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 4106 ספטמבר                                              

                                                         

 

 ציבורית תחבורהבמתחלף  שילוט לתכנוןליות פונקציונ הנחיות

 טבלת בדיקות - 1.:גירסה 

 

מסמך זה מיועד להנחות את ספקי השלטים המגישים ציוד לאישור משרד התחבורה בדבר המסמכים והאמצעים 

 .היישוםו השלט בשלב האישור לקיום הבדיקה ואישור הנדרשים

 

 בשלב היישוםדרישות  בשלב האישורדרישות  סעיף

תרשים תרשים ארכיטקטורה.   – הצגת מסמך 7.5

שימחיש ביצוע היכולות הנדרשות בהנחיות 

 .c2sערכת שלטים וממשק ויכולות 

 .אישור ממרכז השלטים - הצגת מסמך

 נציגי  2זיהוי הנתונים ע"י  - הצגת יכולת 8.0.0

המנהלת, בתנאי יום ובשעות בין הערביים 

 וזאת תחת תאורת שמש ישירה על השלט:

 א. תמונת המסך ללא השתקפות.

 מעלות מהציר המרכזי. 60של  הזווית צפייב. 

המנהלת,  נציגי  2זיהוי הנתונים ע"י  - הצגת יכולת

בתנאי יום ובשעות בין הערביים וזאת תחת תאורת 

 שמש ישירה על השלט:

 א. תמונת המסך ללא השתקפות.

 מעלות מהציר המרכזי. 60של  הב. זווית צפיי

 הצהרה על  מפרט יצרן הכולל –הצגת מסמך  8.0.4

 ."הדבקות תמונה" תהימנעו

 

מפרט יצרן הכולל קצב ריענון  –הצגת מסמך  8.0.5

 הרץ לפחות. 60 -התצוגה במסך 

 

זמן החלפת  הכולל מפרט יצרן  - הצגת מסמך 8.0.6

 .דפים

 2  הערכה על פי הסתכלות ע"י -הצגת יכולת 

 נציגי מנהלת.

 

פונקציה על קיום   הצהרת יצרן - הצגת מסמך 8.0.7

של שינוי אוטומטי של תצוגת  המסך בארבע 

בעזרת חיישן אור  לפחות רמות בהיקות

 .כמוגדר בדרישה

  2  הערכה על פי הסתכלות ע"י -הצגת יכולת 

כולל שעת   בשעות יום שונות מנהלתהנציגי 

 בין ערביים.

נציגי   2  הערכה על פי הסתכלות ע"י -הצגת יכולת 

    .כולל שעת בין ערביים בשעות יום שונות מנהלתה

  בשלוש שפות.הצגת טקסט  - הצגת יכולת 8.0.8

מפרט יצרן הכולל שרטוט טכני  - הצגת מסמך 8.0.9

וכמו כן כולל התייחסות לכל  עם מידות

 



                 מדינת ישראל                
                        

2/6  

 בשלב היישוםדרישות  בשלב האישורדרישות  סעיף

הדרישות המפורטות בסעיף זה לרבות הצגת 

תווים רציפים של האות "ר" כמפורט  24

 בדרישה.

 2הערכה על פי הסתכלות ע"י  – הצגת יכולת

 ת.מנהלהנציגי 

מפרט יצרן הכולל שרטוט טכני  - הצגת מסמך :.8.0

 .של תווים בשני סוגי הגופנים עם מידות

 2הערכה על פי הסתכלות ע"י  – הצגת יכולת

 של גופן קבוע / גופן יחסי. נציגי מנהלת

 

הכולל  /ספק יצרן מפרט - הצגת מסמך ;.8.0

 עם מידות וסוג הסמלים.שרטוט טכני 

 2הערכה על פי הסתכלות ע"י  – הצגת יכולת

כולל בדיקת נראות בשעות  ,נציגי מנהלת

 הערב/לילה.

 

שמיעה בשתי  הערכה על פי  – הצגת יכולת 8.0.01

 . נציגי מנהלת 2ע"י השפות,  

 לוודא:

 א. צלילות השמע.

הגעה  ב. המידע הקולי כולל מספר קו וזמן

 משוער.

 .קיום לחצן הפעלה בחלק הקדמי של העמודג. 

בחינת איכות השמע והנתונים  - הצגת יכולת

 הנשמעים.

הערכה עפ"י הסתכלות ע"י שני  -הצגת יכולת 8.0.00

 .נציגי מנהלת

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

 .מנהלת

8.4.0  

 

מפרט יצרן  למסך בטכנולוגיה  – הצגת מסמך

LED  הכולל שרטוט טכני עם מידות.  

הערכה עפ"י הסתכלות ע"י שני  – הצגת יכולת

  .נציגי המנהלת

 

מפרט יצרן  למסך בטכנולוגיה  – הצגת מסמך 8.4.4

LED  הכולל שרטוט טכני עם מידות.  

הערכה עפ"י הסתכלות ע"י שני  – הצגת יכולת

 .נציגי המנהלת

 

8.4.5 

 

יחס מפרט יצרן  הכולל  – הצגת מסמך

 .ניגודיות

 

 הצהרת יצרן על הצבע. –הצגת מסמך  8.4.6 

כמפורט  LED -צבע תאורת ה  –הצגת יכולת 

 בדרישה.

 

עמידה ל הצהרת יצרן  –הצגת מסמך  8.4.7

 .בדרישה

 

8.5.0  

 

מפרט יצרן  למסך בטכנולוגיה  – הצגת מסמך

LCD  הכולל שרטוט טכני עם מידות.  
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 בשלב היישוםדרישות  בשלב האישורדרישות  סעיף

הערכה עפ"י הסתכלות ע"י שני  – הצגת יכולת

  .נציגי המנהלת

מפרט יצרן  למסך בטכנולוגיה  – הצגת מסמך 8.5.4

LCD  הכולל שרטוט טכני עם מידות.  

הערכה עפ"י הסתכלות ע"י שני  – הצגת יכולת

 .נציגי המנהלת

 

מפרט יצרן  הכולל יחס  – הצגת מסמך 8.5.5

 .ניגודיות

 

 .יצרן על הצבעהצהרת  –הצגת מסמך   8.5.6

 צבע התצוגה   –הצגת יכולת 

  .נציגי מנהלת 2הערכה על פי הסתכלות ע"י 

 

 הצהרת יצרן  –הצגת מסמך   9.0

טווח טמפרטורות ועמידה בקרינת שמש 

 ישירה.

 

זיווד/מכונות  הצהרת מהנדס  – ךהצגת מסמ 9.4

בדרישה לאטימות ברמה  לאישור עמידה 

IP54. 

 

שאושר ע"י  העמודמפרט  -הצגת מסמך  9.5

שרטוט טכני עם  הכולל משרד התחבורה, 

 ת.מידו

 2הערכה על פי הסתכלות של  –הצגת יכולת  

 נציגי המנהלת לגובה העמוד.

 בדיקה מדגמית לעמידה בדרישה. -  הצגת יכולת

 .העמודמפרט  -הצגת מסמך  9.6

 2הערכה על פי הסתכלות של  –הצגת יכולת  

 .לחיבורי חשמל סמוייםנציגי המנהלת  

 בדיקת עמידה בדרישה.   - הצגת יכולת

9.7 

 

 .מפרט חומר הציפוי –הצגת מסמך 

 שניהערכה על פי הסתכלות של  –הצגת יכולת 

יכולת ביצוע גרפיטי על -נציגי המנהלת  לאי

השלט / העמוד או ביצוע ניסוי  צביעה 

 ומחיקה.

 

טכני מפרט יצרן  כולל שרטוט  –הצגת מסמך  9.8

 .עם מידות

  - הצגת יכולת

נציגי  2הערכה על פי הסתכלות של  .1

המנהלת  ליכולת ההטיה בשני צירים 

 ללוח הסולארי.

נציגי  2הערכה על פי הסתכלות של  .2

 .המנהלת  לזווית ההטיה של השלט

בדיקה מדגמית לביצוע תהליך כיוון  -הצגת יכולת 

 מכני אופטימלי ללוח הסולארי.

 

הצהרת ספק על עמידה בכל  -הצגת מסמך  9.9

 הדרישות המפורטות בסעיף זה.

בדיקה ע"י שני נציגי מנהלת לקיום  –הצגת יכולת 

 כנדרש. ההתראהביצוע ויכולת  /נעילותהסגרים
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 בשלב היישוםדרישות  בשלב האישורדרישות  סעיף

מפרט יצרן  ליכולת הזנת  – הצגת מסמך 0.0.;

וולטאי והזנה -השלט בשתי צורות: פוטו

 חשמלית מהרשת.

 

הצהרת ספק על עמידה  –הצגת מסמך    0.4.;

 בדרישה.

 

הצהרת הצגת מפרט המצבר ו –הצגת מסמך  0.5.;

 היצרן על עמידה בדרישה.

 

;.4.0 

 

"מאזן אנרגיה"  הצגת  חישובי -הצגת מסמך

הכוללים א'  עפ"י הפורמט הנדרש בנספח 

חישוב תאורטי להוכחת יכולת     הזנת  השלט 

 .הגיבוי לפעולה תקינה תוך טעינת מצבר

 

"מאזן אנרגיה"  הצגת  חישובי -הצגת מסמך 4.4.;

, הכוללים א'עפ"י הפורמט הנדרש בנספח 

חישוב תאורטי להוכחת יכולת פעולת השלט 

בתנאי קיצון עם מצבר הגיבוי ופריקתו עד 

 3מהקיבולת לאחר  20%למינימום מותר של  

 יממות.

 

:.4.5 

 

מפרט יצרן הכולל את שטח  –הצגת מסמך 

 .וולטאי-הלוח הפוטו

 

חישוב תאורטי עפ"י הפורמט  - הצגת מסמך 4.6.;

, להוכחת טעינה מלאה של  סוללת א'בנספח 

ארי   בפרק זמן מרבי הגיבוי ע"י הלוח הסול

 יממות. 3של 
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 נספח א'

 1.:הנחיות גרסה   –חישוב צריכת אנרגיה 

 

אנו מבקשים כי בנושא מאזן האנרגיה   8.0כחלק מתהליך האישור של שלט לפי ההנחיות בגרסה  

על פי ההנחיות שלהלן.  8.5.4, ו 8.5.2, 8.5.1תעבירו את החישובים הנדרשים כמענה לסעיפים , 

 "חישובי מאזן אנרגיה". את החישובים יש לבצע בגיליון האקסל 

 

 נתוני הספק מהסוללה:

 

 = P total... א.  הספק הסוללה המוצעת לשימוש  )וואט שעה(................

: ...................  (P total= P1 0.95טעינה : ) 95%ב.  חישוב הספק הסוללה על בסיס 

 .וואט שעה

)ימים חריגים במשך חיי המצבר הגורמים  C˚50בגלל סביבת עבודה  % Xג.  הפסד 

 לירידה ביעילות שלו(:

P2= (1-X)*P1  = …………………………..(watt hour)                            

 )פריקה מקסימלית מותרת( : 0.8 -ד.  התוצאה המתקבלת בסעיף ג' תוכפל ב

                                       (watt hour) ..................0.8 P2 =   =P active  

הוא ההספק המעשי "נטו"  )וואט שעה( שהסוללה "יודעת" לספק.   (P active)התוצאה בסעיף ד' 

 תוצאה זו תשמש כבסיס להמשך החישובים.

 

 שעות: 24נתונים לחישוב צריכת אנרגיה ל 

 

 שעות 24צריכה קבועה של המסך ל  .א

 שעות )חורף( 13שעות פעילות בחשיכה  .ב

 שעות 6שעות בחשכה ללא פעילות  .ג

בשלט שבשימוש עבור הודעה המוגדרת  LEDה  צריכה בהתאם ל כמות – LEDבשלט  .ד
 תוים של האות 'ר' 22שורות של  4להלן: 

 הספק תקשורת מבוסס הנתונים הבאים:

 פעמים בדקה( 3שעות  20)3600 לשלט  כתיבות מספר .א

 עדכונים( 3600שניות לעדכון,  2.5דקות ) 150זמן תקשורת )שידור(  .ב

 חצי שעה )מצטבר, לא רצוף( – שעות 24הספק שמע מבוסס על זמן השמעת שמע ב  .ג

 תאורה, מאוררים וכד' –הספקים לאמצעים נוספים  .ד

 P reqסה"כ צריכת השלט ביום חורף טיפוסי יוגדר כ 
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 נתונים לחישוב הספק מופק מלוח סולארי

 

 חישוב ההספק המופק מהלוח הסולארי יתבסס על הנתונים המתקבלים מהאתר 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=africa 

 )תל אביב( בחודש דצמבר או ינואר )הנמוך מבין השניים(. 32.085,34.781)מפת אפריקה(, במיקום 

 מעלות ובכיוון דרום.  50ל  40שעות( בהטיה של בין  10חישוב שעות תאורה בחורף )

 יש לכלול הפסדי המרה, התיישנות לאורך זמן וכד'. 

 P solarההספק שמוציא הלוח הסולארי אחרי כל ההפסדים, המרות וכד' מוגדר כ 

 

 חישובים נדרשים

 

קרי: האנרגיה הזמינה מהלוח הפוטו וולטאי  P reqגדול מ  P solarנדרש להראות ש   - 8.5.1סעיף 

 .גדולה מהאנרגיה הנדרשת לתפעול השוטף של השלט

קרי: השלט יכול לפעול יותר משלש  P req*3גדול מ  P activeנדרש להראות ש  – 8.5.2סעיף 

 .יממות על בסיס האנרגיה הזמינה מהמצבר

קרי: הפרש האנרגיה  P active*3קטן מ  (P solar – P req)נדרש להראות ש  – 8.5.4סעיף 

 הפנויה, לאחר התפעול השוטף, מספיקה למילוי המצבר בפחות משלש יממות.

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=africa
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=africa

