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 והזנות חשמל תאורהמערכת  – ס תיכון כללי בשדרות "חניה בבי       

 
 תיאור כללי

 הנושאים הנכללים בפרויקט. 3
  

 .לפי תכנית וכתב כמויותכולל עמודים ופנסים  חדשה רחובותביצוע תאורת  .א
או הזנות חדשות מלוח /ו להזנות חדשות מודי תאורה קיימיםלעהתחברות  .ב

 .ס התיכון"ביה

 .העתקת עמודי תאורה קיימים למיקומים חדשים לפי תוכניתפירוק ו .ג
 .ביצוע תיאומים עם כל הגורמים הקשורים לפרוייקט. ה    

 
 תיאור כללי של הנושאים. 2

 
 רחובותתאורת . א 
 

 .אספקה והתקנה בהתאם לתוכניות, עמודי תאורה כולל פנסים   -
 . קרקעיים-כבלי הזנה תת -           

     כולל קבלת אישור על דוגמא של , בכל שלבי הביצועהמזמין תיאומים עם    -
 .פנסים וכבלים, העמודים              

 
 אישורים לתקינות העבודה. 1
 
 :את האישורים לתקינות ביצוע העבודות יש לקבל מ 
 

 .ויועץ חשמל  שדרות עירייתנציג אישור  –מתקני תאורה .  א 
 .ל לא תראה העבודה כקבילה"ללא האישורים הנ . ב 

 
 ביקורת ואישור נציגי המזמין ושל המתכנן יעשו אחרי קבלת האישורים  
 .המפורטים מעלה 
 
 לפחות  חשמלאי מוסמךמנהל העבודה לעבודות חשמל ותקשורת באתר יהיה . 7
 .עם רשיון בתוקף של משרד העבודה 
 
 . חבל השחלה ותווית עם ייעוד הצינור ושייכותו: בכל הצינורות הריקים יותקנו. 0
 התווית תהיה מסרט פלסטי דביק עם . התוית תותקן בראש הצינור ובסופו 
 בכל הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמודים יותקן (. DYMO)אותיות מובלטות  
 ומספר העמוד אליו  דגלון מפלסטיק ובו יירשם מספר העמוד ממנו בא הכבל 
 .שדרותעיריית חשמל של ' המספרים של העמודים יסוכמו עם מח. ממשיך המעגל 
 
 .כל הכמויות בכתב הכמויות הן בהערכה בלבד. 4
 
 הבסיס להגשת ההצעה ולביצוע העבודות הוא חוק החשמל והמפרט הכללי . 4
 על כל חלקיו ובאופן מיוחד , המשותף למשרדי הממשלה בהוצאת משרד הביטחון 
 ל הנחיות "נהבנוסף ל. עם העדכונים הנוספים של המפרט 2830משנת  80פרקים  

 והמפרט המיוחד של חברת בזק שניתן לעיין בהם בחברת" בזק"ודרישות חברת     
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 ".הוט"חברת  המפרט הטכני של חברת החשמל ושל, כן -כמו. בזק    

 
 
 
 על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות יבוצעו בקרבת קווי חשמל עיליים או . 0

 וכמו כן קווי חשמל למתח , קרקעיים למתח גבוה של חברת החשמל-תת
יש לנקוט בכל האמצעים . קרקעיים פעילים-עיליים או תת כ"קווי בזק וטל, נמוך

כל נזק שייגרם למערכות הקיימות . הדרושים כדי למנוע פגיעה במערכות אלה
 .יהיה באחריות הקבלן המבצע

 
 עותקים עם דיסקט בהתאם לדרישות  1 -בגמר העבודה תסופק תוכנית עדות ב. 6
 .המזמין 
 

 במשך כל העבודות יש לשמור על המרחקים בין התשתיות בהתאם לדרישות . 38
 במידה ולא ניתן לשמור על המרחקים בקטעים מסויימים יש . חוק החשמל  
 עלות הפלטות תהיה כלולה . מ לפחות"ס 0לבצע הפרדה עם פלטות מבטון בעובי   
 .להבסעיפי חוזה ולא תשולם לקבלן שום תוספת בגין מצבים הא  
 

 הקבלן יכול להגיש את הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך לציוד המוכתב . 33
 ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת , בכל מקרה. במכרז  
 , לפי הצעת הקבלן, להתייחס לציוד המוכתב במכרז וההצעה לציוד שווה ערך  
 תוף ציון הציוד , דתמצא ביטוייה בדף נספח למכרז בנפר, באם תהיה כזו  
 .'שם הספק וכו, נתוניו הטכניים, פרטיו, המוצע  
 , אלא אם כן הוצאה יחד עם המכרז, כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל  
 ההחלטה באם הציוד אמנם שווה ערך או לא הינה בהחלטת . כמפורט לעיל  
 .המהנדס והמזמין בלבד  
 

ימוש בפרויקט יועברו לאשור היועץ והמזמין כל הציוד והחומרים בהם יהיה ש. 32
סימנס או דגם אחר , שניידר, ABBהציוד יהיה כדוגמה מתוצרת  טרם הזמנתם

 .IEC 674לפי תקן  KA38ק "יהיו עם זזים "המא, באשור היועץ בלבד
 

 כל התיאומים עם הרשות המקומית וכל גורם אחר כלולים בסעיפים של הצעת . 31
 . המחיר של הקבלן  
 

 י מכון התקנים לפי "יהיה מאושר ע, כל הציוד שיהיה בו שימוש לביצוע העבודות. 37
 :התקנים הרלוונטיים כדוגמה  
 .032י "ת -עמודים  -  
 .714י "ת –כבלים ומוליכים  -  
 .420י "ת –צינורות פלסטיק  -  
 

 מיקום סופי של בסיסי עמודי התאורה יקבע באתר בתיאום בין המפקח . 30
 . וקבלן עבודות החשמל   
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 פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות

 חוץ תעבודות תאור
 ___________: מכרז' מס                                           תאורת רחובות: תיאור העבודה

  ל שדרות"חכ                           ס תיכון כללי "בי חניה-שדרות:  מקום האתר
 ___________: חוזה' מס _________________: חשמלאי מוסמך/חשמלקבלן 

 ____: רשיון חשמלאי' מס __________________________: רשיון הקבלן' מס
 _____________: חתימה _________________________________: כתובת

 
 הבודק וחתימה הערות בדיקה תיאור העבודה 'מס
 צינורות 3

 קוטר
 מ"מ 348קשיח  PVC. א
 מ"מ 08שרשורי  .ב
 עומק הטמנה. ד

 
 

 תו תקן
 תו תקן

 לפי תוכנית

  
 מפקח

 כבלי חשמל וחוט הארקה 2
 חתך

 N2XY 5X10. א
 N2XY 5X2.5. ב
 N2XY 5X4. ג
 NA2XY 5x35. ד
     10מוליך הארקה גלוי . ד

 .ר"ממ    

 
 

 תו תקן
 תו תקן

  
 

 מהנדס חשמל

 יסודות עמודים 1
 חוזהמידות לפי 

 (X 48 X 48 08)  .א
 (X 68 X 68 348)  .ב

 בדיקות טיב הבטון. ב

 
 מתאים לחוזה

4X1  בדיקות 
 188ב

  
 מפקח

 עמודים 7
 קוני בננה רגיל' מ 0עמודים 
 קוניים מטר  6עמודים 

זרועות דקורטיביות +
 מעוגלות כדוגמת הקיימות 

 
 

 תו תקן

  
 מהנדס
 חשמל

 :פנס תאורה 0
 :דגם

Twin   +CASE  של חברת
HELLA   עם נורהLED 
 -   W/120w48בהספק 

הפנסים חכמים כולל 
 כרטיס תקשורת אינטגרלי

 

 
 דגם פנס

 מהנדס 
 חשמל

 
 

 .מוצר מתאימים לדרישות/אם יש תו תקן או העבודה Vיש לסמן . 3: הערות
 .אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות Xיש לסמן . 2    
 .יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט Xבמקרה שמופיע . 1    

 
 

 _______________: חתימת הקבלן   _____________: תאריך


