
הערות 

מ ומדד כדין"מ  ועליהם יתווסף מע"כל המחירים הנקובים במחירון אשר להלן לא כוללים מע1

2
העיק העתיקה וסובב חומות-המחירון להלן מבוסס על מחירון מחלקת המאור בעיריית ירושלים עם תוספות ודגשים לאזור התחזוקה נשוא מכרז זה 

הכוונה למפרטי עיריית ירושלים-בכל מקום בו קיימת הפנייה למפרטים 3

מפרט טכני וכל הנספחים שיצורפו למכרז,יש לראות מסמך זה יחד עם יתר מסמכי המכרז כולל מסמכי חוזה 4

 נוספים לאחר חישוב ההנחה15%פ המחירון פחות ההנחה ופחות "עבור אספקת ציוד בלבד למחסני המזמין ישולם ע5

שם פריטסעיף חדש
יחידת

 מידה
מחיר

חפירות ותיקונים- 001תת פרק 
100 ₪'מ(מילוי במצע ישולם בנפרד).אמצעי בטיחות נדרשים, פנוי עודפים, א"מ/ ק " מ0.2-מ חול כ" ס30מ כולל " ס100חפירת תעלה לכבלי תאורה עומק 21.001.0010

110 ₪'מ.אמצעי בטיחות נדרשים, פנוי עודפים, מילוי נקי מהודק, א"מ/ ק " מ0.2-מ חול כ" ס30מ כולל " ס110חפירת תעלה לכבלי תאורה עומק 21.001.0020

120 ₪'מ.אמצעי בטיחות נדרשים, פנוי עודפים, מילוי נקי מהודק, א"מ/ ק "מ 0.2-מ חול כ" ס30מ כולל " ס120חפירת תעלה לכבלי תאורה עומק 21.001.0030

160 ₪'מ.אמצעי בטיחות נדרשים, פנוי עודפים, מילוי נקי מהודק, א"מ/ ק " מ0.3-מ חול כ" ס30מ כולל " ס160חפירת תעלה לכבלי תאורה עומק 21.001.0040

מילוי אדמת גן או ,  א"מ/ ק "מ 0.12- כ20-מ בטון דגם ב" ס10, א"מ/ ק "מ 0.12-מ חול כ" ס20מ " ס60חפירת תעלה מצומצמת לכבלי תאורה עומק 21.001.0050

.(המילוי אדמה או מצע ישולם בנפרד)אמצעי בטיחות נדרשים , פנוי עודפים, מהודק (במדרכה)מצעים 
70 ₪'מ

30 ₪'מתוספת עבור חפירה בסלע קשה21.001.0060

100 ₪'מתוספת עבור חפירה ידנית21.001.0070

30 ₪'מ.בשני הצדדים, ניסור אספלט מדרכה לפני חפירת תעלה21.001.0080

45 ₪'מ.ניסור אספלט כביש לפני חפירת תעלה בשני הצדדים21.001.0090

600 ₪ק"מא"מ/ ק "מ 0.5- ופינוי עודפים  כCLSMאספקה ומילוי תעלה בכביש של בטון יבש דגם 21.001.0100

470 ₪ק"מא"מ/ ק "מ 0.12- כ20-מ בטון ב" ס20אספקה ומילוי בתעלה של שכבת  21.001.0110

60 ₪ק"מא"מ/ ק "מ 0.2-כ.  מ אדמת גן" ס30אספקה ומילוי בתעלה של שכבת  21.001.0120

120 ₪ק"ממ " ס60 לתעלה א"מ/ ק "מ 0.15-מ וכ" ס100 לתעלה א"מ/ ק"מ 0.4-מ  כ" ס20כולל הידוק בשכבות של ' אספקה ומילוי בתעלה במדרכה של מצע סוג א21.001.0130

200 ₪'יח' מ250= ' יח     (א תעלה" מ1000- בדיקות ל4-כ)י מוסד מוסמך "ביצוע בדיקות הידוק ורטיבות של מצעים ע21.001.0140

30 ₪ר"מ.פינוי צמחיה בתוואי החפירה21.001.0150

120 ₪ר"מ.(01.6מפרט )תיקון מבנה כביש 21.001.0160

80 ₪ר"מ.(01.7מפרט )תיקון מבנה מדרכה 21.001.0170

100 ₪'מ.אספקה והחלפת אבן שפה שבורה21.001.0180

50 ₪ר"מ.(מ אדמת גן ודשא" ס10)תיקון גינון 21.001.0190

130 ₪ר"מ.(מ אדמת גן ושתילת צמחייה" ס30)תיקון גינון 21.001.0200

30 ₪'מ.(צנרת השקיה)תיקון גינון 21.001.0210

600 ₪'קומפ.דגם אקרשטיין או שווה ערך כולל פתיחה ריצוף ותיקונים (מ"ס60X60)" א" אבני סגירת יסוד עמוד גודל 4אספקה והתקנה סט 21.001.0220

700 ₪'קומפ.דגם אקרשטיין או שווה ערך כולל פתיחת ריצוף ותיקונים (מ" ס80X80)" ב" אבני סגירת יסוד עמוד גודל 4אספקה והתקנת סט 21.001.0230

250 ₪'קומפ.(מ" ס60X60)" א"חיתוך אספלט קיים או פתיחת ריצוף אחר והתקנה בלבד של סט אבני סגירת יסוד עמוד גודל 21.001.0240

300 ₪'קומפ.(מ" ס80X80)" ב"חיתוך אספלט קיים או פתיחת ריצוף אחר והתקנה בלבד של סט אבני סגירת יסוד עמוד גודל 21.001.0250

מחירון לעבודות תאורה עירונית במסגרת מכרז אחזקת תאורה בעיר העתיקה וסובב חומות ירושלים

   עבודות שירות21- פרק 

18/01/2017



חפירות ויציקת יסודות בטון  - 002תת פרק 
550 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  ( 50X 50X 50)" א"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0010

700 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  ( 60X 60X 80)" ב"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0020

1,300 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  (70X 70X100)" ג"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0030

1,500 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  ( 80X 80X100)" ד"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0040

1,700 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  ( 80X 80X120)" ה"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0050

2,000 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  (100X100X130)" ו"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0060

2,500 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  (120X120X160)" ז"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0070

3,000 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  (130X130X200)" כ"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0080

450 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג  , 5"עם צינור אם . ( 50X 50X 60)" ט"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0090

23,000 ₪'יחכולל קונסטרוקטור ומהנדס קרקע,   כולל מחיר ברגי יסודB-30 מטר בטון מסוג 20חפירת בור ויציקת יסוד מיוחד לפי תוכנית לעמוד 21.002.0100

32,000 ₪'יחכולל קונסטרוקטור ומהנדס קרקע,   כולל מחיר ברגי יסודB-30 מטר בטון מסוג 25חפירת בור ויציקת יסוד מיוחד לפי תוכנית לעמוד 21.002.0110

37,000 ₪'יחכולל קונסטרוקטור ומהנדס קרקע,   כולל מחיר ברגי יסודB-30 מטר בטון מסוג 30חפירת בור ויציקת יסוד מיוחד לפי תוכנית לעמוד 21.002.0120

42,000 ₪'יחכולל קונסטרוקטור ומהנדס קרקע,   כולל מחיר ברגי יסודB-30 מטר בטון מסוג 35חפירת בור ויציקת יסוד מיוחד לפי תוכנית לעמוד 21.002.0130

50,000 ₪'יחכולל קונסטרוקטור ומהנדס קרקע,   כולל מחיר ברגי יסודB-30 מטר בטון מסוג 40חפירת בור ויציקת יסוד מיוחד לפי תוכנית לעמוד 21.002.0140

21.002.0150(80X100X160) 300 ₪'יחחפירת בור לעמוד שורש

600 ₪'יח.B-30בטון מסוג  (60X60X60)" י"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0160

1,200 ₪'יח.מ מעל קרקע" ס80X80X80ביצוע יסוד לעמוד זמני 21.002.0170

1,400 ₪'יח. מטר מעל קרקע1X1X1ביצוע יסוד לעמוד זמני 21.002.0180

450 ₪'קומפ. כולל ניקוי בעזרת שואב אבק1" ברגים כימיים 4מ בתוך יסוד בטון קיים עבור " מ280מ ובעומק " מ35 חורים בקוטר 4קידוח 21.002.0190

350 ₪'קומפ.גובה' מ6מ מתאים לעמודים עד " ס30 -1" ברגים כימיים 4ביצוע של סט 21.002.0200

550 ₪'יח. כולל ברגי יסודB-30בטון מסוג . (50X40X70)חפירת בור ויציקת יסוד לארגז חשמל 21.002.0210

3,500 ₪'יח.לפי פרט ביצוע. (210X40X70)ביצוע גומחת בטון לארון חשמל 21.002.0220

5,500 ₪'יח.לפי פרט ביצוע. (210X40X140)ביצוע גומחת בטון לארון חשמל 21.002.0230

13,000 ₪'יח.כולל גג ודלתות פלדה לפי פרט ביצוע (מ" ס270X60X260)' אמפ200  עד 80- מ2015ביצוע  גומחת בטון למרכזית הדלקה דגם 21.002.0240

14,000 ₪'יח.כולל גג ודלתות פלדה לפי פרט ביצוע (מ" ס300X60X260)' אמפ125  עד 80- מ2002בחצוע גומחת בטון למרכזית הדלקה דגם 21.002.0250

16,000 ₪'יח.כולל גג ודלתות פלדה לפי פרט ביצוע (מ" ס340X60X260)'  אמפ200 עד 160- מ2002ביצוע גומחת בטון למרכזית הדלקה דגם 21.002.0260

3,300 ₪'יח.כולל צביעה (210X40X70)על גומחת בטון דגם , וסגירה עם מנעול רב בריח, ביצוע גג מבטון ומסגרת ודלת מברזל עם חיזוקים21.002.0270

5,500 ₪'יח.כולל צביעה (210X40X140)על גומחת בטון דגם , וסגירה עם מנעול רב בריח,  דלתות מברזל עם חיזוקים2+ ביצוע גג בטון ומסגרת21.002.0280

500 ₪'יח.מ בין יסוד לעמוד"ס- 30ל- 40ביצוע פלטה מעבר מ21.002.0290

550 ₪'יח.מ בין יסוד לעמוד"ס- 40ל- 50ביצוע פלטה מעבר מ21.002.0300

500 ₪'יח.מ בין יסוד לעמוד"ס- 40ל- 30ביצוע פלטה מעבר מ21.002.0310

4,500 ₪'יח. כולל ברגים וכלוב פרדיB-30בטון מסוג .  דלתות3בעלת ' א1998-למרכזית מאור דגם (180X45X80) 1"/ח"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0320

4,600 ₪'יח. כולל ברגים וכלוב פרדיB-30בטון מסוג .  דלתות2בעלת ' ב1998-למרכזית מאור דגם (195X75X80) 2"/ח"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0330

4,550 ₪'יח. כולל ברגים וכלוב פרדיB-30בטון מסוג .  ארונות3 בעלת 2000-למרכזית מאור דגם (240X45X80) 3"/ח"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0340

4,500 ₪'יח. כולל ברגים וכלוב פרדיB-30בטון מסוג .  ארונות2בעלת ' א2002-למרכזית מאור דגם (150X45X80) 4"/ח"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0350

4,600 ₪'יח. כולל ברגים וכלוב פרדיB-30בטון מסוג .  ארונות2בעלת ' ב2002-למרכזית מאור דגם (190X45X80) 5"/ח"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0360

4,400 ₪'יח. כולל ברגים וכלוב פרדיB-30בטון מסוג .  ארון1 בעלת 2015-למרכזית מאור דגם (125X45X80) 6"/ח"חפירת בור ויציקת יסוד מסוג 21.002.0370

2,500 ₪'יחכלוב פרדי למרכזיה קיימת21.002.0380

800 ₪'יח.B-30הבטון יהיה מסוג  (ח "י ח"ברגי היסוד יסופקו ע)ח "לפי מפרט ח( 45X75X70)ח "חפירת בור ויציקת יסוד לארון מדידה ח21.002.0390

1,200 ₪'יחהתאמת בסיס מרכזיה בין דגמים כולל שבירה ופינוי פסולת21.002.0400

 (המחיר לפי נפח הגומחה בפועל)לפחות '  מ1X1X1מ ובמידות " ס15הגומחה עשוייה בטון בעובי דופן .גומחת בטון שקועה בקרקע עבור פנס הצפה 21.002.0410

עבור רשת פלדה ישולם בנפרד.כיסוי והחזרת פני השטח לקדמותם  , CLSMדיפון ,המחיר כולל חפירה 
2,500 ₪ק"מ

הרשת תתאים לעומס . תוספת למחיר גומחת תאורת הצפה בקרקע עבור רשת פלדה מגולוונת להגנה על הפנס כולל מסגרת מברזלי זווית מגולוונים 21.002.0420

1,000 ₪ר"מ.מ לערך" ס2X2מ ובצפיפות " מ8 טון ותהיה עשוייה ממוטות פלדה מגולוונים בקוטר מינימום 1דריכה עד 



צינורות ואביזרים - 003תת פרק 
10 ₪'מ.כולל סרט אזהרה, מ" מ40 "קוברה"אספקה והנחת צינור פלסטי 21.003.0010

25 ₪'מ.כולל סרט אזהרה, מ" מ110" קוברה"אספקה והנחת צינור פלסטי 21.003.0020

25 ₪'מ. כולל סרט אזהרה4" קשיח PVCאספקה והנחת צינור 21.003.0030

30 ₪'מ.החשמל בתאום מראש עם הקבלן של החברה'  כולל סרט אזהרה בתוך חפירה משותפת עם חב4" קשיח PVCאספקה והנחת צינור 21.003.0040

15 ₪'מ.כולל סרט אזהרה, מ" מ75 "קוברה"אספקה והנחת צינור פלסטי 21.003.0050

10 ₪'מ.כולל סרט אזהרה, מ" מ50 "קוברה"אספקה והנחת צינור פלסטי 21.003.0060

20 ₪'מ.החשמל בתאום מראש עם הקבלן של החברה' כולל סרט אזהרה בתוך חפירה משותפת עם חב, מ" מ75 "קוברה"אספקה והנחת צינור פלסטי 21.003.0070

15 ₪'מ.החשמל בתאום מראש עם הקבלן של החברה' כולל סרט אזהרה בתוך חפירה משותפת עם חב, מ" מ50 "קוברה"אספקה והנחת צינור פלסטי 21.003.0080

80 ₪'מ. קשיח עבור תעלה לצנרת רמזוריםPVC "10אספקה והנחת צינור 21.003.0090

30 ₪'מ".בזק" עם חיבור נמוך נושא לוגו 8מ דרג " מPVC 75אספקה והנחת צינור 21.003.0100

40 ₪'מ".בחרט ישראל"' של חב, מ מודפס" ס20X100X0.8גודל , MAP-200דגם (במקום סרט אזהרה)תוספת עבור שימוש של פלטות אזהרה קשוחות 21.003.0110

10 ₪'מבתעלה, והובלה ממחסני העיריה, כולל סרט אזהרה, כולל זוויות ומופות חיבור,מ " מ75הנחה בלבד של צינור פלסטי מכל סוג עד 21.003.0120

12 ₪'מבתעלה, והובלה ממחסני העיריה, כולל סרט אזהרה, כולל זוויות ומופות חיבור,מ " מ110הנחה בלבד של צינור פלסטי מכל סוג עד 21.003.0130

8 ₪'מ.כולל אביזרים.  על קיר3/4 ""מרירון"אספקה והרכבת צינור 21.003.0140

11 ₪'מ.כולל אביזרים.  על קיר1 ""מרירון"אספקה והרכבת צינור 21.003.0150

14 ₪'מ.כולל אביזרים.  על קיר1.5 ""מרירון"אספקה והרכבת צינור 21.003.0160

16 ₪'מ.כולל אביזרים.  על קיר2 ""מרירון"אספקה והרכבת צינור 21.003.0170

5 ₪'מ.כולל אביזרים. בכל קוטר על קיר "מרירון"הרכבת צינור 21.003.0180

25 ₪'מ.כולל אביזרים.  על קיר1"אספקה והרכבת צינור מגולוון 21.003.0190

35 ₪'מ. על קיר כולל אביזרים1.5"אספקה והרכבת צינור מגולוון 21.003.0200

45 ₪'מ.כולל אביזרים.  על קיר2"אספקה והרכבת צינור מגולוון 21.003.0210

15 ₪'מ.הרכבת צינור מגולוון בכל קוטר על קיר כולל אביזרים21.003.0220

10 ₪'מ.מ על קיר" מ20X20מידות התעלה -מ כולל מכסה מחוזק בברגים " מ1.5אספקה והרכבת תעלת כבלים מפח מגולוון בעובי דופן 21.003.0230

15 ₪'מ.מ על קיר" מ25X25מידות התעלה -מ כולל מכסה מחוזק בברגים " מ1.5אספקה והרכבת תעלת כבלים מפח מגולוון בעובי דופן 21.003.0240

20 ₪'מ.מ על קיר" מ30X30מידות התעלה -מ כולל מכסה מחוזק בברגים " מ1.5אספקה והרכבת תעלת כבלים מפח מגולוון בעובי דופן 21.003.0250

5 ₪'מכולל סגירת המכסה עם ברגים.הרכבת תעלה מכל גודל על קיר21.003.0260

21.003.0270 .PG- 9      1/2" 15 ₪'מאספקה והרכבת צינור גמיש מתכתי עם מעטה בידוד פלסטי כולל אנטיגרונים בקצוות בקוטר פנימי

21.003.0280.PG-21        1" 17 ₪'מאספקה והרכבת צינור גמיש מתכתי עם מעטה בידוד פלסטי כולל אנטיגרונים בקצוות בקוטר פנימי

21.003.0290.PG-36  1 1/2" 23 ₪'מאספקה והרכבת צינור גמיש מתכתי עם מעטה בידוד פלסטי כולל אנטיגרונים בקצוות בקוטר פנימי

21.003.0300.PG-48        2" 25 ₪'מאספקה והרכבת צינור גמיש מתכתי עם מעטה בידוד פלסטי כולל אנטיגרונים בקצוות בקוטר פנימי

5 ₪'מהרכבת צינור גמיש מתכתי PG  מכול קוטר כולל חיבור אנטיגרונים בקצוות.21.003.0310

כבלים ואביזרים - 004תת פרק 
83 ₪'מ.ר" ממ25X5 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0010

63 ₪'מ.ר" ממ16X5 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0020

42 ₪'מ.ר" ממ10X5 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0030

23 ₪'מ.ר" ממ6X5 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0040

100 ₪'מ.ר" ממ35X5 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0050

129 ₪'מ.ר" ממ25X1+ ר " ממ50X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0060

15 ₪'מ.ר" ממ4X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0070

179 ₪'מ.ר" ממ35X1+ ר " ממ70X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0080

24 ₪'מ.ר" ממ6X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0090

275 ₪'מ.ר" ממ50X1+ ר " ממ95X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0100

300 ₪'מ.ר" ממ70X1+ ר " ממ120X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0110

67 ₪'מ.ר" ממ25X4 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0120



8 ₪'מ.ר" ממ2.5X3 N2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0130

13 ₪'מ.ר" ממ25X5 עד10X5-  מN2XYהשחלה בלבד בצינור של כבל 21.004.0140

8 ₪'מ.ר" ממ6X5עד- 2.5X3 מN2XYהשחלה בלבד בצינור של כבל 21.004.0150

17 ₪'מ.השחלה בלבד בצינור קיים של כבל מכל חתך שהוא21.004.0160

13 ₪'מ.ר" ממ1.5X4 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0170

15 ₪'מ.ר" ממ1.5X6 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0180

19 ₪'מ.ר" ממ1.5X8 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0190

23 ₪'מ.ר" ממ1.5X10 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0200

29 ₪'מ.ר" ממ1.5X12 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0210

50 ₪'מ.ר" ממ1.5X16 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0220

21 ₪'מ.ר" ממ2.5X7 N2XYאספקה והשחלת כבל גמיש לפיקוד ובקרה 21.004.0230

42 ₪'יח.או ביצוע מופה\לאחר פירוק עמוד ו (חיבור בין מוליכי נחושת גלויים)השלמת הארקה קיימת 21.004.0240

83 ₪'יח.או ביצוע מופה\לאחר פירוק עמוד ו (חיבור בין שריון של כבלים משוריינים)השלמת הארקה קיימת 21.004.0250

16 ₪'מי קיפול"ר שזור גלוי להארקה מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים ע" ממ25אספקה והנחת מוליך נחושת 21.004.0260

21 ₪'מי קיפול"ר שזור גלוי להארקה מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים ע" ממ35אספקה והנחת מוליך נחושת 21.004.0270

4 ₪'מי קיפול"הנחת מוליך נחושת בכול חתך שזור גלוי להארקה מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים ע21.004.0280

1,667 ₪'יחב עם סמל" טון ב12-מ ל" ס60מ מכסה בקוטר " ס130מ בעומק " ס80 בקוטר פנימי A1ביצוע בריכת ביקורת למדרכה 21.004.0290

2,083 ₪'יחב עם סמל" טון ב12-מ ל" ס60מ מכסה בקוטר " ס163מ בעומק " ס80 בקוטר פנימי A2ביצוע בריכת ביקורת למדרכה 21.004.0300

2,917 ₪'יחב עם סמל" טון ב12- מ ל" ס60מ מכסה בקוטר " ס214מ בעומק " ס100 בקוטר פנימי A3ביצוע בריכת ביקורת למדרכה 21.004.0310

521 ₪'יחב עם סמל" טון ב12. מ" ס40 עד 30-ביצוע מכסה בטון של בריכת ביקורת על מדרכה עם קוטר מ21.004.0320

625 ₪'יחב עם סמל" טון ב12. מ" ס60 עד 50-ביצוע מכסה בטון של בריכת ביקורת על מדרכה עם קוטר מ21.004.0330

750 ₪'יח. טון עם סמל12. מ" ס60ביצוע מכסה יציקת ברזל של בריכת ביקורת במדרכה בקוטר 21.004.0340

867 ₪'יח. טון עם סמל40. מ" ס60ביצוע מכסה יציקת ברזל של בריכת ביקורת בכביש בקוטר 21.004.0350

125 ₪'יח.ר" ממ6X5אספקה וחיבור מופה מתכווצת לכבלי חשמל עד 21.004.0360

146 ₪'יח.ר" ממ16X5אספקה וחיבור מופה מתכווצת לכבלי חשמל עד 21.004.0370

167 ₪'יח.ר" ממ5X25אספקה וחיבור מופה מתכווצת לכבלי חשמל עד 21.004.0380

150 ₪'קומפ.הארכת גידי כבלים בעמוד בהתאם לחתך מתאים באמצעות שרוולי לחץ21.004.0390

250 ₪'יחM3ר תוצרת " ממ5X6ביצוע מופה איפוקסי לכבלי חשמל עד 21.004.0400

292 ₪'יחM3ר תוצרת " ממ5X16ביצוע מופה איפוקסי לכבלי חשמל עד 21.004.0410

375 ₪'יחM3ר תוצרת " ממ5X25ביצוע מופה איפוקסי לכבלי חשמל עד 21.004.0420

375 ₪'יחM3ר תוצרת " ממ5X35ביצוע מופה אפוקסי לכבלי חשמל עד 21.004.0430

200 ₪'יח.עם צנרת חדשה (בכביש או במדרכה)התחברות לבריכת כבלים קיימת 21.004.0440

20 ₪'יח.שילוט כבלים בשני הקצוות21.004.0450

80 ₪'יחלשני הקצוות (כפפות)לכבלים " סופיות"ביצוע 21.004.0460

542 ₪'יח טון עם סמל25ב "מ עבור תיקרה ומכסה ב" ס80תוספת מחיר לבריכת ביקורת בקוטר 21.004.0470

833 ₪'יח טון עם סמל40ב "מ עבור תיקרה ומכסה ב" ס100תוספת מחיר לבריכת ביקורת בקוטר 21.004.0480

417 ₪'יח טון עם סמל12ומכסה יצוק ברזל " צווארון"מ עבור " ס80תוספת מחיר לבריכת ביקורת בקוטר 21.004.0490

583 ₪'יח טון עם סמל25ומכסה יצוק ברזל " צווארון"מ עבור " ס100תוספת מחיר לבריכת ביקורת בקוטר 21.004.0500

667 ₪'יח טון עם סמל25ומכסה יצוק ברזל " צווארון"מ עבור " ס80תוספת מחיר לבריכת ביקורת בקוטר 21.004.0510

917 ₪'יח טון עם סמל40ומכסה יצוק ברזל " צווארון"מ עבור " ס100תוספת מחיר לבריכת ביקורת בקוטר 21.004.0520

35 ₪'מ.(אלומיניום)ר" ממ16X5 NA2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0530

46 ₪'מ.(אלומיניום)ר" ממ25X5 NA2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0540

54 ₪'מ.(אלומיניום)ר" ממ35X5 NA2XYאספקה והשחלת כבל 21.004.0550

12 ₪'מ3X2.5 HO7RN-אספקה התקנה וחיבור של כבל חשמל נאופרן 21.004.0560

21 ₪'מ5X2.5 HO7RNאספקה התקנה וחיבור של כבל חשמל נאופרן 21.004.0570

30 ₪'מ5X6 HO7RNאספקה התקנה וחיבור של כבל חשמל נאופרן 21.004.0580



ר וסגירת הכחלה בחומר המאושר " ממ3.25פתיחת כחלה בין קופסת חיבורים חדש או קיים עד גוף תאורה על הקירות כולל הטמנת כבלי נאופרן מסוכך 21.004.0590

300 ₪'מ.על ידי יועץ העתיקות ומפקח קומפלט לפי האורך

עמודים ואביזרים - 005תת פרק 
900 ₪'יח.מברזל מגולוון דגם ירושלים'  מ4  6"3"  מודרג 4-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0010

1,194 ₪'יח.מברזל מגולוון  דגם ירושלים'  מ6  6"3"  מודרג 6-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0020

1,850 ₪'יח.מברזל מגולוון'  מ6.2   6"5"3" מודרג מחוזק 6.2-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0030

1,238 ₪'יח.מברזל מגולוון' מ7  4"  צינור 7-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0040

2,175 ₪'יח.מברזל מגולוון דגם ירושלים'  מ8  8"6"3"  מודרג 8-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0050

2,663 ₪'יח.מברזל מגולוון דגם ירושלים'  מ10  8"6"4" מודרג10-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0060

3,313 ₪'יחמברזל מגולוון דגם ירושלים'  מ8  8  "6  "4" משולב  M 8-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0070

4,300 ₪'יחמברזל מגולוון דגם ירושלים'  מ10  8  "6  "4" משולב  M 10-אאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0080

1,206 ₪'יח.מברזל מגולוון'   מ4  מתומן 4-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0090

1,788 ₪'יח.מברזל מגולוון'   מ5  מתומן 5-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0100

2,113 ₪'יח.מברזל מגולוון'   מ6  מתומן 6-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0110

2,750 ₪'יח.מברזל מגולוון'   מ7  מתומן 7-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0120

3,188 ₪'יח.מברזל מגולוון'   מ8  מתומן 8-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0130

3,731 ₪'יח.מברזל מגולוון' מ10 מתומן 10-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0140

5,156 ₪'יח.מברזל מגולוון' מ12 מתומן 12-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0150

6,913 ₪'יח.מברזל מגולוון' מ14 מתומן 14-באספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0160

4,781 ₪'יח מטר מברזל מגולוון8 משולב מתומן  M   8-באספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0170

5,600 ₪'יח מטר מברזל מגולוון10 משולב מתומן  M 10-באספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0180

7,738 ₪'יח מטר מברזל מגולוון12 משולב מתומן  M 12-באספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0190

10,375 ₪'יח מטר מברזל מגולוון14 משולב מתומן  M 14-באספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0200

35 ₪'יח' ; יח18- '  מ12' ;   יח14- '  מ10' ;   יח10- ' מ8תוספת מחיר עבור ביצוע שלב טיפוס מרותח לעמוד תאורה  21.005.0210

1,250 ₪'יח.מעץ בבור חפור או ביסוד מבטון  מעל הקרקע'  מ10 שורש  10-גאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0220

5,500 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ4 קוני  4-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0230

4,500 ₪'יח.מאלומיניום גימור צבע טבעי עם דלת  אנטי ונדלית'    מ4  קוני 4-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0240

6,875 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ5  קוני 5-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0250

5,625 ₪'יח.מאלומיניום גימור צבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'    מ5  קוני 5-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0260

8,250 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ6  קוני 6-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0270

6,750 ₪'יח.מאלומיניום גימור בצבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'    מ6  קוני 6-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0280

11,000 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ8  קוני 8-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0290

9,000 ₪'יח.מאלומיניום  גימור צבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'    מ8  קוני 8-דאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0300

13,750 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'  מ10 קוני 10-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0310

11,250 ₪'יח.מאלומיניום גימור צבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'  מ10 קוני 10-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0320

16,500 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'  מ12 קוני 12-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0330

13,500 ₪'יח.מאלומיניום גימור צבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'  מ12 קוני 12-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0340

19,250 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'  מ14 קוני 14-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0350

15,750 ₪'יח.מאלומיניום גימור צבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'  מ14 קוני 14-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0360

20,625 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז חום עם דלת אנטי ונדלית'  מ15 קוני 15-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0370

16,875 ₪'יח.מאלומיניום גימור צבע טבעי עם דלת אנטי ונדלית'  מ15 קוני 15-דאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0380

6,563 ₪'יח.כולל צביעת  ההלבשה(עם סמל עירוני)מאלומיניום להלבשה על עמוד עירוני  (ע"  או שSPEROדגם ) 1-האספקה והרכבת יציקת מסוג 21.005.0390



300 ₪'יח.כולל צביעת  ההלבשה(עם סמל עירוני)מאלומיניום להלבשה על עמוד עירוני  (ע"  או שSPEROדגם ) 1-ההרכבת יציקת מסוג 21.005.0400

500 ₪'יח.כולל צביעת  ההלבשה(עם סמל עירוני)מאלומיניום להלבשה על עמוד קטנרי  (ע"  או שSPEROדגם ) 2-האספקה והרכבת יציקת מסוג 21.005.0410

5,344 ₪'יח.כולל צביעתו (דגם ירושלים)  HP7EX SPEROגובה מסוג '  מ3,6  מסוגנן מיציקת אלומיניום 3.6-האספקה והרכבת עמוד 21.005.0420

6,000 ₪'יח.כולל צביעתו (דגם ירושלים)ע   "  או שSPEROגובה מסוג '  מ4  מסוגנן מיציקת אלומיניום    4.1-  האספקה והרכבת עמוד 21.005.0430

8,750 ₪'יח. כולל צביעתוHANOVER 729-12'דגם , גובה'  מ3.7מסוגנן מיציקת אלומיניום  ( רגל12) 3.7-האספקה והרכבת עמוד 21.005.0440

10,625 ₪'יח. כולל צביעתוHANOVER 729-16'דגם , גובה'  מ4.9מסוגנן מיציקת אלומיניום  ( רגל16) 4.9-האספקה והרכבת עמוד 21.005.0450

5,000 ₪'יח.כולל צביעתו (דגם ירושלים)עם שתי זרועות    "בועז"גובה מסוג '  מ4 מסוגנן מיציקת פלדה  4.2-  האספקה והרכבת עמוד 21.005.0460

450 ₪'יח.דגם עירית ירושלים כולל צביעתו'   מ4לעמוד מודרג " שטייניץ"או " חשמל- הנדסת "אספקה והרכבת סט טבעות קישוט מאלומיניום  דגם 21.005.0470

525 ₪'יחכולל צביעתו. דגם עירית ירושלים. '  מ6לעמוד מודרג " שטייניץ"או " חשמל- הנדסת "אספקה והרכבת סט טבעות קישוט מאלומיניום  דגם 21.005.0480

570 ₪'יחכולל צביעתו. דגם עירית ירושלים. '  מ8לעמוד מודרג " שטייניץ"או " חשמל- הנדסת "אספקה והרכבת סט טבעות קישוט מאלומיניום  דגם 21.005.0490

600 ₪'יחדגם עירית ירושלים כולל צביעתו'  מ10לעמוד מודרג " שטייניץ"או " חשמל- הנדסת "אספקה והרכבת סט טבעות קישוט מאלומיניום  דגם 21.005.0500

800 ₪'יחלעמוד מודרג בכול גובה דגם עירית ירושלים כולל צביעתו" שטייניץ"או " חשמל- הנדסת "הרכבת סט טבעות קישוט מאלומיניום  דגם 21.005.0510

35,000 ₪'יח. פנסים 4-עם זרוע ל'  מ20   רב צלעות מברזל מגולוון 20.1-ואספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0520

54,000 ₪'יח.עם כתר נע כולל מנוע להפעלה'  מ20רב צלעות מברזל מגולוון  (ע" או שsiderpaliדגם )  20-ואספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0530

60,563 ₪'יח.עם כתר נע כולל מנוע להפעלה'  מ25רב צלעות מברזל מגולוון  (ע" או שsiderpaliדגם )  25-ואספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0540

73,688 ₪'יח.עם כתר נע כולל מנוע להפעלה'  מ30רב צלעות מברזל מגולוון  (ע" או שsiderpaliדגם )  30-ואספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0550

93,375 ₪'יח.עם כתר נע כולל מנוע להפעלה'  מ35רב צלעות מברזל מגולוון  (ע" או שsiderpaliדגם )  35-ואספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0560

114,375 ₪'יח.עם כתר נע כולל מנוע להפעלה'  מ40רב צלעות מברזל מגולוון  (ע" או שsiderpaliדגם )  40-ואספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0570

1,225 ₪'יח.ע"דגם הנדסת חשמל או ש. גובה'  מ4 קוני מברזל  מגולוון 4-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0580

1,425 ₪'יח.ע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'   מ5 קוני מברזל  מגולוון 5-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0590

1,669 ₪'יח.ע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'   מ6 קוני מברזל  מגולוון 6-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0600

3,094 ₪'יח.ע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'   מ8 קוני מברזל  מגולוון 8-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0610

3,806 ₪'יחע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'  מ10 קוני מברזל  מגולוון 10-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0620

4,519 ₪'יחע"גובה דגם עם פלטה מיוחדת להרכבה על גדר ניו גרסי הנדסת חשמל או ש'  מ10.8 קוני מברזל מגולוון 10.8-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0630

5,213 ₪'יחע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'  מ12 קוני מברזל  מגולוון 12-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0640

6,613 ₪'יחע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'  מ14מגולוון .  קוני מברזל14-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0650

6,800 ₪'יחע"גובה דגם הנדסת חשמל או ש'  מ15 קוני מברזל  מגולוון 15-זאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0660

4,688 ₪'יח.ע"דגם הנדסת  חשמל או ש'   מ8   מברזל מתומן מגולוון מתקפל בגובה 8-חאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0670

5,850 ₪'יח.ע"דגם הנדסת חשמל או ש'  מ10 מברזל מתומן מגולוון מתקפל בגובה 10-חאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0680

7,025 ₪'יח.ע"דגם הנדסת חשמל או ש'  מ12 מברזל מתומן מגולוון מתקפל בגובה 12-חאספקה והתקנת עמוד מסוג 21.005.0690

417 ₪'יח.על קיר'  מ3- מ" מ3.25עובי דופן , 3"אספקה והתקנת צינור מגולוון 21.005.0700

1,000 ₪'יח.על קיר'  מ6- מ" מ3.25עובי דופן , 4"אספקה והתקנת צינור מגולוון 21.005.0710

10 ₪'יח.התקנת צינור מגולוון בכול קוטר עובי וגובה על קיר21.005.0720

1,200 ₪'יח.אספקה והתקנת הגנה מברזל מגולוון בצד אחד של עמוד על מדרכה צרה לפי מפרט הטכני של  המחלקה למאור בעירית ירושלים21.005.0730

1,200 ₪'יח.התקנת הגנה מברזל מגולוון בצד אחד של עמוד על מדרכה צרה לפי מפרט הטכני של  המחלקה למאור בעירית ירושלים21.005.0740

50 ₪'יח.לפי דגם עירית ירושלים לכל סוגי עמודים, הרכבת זוג או יחיד מחזיקי דגלים מברזל מגולוון21.005.0750

200 ₪'יח.לפי דגם עירית ירושלים לכל סוגי עמודים, אספקה והרכבת זוג מחזיקי דגלים מברזל מגולוון21.005.0760

150 ₪'יח.לפי דגם עירית ירושלים לכל סוגי עמודים, אספקה והרכבת מחזיק דגל מברזל מגולוון21.005.0770

300 ₪'יח.ומילוי  דבש בטון'  מ10הצבה בלבד של עמוד שורש עד 21.005.0780

500 ₪'יח.חיתוך בעמוד גבוה והתקנת משקוף פלדה עם דלח חדשה21.005.0790

500 ₪'יח. H.Mביצוע מישקולת על כתר עמוד 21.005.0800

13,500 ₪'קומפ.(זקוק לאגלה חיצונית)קיים כולל שינוים בחיבורי חשמל פנימים ופירוק המנגנון הישן . H.Mביצוע מנגנון הרמה והורדה בעל מנוע פנימי וגיר בעמוד 21.005.0810

5,800 ₪'קומפ.ביצוע החלפת סט מערכת גלגליות בראש עמוד21.005.0820

75 ₪'מ.מ" מ6 כבלי נירוסטה בקוטר 3ביצוע והחלפת סט של 21.005.0830

126 ₪'מ. גידים24ביצוע החלפת כבל חשמל של 21.005.0840

21,000 ₪'קומפ. גופי תאורה8ביצוע החלפת כתר קומפלט הכולל את כל המכלול שבראש העמוד ותבעת לנשיאת 21.005.0850



5,750 ₪'יח.מאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ4  מתומן 4-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0860

5,250 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '    מ4  מתומן 4-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0870

7,188 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ5  מתומן 5-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0880

6,563 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '    מ5  מתומן 5-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0890

8,625 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ6  מתומן 6-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0900

7,875 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '    מ6  מתומן 6-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0910

11,500 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'    מ8  מתומן 8-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0920

10,500 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '    מ8  מתומן 8-טאספקה והרכבת עמוד מסוג  21.005.0930

14,375 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'   מ10 מתומן 10-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0940

13,125 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '   מ10 מתומן 10-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0950

17,250 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'   מ12 מתומן 12-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0960

15,750 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '   מ12 מתומן 12-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0970

20,125 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'   מ14 מתומן 14-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0980

18,375 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '   מ14 מתומן 14-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.0990

21,563 ₪'יחמאלומיניום גימור אנודייז טבעי או חום עם דלת אנטי ונדלית'   מ15 מתומן 15-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1000

19,688 ₪'יח. עם דלת  אנטי ונדליתRAL 8014חום ,מאלומיניום גימור צבע תנור '   מ15 מתומן 15-טאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1010

4,650 ₪'יח  מטר מברזל מגולוון8 משולב קוני  M   8-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1020

5,725 ₪'יח מטר מברזל מגולוון10 משולב קוני  M 10-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1030

7,175 ₪'יח מטר מברזל מגולוון12 משולב קוני  M 12-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1040

9,913 ₪'יח מטר מברזל מגולוון14 משולב קוני  M 14-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1050

10,188 ₪'יח מטר מברזל מגולוון15 משולב קוני  M 15-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1060

3,469 ₪'יח(למגרשי ספורט)  מטר מברזל מגולוון כולל שלבי טיפוס 8  קוני  S   8-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1070

4,188 ₪'יח(למגרשי ספורט) מטר מברזל מגולוון כולל שלבי טיפוס 10  קוני  S 10-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1080

5,156 ₪'יח(למגרשי ספורט) מטר מברזל מגולוון כולל שלבי טיפוס 12  קוני  S 12-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1090

7,075 ₪'יח(למגרשי ספורט) מטר מברזל מגולוון כולל שלבי טיפוס 14  קוני  S 14-זאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1100

. מבוקשRAL מאלומיניום גימור צבע תנור לפי TECHNILUM של חברת MAKADO-PM  5.5m  חתך טרפז דגם  5.5-כאספקה והרכבת עמוד כולל זרוע מסוג  21.005.1110 35,000 ₪'יח

. מבוקשRAL מאלומיניום גימור צבע תנור לפי TECHNILUM של חברת MAKADO-PM    6 m    חתך טרפז דגם  6-כאספקה והרכבת עמוד כולל זרוע מסוג  21.005.1120 35,625 ₪'יח

. מבוקשRAL מאלומיניום גימור צבע תנור לפי TECHNILUM של חברת MAKADO-PM    7 m    חתך טרפז דגם  7-כאספקה והרכבת עמוד כולל זרוע מסוג  21.005.1130 36,250 ₪'יח

. מבוקשRAL מאלומיניום גימור צבע תנור לפי TECHNILUM של חברת MAKADO-PM    8 m    חתך טרפז דגם  8-כאספקה והרכבת עמוד כולל זרוע מסוג  21.005.1140 37,500 ₪'יח

. מבוקשRAL מאלומיניום גימור צבע תנור לפי TECHNILUM של חברת MAKADO-PM  10 m  חתך טרפז דגם  10-כאספקה והרכבת עמוד כולל זרוע מסוג  21.005.1150 40,000 ₪'יח

2,200 ₪'יח.מפלדה מגולוון עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט' מ4 בגובה RHS 150X150 מרובע 4-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1160

2,350 ₪'יח.מפלדה מגולוון עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט' מ5 בגובה RHS 150X150 מרובע 5-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1170

2,600 ₪'יח.מפלדה מגולוון עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט' מ6 בגובה RHS 150X150 מרובע 6-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1180

2,800 ₪'יח.מפלדה מגולוון עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט' מ8 בגובה RHS 150X150 מרובע 8-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1190

.עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט, נידרש RAL-מפלדה מגולוון צבוע באפוקול ב' מ4 בגובה RHS 150X150 מרובע 4-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1200 2,300 ₪'יח

.עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט, נידרש RAL-מפלדה מגולוון צבוע באפוקול ב' מ5 בגובה RHS 150X150 מרובע 5-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1210 2,500 ₪'יח

.עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט, נידרש RAL-מפלדה מגולוון צבוע באפוקול ב' מ6 בגובה RHS 150X150 מרובע 6-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1220 2,800 ₪'יח

.עם דלת גבוה כולל זרוע יחידה או כפולה לפי פרט, נידרש RAL-מפלדה מגולוון צבוע באפוקול ב' מ8 בגובה RHS 150X150 מרובע 8-לאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1230 3,200 ₪'יח

10,000 ₪'יח.יוניברס. מ.ש-AECמגש ובירגי יסוד של חברת ,כולל מתאם , נידרש RAL-מפלדה צבוע ב' מ4 בגובה 150X150 מרובע 4-מאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1240

12,000 ₪'יח.יוניברס. מ.ש-AECמגש ובירגי יסוד של חברת ,כולל מתאם , נידרש RAL-מפלדה צבוע ב' מ5 בגובה 150X150 מרובע 5-מאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1250

16,000 ₪'יח.יוניברס. מ.ש-AECמגש ובירגי יסוד של חברת ,כולל מתאם , נידרש RAL-מפלדה צבוע ב' מ6 בגובה 150X150 מרובע 6-מאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1260

18,000 ₪'יח.יוניברס. מ.ש-AECמגש ובירגי יסוד של חברת ,כולל מתאם , נידרש RAL-מפלדה צבוע ב' מ8 בגובה 150X150 מרובע 8-מאספקה והרכבת עמוד מסוג 21.005.1270

300 ₪'יח.' מ5הרכבה בלבד על יסוד קיים של עמוד עד 21.005.1280

500 ₪'יח.'  מ8עד '    מ6-הרכבה בלבד על יסוד קיים של עמוד מ21.005.1290

700 ₪'יח.' מ15עד '    מ9-הרכבה בלבד על יסוד קיים של עמוד מ21.005.1300

10,000 ₪'יח' מ30עד '  מ20-הרכבה בלבד על יסוד קיים של עמוד מ21.005.1310



15,000 ₪'יח.' מ40עד '  מ35-הרכבה בלבד על יסוד קיים של עמוד מ21.005.1320

מחיצת הפרדה לאורך  העמוד , פ  דרישת עיריית ירושליים  הכולל תא  אביזרים נוסף"תוספת עבור התאמת עמוד תאורה מכל סוג להתקנת מצלמות ע21.005.1330

שרוול  נוסף חבק והכנה למצלמה וכל הנדרש לעבודה מושלמת
3,500 ₪'קומפ

זרועות ואביזרים - 006תת פרק 
150 ₪'יח.1"אספקה והרכבת זרוע יחידה פנימית טופ 21.006.0010

200 ₪'יח.2"אספקה והרכבת זרוע יחידה פנימית טופ 21.006.0020

250 ₪'יח.81/3אורך לפי תוכנית '  מ0.5אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0030

300 ₪'יח.81/4אורך לפי תוכנית '  מ1אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0040

350 ₪'יח.81/5אורך לפי תכנית '  מ1,5אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0050

400 ₪'יח.81/6אורך לפי תכנית '  מ2אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0060

780 ₪'יח(.'מ2X 1.5).81/7 2אספקה והרכבת זרוע לעמודי אלומיניום  לפי תוכנית 21.006.0070

150 ₪'יח.ללא זווית לחיבור פנס בראש עמוד    (1.5"או ) 2"אספקה והרכבת צינור מעבר 21.006.0080

225 ₪'יח.עם    זווית לחיבור פנס   בראש עמוד(1.5"או) 2"אספקה והרכבת צינור מעבר 21.006.0090

450 ₪'יח.אספקה והרכבת בראש עמוד של זרוע פנימית אופקית עבור זרקורים21.006.0100

225 ₪'יח. כפולה1"אספקה והרכבת זרוע  פנימית טופ 21.006.0110

210 ₪'יח. כפולה2"אספקה והרכבת זרוע פנימית  טופ 21.006.0120

300 ₪'יח.81/3אורך כפולה לפי תוכנית '  מ0.5אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0130

450 ₪'יח.81/4אורך כפולה לפי תוכנית'  מ1אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0140

525 ₪'יח.81/5אורך כפולה לפי תוכנית '  מ1.5אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת21.006.0150

600 ₪'יח.81/6אורך כפולה לפי תוכנית '  מ2אספקה והרכבת זרוע פנימית מרובעת מגולוונת 21.006.0160

225 ₪'יח. מטר בזווית נדרשת0.5X1 או 0.3X1.5גודל    ,1.5"או2"צינור קוטר -.80/1אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית21.006.0170

189 ₪'יח. בזווית נדרשת0.5X0.5 בגודל  1.5" או2"צינור קוטר .80/2אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית 21.006.0180

249 ₪'יח. מטר בזווית נדרשת 1X1 גודל  1.5" או2"צינור בקוטר .80/3אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית 21.006.0190

375 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ1X2 או 1X2.5 גודל   1.5"או2"צינור בקוטר .80/4אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית 21.006.0200

465 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ2X2 גודל  1.5"או2"צינור בקוטר .80/5אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית  21.006.0210

189 ₪'יח. בזווית נדרשת0.3X0.5 גודל 1"צינור בקוטר .80/6אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית 21.006.0220

210 ₪'יח.   בזווית נדרשת0.2X1 גודל 1"צינור בקוטר .80/7אספקה והרכבת זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית 21.006.0230

420 ₪'יח. מטר בזווית נדרשת2X2 ,7 זרוע 1"צינור בקוטר .80/8אספקה  והרכבת  זרוע פנימית יחידה לפי  תוכנית  21.006.0240

660 ₪'יח80/9אספקה והרכבת זרוע מעבר חציה פנימית יחידה לפי תכנית 21.006.0250

300 ₪'יח.  מעלות כולל תופסנים כנדרש5 מטר 0.7  אורך עד  1"אספקה והרכבת זרוע  חיצונית 21.006.0260

315 ₪'יח.  מעלות כולל תופסנים כנדרש5' מ1 אורך 1.5"אספקה והרכבת זרוע חיצונית 21.006.0270

675 ₪'יח80/29אספקה והרכבת זרוע מעבר חציה חיצונית לפי  תכנית 21.006.0280

398 ₪'יח. מעלות כולל תופסנים כנדרש5'  מ2 אורך עד  1.5"אספקה והרכבת זרוע חיצונית 21.006.0290

120 ₪'יח.(לפי פרט)עבור    תפיסת הפנס  (בושינג)אספקה והרכבת מתאם קוטר 21.006.0300

405 ₪'יח. מטר בזווית נדרשת0.5X1 או0.3X1.5  גודל 1.5" או2"צינור קוטר.80/1אספקה והרכבת זרוע פנימית כפולה לפי  תוכנית 21.006.0310

339 ₪'יח. בזווית נדרשת0.5X0.5גודל  ,1.5"או2"צינור קוטר.80/2אספקה והרכבת זרוע פנימית כפולה לפי  תוכנית 21.006.0320

447 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ1X1 גודל1.5"או2"צינור קוטר .80/3אספקה והרכבת זרוע פנימית כפולה לפי  תוכנית 21.006.0330

675 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ1X2 או 1X2.5גודל1.5"או2"צינור קוטר.80/4אספקה והרכבת זרוע פנימית כפולה לפי  תוכנית 21.006.0340

837 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ2X2 גודל   1.5"2"-צינור בקוטר .80/5אספקה  והרכבת  זרוע  פנימית  כפולה  לפי תוכנית  21.006.0350

339 ₪'יח.בזווית נדרשת'מ0.3X0.5 גודל 1"צינור קוטר.80/6אספקה  והרכבת  זרוע  פנימית  כפולה  לפי תוכנית  21.006.0360

378 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ0.2X1 גודל 1"צינור קוטר .80/7אספקה  והרכבת  זרוע  פנימית  כפולה  לפי תוכנית 21.006.0370

756 ₪'יח.בזווית נדרשת' מ2X2 ,7 זרוע 1"צינור קוטר .80/8אספקה  והרכבת  זרוע  פנימית  כפולה  לפי תוכנית 21.006.0380

1,188 ₪'יח.80/9אספקה  והרכבת  זרוע מעבר חציה פנימית    כפולה לפי תוכנית  21.006.0390

378 ₪'יח.  משולשת2" "טופ"אספקה והרכבת זרוע פנימית 21.006.0400



729 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ0.5X1 או0.3X1.5 גודל     1.5"או2"צינור קוטר.80/1אספקה והרכבת זרוע פנימית משולשת לפי     תוכנית 21.006.0410

609 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ0.5X0.5     1.5"או2"צינור קוטר .80/2אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי תוכנית 21.006.0420

804 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ1X1    גודל 1.5"או2"צינור קוטר .80/3אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי  תוכנית 21.006.0430

1,215 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ1X2 או 1X2.5    גודל 1.5"או2"צינור קוטר .80/4אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי  תוכנית 21.006.0440

1,506 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ2X2    גודל 1.5"או2"צינור בקוטר .80/5אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי תוכנית 21.006.0450

609 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ0.3X0.5     גודל 1"צינור   בקוטר  .  80/6אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי תוכנית 21.006.0460

681 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ0.2X1        גודל 1"צינור  קוטר  . 80/7אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי תוכנית 21.006.0470

1,359 ₪'יח.בזווית נדרשת'  מ2X2   גודל 7 זרוע 1"צינור בקוטר .80/8אספקה והרכבת זרוע צינור פנימית משולשת   לפי תוכנית 21.006.0480

100 ₪'יח.על עמוד קיים'   מ3הרכבה בלבד של זרוע יחידה  פנימית עד אורך 21.006.0490

150 ₪'יח.על עמוד קיים'  מ3הרכבה בלבד של זרוע כפולה פנימית עד אורך 21.006.0500

200 ₪'יח.על עמוד קיים'  מ3הרכבה בלבד של זרוע משולשת פנימית עד אורך 21.006.0510

230 ₪'יח.כולל אספקת תופסנים וברגים מתאימים. יחידה על עמוד קיים או קיר'  מ2הרכבה בלבד של זרוע  חיצונית עד אורך של 21.006.0520

250 ₪'יח.כולל אספקת תופסנים וברגים מתאימים. יחידה על עמוד קיים או קיר'  מ3הרכבה בלבד של זרוע  חיצונית עד אורך של 21.006.0530

150 ₪'יח' מ1 תופסנים ברזל סטנדרטיים לזרוע עד 2ביצוע על קיר בנין מכל סוג של  21.006.0540

200 ₪'יח' מ3 תופסנים ברזל סטנדרטיים לזרוע עד 3ביצוע על קיר בנין מכל סוג של  21.006.0550

100 ₪'יח.על זרוע קיימת, 1-" ל1.5- "ביצוע מעבר מגולוון  מ 21.006.0560

1,800 ₪'יח.בודדה על הקיר או על עמוד כזרוע   נוספת "יוחנן" SPEROאספקה והרכבת זרוע דקורטיבית  דגם  21.006.0570

2,400 ₪'יח.וטבעת אמצעית (סגירת ראש העמוד)כולל  טבעת  עליונה    "יוחנן   "SPEROאספקה והרכבת זרוע דקורטיבית דגם 21.006.0580

900 ₪'יח(לזרוע על הקיר)"    ירושלים SPEROאספקה והרכבת  תיבת  ציוד  דגם  21.006.0590

2,500 ₪'יח.בודדה על הקיר  "יואב" SPEROאספקה והרכבת זרוע דקורטיבית  דגם  21.006.0600

7,500 ₪'יח. עם זווית המתכננתMAKADOאספקה והרכבת  זרוע לעמוד דגם 21.006.0610

450 ₪'יח.מעל הקובע להרכבה פנס או שתיים בראש עמוד' מ1ארוך     (1.5"או ) 2"אספקה והרכבת צינור מעבר 21.006.0620

525 ₪'יח.מעל הקובע להרכבה פנס או שתיים בראש עמוד' מ2ארוך     (1.5"או ) 2"אספקה והרכבת צינור מעבר 21.006.0630

02/09/18עדכון 2,000 ₪'יחהתקנה על הקיר בהתאם לפרט   (יבחר בהמשך)" עיר עתיקה"דגם " קטנה"אספקה והרכבת זרוע דקורטיבית 21.006.0640

02/09/18עדכון 2,500 ₪'יחהתקנה על הקיר בהתאם לפרט   (יבחר בהמשך)" דגם עיר עתיקה" גדולה"אספקה והרכבת זרוע דקורטיבית 21.006.0650

02/09/18עדכון 850 ₪'יחבהתאם לפרט  " עיר עתיקה"אספקה והתקנת אביזר תליה לגוף תאורה במרכז קימרון דגם 21.006.0660

פנסים ואביזרים - 007תת פרק 
1,000 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם   כיסוי בולט מפולי קרבונטMC-2 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0010

1,200 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם   כיסוי בולט מפולי קרבונטMC-3 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0020

1,000 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,    עם כיסוי שטוח מזכוכיתFG MC-2 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0030

1,200 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,    עם כיסוי שטוח מזכוכיתFG MC-3 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0040

750 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,   עם כיסוי בולט אקרילי Z-1 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0050

1,250 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,    עם כיסוי בולט אקריליZ-2 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0060

1,400 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,    עם כיסוי בולט אקריליZ-3 דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0070

9,700 ₪'יח.    ללא נורהSEPALE דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0080

3,000 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  לתליהMIDI    ALBANY דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0090

3,800 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  לראש עמודSPIDER MIDI    ALBANY דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0100

3,550 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  לתלייהMAXI    ALBANY דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0110

6,650 ₪'יח.ללא ציודים ונורות,  עם שני תאים אופטיים לאותו כיווןTXN דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0120

1,650 ₪'יח.עם תופס להרכבה,  עם כיסוי עליון מאלומיניום צבוע וכיסוי תחתון מפולי קרבונט מחוספסSATURN 3S דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0130

1,650 ₪'יח.עם תופס להרכבה,  עם כיסוי עליון מאלומיניום טבעי וכיסוי תחתון מפולי קרבונט שקוףSATURN 3S דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0140

3,200 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם  כיסוי מפולי קרבונטALURA דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0150

4,200 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, TOP עם כיסוי תחתון מפולי קרבונט מחוספס ותופס להרכבת GEMA דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0160

4,200 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם כיסוי תחתון מפולי קרבונט מחוספס ותופס לתליהGEMA דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0170

3,600 ₪'יח  עם כיסוי עליון פירמידלי מפולי קרבונט צבוע וכיסוי תחתון פירמידלי מפולי קרבונטMINI CALYPSO SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0180



4,100 ₪'יח  עם כיסוי עליון חצי פירמידלי מפולי קרבונט צבוע וכיסוי תחתון פירמידלי מפולי קרבונטMIDI CALYPSO SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0190

1,200 ₪'יח  ללא ציוד ונורהAMBAR-2  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0200

1,650 ₪'יח  ללא ציוד ונורהAMBAR-3  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0210

2,775 ₪'יח  ללא ציוד ונורהNEOS-2  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0220

3,300 ₪'יחללא ציוד ונורה ZEBRA  או דגם NEOS-3  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0230

7,800 ₪'יח  .NEOS-1-LED  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0240

12,600 ₪'יח  .NEOS-2-LED  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0250

4,500 ₪'יח. ללא ציוד ונורה  CORUS  SCHREDERאספקה והרכבת פנס 21.007.0260

3,500 ₪'יח. מפולי קרבונט שקוף ורפלקטור מזכוכית פריזמטית ללא ציוד ונורהCUBE 510 דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0270

4,000 ₪'יח. מפולי קרבונט פריזמטי ללא ציוד ונורהS500-VP דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0280

4,200 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, לעמוד גבוה, ESPASCE 60D דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0290

1,500 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם    כיסוי תחתון מזכוכית שטוחהALPHA 2000 THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0300

560 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, BETA 79 דגם THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0310

2,100 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  רפלקטור מזכוכית וכיסוי תחתון  בולט מפולי קרבונטPILOTE T1 דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0320

2,500 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  רפלקטור מזכוכית וכיסוי תחתון  בולט מפולי קרבונטPILOTE T2 דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0330

2,800 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  רפלקטור מזכוכית וכיסוי תחתון  בולט מפולי קורבונטPILOTE T3 דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0340

8,500 ₪'יח.ללא ציודים ונורות,  עם שני תאים אופטיים לאותו כיוון  עם רפלקטור מאלומיניוםROCADE דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0350

7,550 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, PRT 35 דגם    EUROPHANE-THORNאספקה והרכבת פנס 21.007.0360

2,750 ₪'יח.ללא ציוד  ונורה,  עם  כיסוי תחתון בולט מפולי קרבונטMODULA P דגם MAZDAאספקה והרכבת פנס 21.007.0370

2,880 ₪'יח.ללא ציוד  ונורה,  עם  כיסוי תחתון בולט מפולי קרבונטMODULA G דגם MAZDAאספקה והרכבת פנס 21.007.0380

2,350 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם  כיסוי תחתוןCOMETA P דגם MAZDAאספקה והרכבת פנס 21.007.0390

2,000 ₪'יח.ללא  ציוד ונורה, BORGO דגם GRECHIאספקה והרכבת פנס 21.007.0400

800 ₪'יח.מינימום" 3להרכבה בראש עמוד , PENNACCHIO -LED דגם GRECHIאספקה והרכבת פנס 21.007.0410

950 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, (און-אור) ROADLIGHTER 15אספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0420

950 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, (און-אור) ROADLIGHTER 25אספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0430

560 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  10-מרסאספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0440

730 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  15-מרסאספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0450

975 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  15-אורנוסאספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0460

1,960 ₪'יח.ללא ציוד ונורה ,  כולל זרוע צד "הילה"אספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0470

1,650 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  לתלייה "הילה"אספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0480

275 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, חרמונית עגולהאספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0490

680 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, קירוןאספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0500

1,200 ₪'יח ללא ציוד ונורה אורלייטאספקה והרכבת פנס געש דגם 21.007.0510

2,700 ₪'יחללא ציוד ונורה, לתלייה, 250Wעד הרקולס  אספקה והרכבת פנס געש דגם  21.007.0520

2,700 ₪'יחללא ציוד ונורה, לראש עמוד, 250Wעד הרקולס אספקה והרכבת פנס געש דגם  21.007.0530

1,460 ₪'יחללא ציוד ונורה, לתלייה , 150Wעד   סומברריאםאספקה והרכבת פנס געש דגם  21.007.0540

2,000 ₪'יחללא ציוד ונורה, 150Wעד   SILL-491אספקה והרכבת זרקור געש דגם  21.007.0550

1,760 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, כולל מרפק,  ירושליםRUUD/MPR12"דגם   - אספקה והרכבת פנס 21.007.0560

2,020 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, כולל מרפק,   ירושליםRUUD / PR16"דגם   - אספקה והרכבת פנס 21.007.0570

1,540 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם כיסוי עליון מאלומיניום  צבוע עם כיסוי תחתון שטוח מזכוכיתLUNOIDE VP דגם  AEC-יוניברס. מ.אספקה והרכבת פנס ש21.007.0580

1,560 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  מזכוכיתבולט עם כיסוי עליון מאלומיניום  צבוע עם כיסוי תחתון LUNOIDE PL דגם  AEC-יוניברס. מ.אספקה והרכבת פנס ש21.007.0590

1700'יח.ללא ציוד ונורה, AEL-247שטייניץ  דגם  -אספקה והרכבת פנס לנטרנה לירד21.007.0600

3,900 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם כיסוי תחתון    בולט מזכוכית ופיזור רחבHMX דגם KOOPER/עד-אספקה והרכבת פנס לעמוד גבוה  אור21.007.0610

14,440 ₪'יח.עם כיסוי   תחתון מפולי קרבונט מחוספס ללא ציוד ונורה,  כולל ניפל לתלייהCETUS SMALLעד דגם ירושלים   -אספקה והרכבת פנס אור21.007.0620

2,100 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, עם כיסוי תחתון מפולי קרבונט מחוספס,  TOP כולל תופס להרכבת CETUS SMALL YOKEעד דגם ירושלים   -אספקה והרכבת פנס אור21.007.0630

1,650 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  כולל ניפל לתליה עם כיסוי   תחתון אקרילי שקוףCETUS MEDIUMעד דגם ירושלים   -אספקה והרכבת פנס אור21.007.0640



1,035 ₪'יח. ללא ציוד ונורהOST-Cעד דגם -אספקה והרכבת פנס אור21.007.0650

980 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, MS3 עם כיסוי תחתון מזכוכית פריזמטית  ופיזור דגם M2AR דגם    AMERICAN 250 GEאספקה והרכבת פנס 21.007.0660

915 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, MC3עם כיסוי תחתון מזכוכית שטוח  ופיזור דגם  M2AC דגם    AMERICAN 250 GEאספקה והרכבת פנס 21.007.0670

1,100 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, MS3 עם כיסוי תחתון מזכוכית פריזמטית  ופיזור דגם M4AR דגם    AMERICAN 400 GEאספקה והרכבת פנס 21.007.0680

1,040 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, MC3 עם כיסוי תחתון מזכוכית שטוחה  ופיזור דגם M4AC דגם    AMERICAN 400 GEאספקה והרכבת פנס 21.007.0690

4,000 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, עם כיסוי תחתון בולט למחצה מזכוכית HMA דגם GEאספקה והרכבת פנס 21.007.0700

4,100 ₪'יחללא ציוד ונורה,  עם תפיסה מתכווננתDECASHILD דגם GEאספקה והרכבת פנס 21.007.0710

975 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, APOLLO דגם     RAGNI/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0720

1,350 ₪'יח.עם כיסוי תחתון בולט מפוליקרבנט ללא ציוד ונורה,ARIANE 250 דגם   RAGNI/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0730

1,800 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, עם כיסוי תחתון בולט מזכוכית,ARIANE 600 דגם   RAGNI/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0740

1,800 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, עם כיסוי תחתון שטוח מזכוכית,ARIANE 600 דגם   RAGNI/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0750

2,800 ₪'יח.עם כיסוי  מחוספס, ללא ציוד ונורה,  כולל רפלקטור פנימיHYDE PARK 2170 BP דגם HANOVERאספקה והרכבת פנס 21.007.0760

3,150 ₪'יח.עם  כיסוי מחוספס, ללא ציוד ונורה,  טיילת קטןHL 111 דגם     SPERO/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0770

3,900 ₪'יח.עם כיסוי מחוספס, ללא   ציוד ונורה, TOP טיילת בינוני להרכבת HL 110-Y דגם     SPERO/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0780

3,900 ₪'יח.עם כיסוי מחוספס, ללא ציוד  ונורה,  טיילת בינוני לתלייהHL 110-Y דגם     SPERO/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0790

4,200 ₪'יח.עם כיסוי שקוף, ללא  ציוד ונורה,  טיילת גדול לתלייהHL 110-Y/MAXI דגם     SPERO/אספקה והרכבת פנס לב אופיר21.007.0800

315 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, מ אקרילי חלבי" ס40כדורי  ע "אספקה והרכבת פנס לב אופיר או ש21.007.0810

2,850 ₪'יח.ללא נורה וציוד, קרבונט-לראש עמוד כיסוי מחוספס פולי, Mougins 650 דגם  RAGNIאספקה והרכבת פנס 21.007.0820

3,300 ₪'יח.ללא נורה וציוד, קרבונט-לתליה כיסוי שקוף פולי, Valbonne 655 דגם  RAGNIאספקה והרכבת פנס 21.007.0830

24,000 ₪'יח.ללא  ציודים ונורות,   עם שישה תאים אופטייםSISTELLAR SIEMENSאספקה והרכבת פנס לעמוד גבוה דגם 21.007.0840

600 ₪'יח.ללא ציוד ונורה כולל קופסא בבטון,  עם גריל אסימטרי בצבע נדרשKM-0614 דגם BRIQUE-MINI  SIMES/אספקה והרכבת פנס קיר קימחי21.007.0850

700 ₪'יח.ללא ציוד ונורה כולל קופסא בבטון,  עם גריל אסימטרי בצבע נדרשKM-0614 דגם BRIQUE-MIDI  SIMES/אספקה והרכבת פנס קיר קימחי21.007.0860

1,200 ₪'יח.  כולל קופסא בבטוןBLOCO-LED דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס קיר 21.007.0870

1,885 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, DLG 259 דגם      WE-EF/אספקה והרכבת פנס שטייניץ21.007.0880

2,015 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, DLG 359 דגם      WE-EF/אספקה והרכבת פנס שטייניץ21.007.0890

2,000 ₪'יח ללא ציוד ונורה07.2.1' על פי  תוכנית עירונית מס (ע.או ש)משופר " כוכב השחר" דגם ירושלים תוצרת 7-גאספקה והרכבת תמרור מואר 21.007.0900

1,830 ₪'יח.  ללא נורהPAR-38אספקה והרכבת זרקור לב אופיר דגם 21.007.0910

1,950 ₪'יח. ללא נורהPAR-56 דגם   119אספקה והרכבת זרקור שטייניץ שט 21.007.0920

1,950 ₪'יח. ללא נורהPAR-64 דגם   119אספקה והרכבת זרקור שטייניץ שט 21.007.0930

150 ₪'יח.ללא נורה,HALOGEN-TUBE/500אספקה והרכבת זרקור לב אופיר דגם         21.007.0940

250 ₪'יח.ללא נורה, HALOGEN-TUBE/1000אספקה והרכבת זרקור לב אופיר דגם         21.007.0950

300 ₪'יח.ללא נורה, HALOGEN-TUBE/1500אספקה והרכבת זרקור לב אופיר דגם         21.007.0960

1,560 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, עם רפלקטור סימטרי או אסימטרי INDIO  דגם DISANO/אספקה והרכבת זרקור לב אופיר21.007.0970

1,400 ₪'יח.ללא ציוד ונורה-154שטאספקה והרכבת זרקור מסנוור שטייניץ 21.007.0980

4,100 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, KIM /LTV10דגם - 290שטאספקה והרכבת זרקור שקוע קרקע שטייניץ    21.007.0990

2,275 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, FAEBER/TECNO 10דגם  - 134שטאספקה והרכבת זרקור שטייניץ 21.007.1000

1,600 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, LITHONIA/TVדגם  - 149שטאספקה והרכבת זרקור שטייניץ 21.007.1010

2,830 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, DALUXשטייניץ דגם , דגש שקוע קרקע-אספקה והרכבת פנס21.007.1020

500 ₪'יח.ללא ציוד    ונורה,  וואט50אספקה והרכבת זרקור שטייניץ לתאורת חוץ   עבור נורה דקרויט עד 21.007.1030

1,800 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם כיסוי תחתון מזכוכית שטוחהPSFA דגם  POWR SPOT -GEאספקה והרכבת זרקור 21.007.1040

1,000 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,  עם כיסוי תחתון מזכוכית שטוחה6- נמה1000אוטו -אומניאספקה והרכבת זרקור געש דגם  21.007.1050

1,650 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, M/SNF 100 PHILIPSאדלר דגם    -אספקה והרכבת זרקור קצנשטיין21.007.1060

2,700 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, SNF 210 PHILIPSאדלר דגם    -אספקה והרכבת זרקור קצנשטיין21.007.1070

5,000 ₪'יח.ללא ציוד ונורה  , PHARO LUIS PULSENאספקה והרכבת זרקור שקוע קרקע שטייניץ דגם 21.007.1080

2,100 ₪'יח.לא כולל נורה,     קצר ללא תא ציודRT-3 דגם SCHREDERאספקה והרכבת זרקור 21.007.1090

2,400 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,     ארוך כולל תא ציודRT-3 דגם SCHREDERאספקה והרכבת זרקור 21.007.1100



5,422 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,     כולל תא ציודAF-4 דגם SCHREDERאספקה והרכבת זרקור 21.007.1110

2,880 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,     שקוע בקרקע TERA-EN-MIDI דגם SCHREDERאספקה והרכבת זרקור 21.007.1120

3,075 ₪'יח.ללא ציוד ונורה,     שקוע בקרקע TERA-EN-MAXI דגם SCHREDERאספקה והרכבת זרקור 21.007.1130

7,980 ₪'יח.    שקוע בקרקע TERA-MIDI-LED דגם SCHREDERאספקה והרכבת זרקור 21.007.1140

825 ₪'יח.    שקוע בקרקע NOCTIS-MINI-LED דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס שקוע קרקע 21.007.1150

1,800 ₪'יח.    שקוע בקרקע NOCTIS-MIDI-LED דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס שקוע קרקע 21.007.1160

2,600 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, (SPOT) LUMINA-2 P/O   MAEYERאספקה והרכבת זרקור יוניברס דגם 21.007.1170

2,250 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, (WIDE) LUMINA-2 C/P   MAEYERאספקה והרכבת זרקור יוניברס דגם 21.007.1180

4,350 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, (SPOT) LUMINA-4 P/O   MAEYERאספקה והרכבת זרקור יוניברס דגם 21.007.1190

3,900 ₪'יח.ללא ציוד ונורה, (WIDE) LUMINA-4 C/P   MAEYERאספקה והרכבת זרקור יוניברס דגם 21.007.1200

550 ₪'יח ללא ציוד ונורהF.Gכיסוי זכוכית , Lyra 10  דגם SBPאספקה והרכבת פנס  21.007.1210

600 ₪'יח ללא ציוד ונורהF.Gכיסוי זכוכית , Lyra 11  דגם SBPאספקה והרכבת פנס  21.007.1220

714 ₪'יחכיסוי שטוח  ללא ציוד ונורה, Sharp C185  דגם CEMאספקה והרכבת פנס  21.007.1230

1,125 ₪'יחכיסוי שטוח  ללא ציוד ונורה, Sharp C186  דגם CEMאספקה והרכבת פנס  21.007.1240

2,900 ₪'יח  ווט  ללא ציוד ונורה70ה "  עבור נורות מDISANO-FLOOR SWIVELLINGאספקה והרכבת זרקור שקוע בקרקע דגם 21.007.1250

4,000 ₪'יח ווט  ללא ציוד ונורה150ה "  עבור נורות מ DISANO-MAXIFLOORאספקה והרכבת זרקור שקוע בקרקע דגם 21.007.1260

1,200 ₪'יח   ללא דרייברLED 1.1W  עם DISANO-STARLED POWERLEDאספקה והרכבת פנס שקוע בקיר או בקרקע דגם 21.007.1270

1,200 ₪'יח מעלות ללא דרייבר14-40 זווית LED 1-3W  עם  FIRALUX-MICROLEDאספקה והרכבת זרקור דגם 21.007.1280

5,500 ₪'יחLED-RGB 72W עם  IGUZZINI-GROUND TW-06אספקה והרכבת פנס שקוע בקרקע דגם 21.007.1290

5,200 ₪'יח. דריבר DIMING- וLED 32 עם SCHREDER-ALBANI-MIDI-LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1300

5,800 ₪'יח. דריבר DIMING- וLED 48 עם SCHREDER-ALBANI-MAXI-LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1310

350 ₪'מללא דרייבר'   למ6W-'  למLED 30 עם עם גוון אור נידרש NES C-FR-F17-24V-30אספקה והרכבת חבל אור עם חתך מלבני דגם  21.007.1320

350 ₪'מ.ללא דרייבר כולל התעלה'   למ7.7W-'  למLED  עם LIRAD-VENUS VARIOאספקה והרכבת חבל אור בתעלת אלומיניום דגם  21.007.1330

700 ₪'יח. ללא ציוד ונורהLIRAD-UNILAMP-MINI-OD-7024אספקה והרכבה פנס דקורטיבי יצוק לקיר או לתיקרה 21.007.1340

700 ₪'יח. ללא ציוד ונורהLIRAD-UNILAMP-MAXI-OD-7036אספקה והרכבה פנס דקורטיבי יצוק לקיר או לתיקרה 21.007.1350

4,000 ₪'יח(' מ4-5מתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברתTECEO-1 Type ,3000K ,350 mA ,  6000 lum  , 40 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1360

4,200 ₪'יח(' מ6מתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברת TECEO-1 Type ,3000K ,500 mA ,  7900 lum  , 40 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1370

4,500 ₪'יח(' מ8מתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברת TECEO-1 Type ,3000K ,700 mA ,10200 lum  , 40 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1380

4,800 ₪'יח(' מ10מתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברת TECEO-2 Type ,3000K ,700 mA ,18300 lum  , 72 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1390

5,200 ₪'יח(' מ12מתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברת TECEO-2 Type ,3000K ,700 mA ,20400 lum  , 80 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1400

(' מ14-15מתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברת TECEO-2 Type ,3000K ,700 mA ,28500 lum ,112 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1410 6,000 ₪'יח

(.H.Mמתאים לעמודים )סיטי לייט -SCHREDER של חברת כולל קופסאת ציוד OMNISTAR-MONO Type ,4000K ,1000 mA ,38900 lum ,144 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1420 8,500 ₪'יח

עםפיזור אסימטרי . י.ג.ח-DISANO של חברת  ASTRO Type,380W ,4000K ,1050 mA ,48000 lum ,32 LED CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1430

(.H.Mמתאים לעמודים ) 330077-00 מעלות צבע גרפיט קוד יצרן 50
8,500 ₪'יח

(' מ4-5מתאים לעמודים )יוניברס . מ.ש-AEC של חברת CLASS II    מודולים3עם  ITALO-1 Type ,3000K ,350 mA  , 3250 lum , LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1440 4,000 ₪'יח

(' מ6מתאים לעמודים )יוניברס . מ.ש-AEC של חברת CLASS II    מודולים3עם  ITALO-1 Type ,3000K ,525 mA  , 6590 lum , LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1450 4,200 ₪'יח

(' מ8מתאים לעמודים )יוניברס . מ.ש-AEC של חברת CLASS II    מודולים4עם  ITALO-1 Type ,3000K ,700 mA ,10940 lum , LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1460 4,500 ₪'יח

(' מ10מתאים לעמודים )יוניברס . מ.ש-AEC של חברת CLASS II    מודולים6עם  ITALO-2 Type ,3000K ,700 mA ,16460 lum , LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1470 4,800 ₪'יח

(' מ12מתאים לעמודים )יוניברס . מ.ש-AEC של חברת CLASS II    מודולים7עם  ITALO-3 Type ,3000K ,700 mA ,18470 lum , LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1480 5,200 ₪'יח

(' מ14-15מתאים לעמודים )יוניברס . מ.ש-AEC של חברת CLASS II  מודולים12עם  ITALO-3 Type ,3000K ,700 mA ,25440 lum , LEDאספקה והרכבה פנס 21.007.1490 6,000 ₪'יח

(' מ4-5מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת WOW MINI BU63 Type ,3000K ,350 mA , CLASS II  5720 lum , LED   54w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1500 4,000 ₪'יח

(' מ6מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת WOW MED BH38 Type ,3000K ,350 mA ,CLASS II  7490 lum , LED   68w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1510 4,200 ₪'יח

(' מ8מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת WOW MED BP10 Type ,3000K ,350 mA ,CLASS II  9760 lum , LED   88w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1520 4,500 ₪'יח

(' מ10-12מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת WOW MAXI BH60 Type ,3000K ,525 mA ,CLASS II 17030 lum , LED 163w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1530 5,000 ₪'יח

(' מ4-5מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת ARHILEDE HP MINI BX38 Type ,3000K ,350 mA , CLASS II 5760 lum , LED    54w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1540 4,000 ₪'יח



(' מ6מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת ARHILEDE HP MINI BX40 Type ,3000K ,525 mA , CLASS II 8950 lum , LED    95w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1550 4,200 ₪'יח

(' מ8מתאים לעמודים )רשתות תאורה -IGUZZINI של חברת ARHILEDE HP MINI BX41 Type ,3000K ,525 mA ,CLASS II16550 lum , LED  160w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1560 4,500 ₪'יח

5,000 ₪'יחיוניברס. מ.ש-AEC של חברת XMODE RX Type 27 LED 3000K ,CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1570

5,200 ₪'יחיוניברס. מ.ש-AEC של חברת XMODE RX Type 36 LED 3000K ,CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1580

5,700 ₪'יחיוניברס. מ.ש-AEC של חברת XMODE RX Type 45 LED 3000K ,CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1590

6,500 ₪'יחיוניברס. מ.ש-AEC של חברת XMODE RX Type 54 LED 3000K ,CLASS IIאספקה והרכבה פנס 21.007.1600

1,500 ₪'יחיוניברס. מ.ש-AEC של חברת  XMODE PROתקרה כולל קופסה לחיבור  /אספקה והרכבה מתאם לקיר21.007.1610

(' מ4-5מתאים לעמודים )אלויק ' חב-BENITO של חברת NEBRASKA Type ,3000K ,700 mA , CLASS II    5451 lum , 24LED   42w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1620 4,000 ₪'יח

(' מ6מתאים לעמודים )אלויק ' חב-BENITO של חברת NEBRASKA Type ,3000K ,500 mA , CLASS II    8325 lum , 48LED   67w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1630 4,200 ₪'יח

(' מ8מתאים לעמודים )אלויק ' חב-BENITO של חברת NEBRASKA Type ,3000K ,500 mA , CLASS II  11100 lum , 64LED   90w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1640 4,500 ₪'יח

('מ10מתאים לעמודים )אלויק ' חב-BENITO של חברת NEBRASKA Type ,3000K ,700 mA , CLASS II  14008 lum , 64LED 128w-אספקה והרכבה פנס 21.007.1650 5,000 ₪'יח

תשלום במחיר יסוד ראה )מורכב בראש עמוד תאורה או על קיר או בקרקע   ₪ 1,500 מכל סוג במחיר יסוד עד LEDהתקנה וחיבור של פנס ,אספקה 21.007.1660

(במפרט הטכני
2,000 ₪'יח

תשלום במחיר יסוד )מורכב בראש עמוד תאורה או על קיר או שקוע בקרקע   ₪ 2,500 מכל סוג במחיר יסוד עד LEDהתקנה וחיבור של פנס ,אספקה 21.007.1670

(ראה במפרט הטכני
3,300 ₪'יח

תשלום במחיר יסוד )מורכב בראש עמוד תאורה או על קיר או שקוע בקרקע     ₪ 4,000 מכל סוג במחיר יסוד עד LEDהתקנה וחיבור של פנס ,אספקה 21.007.1680

(ראה במפרט הטכני
5,000 ₪'יח

תשלום במחיר יסוד )מורכב בראש עמוד תאורה או על קיר או שקוע בקרקע   ₪ 5,500 מכל סוג במחיר יסוד עד LEDהתקנה וחיבור של פנס ,אספקה 21.007.1690

(ראה במפרט הטכני
6,800 ₪'יח

תשלום במחיר יסוד )מורכב בראש עמוד תאורה או על קיר  או שקוע בקרקע   ₪ 8,000 מכל סוג במחיר יסוד עד LEDהתקנה וחיבור של פנס ,אספקה 21.007.1700

(ראה במפרט הטכני
11,000 ₪'יח

תשלום במחיר יסוד )מורכב בראש עמוד תאורה או על קיר או שקוע בקרקע   ₪ 12,000 מכל סוג במחיר יסוד עד LEDהתקנה וחיבור של פנס ,אספקה 21.007.1710

(ראה במפרט הטכני
15,000 ₪'יח

 כולל כל העיגונים IP 65 קלווין אטימות 3000-3500 גוון אור של LINE ALUCE של חברת איגוציני מדגם LEDפס תאורה לשטיפת קיר רציף בטכנולוגיית 21.007.1720

העיגון יאושר על ידי ,  מטר1.2' אורך יח, דרייברים וציוד נילווה,  זרועות לכל גוף מגולוון מפלדה2, מ מהגג" ס40הנדרשים להוצאת הגוף במרחק של 

.קונסטרוקטור

4,600 ₪מטר

21.007.1730
 קלווין 3000-3500 גוון אור של LED TUBE של חברת איגוציני מדגם LEDפסי תאורה לשטיפת קירות ועמודים במעברים מקורים  רציף בטכנולוגיית 

אורך לפי , דרייברים וציוד נילווה,  זרועות לכל גוף מגולוון מפדה2, מ מהגג" ס40 כולל כל העיגונים הנדרשים להוצאת הגוף במרחק של IP 65אטימות 

.אורך גופי התאורה יותאמו בניסוי תאורה בשטח, המחיר הינו לפי מטר, העיגון יאושר על ידי קונסטרוקטור, מטר גם אם יידרשו מספר גופים

4,400 ₪מטר

ת ניתן "הגו,  יאושר לפני ניסוי תאורהK3750צבע אור , צבע לפי בחירת אדריכל-  אלומה לפי בחירת יועץ תאורה ENYOת לד להארת חוץ דקורטיבית "גו21.007.1740

SCHREDER של חברת סיטי ליד של חברת LEDS-3דרוע אורגינלית להתקנה על הקיר + לכוון 
1,900 ₪'יח

 ווט כולל דריבר 20 בהספק של DOT SPOT תוצרת RECESSED LIGHTדגם  (L3) להארת השער החדש IP68ת לד שקוע באדמה מוגן מים "גו21.007.1750

.אינטגראלי וקופסת ביטון מקורית
6,400 ₪'יח

21.007.1760
 תוצרת BB39 SUPER SPORT 8 DEGREE 2X6W ADJUSTABLE דגם IP67מוגן מים   (L2)ת לד שקוע אדמה להארת עמודים בין החנויות "גו

IGUZZINIגופי תאורה כולל דרייבר פנים וקפסאות ביטון מקורית .
4,800 ₪'יח

21.007.1770

2,400 ₪'יחIPRO-BX09 LED 19.7W 2000LM 3000K 12 DEG BY IGUZZINIפנס לתאורת חזיתות להתקנה צמוד לקיר דגם 



21.007.1780

3,400 ₪'יחLINELUCE-B750 LED 24W 1622LM 3200K DEG32 BY IGUZZINIפנס לתאורת חזיתות להתקנה צמוד לקיר דגם 

 LINELUCE-BA56 LED 27.9W 1622LM:   פנס שקוע בקרקע לתאורת חזית כולל תיבת ביטון אורגינאלית של היצרן להתקנה שקועה בקרקע דגם 21.007.1790

3200K BY IGUZZINI
3,800 ₪'יח

21.007.1800

21.007.1810

21.007.1820

 Light Up- BB39 LED 6.2W 558LM:  פנס שקוע בקרקע לתאורת חזיתות כולל תיבת ביטון אורגינאלית של היצרן להתקנה שקועה בקרקע דגם 21.007.1830

3000K 6 deg BY IGUZZINI
3,200 ₪'יח

1,200 ₪'יחTrick- BU27 LED 5.7W 720Lm 3000K BY IGUZZINIפנס לתאורת חזיתות  להתקנה צמוד לקיר דגם 21.007.1840

2,900 ₪'יחLED 3,774Lm 3000K iGuzzini - BI20 iRoll 65 35Wת צילינדר לתאורת קשתות מותקן צמוד תקרה מאחורי קשתות חזיתות דגם .ג21.007.1850

21.007.1860
3,200 ₪'יחIPRO-- BG35 27W LED 1975LM 3000K IGUZZINIת זרקור לתאורת חזיתות להתקנה צמוד לקיר דגם .ג

135 ₪'קומפ. וואט כספית80תוספת עבור ציוד ונורה בפנס 21.007.1870

142 ₪'קומפ וואט כספית125תוספת עבור ציוד ונורה בפנס 21.007.1880

225 ₪'קומפ וואט כספית250תוספת עבור ציוד ונורה בפנס 21.007.1890

315 ₪'קומפ וואט כספית400תוספת עבור ציוד ונורה בפנס 21.007.1900

100 ₪'קומפ.בצבע אור נדרש, PL-T/4P וואט       42תוספת עבור ציוד ונורה בפנס 21.007.1910

360 ₪'קומפ(.ג.ל.ציוד נ) E-40  M.H.-PLUS/T וואט 250 בפנס טובולריתתוספת עבור ציוד ונורה 21.007.1920

474 ₪'קומפ(.ג.ל.ציוד נ) E-40  M.H.-PLUS/T וואט 400 בפנס טובולריתתוספת עבור ציוד ונורה 21.007.1930

168 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-27  70עם מצת פנימי , תוספת עבור ציוד ונורה אגסית 21.007.1940

220 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-27       70תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.1950

240 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-40     100תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.1960

248 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-40     150תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.1970

323 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-40     250תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.1980

390 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-40     400תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.1990

855 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-40     600תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2000

1,373 ₪'קומפ.ג בפנס" וואט נלE-40   1000תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2010

230 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-27  SUPER     70תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2020

255 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-40  SUPER   100תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2030

263 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-40  SUPER   150תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2040

353 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-40  SUPER   250תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2050

420 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-40  SUPER   400תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2060

930 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-40  SUPER   600תוספת עבור ציוד ונורה טובולרית 21.007.2070

350 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-27  SUPER     70ונורה טובולרית  (בידוד כפול)ציוד מבודד תוספת עבור 21.007.2080

360 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-27  SUPER   100ונורה טובולרית  (בידוד כפול)ציוד מבודד תוספת עבור 21.007.2090

380 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-27  SUPER   150ונורה טובולרית  (בידוד כפול)ציוד מבודד תוספת עבור 21.007.2100

450 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-27  SUPER   250ונורה טובולרית  (בידוד כפול)ציוד מבודד תוספת עבור 21.007.2110

550 ₪'קומפ.בפנס (קסנון) PLUSג " וואט נלE-27  SUPER   400ונורה טובולרית  (בידוד כפול)ציוד מבודד תוספת עבור 21.007.2120

270 ₪'קומפ.בפנס,   וואט בצבע אור נדרשE-27     70טובולרית  / ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2130

495 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-27   100טובולרית  / ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2140

435 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-27   150טובולרית  / ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2150

450 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-40   250טובולרית  / ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2160



510 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-40   400טובולרית  / ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2170

1,448 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-40 1000ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2180

1,650 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-40 1500ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2190

5,400 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-40 2000ה אגסית "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2200

308 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני פינים),   וואטGU6.5   20ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2210

360 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני פינים),   וואטGU6.5   35ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2220

255 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני פינים),   וואטG12   70ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2230

285 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני פינים),  וואטG12 150ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2240

480 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני קצוות),   וואטRX7S   70ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2250

705 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני קצוות),  וואטRX7S 150ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2260

800 ₪'קומפ.בפנס, בצבע אור נדרש (שני קצוות),   וואטFC2  250ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2270

700 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשE-27 ,PAR-150 150ה "תוספת עבור ציוד ונורה מ21.007.2280

1,200 ₪'קומפ.בפנס,  וואט בצבע אור נדרשPGZ-12 ,45-90-140 COSMOPOLISה "תוספת עבור ציוד אלקטרוני ונורה מ21.007.2290

350 ₪'יח.SCHREDER-CONTOLER WITH INTEGRATED 24V POWER SUPPLY FOR LED LUMINAIRES  50W-2.1Aאספקה והרכבת דרייבר 21.007.2300

400 ₪'יח.SCHREDER-CONTOLER WITH INTEGRATED 24V POWER SUPPLY FOR LED LUMINAIRES  75W-3.2Aאספקה והרכבת דרייבר 21.007.2310

450 ₪'יח.SCHREDER-CONTOLER WITH INTEGRATED 24V POWER SUPPLY FOR LED LUMINAIRES 100W-4.2Aאספקה והרכבת דרייבר 21.007.2320

600 ₪'יח.SCHREDER-CONTOLER WITH INTEGRATED 24V POWER SUPPLY FOR LED LUMINAIRES 150W-6.3Aאספקה והרכבת דרייבר 21.007.2330

200 ₪'קומפ.הרכבה בלבד של פנס מכל סוג על זרוע או ראש עמוד לא כולל אספקה והשחלת כבל 21.007.2340

250 ₪'קומפ.החלפה בלבד של פנס מכל סוג על זרוע או ראש עמוד לא כולל אספקה והשחלת כבל 21.007.2350

350 ₪'יח .CONTROLER מכל סוג של LEDהחלפה בלבד בתוך פנס 21.007.2360

500 ₪'קומפ.לא כולל אספקת כבל, החזרת השטח ופינוי עודפים, בטון, חצץ, כולל חפירה, מ שקוע בקרקע וחיבורו"ס10הרכבה בלבד של פנס מכל סוג עם קוטר עד 21.007.2370

750 ₪'קומפ.לא כולל אספקת כבל, החזרת השטח ופינוי עודפים, בטון, חצץ, כולל חפירה, מ שקוע בקרקע וחיבורו"ס10הרכבה בלבד של פנס מכל סוג עם קוטר מעל 21.007.2380

350 ₪'קומפ.אספקה והרכבה  בניתים של מצחייה מפח אלומיניום לגוף הפנס מכל סוג וגודל מתאים למניית סנוור לכוון לא רצוי21.007.2390

02/09/18עדכון 3,800 ₪'קומפ"עיר עתיקה"אספקה והרכבת גוף תאורה לד דקורטיבי בצורת עששית דגם 21.007.2400

02/09/18עדכון 3,000 ₪'קומפ"עיר עתיקה" דגם UP/DOWNאספקה והרכבת גוף תאורה לד דקורטיבי צמוד קיר 21.007.2410

02/09/18עדכון 2,500 ₪'קומפלא כולל אביזרים, כולל עיגון לרצפה וביסוס, אספקה והרכבת עמודון לאביזרי תאורה כולל התקנת מגש עם פס דין ומהדקים21.007.2420

מגשים וציודים בעמודים - 008תת פרק 
369 ₪'יח.ג סופר טובולרית עם מצת חיצוני.ל. וואט נ70אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד ונורה 21.008.0010

21.008.0020                            .E-40 .   441 ₪'יחג  ונורה סופר" וואט נל100אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד

450 ₪'יחג ונורה סופר.ל. וואט נ150אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0030

516 ₪'יחג ונורה סופר.ל. וואט נ250אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0040

585 ₪'יחג ונורה סופר.ל. וואט נ400אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0050

1,041 ₪'יחג ונורה סופר.ל. וואט נ600אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0060

1,545 ₪'יח.ג וואט ונורה.ל. וואט נ1000אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0070

350'יח.ונורהה "     וואט מ20אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0080

420'יח.ונורהה "   וואט מ35אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0090

471 ₪'יח.ונורהה "     וואט מ70אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0100

546 ₪'יח.ונורהה "   וואט מ100אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0110

636 ₪'יח.ונורהה "   וואט מ150אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0120

645 ₪'יח.ונורהה "   וואט מ250אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0130

705 ₪'יח.ונורהה "   וואט מ400אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0140

1,620 ₪'יח.ונורהה " וואט מ1000אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0150

1,950 ₪'יח.ונורהה " וואט מ1500אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0160

5,700 ₪'יח.ונורהה " וואט מ2000אספקה והתקנת מגש אביזרים בתא עמוד או בקופסא נפרדת עם ציוד 21.008.0170

588 ₪'יח.ג סופר טובולריות עם מצת חיצוני" וואט נל70נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0180



732 ₪'יח.ג סופר" וואט נל100נורות - 2 עם ציוד וE-40פנסים - 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0190

747 ₪'יח.ג סופר" וואט נל150נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0200

882 ₪'יח.ג סופר" וואט נל250נורות - 2 חלקים  עם ציוד ו2פנסים - 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0210

1,017 ₪'יח.ג סופר" וואט נל400נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0220

1,932 ₪'יח.ג סופר" וואט נל600נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0230

2,937 ₪'יח.ג" וואט נל1000נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0240

650'יח.ה"     וואט מ20נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0250

720'יח.ה"     וואט מ35נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0260

792 ₪'יח.ה"     וואט מ70נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0270

942 ₪'יח.ה"   וואט מ100נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0280

1,122 ₪'יח.ה"   וואט מ150נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0290

1,137 ₪'יח.ה"   וואט מ250נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0300

1,257 ₪'יח.ה"   וואט מ400נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0310

3,087 ₪'יח.ה" וואט מ1000נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0320

3,600 ₪'יח.ה" וואט מ1500נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0330

11,175 ₪'יח.ה" וואט מ2000נורות - 2פנסים עם ציוד ו- 2אספקה והתקנת מגש אביזרים ל21.008.0340

60 ₪'יח. שקוע1 פס DIN פסי 2מ עם " מ250X 60 קטנטןאספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק דגם ירושלים גודל 21.008.0350

72 ₪'יח .DIN פסי 2מ עם " מ350X 80  קטן  אספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק דגם ירושלים גודל 21.008.0360

75 ₪'יח .DIN פסי 3מ עם " מ470X100  בינוניאספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק דגם ירושלים גודל 21.008.0370

98 ₪'יח .DIN פסי 4מ עם " מ600X130   גדולאספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק דגם ירושלים גודל 21.008.0380

98 ₪'יח .DIN פסי 2מ עם " מ250X180  קופסאת קיר אספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק דגם 21.008.0390

128 ₪'יח. כולל מפרידיםCD 216 מהדקים 4אספקה והתקנת על מגש חיבורים של סט 21.008.0400

113 ₪'יח.כולל מפרידים CD 316 מהדקים 4אספקה והתקנת על מגש חיבורים של סט 21.008.0410

170 ₪'יח. כולל מפרידיםCD 235 מהדקים 4אספקה והתקנת על מגש חיבורים של סט 21.008.0420

70 ₪'יח. כולל מפרידיםCD 335 מהדקים 4אספקה והתקנת על מגש חיבורים של סט 21.008.0430

170 ₪'יח.בתא העמוד וחיבורו כולל חיבור הארקה (י המזמין"שיסופק ע)התקנת מגש אביזרים 21.008.0440

250 ₪'קומפ( נוסףDINפס ,  מהדקים נוספים4, גודל מגש)תוספת עבור ביצוע שינוים במגש חיבורים רגיל למעגל נוסף 21.008.0450

230 ₪'קומפ( נוסףDINפס  , 63A   3+Nמנתק )תוספת עבור ביצוע שינוים במגש חיבירים רגיל לכבל נוסף 21.008.0460

310 ₪'יח.ט כנדרש"כולל מאמ. אספקה והתקנת מגש חיבורים רגיל מפח בתא עמוד21.008.0470

390 ₪'יח.כולל מאמתים כנדרש, פנסים  בתא עמוד- 2אספקה והתקנת מגש חיבורים ל21.008.0480

470 ₪'יח.כולל מאמתים כנדרש, פנסים  בתא עמוד- 3אספקה והתקנת מגש חיבורים ל21.008.0490

470 ₪'יח.כולל מאמתים כנדרש, פנסים  בתא עמוד- 4אספקה והתקנת מגש חיבורים ל21.008.0500

90 ₪'יח 16A-6A 10KA C/ + N,  ט נוסף  במגש  חיבורים או בתוך פנס"אספקה והתקנת מאמ21.008.0510

21.008.052010KA C/  25A-32A , 60 ₪'יחט נוסף בארגז מאור"אספקת והתקנת מאמ

85 ₪'יח10KA C/  40A-50A, ט נוסף בארגז מאור"אספקה והתקנת מאמ21.008.0530

100 ₪'יח10KA   C/  63Aט נוסף בארגז מאור  "אספקה והתקנת מאמ21.008.0540

1,200 ₪'יח10KA  C/ 3X80Aט נוסף בארגז מאור "אספקה והתקנת מאמ21.008.0550

50 ₪'יח.  או בארגז מאור, ט נוסף מכול גודל זרם במגש  חיבורים או בתוך פנס"התקנת מאמ21.008.0560

400 ₪'יחA דגם 30mA  חד פזי  ברגישות של  2X40Aאספקה והתקנה ממסר פחת 21.008.0570

600 ₪'יחA דגם 30mA תלת פזי ברגישות של  4X40Aאספקה והתקנה ממסר פחת 21.008.0580

50 ₪'יחA דגם 30mAהתקנה ממסר פחת אחד או תלת פזי ברגישות של  21.008.0590

150 ₪'יח.  מהדקיםDINאספקה והתקנה מגש בתוך קופסת קיר כולל פס 21.008.0600

800 ₪'יח. מ" ס25*34אספקה והחלפת חזית של קופסת קיר מנירוסטה לפי גודל 21.008.0610

2,200 ₪'יח. ומהדקים לא כולל ציודDIN כולל מגש עם פס מ"ס 15*25*34 מנירוסטהאספקה והתקנה בתוך קיר מכל סוג של ארגז  אביזרים סטנדרטי פנימי 21.008.0620

1,000 ₪'יח. מטר  של ארגז אביזרים סטנדרטי  חיצוני לא כולל ציוד8עד גובה , או על עמוד, אספקה והתקנה על קיר מכל סוג21.008.0630

6,800 ₪'יחלרשת עילית' חיבור טרפו. בתוך קופסא    אטומה לחדירת מים,  וולט220/180א " קו5 עד 3פזי  -חד' של טרפו, על עמוד, אספקה והתקנת21.008.0640



90 ₪'יחכולל חומרי עזר עבור חיזוקה וביצוע חיבורי חשמל, על קיר או על עמוד, חלון + D-24דגם , מ" ס15X11X7אספקה והרכבת קופסת חיבורים אטומה מפלסטיק  21.008.0650

70 ₪'יחכולל חומרי עזר עבור חיזוקה וביצוע חיבורי חשמל, על קיר או על עמוד,  מ"ס10X10X6אספקה והרכבת קופסת חיבורים אטומה מפלסטיק  21.008.0660

180 ₪'יח.כולל חומרי עזר עבור חיזוקה וביצוע חיבורים, על קיר או על עמוד מכל סוג,  מ"ס14X10X6"  פטיש "B 4X1אספקה והרכבת קופסת חיבורים אטומה דגם 21.008.0670

120 ₪'יח.כולל חומרי עזר עבור חיזוקה וביצוע חיבורים, על קיר או על עמוד מכל סוג,  מ"ס11X8X5"  פטיש "AE2אספקה והרכבת קופסת בדיקת הארקת יסוד דגם 21.008.0680

80 ₪'יחכולל חומרי עזר עבור חיזוקה וביצוע חיבורי חשמל, אספקה והרכבת קופסת חיבורים אטומה מפלסטיק  או ממתחת על קיר או על עמוד21.008.0690

80 ₪'יח. מוגן מיים16Aאספקה והרכבת שקע כוח חד פזי של 21.008.0700

50 ₪'יח.16Aאספקה והרכבת תקע כוח חד פזי של 21.008.0710

30 ₪'יח. מוגן מיים16Aהרכבת שקע או תקע כוח חד פזי של 21.008.0720

 כולל 4X40A אמפר תלת פאזי ממסר פחת 40ג מולכו כולל מפסק ראשי . בקופסה מקורית של ניסקו או אNPLהתקנת וחיבור של  עמדת עבודה ,אספקה 21.008.0721

 הכל בקופסת מוגן מים CEE אמפר 3X16 אמפר שקעי חד פאזי 16 אמפר ושני מפסק חד פאזי 6CEE 5X1 אמפר ושקע 16שני מפסקים תלת פאזי 

IP65כמפורט בתוכנית הכל קומפלט .

2,100 ₪'קומפ

רשתות עיליות ואביזרים - 009תת פרק 
10 ₪'מ.כולל כל  החיזוקים כנדרש. ר"   ממ6 נחושת P.V.Cאספקה ומתיחת רשת עילית בין עמודים או אחר בעלת חוט נוסף 21.009.0010

14 ₪'מ.כולל  כל החיזוקים כנדרש. ר" ממ10 נחושת P.V.Cאספקה ומתיחת רשת עילית ביו עמודים או אחר בעלת חוט נוסף 21.009.0020

21 ₪'מ.כולל  כל החיזוקים כנדרש. ר" ממ16 נחושת P.V.Cאספקה ומתיחת רשת עילית בין עמודים או אחר בעלת חוט נוסף 21.009.0030

100 ₪'מ. נחושת  עם כול חתך כולל  כל החיזוקים כנדרשP.V.Cמתיחת רשת עילית בין עמודים או אחר בעלת חוט נוסף 21.009.0040

50 ₪'יחאספקה והרכבת מבודד כולל תופס מתאים לעמוד21.009.0050

70 ₪'יחהרכבת מבודד כולל תופס מתאים לעמוד21.009.0060

50 ₪'מ.ר כולל    אביזרי תפיסה מכנית לעמוד וכל הדרוש לרשת מושלמת" ממ25X5 מ"תאאספקה והתקנת רשת 21.009.0070

24 ₪'מ.ר"  ממ2.5X3 N2XYאספקה ומתיחת כבל עם תיל נושא   21.009.0080

34 ₪'מ.ר"    ממ6X3 N2XYאספקה ומתיחת כבל עם תיל נושא   21.009.0090

47 ₪'מ.ר"  ממ10X3 N2XYאספקה ומתיחת כבל עם תיל נושא   21.009.0100

47 ₪'מ.ר"    ממ6X5 N2XYאספקה ומתיחת כבל עם תיל נושא   21.009.0110

68 ₪'מ.ר"  ממ10X5 N2XYאספקה ומתיחת כבל עם תיל נושא   21.009.0120

96 ₪'מ.ר"  ממ16X5 N2XYאספקה ומתיחת כבל עם תיל נושא   21.009.0130

8 ₪'מ.מתיחת כבל עם תיל נושא בכול חתך וכמות גידים 21.009.0140

29 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" ממ2.5X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה עם תיל נושא   21.009.0150

39 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור"   ממ6X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה עם תיל נושא   21.009.0160

52 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" ממ10X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה עם תיל נושא   21.009.0170

52 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור"  ממ6X5 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה עם תיל נושא   21.009.0180

73 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" ממ10X5 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה עם תיל נושא   21.009.0190

101 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" ממ16X5 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה עם תיל נושא   21.009.0200

8 ₪'מ.התקנת כבל על מבנה עם תיל נושא בכול חתך וכמות גידים לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור21.009.0210

24 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני  של המחלקה למאור" ממ2.5X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה  21.009.0220

29 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור"  ממ4X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה  21.009.0230

32 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור"  ממ6X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה  21.009.0240

65 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" ממ10X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה  21.009.0250

47 ₪'מ.ר לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" ממ16X3 N2XYאספקה והתקנת כבל על מבנה  21.009.0260

96 ₪'מ.התקנת כבל על מבנה בכול חתך וכמות גידים לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור21.009.0270

550 ₪'יח.מ  על קרקע  כולל מבודד לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור"  מ12 וחוט  3/4"ביצוע עוגן עם מוט 21.009.0280

650 ₪'יח.מ על קרקע  כולל מבודד לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור" מ25 וחוט 1"ביצוע עוגן עם מוט 21.009.0290

500 ₪'יח. על  קיר מבנה  או עמוד כולל מבודד לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה  למאור3/4"ביצוע עוגן עם מוט 21.009.0300

50 ₪'יח.פס סימון לעוגן לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור21.009.0310



150 ₪'יח.' מ2.5 מגולוון על עמוד או קיר עד גובה 2"התקנת צינור 21.009.0320

מתקן התאורה יפורק לאחר . י הקבלן למשך כל תקופת העבודה"יותקן ויופעל בשלמות ע, אשר יסופק, הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה זמנית21.009.0330

לאחר גמר עבודות הסלילה . הפעלת התאורה הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה ויותקן מחדש לפי החלטת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל

. פ דרישות והנחיות מנהל הפרויקט או מפקח החשמל"כל העבודה תבוצע ב שלמות ע, יפורק המתקן ויפונה למחסני הקבלן

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

הערה

יסודות בטון ניידים עם פינות קטומות : המחיר כולל.  עמודי תאורה10עבור , הפעלה ואחזקה של מתקן תאורה זמני על עמודי עץ, חיבור, התקנה, אספקה21.009.0340

כבלי ',  מ5זרועות פלדה מגולוונות באורך עד , עמודי תמך, עוגנים, או ביסודות הבטון/מותקנים בקרקע ו'  מ10עמודי עץ בגובה עד ',  מ1*1*1במידות 

כולל , חיבור המתקן למקור זרם, ת"כבלי הזנה לג, קופסאות אבטחה, 250Wג "י המתכנן עם נורות נל"ת מדגמים המ אושרים ע"ג, מ בחתך הדרוש"תא

אספקה והתקנה של גנרטור במידת , כולל תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני,  במידת הצורך40Aאספקה והתקנה וחיבור של לוח תאורה זמני עד 

י בודק מוסמך "כולל גם אישור ע. כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה והפעלה בשלמות (כולל דלק בכמות הדרושה לפעולה תקינה של מתקן התאורה)הצורך 

הכל קומפלט , כל זה למשך כל תקופת הביצוע, פירוק ופינוי כל האמור בתחילה ובסוף השימוש, הרכבה, הובלה, ניתוקו עם גמר השימוש, לפני הפעלה

.בשלמות לפי תוכנית

30,000 ₪'קומפ

ניתוק הזנת החשמל . העתקה של עמוד תאורה זמני בודד מעץ על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון עילי כולל העתקה של קוביות בטון והצבה במקום החדש21.009.0350

לא כולל הזזה של העמוד כחלק מרצף העבודה . הכל בהתאם להנחיות מפקח באתר העבודה. במידת הצורך וחיבור מחדש כולל בדיקות והפעלה בשלמות

.של הקבלן

1,000 ₪'קומפ

פירוקים ועבודות שונות - 010תת פרק 
400 ₪'יחלפי שעות- הורדת דגל מעמוד תאורה או מרשת חשמל עילית בעזרת מנוף21.010.0010

350 ₪'יח' מ9.30עד " שורש"עקירת עמוד 21.010.0020

300 ₪'יח.גובה כולל פירוק המגש'  מ8עקירת עמוד עם פלטה בסיס עד 21.010.0030

550 ₪'יח.גובה כולל פירוק המגש'  מ15עד  -  9עקירת עמוד עם פלטה בסיס  מ21.010.0040

5,000 ₪'יח.פנסים וקתר כולל חיתוך העמוד לחלקים לצורך הובלתו,גובה כולל לוח פנימי '  מ40עד  -  20עקירת עמוד עם פלטה בסיס  מ21.010.0050

500 ₪'יח.לחלקים לצורך הובלתו'  מ20- חיתוך עמוד גבוה מ21.010.0060

350 ₪'יח.הובלת עמוד או זוג21.010.0070

150 ₪'יח. יחידות2מעל , הובלת עמודים21.010.0080

450 ₪'יח.הובלת מרכזיה או זוג21.010.0090

250 ₪'יח. יחידות2מעל , הובלת מרכזיות21.010.0100

400 ₪'יח.הובלת והעמדת יסוד בטון לעמוד זמני21.010.0110

75 ₪הובלה. הובלת זרועות  קטנות בכמות סבירה אבל לא מוגדרת בטנדר21.010.0120

450 ₪הובלה. הובלת זרועות גדולות בכמות סבירה אבל לא מוגדרת  במשאית21.010.0130

75 ₪הובלה.  פנסים בטנדר10הובלת עד 21.010.0140

450 ₪הובלה.  פנסים במשאית10הובלת מעל 21.010.0150

400 ₪'יח.יישור עמודי תאורה ללא חפירה בהתאם לפי    המפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור21.010.0160

400 ₪'יח.יישור עמודי תאורה עם גלוי בסיס לפי מפרט  הטכני העירוני של המחלקה למאור21.010.0170

600 ₪'יח.לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור, יציקת חגורת  בטון  מסביב  לעמודי  שורש21.010.0180

15 ₪'יחמ מעל מספר הקיים על עמוד תאורה או הרכבת  פחית מגולוונת באותו גודל על עמודי"ס15X15הדפסת  ריבוע  עם  צבע  לבן  עמיד  בגודל 21.010.0190

20 ₪'יח.הדפסת מספר סידורי על עמוד מאור לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור21.010.0200

20 ₪'יח.לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור (בגובה שהוא מורכב)הדפסת מספר סידורי על גוף הפנס או על קיר הבניין 21.010.0210

400 ₪ר"מ.מאבן או מבטון והחזרת המצב לקדמותו לאחר החפירה, פירוק מדרגות קיימות21.010.0220

70 ₪'יחר" ממ2.5פירוק זרוע עם פנס מראש עמוד קיים או מקיר כולל פירוק הכבל תלת גידי 21.010.0230

250 ₪ר"מ.פירוק ריצוף קיים מאבן משתלבת מכל סוג שהוא והחזרת המצב לקדמותו לאחר החפירה כולל אספקת אבנים שנשברו21.010.0240

410 ₪ר"מ.פירוק ריצוף קיים מאבן טבעי מכל סוג שהוא והחזרת המצב לקדמותו לאחר החפירה כולל אספקת אבנים שנשברו21.010.0250

100 ₪'יח.שדה של רשת או כבל: פירוק  רשת  עלית או כבל  מעמוד  או קיר  יחידה21.010.0260

60 ₪'יח.ר" ממ2.5פירוק פנס  מראש  עמוד  או  מזרוע על עמוד ניצב או קיר בנין כולל פירוק הכבל תלת גידי 21.010.0270

60 ₪'יח.ניתוק או חיבור כבלים בתא עמוד21.010.0280

60 ₪'יח.פירוק מגש ציוד או מגש חיבורים בתא העמוד כולל כל החיבורים למגש 21.010.0290



60 ₪'יח.כולל פירוק החיבורים, פירוק  קופסאות  ציוד  מעמוד קיים או קיר21.010.0300

40 ₪'יח.או פירוק מגש מפנס קיים, פירוק משנק ממגש קיים בתא עמוד21.010.0310

750 ₪'יח.והובלת פסולת' מ8פירוק או שבירת יסוד בטון של עמוד עד 21.010.0320

1,250 ₪'יח.והובלת פסולת' מ15עד ' מ8-פירוק או שבירת יסוד בטון של עמוד מ21.010.0330

1,000 ₪ר"מ(ר"למ)השלמת אדמת גן וניקוי  (השלמת אבני קיר וקופינג, יציקת בטון)כולל תיקון קיר , פירוק זהיר של קיר תומך כולל פינוי פסולת ואדמה21.010.0340

30 ₪'יחאורך' מ2= ' כול יח. פתיחה וסגירת תעלה לצורך טיפול בפנסים במנהרות21.010.0350

100 ₪'יח.כולל אספקת כל האביזרים הנדרשים, לפי דרישות הפיקוח, חיבור תיקני של  מוליך הארקה לגוף העמוד  ברשת עלית21.010.0360

שוחת בטון טרומי , ממוטות פלדה  מצופים נחושת'  מ3מ ובעומק של " מ19הארקת מרכזיה או עמוד תאורה כולל אלקטרודת הארקה תקנית  בקוטר של 21.010.0370

 טון עם סמל8ב "מ ב" ס50מ עם מכסה בקוטר " ס60מ ובעומק של " ס60בקוטר 
1,500 ₪'קומפ

500 ₪'יח.בשוחה קיימת, ממוטות פלדה מצופים נחושת'  מ3מ ובעומק של " מ19אספקה והתקנה אלקטרודת הארקה תקנית בקוטר של 21.010.0380

80 ₪'יח.מ עם ברגים דסקיות ואומים תואמים" מ200מ באורך " מ40X4, פ מנחושת בתא העמוד"אספקה והרכבת פה21.010.0390

60 ₪'מ.ידי המפקח-והכנת שטח  החפירה  נקי ומתאים לבדיקת תקלות בכבלים על (לאורך כבל קיים , ידני )תוספת לחפירה עבור גילוי כבלים  או צינורות  קיימים  21.010.0400

50 ₪'יח.2" עד0,5"בקוטר מי, קדיחת חור בעמוד תאורה או זרוע כלשהוא לעברת כבלים בכל גובה21.010.0410

70 ₪'יח.לפי עובי פלדה של זרוע או עמוד" 1/2עד " 1/4ביצוע הברגה בחור עמוד או זרוע ואספקה והרכבת בורג בין 21.010.0420

400 ₪'יח. מטר4הטמנת כבל בקיר בחריץ שבין אבנים או  בבלוקים כולל תיקון טיט או טיח עד 21.010.0430

50 ₪'יחאו קצה זרוע,  מראש עמוד2"חיתוך צינור עד 21.010.0440

250 ₪'יח.כולל תיקון של הקיר, ביצוע מעבר עבור כבל דרך קיר בטון או אבן21.010.0450

250 ₪'יח.כולל תיקון היסוד, פתיחת חור ביסוד בטון קיים עבור צינורות לכבל נוסף והארקה21.010.0460

200 ₪'יח. (לרוב נקודת הארקה)ביצוע עבודת ריתוך ברזל בשטח 21.010.0470

150 ₪'יח. (מנעול לשרשרת ולארון)ביצוע עבודת ריתוך ברזל בשטח 21.010.0480

100 ₪'יח.סגירה זמנית של קופסת חיבורים בקיר באמצעות פח מגולוון בכל גודל נידרש וברגים21.010.0490

150 ₪'יח  שעות24כולל המתנת  ) CHESTERTON תוצרת  RUST TRANSFORMERוכסוי  שטח החלוד בחומר   מיוחד  (גירוד במברשת פלדה)ניקוי מחלודה 21.010.0500

400 ₪'יח.מפתח עירית ירושלים" ירדני"מ לקופסת חיבורים בקיר כולל מנעול  " מ2.5אספקה והרכבת מסגרת ודלת מפח מגולוון 21.010.0510

150 ₪'יחכולל  פתיחת ריצוף או אספלט ומריחת זפת חם על   ברגיי יסוד פלט היסוד וקטע העמוד שתחת הקרקע (עד פלטה יסוד  )גילוי בסיס העמוד 21.010.0520

750 ₪'יח.MNK-200" גיוסני"מ לקופסת חיבורים בקיר לפי פרט כולל מנעול עם לשונית פטנט " מ1אספקה והרכבת מסגרת ודלת מנירוסטה בעובי 21.010.0530

150 ₪'יח.MNK-200" גיוסני"מ קומפלט לפי פרט כולל מנעול עם לשונית פטנט " מ1אספקה והרכבת קופסאת קיר מנירוסטה בעובי 21.010.0540

150 ₪'יח.בכל גודל נידרש למרכזיות" פנלים"אספקה והרכבת 21.010.0550

150 ₪'יח.לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור,  מטר בצבע  יסודי שכבה אחת ללא דילול4צביעת עמוד  תאורה  עד  21.010.0560

150 ₪'יח. מטר בצבע  סופי לפי המפרט הטכני של המחלקה למאור4צביעת עמוד תאורה עד גובה של 21.010.0570

150 ₪'יח.לפי מפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור,   שלבים  כולל  ניקוי4צביעת זרוע ב 21.010.0580

100 ₪'יח. לגלווןEPOXIסט טבעות  קישוט בצבע יסוד + זרוע+ ' מ4צביעת קומפלט עמוד 21.010.0590

150 ₪'יח.לפי המפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור( שכבות2) RAL 7039סט טבעות  קישוט בצבע סופי בגוון + זרוע+ ' מ4צביעת קומפלט עמוד 21.010.0600

150 ₪'יח. לגלוון לפי מפרט  הטכני העירוני של המחלקה למאורEPOXIסט טבעות קישוט בצבע יסוד + זרוע + '  מ6צביעת קומפלט עמוד 21.010.0610

200 ₪'יח.לפי המפרט הטכני העירוני של המחלקה למאור ( שכבות2) RAL 7039סט טבעות  קישוט בצבע סופי בגוון + זרוע+ ' מ6צביעת קומפלט עמוד 21.010.0620

200 ₪'יח. לגלוון לפי מפרט  הטכני העירוני של המחלקה למאורEPOXIסט טבעות קישוט בצבע יסוד + זרוע + '  מ8צביעת קומפלט עמוד 21.010.0630

300 ₪'יח.לפי מפרט הטכני של המחלקה למאור ( שכבות2) RAL 7039סט טבעות קישוט בצבע סופי בגוון + זרוע + '  מ8צביעת קומפלט עמוד 21.010.0640

250 ₪'יח. לגלוון לפי מפרט  הטכני של המחלקה למאורEPOXIסט טבעות קישוט בצבע יסוד + זרוע + ' מ10צביעת קומפלט עמוד 21.010.0650

350 ₪'יח.לפי המפרט הטכני של המחלקה למאור ( שכבות2) RAL 7039סט טבעות קישוט בצבע סופי בגוון + זרוע + ' מ10צביעת קומפלט עמוד 21.010.0660

950 ₪'יח.תיקון וריתוך עמוד אלומיניום מכל סוג21.010.0670

300 ₪'יח.תיקון וריתוך זרוע אלומיניום מכל סוג21.010.0680

500 ₪'יח.מ מגולוון" ס3מ צפיפות " ס40X40X60אספקה והתקנת רשת הגנה על כלוב קיים בגודל  21.010.0690

200 ₪'יח.מגולוון, מ" ס3צפיפות , אספקה והתקנת רשת הגנה על פני פנסים שונים בעלי כיסוי תחתון שתוך21.010.0700

450 ₪'יח.מגולוון, מ" ס3צפיפות , אספקה והתקנת רשת הגנה על פני פנסים שונים בעלי כיסוי תחתון עם בליטה קטנה21.010.0710

650 ₪'יח.מגולוון, מ" ס3צפיפות , אספקה והתקנת רשת הגנה על פני פנסים שונים בעלי כיסוי תחתון עם בליטה גדולה21.010.0720

100 ₪'יח.(ידי המזמין-שיסופק על)לפי המפרט המצורף . י כיסוי אנטי ונדלי"סגירת עמודים ע21.010.0730

250 ₪'יח, שרוול להלבשה על עמודי תאורה לכיסוי פתח  האביזרים מורכב משני חלקים חצי עגול4"אספקה והתקנה מכסה לדלת עמוד תאורה עד21.010.0740



250 ₪'יח,   שרוול להלבשה על עמודי תאורה לכיסוי פתח  האביזרים מורכב משני חלקם חצי עיגול6"אספקה והתקנה מכסה לדלת עמוד תאורה 21.010.0750

250 ₪'יח.אספקה והתקנת מכסה לפתח שירות של עמוד עגול לפי המפרט הטכני העירוני של המחלקה  למאור21.010.0760

250 ₪'יח.אספקה והתקנה מכסה לפתח שירות של עמוד תאורה מתומן לפי מפרט הטכני העירוני של   המחלקה למאור21.010.0770

75 ₪'יח.מ מצופה בפלסטיק ומהדקי לחיצה" מ4ידי כבל נירוסטה -אספקה וביצוע קשר מכני וגלוני בין עמוד ודלת על21.010.0780

300 ₪'יח.ריתוך פלטה אלומיניום קיימת בלבד21.010.0790

1,300 ₪'יח.אספקה וריתוך פלטה אלומיניום חדשה לעמוד פגוע21.010.0800

1,600 ₪'יח.פתיחת דלת, אספקה והרכבת פלטה חדשה, חיתוך עמוד אלומיניום פגוע21.010.0810

650 ₪'יח.פתיחת דלת, הרכבת פלטה קיימת, חיתוך עמוד אלומיניום פגוע21.010.0820

75 ₪'יח.אספקה והרכבת סט טבעות חדשות לתפיסת הזרוע לעמוד21.010.0830

190 ₪'יחאספקה וריתוך זוג צירים  לדלת לעמוד אלומיניום מכל סוג21.010.0840

100 ₪'יח(ידי המזמין-החומרים הנדרשים יסופקו על)שיפוץ פנס  מכל סוג 21.010.0850

1,300 ₪'יח.אספקה וריתוך פלטה אלומיניום חדשה לעמוד פגוע21.010.0860

1,600 ₪'יח.פתיחת דלת, אספקה והרכבת פלטה חדשה, חיתוך עמוד אלומיניום פגוע21.010.0870

650 ₪'יח.פתיחת דלת, הרכבת פלטה קיימת, חיתוך עמוד אלומיניום פגוע21.010.0880

75 ₪'יח.אספקה והרכבת סט טבעות חדשות לתפיסת הזרוע לעמוד21.010.0890

190 ₪'יחאספקה וריתוך זוג צירים  לדלת לעמוד אלומיניום מכל סוג21.010.0900

100 ₪'יח(ידי המזמין-החומרים הנדרשים יסופקו על)שיפוץ פנס  מכל סוג 21.010.0910

21.010.0920
כולל התקנת צנרת ,מ " ס50ג חזית מבנה או מתחת לקמרונות כולל הסדרת תליות לצנרת קיימת עם חבקים במרחקים קבועים "הסדרת תשתיות חשמל ע

או נציגו /כולל תיאום עם בעל הנכס ו,או תעלות כבלים מפח מגולוון עם מכסה עבור כבלים לא מוגנים כולל הסדרת תיבות חיבורים פתוחות /קשיחה חדשה ו

.ר חזית או קמרון לטיפול  "המחיר לפי מ. באתר כולל שילוט ותיעוד כולל אישור בודק מוסמך וכל הדרוש להשלמת הסדרת תשתיות חשמל קיימות 

100 ₪ר"מ

עם תקעים ושקעים מטיפוס          (כבה מאילו ,0.6/1KVבידוד )כולל אספקת כבלים זמניים תקניים . הכנת ניסוי תאורה להארת חזית בניין או קטע רחוב21.010.0930

16A-230V-CEE כולל אספקת חשמל זמנית עם . י מתכנן התאורה "רצפה או זרועות  וכיוונים ככל שיידרש ע\ כולל הרכבת הגופים באופן זמני על הקירות

.    שעות קומפלט 4המחיר עבור ניסוי תאורה אחד ולמשך עד . כולל פירוק וניתוק המערכת בגמר הניסוי . מרשת תאורה עירונית 2X40A-30mAפחת מגן 

(המחיר לא כולל את אספקת הפנסים והזרועות עבורם ישולם בסעיפי חוזה   )  

1,500 ₪'קומפ

לוחות חשמל ואביזרים, מרכזיות הדלקה - 011תת פרק 
2,500 ₪'יח.עם מגש מפרטינקס, מ" ס80X60X25,ממתכת , ח  על עמוד"אםפקה והתקנה ארגז מונה ופיוזים ח21.011.0010

38,000 ₪'יח.כולל חיבורים, מאור'  ארון פוליאסטר משוריין לפי מפרט הטכני של מח1 בעלת 3X  80A-100A 2015- דגם , אספקה והתקנה מרכזית הדלקה על קרקע21.011.0020

41,000 ₪'יח.כולל חיבורים, מאור'  ארון פוליאסטר משוריין לפי מפרט הטכני של מח1 בעלת 3X125A-160A 2015- דגם , אספקה והתקנה מרכזית הדלקה על קרקע21.011.0030

50,000 ₪'יח.כולל חיבורים, מאור'  ארון פוליאסטר משוריין לפי מפרט הטכני של מח1          בעלת 3X200A 2015- דגם , אספקה והתקנה מרכזית הדלקה על קרקע21.011.0040

15,000 ₪'קומפהזמנה אצל ספק הבקרה לתאורה של עיריית ירושלים . פ מפרט המחלקה למאור בעיריית ירושלים "אספקה והתקנה של יחידת קצה לפיקוד מרחוק ע21.011.0050

1,000 ₪'יח.התקנה בלבד או פירוק של מרכזית הדלקה על  קרקע כולל ניתוק וחיבור21.011.0060

800 ₪'יח.התקנה בלבד או פירוק של מרכזית  הדלקה  על עמוד או קיר כולל ניתוק וחיבור21.011.0070

300 ₪'יח.על קרקע כולל ניתוק וחיבור, התקנה בלבד או פירוק  של ארגז  עם  ציוד  חשמל21.011.0080

100 ₪'יח.התקנה בלבד או פירוק של קופסא  עם  ציוד  חשמל על עמוד או קיר וחיבורים כולל תפסים21.011.0090

-CEEהארקה ושקעים ,אפס ,צ "פס,הגנות פחתים ,זים "הגנות מא, כולל מפסק ראשי 3X80Aאספקה והרכבת ארגז אירועים  עד 21.011.0100

5X32A+CEE5X63A+CEE5X16A+CEE5X16A+CEE3X16A+CEE3X16A
16,000 ₪'יח

200 ₪'קומפ.אספקה והחלפת זוג או שלישיה של צירי דלת  בהתאם לסוג המרכזייה21.011.0110

500 ₪'קומפ בריחים7 כיוונים עם 4-אספקה והתקנה או החלפה של נעילה קיימת לערכת נעילה מולטילוק כוללת מנעול רב בריח עם נעילה גאומטרית ל21.011.0120

100 ₪'קומפ בריחים7 כיוונים עם 4-התקנה או החלפה של נעילה קיימת לערכת נעילה מולטילוק כוללת מנעול רב בריח עם נעילה גאומטרית ל21.011.0130

500 ₪'יח.לכל ידית במרכזית הדלקה+MT5אספקה והחלפת חצי צילינדר מסוג מולטילוק  דגם מאור ירושלים כולל גלגל עם ניקוז גופים זרים ותריס נגד אבק בפלטפורמה 21.011.0140

100 ₪'יח.התקנת בלבד של בורר במרכזיית תאורה21.011.0150

200 ₪'יח.התקנת בלבד של שעון במרכזיית תאורה21.011.0160

200 ₪'יח.התקנת בלבד של מגען מכל סוג וגודל במרכזיית תאורה21.011.0170

1,500 ₪'קומפ.י המזמין"  עציודאספקת , שיפוץ כוח ופיקוד במרכזיה21.011.0180



2,500 ₪'קומפ.השלמת פנלים החלפת צירי דלתות לפי הצורך, הכולל צביעת  מרכזייה ואיטומה החלפת נעילה-שיפוץ כללי של מרכזיית מאור21.011.0190

תיאום החיבור ,  (מערב או מזרח)טיפול ותיאום של חיבור חשמל למרכזיית תאורה או ארון שקעים מכל סוג כולל פתיחת הזמנה בחברת חשמל ,הזמנה 21.011.0200

תיאום התכנון והביצוע של חברת חשמל עד לקבלת החיבור קומפלט כולל ליווי בודק חברת ,  (לזיכוי)תשלום עבור החיבור והעברת שוברי תשלום למזמין ,

(י המזמין בהתאם לחשבוניות שיוגשו "תשלום לחברת חשמל יוחזר לקבלן ע)חשמל וכל הדרוש לקבלת החיבור 

2,500 ₪'קומפ

15 ₪ר"מ(י המזמין"תשלום לפי שטח תחום שיוגדר לבדיקה ע)פ תקן וכמוגדר במפרט הטכני " אופקית ואנכית עLUXבדיקה פוטומטרית לרישום רמת תאורה 21.011.0210

21.011.0220

שם פריטסעיף חדש
יחידת

 מידה
מחיר לחודש

(הערכה)כמות אחזקה של מערכת התאורה על כל חלקיה לקבלת פנסים דולקים - 001תת פרק 

אחזקה שוטפת של פנס עם ציוד הדלקה ונורות פריקה מכל סוג שהוא המיועד לתאורת רחוב או פנס תאורת גן ציבורי או כל פנס אחר במרחב הציבורי 22.001.0010

שתיפקודו מחוייב כדי לספק תאורה פונקציונאלית נאותה במרחב הציבורי כולל ביצוע כל הפעולות הנדרשות לתפקוד תקין ובטיחותי של הפנס כמוגדר 

(מחיר לחודש)במפרט הטכני 

'קומפ

₪ 152,100

 מכל סוג שהוא המיועד לתאורת רחוב או פנס תאורת גן ציבורי או כל פנס אחר במרחב הציבורי LEDאחזקה שוטפת של פנס עם ציוד הדלקה ונורות 22.001.0020

שתיפקודו מחוייב כדי לספק תאורה פונקציונאלית נאותה במרחב הציבורי כולל ביצוע כל הפעולות הנדרשות לתפקוד תקין ובטיחותי של הפנס כמוגדר 

(מחיר לחודש)במפרט הטכני  

'קומפ

₪ 10500

אחזקה שוטפת של פנס עם ציוד הדלקה ונורות פריקה מכל סוג שהוא המיועד לתאורת הצפה או דקו או כל פנס אחר במרחב הציבורי שמיועד לתאורה 22.001.0030

מחיר )דקורטיבית ושאינה חלק מתאורה פונקציונאלית ברחוב כולל ביצוע כל הפעולות הנדרשות לתפקוד תקין ובטיחותי של הפנס כמוגדר במפרט הטכני 

(לחודש

'יח

₪ 25250

 מכל סוג שהוא המיועד לתאורת הצפה או דקו או כל פנס אחר במרחב הציבורי שמיועד לתאורה LEDאחזקה שוטפת של פנס עם ציוד הדלקה ונורות 22.001.0040

מחיר )דקורטיבית ושאינה חלק מתאורה פונקציונאלית ברחוב כולל ביצוע כל הפעולות הנדרשות לתפקוד תקין ובטיחותי של הפנס כמוגדר במפרט הטכני 

(לחודש

'יח

₪ 20650

התשלום עבור החלק )דקו עבור תחזוקה שוטפת של מערכת בקרת התאורה אליה הוא מחובר \ ששיך לתאורת הצפהLEDתוספת למחיר אחזקת פנס 22.001.0050

(מחיר לחודש )(היחסי של הפנס במערכת בקרת התאורה של מכלול הפנסים
'יח

₪ 10200

'יח22.001.0060

טיפול במרכזיות ושונות - 002תת פרק 
25020 ₪'יח.(לחודש)אחזקה שוטפת של מרכזיות מאור מכל סוג  22.002.0010

22.002.0020
-מטרת הסיור  (י הלקוח"הסיור יוזמן במיוחד ע. סיור נוסף לסיורים עבורם הקבלן מחוייב במסגרת אחזקה שוטפת )ביצוע סיור לילה לפי הזמנת הלקוח 

 שעות כמוגדר במפרט6התשלום עבור כל סיור בנפרד כולל צוות שני חשמלאים למשך עד . איתור פנסים כבויים ופיקוח יזום על האחזקה השוטפת
'יח

₪ 1,200

550 ₪'יח(לחודש). על קרקע או על עמוד או על  קיר. אחזקה שוטפת של רשת הגנה מברזל לזרקור הצפה מכל סוג22.002.0030

1225 ₪'יח(לחודש). אחזקה שוטפת של בריכת הגנה לזרקור הצפה שקועה או בולטת על הקרקע עם כיסוי של  זכוכית מחוסמת מכל גודל וסוג22.002.0040

525 ₪'יח(לחודש). אחזקה שוטפת של בריכת הגנה לזרקור הצפה שקועה או בולטת על הקרקע עם כיסוי רשת  ברזל מכל גודל וסוג22.002.0050

12015 ₪'יח(לכל ארון לחודש). אחזקה שוטפת של ארונות משנה לאספקת חשמל  לתאורת הצפה בלבד22.002.0060

     עבודות תאורה חגיגית23- פרק 

מחיר לחודש-     עבודות אחזקה שוטפת22- פרק 



שם פריטסעיף חדש
יחידת

 מידה

אחזקה ופירוק תאורה חגיגית,התקנה  - 001תת פרק 
2,500 ₪'יח.פירוק והחזרה, אחזקה לזמן נדרש, לתליית נורות( מולחמים1"צינורות) פינות 6מסגרת עם \הרכבה תיקון וצביעת זרוע:  מטר כולל15יצירת קישוט על עמוד 23.001.0010

1,000 ₪'קומפ.פירוק והחזרה למחסן, אחזקה לזמן נדרש,  חלקים  מפרופיל מתכתי ופסי מתכת לחיזוק2-אומנותית מ" מסגרת"הובלה התקנה ותיקון 23.001.0020

1,000 ₪'יח.פירוק והחזרה למחסן, אחזקה לזמן הנדרש, כולל תיקון לפי הצורך.(יסופק על ידי המזמין)  שערים 3הרכבה של קישוט בצורת שלט מורכב על 23.001.0030

5,000 ₪'קומפ.פירוק והחזרה, אחזקה לזמן נדרש, כיתוב על פי הדרוש,  פסים3מ עם " מ6כולל מתיחת תיל פלדה ('  מ15 עמודים 2חוצה כביש בין )התקנת שלט מואר23.001.0040

20 ₪'מ.פירוק והחזרה , אחזקה לזמן נדרש, או תמך ליצירת כיסוי מואר לאורך הכביש כנדרש/אור בין עמודי תאורה ו-תליית חבל 23.001.0050

120 ₪'קומפ(הובלה בכל מקום בתחומי העיר ירושלים). הובלת בסיסי בטון לעמודי תמך והחזרתם לאחסנה בסיום הפרויקט23.001.0060

100 ₪'יח.פירוקם והחזרה למחסן העירייה, אחזקה לזמן נדרש, הובלת עמודי תמך ממחסן העירייה והתקנתם  בשטח23.001.0070

20 ₪'מ.פירוק והחזרה, חיבור, אחזקה לזמן הנדרש, תליה, יצירת קישוט חיזוק, על חבלי אור שבאספקת המזמין  כולל בדיקה ותיקון לפי הצורך, התקנה בלבד23.001.0100

500 ₪'יח.ניתוק בעמודים ובין במרכזיות לשם איזון עומסים והחזרה למצב הקודם לאחר פירוק\חיבור23.001.0110

25 ₪'מ..אחזקה לזמן נדרש פירוק והובלה למחסן, אספקת והתקנת חבל אור בשטח23.001.0120

400 ₪'קומפ.(בעמודים או במרכזיות).שינוי הזנות וחיבורים לפי נדרש23.001.0130

400 ₪'קומפ.פירוק והחזרה למחסן, אחזקה לזמן נדרש, הובלה והרכבה  של שלט מואר כולל חיבור מוגן לעמוד23.001.0140

1,000 ₪'קומפ.פירוק והובלה למחסן, אחזקה לזמן נדרש, כולל חיבור מוגן לעמוד, לפי פרט ביצוע' מ1X2אספקה והרכבת שלט מואר עד 23.001.0150

72 ₪'מכולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן, כולל דרייברים הנדרשים, עם מחבר המשך, בכל צבע  שורות לדים2-אספקה והתקנה של חבל אור מ23.001.0160

96 ₪'מכולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן, כולל דרייברים הנדרשים, עם מחבר המשך, בכל צבע  שורות לדים3-אספקה והתקנה של חבל אור מ23.001.0170

204 ₪'מכולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן, כולל דרייברים הנדרשים, עם מחבר המשך, בכל צבע  שורות לדים4-אספקה והתקנה של חבל אור מ23.001.0180

18 ₪'מכולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן,  בכל צבע כולל דרייברים הנדרשיםשורות לדיםהתקנה של חבל אור בכל כמות של 23.001.0190

23.001.0200
כולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן,  בכל צבע כולל דרייברים הנדרשיםלדיםמפרופיל ברזל צבוע או מגולוון וחבל אור  'מ1X1אספקה והתקנה של קישוט 

2,040 ₪'קומפ

כולל האחזקה ופירוק והובלה ,  בכל צבע כולל דרייברים הנדרשיםלדיםמפרופיל ברזל צבוע או מגולוון וחבל אור  'מ1.5X1.5אספקה והתקנה של קישוט 23.001.0210

2,760 ₪'קומפלמחסן

23.001.0220
כולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן,  בכל צבע כולל דרייברים הנדרשיםלדיםמפרופיל ברזל צבוע או מגולוון וחבל אור  'מ2X2אספקה והתקנה של קישוט 

4,680 ₪'קומפ

468 ₪'קומפכולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן,  בכל צבע כולל דרייברים הנדרשיםלדים מפרופיל ברזל צבוע או מגולוון וחבל אור מכל גודלהתקנה של קישוט 23.001.0230

כולל , עם מחבר המשך'  מ10כל יחידה באורך של ,מ בין השורות"ס10מ בין לדים " ס10בכל צבע  TWINKLE  לדיםאספקה והתקנה של שרשרת23.001.0240

כולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן, דרייברים הנדרשים
'קומפ

₪ 468

כולל , עם מחבר המשך'  מ10כל יחידה באורך של ,מ בין השורות"ס10מ בין לדים " ס5בכל צבע  TWINKLE  לדיםאספקה והתקנה של שרשרת23.001.0250

כולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן, דרייברים הנדרשים
'קומפ

₪ 750

 1200כ "סה)-אורך' מ25או ' מ4כל ' מ4.5 יציאות אופקיות באורך 5עם ' מ16עם קו זינה באורך ,בכל צבע  (תיקרה)  לדיםאספקה והתקנה של שטיח23.001.0260

כולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן,כולל כבלי תמיכה מפלדה ,  כולל דרייברים הנדרשים, עם מחבר המשך, (לדים
'קומפ

₪ 5,400

, עם מחבר המשך, ( לדים1200כ "סה)-'מ4כל ' מ4.5 יציאות אופקיות באורך 5עם ' מ16עם קו זינה באורך ,בכל צבע  (תיקרה)  לדיםהתקנה של שטיח23.001.0270

כולל האחזקה ופירוק והובלה למחסן,כולל כבלי תמיכה מפלדה ,  כולל דרייברים הנדרשים
'קומפ

₪ 2,040

%10.00%.ניכוי מתשלום של כל פריט במקרה של אי פירוק ואי הובלה למחסן של אלמנט מואר שנשאר מורכב בשטח אחרי החג23.001.0280

15 ₪'מ. בכל צבע למטר אורךLED'  נורות למ2.5אספקת  גרלנדה עם 23.001.0290

25 ₪'ממחיר למטר אורך. LEDפירוק והובלת גרלנדה עם נורות ,אחזקה , הרכבה 23.001.0300

לא נכללים בתחרות למכרז, עם מחירים קבועים, אופציונליים-     סעיפי תשלומים שונים24- פרק 

15%פחות " דקל"הסעיפים החסרים בכתב הכמויות זה ישולמו לפי מחירון 



שם פריטסעיף חדש
יחידת

 מידה

פ הזמנה מפורשת"כוח אדם עבור עבודות שאינן כלולות במחירים של הסעיפים האחרים במכרז וע - 001תת פרק 

(הנחת הקבלן תחול על המחירים גם בפרק זה) 
75 ₪'יח.תשלום לשעת עבודה ביום חול של חשמלאי עוזר24.001.0010

95 ₪'יח.תשלום לשעת עבודה ביום חול של חשמלאי מוסמך24.001.0020

140 ₪'יח  שנים5תשלום לשעת עבודה ביום חול של הנדסאי חשמל עם וותק  עד 24.001.0030

180 ₪'יח שנים5-10תשלום לשעת עבודה ביום חול של הנדסאי חשמל עם וותק בין 24.001.0040

290 ₪'יח. שנים10עם וותק מעל -ראש צוות-תשלום לשעת עבודה ביום חול של מהנדס חשמל 24.001.0050

2,200 ₪'יח.(מרכזייה והעמודים המחוברים אליה) 3X  63A למתקו עד   1תשלום בדיקה ביום חול של בודק חשמל מוסמך למתח נמוך דרגה 24.001.0060

2,800 ₪'יח.(מרכזייה והעמודים המחוברים אליה) 3X200A למתקו עד   2תשלום בדיקה ביום חול של בודק חשמל מוסמך למתח נמוך דרגה 24.001.0070

3,600 ₪'יח.(מרכזייה והעמודים המחוברים אליה) 3X200A למתקו מעל 3תשלום בדיקה ביום חול של בודק חשמל מוסמך למתח נמוך דרגה 24.001.0080

(הנחת הקבלן לא תחול על המחירים בפרק זה)תשלומי מוסדות שונות  - 002תת פרק 

פ הזמנה מפורשת"עבור עבודות שאינן כלולות במחירי הסעיפים האחרים במכרז וע
600 ₪'יח(תשלום עבור חצי יום עבודה)תשלום עבור הספקה ושימוש של עגלת חץ 24.002.0010

1,200 ₪'יח(תשלום עבור יום עבודה שלם)תשלום עבור הספקה ושימוש של עגלת חץ 24.002.0020

לפי חשבונית'יח(לפי דרשת תשלום עבור יום עבודה)תשלום עבור שוטר בשכר באתר עבודה 24.002.0030

לפי חשבונית'יח(לפי דרישת תשלום)תשלום לרשות העתיקות עבור בדיקת תיקים תשתיות ופיקוח באתר עבודה 24.002.0040

לפי חשבונית'יח(לפי דרישת תשלום)תשלום לרשות הטבע והגנים עבור בדיקת תיקים תשתיות ופיקוח באתר עבודה 24.002.0050

לפי חשבונית'יח(לפי דרישת תשלום) (ו"העתקת מונה וה, הגדלת שרות, זינה חדשה )תשלום לחברת החשמל עבור פעילות נדרשת 24.002.0060

לפי חשבונית'יח(לפי דרישת תשלום)תשלום לחברת הבקרת התאורה עבור ביצוע יחידת קצה במרכזייה וכתיבת אפליקציה בתוכנה 24.002.0070

500 ₪'יח.או עמודי תאורה כנדרש בשימוש מנוף/ כיבוי בשעות הלילה במרכזייה/תשלום עבור ביצוע הדלקה24.002.0080

250 ₪'יח.או עמודי תאורה כנדרש בשימוש טנדר/ כיבוי בשעות הלילה במרכזייה/תשלום עבור ביצוע הדלקה24.002.0090

100 ₪'יח.שילוט או כל צרכן אחר למערכת התאורה עירונית, ניתוק שרשרות תאורה/תשלום עבור ביצוע חיבור זמני24.002.0100


