
עבודות קומפלט1.00

נקודות בודדות קומפלט1.10

נקודות קומפלטנחושת1.1.1
התקנת נקודת תקשורת בודדת 

Cat-5E מטר30 עד 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר30 עד CAT-5Eביצוע התקנת נקודת תקשורת בודדת קומפלט בתקן 

התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

 ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (לדוגמה גוויס וניסקו)

.ובדיקה אלקטרונית

30יחידה

נקודות קומפלטנחושת1.1.2
התקנת נקודת תקשורת בודדת 

Cat-5E מטר90 עד 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר90 עד CAT-5Eביצוע התקנת נקודת תקשורת בודדת קומפלט בתקן 

התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

 ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (לדוגמה גוויס וניסקו)

.ובדיקה אלקטרונית

400יחידה

נקודות קומפלטנחושת1.1.3
התקנת נקודת תקשורת בודדת 

Cat-6A מטר90 עד 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר90 עד CAT-6Aביצוע התקנת נקודת תקשורת בודדת קומפלט בתקן 

גוויס )התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

ובדיקה (  תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת, (וניסקו לדוגמה

.אלקטרונית

20יחידה

נחושת1.20
נקודות כפולות 

קומפלט

נחושת1.2.1
נקודות כפולות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת כפולה 

Cat-5E מטר30 עד 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר30 עד CAT-5Eביצוע התקנת נקודת תקשורת כפולה קומפלט בתקן 

התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

 ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת, (לדוגמה גוויס וניסקו)

.ובדיקה אלקטרונית

20יחידה

נחושת1.2.2
נקודות כפולות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת כפולה 

Cat-5E מטר90 עד 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר90 עד CAT-5Eביצוע התקנת נקודת תקשורת כפולה קומפלט בתקן 

התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

 ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (לדוגמה גוויס וניסקו)

.ובדיקה אלקטרונית

600יחידה

נחושת1.2.3
נקודות כפולות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת כפולה 

Cat-7 מטר30 עד 

עד )תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר30 עד CAT-7ביצוע התקנת נקודת תקשורת כפולה קומפלט בתקן 

לדוגמה )התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5

ובדיקה (  תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (גוויס וניסקו

אלקטרונית

20יחידה

נחושת1.2.4
נקודות כפולות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת כפולה 

Cat-7 מטר90 עד 

עד )תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר90 עד CAT-7ביצוע התקנת נקודת תקשורת כפולה קומפלט בתקן 

לדוגמה )התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5

ובדיקה (  תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (גוויס וניסקו

אלקטרונית

120יחידה

נחושת1.30
נקודות משולשות 

קומפלט
נקודות משולשות קומפלט

נחושת1.3.1
נקודות משולשות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת 

 מטר30 עד Cat-5Eמשולשת 

עד )תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר30 עד CAT-5E נקודת תקשורת קומפלט בתקן 3ביצוע התקנה של 

לדוגמה )התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5

ובדיקה (  תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת, (גוויס וניסקו

.אלקטרונית

100יחידה

נחושת1.3.2
נקודות משולשות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת 

 מטר90 עד Cat-5Eמשולשת 

עד )תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר90 עד CAT-5E נקודות תקשורת קומפלט בתקן 3ביצוע התקנה של 

לדוגמה )התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5

ובדיקה (  תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (גוויס וניסקו

.אלקטרונית

200יחידה

נחושת1.3.3
נקודות משולשות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת 

 מטר30 עד Cat-7משולשת 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר30 עד CAT-6Aביצוע התקנה של שלוש נקודת תקשורת קומפלט בתקן 

התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

 ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (לדוגמה גוויס וניסקו)

ובדיקה אלקטרונית

5יחידה

נחושת1.3.4
נקודות משולשות 

קומפלט

התקנת נקודת תקשורת 

 מטר90 עד Cat-7משולשת 

תיעול מלא , כבילה: כולל.  מטר90 עד CAT-6Aביצוע התקנה של שלוש נקודת תקשורת קומפלט בתקן 

התקני קצה בכל סוגי השקעים , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר ירידה מהתקרות5עד )

 ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת,  (לדוגמה גוויס וניסקו)

ובדיקה אלקטרונית

10יחידה

תיקון נקודותתיקון נקודהנחושת1.40

תיקון נקודהנחושת1.4.1
תיקון או חיבור מחדש , בדיקה

של נקודת תקשורת בודדת

חריטה )סימון בשני הקצוות , חיבור בארון תקשורת, (אם צריך)התקן קצה : כולל. לא כולל כבילה חדשה

.התקנה וחומרים, בדיקת קו, (בסמן פלסטיק
30יחידה

גישורים ונקודות אחרותנחושת1.50

גישוריםנחושת1.5.1
 גישורי נחושת בתקן 3התקנת 

CAT-7בין ארונות תקשורת 

:  מטר כולל90 בין שני ארונות תקשורת עד Cat-7A גישורי נחושת בכבילה בתקן 3אספקה והתקנה של 

, חיבור והתקני קצה בארונות תקשורת, (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר10עד )תיעול מלא 

ובדיקה אלקטרונית ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות 

100יחידה

גישוריםנחושת1.5.2

 גישורי נחושת בתקן 4התקנת 

CAT-7 כפול בין ארונות 

תקשורת

:  מטר כולל90 בין שני ארונות תקשורת עד Cat-7A גישורי נחושת בכבילה בתקן 4אספקה והתקנה של 

, חיבור והתקני קצה בארונות תקשורת, (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר10עד )תיעול מלא 

ובדיקה אלקטרונית ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות 

10יחידה

התקנת נקודת תקשורת חיצוניתגישוריםנחושת1.5.3

התקן קצה :  מטר כולל90 עד Cat-7Aאספקה והתקנה של נקודת תקשורת לקיר חיצוני בכבילה בתקן 

חיבור והתקני , (עץ,גבס ,בלוקים)קידוחים בקירות , ( מטר10עד )תיעול מלא , המתאים לסביבה חיצונית

ובדיקה אלקטרונית ( תווים20חריטה בסמן פלסטיק עד )סימון בשני הקצוות , קצה בארונות תקשורת

60יחידה

 בודדCat-5Eשקע גישוריםנחושת1.5.4

 ובעל הסמכה לעמידה MHz 100מותאם לעבודה בקצב  ,  מסוכךRJ-45אספקה והתקנת שקע קצה  

כולל בדיקתו  ( תווים20עד ) חרוט PVCהעבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט . Cat-5Eבתקן 

.בהתאם לתקן

200יחידה

 בודדCat-6Aשקע גישוריםנחושת1.5.5

 ובעל הסמכה לעמידה MHz 500מותאם לעבודה בקצב ,  מסוכךRJ-45אספקה והתקנת שקע קצה  

כולל בדיקתו  ( תווים20עד ) חרוט PVCהעבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט . Cat-6Aבתקן 

.בהתאם לתקן

20יחידה

 למחשבHDMIהתקנת גישור  גישוריםנחושת1.5.6
אם )שקע חיבור נקבה לכל קצה , ( מטר8עד )תעלות ,  מטר8 עד VGA או HDMIהתקנה של כבל : כולל

.בדיקה, (חריטות פלסטיק)סימון , (התבקש
100יחידה

מגשריםנחושת1.60

 מטר0.5כבל גישור מגשריםנחושת1.6.1
 מסוככים ועטויים RJ-45 מחברי 2כולל , מ" ס50 באורך עד Cat-5Eאספקת מגשרכבל נחושת בתקן 

הכבל יסופק בצבע אפור או אדום לפי החלטת המזמין. מגפונים צבעוניים
600יחידה

600יחידהמ" ס100ל באורך "כנ מטר2כבל גישור מגשריםנחושת1.6.2

600יחידהמ" ס300ל באורך "כנ מטר3כבל גישור מגשריםנחושת1.6.3

200יחידהמ" ס500ל באורך "כנ מטר5כבל גישור מגשריםנחושת1.6.4

20יחידהמ" ס1000ל באורך "כנ מטר10כבל גישור מגשריםנחושת1.6.5

300יחידההמגשר יכלול סימון מיספור רציף בקצוותיו באמצעות שרוול מתכווץ צבעוניתוספת להוספת סימוןמגשריםנחושת1.6.6

100יחידהתוספת לאספקת הכבל בצבע שונהתוספת לשינוי צבעמגשריםנחושת1.6.7

מגשריםנחושת1.6.8
-Catתוספת לשדרוג לתקן 

6A/7
1000א"מתוספת לאספקת הכבל בצבע שונה

50%משקל הפרק 1כ לפרק "סה
מסדים2.00

מסדים קומפלטמסדים קומפלטמסדים2.10

6Uארון תקשורת מסדים קומפלטמסדים2.1.1

מ בהתאם לדרישת המזמין ובגובה עד " מ600בעומק עד ,  תלויה19"אספקה והתקנת ארונית תקשורת 

6U24:    כולל Port Patch Panal , 16פס שקעי חשמל  , (אם התבקש)פנל שערותA/6/I( בהתאם

מיפוי חדרים )ותיעוד (  תווים20חריטות פלסטיק עד )סימון נקודות ופאנלים . (למפרט הרשום מטה

.התקנה מלאה.  (לנקודות

4יחידה

10Uארון תקשורת מסדים קומפלטמסדים2.1.2

מ בהתאם לדרישת המזמין ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"אספקה והתקנת ארונית תקשורת 

10U24:  כולל Port Patch Panal , 16פס שקעי חשמל  , (אם התבקש)פנל שערותA/6/I( בהתאם

מיפוי חדרים )ותיעוד (  תווים20חריטות פלסטיק עד )סימון נקודות ופאנלים . (למפרט הרשום מטה

.התקנה מלאה.  (לנקודות

20יחידה

20Uארון תקשורת מסדים קומפלטמסדים2.1.3

מ בהתאם לדרישת המזמין ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"אספקה והתקנת ארונית תקשורת 

20U48:  כולל Port Patch Panal , 16פס שקעי חשמל  ,(אם התבקש) פנל שערות 2עדA/6/I( בהתאם

מיפוי חדרים )ותיעוד (  תווים20חריטות פלסטיק עד )סימון נקודות ופאנלים . (למפרט הרשום מטה

.התקנה מלאה.  (לנקודות

30יחידה

30Uארון תקשורת מסדים קומפלטמסדים2.1.4

מ בהתאם לדרישת המזמין ובגובה עד " מ700בעומק עד ,  תלויה19"אספקה והתקנת ארונית תקשורת 

30U48:  כולל Port Patch Panal , פס שקעי חשמל  , (אם התבקש) פנל שערות 2עד

16A/12/I(בהתאם למפרט הרשום מטה) . ותיעוד  ( תווים20חריטות פלסטיק עד )סימון נקודות ופאנלים

.התקנה מלאה.  (מיפוי חדרים לנקודות)

10יחידה

48Uארון תקשורת מסדים קומפלטמסדים2.1.5

מ ועומקו " מ800רוחב הארון יהיה  . 48Uאספקה והתקנת ארון ייעודי להתקנת מערכות תקשורת בגובה 

ההתקנה תכלול את כל החלקים והאביזרים . מ בהתאם לדרישת המזמין" מ800מ עד " מ600מ 

לציוד  (T- NUT)הארון יכלול מסילות התקנה מחורצות ניתנות להזזה . (פ המפרט הטכני"ע)המסופקים 

. הארון יכלול רגליפ פטריות או גלגלים נישלפים.  וטבעות להעברת כבילהU כולל סימון 19"ברוחב 

הדלת האחורית . בהתאם לבקשת המזמין, פוליקרבונט או מתכת/הדלת הקידמית תהיה עשויה זכוכית

 70%בחירור של לפחות , (כנפיות-דו)דלתות המתכת יהיו מחולקות לאורכן לשניים . תהיה עשויה מתכת

 ZEROו כולל אספקה והתקנת טבעות תמיכה אחוריות בארון תקשורת להעברת כבלי גישור ותליית פסי 

U . צבע הארונות יהיה שחורRAL-9011 . ג" ק700עומס פנימי נדרש.

פס שקעי חשמל  (2)פאנל שערות ושני  (2)שני , Patch Panal 48 Portsכל הארונות יגיעו עם 

16A/12/seconia

6יחידה

4יחידה.ציוד תקשורת וציוד מחשובי אחר, מיועד להתקנת שרתים. מ" מ1200ל רק עד לעומק של "כנ48Uארון שרתים מסדים קומפלטמסדים2.1.6



כ לפרק"סה  

2.1
20%משקל הפרק 

תוספות למסדים2.20

Patch Panal 24 Portsתוספות- מסדים מסדים2.2.1
. Cat-5E מסוככים לעמידה בתקן RJ-45 שקעי 24בנוי , W8אספקה והתקנת לוח ניתוב לכבלי 

1Uבגובה 
30יחידה

Patch Panal 48 Portsתוספות- מסדים מסדים2.2.2
.Cat-5E מסוככים לעמידה בתקן RJ-45 שקעי 48בנוי , W8אספקה והתקנת לוח ניתוב לכבלי 

1Uבגובה 
30יחידה

תוספות- מסדים מסדים2.2.3
Patch Panal 24 Ports 

Cat-6A/Cat-7

 Cat-6Aמותאם לעמידה בתקן ,  מסוככיםRJ-45 שקעי 24בנוי , W8אספקה והתקנת לוח ניתוב לכבלי 

Cat-7או 
30יחידה

פנל שערותתוספות- מסדים מסדים2.2.4
הפנל יהיה בעל פתח , ללא מגש/ עם1Uבגובה   (פנל שערות)אספקה והתקנת פנל לניתוב מגשרים 

.מ נטו" ס3גובה הפתח יהיה , שערות רציף ללא הפרדה
20יחידה

פנל שערות מתקדםתוספות- מסדים מסדים2.2.5
 בעל דופן אחת הכוללת ציר 1Uבגובה עד  (פנל שערות)אספקה והתקנת פנל לניתוב מגשרים 

.ומאפשרת להכניס מגשרים מבלי לנתקם
20יחידה

10יחידהמ" מ1200מ בעומק עד " מ800אספקה והתקנת מדף קבוע לארון ברוחב עד  מדף קבוע לארוןתוספות- מסדים מסדים2.2.6

10יחידהמ" מ1200מ בעומק עד " מ800אספקה והתקנת מדף נשלף לארון ברוחב עד  מדף נשלף לארוןתוספות- מסדים מסדים2.2.7

10יחידהמ" מ1200מ בעומק עד " מ800אספקה והתקנת מגירת שירות לארון ברוחב עד  מגירת שרות לארוןתוספות- מסדים מסדים2.2.8

10יחידה2Uאספקה והתקנת פנל עיוור בגובה עד פנל עיוורתוספות- מסדים מסדים2.2.9

60יחידה.19/"23"אספקה והתקנת אוזני תאום להתאמה אוזני תיאוםתוספות- מסדים מסדים2.2.10

10יחידה יחידות100אספקת סט אום קפיץ למסילות הכולל אומיםתוספות- מסדים מסדים2.2.11

10יחידה יחידות100אספקת סט ברגים ודיסקיות הכולל ברגים ודיסקיות לארוןתוספות- מסדים מסדים2.2.12

16A/6/I-פס שקעי חשמל תוספות- מסדים מסדים2.2.13

כולל " ישראליים" שקעי כח מסוג ותקן 6הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

כולל כבל פנדל באורך עד . לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "מתג מאמ

ובקצהו תקע חשמלי מסוג ישראלי'  מ15

10יחידה

10יחידה.ישראלי שקעים מסוג 12אך יכלול , ל"כנ16A/12/I-פס שקעי חשמל תוספות- מסדים מסדים2.2.14

תוספות- מסדים מסדים2.2.15
-פס שקעי חשמל 

16A/12/I/sec

 כולל מתג C-13 שקעי כח מסוג ותקן 12הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

 15כולל כבל פנדל באורך עד . לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "מאמ

.(CEE16A)מ וסייקון בקצה " מ2.5 מטר בעובי 5ובקצהו כבל ' מ

10יחידה

תוספות- מסדים מסדים2.2.16
-פס שקעי חשמל 

16A/12/A/sec

כולל " ישראליים" שקעי כח מסוג ותקן 12הפס יכלול . 19"פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת 

כולל כבל פנדל באורך עד . לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.  ונורית סימוןG מסוג A 16 ת "מתג מאמ

.(CEE16A)מ וסייקון בקצה " מ2.5 מטר בעובי 5ובקצהו כבל '  מ15

10יחידה

תוספות- מסדים מסדים2.2.17
 16A/12/sec-פס שקעי חשמל 

מנוהל- 

 או C-13 שקעי 12הפס יכלול . 19"אספקה והתקנת פס שקעי חשמל מנוהל יעודי להתקנה במסגרת 

-U1/ZEROהמארז יהיה מארז מתכת בתצורת .  ונורית סימוןA 16 ת "שקעים ישראליים כולל מתג מאמ

Uובקצהו תקע חשמלי מסוג '  מ15כולל כבל פנדל באורך עד .  וישא תו תקןCEE 16A .  הפס יכלול

. ברמת השקעRESETתוכנת ניהול ואפשרות ביצוע 

10יחידה

תוספות- מסדים מסדים2.2.18
  C-13כבל הזנה חשמלי 

"קומקום/אמריקאי"

המחברים יהיו מחברים יצוקים . ' מ3.5עבור שרתים באורך מרבי של  (נקבה-זכר)כבלי הזנת חשמל 

.כל הכבלים יהיו מסומנים בשני קצוותיהם. ("קומקום/אמריקאי") C-13מסוג 
10יחידה

10יחידהאספקה והתקנת ערכת הארקה לארון תקשורתערכת הארקהתוספות- מסדים מסדים2.2.19

KVMמגירת תוספות- מסדים מסדים2.2.20
 אינץ ומגירה נשלפתLCD 17מקלדת ועכבר כולל מסך , מסך, 1Uאספקה והתקנת מארז 

 יחידות קצה8 וכבלי חיבור ל KVMכולל ממתג 
10יחידה

תוספות- מסדים מסדים2.2.21
 3KVAפסק -מערכת אל

Rackmounted

- ואספקה והתקנת בקרת אלRackmountבתצורת , 3KVAפסק בהספק -אספקה והתקנת מערכת אל

ההגדרה וההפעלה לפי דרישות , ההתחברות, הממשקים, כולל כל החלקים, SNMPפסק בממשק 

.המזמין

6יחידה

כ לפרק"סה  

2.2
 5%משקל הפרק 

אופטיקה3.00

כבילה3.10

MM זוג 3-  פנימי OM2כבל כבילהאופטיקה3.1.1

, OM2מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 6בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית , התקנה, אספקה

הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה בודד . HFFR ומעטה TIGHT TUBEבמארז 

. בין המעטיםKevlarכולל שיכבת 

200א"מ
 מטר 82/מ"ק2פנימי עד 

10G

MM זוג 6-  פנימי OM2כבל כבילהאופטיקה3.1.2

, OM2 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית , התקנה, אספקה

הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה בודד . HFFR ומעטה TIGHT TUBEבמארז 

. בין המעטיםKevlarכולל שיכבת 

200א"מ
 מטר 82/מ"ק2פנימי עד 

10G

MM זוג 3-  פנימי OM3כבל כבילהאופטיקה3.1.3

, OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 6בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית , התקנה, אספקה

הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה בודד . HFFR ומעטה TIGHT TUBEבמארז 

לפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת .  בין המעטיםKevlarכולל שיכבת 

IEEE.

200א"מ
 300/מ"ק2פנימי עד 

10Gמטר 

MM זוג 6-  פנימי OM3כבל כבילהאופטיקה3.1.4

, OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית , התקנה, אספקה

הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה בודד . HFFR ומעטה TIGHT TUBEבמארז 

לפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת .  בין המעטיםKevlarכולל שיכבת 

IEEE.

200א"מ
 300/מ"ק2פנימי עד 

10Gמטר 

MM זוג 3-  פנימי OM4כבל כבילהאופטיקה3.1.5

, OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 6בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית , התקנה, אספקה

הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה בודד . HFFR ומעטה TIGHT TUBEבמארז 

לפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת .  בין המעטיםKevlarכולל שיכבת 

IEEE.

200א"מ
 400/מ"ק2פנימי עד 

10Gמטר 

MM זוג 6-  פנימי OM4כבל כבילהאופטיקה3.1.6

, OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה פנימית , התקנה, אספקה

הכבל יכיל אלמנטים לחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה בודד . HFFR ומעטה TIGHT TUBEבמארז 

לפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 40הסיבים יעמדו בתקן העברת .  בין המעטיםKevlarכולל שיכבת 

IEEE.

200א"מ
 400/מ"ק2פנימי עד 

10Gמטר 

MM זוג 3-  חיצוני OM3כבל כבילהאופטיקה3.1.7

פ דרישת "ק או עילי ע"משוריין עבור תת, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה חיצונית, התקנה, אספקה

ל בתוך 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 6, הלקוח

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . הצינורית ובין הצינוריות

500א"מ
 300/מ " ק2חיצוני עד 

10G

MM זוג 6-  חיצוני OM3כבל כבילהאופטיקה3.1.8

פ דרישת "ק או עילי ע"משוריין עבור תת, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה חיצונית, התקנה, אספקה

ל 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM3 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12, הלקוח

.IEEEלפי תקן '  מ150 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . בתוך הצינורית ובין הצינוריות

500א"מ
 300/מ " ק2חיצוני עד 

10G

MM זוג 6-  חיצוני OM4כבל כבילהאופטיקה3.1.9

פ דרישת "ק או עילי ע"משוריין עבור תת, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה חיצונית, התקנה, אספקה

ל 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז , OM4 מיקרון 50 בקוטר M.M סיבים 12, הלקוח

.IEEEלפי תקן '  מ400 למרחק של Giga 10הסיבים יעמדו בתקן העברת . בתוך הצינורית ובין הצינוריות

500א"מ
 400/ מ" ק2חיצוני עד 

10G

 זוג6-  חיצוני SMכבל כבילהאופטיקה3.1.10

פ דרישת "ק או עילי ע"משוריין עבור תת, בדיקה ושילוט כבל אופטי להתקנה חיצונית, התקנה, אספקה

ל בתוך 'הכבל יכיל ג. LOOSE TUBEבצינורית במארז ,  מיקרון9 בקוטר S.M סיבים 12, הלקוח

.הצינורית ובין הצינוריות

טווח ארוך מאד2000א"מ

פנל מגשרים אופטיפנליםאופטיקה3.20

פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף ,  סיבים כולל מגש לכבלים12-אספקה והתקנת לוח ניתוב אופטי עד 

חיבורו במסד וביצוע כל חיבורי , העבודה כוללת את אספקת הלוח. 1Uגובה הלוח יהיה . מגשרים

מתכתיים / מתאמים פלסטיים12ההתקנה כוללת אספקה והתקנת של עד . הכבלים ויחידות התיאום אליו

העבודה תכלול חיבור היחידה .  שיותקנו בלוח הניתוב האופטי LC/SC/FC/STנקבה מסוג  -ויחידות דו

 חרוט והפעלת הנקודה מקצה  PVC תיעוד וביצוע סימון באמצעות שלט , חיבור הכבלים, בלוח הניתוב

.לקצה

4יחידה

 מטר1- מגשר אופטי אופטיקה מגשריםאופטיקה3.3.1
 הכולל מחברים מעורבים כפולים בקצותיו OM2/3/4לתקני , M.M, אספקת מגשר אופטי כפול

LC/ST/SC/FC (על פי הזמנת המזמין) , בליטושUPCמ1באורך עד ,  מהמפעל '
8יחידה

 מטר3- מגשר אופטי אופטיקה מגשריםאופטיקה3.3.2
 הכולל מחברים מעורבים כפולים בקצותיו OM2/3/4לתקני , M.M, אספקת מגשר אופטי כפול

LC/ST/SC/FC (על פי הזמנת המזמין) , בליטושUPCמ3באורך עד ,  מהמפעל '
8יחידה

 מטר5- מגשר אופטי אופטיקה מגשריםאופטיקה3.3.3
 הכולל מחברים מעורבים כפולים בקצותיו OM2/3/4לתקני , M.M, אספקת מגשר אופטי כפול

LC/ST/SC/FC (על פי הזמנת המזמין) , בליטושUPCמ5באורך עד ,  מהמפעל '
8יחידה

8יחידה.תוספת עבור אספקת מגשר אופטי בצבע שונהתוספת צבע למגשר אופטיאופטיקה מגשריםאופטיקה3.3.4

10%משקל הפרק 3כ לפרק "סה
טלפוניה4.00

כבילה4.10

התקנת נקודת טלפון בודדתכבילהטלפוניה4.1.1
שילוט , תיעוד, ( תווים20חריטות פלסטיק עד )סימון , חיבור לקרונר, (בזק)התקן קצה , כולל כבילה

.ובדיקה
30יחידה

20יחידה.שילוט ובדיקה, תיעוד, סימון, חיבור לקרונר, (בזק)התקן קצה , כולל כבילהד"התקנת קו טלפון בתוך ממכבילהטלפוניה4.1.2

איתור או העתקת קו טלפוןכבילהטלפוניה4.1.3
, (חריטות פלסטיק)סימון , חיבור לקרונר, (בזק)התקן קצה , כבילה, או ניתוק הקו הקיים/כולל זיהוי ו

.שילוט ובדיקה, תיעוד
20יחידה

200א"מ.כולל חיבור לקרונה קיים,  מטר200התקנת כבל בזק עד (ל'ג)חיצוני ' התקנת כבל טלפכבילהטלפוניה4.1.4

200א"מ לפי תקן בזקSDH אוהם המתאים להתקנות 120-  זוג עבור התקנות פנים 16אספקה והתקנת כבל  זוג16התקנת כבל טלפון פנימי כבילהטלפוניה4.1.5

כבילהטלפוניה4.1.6
 10התקנת כבל טלפוניה של 

חיצוני- זוג 

, להתקנה חיצונית , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.6 זוגות בקוטר מוליך 10אספקה והתקנת כבל נחושת 

המחיר כולל . UVל חוסם לחות ומעטה חיצוני פוליאתילן שחור עמיד בקרינת 'כולל ג- ללא שריון 

.כולל חיבור לקרונה קיים. התקנה וחיבור הכבל בשני קצותיו ולאורך התוואי במידת הצורך, אספקה

200א"מ



כבילהטלפוניה4.1.7
 20התקנת כבל טלפוניה של 

חיצוני- זוג 

, להתקנה חיצונית , בתקן בזק,  אוהם100, מ" מ0.6 זוגות בקוטר מוליך 20אספקה והתקנת כבל נחושת 

המחיר כולל . UVל חוסם לחות ומעטה חיצוני פוליאתילן שחור עמיד בקרינת 'כולל ג- ללא שריון 

.כולל חיבור לקרונה קיים. התקנה וחיבור הכבל בשני קצותיו ולאורך התוואי במידת הצורך, אספקה

200א"מ

שונות-טלפוניה 4.20

 שלוחות10התקנת קרונר עד שונותטלפוניה4.2.1
חריטות )סימון , חיבור שלוחות קיימות, (גוב)חיבור ללקוי בזק , התקנת קרונר, ציוד, כולל כבילה

.שילוט ובדיקה, תיעוד, (פלסטיק
4יחידה

 שלוחות20התקנת קרונר עד שונותטלפוניה4.2.2
חריטות )סימון , חיבור שלוחות קיימות, (גוב)חיבור ללקוי בזק , התקנת קרונר, ציוד, כולל כבילה

.שילוט ובדיקה, תיעוד, (פלסטיק
4יחידה

 שלוחות50התקנת קרונר עד שונותטלפוניה4.2.3
חריטות )סימון , חיבור שלוחות קיימות, (גוב)חיבור ללקוי בזק , התקנת קרונר, ציוד, כולל כבילה

.שילוט ובדיקה, תיעוד, (פלסטיק
4יחידה

4יחידה מטר2  עד לאורך RJ11/58  ל RJ-45כבל מחבר תקשרות אחודהשונותטלפוניה4.2.4

שונותטלפוניה4.2.5
לוח ניתוב תקשרות אחודה 

לטלפון

  RJ-45 מבואות 24כולל ,  לייצוג שלוחות הטלפון בארון התקשורתUTPאספקה והתקנת לוח ניתוב 

.CAT-5- ובעל הסמכה לעמידה ב
4יחידה

Aארון בזק פנימי שונותטלפוניה4.2.6
כולל משטח ,   עם ידית נעילהorline-500אספקה והתקנה של ארון פנימי כדוגמת חברת אורלייט דגם 

.(מ"מ600x400x230מ עד " מ400x300x200במידות )מ וכולל תוספות " מ20עץ בחתך 
4

Bארון בזק פנימי שונותטלפוניה4.2.7
כולל משטח עץ בחתך ,   עם ידית נעילהMIPאספקה והתקנת ארון  חיבורים כדוגמת חברת אורלייט דגם 

.(מ" מ800x600x300מ עד " מ300x250x140במידות ). מ וכולל תוספות" מ20
4יחידה

5%משקל הפרק 4כ לפרק "סה
עבודות נוספות5.00

5.1.1
עבודות 

נוספות
ניסקו/שקע גביסשקעים

/ GEWISS/ Legrand/ CIMA/ /א פלסט.ד.אספקה והתקנת קופסת חיבורים משולבת כדוגמת ע

Nisko .מסגרת חיזוק להתקנים: כגון, כולל כל האביזרים הדרושים והנלווים, בעלת עד שמונה התקנים ,

לשקעים אופטיים מכל הסוגים , (טלפון, תקשורת) שקעי נחושת 4/6/8-מודול ל, רוזטת חיבור, התקן עיוור

ט ותישא אישור תקף מטעם מכון "ט ותה"עה, הקופסה תתאים להתקנה במחיצת גבס. ולשקעי חשמל

.צבע לפי דרישת המזמין. תקנים

50יחידה

5.1.2
עבודות 

נוספות
50יחידה.ל"אספקת מתאם עיוור להתקן של הקופסה המשולבת הנמתאם עיוור- ניסקו /שקע גביסשקעים

5.2.1
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט
50יחידהחשמלית של כל הקווים, אוהמית, בדיקה אלקטרוניתבדיקה חשמלית למבנה

5.2.2
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט

הכנת תיק תיעוד מלא לאתר 

 נקודות500קיים עד 
30יחידהקיים- הכנת תיק תעוד מלא לאתר בינוני 

5.2.3
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט

הכנת תיק תיעוד מלא לאתר 

 נקודות500עד - חדש 
4יחידהחדש- הכנת תיק תעוד מלא לאתר בינוני 

5.2.4
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט
1000יחידה תווים חרוטים20,  שני צבעיםPVCשלט פלסטי חרוט לנקודת קצה בנוי סנדביץ שילוט חרוט

5.2.5
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט
30יחידה.פ הנחית המפקח"נוסח השלט ע. מ" ס5*10  חרוט בגודל PVCהכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי שילוט ראשי חרוט

5.2.6
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט
פרוק נקודות תקשרות קיימות

פרוק נקודת תשתית כולל פרוק שקע הקצה הכבל עד ארון התקשורת ובמידת הצורך כל התעול לאורך 

.התוואי
30יחידה

5.2.7
עבודות 

נוספות

תיעוד , בדיקות

ושילוט
סידור ארון תקשרות

פרוק כל המגשרים הקיימים , הכולל  תעוד הארון לפני העבודה48Uסידור ארון קיים  בגדלים עד 

פרוק כל הציוד ,פ דרישת המזמין  "סימון כל מגשר בשתי קצוות ע,התקנת מגשרים חדשים סירוקם ,

פנלים עיוורים ,הקיים בארון והרכבתו מחדש בהתאם לדרישת המזמין התקנת פנלי מעבר מגשרים 

.פ הצורך"ברווחים ע

6

300א"מפ צורך" לאורך תוואי כולל השלמת מכסים ואביזרים עPVCפתיחה וסגירת תעלת  קיימותPVCטיפול בתעלות עבודות קבלןתשתיות5.3.1

טיפול בתעלות מתכת קיימותעבודות קבלןתשתיות5.3.2
פתיחה וסגירת תעלת מתכת לאורך תוואי כולל פתיחה וסגירת ברגים כולל השלמת ברגים במידה 

.וחסרים
300א"מ

טיפול בתקרות אקוסטיותעבודות קבלןתשתיות5.3.3
כולל ביצוע צילום התקרה לפני . פתיחה וסגירה של תקרה אקוסטית קיימת כולל החזרתה למצבה הקודם

מ" ס60*120/60*60פרוקה להוכחת תקינות מצבה לא כולל תקרה מינירלית 
10יחידה

טיפול בתיקרות גבסעבודות קבלןתשתיות5.3.4
כולל ביצוע צילום התקרה לפני . פתיחה וסגירה של תקרה אקוסטית קיימת כולל החזרתה למצבה הקודם

מ" ס60*120/60*60פרוקה להוכחת תקינות מצבה לא כולל תקרה מינירלית 
10יחידה

עבודות תשתיותעבודות קבלןתשתיות5.3.5

30א"מ.כולל מכסה, מ רוחב כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ20 ברוחב  PVCתעלת  אצבעPVCתעלת עבודות קבלןתשתיות5.3.6

100א"מ.כולל מכסה, מ רוחב כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ60 ברוחב  PVCתעלת PVC 60תעלת עבודות קבלןתשתיות5.3.7

100א"מ.כולל מכסה, מ כולל חיזוקים סופיים ואביזרים נדרשים" מ120 ברוחב  PVCתעלת PVC 120תעלת עבודות קבלןתשתיות5.3.8

01עבודת חפירה עבודות קבלןתשתיות5.3.14

 4"*2  על פי תקן בזק כולל הכנת מצע חול והטמנת צנרותמ" ס90עד ק בעומק "ביצוע חפירה תת
, מ" מ8כולל השחלת חוטי משיכה ,מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל כל אביזרי החיבור 

העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק 
.למניעת שקיעה

30א"מ

02עבודת חפירה עבודות קבלןתשתיות5.3.15

 4"*4 על פי תקן בזק כולל הכנת מצע חול והטמנת צנרות מ" ס150עד ק בעומק "ביצוע חפירה תת
, מ" מ8כולל השחלת חוטי משיכה ,מסוג שחור פלגל  או צנרת קשיחה כולל כל אביזרי החיבור 

העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם וביצוע הידוק 
.למניעת שקיעה

30א"מ

03עבודת חפירה עבודות קבלןתשתיות5.3.16
מ כולל הטמנת " ס50  לעומק עד TRANCHERביצוע חפירה קלה בכביש או מדרכה באמצעות מסור 

.כולל כיסוי חול ובטון יצוק וגימור אספלט כולל הידוק,  צינורות הכוללים חבל משיכה3*3"
100א"מ

01גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.17
מ כולל הכנת חפירה וקידוח פתחים להכנסת הצנרת " ס70 מטר עומק עד 0.80הטמנת גוב תיקני בקוטר 

. טון25הגוב יכלול מכסה עליון משוריין דגם כביש לעומס נתון עד . והבאתו למפלס הכביש
100יחידה

02גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.18

" מופות"הכנת , הטמנתו, הכנת חפירה:הטמנת גוב ומכסה תקני בהתאם למפרט הטכני הכולל לרבות 

מכסה מתכת עליון , הארקה, מיתלים, משענות, עוגנים: אביזרים תקניים כגון,  לצנרת בהתאם לתוכניות

A2סוג גוב -  טון  25דגם כביש לעומס של  

10יחידה

03גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.19

" מופות"הכנת , הטמנתו, הכנת חפירה:הטמנת גוב ומכסה תקני בהתאם למפרט הטכני הכולל לרבות 

מכסה מתכת עליון , הארקה, מיתלים, משענות, עוגנים: אביזרים תקניים כגון,  לצנרת בהתאם לתוכניות

A5 או A3סוג גוב - טון  25דגם כביש לעומס של 

10יחידה

04גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.20

" מופות"הכנת , הטמנתו, הכנת חפירה:הטמנת גוב ומכסה תקני בהתאם למפרט הטכני הכולל לרבות 

מכסה מתכת עליון , הארקה, מיתלים, משענות, עוגנים: אביזרים תקניים כגון,  לצנרת בהתאם לתוכניות

401A או 25Aסוג גוב -   טון 25דגם כביש לעומס של  

10יחידה

05גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.21
האספקה   ) טון לכל הגובים  שלעייל 40תוספת עבור מכסה גוב  מתכת עליון דגם כביש לעומס של 

( טון שלעייל25וההתקנה  של המיכסים תהיה במקום המכסים של 
10יחידה

06גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.22
 המחיר לכל 75 או 50ע "או יק" 4מסוג , ביצוע חדירה בגוב קיים או  ברצפת מבנה לקליטת צנרת חדשה

אלומת הצינורות בדופן אחת  או ברצפת מבנה לרבות אטימת החדירה
10יחידה

07גובים עבודות קבלןתשתיות5.3.23

ק קיים כולל שאיבת מים מגובים והוצאת מים מקנים בשאיבת לחץ "ביצוע פתיחת תוואי תת, גילוי גובים

גיזם , ניקוי גובים ממים ולכלוך , (לצורך השחלה)ניקוי ושטיפת צנרת , לרבות גילוי גובים,ופינויו 

עצים/שיחים

10יחידה

01צנרת מתכת עבודות קבלןתשתיות5.3.24
הצינור . UV שחור עמיד לקרינת PVCמצופה  1"אספקה והתקנת צינור מתכת שרשורי בקוטר 

.("מופות")יסתיים בסיומות תקניות מוברגות 
100א"מ

02צנרת מתכת עבודות קבלןתשתיות5.3.25
הצינור . UV שחור עמיד לקרינת PVC מצופה 2"אספקה והתקנת צינור מתכת שרשורי בקוטר 

.("מופות")יסתיים בסיומות תקניות מוברגות 
100א"מ

01עבודות חשמל עבודות קבלןתשתיות5.3.26
כולל כל , 16Aת "פאזי לארון תקשורת כולל התקנת מאמ- חדCEE 16Aאספקה והתקנת שקע 

.הכבילה והאביזרים הנדרשים
20יחידה

02עבודות חשמל עבודות קבלןתשתיות5.3.27
כולל כל , 32Aת "פאזי לארון תקשורת כולל התקנת מאמ- חדCEE 32Aאספקה והתקנת שקע 

.הכבילה והאביזרים הנדרשים
20יחידה

03עבודות חשמל עבודות קבלןתשתיות5.3.28
 16כולל כבל הארקה בחתך , ביצוע הארקת ארון תקשורת לארקת מבנה או להארקת לוח חשמל אזורי

.ר וכל האביזרים הנדרשים"ממ
6יחידה

01תעלות מתכת עבודות קבלןתשתיות5.3.29
כולל ביצוע קידוחים . כולל מכסה, מ" מ40*60 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בחתך 

.פיצול וסיומות,פינות ,כולל אביזרי מעבר . חיתוכים וכיפופים נדרשים,
30א"מ

02תעלות מתכת עבודות קבלןתשתיות5.3.30
כולל ביצוע קידוחים . כולל מכסה, מ" מ120*60 אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת בחתך 

.פיצול וסיומות,פינות ,כולל אביזרי מעבר . חיתוכים וכיפופים נדרשים,
30א"מ

01סלסלות עבודות קבלןתשתיות5.3.31

מ כולל חיזוק  " ס10*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"אספקה והתקנת תעלות רשת ע
. רצפה בכל מטר אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי/תקרה/לקיר

עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא , מ מריצפה" ס5הגבהה מינימלית של - בהתקנת ריצפה 
.כולל התקני ההתקנה

30א"מ

02סלסלות עבודות קבלןתשתיות5.3.32

מ כולל חיזוק  " ס20*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"אספקה והתקנת תעלות רשת ע
. רצפה בכל מטר אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי/תקרה/לקיר

עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא , מ מריצפה" ס5הגבהה מינימלית של - בהתקנת ריצפה 
.כולל התקני ההתקנה

100א"מ

03סלסלות עבודות קבלןתשתיות5.3.33

מ כולל חיזוק  " ס30*8.5רצפה בחתך /קיר/ג תקרה"אספקה והתקנת תעלות רשת ע
. רצפה בכל מטר אורך וחיבורי הקצוות באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי/תקרה/לקיר

עיגון ההגבהות לריצפה וחיזוק התעלה לא , מ מריצפה" ס5הגבהה מינימלית של - בהתקנת ריצפה 
.כולל התקני ההתקנה

100א"מ

100א"מג קיר"מחורץ לתליית כבלים ע" Z"אספקה והתקנת התקן 04סלסלות עבודות קבלןתשתיות5.3.34

100א"מ.כולל שלות ואביזרים נדרשים, חסין אש, מ" מ23אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 01צנרת ירוקה עבודות קבלןתשתיות5.3.35

100א"מ.כולל שלות ואביזרים נדרשים, חסין אש, מ" מ29אספקה והתקנת צינור מריכף ירוק 02צנרת ירוקה עבודות קבלןתשתיות5.3.36



01קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.37

החזרתו למצב ראשוני ואיטום , כולל ניקיון המקום, "2בקוטר עד , בלוקיםביצוע קידוח בקיר 
כולל אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע ', חדירת חרקים וכו, הקדח באיטום מסיבי כנגד מים

.העבודה
10יחידה

4יחידה"4ל בקוטר עד "כנ02קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.38

4יחידה"6ל בקוטר עד "כנ03קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.39

4יחידה"8ל בקוטר עד "כנ04קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.40

05קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.41

כולל , "3באמצעות מקדח יהלום עד , מ" ס40לעומק של עד , בטוןרצפת /תקרה/ביצוע קידוח בקיר
חדירת חרקים , החזרתו למצב ראשוני ואיטום הקדח באיטום מסיבי כנגד מים, ניקיון המקום

.כולל אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה', וכו
4יחידה

4יחידה"4ל בקוטר עד "כנ06קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.42

4יחידה"6ל בקוטר עד "כנ07קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.43

4יחידה"8ל בקוטר עד "כנ08קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.44

09קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.45

באמצעות מקדח יהלום , מ" ס100מ ועד " ס40לעומק של מעל , בטוןרצפת /תקרה/ביצוע קידוח בקיר
, החזרתו למצב ראשוני ואיטום הקדח באיטום מסיבי כנגד מים, כולל ניקיון המקום, "3עד 

.כולל אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה', חדירת חרקים וכו
4יחידה

4יחידה"4ל בקוטר עד "כנ10קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.46

4יחידה"6ל בקוטר עד "כנ11קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.47

4יחידה"8ל בקוטר עד "כנ12קידוחים עבודות קבלןתשתיות5.3.48

החלפת איטום מעבריםעבודות קבלןתשתיות5.3.49
MCT - פתיחת וסגירת מעברים מוגני אש  ומעברים מוגני חומר כימי    המחיר הנו לרבות אספקת 

20יחידהבדיקה ואישור הגורמים המוסמכים, חיבור, השחלת הכבל, הגומיה להחלפה

ביצוע איטום מעבריםעבודות קבלןתשתיות5.3.50

החומר יהיה ,  בקידוח בין קומות או קידוח אנכיMCTביצוע איטום כנגד אש וכנגד חומר כימי באמצעות 

בהתאם ) 5"מחומר טרמופולי עמיד באש על פי אישור מינהל כיבוי אש האיטום יהיה לקדחים בקוטר עד 

(ב ומפרטי היצרן המאושרים"להנחיות מר

20יחידה

10%משקל הפרק 5כ לפרק "סה


