
122 

 

 מחירון מקסימלי לעבודות הקמת מערך תקשורת פסיבית ואקטיבית 
 

 להלן מחירון מקסימלי לעבודות נשוא המכרז.
 

מחירון העבודות מחולק לפרקים כמפורט בטבלה שלהלן, כאשר בכל פרק צויין סכום שנתי 
כי העירייה איננה מתחייבת למסור לזוכה  מודגש בזאתלצורך הערכה כללית בלבד.  משוער

 עבודות בהיקף הסכום השנתי המשוער ו/או כל סכום ו/או היקף שהוא.
 

בהצעתו למכרז על המציע לנקוב בהנחה המוצעת על ידו לכל פרק ופרק בהתאם להוראות 
 .המכרז

 

 פרק

סכום שנתי  שם הפרק  במחירון / קבוצת מחיר להנחה  
מקסימלי 

  משוער
 בש"ח 

 75,0000 ארונות תקשורת, אביזרי נחושת, אביזרי קצה, מגשרים 1

 200,000   אופטיקה 2

 40,000   טלפוניה 3

 40,000   תיעול, צנרת, חדירות, תשתית פנים  4

 1,000,000 תשתית אקטיבית 5

 200,000   מחשבים 6

 20,000 הארקות 7

 50,000 סימון שילוט ובדיקות, בדיקות  ותיעוד. 8

 200,000   תשתיות ליבה ומערכות נלוות בעירייה ואתרי משנה. 9

 2,500,000 סה"כ 
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 להלן המחירון המפורט: 
 
 

  תשתיות
: ארונות תקשורת, אביזרי נחושת, אביזרי קצה,  1פרק 

 מגשרים

   

מחיר  כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 מקסימלי
 לאספקה

)לפני והתקנה 
 הנחה(

1 

הכוללת תקשורת בודדת נקודת אספקה, התקנה, בדיקה ושילוט 
חיבור בשני הצדדים עד הפעלה מושלמת לרבות בדיקה, שילוט 

מסוכך בתקן   RJ45חרוט,  אביזר     PVCומספור ע"ג שילוט 
CAT-7  להתקנה בקופסת ,CIMA/ADA  תקנית או באביזר

יעודי לעמדת עבודה עה"ט /תה"ט ,נקודת תקשורת תכלול  כבל 
כול עבודה ו מטר 40באורך עד  GIGAמסדרת  CAT-7תקשורת 

, כל האביזרים הנדרשים נדרשת עד לביצוע מושלם של הנקודה
להתקנת עמדת העבודה, מסגרת ומתאמים. כל האביזרים יוגדרו 

Connecting hardware Component approved , 
 

 ₪  240.00 1 קומפלט

1.1 

הכוללת תקשורת בודדת של נקודת  אספקה, התקנה, בדיקה 
חיבור בשני הצדדים עד הפעלה מושלמת לרבות בדיקה, שילוט 

מסוכך בתקן   RJ45חרוט,  אביזר     PVCומספור ע"ג שילוט 
CAT-7  להתקנה בקופסת ,CIMA/ADA  תקנית או באביזר

יעודי לעמדת עבודה עה"ט /תה"ט ,נקודת תקשורת תכלול  כבל 
 מטר 90ד מטר וע 40באורך מ  GIGAמסדרת  CAT-7תקשורת 

, כל האביזרים וכול עבודה נדרשת עד לביצוע מושלם של הנקודה
הנדרשים להתקנת עמדת העבודה, מסגרת ומתאמים. כל 

 Connecting hardware Componentהאביזרים יוגדרו 
approved ,  

 ₪  320.00 1 קומפלט

2 

הכוללת  תקשורת כפולהנקודת אספקה, התקנה, בדיקה של 
חיבור בשני הצדדים עד הפעלה מושלמת לרבות בדיקה, שילוט 

מסוכך בתקן   RJ45חרוט,  אביזר     PVCומספור ע"ג שילוט 
CAT-7  להתקנה בקופסת ,CIMA/ADA  תקנית או באביזר

,נקודת התקשורת תכלול  כבל  יעודי לעמדת עבודה עה"ט /תה"ט
וכול עבודה  מטר 40באורך עד  GIGAמסדרת  CAT-7תקשורת 

, כל האביזרים הנדרשים נדרשת עד לביצוע מושלם של הנקודה
להתקנת עמדת העבודה, מסגרת ומתאמים. כל האביזרים יוגדרו 

Connecting hardware Component approved ,  

 ₪  400 1 קומפלט

2.2 

הכוללת  תקשורת כפולהשל נקודת אספקה, התקנה, בדיקה 
חיבור בשני הצדדים עד הפעלה מושלמת לרבות בדיקה, שילוט 

מסוכך בתקן   RJ45חרוט,  אביזר     PVCומספור ע"ג שילוט 
CAT-7  להתקנה בקופסת ,CIMA/ADA  תקנית או באביזר

,נקודת התקשורת תכלול  כבל  יעודי לעמדת עבודה עה"ט /תה"ט
 מטר 90מטר ועד  40באורך מ GIGAמסדרת  CAT-7תקשורת 

, כל האביזרים וכול עבודה נדרשת עד לביצוע מושלם של הנקודה
הנדרשים להתקנת עמדת העבודה, מסגרת ומתאמים. כל 

  Connecting hardware Componentהאביזרים יוגדרו 
approved ,  

 ₪  500.00 1 קומפלט

3 

 
נקודת תקשרת  הכוללת פתיחה וסגירה של תעלות פי וי  העתקת

סי מקצה לקצה עד לביצוע מושלם של העתקת הנקודה כולל 
,בדיקה CAT-6Aבתקן  RJ-45חיווט של שקע הקצה מסוג 

ושילוט,כולל כול האביזרים הנדרשים ,כולל העברת הכבל הקיים 
 לאורך תוואי חדש .

 
 
 
 
 
 
  

 ₪  130.00 1 יחידה

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
 והתקנה
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4 

בעל RJ-45מסוג  בודדנקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה 
מטר  40, כולל כבל עד Cat5eהסמכת מעבדה לעמידה בתקן 

וכו'( כולל  ותיעול עפ"י תנאי השטח, )צנרת ,תעלות,קידוחים
 שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע

 ₪  180.00 1 יחידה

4.1 

בעל RJ-45מסוג  בודדנקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה 
מטר  90ועד  40, כולל כבל מ Cat5eהסמכת מעבדה לעמידה בתקן 

וכו'( כולל  ותיעול עפ"י תנאי השטח, )צנרת ,תעלות,קידוחים
 שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע

 ₪  220.00 1 יחידה

5 

בעל RJ-45מסוג  כפולנקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה 
מטר  40, כולל כבל עד Cat5eהסמכת מעבדה לעמידה בתקן 

ותיעול עפ"י תנאי השטח, )קידוחים וכו'( כולל שילוט שני קצות 
 הכבל ושילוט השקע

 ₪  240.00 1 יחידה

5.5 

בעל RJ-45מסוג  כפולנקודת תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה 
מטר  90ועד  40, כולל כבל מ Cat5eהסמכת מעבדה לעמידה בתקן 

ותיעול עפ"י תנאי השטח, )קידוחים וכו'( כולל שילוט שני קצות 
 הכבל ושילוט השקע

 ₪  280.00 1 יחידה

 ₪  3.00 1 יחידה GEWISSהתקן עיוור לקופסת   6

 ₪  17.00 1 יחידה אביזרים 4עד  GEWISSמסגרת לבנה /צבעונית לקופסת   7

לארבעה התקנים כולל מסגרת חיזוק   GEWISSקופסת   8
 ₪  20.00 1 יחידה להתקנים

לשלושה התקנים כולל מסגרת חיזוק   GEWISSקופסת   9
 ₪  18.00 1 יחידה להתקנים

10 
הכולל    GEWISSבודד להתקנה באביזר    RJ45שקע קצה  

תקנית  כולל   GEWISSומסגרת     CAT 5Eבתקן   RJ45מחבר  
 שילוט        .

 ₪  45.00 1 יחידה

11 
הכולל שני   GEWISSכפול להתקנה באביזר    RJ45שקע קצה   

ומסגרת מותאמת לקופסת   CAT 5Eבתקן   RJ45מחברי  
GEWISS  .        תקנית  כולל שילוט 

 ₪  100.00 1 יחידה

12 
ע"ג  מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו 45RJשקע קצה בודד בנוי  

על  CAT 5Eתעלות כולל מגרעת  לסימון ואישור לעמידה בתקן 
 ידי מעבדה מוסמכת  כולל שילוט   .

 ₪  35.00 1 יחידה

13 
 מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו  45RJשקע קצה כפול בנוי  

 CAT 5Eע"ג תעלות כולל מגרעת לסימון ואישור לעמידה בתקן 
 על ידי מעבדה מוסמכת  כולל שילוט.

 ₪  70.00 1 יחידה

לא מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו  45RJשקע קצה בודד בנוי   14
 ₪  35.00 1 יחידה ע"ג תעלות כולל מגרעת  לסימון כולל שילוט

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
 והתקנה
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לא מסוכך מותקן עה"ט או תה"ט ואו   45RJשקע קצה כפול בנוי   15
 ₪  60.00 1 יחידה ע"ג תעלות כולל מגרעת לסימון כולל שילוט

16 

 8 -קופסא מודולארית לתקשורת וחשמל להתקנה עה"ט/תה"ט ל 
מ"מ כולל מחיצות בין ההתקנים, מסגרת  45גx 45התקנים בגודל 

 M-450דגם  CIMA-BOXומכסים מתאימים. כדוגמת קופסת 
 או שו"ע

 ₪  180.00 1 מכלול

17 

מ"מ  מותקן בקופסא   45גx 45שקע קצה כפול מסוכך בגודל  
מודולארית כולל מתאם, קונקטור ומגרעת לסימון ואישור 

 CAT 5Eעמידה  בתקן הרץ/שנייה ואישור ל-מגה 100 -לעמידה ב
 על ידי מעבדה מוסמכת . 

 ₪  180.00 1 מכלול

18 

מ"מ  מותקן בקופסא   45גx 45שקע קצה בודד מסוכך בגודל  
ומגרעת לסימון ואישור  מודולארית כולל מתאם, קונקטור

 CAT 5Eהרץ/שנייה ואישור לעמידה  בתקן -מגה 100 -לעמידה ב
 על ידי מעבדה מוסמכת . 

 ₪  160.00 1 מכלול

 ₪  35.00 1 יח' מ"מ  מותקן בקופסא מודולארית   45גx 45שקע חשמל בגודל   19

מטר כולל  2זוגות, באורך עד  4מסוכך,   RJ-45/RJ-45מגשר  20
 ₪  15.00 1 יחידה סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל

מטר כולל  3זוגות, באורך עד 4מסוכך,   RJ-45/RJ-45מגשר  21
 ₪  20.00 1 יחידה סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל

מטר  כולל  5זוגות, באורך עד  4מסוכך,   RJ-45/RJ-45מגשר  22
 ₪  30.00 1 יחידה סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצוות הכבל

מ' הכולל   5כבל חיבור מסוף קיר מסוכך עפ"י מפרט באורך עד  23
 ₪  30.00 1 יחידה מסוככים  RJ45שני מחברי 

24 

מטר המכיל מחבר  3שקע  קצה באורך עד -אספקת מגשר טלפון
RJ45  בקצהו האחד ומחברRJ11 ( 4בקצהו השני  ,)גידיםRJ45 

 2/3,  4/5רגלים RJ11,  7/8רגלים  2, זוג  4/5רגלים  1זוג 
 בהתאמה

 ₪  20.00 1 יחידה

מ"מ תקנית או  55רוזטת חיבור  )תותב( לשקע קצה בקופסת    25
 ₪  30.00 1 יחידה GEWISSבשקע 

26 
אשר יאפשר עמידה   NYYהוספת חיפוי להתקנה חיצונית מסוג 

בהתחייבות לאי ירידה  UVבתנאי חוץ כולל עמידה כנגד קרינת 
 שנים מיום ההתקנה. 5בבצועים לפחות ל 

 ₪  2.50 1 מ"א

 ₪  24.00 1 יחידה נקבה מסוכך -דו  RJ45מחבר  27

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
 והתקנה
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 ₪  59.00 1 יחידה 1Uאו   1/2U)פנל שערות( בגובה פנל לניתוב מגשרים  28

פנל ניתוב מגשרים מיוחד למספר רב של מגשרים כולל מקום  29
 ₪  300.00 1 יחידה אחסון

בצבעי שחור/מתכת/צבע ארון על פי   U2/1Uפנל עיוור בגובה   30
 ₪  30.00 1 יחידה הנחית המפקח

31 
כולל  דלת חזית   U 10תלויה עד   19ארונית תקשורת "

שקעים ומאוורר בתפוקת     6שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 
CFM45 כולל ערכת הארקה, 

 ₪  850.00 1 מכלול

32 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 15תלויה  19ארונית תקשורת "

כולל  CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6מנעול,פס שקעי כח 
 הארקה ערכת

 ₪ 1,000.00 1 מכלול

33 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 20תלויה  19ארונית תקשורת "

כולל  CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6מנעול,פס שקעי כח 
 ערכת הארקה

 ₪ 1,200.00 1 מכלול

34 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 30תלויה  19ארונית תקשורת "
כולל  CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6 מנעול,פס שקעי כח

 ערכת הארקה
 ₪ 1,450.00 1 מכלול

35 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 10תלויה   19ארונית תקשורת "

בעומק  CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6מנעול,פס שקעי כח 
 ס"מ כולל ערכת הארקה 70

 ₪ 1,200.00 1 מכלול

36 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 15תלויה  19ארונית תקשורת "

בעומק  CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6מנעול,פס שקעי כח 
 כולל ערכת הארקהס"מ  70

 ₪  1,100.00 1 מכלול

37 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 20תלויה  19ארונית תקשורת "
בעומק  CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6 מנעול,פס שקעי כח

 כולל ערכת הארקה ס"מ 70
 ₪  1,600.00 1 מכלול

38 
כולל  דלת חזית שקופה/פח   U 30תלויה  19ארונית תקשורת "

בעומק   CFM45שקעים ומאוורר בתפוקת   6מנעול,פס שקעי כח 
 כולל ערכת הארקהס"מ  70

 ₪  1,850.00 1 מכלול

39 

ס"מ  80בעומק  44Uלהתקנת ציוד בגובה  19"מס"ד תקשורת 
כולל , דלת חזית שקופה/פח אחורית אטומה מנעול, שני 

כל אחד, כולל מסילות התקנה   CFM45מאווררים בתפוקת 
 12" כולל ערכת הארקה ופס 19לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 

 4שקעי חשמל כולל מאמ"ת ונורית ביקורת כולל כבל באורך עד 
 . CEEקע מ' בעל ת

 ₪  2,700.00 1 מכלול

40 

 80ובעומק   44Uלהתקנת ציוד בגובה 19/ 25מס"ד תקשורת "
ס"מ כולל , דלת חזית שקופה/פח אחורית אטומה מנעול, שני 

כל אחד כולל מסילות התקנה   CFM45מאווררים בתפוקת 
 45"  עם תוספת לדפנות בזווית 19לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 

שקעי כח עם מאמ"ת  12מעלות כול ערכת הארקה ,כולל פס 
 CEEמ' בעל מחבר  4ונורית ביקורת כבל עד 

 ₪  3,100.00 1 מכלול

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
 והתקנה
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41 

להתקנת מערכות תקשורת או  15Uאספקה והתקנת ארון ייעודי  
. ההתקנה תכלול את כל מ"מ 800עומק    15Uמחשבים בגובה עד 

החלקים והאביזרים המסופקים. הארון יכלול מסילות התקנה 
כולל סימון  19( לציוד ברוחב "T- NUTמחורצות ניתנות להזזה )

U  וטבעות להעברת כבילה. הדלת הקידומת תהיה עשויה
ועם נעילת בריחים  70%פוליקרבונט או מתכת בחירור של לפחות 

עליונים ותחתונים. כל הדלתות יהיו עם פינים נשלפים בדלתות 
 (.  כולל פס הארקה.LN)לא 

 

 ₪  1,100      1 מכלול

42 

להתקנת מערכות תקשורת או  20Uוהתקנת ארון ייעודי  אספקה 
מ"מ. ההתקנה תכלול את  1000עומק    20Uמחשבים בגובה עד 

כל החלקים והאביזרים המסופקים. הארון יכלול מסילות התקנה 
כולל סימון  19( לציוד ברוחב "T- NUTמחורצות ניתנות להזזה )

U שויה וטבעות להעברת כבילה. . הדלת הקדמית תהיה ע
ועם נעילת בריחים  70%פוליקרבונט או מתכת בחירור של לפחות 

עליונים ותחתונים. כל הדלתות יהיו עם פינים נשלפים בדלתות 
 (. כולל פס הארקהLN)לא 

 

 ₪  3,500    1 מכלול

43 

להתקנת מערכות תקשורת או  40Uאספקה והתקנת ארון ייעודי  
ההתקנה תכלול את מ"מ.  1000עומק    40Uמחשבים בגובה עד 

כל החלקים והאביזרים המסופקים. הארון יכלול מסילות התקנה 
כולל סימון  19( לציוד ברוחב "T- NUTמחורצות ניתנות להזזה )

U  וטבעות להעברת כבילה. . הדלת הקידמית תהיה עשויה
ועם נעילת  70%פוליקרבונט או מתכת, , בחירור של לפחות 

הדלתות יהיו עם פינים נשלפים  בריחים עליונים ותחתונים. כל
 . כולל פס הארקהLNבדלתות )לא 

 

 ₪  3,700 1 מכלול

( והעברת כול התקשורת U 15פירוק ארון תקשורת ישן ) עד  44
 ₪  300  1 מכלול לארון החדש )לא כולל עלות ארון החדש(

( והעברת כול התקשורת U 15פירוק ארון תקשורת ישן ) עד  45
 ₪  600 1 מכלול כולל חיבורים אופטיים )לא כולל עלות ארון החדש(לארון החדש, 

46 
מסוככים לא כולל  45RJשקעי  16פנל משתמשים רק בנוי 

בעל הסמכה  MHZ 100מפסקים לפי מפרט לעמידה במהירות של 
 . CAT 5E-לעמידה ב

 ₪  90.00   1 יחידה

47 
מסוככים לא כולל  45RJשקעי  24פנל משתמשים רק בנוי 

בעל הסמכה  MHZ 100מפסקים לפי מפרט לעמידה במהירות של 
 . CAT 5E-לעמידה ב

 ₪  120.00   1 יחידה

48 
מסוככים )לא כולל  45RJשקעי  24פנל משתמשים רק בנוי 

בעל  MHZ 1000מפסקים( לפי מפרט לעמידה במהירות של 
 . CAT6A -הסמכה לעמידה בתקן 

 ₪ 110 1 יחידה

49 
מסוככים )כולל  45RJשקעי  24פנל משתמשים מלא בנוי 

בעל  MHZ 100מפסקים( לפי מפרט לעמידה במהירות של 
 . CAT 5E-הסמכה לעמידה בתקן 

 ₪  260.00   1 יחידה

50 
מסוככים )כולל  45RJשקעי  24פנל משתמשים מלא בנוי 

בעל  MHZ 1000מפסקים( לפי מפרט לעמידה במהירות של 
 .  CAT6A-הסמכה לעמידה בתקן 

 ₪  350.00   1 יחידה

51 
להתקנה במגירת מאווררים או  CFM 45מאוורר בודד בתפוקת 

בגג ארון תקשורת כולל חיווטו לשקע חשמל בארון התקשורת 
 ושירשורו .

 ₪  60.00 1 יחידה

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
 והתקנה
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מגירת מאווררים המאפשרת התקנה של חמישה מאווררים  52
 ₪  500.00 1 יחידה CFM  45בהספק של 

למס"ד תקשורת הכולל מגירה וציר    U3מגירת שירות בגובה   53
 ₪  270.00 1 יחידה טלסקופי כדורי בעל ציר מפרק

חירור צבוע צבע אפוקסי.ברוחב   30%מדף קבוע לציוד מחורר  54
 ₪  120.00 1 יחידה . 19/23"

55 

מדף נשלף ע"ג מסילות טלסקופיות בעל התקן החלקה כדורי 
LAGER   כולל התקן נעילה קפיצי במצב פתוח והתקן נעילה עם

סגירת המגירה. המדף יפתח לאורך מלא של פתיחתו ויאפשר 
 19/23ק"ג במצב פתוח רוחב המדף " 60נשיאה בעומס של 

 בהתאם לארון.       .

 ₪  360.00 1 יחידה

56 
המאפשרת פתיחת  SCISSORSהתקן קשירת כבלים בתצורת 

ס"מ.ההתקן יכיל אמצעי קשירה  120המדף לאורך של עד 
 ייעודיים. ההתקן יהיה בעל שלושה מפרקים ציריים

 ₪  200.00 1 יחידה

57 

, הערכה תכלול פס חיבורים לארון תקשורת  קייםערכת הארקה 
ממ"ר  16יעודי כולל בורגי חיבורים וצמות חיבור מכבל הארקה 
רת כוכב גמיש לכל אביזרי הארון וכל הציודים בו ,חיבור בתצו

 מפס החיבורים לציוד. 

 ₪  164.00 1 יחידה

תוספת לארון עבור אמצעי עיגון לרצפה למניעת נפילתו. הארון  58
 ₪  450.00 1 יחידה יחוזק בשלדתו לעומס פיתול גבוה, ויחובר לרצפה במוטות הברגה

גלגלים בתחתית הארון, המיועדים  4תוספת עבור התקנת  59
 ₪  280.00 1 רביעייה יכולת נעילת הגלגלים.לנשיאת עומס גבוה עם 

 ₪  150.00 1 יחידה אמפר 16שקעי חשמל עם מאמ"ת  6פס  60

 ₪  220.00 1 יחידה אמפר 16שקעי חשמל עם מאמ"ת  12פס  61

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
 והתקנה
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 ₪  50.00 1 זוג 4Uסולמות צד פתוחים באורך  62

63 
האוזניים  19/"23אספקה והתקנת אוזני תאום  להתאמה "

מיועדות לאביזרים פסיביים וציוד אקטיבי .האוזן תהיה בגובה 
 . U4עד 

 ₪  90.00 1 זוג

 ₪  475.00 1 יחידה במקום דלת שבורה   44Uדלת זכוכית לארון  64

 ₪  300.00 1 יחידה 30Uתוספת עבור דלת מתכת קדמית לארון עד  65

  44U  19מותקן בתוך ארון תקשורת " ON-LINEפסק -אל 66
 ₪  1300.00 1 יחידה כולל הורדה מסודרת  1KVAבהספק של 

  44U  19מותקן בתוך ארון תקשורת " ON-LINEפסק -אל 67
 ₪  2400.00 1 יחידה כולל הורדה מסודרת 2KVAבהספק של    

  44U  19מותקן בתוך ארון תקשורת " ON-LINEפסק -אל 68
  ₪  3800 1 יחידה כולל הורדה מסודרת  3KVAבהספק של    

    נחושת 

1 

בסיכוך מיילר  AWG 23גידים,  8אספקה והתקנת כבל תקשורת 
ומותאם  GIGAמסדרת כבלי  Cat-7, STPנפרד לכל זוג תקן  

. HFFR. מעטה הכבל יהיה מסוג 1000Mhzלעבודה בקצב  
 העבודה תכלול סימון ובדיקת רציפות. ללא שקעים.

מטר 
 ₪ 5  אורך

מטר  )סיאמי / כפול( FIG 8כנ"ל, אך בתצורת  2
 ₪  10  אורך

3 

-U/FTP UG FRגידים בתצורת  8אספקה והתקנת כבל תקשורת 
LSZH   500מסוכך מותאם לעמידה בקצב MHz  בעל הסמכה

 RG4 83U0204103. ללא שקעים טלדור :Cat-6a -לעמידה ב
4x2x23/1 Very High Speed Digital Wi-Fi Access Cable 

FR-LSZH . 

מטר 
 ₪  5  אורך

מטר  NYYהוספת חיפוי להתקנה חיצונית מסוג  4
 ₪  2.5  אורך

 מס'ד
  
  

 העבודהתיאור הפריט או 
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה
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5 

, כולל קופסא על הטיח,  RJ-45אספקה והתקנת שקע קצה  
ובעל הסמכה לעמידה בתקן  MHz 500מותאם לעבודה בקצב 

Cat6a העבודה תכלול סימון השקע באמצעות שלט .PVC  חרוט
או שווה ערך כולל  Panduitאו  3Mאו   RITתווים(   20)עד 

 בדיקת רציפות. מתאים גם לתיקון ושדרוג קווים

 ₪  35  יחידה

6 

 100אספקת מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 
מסוככים הכבל יהיה מסוכך, מותאם  RJ-45מחברי  2ס"מ, כולל 

. שם התקן  Cat6aולכל דרישות תקן   MHz 500לעבודה בקצב 
הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל 

או שווה  Panduitאו  3Mאו   RITסימון מספור רציף בקצותיו. 
 ערך

 ₪  12  יחידה

8 

 200אספקת מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 
מסוככים הכבל יהיה מסוכך, מותאם  RJ-45מחברי  2ס"מ, כולל 

. שם התקן Cat6aולכל דרישות תקן  MHz 500בקצב  לעבודה
הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל 

 סימון מיספור רציף בקצותיו.

   ₪15  יחידה

9 

 300אספקת מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 
מסוככים הכבל יהיה מסוכך, מותאם  RJ-45מחברי  2ס"מ, כולל 

. שם התקן Cat6Aולכל דרישות תקן  MHz 500ה בקצב לעבוד
הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל 

או שווה  Panduitאו  3Mאו   RITסימון מספור רציף בקצותיו. 
 ערך

 ₪  17  יחידה

10 

 500אספקת מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 
מסוככים הכבל יהיה מסוכך, מותאם  RJ-45מחברי  2ס"מ, כולל 

. שם התקן Cat6aולכל דרישות תקן  MHz 500לעבודה בקצב 
הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל 

או שווה  Panduitאו  3Mאו   RITסימון מספור רציף בקצותיו. 
 ערך

 ₪  25  יחידה

11 

 1500אספקת מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 
מסוככים הכבל יהיה מסוכך, מותאם  RJ-45מחברי  2ס"מ, כולל 

. שם התקן Cat6Aולכל דרישות תקן  MHz 500לעבודה בקצב 
הנ"ל יופיע על מעטה הכבל. המגשר יהיה בנוי לפי מפרט, כולל 

או שווה  Panduitאו  3Mאו   RITמספור רציף בקצותיו. סימון 
 ערך

 
 

 ₪   40  יחידה
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    : אופטיקה2פרק   
 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד

 לאספקה
 והתקנה

להתקנות  MMמקרון מסוג  62.5/50סיבים בקוטר  6כבל אופטי   1
סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז  6/12בנוי   חוץ

LOOSE TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן
הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוך ובין   UVשחור מוגן קרינת 

הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל חומר הגנה רעיל 
 ל היצרןנגד מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב ש

 ₪  18.00 1 מטר

להתקנות  MMמקרון מסוג  62.5/50סיבים בקוטר  12כבל אופטי   2
סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז  6/12בנוי   חוץ

LOOSE TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן
הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוך ובין   UVשחור מוגן קרינת 

הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל חומר הגנה רעיל 
 נגד מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪  25.00 1 מטר

להתקנות  MMמקרון מסוג  62.5/50סיבים בקוטר  6כבל אופטי   3
בצבע נפרד במארז סיבים בצינורית כל אחת  6/12בנוי   פנים

LOOSE TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן
הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוך ובין   UVשחור מוגן קרינת 

הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל חומר הגנה רעיל 
 נגד מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪  15.00 1 מטר

להתקנות  MMמקרון מסוג  62.5סיבים בקוטר  12כבל אופטי   4
סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז  6/12בנוי   פנים

LOOSE TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן
הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוך ובין   UVשחור מוגן קרינת 

הצינוריות. הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל חומר הגנה רעיל 
 נגד מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪  20.00 1 מטר

בנוי   חוץלהתקנות  SMמקרון מסוג  9סיבים בקוטר  6כבל אופטי   5
 LOOSEרד במארז סיבים בצינורית כל אחת בצבע נפ 6/12

TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן שחור מוגן
הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות.   UVקרינת 

הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל חומר הגנה רעיל נגד 
 מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪  18.00 1 מטר

  חוץלהתקנות  SMמקרון מסוג  9סיבים בקוטר  12כבל אופטי   6
 LOOSEסיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז  6/12בנוי 

TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן שחור מוגן
הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוך ובין הצינוריות.   UVקרינת 

ל חומר הגנה רעיל נגד הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כול
 מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪  25.00 1 מטר

להתקנות פנים בנוי  SMמקרון מסוג  9סיבים בקוטר  6כבל אופטי  7
 LOOSEסיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז  6/12

TUBE ומעטה חיצוני פוליאתילן שחור מוגן  כולל חיזוקי כבלר
הכבל יהיה משוריין ויכיל גיל בתוך ובין הצינוריות.  UVקרינת 

הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל חומר הגנה רעיל נגד 
 מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪20  1 מטר

להתקנות פנים  SMמקרון מסוג  9סיבים בקוטר  12כבל אופטי  8
 LOOSEסיבים בצינורית כל אחת בצבע נפרד במארז  6/12בנוי 

TUBE  כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליאתילן שחור מוגן
הכבל יהיה משוריין ויכיל גיל בתוך ובין הצינוריות.  UVקרינת 

חומר הגנה רעיל נגד הכבל יהיה בעל גיד חיזוק מרכזי כולל 
 מזיקים ונברנים כולל אישור בכתב של היצרן

 ₪30  1 מטר

ומגש  ST/SCנקבה -סיבים כולל מתאמי דו 12 -לוח ניתוב אופטי ל 9
 לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח כולל שילוט.

 ₪300  1 יחידה

ומגש  LCנקבה  -סיבים כולל מתאמי דו 12 -לוח ניתוב אופטי ל 10
  לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח כולל שילוט.

 ₪320  1 יחידה
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 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 לאספקה
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ומגש  ST/SCנקבה -סיבים כולל מתאמי דו 24 -לוח ניתוב אופטי ל 11
 לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח כולל שילוט.

 ₪445  1 יחידה

ומגש  LCנקבה -סיבים כולל מתאמי דו 24 -לוח ניתוב אופטי ל 12
 לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח כולל שילוט.

 ₪570  1 יחידה

סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה  12מגירה נשלפת להתקנת  13
ST/SC  ומקום להתקנת מגשSPLICE כולל שילוט 

 ₪480  1 יחידה

סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה  12מגירה נשלפת להתקנת  14
LC   מגש ומקום להתקנתSPLICE .כולל שילוט 

 ₪550  1 יחידה

סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה  24מגירה נשלפת להתקנת  15
ST/SC  ומקום להתקנת מגשSPLICE .כולל שילוט 

 ₪600  1 יחידה

סיבים אופטיים כולל מתאמי דו נקבה  24מגירה נשלפת להתקנת  16
LC  ומקום להתקנת מגשSPLICE כולל שילוט 

 ₪750  1 יחידה

מארז קצה אופטי הכולל קופסת מתכת אלומיניום או פלדת  17
דלתות ננעלות בהתקני ג'מבו או מנעול . אלמנט  2אלחלד צבוע לבן,

וכל  SC/STנקבה -מחברי דו 12-אגירת סיבים והתקן זוויתי ל
האביזרים הנדרשים, שילוט ,מגרעות סימון, זרוע הגבהה לחלל 

 מתכת.לתקן בזק מ ADCרצפה צפה. כדוגמת קופסת 

 ₪1,640  1 יחידה

 12לסיבים אופטיים עבור הלוח המוצע. המגש יכיל  SPLICEמגש  18
 TIGHT/LOOSEסיבים ויאפשר חיבור כבלים מסוג 

 ₪790  1 יחידה

 ₪100  1 יחידה מטר 3באורך עד   LC/SC MM OM3 50mמגשר אופטי כפול  19

 ₪100  1 יחידה מטר 5באורך עד   LC/SC MM OM3 50mמגשר אופטי כפול  20

 ₪164  1 יחידה מטר 3באורך עד   LC/SC SM 9mמגשר אופטי כפול  21

 ₪170  1 יחידה מטר 5באורך עד   LC/SC SM 9mמגשר אופטי כפול  22

  SC-SCמטר  3באורך עד  Single-Modeמגשר אופטי כפול  23
 בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל

 ₪135  1 יחידה

  SC-SC-מטר 5באורך עד  Single-Modeמגשר אופטי כפול  24
 אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות הכבל

 ₪140  1 יחידה

ומחבר  SC/STמחברי  2מטר כולל  3מגשר אופטי כפול באורך עד  25
MIC כולל סימון בשרוול מתכווץ בקצות הכבל 

 ₪225  1 יחידה

ומחבר  SC/STמחברי  2מטר כולל  5מגשר אופטי כפול באורך עד  26
SMA  אופטיים בקצותיו כולל סימון רציף בשרוול מתכווץ בקצות
 הכבל

 ₪190  1 יחידה

 TAIL PIGמיקרון תצורת  50קראמי  /SC/LCמחבר אופטי מסוג  27
 MODEכולל זנב כבל לריתוך כולל ריתוך הכבלים עבור כבלי 

MULTI 

 ₪290  1 יחידה

 TAIL PIGמיקרון תצורת  9קראמי  /SCLCמחבר אופטי מסוג  28
 MODEכולל זנב כבל לריתוך. כולל ריתוך הכבלים עבור כבלי 

SINGLE 
 ₪290  1 יחידה

 ₪90  1 יחידה . SPLICEביצוע חיבור ריתוך לסיב אופטי  29
 ₪770  1 יחידה base t100ל  -רכיבים לתיאום מדיה: ממיר אופטי  30
 ₪970  1 יחידה base t1000ל -רכיבים לתיאום מדיה: ממיר אופטי  31
חלד )קלוג'ר( אטומה למים להתקנה בגובים -קופסת מתכת אל 32

חיצוניים עבור מגשי ריתוך סיבים אופטיים כולל טפסנים למגשים 
 כולל איטום כניסת כבלים

 ₪2,000  1 יחידה
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    : טלפוניה 3פרק 

 הפריט או העבודהתיאור  מס'ד
מחיר לאספקה  כמות יחידה

 והתקנה

 ₪25  1 יחידה בלוקי קרונה לפי תקן בזק. 5-אמבטיה ל 1
 ₪30  1 יחידה בלוקי קרונה לפי תקן בזק. 10 -אמבטיה ל 2
 ₪150  1 יחידה בלוק קרונה תקני 3
 ₪15  1 מ"א זוג 10אספקה והתקנת כבל בזק תקני  5
 ₪19  1 מ"א זוג 26בזק תקני אספקה והתקנת כבל  6
 ₪39  1 מ"א זוג 50אספקה והתקנת כבל בזק תקני  7
 ₪59  1 מ"א זוג 100אספקה והתקנת כבל בזק תקני  8
 ₪60  1 קומפלט BTאספקה והתקנת שקע טלפון כפול עה"ט מסוג  9

 ₪30  1 יחידה חיבור שלוחות וקוים אנלוגיים בלוחות חיבור 10
עבור קווי חיוג כולל  RJ45 UTPמבואות  24אספקה והתקנת פנל  11

מסר כולל פסי קרונה, אמבטיה ופריסה ע"ג  35זוג עד  50כבל 
רגלים  1בלוקי קרונה ושילוט תג' / שלוחה מעל כל מבואה בפנל זוג 

 7/8רגלים  2, זוג  4/5

 ₪450  1 קומפלט

להתקנה  0.4מוליך זוג בעל חתך  10אספקה והתקנת כבל נחושת  12
 ₪8  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  10אספקה והתקנת כבל נחושת  13
 ₪8  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  10אספקה והתקנת כבל נחושת  14
 ₪13  1 מ"א הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחותחיצונית 

להתקנה  0.4זוג בעל חתך מוליך  20אספקה והתקנת כבל נחושת  15
 ₪10  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  20אספקה והתקנת כבל נחושת  16
 ₪13  1 מ"א לחסימת לחותחיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל 

להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  20אספקה והתקנת כבל נחושת  17
 ₪19  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

21 
להתקנה  0.4זוג בעל חתך מוליך  50אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪17  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

22 
להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  50אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪20  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

23 
להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  50אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪34  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

24 
להתקנה  0.4על חתך מוליך זוג ב 100אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪24  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

25 
להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  100אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪30  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

26 
להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  100אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪52  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות

27 
להתקנה  0.4זוג בעל חתך מוליך  10אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪12  1 מ"א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא

28 
להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  10אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪13  1 מ״א ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושאחיצונית הכולל 

29 
להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  10אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪14  1 מ״א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא

30 
להתקנה  0.4זוג בעל חתך מוליך  20אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪15  1 מ״א ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושאחיצונית הכולל 

31 
להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  20אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪16  1 מ״א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא

32 
להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  20אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪21  1 מ״א ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושאחיצונית הכולל 
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36 
להתקנה  0.4זוג בעל חתך מוליך  50אספקה והתקנת כבל נחושת 

 חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא
  

 ₪16  1 מ״א

37 
להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  50אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪22  1 מ״א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא

38 
להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  50אספקה והתקנת כבל נחושת 

 ₪35  1 מ״א חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא

39 

להתקנה  0.4זוג בעל חתך מוליך  100אספקה והתקנת כבל נחושת 
 חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא

 ₪28  1 מ״א

40 
להתקנה  0.6זוג בעל חתך מוליך  100אספקה והתקנת כבל נחושת 

 חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא
 1 מ״א

 ₪38 

41 
להתקנה  0.9זוג בעל חתך מוליך  100אספקה והתקנת כבל נחושת 

 חיצונית הכולל ציפוי פלדה וגיל לחסימת לחות בעל תיל נושא
 1 מ״א

 ₪63 

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  2אספקה והתקנת כבל נחושת  42
 0.5מוליך 

 ₪2  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  4אספקה והתקנת כבל נחושת  43
 0.5מוליך 

 ₪3  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  6אספקה והתקנת כבל נחושת  45
 0.5מוליך 

 ₪3  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  8אספקה והתקנת כבל נחושת  46
 0.5מוליך 

 ₪6  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  10אספקה והתקנת כבל נחושת  47
 0.5מוליך 

 ₪8  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  16אספקה והתקנת כבל נחושת  48
 0.5מוליך 

 ₪8  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  40אספקה והתקנת כבל נחושת  50
 0.5מוליך 

 ₪10  1 מ״א

זוג להתקנה פנימית בעל חתך  50אספקה והתקנת כבל נחושת  51
 0.5מוליך 

 ₪12  1 מ״א

 ₪35  1 יחידה סימון לפס חיבורים מסוג ''קרונה''אספקה והתקנת בלוק  52

אספקה והתקנת אמבטיית נירוסטה עבור פס חיבורים מסוג  53
 ''קרונה''

 ₪15  1 יחידה

 ₪500  1 יחידה אספקה והתקנת פס הגנות ברקים לבלוק קרונה מקורי בלבד 54

55 
וכבלים אספקה והתקנת טבעות פיזור תקנית עבור עורקים קווים 

 היוצאים ממבנה/ מתקן המרכזייה
 1 קומפלט

 ₪300 

56 
מ"מ  18אספקה והתקנת לוח עץ סנדוויץ' מצופה פורמייקה בעובי 

 מ"ר 1.5בגודל של 
 1 קומפלט

 ₪350 

אספקה והתקנת שקע בזק תקני כפול הכולל חיווט להתקנה על  57
 ומתחת לטיח

 ₪135  1 קומפלט

תקני בודד הכולל חיווט להתקנה על אספקה והתקנת שקע בזק  67
 ומתחת לטיח

 ₪120  1 קומפלט

אספקה והתקנת שקע טלפון גוויס בודד להתקנה באביזר  68
GEWISS  כולל מסגרת מקורית פנימית וחיצונית להתקנה

 מעל/מתחת לטיח

 ₪120  1 קומפלט

כפול להתקנה באביזר  אספקה והתקנת שקע טלפון גוויס 69
GEWISS  כולל מסגרת מקורית פנימית וחיצונית להתקנה

 מעל/מתחת לטיח

 ₪150  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  70
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להתקנה תחת הטיח 

 )ע/ר/ג(  521/536/231במידות 

 ₪750  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  73
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להתקנה תחת הטיח 

 )ע/ר/ג(  330/460/190במידות 

 ₪650  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  75
קנה תחת הטיח הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להת

 )ע/ר/ג(  521/701/231במידות 

 ₪1,120  1 קומפלט
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אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  76
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ להתקנה על הטיח במידות 

 )ע/ר/ג(  300/250/140

 ₪500  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  77
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח 

 )ע/ר/ג(  300/250/140במידות 

 ₪600  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  78
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ להתקנה על הטיח במידות 

 )ע/ר/ג(  400/300/200

 ₪560  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  79
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח 

 )ע/ר/ג(  400/300/200במידות 

 ₪580  1 קומפלט

והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך אספקה  80
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ להתקנה על הטיח במידות 

 )ע/ר/ג(  500/400/200

 ₪730  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  81
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ להתקנה על הטיח במידות 

 )ע/ר/ג(  600/400/230

 ₪760  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  82
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח 

 )ע/ר/ג(  600/400/230במידות 

 ₪760  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  83
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ להתקנה על הטיח במידות 

 )ע/ר/ג(  600/500/230

 ₪915  1 קומפלט

אספקה והתקנת ארון סעף "תקן בזק" תוצרת ענבר או שווה ערך  84
הכולל מנעול רב בריח, גב עץ וידית נעילה להתקנה על הטיח 

 )ע/ר/ג(  600/500/230במידות 

 ₪990  1 קומפלט

מגולוון כולל עיגונו לכל משטח והכנת  5/8ייעודי מפלדה "בורג עין  85
 חיזוק תמך .

 ₪320  1 יחידה

 3מתכת על גבי מבנה העשויה מצינור מתכת בקוטר " גונזולת 86
מ' כולל אלמנט התקנה כפול להרחקה מהקיר  6מגולוון בגובה של 

בשני מקטעי הצינור ההתקנה תכלול עוגן חיזוק וכן בורג עין 
 ויחידת עיגון בקצהו העליון.

 ₪1,150  1 יחידה

 3מתכת על גבי מבנה העשויה מצינור מתכת בקוטר " גונזולת 87
מ' כולל אלמנט התקנה כפול להרחקה מהקיר  3מגולוון בגובה של 

בשני מקטעי הצינור ההתקנה תכלול עוגן חיזוק וכן בורג עין 
 ויחידת עיגון בקצהו העליון.

 ₪950  1 יחידה

לקיר ביצוע עיגון לגונזולה/עמוד/עמוד משען באמצעות כבל פלדה  88
או לקרקע כולל הכנת נקודת משען בהתאם לאופי המשטח המעוגן 

מ"מ נקודות סיום ומותחנים כנדרש. כולל  6כולל מיתר פלדה 
 סימון העוגן בפס עץ צבוע / שרוול תיקני צהוב

 ₪650  1 יחידה

כולל התקנת בסיס  00גודל  קופסת כניסה למבנה כדוגמת אורליט 89
 ייעודי והכנת מצע בטון להתקנתו.

 ₪3,500  1 יחידה

ס"מ על פי תקן בזק כולל הכנת  90ביצוע חפירת תת"ק בעומק עד  90
מסוג שחור פלגל או צנרת קשיחה  4"*2מצע חול והטמנת צנרות 

מ"מ,  8כולל כל אביזרי החיבור ,כולל השחלת חוטי משיכה 
העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי 

 באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה.

 ₪500  1 מ"א

ס״מ על פי תקן בזק כולל הכנת  150ביצוע חפירת תת״ק בעומק  91
או צנרת קשיחה  מסוג שחור פלגל 4״*2מצע חול והטמנת צנרות 

מ״מ ,כולל כל אביזרי החיבור  8כולל השחלת חוטי משיכה 
העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי 

 באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה.
 
 
 
 
  

 ₪535  1 מ״א
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ס״מ על פי תקן בזק כולל הכנת  90ביצוע חפירת תת״ק בעומק עד 92
מסוג שחור פלגל או צנרת קשיחה  4״*4מצע חול והטמנת צנרות 

כולל כל אביזרי החיבור כולל השחלת חוטי משיכה העבודה תכלול 
ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי באספלט חם 

 וביצוע הידוק למניעת שקיעה.

 ₪550  1 מ״א

ס״מ על פי תקן בזק כולל הכנת  150ביצוע חפירת תת״ק בעומק  93
או צנרת קשיחה  מסוג שחור פלגל 4״*4מצע חול והטמנת צנרות 

מ״מ,  8כולל כל אביזרי החיבור כולל השחלת חוטי משיכה 
העבודה תכלול ביצוע החפירה והחזרה למצב הקודם כולל כיסוי 

 באספלט חם וביצוע הידוק למניעת שקיעה.

 ₪575  1 מ״א

ביצוע חפירה קלה בכביש או מדרכה באמצעות מסור  94
TRANCHER  צינורות  3*3ס״מ כולל הטמנת ״ 50לעומק עד

הכוללים חבל משיכה כולל כיסוי חול ובטון יצוק וגימור אספלט 
 כולל הידוק.

 ₪300  1 מ״א

קידוח אופקי לחציית כביש או מכשול לכל עומק שהוא כולל  95
תיקון סטיות, חפירת בורות להנחת ציוד איתור מסלול קידוח, 

החפירה ללא הפרעה לפני השטח או לכלוכו ומבלי לפגוע במתקני 
מ״מ וחוט משיכה .  50צינורות קוטר  8תת״ק אחרים כולל הנחת 

ס״מ , כולל החזרת השטח למצבו  150הקידוח יבוצע בד״כ לעומק 
 הקודם כולל הידוק ואספלט ע״פ הצורך

 ₪800  1 מ״א

חפירה ידנית ללא כלים מכנים ובמידה ותוואי השטח דורש זאת.  96
מסוג שחור פלגל או צנרת קשיחה כולל כל  4״*2כולל צינורות 

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

 ₪450  1 מ״א

מעבר בגדר כולל פרוק אבנים והחזרת המצב פרוק ותיקון נקודת  97
 לקדמותו כולל החלפת אלמנטים שנפגעו במהלך הפרוק.

 ₪575  1 יחידה

 ₪25  1 מטר מ״מ בצנרת קימת 8השחלת חוט משיכה פוליפרופילן  98

הכולל חיתוכים הברגות וחיבורי  1צינור מתכת מגולוון בקוטר ״  99
מופות במידה ויידרש הצינור יכיל התקני צלחת בקצותיו לעיגון 

 בקיר.

 ₪220  1 מטר

הכולל חיתוכים הברגות וחיבורי  3צינור מתכת מגולוון בקוטר " 100
במידה ויידרש הצינור יכיל התקני צלחת בקצותיו לעיגון  מופות
 בקיר.

 ₪220  1 מסר

 ₪62  1 מטר מ"מ 4כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר  101

 ₪64  1 מסר מ"מ 6כבל פלדה שזור לתליה עילית בקוטר  102

 ₪50  1 יחידה מ"מ 8מותחן לכבל פלדה שזור עד  103

 ₪350  1 יחידה ביצוע עיגון כבל לקונזולה קיימת כולל בורג עין ומותחנים . 104

מרוויחנים לקונזולה קיימת לכל -תוספת להתקנת מתקן הרחקה 105
 סוגי הקונזולות.

 ₪390  1 יחידה

פירוק תוואי חוץ על עמודים ע"פ מטר. ללא הגבלה לכמות הכבלים  106
 למטר.

 ₪150   ש"ע
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בתקרה כולל חיבור התעלה  PVCאביזר התקנה לתליית תעלת   1
 ₪  45.00 1 יחידה להתקן העיגון

2 
מ"מ כולל  40*60אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל 

ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל 
 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות

 ₪  60.00 1 מ"א

3 
מ"מ כולל  80*150אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל 

ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל 
 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות

 ₪  53.00 1 מ"א

4 

מ"מ כולל  120*60אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל 
ולל מכסה.כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כ

 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
 

 ₪  60.00 1 מ"א

5 

מ"מ כולל  30*15אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל  
ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל 

 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
 

 ₪  38.00 1 מ"א

6 

מ"מ כולל  200*100אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל  
ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל 

 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
 

 ₪  64.15 1 מ"א

7 

מ"מ כולל  30*25אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל  
ם,כולל מכסה.כולל ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשי

 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
 

 ₪  45.00 1 מ"א

8 

מ"מ כולל  250*100אספקה והתקנת תעלת מתכת מגולוונת  בגודל  
ביצוע קידוחים ,חיתוכים וכיפופים נדרשים,כולל מכסה.כולל 

 אביזרי מעבר ,פינות ,פיצול וסיומות
 

  1 65.76  ₪ 

 ₪  200.00 1 מ"א תוספת עבור צבע אפוקסי לתעלת מתכת  9

גבי קיר. אורך הזרוע עד -זרוע מתכת להתקנת תעלות פח/רשת על 10
 ₪  27.20 1 יחידה ס"מ 30

גבי קיר. אורך הזרוע עד -זרוע מתכת להתקנת תעלות פח/רשת על 11
 ₪  39.35 1 יחידה ס"מ 60

ע"ג קיר או תקרת בטון ההתקן " מחורץ לתליית כבלים Zהתקן "   12
 ₪  20.00 1 יחידה מ'. 1יהיה באורך של עד 

שחור עמיד לקרינת  PVCמצופה ב 1צינור מתכת שרשורי בקוטר "  13
UV .34.09 1 מ"א הצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות "מופות  ₪ 

שחור עמיד לקרינת  PVCמצופה ב 2צינור מתכת שרשורי בקוטר "  14
UV .48.34 1 מ"א הצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות "מופות  ₪ 

שחור עמיד לקרינת  PVCמצופה ב 3צינור מתכת שרשורי בקוטר "  15
UV .65.00 1 מ"א הצינור ייסתם בסיומות תקניות מוברגות "מופות  ₪ 

16 

*  8.5רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל   הספקת תעלות
מטר וחיבורי הקצוות  1ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל  10

באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה 
ס"מ מרצפה, עיגון ההגבהות לרצפה וחיזוק  5מינימאלית של 

 התעלה לא כולל התקני ההתקנה
 

 ₪  36.66 1 מ"א
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17 

*  8.5הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  
מטר וחיבורי הקצוות  1ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל  20

באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה 
ס"מ מרצפה, עיגון ההגבהות לרצפה וחיזוק  5מינימאלית של 

 התעלה לא כולל התקני ההתקנה
 

 ₪  70.00 1 מ"א

18 

*  8.5הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  
מטר וחיבורי הקצוות  1ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל  30

באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה 
ס"מ מרצפה, עיגון ההגבהות לרצפה וחיזוק  5מינימאלית של 

 ההתקנההתעלה לא כולל התקני 
 
 

 ₪  75.00 1 מ"א

19 

*  8.5הספקת תעלות רשת להתקנה ע"ג תקרה / קיר /רצפה בגודל  
מטר וחיבורי הקצוות  1ס"מ חיזוק  לקיר או תקרה כל  40

באמצעות אביזר היצרן או בריתוך חשמלי .בהתקנת ריצפה הגבהה 
ס"מ מרצפה, עיגון ההגבהות לרצפה וחיזוק  5מינימאלית של 

 כולל התקני ההתקנההתעלה לא 

 ₪  66.44 1 מ"א

מ"מ כולל חיזוקים סופיים  15*  30תקניות במידות  PVCתעלות  20
 ₪  15.00 1 מ"א ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.

מ"מ כולל חיזוקים סופיים  40*  60תקניות במידות  PVCתעלות  21
 ₪  20.00 1 מ"א ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.

מ"מ כולל חיזוקים סופיים  60*  120תקניות במידות  PVCתעלות  22
 ₪  24.00 1 מ"א ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.

מ"מ כולל חיזוקים סופיים  100* 200תקניות במידות  PVCתעלות  23
 ₪  35.00 1 מ"א ואביזרים נדרשים, כולל מכסה.

לכל גודל תעלה ע"פ  PVCאביזר לחלוקת תעלה עבור תעלת  24
 ₪  15.10 1 מ"א הצורך,כולל אביזרים נדרשים 

תעלה חרמשית להתקנה ע"ג רצפה מותאמת להעברת כבלים  25
 ₪  70.00 1 מ"א ק"ג 100ומשקל נשיאה של 

 ₪  8.00 1 מ"א מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים 23צינור מריכף ירוק  26

 ₪  9.00 1 מ"א מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים 29ירוק  צינור מריכף 27

 ₪  10.00 1 מ"א מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים 36צינור מריכף ירוק  28

 ₪  14.00 1 מ"א מ"מ חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים 42צינור מריכף ירוק  29

 ₪  25.00 1 מ"א מ"מ  חסין אש כולל שלות ואביזרים נדרשים 75ירוק  צינור מריכף 30

 ₪  18.00 1 מ"א צינור מרירון ¾" כולל חיבור שלות לקיר כל מטר. 31

 ₪  21.00 1 מ"א " כולל חיבור שלות לקיר כל מטר.1צינור מרירון  32
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33 
ביצוע איטום כנגד אש בקידוח בין קומות או קידוח אנכי החומר 
יהיה מחומר טרמופולי עמיד באש על פי אישור מינהל כיבוי אש 

 5האיטום יהיה לקדחים בקוטר עד "
 ₪  250.00 1 יחידה

34 
ביצוע חרוץ ריצפה קימת כולל חיתוך דיסק בבטון או הסרת ריצוף 

והחזרת המשטח למצבו  מ"מ 80עד  gponכולל צינור במידה 
 הקודם.

 ₪  550.00 1 מ"א

ביצוע קידוח במחיצה קלה בקיר גבס או ברהיט עץ, ניקיון המקום  35
 ₪  110.00 1 יחידה ".2והחזרתו  למצב קודם עד קוטר 

ביצוע קידוח בקיר בלוקים, ניקיון המקום והחזרתו למצב ראשוני  36
 ₪  120.00 1 יחידה ".2עד 

", ניקיון 3ביצוע קידוח בקיר בטון באמצעות מקדח יהלום עד  37
 ₪  550.00 1 יחידה המקום והחזרתו למצב ראשוני

 ₪  100.10 1 יחידה "4תוספת עבור קידוח בקוטר  38

39 
פתיחה וסגירה של תקרה אקוסטית קיימת כולל החזרתה למצבה 

הקודם. כולל ביצוע צילום התקרה לפני פרוקה להוכחת תקינות 
 ס"מ 60*120/60*60מצבה לא כולל תקרה מניראלית 

 ₪  8.00 1 מ"א

לאורך תוואי כולל השלמת מכסים  PVCפתיחה וסגירת תעלת  40
 ₪  4.00 1 מ"א ואביזרים ע"פ צורך

פתיחה וסגירת תעלת מתכת לאורך תוואי כולל פתיחה וסגירת  41
 ₪  10.00 1 מ"א ברגים כולל השלמת ברגים במידה וחסרים.

 20*  20קופסת פיצול לצנרת מותקנת בתקרה אקוסטית במידות  42
  ₪ 40.00 1 יחידה ס"מ        

 30*  30קופסת פיצול לצנרת מותקנת בתקרה אקוסטית במידות  43
 ₪  80.00 1 יחידה ס"מ       

 ₪  20.00 1 יחידה מפריד לתעלות מתכת 44

45 
08:00-אמצעי הרמה עבודת יום בין השעות  \השכרת מנוף סל 

 לשעת עבודה 8:001
 

 ש"ח 250 1 יחידה

46 
8:001-בין השעות  לילהאמצעי הרמה עבודת  \השכרת מנוף סל 

 לשעת עבודה 8:000
 

 ש"ח 350 1 יחידה

 ש"ח 4500 1 יחידה מטר  12או  10או  8.5או  7עמוד עץ באורך  47
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 .גה"צ 2.4ללא אנטנה לחיבור בין מבנים: בתדר  לינק אלחוטי 1
 2מגה ביט. כולל הזנת מתח, לכל יחידה  150רוחב פס של עד 

מגה והשני  לפחות גיגה  100מבואות רשת תקשורת אחד לפחות  
מעלות  75, טמפרטורת עבודה עד 802.3afאתרנט,  הפעלה ע"י 

מגה  128מגה הרץ לפחות, זיכרון  550צלזיוס, מהירות מעבד 
כולל אפליקציית ניהול תדרים, ספקטרום   SDRAMסיביות 

 אנלייזר, אפליקציית ניהול מיקום לינק על מפת רחובות.

 ש"ח 1,800  1 יח'

 2.4לחיבור בין מבנים בתדר  PtoPאנטנה כיוונית ללינק אלחוטי  2
. אנטנות 20dBmמגה ביט נצבר  הספק  150גה"צ. רוחב פס של עד 

 יח' מתקן חיבור מתכונן לגונזולה. 2כולל:   20dBiבהספק של  

 ₪1780   1 יח'

או כנקודת גישה  PtoPמעלות ללינק אלחוטי  90אנטנה כיוונית   3
מגה ביט נצבר  הספק  150גה"צ. רוחב פס של עד  2.4בתדר 

20dBm  20. אנטנות בהספק שלdBi   :יח' מתקן חיבור  2כולל
 מתכונן לגונזולה. 

 ₪1780  1 יח'

 ACנקודת גישה אלחוטית לשימוש פנימי וחיצוני מוגן, בתקן  4
 WAVE2     גה"צ  5וגם  2.4אספקה והתקנה של יחידה המשדרת

משתמשים בו  500(,  לתמיכה בלפחות 4X4אנטנות, בו זמנית ) 4מ  
פורטים של גיגה    2כולל  גיגה ביט לשנייה, 2.5זמנית  קצב של 

מעלות צלזיוס, מחיר  70עבודה  עד אתרנט, טמפרטורת סביבת 
היחידה יכלול רישוי לא מוגבל לתוכנת בקר  )כמפורט בסעיף 

או היברידי, בהתאם לדרישת  הבקר( בענן פרטי או ציבורי
 העירייה.

  2,750   ₪  1 יח'

 150גה"צ. רוחב פס של עד  2.4אנטנת אומני ללינק אלחוטי בתדר   5
כולל:   20dBiאנטנות בהספק של  . 20dBmמגה ביט נצבר  הספק 

 יח' מתקן חיבור מתכונן לגונזולה.  2

  1,760   ₪  1 יח'

 2.4מעלות לאינטרנט אלחוטי  בתדר  60\90אנטנה סקטוריאלית  6
. אנטנות 20dBmמגה ביט נצבר  הספק  150גה"צ. רוחב פס של עד 

 יח' מתקן חיבור מתכונן לגונזולה.  2כולל:   20dBiבהספק של  

  2,140   ₪  1 יח'

 RG 45יחידת הגנה מפני להגנה נחשולי מתח עבור קווי תקשורת.  7
POE  גיגה אתרנט, התקנה  1התקנה חיצונית לרוחב פס של

וולט  1,000וולט לשנייה ועד  100של  EMPחיצונית, התנגדות   
 למיקרו שניה.

  180      ₪  1 יח'

הזנת מתח ליחידה   POEל  SFPממיר אופטי  מפוליקרבונט ללא  8
וולט ישר להתקנה חיצונית, עבור  24או טרמינל בלוק  PEOב 

 גיגה אתרנט. 1חיבורי 

  310      ₪  1 יח'

שרת ניהול לינקים בעל יכולות : איתור אוטומטי של לינקים  9
נתמכים, יכולות ניטור, ניהול, שדרוג קושחה מרחוק ובצוע 

 סימולציות  מרחוק גובה ופרנזל.

  1,430   ₪  1 יח'

  6.001תחנת בסיס ללינק אלחוטי תומכת באנטנות בסעיפים:  10
ה אתרנט  ופורט גיג 1גה"צ  כולל פורט  2.4בתדר   6.003  6.002
כולל רישוי לתוכנות ניהול ושליטה מרכזית על  RG 45נוסף 

,  כולל יכולות ספקטרום 64QAMלינקים. יכולות זיהוי אוטומטי, 
 אנלייזר מובנה.

  1,960   ₪  1 יח'

  13dBiגה"צ כולל אנטנה מובנת בהגבר  2.4בתדר  CPEיחידת  11
כולל זרוע כיוונית אחודה עם המוצר. חסינת  20dBmוהספק     

UV   :עומד בתקניםIEC 68-2-11    IEC 68-2-6    IEC 68-2-14    
ETS 300 019-1-4 

  750      ₪  1 יח'

למבנה בצבע לבן קרם כולל ברגים  CPEזרוע מתכת לחיבור יחידת  12
 או חיבור לחלון זכוכית. 

  215      ₪  1 יח'
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בעל אספקת מתח   RJ45גיגה אתרנט   1פורטים  48מתג תקשורת  13
PEO  בתקןIEEE 802.3af  וגםIEEE 802.3at ,4  גיגה  1פורטים

:  layer 2לא כולל המתאם עצמו, ממתג בעל תכונות   SFPאתרנט 
 Jumbo frame post-basedהכולל יכולות יישום ותמיכה: 

VLAN,STP,tagging VLAN,LACP,ARP ,Layer 3 :Static 
routing, system logging, telnet, SSH, SNMP, Network 

Time Protocol, NTP, DNS ICMP ,TCP, ARP ,IRDP, 
SNTP ,DHCP  כולל יכולות התאוששות מובנית  43כולל אופציה

לאחר כיבוי לא מסודר ויכולות איחוד מספר יחידות מתגי למתג 
, RFC 2030 ,RFC 2131 ,RFC 783וירטואלי אחד. תמיכה ב 

RFC 792 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  6,640   ₪  1 יח'

בעל אספקת מתח   RJ45גיגה אתרנט   1פורטים  24מתג תקשורת  14
PEO  בתקןIEEE 802.3af  וגםIEEE 802.3at ,4  גיגה  1פורטים

:  layer 2לא כולל המתאם עצמו, ממתג בעל תכונות   SFPאתרנט 
 Jumbo frame post-basedהכולל יכולות יישום ותמיכה: 

VLAN,STP,tagging VLAN,LACP,ARP ,Layer 3 :Static 
routing, system logging, telnet, SSH, SNMP, Network 

Time Protocol, NTP, DNS ICMP ,TCP, ARP ,IRDP, 
SNTP ,DHCP  כולל יכולות התאוששות מובנית  43כולל אופציה

לאחר כיבוי לא מסודר ויכולות איחוד מספר יחידות מתגי למתג 
, RFC 2030 ,RFC 2131 ,RFC 783וירטואלי אחד. תמיכה ב 

RFC 792 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  3,840   ₪  1 יח'

בעל אספקת מתח   RJ45גיגה אתרנט   1פורטים  12מתג תקשורת  15
PEO  בתקןIEEE 802.3af  וגםIEEE 802.3at ,2  גיגה  1פורטים

:  layer 2לא כולל המתאם עצמו, ממתג בעל תכונות   SFPאתרנט 
 Jumbo frame post-basedהכולל יכולות יישום ותמיכה: 

VLAN,STP,tagging VLAN,LACP,ARP ,Layer 3 :Static 
routing, system logging, telnet, SSH, SNMP, Network 

Time Protocol, NTP, DNS ICMP ,TCP, ARP ,IRDP, 
SNTP ,DHCP כולל יכולות התאוששות מובנית  43לל אופציה כו

לאחר כיבוי לא מסודר ויכולות איחוד מספר יחידות מתגי למתג 
, RFC 2030 ,RFC 2131 ,RFC 783וירטואלי אחד. תמיכה ב 

RFC 792 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  2,800   ₪  1 יח'

גיגה  1פורטים  RJ45  ,4גיגה אתרנט   1פורטים  48מתג תקשורת  16
:  layer 2לא כולל המתאם עצמו, ממתג בעל תכונות   SFPאתרנט 

 Jumbo frame post-basedהכולל יכולות יישום ותמיכה: 
VLAN,STP,tagging VLAN,LACP,ARP ,Layer 3 :Static 
routing, system logging, telnet, SSH, SNMP, Network 

Time Protocol, NTP, DNS ICMP ,TCP, ARP ,IRDP, 
SNTP ,DHCP  כולל יכולות התאוששות מובנית  43כולל אופציה

לאחר כיבוי לא מסודר ויכולות איחוד מספר יחידות מתגי למתג 
, RFC 2030 ,RFC 2131 ,RFC 783וירטואלי אחד. תמיכה ב 

RFC 792 ירייהכולל התקנה והגדרה על פי דרישת הע 

  4,290   ₪  1 יח'

גיגה  1פורטים  RJ45  ,4גיגה אתרנט   1פורטים  24מתג תקשורת  17
:  layer 2לא כולל המתאם עצמו, ממתג בעל תכונות   SFPאתרנט 

 Jumbo frame post-basedהכולל יכולות יישום ותמיכה: 
VLAN,STP,tagging VLAN,LACP,ARP ,Layer 3 :Static 
routing, system logging, telnet, SSH, SNMP, Network 

Time Protocol, NTP, DNS ICMP ,TCP, ARP ,IRDP, 
SNTP ,DHCP  כולל יכולות התאוששות מובנית  43כולל אופציה

לאחר כיבוי לא מסודר ויכולות איחוד מספר יחידות מתגי למתג 
, RFC 2030 ,RFC 2131 ,RFC 783וירטואלי אחד. תמיכה ב 

RFC 792 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  2,360   ₪  1 יח'
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גיגה  1פורטים  RJ45  ,2גיגה אתרנט   1פורטים  12מתג תקשורת  18
:  layer 2לא כולל המתאם עצמו, ממתג בעל תכונות   SFPאתרנט 

 Jumbo frame post-basedהכולל יכולות יישום ותמיכה: 
VLAN,STP,tagging VLAN,LACP,ARP ,Layer 3 :Static 
routing, system logging, telnet, SSH, SNMP, Network 

Time Protocol, NTP, DNS ICMP ,TCP, ARP ,IRDP, 
SNTP ,DHCP כולל יכולות התאוששות מובנית  43לל אופציה כו

לאחר כיבוי לא מסודר ויכולות איחוד מספר יחידות מתגי למתג 
, RFC 2030 ,RFC 2131 ,RFC 783וירטואלי אחד. תמיכה ב 

RFC 792 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  1,910   ₪  1 יח'

כולל תוכנת שליטה מרכזית לכל כמות  VPNנתב אבטחה  לחיבור  19
 של מכשירים

  1,790   ₪  1 יח'

מבואות  4גיגה ביט אתרנט לפחות  SFPפורטים  12מתג אופטי  20
גיגה ביט  300גיגה אתרנט, נפח מיתוג של  לפחות  1נחושת  

 , Broadcast Storm Recoveryלשנייה. תומך ב: 
Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery , 

DHCP Snooping,IGMP Snooping Querier , Independent 
VLAN Learning (IVL) Support , Jumbo Ethernet Frame 

Support , Port MAC Locking , Port Mirroring , Protected 
Ports , Static MAC Filtering , TACACS+ , Voice VLANs  

Unauthenticated VLAN , Internal 802.1X Authentication 
Server וגם  :IEEE 802.1AB ,IEEE 802.1D ,IEEE 802.1S ,

IEEE 802.1Q ,IEEE 802.1X ,EEE 802.1ak ,IEEE 802.3ac  ,
IEEE 802.1D-2004 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  4,710   ₪  1 יח'

וואט מנוהל ע"י  150הספק של   POEמבואות גיגה אתרנט  8מתג  21
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייהבקר 

  1,790   ₪  1 יח'

וואט מנוהל ע"י  150הספק של   POEמבואות גיגה אתרנט  16מתג  22
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייהבקר 

  4,460   ₪  1 יח'

וואט מנוהל ע"י  500הספק של   POEמבואות גיגה אתרנט  24מתג  23
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייהבקר 

  5,180   ₪  1 יח'

וואט מנוהל ע"י  250הספק של   POEמבואות גיגה אתרנט  24מתג  24
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייהבקר 

  3,750   ₪  1 יח'

וואט מנוהל ע"י  500הספק של   POEמבואות גיגה אתרנט  48מתג  25
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייהבקר 

  7,500   ₪  1 יח'

וואט מנוהל ע"י  750הספק של   POEמבואות גיגה אתרנט  48מתג  26
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייהבקר 

  8,930   ₪  1 יח'

(  G (GPRS/EDGE)/3G (HSPA) / 4G)2סלולארי תומך  מודם  27
LTE 

מגה ביט לשנייה .קצב העלאה בדור  100,  4קצב הורדה בדור 
  SDKמגה ביט לשנייה. כולל ספק מתח תעשייתי 50רביעי  

-EN 45545ודרייברים ללינוקס וחלונות מארז מתכת עומד בתקן  
ה של עמיד בטמפרטורת עבוד GPSאופציה להוספת  2:2013

 מעלות. 70מעל
 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה

  2,500   ₪  1 יח'
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מבואות נחושת  4עבור   POEמתג תעשייתי מנוהל המספק מתח  28
 af \ at 802.3גיגה  אתרנט תומך בשני התקנים:  

,תמיכה 802.1Q,L2 ,DHCP, SNMP, Jumbo Framesתומך :ב 
גיגה ביט ללא  SFPמילישניות ,כניסת  50של פחות מ   G.8032ב 

 SFPמתאם 
 וואט למבואה. 50חיבור לפס דין, הספק 

לית זהה והספק כולל ספק  תעשייתי  בעל עמידות טמפרטור
אלף שעות, אחריות יצרן  300של לפחות  MTBFהמתאים למתג,

 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה שנים. 5לפחות 

  1,800  ₪  1 יח'

מבואות נחושת  8עבור   POEמתג תעשייתי מנוהל המספק מתח  29
     af \ at 802.3גיגה  אתרנט תומך בשני התקנים: 

,תמיכה 802.1Q,L2 ,DHCP,SNMP ,Jumbo Framesתומך :ב 
גיגה ביט ללא  SFPמילישניות ,כניסת  50של פחות מ   G.8032ב 

 SFPמתאם 
 וואט למבואה. 50חיבור לפס דין, הספק 

ורלית זהה והספק כולל ספק  תעשייתי  בעל עמידות טמפרט
אלף שעות, אחריות יצרן  300של לפחות  MTBFהמתאים למתג,

 כולל התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה שנים. 5לפחות 

  3,500   ₪  1 יח'

 GPONמערכת ניהול עבור תשתית  30
 1 יח'

 ₪          32,200  

 ITUבתקן  SFP-GPONמבואות  8בעל  GPON-OLTמתג  31
G.984 -  

 1 יח'
 ₪          13,000  

 ITUבתקן  SFP-GPONמבואות  4בעל  GPON-OLTמתג  32
G.984 -  

 1 יח'
 ₪            9,000  

 1-4יחס של  -( Splitterמפצל פאסיבי ) 33
 1 יח'

 ₪               193  

 1-8יחס של  -( Splitterמפצל פאסיבי ) 34
 1 יח'

 ₪               258  

 1-16יחס של  -( Splitterמפצל פאסיבי ) 35
 1 יח'

 ₪               354  

 2-4יחס של  -( Splitterמפצל פאסיבי ) 36
 1 יח'

 ₪               419  

 2-8יחס של  -( Splitterמפצל פאסיבי ) 37
 1 יח'

 ₪               483  

 2-16יחס של  -( Splitterמפצל פאסיבי ) 38
 1 יח'

 ₪               547  

 -.POEמבואות כולל  4בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  39
 עבור כל מבואה 30Wבהספק של לפחות 

 1 יח'
 ₪            1,300  

 -.POEמבואות כולל  8בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  40
 עבור כל מבואה 30Wבהספק של לפחות 

 1 יח'
 ₪            1,500  

 -.POEמבואות כולל  16בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  41
 עבור כל מבואה 30Wבהספק של לפחות 

 1 יח'
 ₪            2,100  

 מבואות  4בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  42
 1 יח'

 ₪               900  
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 מס'ד
  
  

 הפריט או העבודהתיאור 
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

 מבואות  8בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  43
 1 יח'

 ₪            1,200  

 מבואות  16בעלת  GPONיחידת סיום רשת אופטית  44
 1 יח'

 ₪            2,000  

 דציבל. 5עד  1.5בטווח של  SFP-GPON-SMמתאמי  45
 1 יח'

 ₪               419  

 דציבל. 7עד  5בטווח של  SFP-GPON-SMמתאמי  46
 1 יח'

 ₪               547  

  Single modeסיב אופטי  47
 1 יח'

 ₪                 52  

48 
מתאמים  48שניתן להרכיב בו עד  1Uלוח ניתוב בגובה של 

לוח הניתוב יכיל התקן עיגון   LCאופטיים כפולים למחברי,
 כחלק מהלוח ,וקסטות ריתוך סיבים בהתאמה 

 1 יח'
 ₪            3,220  

49 

 MM/SMגידי, מסוג -מגשרים אופטיים: כבל מגשר אופטי דו
המאפשר שינוי קוטביות ללא צורך בכלי  UNIBOOTמסוג 

 Bend-insensitiveייעודי וניתן לביצוע בשטח. המגשר מבוסס: 
fibers  עבורOM3/OM4/SM 

 1 יח'

 ₪               161  
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       נתב  

 מס'ד
  
  

 תיאור הפריט או העבודה
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

המותקן  על מכונה וירטואלית  )לא כלול שרת  SDNנתב   1
קווים אינטרנט שונים  20מארח(:  בעל יכולות חיבור לפחות 

למטרות איזון עומסים של משתמשי הרשת בגלישת אינטרנט, 
כולל יכולות בדיקת חיות של הקווים לפי מספר פרמטרים בו 
זמנית לקבלת החלטה על ניתוב מנות לכוון האינטרנט, כולל 

לות אבחון לקו התקשורת גם לגבי רוחב הפס האפקטיבי הכל יכו
מיליון סשנים בו זמנית ורוחב פס   3נקודת זמן תמיכה בלפחות  

Backplane  גיגה ביט לשנייה, שרותי חומת אש  6של  עדState 
full Inspection חיבור  ,VPN  כולל תוכנת קליינט עבור אפל

מטמון שקוף, יכולות  ואנדרואיד בכל כמות שתידרש , פרוקסי 
IPS סינון אתרים, ניסון תוכן ,SSL רשימות שחורות ולבנות של ,

שחורות, לבנות , עיצוב תעבודה   רשימות :כולל יכולות ,אתרים
על פי פרמטרים כגון מערכת הפעלה,  יעדים פרוטוקולים, הגבלת 

, יתירות לשרידות  GEOIPרחב פס עולה יורד וגם כללי  יכולות 
, תמיכה ב IDSוגם  IPSיכולות   CARPפרוטוקול כדוגמת 
802.1Q  לנתב יכולות שו"ב מובנות עם חיבור לשרת בענן המספק

התראות על אי תקינות רכיבים בהתאם להגדרה וכן מערכת 
איסוף נתונים לפחות שנה אחורה. כולל יוזר צפייה בהיררכית 

MOM .(Manager Of Managers)  כולל התקנה והגדרה על פי
  רישת העירייהד

  3,000   ₪  1 יח'

 2בעלת לפחות  X86המותקנת על גבי חומרת  1 סעיףתכולת  2
 RAMוגם זיכרון  802.1Qגיגה אתרנט תומכי  1כרטיסי רשת  

 8GBשל 

  3,000   ₪  1 יח'

 2בעלת לפחות  X86המותקנת על גבי חומרת  1סעיף תכולת  3
 RAMוגם זיכרון   802.1Qגיגה אתרנט תומכי  1כרטיסי רשת  

 16GBשל 

  4,000   ₪  1 יח'

 2בעלת לפחות  X86המותקנת על גבי חומרת  1סעיף תכולת  4
 RAMוגם זיכרון    802.1Qגיגה אתרנט תומכי  1כרטיסי רשת  

 32GBשל 

  5,300   ₪  1 יח'

 2בעלת לפחות  X86המותקנת על גבי חומרת  1 סעיףתכולת  5
 RAMוגם זיכרון    802.1Qגיגה אתרנט תומכי  1כרטיסי רשת  

 128GBשל 
 
 
 
 
  

 ₪ 16,500 1 יח'

התקנת שרת  בענן פרטי או ציבורי לניהול תקלות בציוד  6
כולל פורטל פתיחת  ITIL ITSM CMDBתקשורת מבוסס  
לפריט או  SLA. כולל הגדרת  service catalogתקלות לפי מצאי 

 שרות, קבלת הודעות למייל פתיחה וסגירת תקלה. 

  8,930   ₪  1 יח'

  ₪   300 1 יח'  VLTב DATA  TERA -מחיר חודשי ל AWSגיבוי ענן  7

  PHPצד לקוח ב   GNUהתקנת שרת ניטור זמן אמת ברישיון  8
לניטור מצאי ציוד תקשורת שרתים ושירותים כולל הגדרת סף 

דיווח , בניית תלויות בין מרכיבים , משלוח הודעות במייל 
 בהתאם להגדרה מראש

  8,930   ₪  1 יח'
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  WIFI       

 מס'ד
  
  

 תיאור הפריט או העבודה
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

אספקה   .AX/AC.נקודת גישה אלחוטית לשימוש פנימי  1
אנטנות בו  2גה"צ מ  5וגם  2.4והתקנה של יחידה המשדרת  

 100משתמשים ולמרחק של יעד  200(,  לתמיכה בעד 2X2זמנית )
פורט של גיגה אתרנט,  מחיר היחידה יכלול תוכנת בקר   1מטר,

)כמפורט בסעיף הבקר( בענן פרטי או ציבורי או היברידי, 
 בהתאם לדרישת העירייה.

 ₪ 800 1 יח'

:  WLANבעל יכולות   WLAN\LANלניהול רשת  SDNבקר  2
איזון עומסים ברשת אלחוטית, עדכוני גרסה אוטומטיים תוך 

כדי עבודת הרשת, שמירת נתוני גלישה מפורטים ויכולות הצגת 
נתוני גלישה כולל כתובות אליהן גלשו ברשת. יכולות ניהול מתגי 

LAN  .נתמכים 

 1,340   ₪ 1 יח'

עבור  AX/ACחיצונית בתקן  APנקודת גישה אלחוטית  3
אינטרנט ציבורי.  אספקה והתקנה )לא כולל מנוף, חשמל 

 5וגם  2.4ותקשורת יסופקו ע"י העירייה(, של יחידה המשדרת  
משתמשים  250(,  לתמיכה בעד 3X3אנטנות בו זמנית) 3גה"צ מ 

,  שני פורטים  MESHמטר. כולל יכולות:   180ולמרחק של עד 
חיר היחידה יכלול של גיגה אתרנט לשרשור תעבורת רשת.  מ

תוכנת בקר )כמפורט בסעיף הבקר( בענן פרטי או ציבורי או 
 היברידי, בהתאם לדרישת העירייה. 

 ₪ 2,500 1 יח'

נקודת גישה אלחוטית לשימוש פנימי או חיצוני )מוגן( בתקן  4
AX/AC   גה"צ מ  5וגם  2.4אספקה והתקנה של יחידה המשדרת

משתמשים  250כה בעד (,  לתמי3X3אנטנות בו זמנית ) 3
מטר, שני פורטים של גיגה אתרנט לשרשור  100ולמרחק של יש 

תעבורת רשת,  מחיר היחידה יכלול תוכנת בקר )כמפורט בסעיף 
הבקר( בענן פרטי או ציבורי או היברידי, בהתאם לדרישת 

 העירייה.

  1,100   ₪  1 יח'

. אספקה  AX/ACנקודת גישה אלחוטית לשימוש פנימי בתקן 5
אנטנות, בו  3גה"צ מ  5וגם  2.4והתקנה של יחידה המשדרת  

 100משתמשים ולמרחק של עד  250(,  לתמיכה בעד 3X3זמנית )
כולל פורטים של גיגה אתרנט לשרשור תעבורת רשת,   2מטר,

מתוך ומחוץ לרשת ע"י  מערכת כריזה מובנית לשידור הודעות
אנדרואיד וגם אפל, כריזה  אפליקציית טלפון סלולארי תומכת

נקודת גישה בודד או קבוצה, כולל יכולות תזמון \לרמקול
אוטומטי לצלצול או הודעות.  מחיר היחידה יכלול רישוי לא 

מוגבל לניהול ואפליקציות נלוות וכן תוכנת בקר )כמפורט בסעיף 
הבקר( בענן פרטי או ציבורי או היברידי, בהתאם לדרישת 

 העירייה.

  1,300  ₪  1 יח'
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       לינק גלים   

 מס'ד
  
  

 תיאור הפריט או העבודה
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

1 

לחיבור נקודה   E BANDלינק  גלים מילימטריים 
 ביט גיגה 1גה"צ  ברוחב פס של  70לנקודה  בתדר 

מזרק  כולל )עד שני קילומטר( Full duplexלשנייה 
POE התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

ש"ח     1 יח 17000  

2 

לחיבור נקודה   E BANDלינק  גלים מילימטריים 
ביט  גיגה 5גה"צ  ברוחב פס של  70לנקודה  בתדר 

מזרק כולל  קילומטר( 10)עד  Full duplexלשנייה 
POE התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  49000 ש"ח 1 יח

3 

לחיבור נקודה   E BANDלינק  גלים מילימטריים 
ביט  גיגה 10גה"צ  ברוחב פס של  70לנקודה  בתדר 

מזרק כולל  קילומטר( 10)עד  Full duplexלשנייה 
POE התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה 

  53500 ש"ח 1 יח

 2תוספת הצפנה ללינק  גלים מילימטריים ) 4
  5600 ש"ח 1 יח AES 254רישיונות( 

 ש"ח  570 1 יח ללינק גלים מילימטריים PEO מזרק 5

6 

נקודה  60Ghzקישור אלחוטי בתחום תדרים 
קישור זה יכיל שני יחידות כולל אביזרים  -לנקודה 

התקנה , נלווים להקמת הקישור בצורה מלאה
 והגדרה על פי דרישת העירייה

 

 ש"ח  9000 1 יח

7 

נקודה  60Ghzקישור אלחוטי בתחום תדרים 
כולל אביזרים  יחידת בסיס -למספר נקודות  

התקנה , נלווים להקמת הקישור בצורה מלאה
 והגדרה על פי דרישת העירייה

 

 ש"ח 7500 1 יח

8 

נקודה  60Ghzקישור אלחוטי בתחום תדרים 
יחידת קצה )משנה(. כולל  -למספר נקודות  

, אביזרים נלווים להקמת הקישור בצורה מלאה
 התקנה והגדרה על פי דרישת העירייה

 

 ש"ח 5000 1 יח

 ש"ח 1000 1 יח  FT 1אנטנה  9

 ש"ח 2800 1 יח  FT 2אנטנה  10

11 
גלים  -ערכת התקנה עבור קישור אלחוטי 

 מילמטריים
 

 ש"ח 1500 1 יח
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       : מחשבים 6פרק   

 מס'ד
  
  

 תיאור הפריט או העבודה
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

 
1 

 i3מחשב נייח 
 

 סדרה אחרונה INTEL I3מעבד אינטל דגם: 
   DDR4גיגה  4זכרון 

 SSDמסוג  512דיסק קשיח 
  DVDצורב 

  סט מקלדת + עכבר
 פרו עברית   10מערכת הפעלה וינדוס 

 

 ש"ח 2,000 1 

 
2 

 i5מחשב נייח 
 סדרה אחרונה  Intel Core i5מעבד דגם : 

   DDR4גיגה  8זכרון 
 SSDמסוג  512דיסק קשיח 

  DVDצורב 
  עכברסט מקלדת + 

 פרו עברית   10מערכת הפעלה וינדוס 
 

 ש"ח 2,200 1 

 
3 

 i7מחשב נייח 
 

 סדרה אחרונה  Intel Core i7מעבד אינטל 
   DDR4גיגה  16זיכרון 

   SSDגיגה מסוג  512דיסק קשיח 
   DVDצורב 

  סט מקלדת + עכבר
   פרו עברית   10מערכת הפעלה וינדוס 

   

 1 2,500  ₪ 

 
4 

 

 מסך מחשב                                   
אינץ' מסוג לד הכולל רמקולים  24מסך מחשב 

) לא  VGA+DVI+HDMIמובנים בעל כניסות 
 ( MAGמסוג  

 
 

 ש"ח 500 1 

 
 
5 

 i3מחשב נייד 
 

 סדרה אחרונה. I3מעבד אינטל 
  DDR4גיגה  4זכרון 

 SSDמסוג  256דיסק קשיח 
 DVDצורב 
 לד 15.6מסך 

 שנות אחריות בבית הלקוח 3
 פרו עברית   10מערכת הפעלה וינדוס 

 

 

 ש"ח  2,000     1

 
 
6 

 i5מחשב נייד 
 

   סדרה אחרונה I5מעבד אינטל 
   DDR4גיגה  16זכרון 

  SSDגיגה מסוג  512דיסק קשיח 
   DVDצורב 
 לד 15.6מסך 

 שנות אחריות בבית הלקוח 3
   פרו עברית   10מערכת הפעלה וינדוס 

 

 ש"ח 2,700 1

 
 
7 

 i7מחשב נייד 
 

   סדרה אחרונה I7מעבד אינטל 
   DDR4גיגה  16זכרון 

 SSDגיגה מסוג  512דיסק קשיח 
   DVDצורב 
 לד 15.6מסך 

 שנות אחריות בבית הלקוח 3
  פרו עברית   10מערכת הפעלה וינדוס 

 

 

 ש"ח 3,100 1
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       : הארקות 7פרק   

 מס'ד
  
  

 תיאור הפריט או העבודה
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

ביצוע הארקת תעלת תקשורת לארון חשמל  1
ממ״ר  16האזורי ע״י מוליך נחושת חשוף בחתך 

כל האבזרים חיזוק לתעלה כל מטר כלול את 
הדרושים לחיבור כבל הארקה לתעלה וארון 

  החשמל.

 ₪48.00  1 מ״א

ביצוע הארקת ארון תקשורת לארקת מבנה או  2
להארקת לוח חשמל אזורי כולל כבל ארקה בחתך 

 ממ״ר כולל כל האביזרים הנדרשים. 16
 
 
 

 ₪330.00  1 מ״א

אלקטרודה עבור הארקת תקשורת הכוללת ביצוע  3
מי כולל חפירה עפ״י  3התקנת אלקטרודה באורך 

ההנחיות הנדרשות לפי תקן ישראלי לנושא כולל 
חיבור כבל ארקה בתוך צינור לאורך המבנה לפי 

 100ממ״ר עד  16 -גודל חיבור הלוח אך לא פחות מ
 מ' .

 

 ₪2,500  1 קומפלט



150 

 

       סימון שילוט ובדיקות, בדיקות  ותיעוד.: 8פרק   

 מס'ד
  
  

 תיאור הפריט או העבודה
  
  

 יחידה
  
  

 כמות
  
  

 מחיר
 לאספקה
 והתקנה

שני  PVCשלט פלסטי חרוט לנקודת קצה בנוי סנדביץ'  1
  צבעים תווים חרוטים.

 ₪5.00  1 יח'

חרוט שני  PVCבשילוט  W8שילוט וסימון לוחות ניתוב  2
 מחברים בשורה . 16-צבעים ל

 ₪25.00  1 יח'

חרוט שני  PVCבשילוט  W8שילוט וסימון לוחות ניתוב  3
  מחברים בשורה. 24 -צבעים ל

 ₪30.00  1 יח'

חרוט שני  PVCשילוט וסימון לוחות ניתוב אופטיים בשילוט  4
  מחברים בשורה . 12-צבעים ל

 ₪18.00  1 יח'

חרוט שני  PVCשילוט וסימון לוחות ניתוב אופטיים בשילוט  5
  מחברים בשורה. 24 -צבעים ל

 ₪22.00  1 יח'

 5*10חרוט בד  PVCהכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי  6
  ס״מ נוסח השלט ע״פ הנחית המפקח.

 ₪60.00  1 יח'

 15*30חרוט בד  PVCהכנת שילוט ייעודי לפי דרישה עשוי  7
  ס״מ נוסח השלט ע״פ הנחית המפקח.

 ₪15.00  1 יח'

בשני  או שו״ע M3סימון כבלים בשרוול ליפוף מחברת  8
ס״מ מסיום הכבל וחיבורו לקופסת  5קצוות הקו במרחק עד 

  הקצה.

 ₪10.00  1 יח'

 OTDRביצוע בדיקות לסיבים אופטיים באמצעות מכשיר  9
 כולל הוצאת פלט רישום ממוחשב ודיאגראמת אופיין .

  

 ₪120.00  1 יח'

ביצוע בדיקות בעזרת משדר/מקלט לסיבים אופטיים אורך  10
 .NM 850גל 

  

 ₪10.10  1 יח'

, חשמלית של כל הקווים כולל בדיקה אלקטרונית, אוהמית 11
בדיקת רציפות, הצלבות, ניחות, אורך, ערב דיבור 

 100קרוב/רחוק, התנגדות בעזרת מכשיר ייעודי במהירות 
מגה הרץ לתקינות הקווים כולל הפקת דוח כתוב ועל גבי 

)שני קצוות  CAT 5Eמדיה מגנטית הניתנת למיון ע״פ תקן 
  הכבל(.

 ₪90.00  1 יח'

הכנת תיק תיעוד מלא על פי המפרט הכולל סימון נקודות  12
קצה כולל מספור הנקודה ע"ג תכניות האתר ,באתר חדש יש 

החשמל קובצי  AUTOCADלמשוך ממהנדס או שו"ע. מלל 
וטבלאות באמצעות  EXCELתכניות משורטטות בתוכנת . 

עותקים  4באמצעות תוכנת התיעוד יוגש ב  WORDתוכנת 
  מדיה מגנטית קשיחים ועל גבי

 ₪1,800  1 יח'
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תשתיות ליבה ומערכות נלוות בעירייה ואתרי  : 9פרק 
 משנה.

   

 מחיר כמות יחידה תיאור הפריט או העבודה מס'ד
 חודשי

עובדים,  5ביצוע הדרכה לעובדים הכולל סבב הדרכה לעד  1
באתר הלקוח כולל חומר טכני שיחולק לכל משתתפי 

 ההדרכה.
 

 ₪ 1000 1 קומפלט
 

 16:00בבוקר עד  07:00שעת עבודה טכנאי בשעות שבין  2
 אחה"צ. 

 

 ₪ 250 1 ש"ע
 

 07:00 -אחה"צ ל 16:00שעת עבודה טכנאי בשעות שבין  3
 בבוקר.

 

 ₪ 300 1 ש"ע
 

בבוקר עד  07:00שעת עבודה "טכנאי בכיר" בשעות שבין  4
 אחה"צ.  16:00

 

 ₪ 350 1 ש"ע
 

 -אחה"צ ל 16:00שעת עבודה "טכנאי בכיר" בשעות שבין  5
 בבוקר. 07:00

 

 ₪ 450 1 ש"ע
 

עלות חודשית טכנאי מיקור חוץ בעל תעודות הסמכה  6
SMITP  במתגי שנים ומעלה ,ידע נרחב  5בעל ניסיון של

JUNIPER  OFFICE 365,, SQL 
SERVER,VEEM,VMWARE. 

 

 12,000 ₪ 1 חודשית
 
 

אחזקה שוטפת של תשתיות הליבה והמערכות הנלוות,  7
 בעירייה ובסניפיה המרוחקים.

 

 15,000 ₪ 1 חודשית 
 

 
 
 
 


