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 מבוא

 מצוותGPX  והקלטה מפה יקבל המבצע) מוגדר תוואי בסיס על הנפרץ שביל הינו, תיירותי שביל

, הליכה ימי 3-6 של תיירותיים שבילים הינם, הז מכרז פי-על יבוצעו אשר השבילים ;)התכנון
 :להלןש לפירוט בהתאם

 :  אילת הרי שביל

 -מקטע א 

 ק"מ  17 -כ– הקטור מצומת שיזפון ועד -1יום הליכה 

 ק"מ  15 -כ – מקטורה לשחרות -2 הליכה יום

 ק"מ 25 -כ –משחרות לפארק תמנע / אליפז  -3הליכה יום  

  -מקטע ב

 ק"מ  15 -כ–רק תמנע  לבאר אורה מפא -4 הליכה  יום 

 ק"מ  25 -כמבאר אורה לקיבוץ איילות  – 5 הליכה יום

 -מקטע ג

 ק"מ  8 -כמקיבוץ איילות לאילת חוף צפוני  – 6 הליכה יום

 שביל ים המלח: 

  -מקטע א 

 ק"מ  17 -כמערד לכפר הנוקדים  - 1 הליכה יום

 ק"מ. 15 –מכפר הנוקדים למצדה מערב  –2 הליכה יום

 ק"מ.  25 –ממצדה מערב לעין בוקק  – 3הליכה יום 

 הסדרה: 

מהשביל בעבודה ידנית בעזרת  גרוף אבנים ס"מ. 40-60ברוחב  הליכה, פריצת שביל  .1
הסדרת  ,הנראה בברור בשטח נקי מאבניםואי( ו" )תנקב"עד ליצירת  מגרפות ומעדרים

חות ע"פ הגדרות צוות לבטי יצירת מאחזי יד ,רשיםבמקומות נד מאבן מקומית מדרגות
בנקודת החצייה שאינם מסומנים טשטוש שבילים חוצים  ,במידה ונידרש(רק ) התכנון

 .מציר השביל המרכזי מטר 30ולמרחק של 

 

בצמתי  ,)כמפורט במפרט השילוט להלן( ושלטים נוספים שלטי כנףפיזור והצבת  –שילוט  .2
 .נקודות בולטות אחרותו שבילים ובצמתי דרכים
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 :רוטיפ

  -להקמת שביל תיירותי  העבודה דרישות 

 רגלי תיירותי בסטנדרט מקצועי למטיילים עממיים: שבילי

 40ל  צמצםניתן ל -בנקודות מעבר  ,ס"מ 60השביל יהיה מגורף וברור ע"פ השטח ברוחב  .1
מהשביל  גרוף אבנים  ס"מ. 40-60ברוחב  הליכה, פריצת שביל. במקומות צרים ס"מ בלבד

)אין גישה לרכב או כלים הנדסיים, אין מקור חשמל בשטח העבודה(  בעבודה ידנית
 הנראה בברור בשטח. עד ליצירת "נקב" )תוואי( נקי מאבנים בעזרת מגרפות ומעדרים

 במקרים של סלע בולט עיקוף או עקירת הסלע מהמקום.  -

רך מזוגזג( לאוון ירידה ע"י יצירת שיפוע מתון )במקרים של ירידה תלולה יצירת מית  -
 המדרון.

יה ע"י יצירת שביל מתון העולה בזוית נוחה יבמקרים של עליה תלולה מיתון העל  -
 )מזוגזג(.

 שור ע"י קרקע מקומית.ימילוי וי -במקרים של בור עמוק  -

 

חומריים מקומיים מקומות נדרשים ללא ביסוס בבטון )ב מאבן מקומית הסדרת מדרגות .2
 חוזק.  מדרגות לכל היותר כולל בדיקת 2בלבד( עד 

 

מטר  30חוצים שאינם מסומנים בנקודת החצייה ולמרחק של  טשטוש שבילי הליכה  .3
 ע"י מגרפה וטשטוש התוואי. מציר השביל המרכזי

 

ע"פ נקודות ציון  רגלי ורזפי , (להלן שילוטהמפרט כמפורט ב) ג"יצור שלטי כנף דגם רט .4
 שלטי כנף בכל יום שביל.( 15-20 -מוגדרות מראש ) כ

 

נקודות המיקום שלהם )צמתים בשלטי כנף לאורך השביל  של הצבה ,בשטח שילוט .5
סיור מקדים יבוצע עם הקבלן הזוכה ע"י צוות התכנון או נציג הגורם . ונקודות חיזוק(

  המפקח. 
לפי קביעת  בצמתי דרכים נקודות בולטות אחרות ,שלטי כנף, בצמתי שבילים הצבת

שלטי כנף בכל יום הליכה של  15-20ו מראש ). ע"פ מפה ונקודות ציון שיוגדרהמזמין
לבטן עם בטון  ,ס"מ באדמה 60יש לחפור בעומק של  אלומיניוםשביל( השלט מגיע כעמוד 

 ואבנים ולצקת בטון לתוך העמוד עד לגובה מקסימלי. 
 

ות את הבטון סמתמלא בבטון לכל אורכו. יש לכ אלומיניוםהיש לוודא כי עמוד  -
 ת שרידי החפירה.באדמה מקומית ולטשטש א

 2) חלק מהשלטים כוללים כנפיים לכל עמוד.  4-1חיבור שלטי כנף באמצעות ברגים  -
 . כנפיים לכל שלט עמוד 3יצור יל עכנפיים  וחלק יותר ( ממוצ

 יש להתאים את כיוון הכנף בהתאם ליעד אליו מופנה השביל. -

 

 המזמין.שייקבעו על ידי יצור והצבה של שלטי מבואת שביל ע"פ נקודות  .6
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, ומעדרים מגרפות עם כפיים עבודתכי העבודות מאופיינות ב בחשבון לקחת המציעעל  .7
 כנף שלטי וביטון חפירה, מסיומו או השביל של מתחילתו ההצבה לנקודות שלטים פיזור

 .ידנית בעבודה הכול( השביל ג"ע הליכה יום בכל שלטים -20-15 -כ)  השביל לאורך

 ,לתחילת השביל , לשנעעמודי השילוט וכנפי השילוט לשלטי כנף באחריות הקבלן לייצר את
כל ההתארגנות וההיערכות לפני  בתחילת או בסוף מסלול של כל יום הליכה. לפזרם ולאחסן

למען הסר ספק יובהר, כי האחריות  תחילת העבודות ובמהלכן, הינה באחריות הקבלן בלבד.
תעודת השלמה ומסירה בפועל של הפרויקט לשמירת השלטים עד תום ביצוע העבודות, קבלת 

 למזמין, לרבות מפני גניבה ו/או נזק, הינה באחריות מלאה של הקבלן.

והצבתם  כלי חפירה ,ע"י הקבלן כולל חומרי ביטון בסחיבה רגלית פיזור השלטים לאורך המסלול
 ע"י המזמין.שנקבעו בנקודות 

 פיקוח ובקרה: 

מהלך ב קבלןה יתנהל , מולוקבלןה עבודת על פקוחצורך ל ומנהל מטעמהמזמין רשאי למנות .1
 בוצעה לא אשר עבודה כל ופירוק שינוי, תיקון קבלןמה לדרוש רשאייהא המנהל . העבודות
 .ולהנחיותיו להוראות ההסכם בהתאם

 תהיינה ההוצאות וכל, ידו על שתיקבע התקופה תוך המנהל הוראות את לבצע חייב יהיה קבלן.ה2
, הביצוע ולאופן העבודה לטיב ביחס שתתעורר שאלה בכל הקובע יהיה המנהל. לןקבה חשבון על

  .כמפורט בהסכם ההתקשרות

, ותיעוד העבודות השביל תקינות אישור כולל, ויד על חתום ביצוע ח"דולמנהל  יעביר קבלן.ה3
שורו ו/או אין בהעברת דו"ח הביצוע היומי ו/או באי .ובסיום כל מקטע  כל יום הליכה ביצוע בתום

בהתייחסות המנהל לתוכנו, כדי לגרוע בכל אופן שהוא מכל התחייבויות הקבלן על פי מפרט זה 
 וההסכם.

 לתכנן צריך קבלןה. רכב באמצעות ,בשבילים למרבית קטעי ההליכה אין גישה כי בזאת .מודגש4
 כי בוןבחש לקחת קבלןה על. העבודה לביצוע הדרוש והחומרים הציוד שינוע אופן את מראש
 כלי, עגלות, דליים, מריצות: ידיים ובעבודת עגלה עם באופנייםרגלית ו/או  יהיו השינוע אמצעי
  כל תשולם לא כי מובהר .הצעתו תמחור בעת בחשבון זאת לקחת ועליו', וכו ידניים עבודה
 היחידה במחירי כלול ל"הנ וכי חלקו או כולו העבודה לשטח וציוד כלים שינוע בגין תוספת

  .שוניםה

, דרכים, גדרות העבודה כגון: בשטחי הקיימים נכסים על שמירה תוך העבודה את יבצע קבלן. ה5
 ככל, השערים על קבלןה ישמור השאר בין'. וכד עבודה רחבות, מים קווי, בקר מנעי, שערים

 בשטח נכס או מתקן לכל שיגרם נזק לכל אחראי יהא בלבד קבלןה .עת בכל סגור במצב, שקיימים
לתקן כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, על חשבונו ועם דרישת  קבלןהעבודה בזמן ביצועה. על ה

 החוקים והתקנות לבכפוף לכלברמה מקצועית גבוהה ו יבצע את העבודה קבלןהמזמינה. ה
על תיקוניה ונספחיה,  (1926לש'  5)חא"י, פק'  פקודת היערותהקשורים לביצוע העבודה, לרבות 

  (.2005)תשס"ה,  חוק ערכי טבע מוגניםו (1978"ח , )תשל חוק העתיקות

, בדבר הנוגעות הרשויות ידי על בלבד מורשים למקומות אלא ,אישה סוג מכל פסולת לשפוך . אין6
, העבודה מאתר חומרים פינוי לגבי ההוראות, הדגשה ליתר. והכל באחריות הקבלן ועל חשבונו

 או/ו פסולים אחרים חומרים או/ו באתר ופירוק ינויפ, מילוי, חציבה, חפירה חומר כל לגבי חלות
 . מיותרים
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 :  אילת הרי מתווה שביל

 מנאות סמדר לקטורה  –בשביל הרי אילת  1פרוט שילוט יום   
גודל  סוג השלט  האתר מספר

 שלט 
מספר 

עמודים 
 להצבה 

מספר 
 יחידות

 )שלט עצמו(

 הערות 

נאות סמדר  1.1
 צומת שיזפון 

   4 8  מבואה  שלטי

תחילת שביל  1.2
  מזרחית לכביש

   1 1  שלט כנף

  2 1  שלט כנף  יעלון  1.3
  4 1  שלט כנף פיצול שביל כחול  1.4
 40חצית כביש  1.5

 צפונה 
  2 1  שלט כנף

 40חצית כביש  1.6
 צפונה 

  2 1  שלט כנף

  4 1  שלט כנף   פיצול הר עיט 1.7
  3 6   שלט פנורמה מצפור הר עיט  1.8
  4 1  שלט כנף  חיבור לציר הנפט  1.9

  4 1  שלט כנף פיצול מציר הנפט 1.10
פיצול עם שביל  1.11

 ירוק 
  4 1  שלט כנף

ירידה במעלה   1.12
  חנוכייה

  4 1  שלט כנף

פיצול שביל  1.13
אופנים כניסה 

 לקטורה 

  2 1  שלט כנף

 לקטורה כניסה 1.14
ל  1פיצול יום 

  2יום 

  2 1  לט כנף ש

יציאה אחורית   1.15
  קטורה

  1 2  שלט מבואה 

 בהתאם למספור מיקום השילוט ע"ג מפה מצורף 

  הקלטת מהמזמין יקבל הזוכה הקבלןGPX   עם תוואי ברור של  1:50,000ומפות
 ים.השביל
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שלטי  1.1

 מבואה 

שלט  1.2

 כנף

. פניה 1.3

 ליעלון 

שלט כנף 1.4

פיצול שביל 

 כחול 

. שלט 1.5

כנף חצית 

 כביש

שלט  1.6

כנף חצית 

 כביש 

שלט כנף  1.7

פיצול מצפור 

 הר עייט 

. שלט כנף 1.9

חיבור לציר 

 הנפט 
שלט  1.8

צפור פנורמה מ

 הר עיט 

שלט  1.10

כנף פיצול ציר 

 הנפט 

שלט  1.11

כנף פיצול ציר 

 ירוק שביל 

שלט כנף  1.12

ירידה במעלה 

 החנוכייה 
כנף פיצול שביל  . שלט13

 אופנים כניסה לקטורה 

  1-2שלט פיצול יום  1.14

. שער אחורי קטורה 1.15

  1שלט מבואה סוף יום 
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 בשביל הרי אילת מקטורה לשחרות  2פרוט שילוט יום    
מספר  גודל שלט  סוג השלט  האתר מספר

עמודים 
 להצבה 

מספר 
 יחידות 

 הערות 

יציאה  2.1
אחורית 

 מקטורה 

   1 1  שלט כנף

ירידה מדרך  2.2
 עפר מערבה 

  2 1  שלט כנף 

חיבור עם  2.3
 ציר הנפט

  4 1  שלט כנף

פיצול מציר  2.4
 הנפט 

  2 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.5
 אופנים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.6
 עפר 

  2 1  שלט כנף 

פיצול דרך  2.7
 עפר 

  4 1  שלט כנף

  4 1  שלט כנף ירידה לערוץ  2.8
פיצול שביל  2.9

 כחול 
  4 1  שלט כנף

פיצול דרכי  2.10
 עפר 

  2 1  שלט כנף

פיצול שביל  2.11
 ירוק 

  4 1  שלט כנף 

פניה לחניון  2.12
 לילה 

  3 2   שלט כנף

צול שביל פי 2.13
 ירוק 

  2 1  שלט כנף 

ראש מעלה  2.14
 שחרות 

  2 1   שלט כנף

פנורמה  2.15
בראש מעלה 

 שחרות 

שלטי 
  פנורמה

 6 3  

חציית כביש  2.16
גישה 

 לשחרות 

  2 1   שלט כנף

חציית כביש  2.17
גישה 

 שחרות 

  2 1  שלט כנף 

שלט סיום  2.18
יום ומבואת 

 יום 

  1 1  שלט מבואה 
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שלט 2.1

 כנף 

.שלט 2.2

 כנף 

.שלט כנף 2.3

 ציר הנפט
שלט  2.4

כנף פיצול 

 מציר הנפט

. שלט כנף 2.6

 פיצול דרכי עפר

. שלט כנף 2.5

חיזוק שביל 

 פיצול אופניים

. שלט כנף 2.7

 דרך עפר 

. שלט כנף 2.8

 ירידה לערוץ

. שלט כנף 2.9

פיצול עם 

 שביל כחול 
.שלט 2.10

כנף פיצול של 

 דרך עפר 

.שלט כנף 2.12

 פניה לחניון זוגן

. שלט 2.13

כנף פיצול עם 

 ירוק 

.שלט כנף 2.14

ראש מעלה 

 שחרות 

. שלטי 2.15

 פנורמה לתצפית 

.שלט 2.16

 כנף צפון

. שלט כנף 2.17

 דרום 

. מבואת 2.18

 יום 

. שלט 2.11

כנף פיצול עם 

 ירוק
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 אליפז/  תמנע ועד משחרות אילת הרי בשביל 3 יום שילוט פרוט  
 מספר  שלט גודל  השלט סוג האתר מספר

 עמודים
  להצבה

 מספר
  יחידות

  הערות

יציאה  3.1
 משחרות 

שלט יום  + 
 שלט כנף

 3 3  

פיצול  3.2
 שבילים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול  3.3
 שבילים 

  4 1  שלט כנף 

פיצול  3.4
 שבילים 

  4 1  שלט כנף

  2 1  שלט כנף חיזוק לשביל  3.5

פיצול  3.6
 שבילים 

  3 1  שלט כנף

פיצול  3.7
 שבילים 

  4 1  שלט כנף

פיצול  3.8
 שבילים 

  3 1  שלט כנף 

פיצול  3.9
 שבילים 

  3 1  שלט כנף

פיצול  3.10
 שבילים 

  3 1  שלט כנף 

חיזוק לשביל  3.11
שלטי + 

 2פנורמה 
 יחידות  

 שלט כנף
שלטי 

 פנורמה 

 1 
עמודים  4+ 

 לפנורמות 

2 
שלטי  2+ 

 פנורמה 

 

פיצול  3.12
 שבילים 

  3 1  שלטי כנף 

מבואת שביל   3.13
יומי + שלט 

 כנף 

 שלט מבואה
 שלט כנף  

 2 
עמוד  1+ 

 לשלט כנף 

1  
שלטי  2+ 

 כנף 
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כנף פיצול  3.4

 משביל גיפים 

כנף פיצול  3.2 

 יל גיפים משב

כנף פיצול  3.7

 משביל גיפים 

 

כנף חיזוק   3.5

 שביל 

 

פיצול  3.6

 שבילים 

 

מבואת  3.1

יום + שלט 

 כנף

 

כנף פיצול  3.3

 משביל גיפים 

 

כנף פיצול  3.8

 משביל ישראל 

 

כנף    3.9

פיצול משביל 

 ישראל

 

כנף  3.10

פיצול משביל 

 רגלי 

 

יזוק להמשך כנף ח 3.11

השביל  לשקול הוספת 

 פנורמות 

 

הכוונה  3.12

 לאליפז 
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אק רכנף לפ 3.13

תמנע + שלט 

 מבואת יום 

פארק 

 תמנע 
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 לים מפות שבי

 :  6-4מפות שביל הרי אילת ימים 

 באר אורה : –תמנע   4יום 
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 איילות:  –באר אורה  5יום 
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 אילת  )מסומן בורוד(: –קיבוץ איילת  6יום 
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 מפות שביל ים המלח : 
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 :  1מערד לכפר הנוקדים יום  –פרוט שילוט לאורך שביל ים המלח  

מספר  סוג שלט  מיקום מספר שלט 
 עמודים 

מספר 
 שלטים 

 הערות 

כניסה לנחל  1.1
 טביה 

מיקום  3 3 מבואה 
בתאום 

 עיריית ערד 

פיצול  1.2
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  1.3
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ  כניסה לקניון  1.4

  2 1 שלט חץ  יציאה מקניון  1.5

פיצול  1.6
 שבילים 

  4 1 שלט חץ 

פיצול  1.7
 שבילים 

  4 1 שלט חץ 

פיצול  1.8
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

פיצול  1.9
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

פיצול  1.10
 שבילים 

  3 1 שלט חץ

פיצול  1.11
 שבילים 

  3 1  שלט חץ

פיצול  1.12
 שבילים 

  2 1 שלט חץ

פיצול  1.13
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ ירידה לנחל  1.14

פיצול  1.15
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ ירידה מאוכף 1.16

פיצול  1.17
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

פיצול  1.18
 שבילים 

  3 1 שלט חץ

פיצול  1.19
 שבילים  

  2 1 ץ שלט ח

  2 1 שלט חץ  כניסה למעוק 1.20

  2 1 שלט חץ  יציאה ממעוק 1.21

פיצול  1.22
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ חיזוק שביל  1.23

פיצול  1.24
 שבילים 

  2 1 שלט חץ

פיצול  1.25
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

חניון כפר  1.26
הנוקדים 
פיצול עם 

 הכביש 

מיקום  1 2 מבואת יום 
בתאום 

הנהלת כפר 
 הנוקדים 
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 :  2מכפר הנוקדים  למצדה מערב  יום  –פרוט שילוט לאורך שביל ים המלח 

מספר  סוג שלט  מיקום מספר שלט 
 עמודים 

מספר 
 שלטים 

 הערות 

פיצול  2.1
  שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.2
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.3
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.4
  שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.5
  שבילים 

  4 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ   עליה לאוכף 2.6
  2 1 שלט חץ   ירידה מאוכף  2.7
פיצול  2.8

 בילים ש
  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.9
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.10
פניה שבילים 
לברכת 
 צפירה 

  4 1 שלט חץ

פיצול  2.11
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.12
 שבילים 

  4 1 שלט חץ

פיצול  2.13
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  2.14
  שבילים 

  2 1 שלט חץ

פיצול  2.15
 שבילים 

  3 1 חץ שלט 

הפנייה  2.16
 לתצפית 

  3 1 שלט חץ

  2 1 שלט חץ   ירידה לערוץ 2.17
פיצול  2.18

 שבילים 
  3 1 שלט חץ

  2 1 שלט חץ    חציית ערוץ  2.19
  2 1 שלט חץ  ירידה מכביש  2.20
כניסה מצדה  2.21

 מערב  
מיקום  3 3 שלט מבואה 

בתאום 
 רט"ג 
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27 
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 :  3ממצדה מערב לעין בוקק  יום  –פרוט שילוט לאורך שביל ים המלח  

מספר  סוג שלט  מיקום מספר שלט 
 עמודים 

פר מס
 שלטים 

 הערות 

מיקום  1 1 שלט כנף   כניסה לשביל  3.1
בתאום 
 רט"ג  

פיצול  3.2
עליה שבילים 
 למצדה 

  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ   ירידה לערוץ  3.3
  2 1 שלט חץ   חציית ערוץ  3.4
  2 1 שלט חץ   חציית ערוץ 3.5
פיצול  3.6

 שבילים 
  3 1 שלט חץ 

פיצול  3.7
 שבילים 

  3 1 לט חץ ש

פיצול  3.8
 שבילים 

  2 1 שלט חץ 

פיצול  3.9
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

פיצול  3.10
 שבילים 

  3 1 שלט חץ

פיצול  3.11
 שבילים 

  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ  חציית ערוץ  3.12
פיצול  3.13

 שבילים
  למעלה רחף

  3 1 שלט חץ 

פיצול  3.14
שבילים 

למעלה רחף 
 )דרומי(

   3 1 חץשלט 

פיצול  3.15
שבילים 

 למעלה מור 

  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ חציית ערוץ 3.16
  2 1 שלט חץ   יציאה מערוץ 3.17
  2 1 שלט חץ  ירידה לערוץ 3.18
הפנייה  3.19

   לתצפית מפל
  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ  חציית ערוץ 3.20
  2 1 שלט חץ  חציית ערוץ  3.21
פיצול  3.22

שבילים 
הפנייה 

לתצפית נחל 
 יעלים

  3 1 שלט חץ 

פיצול  3.23
  שבילים 

  3 1 שלט חץ
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  2 1 שלט חץ  חציית ערוץ  3.24

  2 1 שלט חץ   יציאה מערוץ  3.25
פיצול  3.26

 שבילים 
  3 1 שלט חץ

פיצול  3.27
שבילים 

 למעלה יאיר 

  3 1 שלט חץ 

  2 1 שלט חץ חיזוק לשביל  3.28
  2 1 שלט חץ  יית ערוץ חצ 3.29
פיצול  3.30

 שבילים 
  3 1 שלט חץ 

פיצול  3.31
 שבילים 

  4 1 שלט חץ

ירידה למיצד  3.32
 בוקק 

  3 1 שלט חץ 

פניה בנחל  3.33
 בוקק 

  2 1 שלט חץ 

מיקום מ.א  3 3 שבילמבואת   עין בוקק 3.34
 תמר  

      
 

 רמיקום השילוט ע"ג מפה מצורף בהתאם למספו 

  הקלטת מהמזמין יקבל הזוכה הקבלןGPX   עם תוואי ברור של  1:50,000ומפות
 ים.השביל

 מפרט שילוט: 

 שלטי תיירות :והצבת ליצור מפרט הוראות ה

בתחילת מסלול,  למטייליםוהכוונה לצורך העברת מידע  מכרז זה מתייחס ליצור שלטי התיירות
 גרפיקהסקיצה לו טטקס מסלול ההליכה. ולאורךבמצפורים  נוף בתצפיות  ,בתחילת כל יום

 לקבלן הזוכה בהתאם להוראות ההסכם. יועברו 

כל כמויות השלטים המפורטים במפרט זה הינן לצרכי מכרז, והמזמין רשאי להגדיל או להפחית 
וכן ליתן הנחיות  את מספר השלטים וסוגי השלטים בכל מועד שהוא קודם להצבתם בפועל בשטח

ם, הצבתם וביסוסם, והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין מבלי נוספות בקשר לשלטי
 . שהדבר יגדיל את התמורה לקבלן

 הצבה ,גרפיקה, צביעה ,יצור השלטיםהעבודות כוללות את כל העלויות הכרוכות בשלטים, כולל י
הוראות ובמהלך ציר ההליכה ע"פ השלטים בתחילת יום מסלול ובשערי השביל כלל של וביסוס 

 .השלטים והעמודים יצבעו בצבע עמיד לפגעי מזג אווירכל  .מפרט זה והנחיות המנהל

בטרם ייצור כל שלט, יביא הקבלן לאישור המנהל את הגרפיקה הסופית של השלט וכל מידע אחר 
 הקבלן לא יזמין כל שלט שהוא מבלי שקיבל אישור בכתב מאת המנהל.בקשר אליו לפי דרישת 

 המזמין לגרפיקה של השלט.
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 :טיםשלסוגי ה

ס"מ אורך מחובר  62.5על ס"מ רוחב  30 במידותשלט חץ  - מידות:  )דגם רט"ג( כנף ישלטא. 
יצוק בטון לכל אורכו.  ,ס"מ באדמה 60מטר, חפור לעומק של  2.5מרובע בגובה  אלומיניוםלעמוד 

 כנפיים. השלט יהיה צבוע בגוון חום בהיר.  4ד על כל עמוד ניתן להציב ע

שני מ .מטר גובה 82. מטר רוחב 1.5, במידות מ"מ 4פח בעובי   -מידות  :ת שביל מבוא שלטב. 
של  בעומק מ"מ 2 שלדופן  חלול בכל צד בעובי צול 2 קוטר עגול ברזל מגלוון עמוד השלט צידי

שלט מבואת שביל  .חיבור ע"י ברגים עם נעילת ריתוך בשלוש נקודות לשלט המרכזי .מטר באדמה
 סקיצה של העמדה(להלן )ראה  . עמודים 3יחידות שלט המוצבות על  3כולל 

השלטים והעמודים יצבעו  .לכל אורכו יצוק בטון ויהיהאחד  ומק של מטרבע העמוד יוצב בקרקע
  . בצבע עמיד לפגעי מזג אוויר בגווני חום בהיר

 :  שלטי מבואת שביל ע"פ הפרוט הבאל איתורים 6כמות : 

  .שביל הרי אילת –מבואת נאות סמדר  .1

  .שביל הרי אילת -למבואת תמנע  .2

 . שביל הרי אילת –מבואת העיר אילת   .3

  .שביל ים המלח –ערד העיר מבואת   .4

  .שביל ים המלח - מצדה מערב מבואת .5

 .שביל ים המלח  –מבואת עין בוקק  .6

מטר גובה. משני צידי השלט  2.8מטר רוחב  1.5, במידות מ"מ 4פח בעובי - :ת יום  שלט מבואג. 
ק של מטר באדמה. מ"מ בעומ 2חלול בכל צד בעובי דופן של  צול 2עגול קוטר  ברזל מגלוון עמוד

 1שלט מבואת שביל כולל  חיבור ע"י ברגים עם נעילת ריתוך בשלוש נקודות לשלט המרכזי.
 .סקיצה של העמדה(להלן עמודים )ראה   2יחידות שלט המוצבות על 

העמוד יוצב בקרקע בעומק של מטר אחד ויהיה יצוק בטון לכל אורכו. השלטים והעמודים יצבעו 
 אוויר בגווני חום בהיר .  בצבע עמיד לפגעי מזג

 שלטי מבואת יום ע"פ הפרוט הבא: יחידות   6סה"כ כמות :

 קטורה יציאה אחורית  .1

 יציאה משחרות -שחרות  .2

 יציאה מאליפז לכיוון תמנע -אליפז  .3

 יציאה אחורית  –באר אורה   .4

 יציאה מזרחית -קיבוץ איילות .5

 יציאה דרומית  – כפר הנוקדים .6
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כל שלט פנורמה  גובה. ס"מ  60 אורך מטר   1.2 , במידותמ"מ 6עובי פח ב  :פנורמה   שלט ד. 
 ס"מ  120באורך של  עמודי ברזל 4יוצב על  מהשלושה שלטים בכל נקודה. כל אחד  3יכלול 

 .סקיצה של העמדה(להלן במצב אופקי )ראה מ"מ מגלוון  2בעובי דופן  ,צול 2בקוטר 

יצוק בטון לכל אורכו. השלטים והעמודים יצבעו ויהיה ס"מ  70העמוד יוצב בקרקע בעומק של 
  בצבע עמיד לפגעי מזג אוויר בגווני חום בהיר .

 ע"פ הפרוט הבא: פנורמה שלטי ל איתורים 3סה"כ  כמות:

 הר עיט  .1

 ראש מעלה שחרות  .2

  ראש מעלה תמנע  .3

 ריכוז חומרים לפי סוגי שלטים: 

מספר יחידות  סוג שלט 
+ ברגי שלט 

 חיבור

מספר 
 ים עמוד

 ומידות מפרט עמוד  שלט מידות 

 1080+  יחי 540 כנף 
 ברגים לחיבור

שלט חץ בגודל   180
ס"מ רוחב  30
ס"מ  62.5על 

 אורך

צורת שלט ראה 
  1שרטוט 

עמוד אלומיניום מרובע 
פרופיל עם חריצים בחלק 
עליון להכנסת שלטי כנף ) 

מטר,  2.5בגובה ראה שרטוט( 
ס"מ  60חפור לעומק של 

 יצוק בטון לכל אורכו.באדמה 

  1צורת עמוד ראה שרטוט 

שלטי 
מבואת 

 שביל 

 108+  יחי 18
 ברגי חיבור 

 4פח בעובי  18
 1.5מ"מ גודל  
 2.8מטר רוחב 
 מטר גובה

עמוד ברזל מגלוון עגול קוטר 
צול חלול בכל צד בעובי דופן  2

מ"מ בעומק של מטר  2של 
 באדמה מבוטן .

שלטי 
 מבואת יום 

ברגי  36+  יחי 6
 חיבור 

 4פח בעובי  12
 1.5מ"מ גודל  
 2.8מטר רוחב 
 מטר גובה

עמוד ברזל מגלוון עגול קוטר 
צול חלול בכל צד בעובי דופן  2

מ"מ בעומק של מטר  2של 
 באדמה מבוטן.

שלטי 
 פנורמה 

ברגי  54+  יחי 9
 חיבור

מ"מ  6בעובי   36
מטר   1.2גודל  

ס"מ   60אורך  
 גובה

 120של עמוד ברזל באורך 
צול בעובי דופן  2ס"מ  בקוטר 

ס"מ  70מ"מ מגלוון מבוטן  2
 באדמה .

 שלטים  573 סה"כ 

 ברגי חיבור 1278

   עמודים 246
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  רט"ג לשלט כנף דגם 1שרטוט 
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 פרוט שלטים לפי השבילים 

  :טבלת שילוט –שביל הרי אילת 

 

 

 וט טבלת שיל -שביל ים המלח  

ק"מ שביל  
 אומדן(*)

 שילוט כנף
 עמודים

שילוט מבואת 
 שביל

שילוט מבואת 
 יום

כפר  -ערד  1יום 
 נוקדים

 0 נחל טביה () 1 20 17

כפר  2יום 
מצדה  –נוקדים 

 מערב 
 

 כפר נוקדים() 1 מצדה מערב() 1 20 15

מצדה  3יום 
 עין בוקק –מערב 

 0 עין בוקק() 1 20 25

שלטי  מבואת  1 מבואות  שביל  2 ות יחיד 60 ק"מ  57 סה"כ
 יום 

 

וכל אישור נדרש לצורך ביצוע ת טבע עבודה, היתר לעבודה בשמורהוציא לפני תחילת יהקבלן 
  .העבודות

 

 

ק"מ  
שביל 

 אומדן(*)

 שילוט כנף
 עמודים

מבואת שילוט 
 שביל

שילוט מבואת 
 יום

 שלטי פנורמה 

נאות  1יום 
 קטורה  –סמדר 

 

 הר עיט() 1 0 צומת שיזפון() 1 20 17

 –קטורה  2יום 
 שחרות 

 

ראש מעלה  ) 1 קטורה() 1 0 20 15
 שחרות(

 –שחרות  3יום 
 תמנע / אליפז

ראש מעלה ) 1 שחרות() 1 0 20 25
 תמנע(

 -תמנע    4יום 
 באר אורה 

 

 0 אליפז() 1 כניסה לפארק() 1 20 15

באר אורה  5יום 
 קיבוץ איילות  –
 

 0 באר אורה() 1 0 20 25

קיבוץ  6יום 
 אילת  –איילות 

אילת טיילת ) 1 20 8
 צפונית(

קיבוץ ) 1
 איילות(

0 

 פנוראמות   3 מבואות יום 5 מבואות שביל  3 יחידות  120 ק"מ  82 סה"כ 
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 עומקים להצבת סוגי שילוט באדמה :  2שרטוט 

 

 

 

 שלטי פנורמה:הצבת  3שרטוט 

 70עמודים מבוטנים  בעומק של  4ב ע"ג כל שלט יוצ –מטר מע"פ הקרקע  1/2שלטים  בגובה של  3
 . ס"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנורמה 

 פנורמה  פנורמה 

 מפלס קרקע לאזור תצפית                                  


