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 ישראל מדינת

  

 4102    אוגוסט  

                          

 תחבורה ציבוריתבלתכנון שילוט מתחלף  פונקציונאליות הנחיות       

 בדיקות לאחר התקנה

 

 

 כללי

המסמכים והאמצעים הנדרשים תכנית הבדיקות, מסמך זה מיועד להנחות את ספק השלטים בדבר  .1

 .לקיום בדיקה לאחר התקנת השלטים בשטח

תבוצענה בדיקות מדגמיות ואקראיות של שלטים המותקנים באתרים שונים ע"י נציגי המנהלת יחד  .2

 שתגובש לכל התקנה.מפורטת  עם נציגי  הספק, עפ"י תוכנית 

 טבלת הבדיקות

 

 הבדיקה הנדרש:להלן טבלת הבדיקות וציוד  .1

 הערות באחריות ציוד בדיקה נדרש דרישות בשלב שלאחר ההתקנה סעיף

התרשמות כללית מהמסך וזיהוי  – הצגת יכולת 1.0.0

 נציגי  המנהלת: 2הנתונים ע"י 

 א. תמונת המסך ללא השתקפות.

 מעלות מהציר המרכזי. 00ב. זווית צפייה של 

   

הדפים בתצוגה  הערכת קצב החלפת –הצגת יכולת  1.0.2

 .על פי הסתכלות ע"י שני נציגי המנהלת

   

הערכה של רמת הבהיקות על פי   -הצגת יכולת  1.0.5

           .נציגי המנהלת  2הסתכלות ע"י  

   

באזורים    בעברית.  ההצגהצגת יכולת:  1.0.1

שהוגדרו 

יוצג גם 

 בערבית

על  התרשמות כללית מהצגת המידע  - הצגת יכולת 1.0.7

-המסך והערכה ע"י נציגי המנהלת לתצוגת הטקסט

 גודל תווים, מרווחים.

   

הערכה של נראות הסמלים וגודלם  –הצגת יכולת  1.0.9

 .על פי הסתכלות ע"י שני נציגי המנהלת

   

בחינת איכות השמע והנתונים  - הצגת יכולת 1.0.01

 בעברית.הנשמעים 

באזורים   

שהוגדרו 

יושמע 

 גם

 בערבית
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 הערות באחריות ציוד בדיקה נדרש דרישות בשלב שלאחר ההתקנה סעיף

הערכה עפ"י הסתכלות ע"י שני נציגי  -הצגת יכולת 1.0.00

 .מנהלתה

   

בדיקת צבע התצוגה ע"י נציגי  הצגת יכולת:  1.4.2

 .המנהלת

   

בדיקת צבע התצוגה ע"י נציגי  הצגת יכולת:   1.3.2

 .המנהלת

   

בדיקה מדגמית ע"י נציגי המנהלת   - הצגת יכולת 1.0.0.0

 .להצבת העמוד

 מפרט העמוד

שאושר ע"י משרד 

התחבורה )כולל 

שרטוט עם מיקום 

 המצבר(

  ספק

בדיקה מדגמית ע"י נציגי המנהלת   - הצגת יכולת 1.0.0.4

 .למיקום העמוד )נראות, הסתרות(

 סרט מדידה

 )נגלל(

  מנהלת

 מיקוםבדיקה ע"י נציגי המנהלת ל  - הצגת יכולת 1.0.0.3

 ביחס למדרכה ולסככה. הצבת העמוד

 מדידהסרט 

 )נגלל(

  מנהלת

בדיקה  לעמידה בדרישות של יסוד   - הצגת יכולת 1.0.0.2

 .)שאיננו בולט מעל פני הקרקע( הבטון של העמוד

  ספק 

בדיקה מדגמית ע"י נציגי המנהלת   - הצגת יכולת 1.0.4.0

 .להצבת העמוד

מפרט העמוד 

שאושר ע"י משרד 

התחבורה )כולל 

שרטוט עם מיקום 

 המצבר(

  ספק

בדיקה מדגמית ע"י נציגי המנהלת   - הצגת יכולת 1.0.4.4

 .למיקום העמוד )נראות, הסתרות(

 סרט מדידה

 )נגלל(

  מנהלת

 מיקוםבדיקה ע"י נציגי המנהלת ל  - הצגת יכולת 1.0.4.3

 .רציףביחס למדרכה ול הצבת העמוד

 סרט מדידה

 )נגלל(

  מנהלת

בדיקה  לעמידה בדרישות של יסוד   - הצגת יכולת 1.0.4.2

 .)שאיננו בולט מעל פני הקרקע( הבטון של העמוד

  ספק 

 סרט מדידה בדיקה לעמידה בדרישה. – הצגת יכולת 7.3

 )נגלל(

  מנהלת

בדיקת עמידה על פי הסתכלות נציגי   - הצגת יכולת 7.2

 המנהלת  בדרישות ההתקנה.

   

של גרפיטי מהעמוד  כתיבה ומחיקה  - הצגת יכולת 7.5

 .והשלט

עט , מטלית וחומר 

 ניקוי

  ספק

  –הצגת יכולת  7.1

בדיקה שהלוח הסולארי מותקן בזוויות  .1

כפי  -כיוון דרום, אנכי-הנדרשות ) אופקי

שאושר בשלב האישור והיישום( ובהתחשב 

 בנתונים המקומיים ) צל, הסתרות וכו'(.

)כפי  בדיקה שהשלט מוצב בזווית הנדרשת .2

 סולם  .0

 מד זווית .4

 

 ספק

 ספק
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 הערות באחריות ציוד בדיקה נדרש דרישות בשלב שלאחר ההתקנה סעיף

 רה בשלב האישור והיישום(.שאוש

  -הצגת יכולת 7.7

בדיקה שכל המכסים והפתחים סגורים  .1

 ומוגנים עם מנעול כנדרש. 

בדיקה שכאשר פותחים את אחד הסגרים  .2

 נשלחת הודעה לרשימת משתמשים כנדרש. 

 

אמצעי לפתיחת  .0

 מכסים ופתחים

איש קשר  .4

 מטעם הספק

 

 ספק

 

 ספק

 

בדיקת המצברים המותקנים בעמוד  - הצגת יכולת 9.0.3

 סוג, תנוחה. –

  ספק מפרט מצבר

 

 

 


