
שיקום  תאורה מתקן בילו 
סה"כמחירכמות יח'תאורסעיף 

ניתוק ופירוק גופי תאורה הקיימים מעמודי 1.01.01
40יחתאורת גדר בגובה של עד 8 מטר

1.01.02
ניתוק ופירוק גופי תאורה הקיימים בשטח   
הכבישים התפעולי   של המתקן  עמוודים 

25יח'בגובה עד 8 מטר
ניתוק ופירוק גופי תאורה הקיימים בשטח 

סעפת הצינורות של המתקן  עמודים בגובה 10 
5יח'מטר

1.01.03

אספקה והתקנת זרוע  בודדת מפלדה  בקוטר  
 "2  ובאורך עד 1 מטר  תוצרת  פ.ל.ה  דגם :  

קונית  מק"ט Z-2210 0010-   בגובה  700 
מ"מ בגובה עד 1 מטר  זוית   90 מעלות - 

לאישור התמכנן 
40יח'כולל התאמה  לראש עמוד  ולגוף התאורה

1.01.04

כנ"ל אך זרוע  כפולה  90 מעלות  פ.ל.ה  דגם 
   קונית  מק"ט   Z- 2922  1010 -  בגובה  

700 מ"מ בגובה עד 1 מטר  זוית   90 מעלות - 
8יח'לאישור התמכנן

תוספת מחיר  לגילוון  ולצביעת זרועות עפ"י 1.01.05
45יח'אפיון

1.01.07 3x1.5 N2XY אספקה והתקנה וחיבור כבל
54קומפ'לחיבור גוף תאורה על עמוד בגובה עד 10 מ'

1.01.08 3x1.5 N2XY אספקה והתקנה וחיבור כבל
54קומפ'לחיבור גוף תאורה על עמוד בגובה עד 5 מ'

אספקה והתקנה בעמוד תאורה של מאמ"ת 1.01.09
1x10 A'54יח

שיפוץ חיבור הארקה בעמוד תאורה כולל 1.01.10
80יח'החלפת ברגים, אימים ונעלי כבל לפי הצורך.

גוף תאורת LED לאזור  א': " תאורת גדר - 
עמוד 8 מטר  " , עפ"י המפורט במפרט 

( נספח א').

40יח'אספקה1.01.11
40יח'התקנה וחיבור1.01.12

גוף תאורת LED לאזור ב' : " תאורת כבישים 
תפעוליים " ,עפ"י המפורט במפרט 

( נספח ב').
22יח'אספקה1.01.13
22יח'התקנה וחיבור1.01.14

גוף תאורת LED לאזור ג': " תאורת סעפת 
פנימיות " ,עפ"י המפורט במפרט ( נספח ג') .

5יח'אספקה1.01.15
5יח'התקנה וחיבור1.01.16

60שעותשעות בראג'י חשמלאי ראשי או מוסמך, מכשירן1.01.17

שעותשעות עבודה בראג'י של עוזר חשמלאי או מסגר1.01.18
60

60שעותשעות בראג'י פועל בלתי מקצועי1.01.19

1.01.20
שעותי  בראג' למשאית  מנוף / סל אדם לפי  
שלא במסגרת סעיף , עפ"י הנחיית המפקח 

שעותובאישורו

55

1.01.21

בדיקת מהנדס  בודק " סוג 3"   לתקינות עמודי 
התאורה/המתקן בו בוצעו השינויים  לרבות 

דו"ח בדיקה   מפורט בהתאם לתקנות החשמל 
( תשי"ד 1954).

כולל  את כל תיקוני  סעיפי הליקויים שהתגלו 
קומפ'במהלך הבדיקה  הכל לקבלת דו"ח מושלם .

1

1.01.22
אספקת  והתקנת שלטים    למספור עמוד מסוג 
" סנדוויץ " חרוט  בגודל 100X100  מ"מ   רקע 

שחור כיתוב לבן

85יח

סה"כ


	אומדן 

