחתך  N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0520

 492.00 מ' ממ"ר. 240*120+3" בחתך N2XYכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג "  01.08.01.0525

 41.00 מ' ממ"ר. NA2XY ,"4*50כבל  אלומיניום תת קרקעי מסוג "  01.08.01.0530

 48.00 מ' ממ"ר. NA2XY ,"4*70כבל אלומיניום תת קרקעי מסוג "  01.08.01.0535

 56.00 מ' ממ"ר. NA2XY ,"4*95כבל אלומיניום תת קרקעי מסוג "  01.08.01.0540

 77.00 מ' ממ"ר. NA2XY ,"4*120רקעי מסוג "כבל אלומיניום תת ק  01.08.01.0545

 89.00 מ' ממ"ר. NA2XY ,"4*150כבל אלומיניום תת קרקעי מסוג "  01.08.01.0550

 96.00 מ' ממ"ר. NA2XY ,"4*185כבל אלומיניום תת קרקעי מסוג "  01.08.01.0555

 128.00 מ' ממ"ר. NA2XY,"4*240כבל אלומיניום תת קרקעי מסוג "  01.08.01.0560

 10.00 מ' ממ"ר. N2XY ,"7*1.5כבל פיקוד מסוג "  01.08.01.0565
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 14.00 מ' ממ"ר. N2XY ,"10*1.5כבל פיקוד מסוג "  01.08.01.0570

 17.00 מ' ממ"ר. N2XY ,"12*1.5כבל פיקוד מסוג "  01.08.01.0575

 19.00 מ' ממ"ר. N2XY ,"14*1.5כבל פיקוד מסוג "  01.08.01.0580

 26.00 מ' ממ"ר. N2XY ,"16*1.5כבל פיקוד מסוג "  01.08.01.0585

 29.00 מ' ממ"ר. N2XY ,"19*1.5כבל פיקוד מסוג "  01.08.01.0590

01.08.01.0595 
ממ"ר. תוצרת "רייקם"  16*5כבלים מסוג כלשהוא, ובחתך עד  2-מופה יבשה ל 

 או ש"ע.
 300.00 יח'

01.08.01.0600 
ממ"ר  50*4ממ"ר עד  25X4-וג כלשהוא בחתך מכבלים מס 2-מופה יבשה  ל 

 ועד בכלל, תוצרת כנ"ל.
 324.00 יח'

01.08.01.0605 
ממ"ר עד  70*3+35 -כבלים מסוג כלשהוא בחתך מ 2-מופה יבשה כנ"ל אך ל 

 ממ"ר ועד בכלל תוצרת "רייקם" או ש"ע. 120*3+70
 588.00 יח'

01.08.01.0610 
 240*3+120ממ"ר עד  185*3+95 -מ כבלים בחתך 2-מופה יבשה כנ"ל אך ל

 ממ"ר ועד בכלל תוצרת כנ"ל.
 779.00 יח'

01.08.01.0615 

"או RAYCHEMממ"ר תוצרת  "25X4מופה אפוקסי לכבלי חשמל בחתך עד 

ש"ע ,לרבות חפירות ,חציבות ,תיקוני אספלט ומדרכות ,והחזרת המצב לקדמותו 

 .,לרבות הארכות כבלים וכו 'עד להשמשת הכבל הפגום

 408.00 יח'

 .004 מ' ממ"ר. 1.5*3בחתך  P.P.Lכבל פנדל פלסטי מסוג   01.08.01.0620

 5.00 מ' ממ"ר. 2.5*3בחתך  P.P.Lכבל פנדל פלסטי מסוג   01.08.01.0625

 5.00 מ' ממ"ר. 1.5*5בחתך  P.P.Lכבל פנדל פלסטי מסוג   01.08.01.0630

 8.00 מ' ממ"ר. 2.5*5בחתך  P.P.Lכבל פנדל פלסטי מסוג   01.08.01.0635

 22.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 10) 10*2*0.6כבל טלפון   01.08.01.0640

 30.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 20) 20*2*0.6כבל טלפון   01.08.01.0645

 38.00 מ' ק.זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בז 30) 30*2*0.6כבל טלפון   01.08.01.0650

 46.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 50) 50*2*0.6כבל טלפון   01.08.01.0655

 72.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 100)  100*2*0.6כבל טלפון   01.08.01.0660

 133.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 200) 200*2*0.6כבל טלפון   01.08.01.0665

 34.000 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 10) 10*2*0.9כבל טלפון   01.08.01.0670
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 47.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 20) 20*2*0.9כבל טלפון   01.08.01.0675

 60.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 30) 30*2*0.9כבל טלפון   01.08.01.0680

 74.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 50) 50*2*0.9כבל טלפון   01.08.01.0685

 119.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 100) 100*2*0.9כבל טלפון   01.08.01.0690

 221.00 מ' זוגות( מסוג ג'לי, מאושר ע"י בזק. 200) 200*2*0.9כבל טלפון   01.08.01.0695

 13.00 מ' (  תוצרת "טלדור". 12X2X0.9זוגות ) 12כבל רב גידי מסוכך ומפותל  01.08.01.0700

 16.00 מ' זוגות. 20כבל רב גידי כנ"ל אך  01.08.01.0705

 23.00 מ' זוגות. 50כבל רב גידי כנ"ל אך  01.08.01.0710

01.08.01.0715 
וג כלשהוא, זוגות מס 5פסיסי חיבורים )קרונה( כולל בית הקורונה לכבל טלפון  

 לרבות גישורים מתאימים, ובהתאם לסטנדרטי חב' בזק.
 38.00 יח'

01.08.01.0720 
זוגות מסוג כלשהוא,  10פסיסי חיבורים )קרונה( כולל בית הקורונה לכבל טלפון  

 לרבות גישורים מתאימים, ובהתאם לסטנדרטי חב' בזק.
 50.00 יח'

01.08.01.0725 
זוגות מסוג כלשהוא,  20ל בית הקורונה לכבל טלפון פסיסי חיבורים )קרונה( כול 

 לרבות גישורים מתאימים, ובהתאם לסטנדרטי חב' בזק.
 54.00 יח'

01.08.01.0730 
זוגות מסוג כלשהוא,  30פסיסי חיבורים )קרונה( כולל בית הקורונה לכבל טלפון  

 לרבות גישורים מתאימים, ובהתאם לסטנדרטי חב' בזק.
 58.00 יח'

01.08.01.0735 
זוגות מסוג כלשהוא,  50פסיסי חיבורים )קרונה( כולל בית הקורונה לכבל טלפון  

 לרבות גישורים מתאימים, ובהתאם לסטנדרטי חב' בזק.
 97.00 יח'

01.08.01.0740 
זוגות מסוג  100פסיסי חיבורים )קרונה( כולל בית הקורונה לכבל טלפון  

 תאם לסטנדרטי חב' בזק.כלשהוא, לרבות גישורים מתאימים, ובה
 138.00 יח'

01.08.01.0745 
זוגות מסוג  200פסיסי חיבורים )קרונה( כולל בית הקורונה לכבל טלפון  

 כלשהוא, לרבות גישורים מתאימים, ובהתאם לסטנדרטי חב' בזק.
 303.00 יח'

 13.00 מ' ממ"ר. 1.5*3" בחתך NHXHX-FE180-E30כבל חסין אש מסוג "  01.08.01.0750

 83.00 מ' ממ"ר. 25*5" בחתך NHXHX-FE180-E30כבל חסין אש מסוג "  01.08.01.0755

 191.00 מ' ממ"ר. 70*4" בחתך NHXHX-FE180-E30כבל חסין אש מסוג "  01.08.01.0760

 32.00 מ' ממ''ר 4x25כבל תא''מ  בחתך  01.08.01.0765
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 67.00 מ' ר+ ממ''2x16 3x95+70כבל תא''מ  בחתך   01.08.01.0770

 64.00 מ' + ממ''ר2x16 3x50+54.6כבל תא''מ  בחתך   01.08.01.0775

 74.00 מ' + ממ''ר2x16 3x70+54.6כבל תא''מ  בחתך   01.08.01.0780

 134.00 מ' + ממ''ר2x25 3x150+95כבל תא''מ  בחתך   01.08.01.0785

01.08.01.0790 

שת מסוג ומדגם כלשהוא בחתך הובלה והתקנה בלבד של סיב אופטי או כבל נחו

ממ"ר שיסופק ע"י המזמין ,לרבות השחלה בצינורות קיימים ,והתקנה 50X4עד  

 ע"ג סולמות קיימים.

 17.00 מ'

 26.00 מ' ממ"ר.4X 150הובלה והתקנה כנ"ל אך של כבל בחתך עד  01.08.01.0795

       

    חפירות, יציקות ובניות 01.08.02

01.08.02.0005 

. במידה ובתוכניות העבודה תוכננו יסודות 1כוללים:  02רים בתת פרק זה המחי

מ"מ קוטר מחוברות בינהם באמצעות  10ס"מ, עם ברזל  1010Xעם זיון # 

. התאמה של גודל 2העבודה תבוצע ללא תוספת מחיר. -ריתוכי תפר מלאים 

ים של היסודות לגובה עמודי התאורה יקבע סופית עפ"י התוכניות עבודה, הגדל

היסודות בהתאם לגובה העמודים המופעים בסעיפים השונים הם הערכה 

. על הקבלן לבצע יסודות לעמודי תאורה כאשר גובה עליון של היסודות 3בלבד.

 ללא תוספת מחיר. -יקבע ע"י מודד מוסמך 

  0.00 

01.08.02.0010 

חפירה וחציבה של תעלת חשמל באדמה, של תעלת צנרת טלפונים באדמה, 

ס"מ נטו, לרבות מצע חול, סירטי  100ס"מ, ובעומק של עד 80-40ברוחב של  

 סימון, כיסוי והידוק סופי.

 38.00 מ'

01.08.02.0015 

חפירה וחציבה של תעלת חשמל באדמה, של תעלת צנרת טלפונים באדמה, אך 

המדידה לפי מ"ק, ברוחב ובעומק עפ"י הנחיות או תכנון  המועצה, לרבות מצע 

 ירטי סימון, כיסוי והידוק סופי.חול, ס

 48.00 מ"ק

 8.00 מ' תוספת לחפירה וחציבה הנ"ל, של לבנים או פלטות הגנה. 01.08.02.0020

01.08.02.0025 
הובלה והתקנה בלבד ,של תקרה לשוחת בקורת בקוטר ובמשקל כלשהוא ,ואשר 

 תסופק ע"י העיריה במחסניה.
 168.00 יח'

01.08.02.0030 

עפ"י תכנון(,  -מ'  12יסוד בטון, )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה נה אספקה והקת

של המפרט הכללי למתקני חשמל  080521כמפורט בסעיף  30-מבטון ב 

ס"מ ,כולל חפירות ו/או חציבות של הבור 100X100X 100, במידות 08שסימולו 

,עם שרוולי מעבר ,ברגי יסוד מחוברים ומוגנים ,טבעת גישור להארקת יסוד 

, כולל ויציאה מטבעת גישור לפס הארקה שבעמוד, לרבות חומרי עזר הדרושים

 המצאת אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ללא תוספת תשלום.

 2,100.00 יח'
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 350.00 יח' נתיבי ישראל \" לעמוד תאורה על פי פרט מעצ 1.0בורג יסוד  01.08.02.033

 450.00 יח' נציבי ישראל\פי פרט מעצ" לעמוד תאורה על 1.5בורג יסוד  01.08.02.034

01.08.02.0035 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות  -מ'  12יסוד בטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

130 130X160X.ס"מ 
 2,400.00 יח'

01.08.02.0040 
עפ"י תכנון( כנ"ל ,אך במידות  -מ'  15יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

160 160X200Xס"מ. 
 5,300.00 יח'

01.08.02.0045 
עפ"י תכנון(, כנ"ל, אך  -מ' 8-9יסוד מבטון, )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

 ס"מ. 80X80X100במידות  
 1,600.00 יח'

01.08.02.0050 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות   -מ'  9יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

90 90X100X.ס"מ 
 1,750.00 יח'

01.08.02.0055 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך  -מ'  6-7יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

 ס"מ.70X80X 70במידות  
 1,100.00 יח'

 750.00 יח' ס"מ.40X40X 40יסוד מבטון  כנ"ל, אך במידות   01.08.02.0060

 360.00 ח'י ס"מ.50X50X 50יסוד מבטון, )לעמוד תמרור( כנ"ל, אך במידות   01.08.02.0065

01.08.02.0070 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות   -מ'  4יסוד מבטון, )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

60 60X60X.ס"מ 
 800.00 יח'

01.08.02.0075 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך  -מ'  5-8יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

 ס"מ.60X80X 60במידות  
 1,100.00 יח'

01.08.02.0080 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות  -מ'  10יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

80 80X120X.ס"מ 
 1,280.00 יח'

01.08.02.0085 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות   -מ'  10יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

80 80X160X.ס"מ 
 1,300.00 יח'

01.08.02.0090 
עפ"י תכנון(  כנ"ל, אך  -מ' 12-11אורה מכל סוג בגובה יסוד מבטון )לעמוד ת

 ס"מ.100X120X 100במידות  
 1,079.00 יח'
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01.08.02.0095 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך  -מ'  11-12יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

 ס"מ.100X150X 100במידות  
 1,700.00 יח'

01.08.02.0100 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך  -מ'  11-12וג בגובה יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל ס

 ס"מ.100X180X 100במידות  
 1,439.00 יח'

01.08.02.0105 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות   -מ'  15יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

120 120X180X.ס"מ 
 2,158.00 יח'

01.08.02.0110 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות   -' מ 15יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

130 130X200X.ס"מ 
 2,398.00 יח'

01.08.02.0115 
עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות   -מ'  18יסוד מבטון )לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 

160 160X280.ס"מ 
 3,837.00 יח'

01.08.02.0120 
, עם  מ' 18יסוד מבטון )לעמוד תאורה רב צלעות מחוזק  מכל סוג בגובה 

 עפ"י תכנון( כנ"ל, אך במידות עפ"י תכנון של קונסטרוקטור. -מרפסת
 9,000.00 יח'

01.08.02.0125 
עפ"י תכנון( כנ"ל,  -מ'  18יסוד מבטון )לעמוד תאורה רב צלעות מכל סוג בגובה 

 אך במידות  עפ"י תכנון קונסטרוקטור.
 5,000.00 יח'

01.08.02.0130 
על גבי צינורות חשמל  20-בגין יציקת בטון ב  תוספת מחיר לחפירה כלשהיא

 ס"מ.20בשכבה של  
 54.00 מ'

01.08.02.0135 

תוספת מחיר לחפירה וחציבה כלשהיא, עבור פתיחת מדרכה מסוג כלשהוא 

ס"מ, והחזרת המצב  120)מאבנים משתלבות, מאספלט וכו'( ברוחב עד 

 לקדמותו בגמר העבודה.) עפ"י הנחיות מחלקת כבישים(.

 90.00 'מ

01.08.02.0140 

תוספת מחיר לחפירה וחציבה כלשהיא, עבור פתיחת כביש אספלט מסוג 

ס"מ, ע"י ניסור, ביצוע הידוק ותשתיות לאחר מכן לפי  120כלשהוא ברוחב עד 

 סטנדרט המזמין, והחזרת המצב לקדמותו.) עפ"י הנחיות מחלקת כבישים(.

 96.00 מ'

01.08.02.0145 

ס"מ ובעומק  60נוי מחוליות בטון גליליות בקוטר פנימי  תא בקורת לחשמל ב

ס"מ, עם שילוט יעוד 20ס"מ ,עם תו תקן ישראלי ,עם שכבת חצץ של  130פנימי  

תא הביקורת, לרבות תקרה לתא הכוללת: מסגרת מרובעת מיציקת פלדה 

ס"מ, ולעומס של  60ס"מ , מכסה ומסגרת פנימית בקוטר  95עליונה בקוטר 

 עם סמל המועצה האזורית באר טוביה וכיתוב יעוד התא. טון, 12.5

 1,079.00 יח'

01.08.02.0150 

ס"מ ובעומק  60תא בקורת לחשמל בנוי מחוליות בטון גליליות בקוטר פנימי  

ס"מ, עם שילוט יעוד  20ס"מ, עם תו תקן ישראלי, עם שכבת חצץ של  130פנימי 

 תא הביקורת.

 600.00 יח'
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01.08.02.0155 

ס"מ ובעומק 80בקורת לחשמל בנוי מחוליות בטון גליליות בקוטר פנימי   תא

ס"מ ,עם שילוט יעוד 20ס"מ ,עם תו תקן ישראלי ,עם שכבת חצץ של  130פנימי  

תא הביקורת, לרבות תקרה לתא הכוללת: מסגרת מרובעת מיציקת פלדה 

של  ס"מ, ולעומס 60ס"מ , מכסה ומסגרת פנימית בקוטר  95עליונה בקוטר 

 טון, עם סמל המועצה האזורית באר טוביה וכיתוב יעוד התא. 12.5

 1,439.00 יח'

01.08.02.0160 

ס"מ ובעומק  80תא בקורת לחשמל בנוי מחוליות בטון גליליות בקוטר פנימי  

ס"מ, עם שילוט יעוד  20ס"מ, עם תו תקן ישראלי, עם שכבת חצץ של  130פנימי 

 תא הביקורת.

 779.00 יח'

01.08.02.0165 

ס"מ ובעומק  100תא בקורת לחשמל בנוי מחוליות בטון גליליות בקוטר פנימי  

ס"מ, עם שילוט יעוד  20ס"מ, עם תו תקן ישראלי, עם שכבת חצץ של  130פנימי 

 תא הביקורת.

 959.00 יח'

01.08.02.0170 
ס"מ,  72ס"מ קוטר הכוללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר  60תקרה לתא בקורת  

 טון. 12.5ס"מ, ולעומס של  60מכסה בטון בקוטר 
 300.00 יח'

01.08.02.0175 

ס"מ קוטר עבור מסגרת מרובעת ומכסה  60תוספת לתקרה לתא ביקורת 

 12.5מיציקת פלדה עם סמל המועצה האזורית באר טוביה ויעוד התא ולעומס 

 טון.

 180.00 יח'

01.08.02.0180 
ס"מ,  95ללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר ס"מ קוטר הכו 80תקרה לתא בקורת 

 טון 12.5ס"מ, ולעומס של  60מכסה בטון בקוטר 
 360.00 יח'

01.08.02.0185 

ס"מ קוטר עבור מסגרת מרובעת ומכסה  80תוספת לתקרה לתא ביקורת 

 12.5מיציקת פלדה עם סמל המועצה האזורית באר טוביה ויעוד התא ולעומס 

 טון.

 300.00 יח'

01.08.02.0190 
 115ס"מ קוטר הכוללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר  100תקרה לתא בקורת  

 טון. 12.5ס"מ, ולעומס של  60ס"מ, מכסה בטון בקוטר 
 480.00 יח'

01.08.02.0195 

ס"מ קוטר עבור מסגרת מרובעת ומכסה  100תוספת לתקרה לתא ביקורת 

 12.5התא ולעומס מיציקת פלדה עם סמל המועצה האזורית באר טוביה ויעוד 

 טון.

 360.00 יח'

01.08.02.0200 
ס"מ,  74ס"מ קוטר הכוללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר  60תקרה לתא בקורת  

 טון. 25ס"מ, ולעומס של  50מכסה בטון בקוטר 
 719.00 יח'

01.08.02.0205 
ס"מ קוטר עבור מסגרת מרובעת ומכסה  60תוספת לתקרה לתא ביקורת 

 טון. 25סמל המועצה האזורית באר טוביה ויעוד התא ולעומס  מיציקת פלדה עם
 659.00 יח'



  

       אפר הנדסה \עיריית קרית שמונה  שמורות הזכויות כל             249מתוך  190עמוד 
 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת

 

01.08.02.0210 
ס"מ,  95ס"מ קוטר הכוללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר  80תקרה לתא בקורת  

 טון 25ס"מ, ולעומס של  50מכסה בטון בקוטר 
 1,067.00 יח'

01.08.02.0215 
ר מסגרת מרובעת ומכסה ס"מ קוטר עבו 80תוספת לתקרה לתא ביקורת 

 טון. 25מיציקת פלדה עם סמל המועצה האזורית באר טוביה ויעוד התא ולעומס 
 959.00 יח'

01.08.02.0220 
 115ס"מ קוטר הכוללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר  100תקרה לתא בקורת  

 טון. 25ס"מ, ולעומס של  50ס"מ, מכסה בטון בקוטר 
 1,489.00 יח'

01.08.02.0225 
ס"מ קוטר עבור מסגרת מרובעת ומכסה  100תוספת לתקרה לתא ביקורת 

 טון. 25מיציקת פלדה עם סמל המועצה האזורית באר טוביה ויעוד התא ולעומס 
 1,259.00 יח'

01.08.02.0230 
 155ס"מ קוטר הכוללת: מסגרת בטון עליונה בקוטר  125תקרה לתא בקורת  

 טון. 25ס של ס"מ, ולעומ 50ס"מ, מכסה בטון בקוטר 
 1,739.00 יח'

 1,367.00 יח' לפי דרישות ואישור חב' "בזק". קומפלט.  Pתא לכבלי טלפון דגם   01.08.02.0235

 1,391.00 יח' לפי דרישות ואישור חב' בזק. Pמכסה לתא  01.08.02.0240

 4,101.00 יח' לפי דרישות ואישור חב' "בזק".   1Aתא לכבלי טלפון מס'   01.08.02.0245

 2,398.00 יח' לפי דרישות ואישור חב' בזק. 1Aמכסה לתא  01.08.02.0250

 5,276.00 יח' לפי דרישות ואישור חב' "בזק".   2Aתא לכבלי טלפון מס'   01.08.02.0255

 2,998.00 יח' לפי דרישות ואישור חב' בזק. 2Aמכסה לתא  01.08.02.0260

 108.00 יח' ן תוואי קו חשמל תת קרקעי.עמוד סטנדרטי לסימו  01.08.02.0265

01.08.02.0270 
ס"מ  40בקיר/תקרה/ריצפה, קיימים מבטון מזויין בעובי עד  1קידוח חור בקוטר "

 מתאים. P.V.Cעם מקדח יהלום, לרבות עיבוד החור ושרוול 
 144.00 יח'

 84.00 יח' כנ"ל אולם בקיר בלוקים. 1קידוח חור  בקוטר " 01.08.02.0275

 48.00 יח' כנ"ל אולם בקיר גבס. 1קידוח חור בקוטר  " 01.08.02.0280

01.08.02.0285 
בקיר/תקרה/ריצפה/תא בקרה קיימים מבטון מזויין בעובי  2קידוח חור בקוטר "

 מתאים. P.V.Cס"מ, עם מקדח יהלום, לרבות עיבוד החור ושרוול  40עד 
 240.00 יח'

 132.00 יח' כנ"ל אולם בקיר בלוקים. 2קידוח חור בקוטר " 01.08.02.0290

 60.00 יח' כנ"ל אולם בקיר גבס. 2קידוח חור בקוטר " 01.08.02.0295
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01.08.02.0300 
בקיר/תקרה/ריצפה/תא בקרה, קיימים מבטון מזויין בעובי  3קידוח חור בקוטר "

 מתאים. P.V.Cס"מ עם מקדח יהלום, לרבות עיבוד החור ושרוול  40עד 
 336.00 יח'

 216.00 יח' כנ"ל אולם בקיר בלוקים. 3קידוח חור  בקוטר " 01.08.02.0305

 96.00 יח' כנ"ל אולם בקיר גבס. 3קידוח חור בקוטר  " 01.08.02.0310

01.08.02.0315 
בקיר/תקרה/ריצפה/תא בקרה קיימים מבטון מזויין בעובי  4קידוח חור בקוטר "

 מתאים. P.V.Cהחור ושרוול ס"מ, עם מקדח יהלום, לרבות עיבוד  40עד 
 408.00 יח'

 288.00 יח' כנ"ל אולם בקיר בלוקים. 4קידוח חור בקוטר " 01.08.02.0320

 168.00 יח' כנ"ל אולם בקיר גבס. 4קידוח חור בקוטר " 01.08.02.0325

01.08.02.0330 
בקיר/תקרה/רצפה/תא בקרה קיימים מבטון מזויין בעובי עד  6קידוח חור בקוטר "

 מתאים. P.V.Cס"מ, עם מקדח יהלום, לרבות עיבוד החור ושרוול  40
 456.00 יח'

 336.00 יח' כנ"ל אולם בקיר בלוקים. 6קידוח חור בקוטר " 01.08.02.0335

 216.00 יח' כנ"ל אולם בקיר גבס. 6קידוח חור בקוטר " 01.08.02.0340

 540.00 יח' ק ע"י המזמין במחסניו.",שיסופPהובלה והתקנה של תא בזק מסוג  " 01.08.02.0345

 1,139.00 יח' ",שיסופק ע"י המזמין במחסניו.1Aהובלה והתקנה של תא בזק מסוג " 01.08.02.0350

01.08.02.0355 

של  080665כמפורט בסעיף   20-א מבטון ב 803Xיסוד בטון למרכזיה ,עד  

ובעומק כולל ס"מ, 250X45, במידות 08המפרט הכללי למתקני חשמל שסימולו  

ס"מ, עם מסגרת ברזל מגולוונת לחיזוק לוח החשמל לבסיס הבטון, עם 130של 

פתחים לצינורות ,עם רשתות זיון ,ומערכת הארקת יסוד והחזרת פני השטח 

 לקדמותו ,הכל כמפורט בתוכניות.

 2,500.00 יח'

 2,758.00 יח' ס"מ70X130X 180ובמידות  3X  160יסוד בטון כנ"ל אך למרכזיה עד   א' 01.08.02.0360

01.08.02.0365 

גומחת בטון מזויין לארון חשמל ו/או תקשורת מסוג ומדגם כלשהוא ,במידות 

כלשהן שידרשו ע"י המזמין ,לרבות רשתות זיון ,חפירות וחציבות ,והחזרת המצב 

 לקדמותו.

 3,400.00 מ"ק

01.08.02.0370 
ס"מ,    8040X225Xפנים חשמל, במידות -גומחת בטון עבור לוח מונה חברת

 כולל חפירה והתקנה לפי דרישות חח"י.
 1,319.00 יח'
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01.08.02.0375 
ס"מ,   15040X225Xחשמל, במידות פנים -גומחת בטון עבור לוח מונה חברת

 לוחות מונים, כולל חפירה והתקנה לפי דרישות חח"י. 2כולל מחיצה עבור 
 1,918.00 יח'

01.08.02.0380 

ס"מ,   22040X22X5חשמל, במידות פנים -בור לוח מונה חברתגומחת בטון ע

כולל מחיצות עבור חשמל, טלפון וטלביזיה, כולל חפירה והתקנה לפי דרישות 

 חח"י.

 2,278.00 יח'

01.08.02.0385 

מ"מ ובמידות כלשהן  3תוספת מחיר לגומחת בטון עבור דלת פלדה בעובי 

, עם מנעול תליה ומפתח מאסטר, שידרש ע"י המזמין עם סידור למנעול תליה 

מגולוונת וצבועה ,ומותאמת לגומחת בטון. הערה: מס' הדלתות יקבעו ע"י המזמין 

 ללא תוס' מחיר.

 1,700.00 מ"ר

01.08.02.0390 

צול , בגלבון חם  4מטר מתחת לפני הכביש עם צינור מגולוון  1קידוח אופקי  

 5.3נור יהיה בעל עובי דופן של  קשיח , הצי  P.V.C  "4פנים וחוץ , או צינור 

צינורות י.ק.ע  3מ"מ,או עם 8מ"מ לפחות ועם חוט משיכה מנילון סרוג בקוטר  

מ"מ קוטר,  המחיר כולל הכנת השטח לקליטת מכונה לקידוח ) לרבות הבאת  50

המכונה למקום ( אופקי לרבות ביצוע חפירות באתר משני צידי הקידוח והחזרת 

 אופן מושלם.רהכל ב-המצב לקדמותו

 680.00 מ'

01.08.02.0395 

צול , בגלבון חם פנים  6מטר מתחת לפני הכביש עם צינור מגולוון 1קידוח אופקי  

מ"מ  5.3קשיח , הצינור יהיה בעל עובי דופן של   P.V.C  "6וחוץ , או צינור 

מ"מ , המחיר כולל הכנת השטח 8לפחות ועם חוט משיכה מנילון סרוג בקוטר  

מכונה לקידוח ) לרבות הבאת המכונה למקום ( אופקי לרבות ביצוע  לקליטת

 הכל באופן מושלם.ר-חפירות באתר משני צידי הקידוח והחזרת המצב לקדמותו

 770.00 מ'

       

    עמודי תאורה וזרועות 01.08.03

01.08.03.0005 

רחבי .כל עמוד תאורה שיותקן ע"י הקבלן ב1כוללים: 03המחירים בתת פרק זה 

העיר, ישא תוית מאלומניום או מנירוסטה של מכון התקנים הישראלי, במקרה של 

. כל עמוד תאורה ישא תוית נילון 2צביעה תותקן התוית לאחר גמר הצביעה.

שקופה עמידה בתנאי מזג האויר עם כיתוב זוהר של מס' העמוד או מיספור 

מה עפ"י החלטת  החלופה המתאי -באמצעות צביעה בגוון זוהר ע"י שבלונה 

 המועצה .

  0 
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01.08.03.0010 

עמוד תאורה מפלדה ,טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים 

ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם 

כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע לעמוד .העמוד יהיה בעל 

 מ ',עם תו תקן ישראלי. 5דירוגים( בגובה של עד   3רג )חתך עגול ומדו

 1,319.00 יח'

 1,559.00 יח' מ'. 6עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0015

 2,518.00 יח' מ' ועם הכנה לשלבי טיפוס. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0020

 2,278.00 'יח מ' . 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0025

 2,998.00 יח' מ 'ועם הכנה לשלבי טיפוס.10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0030

 2,758.00 יח' מ '.10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0035

 3,717.00 יח' מ '.12עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0040

01.08.03.0045 

חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים  עמוד תאורה מפלדה ,טבול באבץ

ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם 

כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע לעמוד .העמוד יהיה בעל 

 מ ',עם תו תקן ישראלי.5חתך עגול אחיד בגובה של 

 1,439.00 יח'

01.08.03.0050 

ה מפלדה ,טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים עמוד תאור

ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם 

כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע לעמוד .העמוד יהיה בעל 

 מ ',עם תו תקן ישראלי.3חתך עגול קוני בגובה של  

 1,079.00 יח'

 1,950.00 יח' מ'. 4עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0055

 2,150.00 יח' מ'. 6עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה  01.08.03.0060

 2,600.00 יח' מ'.)דגם מע"צ( 6.8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0065

 2,900.00 יח' מ'. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0070

 3,700.00 יח' מ'.)דגם מע"צ( 8.8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0075

 3,900.00 יח' מ'.10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0080

 4,350.00 יח' מ'.)דגם מע"צ((10.8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0085

 4,796.00 יח' מ'.12עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0090
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 6,235.00 יח' מ'.15עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0095

01.08.03.0100 

עמוד תאורה מפלדה ,טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים 

ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם 

ד .העמוד יהיה בעל כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע לעמו

 מ ',עם תו תקן ישראלי.3חתך מתומן קוני בגובה של 

 1,139.00 יח'

 1,650.00 יח' מ'. 4עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0105

 1,750.00 יח' מ'. 5עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0110

 2,500.00 יח' מ'. 6עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0115

 2,698.00 יח' מ'. 7עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה  01.08.03.0120

 3,237.00 יח' מ'. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0125

 3,477.00 יח' מ'. 9עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0130

 3,957.00 יח' מ'.10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0135

 5,396.00 יח' מ'.12עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0140

 6,594.00 יח' מ'.15עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0145

01.08.03.0150 

עמוד תאורה מפלדה , טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים 

ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם 

האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע לעמוד .העמוד יהיה בעל כל 

 מ ',עם תו תקן ישראלי. 4מ''מ בגובה של  150x150חתך ריבועי 

 1,798.00 יח'

 2,158.00 יח' מ'. 5עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0155

 2,398.00 יח' מ'. 6עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0160

 3,117.00 יח' מ'. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0165

 3,717.00 יח' מ'. 10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0170

01.08.03.0175 

עמוד תאורה דקורטיבי מפלדה ,טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא 

ן להוצאה אביזרים ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי נית

מהמכסה, עם שרוול ''זנד'', עם כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או 

מ ',עם תו תקן  4דירוגים( בגובה של  3הזרוע לעמוד .העמוד יהיה דגם ''צח'' )

 ישראלי.

 2,500.00 יח'

 2,700.00 יח' מ'. 5עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0180
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 2,900.00 יח' מ'. 6כנ"ל אך בגובה   עמוד תאורה 01.08.03.0185

 3,900.00 יח' מ'. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0190

 4,700.00 יח' מ'. 10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0195

01.08.03.0200 

עמוד תאורה מפלדה ,טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים 

בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם  ומכסה לפתח הנסגר ע"י

כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע לעמוד .העמוד יהיה בעל 

 מ ',עם תו תקן ישראלי. 4חתך קוני מכופף בגובה של 

 2,038.00 יח'

 2,278.00 יח' מ'. 6עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0205

 3,237.00 יח' מ'. 7תאורה כנ"ל אך בגובה  עמוד  01.08.03.0210

 3,597.00 יח' מ'. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0215

 4,436.00 יח' מ'. 10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0220

01.08.03.0225 
ס''מ אנכית ואופקית דגם  100זרוע דקורטיבית יחידה בולטת מהעמוד עד 

 פ.ל.ה.'' . ''שחף'' תוצרת ''
 700.00 יח'

 755.00 יח' פנסים. 2-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0230

 971.00 יח' פנסים. 3-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0235

 1,187.00 יח' פנסים. 4-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0240

01.08.03.0245 
ס''מ אנכית ואופקית דגם  100ע דקורטיבית יחידה בולטת מהעמוד עד זרו

 ''אורלי'' תוצרת ''פ.ל.ה.'' . 
 700.00 יח'

 731.00 יח' פנסים. 2-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0250

 917.00 יח' פנסים. 3-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0255

 1,151.00 יח' פנסים. 4-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0260

01.08.03.0265 
ס''מ אנכית ואופקית דגם ''אס''  100זרוע דקורטיבית יחידה בולטת מהעמוד עד 

 תוצרת ''פ.ל.ה.'' . 
 680.00 יח'

 800.00 יח' פנסים. 2-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0270

 863.00 יח' פנסים. 3-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0275

 1,043.00 יח' פנסים. 4-זרוע דקורטיבית כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0280

 500.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''קשת'' תוצרת ''פ.ל.ה''.. 01.08.03.0285

 700.00 יח' פנסים 2-זרוע כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0290
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 800.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0295

 900.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0300

 700.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''ברק'' תוצרת ''פ.ל.ה.''  01.08.03.0305

 797.00 יח' פנסים 2-זרוע כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0310

 1,133.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0315

 1,403.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0320

 650.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''גל'' תוצרת ''פ.ל.ה.''   01.08.03.0325

 779.00 יח' פנסים 2-פולה, לזרוע כנ''ל אולם כ 01.08.03.0330

 1,079.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0335

 1,349.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0340

 900.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''צור'' תוצרת ''פ.ל.ה.''  01.08.03.0345

 1,073.00 יח' פנסים 2-אולם כפולה, ל זרוע כנ''ל 01.08.03.0350

 1,475.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0355

 1,858.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0360

 510.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''שחר'' תוצרת ''פ.ל.ה.''  01.08.03.0365

 755.00 יח' פנסים 2-רוע כנ''ל אולם כפולה, לז 01.08.03.0370

 971.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0375

 1,187.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0380

 456.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''לשם'' תוצרת ''פ.ל.ה.'' 01.08.03.0385

 402.00 יח' פנסים 2-זרוע כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0390

 755.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0395

 917.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0400

 750.00 יח' זרוע דקורטיבית יחידה דגם ''גבע'' תוצרת ''פ.ל.ה.''  01.08.03.0405

 869.00 יח' פנסים 2-זרוע כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0410

 1,241.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0415

 1,547.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0420

 611.00 יח' '' תוצרת ''פ.ל.ה.''  BTזרוע דקורטיבית יחידה דגם '' 01.08.03.0425
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 899.00 יח' פנסים 2-זרוע כנ''ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0430

 1,187.00 יח' פנסים. 3-זרוע כנ''ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0435

 1,481.00 יח' פנסים. 4-זרוע כנ''ל אולם ריבועית, ל 01.08.03.0440

 420.00 יח'   מ' תוצרת פ.ל.ה. 1.2 - 1.5זרוע קונית בודדת בגובה וברדיוס   01.08.03.0445

 899.00 יח' מ' תוצרת פ.ל.ה.   1.2 -   1.5זרוע קונית כפולה בגובה וברדיוס   01.08.03.0450

 1,259.00 יח' מ' תוצרת פ.ל.ה.   1.2 - 1.5זרוע קונית משולשת בגובה וברדיוס   01.08.03.0455

 1,619.00 יח' רת פ.ל.ה.  מ' תוצ 1.2 -  1.5זרוע קונית מרובעת ברדיוס ובגובה   01.08.03.0460

01.08.03.0465 

זרוע בודדת לעמוד תאורה עם חתך עגול קוני מצנור פלדה מגולוון )טבולה באבץ 

עם כסוי למניעת חדירת מים לעמוד ועם חלק  3חם בשלמותה( בקטרים עד "

ס"מ, באופן קשתי  100פנימי הנכנס לעמוד, הזרוע בולטת מהעמוד באופן אנכי 

ס"מ ומותאמת לכניסה לפנס כך 180ור במרכז הזרוע באופן אנכי( כפול )עם חיב

 מעלות, הכל לפי פרט המצו"ב.   5שהפנס יהיה ניתן לכיוונון עד 

 680.00 יח'

 959.00 יח' פנסים .  2-זרוע כנ"ל אולם כפולה, ל 01.08.03.0470

 1,319.00 יח' פנסים .  3-זרוע כנ"ל אולם משולשת, ל 01.08.03.0475

 1,679.00 יח' פנסים .  4-זרוע כנ"ל אולם מרובעת, ל 01.08.03.0480

 324.00 קומפ' מ'.8סט שלבי טיפוס מגולוונים מתפרקים או קבועים לעמוד תאורה בגובה   01.08.03.0485

 360.00 קומפ' מ'.10סט שלבי טיפוס כנ"ל אך לעמוד תאורה בגובה  01.08.03.0490

 408.00 קומפ' מ'.12כנ"ל אך לעמוד תאורה בגובה  סט שלבי טיפוס 01.08.03.0495

01.08.03.0500 
תוספת מחיר לעמוד תאורה מסוג ומדגם כלשהוא עבור יציאת "שטוצר "מגולוון 

 לרמקולים.1.5בקוטר "
 300.00 יח'

01.08.03.0505 

המחוברת למסגרת הארכה ומרוחקת 2זרוע לעמוד חח"י מצינור מים מגולוון "

מ ',ומותאמת לכל 1כי מתח גבוה ובולטת לכיוון הכביש לפחות  מ 'ממולי2לפחות 

 סוג וצורה של רשת חברת חשמל קיימת.

 620.00 יח'

01.08.03.0510 

המחוברת למסגרת 2התקנה בלבד של זרוע לעמוד חח"י מצינור מים מגולוון  "

מ 'ממוליכי מתח גבוה ובולטת לכיוון הכביש לפחות   2הארכה ומרוחקת לפחות  

 ',ומותאמת לכל סוג וצורה שלרשת חברת חשמל קיימת. מ 1

 120.00 יח'
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01.08.03.0515 

עם  כסוי  2התקנה בלבד של זרוע לעמוד מתומן ו/או עגול מצנור מים מגולוון  "

למניעת חדירת מים לעמוד ועם חלק פנימי הנכנס לעמוד .הזרוע בולטת  

 שהפנס יהיה אופקי. ס"מ ומותאמת לכניסה לפנס כך50מהעמוד באופן אנכי  

 120.00 יח'

01.08.03.0520 

עם  כסוי  2התקנה בלבד של זרוע לעמוד מתומן ו/או עגול מצנור מים מגולוון  "

למניעת חדירת מים לעמוד ועם חלק פנימי הנכנס לעמוד .הזרוע מוגבהת  מקצה 

 מ 'ממרכז ציר העמוד.1מ 'ובולטת לכיוון הכביש  1עליון שלהעמוד  

 120.00 יח'

01.08.03.0525 
התקנה בלבד של עמוד מכל סוג שהוא אשר יסופק ע"י  המזמין  במחסן  המזמין 

 קומפלט.-מ ' 5,העמוד בגובה של עד בכלל 
 950.00 יח'

 400.00 יח' קומפלט.-פירוק והתקנה  של זרוע מכל סוג שהוא, על גבי עמוד תאורה   01.08.03.0530

 528.00 יח' מ'.12מ 'ועד בכלל 5בה שבין מעל  כנ"ל אך עמוד בגו 01.08.03.0535

 647.00 יח' מ'.18מ 'ועד בכלל 12כנ"ל אך עמוד בגובה שבין מעל   01.08.03.0540

01.08.03.0545 

עם כסוי למניעת חדירת מים  2זרוע לעמוד מתומן ו/או עגול מצנור מים מגולוון "

ס"מ  50ד באופן אנכי  לעמוד ועם חלק פנימי הנכנס לעמוד .הזרוע בולטת מהעמו

 ס''מ ומותאמת לכניסה לפנס כך שהפנס יהיה אופקי. 100ובאופן אופקי עד 

 600.00 יח'

01.08.03.0550 

עם כסוי למניעת חדירת מים 2זרוע לעמוד מתומן ו/או עגול מצנור מים מגולוון "

מ 1לעמוד ועם חלק פנימי הנכנס לעמוד .הזרוע מוגבהת מקצה עליון של העמוד  

 ס''מ ממרכז ציר העמוד. 150ובולטת לכיוון הכביש  עד '

 750.00 יח'

01.08.03.0555 
פנסים 2 -תוספת מחיר לזרוע לעמוד מתומן ו/או עגול ,עבור זרוע כפולה ל 

 כמפורט בתוכנית. )אורך וגובה הזרוע לא ישנו את מחיר היחידה(.
 324.00 יח'

01.08.03.0560 
פנסים 3ו/או עגול ,עבור זרוע משולשת ל   תוספת מחיר לזרוע לעמוד מתומן

 כמפורט בתוכניות. )אורך וגובה הזרוע לא ישנו את מחיר היחידה(.
 647.00 יח'

01.08.03.0565 
פנסי הצפה מברזל מגולוון ,מותאמת לראש עמוד תאורה מסוג ובגובה 2-זרוע ל 

 כלשהוא.
 378.00 יח'

 432.00 יח' פנסי הצפה.3-זרוע כנ"ל אך ל  01.08.03.0570

 492.00 יח' פנסי הצפה.4-זרוע כנ"ל אך ל  01.08.03.0575

 492.00 יח' .7-מ 'מגולוונת גילוון חם וצבועה ,לתמרור ג'3זרוע בודדת באורך   01.08.03.0580
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01.08.03.0585 

מ ' עם : זרועות , מחזיקי דגלים ,וכל 5צביעת עמוד תאורה, בגובה שעד בכלל 

( או FRICTION) TRIBOשעל העמוד בתנור בשיטת האביזרים המתכתיים 

בשיטה אלקטרוסטטית בגוון שעליו יורה המפקח ,לרבות צביעת תחתית העמוד 

 בצבע אפוקסי של טמבור כולל הפנס וכל האביזרים הנמצאים על העמוד.

 480.00 יח'

 700.00 יח' מ'.12מ 'ועד בכלל 5כנ"ל אך העמוד בגובה שמעל   01.08.03.0590

 850.00 יח' מ'.18מ 'ועד בכלל  12כנ"ל אך בגובה שמעל   01.08.03.0595

01.08.03.0600 
מ 'ועד בכלל  12פנסי הצפה, בגובה שמעל   8כנ"ל אך צביעת מרפסת של עד 

 מ'.18
 1,200.00 יח'

01.08.03.0605 

מ ' עם : זרועות ,  5צביעת עמוד תאורה מסוג צביעה ימית, בגובה שעד בכלל 

 TRIBOלים ,וכל האביזרים המתכתיים שעל העמוד בתנור בשיטת מחזיקי דג

(FRICTION או בשיטה אלקטרוסטטית בגוון שעליו יורה המפקח ,לרבות )

צביעת תחתית העמוד בצבע אפוקסי של טמבור.הערה: על הקבלן להציג מסמך 

חתום)כולל צירוף מפרט צביעה ימית(  ע"י מפעל הצביעה המאשר:  צביעה עפ"י 

 מיוחד לצביעה ימית.מפרט 

 600.00 יח'

 850.00 יח' מ'.12מ 'ועד בכלל 5כנ"ל אך העמוד בגובה שמעל   01.08.03.0610

 1,100.0 יח' מ'.18מ 'ועד בכלל  12כנ"ל אך בגובה שמעל   01.08.03.0615

01.08.03.0620 

או מאלומיניום עמיד נגד קורוזיה ותנאי סביבה קשים -עמוד תאורה מנירוסטה ו

ווט עם ציוד  70מ', עם פתח בעמוד לתא אביזרים עם פנס מטל הלייד  4ובה בג

מקורי אינטגרלי. הפנס עם צילינדר פוליקרבונט עם רפלקטור אנודייז טהור, 

 ".BEGA" תוצרת "8995העמוד והפנס בנויים כיחידה אחת, דגם העמוד והפנס "

 9,592.00 יח'

01.08.03.0625 
מ', הובלתו ומסירתו  5סוג כלשהוא ובגובה עד ניתוק ופירוק עמוד תאורה מ

 למחסן המזמין תמורת זיכוי.
 450.00 יח'

 700.00 יח' מ'. 10ניתוק ופירוק עמוד תאורה מסוג כנ''ל אך בגובה עד  01.08.03.0630

 780.00 יח' מ'. 12ניתוק ופירוק עמוד תאורה מסוג כנ''ל אך בגובה עד  01.08.03.0635

 1,350.00 יח' מ'. 18תוק ופירוק עמוד תאורה מסוג כנ''ל אך בגובה עד ני 01.08.03.0640

01.08.03.0645 
 10ניתוק ופירוק עמוד תאורה לרבות זרוע בודדת ופנס מסוג כנ''ל אך בגובה עד 

 מ'.
 700.00 יח'
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01.08.03.0650 
פנסים מסוג כנ''ל אך בגובה עד  2-ניתוק ופירוק עמוד תאורה לרבות זרוע כפולה ו

 מ'. 10
 780.00 יח'

01.08.03.0655 
 12ניתוק ופירוק עמוד תאורה לרבות זרוע בודדת ופנס מסוג כנ''ל אך בגובה עד 

 מ'.
 780.00 יח'

01.08.03.0660 
פנסים מסוג כנ''ל אך בגובה עד  2-ניתוק ופירוק עמוד תאורה לרבות זרוע כפולה ו

 מ'. 12
 800.00 יח'

01.08.03.0665 

רוע מכל סוג עם הפנס שעליה והכבל עד מגש האביזרים שבעמוד. ניתוק ופירוק ז

מ'. מסירת הזרוע עם הפנס והכבל במצב מושלם  5העמוד בגובה של עד בכלל 

למחסן המזמין או לכל מקום שהמזמין יורה בתחום המועצה האזורית באר טוביה 

 קומפלט. -

 270.00 יח'

 450.00 יח' מ'. 12מ' ועד בכלל  5כנ''ל אך העמוד בגובה של מעל  01.08.03.0670

 500.00 יח' מ'. 18מ' ועד בכלל  12כנ''ל אך העמוד בגובה של מעל  01.08.03.0675

 700.00 יח' כנ''ל אך מעמוד של חברת החשמל. 01.08.03.0680

01.08.03.0685 

מ' גובה ,מכל סוג  עם כל הציוד והאביזרים  10העתקת עמוד תאורה קיים עד 

ליו )כולל פנסים וזרועות( לרבות כל אביזרי העזר והחומרים המותקנים ע

 הדרושים,  על יסוד החדש ) הנמדד בנפרד (.

 950.00 יח'

01.08.03.0690 

, טבול באבץ חם בשלמותו, עם 080521עמוד תאורה מפלדה כמפורט בסעיף 

פתח בעמוד לתא אביזרים ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי 

הוצאה מהמכסה, עם כל האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנס ו/או הזרוע ניתן ל

מ ',עם  4בגובה של   6לעמוד .העמוד יהיה בעל חתך עגול אחיד, קוטר העמוד "

 תו תקן ישראלי.

 1,679.00 יח'

 1,918.00 יח' מ'. 5עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה   01.08.03.0695

 2,518.00 יח' מ'. 6גובה  עמוד תאורה כנ"ל אך ב 01.08.03.0700

 2,878.00 יח' מ'. 8עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה  01.08.03.0705

 3,357.00 יח' מ'.   10עמוד תאורה כנ"ל אך בגובה  01.08.03.0710

01.08.03.0715 
מ' גובה, מכל סוג שהוא, עבור תוספת פתח  12תוספת מחיר לעמוד תאורה,עד 

 נוסף להתקנת ציוד.
 240.00 יח'

01.08.03.0720 
מ' גובה, מכל סוג שהוא, עבור תוספת של  12תוספת מחיר לעמוד תאורה, עד 

 "שרוול זנד".
 450.00 יח'
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01.08.03.0725 

עמוד תאורה מפלדה, טבול באבץ חם בשלמותו, עם פתח בעמוד לתא אביזרים 

ומכסה לפתח הנסגר ע"י בורג אלן מנירוסטה בלתי ניתן להוצאה מהמכסה, עם 

האביזרים הדרושים לשם חיבור הפנסים/ הזרועות לעמוד,  חתך עגול קוני  כל

 ברגים, עם תו תקן ישראלי.   6מ' , כולל ברגי יסוד עם  18מסוג רב צלעות, בגובה 

 17,780.00 קומפ'

01.08.03.0730 
עמוד כנ"ל, אך מסוג רב צלעות מחוזק, כולל שלבי טיפוס, המתאים לשאת 

 ברגים.  8גי יסוד עם מרפסת עליו, כולל בר
 28,100.00 קומפ'

 1,800.00 יח' פנסי הצפה, עם תו תקן ישראלי.  8-זרוע פלדה, טבול באבץ חם בשלמותו, ל 01.08.03.0735

01.08.03.0740 
פנסי  8-מרפסת לעמוד הנ"ל מפלדה, טבולה באבץ חם בשלמותה, מתאימה ל

 הצפה, עם תו תקן ישראלי.
 9,000.00 יח'

       

    לוחות חשמל 01.08.04

01.08.04.0005 
יצור הלוחות חשמל עפ"י תקנים מעודכנים ומתאימים לרבות תקן ישראלי מס' 

1419 . 
  0 

01.08.04.0010 

מבנה לוח מודולרי פלסטי תקני כבה מאליו להתקנה עה"ט או תה"ט, עם מקום 

ווים )תיבה, מאז"ים, עם דלת, עם פסי אפס והארקה וכל אביזרי העזר הנל 16-ל

 " תוצרת "ניסקו".16-מכסה, סולם, ברגים, שלטים וכו'(, דגם "דקו

 216.00 יח'

 360.00 יח' " תוצרת "ניסקו".32-מאז"ים, דגם "דקו 32-מבנה לוח מודולרי פלסטי כנ"ל אך ל 01.08.04.0015

 471.00 יח' רת "ניסקו"." תוצ48-מאז"ים, דגם "דקו 48-מבנה לוח מודולרי פלסטי כנ"ל אך ל 01.08.04.0020

01.08.04.0025 

פוליקרבונט, עם מהדקים, שילוט, פסי  CIמבנה לוח חשמל עשוי מקופסאות 

א' וכו', עם אוגני כניסה ויציאה לקווים נכנסים  250*3צבירה ראשיים לזרם עד 

ויוצאים, עם תריסים בחזית לצורך הפעלת המתגים של הציוד, עם תריסי איוורור 

 כמפורט במפרט ובתוכניות, ועבור הציוד הנמדד בנפרד. מוגני מים,

 1,439.00 מ"ר

01.08.04.0030 

לפחות, עם גגון הגנה,  IP55מבנה לוח חשמל מארונות פוליאסטר משורין, אטום 

עם קונסטרוקציה פנימית ופנלי פח פנימיים מגולוונים וצבועים, עם פסי צבירה, 

א' כמפורט במפרט  250*3לל של עד מהדקים, שילוט סנדביץ' וכו', ולזרם כו

", ועבור הציוד הנמדד G.E" תוצרת "SUPERPOLYRELובתוכניות, כדוגמת "

 בנפרד.

 2,938.00 מ"ר
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01.08.04.0035 

מ"מ עובי צבוע יסוד וגמר בתנור, עם  2מבנה לוח חשמל עשוי מפח דקופירט 

א', עם  63*3מהדקים, פסי צבירה, שילוט סנדביץ וכו' ולזרם פ"צ ראשיים עד 

 דלתות ופנלים פח, כמפורט במפרט ובתוכניות, ועבור הציוד הנמדד בנפרד.

 1,918.00 מ"ר

01.08.04.0040 
א' ועד  160*3א', עד  63*3מבנה לוח חשמל כנ"ל אך לזרם פ"צ ראשיים מעל 

 בכלל.
 2,098.00 מ"ר

01.08.04.0045 
א' ועד  400*3עד  א', 160*3מבנה לוח חשמל כנ"ל אך לזרם פ"צ ראשיים מעל 

 בכלל.
 3,357.00 מ"ר

01.08.04.0050 
א' ועד  630*3א', עד  400*3מבנה לוח חשמל כנ"ל אך לזרם פ"צ ראשיים מעל 

 בכלל.
 3,477.00 מ"ר

01.08.04.0055 
א' ועד  1000*3א', עד  630*3מבנה לוח חשמל כנ"ל אך לזרם פ"צ ראשיים מעל 

 בכלל.
 3,837.00 מ"ר

01.08.04.0060 

מ"מ עובי, צבוע יסוד וגמר בתנור, אטום  2מבנה לוח חשמל עשוי מפח דקופירט 

לפחות, עם מהדקים, פסי צבירה, שילוט סנדביץ' וכו'  IP55בדרגת אטימות 

א', עם דלתות ופנלים פח, כמפורט במפרט  63*3ולזרם פ"צ ראשיים עד 

 ובתוכניות, ועבור הציוד הנמדד בנפרד.

 2,158.00 מ"ר

01.08.04.0065 
א'  160*3א', עד  63*3מבנה לוח חשמל אטום כנ"ל אך לזרם פ"צ ראשיים מעל 

 ועד בכלל.
 2,278.00 מ"ר

01.08.04.0070 
א'  400*3א', עד  160*3מבנה לוח חשמל אטום כנ"ל אך לזרם פ"צ ראשיים מעל 

 ועד בכלל.
 3,117.00 מ"ר

01.08.04.0075 
וי מפח וצבוע יסוד וגמר, עם דלתות, מבנה לוח עבור הגנה ללוח מונים חח"י עש

 ללא גב, עם סידור עבור מנעולי חח"י, ועפ"י אישור הנציגים המוסמכים של חח"י.
 1,439.00 מ"ר

01.08.04.0080 
ק"א לפחות, עם הגנה טרמית  25א' וכושר ניתוק  100מאמ"ת תלת פאזי לזרם 

 " . GERIN MERLIN", תוצרת "NR100Fא', דגם " 40ומגנטית מתכווננת עד 
 779.00 יח'

01.08.04.0085 
ק"א לפחות, עם הגנה טרמית  25א' וכושר ניתוק  160מאמ"ת תלת פאזי לזרם 

 " . GERIN MERLIN", תוצרת "NR100Fא', דגם " 100ומגנטית מתכווננת עד 
 839.00 יח'

01.08.04.0090 
ה טרמית ק"א לפחות , עם הגנ 36א' וכושר ניתוק  160מאמ"ת תלת פאזי לזרם 

 " . GERIN MERLIN" תוצרת "NS160Nא', דגם " 100ומגנטית מתכווננת עד 
 1,559.00 יח'

01.08.04.0095 
ק"א, עם הגנה טרמית ומגנטית  36א' וכושר ניתוק  160מאמ"ת תלת פאזי לזרם 

 " . GERIN MERLIN" תוצרת "NS160Nא', דגם " 160מתכווננת עד 
 1,798.00 יח'
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01.08.04.0100 
ק"א, עם הגנה טרמית ומגנטית  36א' וכושר ניתוק  250אמ"ת תלת פאזי לזרם מ

 " . GERIN MERLIN" תוצרת "NS250Nא', דגם " 160מתכווננת עד 
 2,518.00 יח'

01.08.04.0105 
ק"א, עם הגנה טרמית ומגנטית  36א' וכושר ניתוק  250מאמ"ת תלת פאזי לזרם 

 " . GERIN MERLINוצרת "" תNS250Nא', דגם " 250מתכווננת עד 
 2,758.00 יח'

01.08.04.0110 
א'  250*4א' שנמדד לעיל לבין מאמ"ת כנ"ל אך  250*3הפרש מחיר בין מאמ"ת 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 420.00 יח'

01.08.04.0115 
א' עבור יח' הגנות אלקטרוניות דגם  250א' ועד  100-תוספת מחיר למאמתי"ם מ

 " . MERLIN-GERINיב" תוצרת "סלקט-"מיקרולוג'יק
 1,139.00 יח'

01.08.04.0120 

ק"א, עם הגנות אלקטרוניות  45א' וכושר ניתוק  400מאמ"ת תלת פאזי לזרם 

סלקטיב", -א' דגם "מיקרולוג'ק  400טרמית ומגנטית מתכווננות עד 

"+NS400N" תוצרת "MERLINGERIN . " 

 3,657.00 יח'

01.08.04.0125 

ק"א, עם הגנות אלקטרוניות  45א' וכושר ניתוק  630זי לזרם מאמ"ת תלת פא

" NS630Nסלקטיב"+ -א', דגם "מיקרולוג'יק 630טרמית ומגנטית מתכווננות עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "

 4,196.00 יח'

01.08.04.0130 

 -" לזרם מMOULDED-CASEתוספת מחיר למפסק ו/או מאמ"ת מסוג "

100X3/4  630א' עדX3/4 'ועד בכלל, עבור בלוק מגעי עזר  אN.O+N.C  לחווי

 " . GERIN MERLINמצב עבודה ו/או תקלה תוצרת"

 108.00 יח'

01.08.04.0135 
" MOULDED-CASEמפסקים מסוג " 2מערכת חיגורים מכניים וחשמליים בין 

 " . GERIN MERLINא' ועד בכלל,תוצרת " 630X3/4א' עד  100X3/4-מ
 733.00 קומפ'

01.08.04.0140 

ועד  100*3/4-"מ  CASE- MOULDEDתוספת מחיר למאמ"תים מסוג "

וולט ישר, תוצרת  24וולט חילופין או  230עבור סליל הפסקה,  630*3/4

"GERIN MERLIN . " 

 211.00 יח'

01.08.04.0145 

א'  630*3/4ועד  100*3/4 -לזרם מ CASE MOULDEDתוספת מחיר למפסק 

וולט ישר תוצרת  24וולט חילופין או  220גירה, עבור מנוע הפעלה וסליל ס

"GERIN MERLIN . " 

 2,158.00 יח'

01.08.04.0150 

" לזרם MOULDED-CASEתוספת מחיר למפסק ו/או מאמ"ת תלת פאזי מסוג "

א' ועד בכלל עבור מצמד להתקנה מאחורי דלת,  630X3/4א' עד  100X3/4 -מ

 " . GERIN MERLINתוצרת "

 199.00 יח'

01.08.04.0155 
" T527-1גנרטור, עם מערכת בקרת מתח, דגם "-בקר החלפה אוטומטית חח"י

 תוצרת "אמדר" . 
 1,319.00 יח'
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01.08.04.0160 

" לזרם MOULDED-CASEתוספת מחיר למפסק ו/או מאמ"ת תלת פאזי מסוג "

א' ועד בכלל עבור מצמד להתקנה מאחורי דלת,  630X3/4א' עד  100X3/4 -מ

 " או ש"ע מאושר.GERIN MERLINתוצרת "

 510.00 יח'

01.08.04.0165 

" לזרם MOULDED-CASEתוספת מחיר למפסק ו/או מאמ"ת תלת פאזי מסוג "

א' ועד בכלל, עבור מצמד להתקנה מאחורי דלת,  1250X3/4א' עד  800X3/4 -מ

 " . GERIN MERLINתוצרת "

 794.00 יח'

01.08.04.0170 
", C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  32מא"ז חד פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 54.00 יח'

01.08.04.0175 
", C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  40מא"ז חד פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 88.00 יח'

01.08.04.0180 
" C60H, דגם "ק"א לפחות 10א' וכושר ניתוק  63מא"ז חד פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 153.00 יח'

01.08.04.0185 
" עבור קוטב נוסף לניתוק אפס, C60Hתוספת מחיר למא"ז חד פאזי מסידרת "

 " . MERLIN-GERINא', תוצרת " 63ולזרם עד 
 144.00 יח'

01.08.04.0190 
אפס,  " עבור קוטב נוסף לניתוקNC100תוספת מחיר למא"ז חד פאזי מסידרת "

 " . MERLIN-GERINא', תוצרת " 63ולזרם עד 
 211.00 יח'

01.08.04.0195 
מא"זים חד פאזיים, כדי ליצור יחידה תלת  3גשר מיכני לחיבור מתגים של 

 פאזית.
 12.00 יח'

01.08.04.0200 
תוספת מחיר למא"ז חד פאזי ו/או תלת פאזי עבור סט מגעי עזר נוספים תוצרת 

"GERIN MERLIN . " 
 108.00 יח'

01.08.04.0205 
 220תוספת מחיר למא"ז חד פאזי ו/או תלת פאזי עבור סליל הפסקה למתח 

 " . GERIN MERLINוולט, תוצרת "
 108.00 יח'

01.08.04.0210 
" תוצרת C60Nק"א דגם " 6א' וכושר ניתוק  32מא"ז דו קוטבי לזרם עד 

"GERIN MERLIN . " 
 156.00 יח'

01.08.04.0215 
" C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  32"ז דו קוטבי לזרם עד מא

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 180.00 יח'

01.08.04.0220 
" C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  40מא"ז דו קוטבי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 204.00 יח'

01.08.04.0225 
" C60Hק"א לפחות, דגם " 10וכושר ניתוק א'  63מא"ז דו קוטבי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 264.00 יח'

01.08.04.0230 
" C60Nק"א לפחות, דגם " 6א' וכושר ניתוק  32מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 228.00 יח'
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01.08.04.0235 
" C60Nם "ק"א לפחות, דג 6א' וכושר ניתוק  40מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 252.00 יח'

01.08.04.0240 
" C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  32מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 324.00 יח'

01.08.04.0245 
" C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  40מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 00.396 יח'

01.08.04.0250 
" C60Hק"א לפחות, דגם " 10א' וכושר ניתוק  63מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 468.00 יח'

01.08.04.0255 
", NC100Lק"א לפחות, דגם " 25א' וכושר ניתוק  50מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 540.00 יח'

01.08.04.0260 
" NC100LSק"א לפחות, דגם " 36א' וכושר ניתוק  40מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 510.00 יח'

01.08.04.0265 
" NC100LSק"א לפחות, דגם " 36א' וכושר ניתוק  63מא"ז תלת פאזי לזרם עד 

 " . GERIN MERLINתוצרת "
 623.00 יח'

01.08.04.0270 
א' עם מצמד למפסק, תוצרת "קלוקנר  25בעומס תלת פאזי לזרם מפסיק פקט 

 מילר". 
 162.00 יח'

01.08.04.0275 
א' עם מצמד למפסק, מחליף ללא מצב  25קוטבים לזרם  4מפסק פקט בעומס 

 אפס, תוצרת "קלוקנר מילר". 
 276.00 יח'

01.08.04.0280 
ם מצמד למפסק א' מחליף, עם מצב "אפס", ע 25*4מפסק פקט בעומס לזרם 

 תוצרת "קלוקנר מילר". 
 324.00 יח'

01.08.04.0285 
 4א' בורר פאזות למקלט עם מצמד למפסק, בעל  25*3מפסק פקט בעומס לזרם 

 מצבים. תוצרת "קלוקנר מילר". 
 248.00 יח'

01.08.04.0290 
א', עם מצמד למפסק, תוצרת "קלוקנר  40מפסק פקט בעומס תלת פאזי לזרם 

 מילר". 
 273.00 ח'י

01.08.04.0295 
א', עם מצמד למפסק  40*4מפסק פקט בעומס מחליף עם מצב אפס לזרם 

 תוצרת "קלוקנר מילר". 
 348.00 יח'

01.08.04.0300 
א', עם מצמד למפסק, תוצרת "קלוקנר  63מפסק פקט בעומס תלת פאזי לזרם 

 מילר" . 
 348.00 יח'

01.08.04.0305 
א' מחליף עם מצב אפס, עם מצמד למפסק,  63*4מפסק פקט בעומס לזרם 

 תוצרת "קלוקנר מילר". 
 348.00 יח'

01.08.04.0310 
א', עם מצמד למפסק. תוצרת "קלוקנר  100מפסק פקט בעומס תלת פאזי לזרם 

 מילר" . 
 504.00 יח'

01.08.04.0315 
, עם מצמד למפסק. A 004*1מפסק פקט בעומס מחליף עם מצב אפס, לזרם 

 קלוקנר מילר". תוצרת "
 671.00 יח'
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 84.00 יח' מצבים, עם מצמד למפסק תוצרת "קלוקנר מילר".  3מפסק פקט בורר  01.08.04.0320

 88.00 יח' מצבים, עם מצמד למפסק, תוצרת "קלוקנר מילר".  7מפסק בורר לוולטמטר  01.08.04.0325

01.08.04.0330 
א'  100*4לשהוא ולזרם עד מחליפים למפסק פקט בעומס מסוג כ מגעי עזר 2

  . תוצרת קלוקנר מילר
 74.00 יח'

01.08.04.0335 
 GERIN" תוצרת "NS100NAא', דגם " 100*3מפסק בעומס תלת פאזי לזרם 

MERLIN ." 
 683.00 יח'

01.08.04.0340 
", תוצרת NS160NAא', דגם " 160*3מפסק בעומס תלת פאזי לזרם 

"MERLIN-GERIN ." 
 1,019.00 יח'

01.08.04.0345 
א' שנמדד לעיל לבין מפסק כנ"ל אך  160*3הפרש מחיר בין מפסק בעומס 

 ". GERIN MERLINא' תוצרת " 160*4
 174.00 יח'

01.08.04.0350 
 GERIN", תוצרת "NS250NAא', דגם " 250*3מפסק בעומס תלת פאזי לזרם 

MERLIN ." 
 2,158.00 יח'

01.08.04.0355 
א' שנמדד לעיל לבין מפסק כנ"ל אך  250*3ומס הפרש מחיר בין מפסק בע

 ". GERIN MERLINא' תוצרת " 250*4
 236.00 יח'

01.08.04.0360 
", תוצרת NS400NAא', דגם " 400*3מפסק בעומס תלת פאזי לזרם 

"MERLIN-GERIN . " 
 3,237.00 יח'

01.08.04.0365 
 " תוצרתNS630NAא', דגם " 630*3מפסק בעומס תלת פאזי לזרם 

"MERLIN-GERIN . " 
 3,717.00 יח'

01.08.04.0370 
וולט  220א' עבור סליל הפסקה,  630X3/4תוספת מחיר למפסקים בעומס עד 

 וולט ישר תוצרת כנ"ל. 24חילופין או 
 199.00 יח'

01.08.04.0375 
מנתק מעגל אוטומטי עם הגנה מגנטית וטרמית הניתנת לכיול )להגנת מנועים(, 

 " . ABB" תוצרת "MS325, דגם "א' 6.3לזרם עד 
 223.00 יח'

01.08.04.0380 
מנתק מעגל אוטומטי עם הגנה מגנטית וטרמית הניתנת לכיול )להגנת מנועים(, 

 " . ABB" תוצרת "MS325א', דגם " 25לזרם עד 
 273.00 יח'

 137.00 יח' ". ABB" תוצרת "UA230וולט למנתק הנ"ל דגם " 220סליל חוסר מתח  01.08.04.0385

01.08.04.0390 
א'.  125*3מפסק מחליף בעומס עם מצב מופסק, עם מצמד למפסק ולזרם 

 ". SOCOMECתוצרת "
 1,019.00 יח'

01.08.04.0395 
א',  125*4מפסק מחליף בעומס עם מצב מופסק, עם מצמד למפסק ולזרם 

 ". SOCOMECתוצרת "
 1,259.00 יח'

 211.00 יח'   "SOCOMEC". מפסק בעומס, תוצרתמחליפים ל מגעי עזר 2 01.08.04.0400

01.08.04.0405 
 GERINתוצרת " 15005א' דגם  20*1מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

MERLIN ." 
 62.00 יח'
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 144.00 יח' מ"מ חד קוטבי, תוצרת "קלוקנר מילר".  22.5מפסק פיקוד סיבובי בקוטר  01.08.04.0410

01.08.04.0415 
מ"מ חד קוטבי, מחליף עם מצב אפס תוצרת  22.5ובי בקוטר מפסק פיקוד סיב

 "קלוקנר מילר". 
 74.00 יח'

01.08.04.0420 
מצבים, עם מצמד למפסק תוצרת  6א' חד קוטבי בעל  16מפסק פקט לזרם 

 "קלוקנר מילר". 
 100.00 יח'

01.08.04.0425 
 GERINתוצרת " 15006א' דגם  20*2מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

MERLIN ." 
 74.00 יח'

01.08.04.0430 
 GERINתוצרת " 15011א' דגם  32*3מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

MERLIN ." 
 125.00 יח'

01.08.04.0435 
 GERINתוצרת " 15015א' דגם  63*3מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

MERLIN ." 
 223.00 יח'

01.08.04.0440 
תוצרת  15103א' מחליף עם אפס  דגם  20*1מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

"GERIN MERLIN ." 
 88.00 יח'

01.08.04.0445 
 15104(  דגם N.C+N.Oמגעים ) 2א' עם 20לחצן מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

 ". GERIN MERLINתוצרת "
 125.00 יח'

01.08.04.0450 
תוצרת  15105א' עם מנורת סימון  דגם 20לחצן מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

"GERIN MERLIN ." 
 88.00 יח'

01.08.04.0455 
תוצרת  15106וולט דגם  220מנורת סימון מודולרית  כדגם מא"ז למתח 

"GERIN MERLIN.או ש"ע מאושר " 
 74.00 יח'

01.08.04.0460 
תוצרת  15129א' מחליף ללא אפס  דגם  20*2מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

"GERIN MERLIN ." 
 211.00 יח'

01.08.04.0465 
תוצרת  15130א' מחליף עם אפס  דגם  20*2מפסק מודולרי כדגם מא"ז לזרם 

"GERIN MERLIN ." 
 223.00 יח'

01.08.04.0470 
" 15431וולט, דגם " 220א', וסליל הפעלה 61*  1ממסר צעד חד קוטבי לזרם 

 ". MERLIN-GERINתוצרת "
 132.00 יח'

01.08.04.0475 
" 15433וולט, דגם " 220א', וסליל הפעלה  25*  1זרם ממסר צעד חד קוטבי ל

 ". MERLIN-GERINתוצרת "
 168.00 יח'

01.08.04.0480 
" 15432וולט, דגם " 220א' וסליל הפעלה  16*  2ממסר צעד דו קוטבי לזרם 

 ". MERLIN-GERINתוצרת "
 216.00 יח'

01.08.04.0485 
" 15432וולט, דגם " 220ה א' וסליל הפעל 25* 2ממסר צעד דו קוטבי לזרם 

 ". MERLIN-GERINתוצרת "
 252.00 יח'

 96.00 יח' ".GERIN MERLINמגע עזר מחליף לממסר צעד  תוצרת " 01.08.04.0490

01.08.04.0495 
" ATLP-15436יחידת מגע עזר הפעלה/הפסקה כללית לממסר צעד, דגם "

 ". MERLIN-GERINתוצרת "
 132.00 יח'
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01.08.04.0500 
 GERIN" ,תוצרת "TYPE-Aא', " 0.03א' וזרם זליגה  25*2סר פחת לזרם ממ

MERLIN ." 
 344.00 יח'

01.08.04.0505 
" תוצרת TYPE-Aא' " 0.03א' וזרם זליגה  40*  2ממסר פחת לזרם 

"MERLIN-GERIN ." 
 302.00 יח'

01.08.04.0510 
 GERIN" ", תוצרתTYPE-Aא'/" 0.03א' וזרם זליגה  25*4ממסר פחת לזרם 

MERLIN ." 
 454.00 יח'

01.08.04.0515 
 GERIN", תוצרת "TYPE-Aא'/" 0.03א' וזרם זליגה  40*4ממסר פחת לזרם 

MERLIN.או ש"ע מאושר " 
 466.00 יח'

01.08.04.0520 
 GERINא', תוצרת " 0.03" וזרם זליגה TYPE-Aא'/" 63*4ממסר פחת לזרם 

MERLIN ." 
 899.00 יח'

 1,199.00 יח' ". GERIN MERLINא', תוצרת " 0.3א' וזרם זליגה  100*4ממסר פחת לזרם  01.08.04.0525

01.08.04.0530 
 GERIN" תוצרת "RH53, דגם "0.03A-3Aממסר זליגה מושהה לזרם 

MERLIN . " 
 1,918.00 יח'

 596.00 יח' מ"מ מותאם לממסר הזליגה הנ"ל. 30משנה זרם טורואידי  01.08.04.0535

 794.00 יח' מ"מ מותאם לממסר הזליגה הנ"ל. 50משנה זרם טורואידי  01.08.04.0540

01.08.04.0545 
מגעים מחליפים, עם תושבת מתאימה לממסר ולמתח  4ממסר פיקוד נשלף בעל 

 ". IZUMIתוצרת " RH4BULCוולט חילופין, דגם  220
 132.00 יח'

01.08.04.0550 
, עם תושבת מתאימה לממסר, מגעים מחליפים 4ממסר פיקוד נשלף בעל 

 ". IZUMIתוצרת " RH4BULCוולט חילופין או ישר , דגם  48ולמתח 
 132.00 יח'

01.08.04.0555 
מגעים מחליפים, עם תושבת מתאימה, לממסר  4ממסר פיקוד נשלף בעל 

 ". IZUMIתוצרת " RH4BULCוולט חילופין או ישר, דגם  24ולמתח 
 132.00 יח'

01.08.04.0560 
סר בקרת מתח תלת פאזי + אפס נישלף, עם בקרת על ותת מתח, דגם ממ

"DUFRN" תוצרת "SYRELEC ." 
 596.00 יח'

01.08.04.0565 
חיגור מיכני וחשמלי בין שני מגענים מכל סוג וגודל שהוא שעבורם נדרש חיגור 

 בתוכנית.
 1,139.00 קומפ'

01.08.04.0570 
וולט חילופין או ישר, דגם  24לה , עם סליל הפע4KWמגען תלת פאזי להספק 

"A9" תוצרת ,"ABB ." 
 144.00 יח'

01.08.04.0575 
", תוצרת A9וולט, דגם " 220, עם סליל הפעלה 4KWמגען תלת פאזי להספק 

"ABB ." 
 144.00 יח'

 84.00 יח' ". ABBוולט, , תוצרת " 220, עם סליל הפעלה 4KWמגען חד פאזי להספק עד  01.08.04.0580
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01.08.04.0585 
",  A12וולט, דגם " 220, עם סליל הפעלה 5.5KWמגען תלת פאזי להספק 

 ". ABBתוצרת "
 149.00 יח'

01.08.04.0590 
", A16וולט, דגם " 220, עם סליל הפעלה 7.5KWמגען תלת פאזי להספק 

 ". ABBתוצרת "
 149.00 יח'

01.08.04.0595 
", A50וולט, דגם " 220 , עם סליל הפעלה22KWמגען תלת פאזי להספק 

 ". ABBתוצרת "
 863.00 יח'

01.08.04.0600 
", A63וולט, דגם " 220, עם סליל הפעלה 30KWמגען תלת פאזי להספק 

 ". ABBתוצרת "
 1,259.00 יח'

01.08.04.0605 
", A95וולט, דגם " 220, עם סליל הפעלה 45KWמגען תלת פאזי להספק 

 ". ABBתוצרת "
 1,559.00 יח'

01.08.04.0610 
", A110וולט, דגם " 220, עם סליל הפעלה 55KWמגען תלת פאזי להספק 

 ". ABBתוצרת "
 1,874.00 יח'

01.08.04.0615 
תוספת מחיר למגען הנ"ל עבור קוטב רביעי לזרם זהה לזה של הפאזה, תוצרת 

"ABB ." 
 149.00 יח'

01.08.04.0620 
וולט, דגם  220סליל הפעלה קווא"ר, עם  20מגען תלת פאזי לבנק קבלים 

"UB26" תוצרת ,"ABB ." 
 522.000 יח'

01.08.04.0625 
וולט, דגם  220קווא"ר, עם סליל הפעלה  25מגען תלת פאזי לבנק קבלים 

"UB30" תוצרת ,"ABB ." 
 733.00 יח'

01.08.04.0630 
וולט, דגם  220קווא"ר, עם סליל הפעלה  40מגען תלת פאזי לבנק קבלים 

"UB50"" תוצרת ,ABB ." 
 1,139.00 יח'

01.08.04.0635 
וולט, דגם  220קווא"ר, עם סליל הפעלה  50מגען תלת פאזי לבנק קבלים 

"UB63" תוצרת ,"ABB ." 
 1,259.00 יח'

01.08.04.0640 
וולט, דגם  220קווא"ר, עם סליל הפעלה  60מגען תלת פאזי לבנק קבלים 

"UB75" תוצרת ,"ABB ." 
 1,619.00 יח'

01.08.04.0645 
" או ש"ע ABBבלוק ארבעה מגעי עזר מותאמים למגען לפי התוכניות, תוצרת "

 מאושר.
 00.62 יח'

01.08.04.0650 
וולט, דגם  220שעות למתח  150שעון זמן מיכני עם תוכנית יומית, עם רזרבה 

"V86/1Q" תוצרת ,"GRASSLIN ." 
 00.576 יח'

01.08.04.0655 
 220שעות, למתח  150תוכנית יומית ושבועית, עם רזרבה  שעון זמן מיכני עם

 ". GRASSLIN" תוצרת "V86/2Qוולט, דגם "
 719.00 יח'

01.08.04.0660 
שעות, דגם  100וולט, עם רזרבה  220שעון זמן דיגיטלי עם ערוץ אחד למתח 

"V86/1DIGI-20" תוצרת "GRASSLIN ." 
 00.719 יח'

01.08.04.0665 
שעות, דגם  100וולט, עם רזרבה  220לי עם שני ערוצים למתח שעון זמן דיגיט

"V86/2-DIGI-42" תוצרת "GRASSLIN ." 
 00.791 יח'
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01.08.04.0670 
שעות, דגם  100וולט, עם רזרבה  220ערוצים למתח  4שעון זמן דיגיטלי עם 

"V86/4-DIGI322" תוצרת "GRASSLIN ." 
 00.935 יח'

 1,798.00 יח' אסטרגל". 893תוכניות דגם " 3סטרונומי שעון פיקוד א 01.08.04.0675

01.08.04.0680 
א', תוצרת  16עד  H.R.Cא' עם נתיך  16מודולרי לזרם  H.R.Cמנתק נתיך 

"MERLIN-GERIN ." 
 74.00 יח'

01.08.04.0685 
-MERLINא', תוצרת " 32א' עם נתיך עד  32מודולרי לזרם  H.R.Cמנתק נתיך 

GERIN ." 
 74.00 יח'

01.08.04.0690 
א'  16לזרם עד  H.R.Cנתיכי  3א', עם  16X3מנתק נתיכים תלת פאזי לזרם עד 

 ". MERLIN-GERINכ"א, תוצרת "
 211.00 יח'

01.08.04.0695 
א'  32לזרם עד  H.R.Cנתיכי  3א', עם  32X3מנתק נתיכים תלת פאזי לזרם עד 

 ". MERLIN-GERINכ"א, תוצרת "
 236.00 יח'

01.08.04.0700 
-SLPא', דגם " 100, לזרם עד 00בעומס גודל  H.R.Cמנתק נתיכים תלת פאזי 

 " . ABB" תוצרת : "100
 397.00 יח'

01.08.04.0705 
-SLPא', דגם " 160, לזרם עד 00בעומס גודל  H.R.Cמנתק נתיכים תלת פאזי 

 " . ABB" תוצרת : "160
 496.00 יח'

 25.00 יח' , תוצרת "לינדנר". 00א', גודל  6-100לזרם  H.R.Cנתיך  01.08.04.0710

 49.00 יח' , תוצרת "לינדנר". 00א', גודל  125-160לזרם  H.R.Cנתיך  01.08.04.0715

 88.00 יח' , תוצרת "לינדנר". 01א', גודל  160-200לזרם  H.R.Cנתיך  01.08.04.0720

01.08.04.0725 
די פריקה אינטגרליים, עם קופסא וולט, עם נג 460קבל תלת פאזי יבש דל הפסד 

 קווא"ר, תוצרת "סירקוטור".  5בקיבול של 
 468.00 יח'

01.08.04.0730 
וולט, עם נגדי פריקה אינטגרליים, עם קופסא  460קבל תלת פאזי יבש דל הפסד 

 קווא"ר, תוצרת "סירקוטור".  7.5בקיבול של 
 552.00 יח'

01.08.04.0735 
וולט,עם נגדי פריקה אינטגרליים, עם קופסא  460 קבל תלת פאזי יבש דל הפסד

 קווא"ר, תוצרת "סירקוטור" .  10בקיבול של 
 611.00 יח'

01.08.04.0740 
וולט,עם נגדי פריקה אינטגרליים, עם קופסא  460קבל תלת פאזי יבש דל הפסד 

 קווא"ר, תוצרת "סירקוטור".  20בקיבול של 
 923.00 יח'

01.08.04.0745 
" COMPUTER-6Mדרגות דגם " 6-ריאקטיבי להכנסת קבלים בבקר הספק 

 תוצרת "סירקוטר" או ש"ע מאושר. 
 1,918.00 יח'

 137.00 יח' ". IME, תוצרת "CLASS 0.5א',   1000/5א', עד  50/5שנאי זרם  01.08.04.0750

 108.00 יח' ". SACIמ"מ, תוצרת " 72*72במידות  0-30Aמד זרם חילופין ישיר לקו  01.08.04.0755
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01.08.04.0760 
 72*72..( לתחום כל שהוא, במידות /5מד זרם חילופין )לפעולה עם שנאי זרם 

 ". GANZמחוגים( תוצרת " 3מ"מ, עם שיא ביקוש + תצוגה רגעית )
 156.00 יח'

01.08.04.0765 
מ"מ, עם  96*96מד זרם חילופין )לפעולה עם שנאי זרם( לתחום כלשהו, במידות 

 " . GANZמחוגים( תוצרת " 3וש+תצוגה רגעית )שיא ביק
 264.00 יח'

 108.00 יח' " . GANZמ"מ, תוצרת " 72*72וולט, במידות  0-500מד מתח חילופין  01.08.04.0770

 144.00 יח' " . GANZמ"מ, דגם  תוצרת " 96*96וולט, במידות  0-500מד מתח חילופין  01.08.04.0775

01.08.04.0780 
יה )מד קוט"ש דיגיטלי(  תלת פאזי מודולרי, לעבודה עם משנה זרם, מונה אנרג

 " . ABB" תוצרת "DBB-21-1500דגם "
 1,626.00 יח'

 312.00 יח' וולט אמפר, תוצרת "ברק כח".  300וולט והספק עד  220/24שנאי מבדל  01.08.04.0785

 468.00 יח' תוצרת "ברק כח".  וולט אמפר, 400וולט והספק עד  220/24שנאי מבדל  01.08.04.0790

01.08.04.0795 
וולט ומתחי יציאה  220א', מתח כניסה  15מטען מצברים עם שנאי מתאים לזרם 

12V,24V,36V,48V " מיוצבים, דגםMC1 ."תוצרת "טלסאט " 
 1,439.00 יח'

01.08.04.0800 
אמפר שעות, תוצרת  12וולט וקיבול  24מערכת מצברי ניקל קדמיום למתח 

"YUASA ." 
 1,986.00 קומפ'

01.08.04.0805 
קוטבים,  דגם  4ק"א,  15יחידת הגנה בפני ברקים ומתחי יתר, לזרם קצר 

"UARD DEHNG" תוצרת "DEHN ." 
 1,679.00 יח'

01.08.04.0810 
וולט,  230וולט או 110וולט,  48וולט,  24מ"מ למתח  22מנורת סימון בקוטר 

 ". KMלטילד , תוצרת "טלמכניק"  מתוצרת "חילופין או ישר, עם נורת מו
 66.00 יח'

01.08.04.0815 
שלוש יחידות של נורות סימון נאון עם כיסוי אדום בבסיס מודולרי מורכבות על פס 

 וולט תוצרת "סימנס".  220למתח 
 211.00 יח'

01.08.04.0820 
וצרת מגעים, רגיל פתוח ורגיל סגור, ת 2מ"מ, עם  22.5לחצן פיקוד בקוטר 

 "ברטר". 
 100.00 יח'

01.08.04.0825 
מגעים, רגיל פתוח ורגיל סגור, תוצרת  3מ"מ, עם  22.5לחצן פיקוד בקוטר 

 "ברטר". 
 137.00 יח'

 49.00 יח' א' חד פאזי תקן ישראלי להתקנה חיצונית על לוח, תוצרת "ניסקו"   16בית תקע  01.08.04.0830

 74.00 יח' " להתקנה חיצונית על לוח.CEEא' דגם " 16*5בית תקע תלת פאזי  01.08.04.0835

01.08.04.0840 
" 21341מ"ק/שעה, דגם " 170, בהספק IP54מאוורר + פילטר ללוח, אטום 

 ". SARELתוצרת "
 216.00 יח'

01.08.04.0845 
" תוצרת 17502ללוח, עם טרמוסטט אינטגרלי, דגם " 130Wפנל חימום עד  

"SAREL ." 
 180.00 יח'
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01.08.04.0850 
מעלות צלזיוס, דגם  50-עד 10-טרמוסטט בקרה ללוח, לבקרת טמפרטורה מ

 ". SAREL" תוצרת "17558"
 162.00 יח'

01.08.04.0855 
, עם ציוד ונורת פלורסנט IP65גוף תאורה פלורסנט קומפקטי ללוח, אטום 

 ". FILIPPI" תוצרת "5260ווט, דגם " 11קומפקטית 
 211.00 יח'

01.08.04.0860 
" תוצרת EULוולט ישר עם כוון תת ועל מתח, דגם " 24ממסר בקרת מתח 

 "סירלק". 
 162.00 יח'

01.08.04.0865 
 IP44א' אטום CEE 32X5א', או מסוג CEE 16X5בית תקע תלת פאזי מסוג 

 ". ILMEלפחות, תוצרת "
 74.00 יח'

 62.00 יח' .א' 16X3בית תקע חד פאזי תקן ישראלי לזרם  01.08.04.0870

01.08.04.0875 
לחצן חירום תלת קוטבי מסוג פטריה בלוח חשמל עם קלפת הגנה מקורית, 

 תוצרת "טלמכניק". 
 311.00 יח'

01.08.04.0880 
תוצרת  IP55חד קוטבי, עם מפתח "יל" מקורי, אטום  1X16Aמפסק פיקוד 

 קלוקנר מילר. 
 311.00 יח'

01.08.04.0885 
לפחות,   IP55לפחות , אטום  0A 1משולב בדלת , לזרם מפסק גבול חד קוטבי 

 תוצרת "טלמכניק". 
 149.00 יח'

01.08.04.0895 

מארונות פוליאסטר משוריין אטומים   A 803Xמרכזית תאורה לזרם עד

IP55 לוח חשמל לתאורה עם מקום  -תאים , תא 2לפחות ) המרכזייה כוללת

עם תא חברת  ,פי מפרט טכני , כולל בקר עלחח"י( -שמור לבקר תאורה, תא

חשמל ,עם מקום שמור הכנה  לבקר פיקוד ושליטה מרחוק לתאורה לרבות כל 

הציוד החיוט והאביזרים באופן מושלם הנדרשים עפ"י המפרט הטכני , פרט 

לבקר שיסופק ע"י אחרים  ,עם קונסטרוקציה פנימית מגולוונת ופנלי פח פנימיים 

זרים כמפורט בתוכנית מרכזיית תאורת רחובות מגולוונים ,עם כל הציוד והאבי

 ,ובמפרט הטכני ,קומפלט.

 36,000.00 קומפ'

01.08.04.0905 
ניתוק ופירוק מרכזית תאורה קיימת מעל עמוד חח"י ,הובלתה ומסירתה 

 בשלמותה למחסן המזמין תמורת זיכוי.
 480.00 יח'

01.08.04.0910 

א 160X3על הקרקע ,בגודל עד  ניתוק ופירוק מרכזית תאורה קיימת המוצבת 

',הובלתה ומסירתה בשלמותה למחסן המזמין תמורת זיכוי ,לרבות חציבה ופירוק 

 יסוד הבטון הקיים ופינוי השטח לאחר מכן.

 1,500.00 יח'

01.08.04.0915 

התקנה ,הצבה ,וחיבור של מרכזית תאורה חדשה מסוג כלשהוא ,לזרם עד  

80X3ו חדש ,לרבות הארכה וחיבור של כבלים קיימים א 'ע"ג יסוד בטון קיים ו/א

 ו/או חדשים ,לרבות שילוט הכבלים והגידים ,קומפלט.

 1,600.00 קומפ'
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 2,038.00 יח' . SEL172  THEBNאספקה והתקנה שעון זמן אסטרונומי מסוג  01.08.04.0920

 839.00 יח' שעון זמן אסטרונומי מסוג "שכוי" תוצר בר אור.  01.08.04.0925

01.08.04.0930 

אספקה והתקנה התקנת שעון זמן או בקר מסוג כלשהו במרכזית תאורה )שעון 

או בקר יסופק ע"י אחרים (,לרבות האביזרים  והציוד  הנלווה  )אביזרים  וציוד  

 נלווה ימדדו בנפרד (וחיווט בהתאם לתוכנית ומפרט.

 168.00 יח'

01.08.04.0935 

על עמוד חח"י ו/או על הקרקע A 80 3Xודל עד שיפוץ מרכזית תאורה קיימת בג

כמפורט כולל בקר,  ,לרבות החלפת כל הרכיבים החשמליים של המרכזיה,

בתוכנית החשמלית של המרכזיה ,לרבות מגענים ,מא"זים ,מפסקים ,בוררי 

פיקוד ,מנורות סימון ,גופי חימום ,מאווררים ,תא פוטו אלקטרי ,וכל הנדרש לפי 

ות ,לרבות שלטיסנדביץ',מספורחוטים ,חווט ,תיקוני פחחות התוכניות החד קוי

 ,צביעה ,חיזוק וכו',כמפורט בתוכניות.

 13,000.00 יח'

    

 

 

01.08.04 

 

 

 יחידות פיקוד ובקרה

  

 

 

 

01.08.04.0945 
מתוצרת מנולינקס  PLCאספקה והתקנת יחידת קצה לפיקוד ובקרה בטכנולוגיית 

 אושר., או שו"ע מND-PLC-1P-MAדגם 
 520.00 יח'

01.08.04.0950 
לפיקוד ובקרה מתוצרת מנולינקס  RFאספקה והתקנת יחידת קצה אלחוטית 

 שו"ע מאושר. , אוLEDNET RF , אוND-RF-2P-MA-25דגם 
 520.00 יח'

01.08.04.0960 

מתוצרת יישומי  ELNET - LTאספקה והתקנת מונה אנרגיה תלת פאזי דגם 

נה על פס דין, כולל משנה זרם, ומתאם תקשורת בקרה או ש"ע מאושר, להתק

ADAM RS485 ל- RS232 ,כולל חיווט כנדרש עד להפעלה מחדר הבקרה ,

 קומפלט.

 1,800.00 יח'

01.08.04.0965 

דגם  IBMאספקה והתקנת שרת למועצה דגם למוקד של המועצה תוצרת  

X33000  או ש"ע מאושר, כוללUPS  תוצרתADVICE  PRV650  או ש"ע

או ש"ע מאושר לרבות  WIZCONדגם  HMIאושר, כולל ראוטר כולל תוכנת מ

אפליקציית ניהול מרכזיות, ניהול אירועים ותקלות ובקרת הספק, כמוגדר במפרט 

 הטכני בנספח השרטוטים ובכפוף להוראות המזמין וככל שיידרש.

 

 58,000.00 יח'

01.08.04.0970 
 IOשעון אסטרונומי מובנה, כניסות אספקה והתקנה בקר למרכזיית תאורה כולל 

, מפסק גבול, ספק כח וסוללת NVRדיגילטי ואנלוגי  כולל חיווט המרכזיה, חיבור 

שעות, תכנות, התקנה וחיווט בקר תאורה וכל הציוד הנדרש, לרבות  8גיבוי ל 

 18,000.00 קומפ'
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או מנורה \ו MENOLINX, ספק, תוצרת RF \מסאטר  PLCמתאם תקשורת, 

תוצרת  GIS LIGHT CONTROLאו דגם \ו T/ITC3000פיקוד ובקרה דגם 

LEDNET.הכל בהתאם להוראות המפרט הטכני , 

       

    אביזרים ושונות  01.08.05

01.08.05.0005 
" להתקנה עה"ט ו/או תה"ט, לזרם CEKON( מבודד "6)שעה  CEEבית תקע  

 , תוצרת "פאלאזולי" . IP67א', אטום  16*3
 00.78 יח'

01.08.05.0010 
" להתקנה עה"ט ו/או תה"ט, לזרם CEKON( מבודד "6)שעה  CEEבית תקע  

 , תוצרת "פאלאזולי" . IP67א', אטום  32*5עד  
 84.00 יח'

01.08.05.0015 
, תוצרת IP67א', אטום  16*3" לזרם CEKON( מבודד "6)שעה  CEEתקע  

 "פאלאזולי" . 
 72.00 יח'

01.08.05.0020 
, IP67א', אטום  32*5" לזרם עד  CEKON( מבודד "6)שעה  CEEתקע  

 תוצרת "פאלאזולי" . 
 90.00 יח'

01.08.05.0025 

" + מפסק בעומס, מחוברים CEKON( מבודד "6)שעה  CEEיחידת בית תקע  

א', אטום  32*3בנעילה מיכנית )אינטרלוק( להתקנה עה"ט ו/או תה"ט, לזרם עד  

IP55. "תוצרת "פאלאזולי ,  

 330.00 יח'

01.08.05.0030 
מא"ז  1ב.  -א'; CEE 5*16ח"ק תלת פאזי מסוג  1יחידת בתי תקע הכוללת: א.  

 תוצרת "פאלאזולי".  -;16A*3תלת פאזי לזרם 
 348.00 יח'

 444.00 יח' א' אינטגרלי ביחידת בתי התקע הנ"ל. 40*4ממסר פחת   01.08.05.0035

01.08.05.0040 

ח"ק  2ב.  -א':  CEE 5*16ח"ק תלת פאזי מסוג  1כוללת: א. יחידת בתי תקע ה 

מזא"ז חד פאזי  1ד.  -;16A*3מא"ז תלת פאזי לזרם  1ג.  -;16Aחד פאזיים 

 . תוצרת "ניסקו". 16Aלזרם 

 671.00 יח'

 384.00 יח' א' אינטגרלי ביחידת בתי התקע הנ"ל. 40*4ממסר פחת   01.08.05.0045

01.08.05.0050 

לסטיק אטומה בפני התזה ואבק עם קלפה  עבור  מאזי"ם, תוצרת קופסת פ 

א', ב. בית  32X5לזרם  CEE"פאלאזולי" או ש"ע  עם הציוד הבא: א. בית תקע 

א' ד. מא"ז  16א' ג.בית תקע חד פאזי תקן ישראלי לזרם 16X5לזרם  CEEתקע 

מא"ז חד  א'. ו. 16ק"א. ה. מא"ז תלת פאזי כנ"ל לזרם  6א'  32תלת פאזי לזרם 

 א'. 0.03א' וזרם זליגה  40X4ק"א. ז.ממסר פחת  6 -א'  16פאזי לזרם 

 1,199.00 קומפ'
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01.08.05.0055 

א',  25א' ועד  1-מנתק הספק למנוע עם הגנה טרמית מתכווננת, לזרם מ 

" תוצרת MS325לפחות, דגם " IP55)בהתאמה למנוע( עם קופסת הגנה אטומה 

"ABB . " 

 396.00 יח'

01.08.05.0060 
או ש"ע  ABBוולט, תוצרת  400וולט ו/או  230סליל חוסר מתח אינטגרלי למתח  

 עבור מנתק ההספק הנ"ל.
 276.00 יח'

 30.00 יח' " תוצרת "ניסקו". N-1א', עה"ט, דגם " 16וולט,  220בית תקע יחיד   01.08.05.0065

 38.00 יח' " תוצרת "ניסקו". N-2א', דגם " 16וולט  220בתי תקע  2קופסת   01.08.05.0070

 46.00 יח' " תוצרת "ניסקו". N-3א', דגם " 16וולט  220בתי תקע  3קופסת   01.08.05.0075

 54.00 יח' " תוצרת "ניסקו". N-4א', דגם " 16וולט,  220בתי תקע  4קופסת   01.08.05.0080

 67.00 יח' " תוצרת "ניסקו". N-6א', דגם " 16וולט,  220בתי תקע  6קופסת   01.08.05.0085

 41.00 יח' ", תוצרת "ניסקו". NW-1Aא', עה"ט, מוגן מים, דגם " 16בית תקע חד פאזי   01.08.05.0090

01.08.05.0095 
 6א' כושר ניתוק  25מזא"ז לזרם עד  1א', עם  16בתי תקע חד פאזים  3יחידת  

 ", תוצרת "ניסקו". N-310ק"א, דגם "
 198.00 יח'

01.08.05.0100 
לחצן הפסקת חשמל תה"ט ו/או עה"ט, עם זכוכית ופטיש לשבירה, תוצרת  

 "טלמכניק". 
 258.00 יח'

01.08.05.0105 
תה"ט, תוצרת  XAL-B102קופסא עם לחצן פטריה אדום מסוג רגיל פתוח, דגם 

 "טלמכניק". 
 216.00 יח'

01.08.05.0110 
אטומה לחדירת מים, עם  CIא' עם קופסת  20*3מפסק פקט בעומס לזרם  

 מצמד למפסק, להתקנה עה"ט ו/או תה"ט, תוצרת "קלוקנר מילר". 
 174.00 יח'

01.08.05.0115 
" D-07P, דגם "IP55מ"מ, אטומה  70תיבת הסתעפות מפוליקרבונט בקוטר  

 תוצרת "ע.ד.א פלסט".
 26.00 יח'

01.08.05.0120 
" תוצרת D-24P"מ, דגם "מ 190*150*80תיבת הסתעפות כנ"ל אך במידות  

 כנ"ל.
 58.00 יח'

01.08.05.0125 
" תוצרת D-5Pמ"מ, דגם " 200*200*100תיבת הסתעפות כנ"ל אך במידות  

 כנ"ל.
 102.00 יח'

01.08.05.0130 
 360*250*130תיבת הסתעפות כנ"ל אך עם פלטת מתכת פנימית במידות  

 " תוצרת כנ"ל.DI-4-130מ"מ, דגם "
 114.00 יח'

01.08.05.0135 
" DI-4-150מ"מ, דגם " 360*250*150תיבת הסתעפות כנ"ל אך במידות  

 תוצרת כנ"ל.
 126.00 יח'

01.08.05.0140 
" DI-46-150מ"מ, דגם " 500*360*150תיבת הסתעפות כנ"ל אך במידות  

 תוצרת כנ"ל.
 246.00 יח'
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01.08.05.0145 

וגמר אלקטרוסטטי, עם גב מ"מ עובי צבוע יסוד  2ארון תקשורת מפח דקופירט  

ס"מ,  40*60*25ס"מ עובי, עם דלתות, ובמידות מינימליות של  2מעץ מהוקצע 

 מאושר ע"י בזק.

 588.00 יח'

01.08.05.0150 
ס"מ, המדידה לפי שטח פני הלוח במ"ר.  25ארון תקשורת כנ"ל אך במידת עומק 

 ס"מ. 60*80*25במידות 
 2,098.00 מ"ר

01.08.05.0155 
מחיר לארון תקשורת מסוג ובמידות כלשהן עבור מנעול רב בריח מאושר תוספת 

 ע"י "בזק".
 329.00 יח'

01.08.05.0160 
תוספת מחיר לארון תקשורת מסוג כלשהוא עבור מחיצה פנימית מפח להפרדת 

 ס"מ. 60*60תקשורות ודלת מפח במידות עד 
 324.00 מ'

01.08.05.0165 
עול רב בריח, ידית נעילה, גב עץ וסמל בזק ארון פוליאסטר משוריין כולל מנ

 " תוצרת "ענבר". S-250מ"מ דגם " 330460X190Xבמידות 
 1,079.0.0 יח'

01.08.05.0170 

תשלומים  בגין ביצוע בדיקות חשמל, ע"י בודק חשמל מוסמך פרטי לכל עבודה 

שבמסגרת מכרז/חוזה זה, ו/או לכל מתקן קיים אחר גם אם בוצע ע"י אחרים 

א', עד להמצאת אישור בדיקה ללא  160*3ו חיבור החשמל הראשי הינו עד ושב

 הסתייגויות.)לרבות הצהרת חשמלאי שביצע את מתקן החשמל(.

 2,200.00 יח'

01.08.05.0175 
א', עד  160*3תשלומים כנ"ל אך לעבודה שבה חיבור החשמל הראשי הינו מעל 

 א' ועד בכלל. 630*3
 2,500.00 יח'

01.08.05.0180 
א', עד  630*3תשלומים כנ"ל אך לעבודה שבה חיבור החשמל הראשי הינו מעל 

 א' ועד בכלל. 1,000*3
 3,700.00 יח'

01.08.05.0185 

תשלומים בגין ביצוע בדיקות חשמל, ע"י בודק מטעם חברת החשמל, כאשר 

תשלום האגרה לבדיקות מבוצע ע"י המזמין ישירות לחברת החשמל, לכל עבודה 

מכרז/חוזה זה ו/או כל מתקן קיים אחר, גם אם בוצע ע"י אחרים, ושבו  שבמסגרת

א', עד המצאת אישור בדיקה ללא  160*3חיבור החשמל הראשי הינו עד 

 הסתייגויות.

 2,200.00 יח'

01.08.05.0190 
א', עד  160*3תשלומים כנ"ל אך לעבודה שבה חיבור החשמל הראשי הינו מעל 

 א' ועד בכלל. 630*3
 2,200.00 יח'

01.08.05.0195 
א', עד  630*3תשלומים כנ"ל אך לעבודה שבה חיבור החשמל הראשי הינו מעל 

 א' ועד בכלל. 1,000*3
 3,000.00 יח'
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01.08.05.0200 

קו"וט, חיבורי הפיקוד, ואביזרי העזר, כולל    6חיבור מכונה או מכשיר בהספק עד 

רין מתכתי מצופה פלסטיק ממ"ר וצינור שרשורי משו 2.5X5בחתך  XLPEכבל 

מ', מחברי אנטיגון אטומים,  מוצא החיבור במפסק  5מ"מ ובאורך עד  25בקוטר 

 ההפעלה, כולל חיבור במכונה בשלמות.

 329.00 קומפ'

01.08.05.0205 
ממ"ר וצינור   XLPE 105Xקוו"ט עם כבל    15חיבור מכונה כנ"ל אך להספק עד 

 מ"מ. 38בקוטר  שרשורי מתכתי משורין מצופה פלסטי
 403.00 יח'

01.08.05.0210 
וולט, עם הגנה נגד ברקים ומתחי יתר, עם  220תא פוטואלקטרי למתח  

 אפשרות כיוונון תוצרת "פינדר" , עם גגון פח מגולוון. 
 240.00 יח'

01.08.05.0215 
" על אביזר חשמל ו/או תקשורת, עם DYMOשלט פלסטי עם הדפסת מכונת "

 מזין ומס' מעגל מזין.ציון מס' לוח 
 2.00 יח'

01.08.05.0220 
ס"מ  מוצמד לקיר ע"י ברגי "פטנט" ודיבלים ליד  210Xשלט סנדביץ במידות עד 

 אביזר חשמל  ו/או תקשורת סופי, עם ציון מספר לוח מזין ומספר מעגל.
 10.00 יח'

01.08.05.0225 
נסטרוקציה על ידי ס"מ מוצמד לקו 210Xשלט "סנדביץ" בקליט קשיח במידות עד 

 ברגי פטנט מגולוונים . נוסח הרישום כפי שיקבע ע"י המזמין.
 10.00 יח'

01.08.05.0230 
ס"מ מותקן במקום שעליו יורה המזמין עם נוסח  1010Xשלט "סנדוויץ" במידות 

 כיתוב בשלט כפי שידרוש המזמין.
 18.00 יח'

01.08.05.0235 

ווט מתוצרת "עין השופט "או 26וט עד ו13מגש ציוד לנורת פלור 'קומפקטית  

מקורי של יצרן הציוד ,מותאם להתקנה בתוך כדור התאורה הנ"ל ו/או בתחתית 

או מגש ציוד כנ"ל אך -ווט, ו125או מגש ציוד כנ"ל אך לנורת כספית עד  -העמוד, ו

 ווט.150ווט עד  70 -מ  LEDלנורת 

 144.00 קומפ'

01.08.05.0240 

תאורה בודד בתחתית העמוד עם בידוד כפול עם גגון , עם  מגש אביזרי עזר לגוף

 4והגנה פלסטית למא"זים עם  C60N M.Gא' דגם  10מא"ז חד פאזי לזרם 

" כמפורט בתוכניות, עם DEPANGNEקומות   תוצרת " 3מהדקי הסתעפות 

"  עם כבל DEPANGNE" תוצרת "888-2מהדקי יציאה לפנסים דגם המגש"

 המגש וגוף התאורה, המתחבר ע"י מהדקי תקע שקע. ממ"ר בין 1.5*3ט.ב.ט 

 400.00 יח'

01.08.05.0245 

מ"מ עובי  1.5מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפח מגולוון 

עם גגון פח,או פי.וי.סי תוצ' "כפר מנחם  עם  מא"ז חד פאזי עם ניתוק אפס לזרם 

מהדקי הסתעפות כדגם  4עם א' ע"ג נייר פרשפן והגנה פלסטית למא"זים  10

"COPAK-2" ו/או "COPAK-3" תוצרת "SOGEXI כמפורט בתוכניות ע"ג נייר "

" עם PHONIX" תוצרת "PIK-PE/L/NTפרשפן, עם מהדקי יציאה לפנסים דגם "

ממ"ר בין המגש וגוף התאורה,  1.5*3פס הארקה במגש עם כבל ט.ב.ט 

 440.00 יח'
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 המתחבר ע"י מהדקי תקע שקע.

01.08.05.0250 

מגש אביזרי עזר עם בידוד כפול  לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד עם קופסא 

א' ע"ג נייר  10אטומה מחומר מבודד   עם  מא"ז חד פאזי עם ניתוק אפס לזרם 

" ו/או COPAK-2מהדקי הסתעפות כדגם " 4פרשפן והגנה פלסטית למא"זים עם 

"COPAK-3" תוצרת "SOGEXIג נייר פרשפן, עם מהדקי " כמפורט בתוכניות ע"

" עם פס הארקה במגש PHONIX" תוצרת "PIK-PE/L/NTיציאה לפנסים דגם "

ממ"ר בין המגש וגוף התאורה, המתחבר ע"י מהדקי תקע  1.5*3עם כבל ט.ב.ט 

 שקע.

 570.00 יח'

01.08.05.0255 
 2-מזא"זים ו 2גופי תאורה על עמוד, כולל  2תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור 

 ם.כבלי
 120.00 יח'

01.08.05.0260 
 3מזא"זים ו  3גופי תאורה על עמוד, כולל  3תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור 

 כבלים.
 190.00 יח'

01.08.05.0265 
 4מזא"זים ו  4גופי תאורה על עמוד, כולל 4תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור

 כבלים.
 240.00 יח'

01.08.05.0270 

בגובה כלשהיא, עבור בית תקע חד פאזי מוגן תוספת מחיר לעמוד תאורה מסוג ו

על העמוד בגובה כלשהיא, לרבות כבלים,מא''ז  IP54דרגת הגנה  CEEמים דגם 

 חד פאזי במגש, חיווט וכו'.

 180.00 יח'

 84.00 יח' תוספת מחיר למגש מסוג כלשהוא עבור מא''ז חד פאזי נוסף למטרות שונות. 01.08.05.0275

 84.00 יח' מחיר למגש מסוג כלשהוא עבור מהדקי הכנה מופרדים פיזית לרמקולים. תוספת 01.08.05.0280

01.08.05.0285 
תוספת מחיר למגש מסוג כלשהוא עבור התקנת משנקים אלקטרוניים )לא כולל 

 מחיר המשנק הנמדד בנפרד( לרבות כבלים וכל ציוד עזר נדרש.
 120.00 יח'

01.08.05.0290 

ממ''ר  6x2ר משוריין על עמוד ח''ח עם כבל חיבור ארגז אביזרים מפוליאסט

ק''א  10א' חד פאזי כושר ניתוק   16ט.ב.ט. בין המגש לבין הרשת, עם מא''ז 

, ולרבות 08 -לפחות, עם מהדקים ושאר הפריטים המפורטים במפרט הכללי 

 טיפול בח''ח לצורך חיבור הכבל לרשת התאורה, שעל עמודי ח''ח.

 216.00 יח'
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01.08.05.0295 

ווט לרבות  250ארגז אביזרים מפוליאסטר משוריין עם ציוד לנורת נל''ג עד 

ווט, מצת אלקטרוני,  250מהדקי כניסה ויציאה מחרסינה, נטל לנורת נל''ג עד 

, עם כל החיזוקים לעמוד של ח''ח מכל סוג שהוא, עם 0.92קבל לכופל הספק 

 וכבל לגוף התאורה. צינור וכבלי הזנה מרשת ח''ח, ויציאה של צינור

 360.00 יח'

01.08.05.0300 
ניתוק ופירוק מגש אביזרי עזר קיים בתחתית עמוד תאורה מסוג כלשהוא, 

 ומסירתו למחסן המזמין תמורת זיכוי.
 120.00 יח'

01.08.05.0305 
התקנה בלבד של מגש אביזרי עזר  בתחתית עמוד תאורה מסוג כלשהוא, 

 רת זיכוי.שיסופק ע"י מחסן המזמין תמו
 120.00 יח'

01.08.05.0310 

ביצוע עבודות הזנה לעמודי תאורה כתוצאה משינויים שמבוצעים ע"י חברת 

החשמל ברשת עילית שכוללת הזנות קרקעיות , שינויים בתוואי וביצוע הזנה 

 חדשה , הכל עפ"י דרישות חח"י.

 1,319.00 קומפ'

01.08.05.0315 
שהוא ,באמצעות צביעה עם שבלונה .בגוון  מספור עמוד תאורה קיים מכל סוג

 ובמס 'ספרות שיורה המפקח.
 85.00 יח'

 85.00 יח' מספור כנ"ל אך של מרכזית תאורה קיימת ,מכל סוג וגודל שהוא. 01.08.05.0320

01.08.05.0325 

מ 10ניקוי עמוד תאורה וזרועות מתכתיים קיימים מסוג כלשהוא ,ובגובה עד  

חלודה קיימים )לרבות שימוש בחומרי ניקוי תקניים ',מכל צבע ,לכלוך ו

שכבות  2-המתאימים  להסרת קורוזיה בסמוך לים( ,וצביעה כללית של העמוד ב 

או -שכבות צבע עליון בגוון שיורה המפקח, ו2-"מגינול אפור" )צבע מקשר (וב 

 צביעה במפעל באמצעות בתנור.

 780.00 יח'

 880.00 יח' מ'.12תאורה וזרועות כנ"ל ,אך בגובה עד  ניקוי וצביעה עמוד  01.08.05.0330

 1,400.00 יח' מ'.18ניקוי וצביעה  עמוד תאורה וזרועות כנ"ל ,אך בגובה עד   01.08.05.0335

01.08.05.0340 

, המוצבת על הקרקע A 803Xניקוי מבנה מרכזית תאורה מתכתית בגודל עד 

ית של המרכזיה מבפנים ומבחוץ ב ,מכל צבע ,לכלוך וחלודה קיימים ,וצביעה כלל

שכבות צבע עליון בגוון שיורה 2-שכבות "מגינול אפור" )צבע מקשר (וב 2 -

 המפקח.

 750.00 יח'

01.08.05.0345 
, המוצבת על הקרקע. אך A 803Xניקוי מבנה מרכזית תאורה כנ"ל אך בגודל עד 

 עשויה מארונות פוליאסטר משוריין.
 600.00 יח'

01.08.05.0350 
  A 1603Xעד  100A 3 X-ניקוי וצביעה מבנה מרכזית תאורה כנ"ל אך בגודל מ 

 המוצבת על הקרקע.
 900.00 יח'

01.08.05.0355 

גיזום ענפים אשר פוגעים פיזית :בעמוד התאורה, בזרוע והפנס, ו/או מפריעים 

מ' והעברת הגזם  5בעמוד תאורה שבגובה שעד בכלל   -לפיזור האור של הפנס  

 קומפלט.-לה של  המועצה לרבות כל הישוביםת למזב

 108.00 יח'
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 144.00 יח' מטר.12מ' ועד בכלל  5כנ"ל אך בעמוד תאורה שבגובה שמעל   01.08.05.0360

 144.00 יח' מטר.12מ' ועד בכלל  5כנ"ל אך בעמוד תאורה שבגובה שמעל   01.08.05.0365

 228.00 יח' מטר.18מ' ועד בכלל  12מעל  נ"ל אך בעמוד תאורה שבגובה ש-כ 01.08.05.0370

 192.00 יח' כנ"ל אך עמוד חברת חשמל. 01.08.05.0375

01.08.05.0380 
 A 100X 3בדיקת כופל הספק )עם מכשיר מתאים(, במרכזית תאורה קיימת מ 

 , המוצבת על הקרקע ,ומסירת הנתונים בכתב למפקח.A  160 X  3ועד 
 168.00 יח'

01.08.05.0385 
דיקה ורישום של עומסים )לכל מעגל וכללי( למרכזית תאורה אחת מכל גודל ב

 וסוג שהוא,  ומסירת הרישומים למפקח.
 60.00 יח'

01.08.05.0390 

חפירה וחציבה ביסוד בטון לעמוד תאורה קיים ,והכנסת שרוול/צינור בקוטר  

זנת מ"מ, רזרבה קיים( לצורך ה 80מ"מ )או שימוש בצינור/שרוול בקוטר 80

 המשך קו תאורה קיים.

 216.00 יח'

01.08.05.0395 

חפירה וחציבה ביסוד בטון למרכזיית  תאורה קיים ,והכנסת שרוול/צינור בקוטר  

מ"מ, רזרבה קיים( לצורך הזנת  קו  80מ"מ )או שימוש בצינור/שרוול בקוטר 80

 תאורה קיים או חדש.

 390.00 יח'

01.08.05.0400 

מ' והוצאתו מהשטח  5מוד תאורה בגובה של עד בכלל פרוק יסוד בטון של ע

למזבלה של  המועצה לרבות כל הישוביםת ,ומילוי הבור של היסוד בשכבות של 

 קומפלט. -כורכר גרוס עם הדוק כל שכבה אשפרה ויישור פני השטח 

 180.00 קומפ'

01.08.05.0405 
,של הסעיף  ס"מ מעל שכבת הכורכר 15הוספת חול ים מסונן נקי בשכבה של  

 קומפלט.-כ פי אלה הקימות בקרבת הבור -הקודם ,וריצוף המקום במרצפות  
 270.00 קומפ'

01.08.05.0410 
-כנ"ל אך במקום ריצוף לבצע שכבות אספלט כפי אלה הקיימות בקרבת הבור  

 קומפלט.
 192.00 קומפ'

01.08.05.0415 

מ',  12עד בכלל    מ' 5פרוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה שבין מעל  

והובלת היסוד בטון למקום שיורה המפקח  ,ומילוי הבור של היסוד בשכבות של 

 קומפלט.-כורכר גרוס עם הדוק כל שכבה אשפרה, ויישור פני השטח  

 460.00 קומפ'

01.08.05.0420 
ס"מ מעל שכבת הכורכר, של הסעיף  15הוספת חול ים מסונן נקי בשכבה של  

 קומפלט. -כפי אלה הקיימות בקרבת הבור  -מקום במרצפות  הקודם ,וריצוף ה
 540.00 קומפ'

01.08.05.0425 
-כנ"ל אך במקום ריצוף לבצע שכבות אספלט כפי אלה הקיימות בקרבת הבור  

 קומפלט.
 680.00 קומפ'
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01.08.05.0430 

מ', אשר נפגע 12מ' ועד בכלל    5ייצוב עמוד תאורה נטוי בגובה של מעל  

או נטייתו מכל סיבה אחרת כולל הידוק אדמה, ומילוי שכבות כפי  בתאונה

 קומפלט.-השכבות בסביבה מידית והחזרת פני השטח למצב הסביבה הסמוכה  

 740.00 קומפ'

 170.00 יח' מחזיק דגלים לעמוד תאורה מסוג ובגובה כלשהוא לשני דגלים ,מברזל מגולוון. 01.08.05.0435

01.08.05.0440 

זיק דגלים כפול לעמוד תאורה, שיסופק ממחסני  המועצה, מסוג של התקנת מח

חבקי מתכת,  2מוטות מתכת  התפוסים לעמוד עם  2 -מחזיק דגלים המורכב מ

צדי העמוד באופן אנכי ,מברזל  2-ובגובה כלשהוא לשני דגלים המתוחים ב

 מוטות. 2-סטים של חבקים ו 2המחיר להתקנת  -מגולוון.

 120.00 יח'

01.08.05.0445 

מחזיק דגלים כפול לעמוד תאורה )עפ"י פרט המצו"ב(, מסוג של מחזיק דגלים 

חבקי מתכת, ובגובה  2מוטות מתכת  התפוסים לעמוד עם  2 -המורכב מ

 -צדי העמוד באופן אנכי מברזל מגולוון  2-כלשהוא לשני דגלים המתוחים ב

 מוטות. 2-סטים של חבקים ו 2המחיר להתקנת 

 300.00 יח'

01.08.05.0450 
מ'  2דגלים  מסוג כלשהוא )שיסופק ע"י  המועצה|( במידות  2התקנה ופרוק  

 מ' רוחב, כל דגל. 1גובה, 
 140.00 יח'

01.08.05.0455 
ניתוק קו הזנה מעמוד תאורה קיים בתאום עם  המועצה, ולפי כל כללי הבטיחות 

 הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, כולל שילוט אזהרה מתאים.
 60.00 ח'י

01.08.05.0460 
פלטה דקורטיבית לתחתית עמוד תאורה מסוג כלשהוא, מבנה הפלטה מרובעת 

 ג'. -או עגולה, בהתאם לחתך העמוד,כדוגמת ברנע ב'ו
 300.00 יח'

01.08.05.0465 

 CIאספקה והתקנת קופסת חיבורים עם קלפה מפוליאסטר משוריין, או קופסת 

ס"מ, כולל מהדקים, מבטיח חצי  15*15*10, במידות IP65בדרגת הגנה 

, עבור ג"ת המותקנים על עמוד, כולל אטמים 10KA / 6ACקוטבי -אוטומטי דו

 ו/או אביזרי התחברות לצנרת וכל חלקי העזר הנדרשים.

 180.00 יח'

01.08.05.0470 
 RALאספקה והתקנת של זרועה כפולה לחיבור אנכי לעמוד לשני פנסים בצבע 

 מין.על פי דרישת המז
 420.00 יח'

       

    גופי תאורה 01.08.06
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01.08.06.0005 

כוללים: אספקת תוכנית ממוחשבת של חישוב תאורה  06המחירים בתת פרק זה 

לרבות התאמה למדידות רמות תאורה בשטח כחלק מתוכניות עדות בגמר 

ללא  -העבודה )לרבות כיוונון זוית הארה של הגופי תאורה בהתאם לנדרש( 

 וספת מחיר.ת

 0 קומפ' 

01.08.06.0010 

גוף תאורה לשילוט רחובות ממסגרת אלומיניום אנודייז ,עם צירים מנירוסטה ,עם 

ווט ,עם 18הדפנות ,עם ציוד ושתי נורות פלורסנט  2כסוי פוליקרבונט אופלי,ב  

,נטלים מיני 0.92 -בתי נורה בלתי שבירים ,עם קבלים לשיפור כופל ההספק ל 

,עם שילוט VDEשנים אחריות ,עם מדלקים נושאי תקן  5ן השופט ", סייז "עי

מקצועי משני צידי גוף התאורה ,ולרבות כל אביזרי העזר הדרושים להתקנתו על 

 עמוד תאורה מסוג ובגובה כלשהוא. 

 1,079.00 יח'

 72.00 יח' ".OSRAMווט תוצרת "26ווט עד 13נורת פלורסנט קומפקטית בהספק   01.08.06.0015

 96.00 יח' ".OSRAMווט תוצרת "125ווט עד  50נורת כספית  בהספק   01.08.06.0020

 98.00 יח' ווט תוצרת "ג'נרל אלקטריק ". 150ווט עד  70נורת נתרן לחץ גבוה בהספק   01.08.06.0025

 195.00 יח' ווט תוצרת כנ"ל.150ווט עד  70נורת מטל הלייד בהספק   01.08.06.0030

 240.00 יח' ווט תוצרת כנ"ל. 400ווט עד  250נורת מטל הלייד בהספק   01.08.06.0035

 480.00 יח' ווט תוצרת כנ"ל.  1500ווט עד  1000נורת מטל הלייד בהספק  01.08.06.0040

 500.00 יח' וואט 2000נורה דו קוטבית  01.08.06.0045

 420.00 יח' .  OVFCSYמכסה לגוף תאורה   01.08.06.0050

 360.00 יח' מטל הלייד .  /LEDווט,  250מגש ציוד עד  01.08.06.0055

01.08.06.0060 
" )תמרור למעבר חציה( עם ציוד 8-" תקני ,או "ה'7-תמרור מואר מסוג "ג '

 הדלקה עם נורות מסוג "לד" עם ציוד הדלקה אלקטרוני מתאים. 
 יח'

2000.00 

 

01.08.06.0065 

" תקני ,עם ציוד הדלקה 7-מרור מואר מסוג "ג 'פירוק והתקנה )העתקה( של ת

", או עם נורות מסוג "לד" עם ציוד הדלקה RSווט ,תוצרת  "LED  150ונורת 

 אלקטרוני מתאים. 

 400.00 יח'

01.08.06.0070 
"עם ציוד ונורות פלורסנט מתאימות, או עם 48-תמרור מואר כנ"ל אך מסוג "ב 

 וני מתאים תוצרת כנ"ל.נורות מסוג "לד" וציוד הדלקה אלקטר
 1,079.00 יח'

01.08.06.0075 
" עם ציוד ונורות פלורסנט מתאימות, או עם 49-תמרור מואר כנ"ל אך מסוג "ב 

 נורות מסוג "לד" וציוד הדלקה אלקטרוני מתאים, תוצרת כנ"ל.
 1,079.00 יח'
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01.08.06.0080 
ט מתאימות, או עם "עם ציוד ונורות פלורסנ50-תמרור מואר כנ"ל אך מסוג "ב 

 נורות מסוג "לד" וציוד הדלקה אלקטרוני מתאים, תוצרת כנ"ל.
 1,079.00 יח'

01.08.06.0085 
ס"מ )ללא ציוד (מסוג וגוון כלשהוא עם 30כדור פוליקרבונט לתאורה בקוטר  

 "מותאם לראש עמוד כלשהוא )עם המתאמים(.DISANO,תוצרת " U.Vהגנת .
 360.00 יח'

 456.00 יח' ס"מ.40כדור פוליקרבונט כנ"ל אך בקוטר   01.08.06.0090

 659.00 יח' ס"מ.50כדור פוליקרבונט כנ"ל אך בקוטר   01.08.06.0095

 719.00 יח' ס"מ.60כדור פוליקרבונט כנ"ל אך בקוטר   01.08.06.0100

01.08.06.0105 
לובר רפפות אלומיניום לכדורים הנ"ל )מותאם לקוטר הכדור (תוצרת  

"DISANO ." 
 228.00 יח'

01.08.06.0110 

  LEDווט, עם ציוד אינטגרלי מקורי, עם נורת LED  150גוף תאורת רחובות 

"תוצרת  OVD15"או "OVY15.דגם הגוף  "G.Eווט טובולרית תוצרת  150

"CROUSE-HINDS .)עקומת הפיזור לא תשנה את מחיר גוף התאורה( " 

 1,319.00 יח'

01.08.06.0115 

     LEDווט, עם ציוד אינטגרלי מקורי ,עם נורת LED  150ורת גדר ביטחון  גוף תא

.דגם הגוף  מאושר ע"י פיקוד העורף  )עקומת G.Eווט טובולרית תוצרת  150

 הפיזור לא תשנה את מחיר גוף התאורה(.

 1,100.00 יח'

01.08.06.0120 

או בגמר גבישי /מ"מ ,לבן אופל, )חלבי (, ו400גוף תאורת חוץ כדורי בקוטר   

ווט  150עד    70-מ   LED,ו/או בצבע כלשהוא ,מפוליקרבונט ,עם ציוד ונורת 

אינטגרליים ,עם לובר רפפות מאלומיניום ,עם כבל החיבור בין הפנס לבין מגש 

מבטחים ומהדקים. )מגש מבטחים ומהדקים נמדד בנפרד (, תוצרת   

"DISANO ." 

 899.00 יח'

 1,079.00 יח' מ"מ, תוצרת כנ"ל. 500ורת חוץ כנ"ל אך בקוטר   גוף תא 01.08.06.0125

01.08.06.0127 

גרמניה  AEGתוצרת  RONDOLUXEגוף תאורה דקורטיבי לתאורת חוץ דגם 

IP65  יציקת אלומיניום, או שווה ערך מאושר לנורתLED  מזווד עם ציוד הצתה

קס, עדשה מזכויכצ , כולל רפלקטור מאלומיניום מלוטש עם ציפוי קורלו150Wעד 

 קסנון או מט"ל הלייד יבואן ש.מ יוניברס LEDמחוסמת ונורה 

 1,750.00 יח'

01.08.06.0130 

מ"מ , בעל מבנה יציקת אלומיניום בלחץ צבוע  570גוף תאורה דקורטיבי בקוטר 

בצבע פוליאסטר בגוון לפי דרישה , הג"ת כולל מע' אופטית אלומניום מלוטש 

אנודייז .מפרט טכני של הג"ת :עדשה אקרילי או  מצופה 99.95%וטהור 

נשם בהיקף העדשה , ציוד הדלקה אינטגרלי ע"ג מגש נשלף \פוליקרבונט , אטם

הלייד , התקנה על צינור -ומטלLEDתקע , מתאים לציוד \בעזרת שקע

ותוצ' אור   ED-EDISONווט.הג"ת דגם  70, 100, 150מתאים להספקים \2.5"

 עד מהנדסים .  

 1,319.00 יח'



  

       אפר הנדסה \עיריית קרית שמונה  שמורות הזכויות כל             249מתוך  224עמוד 
 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת

 

01.08.06.0135 

 LED 250ווט, עם ציוד אינטגרלי מקורי, עם נורת  LED 250גוף תאורת רחובות 

"תוצרת  OVD25"או "OVY25.דגם הגוף  "G.Eווט טובולרית תוצרת  

"CROUSE-HINDS .)עקומת הפיזור לא תשנה את מחיר גוף התאורה( " 

 1,379.00 יח'

01.08.06.0140 

 LED 250ווט, עם ציוד אינטגרלי מקורי, עם נורת  LED 250גוף תאורת רחובות 

)עקומת  RAGNIתוצרת  600. דגם הגוף אריין G.Eווט טובולרית תוצרת  

 הפיזור לא תשנה את מחיר גוף התאורה(. 

 1,450.00 יח'

01.08.06.0145 

 LED 250ווט ,עם ציוד אינטגרלי מקורי, עם נורת  LED 250גוף תאורת רחובות 

תוצרת איטליה   VP2מסוג  LUNOIDE.דגם הגוףG.Eובולרית תוצרת  ווט ט

 )עקומת הפיזור לא תשנה את מחיר גוף התאורה(. 

 1,450.00 יח'

01.08.06.0150 

 LED 400ווט ,עם ציוד אינטגרלי מקורי ,עם נורת  LED 400גוף תאורת רחובות 

  "תוצרתOVD40"או "OVY40.דגם הגוף  "G.Eווט טובולרית תוצרת  

"CROUSE-HINDS .)עקומת הפיזור לא תשנה את מחיר גוף התאורה( " 

 1,415.00 יח'

01.08.06.0155 
"תוצרת CFBווט ,דגם  "400ווט עד  LED  250גוף תאורת הצפה עם ציוד ונורת 

"COOPER ." 
 800.00 יח'

 4000.00 יח' בואן ארכה". וואט דו קוטבי דגם ארנה וויזן י 2000גוף תאורת הצפה "לאיצטדיון  01.08.06.0160

01.08.06.0165 
ווט מקוריים אינטגרליים בתוך  1000גוף תאורת הצפה עם ציוד ונורת מטל הלייד 

 '' . CROUSE-HINDS'' תוצרת ''KSL-1000גוף התאורה, דגם ''
 1,978.00 יח'

01.08.06.0170 

ליים )מסוג ווט מקוריים אינטגר1500גוף תאורת הצפה עם ציוד ונורת מטל הלייד 

' תוצרת EAGLEאוטורגולטור(, עם קבל מתכתי, בתוך גוף התאורה, דגם ''

''COOPER LIGHTING . '' 

 2,758.00 יח'

 3600.00 יח' וואט דו קוטבי".  2000תוצרת איטליה  S B Pג"ת הצפה לאיצטדיון דגם  01.08.06.0175

01.08.06.0180 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה ועם עדשת  G.Eתוצרת 

פוליקרבונט, עם זרוע צד אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ , צבועה בצבע זהה 

לפנס עם מתאם מתאים , מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד )הנמדד בנפרד(, דגם 

 געש". זרוע פרופיל " תוצרת " -"כוכב רחוב

 1,439.00 יח'

 4500.00 יח' וואט דו קוטבי דגם דייסנו 2000גוף תאורת  הצפה לאיצטדיון  01.08.06.0185

01.08.06.0190 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה ועם עדשת  G.Eתוצרת 

זרוע צד אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע זהה  פוליקרבונט, עם

לפנס עם מתאם מתאים , מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד )הנמדד בנפרד(, דגם 

"HIDRA ."תוצרת "אור עד מהנדסים " 

 1,199.00 יח'

01.08.06.0195 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת  G.Eתוצרת 

לפחות,עם טבעת הקפית  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

ודלת מיציקת אלומניום בלחץ ועם עדשת זכוכית שקופה ומחוסמת, עם כיפה 

אטומה מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע פוליאסטר עמיד בכל תנאי מזג 

האוויר ובגוון שיקבע ע"י המזמין, עם זרוע אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ, 

 2,098.00 יח'
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צבועה בצבע זהה לפנס עם מתאם מתאים , מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד 

מ"מ תוצרת  540" בקוטר 570Y04אינץ )הנמדד בנפרד(, דגם "יוניברס  4בקוטר 

 "געש".

01.08.06.0200 

   250עד   LEDווט, עם נורת  250מסוג נתרן לחץ גבוה עד  גוף תאורת רחובות 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת  G.Eווט תוצרת 

לפחות,עם טבעת הקפית  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

ודלת מיציקת אלומניום בלחץ ועם עדשת זכוכית שקופה ומחוסמת, עם כיפה 

טומה מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע פוליאסטר עמיד בכל תנאי מזג א

האוויר ובגוון שיקבע ע"י המזמין, עם זרוע אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ, 

צבועה בצבע זהה לפנס עם מתאם מתאים , מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד 

 . " אור עד מהנדסים markelאינץ )הנמדד בנפרד(, דגם " 4בקוטר 

 1,499.00 יח'

01.08.06.0205 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת  G.Eתוצרת 

לפחות, עם זרוע אורגינלית  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

בועה בצבע זהה לפנס עם מתאם מתאים , מיועד מיציקת אלומניום בלחץ, צ

" CSYאו  CSFאינץ)הנמדד בנפרד(, דגם  4להתקנה ולחיבור לעמוד בקוטר 

 "LIGHTING COOPERתוצרת "

 2,098.00 יח'

01.08.06.0210 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת ועם ציוד מקורי אינטגרלי  G.Eתוצרת 

לפחות, עם זרוע צד  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע זהה לפנס עם מתאם מתאים , 

אינץ )הנמדד בנפרד(, דגם  4מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד בקוטר 

"GALLERIA תוצרת " ווט, 150עד  -" גודל קטןMCGRAW-EDISON." 

 2,782.00 יח'

01.08.06.0215 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת  G.Eתוצרת 

לפחות, עם זרוע צד  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע זהה לפנס עם מתאם מתאים ,  אורגינלית

אינץ )הנמדד בנפרד(, דגם  4מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד בקוטר 

"GALLERIA ווט, תוצרת " 250עד  -" גודל בינוניMCGRAW-EDISON." 

 3,885.00 יח'

01.08.06.0220 

ווט  LED 250רת ווט, עם נו 250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת  G.Eתוצרת 

לפחות,עם טבעת הקפית  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

ודלת מיציקת אלומניום בלחץ ועם עדשת זכוכית שקופה ומחוסמת, עם כיפה 

סטר עמיד בכל תנאי מזג אטומה מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע פוליא

האוויר ובגוון שיקבע ע"י המזמין, עם זרוע אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ, 

צבועה בצבע זהה לפנס עם מתאם מתאים , מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד 

" גודל בינוני, תוצרת CREDENZAאינץ )הנמדד בנפרד(, דגם " 4בקוטר 

"MCGRAW-EDISON." 

 3,885.00 יח'

01.08.06.0225 

ווט  LED 250ווט, עם נורת  250גוף תאורת רחובות מסוג נתרן לחץ גבוה 

ועם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל: נטל, מצת  G.Eתוצרת 

לפחות, עם זרוע צד  0.92-אלקטרוני חיצוני וקבל לשיפור כופל ההספק ל

ם מתאם מתאים , אורגינלית מיציקת אלומניום בלחץ, צבועה בצבע זהה לפנס ע

" CIRRUSאינץ )הנמדד בנפרד(, דגם " 4מיועד להתקנה ולחיבור לעמוד בקוטר 

 ".MCGRAW-EDISONגודל בינוני, תוצרת "

 3,885.00 יח'
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01.08.06.0230 

 G.Eווט תוצרת  LED 70ווט עם נורת  70גוף תאורת גינה מסוג נתרן לחץ גבוה 

, עם עדשת זכוכית שקופה עם טבעת הקפית ודלת מיציקת אלומניום בלחץ

זרועות דגם ספיידר  4ומחוסמת, עם כיפה זוהרת עמידה בכל תנאי מזג אויר, עם 

המקשרות בין הפנס לעמוד, עם מכסה מקורי לראש העמוד, דגם 

"CREDENZA-ZSG-12073XX" תוצרת "MCGRAW-EDISON  " 

 4,196.00 יח'

01.08.06.0235 

ווט  LED 100ווט עם נורת  100בוה גוף תאורת רחובות  מסוג נתרן לחץ ג

עם ציוד מקורי אינטגרלי  עם טבעת הקפית ודלת מיציקת אלומניום  G.Eתוצרת 

בלחץ, עם עדשת זכוכית שקופה ומחוסמת, הפנס צבוע בצבע פוליאסטר עמיד 

בכל תנאי מזג אויר, עם זרוע אורגינלית מיציקת אלומיניום בלחץ, עם מתאם 

" תוצרת CREDENZAשנמדד בנפרד( , דגם "להתקנה על עמוד תאורה )

"MCGRAW-EDISON  ." 

 3,150.00 יח'

01.08.06.0240 
גוף תאורת רחובות בנוי מחומרים מורכבים, עמיד בפני קורוזיה, עם ציוד 

 .ATP'' תוצרת METROPOLIווט דגם '' 250אינטגרלי ונורת נל''ג 
 4,196.00 יח'

01.08.06.0245 
מחומרים מורכבים, עמיד בפני קורוזיה, עם ציוד  גוף תאורת רחובות בנוי

 .ATP'' תוצרת MILLENIUMווט דגם '' 250אינטגרלי ונורת נל''ג 
 3,597.00 יח'

01.08.06.0250 
גוף תאורת רחובות בנוי מחומרים מורכבים, עמיד בפני קורוזיה, עם ציוד 

 .ATP'' תוצרת BI-VILLAווט דגם '' 250אינטגרלי ונורת נל''ג 
 3,837.00 'יח

01.08.06.0255 
גוף תאורת רחובות בנוי מחומרים מורכבים, עמיד בפני קורוזיה, עם ציוד 

 .ATP'' תוצרת BI-VILLAווט דגם '' 150אינטגרלי ונורת נל''ג 
 3,237.00 יח'

01.08.06.0260 

או ש"ע, מיוצר   AECמתוצרת  W 250 LED  ,LUNOIDEגוף תאורת רחובות 

המוזרק בלחץ גבוה, גוף התאורה יהיה עם התקן מקורי מיציקת אלומניום 

המאפשר חיבור לזרוע או לראש עמוד, גוף התאורה צבוע באבקת פוליאסטר 

בתנור, מגש הציוד מיוצר מחומר תרמו פלסטי עמיד לטמפרטורה גבוהה וכבה 

, מערכת האופטית  IP-44ותא ציוד   IP-66מאליו, דרגת האטימות תא אופטי  

מרפלקטור המיוצר מאלומניום טהור וזכוכית שטוחה ומחוסמת,  להארת כביש

 (. LED W 400-70)הג"ת ניתן לזווד עם ציוד הדלקה ל

 1,319.00 יח'

01.08.06.0265 

)אור עד  FIVERמתוצרת   W 250 LED  ,OYSTERגוף תאורת רחובות 

עם  מהנדסים(  , מיוצר מיציקת אלומניום המוזרק בלחץ גבוה, גוף התאורה יהיה

התקן מקורי המאפשר חיבור לזרוע או לראש עמוד, גוף התאורה צבוע באבקת 

פוליאסטר בתנור, מגש הציוד מיוצר מחומר תרמו פלסטי עמיד לטמפרטורה 

, מערכת  IP-44ותא ציוד   IP-66גבוהה וכבה מאליו, דרגת האטימות תא אופטי  

זכוכית שטוחה האופטית להארת כביש מרפלקטור המיוצר מאלומניום טהור ו

 (.  LED W 600-250ומחוסמת, )הג"ת ניתן לזווד עם ציוד הדלקה ל

 1,139.00 יח'

01.08.06.0270 

, מיוצר מחומרים   AECתוצרת  W 250 LED  ,SERIKAגוף תאורת רחובות 

פלסטיים מורכבים )מתאים לסביבה ימית(,  גוף התאורה יהיה עם התקן מקורי 

ש עמוד, מגש הציוד מיוצר מחומר תרמו פלסטי המאפשר חיבור לזרוע או לרא

ותא  IP-66עמיד לטמפרטורה גבוהה וכבה מאליו, דרגת האטימות תא אופטי  

, מערכת האופטית להארת כביש מרפלקטור המיוצר מאלומניום  IP-44ציוד  

 LED Wטהור וזכוכית שטוחה ומחוסמת, )הג"ת ניתן לזווד עם ציוד הדלקה ל

250-70 . ) 

 1,918.00 יח'

01.08.06.0275 
תוספת מחיר לגוף תאורת רחובות ו/או הצפה מכל סוג שהוא לנורות מטל הלייד 

ווט, עבור התקנת משנק אלקטרוני עם תקשורת מותאמת  400עד  LEDו/או 

לפחות תוצרת "מטרולייט"   IP 43מעלות צלסיוס,  85לעבודה בטמפרטורה של 

 540.00 יח'
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 במקום משנק אלקטרומגנטי.     

01.08.06.0280 

תוספת מחיר לגוף תאורת רחובות ו/או הצפה מכל סוג שהוא לנורות מטל הלייד 

על  PLCאו  RFווט, עבור התקנת ציוד לפיקוד מרחוק מסוג  400עד  LEDו/או 

מעלות  85משנק אלקטרוני עם תקשורת מותאמת לעבודה בטמפרטורה של 

לחוטית בגוף התאורה תוצרת לפחות, לרבות התקנת עינית א IP 43צלסיוס, 

"MENOLINX     . " 

 250.00 יח'

01.08.06.0285 

תוספת מחיר לגוף תאורת רחובות ו/או הצפה מכל סוג שהוא לנורות מטל הלייד 

על  PLCאו  RFווט, עבור התקנת ציוד לפיקוד מרחוק מסוג  1000עד  LEDו/או 

מעלות  85ל משנק אלקטרוני עם תקשורת מותאמת לעבודה בטמפרטורה ש

לפחות, לרבות התקנת עינית אלחוטית בגוף התאורה תוצרת  IP 43צלסיוס, 

"MENOLINX     . " 

 300.00 יח'

01.08.06.0290 

תוספת מחיר לגוף תאורת רחובות ו/או הצפה מכל סוג שהוא לנורות מטל הלייד 

ווט, עבור התקנת משנק אלקטרוני עם תקשורת מותאמת  1000עד  LEDו/או 

לפחות תוצרת "מטרולייט"   IP 43מעלות צלסיוס,  85ודה בטמפרטורה של לעב

 במקום משנק אלקטרומגנטי.     

 647.00 יח'

01.08.06.0295 

פירוק משנק אלקטרומגנטי מכל סוג שהוא והעברתו למחסני  המועצה תמורת 

אישור זיכוי והתקנת משנק אלקטרוני מכל סוג שהוא, שיסופק ע"י  המועצה 

 כל העבודות וחומרי העזר הדרושים קומפלט.   לרבות 

 96.00 יח'

01.08.06.0300 
התקנה בלבד של פנס מכל סוג שהוא אשר יסופק ע''י המזמין במחסן המזמין, על 

 קומפלט. -מ'  5עמוד בגובה של עד בכלל 
 370.00 יח'

 480.00 יח' מ'. 12מ' ועד בכלל  5כנ''ל אך על עמוד בגובה שבין מעל  01.08.06.0305

 580.00 יח' מ'. 18מ' ועד בכלל  12כנ''ל אך על העמוד בגובה שבין מעל  01.08.06.0310

01.08.06.0315 
מ'.)במקרה והקבלן  18מ' ועד בכלל  12כנ''ל אך על העמוד בגובה שבין מעל 

 יח' באותו אזור(.  10-מתקין מעל ל
 480.00 יח'

 780.00 יח' מ'.  40מ' ועד בכלל  18בין מעל כנ''ל אך על העמוד בגובה ש 01.08.06.0320

01.08.06.0325 
מ'. )במקרה והקבלן  40מ' ועד בכלל  18כנ''ל אך על העמוד בגובה שבין מעל 

 יח' באותו אזור(. -ל10מתקין מעל 
 700.00 יח'

01.08.06.0330 
התקנה בלבד של פנס מכל סוג שהוא אשר יסופק ע''י המזמין במחסן המזמין, על 

 וד חברת חשמל.עמ
 380.00 יח'

01.08.06.0335 
ניתוק ופירוק גוף תאורת רחובות מסוג ובהספק כלשהוא, מעל עמוד קיים בגובה 

 מ', הובלתו ומסירתו למחסן המזמין תמורת זיכוי. 10עד 
 270.00 יח'

 380.00 יח' מ'. 12ניתוק ופירוק גוף תאורת רחובות כנ''ל אך מעל עמוד קיים בגובה עד  01.08.06.0340

 500.00 יח' מ'. 18ניתוק ופירוק גוף תאורת רחובות כנ''ל אך מעל עמוד קיים בגובה עד  01.08.06.0345
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01.08.06.0350 
 18ניתוק ופירוק גוף תאורת רחובות כנ''ל אך מעל עמוד קיים בגובה עד 

 יח' באותו אזור(. -ל 10מ'.)במקרה והקבלן מתקין מעל 
 340.00 יח'

 620.00 יח' מ'.   40ניתוק ופירוק גוף תאורת רחובות כנ''ל אך מעל עמוד קיים בגובה עד  01.08.06.0355

01.08.06.0360 
מ'.  40ניתוק ופירוק גוף תאורת רחובות כנ''ל אך מעל עמוד קיים בגובה עד 

 יח' באותו אזור(.  -ל10)במקרה והקבלן מתקין מעל 
 600.00 יח'

01.08.06.0365 

ק גוף תאורת רחובות כנ''ל אך מעל עמוד ח''ח קיים, מסוג כלשהוא, ניתוק ופירו

לרבות פירוק הזרוע וקופסת האביזרים, לרבות תאומים ותשלומים לח''ח בגין 

 ניתוק וחיבור.

 400.00 יח'

01.08.06.0370 

שעות הארה,  12מ' גובה, בעל יכולות:  4מומלץ לעמוד עד  -גוף תאורה סולארי 

 AH -, מצבר ללא תחזוקה  W  15.5 -ימים.פאנל סולארי  4צבירת אנרגיה עד 

12 , V 12 ACID   LEAD ,60  ,לדיםW 1   3.1 -לבן או צהוב, תאורה  -כ"א  

LUX 60מתכת מצופה זינק/אבץ, דגם  -, גוף SL/ML  " תוצרת,SOLARIAN  ." 

 3,309.00 יח'

01.08.06.0375 

שעות הארה,  12ובה, בעל יכולות: מ' ג 6מומלץ לעמוד עד  -גוף תאורה סולארי 

 , AH 40 -, מצבר ללא תחזוקה  W 43 -ימים.פאנל סולארי  4צבירת אנרגיה עד 

V 12 ACID   LEAD ,180  ,לדיםW 1   9.3 -לבן או צהוב, תאורה  -כ"א  LUX 

 ".  SOLARIAN,תוצרת "  SL/ML 180מתכת מצופה זינק/אבץ, דגם  -, גוף

 7,290.00 יח'

01.08.06.0380 

שעות הארה,  12מ' גובה, בעל יכולות:  8מומלץ לעמוד עד  -גוף תאורה סולארי 

 , AH 85 -, מצבר ללא תחזוקה  W 80 -ימים.פאנל סולארי  4צבירת אנרגיה עד 

V 12 ACID   LEAD ,300  ,לדיםW 1   15.5-לבן או צהוב, תאורה  -כ"א  

LUX 300מתכת מצופה זינק/אבץ, דגם  -, גוף SL/ML  " תוצרת,SOLARIAN  " 

 11,414.00 יח'

01.08.06.0385 

שעות הארה,  12מ' גובה, בעל יכולות: 10מומלץ לעמוד עד -גוף תאורה סולארי 

 AH 85 -, מצבר ללא תחזוקה  W 120 -ימים.פאנל סולארי  4צבירת אנרגיה עד 

, V 12 ACID   LEAD ,480  ,לדיםW 1   24-לבן או צהוב, תאורה  -כ"א  LUX 

 ".  SOLARIAN,תוצרת "  SL/ML 480מתכת מצופה זינק/אבץ, דגם  -, גוף

 15,347.00 יח'

01.08.06.0390 

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד עם זרוע אופקית או אנכית 

מ"מ , הגוף עשוי יציקת אלומיניום עם  ניתוק המתח בעת פתיחת  60-42בקוטר 

,זכוכית מחוסמת שטוחה ורפקלטור מאלומיניום טהור  המכסה , מגש ציוד נשלף

איטליה )  SBPתוצרת   IP65מצבי בית נורה, דרגת אטימות  3עם 

HPS/MH70-150W KYRO1.) 

 1,679.00 יח'

01.08.06.0395 

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד עם זרוע אופקית או אנכית 

אלומיניום עם  ניתוק המתח בעת פתיחת  מ"מ , הגוף עשוי יציקת 76-60בקוטר 

המכסה , מגש ציוד נשלף ,זכוכית מחוסמת שטוחה ורפקלטור מאלומיניום טהור 

איטליה )  SBPתוצרת   IP65מצבי בית נורה, דרגת אטימות  3עם 

HPS/MH150-400W KYRO21.) 

 1,918.00 יח'

01.08.06.0400 

עמוד עם זרוע אופקית או  גוף תאורת רחוב )מאושר מע"צ( מותאם להתקנה על

מ"מ , הגוף עשוי יציקת אלומיניום עם זכוכוית שקופה  60אנכית בקוטר עד 

מחוסמת קמורה , ציוד הפעלה בתא נפרד על גבי מגש נשלף  רפלקטור 

תא ציוד  IP66מצבי בית נורה , דרגת אטימות תא אופטי  4מאלומיניום טהור עם 

IP44  תוצרתCARANDINI  (   ספרדHPS/MH 150-400WQSA1.) 

 2,098.00 יח'
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01.08.06.0405 

גוף תאורת רחוב ושצ"פ דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד מהצד עשוי 

מאלומיניום עמיד בקורוזיה עם זכוכית ביטחון שטוחה או קמורה , מגש ציוד 

נשךף אינטגרלי ורפלקטור בעל מס' אלומות לקבלת ההארה הרצויה , דרגת 

 HPS/MH 70-400Wארה"ב    )  VISIONAIRE תוצרת IP55אטימות 

AME1.) 

 2,398.00 יח'

01.08.06.0410 

גוף תאורת רחוב ושצ"פ מותאם להתקנה על עמוד מהצד עשוי יציקת אלומיניום 

עם זכוכית מחוסמת שטוחה או זכוכית חלבית קמורה , מגש ציוד אינטגרלי 

 IP65אטימות  ורפלקטור בעל מספר אלומות לקבלת ההארה הרצויה , דרגת

 (.HPS/MH 70-400W KAD1ארה"ב   )  LITHONIAתוצרת 

 1,439.00 יח'

01.08.06.0415 

ג.ת תאורץ רחוב ושצ"פ דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד עם זרוע אופקית או 

מ"מ הגוף עשוי מיצקית אלומיניום וכיסוי אלומיניום וזכוכית  60אנכית בקוטר עד 

רה , רפלקטור עשוי אלומיניום טהור ודרגת שקופה מחוסמת שטוחה או קמו

 .JUNIOR( HPS/MH 70-150Wספרד  )  CARANDINIתוצרת  IP65אטימות 

 2,518.00 יח'

01.08.06.0420 

 105גוף תאורה דקורטיבי לשצ"פ מותאם להתקנה על ראש עמוד בקוטר עד 

ר , עם רפלקטו UVמ"מ הגוף עשוי יציקת אלומניום וכיסוי פוליקרבונט מוגן 

איטליה     SBPתוצרת  IP65סימטרי עשוי אלומיניום טהור , דרגת אטימות 

FLU   22+55+60    HEDO. 

 2,038.00 יח'

01.08.06.0425 

גוף תאורה לשצ"פ דקורטיבי מותאם להתקנה בראש עמוד הגוף עשוי יציקת 

 אלומיניום עם מפזר אור עשוי פוליקרבונט שקוף או אקרילי כולל רפפה נגד סנוור

 (HPS/MHספרד  CARANDINIתוצרת  IP55וכובע מאלמיניום , דרגת אטימות 

70-250WMOONLIGHT1.) 

 1,798.00 יח'

01.08.06.0430 

גוף תאורת רחוב ושצ"פ דקורטיבי עתיק להתקנה על ראש עמוד , זרוע או תלוי 

מלמעלה הגוף עשוי יציקת אלומיניום רפלקטור מאלומיניום טהור וזכוכית שקופה 

וסמת שטוחה או קמורה או כיסוי פוליקרבונט עם רפפה נגד סנוור )ללא מוח

 HPS/MHספרד ) CARANDINIתוצרת  IP66רפלקטור( דרגת אטימות 

70150W CLAMOD1.) 

 2,218.00 יח'

01.08.06.0435 

גוף תאורת רחוב ושצ"פ  דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד מהצד עשוי יציקת 

מחוסמת שטוחה או קמורה , מגש ציוד אינטגרלי  אלומיניום עם זכוכית שקופה

 IP65ורפלקטור בעל מספר אלומות לקבלת ההארה הרצויה , דרגת אטימות 

 (.AS1( HPS/MH 250-400Wארה"ב   )  LITHONIAתוצרת 

 2,518.00 יח'

01.08.06.0440 

גוף תאורת רחוב ושצ"פ  דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד מהצד עשוי יציקת 

יום עם זכוכית שקופה מחוסמת שטוחה או קמורה, מגש ציוד אינטגרלי אלומינ

 IP65ורפלקטור בעל מספר אלומות לקבלת ההארה הרצויה, דרגת אטימות 

 (.HPS/MH 70-150W AS1ארה"ב  )  LITHONIAתוצרת 

 1,739.00 יח'

01.08.06.0445 

י יציקת גוף תאורת רחוב ושצ"פ  דקורטיבי מותאם להתקנה על עמוד מהצד עשו

אלומיניום עם זכוכית שקופה מחוסמת שטוחה או קמורה, מגש ציוד אינטגרלי 

 IP65ורפלקטור בעל מספר אלומות לקבלת ההארה הרצויה, דרגת אטימות 

 (.HPS/MH 250-400W  2  OMEROארה"ב   ) LITHONIAתוצרת 

 2,998.00 יח'

01.08.06.0450 

תקנה על עמוד מהצד עשוי יציקת גוף תאורת רחוב ושצ"פ  דקורטיבי מותאם לה

אלומיניום עם זכוכית שקופה מחוסמת שטוחה או קמורה, מגש ציוד אינטגרלי 

 IP65ורפלקטור בעל מספר אלומות לקבלת ההארה הרצויה, דרגת אטימות 

 (.HPS/MH 70-150W  OMEROארה"ב ) LITHONIAתוצרת 

 1,918.00 יח'
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    LEDת גופי תאורה בטכנולוגיי 01.08.12

 01.08.12.0460 

או \יסופקו רק לאחר קבלת אישור בכתב מטעם המזמין ו LED ג"ת הבהרה:  

אישור ציוד והתאמה "לשפת רחוב אחידה" של  PILOTהמפקח ולאחר ביצוע 

 המועצה, כמוגדר במפרט הטכני.

   

 01.08.12.0462 

למחסן המועצה, , יושב LED: ג"ת ישן שיפורק ויוחלף בג"ת בטכנולגיית הבהרה 

או יפונה על ידי הקבלן למטמנה, או למחסן מכירת ברזל והקבלן יזכה המועצה \ו

או המפקח ובכפוף \ש"ח בגין כל ג"ת ישן, הכל בהתאם להנחיות המזמין ו 200ב 

 לשיקול דעתו של המזמין.

 - 200.00  יח' 

01.08.12.0465 
י מערכת הצתה עוצמת הארה נטו ביציאה מהגוף לאחר הפסד –משפחה א' 

  Lum 6,000עד  00Lum 2,8ואופטית: 
   

  

, מיציקת LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב דקורטיבי בטכנולוגיית 

. RALצבע  IP65, בעל דרגת אטימות W28 - 60Wאלומיניום בהספק עבודה 

ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, כולל מתאם אינטגרלי לעמוד 

 כל שידרש בהתאם למפרט הטכני.תאורה קיים, וכ

 2,480.00 יח'

01.08.06.0475 
עוצמת הארה נטו ביציאה מהגוף לאחר הפסדי מערכת הצתה  –משפחה ב' 

 Lum 6,100עד  Lum 10,000ואופטית: 
   

01.08.06.0480 

, מיציקת אלומיניום בהספק LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית 

. ההתקנה כוללת RALצבע  IP65ל דרגת אטימות , בעW100 - 61Wעבודה 

פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל 

וככל שידרש  ובידוד כפול להתקנה על עמוד חח"י באם ידרש, קופסת חיבורים 

 בהתאם למפרט הטכני.

 2,600.00 יח'

 01.08.06.0482 

, מיציקת LEDבטכנולוגיית קורטיבי דאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב 

. RALצבע  IP65, בעל דרגת אטימות W100 - 61Wאלומיניום בהספק עבודה 

ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, כולל מתאם אינטגרלי לעמוד 

ובידוד כפול להתקנה על עמוד חח"י באם  תאורה קיים, כולל קופסת חיבורים 

וככל שידרש בהתאם פנס כפרי )"סומבבררו"(,  ידרש, חיבור ורטיקלי בתצורת

 מפרט הטכני.הוראות המזמין והתאמה לשפת רחוב אחידה, ובכפוף לל

 3,150.00 יח'

01.08.06.0485 
עוצמת הארה נטו ביציאה מהגוף לאחר הפסדי מערכת הצתה  –משפחה ג' 

 Lum 10,100עד  00Lum14,0ואופטית: 
   

  

, מיציקת אלומיניום בהספק LEDבטכנולוגיית אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב 

. ההתקנה כוללת RALצבע  IP65, בעל דרגת אטימות W140 - 101Wעבודה 

פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל 

 קופסת חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש בהתאם למפרט הטכני.

 003,250. יח'

01.08.06.0495 
עוצמת הארה נטו ביציאה מהגוף לאחר הפסדי מערכת הצתה  –משפחה ד' 

 Lum 14,100עד  00Lum18,0ואופטית: 
   

  
, מיציקת אלומיניום בהספק LEDאספקה והתקנת גוף תאורת רחוב בטכנולוגיית 

. ההתקנה כוללת RALצבע  IP65, בעל דרגת אטימות W180 - 141Wעבודה 

, כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה קיים, כולל פירוק וסילוק גוף תאורה ישן

 3,800.00 יח'
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 קופסת חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש בהתאם למפרט הטכני.

       

    הארקות והגנות 01.08.07

01.08.07.0005 

 2מ"מ מפלדה מגולוונת, עם מצמד לחיבור  19אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 

מ', עם שוחת  3עם מכשיר החדרה ידני באורך של מוטות, עם ראש קידוח סובב, 

 בקורת תקנית משולטת להארקה קומפלט.

 780.00 קומפ'

01.08.07.0010 

מוטות ,עם 2מ"מ מפליז עם מצמד לחיבור  19אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר  

מ 3ראש קידוח סובב ,ועם מכשיר החדרה ידני .האלקטרודה באורך כללי של  

נית משולטת להארקה ,עם מהדק למוליך הארקה בקצה 'עם שוחת ביקורת תק

טון, 12.5,עם מסגרת  יציקת פלדה ומכסה לשוחה המסוגלים לשאת עומס של 

 עם סמל המועצה האזורית באר טוביה וכיתוב יעוד השוחה.

 779.00 יח'

 149.00 יח' מ' עם מצמד, לצורך הארכת אלקטרודת הארקה. 1.5הוספת מוט באורך של  01.08.07.0015

01.08.07.0020 

 60, בעומק של 23" בתוך צנור פ"ד P.V.Cממ"ר מבודד " 50מוליך נחושת שזור 

ס"מ, עם החפירות והחציבות הכרוכות בכך, והחזרת פני השטח לקדמותו לאחר 

 מכן.

 104.00 מ'

 17.00 מ' ממ"ר. 25מוליך נחושת שזור חשוף  01.08.07.0025

 24.00 מ' ממ"ר. 35ר חשוף מוליך נחושת שזו 01.08.07.0030

 30.00 מ' ממ"ר. 50מוליך נחושת שזור חשוף  01.08.07.0035

01.08.07.0040 

חיבור בין טבעת גישור היקפית קיימת, לבין פס השוואת פוטנציאלים ראשי, 

מ"מ, כולל חיבורים ע"י ריתוכים  50*5)הנמדד בנפרד( עם פס ברזל מגולוון 

 באבץ קר לאחר מכן קומפלט. לטבעת הגישור הקיימת, וצפוי

 192.00 קומפ'

 90.00 יח' חבק הארקה תקני טיפוס כבד מגולוון כולל ברגים ואומים. 01.08.07.0045

01.08.07.0050 

מ"מ עם חבורו לטבעת הגישור  400*50*5פס השוואת פוטנציאלים נוסף במידות 

לל לוח ההיקפית ועם חבור אליו של כל המערכות המתכתיות של המבנה, כו

 החשמל קומפלט.

 276.00 יח'

01.08.07.0055 

מ"מ, כולל ברגים,  60*10פס השוואת פוטנציאלים מנחושת אלקטרוליטית 

אומים, דיסקיות ודיסקית קפיץ, מצופים קדמיום, בכמות הנדרשת לחיבור 

 של ברגים, אומים, דיסקיות ודיסקית קפיץ שמורים. 50%ובתוספת 

 192.00 מ'

01.08.07.0060 

מ"מ,  1000*50*5פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת אלקטרוליטית במידות 

 7 -כולל ברגים, אומים, דסקיות ודסקית קפיץ בכמות הדרושה, ובנוסף על כך 

 חורים עם ברגים לרזרבה.

 312.00 יח'
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 16.00 מ' מ"מ, מונח ביציקות, ו/או באדמה. 25X4פס ברזל מגולוון בחתך של  01.08.07.0065

01.08.07.0070 
מ"מ בתוך חפירה באדמה, כולל חפירה באדמה, כולל  50*4פס ברזל מגולוון 

 ס"מ על פס הברזל שבאדמה. 10יציקת בטון בשכבה של 
 90.00 מ'

01.08.07.0075 
חפירה וחציבת תעלה לצורך התקנת קו הארקה והחזרת פני השטח לקדמותו. 

 ס"מ עם סרט סימון. 70התעלה בעומק 
 42.00 מ'

01.08.07.0080 

הארקה של שרות כלשהו )צנרת מים, צנרת גז, קונסטרוקצית תקרה וכו'( לפס 

ממ"ר, לרבות  16השוואת פוטנציאלים ראשי, עם מוליך נחושת מבודד בחתך עד 

צינורות מגן למוליך, חבק הארקה תקנית )כבדוד(, ברגים, דיסקיות ודיסקיות 

מ'  50ות, ובתנאי שאורך המוליך הינו עד קפיץ, שילוט סנדביץ' וכו', כנדרש בתקנ

 (.08.2)מעבר לכך ישולם אך ורק בגין מוליך ההארקה עצמו עפ"י פרק 

 108.00 יח'

01.08.07.0085 

גשר הארקה תקני על מונה מים ראשי, עם כל המוליכים הדרושים, וחבקי 

ההארקה התקניים, ולרבות שלטי אזהרה מתאימים )"זהירות הארקה לא 

 לנתק"(.

 192.00 יח'

       

    נקודות 01.08.08

01.08.08.0005 

מ"מ  25ממ"ר, עם צינורות "כ"  N2XY 3*2.5וולט, עם כבלים  220נקודת מאור 

מ"מ בהתקנה גלויה , עם מפסיקים עה"ט  P.V.C 30X25קוטר ו/או תעלות 

 תוצרת "ניסקו".

  יח'

01.08.08.0010 

חשמל המזין ועד למוצא הנקודה עם נקודת בית תקע חד פאזית עה"ט מלוח ה

ראשיות הנמדדות בנפרד, ועם  P.V.Cממ"ר, בתוך תעלות  N2XY 2.5X3כבלים 

מ"מ ביציאה לבית התקע, לרבות תיבות מעבר  P.V.C 30X25תעלות 

והסתעפות אטומות, ולרבות כל אמצעי העזר השונים הדרושים להשלמת 

 הנקודה. )ללא אביזר גמר(.

 190.00 יח'

01.08.08.0015 
מ"מ קוטר  29נקודת מאור לתאורת חוץ בהתקנה סמויה עם צנורות פ"ד ו/או פ"נ 

 ממ"ר. N2XY 3*2.5מ"מ, ובכבלים  32ו/או צינורות "כ" 
 230.00 יח'

01.08.08.0020 
ממ"ר, בצינור ו/או בכבל,  1.5תוספת מחיר לנקודת מאור עבור מוליך נוסף "חי" 

 זי ו/או במעגל תלת פאזי.עבור יחידת החרום, במעגל חד פא
 30.00 יח'

01.08.08.0025 
" מסוגים BTICINOתוספת מחיר לנקודת מאור, עבור מפסקים תה"ט מתוצרת "

 שונים כמפורט בתוכניות.
 24.00 יח'

01.08.08.0030 
תוספת מחיר לנקודת מאור, עבור מפסקים ו/או לחצנים מוגני מים  תה"ט 

 ".BTICINOכדוגמת "
 24.00 יח'

01.08.08.0035 

קוטר ו/או   1וולט בהתקנה גלויה, עם צנורות מרירון "  220נקודת בית תקע 

ממ"ר, עם בית תקע עה"ט  N2XY 3*2.5מ"מ וכבלים  P.V.C 30X25תעלות 

 " או ש"ע.BTICINOא', כדגם " 16

 150.00 יח'

01.08.08.0040 
מוצא הנקודה, וולט, מלוח החשמל המזין ועד ל 380נקודת כח תלת פאזית עה"ט 

מ"מ, ו/או צינורות "כ"  P.V.C 30X42ממ"ר, עם תעלות  N2XY 6X5עם כבלים 

מ"מ קוטר ובהתקנה סמויה ו/או גלויה, לרבות  36מ"מ ו/או צינורות פ"נ  38

 456.00 יח'
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תיבות מעבר והסתעפות עה"ט, וכל אמצעי העזר השונים הדרושים להשלמת 

 הנקודה. )ללא אביזר גמר(.

01.08.08.0045 
 32ממ"ר, עם צנורות "כ"  N2XY 5*4וולט עם כבלים  380נקודת כח תלת פאזי 

 מ"מ קוטר, ובהתקנה גלויה. )אביזר הגמר נמדד בנפרד(.
 396.00 יח'

01.08.08.0050 

 29וולט, בהתקנה גלויה או סמויה עם צנורות פ"נ  380נקודת כח תלת פאזית 

מ"מ עם  P.V.C 30X25או תעלות מ"מ קוטר ו/ 32מ"מ קוטר, או צנורות "כ" 

 ממ"ר )אביזר הגמר נמדד בנפרד(. N2XY 5*2.5כבלים 

 276.00 יח'

01.08.08.0055 

נקודה לטלפון בהתקנה סמויה או גלויה, החל מארון תקשורת אזורי ו/או החל 

מ"מ  23מתעלת תקשורת סמוכה ועד למוצא הנקודה, מבוצעת בצנורות פ"נ 

עם אביזר גמר בתקן  3*2*0.6"מ קוטר וכבלי טלפון מ 25קוטר או צינורות "כ" 

 בזק בהתקנה  גלויה או סמויה, מכסה ושלט.

 150.00 יח'

       

    עבודות ריג'י 01.08.09

01.08.09.0005 

שעות עבודה של חשמלאי מוסמך או ראשי, סעיף זה ישולם רק לראש הקבוצה, 

ש לפי החלטת ובאישור )סעיף זה ימומ 08.9.020לעוזרים ישולם לפי סעיף 

 מראש של המזמין בלבד(.

 160.00 יח'

01.08.09.0010 
שעות עבודה של חשמלאי עוזר או מעשי. )סעיף זה ימומש לפי החלטת ובאישור 

 מראש של המזמין בלבד(.
 150.00 יח'

01.08.09.0015 
שעות עבודה של חשמלאי בעל רשיון חשמלאי מהנדס )סעיף זה ימומש לפי 

 ישור מראש של המזמין בלבד(.החלטת ובא
 190.00 יח'

01.08.09.0020 
שעות עבודה של קונסטרוקטור בעל  רשיון  מהנדס  אזרחי )סעיף זה ימומש לפי 

 החלטת ובאישור מראש של המזמין בלבד(.
 400.00 יח'

01.08.09.0025 
מ' . )סעיף  15שעות עבודה ( של משאית מנוף בגובה עד  5חצי יום עבודה )עד 

 ה ימומש לפי החלטת ובאישור מראש של המזמין בלבד(..ז
 1,700.00 יח'

01.08.09.0030 
מ' )סעיף זה  20שעות עבודה( של משאית מנוף בגובה עד  5חצי יום עבודה )עד 

 ימומש לפי החלטת ובאישור מראש של המזמין בלבד(.
 1,900.00 יח'

01.08.09.0035 
מ' )סעיף זה  55ית מנוף בגובה עד שעות עבודה( של משא 10יום עבודה )עד 

 ימומש לפי החלטת ובאישור מראש של המזמין בלבד(.
 8,000.00 יח'

       

    תאורה זמנית ברחבי העיר 01.08.10

01.08.10.0001 

מ 'גובה באדמה ,בהתאם 10אספקה והתקנה של עמוד תאורה עץ אורן פיני  

יר, כולל בטונדה תקנית ,לצורך תאורה זמנית ברחבי הע08למפרט הכללי  

עד  100Wואישור קונסטרוקטור, כולל ג"ת ע"פ דרישות המזמין בהספק של בין 

400W LED  או הצפהLED 

 1,600.00 יח'
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01.08.10.0005 
מ 'גובה באדמה ,בהתאם 10אספקה והתקנה של עמוד תאורה עץ אורן פיני  

 ,לצורך תאורה זמנית ברחבי העיר.08למפרט הכללי  
 1,100.00 יח'

 450.00 יח' כנ"ל אך בהשאלה  01.08.10.0010

01.08.10.0015 
אספקה והתקנה עוגן לעמוד עץ הנ"ל מכבלי פלדה מגולוונים שזורים בחתך  

 ממ"ר.70
 252.00 יח'

 1,100.00 יח' .08מ 'כמפורט במפרט 10עמוד משען לעמוד עץ הנ"ל באורך   01.08.10.0020

 550.00 יח' להכנ"ל אך בהשא 01.08.10.0025

01.08.10.0030 
הובלה והתקנה בלבד של גוף תאורת רחובות מסוג ובהספק כלשהוא שיסופק ע"י 

 המזמין במחסניו ,על עמוד עץ הנ"ל.
 228.00 יח'

01.08.10.0035 
הובלה והתקנה בלבד של זרוע לגוף תאורה ,שתסופק ע"י המזמין ,במחסניו ,על 

 עמוד עץ הנ"ל.
 96.00 יח'

01.08.10.0040 
ממ"ר ,עם כבל פלדה מגולוון נושא ,מתוח בין עמודי עץ ,לרבות  5X6כבל ט.ב.ט. 

 חיבורים בעמודים ו/או במרכזיות קיימות.
 35.00 יח'

01.08.10.0045 
 15 15במידות   U.Vמוגנת    IP55תיבת הסתעפות מפוליאסטר משורין אטומה 

X .'ס"מ מותקנת על עמוד עץ ,עם מהדקים שילוט וכו 
 168.00 יח'

 40.00 יח' התקנה ופירוק  זוג דגל של, לאום/עירייה/או סוג כלשהו, על גבי עמוד תאורה.     01.08.10.0050

 2.00 מ' התקנה ופירוק  שרשראות דגלים על גבי עמודי תאורה או מתקנים אחרים.     01.08.10.0055

 100.00 יח' , על גבי בניין  המועצה.    מ' 20התקנה ופירוק  של דגל באורך של עד  01.08.10.0060

01.08.10.0065 

דגל ישראל מואר דו צדדי עם סמל המועצה האזורית באר טוביה או כיתוב, הדגל 

ס"מ גובה , מותקן על גבי עמוד תאורה כולל  100-ס"מ רוחב ו 120בגודל של 

 הזנה עד למגש אביזרים לרבות מא"ז וחיווט מושלם. 

 2,100.00 יח'

 

 כנ"ל אך בהשאלה, לרבות החלפת כיתוב לפי הצורך.  01.08.10.0075
 

 יח'

 

 

1,000.00  

01.08.10.0070 

 

 

אספקת והתקנה של שני משטחי פרספקט או פוליקרבונט, או כל משטח ע"פ 

מ', הכולל תדפיס של אלמנטים צבעוניים  2מ' על  2דרישת המזמין, בגודל עד 

י מדינה וסמל עייירה, כולל חיבור המשטח ע"פ דרישות המזמין, לרבות סמל

 למתקן התאורה משני צידיו, איטום ככל שידרש.

 900.00 יח'
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01.08.11 

 

 תאורה לחגיגות ולאירועים 

 ימים, אלא אם כן נאמר אחרת על ידי המזמין 30 -תקופת השאלה  

   

08.11.0005.01 

פוליקרבונט עם מא"ז  CIשל תיבות  השאלה ע"י הקבלן לרבות התקנה וחיבור

, A  165Xאטום CEE, ח"ק X16A3, עם מא"ז תלת פאזי X32A3תלת פאזי 

 , קומפלט, לרבות התקנה על עמוד עץ. A 32X5אטום  CEEח"ק 

 300.00 יח'

       

01.08.11.0001 

השאלה ע"י הקבלן לרבות, התקנה וחיבור של לוח חשמל מוגן מים מפוליאסטר 

עם דלת, ידית חשמל, )הלוח מותאם לאירוע( וכולל לפחות את כל הציוד  משוריין,

מא"זים תלת פאזיים עד  2. ב. X100A3המפורט להלן: א.מאמ"ת ראשי עד 

X32A3 .מא"זיים תלת פאזיים עד  3. גX16A3 .מא"זיים חד פאזיים עד  3. ד

16A. 

 600.00 יח'

01.08.11.0020 

 400עד  LED \רת הצפה מסוג מטלהלייד השאלה, התקנה וחיבור של פנס לתאו

 וואט, לרבות נורה ומחבר כיוון.

 

 156.00 יח'

01.08.11.0025 

עד  LED \השאלה, התקנה וחיבור של פנס לתאורת הצפה מסוג מטלהלייד 

 וואט, לרבות נורה ומחבר כיוון. 1,500

 

 216.00 יח'

01.08.11.0030 

מ'( עם  2,000אורך כולל של עד השאלה, התקנה וחיבור של כבלי גרילנדות )ב

ס"מ מאורך הכבל, עם נורות צבעוניות בהספק של  100בתי נורה לגרילנדות כל 

בצבע על פי דרישת המזמין, לרבות  3W  LEDוואט כ"א בכל בתי הנורה או  25

 או בין העמודים למבנים )המדידה במטר אורך אחד(.\מתיחה בין העמודים ו

 00.20 מ'

01.08.11.0035 
 כנ"ל אך של "חבלי תאורה"

 
 00.28 מ'

01.08.11.0040 

ממ"ר עד  165X -בחתך מ XLPEהשאלה, התקנה וחיבור של כבל הזנה מסוג 

504X  ממ"ר, עם כבל פלדה מגולוון נושא, מתוח בין עמודי עץ )שנמדדים

בנפרד(, לרבות חיבורים לרשת חברת החשמל לישראל )להלן:"חח"י"(, בתאום 

למעט התשלום לחח"י שישולם ע"י המזמין בגין חיבור חשמל  עם חברת החשמל,

 זמני.

 

 18.00 מ'
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01.08.11.0045 

השאלה התקנה וחיבור של כבל כנ"ל, אך בהתקנה תת קרקעית, לרבות חפירות 

 ס"מ. 60ס"מ וברוחב עד  100וחציבות בעומק 

 

 80.00 מ'

 264.00 יח' 3100AXמ"ת תלת פאזי עד השאלה, התקנה וחיבור של לוחון מבודד, עם מא 01.08.11.0050

01.08.11.0055 

 

ממ"ר,  X16A5השאלה, התקנה וחיבור של כבל נחושת מסוג ט.ב.ט בחתך עד 

עם כבל פלדה מגולוון נושא בין לוח החשמל המזין ועד לצרכן כלשהוא, לרבות 

מ' ובמקומות של סכנה פגיעה מכנית,  1.80צינורות הגנה לכבל בגובה פחות מ 

 ת חיבורים בלוח חשמל ובצרכן המיועד.לרבו

 

 24.00 מ'

01.08.11.0060 

אספקה, התאמה, התקנה, וחיבור למקור זינה של מתקן קישוט מואר מברזל 

מטר, בצבע ובצורה על פי דרישות המזמין, עם חבל אור שיסופק ע"י  3בגובה עד 

עד לפעולה הקבלן, על עמוד תאורה קיים, לרבות בדיקות ותיקונים במידת הצורך 

 תקינה של כל מרכיבי מתקן הקישוט הנ"ל קומפלט.

 2,800.00 קומפ'

01.08.11.0065 

אספקה, התאמה, התקנה, וחיבור למקור זינה של מתקן קישוט מואר מברזל 

מטר, בצבע ובצורה על פי דרישות המזמין, כולל חיבור לעמוד  4בגודל עד 

ורך עד לפעולה תקינה של כל תאורה קיים, לרבות בדיקות ותיקונים במידת הצ

 מרכיבי מתקן הקישוט הנ"ל קומפלט.

 קומפ'
3,500.00 

 

01.08.11.0070 

מ' בצבע על 1.5מ' על 1.5השאלה, התקנה ופירוק מתקן קישוט מברזל בגודל עד 

סמל המדינה ומספר שנות המדינה מואר  \פי דרישות המזמין  ובצורת מגן דוד 

על עמוד תאורה קיים בגובה ומסוג כל שהוא, עם חבל אור שיסופק ע"י הקבלן, 

לרבות כבלי חיבור להזנת עמוד התאורה, לרבות בדיקות ותיקונים במידת הצורך 

 עד לפעולה תקינה של כל מרכיבי מתקן הקישוט הנ"ל קומפלט.

 

 504.00 קומפ'

01.08.11.0075 

ל עד אספקה, התאמה, התקנה, וחיבור למקור זינה של מתקן קישוט מברזל בגוד

סמל המדינה  \מ' בצבע על פי דרישת המזמין ובצורת מגן דוד 1.5מ' על 1.5

ומספר שנות המדינה מואר עם חבל אור שיסופק ע"י הקבלן, על עמוד תאורה 

קיים בגובה ומסוג כל שהוא, לרבות כבלי חיבור להזנת עמוד התאורה, לרבות 

מרכיבי מתקן הקישוט בדיקות ותיקונים במידת הצורך עד לפעולה תקינה של כל 

 הנ"ל קומפלט.

 

 1,400.00 קומפ'

01.08.11.0080 

מ' 4אספקה, התאמה, התקנה, וחיבור למקור זינה של מתקן מעויין מואר  בגודל 

 מ' עם חבל אור עליו בצבע על פי דרישות המזמין. 4על 

 

 540.00 קומפ'

01.08.11.0085 

    וואט או ש"ע   25הספק וולט ב 220אספקה והתקנה של נורה צבעונית למתח 

LED 3W או גרילנדות\בצבעים על פי דרישת המזמין, למתקני קישוט ו 

 

 8.00 קומפ'
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01.08.11.0090 

אספקה, התאמה, התקנה, וחיבור למקור זינה של גרילנדה הכוללת נורה 

בצבעים על פי  3W LEDוואט, או  25וולט ובהספק  220צבעונית תקינה למתח 

 מ' לפחות. 1כל דרישת המזמין, 

 30.00 מ'

01.08.11.0095 

 

הדלקה לפני יום העצמאות או אירוע אחר, של מתקן קישוט מואר מכל סוג או 

גרילנדוה, כולל תיקון והחלפת נורות במידת הצורך, וכיבוי אחרי יום העצמאות או 

 אירוע אחר.

 

 240.00 קומפ'

01.08.11.0100 

ות, עבור פיקוח צמוד בעת אירוע מחיר לשעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפח

 או היום, במשך כל ימות השנה, לרבות שבתות וחגים.\כלשהוא בשעות הלילה ו

 

 102.00 ש"ע

01.08.11.0105 

לפחות,  KVA 60השאלה, התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד בהספק של 

 ש"ע, לרבות אחזקה 10לרבות אספקת דלק שוטפת למשך כל זמן האירוע, עד 

 שוטפת.

 1,319.00 קומפ'

01.08.11.0110 

 KVA 250השאלה, התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד בהספק של 

ש"ע, לרבות  10לפחות, לרבות אספקת דלק שוטפת למשך כל זמן האירוע, עד 

 אחזקה שוטפת.

 3,597.00 קומפ'

01.08.11.0115 

 KVA 400ק של השאלה, התקנה וחיבור של גנרטור תלת פאזי נייד בהספ

ש"ע, לרבות  10לפחות, לרבות אספקת דלק שוטפת למשך כל זמן האירוע, עד 

 אחזקה שוטפת.

 4,496.00 קומפ

01.08.11.0120 
ביצוע הפעלת ניסיון למשך שעתיים לפחות, יום לפני האירוע, ותיקון כל התקלות 

 שיתגלו בזמן הניסיון כך שהמתקן יהיה מוכן לאירוע עצמו.
 552.00 קומפ'

01.08.11.0125 
מ"מ שיסופק ע"י המזמין  50התקנה בלבד של צינור מסוג כלשהו בקוטר עד 

 במחסני המזמין לצורך חשמל זמני לאירועים ופרוק הצינור לאחר האירוע.
 8.00 מ'

01.08.11.0130 
מ"מ שיסופק ע"י המזמין  110התקנה בלבד של צינור מסוג כלשהו בקוטר עד 

 חשמל זמני לאירועים, ופרוק הצינור לאחר האירוע. במחסני המזמין לצורך
 16.00 מ'

01.08.11.0135 

ממ"ר עם או בלי תיל נושא   51.5Xהתקנה בלבד של כבל מסוג כלשהו בחתך

שיסופק ע"י המזמין במחסני המזמין לצורך אירועים ופרוק הכבלים לאחר 

 האירוע, לרבות בדיקת תקינות הכבל.

 11.00 מ'

01.08.11.0140 

ממ"ר עם או בלי תיל נושא  52.5Xהתקנה בלבד של כבל מסוג כלשהו בחתך 

שיסופק ע"י המזמין במחסני המזמין, לצורך אירועים, ופרוק הכבלים לאחר 

 האירוע, לרבות בדיקת תקינות הכבל.

 18.00 מ'
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01.08.12 

 

 מגרשי ספורט

 
  

01.08.12.0100 

מארונות   3Xא' 80לזרם עד לוח חשמל לתאורת מגרש ספורט משולב 

לפחות ,עם קונסטרוקציה פנימית מגולוונת IP55 פוליאסטר משוריין אטומים  

ופנלי פח פנימיים מגולוונים ,עם כל הציוד והאביזרים כמפורט בתוכניות החשמל 

 קומפלט.

 

 13,189.00 קומפ'

01.08.12.0105 

 

בארון  160A  *3טבי מטר דו קו 45אספקה והתקנה לוח דו קוטבי לעמוד תאורה 

 .IP65מוגן 

 

 18,000.00 קומפ'

01.08.12.0125 
או ש"ע מאושר   VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65אספקה ותקנה ג"ת הצפה 

 W50בהספק של 
 800.00 קומפ'

01.08.12.0130 

 

 

או ש"ע מאושר   VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65אספקה ותקנה ג"ת הצפה 

 W100בהספק של 
 1400.00 קומפ'

01.08.12.0135 
או ש"ע מאושר   VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65אספקה ותקנה ג"ת הצפה 

 W150בהספק של 
 1,600.00 קומפ'

01.08.12.0140 

 

או ש"ע מאושר   VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65אספקה ותקנה ג"ת הצפה 

 W200בהספק של 

 1,900.00 קומפ'

01.08.12.0145 

 

או ש"ע מאושר   VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65פה אספקה ותקנה ג"ת הצ

 W240בהספק של 

 2,350.00 קומפ'

01.08.12.0150 

 

או ש"ע מאושר   VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65אספקה ותקנה ג"ת הצפה 

 W400בהספק של 

 3,000.00 קומפ'

01.08.12.0155 

 

  VENTUREאלומיניום תוצרת  IP65אספקה התקנה כיוון והתאמה ג"ת הצפה 

 W480או ש"ע מאושר בהספק של 

 

 3,900.00 קומפ'

01.08.12.0158 
אספקה והתקה פנס לתאורת חוץ תוצרת געש זרקור להארת הצפה למגרשי 

ספורט לפי תכנון מאושר מחומר מתכתי בלתי חליד כולל ציוד עם דרגת אטימות 

טל בחלק האופטי ונורה אחת של מ IP55בחלקהחשמלי ו IP44 מינימלית של

 2,400.00 קומפ'
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 כולל כל האביזרים. 5עד  3ווט נמה )פיזור האור(  1500או  1000 - הלייד של

    

01.08.12.0160 

 

 

 

 

 

 

 

  POWER SPOTאספקה והתקנה כיוון והתאמה ג"ת הצפה לאצטדיונים מסוג 

, יציקת אלומיניום בלחץ גימור FORUM1156סימטרי דגם   DISANOתוצרת 

, נורה דו קוטבית קצרה IP65תנאי האקלים דרגת אטימות  מתכתי, עמיד בכל

2,000W  בתפוקהLUM 21,000  שעות.  4,000עם אורך חיים ממוצע של

, הפנס ניתן לצידוד וכיוון IP66קופסת ציוד מיציקת אלומיניום בדרגת אטימות 

רפלקטורים בזווית הארה שונות ומגן זיהום אורי.  5אנכי ואופקי בלתי מוגבל, עם 

 מטר למגרש ספורט כדורגל או אתלטיקה 50מטר עד  25 -ובה התקנה מג

 

 4,800.00 קומפ'

 

01.08.12.0165 

 

 

 

01.08.12.0170 

 

 

 

01.08.12.0175 

 

 

 

 RAY2000אספקה התקנה כיוון והתאמה ג"ת הצפה לאצטדיונים מסוג דגם 

 ניתן לצידוד אנכי ואופקי 2,000W,  בהספק SBPתוצרת 

 

 

דגם   PHILIPSוון והתאמה ג"ת הצפה לאצטדיונים תוצרתאספקה התקנה כי

ARENA VISION MVF403 SPOT LIGHTING 2,000, בהספקW  ניתן

, הפנס ניתן לצידוד IP66לצידוד אנכי ואופקי, מיציקת אלומיניום בדרגת אטימות 

 וכיוון אנכי ואופקי בלתי מוגבל ומגן זיהום אורי

 

 תוצרת  LEDלאצטדיונים אספקה התקנה כיוון והתאמה ג"ת הצפה 

GIGATERA   וואט 1,200בהספק 

 

 

 

 קומפ'

 

 

 

 

 

 קומפ'

 

 

 

 קומפ'

 

 

 

 

 

3,500.00 

 

 

 

 

 

4,500.00 

 

 

 

18,000.00 

 

 

 

 

 

01.08.12.0180 
אספקה והתקנה נורת פריקה דו קוטבית מטל הלייד לג"ת הצפה למגרש ספורט  

 PHILIPSאו   OSRAMתוצרת  2,000Wבהספק של 
 600.00 קומפ'
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 01.08.13 

 

 

 

 מערכות בקרה למגרשי ספורט

   

01.08.13.0150 

 

 

,  CIממסרים למגרשי ספורט, להתקנה בקופסת  WEB ,4אספקה והתקנה בקר 

 IDPס"מ לפחות, מוגנת מים אנטי ונדל עם מפתח, תוצרת  60*80או פח בגודל 

בידוד כפול, צופר  או ש"ע מאושר, כולל כניסת מגע יבש לחצן הפעלה  ICL,או 

80DB וערוץ גיבוי נוסף )חיבור מגע יבש( לתאורת התמצאות, לרבות  מודם ,

 סלולרי מובנה.

 

 4,500.00 קומפ'

 

 

01.08.13.0160 

 

 

 

 135מטר בזווית של עד  21לטווח של  IP65אספקה והתקנה גלאי תנועה 

, מחובר בתקשורת קווית  WATCHOUT  PIR, דגם RISCOמעלות תוצרת 

RS485 או ,MODBUS  לבקרIDP. 

 

 800.00 קומפ'  

01.08.13.0165 

 

01.08.13.0170 

 

 

 

01.08.13.0175 

 

01.08.13.0180 

 לבקר LCD IDP TPS2Lאספקה והתקנת צג 

 

 40אספקה והתקנה תוכנה לניהול בקר תאורה למגרש ספורט לשליטה על עד 

 ן אירועים.מגרשי ספורט, כולל יומ

 

 

 SMSאספקה והתקנה תוכנת מודם סלולארי לשליחת הודעות 

 

 הוספת ותכנות בקר מגרש ספורט נוסף למערכת ניהול

 קומפ'

 

 

 קומפ' 

 

  

 קומפ'

 

 קומפ'

500.00 

 

 

2,000.00 

 

 

1,200.00 

 

650.00 
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 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.14 

 

01.08.14.0005 

 

 

 

 

 

 

 מתקן שקעי שרות לרוכלים

 

ממ"ר עם או בלי תיל  550Xאספקה והתקנה של כבל מסוג כלשהו בחתך עד 

 \כולל לוחות גנרטור(  \מ', כולל חיבור להזנת חשמל )חח"י  150נושא באורך 

 90 -תיבות שקעים, הכוללים תיבות הסתעפות ושקעי שרות עבור כ \ארונות 

 דוכנים של רוכלים.

 

 

 

 

 

 

 קומפ'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000.00 
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 'גינספח 

 

 שרטוטים
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       אפר הנדסה \עיריית קרית שמונה  שמורות הזכויות כל             249מתוך  244עמוד 
 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת
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 חיווט מרכזיות תאורה
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 HMIמסך בקרה 
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