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 ירושלים   -שלב ב' תאורת מונמנטים 
 ותשתיות תקשורת עבודות חשמל מפרט טכני מיוחד ל

 

  כללי: .1

 

למתחמים תאורה הלעבודות  יםטכניה יםמפרטהיש לקרוא יחד עם הבהרה : מפרט זה 

וכפי שמופיעים בחוברות גופי התאורה המצורפות ע"י מתכנן התאורה  כושנערהשונים כפי 

 למסמכי מכרז.

מובהר בזאת שבכל מקרה של סתירה או של אי התאמה כל שהיא בין ההנחיות במסמכים 

השונים ,  בין מפרט טכני זה למפרטים האחרים לתוכניות או לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז 

או החוזה , בין המפרטים והתקנים השונים , תגבר תמיד ההוראה המחמירה ביותר עם הקבלן 

ן. המזמין ונציגיו בפרוייקט יהיו הפוסקים היחידים והבלעדיים והמיטיבה ביותר עם המזמי

, בנושא זה וקביעתם בנושא ההוראה הקובעת ובנושא אופן הביצוע בפועל תהיה סופית 

, הקבלן מצהיר בזאת שלא תהיה לו שום טענה או  ובלתי ניתנת לערעור מחייבת את הקבלן

 תביעה בנושא זה. 

מובהר בזאת שכל המפורט להלן במפרט הטכני יהיה כלול בתמורה המגיעה לקבלן בהתאם 

למחירי היחידות של כתב הכמויות ולא תשולם עבורו שום תוספת משום סוג שהוא , אלא אם 

 .במפורשיצויין אחרת 

מנטים ומונ  ורההמפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכת תא 

 מתחם מתחמים שונים בירושלים שהינם בבעלות פרטית :בחמישה  שלב ב'  דקורטיבית 

אוגוסטה ויקטוריה ,מתחם ימק"א ,מתחם מגדל דוד, כנסיית מתחם  השילוש הקדוש, כנסיית

  . יםבעלי הנכסעל ידי מבוצעת במתחמים אלו האחזקה  ,  הדורמציון  כנסיית מתחם

, חלק מתאורת החזיתות לקירות החוץ מוזנת ממרכזיית מאור עירונית  במתחם מגדל דוד

תאורה זו תוחלף ונמצאת  באחזקה שוטפת ובאחריות  מחלקת המאור  בעיריית ירושלים 

שאר  בעתיד יותו/או לתשתיות חדשות ת לאחר בדיקת תקינותה וקיימהת וותחובר לתשתי

  .באחזקת מחלקת המאור

 טים ולתקנים הבאים: העבודה תבוצע בהתאם למפר

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   (1)

 . EN13201,  1862ת"י  –תקנים לתאורת דרכים  (2)

 על כל חלקיו . 20ת"י  –תקן ישראלי לגופי תאורה  (3)

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.  (4)

 שלים, עדכון אחרון.מפרט טכני לתאורת חוץ של אגף המאור בעירית ירו (5)

 יועץ התאורהמפרט טכני לעבודות תאורה בפרויקט ע"י  (6)
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 בהוצאת משרד הביטחון. 08המפרט הכללי לחשמל מס'  (7)

 המפרט הטכני המיוחד, רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.  (8)

מיוחד לתאורת חוץ של הטכני ההמפרט  הטכני המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט 

רטות במסמכים עיריית ירושלים. בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפומחלקת המאור, 

  השונים על הקבלן ליידע את המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו.

 

  תאור העבודה והיקפה: .2

 
 : בין היתרכוללת   העבודה  2.1 

ע"פ תכניות תאורה וחשמל מנטים ומונהלהארת ביצוע מערכת תאורה דקורטיבית  .א

 .מצורפות 

עם האחראים מטעם בעלי  אישורים לפני ובמהלך הביצועקבלת תאומים שוטפים ו .ב

 ים , עם רשות העתיקות ועם כל גורם אחר הנדרש כגון עיריית ירושלים וכ"ו.הנכס

 .( רושליםעם מחלקת המאור בעירית יגם  מגדל דודבמתחם ) 

 עליהן במידת הצורך.חשיפה זהירה של תשתיות קיימות באיזור העבודות והגנה  .ג

חשמל  ות השונות לרבות   אספקה והתקנה  של לוחתאורה הת ומערכהזנות חשמל ל .ד

מנירוסטה  הלוחות יהיה מבנה  הכולל:  לתאורת חוץ ע"פ הנדרש בכל מתחם  יםייעודי

מאמתיים משניים ,מגענים ,בוררי פיקוד ושעוני  ,מאמ"ת ראשי  ויכלול  או מפח מגולוון

פס"צ ראשיים ומשניים ,מהדקים פסי אפס הארקה   הנדרש  ציוד פנימישבת ויתר ה

 . חיווט ושילוט 

במרווחים  )"פוגות"( בקירות חוץ קיימים להזנת  (כוחלהמילוי )הסרה זהירה של ה .ה

 רת המצב לקדמותובצורה נסתרת בתוך הפוגות, כולל החזחדשה המערכת התאורה 

 .בסיום העבודה 

ביצוע פירוק  חשמלי ומכני של מערכת תאורה חוץ  הישנה הקיימת והעברת הציוד  .ו

הקיים למחסני מחלקת המאור או למחסני המזמין בהתאם למתחם הספציפי כמפורט  

למעלה . הפירוק יכלול את כל גופי התאורה הקיימים כבילה ותשתיות ישנות בכל 

דרשים במתקן התאורה החדש ע"פ תכנית תאורה עדכנית .באחריות המתחם שאינם נ

הקבלן לבדוק את הכמות הנדרשת לפירוק לפני תמחור הסעיף .לא יתקבלו תביעות 

 כספיות במהלך הביצוע בגין פירוק גופי תאורה שלא נלקחו בחשבון ע"י הקבלן 

הניסויים  כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט ובהתאם לתוכניותביצוע ניסוי תאורה  .ז

 ולהנחיות יועצי התאורה כפי שיימסרו בהמשך.

החשמל בדיקת מערכת  אחר אישורם .לאספקה והתקנה מושלמת של גופי התאורה   .ח

ד מסירת במתחם מגדל דו ) . ולמזמין ונציגיוומסירתה והתאורה בסיום העבודות 

 .( למחלקת המאורהעבודה תבוצע  גם 

ובמפורט תקופת הבדק והאחריות  במהלך תקן מים ממסירת הישל שנת רות ואחזקהיש .ט

  .10להלן בסעיף 

, ממחלקת המאור במהלך התכנוןתקבלו הישורים שע"פ אהעבודה המתוארת להלן תבוצע  2.2

 הקבלן להיות מודע לעניין  . על , מרשות העתיקות ומנציגי המזמיןהמונומנטים מנציגי 
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אין אישור לחרוג מהמתוכנן ללא אישור מראש של הפיקוח באתר  ומנהל ,  ולהתארגן בהתאם 2.3

 . כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות.הפרוייקט 

, בקטעים, ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת. העבודות הנ"ל עבור עבודות בשלבים 2.4

 כלולות במחיר היחידה.

 ולהסכמתמהמזמין או מנציגיו בפרוייקטים וצע רק לאחר קבלת אישור בכתב העבודה תב 2.5

במבנים  עבודות המתוכננותבינוי הנדרשות בקירות חזית המבנים וליתר  ההלעבודות 

כולל תכנון פרטי החיבור  אחראי על תיאום אופן ביצוע העבודותיהיה ההקבלן  .ובמתחמים

שלביות ומועדי ביצוע יהיה הקבלן אחראי לתאום הכמו כן , מטעמו באישור קונסטרוקטור 

ישירות מול בעלי הנכס ו/או נציגו לעניין זה . התיאום הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם 

 בנפרד.

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות.   2.6

 פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ו/או למסור לקבלן לבצוע רק חלק  2.7

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

 הוראות טכניות לביצוע תשתיות     .3

 

 חפירות  3.1

ס"מ באופן שעומק קצה עליון  150-ס"מ ל 110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק שבין  א.

 ס"מ.  90 -של צינור לא יקטן מ 

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  

 מוזכרת חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר  10בשכבה של  החפירה תרופד  ב.

הנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי 

עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש, לסתום את החפירה בעפר ולהדק במצע סוג א' . פני 

 המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית. 

אחריות הקבלן לפתוח תיק תיאום ם ב-מתחם מגדל דוד באיזור השייך לעיריית יב ג. 

תשתיות בעירייה בהתאם לנוהלי המחלקה לתיאום תשתיות ולקבל את אישורם לפני 

ת ביצוע עבודות תשתית תת קרקעית . הקבלן אחראי גם לקבלת אישורי חפירה מהרשויו

 .עם מחלקת המאורוהשונות וממחלקת תיאום תשתיות 

על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולהשתמש במכשירים לאיתור תשתיות ככל הדרוש על  .ד

מנת לוודא מיקום מדויק ,תוואים ומהלכים של מערכות תת קרקעיות קיימות, 

האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. 

מעבודת הקבלן תתוקן מיד על  כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה

 ידו ועל חשבונו. 

לצנרת שהניח  לפני  -מחלקת מאור , בזק , ועל  הקבלן לקבל את אישורי הרשויות 

 כסויה. 
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כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי תשתיות ,אישורי חפירה ורישיונות חפירה  .ה

 כלולים מחיר החפירה שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

 צינורות  3.2

יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק עם תו שקועה בקרקע או לעמודי תאורה הצינורות לתאורה  .א

 . מ"מ . 40הנדרש ולא יפחתו מ תקן מסוג "קוברה" או  "מגנום" דו שכבתי גמיש בקוטר 

הצינורות יונחו לאורך החפירה בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים או מופות. 

הצינור יחובר לעמוד תאורה סמוך וייכנס דרך היסוד הקיים ,לשם קצה לתאורת עמודים 

 B30כך על הקבלן לחצוב את דופן היסוד לצורך החדרת הצנרת לעמוד ולצקת בטון 

באזור החציבה בגמר ביצוע . החציבה וחדירה לעמוד כלולים במחיר העבודה ולא ישולמו 

 בנפרד.

 צינורות משוריינים גמישים עשויים ב תבוצעע"ג חזיתות המבנים צנרת  גלויה שתדרש  .ב

או צנרת מרירון כפי שיסוכם מראש עם  PGמטיפוס  PVCמתכת שרשורית מצופה   

 הפיקוח האתר 

  חבל משיכה:  .ה 

תסופק עם חבל משיכה מניילון במתחמים השונים ללא כבילה שתונח  לכל צנרת ההכנה 

 בקצוות. ס"מ 20מ"מ עם רזרבת קשירה  8שזור שחור בקוטר 

 סימונים .ו 

באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית שבוצעה. 

הסימון יהיה בר קיימא בשטח ויסומן ע"י הקבלן, עם מידות ממבנים קיימים, בתכניות 

 העדות שיכין.

באחריות הקבלן להתקין שילוט לכל האביזרים ולכבלים כולל שילוט כבלים בתוך 

 מעבר .שוחות 

 שילוט וסימון כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 :עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת ה. 

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. (1)

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.       (2)

 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה. (3)  

 על מנת למנוע חדירת חול וגופים –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   (4)  

 זרים לחלל הצינור. מחיר האטמים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד.

 כבלים    3.3

 בחתך המתאים      XLPEחשמל מנחושת בידוד   כבלהזנת חשמל תת קרקעית תהיה ב .א

ממ"ר חשוף ישירות  35+ מוליך הארקה  קוברה שרשורי מחוזק דו שכבתי בצינור 

מטר למניעת  2.5תהיה עד לפתח לציוד בגובה  הזנות לעמודי תאורה עירוניים  באדמה 

 .חבלות

יבוצעו בכבלים גמישים עם מוליכי נחושת מסוג המבנים  חזיתות בתשתיות להתקנה  .ב

 ניםבתוך צינורות משוריי 3X1.5HO7RN-F, 3X2.5HO7RN-F"נאופרן" בחתך משתנה 
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או ישירות בתוך המרווחים  PGמטיפוס  PVCגמישים עשויים מתכת שרשורית מצופה  .ג

 שבקירות  )"פוגות" (

 בקצוות הכבלים ולפני חיבורם יותקנו כפפות מפצלות מתכווצות . .ד

על הכבלים יותקן במתחם מוזיאון מגדל דויד ,באזור המחובר למרכזיית מאור עירונית  .ה

בכל כניסה לעמוד ובתוך שוחות מעבר . השילוט יהיה חרוט שילוט מספר מעגל ומרכזייה 

 ומחוזק לכבל עם חבק מתכתי .

 : מוליכי הארקה  3.4

 ממ"ר .  35צמוד לכל צינור יונח בקרקע ע"ג שכבת חול , מוליך הארקה מנחושת בחתך ב .א

ויסתיימו בתוך  PVCיונחו מוליכי הארקה בכמות השרוולים  ושבילים בחציות כבישים .ב

 שוחות המעבר .

 :שוחות מעבר   3.5

 התאים ישמשו כתאי מעבר, תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט בכתב הכמויות.    

טון. כל  25טון, במקומות אחרים בעומס של  40תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  .א

 סוגי התאים יישאו אישרו מכון התקנים הישראלי. 

 תקע. -החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע .ב

 ס"מ.  10התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  .ג

מכסי התאים יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים , בגינון :מכסה עגול ,פתח עגול .  .ד

 בריצוף : מכסה מרובע עם פתח עגול .

כה ו/או פני הכביש. תקרת התא יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדר .ה

ס"מ מתחת לפני הפיתוח ומעליה יבוצע צווארון ומכסה מותאם  40תבוצע בעומק עד 

 למפלס הפיתוח הסופי .

באיזור המחובר ד במתחם מוזיאון מגדל דו מכסי התאים יהיו מכסים ייעודיים ממתכת  .ו

 –עם חותמת "המחלקה למאור עיריית ירושלים המכסים יהיו למרכזיית מאור עירונית 

 לפי הנחיית מפקח מחלקת המאור. 

 מידות התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר עיבוד.  .ז

 עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.  .ח

 : שוחות עבור אלקטרודת הארקה .ט

בתוך השוחה יש   להכניס את  מתאיםהשוחה לאלקטרודה תהיה שוחת בטון בקוטר  

מטר. השוחה תהיה   3מ"מ ואורך   19אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  

 ס"מ חצץ, הכל לפי הפרט בתכניות.  20בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה  

 

  גופי תאורה ,פנסים .4

 

ע"י  ותאורה שהוכנהת וחובראו ב\ו ים במפרט יש לראותגופי התאורה השונים אפיון טכני של  .א

  .התאורהני מתכנ

המזמין , יועץ התאורה  אישור מוקדם של  -בפרויקט  גופי התאורה לאספקה ולהתקנת תנאי  .ב

 שלא אושרו כנדרש . יותקנו גופי תאורהלא ומנהל הפרוייקט .
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המתוכננים לביצוע בפרויקט יצוידו באישורי תקינה מתאימים לפי תקן  גופי התאורהכל  .ג

 על חלקיו הרלוונטיים ובנוסף אישורים המעידים על עמידה בתקנים הבאים : 20ישראלי 

 תקן  UGR  UNI-EN 12464-1 המגדיר את רמת הסנוור הכוללת. כאשר תוצאה נמוכה

 מבטאת חלל ללא סנוור. 20 -מ

  תקןCRI  המגדיר את רמת מסירת הצבע של מקור האור המלאכותי בהשוואה לאור טבעי

 מבטאת את מסירת הצבע הגבוהה ביותר. 100כאשר התוצאה  0-100בסקלה שבין 

 LOW FLIKER -חשיפה לגופי תאורה עם רמת  דיר את רמת ההבהוב של מקור האור. מג

השתמש בדרייברים לא תאושר .יש ל  160גבוהה מ   ( בתדירות(FLIKERהבהוב 

 איכותיים המספקים לגוף התאורה מתח יציב ללא גלים המונע את תופעת ההבהוב.

 על בסיס התקינה האירופאית  -תקן בטיחות פוטו ביולוגית של גופי תאורה בטכנולוגית לד

EN 62471   כאשר הסימון RG=0 .מגדיר את המוצר ללא סכנת קרינה פוטו ביולוגית 

באחריות הקבלן בסיוע ספקי התאורה שלו לדאוג לאישורים הנ"ל עבור כל הגופים . הנ"ל  .ד

 ולא ישולם בנפרד. הגופיםכלול במחיר 

 

במתחם מוזיאון מגדל דוד ,באיזור המחובר למרכזיית מאור רשת עירונית מחשמל  תהזנ .5

 עירונית

 

 תיאומים ,אישורים ובדיקות   5.1

וקופסאות חיבורים מקומיות  דרך לוח חשמל עירונית  מרכזית מאור יחוברו ל גופי התאורה .א

תיאום בכל שלבי העבודה עם פיקוח מאור רחובות . לבצע באחריות הקבלן קיימות או חדשות .

 כולל בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך והגשת דוח בדיקה כתנאי לחיבור הפנסים לרשת .

 :התקנה וחיבור   5.2

לא יתקבלו כבלים מאריכים או כל תשתית זמנית אחרת . ההתקנה והחיבור יבוצעו בהתאם   .א

 .לחוק החשמל ותקנותיו העדכניות 

העמוד ויסוד תכנון  . בתכניות החשמל והתאורה מערכת התאורה ע"פ תכנית פרטים עקרונית   .ב

ורה לרבות בדיקת העמסה בהתאם למערכת התאע"י קונסטרוקטור יאושר  בטון מתאים

 שנ' . \מ 97אישור לעמידה ברוח מצויה  שתסופק,

 

 המבנים מחוזקת ומחוברת לחזית ביצוע תאורה דקורטיבית    . 6

 

 יבוצעו אך ורק לאחר קבלת  יםהמבנ על חזיתות מערכת התאורה עבודות תשתית והתקנת       6.1

 תיאום מועדי  כולל ים. קבלת האישורואישור מנהל הפרויקט מטעם המזמין עלי הנכסאישור ב

 הינם באחריות הקבלן וכלולים במחירי היחידות. הביצוע

 במתח בטיחותי נמוך יופעלו  גופי האורה שיטת התקנה וחיבור של גופי תאורה על חזיתות :  6.2     
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   יוצאים קווי חשמל  ווממנ  במקום נסתר ומוגן משנק מותקנים \ספק\כאשר הדרייברמאוד , 

בכבלי או התקנה סמויה בחציבה במישקים )פוגות( ב עד לקיר המבנה ומשם נסתרת   בתשתית 

 נאופרן בצנרת גלויה עד לגוף התאורה .הזנת חשמל  לגופי תאורה על הגגות המשופעים כוללים

פתיחת גג רעפים התקנת תשתית צנרת וכבילה והחזרת המצב לקדמותו עבודה זו תמדד  

      .תועיפים מתאימים בכתב הכמויכנקודות מאור בגגות  משופעים בס

 בתוך צינור בחתכים הנדרשים  HO7RN-F  ע"י כבל נאופרן התקנות על חזיתות מבנים יבוצעו     6.3

 .בצורה הכי אסטטית ונסתרת כולל חיזוק הצינור לחזית הבניין  PG20דגם    PVCפהמשוריין ומצו         

 באמצעות מחבר אורגינאלי של יצרן הגופים .  חיבור לגוף        

 במקרה של שרשור בין גופים או פיצול בתיבת חיבורים ייעשו החיבורים בקופסאות אטומות      6.4

 סדרת    palazoliעשויות פוליקרבונט או מיציקת אלומינים דוגמת קופסאות מתוצרת חברת          

      unibox    .)  כניסות אנטיגרון אות נירוסטה אטומות מים או קופס )ספק: קשטןIP68 מכסה , 

 פנימית למניעת נפילת המכסה במצב פתוח .+ שרשרת  IP67בארבעה ברגים מחוזק         

 

   ניסויים והפעלות.    7

  לגופי התאורה כיוונים  קביעת מדוייקים ,הקביעת מקומות התקנה  ניסויי התאורה הינה מטרת     7.1

 של  אופן ההתקנה  מגופי התאורה שסופקו ,אישורשל צוות התכנון והמזמין  כללית  התרשמות               

 . בלןהק שתיות ע"יע  התביצוהגופים ואישור         

 יעמיד הקבלן לרשות צוות התכנון את כל הכלים הדרושים לכוונון ניסויי התאורה צורך ביצוע ל    7.2

 יסופקו ע"י הקבלן כבלים וחיבורים זמניים לרשת התאורה . הכבלים הזמניים  ו כן ,כמ הפנסים         

  KVכבל נחושת שזור  גמיש עם בידוד נאופרן עם תקן לשימוש באתרי בנייה ובידוד   מסוג  יהיו          

 ם בחיבורים מהירי יצוידו םיאושרו כבלים מטיפוס "פנדל" . כל הכבלי לפחות . לא 0.6/1       

   . שקעים זהים יותקנו גם בחיבור לגופי התאורה  CEE-16A-230V  תקע +שקע חיבורי –בקצוות          

 ניסוי התאורה.במהלך  גמישות מירבית  רכדי לאפש        

 הזנת  חשמל לניסויי התאורה  תהיה מהבניין בתילת קו ההזנה יותקן מא"ז ח"א מתאים לצריכה    7.4

   30mAמתאים לזרם זליגה    של ג"ת שיסופקו באישור יועץ החשמל + ממסר פחת        

 לא יאושר ניסוי תאורה ללא הגנה מפני חישמול ע"י מממסר פחת .        

 בגמר הניסוי יפורקו כל התשתיות הזמניות וינותקו מרשת התאורה .   7.5

 יות הקבלן לתאם עם מנהל  מאור רחובות במקרה והזנת החשמל תהיה מרשת עירונית באחר   7.6

 בעיריית ים  ולקבל אישורו לפני התחברות   לרשת העירונית ובגמר הניסוי לקבלן אישורו לאחר         

 הניתוק מהרשת והחזרת המצב לקדמותו .        

 לאחר שקיעה  ויימשך ככל הדרוש עד לקבלת  עההניסוי יערך בשעות החשכה ,מינימום ש   7.7

 הניסוי יכלול את כמות הגופים שידרשו לפי המפורט מסקנות ע"י צוות התכנון .\תוצאות        

 ע"פ תכנית יועץ תאורה ,הנחיות ומפרט טכני של הגופים,בניסויי -להלן:בניסוי תאורה ראשון         

 תאורה הבאים ע"פ הנחיות ומסקנות כפי שימסרו לקבלן ע"י מנהל הפרוייקט         

 רק לאחר בדיקת המתקן ע"י הפעלת המתקן בצורה קבועה תאושר בגמר ובסיום ביצוע  העבודה   7.8

 נציג פיקוח ואישןר בכתב לתקינות המתקן  )במתחם מגדל דויד נדרש אישור גם של מוסמך  בודק       

 ( מאור רחובות        
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 ונציג בנוכחות צוות התכנון  לאחר בדיקה ואישור בודק חשמל מוסמך  תעשההסופית  ההפעלה   7.9

 . בפרוייקטים המוזנים מרשת עירונית(  מאור רחובות ג ונציהמזמין )       

 

 : מרים וציודוח     .8

 

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים )עם תו  .א

 תקן(. 

באתר   על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח  .ב

 לכל הציוד שבכוונתו (אישור אגף המאור בעירית ירושלים גם  לקבל נדרש  במתחם מגדל דויד )

 

להתקין ולחפירה והצנרת  שתונח עבורם. כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן  .ג

 ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. 

  צביעה: .ד

שיבחר בשלב הביצוע לאחר ניקוי חיצוני מכל  RALצביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע בגוון 

לכלוך לפי מפרט "אפוקל" צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגלוונת )לאווירה לא ימית(. הקבלן 

 שנים מהמפעל.   5-יספק תעודת אחריות ל

 שילוט: .ה

באחריות הקבלן לספק ולהתקין שילוט עבור כבלים כולל בשוחות מעבר, עמודים צינורות 

למתקנים  גון: לוחות , גופי תאורה קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט סנדויץ ואביזרים כ

ועל הכבלים הן במוצא והן ביעד , על השילוט ייכתב מספר המעגל. פירוט יתר על השלטים 

כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. מחיר השילוט כולל במחיר היחידות 

לוט סנדויץ בארונות חשמל , דלתות לארונות עם לוחות חשמל , כולל בכתב הכמויות. כן יהיה שי

 במחירי היחידה האחרים ולא ימדדו בנפרד.

  

 : בדיקות ואישורים בטיחות , תאומים ,.  9

 

והמתכננים קוח יהפנציגי המתחמים ועם העבודה תבוצע תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם  .א

 מטעם המזמין.

כלשהו כי עבודה מסוימת תבוצע ע"י קבלן משנה של אותו הגורם )כגון באם יוחלט ע"י גורם  .ב

הנחת כבלים(, יהיה אחראי הקבלן הזוכה במכרז לתאום מלא עם קבלן המשנה, וכן להשלמת כל 

 .אותן עבודות שלא יבוצעו ע"י קבלן המשנה הנ"ל )חפירות, כיסוי וכו'(

אים לגודל החיבור של המתקן ויתקן את בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מת .ג

 כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור זרם למתקו.

בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את הקבלן  .ד

 מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

 ישולם עבורם בנפרד.  כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא .ה
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הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת  אפשרויות על  .ו

הן , מובהר בזאת שכל חמשת המתחמים הינם מתחמים פעילים ועובדים צוע במקום. יהב

הן פעילות שוטפת של מבקרים/משתמשים והן  פעילות שוטפת של עובדי /דיירי המתחם ,

 ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מבחינת אופן ההתנהלות וביצועאירועים ופעילויות שונות 

הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך  , מועדי הביצוע והקפדה על בטיחות ונקיון העבודות

,  קשיים בהתקנה, ל למגבלות,  מכשוליםתנאים הנ"ל , לשהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע ל

וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה , לעבודה במתחם פעיל כות אחרות רקרבה למעל

 העלולה להתעורר בקשר לכך.

העבודות יתבצעו בכל אתר ואתר בתאום מראש של המועדים האפשריים לעבודה באותו האתר  .ז

למועדי החגים והחופשות באותו וזאת בהתאם לפעילויות ולאירועים באותו האתר , בהתאם 

בלבד. הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו   האתר ובהתאם לשיקולים של בעלי האתר ו/או של המזמין

שום טענה לגבי מועדי העבודה כפי שיתאפשרו או לא יתאפשרו בהתאם לאמור לעיל בכל אתר 

 .מראש אשר יתואמוואתר והעבודות יבוצעו אך ורק במועדים אשר יתאפשרו ו

מען הסר ספק אם יידרש הקבלן ע"י המזמין לבצע חלק מהעבודות או את כולן בעבודות לילה ל .ח

עקב אילוצים מכל סוג שהוא ולהחלטת המזמין בלבד יבוצעו העבודות בשעות הלילה ע"י צוותים 

מלאים , מקצועיים ומנוהלים בהתאם לנדרש ובהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם וזאת ללא 

 עבר לתמורה הקבועה בחוזה הקבלן.שום תמורה נוספת מ

מתאימה הקבלן ימנה ויעסיק בפרוייקט באופן קבוע ממונה בטיחות מטעמו בעל תעודת הסמכה  .ט

, ממונה הבטיחות שיועסק מותנה באישורו מראש ע"י המזמין וככול שהקבלן יידרש ע"י המזמין 

ל זאת ללא שום תוספת רק ממונה בטיחות אשר יאושר ע"י המזמין , כאך והוא יחליפו ויעסיק 

 מעבר לתמורה החוזית.לקבלן תשלום 

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם להנחיותיו ותחת פיקוחו של ממונה הבטיחות 

 הקבלן  של תהיההמאושר מטעמו והוא מצהיר שהאחריות הבלעדית על כל נושא הבטיחות 

 בלבד.

קט , כולל ממונה בטיחות מטעמו להעיר לקבלן הנ"ל אינו גורע מזכותו של המזמין ונציגיו בפרויי

הערות בנושא הבטיחות באתר ולהורות לו על נקיטת  בטיחות ושימוש באמצעי בטיחות ככול 

המזמין ימצא זאת לנכון , והקבלן מתחייב להישמע להוראות המזמין ונציגיו בפרוייקט. הנ"ל ש

, האחריות הבלעדית על כל  ותנושא הבטיחכל אינו מסיר מהקבלן את האחריות הבלעדית על 

 נושא הבטיחות תהיה שלו בלבד ולמזמין לא תהיה שום אחריות בנוגע לכך.

לפני תחילת ביצוע העבודות יכין ממונה הבטיחות המאושר מטעם הקבלן סקר סיכונים ותוכנית 

הסיכונים הקיימים הן בטיחות כוללת ומפורטת לכל אתר ואתר , הסקר והתוכנית יכללו את כל 

דיירי ללקבלן ולעובדיו באתר לצורך ביצוע העבודות והן למתחם הפעיל עצמו על כל חלקיו , 

 משתמשי המתחם.למבקרי המתחם ולהמתחם , 

הנדרשים מכל סוג שהוא הן לטובת הקבלן אמצעי הבטיחות הסקר והתוכנית יכללו את כל 

ועובדיו באתר לצורך ביצוע העבודות והן לטובת בטיחות המתחם הפעיל עצמו על כל חלקיו , 

 משתמשי המתחם.טובת למבקרי המתחם וטובת לדיירי המתחם , טובת ל
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תם הסקר והתוכנית יועברו למזמין ונציגיו לאישור וככול שיידרש הקבלן הוא יתקן ויעדכן או

בהתאם להנחיות המזמין עד לאישורם. אישור הסקר והתוכנית ע"י המזמין ונציגיו אינו מסיר 

מהקבלן את האחריות הבלעדית על נושא הבטיחות באתר ,  האחריות הבלעדית על כל נושא 

 הבטיחות תהיה שלו בלבד ולמזמין לא תהיה שום אחריות בנוגע לכך.

מטעם הקבלן ביקורת בטיחות בכל אתר ואתר ויעביר  בכל סוף יום עבודה יבצע מנהל העבודה

 למפקח מייל בו הוא מאשר כי כל תנאי הבטיחות הנדרשים באתר מתקיימים.

בכל אתר מפורט בכל תחילת שבוע עבודה יבצע ממונה הבטיחות מטעם הקבלן תסקיר בטיחות 

חות הנדרשים בו הוא מאשר כי כל תנאי הבטיהמפורט ואתר ויעביר למפקח מייל עם התסקיר 

 באתר מתקיימים.

 .לא יתאפשר המשך ביצוע העבודות ללא קבלת האישור והתסקיר הנ"ל במייל כמפורט לעיל

תגרור מכל סוג שהוא הינו תנאי בסיסי ומהותי בפרוייקט שכל הפרה שלו כל נושא הבטיחות 

שא בכל התוצאות יעצירה של העבודות והטלת סנקציות על הקבלן , הקבלן יהיה היחידי שי

  .כתוצאה מאי קיום תנאי הבטיחותעצירת עבודות והמשמעויות של 

 

 : יוחדיםתנאים מ .10

 

עם רשות העתיקות , של כל העבודות תאום במתחם מגדל דוד ובמתחם הדורמציון נדרש גם  .א

, פיקוח שלהם על העבודות שלהם , ולהנחיות ביצוע בהתאם למפרטים לפני ובמהלך הביצוע , 

בנוסף במתחם מגדל דוד באזור  המחובר לתאורה עירונית נדרש  .וקבלת אישורם בגמר העבודות

, פיקוח שלהם על העבודות  מחלקת מאור רחובות של עירית ירושליםכאמור גם תאום עם 

וקבלת אישורם בגמר העבודות. כל הנ"ל הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן וכלול במחירי 

 פת תשלום.היחידות ללא שום תוס

ויתאם   ל"רשות העתיקות" על תחילת ביצועיודיע הקבלן  ות במתחמים אלועם תחילת העבוד .ב

 בהשגחתם המלאה. אתם את כל העבודות שעליו לבצע 

עבודה יודיע הקבלן למחלקת עם תחילת ה במתחם מגדל דוד באזור  למחובר לתאורה עירונית

בצע לרבות התחברות לתשתית ות שעליו ל"פיקוח  מאור רחובות"  ויתאם אתם את כל העבוד

 על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.  קיימת.

צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם אגף המאור בעירייה ותבוצע 

בהשגחתו. הקבלן יזמין את המפקח מטעם אגף המאור לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני 

 סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה. לאחר גמר ביצוע יידרש 

ת לעומק צנרת בעזרת מכשיר מתאים. התוצאות ירשמו הקבלן להציג דו"ח מדידות מדגמיו

 בתכניות עדות. 

על הקבלן לתאם עם אגף המאור של העירייה את כל עבודות החבורים, העמודים והפנסים ולקבל 

 את אישורו לעבודות שביצע. 

 במתחם ימק"א  .ג

 בקירות המבנה לא יתוכננו ולא יבוצעו כבלים שיעברו בפוגות בין האבנים.
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יתן כל הכבילה תעבור באופן גלוי במקומות נסתרים וחבויים ככול שניתן , בצד הפנימי ככול שנ

 של הקירות ו/או מעל קרניזים בולטים וספי חלונות.

עליה של כבילה תהיה בפינות המבנה במקומות פנימיים/אחוריים נסתרים בצינור קשיח 

 מינימלי.

ב לרצפה ו/או לגינה ובמקומות נסתרים דרייברים ו/או קופסאות חיבורים יותקנו נמוך , קרו

 ככול שניתן , במקרה הצורך הם יותקנו מעל קרניזים פנימיים.

באדני החלונות יוגבהו גופי התאורה ע"י תעלהת פח מגולוון מתאימה וצבועה כדי לאפשר זרימת 

 מים.באדני החלונות של חדרי המלון יתוכנן פרט הסתרה לאלומת האור.

תאורה וכל אלמנט אחר לקירות המבנה יבוצע בברגים בפוגות בין האבנים ככלל קיבוע של גופי 

 בלבד , ניתן להשתמש בחומרי הדבקה בנוסף.

ככלל לא יבוצעו קידוחים עוברים בקירות המבנה למעט במספר מקרים מצומצם והכרחי 

 בלבד.מראש באישור המפקח בשטח 

, יש להימנע ככול שניתן מפרוק והחזרת  בריצוף החוץ יתוכננו כבלים שיעברו בפוגות בין האבנים

 מרצפות והנ"ל יבוצע במספר מקרים מצומצם והכרחי בלבד ובאישור המפקח בשטח בלבד.

גופי תאורה שקועי רצפה יבוצעו בקידוח באבן וחרוץ האבן בין גוף התאורה לעמוד למעבר 

 הכבילה.

 סלים" מבטון ע"פ פרטי יועץגופי התאורה הגדולים המלבניים בתחתית המגדל יבוצעו בתוך "ספ

 התאורה.

פסי התאורה השקועים בריצוף בצידי הכניסה יאופיינו עם שוליים רחבים ככול שניתן ויבוצעו 

 בניסור מדויק בהתאם לרוחב הגוף נטו.

 יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון כל שלב בפרוייקט  ולפני הפעלתו הסופית  בגמר ביצוע .ד

מתאים לגודל החיבור של המתקן ויתקן את כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור 

 ן .  סעיף מחיר הבדיקה בכתב הכמויות כולל  עד שלוש בדיקות שונותהבודק לחיבור זרם למתק

 למתקן להפעלת המתקן בשלבים. כפי שידרש ע"י הפיקוח באתר 

 הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את הקבלןבדיקות  .ה

 מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

 כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  .ו

הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת    אפשרויות על  .ז

מובהר בזאת שכל חמשת המתחמים הינם מתחמים פעילים ועובדים ועל הקבלן וע במקום. הבצ

לקחת זאת בחשבון מבחינת אופן ההתנהלות וביצוע העבודות ,מועדי הביצוע והקפדה על 

הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע   בטיחות ונקיון

כות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל רלמעלמכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה 

  תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

 

 סופקו והותקנושתאורה ה גופיולשבוצעו עבודות ל קבלן ה של ושרות  אחריות  .11

בוצעו קנו וותגופי התאורה שסופקו הל עו החשמל  עבודותוהשירות על תחילת תקופת האחריות  .א

 כל והן ע"י , הן ע"י רשות העתיקות  מחלקת המאור תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י 
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ועל פי כל תנאי קבלת המתקן ואישורו המפורטים ומנהל הפרוייקט  ניםהמתכננציגי המזמין , 

 במסמכי המכרז השונים ובחוזה הקבלן.

   תאריך הנ"ל. החודש מ 24  נההיהבסיסית והכוללת תקופת האחריות  .ב

של כל גופי החשמל ו מתקן ה תקינה של לפעולל "הנ בכל תקופת האחריות הקבלן יהיה אחראי .ג

אביזרים ומכל סוג שהוא תאורה , ציוד  גופיהחלפת שהקים לרבות  ומתקן התאורה  התאורה

 תקלות שנובעות ממתקן החשמל שבוצע.כל הפגומים, החלפת כבלים לא תקינים וטיפול ב

יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל יתוקן ו/או כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות  .ד

טיפול י הקבלן ועל חשבונו , "וכל תקלה שתתגלה במתקן תטופל מיד ע ללא תשלום חשבונו

החלפת חלק /או ותיקון תקלה  ת מרגע מסירת ההודעה לקבלןשעו 3במפגע בטיחותי יעשה בתוך 

  שעות מרגע מסירת ההודעה . 24ייעשה בתוך לקוי 

 הנדרשים התיקוניםכן בכל הוצאות ו של הציוד שידרש להחלפה הקבלן ישא בכל ההוצאות .ה

 תקופת האחריות.כל שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך 

פרק אחזקה ושרות  עבודות האחזקה והשרות כמוגדר ב כל קופת האחריות כוללת גם אתת .ו

החלפת נורות שרופות  במפרט של מחלקת המאור בעיריית ירושלים לרבות כיווני פנסים תקופתי,

,ניקיון וטיפול שוטף ע"פ הנדרש שימוש במתקני הרמה תקניים עם צוות חשמלאים מיומן 

 הכל כלול במחיר העבודה  ולא ישולם בנפרד ., ומאושר לעבודה  בגובה 

גופי כל ל חודשים 24מורחבת נוספת מעבר לתקופה של בנוסף לאמור לעיל תינתן אחריות  .ז

בהתאם לתקופות האחריות המפורטות להלן לכל , התאורה  שסופקו  בפרוייקטים השונים 

תקבע מתאריך  ותקנוהוגופי התאורה שסופקו לתחילת תקופת האחריות מונומנט ומונומנט , 

כל נציגי המזמין והן ע"י , הן ע"י רשות העתיקות  מחלקת המאור קבלת כל העבודות הן ע"י 

ועל פי כל תנאי קבלת המתקן ואישורו המפורטים במסמכי המכרז ומנהל הפרוייקט  ניםהמתכנ

 השונים ובחוזה הקבלן.

כל גופי ה תקינה של לפעולהמורחבת הבסיסית ו בכל תקופת האחריות הקבלן יהיה אחראי .ח

 גוף תאורהשל כל בחדש  ההחלפתיקון ו/או לרבות  שהותקנו בכל הפרוייקטים התאורה

בתקופת האחריות הבסיסית ואילו בתקופת אינו פועל כראוי ש/ פגום /  מהמתקן שימצא לקוי

בגוף יוחלף אשר )לבעלי המונומנט של גוף תאורה חדש בלבד  אספקההאחריות המורחבת 

 .(של בעלי המונומנטים על חשבונםהתאורה התקול 

 יסופקו על ידי הקבלן יהיו זהים לגופי התאורה שהותקנו.שהתאורה שיוחלפו או ופי ג

 על הליקוי.שעות מרגע מסירת ההודעה  48עשה בתוך ת ת גוף תאורהאו אספקהחלפת 

החלפת עצמה של  העבודהזאת על חשבון הקבלן וללא שום תוספת תשלום , למעט כאמור כל 

ון בעלי אשר תבוצע על חשבבלבד  התקולים בתקופת האחריות המורחבת פי התאורהגו

 המונומנטים.

 :לגופי התאורה  תקופות האחריות המורחבתלהלן  .ט

 שנתיים מיום קבלת המתקן כמפורט לעיל. –ימק"א ומגדל דוד 

נוספות מעבר לאחריות  שנים 2 ) מיום קבלת המתקן כמפורט לעילנים ש 4 –אוגוסטה ויקטוריה 

 .(הבסיסית הכוללת
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נוספות מעבר לאחריות  שנים 4 ) נים מיום קבלת המתקן כמפורט לעילש 6 –כנסיית הדור מציון 

 .(הבסיסית הכוללת

נוספות מעבר  שנים 6 ) נים מיום קבלת המתקן כמפורט לעילש 8 –כנסיית השילוש הקדוש 

 .(לאחריות הבסיסית הכוללת

כתב  .התאורהמפורט וחתום על ידו ועל ידי ספקי גופי כתב אחריות וימסור יכין הקבלן  .י

שנתיים הלגבי ו לעיל' ח -ז'  11בסעיפים  המפורטותאת כל הדרישות האחריות יכלול 

 .לעילו'  –א'  11בסעיפים  המפורטותאת כל הדרישות  בנוסףכתב האחריות  לוליכהראשונות 

 ט' לעיל. 11ב' ובסעיף  11יף עהאחריות בכתב האחריות יהיו כמפורט בסתקופות 

 

 : מדידה ומחירים.    12

 עבודה תימדד לפי ההוראות הבאות: ה .א

 "כללים למדידה של עבודות בניה: עבודות חשמל ותקשורת". 7חלק  1861ת"י   (1)

 . במפרט הכללי על כל סעיפיו פרט אם צוין אחרת.18 –. ו 08פרקים  (2)

 העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים 

 שנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי העזר  .ב

 הדרושים להשלמת העבודה.

ת מחיר חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד חול, סרט סימון, כיסוי והידוק  ומדידו .ג

 עומק. 

דרייבר מרוחק ,כבל חיבור \ מחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל גם את הנורה, ציוד  ההצתה .ד

 .לדרייבר ואביזרי התקנה וחיבור 

 מחירי צנרת כוללים חבלי משיכה ופקקים לאטימת הצנרת בקצוות . .ה

ביצוע מחירי כבלים ומוליכי הארקה כוללים חיבור מושלם בקצוות וכל חומרי העזר הדרושים ל .ו

 החיבור.

מחירי העבודה כולה כוללים את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים ,התחברויות,  .ז

תיאומים עם רשויות ,תיאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנועה , עבודה בשעות לא שגרתיות 

 וכדו' .

מחירי העבודה כוללים הכנת תיק תיאום תשתיות ,אישורו במחלקת תיאום תשתיות וקבלת  .ח

 חפירה . תישיונור

מחירי הבדיקות כוללים את כל הבדיקות כולל בדיקות בשלבים ,בדיקות הארקה כולל מדידת  .ט

LT  קה ואישור חיבורים שבוצעו במתקן, מדידת רציפות האר.  
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