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 טכני  נספח
    

 רחובות ושצ"פ  לתאורת כבישים,  LEDגופי תיאורה מבוססי  החלפת  מפרט טכני מיוחד ל

 
 

 כללי  .1

 

 בחלק מתקני תאורת החוץ אשר בשימוש עירית מעלה אדומים, מתבצעת התאורה ע"י גופי תאורה עם נורות 

 .מגנטים-פריקה מסוג נל"ג ומיטל הליד אשר מופעלות באמצעות משנקים אלקטרו

לצמצם את צריכת  המשיך במסגרת המאמצים לחיסכון באנרגיה הוחלט ע"י הנהלת מלקת האחזקה בעירייה ל

 כפי שנעשה בשנים האחרונות. LED  החשמל והוצאות התחזוקה ע"י שילוב גופי תיאורה הפועלים בטכנולוגיית

מיטל  \נל"ג עם נורות הפריקה ישניםבמקום גופי תאורה ה LEDההתקנות החדשות יכללו גופי תיאורה מבוססי 

 .הליד

 . ערכת הפעלה ייעודית ויתאימו לחיבור ישיר לרשת החשמליכללו מLED גופי תאורת המבוססים טכנולוגית 

 ₪ כולל מע"מ 00,0001,0הפרויקט מתבסס על תקצב של 

 

 

 : תכולת העבודה .1.1

 

ביצוע ו תאורה לצורך לימוד ממצאיםהנציג היצרן גופי עם שטח ע"י קבלן הזוכה היתכנות בסיור  .א

 בנפרד.  גוף תאורהאופטיקה של כל הספק והתאמת וחישובי תאורה 

 . )פירוק ישנים, אספקה והתקנה חדשים(גופי תאורת רחוב החלפת  . ב

 התקנה או החלפה זרועות בעמודים קיימים בהתאם לדרישות המפרט.  .ג

 . החלפת מגשי אביזרים בעמודים בהתאם לנדרש .ד

 בין גופי תאורה למגשי אביזרים בעמודים   XLPE-3x1.5התקנה או החלפה כבלים  .ה

כולל ליווי תכנות בקרי המערכת ע"י צד    ביצועה התקנת והפעלת מערכות בקרה ושליטה מרחוק .ו

 עד קבלת אישור המזמין. שלישי

אזרחי מטעם   מהנדס בדיקות קבלה של המתקן ע"י המפקח, מתכנן, בודק חשמל מוסמך ואישור .ז

בתוקף, לכל עמוד בנפרד, לרבות האביזרים הנלווים כמוגדר  רהמזמין בעל רישיון קונסטרוקטו

 במפרט הטכני וכתב הכמויות ובכללם היסודות, פלטת המעבר וחיבור הזרועות לעמוד.

 

 
    דרישות סף מספק גופי תאורה בארץ: .1.2

 :המציע יצרף את האישורים הבאים .א
a)  המציע  ', המעיד כי ארגונו שלוכואישור ממכון מוסמך ,כדוגמת מכון התקנים הישראלי ,טכניון

תיאורה ותחום  בתחום של "מערכותISO-9001 2008  לתקן בארץ בעל מערכת איכות מאושרת

   (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף) "החשמל
b)  5של תקופה  בארץ של גופי תאורה,כתב הסמכה מאת יצרן גופי תאורה או מאת נציגו הרשמי  

 (יש להציג כתב הסמכה רשמי ) שנים לפחות
c)   הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי תאורה באספקת גופי תאורת כבישים ושצ"פ מבוססי

LED  יש לוודא שהציוד ),כדוגמת הגופים המוצעים ,אשר הותקנו בארץ ו/או באירופה ו/או בארה"ב
אחרונות  שנים  5יחידות לפחות. במהלך  5000 בכמות של(, המיועד לתדר ומתח הרשת בארץ

(2015-2020  .) 

 במסגרת הצעתו על הקבלן לספק את כל הפרטים המפורטים להלן:

 אתרים שבהם בוצעה ההתקנה   ✓

 כמות ,הספק ,דגם גופי תאורה ,תאריך ההתקנה ,שם יצרן גוף תאורה ושם המתקין   ✓

 LED-השסופקו בהתקנה זו ,כולל שם יצרן  (LED)  דגם והספק מקורות האור ✓

 שם איש קשר ומס 'טלפון  ✓
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d)  .מסמך עם פרטי החברה/ארגון  ואיש קשר קבוע בחברת היצרן/ספק למתן תמיכה טכנית 

  שנים לפחות בתכנון 3 של מן המניין בחברה/ארגון עם ניסיון מוכח בעל התפקיד יהיה עובד

  לוונטיים.ר  םפוטומטרייכולת מוכחת לערוך חישובים  תאורת חוץ,

 

 : דרישות לקבלן המבצע  .1.3

ביצוע העבודות ע כל חלקיה יעשה ע"י חשמלאי בעל רישיון לעסוק  בביצוע עבודות חשמל בתוקף,   .א

בפנקס הקבלנים לפי חוק  שיונות, וכן קבלן רשוםיתקנות בדבר ר –בהתאם לחוק החשמל תשי"ד 

תאורת   –  270רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט. על הקבלן להיות בעל סיווג מקצועי 

 . ISO9002ים ורחובות, ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות כביש

הקבלן הזוכה או אחד מעובדיו יהיה בעל תעודת הסמכה של המכון לפריון העבודה של קורס  . ב

 אבטחת אתרי עבודה והסדרי התנועה.  

 

תחילת הביצוע בעבודה תהיה מיידית עם קבלת צו התחלת עבודות מהמזמין, תקופת ביצוע העבודה   .1.4

 ע בהתאם ללוח הזמנים המופיע בנספח למסמכי החוזה.תקב

 

ביצוע העבודה והמתקן חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד ובתקנות שתוקנו ויותקנו   .1.5

תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת להוצאת תקנות. כמו כן יעמוד המתקן  וכל מכוחו של החוק 

בדישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל, משרד התקשורת, משטרה , רשות הכבאות, בזק  

 וכו'. 

 

כל החומרים, האביזרים וחלקי ציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי לגבי כל חלק ואביזר   .1.6

דר תקן ישראלי יהיו החלקים והאביזרים מתאימים לתקן בינלאומי  שלגביו קיים תקן ישראלי. בהע

 מוכר.

 

הקבלן יאשר אצל המזמין באמצאות המפקח כל סוגי חומר, אביזר, ציוד או חלקי ציוד לפני  .1.7

התקנתם. המפקח/המתכנן רשאי לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו 

כן רשאים לפסול כל חומר, אביזר או ציוד כלא מתאים ןעל הקבלן   על חשבון הקבלן ובטיפולו, כמו

 יהיה להחליפו מיד ועל החשבנו.  

 

בכל עת במפעלי היצרן,    או כל אדם אחר שהוסמך ע"י המזמין רשאים לבקר או מתכנן המפקח .1.8

להיכנס לבתי מלכה שלו ולכל מקום אחר שבו מיצרים את הציוד עבור העבודות הפרויקט לצורך 

 טיב החומרים מהם מיוצרים האביזרים והציוד ולשם ביקורת על העבודה.  בדיקת

 

העבודה תעשה בצורה מקצועית ביותר. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה, יהיה הבורר והפוסק   .1.9

 האחרות המהנדס המתכנן. כל העבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק תעשה מחדש.

 

תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מעין טעון אישור המפקח  כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך  .1.10

לפני שיכוסה. אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן  

 לשלבי העבודה ולביצוע הסופי.

 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר   .1.11

נציגי הרשות, "מקורות", בזק וכו'. על הקבלן לתאם את  ובכלל זה משטרת ישראל, חברת החשמל, 

ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה ולקבל אישור לכל פעולה במיוחד לזו העלולה  

 את התנועה בכבישים. להפריע ולסכן

 

הל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד  .1.12

שלישי כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות. המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של 

קח. הקבלן  הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המפ
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משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים לרכוש ו/או אדם כל שהוא באם יגרמו עקב עבודתו בין  

 בעקיפין לבין במישרין. 

 

מובהר ומודגש בזאת שכל הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים ע"י החוק ו/או המפקח   .1.13

רה וכל עבודה וכח אדם שיידרש לל זה ציוד, שלוט, תמרור, מכווני תנועה עם שילוט ודגלי אזהובכ

כלולים במחירי היחידה שהציג הקבלן ולא תשולם כל תוספת כספית שהיא בעבור ביצוע כל 

הנדרש להבטיח עבודה בתנאים בטיחותיים כנדרש. יש להדגיש כי בכל אחד משלבי הביצוע של 

סודות ועל עמודי יסודות עמודי התאורה ושל הצבת עמודי תאורה, ידאג הקבלן להגנה זמנית על הי

 התאורה ללא כל תשלום נוסף. 

 

הקבלן מתחייב שלא לפגוע ולא לגרום נזק למתקנים וציוד שבמקום ע"י חציבה, חפירה וכו' ולתקן  .1.14

על חשבונו כל נזק שיגרם להם. הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא 

גון: כבלים, קווי תקשורת, צנרת וכו'. עם גילוי  לגרום נזק למתקנים על קרקעיים ותת קרקעיים כ

והנחיות על אופן הטיפול בו, יש לקבל  מתקן תת קרקעי יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות 

 אישור מראש, ולתאם את הביצוע עם כל החברות ורשויות שלהו מתקנים תת קרקעיים בשטח. 

 

אורה באתר, תיערך בדיקת קבלה  עם השלמת העבודה ולאחר התקנת כל הציוד ואביזרים לת .1.15

  םבנוכחות המפקח, מהנדס קונסטרוקציה והמהנדס המתכנן. בגמר הבדיקות ותיקון כל הליקויי

במידה ויהיו, על חשבון הקבלן, ימסור הקבלן את העבודה למזמין שהמתקן פועל לשביעות רצונו  

 המלאה.

 

הציוד, החומרים וכל חלק מהם הקבלן יהיה אחראי לטיב ולכושר פעולתם התקנית של המוצרים,  .1.16

  24-שאחריות עליהם ארוכה מ , למעט אביזרים וציודחודשים 24אחריות תהיה  –שספקו על ידו 

שנים   10אחריות  –חודשים כמפורט: עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה ומערכות בקרה ושליטה  

חודשים מיום אישור  24מיום קבלה הסופית ע"י המזמין. הקבלן אחראי לטיב ביצוע העבודה למשך 

 ורט לעיל. העבודה וקבלתה ע"י המזמין. הקבלן ימסור למזמין תעודת אחריות כמפ

 

 מובהר בזאת שעל הקבלן למסור את כל המסמכים הנדרשים: .1.17

 תעודות אחריות .א

 פרוספקטים הצהרות  . ב

 תוצאות מדידות פוטומטריות  .ג

 או/ו בודק חשמל עצמאי טופסי ביקורת של ביקורת חח"י .ד

 . עצמאיבודק מהנדס ו"ח בדיקת המתקן חשמלי ע"י ד .ה

   (AS MADEתכניות עדות ) .ו

 וכו' למזמין עם השלמת העבודה.  

 מסירת המסמכים הנ"ל לא יקבל הקבלן תעודת גמר עבודה.  ללא 

 

הקבלן יעיין במפרט המיוחד, יבדוק התכניות ויבקר באתר העבודה על מנת להעריך את מהותה  .1.18

ומידתה, עליו להכיר את תנאי המקום ועליו לקחת בחשבון את כל התנאים, המכשולים והמטרדים 

ם להשפיע על מהלך העבודה. הקבלן מצהיר בזה שבדק האתר כאמור לעיל ומוסכם בזה העלולי

 שלא תתקבל כל תביעה מאת הקבלן הנובעת מתנאי המקום לביצוע כל העבודה. 

 

מוסכם בזה כי הקבלן בדק את תנאי המפרט המיוחד וכל נספחיו והמפרטים הכלליים שהמפרט   .1.19

שהציג בכתב הכמויות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כפוף אליהם, והתחשב בהם במחירי היחידה 

 שהיא לביצוע כל האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו ושלא כוסה במסגרת כתב הכמויות.
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 LEDבטכנולוגית  גופי תאורה מפרט טכני מיוחד ל .2

 

הספק  , תפוקת אור בעל  LEDמסוג  גופי תאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הינם גופי תיאורה יעודים לנורות

     .בהתאם לדרישות המזמין  ו/או שטח נתון,  פיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תיאורה עבור כבישוחשמלי 

 גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:   .2.1

 

סביבה   ויתאים לעבודה בטמפרטורות 2.3חלק  20 גוף תאורה יתאים לכל הדרישות תקן ישראלי 2.1.1

 מלאה.  יש להציג תעודת בדיקה (-  10עד )  +( 35) של

גוף תאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור   2.1.2
וממערכת ההפעלה ,ללא מערכת אוורור חשמלית. גוף תאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה  

( DRIVERקנת בתוך גוף תאורה )באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגרלית ייעודית המות
 ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן. 

מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות בשינויים במתח הרשת   2.1.3

 . 10%בתחום של 
  להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור גוף תאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, 2.1.4

גוף תאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה   וממערכת ההפעלה ,ללא מערכת אוורור חשמלית.
( DRIVER)בתוך גוף תאורה  באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגרלית ייעודית המותקנת

 . ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן
)בידוד כפול( בהתאם לדרישות תקן   2 מסוג גוף תאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי 2.1.5

 . 20ישראלי 

גוף תאורה או סדרת גופי תאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי ,ליישם דרישות התקן   2.1.6
לתיאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר ,ויאפשרו קיום עוצמת תאורה  

 .ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין
 . 10KAיכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של  גוף תאורה 2.1.7

 לפחות.  80% מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של 2.1.8

לפחות בהתאם לדרישות תקן   IK-09 לם מכאני וזעזועיםוגוף תאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני ה 2.1.9
IEC62262. תעודת בדיקה להתאמה לתקן IEC62262 דרגת הגנה( םמפני הלם מכני וזעזועי IK-09 .) 

 . וף תאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד תאורה או לזרוע או לקירג
ם לפחות בהעמסה מלאה או בכל מצב עמעו 0.92  גוף תאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק 2.1.10

 . בחיבור ישיר לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת אפשרי,
 . NICHIAאו   PHILIPSאו  OSRAMאו  CREEמתוצרת  LED מקורות האור יהיו מסוג 2.1.11

שעות   100,000  וגוף תאורה ,יהיה( כאשר היא מותקנת בגוף תאורה) LED  אורך חיי מקור האור 2.1.12

+,  C35° בטמפרטורת סביבה של( DRIVER  –לפחות )מתייחס למקור האור ולמערכת ההפעלה 
 IESולתקן  IESLM-82 בהתאם לתקן( L95- עדיפות ל - 90L)  90% מותרת ירידת שטף האור עד 

TM21.   בדיקה לאורך חיים בהתאם לתקןתעודת IESLM-82  ולתקןIES TM21.   
מהעוצמה   45% ויהווה עד 420-500NMהערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום  2.1.13

המרבית הנפלטת ,יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע 

וספקטרום על פי שיקול דעתו במשך כל חיי הפרויקט ועל הספק יהיה להחליף כל גוף גוון בדיקות 
 . תאורה שאינו עונה על דרישות הגוון והספקטרום

לרשת  נדרש במפרט זה בהתחברות ישירהלדרישות כל התקנים כיתאים  גוף תאורה המוצע 2.1.14
 :החשמל וכמפורט להלן

 . יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי

מיום חודשים  6 המשיב יעביר תוך CBדו"ח ממעבד מאושרת  במידה ובמועד הגשת החומר יוגש
 ע"י עו"ד. יש לצרף התחייבות חתומה ההגשה גם בדיקה של מכון התקנים הישראלי(

, לרבות תחום טמפרטורת סביבה, מגן נחשולי 2.3חלק   20 תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי •

 . 2.3חלק  61347 ייעודי ואישור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלימתח 
 . 2.1חלק   961 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 2.1.15
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)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או תקן   12.3חלק   961 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 2.1.16
 בין לאומי מקביל. 

או תקן )הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים(  12.5חלק   961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  2.1.17
 בין לאומי מקביל. 

תאורה   בהתאם לסוג הגוף(, ביולוגי-בטיחות פוטו) 62471 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 2.1.18

 .צע כהגדרתו בתקן הרלוונטיהמו
 תאורה(.   תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד) IEC61547 תעודת בדיקה להתאמה לתקן 2.1.19

 (. LED-)דרישות בטיחות מנורות ה IEC62031 ןתעודת בדיקה להתאמה לתק 2.1.20
דיגיטלי  ובנוסף יסופק קובץ, ISO17025 דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכת  2.1.21

     בהתאם לדרישות תקן  המדידה תתבצע כל סוג גוף תאורה מוצע., עבור LUMDATאו  IES בפורמט
LM-80 . 

 . IESLM-79 תעודת בדיקה ליעילות הגוף תאורה בהתאם לתקן 2.1.22

 . IEC62707 (BINNING) תעודת בדיקה לתקן 2.1.23

 

 אחריות ותחזוקה של גופי תאורה  2.2

 

בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך   .שנים 10 לכל דגמי גופי תאורה נדרשת אחריות של 2.2.1

הספק  . מכל סוג שהוא בתוך הפנס וכל סימן חלודה שהוא בפנס בשלמותו ובפעולתו התקינה
עלות החלפת גופי תאורה והעבודה   לפעול במהלך תקופת האחריות. יחליף כל גוף תאורה שחדל

 . תחול על הספק והמציע
עליו   בחדש תחול ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר הוחלף,בתקופת האחריות כל פריט אשר  2.2.2

יוחלף וכל   והכל על חשבון הקבלן .כל פריט פגום-אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 עה.בימי חול מיום מתן ההוד  שעות  72 עבודה תתוקן תוך

 .המציע יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין 2.2.3

 

 

 : דרישות ונתונים טכנייםטבלת ריכוז  .3

 

בלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד והתייחסות תהיה לתוכן  הט : )הערות למילוי הטבלה

 (. המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט

 (. תנאי סף)המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים   .1
מלאה לחד או יותר מסעיפי הדרישה מפורטים  על המציע למלא את הנתונים בטבלה ,באין התייחסות  .2

 .בטבלה להלן ,יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל על הסף

אם אין ביכולת המציע  .בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי  לא אישור ההצעה ףכל סע .3
 .ה מסוג זה ,הצעתו תפסל על הסףלענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדריש

"י המסמכים עסעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ל חובה לענות על כ .4
לסמן את מספר  יש המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה , הנדרשים ,שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו.

 .ר סעיפים באותו מסמךניתן להפנות למספ , המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע 

כמפורט במסמכי   להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבהבטבלה  תיאור הדרישות .5
 . המכרז

 ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפיתיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי  .6

 .הדרישות המפורטות במסמכי המכרז
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 מפרט טכני  .4

 תאורת חוץ עבודות  

 הנחיות ומפרטים משלימים  08.01 

  
 :העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן 

במהדורתו מערכות ומתקני תאורה,   02מתקני חשמל ובקרה, תת פרק  08 מפרט טכני פרק 08.1.1
 . האחרונה והעדכנית

מאלומיניום או  העשויים םלמאור דרכים וזרועותיהטכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים ט רמפ 08.1.2

 (. 1989מע"צ חברה הלאומית לדרכים )אוגוסט  פלדה בהוצאת
  בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט 08 פרק -  מפרט כללי למתקני חשמל 08.1.3

 .הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו
בהוצאת מע"צ    1990  פר /שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינוארמפרט כללי לעבודות ע 08.1.4

 . חברה הלאומית לדרכים
בהוצאת    ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניותתמרורים  מדריך הצבת 08.1.5

 .מע"צ חברה הלאומית לדרכים

 בהוצאתו האחרונה.   1954 תשי"ד('ה)חוק החשמל ותקנותיו  08.1.6
 

,  הערה:  מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים ,במקרה של סתירה בינן המפרטים
 .החלטת המתכנן/מנה"פ תהיה סופית ומחייבת

 

    

 
 תאום עם גורמים אחרים  .5

 
המזמין על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי 

ועם כל גורם רלוונטי ,אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת   ו/או מטעמו,
בין הגורמים אשר הקבלן יידרש לעבוד אתם בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים ,יהיו :הרשות    המפקח.

שטרת ישראל  המקומית ,חברת החשמל ,משרד התקשורת ,חב" 'בזק ,"חב 'מקורות אגף העתיקות ,מ

וכיו"ב .לא ישולם בנפרד עבור התיאום בהתאם לסעיף זה .לפני תחילת העבודה על הקבלן להשיג את  
 .ההיתרים הדרושים מהגורמים השונים

 
 

 עמודי תאורה, זרועות ומגשי אביזרים  .6

 

 : וזרועות  עמודי תאורה 

 

מפורט בכתב הכמויות ו/או  עמודי תאורה יהיו מדגם מעלה אדומים עשויים מפלדה וצורתם לפי  .1
דרישת המזמין כפי שיקבע בצו התחלת העבודה. בכל המקרה המזמין הוא אשר יקבע את סוג  

 העמודים שיותקנו בפרויקט ולקבלן לא תהיה שום זכות לקבוע את סוג העמודים. 
הזרוע בזווית המעבר בין מישור אנכי למישור אופקי תחוזק ע"י לוחית מרותכת לזרוע. עובי  .2

 מ"מ.  4וחית לפחות הל

ובהתאם למפרטי   812 יתוכננו ,ייוצרו ויבדקו על פי התקנים הישראליים ת"י לעמודים הזרועות .3
 האספקה של מכון התקנים. 

יפקיד . הקבלן 414מ'/שניה לפי תקן ישראלי  47הזרועות יחושבו למהירות רוח של העמודים ו .4
 . קונסטרוקטור האצל מזמין העבודה חישובי הקונסטרוקציה כשהם חתומים ע"י 

העמוד והפנס ויהיו להם מתאמים אשר יבטיחו אטימה מוחלטת בפני  לסוג הזרועות תותאמנה  .5
 . כניסת מי גשם ,חרקים ולכלוך בחיבורים שבין הזרוע לעמוד והזרוע לפנס

ומאושר ע"י מכון התקנים  ISO-9001  הסמכה לתקןיהיה במפעל בעל  זרועותההעמודים וייצור  .6

הקבלן יגיש    .ISO-9002הישראלי ובפיקוחו, כמו כן בעל אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 
כולל חישובים סטטיים מפורטים. החישובים הסטטיים  והזרועות תכניות מפורטות של העמודים

שראל בענף הנדסה אזרחית והתכניות יערכו ויחתמו ע"י מהנדס רשום כחוק במדינת י
קבלת האישור והמתמחה בתכנון קונסטרוקציות. אין להתחיל ביצור העמודים והזרועות לפני 

 המוגדר בנספח האישורים. 
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בהתאם לדרישת המזמין ולאחר קבלת האישור לתכניות העמודים, יש למספר במפעל היצור   .7
המזמין מספור בצבע בהתאם למספור הישן  את העמודים )מספרים מרותכים(, או ע"פ  דרישת 

 )שביל הביטחון( או מתוכנן ומאושר ע"י המזמין. 
 יש לקבל אישור המפקח לעמודים והזרועות הנמצאים במפעל לפני הגלוון והצביע.  .8

העמודים, זרועות, הברגים, האומים, הדסקיות וכל חלקי המתכת של העמודים והזרועות  .9

היסוד, אותם  אם הם מוסתרים )מלבד חלקי בירגי העיגון בתוך לסוגיהם בין אם הם גלויים ובין
)בהוצאתו האחרונה(.   918אין הכרח לגלוון( יצופו בטבילה באבץ חם )גלוון( ע"פ תקן ישראלי 

מעקרון, ועובי הגלוון לברגים, אומים   80עובי הגלוון הנדרש לכל חלקי המתכת יהיה לפחות 
י היסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל מיקרון לפחות. בברג 56ודסקיות יהיה 

ס"מ מאורכם המוחדר אל תוך היסוד. עבודות הריתוך יעשו לפני הגלוון,  7-היסוד ובתוספת כ
 לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.

 הגלוון. או ביטומן לאחר  817פלטת בסיס העמוד תצבע בצד התחתון באספלט חם אלסטקס  .10

ס"מ   14X60, עשוי פלדה, במידות וד, מכסה הפתח יהיה אובלילכל עמוד יהיה פתח אחד לצי .11
ם ס"מ, מבודד ע 40מ"מ ואורך   4העמוד, כולל כבל פלדה שזור גמיש בחתך  ובעובי זהה לדופן

שרוול פלסטי לקשירת המכסה לעמוד. הפתח ייסגר עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך 
 "מ. ס 50בחלקו הפנימי, כולל חוט ארקה גמיש באורך 

 בתא ציוד יהיה  התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים.  .12

בתא ציוד יהיה פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבלים ע"י שיילות ובורג הארקה מרותך  .13
 לעמוד.

 
 

 
 : (מגש אבטחה בעמוד תיאורהמגש אביזרים )

 

 המפקח:/המזמיןהמגש יהיה בהתאם לבחירת 
  לפי( חומר כבה מאליו)מבנה המגש יהיה עשוי מחומר פלסטי עמיד לקורוזיה ,כימיקלים ואש  ▪

 756  ת"י
תוצרת   IEC-898לפי עם ניתוק אפס  10KAאמפר, כושר ניתוק   10 מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי .1

"ABB" או "EATON "או "SHNEIDER-ELECTRIC" נורה מותקנת  לכל  60898יעמדו בת"י בלבד ו

 פלסטיק מסוג "כבה מאליו". בקופסא
 . כיסוי לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" SOGEXIמהדקי  .2

  לבורג  ממ"ר, 4  מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד" 3/8בורג הארקה  .3
 . הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס

מהפנסים    מהדקי יציאה פלסטיים ,עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד .4

 . עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך ,המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן
 (. הארקה" ומוליך 10"מוליך ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל,  2.5*3כבל  .5

 .לםחיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מוש .6
 .לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים "לותייש" .7

הכבלים יסומנו באמצאות שילוט סנדויץ' שחור חרוט בצבע לבן. שיטת סימון תאפשר ע"י   .8
 המפקח. 

יש להבטיח שיהיה עודף כבלים בחיבורים המאפשרים שליפת המגש בצורה נוחה לצורך  .9

 טיפול ואחזקה. 
 . DALIבמגש אביזרים יותקנו גם מהדקים עבור קווי תקשורת   .10

 
 

 

 

 הארקה  .7

 

הארקה תהיה הארקת יסוד של יסודות בעמודי התאורה והמרכזייה למאור, הארקה תהיה לפי  .7.1
 החוק החשמל הארקת יסוד. 

 הארקה בעמוד התאורה יעשו כדלקמן: .7.2
יחוברו מוליכי הארקה ומוליכי אלקטרודות המפורטים   מ"מ של הארקת יסוד 4X50פס מגולוון 

 מטה:
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 כל גיד יחובר בבורג נפרד. מוליכי הארקה המגיעים עם כבלי הזנה )הגיד החמישי(  .א
 ממ"ר להארקת העמוד, הקצה השני של המוליך מחובר לבורג הארקת הא  10מוליך  . ב

 עמוד.
מוליך יחובר בבורג נפרד ממ"ר )אלקטרודה אופקית( כל  35מוליכים גלויים מנחושת  .ג

 ובנוסף לכך יחוברו מוליכים אליו ע"י שרוול לחיצה.

 ממ"ר לפס הארקה במגש האביזרים של העמוד.  6מוליך הארקה מבודד בחתך  .ד
 ממ"ר להארקת דלת העמוד. 10מוליך הארקה גמיש מבודד בחתך  .ה

 
יחוברו מוליכי הארקה המפורטת   הארקה במגש אביזרים לפס הארקה עשוי נחושת עם בירגי

   מטה:
ממ"ר, גיד של הכבל המחבר פנס למגש האביזרים, כל פנס   2.5מוליך הארקה  .א

 )נורה( לבורג הארקה נפרד. 

 ממ"ר לפס הארקת יסוד.  6מוליך הארקה מבודד בחתך  . ב
 ממ"ר לבורג הארקת העמוד. 6מוליך הארקה מבודד בחתך  .ג

 
 ד יחובר ל:בורג הארקת העמו

 

 .PVCממ"ר מבודד  10הארקת היסוד במוליך הארקה  לפס  .א
 . PVCממ"ר מבודד  6לפס הארקה עשוי נחושת במגש האביזרים במוליך הארקה  . ב

 
 כל חיבורי הארקות יבוצעו עם נעלי כבל.הערות: 

 
 

בקרקע כאלקטרודת  ממ"ר אשר יונח בחפירה  35מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך  .7.3

או/ו מרכזיות למאור דרך צנרת מעבר   ואשר יהווה בסיס להארקת כל העמודיםהארקה אופקית 
 . למאור ע"י נעלי כבל בלחיצה לבורג הארקה ההמרכזיילכבלים וחיבורה בתוך  העמודים או/ו 

האביזרים יותקן   נכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעלקצוות המוליך ה 2 .7.4
 . ממ"ר לבורג הארקה במגש האבטחה 10 מוליך גמיש בחתך

במקומות בהם ישנה התפצלות של שלושה מוליכי הארקה ויותר, בעמוד תאורה או/ו תא מעבר   .7.5

שבה החיבור נעשה בעזרת שני מוליכי הארקה רציפים( החיבור יעשה אך ורק   T)כגון התפצלות 
( היוצרת קשר מולקולרי CADWELDיטת חיבורי קדוולד )בעמודי התאורה או/ו בתא המעבר בש

עמיד בקורוזיה. גם חיבור מוליכי הארקה לאלקטרודות האנכיות יעשה בשיטת חיבורי קדוולד.  
)נחושת לפלדה( ללא צורך בכל מקור   מאפשר ביצוע חיבור של נחושת לנחושת CADWELDתהליך 

אימה בעזרת אבקת המילוי המתאימה ע"י  חום או מקור כוח חיצוני, התהליך מתבצע בתבנית מת 

הצתת אבקת המילוי נוצר בתבנית אמבט של נחושת מותכת אשר זורמת וממלאת את כל חלקי 
 החיבור, מתיכה אותם ויוצרת את הקשר המולקולרי.  

ותאי הבקרה, ביסוד המרכזייה למאור או במעבר מעל מכשול )מעבר מים,   PVC-בצנרת המעבר מ .7.6
מ"מ שיושחל  29הגלוי בתוך צינור מריכף בקוטר  צנרת מים, קוו בזק וכו'( יושחל מוליך הארקה 

 מ"מ.  80במעברים או/ו בצנרת השרשורית בקוטר 
  29ינור מריכף בקוטר  ביסודות הבטון לעמודי התאורה יושחל בוליך הארקה החשוף והשזור בתוך צ .7.7

 מ"מ שהוכן מראש ביסודות העמודים.

מוליך  בסופי קו בהתאם למפורט בתוכניות אשר אליו יחוברת הארקה התקנה של אלקטרודו .7.8
מטר   3ממ"ר ובאורך  19  האלקטרודה הינה מפלדה מצופה נחושת בקוטר ממ"ר.  35 נחושת חשוף

 השוחה לעומס ומכסהס"מ  60ה בקוטר  האלקטרודה תותקן בשוח מטר כ"א(.  1.5יחידות של  2)
 . 1742אלקטרודות הארקה יעמדו בת"י   . 489 לפי תקן  "חצי כבד"

 

 
 

 יסודות לעמודי תאורה .8

 

 כאלקטרודת הארקת יסוד לפי התקן והחוק. היסוד יהיו כמצוין בתכניות מרותכים בכלוב  בירגי .א
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כמות הצנרת לפי תכניות התאורה  הצנרת ביסודות העמודים נכללת במחיר היסוד בכל יסוד תהיה  . ב

מ"מ.   29צינורות מריכף בקוטר   6-מ"מ ו 80אך לא פחות משלושה צינורות "וולטה בל" בקוטר  

 . 8הצנרת תעמוד בת"י  
 

 

 הצבת עמודים ללא חיבורים שבירים    .9

 

 אופקית, אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים המיועדים לכך.  0.0העמודים יוצבו ויפולסו  .א
העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט יחסית לציר העמוד מכל הכיוונים. לשם הצבתו בצורה   . ב

ס"מ אשר יכניסו בין יסוד הבטון ובין   5X10אנכית של העמוד ייעזר הקבלן בפסי פח פלדה במידות 

 פלטת היסוד של העמודים.
בטון   יסוד ע"ירו מתחת לפלטת הלאחר הכנסת פלטות ימתח את הברגים וימלא את החללים שנוצ .ג

 המורכב באופן הבא: חלק אחד מלט ושלושה חלקים זיף זיף.
 לאחר התיישבות והתחזקות הבטון, ימתחו הברגים פעם נוספת באופן סופי.  .ד
 אומים( ימרחו ע"י גריז סמיך.  3ברגי היסוד הבולטים מעל פלטת היסוד )בגובה  .ה
לוסו של העמוד, יורכב אום  המזמין/המפקח לפילאחר מתיחה סופית של הברגים ואישורו של  .ו

ביטחון בנוסף, בכל בורג ואחר תצופה פלטת היסוד בזפת חם ו"תחבושות" הברגים והאומים 

או/ו בצינור   75/25ויוטמו במשחה אנטיקורוזיבית מסוג אלסטקס  GS/474ישטפו פרמייר קר מסיג  

   פלסטיק שחור במילוי גריז. 

 

 

 

 כללי: -אופני מדידה ותשלום  .10

 
לסעיפים   המפרט הכללי ,המתאים והנוגע 00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  .10.1

המתאימים שבכתב הכמויות ,הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .תיאור 
הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד ,קצר וממצה כל הפריטים והעבודות 

ו הרשומים בתוכניות ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות הנזכרים ו/או משורטטים ו/א 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול  , שבכתב הכמויות .כדי להסיר ספק
בדיקת המתקנים בשלבים , התאומים עם חברת החשמל ,בזק וכיו"ב  במחירי היחידה השונים:

התאומים עם הקבלנים   ולים להיגרם מכך,הנם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העל
חפירת ידיים בקרבות קווים   חוטי משיכה; פתיחה של אספלט קיים: מהדקים למינים; האחרים:

לתאי בקרה ;אביזרי ( בשלמות)כל עבודות העפר הדרושות  תת קרקעיים קיימים ; חציבות;

 .העזר ועבודות הלוואי
  וכן פיצול העבודה עקב היגרם ,כנאמר לעיל,שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים ל .10.2

 .לא יגרמו לשינוי מחירי יחידה ,ו/או השבילים שלבי הביצוע של הכבישים
המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  - במקרה ורשום "אספקה בלבד" .10.3

  עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר המחיר הוא –  והתקנה"
 .הדרושים

נאמר כי הסעיף כולל את כל   אז ,התקנה וכיו"ב באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, .10.4

 .ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג כל שהוא הנדרש עד המסירה בשלמות למזמין,
המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם הסימונים תכולת  -בנוסף לאמור במפרט הכללי  .10.5

שלטי ? )הנדרשים ובמיון בשטח ,סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים בעזרת
 (. פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים

,  פיצול שעות העבודה עבודה בשעות לא מקובלות, איבוד זמן,: ישולם כל תשלום עבורלא  .10.6

 ביקורת חברת חשמל וקבלת אישורה. פנסים, כוונים בקורות,  תאומים, ודה,פיצול חלקי העב
 .המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות

לא ישולם כל תשלום עבור סעפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בצורה   .10.7
הרשומים  םהסעיפיאלו יכללו במחרי  םסעיפיתקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין .מחירי 

 .בכתב הכמויות
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כמוגדר   מדידת הכמויות אלא אם מצוין אחרת. -כל המחירים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור  .10.8
 . אופני מדידה של מתקני החשמל 08.00 בפרק

הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנה ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודות  .10.9
 וקבלתה ע"י המזמין לפי מדידה נטו בהתאם למרפט המיוחד.

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, שימוש  .10.10

אפסון ושמירת ציוד, או/ו אבטחת העבודה המבוצעת על ידו, תם לאתר, בכלי עבודה, הובל
 הוצאותיו הישירות ועקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.

מובהר כי מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים  .10.11
מקורות,  והמפקחים מטעם הרשויות הדרושים לביצוע העבודה כגון: חברת החשמל, בזק, 

 רשויות מקומיות, משטרה, קבלנים אחרים, מתכננים וכו', גם אם לא הוזכרו במפרט. 
כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הנדרשות,   מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות .10.12

השימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים, אם 

יהיו, בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו, ביקורת חברת החשמל ובדיקות פוטומטריות במידה  
 וידרשו.

",  AS MADE"  –תשלום עבור התכניות עדות מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את ה .10.13
הספרות  תכניות קונסטרוקציה ויועץ הקרקע ומפרטי הביסוס של העמודים הגבוהים וכל 

והקטלוגים שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל 

 הקבלן לתת, כמפורט במפרט הטכני. 
יות ביחידות מטר אורך )מ.א. או מטר או מ'(, ימדדו עבודות או/ו פריטים המצוינים בכתב הכמו .10.14

 לאחר השלמת העבודה, בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח. 
הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כולל החיבורים  .10.15

 והסימונים הנדרשים להפעלת מערכת התאורה במלואה.
יחידה ללא תלות במספר מוליכי הארקה   בשיטת קדוולד, מחיר החיבור יהיה לפי בחיבור .10.16

המתחברים באותו חיבור, או בסוג החיבור כגון מוליך הארקה לאלקטרודה אנכית או התפצלות 

 של מוליכי הארקה, החיבור יחשב כיחידה אחת.
נפרד או/ו של כל  המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף ב .10.17

הסעיפים יחד או/ו חלק מהם )להוסיף לכמויות או להפחית או/ו לבטל סעיפים שלמים מכתב 
הכמויות( לפי רצונו. במידה ויהיו שינוים כמפורט לעיל לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים 

 האלה או/ו אחרים שבכתב הכמויות.

ותחשב בכך במחירי היחידה שהציג מוסכם בזה כי הקבלן קרא והבין את כל האמור לעיל  .10.18
תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל  בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל 

האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו, גם אם לא הופיעה לכך דרישה במפרט בסעיפי כתב 
 הכמויות או/ו התכניות. 

 

 גופי תאורה :  
 

המחיר כולל גם  חיבור וכל הציוד הנדרש לגופי תיאורה,, הרכבה הובלה, המחיר כולל אספקה,
-N2XYחיווט והשחלה בעמוד בין מגש האבטחה לפנס כולל חיבור בשלמות של כבל מסוג  אספקה,

5X1.5  עבור חשמל ותקשורתDALI .המדידה לפי יחידה עם שרוול בידוד. 
 

 מגש אבטחה:   

 
וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי עם ניתוק  רבונט ,מהדקים חומרי עזר קהמחיר כולל בסיס פולי

 .אפס לכל נורה ,כולל כיסוי קופסת בקליט .המדידה לפי יחידה
 

 עמודים וזרועות מפלדה:  

 
המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן 

  'וגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכואת הד כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה,
 . והתקנה מושלמת כנדרש. ר כולל גם צביעה לפי מפרט אפוקול בגוון לפי בחירת המזמיןהמחי

 
 י: 'תשלומי עבודות ברג
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כולל )כח האדם וכל מה  חומרים  העבודות ברג'י המתוארות בכתב הכמויות כוללות הספקת הציוד,
הדרושים להפעלת הציוד בשלמות. במקרים מיוחדים בהם  '(סוציאליים לעובדים וכומיסים ,תנאים 

יידרש הקבלן ע"י המפקח בכתב ,להפעיל ציוד מכאני או להפעיל עובדים בשכר יומי ,התמורה לעבודה  
זו תשולם בהתאם למחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות  . במקרה ויידרש הקבלן להפעיל ציוד 

ברשימת הכמויות ,התמורה לעבודה תשולם לפי מחירון דקל בניה ותשתיות שיהיה בתוקף  שאינו נמנה 

 . בעת ביצוע העבודה
 

 
 בטיחותמפרט   5

 מפרטים:  
 הסדרי תנועה, שילוט זמני ובטיחות בעבודה:  

 

על הקבלן לספק ולבצע על חשבונו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים במהלך כל תקופת   .1
עבודות   :51  כל דין ובהתאם לדרישות המפורטות במפרט הכללי /פרק,על פי  הביצוע עבודות

הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה .כל  -  35  הנדסה תנועה /תת פרקסלילה 
כוח האדם ועבודות שידרשו בכדי לעמוד בדרישות הנ"ל כלולים במחיר   הציוד, האמצעים,

תשולם לקבלן תוספת בגינם .האמורה הכולל של העבודה ובמחירי היחידה השונים ולא 

 בסעיף זה בא להשלים ולהוסיף על האמור במפרטים הכללים. 
הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ושל כל   על הקבלן לנקוט בכל האמצעים .2

מנהל הפרויקט ו/או  צד שלישי כנדרש בחוקים ובתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.
יק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים שאינם מתאימים המפקח רשאים להפס

מבחינה בטיחותית להנחיות במסמכים המחייבים ו/או לדרישות הרשויות הרלוונטיות ו/או 
לדרישות מנהל הפרויקט ו/או המפקח ,הקבלן משחרר את הרשות המקומית  מכל אחריות 

 . בין בעקיפין ובין במישרין עבודתו, עבור נזקים רכוש ו/או לאדם כלשהו באם יגרמו עקב

מופנית לכך שבכל מקרה שעקב ליקויים במילוי אחר ההוראות תשובת לב הקבלן  כמו כן , 
נסיעות, איבוד זמן  ,דמנה הוצאות למזמין או כל מי שעובד מטעמו כגון בטלת ציותגר  להנ"

בחשבון שיוגש מיד  יחויב הקבלן על ידי מנהל הפרויקט בניכוי ההוצאות הנ"ל ,'עבודה וכו
לאחר גרימת הנזק .כל נזק לגוף האדם ו/או לרכוש שייגרם למזמין או לצד שלישי במישרין או 

בעקיפין כתוצאה מביצוע לקוי של הסדרי התנועה או שלא בהתאם להנחיות ולדרישות 

קביעת תקינות או ליקוי  המפרט ,המזמין או דרישות נוספות מהמשטרה יחולו על הקבלן.
 י התנועה תהיה על פי החלטת הרשות המקומית. בהסדר

במידה וישנה סתירה בין ההוראות/הנחיות/תקנות בטיחות ההנחיה המחמירה היא  -הערה 
 . הקובעת

יש )דה והסדרי תנועה ן או נציג מוסמך שלו להיות בוגר קורס לאבטחת אתרי עבועל הקבל .3

עצמו אינו בעל הסמכה כאמור אלא . במידה והקבלן (להגיש תעודת הסמכה המעידה על כך
דין  -חשבון או אישור נוטריוני מעורך -אחד מעובדיו ,עליו לצרף מסמך עם אישור מרואה 

  המוכיח כי העובד אכן מועסק אצלו .ניתנת האפשרות להעסיק קבלן משנה מאושר ע"י הרשות
נו לבין קבלן  כאמור לעיל ובתנאי שהמציע יציג מראש מסמך התקשרות בי  יש בידו אישורוש

 . המשנה
הקבלן ידאג לכל אתר בו מתבצעת עבודה יהיה ראש צוות בעל תעודה לאבטחת אתרי עבודה   .4

על כל ראש צוות אבטחה לשאת צילום תעודה מהמכון  בעת ביצוע העבודה, והסדרי תנועה.

. לפיריון העבודה על מעבר הקורס הנ"ל ונוסף תעודת זהות על מנת לאמת את הנתונים
מנהל הפרויקט או המפקח ימצא כי אין בידי ראש הצוות את התעודה הנ"ל, יראה במקרה ש

הדבר כאי התייצבות של כל צוות האבטחה .לפיכך לא תשולם כל תמורה על עבודה זו ויחד 
עם זאת יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בהתאם לסעיף הרלוונטי בלוי ניכוי כספים 

 . דהלליקויים באמצעי הבטיחות באתרי עבו

  .תשומת לב הקבלן מופנית לכך ,שהעבודה תתבצע לאורך דרכים בהם ישנה תנועה סואנת .5
על הקבלן להצטייד באישור ממשטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עימם מועדי ביצוע 

העבודה ובמידת הצורך לתאם /להזמין וכן להתאים הבטחה ע"י גורמי בטחון וצה"ל. הקבלן  
י ההיתר ובמועדי הביצוע ולבצע חסימות ושילוט הדרכה ואזהרה  מתחייב לעמוד במדויק בתנא

 .בהתאם לתנאי המשטרה וצה"ל, הפרת תנאי ההיתר תחשב להפרה יסודית של החוזה
הזמנת שוטרים תבוצע   -המידה וברישיון משטרה הייתה דרישה להכוונת תנועה ע"י השוטרים 

בעת   למשטרת ישראל ע"י הקבלן. ע"י הקבלן. התשלום עבור נוכחות השוטרים ישולם ישירות

תכנון העבודה הדורשת את נוכחות המשטרה על הקבלן לקחת בחשבון חלוקת אזורי העבודה  
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יבצע תאום ביצוע עבודה עם מרחב משטרה הפועל באותו אזור.  הקבלן  ע"י מרחבי משטרה .
ם כלולים במחיר כולל של אחזקה והקבלן לא יקבל כל תשלו בודות התאום האלועלות ע

התחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח  לא יאושר לקבלן ל .נוסף
תיאורה לעבודות  תמרור, הספקת והצבת שילוט, להתקנת והצבת כל האמצעים הדרושים.

 . יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד לילה,

,על הקבלן להצטייד בעת ביצוע עבודות בכביש בעזרת מנוף ו/או אמצעי שנוע אחרים  .6
 .בתמרורים ואביזרים בהתאם למסמכים המחייבים

כל החלקים הנעים ובכלל זה גלגלים ,שרשראות ,רצועות ותמסורות ושאר החלקים הנעים  .7
 . המסוכנים יגודרו וימוגנו בצורה בטיחותית שתבטיח הגנה מלאה לעובדים מפניהם

 .י החוק וניסיון מתאים בהפעלת הכלירישיון נהיגה כנדרש על פ על המפעיל הכלי להיות בעל  .8
, חסום שלמפעיל לא יהיה שדה ראיהלראות באופן  על הקבלן להתקין בכלים מכאניים .9

ובאופן שתאפשרנה למפעיל שדה ראיה רחב ומלא אשר  , שלגביו לא יוכל להבחין בנעשה

 .יכסה את סביבות, כולל המרחב שלפניו ,לצדדיו ומאחוריו
לצורך זה חלה על  .בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור מצוידים יהיו  מכאנייםכל הכלים ה .10

ממשרד התחבורה ו/או משטרת ישראל ו/או )הקבלן האחריות להצטייד באישורים המתאימים 
 . (צה"ל

 מתח נמוך, גבוה ומתח עליון עבודות מתחת ו/או בסמיכות לקוי חשמל עיליים: .11

ת אישור והנחיות חברת חשמל לתנאי על הקבלן לקבל בסמוך ולפני תחילת ביצוע העבודו (1
העבודה מתחת ו/או בסמיכות לקווי חשמל ובפרט למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא 

 . גבוה ומתח עליון עיליים מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור קווי מתח נמוך,
כולל תמיכת  החשמל, 'העבודה תבוצע עפ"י התנאים והנחיות הבטיחות שיוכתבו ע"י חב (2

 .עמודי חשמל והגנה בכל דרך ושיטה שתידרש
כל הכרוך בביצוע עבודות מתחת או בסמיכות לקווי החשמל והנובע מכך במישרין או  (3

 .בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד
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 כתב כמויות לעבודות שלב א'
 

מחיר   כמות יחידה  תאור  סעיף 

 יחידה 

 הערות

אביזרי החשמל , הציוד והפנסים  כל  08.01.0001

והמתכנן . לפני   מפקחיאושרו ע"י ה

על הקבלן יש   תחילת העבודות בשטח
למשרד מחלקת חשמל לספק דוגמאות 

 . של עירייה לבדיקה ואישור

    הערה  

מצינור ברזל מגולוון  עשויהזרוע בודדת  08.02.0010

ס"מ,   120ס"מ, בגובה   150באורך 

ומחוברת לעמוד תאורה קיים. דגם "חוצה  
, תוצרת  Z22910-1010ישראל" מק"ט 

"פ.ל.ה הנדסת תאורה" או ש"ע מאושר,  
כולל כל האביזרים הנדרשים  להתקנה  

והגנה נגד חדירת מים )כגון  מושלמת

 .טבעת הגנה, אטמים וכו'(

   151 יח' 

עשויה מצינור ברזל מגולוון  כפולהזרוע  08.02.0020

ס"מ,   120ס"מ, בגובה   150באורך 

ומחוברת לעמוד תאורה קיים. דגם "חוצה  
, תוצרת  Z22920-1010ישראל" מק"ט 

הנדסת תאורה" או ש"ע מאושר,   "פ.ל.ה
כולל כל האביזרים הנדרשים  להתקנה  

מושלמת והגנה נגד חדירת מים )כגון 
 טבעת הגנה, אטמים וכו'(.

   17 יח' 

זרוע כפולה עשויה מצינור ברזל מגולוון  08.02.0030

ס"מ,   120ס"מ, בגובה   150באורך 
ומחוברת לעמוד תאורה קיים. דגם "חוצה  

, תוצרת  Z22922-1010ישראל" מק"ט 

"פ.ל.ה הנדסת תאורה" או ש"ע מאושר,  
כולל כל האביזרים הנדרשים  להתקנה  

מושלמת והגנה נגד חדירת מים )כגון 
 .טבעת הגנה, אטמים וכו'(

   11 יח' 

ישנה פירוק זרוע בודדת או כפולה  08.02.0040

 עירייה.למחסן  הובלתהו

   11 יח' 

להתקנה   W40-55 גוף תאורת רחובות לד  08.03.0010
-TECEO-S- 5102-מ' דוגמת 4-7בגובה 

24L-700 mA-3K   מתוצרתSCHREDER  
 . ע, מותקן מושלם" כדוגמת סיטיל״ט או ש

   48 יח' 

להתקנה   W90-110 גוף תאורת רחובות לד  08.03.0020
-TECEO-1-5102-מ' דוגמת 8-10בגובה 

48L-700 mA-3K   מתוצרתSCHREDER  
 . ע, מותקן מושלם" כדוגמת סיטיל״ט או ש

   214 יח' 

  110-160\ /\ גוף תאורת רחובות לד/ 08.03.0030
- 5102-מ' דוגמת  12להתקנה בגובה 

TECEO-2-72L-700 mA-3K   מתוצרת
SCHREDER ע,  " כדוגמת סיטיל״ט או ש
 . מותקן מושלם 

   24 יח' 

  87\/ \/ לשבילי בטחון הצפה  לד גוף תאורת   08.03.0040
-Future Mini דוגמת בעמודים להתקנה 

  כדוגמה Intec-Lightingמתוצרת   40
 ( 1)*  .ע, מותקן מושלם "או ש  שטייניץ לירד 

   30 יח' 
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  2-ל 1לבין מגש אביזרים לעמוד תאורה  08.04.0010
גופי תאורה, בתחתית העמוד, עשוי 

פוליקרבונט עם סיבי זכוכית עמיד בטמפ'  

מעלות צלזיוס, לרבות  130של עד 
עם ניתוק האפס, כושר   2X10Aמא"זים 

, עם מהדקי הסתעפות כדוגם KA10ניתוק 
COPAK3  אוCOPAK2   תוצרתSOGEXI    עם,

  PHONIXוצרת מהדקי יציאה לפנסים ת
וחומרי העזר.  קומפלט  .עם פס הארקה 

המחיר כולל בין היתר פירוק מגש 

 .ייהרעיתו למחסן הובלאביזרים ישן ו

   249 יח' 

 לא לסכום   0 ש"ע ךשעות עבודה רג'י חשמלאי מוסמ 08.05.0010

 לא לסכום   0 ש"ע שעות עבודה רג'י עוזר חשמלאי 08.05.0020

)עבור בכללותו  מתקן החשמלהעברת  08.05.0030
בדיקת בודק מוסמך/חברת כל מרכזיה( 

החשמל כולל בצוע כל ההכנות הדרושות  

כולל תאום הזמנת ותשלום לבודק, ליווי 
הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה  

טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או חומרי 
במידת הצורך לבודק.   ושתדרשעזר 

המחיר כולל גם את בצוע תיקון כל 

הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת 
 המתקן לפי דרישות הבודק. 

   5 קומפ'

( בחתך  XLPE) N2XYכבלי נחושת מסוג  08.06.0010

X2.53  ממ״ר קבועים למבנה, מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים 

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,  
 כדוגמת "ארכה" או ש״ע 

   3000 מטר 

 

 ע"י המזמין   ו. כמות מדויקת ומיקום התקנה ייקבעבלבד  גוף תאורה הנ"ל מיועד להתקנה בשבילי הביטחון –  1*
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 לפי מיקומיםבפרויקט טבלת העבודות הנדרשות 
 

 מספר עמוד מס'
פירוק פנס 

 ןיש
פירוק זרוע 

 נהיש
התקנת פנס 

 חדש
וע התקנת זר
 חדשה

החלפת מגש 
 םאביזרי

   18מרכזיה  - 03שכונה 

 1 בודדת 1 - 1 18-1-1 1

 1 בודדת 1 - 1 18-1-2 2

 1 בודדת 1 - 1 18-1-3 3

 1 בודדת 1 - 1 18-1-4 4

 1 בודדת 1 - 1 18-1-5 5

 1 90כפולה  2 1 2 18-1-6 6

 1 180כפולה  2 1 2 18-2-1 7

 1 בודדת 1 - 1 18-2-2 8

 1 בודדת 1 - 1 18-2-3 9

 1 בודדת 1 - 1 18-2-4 10

 1 בודדת 1 - 1 18-2-1 11

 1 בודדת 1 - 1 18-2-5 12

 1 בודדת 1 - 1 18-2-6 13

 1 בודדת 1 - 1 18-2-7 14

 1 בודדת 1 - 1 18-2-54 15

 1 בודדת 1 - 1 18-2-55 16

 1 בודדת 1 - 1 18-2-56 17

 1 בודדת 1 - 1 18-2-57 18

 1 בודדת 1 - 1 18-2-58 19

 1 בודדת 1 - 1 18-2-59 20

 1 בודדת 1 - 1 18-2-61 21

 1 בודדת 1 - 1 18-2-62 22

 1 בודדת 1 - 1 18-2-63 23

 1 בודדת 1 - 1 18-2-64 24

 1 בודדת 1 - 1 18-2-68 25

 1 בודדת 1 - 1 18-2-69 26

 1 בודדת 1 - 1 18-2-70 27

 19מרכזיה  - 03שכונה 

 1 בודדת 1 - 1 19-1-1 28

 1 בודדת 1 - 1 19-1-2 29

 1 בודדת 1 - 1 19-1-3 30

 1 בודדת 1 - 1 19-1-4 31

 1 בודדת 1 - 1 19-1-5 32

 1 בודדת 1 - 1 19-1-6 33

 1 בודדת 1 - 1 19-1-7 34

 1 בודדת 1 - 1 19-1-8 35

 1 בודדת 1 - 1 19-1-9 36

 1 בודדת 1 - 1 19-1-10 37

 1 בודדת 1 - 1 19-1-11 38

 1 בודדת 1 - 1 19-1-12 39

 1 בודדת 1 - 1 19-2-1 40

 1 בודדת 1 - 1 19-2-5 41

 1 בודדת 1 - 1 19-2-6 42

 1 180כפולה  2 1 2 19-2-7 43

 1 בודדת 1 - 1 19-2-8 44

 1 90כפולה  2 - 1 19-2-9 45
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 1 בודדת 1 - 1 19-2-10 46

 1 בודדת 1 - 1 19-2-11 47

 1 בודדת 1 - 1 19-2-14 48

 1 בודדת 1 - 1 19-2-15 49

 1 90כפולה  2 - 1 19-2-16 50

 1 בודדת 1 - 1 19-2-17 51

 1 בודדת 1 - 1 19-2-18 52

 1 בודדת 1 - 1 19-2-19 53

 1 בודדת 1 - 1 19-2-20 54

 1 בודדת 1 - 1 19-2-21 55

 1 בודדת 1 - 1 19-2-22 56

 1 180כפולה  2 - 2 19-2-23 57

 1 בודדת 1 - 1 19-2-24 58

 1 בודדת 1 - 1 19-3-1 59

 1 180כפולה  2 - 2 19-3-2 60

 1 בודדת 1 - 1 19-3-17 61

 1 בודדת 1 - 1 19-3-18 62

 1 בודדת 1 - 1 19-3-19 63

 1 בודדת 1 - 1 19-3-20 64

 1 בודדת 1 - 1 19-3-21 65

 1 בודדת 1 - 1 19-3-22 66

 1 בודדת 1 - 1 19-3-23 67

 1 בודדת 1 - 1 19-2-24 68

 1 בודדת 1 - 1 19-2-25 69

 20מרכזיה  - 03שכונה 

 1 בודדת 1 - 1 20-1-1 70

 1 בודדת 1 - 1 20-1-2 71

 1 בודדת 1 - 1 20-1-3 72

 1 בודדת 1 - 1 20-1-4 73

 1 בודדת 1 - 1 20-1-5 74

 1 90כפולה  2 - 1 20-1-7 75

 1 בודדת 1 - 1 20-1-18 76

 1 בודדת 1 - 1 20-1-19 77

 1 90כפולה  2 - 2 20-1-20 78

 1 180כפולה  2 - 1 20-1-21 79

 1 בודדת 1 - 1 20-1-22 80

 1 בודדת 1 - 1 20-1-23 81

 1 בודדת 1 - 1 20-1-24 82

 1 90כפולה  2 1 2 20-1-25 83

 1 90כפולה  2 - 1 20-1-26 84

85 20-1-27 2 - 2 (156W) - 1 

86 20-1-28 2 - 2 (156W) - 1 

87 20-1-29 2 - 2 (156W) - 1 

88 20-1-30 2 - 2 (156W) - 1 

89 20-1-31 2 - 2 (156W) - 1 

90 20-1-32 2 - 2 (156W) - 1 

91 20-1-33 2 - 2 (156W) - 1 

92 20-1-34 2 - 2 (156W) - 1 

93 20-1-35 2 - 2 (156W) - 1 

94 20-1-36 2 - 2 (156W) - 1 

95 20-1-36/1 2 - 2 (156W) - 1 

96 20-1-37 2 - 2 (156W) - 1 
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 1 בודדת 1 - 1 20-2-1 97

 1 בודדת 1 - 1 20-2-2 98

 1 בודדת 1 - 1 20-2-3 99

 1 בודדת 1 - 1 20-2-4 100

 1 בודדת 1 - 1 20-2-5 101

 1 בודדת 1 - 1 20-2-6 102

 1 בודדת 1 - 1 20-2-7 103

 1 בודדת 1 - 1 20-2-8 104

 1 בודדת 1 - 1 20-2-9 105

 1 בודדת 1 - 1 20-3-1 106

 1 בודדת 1 - 1 20-3-2 107

 1 בודדת 1 - 1 20-3-3 108

 1 בודדת 1 - 1 20-3-4 109

 1 בודדת 1 - 1 20-3-5 110

 1 בודדת 1 - 1 20-3-6 111

 1 בודדת 1 - 1 20-3-7 112

 1 90כפולה  2 1 2 20-3-8 113

 1 180כפולה  2 1 1 20-3-9 114

 1 180כפולה  2 1 1 20-3-10 115

 1 בודדת 1 - 1 20-3-11 116

 1 180כפולה  2 1 2 20-3-12 117

 1 180כפולה  2 1 2 20-3-13 118

 1 180כפולה  2 1 2 20-3-14 119

 1 בודדת 1 - 1 20-3-25 120

 1 בודדת 1 - 1 20-3-26 121

 1 בודדת 1 - 1 20-3-27 122

 1 בודדת 1 - 1 20-3-28 123

 1 בודדת 1 - 1 20-3-29 124

 1 בודדת 1 - 1 20-3-29/1 125

 1 בודדת 1 - 1 20-3-30 126

 1 בודדת 1 - 1 20-3-53 127

 1 בודדת 1 - 1 20-3-54 128

 1 בודדת 1 - 1 20-3-55 129

 1 180כפולה  2 1 2 20-3-56 130

 1 בודדת 1 - 1 20-3-57 131

 1 בודדת 1 - 1 20-3-58 132

 1 בודדת 1 - 1 20-3-59 133

 1 בודדת 1 - 1 20-3-66 134

 1 בודדת 1 - 1 20-3-67 135

 1 בודדת 1 - 1 20-3-68 136

 4מרכזיה  –השופר, התוף, השמינית 

137 4-1-1 1 - 1 - 1 

138 4-1-2 1 - 1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 4-1-3 139

140 4-1-4 1 - 1 - 1 

141 4-1-5 1 - 1 - 1 

142 4-1-6 1 - 1 - 1 

143 4-1-7 1 - 1 - 1 

144 4-1-8 1 - 1 - 1 

145 4-1-9 1 - 1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 4-1-10 146

 1 בודדת 1 - 1 4-1-11 147
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 1 בודדת 1 - 1 4-1-12 148

 1 בודדת 1 - 1 4-1-13 149

 1 בודדת 1 - 1 4-1-14 150

151 4-1-18 1 - ( (55W1 - 1 

152 4-1-19 1 - 1 ( (S   - 1 

153 4-2-1 1 - 1 - 1 

154 4-2-2 1 - 1 - 1 

155 4-2-3 1 - 1 - 1 

156 4-2-4 1 - ( (55W1 - 1 

157 5-2-4 1 - ( (55W1 - 1 

158 6-2-4 1 - ( (55W1 - 1 

159 4-2-7 1 - ( (55W1 - 1 

160 4-1-8 1 - ( (55W1 - 1 

161 4-2-9 1 - ( (55W1 - 1 

162 4-2-10 1 - ( (55W1 - 1 

163 4-2-11 1 - ( (55W1 - 1 

164 4-2-12 1 - ( (55W1 - 1 

165 4-2-13 1 - ( (55W1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 4-2-14 166

 1 180כפולה  2 - 1 4-2-15 167

 1 בודדת 1 - 1 4-2-16 168

169 4-2-17 1 - ( (55W1 - 1 

170 4-2-18 1 - ( (55W1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 4-3-1 171

 1 בודדת 1 - 1 4-3-2 172

 1 בודדת 1 - 1 4-3-3 173

 1 180כפולה  2 - 1 4-3-4 174

 1 בודדת 1 - 1 4-3-5 175

 1 90כפולה  2 - 1 4-3-6 176

 1 בודדת 1 - 1 4-3-7 177

 1 בודדת 1 - 1 4-3-8 178

 1 בודדת 1 - 1 4-3-9 179

 1 בודדת 1 - 1 4-3-10 180

 1 בודדת 1 - 1 4-3-11 181

 1 בודדת 1 - 1 4-3-12 182

 1 בודדת 1 - 1 4-3-13 183

 1 בודדת 1 - 1 4-3-14 184

 1 בודדת 1 - 1 4-3-15 185

 1 בודדת 1 - 1 4-3-16 186

 1 90כפולה  2 - 1 4-3-17 187

 1 בודדת 1 - 1 4-3-18 188

 1 בודדת 1 - 1 4-3-19 189

 1 בודדת 1 - 1 4-3-20 190

 1 בודדת 1 - 1 4-3-21 191

 10מרכזיה  –, הר סרטבה, מדליקי משואות הר גדור, הר מכוור

 1 בודדת 1 - 1 10-1-2 192

 1 בודדת 1 - 1 10-1-3 193

 1 בודדת 1 - 1 10-1-7 194

 1 בודדת 1 - 1 10-1-8 195

 1 90כפולה  2 - 1 10-1-9 196

 1 בודדת 1 - 1 10-1-10 197

 1 בודדת 1 - 1 10-1-11 198
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 1 בודדת 1 - 1 10-1-12 199

200 10-1-24 1 - ( (55W1 - 1 

201 10-1-26 1 - ( (55W1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 10-2-1 202

 1 180כפולה  2 - 1 10-2-2 203

 1 בודדת 1 - 1 10-2-3 204

 1 בודדת 1 - 1 10-2-4 205

 1 בודדת 1 - 1 10-2-5 206

 1 בודדת 1 - 1 10-2-6 207

 1 180כפולה  2 - 1 10-2-7 208

 1 180כפולה  2 - 1 10-2-8 209

210 10-2-9 1 - ( (55W1 - 1 

211 10-2-10 1 - ( (55W1 - 1 

212 10-2-11 1 - ( (55W1 - 1 

213 10-2-12 1 - ( (55W1 - 1 

214 10-2-13 1 - ( (55W1 - 1 

215 10-2-14 1 - ( (55W1 - 1 

216 10-2-15 1 - ( (55W1 - 1 

217 10-2-16 1 - ( (55W1 - 1 

218 10-2-17 1 - ( (55W1 - 1 

219 10-2-18 1 - ( (55W1 - 1 

220 10-2-19 1 - ( (55W1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 10-3-2 221

 1 180כפולה  2 - 1 10-3-3 222

 1 בודדת 1 - 1 10-3-4 223

 1 בודדת 1 - 1 10-3-5 224

 1 בודדת 1 - 1 10-3-6 225

226 10-3-7 1 - ( (55W1 - 1 

227 10-3-8 1 - ( (55W1 - 1 

228 10-3-9 1 - ( (55W1 - 1 

229 10-3-10 1 - ( (55W1 - 1 

 1 בודדת 1 - 1 10-3-11 230

 1 בודדת 1 - 1 10-3-12 231

 1 בודדת 1 - 1 10-3-13 232

 1 בודדת 1 - 1 10-3-14 233

234 10-3-15 1 - ( (55W1 - 1 

235 10-3-16 1 - ( (55W1 - 1 

236 10-3-17 1 - ( (55W1 - 1 

237 10-3-18 1 - ( (55W1 - 1 

238 10-3-19 1 - ( (55W1 - 1 

239 10-3-20 1 - ( (55W1 - 1 

240 10-3-21 1 - ( (55W1 - 1 

241 10-3-22 1 - ( (55W1 - 1 

242 10-3-23 1 - ( (55W1 - 1 

243 10-3-24 1 - ( (55W1 - 1 

244 10-3-25 1 - ( (55W1 - 1 

245 10-3-26 1 - ( (55W1 - 1 

246 10-3-27 1 - ( (55W1 - 1 

247 10-3-28 1 - ( (55W1 - 1 

248 10-3-29 1 - ( (55W1 - 1 

249 10-3-30 1 - ( (55W1  1 90שתוצר 
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 רשימת מסמכים ואישורים שעל המבקש לספק יחד עם הצעתו 
 

 ימצא  ובאם ,בטבלה כנדרש  שהוגש לחומר המתאים המסמך צירוף את √ -ב  לאשר המבקש על

 .להוסיף הערה יוסיפה בשדה המתאים לנכון

 

 מסמך/תעודה הנדרשת מס' 
אופן  
 הוכחה 

  √סימון 
על צירוף  
 המסמך

 הערות 

1 

)במקרה שהייצור בחו"ל(  מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת
לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו המורשה  

הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן תמיכה טכנית, שירות, 
 אספקת  

 . חלפים ואחריות

לצרף  
אי עמידה בתנאי זה =    מכתב 

 פסילת המציע 

 של הספק 2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות  2
 . הרלוונטיושל היצרן בתחום 

לצרף  
  תעודה 

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

  לצרף  . מפרטים ונוהלי הרכבה של גוף התאורה קטלוגים, 3
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

4 

ו/או   IESעם קובץ עקומה פוטומטרית בפורמט   CDדיסק  
LDT ( וגם פלט מודפסI-Table של אותן העקומה חתום )

ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי מעבדה מאושרת  
ISO17025  ( מבוסס על ערכים אבסולוטייםAbsolute 

Photometry  פורמט הקבצים יאפשרו ביצוע חישובים .)
 . AGI32בתכנה 

  CDלצרף 
  ומסמכים

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

5 
 תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות גו"ת 

 כולל דרישות 2.3וחלק  1חלק   20המזווד לזרם המוצע בת"י 
 לכיסוי מזכוכית אם ישנו. 

לצרף את  
ת  ו התעוד

  הבדיקה 
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

  2.13חלק  61347  ישראלי תעודת בדיקת התאמה לתקן  6
 .  ""אביזרי הפעלה ובקרה לנורות

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

)הפרעות   2.1חלק    961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   7
 .(אלקטרומגנטיות מוקרנות

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
=  אי עמידה בתנאי זה  

 פסילת המציע 

  12.3חלק    961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   8
 ות מוליכות זרמי הרמוניות(. ע)הפר

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

  12.5חלק    961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   9
 (. שינויים רגעיים ,)הפרעות מוליכות

את  לצרף  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 
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)השפעה פוטו   IEC62471 תעודת בדיקת התאמה לתקן  10
 בלבד   EXEMPT ביולוגית( רמת

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

דרישות בטיחות ) IEC62031 תעודת בדיקת התאמה לתקן  11
 LED] מודולים של

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

  דרגת הגנה מפני ) IEC62262 תעודת בדיקת התאמה לתקן  12
 IK-09]  הולם מכני וזעזועים

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
בתנאי זה =  אי עמידה 

 פסילת המציע 

עמידות בפני  ) IEC68-2-6 תעודת בדיקת התאמה לתקן  13
 (. רעידות

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

)תאימות   IEC61000 תעודת בדיקת התאמה לתקן  14
 (.EMCאלקטרומגנטית 

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

 CRI80מעל  מקדם מסירות צבע 15

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

  שעות, 100,000לאחר   LM90פי -אורך חיים של ג"ת על 16
 .90%- שטף אור ל ירידת

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

 0.92- מ מקדם הספק בעומס מלא לפחות 17

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

 15%-בעומס מלא לא יותר מ THDרמת  18

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
בתנאי זה =  אי עמידה 

 פסילת המציע 
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 1+2 דרגת הגנה הלם חשמלי 19

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

 + C50° המקסימלית    טמפרטורת סביבה המותרת  20

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

 10KV רשת חדות לפחות מערכת הגנה מפני עליות מתח 21

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

ג"ת עשוי אלומיניום או סגסוגת מתכתית אחרת עם   22
  מסמכים מוליכות טרמית טובה 

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

בתנאי חוץ  UV בקרינה  החיצוניים עמידיםכל החומרים  23
  מסמכים  .בארץ

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

 IP66 דרגת הגנה 24

לצרף את  
התעודות  
הבדיקה  
של גוף  

התאורה  
 המציע 

 
אי עמידה בתנאי זה =  

 פסילת המציע 

25 
  הכולל קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע 

  הסברים, הוראות, נוהלי הרכבה, הפעלה שרטוטים , 
 ואחזקה שוטפת. 

לצרף  
  מסמכים

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

  מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או של 26
 התקנות גו"ת המוצע 

לצרף  
  מסמכים

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

לצרף   פוטומטריות   הצהרת המבקש על אימות עקומות 27
  הצהרה 

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 

28 

  פלט מודפס של חישובי תאורה + טבלאות התוצאות של 
החישובים למודלים אופייניים על פי דרישת נספח ג'  

"דרישות פוטומטריות" של מפרט תאורת רחוב "נתיבי  
 ישראל" 

לצרף  
  מסמכים

אי עמידה בתנאי זה =  
 פסילת המציע 
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