
                                מדינת ישראל
                        

1 

 

 

 

 

  

 

 

 מתחלף שילוטלתכנון פונקציונליות הנחיות 

 ציבורית תחבורהב

 0.8 רסהיג

   1824 אוגוסט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                מדינת ישראל
                        

2 

 

 כללי רקע .1

 מדיניותו במסגרת, ציבורית תחבורה בתחנות מתחלף שילוט התקנת מקדם )"המשרד"( התחבורה משרד

 תחום את להסדיר המשרד בכוונת. לנוסע השירות רמת ושיפור בישראל הציבורית התחבורה לקידום

 הטכני במישור המתמקדים רגולציה וכללי דרישות, הנחיות קובץ באמצעות בישראל המתחלף השילוט

 .זה במסמך ומפורטים

, המשרד מבחינת השלט לאישור סף תנאי שהן, בסיס דרישות המפרט מסמך הוא, כמשמעו, זה מסמך

  .אלו בדרישות העומד הספק מול חוזית להתקשר למזמין המאפשר

 .התחבורה משרד באתר יפורסם שיאושר השלט דגם

 גרסאות ניהול עקרונות .2

 האינטרנט באתר יפורסמו עדכניות גרסאות. התחבורה משרד למדיניות בכפוף לעת מעת מתעדכן זה מסמך

 מועד לאחר שיבוצעו השילוט למכרזי תקפה תהיה היא חדשה גרסה פרסום עם. התחבורה משרד של

 במידה(, 6.0, 5.0, 4.0) לנקודה שמשמאל הספרה שינוי תוך מתפרסמים מהותיים עדכונים. הפרסום

 גרסה בכל(. 4.1,4.2) לנקודה שמימין הספרה בשינוי מתפרסמת הגרסה בלבד קטנים עדכונים ונדרשים

 .7.0 גרסה היא זה למסמך הקודמת הגרסה. שפורסמה הקודמת רסההג מהי יובהר שתפורסם

   הגדרות .3

 זמן חיזוי נתוני וכולל שעה בכל פעמים של רב מספר המתעדכן לציבור מידע - אמת בזמן מידע .3.1

 .או לרציף לתחנה מסוימת נסיעה של הגעה

 המוצב מתקן –"( אלקטרוני שלט" או" שלט" או" מידע שלט" או) בתחנה מתחלף שילוט .3.2

 :הפחות לכל כולל המתקן, לציבור אמת בזמן מידע ומציג בתחנה

 זה מסמך, תצוגה יחידות מספר כולל והשלט במידה. טכנולוגיים מאפיינים בעל תצוגה מסך .3.2.1

 ".מסך"-כ ביחד כולן של לצירוף מתייחס

 .מאפשר הצגת המידע לציבור בשני צדדיו –דו כיווני  מסך תצוגה  .3.2.1.1

 .מארז .3.2.2

 .עמוד .3.2.3

 . מצבר/  כוח ספק .3.2.4

 ידי על ומתוחזק המסופק, ותקשורת תוכנה, חומרה התקני אוסף –"( ערכה" או) שלטים ערכת .3.3

וממשקים לקבלה  תקשורת התקני, ניהול שרת לפחות זה ובכלל, זה למסמך המשיב הספק

  הערכה.  לעיל" שלט" להגדרת בהתאם שלטים וקבוצתוהעברת מידע ממרכז השלטים 

 ממרכז שמשודר כפי לציבור אמת זמן מידע והצגת שלטים למרכז התממשקות מאפשרת

 . השלטים
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 ונתונים מידע  מקבל אשר, מידע ושידור ריכוז מוקד -(  או "מרש"ל" "מרכז" או) שלטים מרכז .3.4

 בהתאם פועל המרכז. לערכת שלטים אותם ומפיץ התחבורה משרד של הנתונים ממרכז

 ידי על לכך שהוסמכו רשות או ארגון י"ע ומופעל התחבורה משרד שהגדיר ולהנחיות לתקנים

 . התחבורה משרד

 . נתון ברגע בשלט המסך תצוגת – דף .3.5

 אלכסוני בקו או מתחת או מעל מופיע לא תו שאף כך, ורצופה אחת בשורה תווים רצף – שורה .3.6

 .למשנהו

  .ר"מ/בקנדלה נמדד  אשר שטח ליחידת אור עוצמת של מדד –( בהירות)  בהיקות .3.7

היחס בין הבהיקות המרבית )הבהירה ביותר( לבהיקות המזערית )הכהה  –יחס ניגודיות  .3.8

 ביותר( שהמסך מאפשר. 

 .מרכב תחבורה ציבורית )אוטובוסים( תחנה לאיסוף נוסעים והורדתם –  תחנת אוטובוס .3.9

 רכבת או תחתית רכבת, רכבת בתחנת מסילה לאורך נוסעים למעבר המיועד משטח - רציף .3.10

  .קלה

 .ערכת השלטים את המספק גורם – ספק .3.11

 .כולו או רק את המסך )כהגדרתו לעיל( השלט את המייצר גורם – יצרן .3.12

 ספקי של לשרתים השלטים מרכז שרת בין ממשק -C2S (Center To Supplier ) פרוטוקול .3.13

 .השלטים

 

 מחייבים  מסמכיםאחריות ו .4

 

 מחייבים מסמכים 4.1

 

  יכולות על הצהרה, המוצר על נתונים הכולל, נציגו ו/או היצרן י"ע שיימסר מסמך כל 4.1.1

 .מחייב כמסמך הסופית בגרסתו יחשב - התחבורה משרד לפניית הבהרה/מענה, וביצועים

 לא הצהרה/  סתירה/  סטייה יותר מאוחר בו ונתגלתה התחבורה משרד י"ע אושר שכבר שלט 4.1.2

 השלט לפסילת להביא עלולהדבר , הדרישות מסמך של מוטעה פירוש(/ חלקית או) נכונה

 .המוצע

 

 אחריות 4.2

 

 השלט ותכונות לנתוני היצרן ו/או הספק הצהרות לנכונות הכוללת שהאחריות, ומודגש מובהר 4.2.1

 . בארץ הספק על ומלא בלעדי באופן חלות, המוצג

יובהר, כי האחריות לבדיקת תקינות ובטיחות המרכיבים הטכניים והטכנולוגיים של העמוד,  4.2.2

הגוף השלט, המרכיבים האלקטרוניים, המרכיבים החשמליים וכל מרכיב אחר, חלה על 

 .ו / או ספק השלט  המזמין את השלט
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 יסוד עקרונות .5

 

 .התחבורה משרד ידי על לכך שהוסמך גורם ידי על ותתוחזק תותקן, תסופק שלטים ערכת 5.1

 אחד שלטים למרכז תשויךשלטים  ערכת כל. בלבד ואליה אחתשלטים  לערכת ישויך שלט כל 5.2
  .בלבד ואליו

במסמך ""הנחיות לתכנון והפעלה  שמוגדר כפי השלטים מרכז מול ממשק לפתח נדרש הספק  5.3

 על השלטים ממרכז אישור התחבורה וכן, להציג  למשרד)בגירסה אחרונה(  של ערכת שלטים"

, דעות חילוקי של מקרה. בC2Sבדרישות המסמך ופרוטוקול  עומדת המוצעת שהערכה כך

 .זה לעניין האחרון הפוסק הינו התחבורה משרד

שבכוונתו  אמצעי או דגם כל על וחלות שלטיםהערכות  ספק את מחייבות זה מסמך הנחיות 5.4

 .6.3 -ו 6.2 סעיפים למעט מסוים טכנולוגיה לסוג ייחודיות אינן ההנחיות.  לספק

 שיידרשו כפי אחרים אישורים או/ו היצרן אישור את מהדרישות אחת לכל להציג נדרש הספק 5.5

 .בדרישה עמידתו על, הרלבנטיים הבדיקות במסמכי

 התחבורה משרד עשוי ספציפיים פרויקטים אישור במסגרת כאשר, לעת מעת יתעדכן המסמך 5.6

 .הפרויקט לצרכי בהתאם נוספות דרישות להציג

 נוספים ותנאים דרישותעשוי להעמיד  התחבורה משרד, זה במסמך לאמור בנוסף כי, יובהר 5.7

(SLA וכדומה )השלטים תוערכ וניהול תחזוקהה לעניין. 

ימוקמו באותו מיקום פיזי של מרכז  שלטיםת ובאפשרות משרד התחבורה לקבוע כי ערכ 5.8

 השלטים, משיקולים טכניים של תקשורת ותמיכה בחומרה.
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 (המסך) התצוגה מרכיב דרישות .6

 

 כלליות טכניות דרישות 6.1

 

 שעה בכל המרכזי מהציר מעלות 60 של בזווית בו המוצגים הנתונים זיהוי יאפשר המסך 6.1.1

 ידי על תענה השתקפות למניעת הדרישה. חיצונית השתקפות מניעת תוך היממה משעות

     החיצוני המשטח של" מט-שקוף" ציפוי באמצעות ו/או המסך טכנולוגית באמצעות הספק

(reflection coating-Anti ,)אחר טכני פתרון כל או. 

 (.sticking image) תמונה הדבקות של תופעה תיווצר לא שיסופק במסך 6.1.2

 .הרץ 60  -מ יפחת לא במסך התצוגה ריענון קצב 6.1.3

 . לדף שניות שתי על יעלה לא ההחלפה זמן: מידית אינה הדפים החלפת בהם במסכים 6.1.4

 התאורה לרמת בהתאם וזאת לפחות בהיקות רמות ארבע שלאוטומטי  שינוי יתאפשר 6.1.5

 (.הסביבתית האור רמת את הדוגם אור בחיישן שימוש ייעשה) השלט בסביבת  החיצונית

 .ואנגלית ערבית, עברית: שפות בשלוש אלפאנומרית תצוגה יאפשר המסך 6.1.6

 :כאשר, לפחות שורות בארבע מידע הצגת יאפשר המסך 6.1.7

 מגובה התו. 20% -א יקטן ממ"מ ובעובי של 25 –גובה תו מזערי )אות(  6.1.7.1

 מגובה התו. 20% -א יקטן ממ"מ ובעובי של 34 –גובה תו מזערי )ספרה(  6.1.7.2

אותיות וספרות צרות המורכבות מקו אחד מגובהן.  60% -רוחב האותיות לא יקטן מ 6.1.7.3

 מגובה התו.  20% -)כגון: י, ו, ן( , יהיו ברוחב שלא יקטן מ

 מ"מ לפחות. 4מ"מ לפחות.  מרווח בין ספרות:  3מרווח בין אותיות:  6.1.7.4

 . הספרות מגובה 60% לפחות :שורות בין מרווח 6.1.7.5

  קבוע ופןבג, קריא באופן, בשורה רציפים תווים 22 לפחות של הצגה תתאפשר  6.1.7.6

 24 כ"בסה כלומר) לשוליים כיוון מכל תו לרוחב בנוסף וזאת, הבא בסעיף כהגדרתו

 (.תווים

 : סוגים משני, גופנים במגוון יתמוך המסך 6.1.8

 .כמו בדוגמה זו .משתנה תווים בין מרווח, קבוע הוא תו לכל השטח – קבוע גופן 6.1.8.1

 (.יותר מקובל) אחיד תווים בין מרווחוה, משתנה תו לכל השטח – יחסי גופן 6.1.8.2

 י"עפ,  מ"מ  45 יהיה שגובהם, סמלים שלושה  יוצגו, העליון בחלקה, המסך שסביב במסגרת 6.1.9

 :הבא הפירוט

 

  .אוטובוס בצורת סמל יוצג, הקו מספר את המציג, הימני לטור מעל 6.1.9.1

 .חץ בצורת יוצג סמל, הנסיעה יעדי את המציג, האמצעי הטור מעל 6.1.9.2

 .שעון בצורת סמל יוצג, המשוער ההגעה זמן את המציג השמאלי הטור מעל 6.1.9.3
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 .היממה משעות שעה בכל הסמלים זיהוי יתאפשר

 המידע. ראייה וכבדי לעיוורים קולי מידע העברת המאפשר טכנולוגי אמצעי יכלול השלט 6.1.10

 בשפות, החיזוי בטווח הנסיעות לכל, המשוער ההגעה וזמן הקו מספר את יכלול שיועבר הקולי

 .העמוד על שיותקן לחצן י"ע יופעל הטכנולוגי האמצעי. וערבית עברית

 זהה יהיה המוצג המידע. השלט צידי משני זמנית בו המידע הצגת תתאפשר כיווני דו בשלט 6.1.11

 .הצדדים בשני

 

 LED מסוג בטכנולוגיה ממסך פרטניות דרישות 6.2

 

 .מ"מ 4:  מותר מרבי(  LED נורת קוטר) פיקסל גודל 6.2.1

6.2.2 Pitch (פיקסלים מרכזי בין מרחק :)בודד פיקסל מגודל 200% על יעלה לא. 

 . 1:20  -מ גדול:  ניגודיות יחס 6.2.3

 (. כהה רקע על הכיתוב)  לבן/צהוב או כתום/צהוב היהי LED -ה תאורת צבע 6.2.4

 עבור L1 קטגוריה( 4b  טבלה 7.3 סעיף) EN12966 בתקן כנדרש בהיקות ברמת יתמוך המסך 6.2.5

. עבור צבע אחר שיוצע ע"י הספק יהיה צורך בעמידה בטבלת התקן הרלבנטי /כתוםצהוב צבע

 .התחבורה משרדלו, וכל זה בכפוף לאישור 

 

 LCD  מסוג בטכנולוגיה ממסך פרטניות דרישות 6.3

 

 .מ"מ  X 2.5  2.5:   מותר מרבי פיקסל גודל 6.3.1

6.3.2 Pitch (פיקסלים מרכזי בין מרחק:) 

 .בודד פיקסל מגודל 160% על יעלה לא: אופקי 6.3.2.1

 .בודד פיקסל מגודל 200% על יעלה לא: אנכי 6.3.2.2

 : הבאים הערכים לפי יהיה במסך ניגודיות יחס 6.3.3

 .LCD FSTN שלטי עבור 1:6 6.3.3.1

 .chLCD  שלטי עבור 1:10 6.3.3.2

 .LCD Transflective  שלטי עבור 1:40 6.3.3.3

 .LTN LCD  שלטי עבור  1:100 6.3.3.4

 יבחנו אחרות אפשרויות) כהה רקע על(  Amber" )אמבר" צהוב בטקסט בתצוגה יתמוך המסך 6.3.4

 (.התחבורה משרד י"ע העניין י"עפ ויאושרו

 

  



                                מדינת ישראל
                        

7 

 

 

 ומרכיביו מהשלט פיסיות דרישות .7

 

 60 פלוס עד 15 מינוס של חיצונית טמפרטורה בטווח זמן לאורך עמדוי ומרכיבי כל על השלט 7.1

 .שעות 15 של)לא בצל(  ישירה שמש ובקרינת צלסיוס מעלות

 981ישראלי  בתקן מוגדרות IP דרגות. לפחות IP54 ברמת הגנה יקנה השלט מארז 7.2

(EN60529 .) 

 . ס"מ 210-230גובה בסיס השלט המותקן על העמוד מגובה הרצפה יהיה  7.3

 .העין מן וסמויים מכוסים יהיו בשלט החשמל וכבלי החשמליים החיבורים כל 7.4

 העמוד  של החיצוני המעטה כי להוכיח יידרש הספק. גרפיטי-אנטי בחומר יצופו והעמוד  השלט 7.5

 .גרפיטי עליו לבצע מאפשר  אינו  והשלט

-הפוטו הלוח של הסיבוב  זווית/ הטיה תתאפשר(, סולארי) וולטאי-פוטו התקן בעלי בשלטים 7.6

 זווית עד הטיה תתאפשר האנכי בציר.  מעלות 360 -ב( למדרכה המקביל) האופקי בציר וולטאי

מציר העמוד בהיבט האנכי  מעלות 10-15  של הטיה בזווית עצמו יותקן השלט .מעלות 45 של

(vertical) המדרכה לכיוון.  

 יצוידו, למצבר או/ו הרשת במתח מחושמלים לחלקים נגישות המאפשרות תא דלתות/מכסים 7.7

 תתאפשר באמצעותם ורק לפתיחתם מיוחד בכלי או במפתח שימוש המחייבים נעילות/בסגרים

 .משתמשים לרשימת התראה תשודר,  דלת או מכסה פתיחת של במקרה. כאמור נגישות

 

 

 שלטהת הצב .8

  

  הצבת השלט אופן 8.1

 בתחנות אוטובוס 8.1.1

, האוטובוס מגיע שממנו בצד, לסככה מחוץ עמוד ג"ע יוצב השלטבתחנות אוטובוס  8.1.1.1

 .הנוסעים כלפי מכוון התוכן את המציג כשהצד

 השלט מסך: בשלט הצופה של הראיה בקו הפרעות תהיינה לא שבו באופן יוצב השלט 8.1.1.2

 כגון סביבתיים עצמים של הפרעה ללא, לפחות מטר 6 של ממרחק בבירור יראה

  .וכדומה תאורה עמודי, צמחיה

 הסככה מדופן לפחות מטר 3 של במרחק יותקנו והשלט העמודבתחנות אוטובוס  8.1.1.3

  80 תאורה ועמודי שפה מאבן והשלט העמוד מרחק. במדרכה חופשי מעבר ויובטח

 .לפחות מ"ס

  הקרקע. פני מעל יבלוט לא  לריצוף מתחת הבטון יסוד 8.1.1.4

 רציפי הרכבת הקלהב 8.1.2

 בצורה המציגה את התוכן כלפי הנוסעים.בניצב לרציף, ברציפי רכבת קלה השלט יוצב   8.1.2.1
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 השלט מסך: בשלט הצופה של הראיה בקו הפרעות תהיינה לא שבו באופן יוצב השלט 8.1.2.2

 כגון סביבתיים עצמים של הפרעה ללא, לפחות מטר 20 של ממרחק בבירור יראה

 . וכדומה תאורה עמודי, צמחיה

 מרחק. ברציף חופשי מעבר כך שיובטחיותקנו  והשלט ברציפי הרכבת הקלה העמוד 8.1.2.3

 לפחות. מ"ס  80 תאורה ועמודי שפה מאבן והשלט העמוד

 . הקרקע פני מעל יבלוט לא  לריצוף מתחת הבטון יסוד 8.1.2.4
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 כלליות דרישות  9.1

 :הבאות האפשרויות בשתי תתאפשר השלט הזנת 9.1.1

  .וולטאי-פוטו לוח י"ע חשמלית הזנה 9.1.1.1

 .הארצית החשמל רשת י"ע חשמלית הזנה 9.1.1.2

     ההזנה למקור חיבור ללא לפעול יוכל השלט: נטענת סוללה של גיבוי יתאפשר האופנים בשני 9.1.2

 . אמת בזמן עדכני מידע הצגת המשך תוך, לפחות יממות 3 במשך

 צורך ללא, תנוחה בכל להתקנה הניתן, אטום מצבר יהיה(: נטענת סוללה) בוייהג מצבר 9.1.3

 .המצבר חיי אורך לכל תחזוקה או באוורור

 

 וולטאי-פוטו לוח י"ע הזנה  9.2

 באופן המוכיח שיוגדר ע"י משרד התחבורה, פורמט פי על" אנרגיה מאזן" חישוב יציג הספק 9.2.1

 מלאה טעינה על שמירה תוך, השלט של ורצופה תקינה לפעולה החשמל הזנת יכולת את מעשי

אשר  סביבה על פי פרופיל הפעלה ופרמטרים נוספים כמו תנאי יחושב המאזן .הגיבוי מצבר של

   המשרד.יוגדרו ע"י 

 קיצון ובתנאי, רצופים ימים שלושה למשך הגיבוי מצבר י"ע השלט הפעלת של קיצון במקרה 9.2.2

  .הימים שלושת בתום לפחות 20% של אנרגיה קיבולת עם ישארי  המצבר ,אוויר מזג של

  . ר"מ 0.7  על יעלה לא  וולטאי-הפוטו הלוח שטח 9.2.3

 של מלאה חוזרת טעינה תובטחוולטאית -שה ימים ללא הזנה פוטוולאחר פריקה של של 9.2.4

   .בישראל ממוצעת חורפית שמש בקרינת, יממות שלוש על יעלה שלא זמן בפרק המצבר

 

 

  

 

 


