
  שילוט עירוני  –  מפרט טכני מיוחד

  : כללי 

כל האמור במפרט זה הוא תנאי הכרחי, אלא אם צוין אחרת, והרשות המקומית ויתרה על כך בהודעה 

בכתב. באחריות הקבלן המבצע לתכנן, ליצר, להתקין ולספק אחריות מוצר לשלטים שיותקנו, לפי 

   .ההסכם

. בכפר בית גאןמערכת השילוט המתוארת בדפים הבאים מהווה ׳ארגז כלים׳, להקמת שילוט עירוני 

המתואר כאן הוא הנחיות עיצוביות ותכנון מסגרת כללית. ולכן העבודה תכלול את מתן מלוא שירותי 

, מתן התכנון, היצור, ההתקנה, ושירותים נלווים כגון: סקר ומדידות באתרים, הדמיות, ביצוע גרפי

 .הנדרשים ליישום מערכת השילוט בשטח  כל המסמכים  ו  מידע מקצועי, קיום פגישות במועצה, וכדומה

העבודה עשויה להתבצע מול  .מתן אישורה ליצורלפני השרטוטים הסופיים ימסרו לרשות המקומית 

עבודתם של מספר גורמים שונים ברשות המקומית. הקבלן המבצע את השילוט יסנכרן את עבודתו עם  

  ש. מתכננים, יועצים, וקבלני עבודה אחרים, הקשורים בפיתוח התשתית העירונית, לפי הנדר

יצור והתקנת השלטים יהיו בהתאם לחוקים ולתקנים המחייבים, החלים על מתקנים מהסוג המתואר  

הוראות במפרט זה, ביניהם חוק התכנון והבניה, תקנות התגוננות אזרחית, חוק החשמל וכו׳, ולפי 

  . הגופים הרלוונטיים משרד העבודה, המוסד לבטיחות והגהות, מכבי אש, וכיוצ״ב

  היצור יבוצע במפעל המתמחה ביצור תעשייתי של מערכות שילוט, ובעל ניסיון מוכח.

בעל ניסיון מוכח, לצורך העניין, יהיה: מפעל אשר יצר, התקין ותחזק, שלטים במרחב ציבורי עירוני,  

מתוך סוגי שלטים הדומים  5השנים האחרונות. ייצר, התקין ותחזק  5-רשויות מקומיות ב 2 -לפחות ב

  .השנים האחרונות 5-למתואר במפרט זה, ב

כל עבודות היצור תעשנה בכפוף לאישור, מזמין העבודה, בהתאם  .מהווה יתרון ISO9002 עמידה בתקן 

ותיאור העבודה, רשימות, פרוטוקולים של   לתכניות יצור שיתוכננו, למפרטים הטכניים, למסמכי עיצוב

פגישות, ולאבות הטיפוס הנדרשים, ולהמשכיות איכות יצור הפריט הראשון שייוצר בכל סוג שלט, 

על היצור והתקנת השלטים להיות מקצועיים  .ולאחר שיאושרו בהתאם להוראות מזמין העבודה

חיבורים, לחומרי העזר והגמר, בעת ובאיכות מרבית. יש לתת תשומת לב מיוחדת לעיבוד החומר, ל

לפי דרישת הרשות  .קבלן העבודה אחראי על חוזק ויציבות השלטים שיותקנו .היצור ובעת ההתקנה

 לדוגמא, חשבונית מס(המקומית ולאורך כל תקופת החוזה, על קבלן העבודה יהיה לספק תיעוד מוכיח  

 "אחריות מוצר"ע. כל שלט שיותקן יכלול לרכישת החומרים והרכיבים, שיפורטו בתכניות עדות לביצו

  .האמור במסמך זה יחול גם עליו "מוצר מדף"במקרה שיעשה שימוש ב .כמפורט במסמך זה

   :תכולה

  מערכת השילוט העירונית המוצגת במסכים הנ״ל כוללת את סוגי השלטים הבאים

 שלטי שמות רחובות כולל סוגי משנה .1

 עירונייםשלטי הכוונה לאזורים ומתחמים  .2



 . מספור בתיםשלטי  .3

 שלטי שצ"פים .4

  

  :תכנון ושלב קדם יצור

, לרבות הקיים להצבת שילוט ההכוונה ולמספור הבתיםעבודת התכנון תחל בלימוד והכרת תכניות  

עבודת התכנון ליצור  .והפרויקטים הנוספים שמערכת השילוט אמורה להסתנכרן עימם ,בשטח, לו״ז

ההתקנה המיועדים, איסוף אינפורמציה, הכנת מפות עם ציון מקומות ההתקנה, תכלול סיורים באתרי  

הכנת הדמיות, קיום פגישות עם אנשי המועצה וגורמים נוספים המבצעים עבודה על פיתוח התשתית 

  ית.ולפי דרישת המועצה המקומ ,העירונית, הכנת קבצים גרפיים ואישורם מול המועצה

 shop -drawings עבודת התכנון תהה מקצועית ותלווה ע״י הכנת ׳תכניות עבודה׳ – תכניות עבודה 

שתכלולנה את כל המידע המקצועי המשמש ליצור והתקנת השלטים. כולל: פירוט מלא של החומרים 

ושיטות היצור, שיעשה בהם שימוש ליצור והתקנת השלטים, חתכים, חומרים, רכיבי מדף, אביזרים 

תיאור רכיבי החשמל  ,ליות ומידות ביניים, הביסוס בקרקע, סוגי ריתוכים ומחבריםנלווים, מידות כל

במסגרת הפרויקט, יעסיק היצרן קונסטרוקטור מהנדס המוסמך לתכנון  .ורכיבים תפעוליים נוספים

מתקנים מסוג השלטים המתוארים כאן באחריותו ועל חשבונו. הקונסטרוקטור יבצע את התכנון 

כמו  .ויאשר בחתימה, הן את ׳תכניות העבודה׳, והן את ׳תכניות עדות כמובצע׳ .ההנדסי של השלטים

כן, הוא יבקר את תהליך יצור והתקנת אבות הטיפוס, ויצור ראשון של כל שלט שלא נדרשת לו הכנת 

אב טיפוס, ויאשר את תקינותם בתום היצור ובתום ההתקנה. אישור בכתב לתקינות הבדיקות הללו 

תכניות  .מקומית, ויהיה תנאי מחייב להמשך יצור השלטים עבור הרשות המקומיתיועבר לרשות ה

החישובים הסטטיים  .העבודה, ותכניות עדות לביצוע, תעשנה לפי חישובים סטטיים לכל השלטים

 413תקן רעידות אדמה  , 1225תקן פלדה  , 466יעמדו בדרישות התקנים הרלוונטיים, כולל תקן בטון 

 .כל האזורים ומפלסים שונים. כל אלמנטי השלטים חייבים לעמוד בדרישות התקניםב 414ותקן רוח 

בשלטים בהם נדרש תכנון של מערכת חשמל, ובאופן פרטני, יעסיק קבלן העבודה באחריותו ועל חשבונו, 

עבודת התכנון תתבסס על עיצוב מערכת השילוט  .חשמלאי מוסמך לתכנון מערכות החשמל הרלוונטיות

להשלים פרטי תכנון חסרים, כדי ליצור תכנון הנדסי  ,. בין היתר, בשלב עבודת התכנון ישהעירונית

להציע שינויים לטיוב המוצרים, ייעול תהליך היצור  ,מקצועי מלא, תכנון מלא של מערכות החשמל

תכניות העבודה תשקפנה נאמנה את דרישות  .וכדומה ,וההתקנה, הארכת תוחלת החיים של השלטים

ניסוח אחיד וקבוע ישמר בכלל מערכת השילוט. לרבות אחידות במינוחים, שפה ברורה  .זההמסמך 

  .פיקטוגרמות, חיצים וכדומה ,ותמציתית

על  .במערכת השילוט העירונית יעשה שימוש בגופן פונט עברי אחד בלבד. הגופן הוא קולוני מושבות

המועצה  .במטבעת האותיות שיצרה את הגופןקבלן העבודה יהיה לרכוש פונט זה. את הגופן יש לרכוש 

 .או מי מטעמו ,לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא להפרות זכויות יוצרים שיבוצעו ע״י קבלן העבודה

כאמור באחריות הקבלן המבצע הכנת הגרפיקה לשלטים. הגרפיקה תעבור הגהה לשונית אצל הקבלן 



, בכל זאת המבצע, כולל הקלדת הנוסח הלשוניהמבצע. תקינות הגרפיקה תהה על אחריותו של הקבלן 

  כל הניסוחים יעברו אישור המזמין לפני הייצור.

תכניות עדות "יעביר קבלן העבודה . שלטים יוכן אב טיפוס לאישור המועצה טרם היצורכל הב 

תכניות אלו תכלולנה את כל הפרטים הנדרשים והמופיעים  .לרשות המקומית - made-as - "כמבוצע

ות העבודה. תכניות אלו תהוונה את המסמך המחייב לפיו יבוצע יצור כל השלטים שיוזמנו על ידי בתכני

תבדקנה ותאושרנה בחתימה על ידי הקונסטרוקטור, ועלי  "תכניות עדות כמבוצע" .הרשות המקומית

תהיינה המפרט הטכני   "תכניות עדות כמבוצע)"בשלטים בהם יש תאורה ומערכת חשמל(ידי החשמלאי  

יצור שלטים יבוצע רק  .הסופי והמחייב, ליצור והתקנת השלטים שיוזמנו על ידי הרשות המקומית

לאחר שהמועצה המקומית אישרה את אבות הטיפוס שקבלן העבודה נדרש להכין. ולאחר שהרשות 

  .כיןהשקבלן העבודה  "תכניות עדות כמבוצע"המקומית אישרה את 

השלט, יהיו מתאימים לשימוש בסביבת חוץ ותנאי האקלים  כל החומרים והרכיבים המשמשים ליצור 

כל חומרי  .המקומיים, ולאורך זמן, ולפי הנדרש בתקנים שבחוק החלים על השלטים המתוארים כאן

כל המתכות אשר תהיינה בשימוש  .הגלם והרכיבים המשמשים ליצור השלט יהיו חדשים ותקינים

, או מטופלות למניעת קורוזיה. ברגי חיבור יהיו ביצור השלטים תהיינה עמידות בפני קורוזיה

מגולוונים, וסמויים ככל האפשר, ובצד זאת נגישים לצורכי פירוק חלקי השלט לתחזוקה. רכיבי פלדה 

עמודים, מסגרות, שלדים קונסטרוקציה  ,בשלטים, בעיקר בבסיסים השקועים בקרקע, או שמעליה

בשלטים או חלקי שלטים מתכתיים שאין בהם  .קורוזיה ומחברים, יהיו מגולוונים וצבועים היטב נגד

אלומיניום המשמש למעטפת שלט יהיה בעובי  .צורך הנדסי להשתמש בפלדה, יעשה שימוש באלומיניום

בשלטים בהם יש שימוש בחומריים פלסטיים בחזית השלט כגון ויניל לשלטים,  .מ״מ לפחות 2של 

כל עבודות הצביעה תעשנה בחדר צביעה מקצועי תנור,  .בלבדהוא יהיה מסוג קאסט   וכדומה   פרספקס

סוג הצבע המשמש לצביעת השלטים יהיה צבע רכב בעל  .צבע פריימר -ותכלולנה צביעת שכבת יסוד 

שנים, או דהייה  10לאחר  %  50שנים לפחות באחריות יצרן הצבע, ובדרגת דהייה של עד  5עמידות של 

  .פחותה מכך

שנים לפחות, באחריות יצרן  5ייוצרו מחומרים פלסטיים, בעלי אורך חיים של  כיתוב, סמלים חיצים

חיתוך . cnc -כרסום יבוצע ב .שנים, או פחות מכך  10-ל  %   50החומר, ויהיו בעלי דרגת דהיית צבע של עד  

כל השלטים ייוצרו ויותקנו כך שיעמדו היטב בתנאי השימוש, בהטרחות   .ויניל יבוצע בפלוטר

כל השלטים יעמדו בתנאים האקלימיים המקומיים, לרבות, רוחות, קרינת שמש, הפרשי   .ובנגיפיות

יצור השלטים יעשה כך שיבטיח אפשרות תחזוקה לכל פרט העשוי להתבלות  . לחות וכיצו״ב ,חום קור

רמת הגימור של השלטים תהה   .השלטים ייוצרו ויותקנו כך שיהיו ניתנים לפירוק והחלפה .עם הזמן

שימוש ברכיבי/חומרי השלט יעשה תוך מילוי  .ריתוכים פנימיים בלבד, נקיים ומלוטשים בעלת

יש לאטום באמצעות סיליקון את  .ההוראות הטכניות וההנחיות לשימוש של יצרני רכיבי/חומרי השלט

יש לעגל שוליים של שלטים, המצויים במרחב הנגיש לבני .  כל אזורי חיבורי החלקים לכניסת אבק ומים

 .דם, על ידי יצירת רדיוס פינה, כך שימזערו את האפשרות ליצירת חתכים, חבלות, וכל נזק גופני אחרא

 ..בגמר יצור כל שלט הוא יאוחסן במפעל עד למועד ההתקנה    .כל ההלחמות תהיינה רציפות ומלוטשות

ר השלטים, למען הסר ספק, לרשות המקומית הזכות לבדוק את השלטים הן במפעל, במהלך ולאחר ייצו



במהלך כל תקופת ההסכם יהיה רשאי מזמין העבודה לדגום פריטים  .והן בתום התקנת השלטים

   .ולבצע בדיקות לרציפות איכות היצור, לרבות בדיקה במכון התקנים ,במהלך היצור, באופן אקראי

  : התקנה 

במקרה של צורך בהפעלת  .מטרים 6מובהר בזאת, כי אספקת השלטים כוללת התקנה בגובה של עד 

שלטים יסופקו ויותקנו בהתאם תחול העלות על הקבלן בלבד. האמצעי הנפה הרמה לגובה גבוה יותר, 

לפני כל  .למפורט במפרט זה, עד להתקנה מושלמת ולשביעות רצון הרשות המקומית ובהתאם לכל דין

יש להסתנכרן עימם לשם התקנה יבוצעו התיאומים הנדרשים מול גורמי המועצה, ויתר הגורמים ש

בכל  .לפני כל תחילת התקנה יבוצע איתור סיכונים ע״י צוות ההתקנה .ביצוע התקנה תקינה ובטוחה

מקרה של ספק לגבי אפשרות ההתקנה, בעיות בטיחות העלולות להיווצר בעת או בעקבות ההתקנה, או 

ת, יש להביא זאת לידיעת נזקים העלולים להיגרם למבנה, שטח ציבורי פתוח, או לתשתית העירוני

שלטים יותקנו כך  .המועצה המקומית, טרם תחילת התקנת השלט, ולקבל הנחיות להמשך העבודה

שלא יפגעו בקו הראיה של נהגים והולכי רגל המשתמשים בדרכים. ובאופן שיבטיח את ראייתם בבירור 

טים לא יותקנו כך של .ממרחק מתאים, בהתאם לייעודם, ותוך התחשבות בתנאי ואמצעי התאורה

שיהוו הפרעה לתנועה ברחובות, או בשטח ציבור פתוח. אלא אם כן יעוד השלט, לעשות כך מטעמי 

שלטים המותקנים בכבישים יותקנו בגובה שלא יפריע לתנועת כלי רכב, כולל משאיות,  .בטיחות

יד אדם.  שלטים המותקנים על גבי מדרכות יותקנו בגובה שמעבר להושטה של .כבאיות וכדומה

ס״מ מעל פני המדרכה, או קו הפיתוח. שלטים בעלי פינות העשויות לגרום לחתך ופגיעה  260מינימום 

השלטים יובלו לאתרי ההתקנה, לאחר שעברו  .בבני אדם יותקנו מאחורי גדר או אמצעי הפרדה אחר

ימנע שריטות תום היצור, וכשהם מוכנים להתקנה, ועטופים בחומר מבודד שבבדיקת תקינות במפעל 

אין להתקין שלט שנפגם במהלך ההובלה, או שנתגלה בו פגם ביצור טרם  .ופגיעות במהלך ההובלה

במקרים בהם נדרשת סגירת כבישים לצורך התקנת השלטים, את התיאום עם משטרת  .ההתקנה

ייקחו בחשבון בתמחור הסעיפים בזמן הגשת ישראל יבצע קבלן העבודה. העלויות הכרוכות בכך 

  מכרז.ה

ע"י נציג המועצה לפני התקנת מספור בתים על קירות בתים פרטיים ייבוצע תיאום עם בעל הבית 

  המלווה למטרה זו.

כל  .נזק שיגרם, בעת ההתקנה, למבנה, מתקן או תשתית, יתוקן באחריות ועל חשבון קבלן העבודה כל

  .יותקנו כשהם ישרים ומפולסיםכל השלטים  .התקנת שלט לקיר בנין תעשה באמצעות שבלונה

בשלטים בהם נדרשת עבודות חפירה לשם ביסוס, פתיחת מדרכות, הכנה מיוחדת, התחברות לתשתית 

עירונית וכדומה, יש לבצע תיאום עם הרשות המקומית בשלב טרום יצור. במקרה זה, לא תתבצע 

ת עבודות החפירה, הביסוס, למען הסר ספק, כל עלו .התקנה, ללא תיאום ואישור של המועצה המקומית

טווח  .פתיחת מדרכות סגירתן, והחזרת השטח או המתקן לקדמותו, תהיינה כלולות במחיר ההתקנה

בגמר  .ימים טרם מועד ההתקנה עם מזמין העבודה 3השעות המדויק להתקנה ספציפית יתואם עד 

ים של צילומים ההתקנה באחריות הזוכה לצרף לחשבונית את המסמכים הבאים: קבצי דיגיטלי



הצילומים יהיו ברורים ומלאים של השלט במבט מרחוק, ותקריב של  .המשקפים את אופן ההתקנה

   .הרכיבים המרכזיים

 .קבלן העבודה יהיה אחראי לקבל מהקונסטרוקטור את אישורו בכתב ובחתימתו לתקינות ההתקנה

מסמכים הנדרשים בגמר קבלן העבודה יהיה אחראי להעביר אישור זה לרשות המקומית ויתר ה

בשלטים הכוללים מערכת חשמל ותאורה, לאחר ההתקנה, תבוצע בדיקת תקינות למערכת   .ההתקנה

ע״י חשמלאי בודק מוסמך מטעם הזוכה, שיאשר את תקינות פעולת מערכת החשמל של השלט לאחר 

  ת. אישור זה יועבר לרשות המקומי ,ההתקנה

  לכל שלט שהותקן. ילת ׳אחריות המוצר׳יום ביצוע ההתקנה, יהיה המועד לתח  

  :אחריות מוצר

האחריות תכלול כל תיקון מפגם או ליקוי  .שנים  3כל שלט חדש שיותקן יהיה בעל אחריות מוצר למשך   

האחריות תחל  .האחריות עבור רכיבי החשמל תהיה בת שנה אחת .בתהליך, תכנון, יצור והתקנת השלט

האחריות לא תחול במקרה של השחתה, אירוע תאונתי, בלאי טבעי,  .ביום ביצוע ההתקנה של השלט

  .אירוע חריג, כח עליון וכדומה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  גמא לשלט הכוונה  וד

  

  מ"מ  2ע"ג אלומניום לוחית 

 M3של חברת   DIAMONDקע לבן מחזיר אור פלורסנטי מסוג ר

 M3הדפסת משי משני צבעים, הצבעים שקופים מתוצרת 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מספר בית שלט דוגמא ל

  

  מ"מ 200/250גודל 

  מ"מ  2ע"ג אלומניום 

 M3של חברת   DIAMONDקע לבן מחזיר אור פלורסנטי מסוג ר

 M3הדפסת משי משני צבעים, הצבעים שקופים מתוצרת 

 

 

 

  

 


