
 סה"כ מחיר כמות יח' מידה תאור מספר

       בית ספר אורנים 01.0.000.0000

       PVקירוי וביצוע מערכות  01.8.000.0000

         הצעה לסככה עבור מגרשי ספורט 01.8.001.0000

01.8.001.0020 

ביצוע קירוי מגרש ספורט קיים עפ"י דרישת משרד החינוך ומפעל הפיס לצורך  הקמת 
מ"ר. הכל בהתאם לתכניות  650מערכות תאים פוטוולטאים בשטח כולל של עד 

, LEDולהיתר בנייה.  המחיר כולל ביצוע אינסטלציה חשמלית הכוללת: גופי תאורה 
ר המערכות הנדרש, קירוי הארקות שקעים, רשת הגנה לוח חשמל בגודל עפ"י מספ

מפני יונים וכל הדרוש. כולל פניה לחברת חשמל להזמנת חיבור + ביצוע תשלום עבור 
     1.000 קומפ' כל האגרות שידרשו להקמת המתקן.

       תאים פוטוולטאים: 01.8.093.0000

01.8.093.0010 
 IEC , ENובנוסף תקני  4777פי התקן הישראלי העדכני כל המערכות , תבוצענה על 

      הערה אפיון. -ואחרים הרלבנטיים לתחום זה ואשר יהיו בתוקף במועד ההזמנה 

01.8.093.0010 
כל ההתקנות תהיינה בפיקוח מהנדס חשמל רשוי בעל תעודת "חשמלאי מהנדס" וידע 

      הערה מוכח בתחום זה.

01.8.093.0010 

ההתקנות המכניות תהיינה על פי תוכניות מאושרות של מהנדס אזרחי רשוי בעל ידע 
מוכח בתחום זה. מחיר המערכת, כולל את הקונסטרוקצייה לרבות עלויות המהנדס 

      הערה האזרחי.

      הערה מיקום ואופן התקנת השדה חייב באישור אדריכלי. 01.8.093.0010

01.8.093.0010 

על הקבלן חלות כל המחוייבויות וההוצאות הכרוכות בתיאומים עם הרשויות, חברת 
החשמל ואחרים על מנת להביא את המערכת למצב עובד עם חוזה כספי בין הגורמים 

      הערה המתאימים.

01.8.093.0010 
או שווה  SMAאו שווה ערך מאושר והממיר מתוצרת   SHARPהתאים יהיו מתוצרת 

      הערה ערך.

01.8.093.0010 
על הקבלן להגיש לפני ביצוע המתקנים מערכת תוכניות וחישובים לאישור הפיקוח 

      הערה לבקורת ואישור.

01.8.093.0010 
 IEC ,ENכל המערכות, תבוצענה על פי התקנים הישראליים הרלבנטיים ובנוסף תקני 

      הערה ואחרים הנוגעים לתחום זה.



01.8.093.0010 
אוטונומיות, יהיו בעלי אופיין עבודה המתאים  למקור אור   PVהמצברים למערכות 

LED. הערה      

01.8.093.0010 

 MONOCRISTALLINEמערכת מושלמת של תאים פוטוולטאים המבוססת על תאי 
- SILICON המערכת מושלמת כוללת כל %18 -בנצילות מודול של לא פחות מ ,

, לרבות אישורי רשויות וחוזה תשלומים מאושר. המרכיבים הדרושים להפעלתה
, כאשר בסעיף הכמות יופיע ההספק בפועל. המערכת KWP 1 -הסעיף מתייחס ל

     50.000 קוט"ש מיועדת להתקנה על גגות, קרקע או משולבת בחזיתות המבנה.

 סה"כ מחיר כמות יח' מידה תאור מספר

         בית ספר הרצל 02.0.000.0000

       PVקירוי וביצוע מערכות  02.8.000.0000

         הצעה לסככה עבור מגרשי ספורט 02.8.001.0000

02.8.001.0020 

ביצוע קירוי מגרש ספורט קיים עפ"י דרישת משרד החינוך ומפעל הפיס לצורך  הקמת 
ר. הכל בהתאם לתכניות מ" 1100מערכות תאים פוטוולטאים בשטח כולל של עד 

, LEDולהיתר בנייה. המחיר כולל ביצוע אינסטלציה חשמלית הכוללת: גופי תאורה 
לוח חשמל בגודל עפ"י מספר המערכות הנדרש, קירוי הארקות שקעים, רשת הגנה 

מפני יונים וכל הדרוש. כולל פניה לחברת חשמל להזמנת חיבור + ביצוע תשלום עבור 
    1.000 קומפ' קמת המתקן.כל האגרות שידרשו לה

       תאים פוטוולטאים: 02.8.093.0000

02.8.093.0010 
 IEC , ENובנוסף תקני  4777כל המערכות , תבוצענה על פי התקן הישראלי העדכני 

      הערה אפיון. -ואחרים הרלבנטיים לתחום זה ואשר יהיו בתוקף במועד ההזמנה 

02.8.093.0010 
כל ההתקנות תהיינה בפיקוח מהנדס חשמל רשוי בעל תעודת "חשמלאי מהנדס" וידע 

      הערה מוכח בתחום זה.

02.8.093.0010 

ההתקנות המכניות תהיינה על פי תוכניות מאושרות של מהנדס אזרחי רשוי בעל ידע 
כולל את הקונסטרוקצייה לרבות עלויות המהנדס מוכח בתחום זה. מחיר המערכת, 

      הערה האזרחי.

      הערה מיקום ואופן התקנת השדה חייב באישור אדריכלי. 02.8.093.0010



02.8.093.0010 

על הקבלן חלות כל המחוייבויות וההוצאות הכרוכות בתיאומים עם הרשויות, חברת 
עובד עם חוזה כספי בין הגורמים  החשמל ואחרים על מנת להביא את המערכת למצב

      הערה המתאימים.

02.8.093.0010 
או שווה  SMAאו שווה ערך מאושר והממיר מתוצרת   SHARPהתאים יהיו מתוצרת 

      הערה ערך.

02.8.093.0010 
על הקבלן להגיש לפני ביצוע המתקנים מערכת תוכניות וחישובים לאישור המפקח 

      הערה לבקורת ואישור.

02.8.093.0010 
 IEC ,ENכל המערכות, תבוצענה על פי התקנים הישראליים הרלבנטיים ובנוסף תקני 

      הערה ואחרים הנוגעים לתחום זה.

02.8.093.0010 
אוטונומיות, יהיו בעלי אופיין עבודה המתאים  למקור אור   PVהמצברים למערכות 

LED. הערה      

02.8.093.0010 

 MONOCRISTALLINEמערכת מושלמת של תאים פוטוולטאים המבוססת על תאי 
- SILICON המערכת מושלמת כוללת כל %18 -בנצילות מודול של לא פחות מ ,

המרכיבים הדרושים להפעלתה, לרבות אישורי רשויות וחוזה תשלומים מאושר. 
מערכת , כאשר בסעיף הכמות יופיע ההספק בפועל. הKWP 1 -הסעיף מתייחס ל

     87.000 קוט"ש מיועדת להתקנה על גגות, קרקע או משולבת בחזיתות המבנה.

 סה"כ מחיר כמות יח' מידה תאור מספר

         בית ספר רמז 03.0.000.0000

       PVקירוי וביצוע מערכות  03.8.000.0000

       הצעה לסככה עבור מגרשי ספורט 03.8.001.0000

03.8.001.0010 

ביצוע קירוי מגרש ספורט קיים עפ"י דרישת משרד החינוך ומפעל הפיס לצורך  הקמת 
מ"ר.  הכל בהתאם לתכניות  900מערכות תאים פוטוולטאים בשטח כולל של עד 

, LEDולהיתר בנייה. המחיר כולל ביצוע אינסטלציה חשמלית הכוללת: גופי תאורה 
וי הארקות שקעים, רשת הגנה לוח חשמל בגודל עפ"י מספר המערכות הנדרש, קיר

מפני יונים וכל הדרוש. כולל פניה לחברת חשמל להזמנת חיבור + ביצוע תשלום עבור 
     1.000 קומפ' כל האגרות שידרשו להקמת המתקן.

       תאים פוטוולטאים: 03.8.093.0000



03.8.093.0010 
 IEC , ENובנוסף תקני  4777פי התקן הישראלי העדכני כל המערכות , תבוצענה על 

      הערה אפיון. -ואחרים הרלבנטיים לתחום זה ואשר יהיו בתוקף במועד ההזמנה 

03.8.093.0010 
כל ההתקנות תהיינה בפיקוח מהנדס חשמל רשוי בעל תעודת "חשמלאי מהנדס" וידע 

      הערה מוכח בתחום זה.

03.8.093.0010 

המכניות תהיינה על פי תוכניות מאושרות של מהנדס אזרחי רשוי בעל ידע  ההתקנות
מוכח בתחום זה. מחיר המערכת, כולל את הקונסטרוקצייה לרבות עלויות המהנדס 

      הערה האזרחי.

      הערה מיקום ואופן התקנת השדה חייב באישור אדריכלי. 03.8.093.0010

03.8.093.0010 

המחוייבויות וההוצאות הכרוכות בתיאומים עם הרשויות, חברת על הקבלן חלות כל 
החשמל ואחרים על מנת להביא את המערכת למצב עובד עם חוזה כספי בין הגורמים 

      הערה המתאימים.

03.8.093.0010 
או שווה  SMAאו שווה ערך מאושר והממיר מתוצרת   SHARPהתאים יהיו מתוצרת 

      הערה ערך.

03.8.093.0010 
על הקבלן להגיש לפני ביצוע המתקנים מערכת תוכניות וחישובים לאישור המפקח 

      הערה לבקורת ואישור.

03.8.093.0010 
 IEC ,ENכל המערכות, תבוצענה על פי התקנים הישראליים הרלבנטיים ובנוסף תקני 

      הערה ואחרים הנוגעים לתחום זה.

03.8.093.0010 
אוטונומיות, יהיו בעלי אופיין עבודה המתאים  למקור אור   PVמערכות המצברים ל

LED. הערה      

03.8.093.0010 

 MONOCRISTALLINEמערכת מושלמת של תאים פוטוולטאים המבוססת על תאי 
- SILICON  המערכת מושלמת כוללת כל %18 -מבנצילות מודול של לא פחות ,

המרכיבים הדרושים להפעלתה, לרבות אישורי רשויות וחוזה תשלומים מאושר. 
, כאשר בסעיף הכמות יופיע ההספק בפועל. המערכת KWP 1 -הסעיף מתייחס ל

     70.000 קוט"ש מיועדת להתקנה על גגות, קרקע או משולבת בחזיתות המבנה.

 סה"כ מחיר כמות יח' מידה תאור מספר

         בית ספר היובל 04.0.000.0000

        PVקירוי וביצוע מערכות  04.8.000.0000

         הצעה לסככה עבור מגרשי ספורט 04.8.001.0000



04.8.001.0010 

הקמת ביצוע קירוי מגרש ספורט קיים עפ"י דרישת משרד החינוך ומפעל הפיס לצורך  
מ"ר. הכל בהתאם לתכניות  748מערכות תאים פוטוולטאים בשטח כולל של עד 

, LEDולהיתר בנייה. המחיר כולל ביצוע אינסטלציה חשמלית הכוללת: גופי תאורה 
לוח חשמל בגודל עפ"י מספר המערכות הנדרש, קירוי הארקות שקעים, רשת הגנה 

הזמנת חיבור + ביצוע תשלום עבור מפני יונים וכל הדרוש. כולל פניה לחברת חשמל ל
     1.000 קומפ' כל האגרות שידרשו להקמת המתקן.

       תאים פוטוולטאים: 04.8.093.0000

04.8.093.0010 
 IEC , ENובנוסף תקני  4777כל המערכות , תבוצענה על פי התקן הישראלי העדכני 

      הערה אפיון. -ואשר יהיו בתוקף במועד ההזמנה ואחרים הרלבנטיים לתחום זה 

04.8.093.0010 
כל ההתקנות תהיינה בפיקוח מהנדס חשמל רשוי בעל תעודת "חשמלאי מהנדס" וידע 

      הערה מוכח בתחום זה.

04.8.093.0010 

ההתקנות המכניות תהיינה על פי תוכניות מאושרות של מהנדס אזרחי רשוי בעל ידע 
ם זה. מחיר המערכת, כולל את הקונסטרוקצייה לרבות עלויות המהנדס מוכח בתחו

      הערה האזרחי.

      הערה מיקום ואופן התקנת השדה חייב באישור אדריכלי. 04.8.093.0010

04.8.093.0010 

על הקבלן חלות כל המחוייבויות וההוצאות הכרוכות בתיאומים עם הרשויות, חברת 
להביא את המערכת למצב עובד עם חוזה כספי בין הגורמים החשמל ואחרים על מנת 

      הערה המתאימים.

04.8.093.0010 
או שווה  SMAאו שווה ערך מאושר והממיר מתוצרת   SHARPהתאים יהיו מתוצרת 

      הערה ערך.

04.8.093.0010 
ביצוע המתקנים מערכת תוכניות וחישובים לאישור המפקח על הקבלן להגיש לפני 

      הערה לבקורת ואישור.

04.8.093.0010 
 IEC ,ENכל המערכות, תבוצענה על פי התקנים הישראליים הרלבנטיים ובנוסף תקני 

      הערה ואחרים הנוגעים לתחום זה.

04.8.093.0010 
אוטונומיות, יהיו בעלי אופיין עבודה המתאים  למקור אור   PVהמצברים למערכות 

LED. הערה      



04.8.093.0010 

 MONOCRISTALLINEמערכת מושלמת של תאים פוטוולטאים המבוססת על תאי 
- SILICON המערכת מושלמת כוללת כל %18 -בנצילות מודול של לא פחות מ ,

ת וחוזה תשלומים מאושר. המרכיבים הדרושים להפעלתה, לרבות אישורי רשויו
, כאשר בסעיף הכמות יופיע ההספק בפועל. המערכת KWP 1 -הסעיף מתייחס ל

מיועדת להתקנה על גגות, קרקע או משולבת בחזיתות המבנה. הערה: כתב הכמויות 
     60.000 קוט"ש מתייחס לחצי מגרש

 סה"כ מחיר כמות יח' מידה תאור מספר

         כדורסל נתן יהונתןמגרש  05.0.000.0000

       PVקירוי וביצוע מערכות  05.1.000.0000

         הצעה לסככה עבור מגרשי ספורט 05.1.001.0000

05.1.001.0010 

ביצוע קירוי מגרש ספורט קיים עפ"י דרישת משרד החינוך ומפעל הפיס לצורך  הקמת 
ר. הכל בהתאם לתכניות מ" 700מערכות תאים פוטוולטאים בשטח כולל של עד 

, LEDולהיתר בנייה. המחיר כולל ביצוע אינסטלציה חשמלית הכוללת: גופי תאורה 
לוח חשמל בגודל עפ"י מספר המערכות הנדרש, קירוי הארקות שקעים, רשת הגנה 

מפני יונים וכל הדרוש. כולל פניה לחברת חשמל להזמנת חיבור + ביצוע תשלום עבור 
     1.000 קומפ' קמת המתקן.כל האגרות שידרשו לה

     0.200-  % בעלות ההקמה בעקבות הכנת כלונסאות ותשתית על ידי העיריה. %20קיזוז של  05.1.001.0011

       תאים פוטוולטאים: 05.1.093.0000

05.1.093.0010 
 IEC , ENובנוסף תקני  4777כל המערכות , תבוצענה על פי התקן הישראלי העדכני 

      הערה אפיון. -הרלבנטיים לתחום זה ואשר יהיו בתוקף במועד ההזמנה  ואחרים

05.1.093.0010 
כל ההתקנות תהיינה בפיקוח מהנדס חשמל רשוי בעל תעודת "חשמלאי מהנדס" וידע 

      הערה מוכח בתחום זה.

05.1.093.0010 

על פי תוכניות מאושרות של מהנדס אזרחי רשוי בעל ידע ההתקנות המכניות תהיינה 
מוכח בתחום זה. מחיר המערכת, כולל את הקונסטרוקצייה לרבות עלויות המהנדס 

      הערה האזרחי.

      הערה מיקום ואופן התקנת השדה חייב באישור אדריכלי. 05.1.093.0010



05.1.093.0010 

המחוייבויות וההוצאות הכרוכות בתיאומים עם הרשויות, חברת על הקבלן חלות כל 
החשמל ואחרים על מנת להביא את המערכת למצב עובד עם חוזה כספי בין הגורמים 

      הערה המתאימים.

05.1.093.0010 
או שווה  SMAאו שווה ערך מאושר והממיר מתוצרת   SHARPהתאים יהיו מתוצרת 

      הערה ערך.

05.1.093.0010 
על הקבלן להגיש לפני ביצוע המתקנים מערכת תוכניות וחישובים לאישור המפקח 

      הערה לבקורת ואישור.

05.1.093.0010 
 IEC ,ENכל המערכות, תבוצענה על פי התקנים הישראליים הרלבנטיים ובנוסף תקני 

      הערה ואחרים הנוגעים לתחום זה.

05.1.093.0010 
אוטונומיות, יהיו בעלי אופיין עבודה המתאים  למקור אור   PVהמצברים למערכות 

LED. הערה      

05.1.093.0010 

 MONOCRISTALLINEמערכת מושלמת של תאים פוטוולטאים המבוססת על תאי 
- SILICON המערכת מושלמת כוללת כל %18 -בנצילות מודול של לא פחות מ ,

ות וחוזה תשלומים מאושר. המרכיבים הדרושים להפעלתה, לרבות אישורי רשוי
, כאשר בסעיף הכמות יופיע ההספק בפועל. המערכת KWP 1 -הסעיף מתייחס ל

     56.000 קוט"ש מיועדת להתקנה על גגות, קרקע או משולבת בחזיתות המבנה.

 סה"כ מחיר כמות יח' מידה תאור מספר

         גג בטון קיים 06.0.000.0000

       PVקירוי וביצוע מערכות  06.0.000.0000

         תאים פוטוולטאים: 06.0.001.0000

06.0.001.0005 

 PV מתייחס במידה והרשות תבקש להתקין מערכות הערה*** מבנה זה***
המערכת להתקנה יקבע בהתאם לגג  נוספות על גגות מבנים קיימים. גודל

      הערה .המבנה אותו תרצה הרשות להוסיף

06.0.001.0010 
 IEC , ENובנוסף תקני  4777כל המערכות , תבוצענה על פי התקן הישראלי העדכני 

      הערה אפיון. -ואחרים הרלבנטיים לתחום זה ואשר יהיו בתוקף במועד ההזמנה 

06.0.001.0010 
כל ההתקנות תהיינה בפיקוח מהנדס חשמל רשוי בעל תעודת "חשמלאי מהנדס" וידע 

      הערה ם זה.מוכח בתחו



06.0.001.0010 

ההתקנות המכניות תהיינה על פי תוכניות מאושרות של מהנדס אזרחי רשוי בעל ידע 
מוכח בתחום זה. מחיר המערכת, כולל את הקונסטרוקצייה לרבות עלויות המהנדס 

      הערה האזרחי.

      הערה מיקום ואופן התקנת השדה חייב באישור אדריכלי. 06.0.001.0010

06.0.001.0010 

על הקבלן חלות כל המחוייבויות וההוצאות הכרוכות בתיאומים עם הרשויות, חברת 
החשמל ואחרים על מנת להביא את המערכת למצב עובד עם חוזה כספי בין הגורמים 

      הערה המתאימים.

06.0.001.0010 
או שווה  SMAאו שווה ערך מאושר והממיר מתוצרת   SHARPהתאים יהיו מתוצרת 

      הערה ערך.

06.0.001.0010 
על הקבלן להגיש לפני ביצוע המתקנים מערכת תוכניות וחישובים לאישור המפקח 

      הערה לבקורת ואישור.

06.0.001.0010 
 IEC ,ENכל המערכות, תבוצענה על פי התקנים הישראליים הרלבנטיים ובנוסף תקני 

      הערה ואחרים הנוגעים לתחום זה.

06.0.001.0010 
אוטונומיות, יהיו בעלי אופיין עבודה המתאים  למקור אור   PVהמצברים למערכות 

LED. הערה      

06.0.001.0010 

 MONOCRISTALLINEמערכת מושלמת של תאים פוטוולטאים המבוססת על תאי 
- SILICON המערכת מושלמת כוללת כל %18 -בנצילות מודול של לא פחות מ ,

ים הדרושים להפעלתה, לרבות אישורי רשויות וחוזה תשלומים מאושר. המרכיב
, כאשר בסעיף הכמות יופיע ההספק בפועל. המערכת KWP 1 -הסעיף מתייחס ל

     1.000 קוט"ש מיועדת להתקנה על גגות, קרקע או משולבת בחזיתות המבנה.

      
 


