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  GIS -מסמך דרישות לתשתיות התאורה בפרויקט ה

 

 

 

 כללי:

 היא מסגרת  לאיסוף, GIS  (Geographic Information System)מערכת מידע גיאוגרפית 

נומריים. ניהול הנתונים בעיריית חיפה מתבצע כיום  אניהול  וניתוח נתונים מרחביים ואלפ

מחלקת תאורה מעוניינת להשתלב ביצירת "שכבת מידע"  באגף המחשוב במחלקה ייעודית.

 .GIS -של תשתיות התאורה בפלטפורמת ה

 

 מטרות הפרויקט:

 לקליטת ועדכון מיפוי תשתיות תאורה ממקורות שונים כולל הזנת  GISבניית פרויקט    2.1

 נתונים.        

 קליטת תשתיות תאורה והזנת הנתונים מתוך כל מקורות המידע הזמינים כיום באמצעות     2.2

 במקביל לקליטת נתונים חדשים. GIS -פרויקט ה        

 לתשאול חכם , הפקת דוחות ומפות. GISבניית פרויקט    2.3
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 הגדרות /פירושים:

  פורמטSHP – ובות, נקודות עניין, גבולות מערך נתונים המשמש לניתוח גיאוגרפי )רח

מכיל מאפיין גאוגרפי בודד ותכונותיו. בפורמט  SHPמיקוד וכדומה( כל אובייקט בקובץ 

 מימד   -יכולת הצגת התמונה ע"י מצולעים )קווים ונקודות( אפשרית בתלת זה,

  מימד.-או דו           

 

  "מה או אחורה , מה יכולת לקשר בין דפי מידע ולעבור ביניהם קדי –"היפר קישור

שמאפשר "שובל מידע" מקושר. כאשר ההיפר קישור מפנה לדף אינטרנט , מוגדרת 

 .   //:http( למשל כמו: Uniform Resource Locator)  URLכתובת 

 

  מפרט השכבות : יוגדר בנפרד ע"י מחלקת תאורה. שכבת הרקע תהיה מבוססת בין

 היתר גם על פוטוגרמטריה . 

 

  התקן בודק את תכולת חומרי המוצא של הצבע והרכבם. כמו כן  -לכיתוב  756תקן

מוצגות בו בדיקות התכונות הבאות: התייבשות למגע, התייבשות סופית, ברק, קשיות 

 על ידי שריטה, גמישות, סמיכות וכדומה.

 

  האורתופוטו מתקבל תצלום אוויר(.  –תצלום אוויר )מוכר במושג תצ"א  –אורטופוטו 

 ע"י חיבור תצלומי אוויר מיושרים, אשר עברו תהליך לתיקון העיוותים הנוצרים           

  התצלומים משמשים כרקע או כמקור לדיגיטציה ומאפשרים מדידת  בשולי התצלום.          

 ס"מ  12.5על האורתופוטו להיות ברזולוציה גבוהה, לכל הפחות . מרחקים ושטחים           

 .הושימושיים לצורכי עבוד לפיקסל, כדי שיהיה ברמת איכות ורזולוציה טובים          

 .(לכל הפחות)תדירות עדכון: בכל שנתיים           

 

  היא טכניקה למיפוי ומדידות המתבצעות בעזרת תצלומי אוויר. )מדידה  -פוטוגרמטריה

ת מדידה זו תלוי פוטוגרמטרית מסתמכת על תצלום אוויר לקבלת נתוני מיפוי(. דיוק שיט

בגובה הטיסה ובפרמטרים רבים אחרים. את העצמים שלא ניתן לראות בצילום אוויר 

)לדוגמא: כל האובייקטים שמוסתרים ע"י צמרות העצים כגון: שוחות , קווי מדרכות, 

 תדרוש השלמת מיפוי בסיור רגלי לסריקה. – מבנים עמודים וכדומה.(

 של נתוני הפוטוגרמטריה הנאספים מתצלומי אוויר , יחד עם   בעיקרון, מומלץ השילוב           

 השלמות המדידה בשטח )"השלמות שדה"( . זאת ע"מ לקבל שלמות של המיפוי.           

 

 SQL – ( שפת תכנות לניהול מסד נתוניםStructured Query Language היא שפת .)

. התוכנה IBMה על ידי מחשב לטיפול ועיבוד מידע בבסיסי נתונים יחסיים, שפותח

-( בANSIהועתקה על ידי חברות רבות, ואף אומצה על ידי מכון התקנים האמריקאי )

 . 1987-( בISOועל ידי ארגון התקינה הבינלאומי ) 1986

 

  היא סוג של מנגנון תחבירי להוספת  -אנוטציהmetadata  לקוד המקור. ניתן להוסיף

"נתונים המספקים  - metadata. )רמטריםאנוטציות למחלקות, מתודות, משתנים, פ

מידע על נתונים אחרים".  במילים אחרות, מדובר ב"נתונים על נתונים ". קיימים סוגים 

-נתונים מבניים, מטא-נתונים תיאוריים, מטא-נתונים ברורים, כולל מטא-רבים של מטא

  (נתונים סטטיסטיים.-נתונים להתייחסות ומטא-נתונים מנהליים, מטא
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 חלקי הפרויקט:. 4

 

 לקליטה ועדכון מיפוי תשתיות תאורה ממקורות שונים כולל הזנת  GISבניית פרויקט    4.1

 נתונים.        

 

  כדי לאפשר קליטת מיפוי עם נתונים חדשים וכן טיוב נתונים קיימים זאת במקביל   4.1.1

 לקליטת מפות  עם נתונים ישנים ממקורות קיימים, יש לבנות תחילה את פרויקט           

 GIS          .לקליטה ועדכון מיפוי תשתיות תאורה 

 

 , כמופיע בהמשך. לקליטה ועדכון מיפוי תשתיות תאורה GIS -אפיון מערכת ה  4.1.2

 

  זמינים כיום באמצעות קליטת תשתיות תאורה והזנת הנתונים מתוך כל מקורות המידע ה  4.2

 במקביל לקליטת נתונים חדשים. GIS-פרויקט ה       

 

 מקורות המידע הקיימים לקליטת מיפוי ונתוני תשתיות תאורה הם:   4.2.1

 .קדסטרים 

  מפותAs Made . 

 .אורטופוטו 

 .פוטוגרמטריה 

 .נתוני אמת הנצפים בשטח 

 

 המידע שייקלט כולל:  4.2.2

 .מרכזיות תאורה 

  לדוחסים, מבנים, למתחמים וכדומה(  םחשמל ייעודיילוחות( 

 .עמודי תאורה 

 .קשרים בין עמוד לעמוד 

 .קשרים בין מרכזייה לעמוד 

 )עמודי חח"י )עם תאורה או רשת מאור 

 .עמודי תאורה סולארית 

 .תחנות אוטובוס מוארות 

 .עמודי טעינת רכבים 

 .עמודי פרסום מוארים 

 .שילוט רחוב מואר 

 

 לתשאול חכם , הפקת דוחות ומפות: GISבניית פרויקט   4.3

 

 אפיון שאילתות וחיתוכים מרחביים נחוצים. 4.3.1

 

 אפיון , הכנה והפקת דוחות. 4.3.2

 

 אפיון, הכנה והפקת מפות.  4.3.3
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 : GIS -בניית "מפות ונתוני תשתיות תאורה" בפרויקט ה. 5

 

 הצגת המידע במערכת: 5.1

 

 המערכת תציג מפה שתכלול את כל המידע הנוגע לתשתיות התאורה כגון: 

 המרכזייה  –מרכזיות תאורה ועמודי תאורה , כולל הקשר בין עמוד לעמוד מנקודת המוצא 

 כן לוחות חשמל ייעודיים עבור דוחסנים, אירועים וכדומה.-ועד לעמוד האחרון בקו. כמו

 

 הערה: 

מסלולי הקווים בין העמודים יהיו אלה המסומנים בקדסטרים ו/או נתוני אמת הנצפים בסיור 

 .  AS-MADE -בשטח יחד עם מפקח התאורה , עפ"י שוחות התאורה או עפ"י נתוני ה

 לא המסלול "האמיתי"  –בכל מקרה אחר , התיאור הסכמתי יהיה בקווים ישרים בין העמודים 

 של כבלי חשמל.

 

 ידע יכלול את נתוני הפרט המוצג . לדוגמא: עמוד , מרכזיה וכדומה יוצגו במפה , הצגת המ

קווי שיסמל את הקשר החשמלי -עם אנוטציה ברמה הבסיסית של מס' עמוד/מרכזיה וקו חד

 .םביניה

 

 כל קווי חשמל התאורה של מרכזיה ספציפית, יהיו באותו הצבע. 

שונה . זאת ע"מ שתהיה הפרדה ויזואלית ברורה בנוסף, לכל מרכזיה קווי החשמל יהיו בצבע 

בין הקווים של מרכזיות שונות באותו מסך או מפה. )זהה לקיים בקדסטר הנוכחי. הנחיות 

 במסמך זה(. 7פרטניות כמתואר בסעיף 

 

תתאפשר פתיחת "חלונות מידע" על פרטים המופיעים בשכבה המוצגת. דרישות המידע 

 נות "קופצים"(.המפורט כמתואר בסעיף הבא )חלו

 

ובו יוצגו כל עמודי החשמל והמרכזיות ברחוב. כל עמוד ומרכזייה  עדכניצילום רחוב  ריימס

, במיקום הגיאוגרפי של העמוד או/ו   GIS-יצולמו בשלימות במרחב. הצילום יקושר לפרויקט ה

 המרכזייה הספציפית.

 

 הצגת מידע מפורט: 5.2

תתאפשר הצגת פרטי מידע מפורט )"חלון קופץ" / "תפריט צדדי"( על כל פרט במפה )כגון: 

 איסוף בשטח או קדסטר  –עמוד, מרכזייה, כבל מקשר בין עמודים , מקור המידע 

 , תאריך קליטת הנתון, תאריכי עדכון הנתון, מי קלט את הנתון וכדומה(. AS-MADEאו 

 מרשומות במסד הנתונים עפ"י דרישת המפעיל ותכלול: ףהמידע יישל

 

 עבור מרכזיית תאורה:  5.2.1

 מס' מרכזיה ושם )עפ"י המיקום(   

 כן תצורף -שתכלול : ארון הבקרה, ארון מונה חח"י ותמונת פנים המרכזייה. כמו תמונה   

 . GIS -תמונה עדכנית שתכלול את המרכזייה כולה , כולל קישור למערכת ה   

 כתובת.   

 תאריך התקנה   

 צורת התקנה )קרקע או תלוי על עמוד(   

  סוג מרכזייה )ראשית או משנית(   
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 מס' מונה.   

 .מס' חוזה   

 מקור ההזנה למרכזיה )חח"י , מרכזיה ראשית/משנית(   

 .וכדומה( 3X60 , 3X80זכות צרכן / גודל המרכזייה )   

 .שכל נתון נוסף כפי שיידר   

 

 עבור עמודי תאורה:  5.2.2

 מס' עמוד )כולל מס' ישן אם היה(.   

 שיוך עמוד )עירייה , חח"י(   

 . GIS -תמונה עדכנית שתכלול את העמוד כולו , כולל קישור גיאוגרפי למערכת ה   

 כתובת.   

 תאריך התקנה.   

 מס' מרכזיה מזינה )בתחילת הקו( / עמוד סמוך מזין    

 מספר מעגל מזין במרכזיה.   

 מס' זרועות על העמוד )וסוג הזרוע , אורך , זווית וכדומה(.   

 גובה העמוד.   

 סוג העמוד )ברזל, אלומיניום, עץ או בטון( וצורה )עגול, מתומן(   

 תקשורת עם פנס העמוד לצרכי בקרת תאורה: יש/אין   

 

 עבור עמודי חח"י:  5.2.3

 תמונה.   

 כתובת.   

 מספר עמוד לפי מספור חח"י.   

 הזנת חשמל לעמוד )עילית או תחתית(   

 מס' זרועות תאורה )אם יש(.   

 אורך זרוע / דגם )נדלר , ברקוביץ וכדומה(   

 דגם פנס )אם יש(.   

 ( / עוצמת תאורה )לומן(wattהספק חשמלי )   

 

 עמודי תאורה סולארית:  5.2.4

 .GIS -עמוד כולו , כולל קישור גיאוגרפי למערכת העדכנית שתכלול את התמונה    

 כתובת .   

 דגם הפנס והספק חשמלי.   

 ספק .   

 

 עבור גופי תאורה:  5.2.5

 סוג תאורה )לד , נל"ג , מטל הלייד וכדומה(          

 דגם הפנס.   

 ספק/יצרן.   

 הספק חשמלי בוואט ועוצמת הארה בלומן.   

 גובה ההתקנה.   
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 תחנת אוטובוסים מוארת:  5.2.6

 . GIS -תמונה עדכנית שתכלול את התחנה כולה ממבט הרחוב , כולל קישור גיאוגרפי ל   

 מקור הזנת התאורה )עמוד חח"י , מרכזיה וכדומה בליווי מספרה(.   

  GPSמיקום    

 כתובת.   

 

 עמוד טעינה:  5.2.7

 . GIS -ל קישור גיאוגרפי למערכת התמונה עדכנית שתכלול את העמוד כולו , כול   

 . GPSמיקום    

 כתובת.   

 שם הספק ויצרן מקורי.   

 , ארון מונים של  המקור ההזנה )עמוד תאורה , עמוד חח"י , מרכזייה בליווי מספר המרכזיי   

 חח"י וכדומה(.   

 

 שילוט פרסום מואר:  5.2.8

 כתובת המיקום.   

 .GIS -תמונה עדכנית שתכלול את עמוד השילוט כולו , כולל קישור גיאוגרפי למערכת ה   

 מקור הזנת החשמל.   

 ספק/יצרן השלט.   

 

 שילוט רחוב מואר:  5.2.9

 כתובת עמוד השלט המואר   

 .GIS -תמונה עדכנית שתכלול את עמוד השילוט כולו , כולל קישור גיאוגרפי למערכת ה   

 הזנת החשמל.מקור    

 ספק/יצרן השלט המואר.   

 

 

 שלבים לביצוע:. 6

 

 שלב ראשון לביצוע:   6.1

 

 שאליה יועברו כל )שהיא בפועל שילוב של מספר שכבות( הבסיס" פלטפורמת תבנה "   

 ובתוכנת אוטוקד עם קורדינטות. הנתונים הקיימים בקדסטרים    

 יהיו בנויים כתוכנית אחת שלימה של כל  GIS -סכמות התאורה שהושתלו בפרויקט ה   

 שטח שיפוט העיר חיפה. )ולא כפי שהיא כיום : כל קדסטר כתוכנית נפרדת וללא    

 התאמה בין קדסטרים סמוכים.(   

 

 מובהר ומודגש:    

 אינם מעודכנים מזה כעשור !  הם מהווים בסיס למידע ראשוני בלבד  הקדסטרים

 המשמש כיום רק כסכמה חשמלית.  

  .יצוין כי הרקע הקיים בהם אינו לפי מדידה 
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 שלב שני לביצוע:   6.2

 )שהיא בפועל שילוב של מספר שכבות(  "AS-MADE בנפרד "פלטפורמטתבנה     

 )קיימים כקבצים על מדיה המגנטית/דיסק שנמסרו בעבר  . AS-MADEת על נתוני והמבוסס    

 ויתכנו גם שרטוטים... DWGכקובץ  ר. החומר ברובו יימס (עיריית חיפהלאגף המחשוב     

  .שלב זה משלים ואף מתקן)!( את המידע שניבנה בשלב הראשון 

 

 שלב שלישי לביצוע:   6.3

 

 יתבצע תבנה "פלטפורמת האיסוף"  שהיא בעצם  מספר שכבות "מידע האיסוף" : בשלב זה 

 ( . 5.2)סעיף לצורך המיפוי   , בשטח פיזית איסוף הנתונים

 

  שלב זה ישלים ואף יתקן )!( את הנתונים שנאספו בשלב השני. שלב זה יאמת בשטח

 את נתוני כל הקדסטרים )עמודים ומרכזיות(.

יחד עם זאת ,נוכחות המפקח אינה מורידה אחריות   צמוד.מפקח תאורה בליווי  הדבר יעשה

  הקבלן המבצע על איסוף ואימות הנתונים.

 

 הקיימות בעיריית חיפה )והן רכוש עיריית חיפה!( : GIS כל המידע יוטמע בפלטפורמות    6.4

    ARCGIS PORTAL  

     ARCGIS ONLINE 

 

 ניתן )במידה ונדרש( להיעזר בהכוונה וייעוץ הגורמים הבאים: לצורך תהליך ההטמעה    6.5

 ( .054-6613575  .טל)ן ומרי אורני רז " , גב' סיסטמטיקס"נציגת חברת       

 , מר הררי ירון  GISמנהל מערכת  –מחלקת המחשוב של ע. חיפה       

 (8615702-04/  4702)טל.        

 

 .  SQLכל הנתונים שיאספו , יאגרו ויעובדו במסד נתונים בשפת בסיס הנתונים:    6.6

 שפת התוכנה המשמשת היום את עיריית חיפה לניהול מסד הנתונים(.    )שזוהי         

 

 דרישות למימוש:. 7

 

 ובפורמט   SHPיוגש כקובץ נתונים גרפי  GIS -המידע המבוקש להטמעה בפרויקט ה   7.1

 הקיימת של עיריית חיפה.  GISהמתאים לשילוב בפרויקט        

 

 יוגש בפורמט "אוטוקד".  GIS -בנוסף , כל החומר המיועד להטמעה בפרויקט ה   7.2

 )זהו הפורמט הסטנדרטי של כל משרדי התכנון בתחומים שונים!( . שמות השדות יהיו         

 ית.   בעברית ולא תותר הצגת ערכים בלועז        

    

 . GIS -בפרויקט ה AS-MADEתהיה אפשרות לשלב תוכנית    7.3

 

 ס"מ.  ±10בדיוק של  GPSמיקום נתוני עמודים/מרכזיות יהיה עפ"י מיקום    7.4

 

 במהלך שנת איסוף הנתונים יתבצע עדכון ע"י צוות המיפוי מטעם הקבלן , לאזורים שכבר     7.5

 התקנות. )המידע על הצורך בעדכון המיפוי והאתר המדובר יתקבל  מופו ובוצעה בהם עבודת         

 ממחלקת תאורה(.        
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 , תתבצע ע"י הנציג המלווה של מחלקת שהפעלת מרכזיות במהלך המיפוי , אם תידר   7.6

 תאורה. בשום מקרה לא ע"י נציג הקבלן.         

 

 ירייה(:עקיצור של  –רמט )האות "ע" במהלך איסוף הנתונים יתבצע סימון עמודים בפו   7.7

  ע /מס' מרכזיה  /מס' מעגל /  של העמוד ימס' סידור                

  )יפורטו בהמשך.  –דרישות פרטניות הנוגעות לסימון )כיוון , גודל גופן , צבע וכדומה 

 

 במהלך איסוף הנתונים יבוצע עדכון מספרי לעמודים מסומנים ע"מ להתאימם לפורמט שצוין     7.8

 בסעיף קודם.         

 

 במהלך איסוף הנתונים ע"י "צוות המיפוי" ייבדק מצבו של כל עמוד תאורה ובפרט באזור     7.9

 ם לבצע בדיקת יציבות. הבסיס. עמוד החשוד כבעייתי , תתקבל לגביו החלטה בשטח בא        

 )היה וכן , המידע יועבר מידית למנהל העבודה של החשמליה(.        

 

 

 דרישות הנוגעות לסימון עמודים: .8

 

 תתבצע  לאבמהלך איסוף הנתונים יבוצע סימון )או יחודש( לעמודי התאורה . פעילות זאת    8.1

 ) גם אם כוללים אלמנט תאורה !( על עמודי חח"י        

 

 מ"מ . החלק העליון של הסימון  60מטר . גודל גופן  2הסימון על העמוד יהיה אנכי ובגובה    8.2

 ירייה"( ויתר הנתונים אנכית כלפי מטה. עקיצור של " -" ) "ע" עיתחיל עם עם האות "        

 

 . הסימון יבוצע  756בכפוף לתקן ישראלי , ו  UVהדפסת הסימון תהיה בצבע שחור , עמיד    8.3

 בעזרת שבלונה והצביעה לא תהיה בהתזה.         

 

 תנועה -ההדפסה על העמוד תהיה תמיד לצד הפונה לכביש. בעמודים המוצבים על אי   8.4

 תנועה כיכר עגולה( , ההדפסה תהיה כפולה דהיינו -המפריד בין נתיבי הלוך/חזור , )או אי        

 לכל צד של הכביש.         

 

 רסום"( :פהסימון לעמודי פרסום יהיה כדלהלן )כאשר "פ" קיצור של "    8.5

 פשל העמוד / מס' מעגל / מס' מרכזיה )או מס' עמוד מזין( /  ימס' סידור          

     

 ילוט"(:שהסימון לעמודי שילוט רחובות מואר יהיה כדלהלן )כאשר "ש" קיצור של "   8.6

 ששל העמוד / מס' מעגל / מס' מרכזיה )או מס' עמוד מזין(/  ימס' סידור          

 

 .  GIS -נתוני מספר העמוד יוטמעו בפרויקט ה   8.7
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 :GIS -דרישות הנוגעות לסימון ע"ג המפות/תצ"א בשכבות ה. 9

 

 כצבע קווי החשמל  ה. צבע המרכזיימרכזיית חשמל תסומן באופן הבא:    9.1

 היוצאים ממנה.         

 לדוגמא: במקרה שקווי החשמל של המרכזייה יהיו כחולים , צבע המרכזייה יהיה בהתאם     

 . ובצורה הבאה:     

 

 מ"מ , בצבע   6מספר המרכזייה יסומן בספרות מעל לאיור הסימול , בגופן של     

 מרכזייה ומודגש.    

 תיראה כך:  242לדוגמא: מרכזייה "כחולה" שמספרה     

 

  תחנת אוטובוס מוארת תסומן באופן הבא:        9.2

 

 מ"מ . 5עמוד יסומן כעיגול בקוטר    9.3

 

 צבעי קווי החשמל יהיו כצבע המרכזייה ממנה הם יוצאים ותואמים במדויק את צבעי    9.4

 עים זהים או דומים )כמו אדום וכתום( בקווי מרכזיות קדסטרים הקיימים. לא יהיו צב        

 סמוכות , כך תתאפשר אבחנה ברורה בין קווי החשמל של המרכזיות השונות.        

 

 קווי הרשת של חח"י שהם ללא קו מאור )גם ללא פנס( יהיו תמיד בצבע שחור.    9.5

   )עמודי חח"י שהם ללא קו מאור יהיו בסימון שחור )     

 עמוד חח"י עם מאור והקו מאור שבו יהיו בצבע התואם את המרכזייה אליה הוא מקושר.     

 ( עמודי תאורה סולארית יהיו בסימון ירוק )    9.6

 (.עמודי טעינת רכבים יהיו בסימון סגול )    9.7

 

 עמוד תאורה שהוא גם עמוד טעינה , יסומן כצבע המרכזייה המזינה אותו , ולידו עיגול     9.8

 סגול המציין את היותו כעמוד תאורה המשולב בטעינה.         

 (  עמודי שילוט פרסום מואר יהיו בסימון כתום )  9.9

 

 (עמודי שילוט רחובות מואר יהיו בסימון חום  )   9.10

 מ"מ ותיראה כך:  10חת הארקה תסומן בעיגול בקוטר שו   9.11

 מ"מ ותיראה כך:   10שוחת תאורה תסומן בעיגול בקוטר     9.12
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 לוח זמנים לביצוע ואבני דרך לאישורי תשלום: . 10

 

 הפרויקט נחלק לשני חלקים:   10.1

 כמתואר במסמך. GISא. בניית שכבות     

 ב. תחזוקה שמטרתה עדכון נתונים שנאספו בשלב א' ותוספת נתונים חדשה שייווצרו     

 בגמר פעילות של שלב א' .         

 

 יהיה  –הכוללת את המבוקש במסמך זה   GISלשלב א'  לקבלת פלטפורמת משך הזמן    10.2

 (.ההזמנהעד שנה )ממועד           

 

 המערכת,  יהיו במסגרת "הסכם תחזוקה" שמטרתו לעדכן  שנתיים נוספות מתום מסירת   10.3

 את הפלטפורמה בכל נתון חדש שנוצר לאחר שנת האיסוף הראשונה ועדכונים שוטפים של           

 מקומות שכבר מופו. העדכון יהיה בשוטף.          

 

 סה"כ משך זמן ההתקשרות יהיה שלוש שנים.   10.4

 

 במהלך שנת האיסוף ישולם למבצע סכום יחסי מתוך הסכום המוקצה לשלב א' , ולפי    10.5

 בחלוקה למשימות ולאזורים , וביצוע עפ"י הסדר המפורט להלן: –הפירוט הבא           

 

 . 5%בגמר ביצוע שלב א' של המיפוי )הכנסת כל המידע לפי הקדסטרים( , סך של  10.5.1

 

 . 5%( , סך של AS MADE-שלב ב' של המיפוי )הכנסת כל מידע ה בגמר ביצוע 10.5.2

 

 .10%( , סך של 1,5,9,15,21,22,28החוף )קדסטרים -בגמר מיפוי מלא של אזור קו 10.5.3

 

 14,19,20,25,26,31,32בגמר מיפוי מלא של נווה שאנן ומורדות הכרמל )קדסטרים   10.5.4

 . 10%(, סך של 67, 64,

 

, 57, 56, 55, 54, 53, 51, 50וי מלא של אזור ק.חיים והמפרץ )קדסטרים: בגמר מיפ 10.5.5

  15%( , סך של  68, 65, 63, 62, 61, 60, 59, 58

 

, 29, 24, 23, 18, 17, 16בגמר מיפוי מלא של ציר הכרמל ושכונת דניה ) קדסטרים  10.5.5

 .  20%,( , סך של 38, 37, 36, 35, 34, 30

 

, 11, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2א של עיר תחתית וכרמל מערבי ) קדסטרים בגמר מיפוי מל 10.5.6

 .35%( ,סך של  12

 

 "דיון מסירה" בפני מנהל האגף ונציגי מחלקת -כל שלב יאושר )ויודגם ע"ג מחשב( ב 10.6

 תאורה ולאחריו יאושר התשלום.         
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20/07/2020 

 

 

 GISפרויקט ב "סקר האיסוף"  -ל ה תכולהאומדן 
 

 30,000. מס' עמודי התאורה: 1

 

 36,000. מס' הפנסים המותקנים: 2

 

 10,000. מס' עמודי חח"י : 3

 

 8000. מס' עמודי חח"י עם קו מאור או/ו פנס: 4

 

 (CAR TO GO)פרויקט  30: . מס' עמודי טעינת רכבים 5

 

 100. מס' תחנות הסעה מוארות: 6

 

 100. מס' עמודי פרסום מוארים : 7

 

 2000. מס' שוחות חשמל: 8

 

 )בדר"כ בגנים(. 1000. מס' שוחות הארקה: 9

 

 450. מס' מרכזיות תאורה:  10

 

 10. לוחות דוחסנים:  11

 

 20. לוחות חשמל לאירועים:  12

 

 . 100יהיה סביב  AS MADE -ל  DWG. מספר קבצי  13

 

  מחלקת שילוט , מנהל הכספים. –התקבל מגב' אריאלה  6+7מידע סעיפים 

 .יתר הסעיפים: מידע מצטבר של מחלקת תאורה 
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  GISרשימת ספקי שירותי 
 התייחסו למסמך הדרישות( -בצהוב)המסומנים 

 

 

   053-7316886מר עמית רייס   - מכנף    .1

 

 052-8376768מר אסף קרמר     - א.א. מערכות.    2

 

 04-6080603מר דרור הר גיל  -גיאופוינט.    3

 

   052-3961252 ,  03-9627082מר רונן אורי    -  קבוצת הלפרין פלוס מדידות.    4

  

 9599250-054מר רמי שמעון  – מרום מיפוי    .5

 

 6400922-050 , 8653065- 09גב' שירלי מלכי  – אופק    .6

 

 03-9275111 – קומפלוט , אוטומציה חדשה.    7

 

 (122)שלוחה  22222-71-074  , 2000158-054גב' שיר דקל  -אורהייטק.    8

 

  4950966-054מר אריה גרינוולד  – גדיר הנדסה.    9

 

  8101268-04,   5355483-052נמרוד כנען  – גיאומיינד טכנולוגיות   .10

 

  052-3209514מר אלכס טסטשייב  – טכנולוגיות בתלת מימדמבט    .11

 

 03-7660111,  054-6613575גב' מרי רזון  – סיסטמטיקס טכנולוגיות   .12

 

 054-2229666,   03-6966669מר מתן זייד  – סאייטויז'ין   .13
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 עיריית חיפה

 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות

 אגף תשתיות עירוניות.
 התאורה חשמל אנרגיה מחלקת

 

 

 

 

 

 

 מסמך הנחיות להתקנת קישוטי תאורה

 במרחב הציבורי .

 

 2019יוני 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רע"ן תאורת גנים ופיקוח.: אלפי חזי ,  כתב                                                                

 : דורון יעקובי , מנהל מחלקת תאורה ביקר                                                            
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 הנחיות להתקנת קישוטי תאורה במרחב הציבורי , בשטח שיפוט ע. חיפה 

 

 

 רקע:

במרחב חיפה, במסגרת מדיניות מחלקת תאורה מגדירה כללים להתקנת קישוטי תאורה 

 . ההתקנות ובדגש על בטיחות בחשמללמיסוד 

 

המתמקדים במישור הטכני בסיס , דרישות ו באמצעות קובץ הנחיות מסמך זה מנחה

 התקנות הקישוטים ע"י מחלקת תאורה . תנאי סף לאישור את הדרישות שמהוותומפרטים 

 

 הנחיות אלו תקפות מרגע פרסומן.

 

 

 

 הנחיות כלליות )"מנהלה"(: .א

 

יבוצע תכנון מלא להתקנה )שרטוט( שיכלול את מקור ההזנה , סוג התאורה  .1

להתקנה  תנאיומסלול הולכת הקישוט . אישור התכנון ע"י מחלקת תאורה הוא 

 בפועל!

 

מתאים לסוג העבודה . )עמידה בחוק החשמל  ןמבצעי ההתקנה יהיו בעלי רישיו .2

 ועבודה בגובה(.

 

מלא לפרויקט: התקנה , תחזוקה ועלויות  יוזם ההתקנה יוודא קיומו של תקציב .3

 פירוק.

 

יוזם ההתקנה יישא בכל העלויות במקרה של נזק שיגרם בעקבות ההתקנה  .4

 התחזוקה או הפירוק של המתקן בגמר הפעילות. 

 

יוזם ההתקנה יישא בכל עלויות החיבור למקור ההזנה , כפי שאושר ע"י מחלקת  .5

 תאורה.

 

ההנחיות הטכניות המפורטות בהמשך )סעיף ב'( , אינן פוטרות את המבצע  .6

 בהוראות חוק החשמל. מלאהמעמידה 
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 הנחיות בסיס )דרישות טכניות(: .ב

 

חל איסור להתחבר )או להתקין קישוטים(  לעמודי חח"י ללא קבלת אישור מראש  .7

 ובכתב.

 

 חח"י.חל איסור להתקין קישוטים מעל קווי הרשת של  .8

 

של  אנכיבהתקנת קישוטים מתחת לקווי הרשת במתח נמוך: יש לשמור על מרחק  .9

 מטר לפחות . 3

 

 מטר.  5.5במעבר מעל לכביש: גובה מינימלי של הקישוט יהיה  .10

 

 חל איסור על קשירת קישוטים לעצים. .11

 

יש לקבל את  –בעת חיבור הקישוט לנכס פרטי )מרפסת , אדנית, סורגים וכדומה(  .12

. לאחר הסכמת בעל הנכס וביצוע ההתקנה , ובכתבבעל הנכס מראש אישור 

 אישור קונסטרוקטור .  שיידר

 

התקנת קישוטי חשמל בקרבת חלונות / מרפסות תהיה כזאת שלא יאפשר מגע  .13

 מטר לפחות!(.  2של התושבים מחשש להתחשמלות. )מרחק של 

 

  או  60Vac)עד !   נמוך מאודקישוטים המותקנים בגובה נמוך , יוזנו במתח  .14

110Vdc.) 

 

יש לקבל אישור חיצוני של  "בודק מוסמך".  ובטרם הפעלהבגמר כל ההתקנות  .15

בידי החשמלאי !( . כל בדיקות החשמל יבוצעו בנוכחות  AS MADE)יהיו תכניות 

 מפקח מחלקת תאורה !

 

 מקור הזנת החשמל לחיבור הקישוטים יאושר ע"י מחלקת תאורה. .16

 

 

ללא אישור או שלא בכפוף לתכנון שאושר ע"י מחלקת קישוטים שיותקנו 

 תאורה , יוסרו ללא התראה מוקדמת.
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 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                         

 אגף תשתיות עירוניות .                                                           
 מחלקת תאורה.                                                            

  2021     יוני                                                            
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 כללי: .1

 
תוך הפחתת התייעלות אנרגטית מוגדרת כניצול מושכל של משאבי האנרגיה, 

במילים אחרות:  התנהלות כלכלית נכונה בצריכת האנרגיה  .לאנרגיההביקוש 

 ושמירה על איכות החיים המודרנית . 

 

לצורך התייעלות אנרגטית נדרש לבצע  "סקר אנרגיה". זהו הצעד הראשוני 

והחיוני עבור כל ארגון אשר מעוניין לצמצם את צריכת האנרגיה שלו ולשפר את 

 ההתייעלות האנרגטית שלו.

 

סקר נועד לרכז מידע על צריכת האנרגיה ואיתור אפשרויות לחיסכון ה

באנרגיה, התפלגות הצריכה והעמקת הסקירה הכוללת מדידות, תוצאות 

 והמלצות לאיתור פוטנציאל לצמצום הצריכה.

 

 לסקור את סך צרכני האנרגיה הממומנים ע"י עיריית חיפהכללית, היועץ נדרש 

ילדים , מקלטים בתי ספר -במבנים כמו גני, החל במתחם העירייה והמשכו 

כן אלו הנמצאים באזור הציבורי )תאורת רחובות , שילוט מואר -וכדומה . כמו

 מכל סוג , מרכזיות תאורה וכדומה( .

 

 תוכנית להתייעלות כולל דו''ח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.היועץ יציג 

 

 

וקשות מיועץ מסמך דרישות זה , יפרט ויגדיר את כל הפעילויות המב

 האנרגיה ואופן הגשת דו"ח הסקר שבוצע.
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 הגדרות: .2

 

  עיריית חיפה אשר ניכלל בה כל בניין, מתקן וכל אתר אחר  –הארגון

 הצורך אנרגיה לצורך פעילותו כמו מתקן "דנו" , תחנת התדלוק וכדומה.

  )יחידה למדידת הספק. משמשת הן לציון הספק  –קילוואט )קוו"ט

 חשמלי והן לציון הספק תרמי.

  )יחידה למדידת אנרגיה. משמשת לרוב לציון  -קילוואט שעה )קוט"ש

 ערכי אנרגיה חשמלית.

  )תעריף לרכישת חשמל בהתאם לשלוש רמות  –תעריף עומס זמן )תעו"ז

 תעריף: פסגה, גבע ושפל.

  )מונח המתאר את מקבצי השעות ביממה  –מקבץ שעות ביקוש )מש"ב

 מוגדרים תעריפי התעו"ז.  ובשנה בהם

  התפלגות הצריכה במקבצי השעות של צרכן אנרגיה חשמלית  –יחס תקן

הפועל במשך כל שעות השנה ברצף. כל סטייה מיחס זה )למעלה או 

 למטה( מייצגת צריכה חשמלית בעלת הטיה לשעות הזולות/יקרות.

  רייה כל סוג דלק המקובל בשימוש, נוזל או גז, המשמש את העי –דלקים

 לצורך צריכת אנרגיה.

  )יחידת מידה לאנרגיה, המהווה יחידת מידה  –טון שווה ערך נפט )טשע"נ

משותפת אליה ממירים את כל יחידות המידה האחרות לצורך קבלת מדד 

אחיד לצריכת האנרגיה מכלל המקורות השונים )כמו חשמל, דלקים מכל 

 סוג וכדומה(.

  ניתן להשיג התייעלות אנרגטית מערכת בודדת שבה  –מערכות בודדות

 מדחס אוויר יחיד, צ'ילר יחיד וכדומה. –באותה המערכת. לדוגמא 

  מערכת משולבת הכוללת מספר צרכני אנרגיה, בה  –מערכות משולבות

 –ניתן להשיג התייעלות אנרגטית הכוללת מספר צרכני אנרגיה. לדוגמא 

ומערכת להשבת  צ'ילרים הכולל בקר 2מדחסי אוויר ובקר, מערך של  3

 חום וכדומה.

  ערך המייצג את משך הזמן הנדרש לרצף תקבולים  –החזר השקעה

מפרויקט להחזיר את ההשקעה שבוצעה בפרויקט. ניתן להצגה ביחידות 

 של חודש או שנה.

 ( ערך נוכחי נקיNPV )– אינדיקטור פיננסי המייצג את השווי הנוכחי של

שנות פעילותו הצפויות, רצף פרויקט בהסתמך על ההשקעה בפרויקט, 

 התקבולים הצפוי .

 ( טון שווה ערך פחמן דו חמצניtCO2e )–  .מדד המייצג כמות גזי חממה

משמש לצורך הערכת הפחתת פליטות גזי החממה שהושגה כתוצאה 

 מפעולה להתייעלות אנרגטית.
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 תקינה:  .3

 

  ן מציג קיימה . התק-תקן ישראלי לבנייה ירוקה למבנים ברי - 5281תקן

"בניין ירוק". בניין -את הדרישות כדי שהבניין הקיים יוכל להיות מוכר כ

ירוק או בניין בר קיימא , הוא בניין הצורך משאבים כגון אנרגיה , מים , 

חומרים וקרקע בצורה חסכונית יותר מבניינים אחרים , ומשתמש בהם 

איכות  —וקים בצורה יעילה יותר . שני המאפיינים הבולטים של בניינים יר

הם בעלי תרומה משמעותית לשיפור  —אוויר טובה יותר ותאורה טבעית 

בריאות עובדים או תלמידים , רווחתם ויעילותם . בנייה ירוקה מתבססת 

על תכנון ואדריכלות לרווחת המשתמש , תוך התחשבות בצורכי הסביבה 

וצריכת משאבים מושכלת . מטרת הבנייה הירוקה היא למזער עד 

ינימום האפשרי את השפעת המבנה על הסביבה על ידי שימוש בידע למ

 ובטכנולוגיות ירוקות ותוך תיאום ואינטגרציה בין תחומים שונים . 

  בידוד תרמי של בניינים. התקן מפרט  המחייבתקן ישראלי  – 1045תקן

 דרישות מינימליות לבידוד תרמי של בניינים לפי ייעודם. 

  2המדרג מבנים לפי צריכת האנרגיה . חלק תקן ישראלי  – 5282תקן 

 בתקן מתייחס למבני משרדים. 

  חלקים.  3-תקן ישראלי לאנרגיה במבנים המחולק ל  - 5280תקן 

קובע את הרמה המחייבת של תפקוד אנרגטי הנדרשת מבניינים  1חלק 

בישראל בכל הנוגע לתכנון של חלקי המבנה והמעטפת של דירה בבניין, 

כות הזיגוג, לתכונות מערכות הזיגוג, לאיטום המעטפת להצללה על מער

 ומערכות הזיגוג לאוויר, ולאוורור טבעי למטרות חיסכון באנרגיה. 

 קובע את הרמה המחייבת עבור מערכות תאורה בבניינים.  2חלק 

קובע דרישות ליעילות אנרגטית של מערכות אקלימיות : קירור  3חלק 

 וחימום.

  תקןISO 14001  (2015 )-  הנו תקן בינלאומי לניהול סביבתי, אשר מטרתו

היא להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה 

של הניסקר  14001הסמכה לתקן איזו   בפעילותו השוטפת על הסביבה.

)עיריית חיפה לצורך העניין(  , מהווה הצהרה בינלאומית לכך שהארגון 

ך עליון בפעילותו, ונוקט באמצעים בכדי שם את איכות הסביבה כער

 לממש את מחויבותו לסביבה.
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 דרישות עיקריות לביצוע )מטרות הסקר(: .4

 

 ריכוז מידע על צריכת האנרגיה , שינויים חודשיים ושנתיים.

 

 ריכוז מידע על צריכת האנרגיה של התקנים והמערכות הקיימות.

 

 בין המערכות /המיתקנים. ריכוז מידע על התפלגות צריכת האנרגיה

 

 יצירת כלי לעדכון מידע על צריכת האנרגיה, מעקב ודיווח על השינויים.

 

 יצירת כלי להערכת תחזית צריכת האנרגיה כתוצאה משינויים.

 

 קביעת פוטנציאל החיסכון הכספי המרבי.

 

 הכנת רשימת הפעולות לביצוע מידי ועתידי , תוך קביעת עדיפויות .

 

 חרום אנרגטי. הכנת תכניות

 

 עם מסלולי התמיכה של הממשלה עבור חיסכון באנרגיה. וסיועהכרות 

 

לאפשרויות פוטנציאל ייצור אנרגיה. )התקנת  ובחינה כלכליתאיתור 

 לוחות סולאריים(.

 

 לאפשרויות שימוש בגז טבעי. ובחינה כלכליתאיתור 

 

 איתור אפשרויות לשימור אנרגיה להקטנת הוצאות האנרגיה.

 

מטלה ספציפית המוגדרת ע"י מחלקת תאורה  –ביצוע "סקר ממוקד" 

 במסגרת תקציב השעות השנתיות.

 

יועץ האנרגיה יפעיל "בודק חשמל מוסמך" לפי דרישה. מטלות הבודק 

 כמפורט בהמשך.
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 דרישות כלליות: .5

 

 הסקר יבוצע בשטח שיפוט עיריית חיפה , דהיינו יכלול את קריית חיים. 5.1

 

 שעות. 100השעות השנתי המוקצה עומד על היקף  5.2

 

  ייתכן ותוגדר פעילות ספציפית לביצוע )"סקר ממוקד"( . במקרה זה 5.3

 בטרם הביצוע:יתקיימו השלבים הבאים  

 . תוגדר הדרישה הספציפית ע"י מחלקת תאורה בע. חיפה 

  היועץ יידרש להעריך את ההשקעה מבחינת שעות עבודה לאותה

 המשימה. 

  העלות )"שעות ההשקעה" ( ע"י מנהל מ. תאורה , לאחר אישור

 יוסכם על תאריך תחילה וסיום הסקר הממוקד.

 לאחר ביצוע:

  היועץ יגיש דו"ח ממצאים מסכם שיכלול בין היתר : נתונים נמדדים

נאספים בעת ביצוע הסקר , המלצה על פתרון כשלים , תוכנית  /

)למשל התייעלות לשיפור המצב הקיים, הערכת החזר השקעה 

 במקרה של החלפת ציוד בחדש , תוספת אמצעים לניטור וכדומה(.  

 

  היועץ יכין את טיוטת המכרז )שתובא לאישור מנהל מ. תאורה( לבחירת 5.4

 קבלן שיבצע שינויים או/ו תוספות במערכות החשמל שנסקרו, בכפוף  

 להמלצת היועץ כפי שאושרה.  

 

  ין מפרט טכני לביצוע בטרם יציאה למכרז ועפ"י דרישה , היועץ יכ 5.5

 שינויים או/ו תוספות במערכות החשמל שנסקרו.   

 

 יפורקו  התקנת אמצעי ניטור ומדידה )אם יידרשו( , יהיו של הקבלן  5.6

 ויילקחו בתום ביצוע הסקר.  

 

 היועץ יידרש עפ"י צורך )יחד עם גורמי העירייה( , לפעול לקבלת  5.7

 מהמלצות הסקר שבוצע.תמריצים ממשלתיים למימון השקעה כנובע  
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  דרישות למבנה דו"ח הסקר: .6

 

 המבנה יכלול את הסעיפים הבאים:  

 

 תקציר מנהלים . 6.1

 

 פרטים כלליים של הארגון הסוקר והניסקר: 6.2

 )שם הארגון הניסקר . )עיריית חיפה , מחלקת תאורה 

 .שם מבצע הסקר 

 .החברה המבצעת את הסקר 

  ,מייל(דרכי התקשרות . )כתובת , טלפון 

 )תקופת ביצוע הסקר. )תאריך התחלה , תאריך סיום 

 .תאריך הגשת הסקר 

 )איש הקשר של הארגון הניסקר )שם , טלפון , מייל 

 .מספר העובדים בארגון הניסקר 

 .סך כל שעות פעילות בשנה של הארגון 

 

 :הנסקרתיאור הארגון  6.3

 ותו,בחלק זה יש לתאר את תחום פעילות העירייה, תיאור הארגון ופעיל 

 ופעולות שבוצעו בעבר לצורך השגת התייעלות אנרגטית. כלומר,  

 הסעיפים הנדרשים בסקר יהיו: 

 .תיאור הארגון ופעילותו 

 .פעולות התייעלות אנרגטית שבוצעו בעבר 

 

 נתוני צריכת האנרגיה בעירייה: 6.4

  .נתונים גולמיים 

  טבלת סיכום נתוני צריכת החשמל. הטבלה כוללת את נתוני צריכת

החשמל השנתיים בשלוש השנים האחרונות, מול נתון פליטות גזי 

 החממה בכל שנה.

  נתונים גולמיים צריכת דלקים", בו מתבצעת הזנת נתוני צריכת"

 הדלקים.

  טבלת סיכום נתוני צריכת הדלקים. סעיף זה יושלם עם השלמת

 סעיף קודם.

גז הטבלה כוללת את נתוני צריכת הדלקים השנתיים )דלק, מזוט , 

 וכדומה( בשלוש השנים האחרונות, ומולם את פליטות גזי החממה.

  טבלת סיכום נתוני צריכת האנרגיה. סעיף זה יושלם עם השלמת

הטבלה כוללת את נתוני צריכת האנרגיה בשלוש  סעיפים קודמים.

 השנים האחרונות, ומולם את פליטות גזי החממה.
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  שם יחידת התפוקה, יחידות תפוקה / תוצר: בסעיף זה יש להזין את

המאפיינת את פעילות העירייה. )למשל: למשרדים "שעות פעילות 

בבניין, לבתי ספר "שעות לימוד" וכדומה(. הטבלה תכלול את נתוני 

 שלוש שנים אחרונות .

 

  צרכני אנרגיה: 6.5

 חלק זה משמש לצורך מיפוי צרכני האנרגיה, התפלגות מוערכת של  

 שונים, והזנת פרטים אודות צרכני צריכת האנרגיה בין הצרכנים ה 

 האנרגיה.  

 חלק זה כולל את הנתונים הבאים: 

  טבלת "צרכני אנרגיה", בו מתבצעת הזנת נתוני צרכני האנרגיה

 השונים בעירייה מול נתון סה"כ צריכת האנרגיה.

  פירוט אודות התהליכים צורכי האנרגיה. בסעיף זה, על הסוקר

לפרט עבור כל צרכן אנרגיה ו/או מערך צרכני אנרגיה משמעותיים 

)לדוגמא מספר צ'ילרים הפועלים במשולב(, אשר ניתן להערכת 

הסוקר להשיג בהם התייעלות, את מתאר ההפעלה, רכיבי 

 ה.המערכת, הבקרה, נקודות לשיפור המערכת וכדומ

 

 מערך החשמל:  6.6

  חלק זה משמש לצורך הזנת נתונים אודות מערך החשמל הכולל של 

 הארגון.  

 סעיפים: 2החלק כולל  

  נתונים כלליים אודות מערך החשמל. בחלק זה יש להזין את

 הנתונים הבאים:

  מתח גבוה/מתח נמוך. –סוג החיבור 

 .)מספר שנאים והספקם )אם יש 

 אם יש( ומצבם. פירוט אודות לוחות הקבלים( 

 . מקדם הספק ממוצע שנמדד 

 . פרוט אודות קנסות ששולמו בגין מקדם הספק נמוך 

  מוני  –מידע נוסף אודות מערך החשמל. יש לציין פרטים נוספים

חשמל ומיקומם, צרכני משנה ואופן ההתחשבנות, תעריפים, ייצור 

 חשמל עצמי )לוחות סולאריים( וכדומה.

 

 המלצות להתייעלות:  6.7

 בחלק זה יש לפרט אודות הפוטנציאל להתייעלות אנרגטית שזוהה  

 במהלך הסקר בצרכנים השונים. החלק כולל את הסעיפים הבאים: 

  צרכני האנרגיה". מטרתו של הסעיף להציף פרטים שמולאו ע"י"

הסוקר, ושיכולים לסייע לסוקר להתמקד במערכות שזוהו כפחות 

ודגשו באדום, מחייבות יעילות מבחינה אנרגטית. הנקודות שי

 התייחסות בסעיף  "המלצות להתייעלות".
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  בחלק זה יש להזין נתונים אודות פוטנציאל ההתייעלות שזוהה

בצרכנים השונים, ופרמטרים הכרחיים לצורך חישוב כדאיות יישום 

הפתרון. יש למלא סעיף זה לאחר קבלת האינדיקציות להתייעלות 

נטגרציה של המדידות שבוצעו שהופיעו בסעיף קודם ,ולאחר אי

 והחומר שנאסף בעבודה על הסקר.

 

 הנתונים יוזנו בפורמט הבא:

  יש להזין מספר סידורי להמלצה שנדונה  –מספר המלצה

 בשורה זו.

  יש לבחור את צרכן האנרגיה מתוך הרשימה –צרכן אנרגיה.  

 .פרוט פעולת ההתייעלות המומלצת 

  ם העיקריים השלבי –פירוט אודות הטמעת הפרויקט

בהטמעת הפרויקט, ולוח הזמנים הצפוי מאספקה ועד 

 הפעלה .

  יש לבחור את  –מקור האנרגיה הנחסכת בהטמעת הפרויקט

מקור האנרגיה הנחסכת ע"י הטמעת הפרויקט מתוך הרשימה 

. 

 יש להמיר את כל  –חיסכון שנתי צפוי ביחידות של אנרגיה

 האנרגיה הנחסכת מהמקורות השונים .

  שנתי צפוי כתוצאה מהטמעת הפתרון )ביחידות של חיסכון

)₪ 

  (השקעה נדרשת לצורך הטמעת הפתרון )ביחידות של₪. 

  יש לבצע חישוב. –החזר השקעה 

  יש להזין את מספר השנים  –שנות פעילות בהן יושג חסכון

 בהן המערכת צפויה להשיג את החיסכון כפי שצוין.

 

 "פוטנציאל ההתייעלות" :  6.8

 כפי שזוהה בצרכנים השונים, ופרמטרים הכרחיים לצורך חישוב   

 כדאיות יישום הפתרון.   

 יש למלא סעיף זה לאחר קבלת האינדיקציות להתייעלות שהופיעו   

 בסעיף קודם, ולאחר אינטגרציה של המדידות שבוצעו והחומר שנאסף   

 בעבודה על הסקר.  

 

 מסקנות:  6.9

  המסקנות הנובעות מביצוע הסקר, פעולותבסעיף זה יש לסכם את  

 ממומלצות להשגת התייעלות אנרגטית, וכל הערה נוספת. 
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 נתונים גולמיים צריכת חשמל:  6.10

 סעיף זה נועד לצורך ריכוז נתונים גולמיים אודות צריכת החשמל של    

 הארגון, ומהם נמשכים הנתונים לשאר חלקי הדו"ח.    

 

 . יופיעו שלוש   החודשישמופיעים בחשבון החשמל יש להזין נתונים כפי    

 , כך שירוכזו נתוני צריכת החשמל בשלוש אחת לכל שנהטבלאות,    

 השנים אחרונות , לכל חודש וחודש.    

 

 יש להזין בטבלה את השנה אליה היא מתייחסת, ואת הנתונים             

 החודשיים )כל שורה מייצגת חודש( עבור:           

 .כל אחד מהאפשרויות: פסגה, גבע, שפל 

 .חשמל לא בתעו"ז 

 .חשמל בייצור עצמי 

 .חשמל מאנרגיה מתחדשת 

 .עלות חודשית 

 ( העמודות סה"כ צריכה, פליטות גזי חממהtCO2e יש לבצע )

 סיכומים וחישובי  יחס התקן.

 

 נתונים גולמיים וצריכת דלקים: 6.11

 סעיף זה מרכז נתונים גולמיים אודות צריכת הדלקים )למשל כל רכבי            

 העירייה(.            

 

  הנתונים ירוכזו מחשבוניות הרכישה או ממדים/משקלים פנימיים של   

 טבלאות, אחת לכל שנה, כך שירוכזו  3הצרכן בעירייה. בדו"ח יופיעו   

 נתוני צריכת הדלקים בשלוש השנים האחרונות.   

 

 צרכני האנרגיה: 6.12

 סעיף זה נועד לצורך הזנת פרטים אודות צרכני האנרגיה הנבדקים.              

 הסעיף מחולק לשני חלקים עיקריים:             

  ,הכנת רשימת כל צרכני האנרגיה )תאורה , מיזוג , חימום

 צ'ילרים , משאבות וכדומה(.

  המתקן , עבור כל צרכן יש למלא את כל הפרטים כמו: שם

יצרן , שנת ייצור , שעות עבודה בשנה , הספק חשמלי , 

 צריכת חשמל בשנה ועוד.

 

 חיסכון כספי צפוי: 6.13

  סעיף זה נועד לצורך הזנת נתוני החיסכון הכספי הצפוי להיות מושג     

 בעקבות הטמעת המלצות סקר האנרגיה.     
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 ש ועלות יש לאסוף את נתוני צריכת החשמל במצב הקיים קוט"     

  בשנה האחרונה(, ואת נתוני  –בש"ח  )לפני יישום המלצות הסקר      

 קוט"ש ועלות  –צריכת החשמל הצפויים לאחר יישום המלצות הסקר      

 בש"ח.     

 כנ"ל לגבי צריכת דלקים , גז וכדומה.     

 

  חישובי עזר להתייעלות: 6.14

 במקרים רבים יש לבצע חישובים שונים בעת הכנת סקר האנרגיה     

 כגון הערכת התפלגות צריכת האנרגיה, חישובי יעילות של מערכות     

 שונות, פוטנציאל התייעלות, עלויות הכרוכות בהתייעלות וכדומה.    

 כדי להקל על בדיקת סקר האנרגיה, יש לבצע את כל חישובי העזר     

 של הגיליון, ולציין בצורה ברורה את החישוב המבוצע, בחלק זה     

 שמות הפרמטרים ומשמעותם, לאיזה צורך משמש החישוב וכדומה.    

 

 הפעלת "בודק חשמל מוסמך" .7

 

היועץ יפעיל את בודק החשמל , עפ"י דרישה בכתב ממנהל מחלקת 

תאורה ובמסגרת השעות השנתיות שתוקצבו. הבודק יהיה מהנדס חשמל 

  .3סוג 

 בודק החשמל יבצע אחת או יותר מהמטלות הבאות:

 .בדיקות  הארקה והתנגדות הארקה 

 .בדיקות התנגדות בידוד המתקן 

 .בדיקות התאמה בין שטח חתך המוליכים לצרכני החשמל 

 .בדיקות תקני אביזרי החשמל 

 .בדיקות תקינות לוחות החשמל 

 .בדיקות קיום ותפקוד ציוד להגנה בפני מגע מקרי וחשמול 

 .בדיקות התאמת התוכניות לביצוע בשטח 

 

 בסוף הבדיקה/הבדיקות שסוכמו , יוגש דו"ח מסכם הכולל:

 .תיאור המתקן הנבדק 

 .)הכשלים )אם אכן נמצאו 

 .המלצה על דרך הטיפול או/ו התיקון 

 .הערכת עלות 

  .פרטי הבודק , מס' רישיון , חתימה וחותמת 

 

 
 מחלקת תאורה. –אלפי חזי 
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   רקע כללי: .1
 

גרת מדיניות לקידום עיריית חיפה מקדמת התקנת שילוט מואר לשלטי רחוב בחיפה, במס

 הנגישות בחשכה ושיפור רמת השירות לאזרח. 
בכוונת העירייה / מחלקת תאורה להסדיר את תחום השילוט המואר באמצעות קובץ הנחיות, 

 דרישות וכללי רגולציה המתמקדים במישור הטכני ומפורטים במסמך זה.

לאישור השלט מבחינת , שהן תנאי סף דרישות בסיסמסמך זה, כמשמעו, הוא מסמך המפרט 
  העירייה, המאפשרת למזמין להתקשר חוזית מול הספק העומד בדרישות אלו.

 

 

   עקרונות ניהול גרסאות של מסמך זה: .2
 

מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפוף לדרישות טכניות המתחדשות בעת חשיפה לטכנולוגיה 
יה. עם פרסום גרסה עדכנית בתחום. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט של העירי

 מועד הפרסום.  לאחרחדשה היא תהיה תקפה למכרזי השילוט שיבוצעו 

(. במידה 3.0, 2.0, 1.0עדכונים מהותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )
 1.1ונדרשים עדכונים קטנים בלבד, הגרסה מתפרסמת תהיה בשינוי הספרה שמימין לנקודה )

 (. בכל גרסה שתפורסם יובהר מהי הגרסה הקודמת שפורסמה. 1.2, 
 זה : אין. גרסה קודמת למפרט

 

 

  הגדרות  .3
 

 מתקן המוצב –לוט מואר לרחוב )או "שלט מידע" או/ו "שלט" או/ו "שלט אלקטרוני"( שי
 ברחוב בהתקנה על עמוד ומציג את שם הרחוב . המתקן כולל לכל הפחות:

o  תצוגה שבו הגופנים )אותיות הכיתוב( מוארים .  -רקע 
o  גוף השלט המואר. –מארז 
o  ההתקן עליו מקובע השלט. –עמוד 

o  התקן ההזנה החשמלי לשלט המואר.  –ספק כוח / מצבר 

  )"הוא אוסף התקני חומרה ותוכנה המסופקת  –מערכת השילוט )או "מערכת" או "ערכה
 ומתוחזקת על ידי הספק המשיב למסמך זה. 

  מסר בעל משמעות הוריה על שם הרחוב הספציפי כפי שתוגדר  –כיתוב השלט
 בהנחיות הגוף המוסמך בעירייה לאותו שלט . 

  כך שאף תו לא מופיע מעל או מתחת או בקו , רצף תווים בשורה אחת ורצופה –שורה
 אלכסוני למשנהו.

  מדד של עוצמת אור ליחידת שטח אשר  נמדד בקנדלה/מ"ר. –בהירות  

  עוצמת הארה הנקלטת בעין בהסתגלות לתנאי התאורה ובשילוב עם אור  -בהיקות
 הקורן ממשטח מחזיר , כפי שניקלט בשדה הראיה.

 גורם המספק את מערכת השילוט. –פק ס 

  גורם המייצר את השלט. –יצרן 
  או/ו "מחלקת תאורה" הם יחד וכל אחד לחוד נה"העירייה" או/ "המזמי –עיריית חיפה "

 הגורם מולו מתנהל הספק. 
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  :מסמכים ותקנים מחייבים .4
 

 מסמכים מחייבים 4.1

 
 כל מסמך שיימסר ע"י היצרן או/ו נציגו, הכולל נתונים על המוצר, הצהרה   4.1.1

 יחשב בגרסתו  -על יכולות וביצועים, מענה/הבהרה לפניית העירייה          

 הסופית כמסמך מחייב.         
 

 מובהר ומודגש, שהאחריות הכוללת לנכונות הצהרות הספק או/ו היצרן   4.1.2

 ני ותכונות השלט המוצג , חלות באופן בלעדי ומלא על הספק בארץ. לנתו         
 שלט שכבר אושר ע"י העירייה ונתגלתה בו מאוחר יותר סטייה /סתירה /          
  זה, הצהרה לא נכונה )או חלקית(/ פירוש מוטעה של הספק למסמך         

  .עלול  להביא לפסילת השלט המוצע          
 
 

 
 

 מסמכים:עדיפות  4.2

 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים 

 שלהלן :, סדר העדיפות לעניין הביצוע נקבע ברשימה 
 כל הוראה במסמך קודם עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו( ברשימה שלעיל, )
 

 חוזה .   .א
 .ונספחיו מפרט טכניה .ב
 )ולפי סדר הופעתם(. התקנים המפורטים במפרט .ג
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 מחייבות:  ודרישות תקנים 4.3

 

 (.ISO 9001) בתוקףיהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות  יצרןה .א

 

 .עמודי תאורה. )רלוונטי במידה ויסופק עמוד ספציפי(– 812תקן ישראלי  .ב

 
 ספציפי( .עמידה במשבי רוח. )רלוונטי במידה ויסופק עמוד  – 414תקן ישראלי  .ג

 

 ההתקנה על כל חלקיה תאושר ע"י קונסטרוקטור. האישור ההנדסי יוגש למחלקת  דרישה:
 דרכים בעיריית חיפה. לא תתבצע שום התקנה נוספת על עמוד שכבר הותקן ואושר            
  ע"י הקונסטרוקטור. כל התקנה חדשה / נוספת תחייב אישור מחודש לעמוד !           

 
 (.IPהגנת מעטפת מפני אבק ומים )דרגת  – 60529לי ישרא תקן .ד

 
   תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות מקורות אור: 20תקן ישראלי  .ה
 הדרישות של תקן זה וולט .  1000 -מ חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים        

 מבנה  מיון, סימון, מבנה מכני, :לנושאים הבאים והבדיקות הקשורות אליהן נוגעות         
 . LED -של תאורת ה חשמלי ובטיחות פוטוביולוגית        

 

 תסופק תעודת בדיקה של מכון התקנים. דרישה:
 

  LEDדרישות מציוד בקרה אלקטרוני המיועד למערך תאורת  – 1, חלק  61347תקן  .ו

 .(דרישות כלליות ודרישות בטיחות)    
 

בדרישות חוק החשמל , בכל הנוגע למבנה וחיבור הזנת החשמל תהיה עמידה מלאה  .ז

 לעמוד השלט המואר.
 

אם ישנו( , יהיה בכפוף  –ההתקנה של עמוד השלט המואר )ושלט פרסום הצמוד אליו  .ח

,  1מהדורה  –למסמך מנהל הנדסה של עיריית חיפה "הנחיות מרחביות לשילוט" 
 . 2018מתאריך מאי 
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    עקרונות יסוד: 5
 

או/ו אמצעי  של שלט רחוב הנחיות מסמך זה מחייבות את הספקים וחלות על כל דגם 5.1

 שבכוונתם לספק.  
 

 מיקום שלטי הרחוב שיוצבו , יקבע בלעדית ע"י עיריית חיפה )או בא כוחה(. 5.2

 
 ח.על עמוד המוצב בחוץ , בשטח הפתו –( outdoorהשילוט יהיה שילוט חיצוני ) 5.3

 

  שנים לפחות בתחום השילוט האלקטרוני.  5ה בעל וותק וניסיון של הספק יהי 5.4
 לרשותו צוות עובדים טכני / הנדסי מיומן לתמיכה במוצר.          

 

 הספק יצהיר על ניסיונו בשלוש השנים האחרונות על אספקה שירות  ותחזוקה לציוד       5.5
 מהדגם הספציפי(.המוצע. )יפרט למי סיפק בארץ , מתי וכמה           

 

   הספק יצהיר על יכולת ייצור שוטף לציוד המוצע , ואין כוונה להפסיק ייצורם בחמש  5.6
 השנים הבאות מרגע חתימת הסכם האספקה.

 

מואר "אב טיפוס רחוב המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לדרוש ולקבל שלט  5.7
 ודשיים.אשר יותקן ע"י המזמין לצורך בדיקות שימשכו עד כח לבדיקות" , 

 
הספק נדרש להציג את אישור היצרן ו/או אישורים אחרים כפי שיידרשו בבדיקות  5.8

שיבוצעו , על עמידתו בדרישה זו או אחרת , ועשוי גם להידרש לבדיקות מעבדה 

חשבונו( לפי שיקול דעת מחלקת תאורה של עיריית חיפה. אישורים -ספציפיות )על
שאינו  –מין, יסופקו ע"י מהנדס חיצוני הנדסיים המבוקשים מטעם הספק לטובת המז

 עובד ישיר של  הספק )בלתי תלוי(.

 
הספק יצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של הציוד המסופק וכי אין כל מניעה או/ו  5.9

כן , אספקת הציוד אינו מותנה בצד שלישי -הגבלה על ההצעה המוגשת למזמין. כמו

 .ולמזמין לא תהיה מחויבות כלשהי אלה למציע בלבד
 

המסמך יתעדכן מעת לעת, כאשר במסגרת אישור פרויקטים ספציפיים ,  עשוי  5.10

 המזמין להציג דרישות נוספות בהתאם לצרכי הפרויקט...
 

יובהר כי עם חתימת הסכם עם הספק , יקבעו כל הדרישות והתנאים לעניין תחזוקה  5.11

 וניהול מעקב התחזוקה,  וזאת בנוסף לאמור במסמך זה.
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 :   המואררחוב דרישות מהשלט  6
 

   דרישות טכניות כלליות: 
 

מעלות מהציר  60המסך יאפשר זיהוי נתונים המוצגים בו, בזווית של  6.1
 שעה משעות היממה, תוך מניעת השתקפות חיצונית . המרכזי, בכל

          (Anti-Reflection Coating   מניעת ההשתקפות תבוא לידי ביטוי באמצעות .) 

 ציפויים" -של חברת "ננו  ESP-700P)כדוגמת  מט"  של המשטח החיצוני.-ציפוי "שקוף          
 הישראלית(.          

 

 הכיתוב על השלט המואר על השלט יראה באופן ברור משני צדיו . 6.2
 צהוב כהגדרתו -והכיתוב באור לבן (RAL 5022)גוון תואם  רקע השלט יהיה כחול כהה          
 (.נספח ג' במסמך זה – מפת הצבעים)  X=0.4 , Y=0.38 במפת הצבעים          

 
 שעות עבודה. 50,000אורך החיים של השלט כמכלול שלם יהיה מעל  6.3

 

הכיתוב ע"ג השלט המואר יהיה בשלוש שפות ובסדר שלהלן )מלמעלה  6.4
 למטה(: עברית, ערבית ואנגלית .

 

ל שפה בשורה נפרדת( , הכיתוב יהיה בשלוש שורות )שם הרחוב בכ 6.5
 ובמידות הבאות:

o  מ"מ. 50מ"מ וברוחב של  80 –גובה תו )אות( לעברית 
o  כנ"ל. –גובה תו )ספרה( לשורה בעברית 
o  מ"מ. 10מרווח בין גופנים: עד 

o  מ"מ 5מ"מ. רווח בין האותיות : עד  30מ"מ וברוחב  40גובה האותיות לערבית ואנגלית.  
o  כנ"ל. –גופני ספרות לערבית ואנגלית 
o  אותיות וספרות צרות המורכבות מקו אחד )כגון: י, ו, ן( , יהיו ברוחב שלא יקטן 

 מגובה התו.  20% -מ
o  :סוג הגופן "DAVID"  של תוכנתword . 
o  מגובה האותיות של השורה מעל . 60%מרווח בין שורות לפחות 

o  בוע, וזאת תווים רציפים בשורה, באופן קריא, בגופן ק 10תתאפשר הצגה של לפחות
 תווים(.  12בנוסף לרוחב תו מכל כיוון לשוליים )כלומר בסה"כ 

 

במסגרת שסביב המסך, בחלקה העליון, יוצג סמל צבעוני של עיריית חיפה, שגובהו  6.6
 מ"מ , עפ"י הדוגמא הבאה:            80מ"מ  וברוחב  120יהיה 

 

                                               
 

 
 הסמל ימוקם במרכז העליון של השלט , מעל לכיתוב בעברית.             
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    דרישות פיסיות: 7
 

, יוגבלו למידות של: אורך  ממדי מארז השלט הכוללים את כל מרכיביו 7.1

 מ"מ.  120מ"מ , עומק:  400מ"מ, רוחב:  600
 

 0של וקיצונית השלט על כל מרכיביו יעמדו בטווח טמפרטורה חיצונית  7.2

  שעות. 12מעלות צלסיוס ובקרינת שמש ישירה של עד  60פלוס עד 
 

 . UVמסך השלט יהיה מוגן  7.3

 
מוגדרות בתקן  IPלפחות.  דרגות  IP65מארז השלט יקנה הגנה ברמת  7.4

  . 60529ישראלי 

 
 812 )עומס במשבי רוח ( ות"י 414עמוד השלט יעמוד בדרישות ת"י  7.5

)עמודי תאורה( וזאת לאחר שתבוצע  התאמת התקן לנתוניו הפיזיים של 

סעיף זה רלוונטי  –אקסטרפולציה" (  -השלט )פעולת "נרמול  עמוד
 במידה ותעשה התקנת שלט כולל עמוד.        

 

 
 

   התקנה 8
 

  ע"ג עמוד כך שתתאפשר  שלט הרחובהספק נדרש להציג יכולת פתרון להתקנת
 בכיוונים שונים. –שלטים באותו הגובה  2התקנה של עד 

  .השלט יחובר לעמוד בעזרת שני זרועות ובאופן הניתן לפירוק 
 

 יודגש: 

    .ברגיי החיבור )מסוג "אלן"( , אומים ודסקיות, כולם יהיו מנירוסטה 
 גדר במידה והתקנת השלט והעמוד תהיה ע"י הספק , מיקום השלט יו 

 ע"י המזמין . בכל מקרה , השלט יוצב באופן שבו לא תהיינה הפרעות בקו                     

 הראיה של הצופה בשלט: הכיתוב על מסך השלט יראה בבירור משני צדי                     
 מטר לפחות, ללא הפרעה של עצמים סביבתיים כגון  6השלט ממרחק של                    
 צמחיה, עמודי תאורה וכדומה.                   

 
    התקנת שלט + עמוד: 8.1

 

 סעיף זה מנוסח בוורסיה הכוללת גם את התקנת העמוד ע"י ספק השלט.  הערה: 
 כולל , אינם   8.1.16עד  8.1.1במידה ומסופק ומותקן שלט בלבד , סעיפים            
  לשלט עצמו.למעט מה שמיוחס רלוונטיים ,            

 
ס"מ מגובה הרצפה לבסיס השלט המותקן על העמוד.  210-230גובה העמוד יהיה בין  8.1.1

העמוד יהיה פריק . )מקושר לבסיס בטון יצוק עם )במידה ויסופק עמוד עם השלט(. 

  (בדומה לעמוד תאורה . ראה מפרט עמוד תאורה של עיריית חיפה -ארבעה ברגיי בסיס 
 

, יאושר ומרכיביו כלל זה שרטוט טכני של מארז השלטמפרט העמוד המדויק, וב 8.1.2

     עיריית חיפה . של דרכיםמחלקת קונסטרוקטור ולאחר מכן ע"י מראש ע"י 
 אישורים אלה הם תנאי להתקנה !
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 כל חלקי החיבור והעיגון לקרקע יהיו סמויים מן העין ולא בולטים מעל פני השטח. 8.1.3

 יסוד הבטון לא יבלוט מעל פני הקרקע ויותנה באישור קונסטרוקטור. 

 
 לאחר הגלוון.חיתוכים  /לא יתבצעו ריתוכים העמוד יהיה מוגן מקורוזיה בגלוון חם.  8.1.4

 

 כל החיבורים החשמליים לעמוד וכבלי החשמל לשלט יהיו מכוסים וסמויים מן העין. 8.1.5
 

ה ומתוכננת התקנת שלט פרסום הקצה העליון של העמוד יהיה אטום למים. במיד 8.1.6
 התנאים הבאים: בכלעמידה  שבראש העמוד , תידר

o  שלט הפרסום יעמוד באטימות ברמה שלIP-65 .לפחות 

o  ,)במידה ושלט הפרסום יפורק לאחר התקנתו בראש העמוד )ולא יותקן אחר במקומו
ור תהיה אפשרות להתקנת כיסוי הגנה נגד מים בראש העמוד. תכן הכיסוי יקבל איש

 קונסטרוקטור לאבטחת עמידות ואטימות למים.

o  התקנת שלט הפרסום בראש העמוד תקבל אישור קונסטרוקטור . האישור יוגש
 להתקנת שלט הפרסום !(  תנאילמחלקת דרכים בעיריית חיפה. )מתן האישור הוא 

 

 ס"מ ממשטח ההתקנה , יהיה בעמוד "פתח המגש". הפתח יהיה במידות:  60בגובה  8.1.7
 ס"מ .  32ס"מ , אורך  8רוחב 

 ס"מ.  3הפתח המלבני יהיה עם קצוות מעוגלים ברדיוס של 

 
 .60529מוגדרות בתקן  IP -לפחות . דרגות ה IP-44פתח המגש יקנה הגנה ברמה של  8.1.8

 

 תהיה מאובטחת עם כבל גמיש מצופה בשרוול ניילון באורך של דלת המגש  8.1.9
עמוד והקצה השני יהיה הס"מ. קצה אחד של הכבל יהיה תפוש בחלק הפנימי של   60

 מקושר לדלת המגש. הכבל יקושר עם מהדקי לחיצה . )לא נעל כבל !(

 
מנירוסטה. הבורג יהיה  -נעילת דלת המגש לעמוד ההצללה תהיה עם בורג "אלן"  8.1.10

 מאובטח למניעת אובדן. 

 

יותקן "תפש המגש": לוח פח שעליו יהיה המגש בתוך העמוד , באזור "פתח המגש" ,  8.1.11

 להלן תיאור עקרוני לתפס המגש: עצמו. 
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, בתחתית הפתח למגש ובצד , ירותך בורג לצורך חיבור הארקה.   השילוטבתוך עמוד  8.1.12

 מ"מ . 40מ"מ( ובאורך של  10-' )כ3/8מידות הבורג: קוטר 

 
-עמידות לאווירה קוריוזיות , עם UV -שכבת הגמר של העמוד, תהיה צביעה העמידה ל 8.1.13

 . RAL 9006תואם   -אם לא התבקש אחרת(  –)כברירת מחדל . גוון הצבע יהיה ימית 

 .מפרט הצביעה יאושר ע"י מחלקת דרכים בעיריית חיפה 
 

יידרש גרפיטי . הספק -שלט והעמוד יצופו בחומר אנטיחלקי המתכת החיצוניים ב 8.1.14

 אינו  מאפשר לבצע עליו גרפיטי.  והשלטכי המעטה החיצוני של העמוד  להוכיח
 ציפויים"(.-של החברה הישראלית "ננו ESP 700)כדוגמה, ציפוי 

 

 זווית התקנת חזית השלט על העמוד :  8.1.15
 אפס  המקביל לציר העמוד: השלט יותקן בזווית הטיה של -(  verticalבהיבט האנכי )         
   וב על השלט תתאפשר בשדה ראיה רחב :לכיוון המדרכה. קריאת הכית –מעלות          

  מעלות לפחות משני צדי ציר הראיה המרכזי. )סה"כ מפתח  60זווית מזערית של          
 מעלות לצפייה(. 120מזערי של          

 

 במידה ויסופק עמוד עם השלט: התקנת העמוד והשלט תבטיח מעבר  חופשי    8.1.16
  ה בהתאם הנחיות עיריית  חיפה או מי מיקומו הסופי של העמוד יהי. במדרכה   
 מטעמה  לעניין זה.   

 

 

 דרישות כלליות: –דרישות חשמל  9

 

חיבורו לרשת החשמל הארצית. הזנת החשמל לשלט תתאפשר ע"י  9.1
(230Vac/50Hz.) 

 

 .10Kv/10Kampיהיה מוגן בפני נחשולי מתח וזרם עד :  השלט 9.2

 

: אספקת החשמל תאורת השלט תפעל רק בשעות הדמדומים והלילה  9.3
של העמוד   לחשמול קבועתהיה כזאת שתיקח בחשבון אפשרות עתידית 

 . 

 )הערכות לתוכנית "עיר חכמה"(.
 

, נתון לבחירת המזמין  3000K - 4500Kיהיה בין  LED-גוון האור של מערך ה 9.4

 )מחלקת תאורה בעיריית חיפה(.
 

הספק יבטיח כי פעולת השלט , כולל מרכיבי התקשורת, לא תופרע או/ו  9.5

תשובש כתוצאה מפעולת מקורות קורנים אלקטרומגנטית ולמשל: 
טלפונים סלולאריים, מכשירי קשר, אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה  

 וכדומה. 

 
 .השלט המואר בעצמו, לא יפריע ולא יופרע ממקורות קורנים  9.6

 

 תידרש בדיקת "בודק חשמל מוסמך" :תום ההתקנה ב 9.7
o  הבדיקה תתואם עם מחלקת תאורה של עיריית חיפה ונציג מטעמה יהיה נוכח

 בבדיקה.
o .הבודק יאושר ע"י מחלקת תאורה של עיריית חיפה בטרם זימונו לבדיקה 
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  :אחריות , אמינות ותחזוקתיות     10
    אחריות: 10.1

 

,על כל השלט ומרכיביו לתקופה של )"על העמוד"(  לאחריות כוללתהספק מתחייב  10.1.1
ישא הספק ימרגע התקנת השלט והפעלתו. במהלך תקופת האחריות  חמש שנים

 . חלפיםעבודה וכולל  –בכל עלויות התיקון 
 דרכיםמחלקת  -תחילת האחריות: מרגע המסירה לעיריית חיפה. 

 

בחו"ל אחריותו של הספק כלפי המזמין תהיה לכלל המערכת : מה שסופק ע"י היצרן  10.1.2
 ומה שפותח ויוצר בארץ ע"י הספק.

 

  .צוות מקצועי ומיומן מימוש האחריות הספק יצהיר על מחויבותו להעמיד לצורך  10.1.3
 

 ככל שתיקון תקלה יחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי   10.1.4

 דאג החברה, רכב על מדרכה, או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, ת           
 לכל התיאומים והסדרי הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל            
 נושא נוסף על פי הנחיות הרשות ו/או מי מטעמה ו/או על פי הדין.           

 
 היותר,  שעות לכל 72תוך  השלטהספק יצהיר על יכולת לתיקון או החלפת  10.1.5

 ודעה על ליקוי כלשהו . מרגע קבלת ה          

 שעות .  48"מושבתת" זמן התיקון לא יעלה על  ת שלטבמקרה של תאור          
 

 את קריאת הכיתוב תאורה "מושבת" משמעו שהגוף אינו פועל בצורה המאפשרת  הערה:
 עם רדת החשכה.בשלט            

 

 בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים  10.1.6
 או מכלולים פגומים.          

 

 ינהל "יומן מעקב תחזוקתיות" לכל הספק מתחייב כי לאורך כל תקופת האחריות  10.1.7
  תום תקופת האחריות יעבור יומן התחזוקתיות לידי עיריית חיפה/ב בנפרד. שלט          

 . )ראה נספח ב'(.דרכיםמחלקת           

 
    אמינות: 10.2

 

   MTBFהמערכת,  על חלקיה ומכלולים הכלולים בה , יהיו עם     10.2.1
            (main time between failures של  )שעות לפחות. 50,000  

 . יוצג דו"ח מעבדה מוסמכת לצורך אימות הנתון 

 
 יעמדו בזמנים הבאים: המותקן עליו()לעמוד והשילוט המואר "אורך חיי מערכת"     10.2.2
o   לפחות . )לא ישתנה צבעו, לא יופיעו סדקים או עשר שנים   -רקע המסך המואר

 אוויר וכדומה(.-פגמים בגלל נזקי מזג
o .עשר שנים לאיכות צביעת העמוד : הצבע לא יתקלף ולא ידהה 

o רכיביו.עשרים שנים לפחות ללא הופעת קורוזיה על חלקיו הגלויים של העמוד ומ 
 

   ( של כל מרכיבי השלט data sheetsהספק יצרף להצעתו דפי מפרט יצרן )   10.2.3

 וכדומה. דרייבר ,  LED-נורות ה  : ולמשלהחשמליים   
 

  או יותר מנורות התאורה אינן פועלות, או/ו מצבו  10%השלט יחשב כתקול כאשר    10.2.4

 הפיסי של השלט השתנה )הופעת קורוזיה , קילוף צבע מגוף השלט , סדקים או   
 יפוי השלט , שבר וכדומה(.צקילוף   
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   תחזוקתיות: 10.3

 
  מכלולים, מכניים -"חליפיות": הספק באמצעות היצרן, יתחייב שכל החלקים והתת  10.3.1

 יהיו חלופיים  דהיינו: ניתנים להחלפה בין השלטים  מאותו הדגם. –וחשמליים  

 
 חלקי חילוף הדרושים לתחזוקת השלט עפ"י הפירוט  כלהספק, יכין רשימה של   10.3.2

  חילוף לאחסנה-הבא:  סודר, שם החלק, מק"ט יצרן מקורי, כמות מומלצת של חלקי 
  חילוף מכניים וחשמליים. הרשימה תכלול חלקילול. ברמת המכ           

 )נספח א' במסמך זה(.           

 
 בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים או   10.3.3

  מכלולים פגומים. 

 
כל מרכיבי השלט החשמליים יהיו פריקים וללא צורך בשימוש של כלי עבודה.  10.3.4

 עם תופסני מתכת /  –, דרייבר אלקטרוני  )חיבורים חשמליים עם קונקטורים

 פלסטיק וכדומה(.           
 

  של היצרן יציג שלט יתוכנן למינימום אפשרי של "תחזוקה מונעת". הספק, בסיועה  10.3.5

 של עיריית חיפה. דרכים"תוכנית תחזוקה מונעת" שתקבל את אישור מחלקת           
 

  כל חיי  באספקת חלקי חילוף לאורךהספק, באמצעות היצרן, יתחייב לתמוך   10.3.6

 .שנים( 10)המערכת   

 

    תוויות וסימונים:    11
 

קדמית של השלט, תוצמד תווית מתכתית הכוללת את הפרטים הבאים -בדופן הצדדית 11.1

, תאריך הייצור, מספר בארץ , שם הספק וכתובתווכתובתו בחו"ל )בהטבעה(: שם היצרן
 סידורי של השלט, מספר יצרן/דגם.

 

 "ניטים" בקצוות השילוט.  4 -וצמד בת תהתווי 11.2
 

 המקורי.בתוך מארז השלט , תודבק מדבקת היצרן  11.3
 
 

  : בטיחות  למשתמש 12
 

המערכת לאחר התקנתה, לא תגרום ולא תתרום למצבים מסוכנים ולא ידרשו אמצעי  12.1

 זהירות מיוחדים הנוגעים לקרבת אדם אליה.
 ים בחשיפה אליהם לפגיעהלא יעשה שימוש בחומרים אשר גורמים או תורמ 12.2

 אדם. צבעים,  ציפויים וכימיקלים אחרים, לא יהיו מסוכנים.-בבני          

  בנוסף , היצרן/הספק יבטיחו שגימור המכני של  המערכת כולה, באזור הנגיש           
 לעובר אורח, יהיה חלק וללא פינות חדות העלולות לגרום לפציעה.          

של מסך השלט צריך להיות כזה שימנע שבירה ורסיסים  )או שברים המעטה החיצוני  12.3

 חדים(, במקרה קיצוני של כוחות אלימים ) "וונדליזם"(.
מכסה השלט המאפשר נגישות לחלקים מחושמלים, יצויד בסגרים / נעילות המחייבים  12.4

  באמצעותם תתאפשר נגישות  כאמור. שימוש במפתח או בכלי מיוחד לפתיחתם ורק 
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 טבלת ריכוז דרישות ואימות נתונים טכניים :    13
 

המציע ימלא את דרישות הטבלה תוך מתן התייחסות לכל סעיף. סעיף שהמציע אינו  13.1
 יכול לממשו , ינמק את תשובתו. 

הדרישות והנתונים  רובמודגש ומובהר שהטבלה הינה לנוחות המציע ומרכזת את  13.2

ות המחייבות כמופיע בגוף המבוקשים. בכל מקרה , התיאור המלא של הדריש
 המפרט.

 
 הערות המציע הסעיף במפרט הדרישה סודר

  א- ISO-9001 4.3הסמכת הספק  1

 414+  812עמידה בתקנים  2
 )במקרה של אספקת עמוד(

 ג-4.3ב , -4.3
7.5 

 

  IPעמידה בדרישת  3

 אטימות לאבק ומים.

,  7.4ד , -4.3
8.1.6 ,8.1.8 

 

  ה -4.3 20עמידה בתקן  4

  ו-4.3 61347עמידה בתקן  5

  ז-4.3 עמידה בחוק החשמל  6

  ח-4.3 הנחיות מרחביות לשילוט 7

 הצהרה על ותק בתחום השילוט 8
 חמש שנים.

5.4  

הצהרה על ניסיון הספק בשירות  9
 שנים. 3 ותחזוקה

5.5  

הצהרת הספק על ייצור שוטף של  10
 השלט.

5.6  

-"אבהסכמה לאספקת שלט  11
 טיפוס" לבדיקות.

5.7   

הסכמה לביצוע בדיקות עפ"י   12
 דרישה.

5.8   

    5.9 זכויות קניין   13

   6.1+6.2 זיהוי נתוני השלט  14

הצהרת הספק על אורך חיי השלט  15
 שעות עבודה. 50000מעל 

6.3   

עמידה בתצורת הכיתוב על השלט   16
 בשלוש שפות.

6.5 – 6.4   

  6.6 סמל בשלטתוספת  17

   7.1 עמידה בדרישת גודל השלט. 18

  7.2 עמידה בטווחי טמפרטורה 19

  7.3 למסך השלט UVהגנת  20

אפשרות התקנת שני שלטים על  21
 עמוד

8  

  8 עקרונות ההתקנה   22

  8.1.1 גובה העמוד 23

  8.1.1 עמוד פריק עם יסוד בטון 24

   8.1.2 הצגת מפרט העמוד  25

   8.1.2 הצגת אישור קונסטרוקטור לעמוד.  26

  8.1.5,  8.1.3 תצורת התקנת העמוד 27

 , 8.1.4 מאפייני העמוד 28
 8.1.6-8.1.12  

8.1.15 

 

   8.1.13+  8.1.14 . יצבע העמוד והגנת אנטי גרפיט  29
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  8.1.13 אישור מפרט הצביעה 30

  9.1 הזנת החשמל 31

  9.2 הגנת נחשולי מתח 32

  9.3 "עיר חכמה" -הערכות ל 33

  9.4 גוון אור   34

  9.7 אישור בודק מוסמך 35

אחריות מלאה וכוללת ע"ח הספק   36
. 

10.1   

  10.1.7 ניהול יומן תחזוקתיות 37

   MTBF . 10.2.1הצהרת יצרן על   38

הצהרת יצרן על אורך חיי מערכת   39
. 

10.2.2   

   10.2.3 אספקת דפי מפרט יצרן. 40

   10.3.1 קיום "חליפיות"   41

   10.3.2 הכנת רשימת חלקי חילוף.  42

  10.3.5,  10.3.3 עמידה בדרישות תחזוקה  43
10.3.4  

 

   10.3.5 הצגת תוכנית "תחזוקה מונעת" 44

הצהרת יצרן לאספקת חלקי חילוף  45
 לעשר שנים מיום ההתקנה.

10.3.6   

   11 ביצוע תוויות וסימונים   46

  12 דרישות הבטיחות.  בכלעמידה   47
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 במסמך זה( 10.3.2נספח א' : טבלת רשימת חלקי חילוף. )סעיף 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 במסמך זה( 10.1.7נספח ב' : יומן מעקב תחזוקתיות לתקופת האחריות. )סעיף 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

שם  סודר

 הפריט

יצרן 

 מקורי

מק"ט 

 יצרן

מק"ט 

 הספק

כמות 

לשלט 
 בודד

 מחיר

1       

2       

3       

.       

.       

50       

מיקום  סודר

 העמוד

מספר 

 העמוד

מספר 

סידורי 
של גוף 
 התאורה

תאריך  התקלה

 הדיווח

תאריך 

 התיקון
 
 

הפעולות 

 שבוצעו

1        

2        

3        

.        

.        

.        

.        

50        
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 (6.2נספח ג' )מתייחס לסעיף 
 

 

 

 מפת הצבעים / טמפרטורת הצבעים
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  64.....................    ( 9.1.7נספח ד'   הצעה לדרך חישוב "מאזן אנרגיה" )סעיף 
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   רקע כללי: .1
 

עיריית חיפה מקדמת התקנת שילוט מואר לשלטי רחוב בחיפה, במסגרת מדיניות לקידום 

 הנגישות בחשכה ושיפור רמת השירות לאזרח. 
להסדיר את תחום השילוט המואר באמצעות קובץ הנחיות, בכוונת העירייה / מחלקת תאורה 

 דרישות וכללי רגולציה המתמקדים במישור הטכני ומפורטים במסמך זה.

, שהן תנאי סף לאישור השלט מבחינת דרישות בסיסמסמך זה, כמשמעו, הוא מסמך המפרט 
  העירייה, המאפשרת למזמין להתקשר חוזית מול הספק העומד בדרישות אלו.

 

 

   עקרונות ניהול גרסאות של מסמך זה: .2
 

מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפוף לדרישות טכניות המתחדשות בעת חשיפה לטכנולוגיה 
עדכנית בתחום. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. עם פרסום גרסה 

 מועד הפרסום.  לאחרחדשה היא תהיה תקפה למכרזי השילוט שיבוצעו 

(. במידה 3.0, 2.0, 1.0הותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )עדכונים מ
 1.1ונדרשים עדכונים קטנים בלבד, הגרסה מתפרסמת תהיה בשינוי הספרה שמימין לנקודה )

 (. בכל גרסה שתפורסם יובהר מהי הגרסה הקודמת שפורסמה. 1.2, 
 .18.10.18מתאריך   1.0 זה : גרסה  גרסה קודמת למפרט

 

 

  הגדרות  .3
 

  )"מתקן המוצב –שילוט מואר לרחוב )או "שלט מידע" או/ו "שלט" או/ו "שלט אלקטרוני
 ברחוב בהתקנה על עמוד ומציג את שם הרחוב . המתקן כולל לכל הפחות:

o  תצוגה שבו הגופנים )אותיות הכיתוב( מוארים .  -רקע 
o  וגיקה של רכיב חומרה המותקן במארז השלט והאחראי על ביצוע הל  -בקר

 עוצמת התאורה של השלט והקשר עם "שלט רחוק".

o  גוף השלט המואר. –מארז 
o  ההתקן עליו מקובע השלט. –עמוד 
o  התקן ההזנה החשמלי לשלט המואר.  –ספק כוח / מצבר 

  )"הוא אוסף התקני חומרה ותוכנה המסופקת  –מערכת השילוט )או "מערכת" או "ערכה
 ומתוחזקת על ידי הספק המשיב למסמך זה. 

 רחוק" : אופציה להתקן תקשורת המבוססת על תקשורת אלחוטית )רדיו או -"שלט
 לשליטה על עוצמת תאורת הכיתוב שבשלט. , בין היתר,אדום( , המיועדת-אינפרה

  מסר בעל משמעות הוריה על שם הרחוב הספציפי כפי שתוגדר  –השלט כיתוב
 בהנחיות הגוף המוסמך בעירייה לאותו שלט . 

  כך שאף תו לא מופיע מעל או מתחת או בקו , רצף תווים בשורה אחת ורצופה –שורה
 אלכסוני למשנהו.

  מדד של עוצמת אור ליחידת שטח אשר  נמדד בקנדלה/מ"ר. –בהירות  

  עוצמת הארה הנקלטת בעין בהסתגלות לתנאי התאורה ובשילוב עם אור  -בהיקות
 הקורן ממשטח מחזיר , כפי שניקלט בשדה הראיה.

  גורם המספק את מערכת השילוט. –ספק 
  גורם המייצר את השלט. –יצרן 

  או/ו "מחלקת תאורה" הם יחד וכל אחד לחוד נה"העירייה" או/ "המזמי –עיריית חיפה "
 הגורם מולו מתנהל הספק. 
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  :מסמכים ותקנים מחייבים .4
 

 מסמכים מחייבים 4.1
 

 כל מסמך שיימסר ע"י היצרן או/ו נציגו, הכולל נתונים על המוצר, הצהרה   4.1.1

 יחשב בגרסתו  -על יכולות וביצועים, מענה/הבהרה לפניית העירייה          
 הסופית כמסמך מחייב.         

 

 מובהר ומודגש, שהאחריות הכוללת לנכונות הצהרות הספק או/ו היצרן   4.1.2
 לנתוני ותכונות השלט המוצג , חלות באופן בלעדי ומלא על הספק בארץ.          
 שלט שכבר אושר ע"י העירייה ונתגלתה בו מאוחר יותר סטייה /סתירה /          

  זה, הצהרה לא נכונה )או חלקית(/ פירוש מוטעה של הספק למסמך         
  .עלול  להביא לפסילת השלט המוצע          

 

 
 
 

 עדיפות מסמכים: 4.2
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים 
 שלהלן :, סדר העדיפות לעניין הביצוע נקבע ברשימה 

 כל הוראה במסמך קודם עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו( ברשימה שלעיל, )

 
 חוזה .   .ד
 .ונספחיו מפרט טכניה .ה

 ופעתם(.)ולפי סדר ה התקנים המפורטים במפרט .ו
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 מחייבות:  ודרישות תקנים 4.3

 

 .עמודי תאורה. )רלוונטי במידה ויסופק עמוד ספציפי(– 812תקן ישראלי  .ט

 
 עמידה במשבי רוח. )רלוונטי במידה ויסופק עמוד ספציפי( . – 414תקן ישראלי  .י

 

 חישוב  ולהגישבמידה ויסופק עמוד ספציפי במשולב עם השלט, יש לבצע  הערה:    
 אקסטרפולציה )"נרמול"( לסעיפי התקן, כך שיותאם לנתונים הפיזיים של עמוד           
 השלט הנדרש עפ"י מסמך זה. הנרמול יבוצע ויאושר ע"י מהנדס קונסטרוקטור            

  (.למנהל מחלקת דרכים בעיריית חיפה מוסמך . ) האישור ההנדסי יוגש בכתב          
 

 מגדיר את יכולת עמידת ציוד אלקטרוני ברעידות , ע"מ לקבוע  -  IEC 60068-2-6תקן  .יא

 את החוסן המכני של גוף השלט ברעידות.         
 

 ות . שילוט אלקטרוני בדרכים מהיר -   EN – 12966תקן אירופאי   .יב

 ,  2009משרדית להתקני תנועה ובטיחות , נובמבר -)כפי שנוסח ע"י הוועדה הבין 
 ( . 5,  6,  8.2.4,  8.5.1,  8.5.2סעיפים:  

 

 (.IPהגנת מעטפת מפני אבק ומים )דרגת  – 60529ישראלי  תקן .יג
 

-ע"י מקורות קורנים אלקטרו מדידת אותות הפרעה הנגרמות – 961תקן ישראלי  .יד
 .מגנטית

  מגנטית(.-)חסינות המרכיבים האלקטרוניים שבשלט מפני הפרעות קרינה אלקטרו        

o  גבולות ושיטות מדידה של הפרעות רדיו. – 2.1חלק 
o  מגנטיות.-דרישת חסינות מפני הפרעות אלקטרו – 2.2חלק 
o  חסינות ציוד הנמצא בסביבת מגורים. – 10.2חלק 

   EN55015  ,IEC61000-3-2 ,   IEC61000-3-3תקנים מקבילים לחילופין: או     
 

 וולטאיים. -דרישות בסיסיות ממודולים פוטו – 61730תקן ישראלי  .ז

 
 דרישות למתן אישור לתכן והתקנה של מודולים  – 61646תקן ישראלי  .ח

 וולטאיים המיוצרים בטכנולוגיה של "שכבה דקה".-פוטו     

 
 וולטאיים המבוססים על -דולים פוטותקן המתייחס למו – 61215. תקן ישראלי ט

 טכנולוגיה של צורן גבישי.    

 
 : תקנים בינ"ל המפרטים דרישות וביצועים של תאורת  IEC 62717  +IEC 62722. תקן י

    LED יחד עם שיטות הבדיקה והתנאים לעמידה בתקן. 
 האמריקאים הבאים : לחילופין , עמידה בתקנים או    

o  IESLM-79-08  מדידות חשמליות ופוטומטריות לתאורתLED . 

o  08-80-IESLM  מדידת עוצמת הארה שלLED בודד. 
שעות רצופות לפחות ,  6000)דעיכה תפוקה אורית לאורך זמן של 

 מעלות צלזיוס(. 105עד  55שנעה בין  LEDובטמפרטורת 

o  11-21-IESLM   מבוסס  מערךתחזית אורך חיים שלLED .  
 

 דרישות הבטיחות לקרינה אלקטרומגנטית של המשרד להגנת  הסביבה  .יא

 . ) רלוונטי במקרה והתקשורת  2009ותקנות קרינה בלתי מייננת התש ס"ט           
 .עם השלט רחוק מבוססת על תקשורת רדיו(          
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 (.ISO 9001הספק יהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות  ) .יב

 

 . LED, הנוגע לתאורת  08.09.05ני חשמל , פרק עמידה במפרט הכללי למתק .יג
 

 : LEDדרישות מציוד בקרה אלקטרוני המיועד למערך תאורת  – 61347תקן  .יד

 דרישות כלליות ודרישות בטיחות. – 1חלק 
  . LEDדרישות מיוחדות לציוד הבקרה עבור תאורת  – 2.13חלק 

 
 הסמכת מעבדות בדיקה. -  ISO 17025מעבדת הבדיקה תהיה מוסמכת לפי תקן  .טו

 

 

    עקרונות יסוד: 5
 

או/ו אמצעי  של שלט רחוב הנחיות מסמך זה מחייבות את הספקים וחלות על כל דגם 5.1
שבכוונתם לספק.  )ההנחיות אינן ייחודיות לסוג טכנולוגיה מסוים לפי סוג תקשורת 

 (.הרחוב רחוק" עם שלט-"השלט

 ע"י עיריית חיפה )או בא כוחה(.מיקום שלטי הרחוב שיוצבו , יקבע בלעדית  5.2
 על עמוד המוצב בחוץ , בשטח הפתוח. –( outdoorהשילוט יהיה שילוט חיצוני ) 5.3
   הספק יצהיר על יכולת ייצור שוטף לציוד המוצע , ואין כוונה להפסיק ייצורם בחמש  5.4

 השנים הבאות מרגע חתימת הסכם האספקה.
מואר "אב טיפוס רחוב המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לדרוש ולקבל שלט  5.5

 אשר יותקן ע"י המזמין לצורך בדיקות שימשכו עד כחודשיים. לבדיקות" , 
הספק נדרש להציג את אישור היצרן ו/או אישורים אחרים כפי שיידרשו בבדיקות  5.6

ש לבדיקות מעבדה שיבוצעו , על עמידתו בדרישה זו או אחרת , ועשוי גם להידר

חשבונו( לפי שיקול דעת מחלקת תאורה של עיריית חיפה. אישורים -ספציפיות )על
שאינו  –הנדסיים המבוקשים מטעם הספק לטובת המזמין, יסופקו ע"י מהנדס חיצוני 

 עובד ישיר של  הספק )בלתי תלוי(.

או/ו  הספק יצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של הציוד המסופק וכי אין כל מניעה 5.7
כן , אספקת הציוד אינו מותנה בצד שלישי -הגבלה על ההצעה המוגשת למזמין. כמו

 ולמזמין לא תהיה מחויבות כלשהי אלה למציע בלבד.

שנים לפחות בתחום השילוט האלקטרוני. לרשותו  5הספק יהיה בעל וותק וניסיון של  5.8
 צוות עובדים טכני / הנדסי מיומן לתמיכה במוצר. 

ל ניסיונו בשלוש השנים האחרונות על אספקה שירות  ותחזוקה לציוד הספק יצהיר ע 5.9

 (.מהדגם הספציפיהמוצע. )יפרט למי סיפק בארץ , מתי וכמה 
המסמך יתעדכן מעת לעת, כאשר במסגרת אישור פרויקטים ספציפיים ,  עשוי  5.10

 המזמין להציג דרישות נוספות בהתאם לצרכי הפרויקט...

הספק , יקבעו כל הדרישות והתנאים לעניין תחזוקה  יובהר כי עם חתימת הסכם עם 5.11
 וניהול מעקב התחזוקה,  וזאת בנוסף לאמור במסמך זה.

       

 :   המואררחוב דרישות מהשלט  6
 

   דרישות טכניות כלליות: 
 

 מעלות מהציר המרכזי, בכל 60המסך יאפשר זיהוי נתונים המוצגים בו, בזווית של  6.1

 מניעת השתקפות חיצונית .שעה משעות היממה, תוך 
          (Anti-Reflection Coating   מניעת ההשתקפות תבוא לידי ביטוי באמצעות .) 

 ציפויים" -של חברת "ננו  ESP-700P)כדוגמת  מט"  של המשטח החיצוני.-ציפוי "שקוף          

 הישראלית(.          
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 משני צדיו . הכיתוב על השלט המואר על השלט יראה באופן ברור 6.2

 צהוב כהגדרתו -והכיתוב באור לבן (RAL 5022)גוון תואם  רקע השלט יהיה כחול כהה          

 (.נספח ג' במסמך זה – במפת הצבעים  X=0.3 , Y=0.342. ) EN 12966בתקן           
 שעות עבודה. 50,000אורך החיים של השלט כמכלול שלם יהיה מעל  6.3
ת לפחות לתאורת הכיתוב וזאת בהתאם לרמת האנרגיה יתאפשר שינוי של חמש רמו 6.4

 האגורה במצבר. במידה והעמעום נעשה בפעימות, תדר האור הנפלט לא יקטן 
 הרץ. 100 -מ

הכיתוב ע"ג השלט המואר יהיה בשלוש שפות ובסדר שלהלן )מלמעלה למטה(:  6.5
 עברית, ערבית ואנגלית .

 בשורה נפרדת( , ובמידות הבאות:הכיתוב יהיה בשלוש שורות )שם הרחוב בכל שפה  6.6

o  מ"מ. 50מ"מ וברוחב של  80 –גובה תו )אות( לעברית 
o  כנ"ל. –גובה תו )ספרה( לשורה בעברית 
o  מ"מ. 10מרווח בין גופנים: עד 

o  מ"מ 5מ"מ. רווח בין האותיות : עד  30מ"מ וברוחב  40גובה האותיות לערבית ואנגלית.  
o  כנ"ל. –גופני ספרות לערבית ואנגלית 
o  אותיות וספרות צרות המורכבות מקו אחד )כגון: י, ו, ן( , יהיו ברוחב שלא יקטן 

 מגובה התו.  20% -מ
o  :סוג הגופן "DAVID"  של תוכנתword . 
o  מגובה האותיות של השורה מעל . 60%מרווח בין שורות לפחות 

o  ע, וזאת תווים רציפים בשורה, באופן קריא, בגופן קבו 10תתאפשר הצגה של לפחות
 תווים(.  12בנוסף לרוחב תו מכל כיוון לשוליים )כלומר בסה"כ 

במסגרת שסביב המסך, בחלקה העליון, יוצג סמל צבעוני של עיריית חיפה, שגובהו  6.7

 מ"מ , עפ"י הדוגמא הבאה:            80מ"מ  וברוחב  120יהיה 
 
 

                                               
 
 

 הסמל ימוקם במרכז העליון של השלט , מעל לכיתוב בעברית.             
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    דרישות פיסיות: 7
 

  ממדי מארז השלט הכוללים את כל מרכיביו )מצבר , בקר וכדומה( , יוגבלו  7.1
 מ"מ.  120מ"מ , עומק:  400מ"מ, רוחב:  600למידות של: אורך                    

עד  0של וקיצונית השלט על כל מרכיביו יעמדו בטווח טמפרטורה חיצונית  7.2
  שעות. 12מעלות צלסיוס ובקרינת שמש ישירה של עד  60פלוס 

השלט יעמוד בקטגורית התנגדות לזיהום )בידוד( בדומה לאמור בתקן  7.3

EN12966  קטגוריה 8.2.2עבור שלטים בדרכים מהירות, סעיף .D3. 
,    סעיף EN12966, מתוך תקן 4מידות לקורוזיה השלט יעמוד בדרגת ע 7.4

8.2.3. 

מוגדרות בתקן  IPלפחות.  דרגות  IP65מארז השלט יקנה הגנה ברמת  7.5
  . 60529ישראלי 

 )עמודי  812)עומס במשבי רוח ( ות"י  414עמוד השלט יעמוד בדרישות ת"י  7.6

 הפיזיים של עמוד  תאורה( וזאת לאחר שתבוצע  התאמת התקן לנתוניו                   
 סעיף זה רלוונטי במידה ותעשה  –אקסטרפולציה" (  -השלט )פעולת "נרמול                   
 התקנת שלט כולל עמוד.                          

 
 

   התקנה 8
 

  ע"ג עמוד כך שתתאפשר  שלט הרחובהספק נדרש להציג יכולת פתרון להתקנת
 בכיוונים שונים. –שלטים באותו הגובה  2התקנה של עד 

  .השלט יחובר לעמוד בעזרת שני זרועות ובאופן הניתן לפירוק 
 

 יודגש: 
  ,כולם יהיו מנירוסטה.ברגיי החיבור )מסוג "אלן"( , אומים ודסקיות    

 גדר במידה והתקנת השלט והעמוד תהיה ע"י הספק , מיקום השלט יו 
 ע"י המזמין . בכל מקרה , השלט יוצב באופן שבו לא תהיינה הפרעות בקו                     

 הראיה של הצופה בשלט: הכיתוב על מסך השלט יראה בבירור משני צדי                     
 מטר לפחות, ללא הפרעה של עצמים סביבתיים כגון  6השלט ממרחק של                    

 צמחיה, עמודי תאורה וכדומה.                   

 
 

    התקנת שלט + עמוד: 8.1

 
 סעיף זה מנוסח בוורסיה הכוללת גם את התקנת העמוד ע"י ספק השלט.  הערה: 
 כולל , אינם   8.1.6עד  8.1.1במידה ומסופק ומותקן שלט בלבד , סעיפים            

  עצמו. למעט מה שמיוחס לשלטרלוונטיים ,            
 

 ס"מ מגובה הרצפה לבסיס השלט   210-230גובה העמוד יהיה בין  8.1.1

 המותקן על העמוד. )במידה ויסופק עמוד עם השלט(.           
 מפרט העמוד המדויק, ובכלל זה שרטוט טכני של מארז השלט,  הכולל  8.1.2

 קונסטרוקטור ולאחר מכן ע"י את מיקום המצבר ויתר מרכיביו יאושר מראש ע"י           

 אישורים אלה הם תנאי להתקנה ! עיריית חיפה . של דרכיםמחלקת           
 כל חלקי החיבור והעיגון לקרקע יהיו סמויים מן העין ולא בולטים מעל פני השטח. 8.1.3
 יסוד הבטון לא יבלוט מעל פני הקרקע ויותנה באישור קונסטרוקטור.  8.1.4

 ד וכבלי החשמל לשלט יהיו מכוסים וסמויים מן העין.כל החיבורים החשמליים לעמו 8.1.5
 הקצה העליון של העמוד יהיה אטום למים. 8.1.6
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, עם עמידות  UV -שכבת הגמר של העמוד והשלט המסופק , תהיה צביעה העמידה ל 8.1.7

 -אם לא התבקש אחרת(  –)כברירת מחדל . גוון הצבע יהיה ימית -לאווירה קוריוזיות
 . RAL 9006תואם  

יידרש גרפיטי . הספק -שלט והעמוד יצופו בחומר אנטיהמתכת החיצוניים בחלקי  8.1.8

 כי המעטה החיצוני של העמוד והשלט  אינו  מאפשר לבצע עליו גרפיטי. להוכיח
 ציפויים"(.-של החברה הישראלית "ננו ESP 700)כדוגמה, ציפוי 

 זווית התקנת חזית השלט על העמוד :  8.1.9
 אפס  המקביל לציר העמוד: השלט יותקן בזווית הטיה של -(  verticalבהיבט האנכי )         
   לכיוון המדרכה. קריאת הכיתוב על השלט תתאפשר בשדה ראיה רחב : –מעלות          

  מעלות לפחות משני צדי ציר הראיה המרכזי. )סה"כ מפתח  60זווית מזערית של          
 מעלות לצפייה(. 120מזערי של          
 וולטאי,   שיותקן -ימוקם בחלקו העליון של העמוד. בנוסף קיים פנל פוטו השלט   8.1.10

 . וצמוד אופקית למשטח העליון של השלטמעל גוף השלט  –בהמשכו של העמוד   
  וולטאי-הפוטו התקן לספק(, האספקה חוזה במסגרת) המזמין י"ע ויידרש במידה   8.1.11

  הסיבוב זווית/הטיה שרתתאפ, מהשלט בנפרד העמוד בראש המותקן(, סולארי)  

  בציר . מעלות 360 -ב( למדרכה המקביל) האופקי בציר וולטאי-הפוטו הלוח של  
  .מעלות 45 של זווית ועד למדרכה המקביל אופקי ממצב הטיה תאפשר  האנכי  
 תיאור עקרוני מתואר להלן:   

 

 
 

 

  ההתקנה.בטרם התקן זה , במשולב עם העמוד, יקבל אישור קונסטרוקטור 
 למנהל מחלקת דרכים בעיריית חיפה .  רהאישור יימס 

  להתקנה.תנאי מתן האישור הוא 
 

 במידה ויסופק עמוד עם השלט: התקנת העמוד והשלט תבטיח מעבר  חופשי    8.1.12
  מיקומו הסופי של העמוד יהיה בהתאם הנחיות עיריית  חיפה או מי . במדרכה   

 מטעמה  לעניין זה.   
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 : חשמל ותקשורתדרישות  9
 
 

  דרישות כלליות:  9.1

 
 הזנת החשמל לשלט תתאפשר ע"י לוח פוטו וולטאי. 9.1.1
תאורת השלט תפעל רק בשעות הדמדומים והלילה .)תתבצע שליטה ע"י חיישן תאורה  9.1.2

 להגדרת מסגרת הזמן לאפשור תאורה.(
 , נתון לבחירת המזמין. 3500K - 4500Kיהיה בין  LED-גוון האור של מערך ה 9.1.3
שעות רצופות  50ה נטענת: השלט יוכל לפעול ללא חיבור למקור ההזנה במשך סולל 9.1.4

 לילות !( , תוך המשך תאורה בהספק מכסימלי.  5)
הסוללה הנטענת תהיה מצבר אטום , הניתן להתקנה בכל תנוחה, ללא צורך באוורור  9.1.5

 או תחזוקה לכל אורך חיי המצבר.
מוכחת עם ניסיון בשטח )"צורן גבישי" או וולטאי, בטכנולוגיה -יעשה שימוש בלוח פוטו 9.1.6

 באופן יומי של המצבר. "שכבה דקה"( , להזנת החשמל לשלט לצורך טעינה

המוכיח  , הספק יציג חישוב "מאזן אנרגיה" )כמה המצבר נטען ביחס לצריכה ממנו( 9.1.7
תוך את יכולת הזנת החשמל לפעולה תקינה ורצופה של השלט , תיאורטי באופן 

 טעינה יומית מלאה של הסוללה.שמירה על 

 
 החישוב יהיה מבוסס על הפרמטרים הבאים:         

מיקום התאורה במרחב תחום שיפוט העיר חיפה. נקודת הייחוס לחישוב תהיה  .א

 (. GPS  35,028 : 32,789פוסט . )נקודת -צומת הצ'ק
 לט(.)הלוח הסולארי מונח אופקית על "גג" השמעלות .  0זווית נטיית הלוח היא  .ב
 מ"ר.  0.08הלוח הסולארי מוגבל בשטחו : לא יעלה מעל   .ג

 Wp)ולמשל הספק שיאי החישוב יכלול התחשבות בגורמים כמו : נתוני יצרן הלוח  .ד
הצעה לדרך חישוב מפורטת )  התיישנות הלוח , אבק , הפסדי המרה וכדומה. (,

 (.בנספח ג'

 
פשר הפעלת השלט ע"י ימים רצופים( , תתא בשלושהבמקרה קיצון )ללא טעינה  9.1.8

לילות רצופים(. בנוסף, הסוללה תישאר  5שעות  רצופות, )דהיינו  50הסוללה למשך 

יתר" -לפחות בתום תקופת הפריקה. )לא תיווצר "פריקת 20%עם קיבולת אנרגיה של 
 (.חמישיבסוף הלילה ה

מקיבולת האנרגיה(,  80% -היצרן יבטיח, כי במקרה הקיצון )פריקת סוללה עד ל 9.1.9
 חמישה ימיםעל יעלה  ובטח  טעינה חוזרת מלאה של הסוללה בפרק זמן שלאת

, תוך פעולה סדירה ורצופה של רצופים, בקרינת שמש חורפית ממוצעת  בישראל 

 השלט.
  שנים לפחות תוך שמירה על ביצועים כמפורט 15וולטאי -אורך החיים של הלוח הפוטו  9.1.10

 להלן:    

 מיכולת האספקה הראשונית של  90% -תפחת מתפוקה שלא  -עשר שנים ראשונות
 לוח חדש.

  בתפוקת החשמל. 10%מותרת ירידה נוספת של עד  –חמש שנים אחרונות 
 ביחס ללוח חדש(. 80% -שנה לא תפחת מ 15)בסה"כ התפוקה לאחר           

 היצרן  " שלGL-2גלס -משטח הלוח הסולארי יצופה בשכבת חומר מסוג "ננו  9.1.11
 ציפויים" . NANOראלי "היש            
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    :(Remote Control) "שלט רחוק" -העם שלט הרחוב תקשורת  9.2
 

 הספק יספק למזמין "שלט רחוק" שבעזרתו ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות: 9.2.1

 בעברית!()יסופקו הוראות הפעלה 

 שלט העוצמת תאורת  שליטה על. 
  זה(.של מסמך  12בדיקת השלט )אופציה המפורטת בסעיף 

 מטר. 15 -טווח השליטה לא יפחת מ 

 
 באופן עבודה של "שליטה על עוצמת תאורת השלט" יתאפשר: 9.2.2

 .הדלקה )עוצמה מקסימלית( וכיבוי 

 .שליטה על עוצמת התאורה בשלוש רמות לפחות 
 :קביעת מסגרת זמן להדלקה וכיבוי בשתי אפשרויות 

 

 שעון ישראל. תלוי שעון : דהיינו קביעת מסגרת זמן הדלקה וכיבוי לפי .1
 

אוטונומית: דהיינו קביעת משך זמן תאורה אבסולוטית בשעות . )משעה אחת  .2

 שעות , בקפיצה של שעה(. 10ועד 
 

הספק יבטיח כי פעולת השלט , כולל מרכיבי התקשורת, לא תופרע או/ו תשובש  9.2.3
כתוצאה מפעולת מקורות קורנים אלקטרומגנטית ולמשל: טלפונים סלולאריים, 

 , אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה  וכדומה. מכשירי קשר

השלט המואר בעצמו, לא יפריע ולא יופרע ממקורות קורנים )מלבד הקשר עם  9.2.4
 ) או תקן  מקביל לא ישראלי (.  IS961"השלט רחוק"( ויעמוד בתקן 

 

  :אחריות , אמינות ותחזוקתיות     10
 

    אחריות: 10.1

 
,על כל השלט ומרכיביו לתקופה של )"על העמוד"(  לאחריות כוללתהספק מתחייב  10.1.1

ישא הספק ימרגע התקנת השלט והפעלתו. במהלך תקופת האחריות  חמש שנים

 . כולל החלפים –בכל עלויות התיקון 
 .דרכיםמחלקת  -תחילת האחריות: מרגע המסירה לעיריית חיפה

אחריותו של הספק כלפי המזמין תהיה לכלל המערכת : מה שסופק ע"י היצרן בחו"ל  10.1.2
 מה שפותח ויוצר בארץ ע"י הספק.ו

  .צוות מקצועי ומיומן מימוש האחריות הספק יצהיר על מחויבותו להעמיד לצורך   10.1.3

 ככל שתיקון תקלה יחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי   10.1.4
 אג החברה, רכב על מדרכה, או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, תד           
 לכל התיאומים והסדרי הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל            

 נושא נוסף על פי הנחיות הרשות ו/או מי מטעמה ו/או על פי הדין.           
 היותר,  שעות לכל 72תוך  השלטהספק יצהיר על יכולת לתיקון או החלפת  10.1.5

 מרגע קבלת הודעה על ליקוי כלשהו .           

 שעות .  24"מושבתת" זמן התיקון לא יעלה על  ת שלטבמקרה של תאור          
 

 את קריאת הכיתוב תאורה "מושבת" משמעו שהגוף אינו פועל בצורה המאפשרת  הערה:

 עם רדת החשכה.בשלט            
 

 בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים  10.1.6

 או מכלולים פגומים.          
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 ינהל "יומן מעקב תחזוקתיות" לכל הספק מתחייב כי לאורך כל תקופת האחריות  10.1.7

  תום תקופת האחריות יעבור יומן התחזוקתיות לידי עיריית חיפה/ב בנפרד. שלט          
 מחלקת תאורה. )ראה נספח ב'(.          
 

    אמינות: 10.2
 

   MTBFהמערכת,  על חלקיה ומכלולים הכלולים בה , יהיו עם     10.2.1
            (main time between failures של  )שעות לפחות. 50,000  

 . יוצג דו"ח מעבדה מוסמכת לצורך אימות הנתון 

 
 

 "אורך חיי מערכת" למכלולים הבאים יעמדו בזמנים הבאים:    10.2.2

   שעות לפחות . )לא ישתנה צבעו, לא יופיעו   100,000  -רקע המסך המואר
 אוויר וכדומה(.-סדקים או פגמים בגלל נזקי מזג

  מרגע האספקה לפחותשנים  5 –מצבר. 

 מערך  10%שנים עם ירידה בתפוקת החשמל של עד  10  -וולטאי -לוח פוטו
 (.9.1.10התפוקה ללוח חדש. )כמפורט בסעיף 

 :( של כל מרכיבי השלט ולמשלdata sheetsהספק יצרף להצעתו דפי מפרט יצרן )   10.2.3
 רחוק" וכדומה.-, חיישנים , "שלט LED-הלוח הסולארי , מצבר, בקר , נורות ה  

  זק או/ו המערכת תהיה מוגנת בפני "נזק שניוני": נזק ביחידה אחת לא תגרום לנ   10.2.4
  הסוללה לא תינזק , בטעינת  –השבתה של  יחידה אחרת. )למשל: בקצר חשמלי   

 לא יינזק הבקר וכדומה.( –יתר ,אם תתרחש   
  או יותר מנורות התאורה אינן פועלות, תקשורת 10%השלט יחשב כתקול כאשר    10.2.5

   רחוק" אינה קיימת או/ו מצבו הפיסי של השלט השתנה )הופעת-עם "השלט  

 יפוי השלט , שבר וכדומה(.צקורוזיה , קילוף צבע מגוף השלט , סדקים או קילוף   
 
 

   תחזוקתיות: 10.3
 

  מכלולים, מכניים -"חליפיות": הספק באמצעות היצרן, יתחייב שכל החלקים והתת  10.3.1

 יהיו חלופיים  דהיינו: ניתנים להחלפה בין השלטים  מאותו הדגם. –וחשמליים  
 חלקי חילוף הדרושים לתחזוקת השלט עפ"י הפירוט  כלהספק, יכין רשימה של   10.3.2

  חילוף לאחסנה-הבא:  סודר, שם החלק, מק"ט יצרן מקורי, כמות מומלצת של חלקי 

 רחוק ,פנל סולרי וכדומה(. -ברמת המכלול . )סוללה , בקר , חיישנים , שלט           
 )נספח א' במסמך זה(. מכניים וחשמליים. הרשימה תכלול חלקי חילוף           

 בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים או   10.3.3

  מכלולים פגומים. 
כל מרכיבי השלט החשמליים יהיו פריקים וללא צורך בשימוש של כלי עבודה.  10.3.4

 מתכת / עם תופסני  –)חיבורים חשמליים עם קונקטורים , מצבר , כרטיס אלקטרוני 
 פלסטיק וכדומה(.           

  של היצרן יציג שלט יתוכנן למינימום אפשרי של "תחזוקה מונעת". הספק, בסיועה  10.3.5

 אורה של עיריית חיפה. ת"תוכנית תחזוקה מונעת" שתקבל את אישור מחלקת           
  כל חיי  הספק, באמצעות היצרן, יתחייב לתמוך באספקת חלקי חילוף לאורך  10.3.6

 .שנים( 10)המערכת   

 

 

 



59 

 

 

    תוויות וסימונים:    11
 

קדמית של השלט, תוצמד תווית מתכתית הכוללת את הפרטים הבאים -בדופן הצדדית 11.1
, תאריך הייצור, מספר בארץ , שם הספק וכתובתווכתובתו בחו"ל )בהטבעה(: שם היצרן

 סידורי של השלט, מספר יצרן/דגם.
 השילוט. "ניטים" בקצוות  4 -וצמד בת תהתווי 11.2
 המקורי.בתוך מארז השלט , תודבק מדבקת היצרן  11.3

 
 

   :הרחוב ( של מרכיבי שלטBuilt In Testאופציה להפעלת בדיקה יזומה )    12
 

 כללי:

 
,  (Smart Remote Control) "שלט רחוק חכם" -ע"י המזמין דרישה ל ותוגדר חוזיתבמידה 

כפי שיוגדרו , העיקריים  הרחוב תתאפשר להורות לבקר על בדיקה יזומה של מרכיבי שלט
 רחוק החכם". -"שלט -בהתקנת תוכנת הבקר וה

 אופציה זו תאפשר בדיקה מהירה של מרכיבים אלקטרוניים בשלט המואר.

 
 סוגי התקלות שניתן יהיה לקבל מהשלט יכללו לכל הפחות:  12.1

 

  (. 20% –תקלות אספקת כוח )מתח יתר, מצבר עם קיבולת נמוכה 

  תקלת מנורותLED  . 
 .תקלת חיישן תאורה 

 .תקלה בבקר השלט 

 הרחוב שלטחלל הפנימי של טמפרטורה גבוהה ב .  
 
 שלט רחוק".-חיווי התקלות יהיה ע"ג תצוגת ה" 

 

 

   :בטיחות  למשתמש. 13
 

 המערכת לאחר התקנתה, לא תגרום ולא תתרום למצבים מסוכנים ולא ידרשו אמצעי    13.1
 זהירות מיוחדים הנוגעים לקרבת אדם אליה.          

 לא יעשה שימוש בחומרים אשר גורמים או תורמים בחשיפה אליהם לפגיעה 13.2
 אדם. צבעים,  ציפויים וכימיקלים אחרים, לא יהיו מסוכנים.-בבני          
  בנוסף , היצרן/הספק יבטיחו שגימור המכני של  המערכת כולה, באזור הנגיש           

 לעובר אורח, יהיה חלק וללא פינות חדות העלולות לגרום לפציעה.          
המעטה החיצוני של מסך השלט צריך להיות כזה שימנע שבירה ורסיסים  )או שברים  13.3

 חדים(, במקרה קיצוני של כוחות אלימים ) "וונדליזם"(.

 מכסה השלט המאפשר נגישות לחלקים מחושמלים )המצבר(, יצויד  13.4
 בסגרים / נעילות המחייבים שימוש במפתח או בכלי מיוחד לפתיחתם ורק          

 באמצעותם תתאפשר נגישות  כאמור.         
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 טבלת ריכוז דרישות ואימות נתונים טכניים :    14
 

המציע ימלא את דרישות הטבלה תוך מתן התייחסות לכל סעיף. סעיף שהמציע אינו  14.1

 יכול לממשו , ינמק את תשובתו. 
הדרישות והנתונים  רובמודגש ומובהר שהטבלה הינה לנוחות המציע ומרכזת את  14.2

המבוקשים. בכל מקרה , התיאור המלא של הדרישות המחייבות כמופיע בגוף 

 המפרט.
 

 הערות המציע הסעיף במפרט הדרישה סודר

 414+  812עמידה בתקנים  1
 )במקרה של אספקת עמוד(

 ב-4.3א , -4.3
7.6 

 

  ג - 4.3 עמידה בתקן הרעידות  2

   6.2,  7.4ד, -EN12966  4.3עמידה בתקן  3

אטימות  – IPעמידה בדרישת  4

 לאבק ומים.

   7.5ה , -4.3

  9.2.4ו , -4.3 . 961עמידה בתקן  5

  ז-4.3  61730עמידה בתקן  6

 61215או  61646עמידה בתקנים  7
 למשטח סולארי

  ט-4.3 אוח -4.3

  י-LED  4.3עמידה בתקנים לחיזוי ביצועי  8

עמידה בדרישות בטיחות לקרינה  9
 אלקטרומגנטית.

  יא-4.3

  יב -4.3  9001הסמכת הספק לאיזו   10

עמידה במפרט החשמל , פרק  11
08.09.05  . 

  יג-4.3

  יד-4.3 61347עמידה בתקן  12

מעבדת הבדיקה תעמוד בתקן  13

ISO 17025  

  טו - 4.3

הצהרת הספק על ייצור שוטף של  14
 השלט.

5.4  

-הסכמה לאספקת שלט "אב  15
 טיפוס" לבדיקות.

5.5   

הסכמה לביצוע בדיקות עפ"י   16
 דרישה.

5.6   

    5.7 זכויות קניין   17

   5.8 הצהרה על ותק בתחום השילוט.  18

הצהרה על ניסיון הספק בשירות   19
 ותחזוקה.

5.9   

   6.1+6.2 זיהוי נתוני השלט   20

הצהרת הספק על אורך חיי  21
 השלט.

6.3   

   6.4 יכולת לחמש רמות תאורת השלט.  22

עמידה בתצורת הכיתוב על   23
 השלט.

6.7 – 6.5   

   7.1 גודל השלט.עמידה בדרישת  24

,  8.1.3,  8.1.1 עמידה בתצורת ההתקנה.   25
8.1.4  ,8.1.5  ,

8.1.6  

 

   8.1.2 הצגת מפרט העמוד  26

   8.1.2 הצגת אישור קונסטרוקטור לעמוד.  27

   8.1.7+  8.1.8 . יצבע העמוד והגנת אנטי גרפיט  28
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  8.1.10 מיקום הלוח הסולארי על השלט. 29

אופציה ליכולת אספקת התקן לתא   30
 סולארי בראש העמוד. 

8.1.11   

,  9.1.4,  9.1.2 משך הפעלה .   31
9.1.8  , 

 

   9.1.3 גוון אור   32

 קבלת חישוב   33
 אנרגיה" .-"מאזן

9.1.7   

   9.1.9 יכולת טעינה .  34

הצהרת יצרן על ביצועי הלוח    35
 הסולארי .

9.1.10   

   9.2 אספקת "שלט רחוק" .   36

אחריות מלאה וכוללת ע"ח הספק    37
. 

10.1   

   MTBF . 10.2.1הצהרת יצרן על   38

הצהרת יצרן על אורך חיי מערכת   39
. 

10.2.2   

   10.2.3 אספקת דפי מפרט יצרן.  40

   10.2.4 הגנת "נזק שניוני"   41

   10.3.1 קיום "חליפיות"   42

   10.3.2 רשימת חלקי חילוף. הכנת  43

  10.3.5,  10.3.3 עמידה בדרישות תחזוקה   44
10.3.4  

 

   10.3.5 הצגת תוכנית "תחזוקה מונעת"  45

הצהרת יצרן לאספקת חלקי חילוף   46
 לעשר שנים מיום ההתקנה.

10.3.6   

   11 ביצוע תוויות וסימונים   47

הצהרת הספק על יכולת פיתוח    48
 בדיקה יזומה לשלט.

12   

  13 דרישות הבטיחות.  בכלעמידה   49
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 במסמך זה( 10.3.2נספח א' : טבלת רשימת חלקי חילוף. )סעיף 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 במסמך זה( 10.1.7נספח ב' : יומן מעקב תחזוקתיות לתקופת האחריות. )סעיף 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

שם  סודר
 הפריט

יצרן 
 מקורי

מק"ט 
 יצרן

מק"ט 
 הספק

כמות 
לשלט 
 בודד

 מחיר

1       

2       

3       

.       

.       

50       

מיקום  סודר
 העמוד

מספר 
 העמוד

מספר 
סידורי 
של גוף 

 התאורה

תאריך  התקלה
 הדיווח

תאריך 
 התיקון

 

 

הפעולות 
 שבוצעו

1        

2        

3        

.        

.        

.        

.        

50        



63 

 

 

 נספח ג'
 

 

 

 מפת הצבעים / טמפרטורת הצבעים
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 (9.1.7)סעיף  הצעה לאופן חישוב "מאזן אנרגיה" נספח ד' :
 
 

 .שבמפרט אופן בדיקת "מאזן אנרגיה" : מתייחס כדוגמא לשלט מואר
 יישום אחר עפ"י דרישות המפרט הטכני הספציפי(.)ניתן להשליך לכל 

 

 
 כללי:

 

 הרחוב למשך "מאזן אנרגיה" מיועד לאמת את היכולת לפעולת שלט -החישוב התיאורטי ל
לילות רצופים( , בשבוע חורפי ללא שמש , שבמהלכן יואר השלט  חמישהשעות רצופות ) 50

 ימים חמישה ת מלאה במהלךכן תתאפשר ביצוע טעינה חוזר-בסיוע הסוללה בלבד. כמו

 במקביל להמשך פעולת השלט.רצופים במהלך ימי חורף, 
 

 הנחות יסוד:

 
, דהיינו נלקחים בחשבון הפסדים דומיננטיים  חישוב מחמירהחישוב למאזן האנרגיה הנו 

+ הפסדים בסוללה והכל כדי להבטיח את קיומו של  וולטאי-בייצור החשמל מהלוח הפוטו
האיזון בין הפקת האנרגיה , לאנרגיה האצורה במצבר וצריכת האנרגיה של תאורת השלט 

 עצמו...

שעות ביממה )דהיינו  10תהיה  הרחוב כי משך תאורת שלט נקבעבחישוב "מאזן האנרגיה" 
יוגדרו כשעות ששעות  12י אופייני של כן נניח יום חורפ-. כמואין טעינה( שאז  –מצב "לילה" 

 שעות אור עם תאורת שמש מזערית(.טעינה )

 
 מקורות:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php  )1 

 
אתר שישמש אותנו לביצוע חישוב נתוני ייצור יומיים מתא פוטו וולטאי ברחבי העולם. זהו ה  

 האומדן לתפוקת הלוח הסולארי.  

                    
2)  PVGIS, Geographical Assessment of Solar Resource and  
    Performance of Photovoltaic Technology).  

      
   מערכת מידע גיאוגרפית לנתוני קרינה ברמה החודשית לאורך השנה. 

 

 נתונים:
 

: מפרט  )שיסופקו למחלקת תאורה(היצרן / הספק יתבסס בחישוביו על מפרטים מלאים 
 וולטאי.-מלא של מרכיבי השלט ומפרט הלוח הפוטו

של השלט )כמו: צריכת  הכוללמודגש כי החישוב יהיה מבוסס על נתוני ההספק החשמלי 

 רחוק" , וכדומה(-"שלט  -חשמל לתאורת המסך, הבקר והספק שידור ל
 
 

 
 
 

 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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 לאופן חישוב "מאזן אנרגיה": המלצה

 

 
 חישוב הספק "נטו" שמותר לקבל מהסוללה:( 1

 

 = P totalא.  הספק הסוללה המוצעת לשימוש  )וואט שעה(......... 
 

 ( : ........... וואט שעה .'P total= P 0.95טעינה : ) 95%ב.  חישוב עד 
 

 50בגלל סביבת עבודה  2.5%עופרת: הפסד -שימוש בסוללה מסוג ג'לאם נעשה  .א

  –נובעים מפריקה עצמית של סוללה טעונה לפי  2.5%מעלות צלזיוס ) 
 היממות (:  ארבע הלךמעלות חום במ 50ליום , בסביבה של   0.66%

 

P"= 0.975 P'  = …………………………..(watt hour)                            
 

  20%)לסוללה מותרת פריקה עד   0.8 -התוצאה המתקבלת בסעיף ג' תוכפל ב .א

  P'' =   =P active 0.8מהקיבולת המכסימלית (  :  ..................
 

הוא ההספק המעשי "נטו"  )וואט שעה( שהסוללה  (P active)התוצאה בסעיף ד'  .ב

 "יודעת" לספק.  תוצאה זו תשמש כבסיס להמשך החישובים.
 

 חישוב ההספק הכולל )מצטבר( של השלט ליממה:( 2

 
 א.  ההספק החשמלי של תאורת המסך  כולל יחידת 

 הבקר וצרכנים פריפריאליים נוספים , עפ"י מפרט היצרן:      

                                         
 ((P display total)וואט שעה( ................... =                               

 
 = P' display totalשעות פעולה: ......................  10 -סה"כ הספק נצרך ל    
 הכולל שהשלט צורך.  )וואט ליממה שלימה ( . זהו "ההספק המצטבר"   

 
 
 

 וולטאי:-חישוב הספק המופק מהלוח הפוטו( 3
 
 

)דימוי  בתנאי מעבדהשעליו מצהיר היצרן היא תפוקת הלוח  Pmax או   Wpלידיעה כללית: 
 .ולפני הפסדי המרהבהדקי המוצא של הלוח  –של  אור שמש ישירה בשעות הצהרים( 

 

קת ( יחושב לפי :   תפוWpלשעה המופק מהלוח להזנת השלט )המכסימלי ההספק  .א
 לשעה(.  Wpמרבי עפ"י מפרט יצרן : .......... ) עבודהזרם    X   מתח

 נתון ישירות במפרט יצרן .  Wpבדרך כלל ההספק השיאי  הערה:         

    .P max -יש יצרנים המגדירים נתון זה כ          
 

  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phpלעבור לקישור האינטרנט   .ב
 ולבצע חישוב  לפי השיטה הבאה:          

 

 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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    היכנס לאתר האינטרנט ובחר בלשוניתAfrica-Asia  . 
 

                                                    
 
  

 ובהגדלה: 

 

  
 

 
 באזור ישראל והגדל את המפה עם הגלגלת שעל  מקם את סמן העכבר על המפה

 העכבר. זהה את העיר חיפה.
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  חיפה ומקם את הצלב על הנקודה  –זהה במפה לאחר הגדלתה את אזור הצ'ק פוסט
 ולחץ בעכבר "קליק ימני" :

 

 
 

 כל החישוב יתבצע ביחס לנקודת הייחוס הזאת. האזור שסומן מקבל סימן :  
 

 

  בפינה הימנית העליונה של המפה, יופיע הנתוןcursor position   שמציין את מיקומו
 Selected( . מתחתיו יופיע הנתון lat-lonהנוכחי של העכבר בקווי האורך והרוחב )

Position .שמראה את מיקום העכבר שניבחר לאחר לחיצה על "קליק שמאלי" בעכבר 
 

  32,790:  35,034פוסט( תהיה:  הנקודה המתקבלת כייחוס )צומת הצ'ק  . 
 

   
 

 
 Go toולהגיע לנקודה ספציפית במפה דרך לשונית   Lat/Lonקיימת אופציה להגדיר  הערה:

Lat/Lon  פוסט...( -בצומת הצ'ק ימקמו את  32,790:  35,026. )הצבת נקודות 



68 

 

 

 : "כעת, עבור לחלק של "המחשבון הסולארי 
 

   
 

  כעת עבור לחלוניתPv Estimation  לניתוח חיזוי אומדן תפוקת הלוח הסולארי. החיזוי
 יהיה לנקודה שנבחרה במפה )צ'ק פוסט בדוגמא שלנו(. 

 

 
 

 
 יש להציב את הערכים הבאים:          

 

  במשבצתRadiation database   נציב אתClimate SAF PVGIS   שזהו מאגר הנתונים(
שנים שהונחו ע"ג הקרקע( . האפשרות העדכני של מדידת קרינת השמש ע"י חיי

מתבססת על מאגר נתונים לפי לוויינים. זו מדידה עקיפה   PVGIS Helioclimהשנייה 
אדום וממנה לאחר חישוב -של קרינת השמש כי מודדים את רמת גלי האינפרה

"הפסדים" )ספיגה בקרקע ובעננים( מקבלים את הערכת רמת קרינת השמש על 

 הקרקע.  

  במשבצתPV technology   נציב את האפשרותCrystalline Silicon  שזה מתאים ללוח
רלוונטית אם הלוח  CISסולארי המבוסס על טכנולוגיה של צורן גבישי. האפשרות 

הסולארי מבוסס על טכנולוגיה של "שכבה דקה". האפשרות השלישית היא לוח 
ט היצרן של הלוח המבוסס על לוח הבנוי מקדמיום + טלוריד. )יש לוודא מול מפר

 באיזה סוג מדובר!(
 

  במשבצתInstalled peak PV power    נציב את ערכו שלWp  שחישבנו  קודם בסעיף(
. זאת כדי לענות לדרישת הצבת  100 -א' או שניתן ע"י יצרן הלוח(  כשהוא מוכפל ב

כדי לקבל שוב נתון  100 -.  )בסוף החישוב לא נשכח לחלק  ב KWp -הערך ב 

 " .2, דהיינו מציבים "kw2שהם  2000אנו נציב  Wp=20 wattים...( למשל: אם בוואט
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  במשבצתEstimated system Losses  , אומדן להפסדי הלוח כתוצאה מהתיישנות( 
 .   20%אבק , חום סביבתי וכדומה( בדוגמא הוצב הערך של 

כבלים ווסת/ממיר  הפסדי אנרגיה:  10%:  הערך שבדוגמא נובע מההפסדים הבאים:  הערה

כתוצאה  –וולטאי -הפוטו שנובע מירידה ביכולת ההמרה של הלוח 10%וכן נתון של 
 מהתיישנות( .

 

  במשבצתMounting position    העבר למצבfree standing  במקום 
Building integrating               מקרה שבו הצבת הלוח הסולארי אינה חלק ממערך המותקן( . 

 על גג בבניין , אלה הצבה "חופשית" כחלק ממתקן התאורה(.          
 

 [ כעת קבע את זווית שיפוע הצבת הלוחSlope [0;90  ובמקרה שלנו אם הלוח הסולארי
  מעלות. 0צמוד לגג השלט , זווית השיפוע היא כמובן 

 

  המשבצתOptimize slope לא תסומן ב- V " ת.האופטימלי לא" היא 0מאחר וזווית 
 "גג" השלט בכל מקרה(.-)הלוח הסולארי צמוד ל

 

 כיוון הלוח [Azimuth [-180;180  מעלות. )הלוח מוצב על גג השלט  0: נתון זה יהיה
 והכיוון מותנה בכיוון השלט. בכל מקום נתון זה שונה...(

 מעלות ,  -90מעלות. בכיוון מזרח:  0: אם הלוח יהיה בכיוון דרום נציב הערה
 מעלות (.  90מעלות , מערב  180בכיוון צפון           

 

  המשבצתAlso optimize azimuth לא תסומן ב- V  מאחר ולא מבוצע חישוב ביחס
 מעלות. 0 –לצורך החישוב הגדרנו כיוון דרום  לכיוון אופטימלי.

 

  החלק שלTracking options  לא רלוונטי מאחר והלוח הסולארי אינו מקושר למערכת
 טית. עקיבה אוטומ

 

 מעלות והלוח מופנה לדרום. 30: בחישוב שנתי , עדיפה זווית של הערה
 

 ( . למשל:Output optionsכעת , המערכת מציעה אופציות שונות לחישוב )

 

  סימוןV  במשבצת שלShow graphs . תאפשר הצגה גרפית 
  סימון שלO  בנקודה שחורה מאפשרText file .קבלת קובץ טקסט לשמירה במחשב 

  סימון שלO  עלPDF  יאפשר קבלת טקסט בפורמטPDF .. 
   לחץcalculate  :לביצוע החישוב. תופיע טבלה ובצרוף המלל הבא 
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 צומת הצ'ק פוסט בחיפה. –( locationהמיקום שלגביו מבוצעת המדידה )   א.

 (.solar radiation databaseמאגר נתוני הקרינה שעליו מתבסס הניתוח. )   ב.
 (. Kwכדי להתאים ליחידות של  100-שהצבנו )מוכפל ב  Wpערך    ג.

 וואטים...-כדי לקבל ב 100-את התוצאה הסופית   נחלק בחזרה ב           

 החישוב מראה שהפסדי המרה של הלוח בגלל השפעת טמפרטורה סביבתית    ד.
 לפי הניתוח שבוצע. 15.7%תהיה סביב             

 וצאה מהשתקפות השמש בגלל זווית הלוח הסולארי עומדת הפסדי המרה כת   ה.
 מעלות ללוח( 0לפי הנתונים שסיפקנו .)קבענו זווית  2.8%סביב             

  20%קבענו אנחנו :  –הפסדי המרה )כבלים, ממיר(    ו.

 ... 34.5% -התוצאה: סה"כ לפי הדוגמא , הפסדים מוערכים יהיו כ   ז.  
 

 ערכים השנתית:נתבונן כעת בטבלת ה 
 

  
 

( שזווית הטיית הלוח Fixed systemבשורה העליונה מודגש שבמדובר במערכת במנח קבוע )
 מעלות )דהיינו לכיוון דרום(. 0מעלות וכיוונה  0
 

)ינואר עד  בחודש מסוייםשל ייצור החשמל מהלוח המצטבר זהו הממוצע היומי  Edהנתון 
 . Kw/h -דצמבר( ב

 

)כי  100-לשעה. נחלק ב-וואט 3690שהם  Kw/h 3.69למשל : בינואר התפוקה היומית היא 
במחשבון הסולארי( וקיבלנו תפוקה יומית של  Kw -כדי לעבור ל 100-בתחילה הכפלנו ב

   Wp20שעות יום , אז בכל שעה מפיק לוח של   12 -וואט לשעה. אם נחלק ב 36.9

 במהלך ימי חודש ינואר... לשעהט ווא 3 -צ'ק פוסט( כ-)המוצב בחיפה
 

 זהו הממוצע החודשי של יצור החשמל.  Emהנתון 

כדי לקבל תפוקה  100-. נחלק ב Kw/h 114למשל: בחודש ינואר הייצור הכולל יעמוד על 
. )אם   W/h 1140( ונקבל תפוקה חודשית ממוצעת של 2000Wp)ולא  20Wpמחושבת של לוח 

 (.Edת יום נקבל במקורב א 30-נחלק ב
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זהו הממוצע היומי של תפוקת הלוח הסולארי למ"ר. גורם זה מאפשר להעריך את  Hdהנתון 
 תפוקת אותו לוח בגדלי שטח שונים. 

 

 כנ"ל אבל ברמה החודשית. – Hmהנתון 
 

 
  :כעת אפשר לבצע את חישוב מאזן האנרגיה 

 

לטעינת הסוללה , צריכה להיות גדולה יותר מצריכת  Edתפוקה יומית של הלוח 
 שעות בלילה..P' display total    (10 )השלט ביממה 

 
 !!!  1-גדול מ חייב להיות   P' display total  לגורם  Edמכאן , שהיחס בין הגורם 

 

אם אכן כך , הלוח הסולארי "מפצה" על פריקת הסוללה כתוצאה מהארת השלט 
 בלילה. 

 

נדרש לבדוק את התנאי של טעינה מלאה תוך חמישה ימים , אם הסוללה כעת, 
...(  , זאת צריכת ההספק הכוללת   9.1.9מהקיבול הכולל )ראה סעיף  20% -פרוקה ל

 שעות רצופות בלילה , לכל יממה...  10של השלט במהלך 
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 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                  
 אגף תשתיות עירוניות.                                                   
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 .דורון יעקובי , מנהל מחלקת תאורה  ביקר:                                            
 מוטי מרום , מנהל מחלקת אחזקת דרכים.                                                       

 מנהלת מחלקת שילוט. –תקוה נוה                                                        

 מנהל הכספים / המחלקה לשילוטאישר:                                             
 רכזת שילוט חוצות – ליבוביץ אריאלה                                                           

 המחלקה לשילוט ופרסום.                                                       
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   רקע כללי: .1
 

 הרצון לקדםמואר בחיפה, במסגרת פרסום עיריית חיפה מקדמת התקנת שילוט 

 שיפור רמת השירות לאזרח. כ פרסום
בכוונת העירייה / מחלקת תאורה להסדיר את תחום השילוט המואר באמצעות קובץ 

)דרישות מחלקת תאורה  הנחיות, דרישות וכללי רגולציה המתמקדים במישור הטכני

 ומפורטים במסמך זה.הנוגעות להזנת החשמל והעמוד עצמו( 
, שהן תנאי סף לאישור דרישות בסיסמסמך זה, כמשמעו, הוא מסמך המפרט 

מבחינת העירייה, המאפשרת למזמין להתקשר חוזית מול הספק התקנת שילוט פרסום 

  העומד בדרישות אלו.
 

 הפרסום: מיתקןהמפרט עונה על אפשרויות ההתקנה הבאות של 

  שתידרת חשמל קיימת. : זהו עמוד עם תשתיקייםא. על עמוד שלט רחוב מואר 
 והתאמתו לשלוט פרסום ושלוט רחוב מואר. שילוט הפרסום יותקן   החלפת העמוד    
 בראש העמוד , מעל שלט שם הרחוב.     

 : עמוד ללא הכנת תשתית חשמל. זהו מקרה בו מותקן שילוט חדשב. על עמוד ייעודי 
 הפרסום עם עמוד תואם חדש .     

 
  לפני בדיקה ואישור קונסטרוקטור  שפרסום תידר מיתקןבכל מקרה של התקנת

  האישור הוא תנאי להתקנה !ההתקנה.  ואחרי

  .הזנת החשמל )בין אם הייתה קיימת או שזו הזנה חדשה( מחייבת אישור בודק חשמל
  האישור הוא תנאי להפעלת תאורת הפרסום !

 תוכן הפרסום באחריות המפרסם בלבד ולא יכלול מסרים פוגעניים . 

 
 
 

   עקרונות ניהול גרסאות של מסמך זה: .2
 

מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפוף לדרישות טכניות המתחדשות בעת חשיפה 

לטכנולוגיה עדכנית בתחום. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. 
מועד  לאחרעם פרסום גרסה חדשה היא תהיה תקפה למכרזי השילוט שיבוצעו 

 הפרסום. 

(. 3.0, 2.0, 1.0עדכונים מהותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )
במידה ונדרשים עדכונים קטנים בלבד, הגרסה מתפרסמת תהיה בשינוי הספרה 

(. בכל גרסה שתפורסם יובהר מהי הגרסה הקודמת 1.2,  1.1שמימין לנקודה )
 שפורסמה. 

 . 2020ינואר  – 1זה : גרסה  גרסה קודמת למפרט
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  רות גדה. 3
 

 מואר לרחוב )או "שלט מידע" או/ו "שלט" או/ו "שלט אלקטרוני"פרסום  מיתקן  
.  פרסום מוצרמתקן המוצב ברחוב בהתקנה על עמוד ומציג –( או/ו "עמוד אור"

 המתקן כולל לכל הפחות:
o  מוארים .  -, לוגו ותמונות תצוגה שבו הגופנים )אותיות הכיתוב(  -רקע 

o  גוף השלט המואר. –מארז 
o  ההתקן עליו מקובע השלט. –עמוד 

o הזנת חשמל מתח הרשת . 
  )"הוא אוסף התקני חומרה המסופקת  –מערכת השילוט )או "מערכת" או "ערכה

 ומתוחזקת על ידי הספק המשיב למסמך זה. 

  כפי שתוגדר  פרסום של מוצר או שירות ספציפימסר בעל משמעות  –כיתוב השלט
 ט . לאותו של

  מדד של עוצמת אור ליחידת שטח אשר  נמדד בקנדלה/מ"ר. –בהירות  

  עוצמת הארה הנקלטת בעין בהסתגלות לתנאי התאורה ובשילוב עם אור  -בהיקות
 הקורן ממשטח מחזיר , כפי שניקלט בשדה הראיה.

  הפרסום גורם המספק את מערכת שילוט –ספק. 

  הפרסום גורם המייצר את השלט –יצרן. 
  או/ו "מחלקת תאורה" הם יחד וכל אחד נה"העירייה" או/ "המזמי –עיריית חיפה "

 לחוד הגורם מולו מתנהל הספק. 
 

 

  :מסמכים ותקנים מחייבים .4
 

 מסמכים מחייבים 4.1
 

 כל מסמך שיימסר ע"י היצרן או/ו נציגו, הכולל נתונים על המוצר, הצהרה   4.1.1
 יחשב בגרסתו  -על יכולות וביצועים, מענה/הבהרה לפניית העירייה          
 הסופית כמסמך מחייב.         

 
 מובהר ומודגש, שהאחריות הכוללת לנכונות הצהרות הספק או/ו היצרן   4.1.2

 לנתוני ותכונות השלט המוצג , חלות באופן בלעדי ומלא על הספק בארץ.          

 שלט שכבר אושר ע"י העירייה ונתגלתה בו מאוחר יותר סטייה /סתירה /          
  זה, הצהרה לא נכונה )או חלקית(/ פירוש מוטעה של הספק למסמך         
  .לביטול הסכמת העירייה להצבת שילוט הפרסוםעלול  להביא           

 
 

 עדיפות מסמכים: 4.2

 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים 

 שלהלן :השונים , סדר העדיפות לעניין הביצוע נקבע ברשימה 
 כל הוראה במסמך קודם עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו( ברשימה שלעיל, )
 

 חוזה .  א. 
 .ונספחיו מפרט טכניהב. 
 בכל מקרה שבין המסמכים קיימת לפי סדר הופעתם(. )ו התקנים המפורטים במפרטג. 

 . דרישה מפרטית מחמירה יותר, היא הקובעת    
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 מחייבות:  ודרישות תקנים 4.3
 

 (.ISO 9001) בתוקףיהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות  יצרן/ספקהא.  

 
 ( בתחום של ISO 9001ספק עמוד השילוט יהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות )ב.  

 )עמוד השילוט יהיה מבוסס על עמוד תאורה!( "ייצור ובדיקת עמודי תאורה".     
 

 עמודי תאורה.– 812תקן ישראלי  ג. 

 
 עמידה במשבי רוח. – 414תקן ישראלי ד.  

ההתקנה על כל חלקיה תאושר ע"י קונסטרוקטור. האישור ההנדסי יוגש  דרישה:

)יאושר בפועל ע"י הגורם המחלקה לשילוט בעיריית חיפה.  -למנהל הכספים
לא תתבצע שום התקנה נוספת על עמוד שכבר הותקן המקצועי במנהל הנדסה( . 

 לעמוד ! ואושר ע"י קונסטרוקטור. כל התקנה חדשה / נוספת תחייב אישור מחודש

 
 (.IPהגנת מעטפת מפני אבק ומים )דרגת  – 60529ישראלי  תקןה.  

 

   תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור מנורות הכוללות מקורות אור: 20תקן ישראלי ו.  
 הדרישות של תקן זה וולט .  1000 -מ חשמליים לפעולה במתחי זינה שאינם גדולים    
 מבנה  : מיון, סימון, מבנה מכני,לנושאים הבאים ות והבדיקות הקשורות אליהן נוגע    

 . LED -של תאורת ה תביולוגי-פוטוחשמלי ובטיחות     
 

 תסופק תעודת בדיקה של מכון התקנים. דרישה:

 
  LEDדרישות מציוד בקרה אלקטרוני המיועד למערך תאורת  – 1, חלק  61347תקן ז. 

 .(דרישות כלליות ודרישות בטיחות)   
 

 תהיה עמידה מלאה בדרישות חוק החשמל , בכל הנוגע למבנה וחיבור הזנת החשמל ח. 

 לעמוד השלט המואר.    
 

 אם ישנו(, –הפרסום המואר )ושלט שם הרחוב הצמוד אליו  מיתקן שילוטההתקנה של ט. 

  –יהיה בכפוף למסמך מנהל הנדסה של עיריית חיפה "הנחיות מרחביות לשילוט"     
 . 2018, מתאריך מאי  1מהדורה     

 

 תקן זה חל על תיבות, מעטפות וחלקי  –בתקן  18, סעיף  1חלק  145תקן ישראלי י. 

 וולט זרם  1000-מעטפות עבור אבזרים חשמליים בעלי מתח נקוב שאינו גדול מ   

 חילופין, המיועדות להתקנות חשמל קבועות במתקני חשמל בתוך המבנה ומחוצה לו    

 בתקן(. 18סעיף  –שניות  30למשך ℃ 850בידוד בחום חריג ואש גלויה . ) לעמידות ה   

 

 התקן בודק את תכולת חומרי המוצא  -לכיתוב על מגשי חשמל  756תקן ישראלי יא. 

 והרכבם. כמו כן מוצגות בו בדיקות התכונות הבאות: התייבשות למגע,  עשל הצב     

 ריטה, גמישות, סמיכות וכדומה.התייבשות סופית, ברק, קשיות על ידי ש     

 
 
 

 



77 

 

 
 
 

 

    עקרונות יסוד:. 5
 

 שבכוונתם  שילוטמיתקן של  הנחיות מסמך זה מחייבות את הספקים וחלות על כל דגם  5.1
 לספק.      

 
 שיוצבו , יקבע בלעדית ע"י עיריית חיפה )או בא כוחה(. הפרסוםמיקום שלטי   5.2

 

 ח.על עמוד המוצב בחוץ , בשטח הפתו –( outdoorהשילוט יהיה חיצוני )מיתקן   5.3
 

 . לרשותופרסוםשילוט מתקני שנים לפחות בתחום  5הספק יהיה בעל וותק וניסיון של   5.4

 צוות עובדים טכני / הנדסי מיומן לתמיכה במוצר.      
 

 הספק יצהיר על ניסיונו בשלוש השנים האחרונות על אספקה שירות  ותחזוקה   5.5

 לציוד המוצע. )יפרט למי סיפק בארץ , מתי וכמה מהדגם הספציפי(.       
 

 מואר "אב טיפוס לבדיקות" פרסום המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לדרוש ולקבל שלט   5.6

 לצורך בדיקות שימשכו עד כחודשיים. ספקאשר יותקן ע"י ה      
 

 כפי שיידרשו בבדיקות הספק נדרש להציג את אישור היצרן ו/או אישורים אחרים 5.7
 שיבוצעו , על עמידתו בדרישה זו או אחרת , ועשוי גם להידרש לבדיקות מעבדה       

 חשבונו( לפי שיקול דעת מחלקת תאורה של עיריית חיפה. אישורים -ספציפיות )על      

 שאינו  –הנדסיים המבוקשים מטעם הספק לטובת המזמין, יסופקו ע"י מהנדס חיצוני       
 עובד ישיר של  הספק )בלתי תלוי(.      

 

 הספק יצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של הציוד המסופק וכי אין כל מניעה או/ו הגבלה   5.8
 כן , אספקת הציוד אינו מותנה בצד שלישי ולמזמין -על ההצעה המוגשת למזמין. כמו      
 לא תהיה מחויבות כלשהי אלה למציע בלבד.      

 
  המסמך יתעדכן מעת לעת, כאשר במסגרת אישור פרויקטים ספציפיים ,  עשוי המזמין  5.9

 להציג דרישות נוספות בהתאם לצרכי הפרויקט...      

 
  יובהר כי עם חתימת הסכם עם הספק , יקבעו כל הדרישות והתנאים לעניין תחזוקה  5.10
 וזאת בנוסף לאמור במסמך זה.       
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 :   מוארפרסום שלט מתקן דרישות מ. 6
 

   דרישות טכניות כלליות: 
 

  שעה משעות היממה, תוך מניעת  , בכל המסך יאפשר זיהוי נתונים המוצגים בו  6.1

 (. Anti-Reflection Coating) השתקפות חיצונית .       
  המשטח החיצוני.מט"  של -מניעת ההשתקפות תבוא לידי ביטוי באמצעות ציפוי "שקוף       
 ציפויים" הישראלית(.-של חברת "ננו  ESP-700P)כדוגמת        

 
 יו .דצד מכלעל השלט המואר יראה באופן ברור  הפרסום  6.2

           

 )לא יופיעו סדקים בלוח  .שנים לפחות 5אורך החיים של השלט כמכלול שלם יהיה   6.3
 א יהיו סימני קורוזיה או צבע מתקלף וכדומה(הפרסום, לא תהיה דהייה של השלט , ל      

 

 

    דרישות פיסיות:. 7
 

 : מקסימום , יוגבלו למידות ממדי מארז השלט הכוללים את כל מרכיביו  7.1
 . מ'  1: גובה ,   מ'  1, רוחב: מ' 1: אורך בממדים של הקוביי      

 מ' . 1מ' וגובהו  0.6גליל שקוטרו עד        
 

 מעלות  50עד פלוס  10על כל מרכיביו יעמדו בטווח טמפרטורה חיצונית של מתקן ה  7.2

  שעות. 12צלסיוס ובקרינת שמש ישירה של עד       
 

 . UVמסך השלט יהיה מוגן   7.3

 
  לפחות. IP65יקנה הגנה ברמת  מתקן הפרסוםמארז   7.4

  . 60529ישראלי מוגדרות בתקן  IPדרגות       

 
 )עמודי תאורה( 812)עומס במשבי רוח ( ות"י  414יעמוד בדרישות ת"י  המיתקןעמוד   7.5
  התקנתו. לפני ואחרי רויקבל אישור קונסטרוקטו      

 
 

   התקנה.  8
 

 ההתקנה אפשרית בשני אופנים:

 א. על עמוד קיים של שלט רחוב. שילוט הפרסום ימוקם בראש העמוד.
 ב. הצבת עמוד חדש שבראשו שלט הפרסום. 

 

  חדש, כך  ע"ג עמוד הפרסום מיתקןהתקנת בעת הספק נדרש להציג יכולת פתרון
  שתתאפשר ניצולו גם להצבת שלט רחוב. )שלט הפרסום יוצב בראש העמוד(. 

 
 יודגש: 
  ,כולם יהיו מנירוסטה.ברגיי החיבור )מסוג "אלן"( , אומים ודסקיות    

  יוגדר  מיתקן הפרסום במידה והתקנת השלט והעמוד תהיה ע"י הספק , מיקום 
 ע"י המזמין . בכל מקרה , השלט יוצב באופן שבו לא תהיינה הפרעות בקו              
   מכל צדיעל מסך השלט יראה בבירור  הפרסוםהראיה של הצופה בשלט:             

 מטר לפחות, ללא הפרעה של עצמים סביבתיים כגון  6השלט ממרחק של             
 צמחיה, עמודי תאורה וכדומה.            
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    :הצבת עמוד חדש –אפיון ודרישות לעמוד שלט הפרסום   8.1

 

 , יאושר ומרכיביו מפרט העמוד המדויק, ובכלל זה שרטוט טכני של מארז השלט  8.1.1
   עיריית חיפה . של דרכיםמחלקת קונסטרוקטור ולאחר מכן ע"י מראש ע"י          

 אישורים אלה הם תנאי להתקנה !האישורים יהיו בכתב.            
 

 המותקן הפרסום ס"מ לפחות מגובה הרצפה לבסיס שלט  300גובה העמוד יהיה   8.1.2

 העמוד. העמוד יהיה פריק . )מקושר לבסיס בטון יצוק עם ארבעה ברגיי בסיס  בראש         
 בדומה לעמוד תאורה(. -         

 

 . צורת העמוד: עגול.   ST-37העמוד ומרכיביו יהיה בנויים מפלדה מסוג   8.1.3
למחלקת תאורה של  הערה: היצרן יספק לפני הייצור שרטוט תכן מלא של הפרט

 .עיריית חיפה

  
 .כל חלקי החיבור והעיגון לקרקע יהיו סמויים מן העין    8.1.4

 יותנה באישור קונסטרוקטור. לעמוד יסוד הבטון 

 
  לאחר הגלוון.חיתוכים  /לא יתבצעו ריתוכים . העמוד יהיה מוגן מקורוזיה בגלוון חם  8.1.5

 

 )ובהנחיה בכתב מאת המזמינה( יעבור העמוד המסופק תהליך  במידה ויידרש  8.1.6
 מחלקת דרכים.  –צביעה בתנור . מפרט הצביעה יעבור לאישור עיריית חיפה           
 RAL 9006אם לא התבקש אחרת , תהיה בגוון  -ה כברירת מחדל גוון הצביע          

 )בסיס(.           
 

 :יתכנו שתי אפשרויות ועפ"י החלטת מחלקת דרכים בעיריית חיפה 
 .לפחות C-4הגנה בפני קורוזיה ברמה הצביעה תהיה לרמת גימור של  .א

 (C-4 )מגדיר עמידות ברמה גבוהה.  

 . C5-Mע"י צבע מגן ברמה כנ"ל אולם  .ב
(C5-M .)מגדיר את רמת ההגנה הנדרשת לסביבה ימית 

 

  ."הצביעה תהיה עם הגנת "אנטי גרפיטי 
 (.03-7166565יבנה , טל.  –ציפויים" -של חברת "ננו ESP – 700)כדוגמת ציפוי        

 

  109מפרט הצביעה לפי מפרטA ."של חברת "אפוקול שירותי צביעה 
 

   מיקרון לפחות. 200ן : של הצביעה והגלוו כוללעובי  8.1.7
 

 יהיה "פתח התפעול" )"פתח המגש"( ובמידות הבאות )בס"מ(: פרסוםבעמוד ה 8.1.8
 .  50גובה  12רוחב 

 

 ס"מ. 60: )המדרכה( ממישור ההתקנההתפעול גובה פתח    8.1.9
 

 מ"מ , ללא סימני חריצים .   30פתח התפעול יהיה עם קצוות מעוגלים ברדיוס של    8.1.10
 
 לפחות. )תיוצר מסגרת פנימית מלאה  IP-43אטימות הפתח תהיה ברמה של    8.1.11

 .60529מוגדרות בתקן  IP -דרגות ה מיקום המגש.( –לפתח השירות   
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 הקצה העליון של העמוד יהיה אטום למים. במידה ומתוכננת התקנת שלט פרסום    8.1.12

 התנאים הבאים: בכלעמידה  שבראש העמוד , תידר  

o  שלט הפרסום יעמוד באטימות ברמה שלIP-65 .לפחות 
o  במידה ושלט הפרסום יפורק לאחר התקנתו בראש העמוד )ולא יותקן אחר

במקומו(, תהיה אפשרות להתקנת כיסוי הגנה נגד מים בראש העמוד. תכן הכיסוי 
 יקבל אישור קונסטרוקטור לאבטחת עמידות ואטימות למים.

 

 דלת המגש תהיה עם לשונית תפישה המובנית בחלקה התחתון. הלשונית תהיה   8.1.13
 מרותכת למכסה.  
 

 דלת המגש תהיה מאובטחת עם כבל פלדה גמיש מצופה בשרוול ניילון באורך של  8.1.14
 והקצה פרסום ס"מ. קצה אחד של הכבל יהיה תפוש בחלק הפנימי של עמוד ה 60 
  לאהכבל יקושר עם מהדקי )"מופות"( לחיצה . השני יהיה מקושר לדלת המגש.  

 "נעל כבל" .  
 

 , בתחתית הפתח למגש ובצד , ירותך בורג לצורך חיבור  פרסוםעמוד הבבתוך   8.1.15

 מ"מ . 40( באורך של M10מ"מ ) 10פס הארקה.  מידות הבורג: קוטר   
 
  הבורג יהיה מנירוסטה.  -נעילת דלת המגש לעמוד תהיה עם בורג "אלן"   8.1.16

 מאובטח למניעת אובדן.  
 

  יותקן "תפש המגש": לוח פח שעליו יהיה בתוך העמוד , באזור "פתח המגש" ,   8.1.17

 להלן תיאור עקרוני לתפס המגש: המגש עצמו.  
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 ביסוס והתקנת העמוד:  8.2

 חלק ראשון. 1225ברגיי העיגון יהיו מפלדה מגולוונת ויעמדו בדרישות התקן   8.2.1
 

 עפ"י החלטת  (b, רוחב a, אורך  hהבסיס לעמוד יהיו )גובה  תיציק  8.2.2
 :קונסטרוקטור         

 

 

 

 . מעל מישור המדרכההתקנת העמוד תהייה לברגיי העיגון של הבסיס    8.2.3

 

 

  לאחר הצבת העמוד , יש למלא בחומר מילוי מסוג "גראוט צמנטי" את המרווח  8.2.4
 מ"מ.  30שבין תחתית העמוד לבסיסו. עובי הגראוט הצמנטי לא יעלה על          

 
 ס"מ בציפוי  30בגמר הצבת העמוד , יש לצבוע את הבסיס העמוד ועד גובה   8.2.5

 " של טמבור. HBמרכיבי "ארוקוט -אפוקסי דו         
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 !( לברגיי העיגון, יולבשו שרוולי הגנה )כיסויי תבריג  X2לאחר הידוק האומים )  8.2.6
 . A R ESCO))הספק   SOGEXIהמכילים גריז( על התבריגים של היצרן           

 

 כל חלקי החיבור והעיגון של העמוד לקרקע , יהיו סמויים מן העין : בתחתית    8.2.7
  בסיס העמוד לא יכוסה  "צלחת" . בשום מקרה –העמוד יהיה כיסוי הקיפי           

 באספלט או בטון.          
 

 בעת ההתקנה , פתח השירות )"המגש"( יהיה מופנה תמיד לציר האורך של    8.2.8

  –מצד ימין של העמוד  –)ובעמידה מול העמוד עם הפנים לכביש  .המדרכה          
 ( .להבטחת נגישות          

 

 "(: רסוםפקיצור של עמוד " –" פבפורמט הבא ) "בתום ההתקנה העמוד יסומן   8.2.9
 

 פ מס' סידורי    /  מס' מעגל / מס' מרכזיה המזינה/              
 של העמוד                         את עמוד הפרסום          

         

  עיריית חיפה.  –הנתונים לסימון יסופקו ע"י מחלקת תאורה 

 

 

 :   קייםעמוד  –שלט הפרסום אפיון ודרישות לעמוד   8.3
 

 כללי: 8.3.1
 

כדוגמת עמוד  –מקרה זה אופייני למצב שבו נדרשת הצבת שלט פרסום על עמוד קיים 
 שילוט רחוב מואר. לעמוד כזה קיימת כבר הזנת חשמל מהרשת הארצית.

 במקרה זה , שלט הפרסום יוצב בראש העמוד , מעל שלט הרחוב המואר הקיים. 
 

 התאמות ולפעול כמפורט  בהמשך.נדרש לבצע 

 
 
 

 קיים:שילוט רחוב  עמודעם דרישות מחייבות   8.3.2
 

 יבוצע "סקר מקדים" עם מחלקת תאורה ,מחלקת דרכים והמחלקה לשילוט.   8.3.2.1

 התאמת האתר להצבתו של העמוד , יכולת הזנת החשמל  קבסקר תיבד            
 כמו דרישות טכניות הנדרשות שיאפשרו את הנדרשת )אם אין( , ויסו            

 בנוסף לשלט הרחוב הקיים. –התוספת של שילוט הפרסום על עמוד             
 את התוספת של העמוד הקיים בעמוד חדש שיכלול  הספק יפעל להחלפת  8.3.2.2

 הקיים. רחובהשילוט המבוקש יחד עם שילוט ה            

 במפרט  8.1ולהדגשה: הספק יפעל להתקנת עמוד חדש כמפורט בסעיף             
 באחריות הספק להתאים את העמוד החדש להצבת שילוט  בנוסף:זה.             
 לעמוד החדש. ההתאמה תאושר  –הרחוב כפי שהיה קיים בעמוד הישן             

 ע"י נציג מחלקת דרכים.  בכתב            
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 דרישות כלליות: –דרישות חשמל   .9

 
 (.230Vac/50Hzחיבורו לרשת החשמל הארצית. )הזנת החשמל לשלט תתאפשר ע"י   9.1

 

 ע"י קבלן החשמל של עיריית חיפה, ותאושר קתשתית החשמל , אם קיימת , תיבד  9.2
 ע"י מחלקת תאורה . במידה ואין תשתית חשמל , התשתית תבוצע ע"י קבלן החשמל        

 של עיריית חיפה.       

 
 .10Kv/10Kampיהיה מוגן בפני נחשולי מתח וזרם עד : הפרסום  מיתקן  9.3

 

  : אספקת החשמל תהיהתפעל רק בשעות הדמדומים והלילה  הפרסום תאורת שלט  9.4
 של העמוד .   לחשמול קבועבון אפשרות עתידית כזאת שתיקח בחש      

 )הערכות לתוכנית "עיר חכמה"(.        

 
 . 3000K - 4500Kיהיה בין שבתוך שלט הפרסום  LED-גוון האור של מערך ה  9.5

  

 , לא )אם ישנם(  , כולל מרכיבי התקשורת מתקן הפרסוםהספק יבטיח כי פעולת   9.6
 כתוצאה מפעולת מקורות קורנים אלקטרומגנטית ולמשל:  תופרע או/ו תשובש       

 טלפונים סלולאריים, מכשירי קשר, אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה  וכדומה.       
 

 ., לא יפריע ולא יופרע ממקורות קורנים המיתקן עצמו    9.7

 
 תום ההתקנה תידרש בדיקת "בודק חשמל מוסמך" :ב  9.8

o  תאורה של עיריית חיפה ונציג מטעמה יהיה נוכח בבדיקה.הבדיקה תתואם עם מחלקת 

o .הבודק יאושר ע"י מחלקת תאורה של עיריית חיפה בטרם זימונו לבדיקה 
 

 המגש: . 10

 
 )ס"מ(  7, גג  10ורוחב  47גודל המגש לפי המידות הבאות )ס"מ(: אורך המגש יהיה    10.1  

 

 מ"מ , מעוכב בעירה לפי תקן  6, צבע כתום , בעובי  PVCלוח המגש יהיה מחומר    10.2  

 בתקן. 18, סעיף  1חלק  145ישראלי            

 

 על המגש יהיה מוטבע בכיתוב ברור ובלתי מחיק , בצבע שחור, )כמו גם כל    10.3  

 הסימונים שיהיו על המגש( : שם היצרן/הספק וכתובתו , כולל מס' טלפון.            

 .756עמידות הכיתוב תעמוד בתקן ישראלי            

 

 רכיבי המגש:    10.4  

  1עם ניתוק אפס  יותקן מא"ז נפרדשעל העמוד  צרכןלכלX10A+N  מתאים
 .  10KAלזרם קצר של 

  'מהדקים יהיו מתוצרת חבSOGEXI  המהדקים יהיו מותאמים למתח עד .
400Vac   וולט לפחות ויותקנו על "פס דין". 2000ובעלי יכולת בידוד של 

 ."בתחילת ובסוף שורת המהדקים יותקן "עצר מהדק תאורה 

  רכיבים כגון ממסר פחת , מא"ז וכדומה יהיו מתוצרתABB  , סימנס ,Moeller 
 .Schneiderאו 

 .כיסוי למפסק חצי אוטומטי 
  בטרם התקנתוהמגש על מרכיביו יקבל אישור מחלקת תאורה . 
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  :אחריות , אמינות ותחזוקתיות    11
 

    אחריות:  111.

 
 ,על כל השלט ומרכיביו לתקופה של )"על העמוד"(  לאחריות כוללתהספק מתחייב   11.1.1

 מרגע התקנת השלט והפעלתו. במהלך  כל תקופת הפרסום כמסוכם בחוזה           
 . חלפיםעבודה וכולל  –ישא הספק בכל עלויות התיקון יתקופת האחריות            

 שילוטמחלקת  -תחילת האחריות: מרגע המסירה לעיריית חיפה. 

 
 אחריותו של הספק כלפי המזמין תהיה לכלל המערכת : מה שסופק ע"י היצרן   11.1.2

 בחו"ל ומה שפותח ויוצר בארץ ע"י הספק.           

 
  .צוות מקצועי ומיומן מימוש האחריות הספק יצהיר על מחויבותו להעמיד לצורך   11.1.3
 

 ככל שתיקון תקלה יחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי   11.1.4
 רכב על מדרכה, או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, תדאג החברה,     
 נדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל לכל התיאומים והסדרי הבטיחות ה    

 נושא נוסף על פי הנחיות הרשות ו/או מי מטעמה ו/או על פי הדין.    
 
 

    אמינות: 211.
 

 יעמדו בזמנים הבאים: )לעמוד והשילוט המואר המותקן עליו("אורך חיי מערכת"    11.2.1
o      לפחות . )לא ישתנה צבעו, לא יופיעו סדקים או עשר שנים   -רקע המסך המואר 
o    אוויר וכדומה(.-פגמים בגלל נזקי מזג 

o    .עשר שנים לאיכות צביעת העמוד : הצבע לא יתקלף ולא ידהה 
o    .עשרים שנים לפחות ללא הופעת קורוזיה על חלקיו הגלויים של העמוד ומרכיביו 

 

   ( של כל מרכיבי השלט data sheetsהספק יצרף להצעתו דפי מפרט יצרן )   11.2.2
 החומר יעבור למחלקת  וכדומה. דרייבר ,  LED-נורות ה  : ולמשלהחשמליים   
 תאורה בעיריית חיפה לעיון ואישור.  

 
  או יותר מנורות התאורה אינן פועלות, או/ו מצבו  10%השלט יחשב כתקול כאשר    11.2.3

 הפיסי של השלט השתנה )הופעת קורוזיה , קילוף צבע מגוף השלט , סדקים או   

 הספק מתחייב לפעול לתיקון / החלפת השלט    יפוי השלט , שבר וכדומה(.צקילוף   
 תוך שבוע .  

 

 
   תחזוקתיות: 311.

 

 בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים או   11.3.1
  פגומים.מכלולים  

 
כל מרכיבי השלט החשמליים יהיו פריקים וללא צורך בשימוש של כלי עבודה.  11.3.2

 עם תופסני מתכת /  –)חיבורים חשמליים עם קונקטורים , דרייבר אלקטרוני 

 פלסטיק וכדומה(.           
 
 יתוכנן למינימום אפשרי של "תחזוקה מונעת". מיתקן הפרסום כולו, על כל מרכיביו,   11.3.3

 של  שילוטתקבל את אישור מחלקת ככל שתהיה כזאת , "תוכנית תחזוקה מונעת"            
 עיריית חיפה.          
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    תוויות וסימונים:   21
 

 קדמית של השלט, תוצמד תווית מתכתית הכוללת את הפרטים-בדופן הצדדית   12.1

 תאריך הייצור, מספר  מס' טלפון,  ,בארץ הבאים )בהטבעה(: שם הספק וכתובתו         
 סידורי של השלט, מספר יצרן/דגם.         
 

 "ניטים" בקצוות השילוט.  4 -וצמד בת תהתווי   12.2
 

 המקורי.בתוך מארז השלט , תודבק מדבקת היצרן     12.3

 
 

   :בטיחות  למשתמש  31
 

 המערכת לאחר התקנתה, לא תגרום ולא תתרום למצבים מסוכנים ולא ידרשו אמצעי   13.1

 זהירות מיוחדים הנוגעים לקרבת אדם אליה.        
 לא יעשה שימוש בחומרים אשר גורמים או תורמים בחשיפה אליהם לפגיעה  13.2

 אדם. צבעים,  ציפויים וכימיקלים אחרים, לא יהיו מסוכנים.-בבני 

  היצרן/הספק יבטיחו שגימור המכני של  המערכת כולה, באזור הנגיש  בנוסף , 
 לעובר אורח, יהיה חלק וללא פינות חדות העלולות לגרום לפציעה. 

 המעטה החיצוני של מסך השלט צריך להיות כזה שימנע שבירה ורסיסים  )או שברים   13.3

 ם"(.חדים(, במקרה קיצוני של כוחות אלימים ) "וונדליז        
 מכסה השלט המאפשר נגישות לחלקים מחושמלים, יצויד בסגרים / נעילות המחייבים   13.4

  שימוש במפתח או בכלי מיוחד לפתיחתם ורק באמצעותם תתאפשר נגישות  כאמור.        
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 טבלת ריכוז דרישות ואימות נתונים טכניים :    .14
 

 דרישות הטבלה תוך מתן התייחסות לכל סעיף. סעיף שהמציע אינו המציע ימלא את  14.1

 יכול לממשו , ינמק את תשובתו.         
 הדרישות והנתונים  רובמודגש ומובהר שהטבלה הינה לנוחות המציע ומרכזת את   14.2

 המבוקשים. בכל מקרה , התיאור המלא של הדרישות המחייבות כמופיע בגוף         

 המפרט.        
 

 
הסעיף  הדרישה סודר

 במפרט
הערות 
 המציע

     הסמכת ספק השילוט 1
9001 - ISO 

  א- 4.3

הסמכת ספק העמוד  2
בתחום ייצור ובדיקה של 

 עמודי תאורה

 
 ב' – 4.3

 

+  812עמידה בתקנים  3
)במקרה של  414

 אספקת עמוד(

ג , -4.3
 ד-4.3

7.5 

 

  IPעמידה בדרישת  4

 אטימות לאבק ומים.

ה , -4.3
7.4  ,

8.1.11 ,
8.1.12 

 

  ו-4.3 20עמידה בתקן  5

  ז-4.3 61347עמידה בתקן  6

  ח-4.3 עמידה בחוק החשמל  7

הנחיות מרחביות  8
 לשילוט

  ט-4.3

 י-4.3 145עמידה בתקן  9
9.1.2 

 

 יא-4.3 756עמידה בתקן  10
9.1.3 

 

הצהרה על ותק בתחום  11
 חמש שנים. השילוט

5.4  

הצהרה על ניסיון הספק  12
 3 בשירות ותחזוקה

 שנים.

5.5  

הסכמה לאספקת שלט  13
 טיפוס" לבדיקות.-"אב

5.6   

הסכמה לביצוע בדיקות   14
 עפ"י דרישה.

5.7   

    5.8 זכויות קניין   15

   6.1+6.2 זיהוי נתוני השלט  16

הצהרת הספק על אורך  17
שנים  5חיי השלט 

 לפחות

6.3   

עמידה בדרישת  18
 מקסימום גודל השלט.

7.1   

עמידה בטווחי  19
 טמפרטורה

7.2  



87 

 

  7.3 למסך השלט UVהגנת  20

  8 עקרונות ההתקנה 21

  8.1.1 קבלת שרטוט העמוד   22

  8.1.2 גובה העמוד 23

  8.1.2 עמוד פריק עם יסוד בטון 24

   8.1.3 הצגת מפרט העמוד  25

הצגת אישור   26
 קונסטרוקטור לעמוד.

8.1.1 
8.1.4  

 

  8.1.5 ביצוע גלוון חם לעמוד 27

  
 

 

צבע העמוד והגנת אנטי   28
 . יגרפיט

8.1.6  
8.1.7  

 

  8.1.6 אישור מפרט הצביעה 29

  8.1.8 מידות פתח התפעול 30

  8.1.9 גובה הפתח 31

  8.1.10 סוג הפתח 32

  8.1.13 קיום לשונית תפישה 33

  8.1.14 אבטחת דלת המגש 34

  8.1.15 קיום בורג הארקה 35

  8.1.16 נעילת הפתח 36

  8.1.17 קיום תפש מגש 37

  8.2.1 עיגון וביסוס העמוד 38
8.2.2  

 

התקנת עמוד מעל  39
 מישור המדרכה

8.2.3  

 8.2.4 מילוי מרווח וצביעה 40
8.2.5 

 

  8.2.6 שרוולי הגנה 41

  8.2.7 צלחת היקפית 42

  8.2.8 כיוון פתח המגש 43

  8.2.9 סימון העמוד 44

דרישות במקרה של  45
 עמוד שילוט רחוב קיים

8.3.2  

  9.1-9.4 דרישות חשמל 46

  9.5 גוון אור 47

  9.6-9.7 מניעת הפרעה 48

בודק מוסמך בתום  49
 התקנה

9.8  

-10.1 דרישות המגש 50
10.2 

 

  10.3 כיתוב במגש 51

  10.4 המגשרכיבי  52

  11.1.1 אחריות וצוות ביצוע 53

  11.1.4 חסימת ציר בעת תיקון 54

 11.2.1 אמינות 55
11.2.3 

 

-11.3.1 תחזוקה 56
11.3.3 

 

-12.1 תוויות וסימונים 57
12.3 

 

 בטיחות למשתמש: 58
דרישות  בכלעמידה 

 הבטיחות

13  

 


