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פתיחה

 מטרת מסמך זה, לתת הדגשים והשלמת הנחיות ומפרטים מרמת התכנון ועד מסירת הפרויקט.
 תכנון התאורה כפוף להנחיות הכללית ומתוך הדגשה על שמירת התקנים,

בטיחות וחיסכון באנרגיה.

חשוב לדעת

 מסמך זה לא בא להחליף את החוק או התקנים.
 אישור ואחריות תכנון התאורה באחריות המתכנן בלבד.

 יש לקבל את אישור המועצה לפני תחילת העבודה )גופי התאורה, עמודים, מיקום העמודים(
 לאחר אישור המועצה התוכניות יוחתמו בחותמת: “שיפוט שכונות, מאשר תוכניות חשמל“

תוקף האישור לשנתיים ימים לאחר מכן יש לקבל אישור מחדש.
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תכנון תאורת כביש

נכון ל-2012 תקן התאורה מדבר על מספר פרמטרים הכולל צפיפות תנועה, רוחב הכביש והמהירות המותרת. תקן 
13201 מדבר גם על נפח תנועה המתאים לאופי יישובי המועצה.

 1. יש לקחת בחשבון גובה העמודים ביחס לרוחב הכביש.
)בכבישים צרים יש להעמיד עמוד מתאים(

העמוד ימוקם בין חניות

2. העמוד יוצב לפחות 70 ס”מ מקצה א.ש ועד לחזית העמוד.      

 3. בכביש צר, יש להציב את הפנס מעל גובה כלי רכב )משאית( ע”מ שלא יפגע. הפנס יותקן בצמוד לעמוד.
העמוד יוצב במקום בטוח ע”מ שלא יפגע ובמידה שאין אפשרות, יש לסמן )אדום לבן זוהר( את העמוד ולבנות 

סביבו מגננה.

 4. עמוד תאורה שמוצב באדמת גן יהיה מוגבה לפחות 15 ס”מ מגובה אדמה סופית. 
  עמוד שיוצב בתוך אדמת גן יהיה בצמוד למדרכה ופתח השרות לכיוון המדרכה.

בכבישים פתח העמוד יהיה נגד כיוון התנועה

 5.  יש להציב את העמוד במקום בטוח לעבודת התחזוקה של חשמלאי 
)שיפועים, מדרגות, משטחי גומי(.

6. העמדת עמודי התאורה יעשו בשיתוף פעולה עם אדריכל נוף ע”מ שהעצים והגינון לא יפגעו באיכות התאורה.

 7. קוי התאורה לא יהיו ארוכים מ-400 מטר ממקור ההזנה 
 מצאנו שיש נחיתה בטיב הארקה של Ω 0.05  כל 100 מטר 

ברוב המקרים טיב הארקה במרכזיה Ω 0.9  לכן הקו מוגבל ל 400 מ’.

8. חובה לבדוק לפני התכנון מיקום עמודי תאורה קיימים באזור ולהתחשב בהם לצורכי כמות התאורה.

9. חובה לבדוק טיב הארקה, חתך כבל ומתח לפני התכנון לנקודה אליה מתחברים )עמוד או מרכזיה קיימים(.

כיוון פתח שרות
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10. אין לחבר במגש ציוד )עמוד תאורה( יותר משלוש חיבורי כבלים.

11. עמוד בו התחברו להמשך התאורה יש להחליף את מגש הציוד ולסדר את החיבורים.

12. קוטר עמוד תאורה במקום מגש הציוד לא יהיה פחות מ-”8 או  15/15 בעמוד מרובע.

13. מרכזיה: במרכזיית הדלקה יותקן שעון אסטרונומי )שיכוי של חב’ בראון( ומגען להפעלת התאורה במצבי ערב/
לילה.

14. אין להשתמש בממסר פחת כהגנה. 

15. אין לבצע איפוס במרכזיית החשמל.

16. ארון מונים יסופק ע”י חח”י. 

 PDF -ו AJI 17.  יש להגיש חישובי תאורה בקובץ

כולל אישור המתכנן

תאורה בשצ”פ

התאורה בשצ”פ מתייחסת לכל האזורים בהם אין גישה לרכב והתנועה בו להולכי רגל בלבד:

מתקני משחקים, מתקני ספורט )לחובבנים ולא תחרותיים( ואזורים לאירועים ישובים )פארקים, אמפיתיאטרון, 
דשאים(

גובה הפנס בכל תחומי השצ”פ יהיה מקסימום 4 מ’. העמודים יוצבו במקום ישר, נגיש ויציב.

מכיוון שאין דרך להכניס משאית במה לתיקון עמודי התאורה, כל טיפול בפנסים הנ”ל מתבצעים ע”ג סולם, לכן 
הגבלנו את גובה התקנת הפנס לארבע מטר בלבד.

יש לשים לב לא להציב עמוד 4 מטר ע”ג קיר כך שהפנס יהיה מעל 4 מטר גובה .

 גובה מקסימלי לפנס 4 מטר

 העמוד הוצב על קיר 
וגובה הפנס מהרצפה יותר מ - 4 מ׳
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תאורת שצ”פ, בטיחות

תאורה בשצ”פ משולב

תאורה בשצ”פ משולב שיש בו גם שבילי אופניים, מעברים מיוחדים, משטחי גלגיליות ומגרשי ספורט. במקומות 
הללו יש להיצמד להנחיות הבטיחות ולכמות התאורה המתאימה לפי המלצת יועץ הבטיחות והנחיות משרד השיכון. 

במקומות הללו מקובל להציב עמודי תאורה גבוהים. במידה ויותקן עמוד ופנס גבוה מ- 4 מטר, חובה  להכין דרך 
שרות למשאית במה לטיפול ותחזוקת העמוד והפנס.

עמודים במגרש ספורט 

עמודי התאורה במגרשי ספורט יהיו בגובה 10 מ’ ללא שלבי טיפוס העמודים. העמוד יהיה מחושב לעמוד ברוח 
חזקה מאוד ולעומס על הזרוע המיועד להעמסת 3 פנסים1000W  עם ציוד.

מכוון שברצוננו לחסוך באנרגיה ומכוון שברוב מגרשי הספורט בישובים המשחקים הם לחובבים בלבד, יש צורך 
בכמות תאורה המתאימה לקבוצות חובבים, לכן יש להסתפק בשני פנסי 400W על כל עמוד תאורה סה”כ שמונה 

 גופי תאורה למגרש. 
 יש להציב את עמודי התאורה במקום בטוח כך שהמשחקים במגרש לא יפגעו.

צריך להכין דרך גישה ברוחב מתאים למעבר משאית לטיפול במגרשי הספורט ושער דו כנפי ברוחב 2.7 מ’ ובגובה 
2.5 מ’ המאפשר כניסת המשאית לתוך המגרש .

לוח ההדלקה מחוץ ובצמוד לשער הכניסה למגרש.

בטיחות

 בזמן הקמת עמודי התאורה יש לתת את תשומת הלב לטיפול העתידי בעמוד והפנס.
הטיפול והעבודה בעמודים עד גובה פנס 4 מטר נעשה ע”י סולם בצורת האות A לכן עמודים שיוצבו כך שבזמן 

 הטיפול בהן יש חשש לביטחונו של המטפל לא יתקבלו!
אין להציב עמוד תאורה או נגישות לפנס במקום שהחשמלאי לא יכול לעבוד בצורה הבטוחה ביותר. )משטח גומי, 

 גרם מדרגות, מעל מקום גבוה, מאחורי מעקה בטיחות ועוד.(
יש לכוון הצבת העמוד במדרכה כשפתח השרות מכוון למדרכה. 

כמו כן, עמוד שמוצב באדמת גן, הדרך מהשביל לפתח השרות יהיה סלול.
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תאורת ביטחון

 תאורת הביטחון מתפקדת כמערכת עצמאית עם מרכזית מאור הכוללת אפשרות חיבור לגנראטור. 
תכנון תאורת הביטחון יהיה כפוף להנחיות פיקוד העורף ומחלקת הביטחון שבמועצה.

הדגשים של המועצה :

1. המרחק בין העמודים יתאים לקוטר/גודל הכבל ולתוואי השטח.

2. הכבל  לא יעבור מעל גדר הביטחון  )מכוון שהכבל עלול  להיפגע בזמן נפילה מהתלתלית(

3.עוגני העמוד יוצבו רק בתוך הישוב.

4. העמוד יוצב לפחות 60 ס”מ מהחלק הקרוב ביותר של הגדר. או  100  ס”מ מהגדר.

5. כל אביזר חשמלאי שירצו להוסיף לעמוד תאורה יעבור אישור המועצה. 

6. אין להוסיף שום אביזר) שקע,מצלמה וכו’( ע”ג עמודי העץ בו מורכב פנס.

7. יש לשקול הוספת תגבור ה” 0 “ במספר נקודות כהגנה על ציוד הפנס.

רשימת מעקב לבדיקת תוכנית תאורה 

שים לב : האם כתב הכמויות מתאים לתוכנית והמפרטים

רשימת מעקב לבדיקת תוכנית תאורה

חישוב תאורה לכל הפרויקט
כמות אור ביציאה משבילים לכביש 

פרטי עמוד ומגש ציוד
פרטי פנס 

תוכנית מרכזיה
תוכנית תאורה 

גובה עמוד בכביש
גובה עמוד במדרגות ושצ"פ

התחברות לעמוד קיים 
התחברות למרכזיה קיימת 

מיקום עמוד באדמת גן 
חתך כביש ומיקום העמוד )בדגש על עמוד 4 מטר(
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כמות תאורה

כמות התאורה יחושב לפי הנחיות תאורה של מע״צ ומשרד השיכון ולפי התקנים המתאימים. יש לשים לב לתקן 
כמות האור בפסי האטה, מעברי חציה ועוד.

חיסכון באנרגיה

המועצה משקיעה מאמצים רבים בחיסכון באנרגיה, לכן, על מתכנן התאורה מוטלת האחריות כפולה מצד אחד 
 לעמוד בכל התקנים ומצד שני לצמצם ולחסוך באנרגיה.

המועצה שמה דגש במהלך הבדיקות והאישורים בחישובי התאורה, לכן לדוגמא בכביש שאוטובוס לא עובר, כמות 
 האור ע”פ הנחיות מע”צ יכולה להיות מופחתת.

לעומת זאת בצמתים, במעברים ובחיבור בין השבילים לכביש התאורה תוגבר התאורה לפי התקן.

תקנים

• תכנון התאורה על פי התקנים השונים  )כגון: 1862, 1862, 13201(, חוק החשמל, הספר הכחול, הנחיות משרד 
 השיכון, מע”צ והמועצה האזורית מטה בנימין.

 • חובה לאשר תוכניות לפני הפצה.
 • תוכנית שתאושר תהיה מוגבלת לשנתיים ימים ולאחר מכן יש לקבל אישור מחדש.

• תוכנית שתאושר תקבל חותמת אדומה: “שיפוט שכונות, מאשר תוכניות חשמל“

לא התייחסנו במפרט הזה  

 ל :  • דרך מקומות שבה מהירות התנועה גבוה 
       • שבילים ודרכים באזורי תעשיה. 

       • מעברים מיוחדים )כגון : מעבר מתחת לכביש( וחשוכים.  
      • מעברים ודרכים הצמודים לדרך תחבורתית או מסופי תנועה.

ביצוע

פיקוח

המפקח ומנהל הפרויקט הם הנציג המקצועי של המזמין בשטח הם אלה שאנו מצפים מהם לבדוק שכל ההנחיות 
יתבצעו.

• יש לוודא שהקבלן מקבל לביצוע תוכנית מאושרת עם חותמת: “שיפוט שכונות, מאשר תוכניות חשמל”

• מיקום סופי של עמוד התאורה בכביש יהיה רק לאחר בנית אבן שפה.

• עמודי התאורה יוצבו במקומות בטוחים.

• יש לקבל אישור הצבת עמודי התאורה מהמועצה.

• יש לבדוק שהיסוד ובורג היסוד מתאימים למפרט ודרישות המתכנן.

• על כל שינוי או סטייה מהמתוכנן יש לקבל אישור בכתב ממתכנן החשמל ונציג המועצה.



9

איפיון פנס או שווה ערך

 מתכנן החשמל מתבקש לאפיין פנס לפי מספר מאפיינים.
צרפנו טבלה עם מאפיינים רבים של הפנס, מתכנן התאורה יסמן את המאפיינים שנראים לו החשובים ביותר 

 לבחירת הפנס. יש להכין לפחות שתי אפשרויות של פנס בכתב הכמויות.
 פנס שווה הערך יהיה מתאים לערכים של הפנס המקורי לפי הטבלה של מתכנן התנועה.

לא יתקבלו פנסים שווי ערך מעבר למבחר שבכתב הכמויות. במקרים חריגים יאושרו פנסים שווי ערך על פי טבלת 
האפיון וחישוב תאורה חדש.

טבלה מאפייני פנס
לפנס יהיה יותר מגודל פיזי אחד באחידות צורנית המאפשר התקנה דומה בגבהים שונים.1
מעטפת הפנס עשויה מיציקת אלומיניום דל סיליקון המבטיח אחיזת הצבע לאורך זמן 2

)אחריות ל 10 שנים(.
הפנס מחובר לזרוע באמצעות מפרק מתכוונן המאפשר התקנה על ראש עמוד, התקנה 3

               .º30- +º0 צידית וכיונון
המפרק המכוונן מכיל מנגנון כיוונון סמוי המבטיח כיוון אחיד ויצב שלא זז עם הזמן.4
רמת מיגון הפנס לאבק/מים IP66 לתא הציוד והתא האופטי.5
תא משותף לאופטיקה והציוד לאבטחת איוורור מיטבי.6
אטמים מוזרקים עשויים חומר אפוי המונע התפוררות בתנאי טמפרטורה גבוהים.7
נועל קפיצי אוטומטי בעת פתיחת הפנס לתחזוקה.8
מגש ציוד פולימרי ומנתק זינה בפתיחת/ הפנס בידוד כפול.9

תא אופטי ורסטילי באמצעות כיוונון בית מנורה ושימוש בסידרת רפלקטורים מאפשר 10
התאמה אופטימאלית.

האחזקה מעל הפנס ללא שימוש בכלי עבודה. 11
פרטי יצרן וארץ יצור מוטבע על גבי הפנס.12
בתחתית הפנס תודבק מדבקה גדולה וברורה – גודל הנורה.13
אספקת הפנס מלווה בחישובי תאורה שנעשו ע«י היצרן  או מי מטעמו.14
ספק הפנסים בארץ15

     א.נציג מורשה של היצרן בישראל
     ב. יכולת לוגיסטית והנדסית מוכחת ב- 5 פרויקטים דומים בארץ

תקן אישור מת״י או תקן לאומי דומה.16
17.CUT OFF פיזור פוטומטרי
נורות הפנס יהיו ״רגילים״ ומותאמים לכל גוף תאורה באותו גודל.18
אחריות ספק היצרן בארץ מקבילים יצרן הפנסים.19

א. גוף תאורה+צבע 10 שנים.
ב.  ציוד 5 שנים.

ג.  נורה לפי נתוני היצרן.
ד. אספקת חלקי חילוף 15 שנה.

מפרט נורה
אורך חיי הנורה

שעות עבודה
כמות הארה

נורה מסוג
ארץ יצור
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מסירת פרויקט התאורה למועצה

תיק מסירה :

 עמודי התאורה במטה בנימין סומנו במספר זיהוי בעל מספר ספרות.
 העמודים סומנו ע״ג מפות כולל נקודת נ”צ ופרטים נוספים.

מתחילת שנת 2013 יש להגיש את תוכניות העדות ופרטי העמודים ע”ג דיסק שיתאמו למערכות JIS שיש במועצה 
 האזורית מטה בנימין.

בנוסף יש להגיש טבלה באקסל עם כל פרטי העמוד כולל תמונה עם מספר העמוד:

מספר מס״ד
עמוד

שם 
הרחוב/
שכונה

מחובר 
למרכזיה 

מס׳

גובה 
עמוד

גודל 
נורה

נ.צ. 
מקום 
העמוד

 L.T
בעמוד

צבע 
פנס/ 
עמוד

תמונההערות

1

לפני קביעת מועד למסירה באתר וע״מ להקל על התהליך. 

יש להגיש תיק מסירה לפי ההנחיות הבאות

סט תוכניות שאושרו בשיפוט השכונות1
אישור בודק מוסמך כולל הטבלה המצורפת2
אישור חח״י להתחברות המרכזייה3
תוכנית עדות חתומה + דיסק בתוכנה מתאימה למערכת JIS+טבלה4
מפרט פנס, נורה5
אישורים לכל השינויים6

סיור ומסירה באתר :

ע”מ שניתן יהיה לבדוק את טיב העבודה יש להביא 

במת הרמה תקנית לבדיקת הפנסים1
חשמלאי מלווה לפתחת וסגרת עמודים וברכות בקרה2
בדיקת עומס וחלוקת פאזות3
בדיקת מצב לילה במקומות החשובים4
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רשימת מעקב למסירה

דוח מעקב למפקח 

תאריך:___________

שם הפרוייקט היישוב:______________

שם הקבלן המבצע:________________

אישור ביצועאישור תכנוןתאורמספר

תוכנית תכנון מאושרת ע"י המועצה עם חותמת  "שיפוט שכונות"1
תוכנית עדות על רקע תכנון2
מפרט עמוד, מגש, פנס, שבתכנון3
מספור עמודי תאורה ומרכזיה )המספרים יסופקו ע"י המועצה(4
גישה בטוחה לעמוד 5
עמוד באדמת גן )15 ס"מ מעל גובה אדמת גן(6
יש לוודא שהותקנו כפפות בקצה הכבל7
ציפוי זפת חם ע"ג כל האומים בבסיס העמוד עד 5 ס"מ מעל 8

הריצוף
הגנות לעמודי תאורה )כולל עמוד 4 מ'(9

בדיקת המצאות כל האומים על יסוד העמוד10
גובה פנס בשצ"פ עד 4 מטר11
השלמת המרווח בין בסיס העמוד ליסוד12
יש לוודא שהותקנו שרשרות בין העמוד למכסה13
14 LT בדיקת
איזון פאזות15
אישור בודק - עם התייחסות גודל נתיך הגנה על המעגל שיתאים 16

לתקן ללולאת התקלה
בורר במצב לילה, התאורה תישאר בנקודות חשובות שהמתכנן 17

הדגיש )צמתים, מדרגות, מעבר חצייה ועוד(
בדיקת חלוקת RST בחלוקה של עמודי התאורה18
בדיקת חלוקת עומס על הפאזות19
אישור יצרן עמודי התאורה20
אישור יצרן/יבואן גופי תאורה21
אישור חח"י 22

 0.05 Ωהארקה כל 100 מטר  LT 
.32 A  מתאים למאמ"ת  Ω1.05=Ω0.25  )מטר )16 עמוד Ω0.8 + 500  לדוגמא אם התחלנו
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דוח בודק

להלן דרישות הבדיקה

בתום עבודות החשמל יש לבדוק תקינות כל המערכת, את המערכת החשמל יבדוק, בודק מוסמך המתאים לגודל החיבור, 
הבודק יבדוק את כל מערכת החשמל ואת כל עמודי התאורה.

כמו כן הבודק נדרש לבדוק שהעבודה בוצעה ע”פ התכנון וזה בנוסף לבדיקות שהבודק מחויב ע”פ התקן )כולל חתך: כבלי 
החשמל, הארקה, כבל הזנה לעמוד תאורה( 

יש להוסיף ולהשלים על דוח הבודק את הטבלה הבאה:

דו”ח בודק 

פרטי הבודק

מס‹ טלפוןשם הבודק
מספר רישיוןסוג רישיון
האתר הנבדקשם הישוב

תיאור העבודה  ___________________________________________________

_____________________________________________________                  

פרטי המקום הנבדק

מעגל מס׳
גודל וסוג 

המא״ת 
עומס בזמן הדלקה-  

A
הערותLT בסוף קו

מאשר, המתקן נימצא תקין ועומד בתקן החשמל

)  1.39 Ω  B 25 מסוגA  ע”פ הספר של דונויבסקי  מאמ”ת(

ונמצא מתאים לתכנון

חתימת הבודק   ______________            תאריך בדיקה _____________________

בדיקת עמודי תאורה 

בנוסף לדרישה מבודק החשמל

ע"מ להקל על המסירה הקבלן מתבקש לצרף אישור מבודק החשמל המתייחס גם למרכזיה ולכל עמוד ולאשר שהעבודה 
 בוצעה ע"פ התכנון.

בהתייחס לטבלה המצורפת

מספר מס"ד
עמוד

חתך כבל 
נכנס

חתך כבל 
יוצא

מגש ציוד LT  Ωכבל נוסף
תקין

כבלים 
מהודקים

כפפות שרשת 
בסוף כל 

כבל

לסיום, יש לאשר שהעבודה בוצעה לפי התכנון.	
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משרד הבינוי והשיכון

מינהל תכנון והנדסה

הנחיות לתכנון תאורה 

בשטחים ציבוריים פתוחים בערים
) שצ”פים ( 

צוות הנחיות לתאורה:

אליהו אבישר – מהנדס חשמל ראשי, משרד השיכון והבינוי

ג’ורג’י בירנבוים – ג.א. בירנבוים, מהנדסים יועצים בע״מ

יצחק ארבל   - משרד י. אהרוני הנדסת חשמל בע״מ

מלר אריה – משרד ה. ווייס מהנדסים ויועצים בע״מ

גרסה   מס’   1

ספטמבר 2006
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תוכן עיניינים

1. דברי פתיחה      

2. עיקרי הדברים      

3. מטרת ההנחיות      

4. ההנחיות תכנון תאורה      
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דברי פתיחה

תכנון תאורה בשטחים ציבוריים פתוחים )שצ”פים( בערים כולל מגוון מקרים ובעיות הדורשות הגדרה ואיפיון של איכות 
התאורה.

בהעדר תקן או מפרטים לתכנון תאורה בשטחים ציבוריים פתוחים בערים ולאור משך הזמן הארוך להכנת תקן חדש או 
להרחבת התקנים הקיימים הוחלט להכין מפרט והנחיות תכנון לנושא, המסתמך על התקנים וההנחיות הקיימות.

מטרת מסמך זה, להגדיר את הנחיות התכנון לשיפור רמת הבטיחות, הביטחון והנוחיות למשתמשים בשטחים ציבוריים, 
לרבות במתקנים המתוכננים בשטח.

המפרט וההנחיות הנ”ל משלימות את ההנחיות הבאות:

הנחיות לבחינת תוכניות לשטחים ציבוריים פתוחים בערים בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים והמשרד לאיכות 
הסביבה.

הנחיות לתכנון תנועת אופניים בהוצאת משרד התחבורה.
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עיקרי הדברים

בשטחים הציבוריים הפתוחים קיים מס’ רב של מאפיינים שבגינם נדרשות הנחיות למאור וזאת על מנת להבטיח רמת 
בטיחות נאותה למשתמשים.

מהניסיון שנצבר במגוון אתרים ובשטחים הציבוריים בערים וברשויות לרבות במתקני המשחקים לגיל הרך, עלה הצורך 
לתת את הדעת לפתרון מס’ בעיות כגון:

חוסר בביטחון במעבר בשבילי השטחים ציבוריים הפתוחים, כתוצאה מתאורה לא אחידה או חוסר בתאורה באזורים 
בסמוכים לדרך או חוסר יכולת בהבחנה וזיהוי דמויות בשביל עקב תאורה ורטיקלית לא תקינה.

חוסר בבטיחות במתקני המשחק בשימוש בשעות החשכה כתוצאה מתאורה לא אחידה או חוסר בתאורה בחלקים שונים 
של המתקן הגורם לחוסר יכולת לקיים קשר עין בין ההורים לפעוטות.

חוסר אחידות ורמות איכות תאורה ירודות במצבים קיצונים, רמות תאורה גבוהות או נמוכות הגורמות להוצאות אחזקה 
ואנרגיה גבוהות. סינוור הגורם לפגיעה בנוחיות ובבטיחות המשתמש.

הנחיות אלה מהוות המלצה כללית לתכנון. באחריות המתכנן להתאים את ההנחיות למתקן המתוכנן על ידו ובהתאמה 
להנחיות הרשות המקומית שבשטחה נמצא האתר.

לצורך מתן ההמלצות לתכנון, מוגדרים מס’ מאפיינים של הפעילויות בשטחים הציבוריים:

• חניונים

• שבילי הולכי רגל, מדרכות , מדרגות וטיילת

• שבילי אופניים

• שבילים משולבים לאופניים והולכי רגל

• מעברים תת קרקעיים

• אזורים פתוחים, מדשאות

• מתקני משחק

• מגרשי ספורט

• במות מופעים מקומיות

• אמפיתאטרון או במות ואזורים למופעים המוניים

הפעילות באתרים אלה הקיימים בשטחים הציבוריים הפתוחים מתבצעת בשעות היום והלילה.
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הגדרת רמות איכות התאורה

בהגדרת רמות איכות התאורה אנו מסתמכים על התקנים וההמלצות הבאות:

תקן ישראלי 1862 – תאורת דרכים ת”י 1862.

הנחיות לתכנון מאור בדרכים בהוצאת משרד התחבורה אגף התעבורה מדצמבר 1996.

התקנים האירופאים  -                                                                                                                   

EN 13201 Public ILLUMINATION – PART 1

Road lighting – part 2 – Performance

Road lighting – part 3 - Calculation of performance

Road lighting – part 4 – Methods of measuring lighting performance

 Guide to the lighting of urban areas  CIE 136-20000 Technical Report

מטרת ההנחיות

השטחים הציבוריים הפתוחים בערים משמשים את הציבור בשעות הפנאי, בשעות היום והחשכה. המתקנים הקיימים 
בשטחים הציבוריים מחייבים תאורה לצורך השימוש בהם. 

בשטחים הציבוריים קיים פוטנציאל לשימושים שליליים ולניצול אזורים חשוכים לצורך ביצוע אלימות, פשע וונדליזם 
ומפגעים ביטחוניים.

השימוש המגוון של הולכי רגל ורוכבי אופניים בשבילים משולבים או בשביל משותף מחייבים רמת איכות תאורה מתאימה, 
על מנת לשמור על בטיחות המשתמשים בדרך.

קביעת ערכי מינימום המומלצים לרמת איכות התאורה תשמש ככלי עזר למתכננים ולרשויות לצורך ביצוע התכנון. 
הקריטריונים יאפשרו ביצוע חיסכון באנרגיה ע”י קביעת ערכים מקסימלים לאנרגיה.

הנחיות תכנון תאורה אלה אינן עוסקות בחיסכון באנרגיה ע”י הפסקת פעולת התאורה או עמעום מעבר לערכים המינימלים 
המפורטים במפרט זה.
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הגדרות וסמלים

ההגדרות והסמלים מושגי יסוד, סמליהם המקובלים ויחידות המידה שלהם הפורטים להלן, כוחם יפה למפרט זה בלבד.

מספר 
סידורי

יחידות סמלהמושג
מידה

הגדרה

שטף אור3.1.1

)Luminous Flux(

Fלומן 
)lm(

כמות האור המוקרנת בשנייה אחת ממקור אור 
בכל כיוון, או כמות האור הנקלטת במשך שנייה 

אחת מכל כיוון.
יעילות אורית3.1.2

))Luminous Efficacy

LE לומן לווט )של
מקור האור(

)lm/W(

שטף האור הכולל בלומנים )F(, המופק ממקור 
האור, חלקי ההספק בווטים )P( המושקע לייצור 

האור.

נצילות גוף התאורה3.1.3

)light Output Ratio(

LOR% )שטף האור הכולל, בלומנים, של פנס )גוף תאורה
, חלקי שטף האור בלומנים של מקור 

 
F

lumnunaire
של אותו הפנס.

 
F

source
)מקורות( האור 

עוצמת הארה3.1.4

)Illuminance(

Eלוקס 
)lux(

הערך המזערי המותר של עוצמת ההארה של 
משטח מסוים.

עוצמת הארה מזערית3.1.5

)Minimal Illuminance(

E
min

 לוקס
)lux(

הערך המזערי המותר של עוצמת ההארה של 
משטח מסוים.

עוצמת הארה מרבית3.1.6

Maximal Illumi-(
)nance

E
max

 לוקס
)lux(

הערך המרבי המותר של עוצמת ההארה של 
משטח מסוים.

אחידות פיזור3.1.7

)Uniformity(

g
1

היחס בין עוצמת הארה אופקית מרבית לעוצמת -
הארה אופקית מזערית.

g
2

היחס בין עוצמת הארה אופקית ממוצעת לעוצמת -
הארה אופקית מזערית.

עוצמת הארה מתוחזקת3.1.8

Maintained Illumi-(
)nance

E
m

 לוקס
)lux(

ערך ממוצע של רמת ההארה )בלוקס( במשך 
קיום המתקן )במשך תקופה ארוכה(, על משטח 

מסוים.

עוצמת הארה ממוצעת3.1.9

)Average Illuminance(

E
av

 לוקס
)lux(

ערך ממוצע של חישובי עוצמת ההארה האופקית 
המחושבת ליחידת שטח אלמנטרית סביב נקודה 

לפי חלוקת הרשת.
עוצמת הארה אופקית3.1.10

Horizontal Illumi-(
)nance

E
h

 לוקס
)lux(

שטף האור המגיע, נמדד על מישור אופקי

עוצמת הארה אנכית3.1.11

)Vertical Illuminance(

E
v

 לוקס
)lux(

שטף האור המגיע ממקורות אור לנקודה מסוימת 
על מישור אנכי ב- 4 כיוונים מוגדרים )ראו ציור 

2(, נמדד על מישור אנכי.
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מספר 
סידורי

יחידות סמלהמושג
מידה

הגדרה

עוצמת הארה גלילית-למחצה3.1.12

Semi-cylindrical Illumi-(
)nance

E
sc

 לוקס
)lux(

עוצמת הארה על מישור אנכי בגובה 1.5 מ׳ מעל 
פני המיסעה במקביל לציר הדרך )ראו ציורים 1 

ו-2(.

עוצמת האור3.1.13

)Light Intensity(

Iקנדלה 
)cd(

שטף האור המוקרן ממקור אור בזווית מרחבית 
אלמנטרית בכיוון נתון. הזווית המרחבית נמדדת 

בסטרדיאנים )ראו סעיף 3.2.3(.
בהיקות )לומיננס(3.1.14

)Luminance(

Lקנדלה למ״ר 
)cd/m2(

הבהיקות הפוטומטרית, שאינה תלויה 
בהסתגלות העין לרמת ההארה הכללית בשדה 
הראייה. זהו היחס בין עוצמת האור )בקנדלות( 

של מקור אור או של משטח מחזיר בכיוון מסוים 
לבין שטחו של המשטח האלמנטרי שממנו 

מוחזר או מוקרן האור.
בהיקות מתוחזקת3.1.15

)Maintained Luminance(

L
m

 קנדלה למ״ר
)cd/m2(

ערך הבהירות הממוצעת שאין לרדת ממנו 
לאורך חיי המתקן.

מקדם החזרה של המשטח3.1.17

)Luminance Coefficient(

Q
o

היחס בין שטף האור המוחזר מהמשטח לבין -
שטף אור המוקרן עליו, המבטא גם את תכונות 

המשטח וכיווני הקרנת מקור האור.
מקדם כיווניות/מבריקות3.1.18

)Specularity Factor(

χ
p

מקדם החזרת האור המאופיין על ידי יחסי פיזור -
האור לכיוונים שונים.

אחידות הפיזור הכוללת3.1.19

)Overall Uniformity(

U
o

היחס בין הבהיקות המזערית של המיסעה ובין -
הבהיקות הממוצעת של מיסעה בקטע מסוים.

3.1.20i אחידות פיזור אורכית בנתיב

)Longitudinal Uniformity(

Ue
i

היחס בין הבהיקות המזערית של המיסעה ובין %
הבהיקות המרבית של המיסעה בנתיב מסוים, 

כאשר מיקום הצופה מוגדר על ידי קואורדינטות 
ביחס לנתיב.

 סף מניעת הסנוור3.1.21

)Threshoold Increment(

TI% מידת ההפרעה הקיימת הנגרמת על ידי הסנוור
המכשיל ממקורות האור שהקרינה מהם מגיעה 

לעיני הצופה.
 יחס הסביבה3.1.22

)Surrunds Ratio(

SR- היחס בין ערכי עוצמת ההארה האופקית
הממוצעת, המחושבים לפי 5 מ׳ רוחב בשוליים, 

לערכי עוצמת ההארה האופקית הממוצעת, 
המחושבים לפי 5 מ׳ רוחב בקטע דרך הצמוד 

לשוליים.
 גבול הסנוור במישור האנכי3.1.23

)Limited Glare(

LA0.25קנדלה 

)cd(

בהיקות הקרינה ב- 900  ו- 800 מהאנך, 
המתקבלת על השטח של המישור האנכי 

המסוים.
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 בהיקות מצעיפה3.1.24
)Veiling Luminanace(

L
v

 קנדלה למ״ר
)cd/m2(

תוספת הבהיקות הפיקטיבית בהשפעת הסנוור, 
המגיעה ממקור, או אל העין, בזווית שבין ציר 

הראייה למרכז מקור הסנוור.
 משך חיי הנורה3.1.25

)Life Duration(
Hלפי התקנים הרלוונטייםשעות
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הגדרות ומאפייני מרכיבים את השטחים הפתוחים

דרישות מהתאורהתאורמרכיב השטח
הבחנה חזותית בתוואי הדרך ובמכשולים האופייניים דרך המשמשת להולכי רגלשביל הולכי רגל

והאנכים על מנת לאפשר תנועה בטיחותית, מניעת 
סנוור למשתמש בדרך ובשולי השביל ליצירת רצועה 

בטיחותית.
מדרכה/ שביל 
בצמוד לכביש 

תחבורתי

 מדרכה ו/או
שביל הצמוד לכביש תחבורתי

הבחנה חזותית בתוואי הדרך ובמכשולים האופייניים 
והאנכים על מנת לאפשר תנועה בטיחותית, מניעת 

סנוור למשתמש בדרך ובשולי השביל ליצירת רצועה 
בטיחותית.

רמת איכות התאורה בשביל/מדרכה תהיה ביחס 
לרמת איכות התאורה בכביש.

תאורת השביל לא תשפיע לרעה על איכות התאורה 
בכביש.

שביל הולכי רגל 
משולב עם אופניים

הבחנה חזותית בתוואי הדרך ובמכשולים האופיניים 
והאנכים על מנת לאפשר תנועה בטיחותית, מניעת 

סנוור למשתמש בדרך ובשולי השביל ליצירת רצועה 
בטיחותית.

מתקן התאורה יתחשב בגובה רוחב האופניים ומרחק 
העמוד מהשביל, ימנע מפגע בטיחותי לרוכב האופניים. 

מרחק מינימלי 0.6 ס”מ.
צומת בין כביש 

לשביל הולכי רגל
מפגש בין שביל הולכי רגל לכביש 

תחבורתי
רמת איכות התאורה של הצומת תאפשר חצייה בטוחה 

לכול המשתמשים בכביש ובשביל.
הבחנה חזותית למשתמשים במתקנים בהפעלת אזור מתקני משחקים לגיל הרךמתקני משחקים

המתקנים ע״י המשתמש תוך הבחנה בפרטי המתקן. 
הארת השטח בהיקף המתקן.

מתקני ספורט לחובבנים. מתקנים מתקני ספורט
לא תחרותיים.

רמת הארה המאפשרת שימוש במתקנים באופן 
בטיחותי. 
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מדדי איכות התאורה:

לצורך המחשת ערכי איכות התאורה שיפורטו בהמשך לכל אפיון ושימוש אנו מפרטים ערכי תאורה שונים:

טבלה מס׳ 1
רמת איכות תאורה מיקוםמס׳

מינימלית ממוצעת 

LUX
1אור ירח בלילה1
25- 30רחוב ערכי ראשי, לפי ת״י 1862 תאורת דרכים.2
15- 25רחוב מאסף ראשי , לפי ת״י 1862 תאורת דרכים.3
20- 15רחוב מאסף משני , לפי ת״י 1862 תאורת דרכים.4
15- 10רחוב מקומי , לפי ת״י 1862 תאורת דרכים.4
שולחן עבודה במשרד ,לפי ת״י 8995 תאורה למקומות עבודה 5

שבתוך מבנים.
 750 -300

מדדי איכות התאורה בשבילים להולכי רגל:

מתקן התאורה בשבילים יאופיין ע”י איכות התאורה  למשתמשים בדרך בנתוני עוצמת הארה אופקית ממוצעת שתימדד 
על פני הדרך, יחס איכות אחידות ההארה האופקית יאפשר שליטה על אחידות איכות התאורה בתווי הדרך ועוצמת הארה 

אנכית ממוצעת שתימדד בגובה  2 מטר כך שיתאפשר זיהוי של דמויות בתוואי השביל.

טבלה מס׳ 2
עוצמת הארה סוג הדרךמס׳

אופקית 
ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת 
הארה אנכית 

ממוצעת

Eav )Lux(

יחס איכות 
אחידות 
ההארה 

האופקית

Emin/Eav

הערות

שביל להולכי רגל 1
בלבד בפארק

41.50.5

שביל להולכי רגל 2
מדרכה בצמוד לדרך 

תחבורתית

840.5

שביל להולכי רגל 3
משולב עם שביל 

אופניים

7.540.5

שביל הולכי רגל בחצית 4
דרך תחבורתית

* עוצמת ההארה 150.5*25*
האופקית תקבע 

לפי הנחיות למעבר 
חציה.
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המשך טבלה מס׳ 2
עוצמת הארה סוג הדרךמס׳

אופקית 
ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת 
הארה אנכית 

ממוצעת

Eav )Lux(

יחס איכות 
אחידות 
ההארה 

האופקית

Emin/Eav

הערות

שביל באזור מרכז 5
עירוני דרך מעורבת עם 

כלי רכב

25100.5

שביל באזור מרכז 6
עירוני דרך לא מעובדת 

עם כלי רכב

1750.5

שביל באזור מרכז 7
מסחרי מעורב עם כלי 

רכב

2080.5

שביל באזור  תעשייתי 8
ללא פעילות לילית 

520.5

* עוצמת תאורה 30150.5מעבר תת קרקעי9
כפולה מאשר 

בשבילים הנכנסים 
למעבר ולא פחות 

מ- 30 לוקס.

מדדי איכות התאורה במעבר עילי להולכי רגל הצמוד לדרך תחבורתית

מתקן התאורה של הגשר להולכי רגל מעל כביש/רחוב יעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים לשמירת איכות התאורה מבחינת 
סנוור של הכביש הצמוד אליו, לרבות סיווג גופי התאורה.

טבלה מס׳ 3
עוצמת הארה מס׳

אופקית ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת הארה אנכית 
ממוצעת

Eav )Lux(

 יחס איכות אחידות
ההארה האופקית

Emin/Eav

הערות

152
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שבילי אופניים:

מתקן התאורה בשבילים יאופיין ע”י איכות התאורה  למשתמשים בדרך בנתוני עוצמת הארה אופקית ממוצעת שתימדד על 
פני הדרך, יחס איכות אחידות ההארה האופקית יאפשר שליטה על אחידות איכות התאורה בתוואי הדרך.

הנחיות אלה אינם פוטרות את רוכב האופנים משימוש בתאורה עצמית ואמצעי סימון כדוגמת מהבהבים.

טבלה מס׳ 4
עוצמת איכות סוג הדרךמס׳

ההארה 
אופקית 
ממוצעת

Eav )Lux(

יחס איכות 
אחידות 
ההארה 

האופקית

Emin/Eav

הערות

30.5שביל/דרך לאופניים בלבד1

שביל/דרך לאופניים במקביל 2
לדרך לתחבורה לרבות 

ציבורית.

* לא פחות מערך 7.50.5  *
הנדרש לקבלת 0.5 = 

RS לפי קריטריונים 
של הכביש.

הצטלבות דרך לאופניים עם 3
דרך לתחבורה.

** לפי הערך הנדרש 100.5 **
במעבר חציה.

שביל/דרך משולב לאופניים 4
והולכי רגל.

100.5

מעבר תת קרקעי או גשר עילי 5
לאופניים.

100.5

 /Eav(   יחס הסביבה )ערך מזערי( עוצמת האור בכביש ברוחב השווה למדרכה לחלק לעוצמת האור במדרכה. ) מדרכה *
.Eav    =  RS( כביש(

מדדי איכות התאורה במעבר תת קרקעי להולכי רגל:

טבלה מס׳ 5
עוצמת הארה מס׳

אופקית ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת הארה 
אנכית ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת הארה 
מקסימלית 

נקודתית

Emax )Lux(

הערות

10050300יום1

4020120לילה2

תאורת החירום תוכנן לפי התקן העדכני ולא פחות מ-1 לוקס.

גופי התאורה יעמדו ב- 55IP לפחות ויעמדו בהגדרות אנטיונדלים, הגופים יהיו בעלי נצילות גבוהה ויכללו רפלקטור ומפזר 
אור.
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מדדי איכות התאורה מגרשי חניה חיצוניים:

טבלה מס׳ 5
עוצמת הארה מס׳

אופקית ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת הארה אנכית 
ממוצעת

Eav )Lux(

 יחס איכות אחידות
ההארה האופקית

Emin/Eav

הערות

12580.5

אזורים מיוחדים בפארקים ושצ”פים:

שבילי הולכי רגל ראה פרוט בסעיף שבילים.

שבילי אופניים ראה פרוט בסעיף מתקני משחק:

טבלה מס׳ 6
עוצמת הארה סוג המיתקןמס׳

אופקית ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת הארה 
אנכית ממוצעת

Eav )Lux(

יחס איכות 
אחידות 
ההארה 

האופקית
Emin/Eav

הערות

10030משטח גלגיליות1

3020מתקני משחק2

מגרשי ספורט 3
שכונתיים

300

מיקום עמודי התאורה ומקורות האור יהיה 2 מטר לפחות מהמתקן במישור האופקי והאנכי.

אזורי מדרגות יוארו בעוצמה גבוהה ב-50% מעוצמת התאורה בשבילים המובילים אליהם ויכללו סימון והכוונה בטיחותית.
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אמפיתאטרון/ואזורים לאירועים המוניים בפארקים ושצ”פים:

רמת איכות התאורה תהיה בהתאמה לרמת איכות התאורה המומלצת לשביל.

טבלה מס׳ 7
עוצמת הארה סוג הדרךמס׳

אופקית 
ממוצעת

Eav )Lux(

עוצמת 
הארה אנכית 

ממוצעת

Eav )Lux(

יחס איכות אחידות 
ההארה האופקית

Emin/Eav

הערות

25100.5שביל 5

יש לקבל ולפעול לפי הנחיות יועץ הבטיחות, בהתייחס:

א. תכנון גיבוי הספקת חשמל לתאורה.

ב. תכנון תאורת מילוט וחירום.

ג. סימון ושילוט דרכי המילוט.



1



2


