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    כנסיית השילוש הקדושמפרט כללי ותנאי בסיס עבור מכרז לאספקת גופי תאורה לתאורת 

  
   

  ספק התאורה יעמוד בתנאים הבאים:
  

   LEDכל גופי התאורה יהיו מבוססי  . 1
וכן אישור מכון תקן פוטוביולוגי  CE; ETSI; LM79; LM80כל גופי התאורה יעמדו בתקנים הבאים:  . 2

 התקנים הישראלי
 לפחות. CRI 80 –כל גופי התאורה יהיו ברמת מסירת צבע גבוהה  . 3
 גוון האור יהיה חם, וייקבע סופית ע"פ ניסויי תאורה. . 4
 .20%ש"ע בדעיכה של עד  50000אורך חיי הנורות בכל הגופים לא יקטן מ  . 5
 או ש"ע מאושר CREEהנורות יהיו מתוצרת  כל . 6
 או ש"ע מאושר PHILIPSצרת כל הדרייברים והספקים יהיו מתו . 7
 שנים. 5 –אחריות לכל הגופים, לרבות גוף התאורה, הדרייבר, הנורות וכל שאר האביזרים  . 8
אופיינו לפרויקט יהיו מתוצרת ברמה גבוהה, ויהיו מייבאים ע"י יבואן רשמי ובעל שם עם ותק הגופים ש . 9

 שנים לפחות בארץ. 6של 
שלו אפיון מפורט של כל גופי התאורה אותם הוא מציע, ספק התאורה יצרף להצעת המחיר הראשונית  .10

פוטומטרים כגון  לרבות גופי תאורה ש"ע . הפירוט יכלול את תמונת הגוף, שם היצרן והדגם, ונתונים
 .4ו  3, וכן את כל האישורים לפי סעיפים ניצולת האור דיאגראמה של פיזור האור וכו"

 התאורה שהוא מספק לפי תכניות יועץ התאורה.ספק התאורה ימציא חישובי אור עם גופי  .11
 ספק התאורה ימציא את כתב ההזמנה מהחברה היצרנית ממנה הוא מייבא. .12
  ימים  10יש להעביר את כל גופי התאורה פיזית לאישור יועץ התאורה והמפקח תוך  .13

 מיום חתימת החוזה.
וך עשרה ימים ממועד יש לספק את קופסאות הביטון לגופי התאורה השקועים בקיר או ברצפה ת .14

 חתימת החוזה, בצרוף גוף התאורה המקורי.
 ג"ת שווה ערך יהיה כזה שאושר ע"י יועץ התאורה, מהנדס החשמל, המפקח והאדריכל. .15
 אין המזמין מתחייב לאשר ג"ת שווה ערך ואינו מתכוון לתת הסבר לאישור או אי אישור ג"ת כלשהו. .16
 הזמנים והסיכומים עם מנהל הפרויקט.אספקת גופי התאורה תעשה לפי לוחות  .17

  
  
  

  בכבוד רב,
  עמיר ברנר, יועץ תאורה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  

 

   28/6/18 
     
 

 לגופי תאורה  כתב כמויותהנדון:  
 

 כל גופי התאורה המוזכרים במסמך זה כפופים למפרטים המצורפים ומחייבים את הספק!!

 
 חוץא.  גופי תאורה 

  סה"כ   מחיר יח'   כמות  יח'  תיאור  סימון  סעיף

1 

חלבי רציף מוגן  1מס'  סימוןגוף תאורה  1
מים ע"פ כל המתואר והמפורט בתוכניות 

ובמפרטים הטכניים כולל התקנה 
מושלמת בהתאם לכל הנחיות ודרישות 

הפיקוח או ג"ת שווה נתונים ואיכות 
     117  מ"א מאושר

     12  מ"א בלבד למזמין ללא התקנה. כנ"ל אך לאספקה 1.1  

2 

שקוע רצפהמוגן  2סימון מס' גוף תאורה  2
ע"פ כל המתואר  ס"מ  66מים אורך 

והמפורט בתוכניות ובמפרטים הטכניים 
כולל התקנה מושלמת בהתאם לכל 

הנחיות ודרישות הפיקוח או ג"ת שווה 
 נתונים ואיכות מאושר 

     82  יח'
     8  יח' בלבד למזמין ללא התקנה. כנ"ל אך לאספקה 2.1  

3 

ספוט מוגן מים  3מס'  סימוןגוף תאורה  3
זווית הארה צרה ע"פ כל המתואר 

והמפורט בתוכניות ובמפרטים הטכניים 
כולל התקנה מושלמת בהתאם לכל 

הנחיות ודרישות הפיקוח או ג"ת שווה 
 נתונים ואיכות מאושר

     22  יח'
     2  יח' בלבד למזמין ללא התקנה.כנ"ל אך לאספקה  3.1  

4 

ספוט מתכוונן  5מס'  סימוןגוף תאורה  5
מוגן מים ע"פ כל המתואר והמפורט 
בתוכניות ובמפרטים הטכניים כולל 

התקנה מושלמת בהתאם לכל הנחיות 
ודרישות הפיקוח או ג"ת שווה נתונים 

 ואיכות מאושר
     11  יח'

     1  יח' ללא התקנה.כנ"ל אך לאספקה בלבד למזמין     



  

 

5 

לינארי צמוד   6מס'  גוף תאורה סימון   6
קיר ע"פ כל המתואר והמפורט בתוכניות 

ובמפרטים הטכניים כולל התקנה 
מושלמת בהתאם לכל הנחיות ודרישות 

הפיקוח או ג"ת שווה נתונים ואיכות 
     66  יח' מאושר

     7  יח' כנ"ל אך לאספקה בלבד למזמין ללא התקנה.    

6 

לינארי אורך  7מס'   סימון גוף תאורה  7
ע"פ כל המתואר והמפורט  ס"מ  150

בתוכניות ובמפרטים הטכניים כולל 
התקנה מושלמת בהתאם לכל הנחיות 
ודרישות הפיקוח או ג"ת שווה נתונים 

 ואיכות מאושר
     27  יח'

     3  יח' כנ"ל אך לאספקה בלבד למזמין ללא התקנה.    

7 

שקוע רצפה  8מס'  סימוןגוף תאורה  8
עגול ע"פ כל המתואר והמפורט בתוכניות 

ובמפרטים הטכניים כולל התקנה 
מושלמת בהתאם לכל הנחיות ודרישות 

הפיקוח או ג"ת שווה נתונים ואיכות 
     22  יח' מאושר

     2  יח' כנ"ל אך לאספקה בלבד למזמין ללא התקנה.    

8 

 60בגובה  9סימון מס' עמודון תאורה  9
ס"מ ע"פ כל המתואר והמפורט בתוכניות 

ובמפרטים הטכניים כולל התקנה 
מושלמת בהתאם לכל הנחיות ודרישות 

הפיקוח או ג"ת שווה נתונים ואיכות 
     18  יח' מאושר

     2  יח' כנ"ל אך לאספקה בלבד למזמין ללא התקנה.    
     28/06/2018 סה"כ לגופי תאורה     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  סימון ג"ת בפרויקט 

1  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה

  

  

  מיקום ותפקיד בפרויקט  תיאור הגוף  מידות גוף התאורה
צמוד גוף תאורה גמיש חלבי לד   ס"מ   1.5  גובה   

      IP67מוגן מים 
  ת חזיתות לתאור

  ס"מ 1.6  רוחב   

  לפי תכנית   אורך 

  אביזרים אופטיים  זווית הארה  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
LED LINEAR  

  שטייניץ לירד     
VARIO LED 

FLEX  SKYLLA 
TV     

  ללא  דיפוזית    

  דרישות מיוחדות  מוגנות   צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
, פרופיל אלומיניום

קליפסים, דבקים, 
 מהדקים, מחברים

וכל אביזרי החשמל 
  ואביזרי ההתקנה. 

כולל כל אביזרי     לפי בחירת הלקוח    67
החשמל ואביזרי 

ההתקנה. כולל כבל 
  מ' לפחות  6הזנה 

  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן
תקינה אירופית, 

אישור מכון התקנים 
הישראלי ובתוקף 

שנה קדימה ממועד 
  האספקה.

 LED      15.4w/m  24V   1330lm/m 

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  מאושריצרן נורה   נצילות אורית
או  CREEתוצרת   לומן לוואט  86

  ש"ע מאושר
2700K   דרייבר כולל ספק

מוגן מים מובנה בגוף 
התאורה, כולל מחבר 

  סיליקון מוגן מים.

meanwell 

  
  



  

 

  
  סימון ג"ת בפרויקט 

2  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה
  

          
  

               

  מיקום ותפקיד בפרויקט  הגוף רתיאו  מידות גוף התאורה
  שקוע רצפהלינארי  גוף תאורה   ס"מ  12.8   רוחב 

  
  הארת חזיתות

  ס"מ 14.5   עומק

   ס"מ  66.7  אורך 

  אביזרים אופטיים  הארה תזווי  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
 Unilamp שטיניץ ,

  לירד
  

Saber Ground 
Recess Led   

 9064-6-3-893xx  אובאלית     

  דרישות מיוחדות  IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
 קופסת ביטון כולל

כל אביזרי החשמל ו
  ואביזרי ההתקנה.

כל אביזרי החשמל   10  לפי בחירת האדריכל   67 
  ואביזרי ההתקנה.

  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן
תקינה אירופית, 

התקנים אישור מכון 
הישראלי ובתוקף 

שנה קדימה ממועד 
  האספקה.

LED   W  17     V230   mL 1740 

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  נצילות אורית
אינטגרלי דרייבר   קלוין CREE   2700תוצרת   לומן לוואט   102 

  בגוף התאורה
PHILIPS  

  
  
  
 



  

 

  
  

  סימון ג"ת בפרויקט 
3  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה
  

           

  

               

  מיקום ותפקיד בפרויקט  הגוף רתיאו  מידות גוף התאורה
  להארת צריחים וצלבים  קרן צרה גוף תאורה ספוט   ס"מ   10  עומק

  ס"מ 34  גובה

    ס"מ  26.8  רוחב 

  אביזרים אופטיים  הארה תזווי  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
 STUDIO DUE ,

  דנאור 
PARSPOT 150/M  1512 10 מעלות     

  דרישות מיוחדות  IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
כולל כל אביזרי 

החשמל ואביזרי 
  ההתקנה.

כל אביזרי החשמל     לפי בחירת האדריכל   67 
  ואביזרי ההתקנה.

  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן
תקינה אירופית, 

התקנים אישור מכון 
הישראלי ובתוקף 

שנה קדימה ממועד 
  האספקה.

LED   W 70     V230    mL 8000 

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  נצילות אורית
דרייבר אינטגרלי   קלוין CREE   2700תוצרת   לומן לוואט   96 

  בגוף התאורה
meanwell  

  
  
  



  

 

  
  
  

  סימון ג"ת בפרויקט 
5  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה
  

            
  

  
  

  

  

  מיקום ותפקיד בפרויקט  תיאור הגוף  מידות גוף התאורה
מוגן מים  גוף תאורת  שטיפה  ס"מ 11.4  קוטר

   מתכוונן
להארת צריחי משנה מעוגלים 

  ס"מ  13.1   כוללרוחב    בחזיתות צפונית מזרחית ומערבית

  ס"מ  17.2  כוללגובה   

  אביזרים אופטיים  זווית הארה  מק"ט  דגם  / ספק יצרן
D-LED  
  די לד  

HIVE      ללא 41*12אובלית  

  דרישות מיוחדות   IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
כולל כל אביזרי  

החשמל ואביזרי 
  ההתקנה.

כולל כל אביזרי     לפי בחירת הלקוח    67
החשמל ואביזרי 

  ההתקנה 
  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן

תקינה אירופית, 
אישור מכון התקנים 

הישראלי ובתוקף 
שנה קדימה ממועד 

  האספקה.

 LED    25W   48/230  Lm3000  

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  נצילות אורית
 luxeonתוצרת   לומן לוואט 120

rebbel  או ש"ע
  מאושר

2700k   כלול  מיםדרייבר מוגן
  במחיר היחידה

meanwell  

  
  
  
  
  
  



  

 

  
  סימון ג"ת בפרויקט 

6  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה
  
  

          

  
  
  

             

  

  מיקום ותפקיד בפרויקט  תיאור הגוף  מידות גוף התאורה
  צמוד קירגוף תאורה לינארי    ס"מ   2.5   רוחב 

  מוגן מים 
  להארת חלונות 

  ס"מ  2.6   גובה 

  ס"מ   80  אורך 

  אביזרים אופטיים  זווית הארה  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
   DANORדנאור 

  
 SMART COVE 

OUTDOOR 
    20°*90°     

  דרישות מיוחדות  IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
אביזרי כל כולל 

החשמל ואביזרי 
, כולל ההתקנה

חיבור ציר בין גוף 
התאורה למשטח 

ההתקנה לצורך כיוון 
  .הגוף זווית

כל אביזרי החשמל     לפי בחירת האדריכל   66 
  ואביזרי ההתקנה.

  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן
תקינה אירופית, 

אישור מכון התקנים 
הישראלי ובתוקף 

שנה קדימה ממועד 
  האספקה.

LED   28W/M     24V DC   Lm 1540  

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  נצילות אורית
 55lm/W      תוצרתCREE  2700K  דרייבר אינטגרלי

  בגוף התאורה
PHILIPS  



  

 

  
  
  

  ן ג"ת בפרויקט סימו
7  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה
  

            
  

  
  

  
  

  מיקום ותפקיד בפרויקט  הגוף רתיאו  מידות גוף התאורה
לינארי צמוד  שטיפהגוף תאורת    ס"מ לפי תכנית    אורך 

  מוגן מים דופן מתכוונן 
  וצריחיםלהארת חזיתות 

  ס"מ 4.5   רוחב   

  ס"מ  3.95   גובה   

  אביזרים אופטיים  הארה תזווי  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
D-LED  
  די לד  

RESIST     ללא  אובלית  

  דרישות מיוחדות   IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
כולל כל אביזרי  

ואביזרי החשמל 
  ההתקנה.

כולל כל אביזרי     לפי בחירת הלקוח    67
החשמל ואביזרי 

ההתקנה. כולל כבל 
  מ' לפחות  6הזנה 

  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן
תקינה אירופית, 

אישור מכון התקנים 
הישראלי ובתוקף 

שנה קדימה ממועד 
  האספקה.

 LED    20W/m   48  3200lm/m  

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  אוריתנצילות 
 luxeonתוצרת   לומן לוואט 160

rebbel  או ש"ע
  מאושר

דרייבר מוגן מים   קלוין 2700
  כלול במחיר היחידה

meanwell  

  
  
  
  
  



  

 

 
 

  סימון ג"ת בפרויקט 
8  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה
    

  מיקום ותפקיד בפרויקט  הגוף רתיאו  מידות גוף התאורה
גוף תאורה שקוע רצפה מוגן מים   ס"מ  21.4  קוטר 

IP67      
  

  להארת חזיתות  
  ס"מ  26  עומק התקנה   

    

  אביזרים אופטיים  הארה תזווי  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
PLATEK  

  שטייניץ לירד    
MEDIO 2100  8030511 18°  ללא  

  דרישות מיוחדות  IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
כולל קופסת ביטון  
וכל אביזרי החשמל 

  ואביזרי ההתקנה.

כולל כל אביזרי    10  לפי בחירת האדריכל   67
החשמל ואביזרי 

  ההתקנה.
  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן

תקינה אירופית, 
אישור מכון התקנים 

הישראלי ובתוקף 
שנה קדימה ממועד 

  האספקה.

 COB LED    הספק כולל לגוף
  וואט  17התאורה

220-240V  2400LM  

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  נצילות אורית
או  CREEתוצרת   לומן לוואט  141

  ש"ע מאושר
3000K   דרייבר מוגן מים

אינטגרלי בגוף 
  התאורה

MEANWELL  

  
 
 
  
  
  
  



  

 

  
  

  סימון ג"ת בפרויקט 
9  

  שרטוט  תמונת גוף התאורה

  

  

  מיקום ותפקיד בפרויקט  תיאור הגוף  מידות גוף התאורה
ס"מ מאיר  60עמודון תאורה מוגן מים בגובה   ס"מ  35.3  רוחב 

  צד אחד 
  

להתקנה במקום גופי תאורה רצפתיים 
  קיימים בהיקף המבנה.

  
  ס"מ  22.5  עומק 

  ס"מ  80  גובה 

  אביזרים אופטיים  זווית הארה  מק"ט  דגם  יצרן / ספק
 LIGMAN קמחי  ECO  EC-10505 110°x 61°    

  דרישות מיוחדות  IK  צבע הגוף  IP  אביזרי התקנה
כל אביזרי החשמל 

  ואביזרי ההתקנה.
כולל כל אביזרי   04  .לפי בחירת הלקוח  65/55

החשמל ואביזרי 
  ההתקנה.

  LMהספק אורי   Vמתח   Wהספק   סוג נורה ובסיס  תקן
תקינה אירופית, 

אישור מכון התקנים 
הישראלי ובתוקף 

שנה קדימה ממועד 
  האספקה.

 LED 23W   230  670  

  יצרן ציוד מאושר  ציוד חשמלי נלווה   גוון הנורה  יצרן נורה מאושר  נצילות אורית
או  CREEתוצרת   לומן לוואט  29

  ש"ע מאושר
3000K   אינטגרלי דרייבר

  מוגן מים
MEANWELL  

  
  
  
  



  

 

  
  
  
  

  הדמיות:
  

  
  חזית בית המשפט

  
  

  
  חזית בצלאל

  
  



  

 

  
  חזית משטרה

  
  
  

  
  חזית צפונית

  
  



  

 

  
  מבט על


