
  

  : מתקני חשמל ותקשורת08פרק    
  

  תאור העבודה: .1
במסגרת פרויקט עבודות פיתוח מגרשים ותקשורת חשמל  זה דן בביצוע מפרט

  .נוף הכפר עפולההרחבה 
  

 רשימת תכניות: .2
 

  תאריך  קנ"מ  סטטוס  מהדורה  ת י א ו ר  מספר
E-01   15.11.2019  1:250 מכרזל 06  תכנית תשתית חשמל 
E-02   15.11.2019  1:250 מכרזל 06  תכנית תשתית תאורה 
E-03   15.11.2019  1:250 מכרזל 06  תכנית תשתיות תקשורת בזק + הוט 
E-04 15.11.2019  ללא ק.מ מכרזל 06  כנית מרכזיית מאורת 

  
  מפרט טכני מיוחד – 08פרק 

  
  ים כלליים:תנא 08.1

  כללי 08.1.01  
כל המתואר במפרט הטכני, כתב הכמויות ובתכניות מתייחס לעבודות     

  לתאורת חוץ, הכנת תשתיות לחברת חשמל, בזק והוט.
  

  תאור העבודה 08.1.02  
  מתקן התאורה יבוצע על עמודי פלדה שיבוצעו בכבישים בשכונה הנ"ל, 

  והוא יכלול ביצוע מרכזית מאור חדשה.  
  

  דרישות כלליות 8.1.030  
על הקבלן הזוכה במכרז להציג מסמכים להעסקת קבלן חשמל   .א

  רשום, ולקבל אישור מהמזמין.
אין להחליף קבלן החשמל במהלך ביצוע העבודות ללא אישור מראש   .ב

  של המזמין.
קבלן החשמל המאושר חייב לחתום על ההצהרה המצורפת   .ג

 בודות.ולהעבירה חתומה למזמין לפני התחלת ביצוע הע
כל עבודות החשמל כולל תשתיות יבוצעו רק ע"י קבלן החשמל   .ד

 המאושר.
לפני הזמנת בדיקה של מתקן חשמל התאורה, על קבלן החשמל   .ה

שברצונו למסור לחח"י  AS-MADEלמסור, להציג ולתאם תכניות 
 לצורך הבדיקה.

 
  תכולת העבודה 08.1.04  
  בין השאר היא כוללת:העבודה כוללת את כל המפורט במסמכים השונים, ו    

  צנרת וכבלים למערכת התאורה.  .א
 הארקה למתקן התאורה.  .ב
 פנסים וזרועות  .ג



  

 חפירות  .ד
 מרכזית מאור חדשה.  .ה
 מסירה ובדיקת המתקנים על ידי בודקי חח"י.  .ו
 ביצוע חציות על ידי שרוולם לחשמל ותקשורת.  .ז
  

  התאמה למסמכים 08.1.05  
  הבאים:מפרטים העבודות יבוצעו בהתאם למפרט מיוחד זה, ו

 מתקני חשמל ובקרה. – 08מפרט טכני פרק  -
 מפרט כללי לעבודות עפר. -
  

  עדיפות בין מסמכים 08.1.06  
  :ביןהמסמכים השוניםסדר העדיפויות  להלן  
 :לביצוע  .א

התנאים המיוחדים, התכניות, כתב הכמויות, המפרט המיוחד, תנאי 
  החוזה, המפרט הכללי, הצעת הקבלן (המוקדם עדיף על המאוחר).

 :לתשלום  .ב
התנאים המיוחדים, כתב הכמויות, המפרט המיוחד, התוכניות, תנאי 

  החוזה, המפרט הכללי, הצעת הקבלן (המוקדם עדיף על המאוחר).
  

  שינויים ותוספת תכניות 08.1.07    
אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב בכמויות, בתכניות                       

  ובמפרט יבוצעו.
  המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטין ולשנות את כמויות העבודה

המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תכניות נוספות, 
  לפי הצורך.



  

  
  בדיקות 08.1.08    

רק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ללא 
  רים.הסתייגויות ע"י כל הבודקים ייחשבו המתקנים כגמו

  רשימת הבדיקות:
  המפקח.  .א
 .בודק חשמל מוסמך  .ב
 מזמין.השל  חשמלמחלקת ה  .ג
 .אחראי תקשורת בקיבוץ  .ד
 המהנדס המתכנן.  .ה
 

  תוצרת 08.1.09    
בכל מקום שבו מצוינת תוצרת של אביזר או חומר, הכוונה היא לתוצרת זו 
או שווה ערך. אישור הציוד או תחליפים שווה ערך ייעשה ע"י המתכנן 

  והמזמין.
  

  אישורי חפירה 08.1.10    
כדי להסיר ספק: הקבלן אחראי לקבלת כל אישורי החפירה הדרושים מכל 
המוסדות הנוגעים בדבר, כגון : מועצה מקומית, חברת בזק, חברת 

  החשמל, המשטרה וכו'...
  

  אישורי ביצוע 08.1.11    
הקבלן יהיה אחראי לקבלת אישורים לטיב הביצוע בע"פ או בכתב מאת 

גי חברת החשמל, חברת בזק, חברת הטלוויזיה בכבלים ומחלקת המאור נצי
  במזמין.

  
  שווה ערך –חלופה לציוד המוצע  08.1.12    

במידה והקבלן מציע לספק ציוד שווה ערך למבוקש במסמכי המפרט 
  ו/או כתב הכמויות, יש לפעול באופן הבא:

 לספק כל הנתונים הטכניים עבור הציוד המוצע. .1
מוצר מאופיין ודוגמת מוצר מוצע על ידי הקבלן לצורך  לספק דוגמת .2

 בדיקה וקבלת החלטה על ידי המתכנן והמפקח.
צר הנה של המתכנן, המפקח ההחלטה הבלעדית לאישור/דחית המו .3

 והמזמין, ולקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.



  

  אחריות: 08.1.12    
  ו על ידו.הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב המוצרים שיסופק

האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות 
  שרופות, עבודה, חומרים, וביצוע סופי.

האחריות תהיה כמפורט להלן החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמין 
  וחתימת פרוטוקול מסירה סופית:

 שנים. 5 –כבלי חשמל  -
 שנים. 10 –גופי תאורה  -
 שנים 10 –(דרייברים)  ציוד הדלקה לגופי תאורה -
שנתיים מיום קבלת המתקן על ידי  –לוחות חשמל  -

 המזמין.
  

בתקופת האחריות כל פריט אשר יימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף 
בחדש תחול עליו אחריות מחודת החל מתאריך ההחלפה, הכל על חשבון הקבלן. כל 

  מי חול מיום מתן ההודעה.שעות בי 48פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך 
  

  :שלבי ביצוע תשתיות 08.1.13    
השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך 

  הבא:
הצגת אישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה 

  באתר.
 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.  .א
 אי החפירה ולסימון כולו.אישור המפקח בכתב לתוו  .ב
 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  .ג
הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה במקביל לצנרת   .ד

 בחפירה.
 אישור המפקח בכתב לביצוע עד לשלב זה.  .ה
 כיסוי והחזרת המצב לקדמותו.  .ו
 השחלת כבלים.  .ז
 \אישור המפקח לביצוע.  .ח

 
  :חפירות ותעלות 08.1.14    

החפירות להנחת כבלים וצינורות תבוצע בהתאם למידות ולמרחבי 
  העבודה הדרושים:

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר ייפגע על ידי  -
 החפירה. 

בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מכל  -
 סיבה שהיא, חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח.



  

  ת:צינורו 08.1.15    
מ"מ. כל  8בצינורות ריקים יושחל חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  -

קצוות הצינורות ייאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל 
  תוספת כספית עבור ביצוע האמור בסעיף זה.

  .צינורות פלסטיים תת קרעקיים יהיו רציפים ללא מופות -
כה מיוחד מניילון שזור חוטי משיכה : בכל צינור יושחל חוט משי -

מ"מ. קצוותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם  8בקוטר 
ס"מ למנוע החזרתו  20רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך 

הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם  –לתוך הצינור 
  תוספת כספית.

כי הם נקיים  לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא -
  מפסולת ומגופים זרים.

לפני כיסוי הצינורות יש לבצע מדידת קואורדינטות  –סימון ומיפוי 
במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך וגבהים 

הכנת תכניות עדות. סימון הצינורות יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית 
  עם שלט פח וכיתוב מתאים.

  
  כבלי חשמל 1.16.08    

 547, מתאימים לת"י N2Xהכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 
ממ"ר או יותר, יסתיימו  10ונושאים תו תקן. כל קצוות הכבלים בחתך 

  במפצלת מתכווצת ("כפפה").
  

  בריכות/תאי מעבר 08.1.17    
  תאי המעבר יבוצעו באופן הבא במקומות המתאימים לפי תכנון:

ס"מ ויצוידו במוצא למטרת  10חצץ בגובה  התאים יוצבו על מצע -
 ניקוז.

 חוליות גליליות טרומיות. 3או  2 - גוף התא יורכב מ -
הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה,  -

ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים  20כך שתחתית הצינורות יהיו בגובה 
 בבטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד.

בור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או תקע החי -
 שקע.

מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון בהתאם למידות המופיעות  -
 בתכניות לביצוע.

לפי ת"י  B125מכסה שוחה המותקן במדרכה יהיה יצוק ויעמוד בעומס  -
489. 

  .489לפי ת"י  D400בעומס מכסה המותקן בכביש יהיה יצוק ויעמוד 
  כל המכסים יכללו סמל המועצה ו/או היישוב.



  

  
  מגש אבטחה 808.1.1    

  המגרש יהיה עשוי פוליקרבונט ויכלול:
  .6A-10KAמא"ז/ים דו קוטביים עם ניתוק אפס  -
  לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי. SOGEXIמהדקי  -
 מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י ”3/8בורג הארקה  -

ממ"ר, לבורג הארקה שעל המגש יחוברו מוליכי ההארקה של  4מבדד 
  הכבל לפנס.

מהדקי יציאה פלסטיים עם לשוניות לחיצה עבור מוליכי הכבלים 
  היוצאים לכל אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך.

  
  הארקות 08.1.19    

  ההארקות יבוצעו כדלקמן:
 2ממ"ר שישמש כאלקטרודה אופקית.  35מוליך הארקה חשוף בחתך 

הכבלים היוצאים/נכנסים לעמוד תאורה יחוברו באמצעות נעל כבל 
אחת, שתחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג הקבוע בתא 

ממ"ר לבורג הארקה במגש  10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
  האבטחה.

  
  רהגופי תאו 08.1.20    

. על הקבלן להמציא יהיו מאושרים על ידי משרד הבינוי גופי התאורה
  אישור על כך לגוף התאורה המוצע.

  
האחריות של הקבלן לגוף התאורה על כל מרכיביו הנה למשך  – אחריות

  שנים ללא כל התניה מצד היצרן או כל גורם אחר. 10
  גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי.  .א
ובנוסף  1חלק  20ישות בטיחות חשמלית ת"י גוף התאורה יתאים לדר  .ב

. בדיקות התאמה לתקן יבוצעו 2.3חלק  20לדרישות תקן ישראלי 
לפחות. במידה ותעודת הבדיקה של מכון  35ºCעד  10ºC-בטמפרטורת בסיבה 

, יש לצרף גם אותה CBהתקנים הישראלי מתבססת על תעודת בדיקת 
  במלואה.

תכלול בין היתר, את הפרמטרים  20לי תעודת הבדיקה להתאמה לתקן הישרא  
  הבאים:

לפחות לתאי הציוד החשמלי  IP65גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה  -
ותא הציוד האופטי. במידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה 

לפחות, יכול תא  IP65) הינם בעלי דרגת הגנה (Driverהאלקטרונית 
 .IP54הציוד החשמלי להיות בדרגת הגנה 

 .ɪɪאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג גוף הת -
גוף התאורה יצויד בהתקן הגנה בפני מתח יתר בין המופע לבין האפס,  -

  .10KA/10KV - ובין המופע והאפס לבין המעטפת המתכתית ל



  

 
לפחות בעומס מלא או בכל מצבי  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה   .ג

ה לרשת החשמל ובכל תחום מתח העמעום האפשריים, בהתחברות ישיר
 הרשת.

עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת   .ד
 .(±10%)הנומינלי 

גוף התאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית   .ה
 כמפורט להלן:

(תאימות אלקטרומגנטית) או  1חלק  961ת"י  -
EN55015. 

-IECוליכות, זרמי הרמוניות) (הפרעות מ 12.3חלק  961ת"י  -
61000-3-2 

(תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה)  12.5חלק  961ת"י  -
 .IEC-61000-3-3או 

  (תאימות וחסינות אלקטרו מגניטת לציוד תאורה) 61547ת"י   .א
 לפחות. IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני   .ו
ורות לד, ספקי כח, בקרים, דרייברים) זהים גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נ  .ז

 לאלו שנבדקו ואושרו על ידי מכון התקנים.
כל הרכיבים האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו לסוג   .ח

 הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול אינטגרלי  בגוף התאורה (הגוף עם הציוד).
וף התאורה ויסופקו על ידי כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של ג  .ט

יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או רפלקטורים 
 יהיו בעלי התכונות הבאות:

עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות  -
 ותנאים סביבתיים. UVקרינת 

פי יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גו -
 התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

מערכת ההפעלה האלקטרונית (דרייבר) תהיה מסוג בידוד כפול עם בידוד   .י
חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, 

 ±).10%ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי (
לפחות בעומס מלא או בכל מצבי  0.92מקדם ההספק של המערכת יהיה 

שעות לפחות,  50,000העמעום האפשריים. משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 
 .Cº35בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של 

, IEC62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת   .יא
 המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות בצוע

 הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות הלקוח.
או שווה תכונות,  CREEגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג לד מתוצרת   .יב

 איכות וערך המאושר על ידי המזמין.
 לפי החלטת המזמין. 3000ºKאו  4000ºKטמפרטורת הצבע של הנורות   .יג
  .הכל נורות הלד יהיו בעלות גוון זה  .יד



  

 
 ).binning -לתהליך ה (נדרשת התחייבות של היצרן  .טו
, קבוצת IEC 62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגיות ת"'/  .טז

 .0 (RISK GROUP)סיכון 
שעות  50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה יהיה   .יז

 .35ºCלפחות, בטמפרטורת סביבה של 
מסך  20%וכשל ערך של עד  80%מותרת ירידת ערך שטף האור עד 

  , בזרם עבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים:(L80/F20)הנורות 
  .IESLM82 ,IESLM79 ,IESTM21תקנים אמריקאיים: 
  .IEC62722 ,IEC62717תקנים בינלאומיים: 

  



  

  אופני המדידה:
  
 .  הכמויות הרשומות בכתבי הכמויות הן אומדנא בלבד. מדידה מדויקת בהתאם1

הנוספות שלהלן, תבוצע במועדים מתאימים ובתאום למפרט הכללי וההוראות 
. 08עם המפקח. הסעיפים הם תוספת השלמה לאופני המדידה במפרט הכללי 

  תהיה לפי מרכיבי המתקן וקטעי עבודה מושלמת. המדידה
  

  מחיר היחידה 1.1     
מחירי הקבלן יכללו כל החומרים, כל חומרי העזר והפחת שלהם כל עבודת            

הדרושה לשם ביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה המפרט הטכני  עזר
הובלת החומרים, שמירתם וכן שמירת העבודה שבוצעה,  ותכניות החשמל,

הוצאות ביטוח וכו' וכן הוצאות כלליות של הקבלן הן  הסוציאליים, המיסים
  .הקבלן ואחריות על עבודתו עקיפות, רווח  ישירות והן

  
  ה בלבדמחירים לאספק 1.2     

לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל במלה "אספקה" יש להציע מחיר של 
בלבד כולל החומרים והציוד הדרושים ואשר לא פורטו במפורש  אספקה

כל העבודות וההוצאות הרלוונטיות המפורטות לעיל עד  כולל והפחת שלהם,
  באתר כולל העמסה, הובלה ופריקה. המפקח מסירת הציוד לידי

  
  ים להתקנה בלבדמחיר 1.3     

לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל במלה "התקנה" יש להציע מחיר של            
בלבד כולל חומרי העזר והעבודות הדרושות ולא סופקו על ידי  התקנה

ברגים, אומים, דיסקיות, פסים, וזוויתנים מחורצים,  מוליכים, אחרים כגון
כשירה לפעולה כולל  להשלמת העבודה ומסירתה וכל הדרוש מלט, טיח, צבע
המפורטות לעיל כולל כל תיקוני הבטון  הוצאות הרלוונטיותה כל העבודות

  .ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד והטיח אשר לא
  

  מחירים לביצוע מושלם כולל אספקה והתקנה 1.4     
לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל בתאור העבודה או הציוד, או במילים            

יש להציע מחיר של אספקה והתקנה הכוללים את המפורט  והתקנה אספקה
  לעיל.



  

  מסירת מתקן תאורה- נספח למפרט טכני
  

להלן יפורטו הדרישות השונות לבדיקת מתקן תאורה לפני חיבורו למתח, לפני מסירתו 
  לרשות המתפעלת. הקבלן יבצע את הבדיקות וימלא דו"ח מפורט של התוצאות.

) עם מסירת המתקן ולפני הזמנת בדיקה של  as madeדות (דו"ח זה יימסר עם תכניות ע
  חברת החשמל.

  בחוק החשמל. 57בדיקת התנגדות בידוד המוליכים בהתאם לתקנה מס'  
  להלן שיעורי ההתנגדות לבידוד:    
  שיעורי התנגדות הבידוד שבין שני מוליכים במעגל חשמלי אחד במתח נמוך  .א

ובין מוליך המעגל לבין גוף מוארק לא יפחת  וולט, 250שמתחת לאדמה אינו עולה על 
  מגה אוהם, כאשר הבדיקה היא בדיקת הפעלת המתקן. 1.5   -מ

 v500בדיקת שיעורי ההתנגדות של הבידוד תיעשה במכשיר מדידה שמתחו הנומינלי   .ב
 בזרם ישר.

  על הקבלן למלא את הטבלה הבאה :
  

 R-0 S-0 T-0 R-S T-S T-R 
      כבל הזנה

       1מעגל 
       2מעגל 
       3מעגל 

  



  

  הצהרת החשמלאי המבצע
  

אני החתום מטה מתחייב שמתקן החשמל והתאורה שיבוצע על ידי, יבוצע בהתאם לחוק 
, המפרט המיוחד,  08החשמל במהדורותיו המעודכנות, המפרט הטכני הבין משרדי פרק

  הנחיות משרד הבינוי והשיכון והמתכנן.
  

  חייב שהעבודה תבוצע בתיאום מראש עם כל הגורמים הרלוונטים:כמו כן, הנני מת
  מזמין, חברת החשמל, בזק, טל"כ והרשות המקומית.

  
        _______      מספר חוזה

  
  שכונה מערבית–הרחבה דבוריה         ישוב

  
                                    אתר

  
    ________________    שם החברה/קבלן

  
        _______      שם החשמלאי

  
        _______        ז.ת.
  

          __      סוג הרשיון
  

          _      מספר הרשיון
  

          __      תוקף הרשיון
  
  
  

       תאריך:            חתימה וחותמת: 
  

  
  


