
  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

1  

  
  
  

  נספח א'
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טכני מ פ ר ט
  

  
  
  
  
  
  
  
  

התקשרות בחוזה למתן שירותי  אחזקת  
  תאורת חוץ בנתב"ג, 

  עבור רשות שדות התעופה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

2  

  נושא העבודה
  
  

(מקורים  חניוניםשל תאורת רחובות, תאורת  ובתשתיות בחשמל מפרט זה מתיחס לביצוע עבודות אחזקה
  בנתב"ג, דרכותופתוחים כאחד), רחבות חניית מטוסים, תאורת גני נוי ומ

  
  
  

    היקף המכרז/חוזה   
  
המפרט שבמסגרת מכרז/חוזה זה כולל גם את המפרטים הכלליים לעבודות בנין שבהוצאת הוועדה הבין   . 1

משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, משרד הבינוי והשיכון (המפרטים ניתנים לרכישה 
(מהדורה , הקריה, ת"א) ובמיוחד המפרטים שלהלן 29אלעזר   בהוצאה לאור של משרד הבטחון, רח' דוד 

  המהווים חלק מן המפרט הכללי:אחרונה מעודכנת) 
  

  00     -מס'          מוקדמות   
  

  01     -מס'        מפרט כללי לעבודות עפר   
  

  02    -מס'    מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר   
      
  08     -מס'      מפרט כללי למתקני חשמל   

  
    

  
  כמו כן כולל המפרט את המסמכים שלהלן:  .2
  

  כלליים מיוחדיםתנאים      1מסמך ג'  
  

  המפרט המיוחד     2מסמך ג'  
  

  אופני מדידה מיוחדים     3מסמך ג'  
  

  כתב כמויות     מסמך ד'   
  

  תנאים מיוחדים    ' המסמך   
  
  
כל האמור במפרט זה להלן, בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל   .3

  חד משמעי מניסוח דרישות המפרט. אותם, אלא אם צויין הדבר במפורש או נובע באופן
  

    
  
  

  הצהרת הקבלן 
  
הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי קראם והבין את תוכנם, קיבל  

את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה 
  והינה חלק בלתי נפרד ממנו. נספח למכרז/חוזה זה
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  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה - 1מסמך ג' 
  

  מ י ו ח ד י ם  כ ל ל י י ם    ת נ א י ם 
  

  תאור העבודה  00.01
  

(בנויים ופתוחים),  חניוניםלתאורת: רחובות, ובתשתיות מפרט זה מתייחס לעבודות אחזקה בחשמל 
  בנתב"ג . רחבות חניית מטוסים, גני נוי מגרשי חניה ומדרכות 

  
  

   אופי החוזה ותוקפו  00.02
  
  

במסגרת החוזה , על הקבלן לבצע תחזוקה מלאה ושוטפת לכל מתקני ותשתיות מאור   .א
לתאורת רחובות, רחבות חניית מטוסים,  גנים, מדרכות וחניונים פתוחים ומקורים, 

 ם שיפורטו בהמשך.באזורי
  

עבודות האחזקה השוטפות יכללו את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים על מנת   .ב
שמתקן המאור באזורים שיפורטו בהמשך יפעל ללא תקלות במשך כל תקופת השירות 
לרבות החלפת נורות, ציוד הדלקה , פנסים , מגשי ציוד ואבזרי עזר, עמודי תאורה, 

ובין עמודי התאורה, יסודות לעמודי תאורה, זרועות כבלים בתוך עמודי התאורה 
לפנסים, שלטים מוארים, גופי תאורה מכל סוג שהוא , תיקוני צבע בעמודי תאורה, 

 צינורות, בריכות מעבר לכבלים וכל הציוד וחומרי העזר הדרושים. 
 

הקבלן הזוכה יערוך סיורי יום ולילה יומיומיים לבדיקת תקינות מתקן המאור בכל   .ג
 זורים שבמסגרת השרות וידווח למזמין על כל תקלה במתקן ויתקנם מיידית.הא

 
הקבלן הזוכה בעבודה יחזיק ברשותו מנופים ומתקני הרמה המתאימים לגבהים   .ד

 הדרושים לטיפול בעמודים בנתב"ג, לצורך תיקון הליקויים שיתגלו במתקן המאור.
 

שיבוצעו על ידו, זמני תגובה  הקבלן יתקן את הליקוים בהתאם לדוח"ות סיורים יומיים  .ה
 לתקלות יפורטו בהמשך.

  
הקבלן יציג רשימת עובדים מקצועיים, אשר יבצעו את עבודות התחזוקה והם יהיו   .ו

חייבים באישור רשות שדות התעופה לכל עובד. העובדים יהיו בעלי הכשרה מקצועית, 
 הסמכות ורשיונות עבודה בהתאם לסוג העבודה.

  
ימונה חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות והוא אשר בראש צוות התחזוקה   .ז

 יהיה בקשר עם ממונה התחזוקה מטעם רשות שדות התעופה.
  

בראש כל  צוות עבודה ימונה חשמלאי בעל רשיון חשמלאי מוסמך לפחות. לביצוע   .ח
עבודות הדורשות חשמלאי בעל סיווג רשיון גבוה יותר, ימונה ראש צוות בהתאם לסוג 

 העבודה.
  

הקבלן ימנה צוות עובדים אשר יבצע את העבודות הדרושות במסגרת הסכם זה. ברשות   .ט
המזמין לדרוש הגדלת צוותי העבודה באופן מידי לתיקון תקלות ע"פ שיקול דעתו של 

 המזמין בלבד.
  

 הקבלן צריך להיות ערוך לביצוע עבודה במספר מקומות במקביל.  .י
  

ת מטוסים, עיכוב בביצוע עבודה עקב פעילות העבודה מתבצעת באזור חי ופעיל עם תנוע  .יא
 מבצעית ו/או פעילות שוטפת כלשהיא, לא יהווה עילה לתוספת מיוחדת לקבלן.
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 להלן רשימת אזורי האחזקה והטיפול   .יב
 

(שטח אוירי), כולל רחבות  3רחבות חניית מטוסים מסביב לטרמינל  – 1אזור  .1
 חניה מזרחית ומערבית.

  
 כבישי שירות בשטח האוירי. – 2אזור  .2

 
 , כביש רב מפלסי.MLR – 3אזור  .3

 
 חניונים מקורים מזרחי ומערבי לרבות גג החניונים. – 4אזור  .4

 
 אזור הגן המרכזי. – 5אזור  .5

 
 חניונים פתוחים מזרחי ומערבי. – 6אזור  .6

 
 .3ועד לטרמינל  1החל מהכניסה מכביש מס'  3כבישי גישה לטרמינל  – 7אזור  .7

 
 חניון מוניות ואוטובוסים מזרחי ומערבי. – 8אזור  .8

 
 .1רחבות חניות מטוסים ישנות באזור טרמינל  – 9אזור  .9

 
 כבישים וחניונים באזור התמך מזרחי ומערבי. – 10אזור  .10

 
ממזרח לשער השלום (חניית מטוסים מול  Bרחבת חניות מטוסים  – 11אזור  .11

T1.( 
 

סות הראשיות לנתב"ג ( כניסה , החל מהכני1כבישי גישה לטרמינל  – 12אזור  .12
וכניסה משער מזרחי), כביש הגישה לממ"ן וכבישים פנימיים באזורים  1מכביש 

 של המתחם המזרחי של נתב"ג.
 

תאורת שער כניסה מכיוון פ"ת ירושלים, כולל שלטי הכוונה  - 13אזור  .13
 אלקטרוניים (לדים).

 
הכוונה אלקטרוניים אביב כולל שלטי - תאורת שער כניסה מכיוון תל - 14אזור  .14

 (לדים).
 

 כולל חניון מקורה. –תאורת חניון טווח ארוך  – 15אזור  .15
 

 .1תאורת חניון עובדים (פתוח ומקורה), טרמינל  - 16אזור  .16
 

 .1תאורת חניון ציבורי טרמינל  - 17אזור  .17
 

 תאורת "שער שלום". – 18אזור  .18
 

 (בקרניז ועל העמודים). 1תאורת חזית טרמינל  - 19אזור  .19
 

 .1תאורה על הגג בחזית הצפונית אולם יוצאים ישן טרמינל  - 20ור אז .20
 

 .1טרמינל  Eתאורה על גג של תחנת  - 21אזור  .21
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 אש + תחנת כיבוי "בזק".-תאורה היקפית והנגר בתחנה ראשית כיבוי - 22אזור  .22
 

 לשעבר). 27תאורת רחבת מטוסים סיגל (בח"א  - 23אזור  .23
 

"רימון", "ברוש" "דקל" וכדומה, לאיזורים תאורת סככות שערי כניסה  - 24אזור  .24
 .3אוויריים טרמינל 

 
 .3תאורת סככות וכניסות לחניונים של טרמינל  - 25אזור  .25

 
 .5תאורת סככות בתמך מזרחי כולל דואר, שינוע ומבנה  - 26אזור  .26

 
 אזור תמך מערבי: שערים, סככות ותאורת חניונים פתוחים. - 27אזור  .27

 
 לשעבר. 27ובח"א תאורת גדר  - 28אזור  .28

 
 תאורות גדר היקפית למסלולים ולשטח האווירי. - 29אזור  .29

 
 .1תאורת תעלת מיון טרמינל  - 30אזור  .30

 
 תחנת מעבר פסולת. - 31אזור  .31

 
 .3מרכז אנרגיה. כניסות לתעלת מיון טרמינל  - 32איזור  .32

 
 .3כניסות לתעלת מיון בטרמינל  - 33אזור   .33

 
 . 1אל טרמינל כביש עוקף תמך מזרחי  – 34אזור  .34

 
 . 44מבנה  – 35אזור  .35

 
 השכרות רכב וכבישי גישה . – 36אזור  .36

 
 חץ+ ויקטור . – 37אזור  .37

 
 מתחם קבלנים . – 38אזור  .38

  

 Eשרוול  .39
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 להלן אומדן לרשימת הציוד באזורים השונים.  .יג
  

  1אזור  .1
 

 מ' . 24עמודי תאורה מתומנים מפלדה בגובה   60 -כ
-QUALITY“" תוצרת ST117"  ווט, דגם 1000תאורת הצפה עם ציוד ונורות מטל הלייד  פנסי  360-כ

LIGHTING. על גבי העמודים שלעיל " 
 הצתה מהירה. SDYווט,  1000פנסי תאורת הצפה כנ"ל אולם עם ציוד ונורת נל"ג   120-כ

  
  
 

   2אזור  .2
  

 מ'. 12עמודי תאורה עגולים קונים מאלומיניום בגובה עד  150–כ
 .GE/COOPER LIGHTINGווט כדוגמת  250גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג /מטל הלייד  160–כ
  .MAZDA/RAGNIווט, כדוגמת  250גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת מטל הלייד /נל"ג עד  35–כ
  
   3אזור  .3

 
 מ' . 10עמודי תאורה עגולים קונים מאלומיניום בגובה עד  180–כ
תוצרת  H/SGS ,203 XGSווט, כדוגמת  250גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורות נל"ג/מטל הלייד עד  220–כ

 "פיליפס".
 ,M/SNFגופי תאורת הצפה לשלטים וכו' כדוגמת  80–כ
 TEMPO . "תוצרת "פיליפס 
 ". LITHONIAתוצרת " VR4Cווט, כדוגמת  175גופי תאורה עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  1900–כ
 גופי תאורה עגולים שקועים בתיקרות אקוסטיות עם ציוד   350–כ
  ווט עם כיסוי זכוכית כדוגמת "טרילוקס" ו/או "הופמייסטר" . 26נורות פלורסנטיות קומפקטיות עד  2–ו
 מ'. 5עמודי תאורה דקורטיביים בעלי פרופיל ריבוע בגובה עד  25–כ

 ווט. 150ורת נל"ג/מטל הלייד עד גופי תאורת הצפה דקורטיביים עם ציוד ונ
 ווט. 26נורות פלור' קומפקטיות עד  2- גופי תאורה דקורטיביים מסוג צילינדר עם ציוד ו 60–כ

 
   4אזור  .4

  
  ".F3עם כיסוי פוליקרבונט כדוגמת "לינדה" תוצרת " W 36 X 2גופי תאורת מוגני מים  420–כ
 ".LITHONIA"תוצרת "VR4Cווט, כדוגמת  " 175גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל הלייד עד  800–כ
 ווט. 175גופי תאורה מסוג צילינדר עם ציוד ונורת מטל הלייד עד  650–כ
 ווט. 26נורות פלור' קומפקטיות עד  2- גופי תאורת צילינדר כנ"ל אולם עם ציוד ו 140–כ
 שלטים מוארים למיניהם עם ציוד ונורות פלורסנט. 440–כ
 חרום מוארים דו תכליתיים.שלטי יציאת  180–כ
ווט עם  26נורות פלור' קומפקטיות עד  2-גופי תאורה עגולים שקועים בתיקרות אקוסטיות עם ציוד ו 1000–כ

 זכוכית כדוגמת "טרילוקס"ו/או "הופמייסטר".
 M/NSF TEMPO 210 ווט, כדוגמת  175גופי תאורת הצפה עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  160–כ
 "פיליפס".תוצרת 3
 מ' . 6עמודים עגולים קוניים מאלומיניום בגובה עד  140–כ
תוצרת  H/SGS ,XGS203ווט כדוגמת  175גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  190–כ

  "פיליפס".
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  5אזור  .5

  
 מ'. 6עמודי תאורה דקורטיביים מפלדה בגובה עד  30–כ
 ". COOPERתוצרת " INDווט, דגם  175פנסים  דקורטיבים עם ציוד ונורת מטל הלייד עד  30–כ
-BVRDווט כדוגמת " 26מ' עם ציוד ונורת פלור' קומפקטיות עד  1–עמודוני אור מסוג בולארד בגובה כ 40–כ

IL-26FL "   תוצרת "GREENLEE." 
" תוצרת  MDBווט כדוגמת " 70יד גופי תאורה שקועים באדמה עם ציוד ונורת מטל הלי 35–כ
"GREENLEE." 
" תוצרת BAL-PAR38SVG, דגם "W120 PAR-38גופי תאורה מסוג דוקרן עם נורה מסוג  60–כ
"GREENLEE." 
" לומייר כולל נורה וקופסה + קונוס פריזמה COOPERגופי תאורה שקועים במים מתוצרת " 50–כ

  מנירוסטה עם שנאי.
  
   6אזור  .6

 
 מ'.  12עד  8עמודי תאורה עגולים קונים מאלומיניום בגבהים  140–כ
, תוצרת  H/SGS ,XGS203ווט כדוגמת  400פנסי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג /מטל הלייד עד  220–כ

 "פיליפס".
 

  7אזור  .7
  

 מ'  10עד  8עמודי תאורה עגולים קונים מאלומיניום בגובה  650–כ
תוצרת  H/SGS ,XGS/203ווט כדוגמת  400גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  800–כ

 "פיליפס".
 ווט דגם 175גופי תאורה עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  20–כ
"VR4C"  " תוצרתLITHONIA."    
 מ'. 5עמודי תאורה עגולים קוניים מאלומיניום בגובה עד  35–כ
תוצרת  H/SGS ,XGS/203ווט כדוגמת  150גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  35–כ

 "פיליפס".
 מ'. 12עמודי תאורה עגולים קונים מפלדה בגובה עד  50–כ
 ".COOPER LIGHTINGווט תוצרת " 400גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  70–כ
 מ' עם כתר עולה ויורד. 30" בגובה MAST  HIGHמפלדה "עמודי תאורה  30–כ
 ווט. 1000גופי תאורת הצפה על העמודים שלעיל עם נורות נל"ג/מטל הלייד עד  180–כ
 M/SNF210 ,TEMPO 3ווט כדוגמת  250פנסי תאורת הצפה לשלטים עם ציוד ונורת מטל הלייד עד  300–כ

 תוצרת "פיליפס".
 

  8אזור  .8
 מ'. 12עד  6עגולים קונים מאלומיניום בגובה  עמודי תאורה 95–כ
תוצרת  H/SGS ,XGS 203ווט כדוגמת  400גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  100–כ

 "פיליפס".
 ווט כדוגמת "אמריקן" תוצרת "געש". 250גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  25–כ
 .GE/COOPERווט תוצרת  250בות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד גופי תאורת רחו 20–כ
 CFווט + תאורת בינים כדוגמת  400גופי תאורה ריבועים אטומים עם ציוד ונורת מטל הלייד עד  10–כ

 ".RUDתוצרת "
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   9אזור  .9
 

 מ' עם מרפסת וזרועות עבור פנסי תאורת הצפה. 24עמודי תאורה מפלדה בגובה  4–כ
 ווט. 1000גופי תאורת הצפה/בטחון עם ציוד ונורת מטל הלייד/נל"ג עד  170–כ
 ווט. 1500גופי תאורת הצפה עם נורת קוורץ יוד עד  40–כ
 מ'. 18 –עמודי תאורה מפלדה בגובה של כ  28–כ
  מ' עם כתר עולה ויורד. 30בגובה  HIGH MASTעמודי תאורה מפלדה  2

 
  10אזור  .10

  
 מ' . 12עגולים קונים מאלומיניום בגובה עד עמודי תאורה  250–כ
 מ'. 6עמודי תאורה עגולים קונים מאלומיניום בגובה עד  60–כ
  .COOPER/GEווט תוצרת  400נל"ג/מטל הלייד עד  גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורות 350–כ
תוצרת " GULLWINGווט דגם " 400גופי תאורה דקורטיביים עם ציוד ונורת מטל הלייד עד  80–כ
"GARDCO " 

"  CFווט + תאורת ביניים דגם " 400גופי תאורה ריבועים אטומים עם ציוד ונורת מטל הלייד עם  10 –כ 
 ".RUDתוצרת "

  
  11אזור  .11

  
  מ' עם זרועות לתאורת הצפה. 18עמודי תאורה עגולים מפלדה בגובה עד  25–כ
 ווט. 1000הלייד עד גופי תאורת הצפה לרחבת המטוסים עם ציוד ונורת מטל  120–כ
 הצתה מהירה. SDYווט  1000גופי תאורת הצפה לרחבת המטוסים עם עם ציוד ונורת נל"ג עד  45–כ
 ווט. 1500גופי תאורת הצפה לרחבת המטוסים עם נורת קוורץ יוד עד  20–כ
 מ'. 12עמודי תאורה מפלדה עגולים מדורגים בגובה עד  4–כ
  ווט. 1000ונורת נל"ג/מטל הלייד עד גופי תאורת הצפה עם ציוד  15–כ
  מטרים. 16עמודי תאורה בגובה  7-כ
  ווט מטל הלייד. 400פנסים  18-כ

 
 

  12אזור  .12
  

 מ'. 12עמודי תאורה מאלומיניום בגובה עד  160–כ
ווט מסוגים שונים כדוגמת  400גופי תאורת רחובות עם ציוד ונורת נל"ג/מטל הלייד עד  230–כ

GE/COOPER/THORN. 
 מ'. 1עמודוני אור מסוג בולארד בגובה  20–כ
 מ' עם כתר עולה ויורד. 30" בגובה HIGH MASTעמודי תאורה מפלדה " 8–כ
 ווט. 1000גופי תאורת הצפה על העמודים שלעיל עם נורת נל"ג/מטל הלייד עד  60–כ
 מ'. 12עמודי תאורה מפלדה עגולים מדורגים ו/או מתומנים קוניים בגובה עד  15–כ
 ווט. 400גופי תאורת הצפה מסוגים שונים עם ציוד ונורות מטל הלייד עד  50–כ
 מ'. 15עמודי תאורה מפלדה מרובעים בגובה עד  15–כ
 שטייניץ". –ווט כדוגמת "קירון  250גופי תאורת ביטחון עם ציוד ונורת מטל הלייד/נל"ג עד  20–כ

 
  13אזור  .13

  
  ווט. 400גופי תאורה  עם ציוד ונורות נל"ג  38–כ

  
   14אזור  .14

  
  ווט. 400הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 40-כ  
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   15אזור  .15
  

  ווט. 150הלייד  -גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 115-כ  
       

  16אזור  .16
  

  ווט. 150גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  30-כ
  

   17אזור  .17
  

  ווט.  150גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  358-כ  
  ווט.  250גופי תאורה עם נורות נל"ג  250-כ  
  ווט. 36גופי תאורה פלואורסצנט  150-כ

          
  18אזור  .18

  
  ווט. 400הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 7-כ  

  
  19אזור  .19

  
  ווט. 150הלייד -גופי תאורה עם ציויד ונורות מטל 40-כ

  
   20אזור  .20

    
  ווט. 400גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  38-כ

  
  21אזור  .21

  
  ווט. 400גופי תארוה עם ציוד ונורות נל"ג  7-כ  

  
  22אזור  .22

  
  ווט. 250גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  140-כ  

  
  23אזור  .23

  
  ווט. 1000הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 37-כ  

  
  24אזור  .24

  
  ווט. 400הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 26-כ  

  
   25אזור  .25

  
  ווט. 150הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 16-כ
  

  26אזור  .26
  

  ווט. 400הלייד -גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 880-כ  
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  27אזור  .27
  

  ווט. 400הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 20-כ  
  

   28אזור  .28
  

  ווט. 400גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  34-כ  
  ווט. 150ונורות נל"ג  גופי תאורה עם ציוד 15-כ  

  
   29אזור  .29

  
  ווט. 250גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  56-כ  

  
   30אזור  .30

  
  ווט.  400הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 40-כ  
  ווט. 36גופי תאורה פלואורסצנט   40-כ  

  
   31אזור  .31

    
  ווט. 400הלייד - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 10-כ  
  ווט. 54 - ו 36תאורה פלואורסצנטים גופי  20-כ  

  
    32אזור .32

  
  ווט. 150הלייד  - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 40-כ  

  
   33אזור  .33

  
  ווט. powerstar  150הלייד  - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 40-כ  

  
   34אזור  .34

  
  ווט. 150גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  84-כ  
  ווט. 100ונורות נל"ג גופי תאורה עם ציוד  74-כ  

  
   35אזור  .35

  
  שקועים. 55על  55ווט  400הלייד  - גופי תאורה עם ציוד ונורות מטל 51-כ  

  
  36אזור  .36

 
  .250מטר פנסים נל"ג  12עמודים  40-כ
  .ווט 250גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  70-כ
  

  37אזור  .37
 
  מטר. 28עמודים  20-כ
  .ווט 1000נל"ג גופי תאורה עם ציוד ונורות  60-כ
  .ווט 400גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  11-כ
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  38אזור  .38

 
  מטר. 6עמודים  30-כ
 .ווט 150גופי תאורה עם ציוד ונורות נל"ג  37-כ

  
  

  Eשרוול  .39
 
  מטר. 28עמודים ווט  400 גופי תאורה 10-כ
  ווט מיטל הליד. 1000ווט לד/ 400גופי תאורה  8-כ

  
 

כמות הציוד והאביזרים שפורטו לעיל הינם באומדנה בלבד. באחריות הקבלן לבצע סקר   .יד
 מלא ומקיף לכל הציוד והאביזרים הקיימים באזורים השונים לפני מתן הצעת המחיר. 

  
מרגע חתימת החוזה הקבלן יקבל אחריות מלאה לגבי כל הציוד והאביזרים שפורטו   .טו

עה כלשהי בגין ציוד ואביזרים שלא פורטו לעיל בסעיף יד שלעיל . לקבלן לא תהיה תבי
  ובאחריות הקבלן למלא דו"ח מצאי לכל הציוד והאביזרים הקיימים.

  
  
  

   תאום עם גורמים אחרים  00.03
  

הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתאום  עם  0048"מוקדמות" סעיף  -מפרט הכללי בבנוסף לאמור 
לתנאי העבודה הסדירים המתנהלים במקום  התאםב אתר בו יש לבצע העבודה,המפקח על העבודה ב

  ויעשה את כל הסידורים למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, למהלך העבודה התקין במקום.
  
  

  שטחים מוגבלים  00.04
  

  עבודתו של הקבלן מוגדר לאתר העבודה בלבד.
 המפקחבאמצעות  . על הקבלן חלה החובה לתאםהמפקחהגישה לאתר העבודה תותר בצורה אשר יקבע 

  את הקשר עם האחראי לאתר.
  
  

   תנועה באתר שבו יש לבצע את העבודה 00.05
  

  חוקי התנועה החלים על הנהגים באתר חלים גם על הקבלן ועובדיו.  א.  
  

רשות שדות הכניסה והיציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות   ב.
  התעופה.

  
על גבי נתיב  אין להעלות כלי רכב או רכב .הרכב יהיה מסוג גלגלים פנאומטייםסוג הגלגלים של   ג.

  בלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה. ,תנועה
  

 בגמר עבודת הקבלן באתר, עליו להשאירו נקי לגמרי מכל שאריות עבודתו.  .ד
  

ושימוש במכשירי קשר מכל סוג שהוא הקבלן הזוכה ועובדיו יחויבו בהדרכה בנהיגה   .ה
  בשטח המבצעי בנתב"ג.
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   הקבלן ולעבודותיו ואספקותיו של - אחריות למבנים ומתקנים קיימים   00.06
  

לתשומת לבו של הקבלן מובאת העובדה כי העבודה תבוצע בסמוך למבנים ומתקנים בהם קיימת פעילות   א.
  שוטפת. מבצעית

המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שעלול להיגרם להם הקבלן יהיה אחראי לשלימות 
כתוצאה מביצוע עבודתו. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע 

  למזמין, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
חשמל, צינורות מים, ביוב וכדומה על הקבלן לוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, כבלי 

  במקומות שהוא עומד לבצע העבודה.
  לקבלן יהיו מכשירים לצורך גילוי הנ"ל כאשר אינם גלויים.

  גילוי הכבלים התת קרקעיים יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.
הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים 

מים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המזמין ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן קיי
  העקיפות, שנגרמו כתוצאה מפגיעה בכל מערכת קיימת.

    
  כל עבודות חפירה כלשהן יתואמו עם כל גורמי הרשויות המתאימות ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

  
עבודותיו ולכל החומרים המסופקים ומותקנים על ידו הן בעבודות אחזקה (תיקונים), כל הקבלן אחראי ל  .ב

 האחריות הינהוציודן למשך שנתיים ימים מיום ביצוע העבודה, ואישורה ע"י המפקח. לגבי נורות פריקה 
 מיום אישור העבודה ע"י המפקח, משמעות הדבר הינה כי כל תיקון של פריט ציוד כלשהו חודשים 12 -ל

  ישא את תקופת האחריות כמפורט לעיל.
  
  

  עבודות בשעות חריגות  00.07
  

על הקבלן לקחת בחשבון כי בהתחשב באופי העבודה וצרכי המקום יהיה עליו לעבוד בהתאם לקביעת 
לקבלן לא יהיו תביעות כלשהן כגון ביצוע עבודה בשעות שמחוץ לשעות  .דרשיהמזמין בכל זמן  שי

  הפעילות הרגילות.
  

  מים  00.08
  

התחברות ה ." המים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן00בפרק " 0041לאמור בסעיף  בהתאם
 עםלמקורות המים והבאתם אל מקום העבודה תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו, תוך תיאום מוקדם 

  המפקח והאחראי במקום. המים יהיו לצורכי עבודה בלבד.
מים ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים,  המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות

  על חשבונו, לאספקה עצמית (אגירה וכו') למקרים אלה.
  
  

   חשמל   00.09
  

" החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן מנקודה אשר 00פרק " 0042לאמור בסעיף  התאםב  א.
ההתחברות למקור החשמל והבאתו אל מקום העבודה תעשה על ידי הקבלן ועל  .קבע על ידי המזמיןית

  חשבונו תוך תיאום עם המפקח והאחראי במקום.
  

המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות חשמל, ניתוקים וכו' ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש   .ב
למקרים אלה. לא תוכר דרישה סידורים מתאימים, על חשבונו, לאספקת חשמל עצמית (גנרטור וכו') 

 להארכת משך הביצוע עקב הפסקות ו/או ניתוק חשמל.
  

המזמין רשאי לדרוש בדיקת בודק מוסמך לפני ביצוע כל חיבור זמני למקור מתח. הבדיקה תהיה   .ג
 באחריות הקבלן ועל חשבונו, הבודק יהיה מאושר ע"י המפקח.
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  חומרים שיסופקו ע"י הקבלן  00.10
  

רק יסופקו ו יהיו תואמים לציוד המקורי המותקן בעמודים וגופי התאורה  יסופקו ע"י הקבלןהחומרים ש
אזי הם  ,ובמידה ולא נדרשו חומרים מתוצרת מסוימת ודגם מסוים לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין

בכל מקרה, רשאי  S.Bו/או  UL, ו/או  VDEו/או  C.E.Iלתקן  -עדר כזה ייתאימו לתקן הישראלי ובה
  המזמין לדרוש בדיקת החומרים ע"י מכון תקינה מורשה והתקנתם מותנית באישור בכתב מאת המזמין.

  
  

  .טיב העבודה ובדיקות ביקורת רשיונות  00.11
  

כל העבודות יהיו בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל, דרישות חברת החשמל ומפרטים שבהוצאת   א.
  .ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה האחרונה משרדית בהוצאתה- הועדה הבין

  
  אישור בטיחות ותקינות של העבודה ו/או הרמה כלשהם, באחריות הקבלן ועל חשבונו.  ב.
  
העבודות תבוצענה בצורה מושלמת ובסיומן יהיו המתקנים גמורים ומוכנים לשימוש. בתום העבודה   .ג

כתב ללא הסתייגויות יעיד שהמתקנים יבדקו המתקנים ע"י נציג מוסמך של המזמין ורק אישור ב
  מושלמים ומבוצעים לשביעות רצון המלאה.

  
  
  

   צורת זימון הקבלן לביצוע העבודה 00.12
  

במסגרת האחריות הכוללת הקבועה של הקבלן לבדיקת מתקני המאור ותקינותם, ייתכנו במקרים 
  מיוחדים, זימון של הקבלן לתיקון ליקויים ע"י המזמין.

  יקבע ע"י המזמין לאחר חתימת החוזה ויירשם ביומן העבודה.נוהל קריאה לקבלן י
  

נציג המזמין עם ציון מדויק למקום  בתיאום עםהחלפת ציוד וחומרים במידה ותידרש, תעשה רק 
  .  ההתקנה

  
  :סוגי קריאות 3יובחנו 

  
להפרעות בתנועה      ו/או הגורמות המוגדרות כסיכון בטיחותי לציבורתקלות  - "קריאה מיידית"  .א

  במידה ולא תתוקנה לאלתר. או אווירית,  יבשתית 
ערוך ומוכן עם כל החומרים והציוד עם קבלת ההודעה  מידבמקרה כזה מתחייב הקבלן לצאת 

לכל  למקום התקלה ו/או תקלות ולהיות במקום התקלה תוך שתי שעותהדרושים לתיקון התקלות, 
במקום אחד ו/או  - סרת הסכנה ולתקון התקלה ו/או התקלות לה לעבוד ברציפותולהמשיך  היותר

  במקומות שונים.
  שעות. 3זמן מקסימלי לתיקון תקלה הינו            

  
  לתקלות שאין לצפותן מראש ושביצוען דחוף. - "קריאה דחופה  .ב

ההודעה למקום  יותר, מרגע קבלתהשעות לכל  6במקרה כזה מתחייב הקבלן לצאת תוך 
  .התקלה תיקוןולהמשיך לעבוד ברציפות עד לגמר 

  
  במקרה כזה מתחייב הקבלן לצאת תוך - לתקלות רגילות    - "קריאה רגילה"  .ג

,  מרגע קבלת ההודעה הבא העבודה יום של 0800לא יאוחר מהשעה  אך שעות לכל היותר, 24
  התקלה. למקום ולהמשיך לעבוד ברציפות  עד לגמר העבודה ו/או תיקון 

  
  

   תקלות לתיקון זמינות     00.14
  

מיום העבודה  16:00שעות אך לא יאוחר מהשעה  24פנסים יתוקנו תוך  3עמודי תאורה עם עד   .א
 שלמחרת.

  
 שעות. 6עמודי תאורה לא פועלים ברצף יתוקנו תוך  3  .ב



  

  

 מחלקת חשמל מבנים
 

 

  

14  

 
יתוקנו תוך פנסים על עמוד לא דולקים, הפנסים  2פנסים, כאשר עד  3- בעמודי תאורה עם יותר מ  .ג

 ביום העבודה שלמחרת. 16:00שעות אך לא יאוחר מהשעה  24
 

פנסים או יותר על עמוד לא דולקים,  הפנסים יתוקנו  3פנסים, כאשר  3- בעמודי תאורה עם יותר מ  .ד
 .היותר לכלשעות  6תוך 

 
 . היותר לכלשעות  48בלבד כל תקלה תתוקן תוך  5באזור   .ה

 
  
  

  .בחוזהלשם כך  יושתו פיצויים מוסכמים במקרים ובסכומים הנקוביםעל הקבלן   – פיצויים   00.15
  
  משך תקופת הביצוע  00.16 

  
תקופה זו תחייב את הקבלן    .קבע בלעדית ע"י המזמיןיתיקון תקלה ו/או ביצוע העבודה י כי משך  ,מוסכם בזאת

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ללא זכות ערעור מצידו. כמו כן במידה וקצב העבודה לא יספק את המפקח, יהיה 
  העובדים ו/או שעות נוספות. הגדלת צוות

  
  

  יומן עבודה  00.17
  

  בחוזה. בהתאם להוראות הנקובות, על הקבלן יהיה לנהל יומן עבודה  
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  ה מ י ו ח ד  ה מ פ ר ט 
  
  

  מתקני חשמל  08פרק 
  

  ציוד, חלפים, אביזרים וחומרים   08.01.01
  

, אלא אם אושר אחרת ע"י זהים לאלה אשר במקומם הם מותקנים המוחלפים יהיו החלקים והחומרים  א.
  המזמין.

  
כל החלקים, האביזרים והחומרים הפגומים שאינם שמישים אשר פורקו ע"י הקבלן יוחלפו בתקינים,   ב.

, הכל לפי הוראות בכתב לאתר שפיכת פסולת מורשה והפגומים ימסרו למחסן המזמין או יסולקו מהאתר
  וראות של המזמין.להל המזמין ולשביעות רצונו ובהתאם ש

  
  

  אישור ביצוע  08.01.02
  

הקבלן לא יבצע כל שינוי בצורת ההתקנה של הציוד ושל המתקנים השונים אלא באישורו המוקדם של 
  המזמין, או לפי דרישתו. רק אישור כזה בכתב יהווה את האסמכתא היחידה לביצוע שינויים כגון אלה.

  
  

  הפסקות חשמל  08.01.03
  

  הקבלן אינו רשאי לבצע הפסקות חשמל מסוג כל שהוא ללא אישור האחראי מטעם המזמין.
  
  

  בטיחות  08.01.04
  

בדבר עבודה במתקני חשמל חיים, המחייבים אותו לגבי  2034תשומת לב הקבלן מופנית לקובץ תקנות 
בטיחות עובדיו. עליו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המקובלים והמחויבים לפי חוק בכדי להבטיח את 

  המקום בו הוא מבצע את עבודותיו מכל פגע לאדם ולרכוש.
ו להשתמש בהם. כל הקבלן יגיש אישורי בטיחות ותקינות של כלי העבודה ו/או הרמה כלשהם שבכוונת

  האישורים באחריות ועל חשבון הקבלן.
עובדי הקבלן יהיו מוסמכים ומורשים לעבודה בכל התנאים שידרשו , לרבות עבודה במתקני הרמה 

  ומנופים .
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות לעבודה ביום ובלילה בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות 

  השונות.
  

  נוהל ביצוע  08.01.05
      

  
  

  נוהלי עבודה ורשומים  א.
  
עבודות הקבלן באתר ייעשו רק לאחר קבלת אישור המזמין לצורת הביצוע ולאחר תיאום עם האחראי על   )1

  המבנה למועד מדויק לביצוע.
  
  של פעילויות הקבלן. בנוסף לאמור לעיל יעשה פיקוח מקצועי על עבודות הקבלן על מנת לוודא ביצוע נכון  ) 2
  
  שנמסרו לקבלן. עבודות הקבלן תיעשה על ידי המזמין שיוודא ביצוע העבודה על פי ההנחיותקבלת   ) 3
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   ציוד ואביזרים לעבודות אחזקה  08.01.06
  

  תיקון גופי תאורה  א.
  

התקנת הציוד בתוך גופי התאורה תיעשה באופן שימנע מהם כל רעידות או זמזום וכן יובטחו החיבורים 
  רעידות וזמזום.בפני השתחררות עקב 

  
  נטלים  ב.

  זהים לנטלים המקוריים שהוחלפו.נטלים לגופי תאורה יהיו 
  

   קבלים  ג. 
 440, ויהיו עם עטיפה מתכתית למתח 0.92קבלים לגופי תאורה יתאימו להשגת כופל הספק של לפחות 

  מעלות. 70וולט, עמידים בחום לטמפ' של עד 
  

  כבלים  ד.
וולט, קצוות  1000קרקעית ולמתח של - המיועד להתקנה תת XLPE גמסו נחושת עגולכל הכבלים יהיו 

הכבלים שבהם ישנם גידים עם מוליכים שזורים, יחוברו באמצעות נעלי כבל מתאימים לחתך הגידים, 
. כל קצה כבל ישולט ליעודו מספר המעגל המזין, סוג וחתך 547הכבלים יהיו תקניים עם תו תקן ישראלי 

  המרכזיה המזינה.הכבל, ומס' ושם 
  

  מפסיק אוטומטי זעיר (מא"ז)  ה .
  .I.E.C 898ק"א תקן  10מא"ז יהיה אם לא נאמר במפורש אחרת, עם כושר ניתוק של לפחות   

  זהה  מתוצרת ודגם המא"ז הקיים שהוחלף.אם לא ניתנה הוראה בכתב אחרת אזי המא"ז יהיה 
  על מנת לשמור על אחידות ציוד. בכל מקרה הציוד שיותקן  יהיה זהה לציוד המותקן וזאת

  
  שילוט  . ו

כדוגמת "חבקי דגל" של חברת "לגרנד".  חרושתיכל כבל וכל מוביל ישולטו בשלט  במגשי הציוד  .1
  מעגלים. שילוט כנ"ל יעשה גם בשוחות מעבר, ותיבות מעבר משותפות למספר

מעבר דרך י ני ואחרכמו כן, אותו שילוט יותקן בקוים המותקנים גלוים במרחקים התקניים ולפ
  מחיצה.

    
ישולטו  - ויציאה  מהדק ציוד או מהדקים לכניסה -כל מוליך הנכנס למהדק כל שהוא  במגשי ציוד  .2

  בשרוול פלסטי חרושתי עם מספר לזיהוי המוליך שיתאים לסימון שבתוכניות.
  
  

המזין. השילוט  הכבלבכל עמוד תאורה ישולט כבל ההזנה למס' המעגל, מאין הוא ניזון, סוג וחתך   .3
  יבוצע עם חבקי דגל פלסטיים.

  
  איטומים  . ז
  

כנסו דרך צנרת זו מים ישלא י ,בכל מקום שצנרת החשמל יוצאת אל מחוץ למבנה יש לבצע היציאה כך
  וחרקים לתוך המבנה.

  
  
  נורות   .ח

מאחת מהיצרניות בהתאם לציוד המקורי. היכן שיידרש, יהיו כל נורות הפריקה, הליבון וההלוגן, יהיו 
, או בהתאם לדרישה באישור בכתב הבאות: ג'נרל אלקטריק, פיליפס, ווסטינגהאווז, אוסרם, טורן

  . לא יתקבלו נורות שאינן מיצור אחת החברות שלעיל.מהמזמין
  כל חריגה מהתוצרות שצויינו לעיל חייבת באישור בכתב מאת המזמין

  
  

  תיקון עמודים שנפגעו מתאונות  08.01.07
  

מרכיבי הציוד שנדרשו לתיקון מודי תאורת רחובות וחוץ שנפגעו מתאונות דרכים יתוקנו עפ"י ע  .א
  העמוד.
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 אופן תיקון עמוד תאורה במקרה תאונה יהיה כדלקמן:  .ב

  

הצורך לכיסוי  מ"מ עובי מעוגנת ליסוד עמוד התאורה) במקרה 2(מפח מגולבן  כיסוי זמניביצוע  .1
  (הכיסוי הזמני יבוצע ע"ח הקבלן). .ובידודם הכבלים הגלויים

  
  גידור מקום התאונה. .2

  
  ).!החלפת הכבלים המזינים מעמודי התאורה הסמוכים (אין לבצע מופות .3

  
  .החלפת כל הפריטים שנפגעו בחדשים .4

  
  אבטחת רציפות הארקה. .5

  
 החזרת המצב לקדמותו עד להפעלה מלאה ותקינה של מתקן התאורה. .6

  
העמוד והכבלים עד לקבלת אישור בדיקת בודק חשמל מוסמך לגבי  .7

  הבודק ללא הסתיגויות.
  

מ' שנפגעו  16במסגרת החוזה הקבלן יתקן ו/או יחליף על חשבונו, את כל עמודי התאורה בגובה עד   .ג
  בתאונה. העמוד המוחלף החדש יהיה זהה לעמוד שנפגע.
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  עמודי התאורה  08.01.08
  

כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן שא תו תקן ישראלי על יישיסופק, כל עמוד   א.
  הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.

  לא יותר כל פגם בגילבון עמוד תאורה וזרועותיו. לב : שימת
  

  העמוד יהיה בהתאם לעמודי התאורה הקיימים בסמוך לעמוד שנפגע ו/או מוחלף.  ב.
  
מזרח, ולכיוון שיהיה ניתן לגשת אליו מהמדרכה פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או   .ג

  ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש.
  
בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים (בהתאם להחלטת המפקח) עבור מגשי הציוד. מכסה הפתח   .ד

יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה אשר לא יהיה ניתן להוציאו מהמכסה (כך שהבורג לא יאבד כאשר 
ם את מכסה פתח העמוד). גודל הפתח יתואם, לפני ייצורו, לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו פותחי
  אליו.

 3/16"בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים, כמו כן יהיה בו בורג פליז 
ור חבור פס הארקה דיסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז, עב 4מולחם לעמוד עם 

  מנחושת לעמוד, ופס הארקה מגולבן מלוחית שביסוד העמוד.
  
ס"מ, גובה המספר מעל פני השטח:  3 צבע בצבע בלתי מתקלף מספר העמוד, גודל הספרות:יעל כל עמוד י  .ה

  מ'. 1.7
  
  לכל עמוד תהיה זרוע לפנס לפי סוג העמוד ומחומר זהה וגמר זהה לזה של העמוד.  .ו
  
עשה לאחר נקוי יסודי ים מפלדה יהיו מגולבנים בגלבון חם ללא בועות וללא פגם בגלבון. הגלבון יעמודי  .ז

הקבלן יציג אישור מיצרן  מיקרון. 100של העמוד בהתזת חול וכימיקלים. עובי הגלבון יהיה לפחות 
  העמודים לגבי עובי הגילבון.

  .(גובה) העמודים הקיימיםהעמוד יהיה באורך 
  מ"מ מעל הבסיס. 500תחים לאביזרים החל מגובה בעמוד יהיו פ

פתחי האביזרים מחוזקים כדי שלא להקטין את עמידות העמוד לכפיפה לכל כיוון שהוא. בקצה העליון 
מרותכים לעמוד לצורך חיזוק זרוע המיועדת  1/2ברגים ואומים " 3של העמוד יהיו שתי קבוצות של 

  רך הבטחה מפני פתיחה. להכנס לעמוד. עם אום נוספת לכל בורג לצו
  
צבעו באספלט חם. במידה ויווצר חלל יס"מ ראשונים של העמוד י 30 - וברגי היסוד  - לאחר הצבת העמוד   .ח

כל שהוא בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד, אזי חלל זה יסתם ע"י בטון קל, בהחלקה עם 
  גימור נאה.

  
  ל הפנסים אליו.לעמוד יהיו אמצעים לחיזוק הזרועות ש  .ט
  
  

  ופנסים - מחזיקי דגלים  - זרועות   08.01.09
  

הזרועות לעמוד תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להן מתאמים אשר יבטיחו אטימה מוחלטת בין   א.
הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. על הקבלן להציג שרטוט של הזרוע עם העמוד והפנס. צורת החיזוקים 

  וההתאמות ביניהם.
  

באורך של  1דגלים. מחזיק הדגלים יהיה בעל קנה קליטה " 2-ללעמודי התאורה יסופקו מחזיקי דגלים   ב.
  ס"מ. עבור כל דגל, עשוי חומר בלתי מחליד. על הקבלן יהיה להציג שרטוט של מחזיק דגלים כנ"ל. 15

  
גוף התאורה יצוידו  , כל המוליכים המחוברים למגש הציוד בתוךהפנסים הקיימיםהפנסים יהיו מדגם   ג.

  במחברים מהירים מסוג תקע שקע.
  
 

", OSRAM"פיליפס", או "או  GENERAL-ELECTRICכל נורות הנל"ג יהיו מסוג טובולריות, מתוצרת   ד.
  חודשי אחריות. 12ווסטינגהאוז, או "טורן" או מתוצרת אחרת בהתאם לדרישה בכתב מהמזמין, עם 
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  ופס הארקה -ציוד להפעלת הנורה   08.01.10
  

  עבור כל פנס יהיו מגשי האביזרים הבאים:  א.
  

מ"מ לכל רוחב תשתית הציוד. עם גגון  1.5מגש ציוד בתוך פתח העמוד יהיה מפח מגולבן   1א.
  המסתיר כל חלק מהציוד מפני נפילת מי עבוי עליו. אומי הברגים יולחמו למגש. המגש יכיל :

כל פנס, מורכב על פס "דין", עם שילוט לפאזה עבור  10KAבעל כושר ניתוק  A10מא"ז לזרם  -
  ולאיזה פנס הוא מיועד, ועם כיסוי פלסטי מתאים.

  
כבלים בחתך הכבלים הנכנסים  3" מותאמים לקליטת SOGEXI COPAKמהדקים כתוצרת " 4-

  לעמוד, עם שילוט.
  

נסים עם עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפ לשונית לוחצתמהדקי יציאה מסוג  -
  סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך. המהדקים על תשתית פרשפן.

  
  פס הארקה מנחושת לחבור לבורג הארקה שבעמוד, לפס הארקה יתחברו: -

  
  פס הארקה מיסוד העמוד.  א.        

  
מחוברים  כל מוליכי הארקה של הכבלים הנכנסים ויוצאים מהעמוד כאשר הם  ב. 

  לכולם.ביחד ע"י נעל כבל משותפת 
  

  העמוד. ממ"ר להארקת מגש האביזרים בפתח 6מוליך הארקה גמיש מבודד,   ג. 
  
  בור מהדקי ההארקה שעל מגש האביזרים, ימוליכי הארקה לח  ד.        

  והמיועדים לחבור מוליכי הארקה לפנסים.
  
  שני מקומות שמורים לחיבורי הארקה נוספים.  ה.        

  
  והברגים, יהיו מפליז.כל האומים, הדסקיות,   ו.        

  
החל ממהדקי היציאה במגש שבעמוד  ,ממ"ר לכל פנס X.L.P.E 2.5*3  כבל -

 ועד למהדקים שבפנס. 
  

  ווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.חי   -
  

  בפנס בנוסף לציוד האינטגרלי שמסופק ביחד עם הפנס יהיו:  2א.
  

הנורה עם  וד, ומהדקים ליציאה לביתמהדקים לקליטת הכבל ממגש הציוד שבפתח העמ -
  החיווט, ובורג להארקה עם החיווט, ועם שילוט מושלם.

  
ללא צורך בכלי עבודה,  ,מגש ציוד מקורי של ייצרן הפנס הניתן לפרוק והרכבה בקלות מהפנס -

  עם כבל גמיש שבו תקע ובית תקע לשם החבור בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס.
  

  וג אוטורגולטור מתוצרת יצרן הפנסים.משנק מקורי מס -
  

  .0.92קבל לשיפור כופל הספק עבור כל פנס כך שכופל ההספק יהיה  -
  

  כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס עם שילוט מושלם. -
  

כל פריט ציוד במגש האביזרים אשר יהיה בפתח העמוד יצויין בו עבור איזה פנס הוא מיועד, (במידה ויש   ב.
  פנס אחד).יותר מאשר 
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  תכולת מחירים  08.03

   
  

  כללי   08.03.01
  

הסעיפים המוגדרים בכתב הכמויות מתייחסים באופן כללי לביצוע תחזוקה מלאה ושוטפת לכל   .א
מתקני המאור לתאורת רחובות, רחבות חניית מטוסים, גנים, מדרכות, חניוינים פתוחים ומקורים 

/או החלפת פריטים בלויים בפריטים חדשים, לרבות ובכל האזורים שפורטו לעיל לרבות תיקון   
הדורש תיקון  עד להשמשתו, בהתאם לדרישות הטכניות של  בציודהחלפת הרכיבים הפגומים 

  המפרט הטכני לרבות החלפת עמודי תאורה וכבלים שנפגעו, ולשביעות רצון המפקח.
  
  

  הדרושים המחירים  כוללים גם את כל העבודות הלוואי, חומרי העזר והכלים   .ב
לבצוע העבודה , כגון:מהדקים, חבקים, מצמדים לצינורות, ברגים, חציבות , חפירות והחזרת המצב 

, בודק חשמל מוסמךלקדמותו, שרוולים, גבוס ומילוט, ברגים, אומים ודסקיות, אטום, נקוי, בדיקת 
פועל, כן יתר העמסה, הובלה ופריקת ציוד, שמירה ואחריות על ציוד עד להתקנתו ומסירתו במצב 

  החומרים, העבודות והטיפולים הנצרכים להשלמת עבודה שאינם נזכרים במפורש.
  
  

   תיקון כללי לגוף תאורה ו/או לשלט ו/או לתמרור מואר  08.03.02
  

  תיקון כללי לגוף תאורה כולל גם את כל המפורט להלן :
  

  איתור התקלה שגרמה לגוף התאורה לא לדלוק.  א. 
  

שמחוץ לגוף  רכיב לקוי ו/או פגום ברכיב חדש בגוף התאורה ו/או במגש ציוד העזרהחלפת כל   ב. 
התאורה, לרבות: נטל, מא"ז, מצת לנורה, נורה, כבל הזנה לגוף התאורה, בתי נורה, מהדקים, 

ידרש עד להדלקת גוף התאורה יחווט בתוך גוף התאורה, מגש אביזרי עזר קומפלט, וכל ש
  לשביעות רצון המפקח.

  
  חיזוק גוף התאורה לעמוד ו/או לזרוע שלו.   ג.

  
  ביצוע כיוון אופטי של הפנסים בשעות החשכה לפי הנחיות המפקח.       .ד

  
  חיזוק, יישור, וכיוון זרוע לגוף התאורה המותקנת על עמוד כלשהוא, כך שגוף   . ה

  התאורה יקובע במצב האופטימלי המתאים להארה הנכונה. (לפי הנחיות המפקח).
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   תכולת מחירים  08.03.03
  

  :תכולת המחירים תכלול גם את - בנוסף לאמור במפרט הכללי   
  

הכנת התוכניות עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, וסימון הבריכות והכבלים בבריכות,   א.
  ומספור העמודים.

  
  שילוט הכוונת בטיחות בכל כמות שתידרש.  ב.

  
  העבודות.אספקת מתקני הרמה ומנופים לצורך ביצוע   ג.

  
  כיווני פנסים בשעות החשכה עפ"י דרישת המפקח.  ד.

  
, רש"תלא ישולם כל תשלום עבור: אבוד זמן, סיורים לבדיקת תאורה בכל שעות היממה עם   . ה

עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיווני 
  .בודק מוסמךפנסים, בקורת 

  ר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.המחי     
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