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   2' מסמ� ג
  המפרט המיוחד

  

   מתק� חשמל – 80פרק 
  כללי    08.01

 תאור העבודה  .א

, מתק� חשמל למחסומי� חשמליי�, ביצוע מתק� תאורת חו�נשוא פרק זה כוללות  הבודהע
 )בזק(תשתית מתק� רמזורי� ותשתית מתק� גל ירוק ותשתית מתק� תקשורת 

 

 תנאי ס� לקבל� המשנה לחשמל  .ב

בהתא� , בביצוע עבודות חשמלבעל רשיו� לעסוק מוסמ� ידי חשמלאי  על מתק� חשמל יבוצע
  . תקנות בדבר רשיונות –ד "לחוק החשמל תשי

חשמל להיות רשו� בפנקס הקבלני� לפי חוק רישו� קבלני� לעבודות המשנה לעבודות על קבל� 
ל סיווג בעכבישי� ורחובות ותאורת ל – 270ל סיווג מקצועי בע– 1969" ט"תשכהנדסה בנאיות 

   .לעבודות חשמל – 160מקצועי 
נשוא  עבודות החשמלהמתאי� להיק(  –בעל סיווג כספי  יהיה  משנה לחשמלהקבל� ה

   .ISO 9001אבטחת איכות ובעל אישור לעמידה בתק�  חוזה זה/מכרז

רשו� בפנקס צילו� רשיו� בר תוק( וצילו� יציג הקבל� משנה לחשמל , ע� הגשת ההצעה

 .ל"הנ 160"ו 270וצילו� אישור על הסיווגי�  ISO 9001עודת ת, הקבלני�

 
 

 עמידה בדרישות  .ג

 על כל ההוראות ,א והשרו�"בזק תת נציגי יולהנחיכל העבודה תבוצע בהתאמה לחוק החשמל 

המחייבי�  ובהתא� למפרטי�בהתא� לתקני� הישראליי� השוני� , ה�והתוספות שב
  :כדלקמ�

 

 2008חוק החשמל משנת  �

 על כל חלקיו 1220שראלי תק� י �

 מפרט טכני מיוחד זה �

 2008משרדית משנת "למתקני חשמל בהוצאת הועדה הבי� 08המפרט הכללי  �

 .2005בהוצאת הועדה הבי� משרדית משנת  18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  �

 דרישות חברת החשמל לישראל �

 מחלקת המאור, א"דרישות עיריית ת �

 מפרט טכני לעבודות תשתית חברת בזק �

 א"רמזורי� עת' דרישות נציגי מח �

 

  ל המוקד� עדי( על המאוחר"ברשימה כנ

 

 ושווה ער� סוג הציוד  .ד

עמודי , רמזורי�, לוחות חשמל ,מגשי�, זרועות, עמודי תאורה, חו�תאורה פי לרבות גוכל הציוד 
ו יסופק ',כבלי חשמל וכו, צנרת חשמל, תאי בקרה, 7' עמודי ג, עמודי שלט רחוב מואר, רמזור

  .כתב כמויותלזה והמיוחד הטכני הט מפרל, ה לתוכניותבהתא� לדג� ולתוצרת בהתאמה מלא
  

   . והמסמי� אותו למכרו לשווק הציוד מאת יצר�  אישורספק הציוד יציג 
 לתקופה של שנתיי� לפחות מיו�' חילו( וכושירות אספקת חלקי , תחייב לאחריותיציוד ספק ה

  .ל כדי לגרוע מאחריות הקבל� על פי חוזה זה"ספק כנאי� באחריות ה .�קמסירות המת
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על מנת להסיר  .י המפקח"עומראש ציוד שווה ער� בתנאי שיאושר בכתב  הציעלרשאי הקבל� 
  : ציוד שווה ער� יחשב ציוד השווה מבחינת התוכנות הבאות, ספק

  .איכות החומר ,הצור, פיזיות, מכניות, חשמליות, פוטומטריות .1

לתקני�  מוצעיתאי� הציוד ה, תק� ישראלי מתאי�  בהעדר ( ישראלי� הקה בתהעמיד .2
 . )בינלאומיי�

י "ל מייצר� מוכר ומאושר ע"תו השגחה של מכו� התקני� באר� או בחו בעליגופי התאורה  .3
 .בעל שרות שוט( ואמי� באר�והמזמי� 

  
תהיה סופית וללא  קביעתו ,למזמי�י קבל� תשמר "הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע ע

  . עוררי�
  

   ת חו"מתק� תאור    08.02

 כללי תאור העבודה .א

תכליתיי� מאלומיניו� "רביכלול עמודי תאורה  שינקי� משני צידיו' תאורת חו� לאור� רחמתק� 

 � :העבודה תכלול . וואט מטל הלייד קרמי 100ונורות  Q5מ וגופי תאורה מדג� "ס 18x18בחת

 

ות וכיסויי� כולל בורות לתאי ביקורת ויסודות לעמודי תאורה חציבה של תעל, חפירה.1
 .ומרכזיית מאור

 

 .ל"אספקה והנחת צנרת תאורה כולל מולי� הארקה חשו( בתעלות הנ.2

 

 .ל"השחלת כבלי חשמל בצנרת הנ.3

 

 .ביצוע יסודות לעמודי תאורה.4

 

 .אספקה והתקנה של בריכות בקרה לכבלי תאורה.5

  

 .זמני אספקה והתקנה של מתק� תאורה.6

 

 'גופי תאורה וכו, אספקה והתקנה של עמודי תאורה.7

 

 .למרכזיות תאורה חדשותיחידת פיקוד ובקרה  ,אספקה והתקנה של מרכזיית תאורה חדשה.8

 

 . י�שילוט רחוב מואר ספקה והתקנה עמודיא.9

 

 .גופי תאורה ואינסטלציית חשמל קיימת, פירוק עמודי תאורה קיימי� .10

 

 .י למתק� תאורה החדש"מוסמ� ובודק חח העברת ביקורת בודק חשמל.11

 

 .והמפקחא "מאור עיריית ת' מסירת מתק� תאורה לנציגי מח.12

 

 

 חפירה של תעלות וכיסויי� .ב

 1.2ובעומק עד ' מ 0.5ברוחב עד  בכלי� או בידיי�, בכל סוגי הקרקע חציבת תעלותאו /וחפירה 
 שירותי  הלוואי המפורטי� העבודה כוללת את כל. בהתא� לפרט שבתכנית באדמה תבוצענה' מ

  .עובי כל שכבה מ"ס 10בי� שתי שכבות חול דיונות  יונחוומולי� הארקה הצינורות . 08במפרט 
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הצינורות ל בכ .ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה הצינורות יהיו שלמי� לכל אורכ� 
  . קניי�בלי משיכה תו חיושחל

  
  
  
  
  

. 'או מחומר המובא מבחו� נברר נקי וכו/ו חוזרעל שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 
מהדקי� מכניי� קופצי� או ויברציוני� ועליו להיעשות תו�  ההידוק צרי� להיעשות בעזרת

  .יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, ע� סיו� עבודות התעלה.רציפות ואחידות
  

הדרגתי איטי  ופ�בא יעשה שינוי העומק, במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברי�
  .וללא כפופי� חדי�

  
, פתיחות במקומות שיש לבצע. מפקחהאי� לכסות את הצינורות והכבלי� ללא אישור מוקד� של 

אי� . באותו יו� יתוק� מיד אותו שטח שנפתח, של מדרכות וכבישי�', כיסויי� וכו, תיקוני�
עשוי סרטי אזהרה  יונחו לאור� התעלות .להשאיר בשו� מקרה תעלות או בורות פתוחי�

 40בעומק של  " י"חחכדוגמת  "סי ע� כיתוב בעברית ובערבית זהירות כבל חשמל .וי.מרצועת פי

  .הקרקע הסופיי�מ מתחת לפני "ס
  

י מודד מוסמ� לפי "מיקו� העמודי� וגובה הבסיסי� ע, הקבל� יסמ� בשטח את תוואי החפירה
כל עת את סימונ� של תוואי החפירה הקבל� יתק� ויחדש ב, התוכניות ולפי הוראות המפקח

  .ומיקו� העמודי� אשר שובשו מסיבה כלשהי
  

  . הבאו חצי/ידי המפקח ינת� לקבל� אישור לחפירה ו"רק לאחר אישור הסימו� ג� על
יקבע , שילוט רחובות מוארי�, המיקו� הסופי של עמודי התאורה מכווני התנועה המוארי�

י והסוג של מכווני התנועה המוארי� יהיה באישור המיקו� הסופ. בשטח בתיאו� ע� המפקח
  .המפקח

ביצוע שלא  .אי� לבצע יסודות לעמודי תאורה ללא אישור המפקח למיקו� הסופי של העמודי�
  .בהתא� לאמור לעיל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבל� וכל נזק שייגר� יזק( לחובתו

  
  :קי� הבאי�בהצטלבות צנרת חשמל ע� שרות אחר יש לשמור על המרח

  

 .מ"ס 20 –בהצטלבות בי� כבל חשמל לכבלי מתח נמו�   .א

 

 .מ"ס 50 –בהצטלבות בי� כבל חשמל לצינור מי� או ביוב  .ב

 

 .מ"ס 50 –או כבלי בזק /בהצטלבות בי� כבל חשמל לצנרת ו .ג

  
לשמור על ) לה שיי� השרות אותו יש לחצות(או הרשות /י המפקח ו"במידה וידרש ע

והדבר לא , יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיה�, חצייה אחראו אופ� /מרחק אחר ו
  .יהווה עילה לתוספת כספית

 

 צנרת חשמל  .ג

סוג  .י "ת, 532י "בדרישות ת ויעמודשרשורי דו שכבתי , סי קשיח.וי.מחומר פי תהיהצנרת חשמל 
צנרת החשמל תונח בתו� חפירות באדמה שתוכננה . הצינור יהיה בהתא� לתוכנית התאורה

' מ 6וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע ותגיע באורכי� של ) ראש פעמו�(כלול מצמד מראש ות
א "לוגו בע, ש� היצר�: בנוס( צנרת החשמל תכלול כיתוב בעברית ע� הנתוני� הבאי�. לצינור
סי .וי.יש לאטו� את קצות צינורות החשמל מסוג פי. שנת יצור וקוטר חיצוני, שבוע יצור, תאורה

הנכנסי� לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג שכבתי "קשיח ודו
  .פוליאורית� מוקצ( עמיד נגד אש

  

  גמר צינורות .ד
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במקרה שאי� אפשרות . למניעת כניסת חול ואבני� , קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה
ות לפח' מ 0.5יש להשאיר רזרבה באור� , בזמ� הנחת צינורות להכניס� לתו� תא או ארו�

מ מעל לפני "ס 20"הסימו� ימוק� כ. יש לסמ� את הצינור. ולאטו� את קצה הצינור או לכופפו
  .כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשול� תוספת. הקרקע
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  )גובי�(גמר הצינורות בשוחות   .ה
מ "ס 15הצינורות המגיעי� לתאי� יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהי� מתחתית התא 

  .מ"ס 10"ות הצינורות יבלטו בתו� הגובי� ולא יותר מקצו. לפחות
יש לבצע עטיפת בטו� מסביב לצנרת בכניסה לתא ה� בצידו הפנימי והחיצוני ולצור� מניעת מי� 

את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטו� בעזרת פקק אטימה מתאי� לצינור או . ומכרסמי�
חבל משיכה ' מ 1"טימה יש להשאיר כלאחר הא. בחומר מסוג פוליארית� מוקצ( עמיד נגד אש

כל זה כלול . מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האט� וחוטי המשיכה יהיו קשורי�
  .ל"במחירי הירידה ולא תשול� תוספת בגי� עבודות הנ

 

 מולי� הארקה מנחושת .ו

)  בתוכ� אול(לצינורות במקביל  –ר יותק� בחפירות חופשי "ממ 35מולי� הארקה שזור מנחושת 

, אלא, חיתוכו האביזרי� שבעמוד ללאפרט לקטעי� של מעברי כביש המולי� יוחדר עד לתא  "
או  ולהמשיכו לעמוד לפחות ביסוד מ"מ 29בקוטר נפרד מריכ( י קיפולו והשחלתו בצינור "ע

ומותק�  יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאי�הארקה מולי� . לחיבור הבא
  .בלח�

 

 'מ 6יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  .ז

. פרטי�תאורה תוכנית בבהתא� למידות המצוינות יסודות לעמודי תאורה מתוכנני� יהיו .1

מ "ס 10יש לחפור , במידה ותחתית חפירת הבור לש� יציקת היסוד איננה חול או כורכר

 .המחיר נכלל במחיר היסוד, ולמלא שכבה זו בחול, נוספי�

לש� קביעת המקו� המדויק של " כיסא"מרותכת מגולוונת וומסגרת מתכתית יש להכי� תבנית 
יהיו כ� שיהיו מאונכי� ומותאמי� למרחקי� של החורי� בפלטות היסוד , ברגיי היסוד

  .מגולווני�
  

לש� העברת " מגנו�"שכבתיי� מדג� "דויוכנסו צינורות שרשוריי�   30 "מסוג בבתו� היסוד 
, הדרושי� וברדיוסי� מקסימליי� עבור מוליכי הארקה לכיווני� וכ� צינורות מריכ( הכבלי�

צינורות  2יוכנסו , בעמודי� קיצוניי� ופינתיי�. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לש� כניסת�
כל הצינורות . יסודהנוספי� ברזרבה להעברת כבלי� נוספי� בעתיד ומחיר� כלול במחיר 

שרוולי�  העבודה תכלול .היציקה י היסוד בשלבימ מפנ"ס 20 "כיקשרו יחד במרכז וה� יבלטו 

ממולאי� גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטו� ופגיעות  RADOLID)"  (רדוליד"פלסטיי� מדג� 

ל "מחיר כל הנ .לא יהיה הבדל מחירי� בי� יסוד עמוד בגינה לבי� יסוד עמוד בריצו( .אחרות
  .כלול במחיר היסוד

 

מאור ' דות לעמודי תאורה מתוכנני� ע� נציגי מחעל קבל� לתא� שבוע מראש סימו� יסו.2
 .על מנת לקבל את אישור� והמפקחא "עיריית ת

עמוד תאורה מכל סוג המתואר לתוכנית יסוד לאישור המפקח להביא על הקבל� לתכנ� ו.3
 .רשוי מטע� הקבל�ממהנדס בניי�  י "תכנו� היסודות יבוצע ע. בתוכניות תאורה

  .יסודל כלול במחיר ה"מחיר כל הנ



 

 

30

  

 בריכות מעבר לכבלי חשמל .ח

 הבריכות יהיו בטו� .ובריכות בקרה בהתא� למפורט בתוכניות, הבריכות ישמשו בריכות מעבר

ע� מכסה מרובע  'מ 1.5מ ובעומק עד "ס 80, מ"ס 60בצורת צינור בקוטר  –  658י "טרומיות בת

טו�  40 "� במדרכה וטו 12.5בעל חוזק של ) תאורה( א"יריית תוסמל של ע 489ר "תממתכת 
  .בהתא� לתכניות התאורהבמסעה 

  
  .החיבור בי� הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדי� או בשיטת תקע שקע

  .מ ותצוידנה במוצא לצור� ניקוז"ס 15הבריכות תונחנה על שכבת חצ� בעובי 
  

ינורות וכל חיבור צ, התקנתהמ באזור גינו� כולל את "ס 15מחיר הברכה ע� הגבהה מבטו� בגובה 
  . יתר החומרי� הדרושי� לביצוע העבודה

והאביזרי� הכלי� , כל חומרי העזר, חציבה בכלי� או בידיי�/העבודה כוללת את החפירה
  .הדרושי�

 

 עמוד רב תכליתי מאלומיניו( .ט

 מבנה העמוד.1

  .מ"מ 180x180במידות חיצוניות ) אקסטרוזיה(פרופיל משו� מאלומיניו� בשיטת השיחול 

, התקנת אביזרי� נלווי� כגו� רמזורי�, המאפשרי� בי� השאר Tחריצי  2 בכל צלע

  .'תמרורי� וכו, מצלמות רמזורי�, זרועות לגופי תאורה, באנרי�, דגלוני�, אשפתוני�
לכבלי תקשורת ) תאורה(מבנה החלל הפנימי של העמוד יאפשר הפרדה מלאה בי� כבלי חשמל 

  .ובקרה
  . האחד לתאורה והשני לבקרה ותקשורת, י�בחלקו התחתו� של העמוד שני פתח

  י אומי� קפיציות "אופ� חיבור האביזרי� לעמוד יתבצע בצורה סמויה ע

T-slot nut with spring ball) (המאפשרות התקנת� בכל גובה ללא חשש לנפילת� .  
  .ראש העמוד יותא� לקליטת זרועות לגופי תאורה

  .רמת גימור גבוהה ביותרכל תושבות ואביזרי החיבור יעובדו מכנית ב
  

יהיו עמודי� מסוג ' מ 2.5משולבי� ע� זרועות שוט לרמזורי� באור� עמודי תאורה .2

HD )פרופיל מחוזק(. 

 

 STDעמודי תאורה ורמזורי� לא משולבי� ע� זרועות שוט לרמזורי� יהיו מסוג .3

 ). פרופיל רגיל(

 

  .2 –חלק  812העמודי� יעמדו בדרישות תק� ישראלי .4

 

 :כדלקמ� צביעת עמודי אלומיניו� בסביבה ימית לפי שיטת מטלוניקהנוהל .5

 

  :הכנת השטח
  . יש לשטו( ולנקות מלכלו� ושומ�

  . SA 2לפי תק� בינלאומי וי חול קלאחר מכ� יש לבצע ני

  . בגמר הניקוי יש לבצע שטיפה או ניקוי אוויר
  .גמר הניקוישעות מ 4 "יש לייבש היטב ולהתחיל בצביעת צבע היסוד לא יאוחר מ

  
  :צבע יסוד

אפוקסי נטול כרומטי� : כמו, בצבעי יסוד אפוקסי שמתאימי� לאלומיניו�יש להשתמש 

, 2573022ט "בתוספת מקשה מקשמופיע בגווני אפור או לב� , 8503501ט "מק ICIמתוצרת 
י ד( הסבר "ועפ 210770ט "י ד( הסבר טכני או ביסוד קומפר פרימר מק"ועפ 1:4ביחס של 

  . טכני
  .מיקרו� 60עובי הצבע 
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  :צבע עליו�

או ספקטרו�  RALבהתא� לגוו� שנבחר מתו� קטלוג צבעי  ICIאקרילי של מסוג פוליאריט� 

  . מיקרו� 70עובי הצבע העליו� . ני� מתכתיי� בגימור מבריק או משי לפי דרישהגווכולל 
  

  .יש להשתמש בכלי� מתאימי� לסוג העמוד המיוחד
  

  :פנימי של העמודצביעת החלק ה

  .SA2ניקוי חול   .א

  .טמבור EA9יסוד אפוקסי   .ב

  .בגוו� שחור טמבור HE55עליו� אפוקסי אפראלסטי  .ג

   ,מיקרו� 200ס� עובי הצביעה בחלק הפנימי של העמוד   .ד
  .מיקרו� 400בבסיס העמוד יצבע בעובי 

  

 הנחיות לפני התקנת עמודי תאורה חדשי(.6

יעשו בתו� הפתחי� בעמודי התאורה . י�העמודי� יכללו פתח עבור דלת מגש חיבור  .א
 .א"עיריית תמאור ' סידורי� נאותי� להרכבת מגשי אביזרי� כמקובל על נציגי מח

 

לש�  "U"  בצורתבתו� פתח דלת בעמודי התאורה יעשה סידור מתאי� לתפיסת פלח פלדה   .ב

 .פליזע� או� עשוי  3/8"תפיסת בורג הארקה מפליז בקוטר 

 

 כאשרע� ברגי� אל� שקועי� מנירוסטה  לי� דלתות מאלומיניו�עמודי התאורה כול .ג
 .הברגי� יטבלו בגריז סמי� בחלק� הפנימי

 

 1חלק  1225ברגי עיגו� יהיו עשויי� מפלדה מגולוו� ויהיו בקוטר בהתא� לתק� ישראלי   .ד
 .ובהתא� להוראות ייצר� העמודי� ותוכנית תוארה פרטי�

 

ישראלי על כ� ונושאי� תו תק� מ "ס 30באור� " בויעישרוול "עמודי התאורה יכללו כל  .ה
 .הישראלי ולדרישות שבמפרט זהי מכו� תקני� מורשה ונמצא מתאי� לתק� "שנבדק ע

 

ובעל אישור על   , ידי מכו� התקני� הישראלי ובפיקוחו"העמודי� יבוצעו במפעל מאושר על .ו

 .ISO 9002עמידה בתק� אבטחת איכות 

 

במהדורתו  812' מסת הכלליות של התק� הישראלי לעמודי התאורה העמודי� יעמדו בדרישו  .ז
 גובה בצרו(' מ 6עד  אזרחי לעמודי�י מהנדס "הקבל� יספק תוכניות מאושרות ע, החדשה

ל "כל הנ  .בראש בסוג אופי הקרקע וכמות הפנסי�בהתחשב  –יציקת הבסיס /נחיות בנייתה
 .ח הקבל�"תהייה ע) במידה ותידרש(בדיקת הקרקע כלול במחירי היחידה לרבות 

 

בצורה אנכית העמודי� יוצבו . עמודי התאורה יוצבו א� ורק בעזרת כלי� מכניי� ומנופי�  .ח
 .בעזרת מערכת האומי� והדיסקיות שיהיו מגולווני�

 

והאומי� כולל לאחר הצבת העמודי� ומתיחה סופית של האומי� יכוסו ימרחו ברגי היסוד   .ט
יש לשפו� זפת חמה על כל . ( יוטהיזוק באריקוט שחור ע� הגנה בבד פלטת העמוד ושרוול ח

לאחר מכ� , )בתו� עמוד התאורה עד תו� שרוול עיבוי פלטת עמוד התאורה ועל חלק הפנימי 
 .את המרווח בי� פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה גראוטינגיש למלא בבטו� 
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 3: ודל הספרות ג:  מספר העמוד. בלתי מתקל(כל עמוד יצבע בצבע   .י
 .'מ 1.7גובה המספר מעל פני השטח , מ"ס

  
  
  
  

 

ולא , ל כלולות במחירי היחידה של סעי( יסוד עמוד תאורה ועמוד תאורה"כל העבודות הנ .יא
 . ל"תשול� שו� תוספת כספית בגי� העבודות הנ

 

לט אחת מכל עמוד תאורה קומפקבל� להביא דוגמה ה על ,לפני תחילת ייצור עמודי התאורה .יב
 .תאורה  ובהתא� לתוכנית פרטי והמפקח, א"מאור עיריית ת' לאישור של נציגי מח

 

 יוד ההדלקהצ .י

, ייכלל כאמור לעיל בתו� הגופי�' מ 10ציוד ההדלקה לגופי תאורה על עמודי תאורה בגובה עד 
  .ומהדקי� י�"מאזא� בפתח העמוד יותק� מגש חיבורי� שיכלול 

      
  .לפתחי� בעמוד כ� שתהיה גישה נוחה לכל הציוד מגשי האביזרי� ימוקמו ממול

  
 י"ת שני� אחריות 5ע� , ע"או ש "השופט"עי�"יהיו מתוצרת ו יכללו הגנה טרמית המשנקי�

 י"ת, לפחות 0.92מתאימי� לקבלת כופל ההספק של ע "או ש COMARהקבלי� תוצרת , 60923

61048.  

לעבודה ע� משנקי� שיסופקו  מותאמי�ע "או שמסוג  BAG-TURGIהמצתי� יהיו מתוצרת 

    .ויבטיחו את ההצתה מרחוק 1451 י"בתו� גופי התאורה ת
  

לחתכי   לכל הכבלי� ובהתא� " BC 3"דג� " SOGEXI"על המגש יותקנו מהדקי תוצרת 

עבור חרסינה כולל מהדקי , צבעי המהדקי� חרסינה יהיה בהתא� לצבע גידי כבל חשמל,הגידי� 
כל המחזיקי� . ושלוות עבור כבלי� הנכנסי� ויוצאי� מהעמוד וכ� חיזוק, חיבורי הפנסי�

  ,ישולטו בצורה ברורה וברת קיימא בציו� המעגלי�

לכל נורה  KA10כושר ניתוק "C"או B” "טיפוס ' א 10 י�"מאזעל המגשי� יותקנו . 'הפזות וכו

  .רזרבי  בכל עמוד תאורה עבור ריהוט רחוב ז"ומא
 ברגי� 10ע� מ "ס 20 באור� מנחושתמצופה בדיל ה מגשי האביזרי� יכללו פסי הארק

  . MERLIN GREAN, HAGER, ABB'י� יהיו תוצרת חב"המאז .ודסקיות

  
לנציגי ו המפקחאביזרי� לאישור לפני הזמנת הציוד על הקבל� להציג דוגמא של מגש 

א לצור� קבלת אישור� לפני אספקה של כל המגשי� לשטח "מאור עיריית ת' מח
  .הפרויקט

 

 בלי חשמלכ .יא

והמוליכי� יהיו עשויי� מנחושת  547תק� ישראלי ) XLPE )N2XYכבלי החשמל יהיו מטיפוס 

ובהתא� לחת� המופיע בתוכניות החשמל ויכללו מפצל מתכוו� על גידי הכבל בכניסה לכל עמוד 
י שימוש בחוט משיכה תיקני "השחלת כבלי� בצינורות תעשה ע.  'מרכזיית תאורה וכו, תאורה
  .ל בצינור לפני הכבלשהושח

 

 צנרת חשמל  .יב

 תעמודע ו"שרשורי דו שכבתי מסוג מגנו� או ש, סי קשיח.וי.מחומר פי תהיהצנרת חשמל 
צנרת החשמל תונח . סוג הצינור יהיה בהתא� לתוכנית התאורה 4519י "בדרישות ת

וחיבורה יהיה ) ראש פעמו�(בתו� חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול מצמד 
בנוס( צנרת החשמל תכלול כיתוב . לצינור' מ 6קע תקע ותגיע באורכי� של באמצעות ש

שנת יצור וקוטר , שבוע יצור, א תאורה"לוגו בע, ש� היצר�: בעברית ע� הנתוני� הבאי�
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שכבתי "סי קשיח ודו.וי.החשמל מסוג פי יש לאטו� את קצות צינורות . חיצוני
תאורה בחומר מסוג פוליאורית�  הנכנסי� לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי

  .מוקצ(
  

 בודק חשמל .יג

תא� זאת ע� יי לפני הפעלת מתק� תאורה החדש ו"חחבודק זמי� בודק חשמל מוסמ� או יקבל� 
  . כשבוע מראשוהמפקח א "מאור עיריית ת' נציגי מח

ח ולקבל אישור בודק חשמל "במידה ויתגלו ליקויי� בזמ� הבדיקה על קבל� החשמל לתק� ע
�  . י לכשירות מתק� תאורה החדש"או בודק חח מוסמ

  
  
  
  

  
מאור עיריית ' י מוסמ� לנציגי מח"עביר העתק אחד מאישור בודק חשמל או בודק חחיקבל� 

  .ולמפקח א"ת
  .את מקור ההזנה ואת הצרכ� הבודק יבדוק ג� 

  
  

  'א 3X125מרכזיית תאורה סטנדרטית עד גודל חיבור   .יד

ותא שני עבור , תא פרטי עבור מרכזיית תאורה: מרכזיית התאורה תכלול שתי תאי� .1
מאור ' הארו� יבוצע בהתא� לתוכניות ובהתא� לדרישות נציגי מח. י  "ארו� מניה חח

מ "מ 2יהיה בנוי ממתכת מגולוונת בעובי  המבנה המרכזיי. והמפקחיפו  "א"עת
תאי� ע� דלתות נפרדות וצבוע בשיטה אלקטרוסטטית בתנור ובגוו�  2 "ומחולק ל

RAL7032. 

 

ומאחורי פנלי� מפח מגולוו�  DINכל אביזר וציוד חשמלי בארו� החשמל יותק� על פסי  .2

על הפנלי� יורכבו שלטי� מסנדבי� חרוטי� ע� כיתוב . קפיצי� 4י "הניתני� לפירוק ע
 .בהתא� לתוכנית ותפוסי� ע� ברגי� לפנלי�

 

 :ציוד ואביזרי� מותקני� בתא מרכזיית מאור .3
 

 המפסק,  NS160N/D125טי ראשי מסוג קומפקטי מפסק זר� אוטומ )1

 .תרמית ואלקטרונית, הראשי יכלול הגנה מגנטית

 .'א 160פסי צבירה יהיו לזר� עד  )2

 .רי�'תוצרת חברת מרלי� ג QCמדג� " ווסינגהאוז"י� יהיו מסוג "המאז )3

 .ABBהמגעני� יהיו מתוצרת  )4

 .שעות מתוצרת גרסלי� 48תוכניות אנלוגי ע� רזרבה  2שעו�  )5

או מדג�  LUMANADAR 2001תא פוטו אלקטרי יהיה ע� סיב אופטי מדג�  )6

110LU תוצרת חב 'NEBEHT וע� אפשרות כיוו� הרגישות לעוצמת אור. 

 .ומפסק גבול 9Wניסקו ' תוצרת חב PLגו( תאורה פלורסצנטי ע� נורה מדג�  )7

 

הדקי� בהתא� לחת� כבלי חשמל הנכנסי� למרכזיה , פס הארקה, פס אפס )8
 .אי�והיוצ

 .א"מאור עת' קבלי� בהתא� לדרישה מח )9

 .אס.סי.פי' יחידת קצה פיקוד מרחוק תוצרת חב )10

 .COMPLEE' מכשירי מדידה תוצרת חב )11

  

 פסי צבירה .טו

פסי הצבירה יוגנו לכל , ידי כבלי� מבודדי�"כל החיבורי� בי� פסי הצבירה ובי� הציוד יהיו על

  .1.5XInחת� פסי הצבירה יהיה , עומק הלוח ומהצדדי�
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 שלטי סימו�  .טז

יותקנו    לציוד הפסקה ראשי. לכל מפסיק ראשי ומפסק זר� חצי אוטומטי יותק� שלט סימו�
  .ל"מכשירי� יותקנו שלטי סימו� כנ/לכל שדה מאור. שלטי� בגוו� שחור

 .מ"ס 10.5 –לזיהוי ש� הלוח ומספרי מעגלי� המזיני� אותו יותקנו שלטי� בגוו� שחור גודל 
  .ברגי פטנט או מסמרות י"ה עחיזוק השלטי� יהי

התקנת  :בלוחות הניזוני� ממקורות אספקה שוני� יותקנו שלטי� בגווני� שוני� לפי הכלל הבא
  .השלטי� לפי פירוט לעיל לא תשנה מחירי היחידה
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 הציוד בלוחות החשמל .יז

 רשימה של כל סוגי , לאישור המפקח, ימי� ממועד צו התחלת העבודה 7להגיש בתו� על הקבל� 
, כולל מספרי קטלוגי�, בכתב הכמויות או במפרט שלא פורטו במפורש, הציוד המוצעי� על ידו

  .'תכונות חשמליות וכו, תוצרת
  .על הציוד להיות מטיב מעולה וידוע ע� אספקת חלפי� מובטחת

אר� מערב  או מכו� תקני� של/כל הציוד יהיה מסוג מאושר על ידי מכו� התקני� הישראלי ו
    .והמיוצג באר� על ידי מפעל המספק חלקי חילו( ותחזוקה שוטפת, ב"ארה אירופית או

  .יוד אחר מאושרצי המפקח יוחל( ב"ציוד אשר לא יאושר ע
  

  :משני צידי הרחוב לאור� רחוב שינקי� יוז� חשמלית כדלקמ�מתק� תאורה החדש 
  
משני מעגלי  יוז� " שינקי� קטע אלנבי עד יוחנ� הסנדלר' עמודי תאורה מתוכנני� רח. 1

  . 'ורג'המל� ג' רחהנמצאת במדרכה מזרחית  17' תאורה מרכזיית תאורה חדשה מס
  
יוזנו משני , פיירברג' קטע יוחנ� הסנדלר ועד רח " שינקי�' עמודי תאורה מתוכנני� רח. 2

מעגלי תאורה חדשי� מרכזיית תאורה חדשה שתוחל( במקו� מרכזיית תאורה 
  . גינת שינקי� 337' קיימת מס

  
יוזנו משני מעגלי , קטע פיירברג ועד רוטשילד "שינקי�' עמודי תאורה מתוכנני� רח. 3

כאשר באחריות קבל� החשמל להתחבר לעמודי , פיירברג' תאורה קיימי� ברח
  . א"מאור עת' פיירברג בתיאו� ופיקוח של נציגי מח' תאורה קיימי� ברח

  
יוזנו חשמלית , יהודה הלוי "לדקטע רוטשי " שינקי�' עמודי תאורה מתוכנני� רח. 4

מאור ' רוטשילד בתיאו� ופיקוח של נציגי מח' משני מעגלי תאורה קיימי� בשד
 . א"עת

  
  

  מחסומי( חשמליי(   08.03      
  

  חשמל המתק�   .א

 

תק� חשמל למחסומי� חשמליי� לאור� רחוב שינקי� יכלול את המחסומי� החשמליי� על מ
  . חשמלי בי� מחסומי� חשמליי� לעמודי רמזור למיניה�פיקוד , ארונות חשמל, כל תכולת�

 

  תכולת העבודה  .ב

 

 . חציבה של תעלות וכיסויי� כולל בורות לתאי ביקורת, עבודות חפירה .1

 . ל"אספקה והנחת צנרת חשמל בתעלות הנ .2

 . ל"השחלת כבלי חשמל כולל מולי� הארקה בצנרת הנ .3

 . אספקה והתקנה של בריכות בקרה לכבלי חשמל .4

 .והתקנה של לוחות חשמלאספקה  .5

  .אספקה והתקנה של מחסומי� חשמליי� וביצוע נישות בטו� עבור המחסומי� .6

  .פיקוד חשמלי בי� מחסומי� חשמליי� לבי� עמודי רמזור למיניה� .7

 . י למתקני החשמל"העברת ביקורת בודק חשמל מוסמ� ובודק חח .8

           .  מסירת מתק� החשמל לנציגי המזמי� ומתכנ� החשמל .9

  
  

  חפירה וחציבה של תעלות וכיסויי�   .ג
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באדמה תבוצענה בהתא� ' מ 1.5ובעומק עד ' מ 0.5 ברוחב עד חפירה וחציבת תעלות     

הצינורות . 08שירותי  הלוואי המפורטי� במפרט  העבודה כוללת את כל. לפרט שבתכנית

� לכל הצינורות יהיו שלמי. עובי כל שכבה מ"ס 10יונחו בי� שתי שכבות חול דיונות 
  . חבלי משיכה תקניי�בכל הצינורות יושחלו  .אורכ� ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה

  
ההידוק צרי� להיעשות בעזרת מהדקי� . על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר    

ע� סיו� עבודות . מכניי� קופצי� או ויברציוני� ועליו להיעשות תו� רציפות ואחידות
  .ולנקות את השטח לגמרייש ליישר , התעלה

יעשה שינוי העומק באופ� , במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברי�    
  .הדרגתי איטי וללא כפופי� חדי�

  
מאור ' מפקח חשמל מטע� מחאי� לכסות את הצינורות והכבלי� ללא אישור מוקד� של     

, של מדרכות וכבישי�', כוכיסויי� ו, תיקוני�, במקומות שיש בה� לבצע פתיחות. א"עת
אי� להשאיר בשו� מקרה תעלות או בורות . יתוק� מיד אותו שטח שנפתח באותו יו�

מ מתחת "ס 30בעומק של  " י"חחכדוגמת  "לאור� התעלות יונחו סרטי אזהרה  .פתוחי�

  .לפני האדמה
  

ת במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבל� לתא� זאת מראש ע� מחלק    
  א "תיאו� הנדסי עת' של מחוכ� ע� המשטרה ולקבל היתר , הדרכי� ומחלקת התנועה

, הדרכי�' או כבישי� יבוצע לפי ההוראות של מח/תיקו� מדרכות ו. לעבודות אלה מראש    
  .א"עת

 

   בריכות מעבר לכבלי חשמל  .ד
         

  .ובריכות בקרה בהתא� למפורט בתוכניות, הבריכות ישמשו בריכות מעבר

ע�  'מ 1.5מ ובעומק עד "ס 80, מ"ס 60בצורת צינור בקוטר  –יכות יהיו מבטו� הבר

טו�  40 "טו� במדרכה ו 8בעל חוזק של  ) חשמל(א "מכסה  מרובע ממתכת וסמל של עת
  . מתק� החשמלבהתא� לתכניות במסעה 

  

  עמוד מחסו( חשמלי  .ה
    

תוצרת  K-4רמת מיגו�  " BLG-02-EH-L דג�   STEEL-ST52 עמוד מתכתי מסוג  .1
 .ע"ישראל או ש" אלגותי�"' חב

 אישור מבח� התרסקות ממכו� מורשה  .2

 .מ"מ 20מ עובי "מ 700גובה * מ "מ 217קוטר : מידות  .3

 .ש"קמ 50ג במהירות "ק 6800משאית במשקל : עמידות  .4

 , ניקוז המי� ללא משאבה. יכול לפעול שקוע במי� IP68אטימה : מפרט  .5

   10°c to 70°c-טמפרטורה 

  Hz  3~230/400v 50משולש /כוכב :מתח

 'ש 3 " עליה:  מהירות הפעלה  .6
  'ש 2 "ירידה                    

 הפעלות בשעה 180: תדר הפעלה  .7

 .עי� דו קווית, תאורת לד, גלאי כביש: אביזרי בטיחות  .8

 . ) 316(  ציפוי נירוסטה)+גלוו� קר( אב�  פני� וחו� : גימור  .9

 לי אינטגרלי בתו� העמוד ללא צנרת שמ� או אוויר אלקטרו הידראו) מנוע( יח הנעה  .10

 )  UPS( .הורדה על ידי לחצ� בהפסקת חשמל: הפעלה ידנית  .11

כולל מקלדת אנטי פנל לחצני� , )מנעול רתק (  ארונות פיקוד ובקרה ננעלי�: פיקוד  .12
 .י הזמנה"במרחק מהעמודי� עפוודאלי  להקשת קוד מפעיל 

ושרי� חשמלית לארו� פיקוד החשמל המתוכנ� עמודי המחסו� החשמליי� יהיו מק  .13
להתקנה ברצועת שירות של המדרכות המתוכננות בכל צומת שה� מתוכנ� עמודי 

 .מחסו� חשמלי
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מחסו� חשמלי יגיעו ע� ארונות פיקוד של עמודי   .14
ציוד חשמלי לטובת אינטגרציה חשמלית בי� מנגנוני רמזורי� קיימי� ובי� עמודי 

' שינקי� וברחובות הניצבי� לרח' כנ� להתקנה לאור� רחשלט הכוונה מתחל( המתו
ארונות פיקוד של עמודי המחסו� יכללו את כל הציוד החשמלי המתוכנ� , שינקי�

 .בהתא� לתכניות לביצוע
  
  
  

 

 L -EH-02-BLGלעמודי( דג(  Bלוח פיקוד דג(   .15

 הרחבה בהתא� לכמות העמודי�+  PLCבקר �

 קונטקטורי� להפעלת כל עמוד בנפרד�

 ULרכיבי� בתק� �

 ממסרי� אינדיקציה לד כולל ידית נעילה�

 IP66לוח פיקוד �

 לוח פיקוד צבע בתנור�

 100x80x30מידות לוח פיקוד �

 מנעול מפתח ייעודי לדלת הארו��

 מפסק אינדיקציה לפתיחת דלת�

 גלאי כביש מאושר משרד התחבורה�

 380vמתח �

 )עמודי� למטה, עמודי� למעלה(חיווי למצב עמודי� �

 פונקציונאליבהתא� לאפיו� ) התניית הפעלת העמודי�(לשלט אלקטרוני  חיבור�
 .של מהנדס התנועה

  30- 70+טמפרטורה �

�UPS  הארו�(להורדת העמודי� בהפסקת חשמל כולל סוללות � )בתו

 מפתח להורדת העמודי� מהפסקת חשמל�

 :מקלדת הכוללת�
  )באמצעות הקשת קוד(ממסרי� להעלאה והורדת העמודי�  2

  )אי� אפשרות להקליד ללא זיהוי תג קרבה(רבה לזיהוי משתמש קורא ק
  
  

 גלאי לולאה בעל שני ערוצי(   .ו

 



 

 

38

 
  
   
  
  
  
  
  

  LD2גלאי כביש דג(   .ז

   

  .ע תומ� בשני ערוצי לולאת גילוי"או ש" אלגותי�"' ספק חב LD2גלאי דג� 
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  ל פיקוד מחסומי( חשמליי(ראשיי( עבור הזנות חשמל ללוחות חשמ לוחות חשמל  .ח
  

  מבנה הלוחות .1

ומפחי  ,מ"מ 2.5לוחות החשמל ייבנו בהתא� לתכניות ויבוצעו ממסגרת פלדה בעובי 
  .מ"מ 2בעובי של לפחות " דקופירט"ברזל 

ויכללו מקו�  ,י"אחד עבור צרכ� פרטי ואחד עבור מונה חח, יבנו משני תאי�הלוחות 

  .מפסקי� ומהדקי� 25%עד  שמור לתוספות

ג מסגרת "ג כל אחד מהתאי� יהיה סימו� ומספור של הפנלי� בהתאמה למיספור ע"ע
ובצבעי . סי.וי.שבלוח יהיו מסוג וחת� תקניי� ויצופו בבידוד פי כל המוליכי�הלוח 

ביניה� יסומנו כל המהדקי� בהתא�  בכדי לאפשר זיהוי ואבחנה  .היכר תקניי�
בכניסה (יסתיי� בסופית מבודדת  כל החיווט בלוח .למעגל אליו ה� מתייחסי�

  ).ציוד/ למהדקי� 
  

וכ� מעל כל מפסיק או נוריות יש להתקי� שילוט מתאי� מבקליט , בחזית כל לוח
  .סנדווי�

 

  .סטי� של תכניות 2מאחורי הדלת של נישה של כל לוח יותק� נרתיק שיכלול 
  :ולנההקבל� יביא לאישור לפני ביצוע תכניות מפורטות של הלוחות אשר תכל

תכניות חד קוויות , מהדקי�פרטי חזית , מבנה, מידות חיצוניות מחייבות, חלוקה
  .וכדומה

  
  .תכניות אלה יוגשו כאמור לעיל לאישור המזמי� לפני ביצוע העבודה

  

  . 08צביעת הלוחות תבוצע בהתא� לכללי הצביעה המפורטי� במפרט הכללי 

  

  פסי צבירה .2
פסי הצבירה . כבלי� מבודדי�ידי  " הציוד יהיו על כל החיבורי� בי� פסי הצבירה ובי� 

  . X In 1.5חת� פסי הצבירה יהיה  . יוגנו לכל עומק הלוח ומהצדדי�
  

  שלטי סימו� .3
  .לכל מפסיק ראשי ומפסק זר� חצי אוטומטי יותק� שלט סימו�  
  .ל"מכשירי� יותקנו שלטי סימו� כנ/לכל שדה מאור  
  .לוחהשילוט יכלול את יעוד המעגל ומספר ה  

  .י דרישת מתכנ� החשמל "שלטי אזהרה במידת הצור� יבוצע עפ -

  .א מהמעגלי� רק לאחר השחלת כבלי החשמל בשטח"שילוט וביצוע שילוט לכ -
  

  תיאור הציוד בלוחות .4
שלא פורטו במפורש , על הקבל� לפרט בהצעתו רשימה של כל סוגי הציוד המוצעי� על ידו

על הציוד . 'תכונות חשמליות וכו, תוצרת, לוגי�כולל מספרי קט, בכתב הכמויות או במפרט
  .להיות מטיב מעולה וידוע ע� אספקת חלפי� מובטחת

או מכו� תקני� של אר� /כל הציוד יהיה מסוג מאושר על ידי מכו� התקני� הישראלי ו
והמיוצג באר� על ידי מפעל המספק חלקי חילו( ותחזוקה , ב"אירופית או ארה מערב

  .שוטפת

 יהיו מדג�, א� לא סומ� במפורש אחרת, אמפר -40האוטומטיי� מעל לכל המפסקי� 

קילואמפר ויהיו  -25וכושר ניתוק ל, קומפקטי ע� מנגנו� יתרת זר� וקצר נית� לכיוו�

יהיו הגנות מגנטיות וטרמיות ' א 250ההגנות עד רי� 'ג"סימנס או מרל�,  ABBמתוצרת 

  .L.S.Iעלת פונקציות ב יכללו המפסקי� הגנה אלקטרונית' א 250ומעל 
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יהיו מסדרה ) י�"מאז(כל מפסיקי הזר� האוטומטיי� הזעירי� למעגלי� הסופיי� 

S270 תוצרת  ABB ,רי� ע� כושר 'או סדרות מקבילות מתוצרת סימנס או מרל� ג

  .10KA (IEC 898)ניתוק 

, ניקוולט מתוצרת  טלמכ 230סליל " AC/3"מגעני� יהיו בעלי אופיי� פעולה    "

ABB  סימנס או קלונקר מולר.  

  .או סימנס ABB, ויהיו מתוצרת טלמכניק "לד"מנורות סימו� יצוידו בנוריות   "  

, רי�'מרלי� ג, תוצרת סימנס Aאופיי�  30MAבעלי רגישות ממסרי פחת יהיו    "  

ABB או לגרנד.  

  ".פחית לוחצת"מסוג " וידמילר"או " פינקס"מהדקי� יהיו מתוצרת    "  
  אומרו�,פי� מתוצרת טלמכניק 14נשלפי� בעלי תושבות ממסרי� יהיו    "  
  .לא יורשה עירוב של מספר סוגי� כל הציוד בכל הלוחות יהיה זהה   "  

רי� או 'מרל� ג, ABBמתוצרת  מפסיקי הזר� יהיו לפתיחה וסגירה בעומס    " 
  .סוקמק

  

  יצר� הלוחות .5
לאחר  חות מנוסה בלוחות חשמל ורקהקבל� רשאי להזמי� את הלוחות אצל יצר� לו

המפעל יקי� מערכת איכות . קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמי� על בחירת היצר�

יצר� הלוחות יעמוד ויהיה מוסמ�  .ISO 9002י "לדרישת תק� ישראלי ת המתאימה
  .22י "לת

ובאות�  �המיוצרי� מאות� סדרות של חומרי גל(לכל לוח או לכל סדרת לוחות 
יצר� הלוחות תיק מסודר וממוספר לפי מספרו הסידורי  יפתח )שוטפי� ורתהליכי יצ

  :המתייחס לנושאי� אלו כל התיעוד  התיק יכיל את, של הלוח

, רכיבי וחישובי התוכ�, לרבות הגדרת חומרי�, כל השרטוטי� המתייחסי� ללוח  .א
 כמו כ� יהיה כלול אישור 

 .י מנהל המפעל"עהתוכ�   .ב

  .שמה� נבנה הלוח, מרי הגל�תיעוד המעיד על איכות חו  .ג

  .שהשתתפו ביצור הלוח, רשימת קבלני משנה מוסמכי�  .ד

  .1419ממצאי בדיקות של לוח החשמל לפי תקנת החשמל ותק� ישראלי   .ה

זיהוי מבקרי האיכות האחראיי� לקיו� הבקרה והבחינה  בשלבי� השוני� של   .ו
 ייצור הלוח ולרישו� ממצאי 

  .הבקרה והבחינה  

 .מנהל המפעלי "של לוח מוגמר ע) וההחתמה( תארי� קבלת האישור  .ז

  :בדיקת לוח החשמל במפעל היצר� יבוצע בשלבי� כמפורט   .ח
 בדיקת ציוד לפני חיווט   "

 בדיקה סופית לאחר חיווט -

  .י המזמי�"תארי� קבלת אישור והחתמה של לוח מוגמר ע  .ט
  

  
  ירוק*מתק� חשמל לרמזורי( ותשתית גל   08.04      

  כללי  .א
  . שינקי�' זורי� ותשתית מתק� לגל ירוק יבוצע לאור� רחמתק� חשמל לרמ

התקנה והפעלה של מתק� רמזורי� תהיינה בהתא� לתכניות והנחיות של נציגי , אספקה
  :ויכלול את העבודות כדלקמ� א"רמזורי� עת' מח

 .או חציבה תעלות הנחת צינורות ומולי� הארקה אופקי/חפירה ו.1

 . השחלת כבלי� בצינורות להזנה.2
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פנסי� וכל החיבורי� , כולל זרועות והרכבה והצבת עמודי� לרמזורי� חדשי� ספקהא.3
 .החשמליי�

 .אספקה התקנה וחיבור מערכת הארקה.4
  
  

 

 .מנגנו� רמזורי� קיי�, לעמודי רמזור קיימי�התחברות .5

 .של תאי בקרה לרמזורי� ולגל ירוקהתקנה ו אספקה.6

פיקוד חשמלית בי� עמודי רמזור למיניה� לבי� מתק� חשמל למחסומי� ביצוע מערכת .7
 . העברת ביקורת של מהנדס בודק למתק� חשמל לרמזורי�. חשמליי�

 
 

רמזורי� מתו� משנה לי קבל� "יבוצעו ע, ביצוע כל העבודות המפורטות במפרט המיוחד הזה  .ב
  .א"רמזורי� עת' מחי "ע � מאושרתרשימת קבלני

 

רי� וחלקי ציוד החדשי� יתאימו לתק� הישראלי לגבי כל חלק ואביזר החומרי� האביז  .ג
בהעדר תק� ישראלי יהיו החלקי� והאביזרי� מתאימי� לתק� . לגביו קיי� תק� ישראלי

ציוד או , אביזר, באמצעות המפקח כל סוג חומר מפקחהקבל� יאשר אצל ה. בינלאומי מוכר
  . חלקי ציוד לפני התקנת�

י מוסד מוסמ� שיבוצעו על חשבו� "או בדיקות החומרי� ע/ישורי� והמפקח רשאי לדרוש א
אביזר או ציוד כבלתי מתאי� ועל הקבל� , כמו כ� רשאי� לפסול כל חומר, הקבל� ובטיפולו

  . יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו
רשאי� לבקר בכל  א"רמזורי� עת' י נציגי מח"ו כל אד� אחר שהוסמ� לכ� עא/המפקח ו

להיכנס לבתי המלאכה  שלו וכל מקו� אחר שמייצרי� בו את הציוד , יצר�עת במפעלי ה
עבור העבודה לצור� בדיקת טיב החומרי� מה� מיוצרי� האביזרי� והציוד ולש� ביקורת 

  . על העבודה
  

 

   רשימת מפרטי( משלימי(  .ד
 

  :המפרטי� הבאי� העבודה תבוצע על פי 
  

  .א"רמזורי� עת' את מחאספקה והתקנה בהוצ –מתק� רמזורי�  "מפרט טכני.1

 

 –אג( התעבורה  "בהוצאת משרד התחבורה –מפרט כללי להצבה ואחזקה של רמזורי� .2
  .  93דצמבר 

 

  . 08פרק  –ט "מפרט כללי למתקני חשמל בהוצאת משהב.3

 

  .חוק החשמל פרק תמרורי הוריה.4

 

במקרה של סתירה בי� מפרט זה , ל"כנבא כהשלמה למפרטי�  ,שלהל�מיוחד המפרט ה
  . יפסוק ולקבל� לא תהיה זכות לערער על ההחלטה מפקחל ה"פרטי� הנלמ

  

  כללי  – לרמזורי(תשתית ל  .ה
המפקח , יקבע בשטח בתאו� מהנדס התנועה מיקו� היסודות לעמודי רמזור לסוגיה�

ביצוע שלא . אי� לבצע יסודות ללא אישור המפקח למיקו� הסופי של העמודי�. מפקחוה
  . ו הבלעדית של הקבל�בהתא� לאמור יהיה באחריות

  
  . נו ברצועות שירות מתוכננות במדרכותהיסודות יותק
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 עבודות עפר והנחת צנרת  .ו

  
  כללי  .1

אי לכ� יכלול המונח חפירה ג� חציבה , לצור� עבודה זו לא יהיה שו� הבדל בי� חפירה לחציבה
צור� בשימוש כמו כ� לא תשול� כל תוספת עבור ה. סלע או כביש אספלט, בכל סוגי העפר

כל מידות . ובכל האמצעי� הדרושי� כולל עבודות ידיי�, בכלי� שוני� לחפירה או חציבה
הקבל� יסמ� באמצעות מודד מוסמ� את . לעומק החפירות הינ� ממפלס פני הקרקע הסופיי�

מיקו� עמודי הרמזור גובה הבסיסי� ולוח החשמל בתאו� ואישור מפקח , מפלסי הקרקע
  . מפקחצ וה"מע

 

  תעלות  .2
מ על העומק המתוכנ� להנחת "ס 10"או חציבה של תעלה תיעשה בעומק העולה ב/חפירה ו

כולל הידוק מלא של , וברוחב מינימלי הדרוש לצורכי העבודה (INVERT LEVEL)הצנרת 

כולל דיפו� (החפירה חייבת להתבצע לפי הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות . המילוי החוזר
�  ). במידת הצור

  
תחתית החפירה . עלה של קו צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנרתכל ת

  . י המפקח"תהודק באמצעות ציוד מכני מתאי� מאושר ע

 

  הצטלבויות .3
מי� או ביוב יש לשמור על  –במקומות בה� מצטלבי� קווי חשמל וטלפו� ע� קוי� אחרי� 

צטלבות יותקנו אריחי בטו� וחול בי� בנקודת ה. מרחקי� בהתא� לתוכנית תאו� השירותי�
  . צנרת בזק לצנרת של מערכות אחרות

  
  . אריחי בטו� וחול בי� צנרת בזק לצנרת של מערכות אחרות

  
קוי החשמל יבוצעו , טלוויזיה מי�, בכל הצטלבות בי� קווי חשמל ע� מערכת אחרת כגו� טלפו�

  . מתחת למערכת האחרת

 

  תמיכות ודיפו� .4
בשיטות , דפ� על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צור� בכ�על הקבל� לחזק ול

  . י המפקח"שיאושרו ע

 

  אישור חפירות .5
  .לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח ביומ� בכתב

 

 כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת .6

מ חול נקי "ס 10לאחר גמר החפירה וקבלת אישור על כ� יניח הקבל� שכבת ריפוד של   .א
  . או טלפו�/ית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ובתחת

 

מ "ס 10לאחר אישור המפקח תונח שכבת חול נקי נוספת לכל רוחב ועד לגובה של   .ב
  . החול יהודק לכל אור� החפירה במי� ובעזרת מרסס, מעל קודקוד הצינור
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י "והמדרכות יהיה מחומר מצע או חול נקי מאושר ע לוי מוחזר בתחו� הכבישי�מי  .ג
לפחות מהצפיפות המעבדתית  98%מ לדרגת "ס 20המפקח מהודק בשכבות בעובי 

  . המקסימלית יבוצע עד לרו� פני התשתית
במידה והעבודה לא תבוצע על פי דרישות המפקח יורה המפקח על מלוי חוזר בחומר 

  . המצע

 

  .הנחת סרט סימו� כנדרש להל�  .ד

 

  . בעבודה זו מילוי מבנה נוס( יעשה בהתא� לתוכניות הכבישי�  .ה

 

 . עודפי עפר יטופלו בהתא� לנדרש בפרק עבודות עפר וכבישי� של עבודה זו  .ו

  

  סימו� תוואי החפירה  .7
אטומה ומאפשרת להשחיל בה , שתהיה חלקה, הצנרת מתוכננת כ� שנית� להניחה בקלות

  . כבלי� כ� שלא יינזקו בעת ההשחלה
  

  . אי� להניח צנרת ע� כבלי� בתוכה

 

  כבישי( שרוולי( מתחת ל .8
המשיכה יהיו מחתיכה  חבלי. חבלי משיכה תקניי�בכל צינורות המעבר לחשמל יושחלו 

   .אחת ללא קשרי� או חיבורי�

 

  סרטי אזהרה .9
ל הקבל� ע, צנרת לא תפגע בעתיד בזמ� ביצוע החפירה בתואי הצנרתהעל מנת להבטיח ש

וי מרצועת הסרט עש. מ מתחת לפני הקרקע הסופיי�"ס 50להניח סרט אזהרה תקני 
 . לפי דרישות התק�" זהירות כבלי חשמל"סי ע� שילוט .וי.פי

 

   )בריכות(תאי בקרה   .ז
ל יותקנו בקצוות כ וגל ירוק לרמזורי� כבלי תקשורת, תאי הבקרה למעבר כבלי חשמל

  . חציה בצמתי� של הכבישי� ולאור� מדרכות
  

 עד מ ובעומק"ס 60קוטר הברכות תיבננה לפי תוכניות פרט מצורפות ויכללו טבעות בטו� ב
  . 658י "תמ לפי "ס 150

  
א� לא סומ� אחרת המכסה יעמוד בעומס בדיקה של  מכסה התא יהיה מכסה דג� מדרכתי

  .  489י "טו� לפי ת 12.5
  

מסביב למקו� . מ מעל תחתית התא"ס 30הצנרת תחדור לתא בדופ� בגובה מינימאלי של 
  . י צמנט בטו�"החדירה יש לאטו� ע

  
  . מ ע� יציאה לניקוז התחתית"ס 20התא יפוזר חצ� גס מהודק בגובה  בתחתית

   
לכ� יש להתאי� את עומק התא לעומק , בשו� אופ� אי� להניח את מבנה התא על גבי הצינור

  . הצינור
  

 

  יסודות לעמודי רמזור  .ח
. פרטי�תאורה תוכנית בבהתא� למידות המצוינות יסודות לעמודי תאורה מתוכנני� יהיו 

מ "ס 10יש לחפור , ותחתית חפירת הבור לש� יציקת היסוד איננה חול או כורכר במידה
 .המחיר נכלל במחיר היסוד, ולמלא שכבה זו בחול, נוספי�
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לש� קביעת המקו� המדויק של " כיסא"מרותכת מגולוונת ויש להכי� תבנית ומסגרת מתכתית 
יהיו החורי� בפלטות היסוד כ� שיהיו מאונכי� ומותאמי� למרחקי� של , ברגיי היסוד

  .מגולווני�
לש� העברת " מגנו�"שכבתיי� מדג� "דויוכנסו צינורות שרשוריי�   30 "מסוג בבתו� היסוד 

, הדרושי� וברדיוסי� מקסימליי� וכ� צינורות מריכ( עבור מוליכי הארקה לכיווני� הכבלי�
צינורות  2יוכנסו , ינתיי�בעמודי� קיצוניי� ופ. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לש� כניסת�

כל הצינורות . יסודהנוספי� ברזרבה להעברת כבלי� נוספי� בעתיד ומחיר� כלול במחיר 
שרוולי�  העבודה תכלול .היציקה מ מפני היסוד בשלבי"ס 20 "כיקשרו יחד במרכז וה� יבלטו 

פגיעות ממולאי� גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטו� ו RADOLID)"  (רדוליד"פלסטיי� מדג� 

ל "מחיר כל הנ .לא יהיה הבדל מחירי� בי� יסוד עמוד בגינה לבי� יסוד עמוד בריצו( .אחרות
  .כלול במחיר היסוד

 

מאור ' על קבל� לתא� שבוע מראש סימו� יסודות לעמודי תאורה מתוכנני� ע� נציגי מח
 .על מנת לקבל את אישור� מפקחהא ו"עיריית ת

 

עמוד תאורה לתוכנית יסוד  ,� לאישור המפקחלהביאואורה יסודות לעמודי ת לתכנ�קבל�  על
מחיר כל  רשוימהנדס בניי�  י "התכנו� יבוצע ע. פרטי�ובמכל סוג המתואר בתוכניות תאורה 

  .ל כלול במחיר היסוד"הנ

 

 כבלי חשמל  .ט

והמוליכי� יהיו עשויי� מנחושת  547תק� ישראלי ) XLPE )N2XYכבלי החשמל יהיו מטיפוס 

לחת� המופיע בתוכניות החשמל ויכללו מפצל מתכוו� על גידי הכבל בכניסה לכל ובהתא� 
י שימוש בחוט משיכה "השחלת כבלי� בצינורות תעשה ע.  'מרכזיית תאורה וכו, עמוד תאורה

  .תיקני שהושחל בצינור לפני הכבל

 

 צנרת חשמל  .י

ע "או ששרשורי דו שכבתי מסוג מגנו� , סי קשיח.וי.מחומר פי תבוצעצנרת חשמל 
צנרת החשמל . סוג הצינור יהיה בהתא� לתוכנית התאורה 4519י "בדרישות ת ותעמוד

וחיבורה יהיה ) ראש פעמו�(תונח בתו� חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול מצמד 
בנוס( צנרת החשמל תכלול כיתוב . לצינור' מ 6באמצעות שקע תקע ותגיע באורכי� של 

שנת יצור , שבוע יצור, א תאורה"לוגו בע, היצר�ש� : בעברית ע� הנתוני� הבאי�
שכבתי "סי קשיח ודו.וי.יש לאטו� את קצות צינורות החשמל מסוג פי. וקוטר חיצוני

הנכנסי� לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג פוליאורית� 
  .מוקצ(

  . צור� הגדלת הגמישותיש לבצע ספירלה של המולי� ל –בחיבור למהדקי� בעמוד ובמרכזיה 
ובתאי הכבלי� ובלוח החשמל וכ� בכל החלקי� בתו� תא  רמזורי�מהדקי חשמל בעמודי ה

המהדק צרי� להיות בנוי כ� שבשו� . החיבור יהיו מחומרי� משובחי� העומדי� בפני קורוזיה
רגי בכל כמו כ� . מידה לא יהיה מגע ישיר בי� הבורג המהדק לבי� חוטי החשמל המגיעי� אליו

המהדקי� יורכבו על פסי ברזל מיוחדי� . ההידוק וכל חיבורי החשמל יעמדו בפני זעזועי�
בעזרת קפיצי� ותתאפשר הוצאת מהדק בודד ללא פירוק שורת המהדקי� כולה וללא הוצאת 

  . המסילה

 

  . ההארקה לכל הרשת תוסדר בהתא� לדרישות של חוק החשמל חברת החשמל

 

 מתק� רמזורי(  .יא

) 'יסודות וכו, מערכת פיקוד, תמרורי�, זרועות שוט, עמודי�( ק� לרמזורי�כל חלקי המת .1
, ג האוויריציבות� ושמירת� מפני גורמי מז, יתוכננו ויבוצעו כ� שיבטיחו את עמידות�

תקני� הישראלי� עומסי הרוח יחושבו בהתא� ל. ורי�לאור� כל חיי מתק� הרמז
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האחרונה הקיימי� במהדורת�   . המתייחסי� לנושא
 . לשניה' מ 47מהירות רוח של כל חלקי המתק� יתוכננו ל

 

  
  

  

 

כדי ' יסודות וכו, זרועות שוט, על הקבל� לחשב את המידות והקונסטרוקציה של העמודי� .2
פרטי הקונסטרוקציה ותוכנית עבודה , לעמוד בעומסי� הדרושי� ולהגיש חישוב סטטי

בהתחשב , העומס המקסימליהחישוב יכלול את . לפני הביצוע לקבלת אישור המזמי�
, שילוט הכוונה מואר ובלתי מואר, זרועות שוט, בכמות המקסימלית של מערכות הפנסי�

  . וכל יתר הציוד המותר להתקנה בעמוד לפי הנחיות משרד התחבורה
  

כמו כ� יוגש חישוב בנפרד עבור כל מערכות הפנסי� וזרועות השוט המורכבות ג� על 
  . עמודי תאורה

 

גובה קו : לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכנית המצורפות כגו� על הקבל� .3
גובה הפתחי� , גודל הפתחי� בעמודי�, אור� זרועות שוט, תחתו� של פנסי� מפני הכביש

השיטה וצורת , חסות לחוזק הקונסטרוקציהיכל יתר המידות המתי. 'מפני קרקע וכו
קציה המופיעי� בתוכניות אלה ה� החיזוקי� ופרטי הקונסטרו, הזרועות, העמודי�

  . עקרוניי� בלבד ומצורפי� כדוגמה
  

בכל מקרה יהיה הקבל� אחראי על יציבות העמודי� בהתחשב בעומסי� הדרושי� ולש� 
  . כ� עליו לבצע את היסודות בהתא�

 

 סוג, על הקבל� להגיש דוגמאות של תוכניות מפורטות הכוללות תיאור מפורט של המבנה .4
על (קופסאות חיבור , טבעת חיבור חשמל, של עמודי הרמזור' הצביעה וכו, יהציפו, החומר

  . זרוע שוט ומערכת הפנסי� שהוא מציע ולקבל אישור עבור�, )עמוד חשמל

 

  עמודי(   .יב

 

  יסודות לעמודי( .1
בתו� . 30"היסודות יהיו מבטו� ב, יש לבסס על יסודות בטו� רמזורי�את כל עמודי ה

  . רגי� המחברי� את פלטת הרגל של העמוד ליסודהיסודות יהיו מעוגני� הב
  

, קרקע חולית חמרה חולית, כורכר (גודל היסוד תלוי בסוג הקרקע עליה מושתת היסוד 
  . גובה העמוד ובמספר הרמזורי� התלויי�, אור� הזרוע) 'חמרה חרסיתית וכו

  
בביסוס מנוסה מטעמו  בקרקעות חרסתיות רכות חייב הקבל� להתייע� ע� מהנדס בני� 

  . כל החפירות ליסודות יעשו על פי כל כללי הבטיחות. ל"בקרקעות כנ

 

  אופ� ההצבה .2
שינוע העמודי� והרכבת� יהיו על אחריות הקבל� וכל נזק שיגר� לה� בכל שלב יתוק� על 

  . חשבו� הקבל�
  

מקו  מ לפחות"ס 50ובמרחק המאפשר הצבת פנסי� ברווח של , העמודי� יוצבו מאונכי�
מ לפי אופ� חיבור הפנסי� "ס 95מ עד "ס 65חזית העמוד תוצב לפיכ� מרחק של , אב� שפה

  . וסוג�
  

  . 'מ 5.50גובה תחתית התמרור מעל פני הכביש יהיה בגובה של 
  

העמוד יוצב כשפתח תא האביזרי� פונה אל המדרכה ובמידת האפשר בכיוו� מזרח או 



 

 

51

, למניעת חדירת מי גש�(צפו�   ). רוחות
  

הדלת תיסגר על ידי , � של העמוד תקבע דלת שתאפשר גישה לפס המהדקי�בחלק התחתו

  .  "3/8בקוטר של " אל�"בורג 
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  יצור עמודי( .3
יהיו מסוג רב תכליתיי� כדוגמת עמודי העמודי� , העמודי� והזרועות יהיו מאלומיניו�

  .התאורה

 

  פנסי רמזור  .יג
, מירת� מפני גורמי מזג האוירחומר וציפוי פנסי התמרור יבטיחו את יציבות� וש, מבנה 

רפלקטור אלומיניו� טהור , צבוע באבקת פוליאסטר, זרוע פלדה מגולוונת, מבנה אלומיניו�
  . עדשה פריזמטית, מוברק

 

אורות פנסי . באור� שיבטיח ראות טובה של הפנסי�) מצחיות(לפנסי� יהיו מגיני שמש   .א
  . 'מ 300ק של לפחות התנועה הדולקי� חייבי� להראות בברור באור יו� ממרח

  
  . וללא ניתוק זר�, העדשות והרפלקטורי� חייבי� להיעשות ללא קשיי�, החלפת הנורות

  
  . בתי הנורות וגו( פנסי� יהיו מוגני� בפני חדירת מי�

  
ויאפשר החזרה , כשגבו מכוסה בשכבת מג�, הרפלקטור יהיה ראי אלומיניו� מלוטש

  . העדשה מירבית ואחידה של האור על פני כל שטח
  

  .י הרפלקטור"מקו� בית הנורה ברפלקטור יהיה בצורה כזו שאור המנורה ימוקד ע
  

י הידוק באמצעות פס מתכת "אשר בו יחוברו הגידי� ע, בתו� גו( הפנס יותק� פס מהדקי�
לפס המהדקי� יחוברו חוטי ההזנה מבתי . ולא ישירות על ידי ברגי המהדקי�, קפיצי 

  . ס המהדקי� בעמודמנורות וגידי ההזנה מפ

 

העדשות יהיו מזכוכית מלוטשת או מפוליקרבונט ובעלי תכונות שימנעו מהאור להתפזר   .ב
אשר בה� , וימנעו החזרת קרני שמש או אור הבאות מבחו� כאשר ידרשו עדשות מיוחדות
תותק� , צבע הפנס אינו נראה כלל שהפנס אינו דולק אפילו בהשפעת קרני שמש חזקות

  . צבעונית חלקה ועדשה חסרת צבע ע� שכבת ביניי� מיוחדותעדשה מזכוכית 
  

  . 12"העדשות יהיו ע� דמות הול� רגל בקוטר של 

 

   רמזורי(נורות ל   .יד

ובעוצמה בהתא� לכתב " LED"יספק עבור הרמזורי� חייבות להיות מסוג הנורות שהקבל� 

ת הרמזורי� נורות אלו חייבות לענות על דרישה של פעולה מאומצת של מערכ .הכמויות
  . ועליה� להיות מוגנות נגד זעזועי� הנגרמי� עקב תנועה כלי רכב וכל דבר אחר

  
  

, על הקבל� לציי� בהצעתו את סוג הנורות בה� ישתמש ואת אור� החיי� הממוצע שלה�

או  OSRAMהנורות יהיו מתוצרת , שעות לפחות 50,000אור� החיי� של הנורות יהיה 
  . שוות איכות

 

  י( מגש האביזר  .טו
  

  :בתא האביזרי� בעמוד יותק� מגש אביזרי� כמתואר להל�

 

ע� גגו� ומתלה לתליה בתו� חלל תא  היה בנוי מפוליאסטר משוריי�מגש האביזרי� י.1
על הקבל� להגיש דוגמה לפי מידות הקבועות . האביזרי� באופ� המאפשר טיפול נוח
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  . בדג� של המחוז 

  
  
  

 

  .  0"דו קוטבי עבור ניתוק ה, א"ק 10', א 10ת "עבור כל תמרור יותק� מאמ.2
כולל כיסוי סטנדרטי , ת יותק� על המסילה ויש להתקי� מעצורי� משני צדדיו"המאמ

  ). הלבשה(

 

על פני כל המגש תותק� פלטה מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי שתבלוט .3
  . משני צידי הפח

 

התא� למספר� כולל ויסומנו ב "SOGEXI"מתוצרת  RC3המהדקי� יהיו מטיפוס .4

  . סימו� הפאזה

 

יסומנו באמצעות שלט , סטנדרטית תוצרת רק�) כפפה(כבלי הכניסה יהיו ע� ראש כבל .5
  . סנדוי� שחור חרוט בלב�

 

ומשקל� לא יפול על מהדקי , כבלי הזנה יחוזקו לפרופיל מחוזק לעמוד באמצעות שלות.6
  .החיבור

 

 .המגש יכלול בורג הארקה או� ודיסקיות.7

 

 .סיו� כבל ישאר עוד( כבל שיאפשר את שליפת המגש בנקלבכל .8

 

 .כל המוליכי� ללא יוצא מהכלל.9
  
  

  ע( נורות לדמתחלפי( תמרורי(      08.05

דג� אב� " (פלה"המערכת תכלול את כל הנדרש לחיבור פיזי לעמוד רמזור רגיל או מסוג   ....אאאא
 .להל� 4ט בסעי( לבקר הרמזור בהתא� למפור) כולל פיקוד(וכ� חיבור חשמלי ) גבירול

התמרור יהיה מותא� למפרט לשילוט בדרכי� באמצעות מסרי תנועה מתחלפי� של משרד   ....בבבב
 .התחבורה

אל ) 'או ב' מצב א(להעברת מידע לגבי מצבו " מגע יבש"התמרור יאפשר קבלת אות באמצעות   ....גגגג
� .מערכת מחסומי� מתרוממי� אשר יותקנו בסמו

יחוברו מערכות התמרור המתחל(   "שינקי�  "'ורג'קינג ג" אל בקר הרמזור בצומת אלנבי  ....דדדד
טל "ה בר.ט.שינקי� של משרד ב' בהתא� לתכנית תמרור מתחל( לרח( 3"1הממוספרות 

 ).הנדסה

יחוברו מערכות התמרור המתחל(   "אחד הע�   –שינקי�  –אל בקר הרמזור בצומת רוטשילד   ....הההה
טל "ה בר.ט.שרד בשינקי� של מ' בהתא� לתכנית תמרור מתחל( לרח( 20"4הממוספרות 

 ).הנדסה

י הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה "י הקבל� יהיו מאושרי� ע"התמרורי� המוצעי� ע  ....וווו
 .ובטיחות במינוי משרד התחבורה

א ואחוזות "יו� מחתימת החוזה דוגמאות של התמרורי� לאישור עירית ת 60הקבל� יציג תו�   ....זזזז
 .מ"החו( בע

 .א"אג( התנועה בעירית תהקבל� יתא� את התקנת התמרורי� ע�   ....חחחח

 התשלו� יבוצע לפי ביצוע בפועל–" ה, ד"לסעיפי�  עדכו� תכניות /יתכ� שינוי  ....טטטט
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 קונסטרוקציה מכאנית שלט   ....יייי

מבוסס (אבקה  השלט ציפוי, AlMg3  איכות סגסוגתמ "מ 3 בעובי �אלומיניו תקונסטרוקציי

  )על פוליאסטר

7032RAL  . 9005(הלוח הקדמי צבוע בצבע שחור RAL(2  מערכת , אחוריי�שירות  דלתות

בעלי  האלמנטי�בעוד שאר , IP66 איטו�  הגנה. הדלתלעצירת רבע סיבוב ע� מוט  נעילה

נית� למצוא בנספח של מסמ� . גו( כלשהו/גשרעל  LCS שלט הרכבה של, IP55 הגנת איטו�

  זה
  

  אלקטרוניקה  ....יאיאיאיא

 אשר מבטיח, של השלט הנמצאי� על הפנל הקדמי  LED"ה נוריותשלט בקרת נתיב בנוי מ

 LED דרייבר שליטת  י"שליטת התמונה נעשת ע, המוצגי� תמונות/סמלי�האחידות גבוהה של 

 ,-LEDבחלקו האחורי בהתא� לתמונה הנדרשת של פלטת ה י�LEDמחובר לכל יחידת לוח 

�כמו כ� יחידת .פלט אור במש� שני�ו LED"החיי� ארוכי� של נוריות  מבטיח המתח נמו

 "התכונה נקראת ). ג� כשה� כבויי�(בכל רגע נתו� נוריות המצב  את י� בודקי�הדרייבר

cold state LED testing ." זה מספק למפעיל במרכז הבקרה מידע על מצבו של

  .על השלט יומיקומו הספציפ  התקלהמצב הנוכחי של את ה.כבוי שהשלטנוריות למרות ה

באופ� מיידי  מופעל LED"האלה ספק כוח במצבי� כ ,תקולהמפעיל מקבל מידע על נוריות ה

אספקת כוח יש  , כדי להפעיל תכונה זוב. כדי למנוע הצגת תמונות מזויפות על השלטי�

 נשלטתאור של עוצמת ה שליטה בקרת. LEDיחידת יציאות נפרדות עבור אספקת ל מדולרי�

-RS  תי תקשור"השלט עע�  מתקשר בכל רגע נתו�אשר , LuX meterבאמצעות מודולי� 

ע� מספיק  MCU 32bitמורכב קונטרול בקר המיועד למחוברי�  יחידת הדריברי�, 485

 )תלוי במורכבות התמונה אשר משפיע על רמת דחיסה(סמלי� שוני�  100זיכרו� כדי לאחס� עד 
של תמונות במידת  רציפות תקשורת ממשקי תצוגה שלמאפשר הספק גבוה של המעבד  ,

�  RS-485תקשורת טורית מקומי על  ערו�פרוטוקול תקשורת . הצור

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :סעי( אספקת כוח
  :סעי( הספק הכוח בשלט מורכב כדלקמ� 

  .תקשורת/חשמלכבל . 1
  .הגנה על התקני�. 2
  .אספקת יחידות כוח. 3
  .הגנה מפני לחות יתרויסות האקלי� . 4
  

  :תקשורת/חיבור כבל החשמל
 .כבל הזנה צרכ� ראשי

  .וולט 90ה ע� יחידת הגנה מפני מתח יתר עד כבל תקשורת נלוו
  :נעשות בשני מישורי� ותהתקני הגנ

וולט מפני מתחי יתר המטרה העיקרית הינה למנוע מתחי יתר לשלט  230הגנה חד פאזי 
 ולשמור על רכיביו

מעבד  אספקת כח

 שליטה

 דרייבר

 דרייבר
 

LEDים 
 

LEDים 
 

 מבנה בלוקים שלט בקרת נתיב

/תקשורת טורית LAN 
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פיוז זכוכית המג� מני זר� יתר על  .המערכת
  
  
  
  
  

  :יחידת אספקת הכוח

 .AC/DCמותא� לממיר מתח  ACמתח  משמש עבור  230/30 [Vac] שנאי

הספק דואג להעביר לכל יחידות הקצה בשלט את –) AC DC SMPS"( ספק כוח מותא�

למעבד הראשי וכל  RS-485כמו כ� הספק הינו מחובר לתקשורת .המתחי� הנדרשי�

 .האינפורמציה של יחידה זו מעוברת ליחידת הבקרה שליטה
  :יחידת וויסות האקלי� בשלט

מעלות צלזיוס ובכ� מונע לחות  5בחו� של  [W]60בתו� גו( השלט בהספק של  דוד חימו�

 .ברכיבי השלט
  

  

  :מפרט טכני

    מימדי(

 .3mmבעובי  AlMg3תצורה גו( מחומר :מבנה פנימי •  מבנה

 .3mmבעובי  AlMg3תצורה גו( מחומר  :מבנה חיצוני •

 .2mmבעובי  AlMg3תצורה גו( מחומר  :מבנה דלתות •

 .RAL 7032 )מבוסס על פוליאסטר( " תאלקטרוסטאטיציפוי אבקה  :ציפוי מבנה   •

 .RAL9005 , השתקפות נמוכה שחור צבע מאט :מבנה ציפי קדמי  •

 .לכל יחידת דלת ישנו מעצור למניעת סגירה:שירות דלתות •

 .דלתות צדדיות:מבנה פתיחה •

 .לסגירת הדלתות רמנעול רבע צילינד:מבנה סגירה דלתות •

   A2אמידה במפני לחות וחלודה איכות ברזל  �גסוגת אלומיניוס:מבנה יחידות תלייה •

  

 IP66וחזית מבנה  IP55מבנה כללי   רמות הגנה

 RS-485ערו" מקומי תקשורת   ממשק תקשורת

 RS-232  שירות פורט

 0-100%רציפות אור בי�  •  עוצמת האור

 luxmeterי רכיב "שינוי אוטומטי של עוצמת האור במש� היו( ע •

  AC 230 (-15%...+10%) 50Hz, max 220 VA (heater included)  אספקת כוח

  

  :EN 12966-1תק� סטנדרטי 

  L3  עוצמת האור

  ).אדו(, ירוק, לב�( C2  צבעי(

  B5  רוחב אלומה

עוצמת אפס  50%מינימו( אנכית º 5*אופקית ו  º ±15 בזויות  עוצמת בהירות
  זווית

  R3  יחס ניגודיות

  T1 (-15…+60º C)  טווח טמפרטורה
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   )בזק' חב(בודות תשתית למתק� תקשורת ע     08.06

  כללי  ....אאאא
שינקי� בקטע אלנבי ' א והשרו� לאור� רח"בזק ת' גי חבתשתית מתק� תקשורת עבור נצי

 :כוללת רוטשילד

 .חפירה וחציבה של תעלות וכיסויי� -

 .הספקת והנחת צנרת תקשורת -

 .Pאספקה והנחת תא תקשורת מסוג  -

 .בזק קיימי� לאור� הרחובהתחברות לתאי  -

 .אספקה והצבה של ארונות תקשורת -

 .התאמת תא בזק קיי� לפיתוח החדש -

 .במידת הצור�" בזק"הגנה על כבלי  -

 .א והשרו�"בזק ת' מסירה של מתק� התקשורת לנציגי חב -

 

בהוצאות הועדה הבי�  18מפרט כללי לתשתיות תקשורת העבודה תבוצע ג� בכפו( לאמור ב
  .בזק' התא� להנחיות מפרט טכני של חבוב 2005משרדית משנת 

 

 חפירה של תעלות וכיסוי�  ....בבבב

ובעומק עד ' מ 0.7ברוחב עד  או בידיי�/בכל סוגי הקרקע בכלי� ו חציבת תעלותאו /וחפירה 
שירותי  הלוואי  העבודה כוללת את כל. בהתא� לפרט שבתכנית באדמה תבוצענה' מ 1.2

בי� שתי שכבות חול  הצינורות יונחו. בזק' ת של חבומפרט טכני תשתיו 08במפרט  המפורטי�

  .עובי כל שכבה מ"ס 10דיונות 
חבלי משיכה ו הצינורות יושחל בכל .תאי בקרההצינורות יהיו שלמי� לכל אורכ� ויוחדרו ל 

  . תקניי�
  

. 'או בחומר המובא מבחו� נברר נקי וכו/חוזר בעל שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 
מהדקי� מכניי� קופצי� או ויברציוני� ועליו להיעשות תו�  רי� להיעשות בעזרתההידוק צ

  .רציפות ואחידות
  .יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, ע� סיו� עבודות התעלה

  
באופ� הדרגתי   יעשה שינוי העומק, במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברי�

  .איטי וללא כפופי� חדי�
  

. יקטבזק מרכז ומפקח הפרו' מפקח חבאת הצינורות ללא אישור מוקד� של אי� לכסות 
יתוק� מיד , של מדרכות וכבישי�', כיסויי� וכו, תיקוני�, במקומות שיש בה� לבצע פתיחות

לאור�  .אי� להשאיר בשו� מקרה תעלות או בורות פתוחי�. באותו יו� אותו שטח שנפתח
סי ע� כיתוב בעברית ובערבית זהירות כבל .וי.פי עשוי מרצועתיונחו סרטי אזהרה  התעלות

  .הקרקע הסופיי�מ מתחת לפני "ס 40בעומק של  "י"חחכדוגמת  "תקשורת 
  

י מודד מוסמ� לפי "מיקו� הצנרת בתאי� וגובה ע, הקבל� יסמ� בשטח את תוואי החפירה
החפירה הקבל� יתק� ויחדש בכל עת את סימונ� של תוואי , התוכניות ולפי הוראות המפקח

  .ומיקו� התאי� אשר שובשו מסיבה כלשהי
  

ל ותו� התחשבות בכל "סימו� תוואי החפירה יהיה בתיאו� ואישור התוואי ע� הרשויות הנ
ידי "רק לאחר אישור הסימו� ג� על. השרותי� של הרשויות המוזכרי� לעיל והנמצאי� בתוואי

חציבה ללא אישור זה תהיה או /חפירה ו. או חציפה/המפקח ינת� לקבל� אישור לחפירה ו
  .באחריות הקבל� וכל נזק שיגר� יזק( לחובתו
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  :בהצטלבות צנרת חשמל ע� שרות אחר יש לשמור על המרחקי� הבאי�

  

 .מ"ס 20 –בהצטלבות בי� כבל חשמל לכבלי מתח נמו�   .א

 

 .מ"ס 50 –בהצטלבות בי� כבל חשמל לצינור מי� או ביוב   .ב

 

 .מ"ס 50 –או כבלי בזק /בהצטלבות בי� כבל חשמל לצנרת ו  .ג

  
לשמור על מרחק אחר ) לה שיי� השרות אותו יש לחצות(או הרשות /י המפקח ו"במידה וידרש ע

והדבר לא יהווה עילה לתוספת , יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיה�, או אופ� חצייה אחר/ו
  .כספית

  

 צנרת תקשורת  ....גגגג

מ "מ 110סי קשיח .וי.פיותהיה עשויה מחומר  858י "צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת .1
 . מ"מ 3.2קוטר ובעובי דופ� 

וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע או באמצעות אביזר ) ראש פעמו�(צנרת תכלול מצמד 
ר "העומדת בדרישות ת, האטימות תושג באמצעות טבעת גומה, חרושת מתאי�) מופה(

ו באמצעות אשר תורכב בתו� החרי� של השקע ותלח� על קצה הצינור א, 1חלק  1124
  , טבעת גומי אשר יורכבו בי� המופה ושני קצות הצינורות

) תומכות(בנוס( צנרת התקשורת תכלול ספייסרי� . לצינור' מ 6ותגיע  באורכי� של 
מטר ביניה� לצור� יצירת  מרווח בי� מספר צינורות בתעלה פקק דואר  2שלא יעלה על 

, )בזק' חב(לוגו , ש� היצר�: הבאי�כיתוב בעברית  ע� הנתוני� , לאטימה בתו� התאי�
  .שנת ייצור וקוטר חיצוני, שבוע ייצור

  

 8ע� חוטי משיכה מפולילרופיל�  13.5ע "צינורות תקשורת ואביזרי� מפוליאתיל� יק .2
גוו� צינור שחור ע� כיתובי� . וקוטר בהתא� לתוכניות 1531י "בהתא� לת. מ לפחות"מ

 .ל בסעי( א"בהתא� לנ
  

לסוג צנרת  והמפקח  א והשרו�"בזק ת' ישור מוקד� של נציגי פיקוח חבהקבל� לקבל א על
  . לאתר העבודהשתסופק על ידו לפני אספקה 

  

 גובי( /תאי כבלי(  ....דדדד

ע� תקרה ומכסה מתאימי� כמפורט , עשוי בטו�, תא בקרה לטלפוניה ומיחשוב יהיה חרושתי
ריצפה וצווארו� ע�  התא יהיה ע�. 4חלק  466י "התא יתאי� לדרישות ת. במסמכי החוזה

הידוק לפני , כניסות הצנרת וצבת התא יבוצעו בהתא� לתוכניות לרבות חפירה. מוטות עגינה
מילוי עפר סביב התא , הצבת התא וחיברו לתשתיות כנדרש במסמכי החוזה, הצבת התא

  .והידוק בשכבות
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  ":בזק"להל� סוגי ומידות תאי� לפי סיווג חברת 

  
  של סוגי תאי( לשימוש למערכת תקשורתדוגמאות  – 2' טבלת מס

  

  סוג התא
  ")בזק"לפי סיווג חברת (

  )מ"במ(מידות פני( התא 
  גובה/אור�/רוחב

P  610/610/950  

A1 1270/570/1800  

A2 1430/910/1800  

A3 3000/1500/2000  

A5 2130/1680/2000  

A25 2000/1200/2000  

A401 2400/1100/2000  

  
  :א ויכלולהתא יסופק ע� אבזור מל

  

במקומות בה� קיימי� מי תהו� (סרג לבור ניקוז ודלי פלסטי  –בתחתית התא  .1
 ).יש לסתו� את בור הניקוז בבטו�, עיליי�

 

 .עוגני� .2
 

 .תמוכות ופסי מיתלה .3

 

 

 .כנדרש במסמכי החוזה, 1742י "מתאי� לדרישות ת, מוט הארקה .4
 

שטח פני המכסה ) כהכביש ומדר: כגו�(בהתקנת תא בקרה באספלט או בציפוי אחר 
  .מ מעל פני הציפוי"מ 2" יבלוט כ

  
  .מ מפני הקרקע הסופיי�"ס 20עד  15" בשטח פתוח יבלוט שטח פני מכסה התא ב

  
  .מכסה התא כולל מסגרת וסגר. 489י "מכסה תא יעמוד בדרישות ת

  
  :489י "יהיו המכסי� מהמיני� הבאי� כמוגדר בת, א� לא נאמר אחרת

  

 .לפחות D400י� בכבישי� ובשולי כביש -

  .לפחות B125במקומות אחרי�  -

  

 "בזק"הגנה על כבלי   ....הההה
לפני חפירה יבוצע . רו�שוהא "י מפקח בזק ת"תבוצע במידה ויידרש ע" בזק"' הגנה על כבלי חב

בתחו� " בזק"לגילוי עומק קו " בזק"' יבוצע גישושי� באחריות הקבל� ועל חשבונו ובפקוח חב
מפני השטח על הקבל� לבצע הגנת בטו� בצורת ' מ 0.5 "קט� מ בעומק" בזק"במידה וקו . הרחוב

  .א והשרו�"בזק ת' לפי הנחיות נציגי פיקוח חב" ח"
  

 חיבור צנרת חדשה לתא תקשורת קיי(  ....וווו

במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבל� צנרת תקשורת חדשה לתא קיי� כולל כל העבודות 
א והשרו� לפני "בזק ת' נציגי פיקוח חבהכולל תיאו� ע� ' בטו� וכו, סיטוט, הדרושות חציבה

  . א והשרו�"תחילת העבודות תו� כדי פקוח של נציגי בזק ת
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  . כל פגיעה בכבלי בזק קיימי� ותו� כדי העבודות יהיה על חשבו� הקבל� המבצע

  

 ארונות תקשורת  ....זזזז

חומר עשויי� מ "0"גודל  "VI"כ יהיו מדג� "טל' בזק ועבור חב' ארונות התקשורת עבר חב

מנעול רב בריח חצי , גב ע�, ויכללו צוקל") כבה מאליו("פוליאסטר משוריי� בסיבי זכוכית 
 . צלינדר ומפתח

 

 גמר צינורות  ....חחחח

במקרה שאי� אפשרות בזמ� . קצות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה למניעת כניסת חול ואבני�
יש להשאיר רזרבה , )ראה מפרט תאי� וארונות(הנחת צינורות להכניס� לתו� תא או ארו� 

 �הסימו� ימוק� . יש לסמ� את הצינור. לפחות ולאטו� את קצה הצינור או לכופפו' מ 0.5באור
  .כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשול� תוספת. מ מעל לפני הקרקע"ס 20"כ

  

  )גובי((גמר הצינורות בשוחות   ....טטטט
מ "ס 15הי� מתחתית הגוב הצינורות המגיעי� לגובי� יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגב

יש לבצע עטיפת בטו� מסביב . מ"ס 10"קצוות הצינורות יבלטו בתו� הגובי� ולא יותר מ. לפחות
את הקצה . לצנרת בכניסה לתא ה� בציד� הפנימי והחיצוני לצור� מניעת מי� ומכרסמי�

שאיר לאחר האטימה יש לה. הפנימי של הצינור יש לאטו� בעזרת פקק אטימה מתאי� לצינור
חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האט� וחוטי המשיכה יהיו ' מ 1"כ

  .קשורי�
  

   עבודות תשתית לכבלי חברת החשמל         08.07
  
  
  : מבוא     

  
י מחוז "י נציגי חח"י קבל� מאושר ע"עבודות תשתית מתק� חשמל עבור חברת החשמל ייעשו ע  

  . י מחוז ד�"בודה תבוצע בפקוח ובאישור של נציגי חחכל הע. ד� ונציגי המזמי�
תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתא� לתכנית תיאו� מערכות ובהתחשב ביתר     

  . המערכות המתוכננות בפרויקט  
  

  תכולת העבודה 08.7.1
    

       ימות קיתאו� ע� הרשויות וקבלת כל האישורי� הדרושי� גישושי� לגילוי מערכות    1.1      
  . ככל שיידרש

  . י"עבודות חפירה וחציבה של תעלות וכיסויי� כולל סרט אזהרה של חח   1.2      
  י למבני� "עבודות חציבת וניסור קירות מבני� קיימי� לצור� חדירת צנרת חח   1.3    
  .קיימי�           
  . שמלסי קשיחה בהתא� לדרישות חברת הח.וי.הנחת צנרת פי   1.4      
  . השתלת כבל מתח נמו� ומתח גבוה בצנרת מתוכננת   1.5      
  .מסירת המתק� לנציגי חברת החשמל    1.6      
  

   חפירה    08.7.2
  
  וברוחב בהתא� ' מ 2החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק של עד       
  . לתוכנית      
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החשמל לחפור בעבודות במידת הצור� על קבל�  �
קרקעי " במקרה שהחפירה מתבצעת בקרבת תוואי תת, צעי� מכניי�ידיי� וללא אמ

  . של כבלי חברת חשמל קיימי� ובאישורו של המפקח

עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיי� בכביש ובמדרכה במידת  �
�שכבות מבנה הכביש ואחסונ� באופ� זמני בקרבת , הוצאת העפר החפור. הצור
 . ק קרקעית התעלהיישור והידו, פילוס. מקו�

  
  
  
 

 . 'סילוק מי הגשמי� העלולי� להצטבר בחפירה וכו �

או /כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות ע� העפר החפור והחזרת המצב לקדמותו ו �
' הכל בהתא� להנחיית מפקח מטע� חב CLSMע� חול נקי מצעי� ובטו� מסוג 
 . י"אחוזות חו( ומפקח מטע� חח

 . ו חציבה בהתא� להוראות המפקחהוספת או סילוק עודפי עפר א �

 . ח"אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני של ח �
  

   קרקעית"צנרת תת  08.7.3  
  

. 8קוטר דרג  8"או  6"קשר . סי.וי.ותהיה מסוג פי. י קבל� החשמל"הצנרת תסופק ע
  . הצנרת תכלול חוט משיכה תיקני שיושחל בתו� הצינורות

  ל שתונח "בנוס( לשכבת חול כנ, מ לפחות"ס 10של  הצנרת תונח על ריפוד חול בשכבה      
  . קצות הצנרת יאטמו בפקקי�. מעליה      

  
   כבלי חשמל מתח נמו� ומתח גבוה  08.7.4  

  
  השחלת כבלי חשמל מתח נמו� ומתח גבוה בחתכי� הנדרשי� בצנרת מתוכננת תיעשה 

הנחיות של נציגי י מחוז ד� ובהתא� ל"י קבל� החשמל בפיקוח צמוד של נציגי חח"ע
  .מחוז ד�י "חח

בתו� השחלת כבלי חשמל מתח נמו� ומתח גבוה באחריות קבל� החשמל להחזיר 
  .י את יתרת עוד( כבלי חשמל שנשארו"חחלמחסני 

  
  

  בתו� חדרי מדרגות מבני� קיימי�/ עבודות בתו� חצרות מבני� קיימי�  08.7.5  
  

חדרי / ת בתו� חצרות מבני� קיימי�באחריות קבל� חשמל לפני תחילת עבודו. א
י ומפקח הפרויקט לצור� "לתא� פגישה ע� כל בעל מבנה ומפקח מטע� חחמדרגות 
עבודות בשטחי� פרטיי� וקבלת הסכמת בעלי המבני� בכתב ומסירת תיאו� 

  .הפרויקטהמסמכי� למפקח 
  
ות תשתית לאחר קבלת אישור בעלי המבני� רשאי קבל� החשמל להתחיל בעבוד. ב

  .חשמל ובגמר העבודות להחזיר את המצב לקדמותומתק� 
  
כל נזק שיגר� לבעלי המבני� הקיימי� כתוצאה מעבודות קבל� החשמל יהיה . ג

  .קבל� החשמל ויהיה עליו לשאת בעלויות לנזקי� שנגרמו על ידובאחריות 
        
   תיאו� ע� חברת חשמל  08.7.6  
        
  סי .וי.החשמל לש� קבלת מידע לכמות הנחת הצנרת פי תיאו� העבודה ע� חברת    
  . י קבל� החשמל ללא שו� תוספת מחיר"ייעשו ע', מיקו� פסקי� וכו, וקוטרה    

  
   קבלת המתק�  08.7.7  

  
  י מפקח מטע� חברת החשמל הנו תנאי לתשלו� החשבו� "אישור סופי לקבלת המתק� ע      
  י וכבלי "שני סטי� מתכניות עדות של צנרת חח ולאחר שהקבל� מסר על חשבונו, הסופי      
  .2010דיסק ע� קוב� בתוכנת אוטוקאד י כולל "חח      

  
  

  כללי אופני מדידה          08.08
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כ� מחירי היחידה יכללו את מחיר "כמו, הכבלי� ימדדו לפי אור� הלכה למעשה  .א
, התנועה המוארי� מכווני, מתקני הרמזור, כל החיבורי� הנדרשי� להפעלת התאורה במלואה
 .שלטי הרחוב המוארי� ולוחות המודעות המוארי�

  
, יר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרי� והחומרי� הדרושי� להתקנתו וחיבורו המכני והחשמלימח

 .מוכ� להפעלה ובהתא� לתוכניות והמפרט המיוחד

 

 �בתנאי� הכללי� המיוחדיתמורה בי� עבודת הקבלני� הממוני� בכפו( למפורט   .ב


