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 ן דרישות כלליות למתק
 

 מקום העבודה   .1
 

 מונד. –מ. תל מ. –ארבל רחוב ה
 
 שיטות ביצוע העבודה  .2

 
ל  חייבים  החשמל  ואביזרי  החשמל  עבודות  לשי במלואים  התאשיטת  עבוד ם  ולאופי  טת  ה 

 העבודה בשטח, דהיינו ע"פ סוג המבנה ושיטת הבניה, תבוצע מערכת החשמל בהתאם.
 

 אור העבודה ית .3
 

 הנוטרים.   בו ברח  עמודי תאורהגופי תאורה והתקנת ו  תשתיותביצוע 
 ביצוע "קו" חדש ממרכזיה קיימת. 

   .בלבדרת צנ – עמודים קיימים  התחברות ל
 

בהתאם   תבוצע  ולפ העבודה  הישראלי  השילתקן  משרד  דרישות  למפרט    ןכו י    08ובהתאם 
חוץעבל תאורת  החשמל    ודות  לחוק  כפוף  תעשה  העבודה  לדרישות  1954.  בהתאם  והתקנות   ,

חברת החשמל, חברת "בזק", וכן בהתאם לתקנות של הרשויות המוסמכות השונות, והתקנות  
והתקני השונות,  לעבודות  המתייחסות  הרשמיות  הציוד  הממשלתיות  לסוגי  הרלוונטים  ם 

 השונים. 
 אשון לציון.  של עיריית רלמפרט הטכני ודרישות   ןכו

   
העבודה אשר פורטה להלן ובאה לידי ביטוי בתוכניות ובתרשימים, כוללת את מערכת החשמל  

 בכללותה אשר תקיף את הסעיפים הבאים: 
 
 . (אין להשתמש בחוטים/ גידים) צנרת וכבלי חשמל  .א

ת  בעלוכן  יחידות קצה   " TOSCA"יצרן  דגם לד  של גופי תאורההספקה והתקנה  .ב
 בע"מ  המשווק ע"י אנלטק  EN-MES-440 דגם:  LEDהגנה כפולה לג.ת 

יחידה משולבת להגנה ממתח יתר והגבלת זרם   -  מגן מתח יתר ומגביל זרם הנעה 
 וד התאורה. במגש הציוד בעמ  להתקנה –ואט  1,000לפנסי לד עד   ההנעה 

 קיימת.  תאורה והתחברות למע' ביצוע   .ג

 רכזיה קיימת. מל והתחברותע  צובי .ד

 שאר קבלני משנה באתר. עבודות תאום עם  .ה
 

 מועדי ביצוע העבודה  .5
 

מועדי ביצוע העבודה יקבעו עם מסירת העבודה לקבלנים המבצעים בהתאם ללוח הזמנים  
 של קבלן הבנייה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ariel@arielmalka1.com


       

               
 

 www.arielmalka1אתר אינטרנט:  ariel@arielmalka1.com מייל:   9300818-077טל:   כ"ס בית הפעמון, 11ת.ד. 
  

 
 ה יחידי הירמח . 6

 
 מושלם, כולל   ה בכתב הכמויות מתייחסים לאספקה, התקנה וחיבורמחירי היחיד 6.1 
    ומרי העזר ועבודות העזר הנדרשות לשם ביצוע מושלם, תיקני ונאות של ח את כל   

      העבודה.                                         
 
 
 

כי  קבלן  ב רואים   6.2 הצעתו  את  מילא  חלקאשר  העבו כל  ונה ברורידה  י  לו.  ירים  ם 
כתב   על  מבוססים  הצעתו  הטכניימחירי  המפרטים  התכניות  הכמויות,  ם, 

הכרת האתר   אי  עקב  כל תביעה  תוכר  לא  והתנאים המיוחדים במקום העבודה. 
 והתנאים המיוחדים הקיימים במקום.

 
 
 

 
 היקף העבודה   .7

 
כתב  נות במצוייהכמויות ההמזמין ו/או בא כוחו, רשאים להגדיל ו/או להקטין את   7.1

וא הפרוייקט,  לצרכי  בהתאם  סעיפיהכמויות  לחלוטין  לבטל  מכתב  פילו  ם 
 הכמויות, וכל זאת מבלי שמחירי היחידה בכל כתב הכמויות ישתנו. 

 
מנהל הפרוייקט יאשר לקבלן ביצוע כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות. ללא אישור   7.2

 לא יבצע הקבלן את העבודה המתוארת בסעיף. 
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   חשמלדות עבו - 08רק פ

  

המפרט הטכני הבין משרדי, "פרק    מל במסגרת מכרז זה, יהיההמפרט הטכני לביצוע עבודות החש .1
משרד  08 ע"י  שהוצא  המיוחד  הטכני  למפרט  כהשלמה  וכן  מלכה  " ",  ויועצים אריאל  מהנדסים 

 ."בע"מ
 

בתקנ .2 המצויות  והעדכניות  המפורטות  לדרישות  יתאימו  החשמל  עבודות  שהוצאוכל    מטעם   ות 
 )התמ"ת(. תשתיות  משרד

 
 . מונד -מ.מ. תל מזמין:  .3

 
 . עבודההאפשרות להגדיל או להקטין את כמות ה המזמינה שומרת לה את  .4

 
 חומרים, אביזרים, ציוד ועבודות .5

 
התקן   לדרישות  הבחינות  מכל  ויתאימו  משובח  ממין  יהיו  הקבלן  ידי  על  שיסופקו  החומרים  כל 

 רמני.הג ו, לתקןהישראלי המעודכן, ובהעדר 
מקצוע  ברמה  תבוצענה  והתקשורת  החשמל  בעלי  עבודות  באמצעות  גבוהה,  מיומנים,  ית  מקצוע 

שיון מתאים להנחיות ולכללים הנהוגים בחברת החשמל, בחברת ה"בזק"  יבפיקוח חשמלאי בעל ר 
 ובחב' הטלוויזיה בכבלים.

הישראלי העדכני.  קן  ראות התכל עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לחוק החשמל על עדכוניו, ולהו
כלפי הרשויות לגבי עמידה בתנאים  לכל אביזר, והוא אחראי    הקבלן מתחייב לספק אישורי תו תקן

 אלו. 
 

 אחריות .6
 

במתקן,   חלקו  של  התקינה  ולפעולתו  שסיפק,  והציוד  החומרים  העבודות,  לטיב  אחראי  הקבלן 
 למשך שנה אחת מיום קבלתם ואישורם הסופי. 

זו תקופה  הקב  במשך  ולהלן  על  לקויה  עבודה  כל  חשבולתקן  על  פגום  חלק  כל  אם  חליף  פרט  נו, 
 משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן. נובעת התקלה 

 
 בדיקות .7

 
נציג מוסמך של   בגמר העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להעמיד את המתקנים שביצע בביקורת 

 מוסד בודק כדלקמן: 
 משרד העבודה )התמ"ת(. מך מטעם מוסת בודק בביקור  -מתקני חשמל  7.1

 
ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהן, לרבות אגרות    וד מועד הזמנת הבדיקות בעעל הקבלן לדאוג ל 

ח אדם. לא תחשב העבודה כמושלמת בטרם  ו ידרש, הן בציוד והן בכיוהושטת סיוע לבודקים ככל ש
 . ן שביצעהמציא הקבלן אישור בכתב מהגורם המוסמך לתקינות המתק

 
 שינויים .8

 
, לשנות או להקטין  הכלליים, לצמצם, להגדיל המזמין שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לתנאים

 סעיפים מסוימים ברשימת הכמויות וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך מהלך העבודה.
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 מחירי היחידה  .9
 

   כולל את כל חומרי , ר מושלםה וחיבומחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לאספקה, התקנ              
 , תיקני ונאות של העבודה. מושלם הנדרשות לשם ביצוע העזר ועבודות העזר               
 . המפרטים הטכנייםו  י הצעתו מבוססים על כתב הכמויותמחיר              

 
 

 תאום עם גורמים אחרים  .10
  

 במבנה.   יםוע האחר לי המקצהקבלן אחראי לסיום העבודה במועד, תוך תאום הביצוע עם בע
למהלך העבודה השוטפת  לות והפרעות או עיכובים  על הקבלן לעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תק

 ן. י ניבב
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 מפרט טכני לעבודות תאורת חוץ 

 

  כללי      .1
 

 .  08בודות תאורת חוץ ,כחלק מהמפרט הכללי  זה מתייחס לע מפרט
 

 חומרים וחומרי עזר  .2
 
ובהתאם לתקנים ואישורי מכון א   רצויי   ין מדגםם לחלוט חומרים יהיו חדשיכל ה   חרון המצוי בשוק 

 זר יוגש לאישור המהנדס או המפקח, לפני רכישתו ועשיית השימוש בו. ים. כל חומר או אביקנהת
 

 חפירות:  .3
 
 

 רה תבוצע באישור בלבד.החפי     3.1
 

  ינס"מ מפ   60  ולפחות   ס"מ מפני המסעה, או השוליים הסופיים,  80ק החפירה יהיה לפחות  עומ     3.2
 ובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה. ג

 
 ס"מ.  40 חפירה יהיה לפחותה תית תחב  רוח     3.3

 
 ירה תהיה בכל חומר כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, בטונים וכד'. החפ      3.4

 
יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי, בעובי  הצי     3.5 ס"מ כל אחת, לכל רוחב התעלה. עומק    10נור 

מפני הכביש/קרקע      ס"מ בעמודים גבוהים  75  -בעמ' נמוכים ו  ס"מ  50לפחות  יה  ינור יה יסוי הצכ
 ים. הסופי

 
  ס"מ עובי  20ל יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  וחה ץ לתחום המסעה והשוליים, על גבי  מחו      3.6

 מוד. א.א.ש.ט.ו לפחות.  95%צפיפות של ל
 

ם מחוץ  וקמ, כולל סילוק עודפים למריהשטח לגקות את  ה יש ליישר ולנלסיום עבודות התע עם       3.7
 לאתר ומאושר. 

 ות או בורות פתוחים למשך הלילה. ם מקרה תעלשולהשאיר ב ן יא     3.8
 

ס"מ מעל הצינורות.    50לפי דרישות חוק החשמל בגובה של    -רך התעלות יונחו סרטי אזהרה  לאו    3.9
  שפות "זהירות כבל   3  -כתוב ב  מ ועליוס"  16-ט עשוי פוליאתילן ברוחב  כ רסרט האזהרה יהיה ס

 מל", לפי דרישות התקן. שח
 

לט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה על ידי  אספ י  שבהם קיימים שול  יםורבאז  3.10
 חיתוך. 

 
)חשמל,  על    3.11 קיימת  צנרת  באזורי  לחפירה  המתאימות  הרשויות  אישור  לקבל  אורה,  תהקבלן 

 טלפון, מים, ביוב וכיו"ב(.
 

   החפירה. תכ ים לתמצעי הבטיחות הנדרשיל אמקוט בכבלן לנקהעל   3.12
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 צנרת הנחת .4
 

 המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.ורות יהיה לפי נ יצ הסוג    4.1
 

 נורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכיו"ב, יותר  הצי    4.2
 במופות רק באישור  המפקח. שימוש           

 
פי.וי.סי.שרשו  צינור בין    ותבר התח    4.3 וצינור  תיקנית    רי  מופה  באמצעות  יבוצע  מופה  קשיח  או 

 ול( עם דבק אפוקסי. ג יטפלס מצינור מתכווץ )
 

משי  בכל    4.4 חוט  יושחל  באמצעות    8מנילון    כההצינורות  ריקה  צנרת  על  להגן  יש  לפחות.  ממ"ר 
 פקקים בקצות הצינורות.

 
חשמל  במק    4.5 קווי  בין  הצטלבות  של  א רה  זה  יעברו  של    מעללה,  גובה  בהפרש  ס"מ,    10זה, 

 לאו חול. רות ימו המרווחים בין הצינו
 

ערכת  למכגון צנרת מים וכיו"ב, קווי החשמל יבוצעו מתחת    תרת תת קרקעית אחהצטלבו  בכל    4.6
   האחרת.

 
המצובהת     4.7 המרווח  יישמר  בקרקע  סמויה  אלה  קנה  צינורות  לכסות  אין  ובפרטם.  בתוכניות  ין 

 לגבי שמירת המרווח.   פקחישור המקבלת א לאחר
 

צינור  ו  רבלים, יש להעביר בכל צינוכהר ההנחה והחיבור לתאי  קנה סמויה בקרקע לאחר גמבהת     4.8
 פר. ע מברשת ברזל, ולנקותם משאריות חול וצרורות

 
הצינורות יעמדו בכל הדרישות של התקנים הישראלים הרלוונטים .על הקבלן לספק אישור  כל       4.9

 ודת אישור מחלקת ביקורת איכות של המפעל לכל משלוח.ותע ינורות  תקן לצ תו
 

  858.סי. לפי תקן ישראלי  יו. קשיחים לתקשורת יהיו צינורות פיורות  צינ   ורות לתקשורת ניצ 4.10
צינורו  110בקוטר   דורליין    תמ"מ.  מוצלב  מפוליאתילן  צינורות  יהיו  לתקשורת  גמישים 
 ן. סיליקו  מ"מ עם דופן פנים מוחלקת  63בקוטר 

 
 

 רהקבתאי  .5
 

 . 658בדרישות ת"י  ס"מ ויעמדו 100ו/או   80  ם יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימיהתאי     5.1
 

לשוהקב     5.2 בור  יחפור  הק  הח לן  מפני  הקרקע  להחלפת  בתוספת  לשוחה  הנדרש  ע  רק בעומק 
 הסופיים. כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט קיימים.

 
 נץ. אי 3/4עם גרגרים בגודל מכסימלי עד "  ס"מ 40ובי חצץ בע  תית הבור תונח שכבתבתח     5.3

 
הנ לפנ      5.4 הי  בטחת  הקבלן  יקדח  מיקום  טבעות  הצינורות.  להשחלת  מתאים  בקוטר  חורים  בעות 

מתחתית התא, לכן יש להתאים  מ  ס"  30נור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימאלי של  י צהחדירת  
 תא על הצנרת. ה ה את מבנ ן להניחאת עומק התא לעומק הצנרת ובשום אופן אי

 
מבשט     5.5 יונח  על תא  והשוליים,  הכביש  לעומס  ח  בטון מותאם  בקוטר    40כסה  )סוג    50טון  ס"מ 

 . 489( לפי תקן ישראלי  103.1
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ס"מ לפי  תקן    50קוטר  ב  וןט  12.5לשוליים, על תא יונח מכסה בטון מותאם לעומס    ץוח מח בשט     5.6
 של  טון, על המכסה יהיה כתוב ומוטבע לוגו  25במדרכה, בכביש מכסה לעומס  489ישראלי  

 ורה" . עריית קריית אונו ומהות השוחה "תא
 

 ה המכסה יותאם לגובה המתוכנן והמבוצע במיקום התא.גוב     5.7
 

 צמנט.  יוצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיטש וחים הרו      5.8
 

הכבימיל      5.9 למבנה  בהתאמה  מצע  בשכבות  או  ברוויה  מהודק  ים  בחול  בתא מ  שוי  לתא,  סביב 
 עודפי העפר. ,  ופינוי 20  -טון בבבהכביש המילוי יהיה הממוקם במבנה 

 
  ות הצנרת בתוך התאים יאטמו נגד כניסת מים וסחף.קצו 5.10

 
 
 
 

 ההארק .6
 

 ת מתקני תאורת חוץ הארק 6.1
 

שזומולי 6.1.1 גלוי  הארקה  מנחושת  ך  בחפירות    35ר  יותקן  )ולא    -ממ"ר  לצינורות  במקביל 
ל   1.5רזרבה של    רי כביש. יש להשאיר בעמפרט לקטעים של    -בתוכם(   רך צומ' לכל יסוד 
  23עמוד בעתיד, ללא חיתוך המוליך, אלא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד )חיבור ה

 מ"מ לפחות( ביסוד ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא. 
נעל כבל מתאימה לפי  ולמ 6.1.2 יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה  יך הארקה 

 מהדק קנדי. הם על ידי נירג הארקה יחוברו המוליכים ביח. לפני החיבור לבו"ח  דרישות
 
 

 ם ומוליכים כבלי .7
 

כבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצבע הגידים של  את ה 7.1
 השונים. המוליכים

 
ורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזייה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים על  חיב 7.2

 י מופות. יד
 

 בתוך כפפה מטיפוס ריקם והמוליכים בשרוולים.  ל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בחל 7.3
 

דות  סובי  מרכזייה דרך הצינורות השרשוריים  אשר יבוטנוהו   הכבלים יוכנסו לעמודי התאורהכל   7.4
 בשעת יציקתם. 

 
 ממ"ר. X3 1.5מוליכים בחתך  עם N2XYהכבל בתוך העמוד  יהיה מסוג  7.5

 
ממ"ר או  בחתך אחר     16ך של  מוליכים בחת  עם  N2XYן העמודים יהיה מסוג  הכבל בחפירה בי 7.6

 כנית. וין בת כמצו

יהיה מסוג   7.7 העמוד   בתוך  בחתך    עם  N2XYהכבל  קצ  ממ"ר  1.5X2מוליכים  יח'  למע'  ה  מהפנס 
 .)בקרה(
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 מטר 01ות לעמודי תאורה בגובה עד יסוד .8
 

קונסהיסו 8.1 ידי  על  יתוכננו  שלורטדות  קרקע  ויועץ  הקרקע   קטור  לסוג  בהתאמה        הקבלן 
 לל במחיר היסוד.התכנון כו  ירמח

 
 רה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות. במק 8.2

 
גבי היסודות שיוצקו מראש.  העמ 8.3 על  יותקנו  יהיו בהתאם למידות ודים     מידות היסודות  

 המצוינות בתוכנית המצורפת.
 יסוד. ה שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחירמק הנדרש ולמלא ועהס"מ נוספים על  10יש לחפור 

 
ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת   המקום המדויק  של  ש  י 8.4 להכין תבנית 

ומותאמים ל היסוד, כך שיהיו מאונכים  בורגי היסוד  בורגי  של החורים בפלטות היסוד.  מרחקים 
 יגולונו בחלקם העליון. 

 
 ס"מ לפחות מעל היסוד.    13סוד  טו בורגי הילביודות ללא מחברים שבירים ביס 8.5

 
 ס"מ מעל היסוד.   7בירים יבלטו בורגי היסוד שעם מחברים ת ביסודו  8.6

 
ס"מ מתחת פני    -15-כ  קנה במדרכה )ללא מחברים שבירים( פני היסוד העליונים יהיו  בהת 8.7

 אבן השפה, כדי לאפשר ריצוף.
 

הקרקע, זאת  אומרת שיהיה    ינ פס"מ  מעל    -5  -קנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ  בהת 8.8
 ניות, לקבלת בטון חלק, )ללא כל תשלום נוסף(. בתב ש צורך להשתמ

 
יסוד  ה ן בתוך  ן כולל סימון גובה פני הבטולב קום עמודי התאורה יסומן על ידי מודד המיק 8.9

ינורות שרשורים לשם העברת הכבלים, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים  צ  יוכנסו
 ברדיוסים מקסימאליים. הדרושים 

 
רכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים נורות יגיעו למהצי 8.10

נוספים  2יוכנסו   נוספים  רב   צינורות  כבלים  להעברת  במעבזרבה  כלול  ומחירם  ר  חיתיד 
 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.   -15היסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ

 
 . 30-ון ליסודות העמודים יהיה בהבט 8.11

 
סוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה מונעת  גי הי בור 8.12

וכן האו יותקנוובמקרים שהעמ  םימ חלודה  יותק  דים  יותר.  מאוחר  פלסטי ממולא  ן  בשלב  שרוול 
 גריז על כל בורג הבולט עם האומים. 

 
,  198ת"י  ונו בשיטת הטבילה באבץ חם על פי עקרונות  הברגים, האומים והדסקיות יגולכל   8.13

 מיקרון.  56אך עובי הגלוון יהיה לפחות  
 

המתיצר 8.14 האמצעים  בכל  מראש  ינקוט  העמודים  ישראלאימ ן  תקנים  פי  )על  או  ים  יים 
להבטחת ללא  א   אמריקאיים(  וכו',  התבריג  העמקת  ידי  על  כגון,  הגלוון  לאחר  ההברגה  פשרות 

 עמוד בעומס המתוכנן. פגיעה בנתוני הבורג ל
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המחובר    מ"מ  4* 40מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות    דה ס פלוד הבטון יצא פמיס  8.15
 לבורג הארקה של העמוד.

 
מכוןעל   8.16 של  אישור  להציג  הברגים    הקבלן  של  החוזק  לתכונות  הישראלי  התקנים 

 כניות היסודות.ווהתאמתם לדרישות התכנון, המפורטות  בת 
 
 מפלדה תאורה  דיועמ .9

 
 מכנים ומנופים מתאימים. יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים  ם  עמודידים יוצבו על יסודות. ההעמו   9.1

 
העמהעמ   9.2 )ציר  הצדדים  מכל  אנכית  בצורה  יוצבו  כל  ודים  והדסקיות,  האומים  מערכות  בעזרת  ודים( 

פלטת היסוד,    ךותורים בהאומים  והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את הח 
 לא תשלום נוסף. ייעשה זאת הקבלן ל 

 
  30–הקבלן לצבוע באריקוט חלקים א+ב, את תחתית העמוד גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ  על      9.3 

 פני הצבת העמודים. מ, לס"
 
  לודההיסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה המונעת ח  גיבור   9.4 

סטי ממולא גריז על כל בורג  פלבשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול    שהעמודים יותקנו  םיוכן האומים במקר 
רוויה    ים, יעטפו הברגים והאומים ביוטהלאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומ  הבולט עם האומים.

יסוד ועל החלק התחתון של העמוד  בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת ה
 רוול, ויוצק בטון  מסביב לפלטה. עד קצה הש

 
ובביקורתו.  והודים  העמ   9.5   הישראלי  התקנים  מכון  ידי  על  מאושר  במפעל  ייוצרו      העמודים זרועות 

 ית העמוד עם נתוני הבדיקה. ויקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תו 

 
 ית המצורפת להזמנה. העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנ צורת  9.5

  
 . 414מטר לשנייה לפי ת"י  47רות רוח של  יה מ ב וד יתאים לעמידההעמ  9.6

 
ת"י  ו  דיםהעמו 9.7 לפי  המקובלים  העומסים  פי  על  היצרן  ידי  על  יתוכננו  בהוצאתו    414הזרועות 

 התחשבות בזרימות  על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור  הפתח(.  האחרונה,  תוך 
 

   טח מלבני שווה ערך(.  שב)מ"ר כל אחד      0.22גופי תאורה בשטח    3ו ויבדקו לעומס של  ודים יתוכננ העמ  9.9
 צב חלוקה לא סימטרי.במק"ג כל אחד  20.7במשקל של 

 
, אך עובי  918ה באבץ חם על פי עקרונות ת"י  יל ונו בשיטת הטבהברגים, האומים והדסקיות יגולכל   9.10

 רון. קמי 56הגלוון יהיה לפחות  
 

י תקנים ישראליים או אמריקאיים(  ם ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )על פן העמודייצר 9.11
עמוד  וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג ל  גי רלהבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התב

 ן. כנ בכוח המתו
 

את  במק 9.12 לגלוון  אפשר  מראש  תאום  פי  ועל  מסוימים  בשיטתהרים  והדסקיות  האומים,    ברגים, 
 מיקרון.  -56ות מהאלקטרוליזה. אך עובי הגלוון לא יהיה פח 

 
והזרועל   9.13 העמודים  להתאמת  הישראלי  התקנים  מכון  תעודת  חשבונו  על  להביא    תועהקבלן 

 . המסופקים לדרישות התקן והמפרט
 

 לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.  אין 9.14
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 הובלה. ה ן יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמלא  9.15

 
מ"מ לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה    4ל  ו בנויים מפח פלדה בעובי דופן מינימאלי ש ודים יהי העמ 9.16

 ל הנספחים במהדורתם האחרונה. כ י וזרועותיהם, לפי תוכניות לעמודים ולפ
 

תרותךפלט 9.17 היסוד  ידי   ת  על  גם  העמוד  לתחתית  בנוסף,  חיזוק.  יש  צלעות,  4,  לשם  לעמוד  תחברו 
 מ"מ לפחות.  10בי של עו ת יהיו מפח פלדה בוהצלע

 
עלהגנ 9.18 תבוצע  חלודה  מפני  חם.    ה  באבץ  בטבילה  היסוד  וברגי  היסוד  פלטת  העמודים,  ציפוי  ידי 

 . 918מיקרון ובהתאם לת"י   80הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 
 

באמצעות בורגי אלן שקועים,    ר פחות אשר ייסגל  מ מ"  4ודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  לעמ 9.19
 הפנימי.   י חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקםבפנ  יםמוגנ 

 
קת העמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר בתא ציוד  האר 9.20

  הס הארק פל  ממ"ר שיחובר  10ארקה המגיע עם כבל הזנה, מוליך  של העמוד. לבורג יחוברו: מוליך ה
בסעיף העמוד(,   )ראה  ת  ממ"ר למנורה על העמוד, הזרועו   2.5הארקה    ליךמוהמגיע מבסיס העמוד 

ושבלונה   צבע  עם  ימוספרו  והעמודים  בטבילה  חם  אבץ  מצופים  הם  אף  יהיו  לעמודים  והברגים 
 בהתאם למספרם בתוכניות. 

 
 ות יצבעו לפי הפירוט הבא:ודים והזרוע העמ 9.21

 
 ך.וכל לוון על ידי שטיפת חול וניקוי פני השטח מאבק ולג ה  וס פניפ השטח: חס הכנת 9.21.1

שעות לפחות בין    16מיקרון יבוש    40-50" בעובי  צביעה בצבע יסוד "אפוגל   -ה ראשונה  שכב 9.21.2

 השכבות. 

 ין השכבות.שעות ב 16מיקרון יבוש  100-120בצבע "אפוקסי סולקוט" בעובי   -ה שניה שכב 9.21.3

או טמגלס בגוון שיקבע על ידי האדריכל או    21  תיר ות עליונות )שלישית ורביעית( גלזושכב 9.21.4

 ות בין השכבות. שע 8מיקרון, יבוש  40-50המזמינה. בעובי  תשוהר

 מיקרון.  200בי בעו HE-55עת תחתית העמודים צבע "אפראלסטיק" צבי 9.21.5

 ל ידי מכשיר מד עובי. דוק עבמיקרון, בעובי   180  -כ צבע לא פחות מ סה" 9.21.6

 את המפקח והמתכנן לבדיקת     שלבי הצביעה.  ןימיעה תעשה במפעל. יש להזהצב 9.21.7

את  הצשרה  במק 9.21.8 להציג  יש  בחו"ל,  במפעל  תתבצע  את ביעה  התואם  הצביעה  מפרט  

 השלבים שפורטו לעיל.

 עת העמודים תיערך, לפי דרישות נציגי מחלקת המאור של הרשות המזמינה. צבי 9.21.9
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 תאורה חוץ  גופי .10
 

 כנית. וכתב הכמויות ובתהתאורה יהיו מהתוצרת ומהדגמים המפורטים ב  גופי 10.1

יהיו בעלגופ 10.2 ידי מכון התקנים להתאמה י א  י י התאורה   על     20  לדרישות ת"י  שור בתוקף 

 .  2.3לק ח

 יסופקו גופי תאורה ללא אישור על עמידה בתקן אף אם דגמיהם מפורטים במפרט זה.לא  10.3

 ואם את אותו יצרן הכולל את כל רכיבי הפנס כגון :  ה יהיה תגוף התאור 10.4

 דרייבר , רפיל )פס הארה(.     

 .  מיני' LMהגוף יעמוד בדרישות  10.5

 בדיקות פוטוביולוגיות   61000-4-5תקן הגוף יעמוד בדרישות  10.6

 י התאורה יסופקו עם מדבקות המציינות את גודל הנורה.פגו  10.7

 שעות  50,000לפחות  אורך חיים  10.8

 35°C to 45°C- ולה רטורת פעמפט 10.9

 40°C to 85°C-מפרטורת אחסנהט 10.10

 UVקרינת  עמידות הגוף    10.11

 99%– 0 חות ל 10.12

 IP65(IP) קן הגנהת    10.13

 

 יח' קצה  .11
 
 

 יח' קצה תהיה מדגם "טונדו"  11.1

 עם חיבור דאלי. התאורה יהיו   גופי 11.2
ערוצי    CS      PIN   7      NEMA  3  200דוגמת  יח' קצה תהיה כ 11.3

  GPSכולל   - G4   M - LTE      תקשורת סלולריים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ariel@arielmalka1.com

