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2דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

01מבנה 

הערות

:הערה
על החשמלאי להיות בעל רישיון בתוקף של חשמלאי מוסמך לפחות

:הערה
על החשמלאי לעבוד לפי התוכניות העבודה המאושרות ובהתאם

)הספר הכחול(לחוק החשמל ותקנותיו כפןף למפרט הכללי 

:הערה
החשמלאי ינהל יומן עבודה ובו ירשמו ויחתמו כל השינויים

שינוי שלא ירשם. י המזמין או בא כוחו ובאישורו"שיתבקש לבצע ע
.לא יתוגמל

:הערה
אחריות על המידות בפועל תהיה של החשמלאי תוך תאום אם

.או המפקח בשטח מטעם המזמין/האדריכלית או המתכנן ו

:הערה
או אביזר יהיה חייב באישור/י החשמלאי ו"כל גוף שירכש ע

או אביזר שלא יקבל אישור/האדריכלית או המתכנן גוף תאורה ו
.ח החשמלאי לרבות הנזק שיגרם מכך"ויותקן לא יתוגמל ויפורקו ע

:הערה
כל העבודה תבוצע עם חומרים בעלי תו תקן ישראלי או תו תקן

י מכון התקנים הישראלי"המוכר ע

:הערה
בכל מקום בו מסומן שקע כפול יהיה מחיר הנקודה כמחיר נקודה

לכ נקודה על אותו קיר מאותו קו זינה מעל, וחצי ממחיר הצעה זו
30הנקודה הראשונה ובתנאי שהמרחק מקודמתה אינו עולה על 

.מ תחשב כחצי נקודה"ס

:הערה
בכול מקום בו יש רצף של נקודות תאורה שהמרחק בינהן אינו עולה

. נקודה1 / 4מ בין אחד לשני יהיה מחיר הנקודה הנוספת " ס75 על 

:הערה
כל מערכות התקשורת יהיו מחוברות בחיבור כוכב אלא אם נקבע

.אחרת בתוכניות  העבודה

:הערה
על החשמלאי לשים לב לתוכניות האודיו ותוכניות המיגון בנוסף

.לתוכניות החשמל

:הערה
החשמלאי ירתך את הארקת היסוד ובכל פינה של המבנה ירותך
עוקץ הארקה שיכנבס לקופסה אטומה ממנה יגיע צינור בקוטר

 ישיר ללוח הראשי23- שאינו קטן מ

:הערה
 צינורות4בכל מקום בו מצויין כנה לתאורת חוץ יצאו לפחות 

מריכוז מפסקים שיוזן מקו נפרד מהלוח הראשי

. .
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3דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

:הערה
החיבור בין הלוח הראשי ללוחות המשנה יבוצע באמצעות כבל

10 X 5לפחות .

:הערה
- ו29 צינורות בקוטר 3בין הלוח הראשי לשאר הלוחות יהיו לפחות 

 מעבר לצינורות שבשימוש36 צינורות בקוטר 2 

:הערה
16- כל קוי הזינה החד פאזיים יהיו בצינור שקוטרו לא קטן מ

:הערה
13.5- אין להשתשמ בצינור כל שהו שקוטרו קטן מ

:הערה
כל אביזרי המיתוג יהיו מתוצרת הגר

:הערה
ע"כל אביזרי ההדלקה יהיו מתוצרת וויסבורד בהרכבים או ש

.בהרכבים פרט ליחידות העבודה ויחידות הפלזמה

:הערה
ע פלסט.ד.כל יחידות העבודה או הפלזמה יהיו מתוצרת א

:הערה
 תוצרתD - VAGVכל לוחות החשמל הראשי והמישניים יהיו מדגם 

 הגר לרבות כל אביזרי החיווט שלהם

:הערה
המזמין רשאי להגדיל את נפח העבודה או להקטינה לפי המחירים

הנקובים בהצעה זו ללא כל תוספת

:הערה
 שקעים4בכל מקום בו מסומן יחידת עבודה  לכלול יחדת העבודה 

מאורקים שקע טלפון  ושקע תקשורת מחשבים ושקע טלביזיה
.לרבות כל הצנרת והחיווט הנדרשים

:הערה
יש להשתמש בצינורות מריכף בצבע שונה לכל יעוד תקשורת

טלביזיה וחשמל. טלפון.מחשבים

:הערה
 שקעים4בכל מקום בו מסומן יחידת פלזמה  תכלול היחדת  

שקע תקשורת מחשבים ושקע,שקע טלפון  , מאורקים לפחות
 ממקום היחידה ועד לגובה בו32 וצינור אחד 16 צינורות 2טלביזיה  

 תתלה הפלזמה לרבות  כל הצנרת והחיווט הנדרשים מהלוח ועד
.ליחידה

:הערה
הכוונה היא ) X / X + A+  ( בכל מקום בו מופיע בתוכנית הסימן 

או הכנה לשעון שבת/ו. להכנה דרך מגען לכיבוי כללי של התאורה
בבתים של שומרי מיצוות

:הערה
מ" ממ32-  צינורות בעובי שלא יקטן מ3מכל לוח קומתי יש להוליך 

עד ללוח הראשי

. .
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4דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

:הערה
לושה3 ו32 צינורות בקוטר 3יש לוציא מהלוח הראשי עד לגג 

 לשימוש עתידי29צינורות בקוטר 

כ הערות"סה
01כ מבנה "סה

. .

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



5דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

מערכות וציוד : 3

מתקני חשמל : 308

מובילים : 30801

300 'מ מ מותקן ביציקה" מ16בקוטר ) ד.פ(צינור מריכף  08.01.001

200 'מ מ מותקן ביציקה" מ23בקוטר ) ד.פ(צינור  מריכף  08.01.002

100 'מ מ מותקן ביציקה" מ29בקוטר ) ד.פ(צינור  מריכף  08.01.003

100 'מ מ מותקן ביציקה" מ36בקוטר ) ד.פ(צינור  מריכף  08.01.004

100 'מ מ מותקן ביציקה" מ48בקוטר ) ד.פ(צינור  מריכף  08.01.005

100 'מ מ" מ16קוטר , כבים מאליהם) נ.פ(צינורות פלסטיים מריכף 
בתקרות ביניים ובחללים

08.01.006

50 'מ מ" מ23קוטר , כבים מאליהם) נ.פ(צינורות פלסטיים מריכף 
בתקרות ביניים ובחללים

08.01.007

מובילים : 30801כ "סה
)חוטים וכבלים(מוליכים  : 30803

100 'מ 3*1.5 בגודלXLPE או NYYכבל חשמל נחושת  08.03.001

50 'מ 5*2.5 בגודל XLPE או NYYכבל חשמל נחושת  08.03.002

40 'מ 5*16 בגודל XLPE או NYYכבל חשמל נחושת  08.03.003

00 'מ 8*1.5  בגודל NYYכבל פיקוד  08.03.004

50 'מ 3*2.5 בגודל XLPE או NYYכבל חשמל נחושת  08.03.005

30 'מ 5*10 בגודל XLPE או NYYכבל חשמל נחושת  08.03.006

)חוטים וכבלים(מוליכים  : 30803כ "סה
מבנה לוחות חשמל : 30804

. .

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



6דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1 'יח  המיועדRST תוצרת הגר לרבות פסי D - VAGAלוח חשמל מדגם 
 רזרבה25+ %  מקום120-  ל

08.04.001

1 'יח 48 ל D - VAGAט מדגם "לוח חשמל מחומר פלסטי כבה מאליו תה
"ח- 

08.04.002

מבנה לוחות חשמל : 30804כ "סה
זיווד לוחות חשמל : 30805

64 'יח א" ק10בכושר ניתוק ,  אמפר1*32 אמפר עד 1*6ת זעיר מ"מאמ
ע" או שG&F /  hagerתוצרת 

08.05.001

4 'יח 10 אמפר כושר ניתוק 3*32 אמפר עד 3*6ט זעיר תלת קוטבי "מאמ
ע" או שG&F /  hagerא תוצרת "ק

08.05.002

3 'יח א נגד התחשמלות תוצרת" מ30 אמפר רגישות 4*40ממסר פחת 
G&hager / Fע" או ש

08.05.003

4 'יח 08.05.004 מגעי עזר4ס עם " כ5.5 וולט 400/230מגען תלת קוטבי 

6 'יח 08.05.005 מודולים3 שעות גודל 100רזרבה + שעון שבת מכני יומי 

זיווד לוחות חשמל : 30805כ "סה
נקודות שונות : 30806

1 'יח כולל חיבור, ט חדשות לגוף תאורה בחזית הבית"נקודות חשמל תה
ע גוף התאורה"לקו קיים וכולל אביזר הדלקה מסוג הליאור או ש

ימדד בנפרד

08.06.001

62 'יח ט בדירה לרבות חלקן בקווי הזנה עד ללוח וכולל"נקודות מאור תה
ואביזרי הדלקה, פנדלים או בתי נורה

08.06.002

41 'יח נקודת שקע מקו מאור לרבות חלקה היחסי בקו הזינה מחוטים
ר  לפי תקו ישראלי מוכן להפעלה" ממ1.5בעובי 

08.06.003

1 'יח ט כפולות בדירה לרבות חלקן בקווי הזנה עד"נקודות מאור תה
ע"ללוח כולל פנדלים ואביזרי הדלקה פרפקט של וייסבורד או ש

08.06.004

12 'יח ט מחליפות לרבות חלקן בקווי הזנה עד ללוח"נקודות מאור תה
ע  ופנדלים"כולל שני אביזרי הדלקה דגם פרפקט של ויסבורד או ש

08.06.005

. .
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7דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

6 'יח נקודת מאור בחיבור צלב הכוללת שני מפסקי מחליף פנדל או בית
נורה לפי הנדרש לרבות חלקה בקו הזינה

08.06.006

26 'יח ר מושחל" ממ2.5נקודת חיבור קיר כח סמויה או גלויה בחיווט 
 שקעים לקו זינה אחד בהגנה של מאבטח4- בצינור תקני לא יותר מ

A 16בלוח החשמל 

08.06.007

8 'יח מ" מ2.5מ ומוליכים בקוטר " מ16נקודת כח סמויה בצינור בקוטר 
. נקודה למעגל כולל אביזרי קצה1כולל קו  הזנה עד ללוח 

08.06.008

1 'יח מ בצינור בקוטר" מ2.5נקודת הזנה לדוד חשמלי מחוטים בקוטר 
מ לרבות חיבור ההזנה  והדוד  דרך מפסק דו קוטבי מואר" מ16

מוצמד לדוד

08.06.009

8 'יח  שקעים מאורקים שקע טלפון ושקע4יחידת עבודה הכוללת לפחות 
ע לרבות הצנרת"פלסט או ש. א.ד. תוצרת עD - 17  תקשורת כדוגמת 
והחיווט הדרושים

08.06.010

5 'יח  שקעים מאורקים שקע טלפון4יחידת לפלזמה הכוללת לפחות 
פלסט או. א.ד. תוצרת עD - 17   כדוגמת TVושקע תקשורת ושקע 

ע לרבות הצנרת והחיווט הדרושים"ש

08.06.011

3 'יח חיבור עבור תנור אמבטיה לרבות מפסק מואר מחוץ לחדר הרחצה 08.06.012

16 'יח  וקו ישיר מתריס1 - 0 - 1נקודה לתריס חשמלי הכוללת מפסק קפיצי 
ללוח הקומתי

08.06.013

4 'יח 08.06.014 תריסים4מערכת בקרה לפתיחת וסגירת תריסים מרכזית עבור 

1 'יח נקודת פעמון כניסה הכוללת פעמון גונג ולחצן מואר 08.06.015

נקודות שונות : 30806כ "סה
הגנות : 30812

50 'מ ריתוך כל(מ מברזל שטוח בקורת יסוד " מ40*4ריתוך פס הארקה 
לפני יציקת היסוד')  מ0.5

08.12.001

1 'מ ג מבודדי"מ מותקן  ע" ס60באורך עד , מ" מ40*4פס נחושת בחתך 
חרסינה

08.12.002

הגנות : 30812כ "סה
החלפה/ שיפוץ  : 30860

. .
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8דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1 'יח  לצרכי עבודה בארון פח כולל3X25Aהכנת חיבור חשמל זמני בגודל 
י לרבות"י מחווט ומוכן לבירוקת חח" אביזר מתאים לדרישות חח

"זמן בדיקה אך לא כולל התשלום לחח

08.60.001

החלפה/ שיפוץ  : 30860כ "סה
מתקני חשמל : 308כ "סה
מתקני תקשורת : 318

ארונות ותיבות סעף : 31803

3 'יח  תוצרתAT-12לוח תקשורת מחומר פלסטי כבה מאליו כדוגמת 
SAIP, ט"ע להתקנה תה"פלסט או ש. א.ד.ע

18.03.001

ארונות ותיבות סעף : 31803כ "סה
נקודות : 31810

2 'יח  זוג3נקודת טלפון גלויה או סמויה מחווטת עם חוט טלפון תקני 
מחובר בארון תיקשורת קומתי או דירתי  כולל אביזר סופי תקן

) מטר10באורך עד (בזק חדש 

18.10.001

00 'יח  אום ואביזר תקני סופי75נקודת טלביזיה כולל חיווט תקני 
TV/FMל

18.10.002

00 'יח  ואביזר קצה2*8נקודת מחשב גלויה או סמויה כולל חיווט מסוכך 
) מטר10עד  (RG-45כפול 

18.10.003

3 'יח 18.10.004 גידי6נקודת אינטרקום ללא אביזר קצה עם כבל 

38 'יח נקודת הכנה למערכת אזעקה לרבות חוט משיכה בחיבור כוכב 18.10.005

4 'יח נקודת הכנה למערכת אודיו לרבות חוט משיכה בחיבור כוכב לפי
תוכנית טופ אודיו או כל חברת אודיו אחרת

18.10.006

נקודות : 31810כ "סה
מתקני תקשורת : 318כ "סה
מערכות וציוד : 3כ "סה

. .

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



9דף מספר Doron Treivishדורון טרייביש   כתב כמויות
רוזני' חשמל בית מש יועץ בניה ומפקח עורך כתבי כמויות ואומדנים 0012

מושב שדה צבי 30/11/2009

רוזני' חשמל בית מש: דף ריכוז מחירים כללי

מחיר שם מבנה

4:  העברה מדף .......................................................................................................................................................................................................................................................01מבנה 

8:  העברה מדף ..............................................................................................................................................................................................................................................מערכות וציוד : 3

כ"סה

%16.5 מ "מע

כ"סה

:שם קבלן

:חתימה

:תאריך

:בנקודות:           חודש:                         לפי

. .

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  


