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 כללי    0080.
 

 

 ציוד חלפים וחומרים 01.01
 

 מרכזיות מאור חדשות ברחבי אבן יהודה :  6 המכרז מתייחס לביצוע 
 ברחוב תל צור פינת רחוב המכבים בגדה המזרחית  .1
 יבוץ גלויות ק .2
  22' בנימין בכיכר מול בית מס' רח .3
 רח' רבין  .4
 דרך הבנים  .5
"י שתפורק על העמוד של חחמרכזיה  –המועצה ה בנרח' המייסדים ליד מ .6

 רקע ליד העמוד על הקובמקומה תותקן מרכזיה סטנדרטית 
בכיכר ברח' בנימין הנמצא בקרבה  51/9110בנוסף יועתק עמוד תאורה קיים מס'  .7

 "י עילי. מסוכנת לקו חח
 
 

 במפרט הכללי 43השלמות לפרק  - 0080.
 

 וזרועותעמודים - 0180.
 

 פרוקים – 1.0180.
 

להחלפה ובהתאם להוראות  ר נפגעו או יועדו לפירוק או פרוק עמוד או זרוע או פנס אש
 הביצוע , יכלול:

 א. הבטחת רציפות חשמלית )הזנה + הארקה( לשאר העמודים ברחוב המחוברים למעגל. 
 הרציפות החשמלית תהיה קבועה או זמנית, בתאום עם המזמין.   

 אחר, בהתאם חסן העירייה או לכל מקום והפנסים למ דים הזרועותעמובלת הב. הו
 , ומסירתם תמורת קבלה.הפיקוחלהוראות    

 ג. רישום ביומן העבודה.
 , יתוקן ציוד אחר במקום זה שפורק.פיקוח ד. בהתאם להוראות נציג ה

 על ידי ה. במידה והפרוק יכלול סילוק סופי של העמוד, אזי העבודה תכלול חיתוך 
 ת חשמלית כאמור לעיל.העמוד לרבות הבטחת רציפו ור חשמלי שלמבער/מש    

 ו. החזרת השטח לקדמותו במידה ויידרש והשלמת המשטח )אספלט/ ריצוף משתלב/    
 וכו'(, באזור בו היה העמוד.      
 

 פירוק עמוד יכלול: 
 ניתוק קו ממרכזית מאור.  -
 ד. מגש העמופירוק כבל נכנס ויוצא או כבלים ב -
 המפקח בשטח.  קם" עפ"י הצורך, התאם להנחיותופת "ריביצוע מ -
 פירוק זהיר של גופי התאורה. -
 פירוק זהיר של הזרועות.  -
 פירוק עמוד.  -
 תיקון מושלם של מקום פירוק או התקנה מחדש  העמוד ללא עקירת יסוד. -
 מסירת העמוד למחסני העירייה.  -
 

, יבוצעו התאמות ו יסוד שונהשנדרש עבור עמוד אחרבמידה ובמקום העמוד הקיים יותקן 
 יים עבור העמוד החדש. ליסוד הק



 

 
 

 עבודות פירוק לעמודים ייחשב כקומפלט לעמוד על כל מרכיביו  
 

כל עבודות העזר הקשורות לפירוק כלשהוא ייחשבו כחלק בלתי נפרד מסעיפי המכרז 
 ולא ישולמו בנפרד . 

 
 

 ודות הקבלןמסגרת עבמספור  עמודים ב    02.01.2
 

 המועצה להנחיות נציג  כל עמוד השייך לעירייה ימוספר בהתאם
בגוון ס"מ. צבע הספרות יהיה בלתי מחיק  7X5הספרור יהיה על ידי שבלונה בגודל של 

 .   RAL6005שיבלוט על רקע צבע עמוד שהוא 
 

 פנסים, נורות ואביזרי עזר   02.02
 

 צביעה א.
שתי ם, עמוד מתכת פרטי וכו' בופסת אביזרינס, זרוע, קני של הפתעשה בחלקו החיצו    

 . שייבחר על ידי המזמין באישור הפיקוח ואדריכל הנוף הצבע  יהיה גוון  שכבות לפחות . 
 

 סוגי הציוד לשימוש הקבלןב. 
 :     המשנקים יהיו מתוצרת "עין השופט" נושאי תו תקן ישראלי או ש"ע .משנקים    
 ו" או "קמא" .     תוצרת " אלקבלים יהיו מהק      : קבלים    
 או חדש.\מתאים לכבל קיים ו SOGEXI:    המהדקים יהיו מסוג דקיםהמ    
 .מועצת חוף השרון  סטנדרט :   בתי נורה יהיו מחרסינה תוצרת עפ"י בתי נורה    
 רמניה, ג -וסרם":         נורות כספית, נל"ג , מטל הלייד  תהיינה מתוצרת "אנורות    
 ארה"ב.       -" ו"וסטינגהאוז" "ג'נרל אלקטריק                        

  –נורות פלורסנט תהיינה מתוצרת "סילבניה" או " וסטינגהאוז"                         
 ארה"ב.                        

 ט.עין השופטוגי" או  -:      מצתים יהיו מתוצרת "פיליפס", "בגמצתים    
 או ש"ע.”, K.M“ז'רן", "לגרנד",  יהיו מתוצרת "מרלן 10KA: מאמ"תים תיםמאמ"    
  

 מתקן הארקה    02.03
 
 . הקבלן יבדוק את כל מתקני המאור באם הם מוארקים בהתאם לחוק החשמל.1

 יוארק או "יאופס" במידה ומתאים לכך כמפורט: -כל מתקן שאינו מוארק     
 מוארקים, או מוזנים מרשת עילית ואינם ם מוארים, הם או תמרוריגון שלטימתקנים, כ    

במידה והתנגדות לולאת התקלה אינה    מוארקים רק על ידי חיבור לאלקטרודה     
מילי אמפר שיותקן בתוך    30יוגנו באמצעות ממסר פחת בעל רגישות מספיק קטנה 

 קופסה אטומה ע"ג עמוד הרשת. 
 ר.ם כל הגורמים הנוגעים לדבותוך תאום עיות המהנדס לפי הנח הביצוע יהיה     

 ממ"ר נחושת חשוף. 35. מוליך הארקה בהתקנות של תאורת רחובות יהיה 2
 
 
 
 

 בסיסי בטון לעמודים   02.04
 

 מ"מ  לפחות  80מ"מ או  50. בכל יסוד יבוצע שרוול רזרבי לחיבור בעתיד שקוטרו יהיה 1
 מסוג קוברה.     



 

 ות את הברגים לאחר העמדת העמוד, יש לכסיז גרפית, והברגים בגר אתלמרוח . יש 2
 והאומים באיארקוט.    

 עפ"י פרט לכל עמוד.  30-. הייסוד יבוצע מבטון ב3
 . מרחק בין ברגי הייסוד יהיה מותאם לעמוד.  4
 . סוג וקוטר ברגי הייסוד יותאמו לסוג העמוד. 5
 א יבלוט ממפלס סוד העמוד לל מרצפות ייכל סוג ש. במקומות סלולים או מרוצפים ב6

 או אספלט.  של הריצוףסופי     
ס"מ למניעת קורוזיה ולפי  15-. בגינון ייסוד העמוד יבלוט ממפלס סופי של האדמה ב7

 הנחיות המפקח .  
 . פריצה לייסוד עמוד קיים תבוצע באופן שלא יפגע ביציבות העמוד, הכבל יושחל בצינור  8

 מושלם בסיום העבודות. העמוד ויבוצע תיקון יסוד הפנימי של  חות אל החללמ"מ לפ 50    
 .בשום אופן  לא יושחל כבל בין פלטת עמוד לייסודו .  9
 
 

 חפירת תעלות  02.05
 
 מח' אחזקה , מח'   -. יש לתאם מראש עם כל הגורמים הנדרשים לפני חפירת תעלות כגון 1

 התאום ייעשה   שטח מגונן, בגינה או ב של חפירהמים, בזק, ח"ח. במקרה      
 ם ונוף.ם מח' גניגם ע     

 . החפירות לתשתיות תאורת רחובות יהיו כדלקמן:2
 מ' מפני מפלס סופי. 0.90במדרכות עומק החפירה יהיה     
 מ' מפני מפלס סופי. 1.00בכבישים עומק החפירה יהיה     

 . שלבי ביצוע חפירה: 3
 המרצפות.  רוק זהיר שללט או פיא. ניסור אספ

 ס"מ או    0.90בות לעומק של על סדר הוצאת עפר עפ"י שכב. חפירת תעלה תוך שמירה 
 . 2מטר עפ"י סעיף  1.0       

 ס"מ בתחתית התעלה.  5ג. ביצוע שכבת חול מנופה בעומק 
 או מוליך הארקה. \או כבל ו\ד. הנחת צינור ו

 פה. מחול מנוס"מ  10ה. ביצוע שכבה  בעומק 
 בעלות החפירה .  אזהרה תקני בצבע צהוב אשר נכללת סרט ו. הנח

 .  מצפיפות המקורית   98%והידוקם עד לקבלת צפיפות של  מצע ז. החזרת 
 ח. ביצוע שכבת אספלט חם במקרה והשטח היה סלול אספלט או החזרת מרצפות 

 בהתאם לדגם הקיים.     
 מצב המרצפות או ם יתעדו את עם הקבלן והשה סיור ט. לפני ביצוע חפירה המפקח ייע

 ר החפירה כדי להחזיר את המצב לקדמותו. פלט באזוהאס     
 
  

 צנרת    02.07
 

מ"מ  80"  גמיש שחור קוברה . הצנרת לתאורת הרחובות  התת קרקעית, תבוצע בצינור "1
 .ובעלת תו תקןעם דופן פנימית מוחלקת, הכוללת חוט משיכה 

 ף" שחור בקוטר   ן לעמוד, תהיה מסוג "מריכליסוד הבטו וליכי הארקהמת עבור . הצנר2
 צינורות בהתאם. 2מ"מ. לכל יסוד יבוצעו  29    

 . צנרת עבור בזק תהייה מדגם יק"ע מאושר על ידי בזק . 3
 

 
 

 מגש עמוד   02.08
 
 הפרטים למגש של כל עמוד תאורה יהיו כדלקמן:   



 

 ר משוריין מפוליאסטהמגש יהיה  עשוי  -   
 : עשוי פוליאסטר  " SOGEXIהמהדקים במגש יהיו דגם " -   

      1 .BC - .מהדק ללא פיצול 
      2 .BC - .מהדק להסתעפות אחת 
      3.BC - הסתעפויות.        2 -מהדק ל 

 : צבע מהדק "אפס" יהיה בצבע כחול מקורי.הערה       
 לעמוד. ימי התחתון,ם בצידו הפנמחוזק ג מגש האביזרים בעמוד יהיה -    
 ויאפשר גישה ואחזקה נאותה.מול הפתח בעמוד  המגש יותקן -    
  ממ"ר מבודד  10מוליך הארקה ותקן ילכל מכסה פתח תא אביזרים בעמוד  -    

 למניעת "איבוד" המכסה.        
  צרן בלבדציוד ההצתה יותקן אך ורק בגוף התאורה בהתקנה מקורית במפעל הי -
 

 
 

 אספקת עמודי מתכת חדשים  02.09
 
ממ"ר  10וליך הארקה גמוש מתח הציוד בעמוד ע"י קשירה את מכסה פ יש לאבטח -

 , כך שהמכסה לא  ילך לאיבוד.מובדד 
 סגירת מכסה פתח הציוד ייעשה עם בורג משושה מיוחד בעל בליטה במרכז ראשו כך  -

 תח מיוחד. ימוש במפשפתיחתו וסגירתו תתאפשר רק ע"י ש   
 ע"ג     לחמישה ברגים לפחות , פס הארקה יותקןבתוך העמוד יותקן פס הארקה מנחושת  -

 . PVCמגש בעמוד ויגושר לבורג הארקה בעזרת מוליך נחושת מבודד    
 מטר מעל פני הקרקע  עם יסוד נפרד,    1.2ובעלי גובה של  6עמודי הגנה יהיו בעלי קוטר " -

 מחזיר אור . ם ולבן בצבעבשילוב אדו ה ייצבע עמוד הגנ   
 עמודי הגנה בארבעה צדי העמוד.  4בעמודי הגנה יותקנו לפחות  תאורה שיוגןלכל עמוד  -
 .דגלים 2העמוד יכלול מתקן לתליית  -
 האום  העליון לאחר הידוקו  הסופי מ"מ מעל  50הברגים לא יבלטו מעל  -
 לכל עמוד חדש יהיה שרוול זאנד.  -
 ן ישראלי. יה עם תו תקוד תאורה יהכל עמ -
אומים נוספים מעל לפלטת  2 שיבת קפיץ ) גרובר ( +תחתון על אום  העמוד יותקן -

 העמוד, עם דסקיות 
 מגולוונות מותאמות בין האומים.    
 ס"מ. 20תחתית העמוד לרבות פלטת חיזוק יצופו בזפת קר עד לגובה של  -
 י מותאם.שרוול פלסט גריז עם על ברגי היסוד יש למרוח -
 כניות ובכתבי הכמויות . העמודים יהיו לפי המפורט בת -
 מטר מפני הקרקע   2העמודים ייצבעו בנוסף לצביעה בצבע אנטי גרפיטי עד גובה  -
 

 זרועות  02.10
 
ובהתאם לפרטים  בתנור  RAL6005צבועות בגוון העמוד הזרועות יהיו  -

 המצורפים 
 ם בשטח דוגמת קיימיהמתכנן או ככנון של הזרועות יהיו לפי הת -
    יות המפקח במקום עבור התקנת גוף חדש יבוצע בהתאם להנחמתאם לזרוע     -

 לעמוד או זרוע קיים .        
 
 
 שוחות הסתעפות    02.11 

 
 השוחות יהיו ע"פ הפרטים כדלקמן:



 

 ס"מ. 90 -עומק 
 ס"מ  80 -פנימי  לשוחה עגולה  קוטר 

 ס"מ  X100 100 –יהיו  ה מרובעתמידות לשוח
 ס"מ. 60 -קוטר מכסה 

 יה דגם "מורן" חברת  "וולקן" מסוג ריבועי עם מכסה עגול מיציקת מתכת.ה יההמכס
 .מועצת חוף השרון  על המכסה יוטבע המילה "חשמל" וכן יוטבע סמל 

 
 -סוג מכסה שוחת הסתעפות

 ן.טו 40המכסים במדרכות יהיו מסוג חצי כבד לעומס של 
 

 
 םתאומי    12.02

 

 
 תאום עם חברת החשמל   02.12.1

 
 העבודות המפורטות בכתב הכמויות, יכללו תאום עם חברת החשמל כדלקמן: לכ

 א. תאומים וסידורים במשרדי החברה באזור או במשרדי החברה בת"א אם יידרש.
 ב. תאומים באתר .

 ג. עזרה לחברת חשמל בזמן ביצוע החיבורים.
 , החלפה וכו'.בודות ניקוימות לצורך עחשמל יזוד. הפסקות 

 
 במחירי היחידות שיפורטו בכתב הכמויות.היה כלול תאום זה י

 .מועצת חוף השרון אגרה לחברת החשמל על כל עבודה שהיא תשולם ע"י עירית 
 

 תאום עם חברת "בזק"   02.12.2
 

הצורך, " במידת כל העבודות המפורטות בכתב הכמויות, יכללו תאום עם חברת "בזק
שמל, התקנת עמוד תאורה, אישור מיקום אי חפירה עבור הנחת כבל ח: אישור תווכגון

ית מאור ע"ג הקרקע וכו'. כל תאום יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר התקנת מרכזי
 במידת הצורך . 

 
 מתקן תאורה זמנית  02.13

 
 תאם להנחיותצוע , בהמתקן תאורה  זמנית יתוכנן על ידי הקבלן לפי התקדמות בי

ן תאורה זמנית יושתת על עמודי עץ עם ייסודות ושר  על ידי המתכנן . מתקהפיקוח ויא
ן חיצוניים טרומיים  . בין העמודים תותקן רשת תא"מ ) תיל אוירי מבודד (  בחתך  בטו

5X25  עם כל אביזרי העזר התקניים הנדרשים לקבלת רשת תא"מ תקינה , תקנית ועומדת
ממ"ר עם מבודד  70יכללו עודני קרקע בחתך  יים ובפניותעמודים הסופזמן . ה לאורך

נית ו/או כל המתקן במלואו לפני הפעלתו הראשונה "ביצה " . כל קט ע של  תאורה זמ
 יאושר על ידי בודק מוסמך שיוזמן על ידי הקבלן  . 

 הלייד או מטל  ווט נל"ג 250פנסים לתאורה זמנית יהיו דוגמת תוצרת געש דגם אמריקן 
קות תפורק רשת 3למתח ו והשלמת כל הבדי צוע מתקני תאורה קבועים , חיבורםם ביבסיו

ורת זמנית לרבות העברתה למחסני הקבלן או למטמנה  , בכל אופן על הקבלן יהיה תא
 לפנותה מהשטח . 

 
 תאומים שונים  02.12.3

 



 

נטיים, ירייה הרלווחלקות העכל עבודה הכרוכה בביצוע חפירה, ביצוע התאומים עם כל מ
"בזק" וכו', לא ישולם בעדה תשלום מיוחד והתשלום עם חברת החשמל, תאום עם  תאום

 יהיה במסגרת כתבי הכמויות השונים של חוזה זה.
 
 
 
 
 
 
 
 

 במפרט הכללי 08השלמות לפרק     03.00
 
 

 מרכזיות  03.01
 

 כללי  03.01.1
 

לאבטחת איכות, או  2002ראלי העומד בתקן יש המרכזיות ייוצרו ע"י יצרן לוחות חשמל
, או שנכלל ברשימת 61439ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתקן שיש לו הסמכה 

היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש )מנה"ר( במשהב"ט. היצרן יהיה גם בעל תקן 
9000 ISO. 

 
 

 מבנה הלוחות   03.01.2
 

 .  IP-55ם גן מייין ומור  משורפוליאסטיוצר מארגז מרכזית תאורה תא. 
 קנו סגרים בכל פינות הדלתות, ו ממתכת בלתי מחלידה. יותב. כל הידיות והסגרים יהי

 עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.    
 ס"מ  20*20*3ג. בצד הפנימי של הדלת בכל לוח יותקן כיס לתכניות, מידות הכיס יהיו 

 לפחות.    
 נגד מגע מקרי. יוגנומתח( חיים"  )נושאי ד.. כל החלקים ה"

 וזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים, אומים וכדומה יחה. כל הברגים, ה
 למניעת התרופפות.    

 מהציוד המותקן. מקום שמור יכלול גם מקום  25%ו. בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור 
 למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.    
 ת למים וחדירת אבק ע"פ הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימורגות עלי דלוחות יהיו בה ז.

 או בכתב הכמויות.\המצוין בתוכניות ו    
 

 

 

 

 

 ציוד 03.01.3
 

 א. ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:
 , לקוטב mm17.7ב מא"זים מודולריים  )להתקנה ע"ג מסילה(, רוח - A50לזרם עד                 

 מ' מטרנספורמטור  30ק בלוחות המרוחקים עד ר הניתו. כושKA10כושר ניתוק:                 
 )לכל הציוד(. KA25חבה"ח  יהיה                 

 תרמית  OVER LOADמאמ"תים קומפקטיים, עם יחידת   -ומעלה A63 -לזרם מ       
 לספק יחידה עם הגנה מגנטית  יהיה ניתן לפי דרישה בלבדומגנטית ניתנת לכיול )               



 

 לפחות וכיול ההגנה המגנטית  KA25קבועה(. אם לא נדרש אחרת, כושר הניתוק יהיה                
 .IN  *4 -יהיה ל      

 ב. תוצרת הציוד תהיה אחידה ככל הניתן, מאחת במפורטות להלן:
  H-60,Cז'רן דגם -לןמתוצרת לגרנד  או מר -. מא"זים 1     
 ,     CHז'רן דגם-או מרלן DPXלגרנד דגם  תוצרת  -. מאמ"תים קומפקטיים 2     
 ., או "טלמכניק", 1M.Z.K.P- מילר" דגם -"קלוקנר -. מנתקי מעגל להגנת מנועים 3     

 ז'רן". -, או "מרלן2GV–דגם         
 

 "פקט". קומפקטיים מסוג  - A63עד ג. דגם המפסיקים יהיה: 
 מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל. - A63מעל קים מפסי                                          

 מליון  3-, מיועדים לABBמילר, או שילה, או -מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר -ד. מגענים 
 .3AC-פעולות מיתוג בתנאי עבודה     

 לר, או ברטר.נר מיקלוק רת טלמכניק, אומ"מ, תוצ 22בקוטר  -ה.לחצנים ונורות סימון 
 ., או K.A.Sג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם ם, מדגם להרכבה ע"קפיציי -ו.מהדקים 

 "פניקס", או "לגרנד".   
 פינים )עם  41או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט  4ז. ממסרי פקוד יהיו עם 

 ". ומרוןאו "אאו "סירילק",  ,VULC4RYברגים(, מתוצרת "איזומי" דגם     
 יו כמצויין.מתח והתנגדות הסליל יה     

 מגעים מחליפים ובסיס  4, עם V230ח. ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח 
 .VULC4RY"שליפה" סטנדרטי  )עם ברגים(, דגם      

 החווט  פינים, חיזוק 11ט. כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט 
 הלחמה!(. )לא ברגים בב    
 
 

 חווט   03.01.4
  

 החווט מבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים )אופקי ואנכי     .א
 בלבד(.     

 ב.  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר.
 שור" "שיר א יורשו חיבוריג. כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. ל

 אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא. מאביזר לאביזר, לא מתח, לא    
 ד.  סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי צבירה וכדומה, ע"י 

. פסי הצבירה יסומנו פאזות לפי דרישות חוק החשמל  סרטי בידוד דביקים בצבעי     
 בצבעים   כנ"ל.

 קצה המוליך ייעטף  על כבל או בשרוול לחיצה מתאים. מו בניסתייים גמישים וליכה. מ
 בסרט בידוד.    
 
 

 סימון ושילוט   03.01.5
 

 א. השילוט יבוצע בשלטי סנדוויץ חרוטים לבן על רקע שחור, שלט נפרד לכל אביזר  
 בתוך הלוח, כך שיחוזק בניטים )לא בהדבקה(. יותקנו שלטים, הן על הפנלים והן         

 אשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם כ        
 ב.  השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה, וסימון המפסיקים  

 הראשיים.         
 ג. בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, הפזה וכדומה.

 . מספור גידי באמצעות טבעות פלסטיות ממוספרותיסומן גם  יקודבמערכת הפ כל גיד    
 הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט שיוכנו ע"י הקבלן.    

 ד.  יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח )מתח נמוך, ומתח נמוך מאוד(.
 



 

 
 תכניות ייצור    03.01.6
   

 חילכל האמור להלן  )אין להתהקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות ל
 מין לתכניות:בייצור לפני קבלת אישור המז

 .3A, בפורמט סטנדרטי 1:10א. תכניות בקנ"מ 
 ב. התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תכניות 

 ההקשחות, והדלתות, כל הכיפופים ו התכניות יראו את מבנה הפנלים בחתך צד וכו'.     
  ד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה.מיקום כל הציו    

 קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים  -ג. תרשימים חשמליים חד
 והגידים.    

 ר בתכניות ונתונים ד. רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספו
 טכניים המוכיחים את התאמתו.    
 טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות . חתך פסי הצבירה וחישוב או ה

 המבדדים.     
 ו. פרטי הנעילה, המיקום השמור לציוד בעתיד וכו'.

 ז. על הקבלן לוודא מידות המרכזיה ואפשרויות התקנתה באתר, אפשרות התקנת כל 
 כבלים, התאמת השילוט, הציוד ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת ה    

 מעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.ה    
 

למרות אישור המזמין לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב המרכזיה והציוד, 
 התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.

 
 

 כבלים    03.02
 

פלסטיים עם כל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו, יהיו כבלים טרמו 03.02.1
 בלבד. N2XYוג מוליכי נחושת, מס

 הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים. 03.02.2
הכבלים יותקנו בתעלות כבלים, בתעלות חפורות, בשרוולים ו/או  03.02.3

 יות.בעמודי תאורה, עפ"י המצוין בתכנ
 
 

 יסוד למרכזיה     03.04
 

ן ותבוצע הארקת ייסוד לרבות עם ברזלי זיו 30-וצע מבטון ביסוד למרכזית מאור יב
 מ"מ שיחובר לפס השוואת פוטנציאלים במרכזיה )לפי הפרט(.  30x4הוצאת פלאח 

 מידות היסוד יהיו עפ"י פרט סטנדרטי בתכנית. 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים   04.00
 

 ו התוספות הבאות:יהי 08אמור לתנאים הכלליים המופיעים במפרט הכללי פרק בנוסף ל
 ליכל   04.01

 

 א. המחירים בכתב הכמויות לא ישתנו במידה והעבודה תעשה בחלקים גדולים או 
 קטנים, במקום אחד או בכמה מקומות, בזמן אחד או במועדים שונים, במתקן ישן או     
 ות הינן משוערות והתשלומים יהיו עפ"י הביצוע בפועל.חדש וכו'. כמו כן הכמוי    
 את כל העבודות הנילוות, חומרי העזר, הכלים והמנופים . המחירים כולם יהיו כוללים ב

 הדרושים לביצוע העבודה ולא מצוינים בנפרד.    



 

 ג. המנופים הנזכרים יהיו מסוגלים לבצע טיפול בכל העמודים המותקנים בשטח העירייה 
 מטר. 15לכל גובה עד      

 תקינות העבודה יור בשעות החשיכה ע"מ לוודא ד. בגמר כל העבודה יבצע הקבלן ס
 שבוצעה. עבור הסיור לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק ממחירי החוזה השונים.     

 
 
 
 
 
 
 

 נושאים בכתב הכמויות   04.02
 

אספקה הרכבה ות במידה ולא נרשם במפורש אחרת, כוללים הסעיפים בכתב הכמוי
 וחיבור.

 
 "הרכבה"א. 
 ר: הובלה, העמסת ופריקת הציוד,  רים כ"הרכבה" כוללים בין היתסעיפים המוגד    
 חומרי עזר ועבודות לוואי, התקנת הציוד במקומו, חיבורו, רישומים וניהול יומני     
 עבודה, דיווחים, תאומים מכל הסוגים ועם כל הרווחים וכו'.    
 

 קה""אספב. 
 ל כישת הציוד אצל הספק/יצרן, כסעיפים המוגדרים כ"אספקה" כוללים בין היתר: ר    
 רווחי הקבלן, תאומים, ניהול יומני עבודה ורשימות חלקים וכו'.    
 
 שילוטים בלוחות ו/או מרכזיות ג.

 המחירים שיוצגו ע"י הקבלן לכל הסעיפים כוללים את כל השילוטים הדרושים.      
 זר מ"ז, ח"ק, הוספת   ים יהיו מסוג " סנדוויץ" לרבות שילוט סמוך לכל אבילוטהשי   
 בורים, לחצן וכו' אשר בו יהיה כתוב : " מעגל מספר  ___". השילוט יחוזק ע"י דבק חי   
 ושני ברגים מגולוונים.   
 
 

 חיבורי הארקהד. 
 מצעות נעלי כבל,  בא מחיר כל מוליך הארקה כולל חיבורים בקצוות לאלמנט המוארק     
 במחיר מטר אורך  של  יות.כל אביזרי החיבור כלוליםחבקים, מהדקים וכנדרש בתכנ     
 המוליך, כמו כן חיבורים וגישורי הארקה באביזרים השונים יהיו כלולים גם הם     
 במחיר מטר אורך של מוליך הארקה.    
 

ת קונסטרוקציה לאורך, תקנמחיר יצור והקונסטרוקציה להתקנת לוחות חשמל ה. 
 לוח שבכתב הכמויות.או מרכזיה כלול במחיר מבנה ההתקנת וחיזוק כל לוח חשמל ו/

 
 כוונה למטר אורך בלבד .  –ו. כל סעיפי כתבי הכמויות אשר נמדדים במטרים 

 
 
 
 
  עבודות אזרחיות עבור חח"י 550.
 

 מבוא:        
 



 

 חברת החשמל ייעשו ע"י  ור עבודות אזרחיות לאורך רחובות עב        
 יין. כל העבודה תבוצע בפקוח יגי חח"י מחוז דן ונציגי המזקבלן מאושר ע"י נצ        
 ובאישור של נציגי חח"י מחוז דן.         
 תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתאם לתכנית תיאום מערכות ובהתאם          
 י מחוז דן ובהתחשב ביתר המערכות המתוכננות חח"לתכניות לביצוע של נציגי         

 בפרויקט.         
 

 העבודה  תכולת 05.05.01
 

 תאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי    1.1                
 מערכות קיימות ככל שיידרש.                        

 של תעלות וכיסוין כולל סרט אזהרה של חח"י. בה עבודות חפירה וחצי  1.2                
 וניסור קירות מבנים קיימים לצורך חדירת צנרת חח"י   עבודות חציבת  1.3                

 למבנים קיימים.                        
 הנחת צנרת פי.וי.סי קשיחה בהתאם לדרישות חברת החשמל.   1.4                
 השתלת כבל מתח נמוך ומתח גבוה בצנרת מתוכננת.   1.5                

 פסקים לצורך ביצוע מופות ע"י נציגי חח"י ושיקום הפסקים. פתיחת   1.6                
 עבודות אזרחיות בחדרי מדרגות ובתוך מבנים קיימים לאורך הרחוב.   1.7                
 ודי חח"י. לעמיציקת יסודות לבטון    1.8                
 נים לפירוק. ון עמודי חח"י קיימים שמתוכנפירוק יסודות בט   1.9                
 מסירת המתקן לנציגי חברת החשמל.   1.10               

  
 חפירה 05.05.02

 
 החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק כל שהוא וברוחב בהתאם                  

 לתכניות ביצוע שיימסרו לקבלן ממח' קבלנים חח"י.                 
 חפור בעבודות ידיים וללא אמצעים במידת הצורך על קבלן החשמל ל -

 מכניים, במקרה שהחפירה מתבצעת בצמוד, מעל ומתחת לכבלי חברת       
 חשמל קיימים )פעילים חיים ותחת מתח( ובאישור של המפקח. באחריות      
 קוט בכל האמצעים הדרושים לעבודות בקרבת כבלי חשמל לנ קבלן החשמל     
 מתח חי. חח"י קיימים ושהם תחת      

 עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיים בכביש ובמדרכה   -
 במידת הצורך. הוצאת העפר החפור, שכבות מבנה הכביש ואחסונם באופן        
 קרקעית התעלה.  דוקזמני בקרבת מקום. פילוס, יישור והי     

 חפירה וכו'. סילוק מי הגשמים העלולים להצטבר ב -
חר הנחת הצינורות עם העפר החפור והחזרת המצב כיסוי התעלה לא -

הכל בהתאם  CLSMלקדמותו ו/או עם חול נקי מצעים ובטון מסוג 
 להנחיית מפקח מטעם חב' חלמיש ומפקח מטעם חח"י. 

 תאם להוראות המפקח. בה הוספת או סילוק עודפי עפר או חציבה -
 תיקני של ח"ח. אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי  -

 
 
 

 קרקעית-צנרת תת 05.05.03
 

 קוטר 8או " 6הצנרת תסופק ע"י קבלן החשמל. ותהיה מסוג פי.וי.סי. קשר "                
 . הצנרת תכלול חברת משיכה תיקני שיושחל בתוך הצינורות. 6דרג                 

 ל  לפחות, בנוסף לשכבת חול כנ" ס"מ 10הצנרת תונח על ריפוד חול בשכבה של                 
 שתונח מעליה. קצות הצנרת יאטמו בפקקים.                 

 



 

 
 
 

 כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה 05.05.04
                 
 בצנרת מתוכננת   שיםהשחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה בחתכים הנדר                
 חח"י מחוז דן ובהתאם ן החשמל בפיקוח צמוד של נציגי תיעשה ע"י קבל                
 להנחיות של נציגי חח"י מחוז דן.                 
 בתוך השחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה באחריות קבלן החשמל                 
 ת יתרת העודף כבלי חשמל שנשארו. י אלהחזיר למחסני חח"                

 
  בתוך חדרי מדרגות מבנים קיימים דות בתוך חצרות מבנים קיימים /עבו  05.05.05

 
 א. באחריות קבלן חשמל לפני תחילת עבודות בתוך חצרות מבנים                  

 טעם חח"י ח מקיימים/חדרי מדרגות לתאם פגישה עם כל בעל מבנה ומפק                      
 יים וקבלת הסכמת לצורך תיאום עבודות בשטחים פרטומפקח הפרויקט                       
 בעלי המבנים בכתב ומסירת המסמכים למפקח הפרויקט.                       

                 
 ות בודב. לאחר קבלת אישור בעלי המבנים רשאי קבלן החשמל להתחיל בע                  

 ותו, בחומר ר העבודות להחזיר את המצב לקדמתשתית מתקן חשמל ובגמ                      
 קיים או חדש בהתאם להנחיות מפקח הפרויקט.                       

 
 ג. כל הזק שיגרם לבעלי המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל                     
 ות לנזקים שנגרמו על יהיה באחריות קבלן החשמל ויהיו עליו לשאת בעלוי                      

 ידו.                       
 

  תיאום עם מפקח מטעם חברת החשמל  05.05.06
                

 תיאום העבודה עם מפקח מטעם חברת החשמל מחוז דן לפני תחילת העבודות                  
 וטרה, מיקום קבלת תכניות ביצוע לכמות הנחת הצנרת פי.וי.סי וקשם ל                 
 פסקים, משיכת כבלי חח"י מתח גבוה ומתח נמוך ממחסני חח"י מחוז דן                  

 ופקודת עבודה להשחלת כבלי חח"י מתח גבוה ומתח נמוך בצנרת שסופקה                  
  ל. כל העבודות ייעשו ע"י קבלן החשמל. כל העבודותחשמוהוכנה ע"י קבלן ה                 
 קבלן החשמל ללא שום תוספת מחיר. ייעשו ע"י                  

 
 
 

 יסודות לעמודי חח"י מתוכננים  05.05.07
        

 יסודות לעמודי חח"י מתוכננים יבוצעו בהתאם לתכנית פרטי יסודות של חח"י                  
 ות מפקח חח"י מחוז דן. מחוז דן ובאחריות קבלן החשמל לבצע בהתאם להנחי                

 
 קבלת המתקן  0805.05.

 
 אישור סופי לקבלת המתקן ע"י מקפח מטעם חברת החשמל הנו תנאי לתשלום                  
  דותהחשבון הסופי, ולאחר שהקבלן מסר על חשבונות שלושה סטים מתכניות ע                 
 . 2010ד ל דיסק עם קובץ בתוכנת אוטוקואשל צנרת חח"י וכבלי חח"י כול                 

 
 אופני מדידה ותשלום                 

 



 

 . אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים: 1                
 א. המפרט המיוחד )מפרט זה(.                     

 צאת משרד הבטחון )בהוצאתו שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהו 08ב. פרק                     
 האחרונה(.                        
 

 . במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים  2                
 במפרט מיוחד זה ור המוזכרים לעיל, לגבי אופני המדידה והתשלום, האמ                    
 ות ראשונה. יהיה בעדיפ                    

  
  –. כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת( 3                

 כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת                     
 מוזכרים רה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המחיוכו'.                     
 במפרט המיוחד ו/או נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או                     
 עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.                     

  
  בכתב הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תבוצעות . הכמויות הרשומ4               

 בודה וקבלתה ע"י המזמין או/נציגיו. בסיום הע                   
 

 . לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים 5               
 ן ושמירת ציוד, ו/או פסוסוציאליים, שימוש בכלי עבודה, הובלתם לאתר, א                   
 יו הישירות והעקיפות וכל אשר העבודה המבוצעת על ידו, הוצאותאבטחת                    
 מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.                    

 
 . מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל 6               

 מקורות,  הדרושים לשם ביצוע העבודה כגון: חברת חשמל, בזק,ים התאומ                   
 העירייה, משטרה, קבלנים אחרים, מתכננים וכו', גם אם לא הוכרזו במפורש.                   

 
 . מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות 7              

 ט שימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפר, ההדרושות                  
 תיקון כל הליקויים, אם יהיו, בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו המיוחד,                   
 וביקורת חברת החשמל.                    

 
 יק ת ת. מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים אתך התשלום עבור הכנ8              

 זה שעל  " לכל המקצועות שבתחום מפרט"AS MADEמתקן תאורה ותכניות                   
 הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל                   
 הקבלן לתת, כמפורט במפרט המיוחד.                   

 
 

  עסקי של מכרז/חוזה זה. כתב  –מהווים בסיס כמותי ים . כתב הכמויות והמחיר9              
 הווה סיכום וריכוז לפי הסעיפים השונים, של עלויות העבודה הכמויות מ                  
 המתוארת במפרט המיוחד. כפי שהם מצטברים מהדרישות הכלליות של                   
 בתיאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות, ין המפרט המיוחד ו/או נספחיו. א                  

 המפורטות במסמכים המוזכרים לעיל, אלא תמצית כל חזרה וריכוז הדרישות                   
 העבודה, ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו הישירות                   
 והעקיפות לביצוע כל העבודה.                   

 
 תב הכמויות לפרקים, שונים, . מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כ10            

 ושתכולת העבודה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים                   
 השונים של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה                   
 דה להשתמש יה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבושלבל                  



 

 כמרכיב לביצוע ותשלום לי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות ללא                   
 שיוך לפרק כשלהו.                  

 
 א.( )מ.. עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך 11            

 צר ביותר , בקווים ישרים בלבד בתוואי הקימדדו לאחר השלמת העבודה                  
 האפשרי לדעת המפקח.                    

 
 כן מחירי היחידה יכללו את -. הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו12            

 תאורה במלואה, מתקני הרמזור, ת המחיר כל החיבורים הנדרשים להפעל                  
 הרחוב המוארים ולוחות המודעות המוארים. מכווני התנועה המוארים, שלטי                   

 
 . מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו 13            

 וכניות והמפרט המיוחד. לת וחיבורו המכני והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם                  
 

 ם: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה, רי הפריטים בכתב הכמויות כוללי. כל מחי14            
 התקנה )ההתקנה כולל העמדת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני                   
 מפורשת  רדהוהחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד, אלא אם כן יש הפ                  
 בלה והתקנה. ריטים מסויימים לגבי אספקה, הובכתב הכמויות לגבי פ                  

 
 . המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף 15             

 ת בנפרד ו/או של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחי                   
 מכתב הכמויות( לפי רצונו.  ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים                   

 במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים                    
 האלה ו/או אחרים שבכתב הכמויות.                    
                   

 הבורר   לוקי דעות לגבי מחיר התקנה שהוחלף, יהיה המתכנן,חי . במקרה של16             
 הפוסק האחרון לגבי המחיר החדש שיקבע. ו                   

 
 . מוסכם בזה כי הקבלן, קרה והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי 17             

 ם כל תוספת שהיא לביצוע שולהיחידה שהצג בכתב הכמויות וידוע לו שלא ת                  
 המיוחד וכל נספחיו, גם אם לא העבודה בהתאם לכל האמור במפרט כל                    
 הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב הכמויות ו/או התוכניות.                    

 
                 


