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    מבוא .1

מנהל הפרויקט מטעם לבכל מקום שבו לא צוין במפורש אחרת, הכוונה במונח "מנהל הפרויקט"    -הערה כללית
 המזמין. 

וביצוע  ניהול  המזמין לאת דרישות  " מפרט  מוקדמות   -מפרט טכני מיוחד  "  - למסמכי החוזה    3כרך   .א

 .  שעל הקבלן להמציא למזמיןהפרויקט והמידע 

למועד  סמוך  ב  מזמין הלאישור  על הקבלן להמציא  ש  כניות הניהול ותדרישות הסף לפרק זה מתאר את   .ב

העבודות התחלת  העבודות.יו ,  צו  ביצוע  במהלך  לעת  מעת  אותן  ת  ומתייחסדרישות  הבנוסף,    עדכן 

של הקבלן   עלראשי  כקבלן  לתפקידו  עבודות תשתית    האחראי  ותכולתוביצוע  כהגדרתו  ,  בפרויקט 

העבודות ניהול  לרבות   הקבלנים  ,  אתר  נת"ע  הממונים תאום  כללי(  בכהגדרתם    של  )חלק  הסכם 

ועדה מחוזית   , תל אביב הוועדה המקומיתתאום עם ו  (" בהתאמההקבלנים הממונים" -ו "ההסכם)"

יובהר כי  .  ועם כלל החברות ובעלי התשתית הנדרשות,  עירית תל אביב  ,ת"א )במרחב תכנון מחוזי(

ואינו    זה  פירוט כמפרט  אינו  ממצה  הנדרשים  לאת  והנהלים  התהליכים  מ  , הקבלןמל  ניהול  כחלק 

  פרויקט אישור מנהל הכניות כאמור על ידי הקבלן ו/או בקבלת  ובכל מקרה אין בהגשת ת  .העבודות

על  יישום תכניות ניהוליות  מתן שירותי קבלן ראשי,  ,  כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל ביצוע העבודות

רשאי לדרוש מהקבלן מעת לעת,    פרויקטבכלל האמור, מנהל ה.  ונספחיו  פי הנדרש במסמכי החוזה

כנית שהגיש  ונכללו בת  כנית ו/או ביצוע מטלות נוספות, בהתאם לחוזה, גם אם אלה לא ועדכון לת 

 .פרויקטהקבלן לאישור מנהל ה

אחרים של המפרט הטכני הכללי  בפרקים האו  /ו  כחי במסמך הנויות והמשימות המצוינות  וכל הפעיל  .ג

פעילויות אלה לא  או המיוחד בגין  היחידות.  יהיו על חשבונו של הקבלן ותמורתם תיכלל במחירי   ,

 תשולם כל תמורה נפרדת או נוספת אלא אם נאמר במפורש אחרת.  

 פרויקט המסמכי בקרת  .2

יכין    הקבלןכניות השונות והנהלים יתועדו בכתב.  ומחייבים שהתהליכים, התאופי ומורכבות העבודות   .א

באופן הכולל  שיקראו    ,כניות והנהליםוהת  .ל הפרויקט כל מסמך לבדיקה ואישור בכתב למנה  ויגיש

יוגשו  .  להלן   1, מפורטים בטבלה מס'  "מסמכי בקרת פרויקט" מסמכי בקרת הפרויקט של הקבלן 

 להלן.  1בטבלה מס' כמצוין הזמן   יתוך פרקב  מנהל הפרויקטל

כל הדוחות,    הכוללת בין היתר אך לא רק, את,  הקשורה לחוזהכל תכתובת  כל המסמכים, לרבות   .ב

תכנון, מסמכי    מסמכיכן  ו השרטוטים,  ,  םפקסיהמכתבים,  הפגישות,  הפרוטוקולים של  הכניות,  והת

על אף האמור, בכל  .  ודומים, יהיו כתובים בשפה העברית  אחריםביצוע, מסמכי מסירה ומסמכים  

לקבלן   הנוגעים  למסמכים  אינפרא  הקשור  המזמיןוכן    ,2מערכות  מטעם  הפיקוח  מגורמי    , לחלק 

ל  הקבלן  ועל  האנגלית  בשפה  כתובים  יהיו  האמורות.    שלוטהמסמכים  השפות  בשתי  מלא  באופן 

 סתירות בין הנוסח באנגלית לנוסח בעברית, הנוסח בעברית יהיה הקובע.  במקרה של עמימות או 

ייעודית של נת"עהקבלן ישתמש ב .ג , כמפורט  (ACONEXשל חברת  (  מערכת מידע לניהול מסמכים 

מיוחד  "  –   3בכרך   טכני  מערכת  "8פרק  ,  מוקדמות  –מפרט  המסמכים .  לתקשורת  ניהול    , תשמש 

לבין  ,  חוזהמסמכי ה ל  להעברת כל המסמכים והתכתובת הקשורה ובין    ,מנהל הפרויקטבין הקבלן 

 וכל גורם אחר בפרויקט.הקבלן  



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 4 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

 

 

 מסמכי בקרת הפרויקט לבדיקה על ידי מנהל הפרויקט - 1טבלה 

 מועד ההגשה כותרת המסמך

  מבנה ארגוני של הקבלן

 בעלי תפקידי המפתח  

ממועד    7בתוך   .2.1 ההסכםימים  על  בצירוף    חתימתו 

להוכחת   הנדרשים   האסמכתאות  התפקיד  בעלי  עמידת 

המפורטים הכשירות  תפקידי  ב  בתנאי  ממלאי  טבלת 

 .  המפתח של הקבלן

הקבלן   .2.2 יציג  כן  קבלני  בכמו  את  הארגוני  המבנה  מסגרת 

המפורטות  לדרישות  בהתאם  להעסיק  שבכוונתו  המשנה 

 ביחס לקבלנים אלו במסמך זה להלן.   

 

 

יום ממתן צו התחלת עבודה, לצורך סקירה ובדיקת התוכנית    14בתוך   תכנית ניהול העבודות 

, בסעיף שלביות הביצוע,  ת ניהול העבודותתכני בהתאם למופיע בסעיף  

השמט ב ו/או  התאמות  אי  ובסעיף  רכש,  ובמסמכי  סעיף  במפרטים  ות 

 . החוזה בפרק זה

לו"ז בסיסי  יגיש הקבלן למנהל הפרויקט,  המועד הקובע  יום מ  14בתוך     לוח זמנים בסיסי

התוכנית תוכן על ידי הקבלן בהתאם  .  המוגדרות בחוזהת  ועבוד הלגבי  

 . למפורט במסמכי החוזה

 

וגהות  בטיחות  לניהול    תכנית 

   ובטיחות בתנועה 

הקבלן  יגיש    צו התחלת עבודה ולפני תחילת הביצועמתן  ימים מ   14תוך  

,  וההקמה  הבטיחות באתר  כנית ניהולותאת  אישורו של מנהל הפרויקט  ל

כנית תוכן על ידי הקבלן בהתאם  ו. הת הכוללת גם תכנית בטיחות בתנועה

החוזה במסמכי  של    לעבודות,  למפורט  העבודה  ולשיטות  הפרויקט 

 התוכנית תכלול סקרי סיכונים לכלל העבודות בפרויקט.    .הקבלן
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 מועד ההגשה כותרת המסמך

את אישורו של מנהל  הקבלן  קבל  ייום מקבלת צו התחלת עבודה  14תוך   תכנית ניהול האתר וההקמה 

כנית תוכן על ידי הקבלן  ו. התכנית ניהול האתר וההקמהותהפרויקט ל

  3"ניהול האתר" בכרך    7פרק  בלרבות    ,החוזהבהתאם למפורט במסמכי  

    ".מוקדמות -מפרט טכני מיוחד " –

בכל    ביות הביצועשקף את שלמובהר לקבלן, כי תכנית ניהול האתר ת

הפרויקט  ביצוע  החוזית,    מהלך  תכולתו  כל  את  התחלת  ותקיף  מצו 

   .של הפרויקט עבודה ועד מסירתו

דרישות  האתר וההקמה בהתאם לכנית ניהול  והקבלן יגיש עדכונים לת 

 .   מנהל הפרויקט

עבודה    14תוך   תכנית בקרת איכות  התחלת  מצו  הפרויקט,  יום  למנהל  הקבלן  תכנית  יגיש 

מוקדמות,    –מפרט טכני מיוחד    –  3כרך    הוראותלבהתאם    בקרת איכות,

 .  הבטחת איכות ובקרת איכות, דרישות למערכת ודיווחלעניין  

עבודה  14תוך   וקיימות  הסביבה  איכותתכנית  מצו התחלת  תכנית  יגיש הקבלן  ,  יום  למנהל הפרויקט, 

  –   3כרך  בכמפורט גם    ,כניתולצורך סקירת הת  ניהול בטיחות הסביבה,

 ", לעניין איכות הסביבה וקיימות. מוקדמות -מפרט טכני מיוחד  "

תאום תכנון  שלבי ביצוע,    תכנית

 ותאום תשתיות  
תכנון    םימים ממועד צו התחלת העבודות תוגש תכנית תאו  21בתוך  

תשתיות ביצוע  ותאום  שלבי  מתודולוגיה    לרבות  את  לפיה  המציגה 

ממשקים  הנדסי מול רשויות,  תאום  מתכנן הקבלן לקדם פעילות של  

   עם קבלנים ממונים וקבלנים הפועלים בפרויקטים סמוכים. 

 

 ת ניהול העבודותתכני .3

  . עלבמפרטתעמוד בדרישות המפורטות    מנהל הפרויקט  לאישורהקבלן ותוגש  יכין  תכנית ניהול העבודות ש 

מטעם  גורמים  ה  לכלכיצד  בבירור  ציג  לההתכנית   של  ,הקבלןמהפועלים  המשנה  הקבלנים    וקבלני  וכן 

לכדי    הממונים, ניהול משתלבים  שינוי    ימבנה  כל  העבודותכנית  ותבאחד.  אישורניהול  לאחר  חייב  י   ,ה, 

   .לפני היישום ,מחודש לתוכנית ללא הערות אישור קבלתו,  מנהל הפרויקטשל חוזרת בדיקה 

  )מבנה ארגוני של הקבלן( הארגון של הקבלן .3.1

בליווי תיאור מילולי  ,  ןהקבל י של  ניהול ה מבנה  ה תכנית ניהול העבודות תכלול תרשים ארגוני המציג את  

או כל גורם הפועל מטעם הקבלן או מנוהל ע"י הקבלן במסגרת מילוי ועמידה  כיצד כל ישות  המסביר  

תחומי האחריות של כל ישות,  תוך הגדרת  כל שלב של העבודות, ותפרס ותשולב בת  בהוראות החוזה

עד  מעת לעת לפי הצורך    יעודכן   ני תרשים הארגוהכיצד כל ישות תתאם את עבודתה עם אחרים.  ופירוט  

 .סקירה ואישור מנהל הפרויקטויובא ל להשלמת העבודות
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 כוח האדם של הקבלן .3.2

רות  יישמועסקים  ל כלל ה שרשימה    אשר יכלול  ,בפרויקט  מטעמוהמועסקים    של  מאגרהקבלן ינהל   .א

שם ממונה,  שם מלא ותפקיד,    המידע הבא:עבור כל מועסק יפורט    .משנהדרך קבלני  מועסקים  האו  

 מספר טלפון ישיר ומספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל ישירה. 

יתווספו   .ב וספקים  משנה  קבלני  המועסקים  עבור  פרטי  הקשרגם  אל  קבל  פרטי  המשנה,    ןשל 

   .המעסיק הישיר

  עמדת המאגר לרשות מנהל הפרויקטהכלים להאת    ניהול העבודות  הקבלן יפרט במסמך תכניות  .ג

 .ודרך עדכונו השוטף )בדרך אלקטרונית, דוח מודפס או אחר(

 דרישות כלליות  .3.3

הנדרשים    המרכזיים  התפקידיםנושאי  המפתח ו  עובדיאת כל  העבודות    י שלניהולהבמבנה  גדיר  הקבלן י 

  זמין דרישות המהמזמין, כמפורט ב שמחייב    ים ממלאי התפקידכל  . בין היתר יצוינו  העבודות  ביצוע ל

פירוט  .  תואר ומשרהלפי שם,  בתרשים הארגוני  יזוהו    ואל  יםממלאי תפקיד.  3שונים של כרך  הבפרקים  

כל אחד  של תפקיד ה בתיאור  ים נכללת שיו האחריות, החובות והסמכו  תחום את התפקיד שלהם ישקף 

תפקיד מ חיים  יממלאי  קורות  יספק  הקבלן  ומסמכים,  המפתח.  השכלתם    תעודות  את  המוכיחים 

יגויס  כזה    גורם ציין את התאריך שבו כל  יו   ,המפתח  יממלאי תפקיד מכל אחד    של   ,וניסיונם המקצועי

הפרויקט שבו    , לטובת  התאריך  ב הוא  ואת  העבודהיוצב  המחייבים  ,  אתרי  מהמועדים  יאוחר  לא 

בכרך   שנותר  ,  3והמוגדרים  מוודא  שהוא  לתוך  זמן  הל מספיק  היתרי  הוגיסטיקה,  הסדרת  אשרות, 

 . פרויקטגבי הוהנחיות לתדרוך העברת ועבודה ה

החלפלפ שלני  תפקיד    ה  העבודותב  המצוין  ,מפתחממלא  ניהול  ידי    האושראשר    תוכנית  מנהל  על 

, טרם ביצוע  מנהל הפרויקטמ   (SONO)  ללא הערותאישור    לגבי המחליף בל  יידרש הקבלן לק,  הפרויקט

 החלפה. ה

  .להלן   3.4כמפורט בסעיף המפתח  יממלאי תפקיד את  לכל הפחותארגון הקבלן יכלול 



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 7 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

 של הקבלן  מפתח ה יממלאי תפקיד טבלת .3.4

 ניסיון חובה )בשנים(   היקף משרה  תפקיד בפרויקט 

פרויקט )מטעם    מנהל 

 הקבלן( 

יהיה מהנדס אזרחי,    מטעם הקבלן  פרויקטהמנהל   זמינות מלאה  

ניהול ביצוע עבודות  בלפחות  שנים    10של  בעל ניסיון  

,  פרויקטים לפחות  3במהלכן ניהל  הנדסה אזרחית,  

שלכאשר   הכספי  אחד   היקפו  ה  פרויקט    3- מתוך 

של    היקפם הכספיו   מיליון ₪  45  הנדרשים הוא בסך

כל   ₪מיליון  20 הנוספים הוא בסךפרויקטים  ה  שני

כמוגדר    בסביבה עירונית כל הפרויקטים יהיו    .אחד

 .בהזמנה להציע הצעות

מול  והובלת תהליכים  בניהול פרויקטים  בעל ניסיון  

מקומיו ומועצות  הנדסי   הכולליםת  עיריות    תאום 

תשתית,  מול תקש  חברות  רשויות  רתוחברות   ,

כגון   נוספות  וציבוריות  ממשלתיות  חח"י,  וחברות 

בעל    ,כן. כמו  משטרת ישראל, רשות העתיקות וכו'

עבודות עפר, עבודות    ממשקים/ניהולבניהול  ניסיון  

ביסוס. ועבודות  הפרויקט    בטון  מנהל  מטעם  על 

  עימואו קשור    מועסק על ידי הקבלןלהיות  הקבלן  

 בהסכם התקשרות. 

הקבלן  פרויקטה מנהל   ילווה את הפרויקט    מטעם 

כלל   להשלמת  ועד  העבודה  התחלת  מצו  החל 

   התחייבויותיו של הקבלן לפי מסמכי החוזה.

ניהול כלל  אחראי על    מטעם הקבלן  פרויקט המנהל  

הפרויקט של  העבודות  התהליכים  באתר  ימצא   ,

  א הדוק ומל  ויעמוד בקשר   במשך כל תקופת הביצוע 

הפרויקט מנהל  מטעם    ,עם  הממונים  והקבלנים 

 המזמין. 



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 8 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

 ניסיון חובה )בשנים(   היקף משרה  תפקיד בפרויקט 

מלאה   מהנדסי ביצוע  3 תקופת  משרה  אורך  לכל 

הוא  הביצוע   עליו  המבנה  תת  עבור 

 ממונה. 

 

בסעיף   כהגדרתו  כללי(    2המבנה,  )חלק  להסכם 

מבנים  תתי  לשלושה  א'  יחולק  בנספח  כאמור   , –  

להסכם מיוחדים  לכל  תנאים  ימונה  תת  .  מבנה 

 מהנדס ביצוע נפרד.  

הביצוע יהיה מהנדס אזרחי, בעל    ימהנדסכל אחד מ

הנדסה  ב לפחות  שנים    5של  ניסיון   עבודות  ביצוע 

  כמהנדס ביצוע ניסיון  אשר במהלכן צבר  אזרחית,  

ליון  ימ  45  היקפו הכספי הוא בסך ש   פרויקט אחדב

אחד  לפחות    ש"ח   15של    כספי  ףבהיקופרויקט 

 .לפחות ₪מיליון 

הקבלן  וועסקיביצוע  ה  ימהנדס ידי    ו יהי   או  על 

 .עימו בהסכם התקשרות יםקשור

  ביצוע ילוו את הפרויקט החל מצו התחלת ה  י מהנדס

העבודה ועד להשלמת כלל התחייבויותיו של הקבלן  

 לפי מסמכי החוזה. 

ובאתר    וימצאביצוע  ה   ימהנדס   ו יהיהעבודות 

כל    םאחראי בעל  העבודות  עליו  ביצוע  תת המבנה 

   הם אחראים. 

הינ  י מהנדס עבודות    םאחראי  ם הביצוע  ביצוע  על 

עליו הם אחראים  הקבלן   על  ויחתמו  בתת המבנה 

אשר    ,התוכניות והמסמכים בקשר לפרויקטקבלת  

לגביהן   נדרשת  הרשויות  דרישות  או  דין  פי  על 

השלד וכלל    חתימת מהנדס אחראי לביצוע עבודות

  העבודות הכלולות במכרז זה.

  



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 9 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

 ניסיון חובה )בשנים(   היקף משרה  תפקיד בפרויקט 

מלאה   י עבודה באתר  מנהל 3  תקופת  משרה  אורך  לכל 

הוא   עליו  המבנה  תת  עבור  הביצוע 

 ממונה. 

בסעיף   כהגדרתו  כללי(    2המבנה,  )חלק  להסכם 

מבנים יחולק   תתי  א'    לשלושה  בנספח    – כאמור 

מבנה ימונה מנהל  תת  . לכל  תנאים מיוחדים להסכם

 עבודה באתר נפרד.  

על ידי הקבלן    יםמועסקה  עבודהה כל אחד ממנהלי  

העבודות ביצוע  על  אחראי  ב  יהיה  תת  והבטיחות 

 . , לפי כל דיןהמבנה עליו הוא אחראי

ועבר  ת   מבנהתת  נוי של מנהל עבודה לכל  יהמ   לאחר

  כל מנהל של  אחריות  הודעה בגין ה  למשרד העבודה

 .   מקטע  עבודה לתת

העבודה ממנהלי  אחד  בעל  יהיה    ,כיםמוסמה  כל 

כמנהל עבודה באתר  שנים לפחות    5ניסיון מוכח של  

פרויקטים   ממנהלי    .תשתיות  בתחוםשל  אחד  כל 

ילווה  ו  בתת המבנה עליו הוא אחראי  ימצא  העבודה  

תת המבנה  את הביצוע באתר החל משלב הכניסה ל

, ועד להשלמת כלל התחייבויותיו  עליו הוא אחראי

  הנדרשים להשלמת   וקבלת כל האישוריםשל הקבלן  

 תת המבנה.  ומסירת 

 ללא דרישות   בהיקף הנדרש לביצוע העבודות   מנהל מסמכים  

ודיווח" בכרך  למופיע בבהתאם   QCצוות  טכני    –  3פרק "בקרת איכות, דרישות למערכת  "מפרט 

 .  מוקדמות" -מיוחד  

 הקבלן יספק גם שירותי מעבדה, ככל שיידרש במסגרת הפרויקט.  

   להסכם  14כמפורט בסעיף  מנהל לו"ז  



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 10 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

 ניסיון חובה )בשנים(   היקף משרה  תפקיד בפרויקט 

אישורים   מנהל 

 וממשקים  

נ משרה מלאה   אישורי  יבעל  לקבלת  תהליכים  בהובלת  סיון 

נ  אכלוס  ובעל  הרשויות  מאת  אישורים  סיון  יו/או 

או   אזרחי  מהנדס  קבלנים.  בין  ממשקים  בניהול 

סיון  יהנדסאי או בעל השכלה אקדמית אחרת, בעל נ

 שנים לפחות מהסוג המוגדר.   5מוכח של  

  

תקופת   ממונה בטיחות בעבודה  כל  לאורך  מלאה  משרה 

 הביצוע.  

  –   3בכרך  בטיחות ובריאות    פרקבהתאם למופיע ב 

 .  מוקדמות" -"מפרט טכני מיוחד  

הסמכה   העבודה,  בעל  משרד  מטעם  מתאימה 

החברתיים,   והשירותים  של  הרווחה  ניסיון  ובעל 

הפחות   והבריאות    5לכל  הבטיחות  בתחום  שנים 

   .תעסוקתית בענף הבנייהה

תקופת   ממונה בטיחות בתנועה  כל  לאורך  מלאה  משרה 

 הביצוע. 

המוסמך כיועץ בטיחות בתנועה  גורם מטעם הקבלן  

מטעם מכללה מוכרת לרבות מכללת נתיבים ואשר  

אושר כממונה בטיחות בתנועה של הקבלן ע"י מנהל  

 הפרויקט. 

התפקיד     מפקח סביבה   למילוי  הנדרש  פי  על 

לרבות הפעיל בפרויקט,  יות  ו כל 

במילוי   נספח  דרישות  הקשורות 

בדיקות  הסביבה אקוסטי,  נספח   ,

 ודיווחים. 

 

ראשון )תואר  אקדמית  השכלה  הפחות  בעל  (  לכל 

לנושא הסביבה  רלוונטית  )גיאולוגיה,    איכות 

 . גרפיה, הנדסת סביבה וכו'(וגיא

שקדמו למועד פרסום  השנים    3- בעל ניסיון מוכח ב

תפקידי  המכרז בפרויקטים    בביצוע  סביבתי  ייעוץ 

 . בסביבה עירונית

הנדסאי    \אגרונום
   מוסמך 

התפקיד   למילוי  הנדרש  פי  על 

של כל  פיקוח צמוד  בפרויקט, לרבות  

כולל    צים בפרויקטהעתקת העהליך  

   .העתקה והקליטהה  ,ההכנה

 

  5בעל ניסיון של  )לפחות(  הנדסאי מוסמך  \אגרונום

לפחות רק    שנים  ייחשב  מקצועי  ותק  זה  )לעניין 

וניסיון ספציפי מוכח בהעתקת    ,מיום קבלת התואר(

 עצים.

היערות   פקיד  של  תקף  מומחים  במאגר  רשום 

תכנון   בתחום  עצים,  בנושא  החקלאות  במשרד 

 . משמר עצים ו/או תחום טיפול בעצים

 



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 11 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

 ניסיון חובה )בשנים(   היקף משרה  תפקיד בפרויקט 

בכל   מודד  התפקיד  למילוי  הנדרש  פי  על 

 תתי המנה בפרויקט.   

 מודד מוסמך, הרשום בפנקס המודדים המוסמכים 

 שנים בעבודות   10ל ניסיון של באגף המדידות, בע 

   קבלניות בפרויקטים של סלילה וגישור.

התפקיד    מנהל לוחות זמנים  למילוי  הנדרש  פי  על 

 בפרויקט. 

 

יהיה בעל תואר ראשון לפחות    מנהל לוחות הזמנים

 הנדסה; כל תואר בו/או  וניהול בתחומים תעשיה 

שנים כמנהל לוחות זמנים    3בעל ניסיון של לפחות  

 בפרויקטים של בנייה או תשתיות; 

בתוכנת   בשימוש  אחת  שנה  לפחות  של  ניסיון  בעל 

Primavera או ,MS Projet.  

התפקיד   קבלן עבודות גישור  למילוי  הנדרש  פי  על 

 בפרויקט  

רישום   חוק  פי  על  הקבלנים  בפנקס  רשום  קבלן 

 .  1)גשרים( בסיווג ג' ובסוג  300קבלנים בענף ראשי 

לצורך הוכחת עמידת בעלי התפקיד בדרישות הכשירות ימציא הקבלן אסמכתאות הכוללות קו"ח של בעל התפקיד, 

בדבר תיאור הפרויקט, תקופת   רשימת פרוייקטים של בעל התפקיד תוך התייחסות לדרישות הכשירות )לרבות פירוט

 ביצועו, היקף הכספי(, תעודות השכלה וכן כל אסמכתא אחרת הנדרשת לצורך הוכחת העמידה בתנאי הכשירות.  

   באמצעות קבלני משנה   עבודות דרישות לביצוע .3.5

 דרישות  תחום פעילות 

 קבלן עבודות גישור 
)גשרים( בסיווג ג'    300קבלנים בענף ראשי  קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום  

 . 1ובסוג  

 להסכם 28כמפורט בסעיף  כלל העבודות   

 סמכתאות להוכחת סיווגו לצורך הוכחת עמידת הקבלן בדרישת הסיווג ימציא הקבלן את פרטי קבלן הגישור וא 

 מטעם הקבלןמנהל הפרויקט דרישות ל .3.6

הקבלן,  פרויקטהמנהל   כלל    מטעם  להשלמת  ועד  העבודה  התחלת  מצו  החל  הפרויקט  את  ילווה 

יהיה אחראי על ניהול כולל  מטעם הקבלן,    פרויקטה התחייבויותיו של הקבלן לפי מסמכי החוזה. מנהל  

הקבלן של  התחייבויותיו  בפרויקט  של  המבנים  תתי  שלושת  ו לרבות    .בכל  המשנה  הקבלנים  קבלני 

שיהיו(  הממונים העריכת    ,)ככל  הקבלניםכל  מול  על ,  הממונים  תיאומים  הקבלנים    עבודות   פיקוח 

ועל    ,על פי הוראות החוזה הקבלןלהתחייבויות  לקבלנים הממונים בהתאם  מתן השירותים ,  הממונים

 עבודות המוגדרות בחוזה. כל המילוי תפקידו כקבלן לביצוע 



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 12 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

בכל ישיבה נוספת הקשורה  , וכן  ישתתף בישיבות שוטפות של הפרויקט  מטעם הקבלן  מנהל הפרויקט

במשך כל תקופת ביצוע  ימצא באתר    ,בפרויקט אליה יוזמן לפי שיקול דעת המזמין ומנהל הפרויקט

   .הקבלנים הממונים מטעם המזמיןו מנהל הפרויקט ויעבוד בקשר הדוק ומלא עם  ,העבודות

הנציג  הקבלן ויהיה    חובות ההיבטים של  בכל  את העבודות  ירכז וינהל    מטעם הקבלן  פרויקט המנהל  

   עניין.דבר ולכל   , מבחינת סמכויותיו,הרשמי של הקבלן

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה אחראי על הכנת דוח חודשי שיפרט את כלל העבודות וההתקדמות  

בכל הקשור לפרויקט, אשר יציג בין היתר ממצאים רלוונטיים להוכחת עמידה באבני הדרך החוזיות,  

 "דוח התקדמות חודשית", להלן.  –  6.2.5והכל כמפורט בסעיף  

 אישורים וממשקים תפקידו של מנהל  .3.7

 

הקבלןהאישורים   מנהל   הקבלן    מטעם  מטעם  האישורים  את  בהתאם  ו ינהל  עבודה  תכנית  יערוך 

  הפרויקט . מנהל  מוקדמות"  -"מפרט טכני מיוחד    -  3כרך  ב  "היתרים והרשאות"  –  5לדרישות פרק  

ויעמוד    , הפרויקטהנדרשות מהקבלן בקשר עם ביצוע  יהיה בקיא בדרישות ההרשאות  מטעם הקבלן  

רשויות עם  סטטוטוריים  ,  בקשר  דרישות  וגורמים  למילוי  שיידרש  כפי  שונים  מאשרים  גורמים 

מנהל  ותההרשא הקבלן  הפרויקט.  אישורים    מטעם  כמנהל  עם  בכובעו  בקשר  החברה  יעמוד  נציגי 

התאמת עבודות הקבלן והקבלנים    ר להשלמת הבדיקות הנדרשות להוכחתובכל הקש   נת"ע/המנהלת

   .הממונים לתכנון ולדרישות

קבלת  את  היה אחראי על ניהול תהליכים סדורים על מנת להבטיח  ימטעם הקבלן,  האישורים  מנהל  

 כל האישורים בהתאמה ללוחות הזמנים של הפרויקט.  

 בנוסף, מודגש כי מנהל האישורים יהיה אחראי : 

על ביצוע והובלת תיאומים מול כלל הגורמים הרלוונטיים ועמידת הקבלן בדרישות המפרטים,   •

הרשויות והגופים הרלוונטיים על פי המסמכים הרלוונטיים. ביצוע והובלת תיאומים עם קבלנים  

 בדים באזור.  ושאר הגורמים העו  2במקטעים מקבילים, קבלן אינפרא  

 על ביצוע וניהול תהליכים לקבלת האישורים הנדרשים.   •

 

את  האישורים מנהל   לת   הממשקים  ינהל  תהליכים  וירכז  ינהל  הקבלן,  הקבלנים  ימטעם  בין  אום 

הפועלים בסמוך  בפרויקט    שיפעלו\השונים  ו/אואו  אחרים    אליו  חיצונים  המעורבים  גורמים 

למנוע עיכובים  עים על סגירת הממשקים, על מנת  יונים המשפ יקדם נושאים שכמו כן, הוא    .בממשקים

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ישמש כגורם מתכלל מול    משקים. עקב ביצוע המבהתקדמות הפרויקט  

 נת"ע בכל הנוגע לביצוע המבנה, על כלל תתי מבניו השונים. 

 דרישות למהנדסי ביצוע מטעם הקבלן  .3.8

הפרויקט החל מצו התחלת העבודה ועד להשלמת כלל התחייבויותיו של הקבלן  מהנדסי הביצוע ילוו את  

 לפי מסמכי החוזה. 
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ביצוע העבודות בתת המבנה עליו הם אחראים.  על כל    םאחראי  ויהימהנדסי הביצוע ימצאו באתר העבודות ו 

 . 

ויחתמו על  מהנדסי הביצוע הינם אחראים על ביצוע עבודות הקבלן בתת המבנה עליו הם אחראים 

התוכניות והמסמכים בקשר לפרויקט, אשר על פי דין או דרישות הרשויות נדרשת לגביהן    קבלת

 .  חתימת מהנדס אחראי לביצוע עבודות השלד וכלל העבודות הכלולות במכרז זה

 מטעם הקבלן עבודהה ידרישות למנהל 

במהלך כל שעות   הוא מנהל,, בתת המבנה אותו יימצא באתרמטעם הקבלן,   העבודה  ימנהל כל אחד מ

  י מנהל.  אתר, על פי דיןתת המבנה שהוא אחראי עליו בויהיה אחראי על בטיחות בעבודה ב  העבודה 

  ו ויהי)כל מנהל עבודה בתת המבנה עליו הוא אחראי(    פעילויות הקבלן באתר את    ווינהל  ועבודה ירכז ה

   .בטיחות של הקבלןה ממונילהוראות כפופים  

 ולצוות בטיחות בעבודה מטעם הקבלן מטעם הקבלןבעבודה  חותדרישות לממונה בטי .3.9

  .  ימים ממועד חתימתו על ההסכם 7בתוך   גהות ואבטחה , ממונה בטיחותהקבלן ימנה 

. עיקרי    6.1תכולת תפקידו של מנהל הבטיחות ותכולת עבודתם של מפקחי הבטיחות מפורטת בפרק  

 תפקידיו של מנהל הבטיחות בעבודה הינם כדלקמן:  

יהיה נוכח  ,  לצורך בטיחות וגהות  באחריות המוטלת על הקבלן כקבלן ראשי   א בטיחות יישהממונה  

,  דיתיי משעות או    24בתוך    ויוציא דו"חות והנחיות בכתב לכל ביקור  ,עבודהסוג  באתר בעת ביצוע כל  

 .לרבות על ידי הקבלן, הקבלנים הממונים או קבלני המשנה ,במקרים של הפרות בטיחות לפי הצורך,

, ויתעד זאת באופן מסודר  חדשהלפני ביצוע כל פעולה    וגהותממונה הבטיחות יקיים הדרכת בטיחות  

בתיאום עם קבלנים אחרים וממוני  ,  חיות הבטיחות תוך כדי ביצוע העבודותיפקח על מילוי כל הנו

לגרוע מכלל הדרישות המופיעות בפרק    בטיחות אחרים הפועלים באתר. כדי  זה  אין באמור בסעיף 

 .  מוקדמות"  -"מפרט טכני מיוחד   - 3כרך בופרק האבטחה הבטיחות 

 - דרישות לממונה בטיחות בתנועה מטעם הקבלן .3.10

 יהיו כדלקמן: עיקרי התפקידים והסמכויות של ממונה הבטיחות בתנועה 

וקבלני המשנה.   • הקבלן  כפופים  יהיו  לנהלים  בתנועה.  לנושא הבטיחות  והוראות  נהלים  הכנת 

במועדים   נהלים אלה יהוו חלק מתוכנית הבטיחות של הקבלן ויועברו לעיון והתייחסות המזמין

 כמפורט לעיל. 

פעילים, מתן התרעה על ליקויים  - יומיות על הסדרי תנועה זמניים-ות יוםביצוע ביקורות שוטפ  •

 והקבלן הראשי.   מטעם הקבלן ווידוא תיקונם לרבות הפצת דו"ח ליקויים יומי למנהל הפרויקט 

תפקודם ושרידותם של כל מרכיבי הסדרי תנועה, לרבות אך לא רק  ורמת הביצוע  ן,  בקרה על אופ •

 סימוני כביש ומחיקתם.  בטיחות, בתחום התמרור, שילוט, מעקות

בפרט(   • לילה  )ועבודות  קיימים  בכבישים  עבודות  לביצוע  הנוגע  בכל  נת"ע  נהלי  קיום  לוודא 

 ו"העברות תנועה". 
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או   • קיימים  בכבישים  עבודה  כל  בטרם  מוסמכים  גורמים  ע"י  תדריכים  ביצוע  ולתעד  לוודא 

 קרבתם.

נציג הקבלן בכל עת ביצוע • נוכחות של  הסדרי תנועה זמניים ו/או הסטות תנועה    לרכז ולוודא 

,  מטעם הקבלן  זמניות ולנהל את הממשק הנדרש מול הגורמים הנדרשים, לרבות: מנהל הפרויקט 

זמן   בכל  נוכח  להיות  בתנועה  הבטיחות  ממונה  באחריות  וכיוב'.  ישראל  משטרת  נת"ע,  מוקד 

ות התנועה. יכול ממונה  ביצוע הסדרי התנועה הזמניים, פריסתם וקיפולם, לרבות בזמן העבר 

ובלבד שבקרים אלו יאושרו מראש ע"י    ,הבטיחות למנות מטעמו בקרים לצורך ביצוע מטלה זו

ולא ע"י קבלני  במישרין  , ובלבד שבקרים אלו יועסקו ע"י הקבלן  מטעם המזמין  ל הפרויקטמנה

 המשנה. 

לקבלן • בתנועה  ו/או    להורות  הבטיחות  אמצעי  שיפור  על  המשנה  הליקויים  לקבלן  כל  ותיקון 

 בהתאם לדוחות יומיים שיוציא ממונה הבטיחות. 

 דרישות ממודד מטעם הקבלן  .3.11

לעיל.    3.4כמפורט בסעיף  בעל ניסיון    במשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך יעמיד לטובת הפרויקט  הקבלן  

מודגש כי המודד  תוכניות וחישובי כמויות לפי דרישת המפקח.    המודד יידרש לסמן, לבקר, למדוד ולהכין

: לצרכי סימון, לצורך  עפ"י הדרוש למילוי תפקידם ובכל מקרה להיות זמינים וצוותו נדרשים להיות זמינים  

איתור מערכות קיימות, חידוש סימון, מדידות אימות לפי, מדידת עדות לכל אלמנט שמתבצע בפרויקט,  

,  ועד לשלב המסירה ומדידת עדות  ת נתונים לקבלנים סמוכים לצורך תיאום התחברותמדידות לצורך העבר

 . 3.14בקרת איכות סעיף  3ולדרישות הנוספות בפרק מנהל הפרוייקט   דרישותהכל בהתאם ל

 להסכםהעברת הודעות הקשורות   .3.12

ו מנהל  ,  מול המזמין  חיצוניותוהן    ,הקבלןבתוך ארגון  פנימיות  הן    ,העברת הודעותלהנחיות  נהלים 

הקו  בפעילות  זמין  המועסקים על ידי המאחרים  קבלנים וספקים    ,הרשויות, ספקי השירות  ,הפרויקט

 , ויכללו בין היתר אך לא רק, את הבאים: הקבלןשל  עבודות הניהול כנית ו ת, ישולבו בהירוק

סוגים שונים של מידע.  צת  המפרט את זרימת המידע ואת השיטות שישמשו להפ  הפצהמבנה   .א

ההפצה   תואם    נדרש מבנה  הלהיות  ולתחומי  בתרשים לכללי  אחריות  המפורטים  הדיווח 

 .של הקבלן ניהארגו 

 .אישוריםלהיתרים ויחס בחיצוניים תקשורת בין הקבלן לבין בעלי עניין  ם לתכניות ונהלי .ב

ונהלי .ג לתכניות  עניין  ם  בעלי  הקבלן,  בין  ותקשורת  הקשורים  ב  ,הציבורחיצוניים  נושאים 

 פרסום ויחסי ציבור. ל

העברת הודעות, מסרים, מידע, נתונים וכו' מהקבלן אל נציגי המזמין, מנהל הפרויקט והיועצים   .ד

מערכת באמצעות  המסמכים    תבוצע  נת"עלניהול  ע"י  מערכת    המופעלת  (,  האקונקס)להלן 

 .  "מוקדמות -מפרט טכני מיוחד " 3כרך ב " הנחיות ניהול מסמכים ומחשוב"  8כמפורט בפרק 
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 אי התאמות ו/או השמטות במפרטים ובמסמכי החוזה דוח  .4

תנאי   מהוראות  לגרוע  כללי(בלי  )חלק  יערוך  ,  ההסכם  של  הקבלן  מקיפה  הנדסית  טכנית  בדיקה 

לגלותוהת מנת  על  הכמויות  וכתבי  המפרטים  וקיימות,  כניות,  במידה  ו/או  -אי,  טעויות  התאמות, 

רשימת  השמטות הקיימות בתוכניות ובין התוכניות למפרט ולכתב הכמויות. הקבלן ירכז בכתב את  

על מנת לקבל פתרונות ותשובות    למנהל הפרויקטויעבירם    ,ההתאמות, הטעויות וההשמטות שמצא-אי

ולהשמטות שמצא. כל אי-לאי ות, הטעויות ו/או ההשמטות בתוכניות  ההתאמ- ההתאמות, לטעויות 

  שלושה שבועות   ובין התוכניות למפרט ולתיאורים שבכתב הכמויות שלא צוינו בכתב בתום תקופה של 

, לא תוכרנה בהמשך ולא תהוונה בסיס לתביעה מכל סוג ומין מצד הקבלן, אלא  מצו התחלת עבודה

   .קודם לכן שלא ניתן היה לגלותן, מנהל הפרויקטאם כן יוכח מעל לכל ספק, להנחת דעתו של 

   שלביות הביצוע .5

ככל    בהתאם לאבני הדרך שנקבעו.  הקבלן ללמוד את הפרויקט ולתכנן את שלביות ביצוע הפרויקט   על .5.1

השלביות לשינוי  הצעות  יש  הקיימות\שלקבלן  הפרויקטהתוכניות  מנהל  אצל  לאשרן  יש  ולדאוג    , 

. שינויים לשלביות הביצוע לא  אצל כל הגורמים הרלוונטיים בהתאם להוראות מנהל הפרויקטלאישורן  

 .הסכםהיהוו, ככלל, עילה לשינויים בלוחות הזמנים אלא אם ניתנה הוראת שינוי בהתאם להוראות 

העבודה, התמודדות  דרכי גישה, פנימיות וחיצוניות לאתר  במסגרת שלביות הביצוע יש לקחת בחשבון   .5.2

על גשמים, עונות השנה בדגש  זמני של אתר העבודות שיתוכנן    שנת שמיטה,  עם  וניקוז  עבודות עפר 

 . ויבוצע ע"י הקבלן

בלבד, הקבלן נדרש    אלו  יםנועה המתוכננים אינם מגבילים את הקבלן לביצוע פעילויות שלב שלבי הת .5.3

עבודות   הרחבהבמקביל  לביצוע  ולאשר  להציע  הצורך  ובמידת  הניתן  שטח    \שינוי  \ככל  של  תוספת 

 תמרור ת"א. הבכפוף לאישור הרשויות המוסמכות, בדגש על רשות העבודות. 

בחשבון .5.4 לקחת  הקבלן    יש  ו  לעבוד  דרשיי כי  מבצעיםבלילות  לפועל  תנועה  ,  להוציא  סגירת  לרבות 

קבלן על מנת לעמוד  מהבלן, ככל שהדבר נדרש  , על חשבון הקהרמטית כל זאת לצורך קידום הפרויקט

בדיקות אקוסטיות נוספות    גם  עבודות בשעת לילה ידרשו לצורך    .בלוחות הזמנים אליהם הוא מחויב

 ואישורים מיוחדים כחלק מעבודת הקבלן ופעילות מפקח הסביבה להסדרת העבודות הנ"ל  

 סקירות .6

מסמכים ודוחות שהקבלן  של    סקירהלגבי ביצוע  האחריות של הקבלן  המועדים ו הוראות סעיף זה יגדירו את  

 .נדרש להגיש למנהל הפרויקט

 סיווג  .6.1

סיווג    הפרויקט מנהל   .א למסמכיSORאו    SONO  ,SONOWC)יגדיר  ל(  או  שה ם  גיש  דוגמאות 

להלן. כל תגובה או היעדר  בטבלת הסיווגים שמובאת    הסיווגיםמשמעות  .  ובדיקה  סקירהל  הקבלן

מילוי דרישות  לשל הקבלן  ואחריותו  מחובותיו  תתפרש כגורעת  לא    מנהל הפרויקטמצד  תגובה  

 . חוזהה
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, אלא אם נקבע אחרת  מעת קבלת המסמך מהקבלןימים    14מסמך תוך  יסווג את ה  הפרויקט מנהל   .ב

במידה  אחרת.    הודיע   מנהל הפרויקטככל שאו  ,  ההסכםמסמכי  או נאמר אחרת ב בלוח הזמנים

תקופה  מניין הי לבקש את השלמת המידע על ידי הקבלן וארש  דרוש מידע נוסף, מנהל הפרויקטו

 תחיל ממועד קבלת השלמת המידע.  י המסמך סיווגל

 טבלת סיווגים: 

 תיאור סיווג 

 SONOסיווג  

(Statement of No 

Objection  הצהרה :)

 על אי התנגדות

  מנהל הפרויקט ,  חומר שהוגש לוה  סקירתהערות לאחר  אין    מנהל הפרויקטכאשר ל

מחויבויותיו.  מ שחרר את הקבלן מאחריותו וילא    SONOסיווג    יודיע על כך לקבלן.

 . לחומר שהוגש העבודות הקשורות להתקדם עםקבלן מתיר ל SONOסיווג 

 SONOWCסיווג  

(Statement of No 

Objection with 

Comments  :)

אי   על  הצהרה 

 התנגדות עם הערות

, אשר  על ידי הקבלן  שהוגשכפי  החומר  לקבלן הערות על    העביר לעשוי    מנהל הפרויקט

יובאו בחשבון  הן  אך  שהוגש,    בחומרמידי  דורשות שינוי  מונעות התקדמות ולא  אינן  

נוספת  ב ההקבלן    .מתוקנתהגשה  מנהל  הנחיות  אחר  כל    פרויקטימלא  את  ויבצע 

לו.   שניתנו  ההערות  אחר  למילוי  הקבלן ילא    SONOWC  סיווגהנדרש  את  שחרר 

ו ל  SONOWC  סיווג.  חויבויותיומממאחריותו  עםקבלן  מתיר  העבודות    להתקדם 

הערות   הטמעתלאחר  על הקבלן להגיש את המסמך המתוקן    לחומר שהוגש.  הקשורות

הפרויקט   הנדרשמנהל  האמור    .וביצוע  יתקן  למנהל  הקבלן  מתוקן  מסמך  ויגיש 

, אלא אם נקבע אחרת בלוח הזמנים, או נאמר אחרת במסמכי  ימים 14תוך  פרויקטה

 ת.  , או אישר מנהל הפרויקט אחרההסכם

 SORסיווג  

(Statement of 

Rejection  הצהרה  :)

 על התנגדות 

אינו  חומר שהוגש  הסיבות לכך שההערות בליווי    קבלןהעביר לל  עשוימנהל הפרויקט  

המכרז  ו/או מסמכי  ו/או המפרטים הטכניים    המזמיןעונה על אחת או יותר מדרישות  

ל הקשורות  העבודות  זה  ולכן  יכולות  חומר  האינן  של  הבא  לשלב  .  ביצועלהמשיך 

ויוגשו    לכל היותר   ימים   7תוך  על ידי הקבלן  בעיות שהובילו לדחיית החומר יטופלו  ה

הפרויקט.    לסקירהמחדש   מנהל  של  סיווג נוספת  מקבל  לא  המוגש  החומר  עוד  כל 

SONO    אוSONOWC  העבודות הקשורות  לשלב הבא של  , לא ניתן יהיה להמשיך

 . יהווה עילה להארכת זמן או לתשלום נוסף לא SOR סיווגיובהר כי  .לחומר זה

 דוחות ופגישות .6.2

  עבודות הקבלןשל ביצוע בנושא התקדמות הפגישות דוחות ו .6.2.1

 : הנוהל להלן יופעל לאורך כל תקופת הביצוע

במרווחי זמן מוסכמים שיתקיימו    ,ביצועהסקירת התקדמות  פגישות לבישתתף  הקבלן   .א

הל) פעם  כל  בכתב(בשבועפחות  יתועדו  הישיבות  סיכומי  ל.  לאפשר  מנת  על  מנהל , 
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על פי  מן.  סיול  את הצפיושל העבודות  להעריך את מצב ההתקדמות הנוכחי    הפרויקט

 . נוספיםפגישות אלה קבלנים יהיה להזמין ל , ניתן מנהל הפרויקטשיקול דעתו של 

מנהל ביצוע ,  מופרויקט מטעה מנהל  תקדמות על ידי  ההבישיבות  הקבלן יהיה מיוצג   .ב

מפתח   בנושאים    יםטכני הו  ים מקצועיה  םתחומיב ואנשי  לטפל  כדי  שעל הנדרשים 

 שלב העבודה שבביצוע. בהתאם לעל פי דרישת מנהל הפרויקט, , הפרק

הצעה לנושאי    מנהל הפרויקט, יגיש הקבלן ל ישיבת ביצועלפני כל  (  2)יומיים  פחות  ל .ג

על   להלן בסעיף ד'  נושאים המפורטים  רק, לאך לא    ,היתרבין  אשר תתייחס  הפגישה,  

הפרויקט העניין.  פי   אחד  רשאים  והקבלן    מנהל  נפרדות לקיים  להציע  כל  פגישות 

יודיע לקבלן על כל   מנהל הפרויקט.  או נושאים מסוימים  נושאבהתקדמות  ה  לסקירת 

 לשינויים. נושאי הפגישה מספיק זמן מראש על מנת לאפשר לו להיערך  שינוי ב

ב .ד שיידונו  יכללו  ה דיוני  הנושאים  היתרהתקדמות  לא    , בין  את  אך  הנושאים רק, 

 : הבאים

אום עם קבלן  יסטטוס תאו    דיווח על בטיחות, גהות וביטחון באתר העבודות .1

 .  ראשי לנושאי הבטיחות

 . םאים סביבתיינוש .2

ההתקדמות של  , לרבות  בפועל לעומת ההתקדמות המתוכננתסטטוס ביצוע   .3

   .ממוניםהקבלנים ה

 . סקירת אמצעים בהם ינקוט הקבלן לצמצום הפסדי זמן בביצוע .4

 . סטטוס הערכתו של הקבלן לעבודות מתוכננות בתקופה הקרובה .5

 . לפי תכניות לביצועהקבלנים ממונים  ו הקבלן אום עבודות  יסטטוס ת  .6

  .סטטוס ממשקים עם קבלנים ממונים .7

 .  לתכנוןים  הנוגעים או צפויים ו/שוטפנושאים  .8

 ביצוע. לים  הנוגעים או צפויים ו/שוטפנושאים  .9

 .קרובלחודש המתוכננות ופעילויות  תכנית עבודה מתוכננת   .10

   .סטטוס אישורים מול הגורמים המאשרים .11

 .ותיקון אי ההתאמותבקרת איכות כולל אי התאמה סטטוס  .12

   .דות והמערכותוטטוס בדיקות תקינות העב ס .13

   .יכוניםרשימת ססקירת סיכונים וסטטוס ניהול  .14

    .קודמותישיבות פרוטוקולים /  מעקב השלמת מטלות מ .15

  .סקירת מסמכי בקרת הפרויקט .16
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 מסמכים המוגשים על ידי הקבלן לסקירה על ידי מנהל הפרויקט.  סקירת  .17

קבלנים המתממשקים  ותאום עבודות עם    ותנת"ע/העירי אומים עם  יסטטוס ת  .18

 עם הפרויקט.  

 למסירת העבודות דוחות ופגישות בנושא מוכנות  .6.2.2

 . שלב זה כולל הערכות למסירת העבודות

מטעם הקבלן    , מנהל ביצועמופרויקט מטעמנהל  על ידי    בישיבות אלו הקבלן יהיה מיוצג  

 שעל הפרק.הנדרשים כדי לטפל בנושאים  יםטכני הו  יםמקצועיה םתחומיואנשי מפתח ב

 פגישות עם צד שלישי  .6.2.3

על כל  ,  למזמין, עם העתק  מראש  ( ימים7שבעה )  של  הודעה  מנהל הפרויקטלהקבלן ימסור  

,  תשתיותעם גורמים רלוונטיים אחרים, לרבות ספקי    או  עם הרשויות המקומיות  הפגיש

   ., גורמי פיקוח ותכנון מצד המזמיןממשקעמם שיש  םקבלני

מבלי לגרוע מהאמור, ככל שצרכי העבודה ידרשו קיומן של פגישות דחופות, הקבלן יעדכן  

 את מנהל הפרויקט מיד עם היוודע לו על הצורך בקיום הפגישה.  

 בפגישות אלה.  קחת חלקללעצמם את הזכות  שומרים  מנהל הפרויקטו המזמין 

  פגישה כל  לאחר    ( ימים3)  לושהשתוך  בפיץ אותו  נהל רישום פרוטוקול לפגישות ויהקבלן י 

 . בהתאמהלמנהל הפרויקט וזמין  לכל המשתתפים, עם העתק למ ,כאמור

 הוק -פגישות אד .6.2.4

פגישות אדשומרים  זמין  מנהל הפרויקט והמ את   דרושולהוק  - לעצמם את הזכות לקיים 

נוכח    .כאלההשתתפותו של הקבלן בפגישות   בכל מקרה כאמור יהיה הקבלן חייב להיות 

 .  פרויקטבמועד אשר ייקבע על ידי מנהל ה

 דוח התקדמות חודשי  .6.2.5

  םיאלקטרוניועותקים  מודפסים  ותקים  ( ע3)שלושה    מנהל הפרויקטהקבלן יכין ויגיש ל .א

החודשי ההתקדמות  דוח  ה  ,של  בסעיף  עד  האמור  החודש   בהסכם,  14.4מועד  של 

לדיווח,   הולהמבוקש  ארבעהכל  י4)  פחות  החודשית  (  הפגישה  לפני  סקירת למים 

 ההתקדמות.

ידי   .ב על  ייקבעו  החודשי  ההתקדמות  לדוח  הנדרשים  הפירוט  ורמת  מנהל הפורמט 

בהמשך ירוט עשויים להשתנות  הפורמט ורמת הפ .  מעת לעת ובהתאם לצורך  הפרויקט

לשקף את השלב הנוכחי של העבודות. הנושאים , על מנת  מנהל הפרויקטשיורה  כפי  

הנושאים ת  אלהסכם וכן    14.4את הקבוע בסעיף    בין היתר  שיידונו בדוח החודשי יכללו

 הבאים: 

   .תקציר מנהלים .1
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בפועל .2 ביצוע  לביצוע    דוח  ועבודות  הבהתייחס  הנקובות  הקבלנים  עבודות 

 . הממונים

חים  י, לרבות סטטוס מסמכים המוכ סטטוס עמידת הקבלן באבני הדרך החוזיות .3

 .  עמידתו של הקבלן באבני הדרך החוזיות

 ./ סטטוס ממשקים ממוניםסטטוס תאום עבודות עם קבלנים  .4

   תקינות העבודות. בדיקותואישורים / סטטוס היתרים  סטטוס  .5

   .ח בקרת איכותדו .6

 סטטוס מסירת עבודות וסטטוס הדרכות.   .7

 סטטוס לו"ז:  .8

  .סטטוס משאבים ▪

בהתייחס לעבודות    שר והמא  דיווח על התקדמות בפועל מול לוח הזמנים ▪

   .הקבלן ועבודות הקבלנים הממונים

  .יםהקריטי ים הנתיב ניתוח של  ▪

  .מתוכננות לחודש הבאעבודות ה ▪

 . השלמת העבודותצפי ל ▪

   .סיכונים צמצוםחדשים, זיהוי סיכונים ח סיכונים, "דו .9

   ופציעות.דו"ח על מפגעים   .10

 . בקרת איכות, בטיחות, אבטחה או איכות הסביבהכל בעיה בזיהוי  .11

 .לתקופת הדיווחומסמכים  יוצאות  / ת נכנסותיו העתקים של יומנים עבור התכתבו .12

   .העבודות התקדמותאת צילומים המתעדים  .13

 . חוזהתשלומי ביניים על פי הסטטוס  .14

   .נושאים חוזייםב שאלות או הבהרות מצד הקבלן  .15

 . האתר תפעילויות תחזוק .16

   סטטוס עמידת הקבלן ביעדים לפי מסמכי בקרה. .17

 העבודה  תיעוד .7

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משני סוגים: צילומי וידאו צבעוניים בכמות   .א

צילומים דיגיטאליים צבעוניים של שלבי  ו  ,דקות  10  -כשל  ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך  

 .העבודה השונים
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המתעדות את התקדמות העבודות לצורך    לכל הפחות   הקבלן יתקין בכל אתר מצלמות רשת )וידאו( .ב

מאזורי העבודות    100%המצלמות יכסו  .  פיקוח מצד המזמין ו/או סרטוני הסברה ומעקב לציבור

  מטעמו   פרויקטאלה יעבירו את המידע לאתר אינטרנט אשר למזמין ו/או מנהל ה  מצלמותבאתר.  

רציף באופן  אליו  גישה  צבעוניים  ידאג  הקבלן  .  תהיה  דיגיטאליים  צילומים  כל  לצלם  אזורי  של 

 ככל שיתגלו.   ,לצורך הוכחת נזקיםבין היתר,  ה,ובסיומ  , במהלכה,העבודה לפני תחילת העבודה 

 .  וחתימת מנהל הפרויקט מטעם הקבלן  תאריך ביצוע הצילום את  ויישאהצילומים  .ג

יועברו ל  .ד תיעוד מהלך   .ר אצל הקבלןועותק אחד לפחות ישמ CD ע"ג   מנהל הפרויקט הצילומים 

 .עם כל חשבון חודשי)ובכלל זה התקן אחסון נייד( העבודה יוגש במדיה דיגיטלית 

העבודה  את  האפשרות לתעד  את  שומרת לעצמה  ת"ע  העבודה כנדרש, נאת  במידה והקבלן לא יתעד   .ה

 עלות התיעוד מחשבון הקבלן   את ולקזז

 אחריות הקבלן כלפי קבלנים ממונים  .8

וכן על כל הוראה אחרת    , המסמכים הרלוונטייםבהסכם, באות להוסיף על האמור  זההוראות סעיף  

 ימצא לנכון לתת תוך כדי ביצוע.   שמנהל הפרויקט

 לקבלנים הממונים לאתר מתן גישה  .8.1

  . עבודותהקבלן יאפשר לקבלנים הממונים גישה לאתר ה  .8.1.1

גישה כאמור, ישלים הקבלן באופן  תן  למ בטרם מתן הגישה לאתר לקבלנים הממונים, וכתנאי   .8.1.2

הממונים   הקבלנים  עבור  הערכות  ואזורי  התארגנות  אתר  הכשרת  עבודות  כל  את  מלא 

   .אלההרלוונטיים, ויקצה אותו לקבלנים ממונים 

הרשאת   .8.1.3 להענקת  גישה  בנומתן  תתבצע  ממונה,  לקבלן  ממנו(  קטע  )או  הקבלן,  אתר  כחות 

על פרוטוקול המתעד הענקת    הצדדים יחתמו  .מנהל הפרויקט(  )או   הקבלן הממונה והמזמין

 ההרשאה כאמור. 

ח קבלן ממונה על אי התאמות במצב האתר או בחלק האתר שנמסר לו, יהיה המזמין  ו דיו .8.1.4

לפי שיקול דעתו.    ,רשאי לדרוש מהקבלן לתקן את אי ההתאמות או הפגמים שיוכרו על ידו



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  

  25 מתוך 21 עמוד ניהול העבודות  1פרק  3כרך   …

 

דרישות   על  העונה  באופן  לפי קביעת המזמין,  התאמות כאמור  אי  או  פגמים  יתקן  הקבלן 

 וכל דין.    חוזהה מסמכי 

 תיאום בין קבלנים באתר ותיאום תהליכי ביצוע  .8.2

ראשי,הקבלן .8.2.1 כקבלן  של    ,  ההדדית  עבודתם  בין  מלא  לתיאום  המשנהאחראי  קבלני  ,  כל 

 .  העבודה או בסמוך אליו באתר אחרים שיעבדוההקבלנים והקבלנים הממונים  

את כל הממשקים בינו לבין הקבלנים האחרים באתר. הקבלן ינהל    בדוח החודשי  הקבלן יפרט .8.2.2

הממונים הקבלנים  בין  הממשקים  לעבודות  כן  ו  ,את  הקשורות  הפעילויות  כלל  את  ינהל 

 הקבלנים הממונים באתר. 

ינהל את תהליכי הביצוע של   .8.2.3 על כל שלביההקבלן  כדי  םעבודות הקבלנים הממונים  זאת   ,

להבטיח עבודה רציפה של הקבלנים הממונים הפועלים באתר, העדר הפרעות בשטח העבודה  

ים ולמניעת הפרעות  י וארגון כללי ומבחינת עמידה בלוחות הזמנים הפרויקטאל מבחינת סדר

 הדדיות. 

 ניהול לוחות זמנים .8.3

ים של הקבלנים הממונים בלוח זמנים שייערך על ידו  הקבלן אחראי לשלב את לוחות הזמנ  .8.3.1

, ולוודא את היתכנותם, וככל שנדרש לבצע בהם  י ההסכםשל תנא   14  בהתאם להוראות סעיף

באופן שיאפשר את ביצוע עבודות    ,בתיאום עם מנהל הפרויקט והקבלנים הממונים  ,התאמות
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החל    הסכמיהכל הקבלנים הממונים באתר על פי התחייבויותיהם ובהתאם ללוח הזמנים  

 הקבלן יגיש כל חודש לו"ז מעודכן לאישור המזמין. עליהם.  

   ליווי הליכי מסירת עבודות הקבלנים הממונים .8.4

על ידי    ן ואישור   ןבדיקתהקבלן יבדוק בשטח את השלמת עבודות הקבלנים הממונים בטרם   .8.4.1

וילווה את תהליכי מסירת העבודות של הקבלים הממונים לידי המזמין, בהתאם   המזמין, 

 לנהלי המזמין ודרישות מנהל הפרויקט. 

 אישורים והיתרים  .8.5

סעיף   .8.5.1 לגרוע מהוראת  וההרשאות  כל האישורים  קבלת  להקבלן אחראי  ,  ההסכםשל    8בלי 

המוסמכים  הגופים  העבודות,    מאת  מסירת  בלשם  למפורט  בהתאם  "היתרים    5פרק  הכל 

את  ירכז הקבלן    בין היתר,  לצורך כך,  מוקדמות.  –מפרט טכני מיוחד  -  3כרך  והרשאות", ב

מהם,  ה הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  לקבלת  הממונים  הקבלנים  מול  לצורך  טיפול 

 קבלת האישורים שבאחריותו. 

 ניהול האתר  .8.6

  – מפרט טכני מיוחד    -  3כרך  ב  ניהול אתר,  -  7פרק    הקבלן אחראי על ניהול האתר בהתאם להוראות

 ( לרבות:  מוקדמות

הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות הקבלן, קבלנים ממונים, קבלני משנה וקבלנים אחרים   .8.6.1

 מטעם נת"ע;

ככל שיהיו מצויים וזמינים    ,מתן זכות שימוש בפיגומים ואמצעי הרמה לקבלנים הממונים .8.6.2

שינוע הרמה,  לאמצעי  הנוגע  בכל  הממונים  הקבלנים  מאחריות  לגרוע  מבלי  וזאת    , באתר 

מקום בו הפיגומים ואמצעי ההרמה של הקבלן אינם זמינים לשימוש על ידי    ,מהפיגומים וכדו

    הקבלנים הממונים כתוצאה משימוש הקבלן בהם באותה עת. 

ן כללי של אתר העבודות ופינוי הפסולת מנקודת הסילוק באתר לאתר סילוק  ניקיו שירותי   .8.6.3

הממונים   הקבלנים  מחובת  לגרוע  מבלי  שוטףלנקות  מורשה,  אזורי    אתויומיומי    באופן 

 ;עבודתם

הקבלנים .8.6.4 לשימוש  שירותים  תאי  למספר    הממונים  העמדת  מתאימה  בכמות  ועובדיהם 

 ואחריות לשאיבת תאי השירותים ופינוי הפסולת, ניקיונם ואחזקתם; ,העובדים באתר

בהתאם להוראות    שירותי שמירה, לרבות שמירה לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג, כנדרש .8.6.5

ולא פחות מהיקף השמירה שיידרש על פי דרישות הביטוח ויועצי ביטחון    ,בהסכם  12סעיף  

 של המזמין;
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חשמל הנדרשים לביצוע עבודותיו ועבודות הקבלנים הממונים, לרבות נקודות  ו   אספקת מים .8.6.6

קודות  נ   מי שתיה באזורי העבודה, לוחות חשמל ופנלי שקעים באזורי העבודה; כמות ומיקום

 המים חייבים להתאים לצורכיהם הטכניים של הקבלנים הממונים.  

 כל המערכות הללו יהיו תקניות ויותקנו ע"י בעלי מקצוע מוסמכים להתקנתן ולאישורן.

אספקה, התקנה ותחזוקת תאורת האתר לאזורי העבודה לרבות בדיקות תקופתיות, החלפת   .8.6.7

 הקבלנים הממונים;  הקבלן ו  עבודותיהם של  נורות וכדומה בכמויות האור המתאימות לביצוע 

לא כולל ציוד בטיחותי אישי שכל קבלן    ,מתן זכות שימוש באמצעי בטיחות המצויים באתר .8.6.8

 ממונה נדרש לספק לעובדיו; 

גידור, שיקום גידור קיים, שערים, שילוט, סימון, תמרור וכו' בהתאם לדרישות הביטוח   ביצוע .8.6.9

 ויועצי ביטחון של המזמין; 

 התקנת שילוט לפי הוראות המזמין;  .8.6.10

כל מטלה אחרת הנדרשת לצורך ניהול ופיקוח על עבודות הקבלנים הממונים, בין אם נזכרת   .8.6.11

 ובין אם לאו.   הסכם או במסמכים רלוונטיים אחריםבבמפורש 

 הוראות לקראת הענקת זכות ביצוע באתר   .9

 .  מנהל הפרויקטאין להתחיל בביצוע העבודות באתר לפני קבלת אישורו של  .9.1

לרבות אבטחת סימון   ,אין להתחיל בביצוע העבודות באתר לפני בדיקת התשתיות הקיימות באתר .9.2

  אלא באישור מנהל הפרויקט.  ,םאום עם כל הגורמים הרלוונטיייתת קרקעיות ות ההתשתיות 

לפני   .9.3 באתר  העבודות  בביצוע  להתחיל  הה אין  כלל  עם הערות  טמעת  בקשר  מהמזמין    שהתקבלו 

 .ר, אלא באישור מנהל הפרויקט תכנית ניהול ההקמה באת

האת .9.4 קבלת  תהליכי  השלמת  לפני  באתר  העבודות  בביצוע  להתחיל  מנהל    ,ראין  באישור  אלא 

 הפרויקט. 

מנהל הפרויקט  אין להתחיל בביצוע העבודות באתר לפני קיום דיון בהשתתפות מנהל הפרויקט,   .9.5

מטעם  יממונ  ,קבלןהמטעם   הממונים,  בלןוהק  המזמין  בטיחות  הקבלנים  איכות,  בקרת  מנהל   ,

, אלא  בודה וגורמים נוספים אחרים הקשורים לעבודה, לצורך דיון בהיבטים השונים שלהעה   מנהל

 ר. היבטים של תכנית הניהול וההקמה באתהבפגישה יציג הקבלן את  באישור מנהל הפרויקט. 
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 הליך אישור אבני הדרך החוזיות   .10

הפרויקט  ידווח    הקבלן .10.1 ל על  למנהל  בנוגע  החוזי התקדמותו  הדרך  העבודה    .  ותאבני  שלבי  לפי 

   הנדרשים בכל אבן דרך.

ת המפורטות בהמשך, הנדרשת עבור כל  יו רשימת פעילו  ייעשה לפיפירוט שלבי העבודה  יובהר כי   .10.2

   .בכתב הכמויותהמפורטים פרקים  ה

כתנאי להשלמת    ע"י מנהל הפרויקט   (SONOWC)הערות    עםאישור  לכל הפחות  הקבלן נדרש לקבל   .10.3

 העבודה.   ישלב כל אחד מ

 : השונים  עבודהה ישלב הנדרשת עבור הפעילויות   תלהלן רשימ .10.4

   .כניות ניהול שונות, מינוי צוות ביצועועריכה והגשת ת  .10.4.1

וקבלת   .10.4.2 ציוד  למוקאפים,  לדוגמאות,  לחומרים,  ל אישור  הגשה  לפי  ורשימות  אחר  מידע 

אישור שלב זה הינו תנאי   . המזמין  או /ו  מנהל הפרויקטו/או מתכננים ו/או בקשות אדריכל  

   .לספק/יצרן הזמנהלהוצאת מוקדם לקבלן 

לפי הוראות  הנפה(  ו)לרבות תכניות ייצור, הרכבה   SD -כניות הולת  אישורעריכה וקבלת   .10.4.3

  ספקים או ה/ו  יצרניםמאת החומרים  / הזמנות ציודהצגה למנהל הפרויקט של  או  /מפרט ו

 .  של הציוד/החומרים

   .הסדרי תנועה .10.4.4

  צור אלמנט/פריט יגמר י ישור היצרן על לאחר א ,ייצורהגמר על אישור מנהל פרויקט קבלת  .10.4.5

 . וקבלת אישור של בקרת האיכות של הקבלן

  .מפרטהלפי הוראות  , באתר על קבלת הפריט/ציוד/חומריםאישור מנהל הפרויקט קבלת  .10.4.6

 חוזה.  גמר התקנה לפי הוראות האישור מנהל הפרויקט על קבלת  .10.4.7

הקבלן יודיע למנהל הפרויקט על השלמת הפעולות או העבודות כמוגדר בכל אבן דרך, לא יאוחר   .10.5

   .אבן דרך חוזיתשבועות( לפני מועד ההשלמה של כל  2משבועיים )

הקבלן יגיש לסקירה ובחינה של מנהל הפרויקט את כל המסמכים המוכיחים את השלמת אבן הדרך   .10.6

 . החוזית

דרך .10.7 אבן  השלמת  על  מהודעה  כחלק  יגיש,  התקדמות    ,הקבלן  דוחות  של  פרויקט  ו ותעותק  כנית 

 .על ידי מנהל הפרויקט  יםמאושר הםכש ,הרלוונטיים לשלב הביצוע  חודשית

ידו,    הקבלן יקבל ממנהל הפרויקט .10.8 על  יאוחר מהתייחסות לגבי המסמכים שנמסרו  ימים    14-לא 

 .אלא אם נקבע אחרתמיום המסירה, 

" )לעיל(  סיווג"  התייחסות מנהל הפרויקט והמתכנן תסווג את המסמכים שהתקבלו, כמפורט בסעיף  .10.9

לדרוש  או  לאשר את העמידה באבן הדרך  קול דעתו הבלעדייבפרק זה. מנהל הפרויקט רשאי, לפי ש

או מסמכים  ו/או  השלמות  ו/או  הבהרות  ו/או  תיקונים  ביסוס    מהקבלן  לצורך  נוספים  אישורים 
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וכתנאי לאישור עמידת הקבלן באותה אבן דרך חוזית. כמו כן מנהל    , עמידה באבן הדרך החוזית

תנאים   למילוי  בכפוף  עמידה  לאשר  או  מסוימת  דרך  באבן  עמידה  לאשר  לסרב  רשאי  הפרויקט 

ניין, במועד שייקבע  נוספים או הגשה של מסמכים נוספים שעל הקבלן יהא לבצע או להגיש, לפי הע

 על ידי מנהל הפרויקט. 

 

 >סוף פרק< 
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 הבטחת איכות ובקרת איכות, דרישות    3פרק  3כרך   …
 למערכת ודיווח      

  17 מתוך 2 עמוד

 

 הבטחת איכות  הנחיות 

החברה מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות הניתן לציבור, בדגש על שמירה על   .1

 בטיחות ובריאות עובדיה, ופגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים.  

, תקן  ISO9001לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים הבאים: תקן ניהול האיכות ת"י   .2

לנ  ISO14001הניהול הסביבתי ת"י   ובריאות תעסוקתית ת"י  ותקן    ISO45001יהול בטיחות 

 ולקיים מערכת ניהול משולבת )איכות, סביבה ובטיחות(.  

בעזרת מערך הניהול המשולב, מצפה הנהלת החברה להקטין ככל שניתן את שיעור התקלות   .3

 ואי ההתאמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק. 

 יות הבטחת איכות כמפורט להלן: לטובת כך, הגדירה נת"ע הנח .4

איכות   .4.1 את  שיבטיח  באופן  איכות,  ולבקרת  האיכות  להבטחת  תהליכים  יפעיל  הספק 

 התוצרים/שירותים שהוא מספק.

לנהליה   .4.2 למדיניותה,  שיתאימו  באופן  העבודה,  תהליכי  את  נת”ע  עם  יתאם  הספק 

תהליכי העבודה לסוג    ולהנחיותיה, כפי שיתעדכנו ויימסרו לו מעת לעת. כמו כן יותאמו

 העבודה, להיקפה ולתוצריה. 

)בגרסה    ISO9001בכל ההיבטים הרלוונטיים, יקיים הספק לפחות את הדרישות של תקן   .4.3

 מערכת ניהול איכות או שווה ערך.  - אשר תהיה תקפה במועד ביצוע השירותים( 

 תוצרי העבודה של הספק יענו על הדרישות שהוגדרו מראש על ידי נת"ע.  .4.4

 יפגין יכולת מקצועית גבוהה בביצוע עבודתו. הספק  .4.5

לנת"ע   .4.6 ידו  על  המועברים  התוצרים  כלל  על  עצמית  איכות  בקרת  בעבודתו  יישם  הספק 

 ויהיה מוכן להציג הוכחות לכך בכל עת שיידרש לכך על ידי נת"ע. 

הספק יכין, יפתח, ינהל ויעקוב אחר ביצוע השירותים באמצעות תהליכים מובנים, אשר  .4.7

 יכללו: 

עקב מטלות ובקרתן, לרבות תיעוד עיקרי הנושאים שטופלו, תיעוד החלטות לביצוע מ •

 ומעקב שלהן; 

 עמידה בלוחות זמנים שהוגדרו; •

 הגשת דיווחיים כספיים )דיווחי שעות ככל שנדרש וחשבונות( תקינים ובזמן;  •

לקחים הספק ינהל סיכונים, יצפה בעיות עתידיות וייערך אליהן בהתאם, יבצע הפקות   •

 ושיפור ביצועים בהתאם ויבצע פעולות מתקנות ומונעות;

התוצרים/השירותים המסופקים ישלבו חידושים ופתרונות חדשניים, ככל    -חדשנות   •

 שניתן; 

אבטחת נתונים, פיקוח על קבצי מחשב הנשלחים לנת"ע )לרבות מניעת וירוסים וגיבוי  •

 .נתונים(

ע תהיה רשאית להוסיף על הדרישות המפורטות  יובהר כי הרשימה לעיל אינה ממצה וכי נת" 

 לעיל או לשנותן לפי הצורך ובהתאם לסוג השירותים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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השירותים   .5 נותן  את  יפטור  לא  לעיל  המתוארות  האיכות  הבטחת  דרישות  מילוי  כי  יובהר 

 מאחריותו המוחלטת לתוכן עבודתו ולטיבה. 

של נת"ע רשאים לבצע מבדקים חיצוניים על פעילות הספק.  נת"ע ו/או יועץ הבטחת האיכות   .6

 בהתאם לממצאי המבדקים, יבצע הספק פעולות תיקון ומניעה דרושות.

נת"ע רשאית לבצע סקר הערכת ספקים פנימי שעל פיו החברה מודדת את ביצועי ספקיה לאורך   .7

לדי ולהניע  ארגונית  פנים  בראיה  הספקים  ניהול  את  לשפר  נועד  ואשר  ולתאום  השנה  אלוג 

 ציפיות בין החברה לספקיה. 
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 )כולל דרישות למערכת ודיווח(  בקרת איכות

 מסמכים ישימים 

1. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems - Requirements 

2. ISO 10005:2005 – Quality Management Systems - Guidelines for quality plans 

3. NTA Quality Management System 

 מערך בקרת איכות  .1

הקבלן יספק ויפעיל על חשבונו מערכת איכות שתפקידה יהיה להבטיח תהליכי איכות תקינים  
ואת איכות העבודות בפרויקט. מערכת האיכות של הקבלן תעקוב, תבדוק, תנטר ותתעד את  

 , וכן בדרישות כל דין. מימושם של דרישות כל סעיפי החוזה, נספחיו,התכניות ,המפרטים 

)מנהל הפרויקט( את הרכב   אין להתחיל בביצוע שום חלק של הפרויקט בטרם אישר מנה"פ
בכל   הנדרשת  האיכות  בקרי  כמות  אישור  לרבות  זה,  במסמך  כמפורט  האיכות  בקרת  מערך 
תחום, והיקף המשרה של כל בקר איכות. מערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן תבדוק ותאשר  
לתכנון,   תואמים  בעבודה  לשימוש  המיועדים  והנהלים  הכלים  הציוד,  החומרים,  כל  כי 

 ולדרישות האיכות.למפרטים  

ו/או   נספחיו  על  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  הקבלן  של  הכוללת  מאחריותו  לגרוע  מבלי 
מאחריותו המלאה  לביצוע בקרת האיכות כאמור לעיל ולהלן, ידוע לקבלן כי  הבטחת האיכות  

( (Quality Assurance    על הקבלן   שמשמעותה פיקוח על מערך האיכות של הקבלן, תעשה ע"י
הפרויקט. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם מנה"פ ומי מטעמו שיעסוק בהבטחת האיכות,    מנהל

 בכל הקשור לביצוע תפקידיו כאמור ולמסור לו כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש על ידו.

 בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:

 מבדקה מוסמכת ומאושרת. \מעבדה .1

 שנים לפחות בעבודות קבלניות.  10על ניסיון של  צוות מדידה בראשות מודד מוסמך ב .2

 חברת בקרת האיכות: .2

 תנאים מקדימים לחברת הבקרה: 2.1

הקבלן יגיש לאישור מנה"פ חברה חיצונית המתמחה בבקרת איכות של עבודות בינוי  .1
 ותשתיות אשר תבצע את בקרת האיכות בפרויקט. 

 להציג חוזה ישיר מול חברת בקרת האיכות לביצוע עבודות בקרת איכות.  הקבלן ידרש .2

פרויקטים בהיקף כולל של לפחות    5החברה תהיה בעלת ניסיון בביצוע של לפחות  .3
, מתוכם פרויקט אחד  ₪31.01.2014 )לא כולל מע"מ( שהסתיימו לאחר   650,000,000

שנים בביצוע בקרת  5ון של לפחות ₪ או יותר, וכמו כן נסי 150,000,000לפחות בהיקף של 
 איכות בעבודות תשתית, גישור ומבנים. 

 צוות בקרת איכות 2.2

 הצוות לא יהיה חלק ממערך הביצוע של הפרויקט ויעסוק בבקרת איכות בלבד.  .1

( בהיקף של משרה מלאה לכל אורך הפרויקט, הצוות יכלול מנהל בקרת איכות )מב"א .2
בהתאם לדרישות והיקף מב"אתים בתחומי העבודה העיקריים בפרויקט, ובקרי איכות 

 הפרויקט.

 .2ו   1דרישות הסף לבעלי התפקידים הבכירים ובקרי האיכות מפורטות בטבלאות מס'   .3
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)חשמל, נוף וכו'(  הקבלן לוקח בחשבון כי בהתאם לשלבי הביצוע בתחומי העבודה הנוספים  .4
 יידרשו מבא"תים ובקרי איכות נוספים. 

מנה"פ רשאי לדרוש בכל עת הוספת כוח אדם בצוות בקרת האיכות ככל שימצא לנכון כי   .5
הצוות הקיים אינו מספיק על מנת לקיים את דרישות מערכת האיכות ותכנית בקרת  

 האיכות בפרויקט במלואם. 

בלן טעון אישור מראש ובכתב של  מנה"פ  כל אחד מאנשי מערך בקרת האיכות של הק .6
שיהיה רשאי לפסול מועמדותו של כל אחד מאנשי הצוות, באם לדעתו השכלתו ו/או  

ניסיונו של איש הצוות אינו עולה בקנה אחד עם דרישות הפרויקט. הנ"ל לא יהווה בידי  
 הקבלן עילה לתביעה כלשהי בנושא. 

כוב בלוח הזמנים הקבוע לתכנון ולביצוע בכל האמור, לא יהיה על מנת להוות עילה לעי
 .הפרויקט ועל הקבלן להיערך בהתאם

אם במהלך העבודה יחליט המפקח כי צוות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו כנדרש  .7
או תגבור הצוות הנ"ל ללא כל נימוק.   \הוא יזמן את הקבלן לדיון, ויוכל לדרוש החלפה ו -

הקבלן ולא יהיה על מנת להוות עילה לעיכוב בלוח  שינויים אלה יתבצעו על חשבונו של
 הזמנים הקבוע לתכנון ולביצוע הפרויקט.

איכות תחומי על תחום -באישור מיוחד של מנה"פ יוכל מב"א לשמש גם כממונה בקרת .8
 . 1מקצועי מבין התחומים המנויים בטבלה מס' 

ככלל, כמות מערך בקרת האיכות בפרויקט תקבע על פי כמות העבודות בפרויקט,   .9
והתאמת כמות אנשי בקרת האיכות באופן שיתאים לעמידה בתכנית בקרת האיכות של  

 הקבלן ולאישורו של מנה"פ.

 נוכחות הבקרים באתר תהיה בכל משך  זמני העבודה ובאופן רציף.  .10

מערך בקרת האיכות של הקבלן בנוסף למנהל המודד הראשי הינו חלק מ  -מודד ראשי .11
בקרת האיכות )מב"א(, מבא"תים ובקרי איכות, במסגרת תפקידו הינו אחראי על צוות  

 המדידה בפרויקט. 

במידה ויידרש הקבלן לבצע עבודות לתיקון ליקויים שנמצאו במהלך תקופת הבדק, עבודות   2.3
ע"י הקבלן ימונה  איכות אשר  צוות בקרת  ע"י  תלוונה  הצוות  אלו  כזה, הרכב  .  במקרה 

הנדרש והיקף המשרה של אנשי הצוות יהיו  בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט. הדרישות  
 ביחס לאנשי הצוות הינן כמפורט בנספח זה להלן. 

,  מודגש שוב כי מלבד מב"א –: דרישות סף לצוות ניהול בקרת האיכות של הקבלן 1טבלה מס' 
  היקף העבודות ובתאום עם מנה"פ. גודל הצוות והיקף המשרה ייקבע ע"פ

 דרישות נוספות  דרישות מינימום השכלה וניסיון  תפקיד 

 מב"א

של   מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל רשום אזרחי מהנדס
 שלוש שנים מהן אזרחית הנדסה בתחום לפחות שנים 7

 נשוא בתחום איכות הבטחת או/ו בנושא בקרת לפחות
תשתיות   כלונסאות, כבישים, עפר,(בפרויקט  העבודות

 גשרים, מנהרות, בנייה וכו'(.  ,םאספלטיייבשות ורטובות, 
מצוינת בעברית  שליטה בעלמש"ח , 50בהיקף של לפחות 

 ובעל בכתב וניסוח של הבעה גבוהה יכולת ואנגלית  ובעל
 .פה

מנהל בקרת האיכות ייטול חלק בישיבות  
רלוונטיות לנושאי הביצוע ככל שיידרש על  

 די מנה"פ י
  מנהל בקרת האיכות יפעיל צוות

מהנדסים/הנדסאים/מודדים לפיקוח 
ובקרה ככל שיידרש לצורך ביצוע עבודה  

. מנהל בקרת איכות  לפי דרישת מנה"פ 
יהיה מחוייב לחתום על כל ההצהרות 
והתוכניות כפי שידרשו ע"י הרשויות 

 המוסמכות.
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 דרישות נוספות  דרישות מינימום השכלה וניסיון  תפקיד 

מבא"ת עבודות  
 בטון

רשום בעל ניסיון מקצועי מהנדס או הנדסאי אזרחי 
לפחות בעבודות בטון, מהן   שנים 7מצטבר מוכח של 

שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות בעבודות  
בטוןבפרויקטים תשתית גדולים )הכוללים מובלים,  

 תעלות ניקוז וכיו"ב( 

 

עבודות   מבא"ת
גישור לייצור 

אלמנטים 
מבטון טרום  

 במפעל 

מהנדס או הנדסאי אזרחי רשום בעל ניסיון מקצועי 
שנים לפחות בעבודות גישור ומבנים,  7מצטבר מוכח של 

מהן שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות עבור אלמנטים 
 ומבנים .טרומיים בגשרים

 

עבודות   ת"מבא
עפר, כבישים  

 ותשתיות

 מקצועי ניסיון בעל גיאולוג או ,רשום אזרחי מהנדס
אזרחית,   הנדסה בתחום לפחות שנים 5 של מצטבר מוכח

 מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל רשוי בניין-הנדסאי )או
 בקרת בנושא לפחות שנתיים  מהן) לפחות שנים 7 של

 .וסלילה עפר בתחום עבודות איכות הבטחת או/ו

 

עבודות   ת"מבא
ומערכות  חשמל

 מכניות  אלקטרו

בתחום (מכונות  הנדסאי/מהנדס ,חשמל הנדסאי/מהנדס
 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל) מכני האלקטרו

 ומערכות תאורה חשמל, תקשורת  בעבודות לפחות שנים
 בנושא שנתיים לפחות מהן תשתיות בתחום
 .מערכות או חשמל בתחום איכות הבטחת/בקרת

 

פיתוח  ת"מבא
ושיקום  נופי 

 סביבתי 

 3 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל נוף עיצוב הנדסאי
 לפחות שנים 5 של ניסיון בעל נוף טכנאי או ,שנים לפחות

 הבטחת/בקרת בנושא לפחות שנתיים מהן ,הנוף בתחום
 .איכות

 

 מודד ראשי 
  10מודד מוסמך" בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של "

שנים לפחות בתחום מדידות בעבודות קבלניות 
 בפרויקטים של סלילה , בינוי, וגישור 

 

מנהל מערכת 
ניהול מסמכים 

(ACONEX  ,)
ותכנת הבטחת  

 האיכות

מהנדס אזרחי/ הנדסאי אזרחי בעל ניסיון מקצועי  
הנדסה שנים בעבודות  5מצטבר מוכח של לפחות 

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות/   2אזרחית, מהן 
הבטחת איכות. בעל יכול הבעה עצמית גבוהה בכתב ובעל 

 פה. 

מנהל מערכת המסמכים , ינהל ויתעד את  
 ACONEX -מסמכי האיכות בתכנת ה

ובתכנת הבטחת האיכות כמפורט בסעיף  
 במסמך זה . 3.12
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גודל הצוות והיקף המשרה ייקבע   -: דרישות סף לצוות בקרת האיכות של הקבלן 2טבלה מס' 
 ע"פ היקף העבודות ובתאום עם מנה"פ

 דרישות מינימום והשכלה  תפקיד 

איכות   בקרי
עפר  בעבודות
 וסלילה 

מתוכם  ,וסלילה עפר בעבודות לפחות שנים 3 של ניסיון בעל גיאולוג /אזרחי הנדסאי/מהנדס
 .איכות בקרתלפחות שנתיים בתחום  של ניסיון

איכות   בקרי
גשרים   לעבודות

 דרך  ומבני

 ,וקונסטרוקציה גישור בעבודות לפחות שנים 5 של ניסיון בעל בניין הנדסאי/אזרחי מהנדס
 .איכות בקרת בתחום תייםשנלפחות  של ניסיוןמתוכם 

איכות   בקר
 למפעלים טרומיים

 .במפעלים טרומיים בעבודות לפחות שנים 5 ניסיון של בעל בניין הנדסאי/אזרחי מהנדס

איכות   בקר
 חשמל  לעבודות

 רישיון בעבודות חשמל. בעל לפחות שנים 2 של בעל ניסיון חשמל הנדסאי או חשמל מהנדס
 אחת שנה של ניסיון עם .לפחות1  סוג בודק חשמלאי רישיון בעל .הנדסאי לפחות חשמלאי

 .תאורה  ותקשורת חשמל מפקח איכות בתחום בקרת

 נוף  עבודות בקר
 של ניסיון עם העבודה בתחום לפחות שנים 2 ניסיון של בעל נוף טכנאי/הנדסאי/אדריכל

 .בקרת איכות  בתחום אחת שנה

בקר איכות להסדרי  
 תנועה 

 מעקות  קורס להתקנת שעבר ,דרך ריהוט בתחום עבודות לפחות שנה 1 של ניסיון בעל
 .איכות בקרת  בתחום אחת של שנה ניסיון עם ,בטיחות

 מודד ראשי 

שנים לפחות בתחום מדידות   10מודד מוסמך" בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של 
 בעבודות קבלניות בפרויקטים של סלילה וגישור.  

 מודד זה יכול שיהיה המודד המוסמך מטעם הקבלן.

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן  .3

 דרישות כלליות  3.1

מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י  
מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז/החוזה.  
כל הנ"ל יבוצע במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט ובאופן כזה שמועדי נטילת המדגמים, 

הר הבדיקות,  תלוי  ביצוע  )שביצועם  הבאים  העבודה  שלבי  את  יעכבו  לא  והדיווח,  ישום 
 בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט. 

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה, אלא  
 כמות בדיקות שונה מהנ"ל. אם כן נקבעה באחד ממפרטי המכרז/החוזה או ע"י, 

 תכנית איכות  3.2

בקרת  לתכנית  מנה"פ  אישור   איכות.  בקרת  תכנית  מנה"פ  לאישור  ויגיש  יכין  הקבלן 
האיכות יהווה תנאי למתן הרשאה לביצוע העבודות או העבודות המוקדמות, לפי העניין. .  

ת תותאם  הקבלן יבטיח כי מדיניות האיכות תחול על כל אחד מקבלני המשנה שלו. התכני
 לשינויים בתכנון או בביצוע ע"פ הצורך וככל שנדרש. 
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למרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תכנית בקרת האיכות של הפרויקט בשלבים, אך   .1
 ורק באישור מראש ובכתב של מנה"פ. 

אישורה של תכנית בקרת האיכות,  -מובהר, כי עיכוב בתחילת העבודה כתוצאה מאי  .2
 ארכת משך הפרויקט. לא יהיה בו כדי להוות עילה לה

תכנית בקרת האיכות ונהלי העבודה והבקרה יתעדכנו    -שינויים במסמכי האיכות   .3
 לאורך כל חיי הפרויקט  ובהתאם לצורך. 

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר אך לא רק את הנושאים הבאים:   3.3

 תאור כללי של הפרויקט.  .1

הביצוע, ובין ביתר בנושאי    תרשים ארגוני של   מערך האיכות של הקבלן ובפרט בקרי .2
מבנים, ניטור, סלילה, ניקוז, נוף ,שיקום סביבתי ובטיחות בתנועה, חשמל , מערכות, 
כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע 

 של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנה"פ מטעם המזמין. 

 ך האיכות ונהלים ספיציפיים לעבודות בפרויקט. נהלי האיכות האירגוניים של מער .3

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת ושלב הבקרה השוטפת/בקרה בתהליך.  .4

נהלים לבקרה שוטפת  יתארו את אופן תיעוד תהליכים, זיהוי נקודות בקרה  ונקודות  .5
יוכנו  עצירה, קטעי ניסוי, מעקב אחרי  פיקוח עליון ועוד. במסגרת תכנית בקרת האיכות  

נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת אשר יתארו  את השיטה ואופן הביצוע של בקרה 
- שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני

אחרת  יצרנית  פעילות  וכל   ( וכו'  בטון,  מפעלי  טרומיים,  לרכיבים  מפעלים  משנה, 
דירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, הקשורה בביצוע הפרויקט( . הנהלים יג

 איכות/מפקח. -מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת

 . 3בהתבסס על טבלה מס'  נוהל לטיפול באי התאמות  .6

בקרת  .7 נהלי  ממוחשבים,  דו"חות  תיוג,  רשימות  תקופתיים,  דוחות  של  פורמטים  
 מסמכים ועוד. 

תדירות הפגישות בין מערך בקרת האיכות נהלים ותהליכי העברת מידע, כולל בין היתר   .8
 לבין שאר הגופים בפרויקט,  גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם החברה. 

 רשימת המבדקים על העבודות הקבלניות לפי תחומים.  .9

 פרוגרמת בדיקות המעבדה לשלבי הפרויקט השונים ונהלים להזמנת הבדיקות.  .10

 ות.פרוגרמת מדידות ונהלים לביצוע המדיד .11

 הצגת מערך לימוד לקחים ופעולות מונעות.  .12

 פורמט לדיווחים חודשיים ושבועיים.  .13

 

 בקרה מוקדמת  3.4

בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות. הקבלן יהיה אחראי לדווח  
ולהגיש לאישור המפקח את הספקים, ציודים והחומרים בהתאמה לדרישות. סיום הליך  

אי לתחילת ביצוע העבודה השוטפת. הבקרה המוקדמת תכלול  הבקרה המוקדם יהיה תנ
 בין היתר אך לא תוגבל ל: 

 אישור מפעלים.  .1

 אישור יצרנים/ ספקים.  .2
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 אישור ציוד/חומרים.  .3

 ביצוע בדיקות מוקדמות.  .4

 קטעי ניסוי  3.5

ביצוע קטעי הוכחת יכולת )קטע ניסוי(  עבור עבודות חדשות ע"י צוותים חדשים ושטרם  .1
בפרויקט. קטע ניסוי ישמש להוכחת יכולת של  הציוד, החומרים,  הטכנולוגיה וכוח  בוצעו  

 האדם.  קטע ניסוי מהווה נקודת עצירה לפני תחילת ביצוע כל פעילות חדשה. 

 מנה"פ רשאי לדרוש לחזור  על קטע ניסוי עד להשגת האיכות הנדרשת   .2

 ות מראש. שע 48מועדי הביצוע של קטעי הניסוי ידווחו למנה"פ לפחות  .3

 ניסוי בכל תחום יופק דו"ח מסכם מיוחד, שיכלול, בין השאר:- עם תום הביצוע של קטע .4

 פרוט של הרכיבים שנבדקו במהלך הניסוי.  .4.1

 תיעוד מפורט של תהליך הניסוי כולל גם תוצאות בדיקות האיכות .  .4.2

 שיטות העבודה.  .4.3

 המשתתפים במהלך הניסוי.  .4.4

 תוצאות, מסקנות ולקחים שהופקו מהניסוי.  .4.5

 התאמה של תוצאות קטעי הניסוי לקריטריונים נדרשים באם ישנם.  .4.6

 ימים ממועד ביצוע קטע הניסוי.   7הדוח ישלח עד  .4.7

 בקרה שוטפת 3.6

הבקרה השוטפת תערך במהלך כל שלבי הביצוע והייצור באופן שוטף ובהתאם לדרישות   .1
נהלי  במסמכי ההסכם, המפרטים המשוייכים לחוזה זה, המפרט הטכני המיוחד, וכמפורט ב
 העבודה, נהלי הבקרה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתכנית בקרת האיכות של הקבלן.

הפעילויות כוללות בקרה שוטפת, בדיקות מעבדה,  מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת   .2
 כל שלב של העבודה. 

"נקודות .3 כוללות  הבקרה השוטפת  שיקבעו במהלך  דרך  ו-אבני  עצירה"  - "נקודות- בדיקה" 
יוגדרו בתכנית  שמועדן משתנ והעצירה  ה בהתאם להתקדמות הפרויקט. נקודות הבדיקה 

 העבודה של הקבלן ויאושרו על ידי מנה"פ. 

מבקרת  .4 לדרוש  מנה"פ  רשאי  העבודה,  של  שלב  בכל  המבוקרים,  מהתהליכים  אחד  בכל 
 עצירה.-האיכות לשנות את נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות

 נקודות עצירה 3.7

ו בתכנית בקרת האיכות או בנהלי הביצוע לעבודות השונות כחלק  נקודות העצירה יפורט  .1
 מתכנית בקרת האיכות או בנפרד והן מחייבות עצירה וזימון פיקוח עליון. 

 נקודות העצירה מחייבות השתתפות ופעילות של מנה"פ טרם התקדמות בביצוע העבודה .2
 או באופן אחר שייקבע מולו. 

 עצירה לפני שקיבל אישור מנה"פ לעשות כן. -הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת .3

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה למנה"פ לגבי התקרבותה של כל נקודת  .4
 עצירה באופן שייקבע מראש ע"י מנה"פ.
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 אי התאמות  3.8

והלו  הקבלן יקים, יתעד וינהל מערכת אפקטיבית של טיפול באי התאמות. אי ההתאמות ינ .1
והצעה   וסגירה  דיווח סטאטוס, תאריכי פתיחה  ויכללו  במערכת האלקטרונית של הקבלן 

 לפעולות מתקנות באופן שיתקבל על ידי מנה"פ. 

 .3השיטה לזיהוי ובקרה על האי התאמות תבסס על הדירוג שבטבלה מס'   .2

את   .3 לנהל  הקבלן  מחויב  הקבלן,  של  האיכות  במערכת  ההתאמות  אי  לניהול  בנוסף 
  ACONEXבמערכת המסמכים    NCRבויות הרשמיות משלב פתיחה ועד סגירת ה  ההתכת

 ובכפוף לתהליך מובנה שנקבע ע"י המזמין. 

תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הצעת הקבלן לתיעוד אי התאמה אשר יתבצע גם  .4
 באמצעות צילום ו/או תעודת/דו"ח בדיקה ו/או טופס. 

הקבלן .5 של  האיכות  בקרת  מתכנית  האי    כחלק  לניהול  אקסל  פורמט  להציג  הקבלן  נדרש 
התאמות אשר יכלול בין היתר את השיטה לזיהוי ובקרה של אי ההתאמות אשר תבוסס על  

, ותפרט את מועדי הפתיחה, מועד הסגירה המשוער, מועד לסגירת  3הדירוג שבטבלה מס'  
- רים, קבלןאי ההתאמה בפועל,  הגורמים האחראים לליקוי  )יצרן/ספק חומרים או מוצ

עבודה כלשהו ועוד(,  מיקום מדויק  וציון הפעולה המוצעת לתיקון והפעולה  -משנה, צוות 
 המתקנת בפועל. 

לאי   .6 סטטיסטיים  ניתוחים  להציג  עליו  יהיה  הקבלן  של  והחודשי  השבועי  הדוח  במסגרת 
 ההתאמות כפי שיקבע מול מנה"פ. 

 לנכון. מנה"פ רשאי לדרוש מהקבלן לפתוח אי התאמות ככל שימצא  .7

 טיפול באי התאמות   3.9

ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מידית לקבלן ומנה"פ בשיטה  -כלל אי  .1
 שתוצג ותאושר ע"י מנה"פ במסגרת תכנית בקרת האיכות.

הקבלן לא יתקדם בשלבי עבודה ברכיבים בהם קיימת אי התאמה טרם סגירתה במידה ולא   .2
 אושר אחרת ע"י מנה"פ/המתכנן. 

סגירת אי התאמות בפרויקט נתונות לאישור סופי של מנה"פ אלא אם כן התקבלה הנחיה   .3
ההתאמה תתאפשר לאחר שמנהל בקרת האיכות הרלוונטי הצהיר כי הוא  -אחרת. סגירת אי

מסמכי   לדרישות  בהתאם  בוצעו  התאמה  אי  לאותה  התיקון  פעולות  כל  כי  ואישר  בדק 
 ההסכם. 

, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר תיק  בעת מסירת הפרויקט או חלק ממנו .4
.  -ההתאמות הפתוחות טופלו ונסגרו- להלן הכולל אישור כי כל אי   6איכות  כנדרש בסעיף  

היה ויהיו אלמנטים אשר יש עליהם אי התאמות , יוכל לראות זאת מנה"פ כאילו האלמנט  
 ל אותו אלמנט. בוצע חלקית ולא הושלם, ויתייחס לכך גם באופן התשלום ע
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 : רמות דירוג האי התאמות בפרויקט  3טבלה מס' 

רמת אי  
 ההתאמה 

 דוגמאות לתרחישים  הסבר רמת אי ההתאמה 

חריגה קלה מדרישות המפרטים, תוכניות,  1דרגה 
 תקנים ומסמכים מחייבים. 

פעולת התיקון מבוצעת ע"י אמצעים וציוד  
קיימים באתר ומחייבת ביצוע חוזר ו/או 
 תיקון מקומי שניתן לביצוע באופן מיידי.

  – 1דוגמא לאי התאמה דרגה 

גילוי סגרגציה נקודתית באלמנט טרומי לאחר פירוק  
 תבניות. 

 פעולה מתקנת: טיפול בהתאם להגדרת המפרט. 

מדרישות המפרטים, תוכניות, חריגה  2דרגה 
תקנים ומסמכים מחייבים. פעולת התיקון 

דורשת פרוק ו/או תיקון שכבה/אלמנט  
בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ללא 

צורך בהתערבות מתכנן ו/או ניכויים 
ממחיר העבודה וללא הכרח בתיקון, ו/או 
-סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי

 .1התאמה מדרגה 

  – 2ה דרגה דוגמא לאי התאמ

הקבלן פיזר חומר מילוי כורכרי. החומר מכיל פסולת 
 בניין, כגון: קרשים, ברזלים, פלסטיק וניילון 

 פעולה מתקנת: פירוק שכבה המכילה פסולת בניין. 

חריגה מדרישות המפרטים, תכניות,  3דרגה 
תקנים וכלל מסמכי ההסכם המחייבת את  

פרוק השכבה /אלמנט או לחילופין קבלת 
תרון מתכנן או אישור להשאיר האלמנט  פ

 כפי שהוא. 

 עצירה. -התאמה המוגדרת כנקודת-אי

מאפשרת למנהל הפרויקט להפחית ממחיר  
 האלמנט במידה והושאר כפי שהוא.

  – 3דוגמא לאי התאמה דרגה 

יום נמוך מדרישות   28קבלת חוזק בטון לאלמנט לאחר 
 התקן. 

 פעולה מתקנת:

קבלת הנחיות המתכנן להריסה/חיזוק האלמנט או 
 השארתו כפי שהוא ע"פ החוזק שהתקבל.

 מבדקים פנימיים  3.10

בקרת האיכות תבצע מבדקים פנימיים על פי תכנית מבדקים ופורמט מבדקים  
 שתאושר מראש על ידי מנה"פ.

 חיצוניים  מבדקים 3.11

או על ידי   \מנה"פ יקיים על פי שיקול דעתו מבדקים חיצוניים לקבלן, אם על ידו ו
 גורם חיצוני אחר המוסמך על ידו . 

 תיעוד מערכת האיכות ודיווח  3.12

מסמכי מערכת האיכות שיוגשו יכללו את כל הפעילות של הקבלן וקבלני המשנה שלו  .1
ספקים   )לרבות  השכבות  הרישומים מכל  של  מדויק  תיעוד  ישמור  הקבלן  ויועצים(. 

 שבוצעו, בכתב ומהמתועד במערכת האיכות האלקטרונית.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למנהל הבטחת האיכות.  .2
לניהול  מערכת  באמצעות  יהיה  האיכות   הבטחת  למנהל  האיכות  מערך  של  הדיווח 

ה  של המזמין  של ההגשות, התהליכים   -  ACONEX-מסמכים  יתקיימו התיעוד  בה 
וכלל ההתכתבות הפרויקטאלית והיא המערכת המחייבת של הפרויקט. בנוסף, הקבלן  
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ינהל ויתעד את כלל תהליכי האיכות במערכת יעודית ונפרדת לניהול האיכות כמפורט 
ות, בתת פרק זה. המערכת תאפשר גישה חופשית למפקח, מנהל הבטחת האיכ  5בסעיף  

 המתכננים והמזמין. 

למנהל הבטחת האיכות שמורה הזכות לדרוש מן הקבלן לקיים תהליכים כגון פתיחת  .3
וכמובן כל סוגי ההתכתבויות וההגשות כמוזכר לעיל,   RFIאי התאמות, שליחת 

במערכת ניהול המסמכים של מזמין העבודה. לקבלן לא תהיינה כל דרישות כספיות  
 נוספות עקב כך. 

בקרת האיכות תפיק דוחות שבועיים ודוחות חודשיים בפורמט שיאושר על ידי מנהל   .4
דות שבוצעו, ריכוז אי  הבטחת האיכות. הדוחות יכללו, בין היתר, דיווח על עבו 

התאמות, ריכוז הגשות חומרים/ספקים/קבלני משנה, ריכוז דוחות פיקוח עליון,  
קטעי ניסוי, תיאור מגמות ופעולות מונעות ומתקנות,  מבדקים וכל נושא אחר  

  שיידרש על ידי  מנה"פ

על חברת בקרת האיכות להכין ולתחזק על חשבונה מערכת ממוחשבת אינטרנטית   .5
בתפקוד מלא מסביב לשעון, עבור ניהול שוטף של כלל פעולות בקרת האיכות. הפועלת 

יש לנהל ולארגן את כלל מסמכי ופעולות הבקרה באמצעות מערכת ממוחשבת  
 אינטרנטית זו, אשר תהיה נגישה בכל עת לנציגי מנה"פ ולאגף הבטחת איכות בנת"ע. 

יתועד במערכת האיכות  בעת מסירת הפרויקט יאורגן כלל המידע  בתיק איכות אשר  .6
ויוגש ע"פ רשימת דרישות שתועבר ע"י  הבטחת האיכות, והוא יכלול, בין היתר, את  

   לעיל . על הקבלן לפעול ע"פ הנחיות אלו. 3.9האמור בסעיף 

 מידע שינוהל במערכת האלקטרונית של הקבלן יכלול:

מבנה.    .1 עץ  של  בצורה  הפרויקט  מרכיבי  פרוט  הפרויקט:  של  מבנה  עץ  )  2ניהול 
 מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת האלמנט, קטע בודד.  

 ניהול מידע בקרה מקדימה: אישור מקור חומר ואישור צוותי עבודה.     .2

 קטעי ניסוי   .3

 ניהול מידע בקרה שוטפת: הזמנת בדיקות מעבדה, רישום תוצאות .   .4

 ות, ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות.בדיק .5

 ( ומעקב סגירתם.  NCRהתאמות )-ניהול טפסי אי .6

 ניהול  סיורי פיקוח עליון של מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם.  .7

ניהול רשימות תיוג  בכל שלבי העבודה לרבות הפקת  תרשימי מעקב אחרי סיום     .8
 פעולות הבקרה )מעקב שכבות(. 

 משקות למעבדות ואפשרות להזמין בדיקות דרך המערכתהתמ .9

 ניהול מסמכי עדות.  .10

 הפקת דוחות   .11

 רכיבי המערכת המרכזיים יכללו את הנושאים הבאים: 

 ביצוע הגדרות של המערכת   .1

 רישום המידע בפרויקט  .2

 ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת  .3

 ניהול מסמכים   .4

 הפקת דוחות  .5
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 רכיב הגדרות המערכת  

 עץ המבנה של הפרויקט   .1

 מפרט השלבים , הבדיקות, והחומרים שבפרויקט כולל הדרישות המפרטיות   .2

 ערכי רשימות בחירה שבמערכת: קבלנים, ספקי חומר וכדומה  .3

 בפרויקט יאפשר: רכיבי רישום המידע 

כלל   .1 ידי  על  שיבוצעו  הבדיקות  תוצאות  ובינהן  הבקרה  פעולות  כלל  את  להקליד 
 הגורמים במערכת בקרת האיכות  

ליצור בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות בפרויקט. כל מידע יהיה מקושר   .2
 למרכיב המותאם בעץ המבנה 

 :ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת

המערכת תאפשר הזנת מידע ישיר למערכת או לחלופין שידור וקליטת תעודות  
 ממערכת מרכזית של מעבדות.

 רכיב ניהול המסמכים  

רכיב זה יאפשר טעינת מסמכים המלווים את המידע המוקלד בכל נפח שהוא כולל  
 וכדומה.  WORD ,PDFתמונות, מיילים, פורמט  

 רכיב הפקת הדוחות: 

 פיק דוחות שונים. רכיב זה יאפשר לה

המערכת תכיל דו"ח ריכוז מכל רשימה הזמינה במערכת)בדיקות מכל סוג, אי   .1
 התאמות, רשימות תיוג, וכו'( בחיתוך הנתונים השונים ברשימה. 

המערכת תכיל דו"חות מנהלים המציגים בצורה מסוכמת וגרפית את המידע   .2
 שבמערכת ומאפשרת איתור חריגים וקבלת החלטות. 

המערכת תכיל דו"חות תקופתיים במבנה התואם לדרישת המזמין, הדו"חות   .3
התקופתיים ייבנו מאוסף דו"חות הריכוז של הנתונים אשר נאספו בתקופה  

 הרלוונטית.

 הפקת הדו"חות תעשה לפי דרישה או באופן אוטומטי בסוף יום/שבוע/חודש.  .4

 המערכת תאפשר גישה בצורת אתר אינטרנט  -תפעול המערכת 

יכלול  המע .1 ההרשאות  מנגנון  מאובטח.  בפרוטוקול  הרשאות  מנגנון  תכלול  רכת 
  Read & writeקריאה ועדכון/  Administratorרמות שונות לגישה למידע: מנהל/  

 Read onlyקריאה בלבד 

הקצאת רישיונות: הקבלן יקצה מספר רישיונות לזכויות שימוש בהתאם לדרישת   .2
 (. (Read onlyנות אלו יהיו מסוג קריאה בלבד  המזמין, לשימוש נציגי המזמין, רשיו 

שעות ביממה, עד לחצי שנה לאחר    24המערכת תהייה זמינה במשך כל הפרויקט,   .3
מועד סיום הפרויקט, גיבוי של מסד הנתונים ומסמכי הפרויקט יתבצע מידי ערב  

 למחשב הקבלן. 

 (. MANUALיש להנפיק "מדריך הפעלה" ) .4

 ידע שתכלול הזנות נתונים לרכיבי המערכת. יש לבצע הדרכה למשתמשי מרכז המ .5

 ביצוע שאילתות והפקת דו"חות.  .6
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בעת מסירת הפרויקט יאורגן כלל המידע אשר יתועד במערכת האיכות ויוגש ע"פ  
 רשימת דרישות שתועבר ע"י הבטחת האיכות. על הקבלן לפעול ע"פ הנחיות אלו. 

   -בדיקות מעבדה 3.13

השונים  .1 והמוצרים  חומרים  טיב  לבחינת  מפורטת  בדיקות  פרוגרמת   יכין  הקבלן 
מתכנית  כחלק  אם  מנה"פ  לאישור  תוגש  הבדיקות  פרוגרמת  הביצוע.  טיב  ולבדיקת 

 בקרת האיכות או כחלק מכל נוהל לכל סוג עבודה.   

מב"א  .2 יקבע  הבדיקות,  שכיחות  את  מציינים  אינם  התקנים  או  המפרטים  כאשר 
נדרשות ויציגן בתכנית בקרת האיכות ובנהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבל   שכיחויות

 אישור מנה"פ לשכיחות המוצעת.

מערך בקרת האיכות יבדוק באופן שוטף את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה  .3
 הבודקת לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. 

ס .4 בשיטות  שימוש  יעשה  האיכות  בקרת  )כגון מערך  תהליכים  בקרת  של  טטיסטיות 
תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד על מנת לזהות בעיות 

 התאמות.-עוד( בשלב התהוותן, לפני שיתגלו מקרים של אי

ידי הרשות הלאומית  .5 על  בשירות הקבלן תהיה "מעבדה מאושרת"  המעבדה שתפעל 
 להסמכת מעבדות. 

המו .6 הן  הבדיקות  עלכל  תבוצענה  החוזרות,  והן  השוטפות  הן  מעבדה -קדמות,  ידי 
 שאושרה ע"י מנה"פ. 

הלאומית  .7 הרשות  מטעם  לבצעה  מוסמכת  היא  שאין  בדיקה  כל  תבצע  לא  המעבדה 
להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י. כאשר מדובר בבדיקה 

תופעל מעבדה אחרת   שהמעבדה הפועלת בשטח אינה מוסמכת לבצעה (כמפורט לעיל,
בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה.  במקרים יוצאי דופן, על פי אישור מראש ובכתב  

 מטעם החברה, תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים. 

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית  .8
 החברה מראש. להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור 

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תתועדנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל  .9
 התאמות. -בדיקות המצביעות על ליקויים או אי

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה  .10
באופ  תבוצענה  בדיקות   . הבדיקה  נערכת  לפיהם  בתקנים  באזור  המפורטות  מכוון  ן 

מסוים  ,  או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה , רק אם אנשי בקרת האיכות חושדים 
 בקיומה של בעיית איכות באותו אזור או אצווה. 

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תתועדנה , לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל  .11
 בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות. 

יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי עבודה של הקבלן במהלך ה .12 עבודה השוטפת 
המלווים בבדיקות מעבדה שוטפות כגון : מעקב אחר שכבות ומנות עיבוד של חומרי  
ולגובה  ולרוחב  לאורך  המילוי  חומרי  סוגי  בין  מעבר   . וכו'   , המבנה  חומרי  מילוי, 

ורום קואורדינטות  ציון  תוך  במדויק  יתועד  בסיס   הסוללות,  ישמש  זה  מוחלט.תעוד 
 ל"תוכנית העדות לחומרים" .

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר ,את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים  .13
הצפויה להתבצע בכל אחת מאבני הדרך המתוכננות. תוכנית הבדיקות תוכן בהתבסס 

 על שכיחות הבדיקות הנדרשת . 

ר לבדיקות הנדרשות בתקן תהיה של מנהל ההחלטה הסופית בדבר תוספת בדיקות מעב .14
 ה''א. 
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שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי התאמות שיתגלו תוך כדי  .15
  . מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר , להערכת צוותי בקרת איכות או הבטחת איכות

 עלות הבדיקות המעבדה על חשבון הקבלן כלול במחירי היחידה.  .16

 מדידות 3.14

בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך בהתאם לדרישות בטבלה מס'  .1
1. 

דרישות מדידה של כל  מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את קיום תהליך מדידה/  .2
צרכי המדידות הנדרשות בפרויקט, מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים, לביצוע 

המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות כל פעולה הטעונה מדידה.  נוכחות צוותי  
 פי צרכי העבודה. -העבודה בהתאם לנדרש על 

בנוסף לתפקוד צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יספק הקבלן ללא תשלום  .3
 נוסף צוות מודדים, כולל ציוד מדידה, לשירותי מערך בקרת האיכות. 

ביחד  .4 מדידות  האיכות  בקרת  צוות  יבצע  מתפקידו  מטעם   כחלק  המודדים  צוות  עם 
 מערך הבטחת האיכות. 

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך. .5

והבדיקה  .6 המדידה  מכשירי  של  ותקינותם  דיוקם  את  יוודא  האיכות  בקרת  מערך 
 משנה. -המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני 

נהלי  .7 יפתח  מסו-הקבלן  עלעבודה  בשטח  המדידות  לביצוע  עמידה -דרים  לאפשר  מנת 
לתוכניות  בפועל  הביצוע  של  ההתאמה  והבטחת  למדידות  בנוגע  ההסכם  בדרישות 
בעבודות  מותרות  וסטיות  במרחב  מיקום  מפלסים,  למידות,  בהתייחס  ולמפרטים, 
העפר והסלילה וברכיבי המבנים מעבירי מים, גשרים, יסודות לשלטים, עמודי תאורה, 

 וד. הנהלים יתייחסו בין היתר לנושאים הבאים:  וע

נקודות .7.1 מערכת  ול-הקמת  החדשה  ישראל  לרשת  קשורות  המרכז    BM-קבע  של 
 למיפוי ישראל. 

 קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות. .7.2

ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי בביצוע,   .7.3 מדידות לפני יציקה/הרכבה 
 כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים, מנהרות, וכו'. 

קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי בדחיקה, וכו',  -בקרה על הנחת צנרת תת .7.4
 תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה. 

שוט .7.5 עוביבקרה  על  ומפלסי-פת  בעבודות -שכבות  כגון:  -ביניים  למיניהן  סלילה 
 מילוי בסוללות, מצעים, חפירות, וכו'. -ביניים ועובי של שכבות-רומי

תאורה,   .7.6 כעמודי  שונים  מסוגים  דרך"  "ריהוט  של  ובמפלסים  במיקום  הצבה   (
 בטיחות, תמרור ושילוט, סימונים בצבע, וכו'. -מעקי

 קביעת מידות, שטחים ונפחים לצרכי תשלום.  .7.7

בשטח   .7.8 המדידות  את  המשמש  המדידה  ציוד  של  תקופתית  פנימית  ביקורת 
בין היתר, הקמת מתקן    שנה לפחות.  הביקורת תכלול, -בתכיפות של אחת לחצי

פי הנחיותיו.  דו"ח  - לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל
 ביקורת מתאים יצורף לדו"חות מערכת בקרת האיכות. 

 . ניהול העבודות  3.1לדרישות מנהל הפרויקט ולדרישות הנוספות בפרק הכל בהתאם   .8
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 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 3.15

יוודא  .1 האיכות  בקרת  והבדיקה   מערך  המדידה  מכשירי  של  ותקינותם  דיוקם  את 
 משנה. -המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני 

פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על .2
 פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל. -וכל כלי מדידה יהיה מכויל על

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות לבחינה  .3
 בכל עת. 

 זיהוי מוצרים ומעקב  3.16

באחריות בקרת איכות לזהות את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום)כולל  
משנה ואצוות, על  -המפלס( אליו הם קשורים.  אתר, או אתרי העבודה, יחולקו לקטעי

 לאפשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה. מנת 

מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ואשר הגיעו לאתר הפרויקט, יסומנו ע"י שילוט  
פגומים לצורך  או צביעה באופן שניתן יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים 

 איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מאותרים.

- "  יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתימדף -מוצרים בעלי אורך מוגבל של "חיי
 נכון בהם. 

 דיונים שבועיים  3.17

ומנהל הבטחת האיכות מטעמו דיונים    מנהל בקרת האיכות )מב"א( יקיים עם מנה"פ 
איכות. בישיבות אלו ישתתפו אנשי מערך בקרת  -שבועיים בנושאים שוטפים של בקרת

 האיכות של הקבלן.  

נוספים  תחומים  על  ממונים  דעתו  שיקול  עפ"י  יזמן  )מב"א(  האיכות  בקרת  מנהל 
 האיכות.    )מבא"ת( ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת

דיוני בקרת האיכות יהיו בנוסף לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל  
 הפרויקט ונציגי הקבלן . 

 פעולה מתקנת ומונעת  3.18

עליו לנהל את  ISO 9001: 2015על הקבלן לזהות את מגמות הליקויים החוזרים ולפי  
 התהליכים הבאים:

 לבצע פעולות יזומות.  .1

 מות פוטנציאליות. לזהות סיבות לאי התא .2

להגדיר את הסיכונים וההזדמנויות ולמען מניעת האי התאמות בעתיד ויישום תהליך  .3
 של שיפור ביצועים. 

 לנהל מערך של לקחים לצורך שיפור מתמיד של הביצוע.  .4

הנושא יוצג במסגרת הדוח החודשי, בישיבות איכות ובכל מדיה שתוגדר ע"י מנה"פ או  .5
  מנהל הבטחת האיכות מטעמו. 
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 ניכוי בגין תפקוד לקוי של מערך בקרת האיכות  3.19

מערכת בקרת איכות של הקבלן, הינה   הסמכות להשתת ניכוי בגין תפקוד לקוי של  
בידי מנהל המקטע. הניכוי שלהלן לא יגרע מכלל האחריות של הקבלן לעמוד בכלל  

 הדרישות החוזיות בנוסף לפרק זה.  

האיכות   .1 בקרת  מצוות  ומקצועי  ייעודי  איש  של  נוכחות  ללא  כלשהיא  עבודה  ביצוע 
 עבור ארוע/יום  2,000₪ -  1 כמוגדר בטבלה

כנדרש   .2 מאושר  איכות  ונוהל  איכות  ללא מדריך  עבודה  כל    2,000  –ביצוע  עבור  ש״ח 
 ארוע/יום. 

בלו''ז   .3 עמידה  ה''א אי  מול  כפי שסוכם  איכות.  בקרת  בסיכום    בתהליך  ורשום 
 ש״ח עבור כל ארוע/יום. 2,000ישיבת אתר או סיכום אחר.  

 

להלן דוגמאות למקרים בהם יופעל מנגנון הקנסות )הרשימה הינה חלקית ולא ממצה את כל  
  , מקדימה  )בבקרה  האיכות  בקרת  מטלות  בביצוע  בלבד(.  כדוגמא  מוצגת  הרשימה  המקרים. 

 לה:בקרה בתהליך , מסירה ובדיקות קב

מקדימה   בדיקות  -בקרה  לרבות  וחומרים  משנה  קבלני   , ספקים  אישור  ללא   עבודה  ביצוע 
 מעבדה, תחילת עבודות ללא קטעי ניסוי. 

ומסמכי בקרת    -בקרה בתהליך ותיעוד רשימות תיוג  אי הגשת בדיקות מעבדה, חוסר במילוי 
חודשיים, אי עמידה  איכות אחרים, אי ביצוע בדיקות מעבדה ומדידות, איחור בהגשת דוחות  

 בלו"ז לתיקון הליקויים. 

 עמידה בלוז להגשת תיקי בקרת איכות למסירה.   איחור בביצוע בדיקות קבלה, אי  -שלב מסירות
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 הגדרות .1

 :יפורשו המונחים שלהלן באופן המתואר הבא, למטרות פרק זה

 

 הגדרות  - 1טבלה 

המונח   המונח באנגלית 

 בעברית 

 משמעות המונח 

Authorization דרך, כמוגדר בסעיפים מבנה  הקמת  הרשאה ל  שאה  רה  

 )ה( של חוק התכנון והבנייה 261-ו 1

Municipality /רשות  עירייה

 מקומית 

 יפו   -עיריית תל אביב 

Permits/authorizations הרשאות  היתרים    / הרשאות  היתרים היתרים  ,  ו/או  לרבות 

הודעות על פי סעיף    היתרים לאכלוס,לבנייה ו

והבנייה,  261 התכנון  לחוק  אישורים,  ד' 

אישורים   עסק,  רישיונות  לרבות  רישיונות, 

ניתנו על  הונפקו או  מכל מין וסוג, שהרשאות  ו

הנדרשים   כלשהם,  משפטי  גוף  או  רשות  ידי 

הנקובות  העבודות  מילוי  ולשם  ,  לצורך 

ההסכם ועל פי כל  התחייבויות הקבלן על פי  

אלה הקשורים לשימוש בעבודות  , לרבות  דין

 הקבע על ידי הציבור כמתקן.

Specified Works 

 

במסגרת   העבודות הנקובות  שייעשו  הפיקוח  הסכםההעבודות   ,

  , על העבודות והתיקון של כל ליקוי בעבודות

  3בכרך  ו   ,"תנאים כלליים"  0כמפורט בפרק  

 . "מוקדמות -מפרט טכני מיוחד  "

Zoning and Planning 

Law 

 1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה חוק התכנון והבנייה 
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 סקירה כללית  .2

 .תל אביב  ריקם בעו הפרויקט ממ

כחלק מתהליך רישוי זמין    תאום הנדסי מקיף מול חברות התשתית ובעלי הענייןעורכת  נת"ע  

   המבוצע דרך הות"ל.

ואישורים  קבלת היתרים    מחייבות  הדין,ההסכם והוראות  הכלולות במכרז זה עפ"י    העבודות

הכוללים שונים  היתר, מגורמים  המקומייוהרשו  הות"ל,  את, בין    הוועדה , ותהעירי /ת ות 

  ובעלי תשתית   גופים,  בעלי שירותיםמו  מרשויות אחרותוכן  , הוועדה המקומיתמהנדס  , המקומית

הקבלן    .נוספים החלה  על  האישורים  כל  את  לקבל  העבודות  נ האחריות  ביצוע  לטובת  דרשים 

   .בפרויקט

  , אום ההנדסיירשאות השונות ובאישורים שהתקבלו במסגרת התוראות הההבלעמוד על הקבלן 

 . לשנותםן באפשרותו ואי

ידרש    ,במצב כזה.  קבלת האישורים כאמור לעילי  נלפ   היתר הקבלן לא יוכל לבצע עבודות מכח  

   .ניתנות לביצועהעבודות  לגבי מטעם המזמין  אישור מנהל הפרויקט קבל את  הקבלן ל

זה   והמשל  האחריות והחובות  מפרט את  פרק  ההיתרים    ל ל כלשושמירה    לה לקבזמין  הקבלן 

 .לביצוע העבודות הנקובותהנדרשים 

מוקדמות, מהווה חלק    –  00משרדית, פרק  -המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה בין

 . ממסמכי החוזה בלתי נפרד

 על ידי המזמין שנערכו תיאומים הנדסיים  .3

 כללי  3.1

המזמין   יעמיד  עבודה  התחלת  צו  הקבלן  במועד  שנעשו  את  לרשות  ההנדסיים  התיאומים 

דרישות  כן יקבל את פירוט  ו  ,בעלי התשתיתמהרשויות המקומיות ווההיתרים שהתקבלו מ

מלוא  עהקבלן    לייטו,  הסכםל בהתאם  .  לפרויקטבהתייחס  השונות  ות  י הרשו את  עצמו  ל 

 .  שנמסר לו ההיתרביצוע העבודות בהתאמה המלאה לתוכן האחריות על 

כלל  בדרך  הקבלן ימסור למזמין בסוף הפרויקט תיק הכולל את כל האישורים, המתחייבים  

על פי התכניות  העבודות  ביצוע  כלומר כל האישורים המאשרים    -  תעודת גמר   לטובת קבלת

   .לרבות קבלת אישורים של כלל הרשויות והגורמים המאשריםוהחוק, 

 לרשויות.  וגשו יכפי ש הודעההמסמכי המכרז כוללים העתקים של תכניות  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: 

ביהקבלן   .1 והעמוד  התנאים  בב המופיעים    הגבלותכל  ההודעה,  היתרים, מסמכי 

הקבלן יעמוד בכל הדרישות    .על ידי המזמיןתכניות שנמסרו לו  בתיאום ההנדסי וב

ידי   הגבלותהו על  שניתנו  באישורים  ובעלי  ה המפורטים  ,  השונים  יןיענ ה רשויות 
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נלוות    לרבות תשתישהוציאו  דרישות  וכל  ובעלי  לביצוע  תנאיה ת  וההגבלות  ם 

 . העבודות הנקובות בהמשך

 .  הרשאותבאו /ם והיתריב י לבצע שינוייםאהקבלן לא רש .2

שאושרו  ההיתר ולתכניות  הקבלן יוודא שתכניות הביצוע שבידו מתאימות לתכניות   .3

בכל מקרה של  . יתר הגופים המוסמכיםו, תיאומים ההנדסיים ונחתמו ע"י הות"לב

, מיד  מטעם המזמין  הפרויקטאת הנושא לידיעת מנהל  הקבלן  סתירה ביניהן יביא  

   .עם היוודע לו על כך

כל  בולנקוט    ,על הקבלן לעמוד בתנאי הנספח הסביבתי והאקוסטי שאושר ע"י הות"ל .4

 . בו ת והפעולות הדרוש

או חידוש  /בכל מקרה בו נדרש היתר נוסף מכל גורם מוסמך ו, מבלי לגרוע מהאמור .5

 . בלעדי להשגת ההיתרים האמוריםהאחראי  הינו ההקבלן  , היתר

יחתום   .6 מוסמכים  באמצעות הקבלן  זה  ) מהנדסים  אזרחי,  ובכלל  מהנדס  מהנדס 

אינסטלציה , חשמל קונס, מהנדס  מקצוע  , אדריכלים, (טרוקציהמהנדס  ואנשי 

קבלן  ה. הנקובותבהתייחס לעבודות    על כל מסמך הקשור להיתרים אלה -אחרים  

  .ואחראי ביקורת כאחראי ביצוע שלדמהנדס מוסמך  באמצעותיחתום 

ביצוע  להזמן הנדרש  בכל  נמצאים בתוקף מלא    התיאומים ההנדסייםודא כי  יו הקבלן   .7

 ההסכם. התחייבויותיו על פי 

את  או  /ויאריך  הקבלן   .8 ההנדסייםהיחדש  מנת    ,תיאומים  על  נדרש  שהדבר  ככל 

 ההסכם. לאפשר לקבלן לעמוד בכל התחייבויותיו על פי  

הות" ההיתרים,   ע"י  החתומות  והתכניות  ההנדסיים  תכנון  האת    ם מיתוא  ל,התיאומים 

קבלן יהיה אחראי באופן מלא  , ההאמור לעילמבלי לגרוע מכלליות    .המכרזמסמכי  ב  המובא

, הסכםה על פי    התחייבויותיולבצע את כל  שתאפשר לו    והישימהבמידה הנדרשת  ,  מתםלהשל

 .הנקובות, אלה הקשורות לביצוע העבודות  אך לא רק לרבות

לכל   זכאי  יהיה  לא  ות  הארכהקבלן  נוסף  /זמן  תשלום    ההתחייבויות מילוי  בעקבות  או 

הולמים  המשאבים  הזמן ואת ההמקובל    ההסכםסכום  קלל בוייחשב כאילו שלעיל,  המצוינות  

 . אלה התחייבויותלמילוי 

 היתרים  3.2

כל  קבלת  ועל    כל בקשות הרישוי שקיבל המזמין,   הקבלן יהיה אחראי על עמידה בדרישות

בהתאם    הנקובותעל מנת לבצע ולהשלים את העבודות  אחר שיהיה נחוץ לו    או רישיון/היתר ו

,  ההזמן הנוגעות להשלמ  השקעתבכל העלויות ובעשותו כן, יישא הקבלן  .  ההסכםלדרישות  

שלחידושל התוקף  אימות  או  שימור  לכל  או  לעדכון  מה  ,  תקופת    ,היתריםמי  כל  לאורך 

 העבודות הנקובות.
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 ם אחריות הקבלן להשגת היתרי .4

כל ההיתרים הדרושים    המלא להשגת הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ובכפוף להוראות ההסכם,  

ביצוע  ב, אלה הקשורים  אך לא רק  , לרבותהסכםההתחייבויותיו על פי  מילוי  עבודותיו וכן  לביצוע  

 .הנקובותהעבודות 

האמור   מכלליות  לגרוע  להתחייבויות ובכפוף  לעיל,  מבלי    3בסעיף  זמין  של המהמפורשות    רק 

 בלעדי:המלא ו האחראי  ה, הקבלן יהיה  לעיל

, בהם  ההגבלות וההוראות המפורטים, תנאיםובכל ההיתרים  הרשאות וב עמידה מלאה בל .1

היתרים  ה הנובעים מבכאלה  נספחים ובמסמכים מצורפים אחרים או  ב, בין השאר, לרבות

בתנאיםו, כאמור ש ב ו  כן  ובהרשאות  באישורים  המפורטים  רשויות  נית הגבלות  ידי  על  נו 

הדרושים  ההרשאות שהינם חלק מהאישורים או  , לרבות בעלי שירותים ,גורמי עניין שוניםו

 . בעלי תשתיותשמוציאים כגון דרישות נלוות , אישוריםההיתרים או הנפקת הל

התאמ  .2 להציג  המאפשרות  הבדיקות  כלל  של  העבודות   הלהשלמה  של  ביצוע  של    מלאה 

  תקנים כל ה ובהתאם ל  ,המפורטים בהיתריםתנאים  והוראות  , הגבלות, לדרישות  הנקובות

הקבלן יספק על פי הצורך תצהירים מתאימים של מהנדסים ואדריכלים מטעמו   ;הרלבנטיים

 . את האמור מאשריםבדקו ו לפיהם 

באופן שיבטיח שכל ההיתרים יישמרו בתוקף  , חידוש או הנפקה חוזרת של היתרים, להארכה .3

 . וכפי שיידרש לאחר מכן הסכםה למשך תקופת ( רשככל שייד)רציף 

,  לביצוע העבודות המקדימות  הנדרשים האישורים השגת  בעלויות הכרוכות  ישא ב הקבלן בנוסף, 

 .  ההיתריםעל פי השלמתן  אישור  ו ככל וישנן, 

  השלמת קבלת   .לפעילות זאתאו לתשלום נוסף ביחס  כלשהי  הקבלן לא יהיה זכאי להארכת זמן  

 ביצוע עבודות הקבלן.לבלוח הזמנים  ה כל האישורים כלול

אשר כל האישורים,    ימנה מטעמו מנהל אישורים לצורכי קבלתהקבלן    ,3בכרך    1כמפורט בפרק  

רמי  והרשויות וגמטעם  אישורים  הנדרשים להשגה והנפקה של  השונים    ההליכיםאת  ינהל ויקדם  

מנהל האישורים ידווח למנהל    .הירוקהקו    קידוםכים של  יהמשך תהל  יםעניין שונים המאפשר 

המזמין  הפרויקט באישוריםבאופן    מטעם  לגבי סטטוס הטיפול  עדכוןשוטף  פגישות  ויקיים   , ,  

 . מטעם המזמין הפרויקטודיווח ככל שיידרש ע"י מנהל 

אחראי  האישורים  ההיתרים    לתקפות  הקבלן  ההנדרשים  ו/או  לביצוע  תקופה  במהלך 

פי על  לגרוע  ההסכם  התחייבויותיו  ומבלי  שיידרש,  ככל  היתר  כל  יחדש  או  יאריך  הקבלן   .

  בזמן סביר מראש לפני כל תפוגה, מטעם המזמין    נהל הפרויקטלמיודיע    -  מאחריותו כאמור לעיל

 . היתר כלשהוההשעיה או הביטול של של היתר כלשהו, ומיד עם   או ביטולהשעיה 

הוצאות בגין  או  ו/תביעות, נזקים, הפסדים    מפנימין מכל אחריות  פטור את המזהקבלן ישפה וי

ובמקומות אחרים    כאן  שצוינואי עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו ואחריותו ביחס להיתרים  

אי  הארכה ו/או  אי  היתר,    הנפקתאי  שגת היתר,  אי הבקשה להיתר,  אי הגשת    ובכלל זה,.  הסכםב
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ובשינוי  אי  או  ו/ חידוש   הש/היתר  ואו  התנאים  /עיה  מילוי  אי  היתר,  הפסקת  ו/או  ביטול  או 

ההיתרים  מבלי לקבל את    נקובותאו ביצוע עבודות  /ו  כל הפרה של היתר  או/ו  היתרהמפורטים ב

 לכך מבעוד מועד.  הדרושים

 האישורים הנדרשים לצורך  כלל  תכנית אישורים לצורכי השגת .5
 .  ןהשלמתו עבודותהביצוע 

 כללי  5.1

הליך   לבצע  הקבלן  כל  כולו  תיק  המסירת  והנדרשים  האישורים  כל  קבלת  של  על  עם  לנת"ע 

 תעודת גמר.לטובת קבלת בדרך כלל האישורים המתחייבים 

יגיש  , לגמר ומסירת הפרויקטשבועות טרום המועד המצוין בנספח אבני הדרך החוזיות    8לפחות  

הפרויקט  למנהל  המזמין הקבלן  ו תכנית  , מטעם  לאישורים  הנדרשות  עבודה  לצורכי  הפעולות 

תכנית  "או  " התכנית: "להלן)  תעודת גמרהאישורים הדרושים בדרך כלל לצורך קבלת  השגת  

 ."(האישורים

ב ו  ,וביתר מסמכי ההסכם  להלן  נית תעמוד בדרישות המפורטות במסמך זהכהת כל דרישה  כן 

 . להמציא לצורך מסירת האתרולאישורים שיש , אחרת על פי דין בקשר להיתרים

מול   אישוריםה רים להשגת  ועל התכנית להציג בבירור כיצד הקבלן נערך לניהול תהליכים הקש

 . הרשויות המוסמכות הרלוונטיות

  -האמור  מבלי לגרוע מכלליות, והרשויות המוסמכות ולקבל את אישורןהקבלן נדרש לפעול אצל 

העורף, והצלהכבאות  שירותי   חשמלחבר, פיקוד  התחבורה, בזק, ת  נגישות  , משרד  נציבות 

,  , נתיבי ישראל הסביבהת  הגנלהמשרד  , ניקוז/ביוב/רשויות המים, ותהעירי מחלקות  , השירות

 . 'וכו  , רכבת ישראל, מקווה ישראלנתיבי אילון

תכנית זו מהווה  . מטעם המזמין מנהל הפרויקטלסקירת   ,התקדמות לפי תכניתדוח  גיש  יהקבלן  

  .להסכם  14.4כמפורט בסעיף   ,התקדמות החודשי של הקבלןה ח "בלתי נפרד מדו חלק 

 דרישות התכנית  5.2

ותעודת השלמת  האישורים  השגת  לצורך  לבצע  תפרט את התהליכים שבכוונת הקבלן  התכנית  

אשר יאפשרו  נהלים והתייחסות לתזמון התהליכים  , תגדיר פרטיםכמו כן התכנית    .הפרויקט

שונים ואישור רשות  העניין  ה גורמי  תפרט את  , לקבלן להשיג אישורים של הרשויות השונות

מכרז  וכן לכל חיובי הקבלן לפי מסמכי ה, ונספחי בנייה על כל    להיתרמקומית בהתאמה מלאה  

  .בהסכםובהתאמה ללוחות הזמנים 

 : הפחותלכל   ,התכנית תכלול

, כפי  תכניות הביצוע המאושרות חים של  פלפי נס  הגורמים/פירוט מלא של דרישות הרשויות .1

 וכן בנוגע למסמכים ו/או אישורים נדרשים מצוות התכנון.  , שצורפו למסמכי המכרז
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דרישות .2 של  מלא  אביב  ת  יעירי  פירוט  בכתב יפו,  - תל  המפורט  לביצוע    ון י בריש  לרבות 

שנחתמו ע"י נת"ע לפרויקט  וכתב ההתחייבות    ,לביצוע  ההנדסיים המאושריםוהתיאומים  

 זה.

, המערכות ופרוגרמת בדיקות בהתאמה לתקנים  הנקובות  פירוט בדיקות תקינות העבודות .3

מהנדסי ביצוע מטעם   עם  זה ייעשה בתאוםמסמך  והרשויות.    ההיתררלוונטיים, דרישות  

ערכות לביצוע בדיקות תקינות  יתכנית ה  ווהויה  הקבלן ומנהל בקרת איכות מטעם הקבלן

 העבודות והמערכות.  

במהלך כל תקופת הביצוע, של כל האישורים והבדיקות של החומרים  , תכנית תיעוד וריכוז .4

 . כל האישוריםוהעבודות, ועריכתם והכנתם לצורך הליך קבלת 

   חריותם. בהקשר לעבודות שבא  כהגדרתם בהסכם  תכנית עבודה אל מול הקבלנים הממונים .5

   מיפוי תהליכים לפי רשויות וגורמים מאשרים. .6

האישורים הנדרשים בדרך כלל לצורך   השגת האישורים לצורכי קבלתל   המועדיםסנכרון   .7

   אל מול לוחות הזמנים לביצוע העבודות ובהתאמה לאבני דרך חוזיות., תעודת גמרקבלת 

 .  ובכלל זה מועדי דיווח ואבני דרך לדיווח  ,מטעם המזמין תכנית דיווחים למנהל הפרויקט .8

 תיעוד תהליכים מול הגורמים המאשרים.   .9

 שיטה, נהלים ודיווח לייחס ליישום התכנית.   .10

 עבודה משותפת  5.3

קבלנים הממונים והקבלנים  העם  , מטעם המזמין  שיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט בהקבלן יעבוד  

משו  ,אחריםה  המתממשקים  התקדמות  להשיג  מנת  להשגת  על  שתוביל  האישורים  תפת  כל 

או כל אישור אחר שיידרש מצד הרשויות לשם השלמת    תעודת גמרהנדרשים בדרך כלל לקבלת  

 . העבודות ומסירתן

מסמכי  פעילות   כלל  של  מלאה  הבנה  כוללת  הגורמים  , ההיתר זו  עם  עבודה  תהליכי  יצירת 

זמנים הנדרשים ליישום  ההסיכונים ו זיהוי מוקדם ומדויק של  , המאשרים במהלך ביצוע העבודות

הערכות משותפת לביצוע בדיקות תקינות המערכות המוקדמות בהם  , התהליכים מול הרשויות

קבלנים מספר  ממונים  , מעורבים  קבלנים  מעורבים  בהם  התהליכים  של  מסודר  ותיעוד  ניהול 

   .וקבלנים מתממשקים
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 ומסמכים למסירה לידי המזמין  ח סטטוס היתרים"דו .6

הרלוונטיים  ה והמסמכים  מהרשויות  כלל  לרבות  ,  בפרויקטלעבודות  אישורים  אישורים 

 10פרק  במסמכי החוזה ובדרישות    כמפורטמסירת העבודות של הקבלן  ייכללו בתיק  , מאשרותה

 . "מוקדמות -מפרט טכני מיוחד " – 3כרך ב"מסירת העבודות ותחזוקה משמרת" 

 

 > סוף הפרק <   
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 35 התקנה חשמלית זמנית  4.30

 35 והבטיחות של הקבלנים וקבלני המשנה  בריאות תעסוקתיתה 4.31

 35 תאורה  4.32

 36 בטיחות רכבים ממנועים והסדרי תנועה וגישה  4.33

 36 בטיחות במהלך פעולת הרכבת  4.34

 36 ניטור הבטיחות במקום העבודה 4.35

 37 אחריות על העובדים  4.36

 37 ניהול משק בית  4.37

 37 בקרות גישה לאתר  4.38

 39 הדרכה ראשונית וכרטיסי זיהוי 4.39

 39 יות עבודות זמנ 4.40

 39 בדיקה יסודית של הציוד 4.41

 40 גיל הציוד והמכונות  4.42

 40 קרקעיים ועיליים -מניעת סכנה לשירותים תת 4.43

 41 מצד הקבלן בריאות תעסוקתיתם בגין עברות בטיחות ופיצויים מוסכמי 4.44

 



  

 מבצע בנייה /עבור קבלן ראשי -מדריך בטיחות גהות ואיכות סביבה 
 

 47מתוך  5 עמוד אגף בטיחות וביטחון נת"ע             #984544

 

 מטרה  .1

הבעלים   /  והציפיות של המעסיקהתקשרות ה,שיטות העבודה מטרת מדריך זה היא להגדיר את 
הקבלן הראשי / מבצע ידי -על הפרויקטבמסגרת  לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתיתביחס 

 הבנייה

 תכולה  .2

הקבלן  שאותם יחויב , תעסוקתיתהבריאות והניהול הבטיחות להמדריך מתאר את דרישות המינימום 
 . קבלני משנההפעלת ו עבודתתכולת  להטמיע במסגרת הראשי / מבצע הבנייה

מדידת  יבצעו / מנהל הפרויקט / מנהל המקטע  הבעלים /המעסיק מתאר את האופן שבו מדריך זה 
 .בהתאם לדרישת מדריך זה הקבלן הראשי / מבצע הבנייהביצועי 

 קיצורים , הגדרות, מונחים .3

 :הבאהבמסמך זה המילים והמונחים הבאים יהיו בעלי המשמעות 

ולו שליטה על    ידי הלקוח-שמונה בכתב עלמשמעותו הקבלן הראשי    "מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  "
ו,  הפרויקטחוזה של התכולת העבודות ב יותר מקבל ראשי אחד  או קבלני משנה /אשר בו מעורבים 

התכנון על  וה  הבקרה,  שאמונים  הבטיחות  תחום  של  תעסוקתיתוהתיאום  הקבלנים  בריאות  ,  בקרב 
או קשורים בעבודות החוזה /ואו מעורבים  /וכל האנשים שמועסקים  ,המבקרים,  הספקים,  עובדי הקבלן

מונח זה כולל את הרמות  .  עבודות החוזהלאו בחלק מהן וכן כל אדם אחר שנמצא באתר בהקשר  /ו
בין אם קבלנים או עובדים אלה מקיימים קשרים חוזיים עם הקבלן  ,  הבאות של החוזה ושל חוזה המשנה

בריאות  ל סיכוני הבטיחות והלקבלנים הראשיים תפקיד מפתח בניהו.  או לא  מבצע הבנייה    /הראשי  
בעלי    ואףרלוונטי  ההידע והניסיון  ,  כך שעליהם להיות בעלי הכישורים,  במהלך שלב הבנייה  תעסוקתית

ול זו  עבודה  לבצע  שתאפשר  ארגונית  זה  יכולת  ומסמך  ודין  חוק  כל  בדרישות  עמידה  בתחום וודא 
 .תעסוקתיתהבריאות הו הבטיחות

חוזה וכן יורשיה  המחוייבת בתכולת העבודה הרשומה בהחברה  הנה    המקטעמנהל  "  מנהל המקטע  " 
 .החוקיים והממונים מטעמה 

משמעותה תכנית    "הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל    בריאות תעסוקתיתו,  בטיחותהניהול  תכנית  " 
ידי הקבלן הראשי -אשר הוכנה וסופקה על,  הפרויקטשל ה  בריאות תעסוקתיתה,  הניהול של הבטיחות

  עבור קבלני המשנה שלו וקבלנים ראשיים נוספים שקשורים בביצוע העבודות באתרמבצע הבנייה    /
 ומנהל הפרויקט ומנהל המקטע.  הבעלים /המעסיק ואושרה ע"י 

 .בריאות תעסוקתיתאו פער ביחס לדרישות הבטיחות וה/אי קיום ומשמעותה  "הפרה" 

וה" הבטיחות  תעסוקתית דרישות  וב  "בריאות  בבטיחות  הקשורות  הדרישות  בריאות משמעותן 
וה  תעסוקתית הבטיחות  בניהול  תעסוקתיתאו  התחיקתיות,  בריאות  בדרישות  מפורטות  שהן  ,  כפי 

וה הניהול של הבטיחות  בדרישות ,  מבצע הבנייה    /של הקבלן הראשי    בריאות תעסוקתית בתכנית 
הקבלן של    בריאות תעסוקתיתבתכנית הניהול של הבטיחות ו,  האתרבדרישות    ,ומנהל המקטע  הבעלים
 .וכן בדרישות המינימום של מסמך זה מבצע הבנייה /הראשי 
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 : אבל לא רק כוללות "פעילויות בסיכון גבוה"

 (. וולט  50בקווי מתח שעולים על )עבודות חשמל  •
 . סגורבנה מנוע בעירה שפועל במ •
 '(.התראות וכד, אשמערכות כיבוי וגילוי )השבתה של מערכת הבטיחות  •
 .מסוכנות  השבתת מערכות אנרגיה •
 .פעילות של התזת מים או חול •
 . מקום מוקף /  עבודות במתחמים סגורים  •
 .  עבודות בגובה •
 . עבודות הכרוכות בהרס או פירוק •
 . עבודות עם חומרי נפץ •
 אי צלילה לרבות סכרים ארעיים ות, עבודות חפירה •
 .  או מערכות חיותבקרבת ציוד /עבודות על גבי •
 (   Lockoout/Tagout נעילה ותיוג ) עבודות שמצריכות ביצוע •
 הנפה /פעולות הרמה •
 עבודות חמות  •
 בדיקות לחץ •
 עבודות שמצריכות שימוש בחומרים מסוכנים  •
 ( מייננת או בלתי מייננת)עבודות עם חשיפה לקרינה  •
 סיכון של הפרעה לרכבים נעים עבודות שבהן כרוך  •
 עבודות של עובד בודד  •
 עבודות באטמוספרה שבה פוטנציאל נפיצות  •
 שינוי ופירוק של פיגומים , הקמה •
 עבודות מעל פני הים או מתחת לפני הים •
 עבודה על מסילה פעילה או בסמוך לה •

 

גבוה עבודה  /פעילותהפרת  " ניהול  משמעותה    "בסיכון  מדרישות  בסיכון  סטיה  לעבודות  הבטיחות 
אי ציות לכלל מציל .  סיכון לפציעה חמורהאו מושפעים למצב של  /ים מעורבים ו/גבוה החושפות עובד

 . בסיכון גבוהעבודה /הפרה לפעילות חיים ייחשב כברירת מחדל כ

 : ותכולל" דרישות תחיקתיות"

עזר,  תקנות,  פקודות,  צווים  הסמכ,  הוראות,  חוקי  של  והצהרות  שבתחומה פסיקות  השיפוטית  ות 
 ; מתבצעת העבודה הכפופה לחוזה המשנה או לחלק ספציפי שלו

הסמכות ודרישות של ארגונים שלהם סמכות שיפוטית בהקשר ,  רישיונות,  הסכמות ,  היתרים,  אישורים
 . נאמר לעיללתעריפים וחיובים שאותם יש לשלם בהקשר  וכן; עם ביצוע העבודות

שהוקצו  בסיכון גבוה  משמעותו הרשאה לביצוע כל העבודות    "לעבודות בסיכון גבוה    היתר עבודה"
בכפוף לנהלים של היתר  ,ולקבלני המשנה  ממוניםה  לקבלנים,  מבצע הבנייה    /ידי הקבלן הראשי  -על

וה הבטיחות  של  הניהול  בתכנית  שהוגדרו  תעסוקתיתהעבודה  הראשי  בריאות  הקבלן  מבצע /    של 
 .הממוניםוהקבלנים  הבנייה

המכונות  "ציוד " וכד,  משמעו  חלק  ',  המנגנונים  מהווים  אשר  או  להוות  העבודה שמיועדים  מתכולת 
 .המוגדרת בחוזה

  בא כוחם   /נציגיהם וכן  ,  י שהם מופיעים בפרטי החוזהכפ   חברת הניהולאו  /משמעותו הלקוח ו  "בעלים"
 . הממונים מטעמםאו /ו

  וכן כל מקום אחר שעשוי ,  תכולת העבודה  שבהם יש לבצע את  ,  אזורי העבודהמשמעותו    "אתר" 
 .חלק מן האתר הבחוזה ואשר מהוו מצוייןלהיות 
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האתר " באתר  "דרישות  העובדים  של  ולבטיחות  לבריאות  הנוגעות  הדרישות  בקרת  ,  משמעותן 
הסביבתיים ו.  ההיבטים  בקרה  הציודבנוסף  של  העבודה,  הכלים,  החומרים,  ניהול  בניית ,  אזורי 

 . ההתקנות והחומרים באתר, המבנים, הפיגומים 

משמעותה תכנית ההדרכה של    "ספציפית לאתר  -  בריאות תעסוקתיתהדרכה בנושא הבטיחות וה"
וקבלן    מנהל המקטעשל    בריאות תעסוקתיתכפי שהיא מפורטת בתכנית הניהול של הבטיחות וה,  האתר

 . מבצע הבנייה /הראשי 

 .משמעותו כפי שהוגדרה בטופס של הסכם החוזה "חוזה"

 .של החוזה 3משמעותו כרך  "פרטי החוזה"

משמעותו החברה הקרויה כך בטופס של הסכם החוזה וכן    "הקבלן הראשי / מבצע הבנייה    /  קבלן"
 .יורשיה החוקיים והממונים המותרים מטעמה

משמעותה    "הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  של    בריאות תעסוקתית תכנית הניהול של הבטיחות וה"
  מבצע הבנייה   /ידי הקבלן הראשי  -אשר סופקה על  בריאות תעסוקתיתתכנית הניהול של הבטיחות וה

 . 4.5 בכפוף לדרישות המינימום הכלולות בסעיףאושרה ע"י מנהל המקטע והמזמין / הבעלים ו

אשר נדרשים ,  למעט עבודות זמניות,  משמעותו כל המכשירים והפריטים מכל סוג שהוא  "ציוד הקבלן"
חומרים או דברים אחרים המיועדים להוות או אשר  ,  למעט ציוד,לצורך ביצוע והשלמה של העבודות

 . מהווים חלק מן העבודות הקבועות

מבצע   /משמעותן כל העבודות והשירותים שאותם נדרשים לבצע הקבלן הראשי    "עבודות הקבלן"
לרבות כל הפעילויות הנלוות  ,כפי שהם מוגדרים לעיל ובכפוף לחוזה,הקבלן וקבלן כוח האדם,  הבנייה  

 .להן

,  חפירות, כגון פלטפורמות עבודה זמניות)משמעותן עבודות זמניות מכל סוג שהוא  "עבודות זמניות "
יציקה ,  ציוד זמני מתוכנן המיועד לפעולות הרמה כגון קורות הרמה,  פיגומים  תכנון  ,  תומכה/עבודות 

  קיבוע ציוד כגון /הכנה לציוד זמני,  שינויים מבניים,  בדיקות של צינורות לחץ,  פיגומים ומסגרות הרמה
למעט ציוד  (,בסיסי עגורנים או שיפורים זמניים בדרכי גישה שנדרשים לצורך שינוע של עומסים כבדים

קוד ההתנהלות עבור  ,  BS 5975:2008-הקבלן שנדרש עבור הביצוע וההשלמה של העבודות בכפוף ל
 . תמיכהעבור עבודות ו  עומס עבודה בטוחנוהלי עבודות זמניות ותכנון 

בטוחה" לא  כל    "פעולה  דרישת  משמעותה  של  הפרה  או  בטוחה  לא  ובתנהגות  בריאות בטיחות 
 .תעסוקתית

אדם בעל ידע, הכשרה וניסיון נאותים יכול לכלול עובד, מפקח, יועץ או כל מי שיש לו,    -  ”אדם כשיר“
בנוסף לידע ה "אקדמי" של המטלה הנדונה, ידע מעשי בביצוע העבודה בבטיחות, היכרות עם הסיכונים  

כים בכך, הבקרות האפשריות והדרישות הרגולטוריות על מנת להפעיל את הבקרות הנדרשות כדי  הכרו
 להגן על בריאותם ובטיחותם של העובדים בסביבת העבודה.

 
  



  

 מבצע בנייה /עבור קבלן ראשי -מדריך בטיחות גהות ואיכות סביבה 
 

 47מתוך  8 עמוד אגף בטיחות וביטחון נת"ע             #984544

 

 דרישות  .4

 רגולטוריות ודרישות סטנדרטיות נוספות , דרישות משפטיות 4.1

או כל  /ו   להלן המפורטיםאלו  תקנות ותקנים  ,  מבצע הבנייה יוודא עמידה בדרישות רגולטוריות    /הקבלן הראשי  
 : תקנה או חוק רלוונטי , תקן 

 . ותקנותיו  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה  ( א)

 . ותקנותיו 1951חוק שעות עבודה ומנוחה  ( ב)

 .  ותקנותיו 1951חוק החופשה השנתית  ( ג)

 .  ותקנותיו  1953חוק העסקת בני נוער  ( ד)

 .  ותקנותיו 1954חוק החשמל  ( ה)

 .  ותקנותיו 1993חוק החומרים המסוכנים  ( ו)

 .  1993חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור והתקנות שלו  ( ז)

 . 1988[ עבודות בנייה ]בעבודה  תקנות בטיחות  ( ח)

 :  מניעת שריפות ( ט)

 .  1971( אספקת מים וברזי כיבוי )  תקנות שירותי הכבאות ( י)

 (. ציוד ללוחמה באש)תקנות שירותי הכבאות   ( יא )

 UK Health and safety Standard HSG 168 Fire safety in construction ( יב )

 . ותקנותיו 1954חוק עבודת נשים  ( יג )

 . קוד התנהלות עבור עבודות זמניות:  BS5975:2008 ( יד )

 .  מנהור בתעשיית הבנייה בטיחות בעבודות הוראות והנחיות ל  5567ת"י  ( טו)

 . 2007-ז"התשס(, עבודה בגובה)תקנות הבטיחות בעבודה   ( טז)

 (.  IIOSH) הוראות המוסד לבטיחות וגיהות  ( יז)

 . דרישות לגבי מערכות ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית  18001ת"י  ( יח)

 . 1954-ד" תשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ( יט)

 . 1991-א "תשנ, חוק עובדים זרים  ( כ)

 . 1996-ו "תשנ, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם  ( כא)

   1976-ו "תשל , חוק דמי מחלה  ( כב)

 . 1998-ח" תשנ(, חובות מעביד )תקנות למניעת הטרדה מינית  ( כג)

 . 1953-ג "תשי , חוק עבודת הנוער( כד)

 . 1945פקודת התאונות ומחלות משלח יד  ( כה)

 . 1970-ל" תש[,  נוסח חדש]פקודת הבטיחות בעבודה  ( כו)

 . 2013-ג" תשע(, תכנית לניהול הבטיחות )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה   ( כז)

 The UK Railways and Other Guided Transport Systems (Safety) Regulations  ( כח)
2006 

 UK Health and Safety Standard HSG47Avoiding Danger from Underground ( כט)
Service . 

 UK Health and safety Standard GS6 Avoidance of danger from overhead power lines ( ל )
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 UK Health and safety Standard HSG 250 Guidance on permit-to-work systems ( לא )

 UK Health and safety Standard HSG 151 Protecting the public ( לב )

 UK Health and safety Standard HSG 191 Emergency planning for major Accidents ( לג )

 .   בריאות תעסוקתיתמדיניות הבטיחות וה    HS-200-P01 ( לד )

 ,  בטיחות, בריאות תעסוקתיתאסטרטגיית לממשקי    HS-201-ST01 ( לה)
 . מינוי קבלן ראשי  –אבטחה                                     

 . אירועים /נוהל תגובה וחקירה של תאונותHS-201-PR01               ( לו )

 . מניעת תאונותתכנית   HS-202-PR01             ( לז)

 ניהול ומעקב אחר גורמי סיכון בבטיחות ובריאות תעסוקתית     HS-203-PR01 ( לח )

 מסירת מידע וכשירות מקצועית  , הדרכות ניהול    HS-204-PR01 ( לט)
   תעסוקתיתה  בריאותבטיחות והלתחום ה                                     

 תעסוקתית הבריאות הבטיחות ושיתוף ידע ומידע בתחום ה   HS-205-PR01             ( מ)

 והבריאות התעסוקתית    בתחום הבטיחותץ ותמריקידום הוקרה  תכניות    HS-206-PR01 ( מא)

 . ציוד מגן אישי   HS-207-PR01  ( מב)

 בחירום התנהלות     HS-209-PR01 ( מג)

 בריאות תעסוקתית ניטור ביצועי הבטיחות וה   HS-210-PR01 ( מד)

 .   הצהרות בנוגע לשיטת הנהלים של   QM-205-PR01 ( מה)

ל  5567ת"י   • והנחיות  מתייחס לעבודות מנהור  מנהור בתעשיית הבנייה  בטיחות בעבודות  הוראות 
 קרקעיות, תחנות , פירים, וכו'   - ולעבודות תת

כפי שהם מוגדרים בתנאים הספציפיים של  , יציית לחוקים חדשיםמבצע הבנייה  /הקבלן הראשי , בנוסף
אשר  , ע" של נת  בריאות תעסוקתיתהיצרן או נהלי בטיחות ו  הוראות , הוראות והנחיות , תקנות, לתקנים,  החוזה

 . ייכנסו לתוקף במהלך העבודות

 BS OHSAS - המופיעה ב" ארגון" המילה  – מבצע הבנייה   /לתשומת לב הקבלן הראשי  
 ". מנהל המקטע "משמעותה  18001:2007

לב הקבלן הראשי  למונח  "  מבצע הבנייה  / הקבלן הראשי  "המונח  ,  מבצע הבנייה  / לתשומת  הקבלן  "מתייחס 
 . 1988( עבודות בנייה ) כפי שהוא מוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה  "( מבצע הבנייה" )"מבצע הבנייה / הראשי 
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 דרישות כלליות  4.2

 

דרישות הבטיחות  עמדו ביהעבודות המבוצעות  כי כל  ,לוודא  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  באחריות  
כמו גם בתקנים  ,  התעסוקתית כמתואר בחוקים ובתקנות הרלוונטיים וכן בתקנים הרשמייםבריאות  וה

והנחיות  ב,  הרגילים וכנדרש במקומות אחרים  מנהל המקטע  הוראות   ובהוראות היצרן כמפורט לעיל 
 . על פי חוק 

של   הראשי  העבודות  הבניי  /הקבלן  על  ה  מבצע  שמירה  תוך  הבטיחות  התאמה  יבוצעו  לדרישות 
לציית בכל עת לדרישות שהוגדרו מבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  על  ,  במיוחד.  בריאות תעסוקתיתוה

במקרה של סתירה בין .  במהדורה העדכנית ביותר של מדריך זה ובנהלים הספציפיים המשויכים אליהן
ול לבטיחות  הנוגעות  ואת  ,  תעסוקתיתבריאות  דרישות  התקן  את  המציבה  לדרישה  עדיפות  תהיה 

 .ו/או המזמין מנהל המקטעההתחייבות המחמירים יותר בפני 

עובדיהם של קבלני המשנה  ,  עובדי הקבלן,  כי כל עובדיו,  לוודא  מבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  באחריות  
יהיו   באתר  המבקרים  וה,  כשיריםוכל  הבטיחות  לדרישות  מלאה  בצורה  ומודעים  בריאות  מיומנים 

לרבות  ,  או במהלך שהותם באתרתכולת העבודה  יצייתו להם בכל עת במהלך ביצועה של ו  תעסוקתית
בריאות  הבטיחות וה כל הדרכה שתידרש בכפוף לדרישות. פיהם יש לנהוג במקרי חירום-הנהלים שעל

ולעובדי כלל הקבלנים על חשבונו של הקבלן  מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי תסופק לעובדי   תעסוקתית
 .מבצע הבנייה  /הראשי 

התנהלות תחת השפעה ,  אלימות מילולית או פיזית  .  עובדים אלה נדרשים להתנהל באופן מסודר ובטוח 
או כל התנהלות בלתי מוסרית ,  גניבה,  שידול,  הימורים,  אלכוהול או סמים או החזקה של פריטים אלה

מבצע   /הקבלן הראשי  ,  עם היוודע אודות התנהלות כזו.  ובלתי רצויה אחרת אינה מותרת ואינה מקובלת
דעתו    הבנייה שיקול  לפי  המתאימים  הצעדים  בכל  וינקוט  האתר  מן  המעורב  האדם  את  ירחיק 

 . הבעלים של

 בריאות תעסוקתית ישתתף בכל פגישה שתעסוק בנושא הבטיחות וה  מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  
על מנהל המקטעידי  -ואשר תתואם  ו/או  הפרויקט  קבלני ו/או    מנהל  עם  מפגשים  יקיים  וכן   הבעלים 

ו   , שלו על בסיס שבועי לפחות  המשנה ודיון בסוגיות של בטיחות   . בריאות תעסוקתיתלצורך הבהרה 
 

 לכל הפחותישתתפו  הראשי    בריאות תעסוקתיתוכן מנהל הבטיחות והמבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  
כפי שהיא מזוהה במדריך ,  הפרויקטשל    בריאות תעסוקתיתבפגישה התקופתית של ועדת הבטיחות וה

הקבלן  אזי חבר מתאים בסגל העובדים של  ,  להשתתף  מבצע הבנייה  /אם ייבצר מן הקבלן הראשי  .  זה
ישתתף  (  הבעליםו/או  מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע  ידי  -עלכפי שאושר  )מבצע הבנייה    /הראשי  
 .מטעמם

מבצע    /המתמשכת מצד הקבלן הראשי  ביצועי הבטיחות  הבעלים שומר לעצמו את הזכות להעריך את 
וזאת דרך ביקורות של בטיחות ,  בריאות תעסוקתיתהבטיחות והוכל עובדי הקבלן לדרישות  הבנייה  

ביקורות אלה יכולות להתקיים באתר או  .  שייערכו לאורך תקופת החוזהמבדקים  ו  בריאות תעסוקתיתו
 . בכל מקום אחר שהנו רלוונטי

ו/או מנהל המקטע  ידי  -כאשר הדבר יתבקש על  /הקבלן הראשי  יספק    הבעליםו/או  מנהל הפרויקט 
לצורך הכללתו   בריאות תעסוקתיתמידית את כל המידע או התיעוד הקשורים בבטיחות ובמבצע הבנייה  

הרשימה (.  בריאות תעסוקתיתקובץ בטיחות ו,  לדוגמה)ו/או אחרות  בחומר שנמסר למטרות רגולטוריות  
 .הבעליםידי -ויוכתבו על הפרויקטשל קבצים כאלה והפורמטים שלהם יוגדרו בתחילת ה 

אבל לא כולל  )  בריאות תעסוקתיתכל העלויות המשויכות לאספקה של הציוד הנדרש עבור הבטיחות וה
מבצע   /הקבלן הראשי ידי -יסופקו על'( אמצעי הגנה וכד, מכשירי ניטור, ציוד הצלה, ציוד מגן אישי: רק

 .הבנייה
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הבטיחות שיוגדרו  ינקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לתת מענה ליעדי מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי 
בריאות  הצהרת המדיניות של הבטיחות וה" כמפורט ב, הבעליםומנהל הפרויקט מנהל המקטע י " ע

 .  של מסמך זה' שבנספח א" תעסוקתית
אשר תתמוך  , משלו  בריאות תעסוקתיתמדיניות של בטיחות ועל  ר יצהימבצע הבנייה  /הקבלן הראשי 

   מנהל הפרויקט מנהל המקטע והבעלים של  בריאות תעסוקתיתבהצהרת המדיניות של הבטיחות וה
שתי הצהרות המדיניות  "(. של הקבלן בריאות תעסוקתיתהצהרת המדיניות של הבטיחות וה)" 

 .   יפורסמו בצורה בולטת בכל אתרי הבנייה

אתר עבודות בנייה והודעה  פעילותיו בכל  לכל  עבודה מוסמך  ימנה מנהל  מבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  
ויהיה אחראי באופן מלא לעבודת    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  לרשויות הרלוונטיות ,    על מינויו תשלח

פקודת הבטיחות בעבודה כנדרש על פי    תעסוקתיתהבריאות  כמו גם לבטיחות ולובניה הנדסית  הבנייה  
 ו.  ותקנותי  1970-)נוסח חדש(, תש"ל

בריאות  ימנה מנהל בטיחות ומבצע הבנייה  /הקבלן הראשי , מבצע הבנייה  /קבלן הראשי בכתמיכה 
הראשי ייתמך   בריאות תעסוקתיתמנהל הבטיחות וה, בנוסף. ראשי מוסמך במשרה מלאה תעסוקתית

לבנייה   מנהל בטיחות אתרי בעל הסמכה של ממונה בטיחות והשתלמות ענפיתידי צוות שיכלול -על
שיקדמו את  , באתר בריאות תעסוקתיתלבטיחות ובטיחות מוסמכים   מפקחיוכן בכל אתר ואתר 

 . ברמת האתר בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה

 בריאות תעסוקתית הבטיחות והסגל  4.2.1

אשר ינהלו  ,  מתאימים ומנוסים,  ימנה מספר מספק של עובדים מוסמכיםמבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  
הבטיחות סגל צוות אנשי  הכמות והדירוג של  .  באתר  בריאות תעסוקתיתנושאי הבטיחות והל  לאת כ

נוכחות סגל אנשי הבטיחות יהיה במשרה ,  יתבססו על מספר עובדי הקבלן באתר  בריאות תעסוקתיתוה
או כל זמן אחר שבו מבוצעות  /ו ימי שישי  ,  למשמרות לילהלרבות  ,  במהלך כל פעילויות הבנייהמלאה  
 . וזאת בכפוף לדרישות התחיקתיות, יות הבנייהפעילו

 :לכל אתר   לכל הפחותמדרג סגל אנשי הבטיחות יהיה 

 
מנהל בטיחות אתרי בעל הסמכה של ממונה בטיחות והשתלמות :  עובדי קבלן(  20)פחות מעשרים   •

 אחד באתר במשרה מלאה  ענפית לבנייה
מנהל בטיחות אתרי בעל הסמכה של ממונה  :  עובדי קבלן(  49)לארבעים ותשעה  (  20)בין עשרים   •

לבנייה ענפית  והשתלמות  וכן    בטיחות  אחד במשרה  מוסמך  בטיחות  מפקח  אחד במשרה מלאה 
 . מלאה

מנהל בטיחות אתרי בעל הסמכה של ממונה  :  עובדי קבלן(  99)לתשעים ותשעה  (  50)בין חמישים   •
במשרה  מוסמכים  בטיחות  י  שני מפקחאחד במשרה מלאה וכן    בטיחות והשתלמות ענפית לבנייה

 . מלאה
מנהל בטיחות אתרי בעל הסמכה של ממונה בטיחות והשתלמות :  או יותר עובדי קבלן(  100)מאה   •

נוסף על כל  ו,  במשרה מלאהמוסמכים  בטיחות  שני מפקחי  אחד במשרה מלאה וכן    ענפית לבנייה
 .מפקח בטיחות נוסף במשרה מלאה עובדי קבלן  ( 50)חמישים 

 
ה ועבודה  מנהל  האתר  השל  אנשי  פעילויות סגל  כל  במהלך  באתר  נוכחים  יהיו  האתר  של  בטיחות 
למטרות  .  או כל מועד אחר שבמהלכו יתבצעו פעילויות בנייה/וימי שישי  ,  משמרות לילה  לרבות  ,  הבנייה

באתר   בריאות תעסוקתיתראשי וכן מנהל הבטיחות וה  בריאות תעסוקתיתמנהל הבטיחות וה,  סעיף זה
 בריאות תעסוקתית שנים בתחום הבטיחות וה 5-יהיו בעלי הסמכה רשמית ויהיו בעלי ניסיון של יותר מ

יהיו בעלי   בריאות תעסוקתיתבטיחות ומפקחי הואילו  ,  מנהל המקטעותחום עיסוקו של    בענף הבנייה
 .הפחות שנתייםיה של לכל עם ניסיון בבטיחות בבניהסמכה רשמית 
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בעלים את קורות החיים והוכחת  ו/או ללמנהל המקטע יעביר רשמית מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  
וזאת לצורך סקירה כחלק , ידו-שמונה על בריאות תעסוקתית הבטיחות והסגל אנשי הסמכה של 

 . לת העבודהיתחללאישור  מקדימותמדרישות 

הבעלים שומר לעצמו את הזכות לדחות עובדים מוצעים אם יחליט שאינם מתאימים או אינם מיומנים  
ושל עובדי הקבלן עד למינוי  מבצע הבנייה    / הקבלן הראשי  לביצוע התפקיד וישהה את הגישה של 

לא יספק  מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  אם .  ידי הבעלים ויועבר לאתר-שיאושר על, מחליף מתאים
מנהל  ,במסגרת פרק הזמן המתאים בריאות תעסוקתיתהבטיחות ולתחום ה בדים מתאימיםעו

הבעלים יהיה רשאי לגייס ולהעסיק עובדים חלופיים ולחייב  באישורו של הפרויקט ו/או מנהל המקטע 
ימשיך לשאת  מבצע הבנייה  / הקבלן הראשי  . 50%בתוספת , בעלויותמבצע הבנייה  / הקבלן הראשי את 

באחריות מלאה בהקשר עם מילוי התחייבויותיו הרגולטוריות ולצורך הבטחת המיומנות והנאותות של 
מבצע   /הקבלן הראשי  שימונו והתאמתן לתכולת העבודות של   בריאות תעסוקתיתמשאבי הבטיחות וה

 . הבנייה

 בריאות תעסוקתית תרבות הבטיחות וה 4.3

לפתח ולנהל תרבות  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה מש רוד יו/או מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע   הבעלים

  בריאות תעסוקתיתוהדבר יבוא לידי ביטוי בהצהרת המדיניות של הבטיחות וה בריאות תעסוקתיתבטיחות ו  של

הקבלן הראשי /  של  בריאות תעסוקתית וכן בתכנית הניהול של הבטיחות והמבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  של 

  . מבצע הבנייה

 :ספציפיים של תרבות הבטיחות הנדרשת הם כדלקמןהיבטים 

עבור כל רמות ההנהלה   בריאות תעסוקתיתיעדים ברורים ומוכווני פעולה של הבטיחות וה ( א)
 ; והפיקוח 

ידי אסטרטגיה פרוגרסיבית לפיתוח של תכנית הניהול של  -כמודגש על,  מחויבות לשיפור מתמשך ( ב)
 ; מנהל המקטעשל  בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה

בכל הרמות ונקיטת פעולות לבקרת סיכונים   בריאות תעסוקתיתשל ביצועי הבטיחות וה מדידה ( ג)
 ;החל בסיכונים מינוריים תכופים וכלה בסיכונים קטסטרופליים נדירים , בכל הרמות

ידי מנהל -וחתימתה על בריאות תעסוקתיתהכנה של הצהרת המדיניות של הבטיחות וה ( ד)
 ;צע הבנייההקבלן הראשי / מבמטעם  הפרויקטה

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  עלפי בריאות תעסוקתיתניהול הבטיחות והלהכנת תכנית  ( ה)
 ;2013-)תכנית לניהול הבטיחות(, תשע"ג

 שתועבר למנהלים בכירים , בריאות תעסוקתיתמנהיגות בתחום הבטיחות והלהדרכה  ( ו)
 (; IOSH – Directing Safetyכגון ) 

 ;בריאות תעסוקתיתהעובדים בתחום הבטיחות והתכנית הכשרה מוכחת לכלל  ( ז)

 ;התנהגותהמבוסס על בכל הרמות הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ידי -עלת התכנית הטמע ( ח)

 . מחוייבות אישית ויכולת מדידה כמותיתתוך , הגדרת יעדים ומטרות מאתגרים עבור הארגון  ( ט)

כתמיכה , בעקביות יחס פרואקטיביתגמולים חיוביים לאנשים ולקבוצות עבודה אשר מפגינים  ( י)
 ;בריאות תעסוקתיתבתרבות של בטיחות ו

מצד ההנהלה   מלאהותמיכה  הפרות של נהלים של מערכות ניהול הבטיחות אפס סובלנות כלפי  ( יא )
 .  הפרות אלואודות למדווחים 
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 מקדימות לתחילת עבודה  דרישות  4.4

מנהל הפרויקט ו/או מנהל ידי -עלינוהלו שות מקדימות ישתתף בפגישהקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
לרבות , בריאות תעסוקתיתיוסברו דרישות המפתח של הבטיחות והן במהלכהבעלים וו/או המקטע 

וכן רשימה  הפרויקט של  בריאות תעסוקתיתדרישות קריטיות הנוגעות למערכות ניהול הבטיחות וה 
 .  מילוי אחר דרישות אלו ותאריכי היעד הרלוונטיים למקדימות לתחילת עבודה רישות של ד

הקבלן הראשי / מבצע הבעלים יספק ו/או מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע , במהלך פגישה זו
 .  תבניות של טפסים שבהם ייעשה שימוש ושאותם יגיש לבעליםהבנייה 

 . הבעלים יסכים באופן רשמי לתבניות אלה

, לפני השלמה של דרישות אלההבנייה לא יורשה להתחיל בעבודות הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 :הבאים כגון אלה המתוארים בסעיפים, המסמכים הרלוונטייםו

   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל   בריאות תעסוקתיתניהול הבטיחות וה 4.5
 ( הגשות מקדימות לתחילת עבודה)

להגיש את המסמכים   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל  ,  החוזה  /יום מחתימה על ההסכם    28תוך  
 :הבאים

 ;בריאות תעסוקתיתכולל ארגון והסדרים בתחום הבטיחות וה, הבטיחותהצהרת מדיניות  ( א)

 ;בריאות תעסוקתיתטיוטה של תכנית הניהול של הבטיחות וה ( ב)

אשר   ,מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  ידי  -עלים  המוצע   ים/של עובד  תעודות והסמכות,  קורות חיים ( ג)
מבצע    / הקבלן הראשי  של    בריאות תעסוקתיתביצועי הבטיחות וה   מדידתיישאו באחריות לתיאום ול 

 ;  קבלני המשנהושל הבנייה 

סכנות וכן האמצעים  גורמי סיכון ואשר מיועדים לזהות ולהעריך  ,  הצהרה בנוגע למדיניות ולנהלים ( ד)
 ;  תוך הפחתתם לרמת סיכון קבילה סכנות אלהגורמי סיכון ולטיפול ב

אשר צפויות  ,  ות והבריאותיותיסכנות בטיחותהסיכון והגורמי  רשימה של  הערכת סיכונים כללית ובה   ( ה)
לבקרה  בנוגע  מבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  ומידע אשר ימחיש את הצעותיו של  תכולת העבודה  עבור  

 ;בריאות תעסוקתיתוה בתחום הבטיחותת ואפקטיביה יעיל

;  ושל תרגולי החירום   בריאות תעסוקתיתבתחום הבטיחות והוהדרכות  תיאור של קורסי הכשרה   ( ו)
 ; ואלוהדרכות לרבות תיאור הסילבוס של קורסים 

הקבלן  ידי  -אשר מיועדים להבטיח כי הציוד שבו יעשה שימוש על,  הצהרה בנוגע למדיניות ולנהלים ( ז)
יישמר במצב בטוח ויתופעל    הפרויקטה  יבאתר  ני המשנהקבלכל  ידי  -עלו  הראשי / מבצע הבנייה

 ;  באופן בטיחותי 

כל  אשר מיועדים להבטיח כי  ,  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל  הצהרה בנוגע למדיניות ולנהלים ( ח)
וניהול  כפופים לתחומי האחריות    הפרויקטי הקבלני המשנה וכל העובדים האחרים באתרעובדיו,  

יצייתו לתכנית הניהול    בריאות תעסוקתיתהנוגעים לבטיחות ולמבצע הבנייה    /של הקבלן הראשי  
 ; מבצע הבנייה  /של הקבלן הראשי  בריאות תעסוקתיתשל הבטיחות וה

שהנם רלוונטיים לנושאים  ,  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהצהרה בנוגע לנהלים המשמעתיים של   ( ט)
  ; תעסוקתיתבריאות הקשורים בבטיחות ו

ומחלות    לצורך דיווח וחקירה של תאונותהקבלן הראשי / מבצע הבנייה  נוהל שבו ישתמש  ב  הצהרה ( י)
 .  מקצוע 
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על ההגשות המקדימות  יום   14הבעלים יסקור ויגיב בתוך ו/או מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע 

 . הקבלן הראשי / מבצע הבנייהלתכניות 
 בריאות תעסוקתיתניהול הבטיחות והיעדכן בתורו וינפיק את תכנית הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

 . בכפוף להערות
תכנית ניהול של  לא יתחיל בביצוע עבודות באתר ללא אישור שלהקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

 .מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע ו/או הבעלים ע"י  בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה
היא מסמך דינמי  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה של  בריאות תעסוקתיתכנית ניהול הבטיחות ות

כדי לתת ביטוי לשינויים באתרי הבנייה או ללקחים שיופקו כתוצאה מאירועים  , ותיבחן על בסיס קבוע
הקבלן הראשי / של  בריאות תעסוקתיתתכנית הניהול של הבטיחות וה עדכונים של . או תאונות

  .לפחות אחת לשנה בעליםו/או מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע יוגשו הבנייה  מבצע

בריאות  יבצע את כל העבודות בכפוף לתכנית הניהול של הבטיחות וההקבלן הראשי / מבצע הבנייה  
 .תעסוקתית

 בריאות תעסוקתית בטיחות וההניהול תוכן תכנית  4.6

במסגרת דרישות   ו/או בעלים למנהל הפרויקט ו/או למנהל המקטעיכין ויגיש הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
תכנית כזו  "(. בקרת סיכוניםניהול ותכנית "נקראת גם  )  בריאות תעסוקתיתתכנית ניהול של בטיחות ומקדימות 

בטיחות   5567 י "ת (, 2013)ות  תכנית ניהול הבטיח )הפיקוח על העבודה  חוק ארגון תיקח בחשבון את תקנות 
(,  עבודת בנייה)תקנות הבטיחות בעבודה ,  45001י " ת/( 2007)  18001ת"י ,  בעבודות של כריית מנהרות 

בהתאם לרלוונטיות וכן כל הדרישות  , של מדריך זה 4.1כל החוקים והתקנות המפורטים בסעיף , 1988
 .  ותציית להם,  תעסוקתיתבריאות הרלוונטיות האחרות בתחום הבטיחות וה

  בריאות תעסוקתיתרשאי לדחות את תכנית ניהול הבטיחות וה ו/או בעלים מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע 

כי התכנית   יםסבור ו/או בעלים   מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע אם , הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל 

את  יתקן את הליקוי ויגיש מחדש  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה, במקרה כזה.  לוקה בחסר בכל מובן שהוא 
 .  לבדיקה נוספת   , בעליםללמנהל הפרויקט ו/או למנהל המקטע ו/או התכנית 

רשמי  ת אישור  לא יורשה להתחיל בפעילות כלשהי באתר לפני השגת קבל   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה

ממנהל הפרויקט  ידי -על    הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל   בריאות תעסוקתיתשל תכנית ניהול הבטיחות וה 
   .הבעליםו/או מנהל המקטע ו/או 

הבעלים לא יישא באחריות לעיכובים ולעלויות נוספות כלשהן שמקורם במסירה מאוחרת של תכנית הניהול של  

,  או במסירה של חומר לא מתאים ולמספק ,  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל    תעסוקתיתבריאות  הבטיחות וה
 . או במשך הזמן שנדרש לבדיקה ולאישור של תיעוד כזה

ולכל דרישות    בריאות תעסוקתית תכנית הבטיחות וההטמעת  אחראי להבטיח  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  
מבקרים בו או מספקים  ,  עובדים באתרשקבלני המשנה  ו   לכל עובדיו הרלוונטיות    בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה

 . ציוד וחומרים לאתר 

 בבנייה בריאות תעסוקתיתשל הבטיחות וההערכת סיכונים כללית  4.7

בריאות  של תחום הבטיחות וה הערכת סיכונים כללית  יכין  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  ,  הבניה-בשלב קדם 
של הבטיחות  הערכת סיכונים )"  הפרויקטהבנייה של ה י נוהל ברציפות לאורך שלבת עדכן ו תתאשר ,  תעסוקתית

היה  תבבנייה    בריאות תעסוקתיתשל הבטיחות וההערכת הסיכונים הכללית  "(.  בבנייה   בריאות תעסוקתיתוה
הבנייה    יבשלב  בריאות תעסוקתיתסכנות הקשורות בבטיחות ובגורמי סיכון ו  זהותהמסמך העיקרי שיאפשר ל

במידת הסבירות להורדת הסיכון  דרושות  ה בקרות  את הו ביותר האפשרית  .  סיכון קביל  –   עד לרמה הנמוכה 

/ מבצע הבנייה ובריאותיים  ימנה אדם שימלא את תפקיד מנהל    הקבלן הראשי  ויגבש  סיכונים בטיחותיים 
 . קבוצת עבודה לצורך פיתוח וניהול המסמך

של בטיחות  הערכת סיכונים כללית  HS-203-PR01יציית לדרישות של נוהל הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . בבנייה בריאות תעסוקתית ו
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  הצהרות בנוגע לשיטת עבודה בטוחה 4.8

הקבלן הראשי /  , בנוסף. משימה עבור כל ספציפיות יקיים הערכות סיכונים   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
,  יכין הצהרות בנוגע לשיטת עבודה בטוחה עבור כל הפעילויות שלו הכרוכות בסיכון גבוה הבנייהמבצע 

 . שמיועדות לביצוע באתר

הערכות סיכונים והצהרות בנוגע  ו/או למנהל הפרויקט   מנהל המקטעליגיש   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט  יום לצורך סקירה של   30לשיטת העבודה הבטוחה. יש להתיר פרק זמן של 

 . ואישור של התהליך המיועד, לפני תחילת הביצוע של הפעילות המתאימה

לשיטת העבודה  יגיש את ההצהרה בנוגע  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ההתחלה, -כחלק מדרישות קדם 
השבועות הראשונים של עבודות   8הבטוחה וכן הערכות סיכונים הקשורות בכל פעילויותיו המתוכנות במהלך 

 החוזה באתר. 
יבטיח כי כל האנשים אשר סביר כי יהיו מעורבים בתהליך הערכת הסיכונים של  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

 .  ת הסיכוניםהשתתף בחלק זה של ההערכאימים ומת  כשיריםפעילויות הכרוכות בסיכון גבוה הנם 

הקבלן  כל העלויות בגין ניהול הערכות סיכונים והכנה של הצהרות בנוגע לשיטת העבודה הבטוחה יהיו באחריות  
/ מבצע הבנייה או בתיעוד של ההצהרה בנוגע לשיטת העבודה  .    הראשי  סיכונים  יתגלה ליקוי בהערכת  אם 

הקבלן הראשי  וזאת על חשבון  ,  יתקן את הליקוי באופן מידי לפי דרישה הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  ,  הבטוחה
 .  מבצע הבנייה /

הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  ידי  -כל הערכות הסיכונים וההצהרות בנוגע לשיטת העבודה הבטוחה יוסברו על 
כל עובדי הקבלן וקבלני  . י תחילת הפעילות לפנ,  משנה אשר אמורים לבצע את הפעילות לעובדי הקבלן וקבלני ה

כל  . כי יצייתו לו וכי ידווחו על פערים שיזוהו , ו שרו באופן רשמי כי הבינו את תוכנהמשנה אשר קיבלו מידע זה יא
הקבלן  ידי  - יישמרו באתר על"  הצהרות העובדים "ההצהרות בנוגע לשיטת העבודה הבטוחה ו,  הערכות הסיכונים 

.  הבעלים באופן מידי לפי דרישהו/או  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט  ויהיו זמינים עבור    מבצע הבנייה    /הראשי  
 . יש לשמור עותק של הערכת הסיכונים הרלוונטית ושל ההצהרה בנוגע לשיטת העבודה הבטוחה במקום העבודה 

וקבלן המשנה מסוגלים להעריך את  אשר תבטיח כי עובדי הקבלן ,  יטמיע תכנית הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  
ואף לנקוט באמצעים מתאימים לצורך  ,  אמצעי הבקרה המתוכננים וכל שינוי בפעילות או בתנאי מקום העבודה

תכנון  /POWRA   הערכות סיכונים בנקודת העבודה ,  לדוגמה ) בנייה    בקרת הסיכונים לפני תחילתה של כל פעילות
 (.  PTP משימתי-קדם 

לשיט בנוגע  הוההצהרות  הבטוחה  העבודה  מענה  נת  לתת  כדי  אותן  ולעדכן  לשנותן  ויש  דינמיים  מסמכים  ם 
 . לסביבת האתר המשתנה

לא יותרו שינויים משמעותיים בהצהרה בנוגע לשיטת העבודה הבטוחה, אלא אם כן ההצהרה הוגשה מחדש  
 .  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים ידי -ואושרה על 

באתר   עותק  להחזיק  יש  וכן  הצהרות השיטה  של  לתוכן  בנוגע  לעבודות  העובדים האחראים  לתדרך את  יש 
 . עת בכל

,  יהיו תואמות לדרישות הבעלים  מבצע הבנייה    / לשיטת העבודה הבטוחה של הקבלן הראשי  ההצהרות בנוגע  
 : כפי שהן מוגדרות בנהלים 

• QM-205-PR01  .  הצהרות בנוגע לשיטת עבודה בטוחה 

• HS-203-PR01  הערכת סיכוניםOHS 
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 תקשורת  4.9

- שינוהלו על ,בריאות תעסוקתיתלבטיחות ויגבש תכנית לפגישות קבועות בנוגע  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  
  בריאות תעסוקתית מנהל הבטיחות והיכתו של  תמבהקבלן הראשי / מבצע הבנייה  הבכיר  של    ההנהלהנציג  ידי  

 .  הראשי 

 .  מסוכנות תקריות תלונות ו,  תאונות , יטמיע נהלים לתיעוד ודיווח אודות אירועים הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

,  קחיםהפקות ל כולל  ,  תעסוקתיתהבריאות  והבטיחות  ינפיק התראות בתחום הע הבנייה  הקבלן הראשי / מבצ
,  זיהוי פוטנציאל להממשות אירוע בטיחותי  אירוע או  ,  שעות ממועד ההתרחשות של כל תאונה חמורה  48בתוך  
 . המושפעים התראות אלה יועברו אל העובדים והארגונים . מנת להבטיח הפקה מידית של לקחים על וזאת  

לקידום המודעות  ,  בריאות תעסוקתיתיגבש תכנית תקשורת בתחום הבטיחות וההקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . לסכנות באתר ובקרות ההגנה הנדרשות

והנהלים  הוקרה על התנהגות בטיחותית נאותה    /יטמיע ויבהיר את התגמולים  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  
   .בריאות תעסוקתית של אמצעי בטיחות ובאכיפה  המשמעתיים הכרוכים  

 תאונות מינימום לבקרה עצמית למניעת ות דריש  4.10

/ מבצע הבנייה   וינהל מערכת לקידום בהקבלן הראשי  ובקרות  יפתח  על בסיס    בריאות תעסוקתיתבבטיחות 
 . תקופתי 

ב  וה  קרת המטרה של  והתפעול   בריאות תעסוקתיתהבטיחות  לזהות כל שינוי שחל בפעילויות הבנייה  ,  תהיה 
הקבלן הראשי / מבצע  של    בריאות תעסוקתית ביחס לתכנית הניהול הבטיחות וה,  הציוד והתהליכים ,  המכונות
 . וכן ביחס להצהרות בנוגע לשיטות עבודה בטוחות ולנהלים והתכניות הנלווים אליהן הבנייה

 : לציית לנוהל הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ועל , ותנדרש מיקוד משמעותי במניעת תאונ 

• HS-202-PR01 מניעת תאונות . 

בריאות  תכנית הניהול של הבטיחות וה כחלק    בריאות תעסוקתיתבבטיחות ובעצמיות    קרות תכנית בביש לכלול  
 (. Aconexת הדיווח כהממצאים יתועדו באמצעות מער)בשלב הבנייה   תעסוקתית

 חובה הבאות הן קרות  הב

 כללית מתוכננת בקרה 4.10.1

הקבלן הראשי  , נציגים של  ם מן קבועים מראש ויהיו מעורבים בההכלליות המתוכננות יבוצעו במרווחי ז קרותהב
 . הבעליםאו  /ו  ו/או מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע  מבצע הבנייה /

 : זו הנןהבקרת שיסווגו כחלק מתכנית בקרות  

בתדירות של פעם  , וקבלני המשנה  מבצע הבנייה    / של הקבלן הראשי   תעסוקתיתבריאות ועדת הבטיחות וה
 בחודש לפחות 

בתדירות של פעם  ( וקבלני משנה  ממונים קבלנים,  מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  ) מנהל העבודהבקרות של 
 .  בשבוע לפחות 

,  מבצע הבנייה   /ידי הקבלן הראשי  - באתר שמונה על בריאות תעסוקתית ידי צוות הבטיחות וה-על בקרות  
 . בתדירות יומית לפחות 

 בקרות אלו יתועדו ויהיו זמינות לבקרה של מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים.  
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 בדיקה שגרתית  4.10.2

הקבלן הראשי /  ידי -שמבוצעות על ,  הציוד ומבנים ארעיים , של אתר העבודה  בקרהבדיקות שגרתיות מוגדרות כ
 . ידי המקימים של המבנים הארעיים - הציוד ועל מפעילי , האתר  , עובדי מבצע הבנייה  

 : בדיקות שיסווגו כחלק מתכנית בדיקות זו הנן 

 . או לפני כל משמרת /ו  שתיערך מדי יום לפחות ,  ידי המפעיל - בדיקה חזותית של הציוד על •

שתיערך מדי  ,   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  מטעם  מנהל עבודה מוסמךידי -בדיקה של הפיגומים על •
 . ו/או עלפי כל דין  שבוע לפחות 

, ו/או עלפי  שתיערך מדי חודש לפחות,  כשירידי אדם  -על מטלטלים  בדיקה של כלי העבודה החשמליים   •
 . כל דין 

עלפי כל  ו/או  ,  שתיערך מדי חודש לפחות,  כשיר ידי אדם  -כות חשמל זמניות על בדיקה חזותית של מער •
 . דין 

ההרמה • מכונות  של  חזותית  ההרמה ,  בדיקה  על ,  מכשירי  והתמסורות  אדם  -הציוד  ,  ומוסמך כשיר  ידי 
 . שתיערך מדי שבוע לפחות

במקום    בריאות תעסוקתיתלהטמיע תכנית בדיקות מתועדת של בטיחות והקבלן הראשי / מבצע הבנייה  על  
על,  העבודה  / מבצע הבנייה מתאם    ידי הנהלת האתר - אשר תובל  תכסה את כל הפעילויות  ו,  הקבלן הראשי 

הבדיקות יבוצעו בתדירות  .  מבצע הבנייה    / של הקבלן הראשי    פיקוח בהתאם לתכנית ה,  המצויות בסיכון גבוה 
בריאות  בכפוף לתכנית הניהול של הבטיחות וה,  ידי האדם שימונה לצורך כך-שבוע על למינימלית של בדיקה אחת  

 .  מבצע הבנייה  / הקבלן הראשי ו מנהל המקטע של  תעסוקתית

אינה מקיפה  רשימת הבדיקות לעיל  ו/או הבעלים    מנהל המקטע.  הנזכרות  עשוי להוסיף  ו/או מנהל הפרויקט 
יוודא ביצוע של מערך    מבצע הבנייה    /באתר של הקבלן הראשי    בריאות תעסוקתית צוות הבטיחות וה.  קטגוריות

שעלולים להוות סכנה ,  הכלים הממונעים ומבנים ארעיים כלשהם,  הבדיקות השגרתיות באופן קבוע על כל הציוד
  . למפעילים ולעובדים

 בדיקה ספציפית  4.10.3

  כשירים  ממונים ידי -הבדיקות מבוצעות על, בדרך כלל . בדיקות ספציפיות מבוצעות ללא הגדרת תאריך מראש 
ההצהרה בנוגע לשיטת העבודה בטוחה או  ; הכללית הסיכונים כדי לוודא כי הפעילות מבוצעת בכפוף לערכת 

 . הנהלים שפותחו 

 : הבנייה י בוצעות בדרך כלל באתרלפעילויות המ להלן דוגמאות  

 . הנפה / בדיקה שמבוצעת לפני פעולת הרמה  ( א)

 . ויציאת   אחרימקום מוקף ו בדיקה שמבוצעת לפני כניסתו של אדם ל ( ב)

 . או כל עבודה חמה אחרת/ ו  בדיקה שמבוצעת לפני פעולה הכרוכה בריתוך ובחיתוך בגז ואחריה ( ג)

 .  הרשימה הנזכרת לעיל אינה מקיפה
מבוצעות  ויוודא בדיקה של כלל התהליכים והפעילויות המתאפיינים בסיכון גבוה  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

 . כשיר  אדם ידי  -על 
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 בדיקות נוספות  4.10.4

 : הבדיקות נוספות כוללות

 . ידי משרד הכלכלה והתעשייה-בדיקות שמחויבות על  •

 .  הבעלים ו/או ו/או מנהל הפרויקט ו/או מנהל המקטע  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  נציגי  •

 . נציגי והקבלן הראשי / מבצע הבנייה  באתר בריאות תעסוקתית צוות ניהול הבטיחות וה •

בריאות  חות והי יכין את כל רשימות הבדיקה הנדרשות עבור בדיקות הבט  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 .  התפעול והציוד , בהקשר עם כל הפעילויות תעסוקתית

במסגרת  , החוקים והתקנות ובכפוף לדרישות המעסיק, רשימות הבדיקה יוכנו על בסיס התקנים הישראלים 
   .Aconexמערכת הדיווח 

 פעולות מיוחדות  4.10.5

,  במיוחד הרמה של מטען כבד  ,  שינוי מרכזי בהסדרי התנועה,  כגון פתיחת צומת ) לפני כל פעולה משמעותית  
יטמיע סדנה שבה ישתתפו כל הגורמים המעורבים    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה'(,  יציקת רצפה משמעותית וכד

 : ואשר במהלכה

 . יזוהו הסכנות האפשריות •

 . יוחלט באילו אמצעים מתקנים ייעשה שימוש •

 . תבוצע הקצאה של תחומי אחריות  •

הקבלן הראשי / מבצע  של    בריאות תעסוקתיתשל הבטיחות והבהערכת הסיכונים הכללית  ההחלטות ייכללו  

 .הקבלן הראשי / מבצע הבנייהובהצהרות השיטה של  הבנייה

 בריאות תעסוקתית דרישות הבטיחות וההטמעה של קידום  4.11

  בריאות תעסוקתיתלוודא הבהרה והבנה של מדיניות הבטיחות וההקבלן הראשי / מבצע הבנייה  באחריות 
,  ידי קבלנים נוספים - כמו גם על, ידי כלל העובדים של הקבלן וקבלני המשנה-והנהלים הקשורים בה על

 .  עובדים ומבקרים באתר 
 .  יאכוף את הכללים בצורה הוגנת ואחידה הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
יתו לכללים וישמרו על סביבת  כי כלל העובדים יצי , יטמיע שיטות שיבטיחו הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

 .  עבודה בטוחה
 : ות הבאות יכללו את המתודולוגיהטמעת דרישות אלו 

 . בריאות תעסוקתיתיידוע עובדים בנוגע לסעיפים של תכנית הניהול של הבטיחות וה ( א)

 . שימת דגש מיוחד על הדרכת עובדים בנוגע לסכנות ולבקרות הקשורות בבריאות ובנוגע לאורח חיים בריא  ( ב)

 . של העובדים בריאות תעסוקתיתהערכת ביצועי הבטיחות וה ( ג)

 . עבור המנהלים והאחראים  בריאות תעסוקתיתיעדים מדידים בתחום הבטיחות וה מטרות ו הגדרה של  ( ד)

  או  /ו של כל יום ו תוך הקפדה על שיחה אחת לפחות בתחילת,  בנושא בטיחות במרווחי זמן קבועיםתדריך   ( ה)
 . משמרת

כתוצאה מטעויות  ,  שלהם לוקים בחסר  בריאות תעסוקתיתלעובדים שביצועי הבטיחות והמתן הדרכה נוספת   ( ו)
 . לא מכוונות 

כאשר  ,  בריאות תעסוקתיתכלפי עובדים שלא צייתו לשיטות העבודה בתחום הבטיחות וה  יתמשמעת ה  נקיט ( ז)
 . הסיבה מזוהה כהפרה מכוונת 

 . הטמעה של כל אמצעי נוסף לפי שיקול דעתו של הקבלן ( ח)

רכת של אכיפה חיובית עבור עובדים או קבוצות עובדים שתורמים באופן חיובי לתרבות הבטיחות  הטמעת מע ( ט)
 . בריאות תעסוקתית וה
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 הפרות ניהול  4.11.1

תוך שימוש באמצעים  , הקבלן הראשי / מבצע הבנייהידי -שזוהתה תתוקן באופן מידי עלהפרת בטיחות  כל  ( א)
 . סופית באופן מידי זמניים בכל עת שלא ניתן לנקוט בפעולה מתקנת 

או כל אדם אחר המזהה הפרת  /הבעלים ו מנהל הפרויקט , ,מנהל המקטע , מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי   ( ב)
דוח  יגיש ושבה קיים הסיכון הגבוה  סיכון גבוה יוביל להשהיה של הפעילות הרלוונטית פעילויות בבבטיחות 

  הממונההקבלן הראשי . מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  פיקוח על ממצאים אלו שעליו יבוצע תחקיר על 
או משמעתיות למניעת השנות המקרה  / מתקנות ו ות ישם פעוליהפרת הבטיחות ויזה את הסיבות ל

מנהל המקטע   ידי-הפעילות תתחדש לאחר הקבלה של הפעולות המתקנות על .  בהתאם לגורמי השורש 
 .  ולאחר הטמעה בפועל  הבעלים מנהל הפרויקט ו/או  ו/או

האכיפה  יישום פעולות מתקנות בגין ממצאי למעקב אחר  ינהל רישום  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  ( ג)
הביקורות ותכניות השיפור וכן יתבצע מעקב  , שבו יפורטו כלל הממצאים שעלו בעקבות הבדיקות, והפיקוח

 . לקראת השלמה

במסגרת תקופת ההשהיה שהוגדרה בדוח   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ידי  - עלתהליך ניהול ההפרות  ( ד)
 .  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל חשבון יהיה הביקורת או הבדיקה 

לעיכובים ולעלויות נוספות שבהן יישא  ם הבעלים לא יהיו אחראימנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או 
 . ההפרה הבטיחותית הפעילות בעקבות זיהוי של  הקבלן כתוצאה מהשהיית 

   תי שמעתאכיפה מתמריצים ותכנית  4.11.2
 תעסוקתית  בריאותהו בתחום הבטיחות

וזאת על    ,בריאות תעסוקתית תמריצי בטיחות וה   תכנית חודשית של  יגבש    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ( א)
וה  הבטיחות  ביצועי  תעסוקתיתבסיס  ושל    בריאות  הקבלן   מבוססת  ה,    המשנה  קבלניעובדי 

 . לרבות ביצועים ,ההתנהגות

הכוללת של  החודשית  התמריצים    תכנית  עלויות ההטמעה של  שתתף בי  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ( ב)
וה הבטיחות  בתחום  תעסוקתית העובדים  וה,  בריאות  הבטיחות  של  הניהול  בתכנית  בריאות  כמפורט 

 . מבצע הבנייה  / של הקבלן הראשי  תעסוקתית

המשמעת של  לתכנית  קבלני המשנה יצייתו וישתפו פעולה בכל עת  ו   מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  עובדי   ( ג)
  בריאות תעסוקתית כלפי שהוגדרה בתכנית הניהול של הבטיחות וה , בריאות תעסוקתית תחום הבטיחות וה
הקבלן  על  ". הפרות בטיחות אפס סובלנות כלפי  " בהקשר עם מדיניות  , מבצע הבנייה    /של הקבלן הראשי 

קבלני המשנה מבנים את המדיניות  העובדים ו כי כל  ,  לוודא באמצעות תקשורת קבועה  הראשי / מבצע הבנייה
בטוחה לא  צעדי המשך במקרה של התנהגות  יינקטו  ציות  .  בטיחות   כאשר היא קשורה בהפרות,  וכי  אי 

וה הבטיחות  הראשי    תעסוקתיתבריאות  לדרישות  הקבלן  הבנייה    /שהציב  פעילויות  לבהקשר    מבצע 
של    בריאות תעסוקתיתל הבטיחות והש כהפרה חמורה של תכנית הניהול    ושמתאפיינות בסיכון גבוה ייחשב

 . מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  

רך אכיפה של  לצוהבעלים      ו/או   מבצע הבנייה  /ידי והקבלן הראשי  -כל עלות שמקורה בפעולות שיינקטו על  ( ד)
הקבלן הראשי / מבצע  ידי -הנוהל בהקשר עם חברי סגל העובדים של הקבלן ושל קבלני המשנה תכוסה על 

 . הבנייה
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 מסירת מידע הדרכה ו 4.12

  מסירת מידעיעברו הדרכה ו, ועובדי הבעליםהפרויקט   מנהלעובדי מנהל המקטע , עובדי לרבות , כל העובדים
לכל  .  בריאות תעסוקתית בתחום הבטיחות וה  ספציפיותה כלליות והבנוגע לשיטות עבודה , בתחום הבטיחות

 . בריאות תעסוקתיתהבטיחות והונהלי   הדרכה על בסיס שנתי בנוגע לכללי העובדים נדרשים לעבור , הפחות

קבלני המשנה לרבות מנהלים ועובדים וכן סגל הבעלים שעובד באתר  , הקבלן הראשי / מבצע הבנייהכל עובדי 
ואף יידרשו לעבור  , הקבלן הראשי / מבצע הבנייהידי -שתוכן ותוצג על לעובד חדש ישתתפו בהדרכת הבטיחות 

יספק מתרגם לטובת הדרכות שיועברו  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה . מבחן בטרם יתחילו בעבודתם באתר
.  מבצע הבנייה   /של הקבלן הראשי    בריאות תעסוקתיתמפורטות בתכנית ניהול הבטיחות והבשפות אחרות ה

ולקבלני המשנה חומרי הדרכה בנוגע לבטיחות   עובדים יספק ל הקבלן הראשי / מבצע הבנייה , במקרה כזה
מנהל המקטע ו/או מנהל  ללא עלות מצד ,  באתר יתרגם את החומר לשפתם של עובדיו  בריאות תעסוקתית ו

   . הבעליםהפרויקט ו/או 
 . הבעליםמנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או עותק של המצגת המתורגמת יועבר לידי 

הקבלן הראשי / מבצע  אינה פוטרת את   הפרויקטספציפית ל בריאות תעסוקתית השתתפות בהדרכת בטיחות ו
על הקבלן וקבלני  . הםמתאימה ונאותה עבור עובדיואת קבלן המשנה מאחריותם לספק הדרכה הבנייה 

,  שתתמקד בעבודות החוזה, בריאות תעסוקתיתהמשנה לספק הדרכה רשמית וספציפית לתחום הבטיחות וה
 . לרבות מצגת של הערכות הסיכונים הרלוונטיות 

,  ההוראות, הדרוש וקבלני המשנה יקבלו את המידע ו  כי כל עובדי , להבטיחהקבלן הראשי / מבצע הבנייה על 
לרבות כל הדרכה  , ההדרכה והפיקוח שיאפשרו להם לבצע את משימותיהם באופן בטוח וידידותי לסביבה

יספק  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה . בריאות תעסוקתיתשתידרש מתוקף תכנית הניהול של הבטיחות וה
 . ת בסיכון גבוה עבור פעילויות לא שגרתיות שמתאפיינואו   /בנקודת העבודה ו פיקוח ישיר 

לפי  .  או כל עובד אחר / ו  קבלני המשנהכל  ו  וינהל רשומות של כל הדרכות העובדי הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
בעלים תיעוד והסמכה  ו/או ל למנהל המקטע ו/או למנהל הפרויקט  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  יספק,  דרישה 

 . וקבלני המשנההקבלן הראשי / מבצע הבנייה בנוגע להדרכת העובדים של  

תיאור המיומנות של ספק  , סילבוס מפורט תכלול , בריאות תעסוקתיתתכניות ההדרכה בתחום הבטיחות וה
 . ההדרכה ושל המיקום המיועד של ההדרכה

תכלול את כל הנושאים שבהם   ראשי / מבצע הבנייההקבלן ה של   בריאות תעסוקתיתתכנית ניהול הבטיחות וה
 : לרבות לכל הפחות הנושאים הבאים,  יקבלו העובדים הדרכה

 . נהיגה בטוחה ( א)

 . נועהבטיחות בת ( ב)

 . מקומות מוקפים ( ג)

 .  שיטות עבודה בטוחות עבור תפעול הציוד, מניעת שרפות,  אחזקת אתר ( ד)

 . במקום העבודה הונומיסיכונים ארג -ה הרמה ונשיאה בטוח ( ה)

 .  ציוד ומכונות הפעלתביצוע פעולות שירות ו,  תיקון,  סדר וניקיון ( יא )

 .  גישה בטוחה לאזורי העבודה ( יב )

 . לרבות עבודה בקרבת קווי מתח גבוה ,  סכנות הקשורות בחשמל ( יג )

 .  תפעול עגורנים ( יד )

 .  שימוש נאות בכלים ממונעים ( טו)

 . חלקי מכונות והגנה על מפעילים, מכונות ( טז)

 .  וציוד  חומריםשינוע ואכסון  ( יז)

 .  מזג אוויר סיכוני   ( יח)

מיקום  , רכבים נעים וציוד,  אזורי הפריסה של פריקת המטענים,  כולל שחרור כבלי הרמה ,  וההעמסהפריקה אזורי   ( יט)
 . משאיות וכן פריקה וטעינה

 . בגובה בהתאם לתקנת עבודה בגובהעבודה  ( כ)

 .  במות הרמה שימוש  ( כא)

 . ציוד מגן אישי  ( כב)

 . לחומרים מסוכניםחשיפה   ( כג)

 . תקשרות והעברת מידע של גורמי סוכון ( כד)



  

 מבצע בנייה /עבור קבלן ראשי -מדריך בטיחות גהות ואיכות סביבה 
 

 47מתוך  21 עמוד אגף בטיחות וביטחון נת"ע             #984544

 

 . הקבלן הראשי / מבצע הבנייהידי -אשר יזוהו על, סכנות נוספות שהנן ספציפיות לעבודה  ( כה)

לוודא כי עובדים המחויבים להיות מורשים    הקבלן הראשי / מבצע הבנייהבאחריות  ,  בנוסף להדרכה כנזכר לעיל 
 . רישיון תקף בכל עתועבודתם  ל ולהחזיק בהסמכה רשמית וחוקית בהקשר 

 ניהול פעילויות בסיכון גבוה 4.13

הקבלן הראשי  .  לזהות פעילויות בסיכון גבוה אשר קשורות בעבודות החוזה  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהחובת  
וקבלני המשנה המבצעים פעילויות בסיכון גבוה יעברו בדיקה רפואית בהתאם    וכי כל עובדי ,  יוודא   מבצע הבנייה  /

 . בריאות תעסוקתית לדרישות הבטיחות וה

וקבלני המשנה שנחשפים לפעילויות בסיכון גבוה עברו הכשרה    ו יוודא כי כל עובדי  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . היחשף פורמלית בנוגע לפעילויות בסיכון גבוה שאליהן הם עשויים ל

שבה תוצג סקירה מפורטת של נתונים  ,  יקיים פגישה שבועית   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל    הבכירהמנהל  
וה ,  סטטיסטיים הבטיחות  לדרישות  בהקשר  שינויים  וניהול  תעסוקתיתפעולות  לפעילויות    בריאות  הנלוות 

 . גבוה  בסיכון

 . אשר יפקח על כל פעילות בסיכון גבוה ,  מיומן אדם כשיר ולוודא מינוי רשמי של    הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל  

 מערכת היתרי העבודה בתחום הבטיחות 4.14

סוגי עבודה שיש  על כתובה שתשמש לבקרה  , יפתח מערכת של היתרי עבודה הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
היתר עבודה הוא מסמך שמציין מהי העבודה שאותה יש  "(. מערכת היתרי עבודה )"בהם פוטנציאל לסכנה 

היתרי העבודה מהווים חלק חיוני של מערכות  "(.  היתר לעבוד)"לבצע ואמצעי הזהירות שבהם יש לנקוט 
הגדרה של נוהלי   הם מאפשרים להתחיל בעבודה רק לאחר . הבטיחות בעבודה עבור פעילויות בנייה שונות 

,  בדרך כלל . שכל הסכנות שאותן ניתן לחזות מראש אכן נלקחו בחשבון  מספקים תיעוד ברור לכך ובטיחות 
בהצהרה  , כפי שזוהו באמצעות הערכות הסיכונים,  היתרי עבודה נדרשים באזורים שמתאפיינים בסיכון גבוה

 . בריאות תעסוקתיתשל שיטת העבודה הבטוחה וכן ביומן הסכנות של הבטיחות וה

או במקרה  ,  קיימים אמצעי הבטיחות התוך אי שימוש ב צע עבודות בנייה לב  ישהיתר עבודה נדרש כאשר  בנוסף 
 .  סכנות חדשות יוצרת שהעבודה 

 . שעות  12היתר העבודה לא יונפקו עבור פרקי זמן שעולים על 

העבודות שאליו הוא מתייחס כל עוד ההיתר   מקוםיש להציג עותק של היתר העבודה במקום בולט ובסמיכות ל
קבלה והחלה של דרישות היתרי העבודה נדרשים לעבור הדרכה  ,  כל האנשים האחראים להנפקה . בתוקף 
 . ינהל את הרשומות לצורכי ביקורת   מנהל המקטע; בעלי מיומנויות מוכחות ו  כשירים  ולהיות

 : פעילויות אופייניות שמצריכות הסדרים של היתרי עבודה

 (. וולט 50בקווי מתח שעולים על )עבודות חשמל   ( א)

 . סגורים   בניםמנוע בעירה שפועל במ  ( ב)

 '(. התראות וכד , אש גלאי  ) השבתה של מערכת הבטיחות  ( ג)

 . השבתת מערכות אנרגיה ( ד)

 . התזת מים או חול ניקוי בעזרת פעילות  ( ה)

 . פירוק צינורות ( ו)

 . מקומות מוקפים עבודות ב ( ז)

 .  עבודות בגובה ( ח)

 . או פירוק עבודות הכרוכות בהרס  ( ט)

 . עבודות עם חומרי נפץ ( י)

 לרבות סכרים ארעיים ותאי צלילה,  עבודות חפירה  ( יא )
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 "  חיות"מערכות בקרבת ציוד /עבודות על גבי  ( יב )

     יוג נעילה ות עבודות שמצריכות ביצוע  ( יג )

 הנפה/פעולות הרמה  ( יד )

 עבודות חמות  ( טו)

 בדיקות לחץ  ( טז)

 עבודות שמצריכות שימוש בחומרים מסוכנים  ( יז)

 (מייננת או בלתי מייננת) עבודות עם חשיפה לקרינה  ( יח)

 על התנועה  עבודות שבהן כרוך סיכון של הפרעה  ( יט)

 עבודות של עובד בודד  ( כ)

 שבה פוטנציאל נפיצות סביבה עבודות ב ( כא)

 שינוי ופירוק של פיגומים ,  הקמה ( כב)

 עבודה על מסילה פעילה או בסמוך לה  ( כג)

 

המפורטים בתכנית הניהול של הבטיחות  , יציית לנוהלי היתר העבודה   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . מבצע הבנייה  / של הקבלן הראשי  בריאות תעסוקתית וה

יאושר על ידי  ו  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהמנהל המשימה מצד ידי -על ובקרה  סקירה כל ההיתרים יעברו 
מנהלי המשימה ונציג הבטיחות יוודאו מול  , מבצע הבנייה   / הקבלן הראשי נציג סגל אנשי הבטיחות מטעם 

 .    הערכת הסיכונים כי כלל אמצעי הבטיחות ייושמו כתנאי מקדים לאישור ההיתר

 .  הדרכה זו תתועד; כל העובדים המושפעים יקבלו הדרכה רשמית בנוגע למערכת של היתרי העבודה

 . באתרהיתרי עבודה שרו יא מבצע הבנייה  / הקבלן הראשי  מטעם ציגי סגל הבטיחות רק נ

 

היתר יבדוק עם מנפיק  במחזיק מנהל המשימה ש, במקרה של פעילויות לא שגרתיות הכרוכות בסיכון גבוה
כדי לוודא כי כל אמצעי  , ידי ההיתר-את העבודות המכוסות על   מבצע הבנייה  / ההיתרים של הקבלן הראשי 

 .  הוטמעו לפני הנפקת ההיתר הבקרה הנדרשים אכן 

או  / והבעלים מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או לרבות   ודא כי כל הצדדיםיו מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  
המכוסות בהיתר העבודה  הכוונה וחומרי הדרכה בנוגע לבקרות הבטיחות , יקבלו מידע מספיק  , קבלנים אחרים

  . 
 .   מבצע הבנייה  / של הקבלן הראשי  בריאות תעסוקתיתלכללי הבטיחות והעל כל הגורמים האחרים לציית 

,  יישא בעלות הזמן הנדרש לצורך הדרכת העובדים המיומנים בנוגע לתפקידיהם הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
  /ידי הקבלן הראשי  -הדרכות אלה יסופקו באתר על. וזאת במסגרת תהליכי היתר העבודה הנוגעים לבנייה

 . מבצע הבנייה  
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 עבודה בגובה 4.15

 הגדרות של עבודה בגובה 4.15.1

 : משמעותה" עבודה בגובה" •

לרבות מקום במפלס  , מטרים או יותר  2עבודה בכל מקום שבו קיים פוטנציאל נפילה מגובה של  ( א)
מטרים כאשר הערכת   2-ההגדרה חלה גם על מרחקים הפחותים מ.  הקרקע או מתחתיו

   . כי נפילה מגובה עלולה לגרום פציעה חמורההסיכונים מזהה 

מקום  . למעט באמצעות גרם מדרגות הקיים במקום עבודה קבוע ,  גישה למקום במהלך העבודה  ( ב)
 ;  עלולה להיגרם נפילה שסביר להניח כי תגרום לפציעה, שבו אלמלא יינקטו אמצעי הגנה

 ארגון ותכנון  4.15.2

 : יוודא כי העבודה בגובההקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

 ; מתוכננת כראוי ומכסה מקרי חירום והצלה ( א)

 ;  נתונה לפיקוח מתאים ( ב)

 . מבוצעת באופן שהנו בטיחותי  ( ג)

כי העבודה בגובה תבוצע רק כאשר תנאי מזג האוויר אינם מסכנים  , לוודא הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל 
 . נשים המעורבים בעבודהאת הבריאות או הבטיחות של הא

 לצורך עבודה בגובה כשירות 4.15.3

תכנון ופיקוח  , לרבות ארגון,  לוודא כי אף אדם לא יעסוק בפעילות כלשהי הקבלן הראשי / מבצע הבנייה על 
  בר הדרכהעולעשות כן    כשירהוא אלא אם כן , הקשורים בעבודה בגובה או בציוד שמיועד לעבודות כאלה 

 . וכל דין ומסירת מידע בהתאם לדרישות התקנות 

 מניעת סיכונים שמקורם בעבודה בגובה 4.15.4

יוודא כי לא תבוצע עבודה בגובה כאשר ניתן לבצע את העבודה באופן סביר  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . באמצעים אחרים

מתאימים ומספקים    ינקוט באמצעים  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה, במקרים שבהם מבוצעת עבודה בגובה 
 . אשר עלול לגרום לפציעה  מגובה  עובדים ת נפילשל שיאפשרו למנוע במידה סבירה 

הגנה  לספק ציוד הקבלן הראשי / מבצע הבנייה על ,  במקרים שבהם האמצעים אינם מונעים את סכנת הנפילה
 :  מנפילה למזער 

 זמן שימוש באמצעים  את המרחק ו ( א)

באמצעים מתאימים ומספקים אחרים אשר ימנעו במידה סבירה נפילה  לספק הדרכה נוספת או לנקוט  ( ב)
 .  של אדם מגובה שעלול לגרום לפציעה
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 לצורך עבודה בגובה" ציוד עבודה "בחירת  4.15.5

 : הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל ,  בעת בחירה של ציוד העבודה המיועד לשימוש במסגרת עבודה בגובה

 ;  הקולקטיביים עדיפות על פני אמצעי ההגנה האישיים לתת לאמצעי ההגנה  ( א)

 העבודה העובדים בסביבת לקחת בחשבון את תנאי העבודה ואת הסיכונים לבטיחותם של  ( ב)

 , ויציאהבאיזורי כניסה  ציוד עבודה  שימוש בבמקרה של  התייחסות לסיכונים   ( ג)

 ; נפילההפוטנציאל לאת המרחק ואת התוצאות של  ( ד)

 ; ואת משך השימוש ואת תדירות ( ה)

 ;  את הצורך בפינוי קל ומהיר במקרה חירום  ( ו)

ידי פינוי והצלה  - או על,  של ציוד העבודה  פרוק התקנה או  ,  ידי השימוש-כל סיכון נוסף שעלול להיגרם עלוכן   ( ז)
 ;  מציוד זה

אשר מאפייניו כוללים מידות שהנן  ,  יבחר בציוד עבודה עבור עבודה בגובה   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  ( ח)
 . ללא סיכון שימוש  ואשר יאפשר  ;  מתאימות למהות העבודה המיועדת לביצוע ולעומסים החזויים 

 משטחים שבירים  4.15.6

יוודא כי אף עובד לא יעבור על גבי משטח שביר ולא בסמיכות אליו ולא יעבוד על   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
ובתנאים ארגונומיים נאותים  וזאת כאשר ניתן באופן סביר לבצע את העבודה בצורה  ,  משטח כזה בטיחותית 

 . מבלי שיהיה צורך לעשות כן 

כאשר לא ניתן בצורה סבירה לבצע את העבודה בצורה בטיחותית ובתנאים ארגונומיים נאותים מבלי לעבור  
 : הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל ,  לרוחב משטח שביר או בסמוך אליו או מבלי לעבודה אליו 

נית,  לוודא  או כל אמצעי אחר של  ,  כיסויים,  אספקה של פלטפורמות ,  ן מבחינה סבירהכל עוד הדבר  מעקות 
 ; תמיכה או הגנה וכי ייעשה בהם שימוש לצורך תמיכה בעומסים חזויים כלשהם

העבודה  במהלך  אדם  לנפילת  עדיין חשש  קיים  שבהם  לסעיפים  ,  במקרים  בכפוף  שננקטו  האמצעים  למרות 
 . אמצעים מתאימים ומספקים שימזערו את המרחקים והתוצאות של הנפילהיש לנקוט ב ,  הקודמים של מדריך זה

,  או לעבוד על משטחים כאלה,  במקרים שבהם אנשים עשויים לעבור לרוחב משטחים שבירים או בסמוך להם
 : על הקבלן לוודא כי

כאשר הדבר סביר מבחינה  ,  בכניסה למקום שבו נמצא המשטח השביר מקובעים שלטי אזהרה בולטים  ( א)
 או ;  שית מע

 . אנשים אלה יקבלו התראה באמצעים אחרים , כאשר לא ניתן לעשות זאת באופן סביר  ( ב)
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 חפצים נופלים  4.15.7

לנקוט באמצעים מתאימים    הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל  ,  במקרים שבהם יש צורך למנוע פציעה של בני אדם
 :  ומספקים לצורך מניעה סבירה של נפילת חומרים או חפצים דרך

 . תליית שלטי אזהרה עיליים וחסימת האזור  ( א)

פסולת  /הקפדה שכל הכלים או המכשירים שבהם לא נעשה שימוש באופן ישיר מעל לרשתות בטיחות  ( ב)
 . בנייה יאחוסנו או יוחזקו בחגורות כלים או בדליים 

ו  ( ג) ללכידה  המשמשים  המכלים  שכל  במכסים /הקפדה  מצוידים  יהיו  נוזלים  של  העברה   .  או 
 . המכסים להישאר במקומם כאשר המכלים אינם בשימוש על 

היריעות יישאבו וייאספו בסיום העבודה  '.  אומים וכד, ברגים ,  חלקיקים,  שימוש ביריעות ללכידת חלקים ( ד)
 . או מדי יום אם העבודה נמשכת

ים  לוחות או אמצעים נוספים שיינקטו כדי למנוע נפילת חפצ ,  ציוד/קשירה לכלים ,  מיקום כיסויים זמניים  ( ה)
 . מגובה

 . שילוט ומחסומים בסיום העבודה ,  ציוד , הרחקה של חומרים ( ו)

סולמות  ,  פיגומים,  לדוגמה משטחים  בגובה של ציוד עבודה  תחזוקה  לנהל שיגרת מעקב בקרה אחזקה ו ( ז)
 . וכו  

 . יוודא כי לא יושלכו חומרים או חפצים מגבהים  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  ( ח)

,  יוודא כי חומרים וחפצים יאוחסנו באופן שימנע סיכון לאנשים כתוצאה מקריסה   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
 . התהפכות או תנועה בלתי מכוונת של חומרים או חפצים 

 בדיקת ציוד המיועד לעבודה בגובה 4.15.8

זה   על "  בדיקה"בסעיף  יותר  בדיקה מחמירה  או  חזותית  בדיקה  אדם  -משמעותה  למטרות  ,  כשיר ידי  כנדרש 
 . כוללת מבחנים שמתאימים למטרות אלה ואשר ,  בטיחות 

יוודא כי ציוד עבודה שחשוף לתנאים הגורמים לירידה באיכות שעלולה להוביל  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  
 : ידי אדם מיומן - למצבים מסוכנים ייבדק על

 :  לאחר התקנה או שינוי ( א)

 ;  ימים 7שלא יעלו על , לאחר מכן במרווחי זמן מוגדרים ( ב)

 וכן ;  אשר עלולים לסכן את בטיחותו של ציוד העבודה, נסיבות חריגות כגון תקלותבכל עת שנגרמות  ( ג)

 . לאחר תנאי מזג אוויר חריגים  ( ד)

תגית ירוקה תציין ציוד שהנו בטוח לשימוש  .  ידי האדם המיומן על גבי תגית הפיגום - ממצאי הבדיקה יתועדו על
למקם את התגיות המתאימות על גבי הציוד המיועד  יש  .  ואילו תגית אדומה תציין כי הציוד אינו בטוח לשימוש 

 . לשימוש בגובה

 (: לרבות גישה או יציאה בגובה)מטרים   2על כל מקום עבודה שכרוך בעבודה בגבהים שמעל 

 ; חזק ומוקשח מספיק עבור מטרה שלשמה הוא מיועד או שלשמה הוא משמש, להיות יציב  ( א)

 ; ידי משטח יציב וחזק מספיק - להיתמך על ( ב)

רשים  ד מידות מתאימות שיתירו מעבר בטוח של אנשים וכן שימוש בטוח בחומרים או בציוד נ  להיות בעל ( ג)
 ; ואשר יספקו אזור עבודה בטוח בהקשר עם העבודה המיועדת לביצוע שם 

 ; להיות מצויד באמצעים מתאימים ומספקים למניעת נפילה  ( ד)

 . המונעים גישה לאזור הסכנהלהיות מצויד בשלטי אזהרה מספקים ולהיות מסומן באמצעים פיזיים  ( ה)
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 פיגומים 4.15.9

מטעם   כשירפירוק או שינוי משמעותי של פיגומים יכול להתבצע אך ורק תחת השגחה של אדם , הרכבה
אשר  , ידי אנשים שקיבלו הדרכה מתאימה וספציפית בנוגע לעבודה המבוצעת-ועל הקבלן הראשי / מבצע בניה  

במיוחד  ,  כרוכים בפעילות כמו גם לאמצעי הבטיחות הננקטים  נותנת מענה לסיכונים ספציפיים שעלולים להיות
 : בהקשר עם

 ; פירוק או שינוי הפיגומים המדוברים , הרכבהתכנית  ( א)

 ; הפירוק או השינוי של הפיגומים המדוברים, בטיחות במהלך ההרכבה  ( ב)

 ; חומרים או חפצים, אמצעים למניעת הסיכון לנפילה של אנשים ( ג)

אשר עלול להשפיע על בטיחות הפיגומים  , שינוי תנאי מזג האוויר אמצעי בטיחות במקרה של   ( ד)
 ; המדוברים

 ; עומסים מותרים  ( ה)

 . בפירוק או בשינוי הפיגומים , כל סיכון אחר שעלול להיות כרוך בהרכבה ( ו)

כרית אוויר או כל אמצעי בטיחות קולקטיבי אחר המיועד לעכב  , אמצעי בטיחות קולקטיביים הם רשת בטיחות 
יעשה באמצעי הבטיחות רק אם הערכת הסיכונים מוכיחה כי פעילות העבודה עשויה במידת  שימוש י.  נפילה

 . הסבירות להתבצע בצורה בטיחותית בעת שימוש באמצעים אלה ומבלי שיעילותה תושפע

יוודא כי נעשה שימוש בסולם בעת עבודה בגובה אך ורק אם הערכת הסיכונים   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
יותר שימוש בסולמי מתכת  . ימוש בציוד עבודה מתאים יותר אינו מוצדק בגין רמת סיכון נמוכהמוכיחה כי הש

 . אסורים לשימוש " סולמות תוצרת בית. "בלבד בעלי תקן 

 בריאות תעסוקתית בטיחות ומבדקי  4.16

של  . 4.5.5בלתי תלויות בכפוף לעקרונות של סעיף מבדקים  יגבש תכנית  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
OSHAS 18001  בעצם הערכת פעילותו וכדי להבטיח בקרת   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהכדי לסייע לניהול

הקבלן הראשי / מבצע  של  בריאות תעסוקתיתסכנות ותאימות לדרישות וליעדים של תכנית הבטיחות וה 
של    בריאות תעסוקתיתלוח הזמנים של הביקורות ייכלל בתכנית הניהול של הבטיחות וה. ומדריך זההבנייה   

 . הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . Aconex-יתועדו ב , כמו גם דרישות לתיקון,  וחות הביקורתעותקים של ד 

 מבקרים באתר 4.17

עובדיו, קבלני המשנה וכל  של כל   בריאות תעסוקתיתיהיה אחראי לבטיחות ולהקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
כי מבקרים שנכנסים לאתר יהיו מודעים לאמצעי הבטיחות  , יוודא    מנהל המקטע . מטעמו  שנכנס לאתר   אדם

יטמיע    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה. מבצע הבנייה   / ידי הקבלן הראשי -שהוטמעו על  בריאות תעסוקתית וה
אשר תכלול הנפקה של אישורי מבקרים מיוחדים וניהול מלאי מתאים של ציוד מגן אישי  , תכנית הדרכהאת 

 . עבור מבקרים

 .   או בא כוחו מבצע הבנייה / הקבלן הראשי מבקרים באתר בכל זמן שהותם יהיו מלווים ע"י נציג 
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 חקירות של תאונות ואירועים  4.18

תפרט את הנהלים לחקירה    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה של    בריאות תעסוקתיתתכנית הניהול של הבטיחות וה
מנהל המקטע  וזאת בכפוף לדרישות  ,  לחומרים מסוכנים במקום העבודה תאונות וחשיפה  ,  ולדיווח אודות אירועים 
במקרים שהדבר גורם גם לפוטנציאל לאירוע  .  כמו גם לפי החוקים והתקנות  הבעלים ו/או  ו/או מנהל הפרויקט  

סביבתיות  הבנייה,  בעל השלכות  מבצע   / הראשי  בתכנית התגובה    הקבלן  הנהלים המפורטים  לפי  יפעל  אף 
 "(. תכנית התגובה לאירועים סביבתיים )"   מבצע הבנייה  /בתיים של הקבלן הראשי  לאירועים סבי

ינהלו    הם,  תאונות ואירועיםחקירה והפקת לקחים של  ,  לניהול דיווחמיומנים  עובדים כשירים ו  הימנ  מנהל המקטע 
אותן את   ויערכו  המקטע .  החקירות  לנוהל    מנהל  ו/או  יציית  הפרויקט  מנהל  ו/או  המקטע   הבעלים מנהל 

 HS-201-PR01  " אירועים /תגובה והחקירה של תאונות ." 

הבנייה מבצע   / הראשי  ל  הקבלן  תאונות  אודות  לדיווח  הנוגע  בכל  הבאים  בזמנים  ולרשויות    בעליםיעמוד 
 : הרלוונטיות

בהתאם ללוחות הזמנים  מנהל המקטע מנהל הפרויקט והבעלים  לנציגי  ידווח    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
 : הבאים 

 מקרות האירוע  דקות ב  SMS  - 15באמצעות הטלפון או באמצעות הודעת , דיווח בעל פה פנים אל פנים  

 ולאחריו ידווח דיווח ראשוני בדואר האלקטרוני עד לסיום האירוע ו/או סוף המשמרת.  

 סוגי אירועים לדיווח  

   (; פעילויות בסיכון גבוה)פוטנציאל לתאונה חמורה   -  ונפגעכמעט   NM ( א)

   ; ללא פוטנציאל לתאונה חמורה   -ונפגע  כמעט   NM ( ב)

   ;פציעות המצריכות עזרה ראשונה -  FAI ( ג)

     ;פציעה המצריכה טיפול רפואי מעבר לעזרה ראשונה   -  MTI ( ד)

 ; להיעדרות מהעבודה של יותר משלושה ימים  פציעה שגורמת   -  LTI ( ה)

     ;ת חומרים לסביבה פליט - ER ( ו)

 ;פציעה קטלנית -  FI  ( ז)

 . שעות ממועד התאונה או האירוע   24נתונים בתוך דוח יעביר  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

סיכום שבועי של אירועים  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים  יגיש    הבנייההקבלן הראשי / מבצע  
  .זה  ותאונות בנוסף לדרישות החקירה שצוינו במסמך

שיופצו    יםלצורך פיתוח פרסומים בנוגע לאירוע(  ללא פרטים אישיים )עשוי להשתמש ברשומות אלה    הבעלים
 . בעלים האחרים של ה יםהפרויקטבמסגרת החוזים וה

 : נוהל חקירת האירועים והתאונות צריך להתמקד בנקודות הבאות , לכל הפחות

תוך שימוש באמצעים חקירתיים  (  גורמי שורש וגורמים תורמים ) זיהוי כל הגורמים הסיבתיים לאירוע   ( א)
 ; מאושרים

 ; זיהוי ותיעוד של כל הפעולות המתקנות ( ב)

 ; והותיעוד הסגירה של כל הפעולות המתקנות שז ( ג)

בתוך   ( ד) האירוע  של  ראשוניות  וחקירה  סקירה  להשלים  ההתרחשות   36יש  ממועד   .  שעות 
 ; הבעלים יקבל את דוח סקירת האירוע עבור כל אירוע

 .  במהלך החקירה ים נוכח ו נציג הבעלים יהי,  במקרה שלתאונות ואירועים ( ה)
 . לפי בחירתו", כמעט תאונה"גם הבעלים עשוי להיות נוכח בחקירות של  

   : יציית לנוהל  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

• HS-201-PR01 אירועים/ נוהל לחקירה ותגובה לתאונות . 
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 חירום תגובה לתכנית  4.19

בכפוף  ,  האתר יפתח נוהלי תגובה והצלה בחירום של    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה,  לפני תחילת עבודות באתר 
 .  ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים  מנהל המקטע ותוכנית תגובה לחירום של    SI5567  ,  45001-ו   SI 18001לתקן  

יש לנהוג במקרה חירום  יספקו הנחיות ברורות שלפיהן  ,  לרבות שמותיהם של עובדים אחראים ,  נהלים אלה 
מתאימים   הצלה  שירותי  עם  פעולה  ושיתוף  לעדכון  פינוי הצעות  שיטות  וכן  נוספות  מעורבות   .  ורשויות 

 .  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעליםהנהלים יתואמו עם 

(  1)יתקיימו בתוך חודש אחד  ,  שבהם ישתתפו כל צוותי ההצלה וכן שירותי הצלה וחירום חיצוניים,  תרגולי חירום
 .  ודשיםממועד התחלת הבנייה ובמרווחי זמן שלא יהיו פחותים משישה ח 

וקבלני המשנה יהיו מודעים לנוהלי התגובה בחירום הספציפיים    ו יוודא כי כל עובדי  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
מבצע הבנייה    /של הקבלן הראשי    בריאות תעסוקתית כפי שהם מזוהים בתכנית הניהול של הבטיחות וה,  לאתר 

במטרה להבטיח פינוי נאות וספירה של עובדי  ,  החירום הכוללים  י הסדריקחו חלק בהקבלנים וקבלני המשנה  .  
 . הקבלנים וקבלני המשנה במקרה של פינוי

במהלך  (  ועובדי הקבלנים וקבלני המשנה שלו ) נושא באחריות מלאה לניהול עובדיו    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
לוודא מערכת שתאפשר את ניהול    הבנייה הקבלן הראשי / מבצע  על  .  או פינויים מהאתר /מקרי חירום באתר ו 

 . פינוי מן האתר /העובדים במהלך מקרה חירום

 לציית לנוהל:   מנהל המקטעעל 

• HS-209-PR01  תגובה בחירום 

 (PPE)ציוד מגן אישי  4.20

יספק את כל ציוד המגן האישי הנדרש עבור העובדים באתר לצורך ביצוע עבודתם    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
והבאופן   הבטיחות  של  הניהול  לתכנית  ובכפוף  תעסוקתיתבטיחותי  הסיכונים    ושל   בריאות  להערכות  ובכפוף 

 .  והצהרות שיטות העבודה הבטוחות  

 . ולעיניים לידיים,  הגנה לאוזניים , ווסט זוהר , נעלי בטיחות , קסדת בטיחות: ציוד המגן האישי הבסיסי הנו

 . יונפק כנדרש( כימיקלים, הגנה מפני נפילה)עבור עבודות מיוחדות    מגן אישי ציוד 

וקבלני המשנה יקבל את ציוד המגן או ביגוד  יו   כי כל אחד מעובד ,  יוודא על חשבונו   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
לבצע המשנה  קבלן  או  הקבלן  שעל  לעבודה  המתאים  האישי  וה,  המגן  הבטיחות  לדרישות  בריאות  בכפוף 

כל ציוד המגן שבו ייעשה שימוש יהיה תואם בכל עת לדרישות המפורטות בתקינה המקומית וכן  .  תעסוקתית
יוודא    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה .  מבצע הבנייה    / של הקבלן הראשי    בריאות תעסוקתיתבתכנית הבטיחות וה

אות ומסופק בליווי הוראות בנוגע  נשמר ומאוחסן כי,  נאותה להבטחת תאימותו  בקרהכי כל ציוד המגן האישי עבר  
וקבלני    וידי עובדי -ינטר את השימוש הנכון בציוד המגן האישי על   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה.  לשימוש בטוח 

 .המשנה

 ובטיחות  בריאות תעסוקתית מדידת ביצועים 4.21

את ביצועי הארגון  למדוד כדי ( מדדי ביצועי בטיחות) KPIבמדדי ישתמש  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
בעלים  ול מנהל המקטע , מנהל הפרויקט  יספק  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה. הפרויקט והאתר בכל שלבי ה

קבלן הראשי / מבצע  העל ידי דוח זה יוגש רשמית . בריאות תעסוקתית דוח חודשי מפורט בנוגע לבטיחות ול
ויכסה את החודש  של כל חודש  ראשון ביום הלכל מאוחר  ,  Aconexבעלים דרך מערכת הדיווח ל הבנייה 
 .  הקודם 
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 של הבעלים ויכללו    בריאות תעסוקתיתהתוכן והפורמט של הדוח יסוכמו מול מחלקת הבטיחות וה 
 : את הבאים (  לכל הפחות )

• KPIs  הבעליםידי -כפי שנקבעו על  ,מנבאים ותוצאתיים עבור ביצועים . 

 בכפוף לסיווג המפורט במדריך זה  בריאות תעסוקתית אירועי הבטיחות וה תאונות ומספר  •

הקבלן  שאינן בסיכון גבוה כפי שהתברר מתוך בדיקות פנימיות של  ו   בסיכון גבוהההפרות  מספר   •
 , פעילויות ותחומים רלוונטיים, וכן מתוך ניתוח מגמות   הראשי / מבצע הבנייה

 ,  ערכושנ פיקוח   או הביקורות   בריאות תעסוקתיתהבטיחות והמבדקי מספר  •

 הקבלן הראשי / מבצע הבנייה של או מעקב אחר פעולות לביצוע מתקנות / וסטטוס   •

 סיכון גבוה פוטנציאליות או פעילויות בעלות  /ו עתידיות ומוכנות לאתגרי בטיחות  צפי  •

 (, לרבות עובדי הקבלנים וקבלני המשנה)כמות שעות העבודה   •

 .   בריאות תעסוקתית הצעות בנוגע לשיפורים עתידיים בתחום הבטיחות וה •

 כמות עובדים לפי אתרי עבודה וכמות השעות שביצעו כל שבוע   •

אירועי  , ותההדרכ,  פגישות הבטיחות, KPI-ה מדדיינהל רשומות בנוגע לכל  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . פעולות מתקנות ייזומות , מבדקים פנימיים , יכוניםס  תוהערכ , חקירת התאונות, התאונות ", ונפגעכמעט "ה

  מנהל המקטע מנהל הפרויקט  או לבדיקה של / לביקורת ו  ותיתועדו וישמרו באתר ויהיו זמינ רשומות אלו 
  התעוד תתעד את מערכת   מנהל המקטע של  בריאות תעסוקתיתתכנית הניהול של הבטיחות וה. הבעלים ו

 . שמשמשת לשמירת הרשומות

לרבות  ,  תעסוקתית הבריאות  ההבטיחות ורשומות של כל סוגיות  מעקב אחר  ינהל    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
ו בטיחות  תעסוקתיתנוהלי  בדיקה,  בריאות  של  זמנים  ביקורת ניהול  ,  ביקורת / לוחות  החלטות ,  דוחות    ניהול 

 . ממצאים הפתוחיםמתבצעת סגירת הוהדרך בה ההנהלה 

אשר  ,  המחלות הקשורות בעבודה/הפציעות ,  מקרי המוות ינהל רשומות של כל    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
    מנהל המקטע .  ה או התנועה או העברה לתפקיד אחר הגבלת העבוד,  איבוד הכרה ,  היו כרוכים בטיפול רפואי 

מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט  לפי דרישות    ים ינתח את הנתונים ויציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לאירוע
 . וזאת על בסיס חודשי, בעליםהו/או 

וב בבטיחות  הרשומות הקשורות  תעסוקתית כל  של    בריאות  החודשי  הדוח  בצירוף  ויוגשו  אלקטרונית  יישמרו 
הבנייה מבצע   / הבנייה.  הקבלן הראשי  מבצע   / הבטיחות    הקבלן הראשי  רשומות  כל  של  נתונים  מסד  ינהל 

תעסו וה הצורך,  קתית בריאות  לפי  ולאחזרן  סימוכין  כמקור  בהן  להשתמש  יהיה  שניתן   .  כדי 
 . עם השלמתו הבעלים מנהל המקטע מנהל הפרויקט ומסד נתונים זה יועבר 

 : הקבלן יציית לנוהל 

• HS-210-PR01  בריאות תעסוקתית ביצועי הבטיחות והמדידת 
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 של האתר   בריאות תעסוקתיתועדת הבטיחות וה 4.22

פיקוח על  ארגון החוק בהתאם ל , בריאות תעסוקתיתים ועדת בטיחות וייק מבצע הבנייה הקבלן הראשי / 
כל העובדים  . [ 1960-א" תשכ ( ועדות בטיחות ונאמני בטיחות)תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  ]1954העבודה 

ההרכב של ועדת  . במקום עבודתם בריאות תעסוקתית הסדרים הקשורים בבטיחות ובביוכלו להשתתף 
לא יעלה על    בריאות תעסוקתיתכי ייצוג ההנהלה בוועדת הבטיחות וה , יבטיח בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה

הקמתה של ועדת  .  [ (ארגון )הפיקוח על העבודה  של החוק    2הדבר הנו חובה בכפוף לסעיף ]ייצוג העובדים 
  הנהלת הקבלנים, בנייההקבלן הראשי / מבצע הושבה מיוצגים כלל העובדים  בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה

הקבלן הראשי / מבצע  . יכולה להגביר את המעורבות והמחויבות של העובדים ,  וקבלני המשנה  הממונים,
 . בריאות תעסוקתיתותפקוד של ועדות הבטיחות והמעקב  , יוודא את ההקמה הבנייה

 סדר יום  4.22.1

עבודה לפני התאריך המתוזמן  המזכיר יפיץ את סדר היום של הפגישה בקרב כלל החברים לפחות שבעה ימי  
 . של הפגישה 

 : סדר היום צריך לכסות את הנקודות הבאות , באופן כללי

 . אישור הפרוטוקול ( א)

 . באתר  בריאות תעסוקתיתמצב הבטיחות וה/סקירה כללית של ביצועי / ר" סקירת היו ( ב)

 . בחודש הקודם   בריאות תעסוקתיתנתונים סטטיסטיים אודות הבטיחות וה ( ג)

 . כמעט תאונות/התרחשויות מסוכנות /תאונות ואירועיםדוח אודות חקירת  ( ד)

 . באתר  בריאות תעסוקתיתבדיקת בטיחות ו  ( ה)

 . וקבלני משנההממונים של קבלנים  בריאות תעסוקתית סוגיות בטיחות ו ( ו)

 . ידי החברים- מצגת בטיחות על ( ז)

 . הקבלן הראשי / מבצע הבנייהדוח של  ( ח)

 . נושאים שעשויים להתעורר ( ט)

 . כל נושא אחר  ( י)

 פרוטוקול הפגישה  4.22.2

באמצעות הדואר האלקטרוני ולאחר מכן כעותק  (  2)פרוטוקולי הפגישה יוכנו ויישלחו לכל החברים בתוך יומיים 
אף יוצגו על גבי לוח המודעות לצורך תפוצה   בריאות תעסוקתיתפרוטוקולי הפגישה של ועדת הבטיחות וה. פיזי

 . הבעלים מנהל המקטע מנהל הפרויקט ופרוטוקולים אלה יועברו באופן רשמי לידי  .  רחבה יותר בקרב המעוניינים 
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 ודעות  לוחות מ 4.23

,  ערבית ,  מודעות ובו מידע בעברית  ותלהציב לוח  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהבכל אחד ממקומות העבודה על  
 .  אתגרים ומדדי ביצועים בבטיחות ובריאות תעסוקתית  אנגלית וכל שפה עיקרית אחרת בהקשר עם התמודדות  

 : יש להציג את הפריטים הבאים

 נתונים בדבר עידוד ביצועי בטיחות ואכיפה משמעתית    ( א)

 תקשורת בחירום   ( ב)

 מזכרי בטיחות בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה   ( ג)

 אמנת בטיחות ובריאות תעסוקתית   ( ד)

 מיקוד שבועי   ( ה)

 סיכום ועדת בטיחות   ( ו)

 אירועים ותאונות   ( ז)

   KPIמדדי  ( ח)

 

 בכל אתר הפריטים הבאים:    ובנוסף יתוקשר 

 

 ( תוך ציון נקודות גישה ויציאה להולכי רגל ולרכבים) מפות של המיקום  ( א)

 רשימת אנשי מפתח   ( ב)

 עיקריים של האתר   בריאות תעסוקתיתכללי בטיחות ו ( ג)

 צוות העזרה הראשונה הקרוב ביותר ובתי חולים /הסדרי עזרה ראשונה לרבות פרטים אודות מרכז ( ד)

 . דרישות לתגובה ראשונית במצבי חירום מוגדרים  ( ה)

 :  ון כג , יש לנהל ולהציג מספרי טלפון לשעת חירום של מוקדי סיוע רפואי קרובים  ( ו)

a.  רופא 

b.  בית חולים 

c.  תחנת משטרה 

d.  כיבוי אש 

e.  אמבולנס 

f. משטרה 

 

ערכות  .  זמינותובכל חלקי האתר שבו מבוצעת העבודה ובכל משרדי האתר יהיו ערכות עזרה ראשונה מאובזרות  
אנגלית או כל  ,  ערבית,  שיסומנו בבירור בעברית,  העזרה הראשונה יוכנסו לאריזות עמידות בתנאי מזג האוויר

,  בכל אתרי העבודות יהיו מתקני עזרה ראשונים מצוידים . גלוי ונגיש , ת ויימצאו במקום ייעודירמרכזית אחשפה  
מתקנים אלה יוכלו לספק סיוע  . (אחד לפחות במשמרת )כים  מוסמומגישי עזרה ראשונה במהלך שעות העבודה 

יעסיק מספר    שי / מבצע הבנייההקבלן הרא .  רפואי מידי במקרה של פציעות חמורות ולהתמודד עם פציעות קלות
מספר זה לא יהיה פחות מעובד מיומן אחד  .  המיומנים במתן עזרה ראשונה בסיסיתכשירים ומספיק של עובדים  

 . עובדים(  50)על כל חמישים (  1)
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 אש במניעת שריפות ובטיחות  4.24

הראשי  של הקבלן בטיחות אש   ועובדי קבלני המשנה יצייתו לתכנית ניהול  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעובדי 
בתכנית זו יתועדו הסדרים ותחומי אחריות  "(.  תכנית ניהול בטיחות אש )"עבור כל אתר עבודה מבצע הבנייה   /

  . שריפה וכן תדירות של תרגולים למקרה(  בטיחות אש ממוני /קציני,  לדוגמה)בהקשר עם פינוי  

ניהול בטיחות האש באתר של   / מבצע התכנית  וה  בנייההקבלן הראשי  בריאות  תוכן בכפוף לתקן הבטיחות 
בטיחות  ,  (2007) 18001  י  " ת,בטיחות אש בבנייה   HSG 168הבריטי    תעסוקתית עבודות  )עבודה  ב תקנות 

 .  של מדריך זה  ם הרלבנטיים לסעיפי(  בהתאם לצורך )ותוך התייחסות    1988( בנייה

מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים    תכנית מניעת שריפות שליציית ל  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
,  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה.  ידי מערך כיבוי האש המקומי ואשר הנן רלוונטיות לעבודות-תקנות שנאכפות על,

 . מפעילותו  שמתאימים לתנאים ולסכנות הפוטנציאליות, ציוד גילוי וכיבוי אשיתקין ויתחזק  

,  ציוד הרמה ,  פתח מנהרה,  מטרים מפיר  30חומרים דליקים במרחק של עד  לא ייבנו מבנים דליקים ולא יאוחסנו  
 . מתקן אחסון או מאוורר

וזאת כמיגון מפני סכנות  , אש וציוד מניעת שרפותוגילוי  יתקין ויתחזק ציוד  , יספק הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
באתר  להתעורר  עבודה )   מפעילותו   שעלולות  אחסון  ,  אזורי  האחריות  אזורי  לתחומי  בכפוף  זמניים  ומתקנים 

מניעת  ציוד  .  אש כיבוי  או להמלצות נציב  ,  ולתקנים הרלוונטיים   הוראות והנחיות  ל ,  בהתאם לתקנות (,  השונים
מוסמך  כשיר /  ידי אדם  - קבלני המשנה ייבדק לפחות פעם בשנה על ו   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל  דליקות  

 . הקבלן הראשי / מבצע הבנייהמטעם  כשיר ידי אדם -וכן ייבדק חזותית מדי חודש על

ידי נציג הבטיחות  -למעט במקרה של תנאים שאושרו על ,  לא ייעשה שימוש במנועי בעירה מתחת לפני הקרקע
 (. ראה היתר עבודה)  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים של  בריאות תעסוקתית וה

 חומרים מסוכנים  4.25

עבור כל החומרים המסוכנים שבהם ייעשה  ( MSDS) גיליונות בטיחות  חזיק בי הבנייה הקבלן הראשי / מבצע 
מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט  יש לנהל מלאי של חומרים אלה אשר יהיה זמין לבדיקה של . שימוש באתר 

 . הבעליםו/או 

עבור כל החומרים המסוכנים שבשימוש יועברו לידי העובדים הרלוונטיים    בריאות תעסוקתיתהוראות בטיחות ו
 . וציוד מגן אישי דרוש יהיה זמין עבור המשתמשים

מטופלים בכפוף  ה מאוחסנים והיוודא כי כל החומרים הדליקים והמסוכנים  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . להמלצות היצרן ולתקנות המשפטיות הרלוונטיות

וקבלני המשנה לבקש אישור   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל , מרים חדשים ומסוכנים לאתר לפני כניסת חו
וקבלני המשנה יימנעו במידה סבירה    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה . מבצע הבנייה / רשמי של הקבלן הראשי 

  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט . מוטגנים או טרטוגנים , משימוש בחומרים הידועים או חשודים כקרצינוגנים
מן הקבלנים וקבלני המשנה עבור  הכנסה לאתר את הזכות לדחות בקשות   םלעצמים  שומר   הבעליםו/או 

תזכירים אשר מוכיחים כי השימוש בחומר מסוכן פחות אינו ישים  אם לבקשות לא יצורפו ,  חומרים כאלה 
   .   כלכלית וטכנית

מרים כאלה  אחראי להשגת הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך אחסון חו מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  
 "(. יםהיתר רעל )"וטיפול בהם 

 מדיניות בנוגע לאלכוהול וסמים  4.26

על מנת להבטיח כי עובדים באתר לא יעבדו  ,  מדיניות בנוגע לאלכוהול וסמים יגבש    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
  .יטמיע מדיניות של אפס סובלנות ביחס לסמים ואלכוהול ו  תחת השפעת אלכוהול או סמים

 . עובד שיתברר כי נמצא תחת השפעה של אלכוהול או סמים אסורים יורחק מן האתר והעסקתו תסתיים 
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 ציוד הרמה  4.27

 הגדרות  4.27.1

,  תוף הרמה, מגבה, חצובת הרמה, גלגל מטען, כננת, עגורן ,  מכונת הרמה, הרמה משמעותם מנוףמכונות 
קרסים או כל ציוד אחר המשמש להרמת  ,  גלגלות , תפסנים למכונות הרמה, הדקים של מיסבי צריח, עגורן זרוע

ידיות  , ווים , שאקלים,  שרשראות ,  בעוד שאבזרי הרמה משמעותם חבלים , חפצים או עובדי בנייה, חומרים 
 . לולאות הרמה ואומי הרמה וכן אבזרים אחרים הקשורים במכשיר ההרמה,  כבלים , רמה

 בחירת הציוד  4.27.2

 : לביצוע משימות ספציפיות עד לבחינת מידות המכונה ותכונותיה אל מול הרמה  לא ייבחרו מכונות 

 ; והגדולים ביותרהמידות ורדיוס ההרמה של העומסים הכבדים  , המשקלים ( א)

 ; רדיוס ההרמה המרבי והמשקל של העומסים שבהם נדרשת לטפל כל מכונה,  גובה ההרמה המרבי  ( ב)

 ; הכמות והתדירות של ההרמות הנדרשות ( ג)

 ; יידרש להימצא באתר מכונת ההרמהמשך הזמן שבמהלכו  ( ד)

 ?(; האם יש חשיבות למיקום מדויק של העומסים, לדוגמה) סוג ההרמה שיש לבצע  ( ה)

 (.  תלוי בתנאי הקרקע ונפח המכונה בחלקיה התפעוליים) הנדרש ת ההרמה מכונסוג   ( ו)
 (; פחות בצד ואינו קיים למעשה בחזית , הנפח גדול ביותר בחלק האחורי, בדרך כלל

 ; האם המטענים נדרשים להישאר תלויים למשך פרקי זמן ארוכים ( ז)

המרחב המיועד  , עבור כבישי גישה ורמפות שעליה ל, כולל הקרקע שבה תוצב המכונה, תנאי האתר ( ח)
 . להקמה ומכשולים שעשויים להפריע לגישה או לפעולה

אלא אם כן  , וקבלני המשנה לא יהיו רשאים להשתמש בציוד ההרמה הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעובדי 
 . מבצע הבנייה    /הקבלן הראשי  י " נציג שמונה עיתקבל אישור מוקדם של 

 הסמכה  4.27.3

עבור כל  נים  זמיוהם קף ו תים למכונות ההרמה ואביזריהם הנם ב יבטיח כי אישור הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 .  ההרמה לרבות מגבהיםמכונות 

  רשיון  , בודק מוסמך  – כשיר ידי אדם -הונפק על ש(  תסקירים וכדומה)ים השונים  אישורה עותק מנוילן של 
 . ההרמהמכונת על וזמין יישמרו במקום גלוי    תרשים העומסים של היצרן ואישור ההסמכה, המפעיל 

תוך ציון עומס העבודה הבטוח ולזהותם באמצעות חותמת   ההרמה ההרמה והאבזרים מכונות יש לסמן את כל 
 .  או כל אמצעי מתאים אחר 

,  והאבזרים מכונות ההרמה לנהל רישום המכיל מערכת זיהוי של כל   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהעל , בנוסף
 '. וכדהאדם הכשיר  תאריך הבחינה של  , עומסי עבודה בטוחים, תאריכי רכישה

יכין וינהל רישום מעודכן אשר יכיל את אישורי הבדיקה של כל ציוד ההרמה   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
הרישום יישמר באתר בתחילת העבודות ויהיה זמין  . בודותבשימוש במסגרת הע  יםשנמצא אביזרי ההרמה ו

 . הבעלים בכל עתמנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או לבדיקת 
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 ההרמה אבזריתקופתית של מכשירי ההרמה ו ותבדיק 4.27.4

ידי  - ייבדקו וייבחנו ביסודיות על, בין אם נייחים או ניידים,  לרבות כל החלקים והאבזרים ,  ההרמה מכונות כל 
או לאחר שבוצעו בהם שינויים או תיקונים שעשויים  ,  מדי שישה חודשים לפחות בהפעלה ראשונה ו כשיר אדם 

תבוצע  , ההרמה לאתר חדש מכונות אם במהלך התקופה הרלוונטית יועברו .  להשפיע על יציבותם או עמידותם
 . במטרה לוודא את בטיחותם  כשיר ידי אותו אדם -בדיקה חוזרת על 

אוטומטיים של   מגבילים כגון ההגבלה לבדוק את כל ההתראות והקבלן הראשי / מבצע הבנייה מעת לעת על 
,  התראה בנוגע להרמת יתר של הבום, מחווני הארכת הבום , מחווני זווית הבום(, SLI)עומסים בטיחותיים 

ולוודא כי  ' ט של העומסים וכדמחווני מומנ, מחווני רדיוס מכאניים, שסתומי בטיחות הידראוליים , התראת טלטול
 . ובטוח   הם במצב פעולה תקין

 'וכדהעניבן ההרמה ושל האתת מכונת הסמכת המפעיל של  4.27.5

ציוד  , לא יעסיק אדם לצורך הנעה או תפעול של מכונת הרמה כגון עגורן הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
או  או לצורך עינוב או לצורך איתות , באמצעי אחרבין אם הם מונעים באמצעות כוח מכאני או  ', וכד  הידראולי  

אלא אם כן אדם זה הנו מעל גיל עשרים ואחת וברשותו אישור הסמכה מטעם ארגון מוכר  , מפעילי עגורנים 
גוף   י" עוזאת לאחר שעבר הדרכה פורמלית  , הרמהמכונת הומודע לסיכונים הכרוכים בתפעול של  כשיר והוא 

 .  הבעליםמנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או שהנו בעל הכרה לאומית ומקובל על 

בעלים את קורות החיים ואת כתב  ו/או יגיש למנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט קבלן הראשי / מבצע הבנייה ל
  הערכת , ההרמהיש להציג את תכניות .  לצורך סקירה , שמונה מטעמו הכשיר המינוי של אחראי ההרמה 
כשיר  ידי אחראי ההרמה ה-וזאת לאחר חתימה על ,  שיטת העבודה הבטוחה  ת סיכונים הרלוונטית והצהר

 .  מבצע הבנייה   /ידי הקבלן הראשי  - שמונה על

 עינובדרישות חובה בנוגע ל 4.27.6

 . י מענב מוסמך ומנוסה בלבד "ע תבצע עינוב י ( א)

 .  לעצור תחילה את תנועת הרכבים והולכי הרגלאין להרים מטענים מעל לאזורים ציבוריים מבלי   ( ב)

 מייצביםדרישות בנוגע ל 4.27.7

 .  ייפרסו בצורה מלאה וכל הצמיגים יהיו במרווח מן הקרקע  המייצבים כל 
 .  מייצבים לצורך מניעה של שקיעת היש להניח מפזרי עומסים מתאימים 

 . לכל המטענים כדי להבטיח שליטה בהם בכל עתחבל הנחייה  יש להצמיד 

מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או  מנציג לא תותר עבודה בסמיכות לקו מתח עילי ללא הפעלה של היתר 
 הבעלים.  

 מכלי לחץ  4.28

לספק ולתחזק מיכלי לחץ   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה על   , שימוש במכלי לחץבכל מקום שבו נדרש 
,  אלה ובכל עת נדרש עבורם היתר עבודה תקף יש להגדיר כיאות את השימוש של כלים . בטיחותיים ויציבים
 .  של מיכלי לחץבודק מוסמך  ידי - שיונפק וייחתם על
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  מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה  4.29

ו/או למנהל הפרויקט ו/או    מנהל המקטע ימנה אדם אחראי ששמו יוגש בכתב מבצע הבנייה  / הראשי קבלן ל
 .  י הבנייהבאתר מתקני החשמל הארעיים  לבעלים ואשר יישא באחריות בלעדית להבטחת הבטיחות של 

וחיבורן למקור אספקת המתח הציבורי  מתקני החשמל הארעיים באתרי הבנייה האספקה והתחזוקה של כל 
החשמל   ולתקנות הרלוונטיות וכן יהיו כפופים לדרישות של חברת   1954יהיו תואמים לחוק החשמל משנת 

 . לישראל ולתקנים המקומיים או הבינלאומיים הרלוונטיים במדינת ישראל 

כל עובד אשר  . ידי חשמלאי מורשה- כל הציוד החשמלי וההתקנות החשמליות הזמניות ייבדקו מעת לעת על
בהתאם לחוק החשמל  (, על בסיס רישיון תקף ) מבצע פעילות הקשורה בעבודות חשמל יהיה מוסמך ומורשה 

 . 1954משנת 

    . ותקנותיו 1954דרישות חוק החשמל באתר והטיפול בהן יהיו כפופים לתשתיות החשמל הזמניות ההתקנות 

 קבלני המשנה ל בריאות תעסוקתיתניהול בטיחות ו 4.30

ו/או כל קבלן אחר  ולבטיחות יחולו ויחייבו את כל קבלני המשנה  בריאות תעסוקתית התנאים הנוגעים ל 
הקבלן הראשי  . הםידי- חלק של העבודות באתר ואת האנשים המועסקים עללבהקשר  העובדים באתרי הבנייה  

 . יוודא תנאים נאותים ומספקים בחוזים ובחוזי המשנה שעליהם יחתום   מבצע הבנייה /

או ציוד פעיל או לאזורים שבהם קיים   פועל ינסו לגשת לסביבתו של ציוד לא  ו/או כל קהלן אחר  קבלני המשנה  
ידי  - אלא אם כן יקבלו הנחיה מפורשת בנוגע לכך על, ציוד כזה וכן לא יבצעו כל פעילויות על הציוד או בקרבתו

  מבצע הבנייה  / מן הקבלן הראשי  יקבלו ו/או כל קבלן אחר קבלני המשנה . מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  
קבלני  ,  בסיום העבודה. היתר עבודה עבור פעילות בסיכון גבוה בטרם ניתן יהיה להתחיל בעבודות מסוג זה 

כי ניתן בבטחה לחדש את הפעילות על  מבצע הבנייה  /לקבלן הראשי    ידווחוו/או כל קבלן אחר המשנה 
 .  את היתר העבודה סגור האזור הרלוונטי ול/הציוד 

של  יעברו הדרכה  באתראשר מבצעים פעילות ו/או כל קבלן אחר בלני המשנה  קעובדי  ,  לפני תחילת העבודה 
 .  ישתמשו  ם שבה ות/ תחזוקה של המכונהתפעול ו

 תאורה  4.31

שתהא מן הסוג הנכון ותימצא במקום הנכון על מנת  ,  יספק תאורה נאותה באתר הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
,  לפיכך .  סיכון של התחשמלות מהווה אינה מותקנת בצורה בטוחה והתאורה יש לוודא כי . יעילותהלהבטיח את 

,  שיותקנו בצורה עמידה ויהיו מחוץ להישג יד,  וולט עבור התקנים אלה 230יש להשתמש במתח אספקה של 
 . הלוגן פנסי הצפה או נורות , לדוגמה

שאף אדם לא יצטרך לעבוד בצל של עצמו וכי  , ימוקמו כך יוודא כי גופי התאורה  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
הדקים  מיש להבטיח זמינות של . התאורה המקומית המשמשת אדם מסוים לא תהווה גורם מסנוור לאחרים 

 . עמידים אשר יאפשרו את חיבור גופי התאורה לעמודים ולתומכות נוחות אחרות

 . במיוחד בנקודה של כניסת הכבל , קורוזיה ואטומים לגשם עמידים בפני  ,  גופי התאורה צריכים להיות יציבים 

הדבר יתבצע  , תמיד יש להשתמש בסוג הנורה המתאים לכל גוף תאורה וכאשר נדרשת החלפה של נורות
 . בהתאם למתח האספקה
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 והסדרי תנועה   בתנועהבטיחות  4.32

יתקיימו הסדרי תנועה אשר יבטיחו  ,  האחרון כי עד להנפקת אישור המסירה  ,  יוודא   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
הקבלן  ,  עד להנפקת אישור המסירה האחרון.  את הבטיחות של כל הגורמים המעורבים ויהיו כפופים לתקנות

גישה לסוחרים לצורך העמסה ופריקה  ,  יאפשר גישה בטוחה ברגל וברכב לדיירי הבתים  הראשי / מבצע הבנייה
  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה ,  במקרים שבהם יש צורך בגישה בטוחה ונוחה ).  של סחורה וכן גישה לרכבי חירום

 (. חנויות/או רכבים שיובילו לכניסה לבתים / יוודא כי קיימים גשרים להולכי רגל ו

  / ידי הקבלן הראשי -יצייתו לתכנית ניהול התעבורה שתגובש על ו/או כל עובדי קבלן אחרים  קבלני המשנה  עובדי  
יועבר תיעוד בנוגע לכל רכב אשר בו מעוניינים הקבלנים וקבלני    מבצע הבנייה    /לקבלן הראשי  .  מבצע הבנייה  

יתקיימו מגבלות בנוגע למספר הרכבים שיכולים לעמוד לרשות הקבלנים וקבלני  .  המשנה להשתמש באזור הבנייה
בנסיעה    ות מצוידים בפנס מסתובב ובצופרכל הרכבים שנכנסים לאזור הבנייה צריכים להי.  המשנה באזור הבנייה

 .   רכבים שבהם לא מותקן ציוד כזה במצב פעולה תקין לא יקבלו גישה לאזור הבנייה. לאחור

 .  לא יבצעו תחזוקה ותיקונים נרחבים של כלי רכב באתר ו/או כל קבלן אחר  קבלני המשנה  

הקבלן הראשי / מבצע  ים לאתר לפי שמו של  הרכבים שמגיע/יזהו את כל הציוד ו/או כל קבלן אחר קבלני המשנה 
 . שמו של קבלן המשנה יהיה גלוי וברור בכל עת . רכבים/או קבלן המשנה אשר משתמש בציוד  הבנייה

מחסומים ותאורת בקרה כמו גם אמצעים  ,  פנסים,  שילוט,ם ויתחזק תמרורים ייקי ,  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
תכנית הסדרי תנועה עדכנית של  בכפוף ל(,  באתר ומחוצה לו) אחרים שעשויים להידרש במהלך בניית העבודות  

ימוקמו  ,  אמצעים אלה יישמרו במצב תקין וברור בכל עת.  הקודם וההמלצות הרלוונטיים,  חוקי התנועההאתר ו
 .  תקדמות העבודות יכוסו או יורחקו כנדרש לפי ה, מחדש

ו/או   מנהל המקטעיגיש ל הקבלן הראשי / מבצע הבנייה,  לאחר היוועצות ברשות סטטוטורית או כל רשות אחרת 
שבמסגרתה תוצג הסכמה המוצעת  ,  בעלים לצורך אישורו הצעה המבוססת על היוועצות זו ללמנהל הפרויקט ו/או  

ניהול   העבודותנועה  התשל  ביצוע  לפני  ,  עבור  השימוש  וזאת  על  אשר משפיעות  כלשהן  עבודות  של  תחילתן 
הקבלן  .  ידי העבודות או לפי דרישת הבעלים -בדרכים חיצוניות ובהמשך יספק פרטים נוספים ומידע כפי שיידרש על 

לא יתחיל בעבודות כלשהן אשר משפיעות על כבישים חיצוניים עד לאחר הכנסה לפעילות    הראשי / מבצע הבנייה
 .   יחות התעבורתיים שמחויבים מתוקף העבודות של כל אמצעי הבט 

 בטיחות במהלך פעולת הרכבת 4.33

יטפל באופן ספציפי בבעיות שנובעות מפעילות הרכבת ואשר עלולות להתעורר    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
מעורב    מבצע הבנייה    / במקרים שבהם הקבלן הראשי  ,  בנוסף.  עד להנפקת אישור המסירה האחרון באתר

יש לקחת בחשבון את ההשפעה של הרכבת הפעילה על נושא הבטיחות במהלך התחזוקה  ,  בפעילות התכנון 
 . ושלבים נוספים של מחזור החיים

 הבטיחות במקום העבודה  פיקוח 4.34

כמו גם לביצוע  ,  תיעוד ובקרה של כל היבטי הבטיחות באתר,  לפיקוחיהיה אחראי    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . Aconexבדיקות שגרתיות יתעד את הבדיקות במערכת הדיווח 

הקבלן  ;  ביקורות ובדיקות תקופתיות של הסדרי הבטיחות   ו ינהלו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים  מנהל המקטע
נדרש לשתף פעולה במקרים אלה ולהבטיח זמינות של כל רשומות הבטיחות שאותן    הראשי / מבצע הבנייה 

הקבלן  ידי  - לרבות נתונים סטטיסטיים אודות בטיחות ותוצאות של ביקורות ובדיקות שנערכו על  ,להציג ש  בק תי
/ מבצע הבנייה ו/או  .  עצמו   הראשי  ו/או מנהל הפרויקט  תוצאות הבדיקות    וישלח   הבעליםמנהל המקטע  את 

 . מתאימות ינקוט בפעולות מתקנות  הקבלן הראשי / מבצע הבניה , העבודהוהביקורות באתרי 

עשוי להיות נוכח באתר מכל  מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבעלים  צוות  ,  בנוסף לביקורות ובדיקות 
 .  בריאות תעסוקתיתסיבה שהיא ולפקח על שיטות עבודה אשר לטעמם עומדות בניגוד לכללי הבטיחות וה 
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הרי שאם  , כי פעולה כזו אינה סבירה ויחליט הבעליםאו /ו מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט במקרים שבהם 
הוא עשוי לנקוט בכל אחת מן  , בריאות תעסוקתית יזהה ליקויים בשיטות העבודה הקשורות בבטיחות ו 

 : לפי שיקול דעתו הבלעדי,  הפעולות הבאות 

 ; בפעולה מתקנת במסגרת הזמן המוסכמתלנקוט   הקבלן הראשי / מבצע הבנייהלדרוש מן  ( א)

או בכפוף  / באופן חלקי או מלא וזאת לפי שיקול דעתו ו,  להשהות באופן מידי את העבודה באתר  ( ב)
 ; להלן 4.42המופיעה בסעיף  לטבלה 

 ; לדרוש הרחקה של עובדים מן האתר  ( ג)

 . לנקוט בכל פעולה אחרת שתיראה לו כמתאימה לצורך תיקון המצב  ( ד)

 . להלן 4.42לסעיף  לחייב פיצוי מוסכם בכפוף   ( ה)

 

היה נוכח באתר מכל סיבה שהיא והבחין בליקויים בשיטות   הבעליםאו /ו מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט אם 
ולדרוש    הבנייההקבלן הראשי / מבצע הוא עשוי לפנות אל , בריאות תעסוקתית העבודה הקשורות בבטיחות וב

הוא עשוי להשהות את העבודה באתר מידית  , אם יש למעסיק יסוד להאמין כי קיים סיכון מידי . פעולה מתקנת 
לא יהיה זכאי לפיצויים בגין    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה. עד לנקיטת פעולה מתקנת,  באופן חלקי או מלא 

מנהל  עה או דרישה שעשויה להיות לו כלפי הפסדים שייגרמו לו כתוצאה מפעולה כזו ומוותר על כל תבי
 . בהקשר זה הבעלים או / ו המקטע ו/או מנהל הפרויקט 

 בקרת כניסה ויציאה  4.35

 : יוודא לקיחה בחשבון של הנקודות הבאות  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

העבודות ( א) תחילת  אחת,  עם  בנקודה  תמוקם  הספציפי  לאתר  והיציאה  התקדמות  .  הגישה  עם 
דרךכל  ,  העבודות בהדרגה  יחוברו  העבודה  והדבר    אתרי  שבמנהרה  קרקעיות  התת  התחנות 

 . יאפשר גישה דרך מקום אחד ויציאה במיקום אחר 

/ מבצע הבנייהעל   ( ב) ל מערכת  יישום של  כי  ,  לוודא   הקבלן הראשי  עובדים ברשותו  בקרת כניסה 
 .  תיתן מענה לתרחישים אלהוש

מערכות  ) ם אחרים  קבלניקבלני משנה ו/או  גם אזורי העבודה של  ,  בודותעם התקדמות הע,  בנוסף ( ג)
וכד,  המנהרות ,  לדוגמה)יהפכו מחוברים  (  דרגנועים ומעליות וכדומה,  איתות ,   וכך  '(,  המערכות 

אחד ויציאה    מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  יאפשרו תיאורטית גישה לאתר דרך אזור העבודה של  
 .  אחר  שי / מבצע הבנייה הקבלן הראודה של  ב ממנו דרך אזור הע

 : יש לקחת בחשבון אחד או יותר מן השיקולים הבאים, במקרה כזה

 (. תוך מניעת גישה לאתר העבודה הסמוך)בניית מחסום שיפריד בין אזורי הקבלנים השונים  ( א)

הקבלן הראשי  יציאה על מנת לאפשר לאנשים לעבור לאתר העבודה של  /התקנה של בקרת כניסה  ( ב)
,  עבודה סמוך  אתר לעזוב באופן רשמי את אתר העבודה ולהיכנס ל,  כלומר )האחר    מבצע הבנייה   /

 (. האחר קבלן הראשי / מבצע הבנייהתוך העברת האחריות על המעקב ל 

הסמוך מאפשר    מבצע הבנייה  /כאשר הקבלן הראשי  ,  הפעלת מערכת אחידה של בקרת גישה  ( ג)
 גישת צוות ומעבר בין שני אתרי העבודה דרך מערכת בקרה אחת 

של הקבלן הראשי    מערכת בקרת גישה לאתרליצייתו  ו/או עובדי קבלן אחרים    עובדי קבלני המשנה ( ד)
 : אשר תבטיח את הנקודות הבאות,  מבצע הבניה /

 . ם בלתי מורשילכי האתר מאובטח באופן שמונע גישה   ( א)

 . ם אשר מתריע בפני גישה בלתי מורשי, כי קיים שילוט אזהרה נאות במקומות בולטים ( ב)

 . כי במצבו הנורמלי המחסום סגור. כי קיימים מחסומים מאוישים בנקודות הגישה  ( ג)

הבקשה מאושרת ובכפוף  והתרת גישה אך ורק אם    כניסה ויציאהכי מונה צוות ביטחון לצורך בקרת   ( ד)
 . לכללי האתר
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 ניהול אחזקת אתר   4.36

נקייה מפסולת מיותרת  בטוחה  עבודהסביבת  ת  ל שמירעהפעולה    אחזקת אתר הנהניהול   במטרה  ,  כשהיא 
 . לספק קו הגנה ראשון מפני תאונות ופציעות 

את    ים מהווואזורי העבודה  אחזקת האתר  כי ניהול לקוי של  ,  יבין ויכיר בעובדה   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
 .  בכל עתאחזקת אתר הסכנה העיקרית בכל אתר בניה ויוודא שמירה על רמה גבוהה של ניהול 

אתר  ניהול   האתראחזקת  עובדי  כל  של  באחריותם  במאמצים    נמצא  ביטוי  לידי  תבוא  ההנהלה  ומחויבות 
 . ומשאבים נדרשים  מתמשכים של פיקוח על הצוות בנוגע לפעילות זו

  י בכל עת באתריקויים  ו  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהידי  - יבוצע עלדה  ואזורי העבוכללי  ה  אחזקת אתר ניהול  
.  או כל אתר אחר  /ו  המשרדים והשירותים,  המחסנים,  מתחמי מנוחת העובדים ,  אחזקה מפעל  ,  דיפו,  העבודה 
משאבים  .  אחזקת האתר למטרות ניהול  כל המשאביםיוודא ויספק את   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה,  לשם כך 

 . העבודהואזורי באתרי   ת יומיומיתחזוקה   ו בטיחי  אלו 

יהיו    אחזקת אתרהצוותים של ניהול  .  נאות   אחזקת אתר כדי לוודא שמירה על ניהול  ,  יש להקצות זמן מספיק 
 .אמונים על ביצוע משימות אלה

לאספקת מכלים נפרדים לסילוק פסולת במקומות הנדרשים ויבטיח  יהיה אחראי   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה
 . ניקיון שגרתי בה בעת 

לאזור  '  פסולת וכד,  כדי למנוע חדירת חול שנחפר'  בריקדות וכד,  מחסומים,  סביב האתר יוקמו גדרות בגובה מלא  
  - חשופים לציבור  במיוחד אלה ש  - המחסומים  .  שכן הדבר עלול לגרום אי נוחות ואף לסכן את הציבור ,  הסמוך

 .  כל אלה יהיו בעלי גובה אחיד. לפי הנחיות המעסיק, יתוחזקו בצורה אסטטית באמצעות ניקוי קבוע וצביעה

  הגדר ההיקפית  ע ופרטים אחרים שמאפיינים את  "הלוגו של נת,  סכמת הצבעים ,  החומר וההרכב,  מידות המבנה
 . יהיו כפופים למפרטים שמופיעים במסמך המכרז

כל  .  ללא כל מחסומים או מכשולים ,  כל מעבר אחרהמסדרונות ו,  יש להקפיד על מעבר פנוי בכל גרמי המדרגות
עמדות העזרה הראשונה ועמדות    ,חירום ציוד  ,  נקודות ההתראה,  דלתות החירום,  המעברים ביציאות החירום
 . נטולי מחסומים ובמצב פעולה תקין , חירום אחרות יישארו נקיים

 . או יורחקו וייערמו כראוי ,  קורות שבהם מסמרים בולטים יכופפו 

אדמה  ,  משאיות הנושאות חול.  כל עודפי החול ופסולת הבנייה יסולקו מאזורי העבודה אל אתרי פינוי ייעודיים 
צמיגי המשאיות שעוזבות את האתר  .  יכוסו בעת הנסיעה כדי למנוע אבק וריחות'  וחומרים שעברו כתישה וכד

 . בכל עת שקיימת אפשרות לדליפה על הנתיבים שמיועדים לתעבורה רגילה, ינוקו במים

 . עגורנים ונגררים על כבישים שבהם הם עלולים לחסום את תנועת הרכבים ,  עגלות / לא תותר חנייה של משאיות

כדי  '  שבבים ולבנים וכד,  בטון ,  סלעים,  פלדה,  תהכבישים יישארו נקיים ולא תותר הימצאות חומרים כגון צינורו
 . שלא לחסום תנועת רכבים 

אם מזוהה שפיכת בנוטנייט על כביש אשר מסכנת את  .  לא יותרו הצפת מים או דליפת בנטונייט על כבישים
 . ייקנס בכפוף לסעיף הרלוונטי   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה, הדרך  /בטיחותם של משתמשי הכביש

מחסנים ומיקומים שבהם תידרש פריקת  ,  ובטוחה של חומרים היא בעלת חשיבות עליונה בחצרותהערמה נאותה  
בעתיד שימוש  לצורך  נוחה .  חומרים  בפריסה  יתאפיין  האחסון  ואחסון,  אזור  גישה  קלות  של  /לרבות  הערמה 

 .  חומרים באופן מסודר ובטיחותי

 . בטוחה באזורים ובמכלים מתאימיםגז דחוס יאוחסנו בצורה / מכלים של כימיקלים דליקים

עודפים אשר מונחים במקומות שונים באזורי העבודה יורחקו  /פריטי פלדה ופסולת פלדה שאינם בשימוש ,  כבלים 
 . למקומות הייעודיים 

 . תופי עץ ריקים של כבלים וחומרי אריזה דליקים אחרים יורחקו מן האתר למקומות הייעודיים , כל פסולת העץ

 . וחומרי אריזה אחרים ייערמו בצורה נאותה ויורחקו  ריקים מלט שקי 

שומרים על ניקיון סביר  ו/או כל עובד קבלן אחר  קבלני המשנה  ו   עובדיו יוודא כי כל    הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . אחזקת האתר וזאת דרך תנאים הקשורים בניהול , אתרה

 



  

 מבצע בנייה /עבור קבלן ראשי -מדריך בטיחות גהות ואיכות סביבה 
 

 47מתוך  39 עמוד אגף בטיחות וביטחון נת"ע             #984544

 

 

 זיהוי  תג/וכרטיסית עובד חדש הדרכ 4.37

בנוגע לבטיחות   עובד חדש   תכי כל העובדים שבאתר יקבלו הדרכ יוודא הבנייה הקבלן הראשי / מבצע 
במהלך   להחשףהסכנות שבהן הם עלולים , שבמסגרתה יוסברו להם מהות העבודה, בריאות תעסוקתיתול

ההדרכה תכסה את  . העבודה באתר והסכנות הספציפיות הכרוכות בתפקידם במסגרת הפעילות הכללית
 .  התכנים המפורטים בהוראות הכלליות

,  מ"מ  X 55מ "מ 85עם תמונה בגודל  תג זיהוי   /כרטיס הקבלן הראשי / מבצע הבנייהע"י פק  ונילכל העובדים 
 .  לפני כניסתם לתפקיד מבצע הבנייה   / הראשי ידי הנציג המורשה של הקבלן - אשר תיחתם על

 . תג זיהוי וישלח לבעלים לאישור  / כרטיספורמט עבור  ימציא  מבצע הבנייה / הראשי /  מנהל המקטע 

 עבודות זמניות  4.38

עבור    BS 5975:2008יפתח נוהל עבודות זמניות בכפוף לקוד ההתנהלות  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 (. Falseworks)עבודות זמניות ותכנון העומס המותר עבור תומכות  

(   TWC – Temporary Work Coordinator) ימנה מתאם עבודות זמניות   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 . טים וכן לניהול היומיומי ולהתקדמות אשר יהיה אחראי להטמעת התכנון בכפוף לשרטוטים ולמפר

זמניות   מפקחי עבודותבנוגע לכל מבצע הבנייה   /יעדכנו את הקבלן הראשי  קבלני המשנה ו/או כל קבלן אחר 
(TWS )  שמינו ויוודאו כי כל הקבלנים שלהם יקבלו תדרוך בנוגע לנוהל העבודות הזמניות וכי עומדים לרשותם

 .  העבודות הזמניותמשאבים מתאימים של פיקוח על 

לא יבוצעו  , כאשר יש צורך בהיתר. ינפיק היתרים בכפוף לתכנון ולנהלים  מפקח עבודות זמניות, בעת הצורך 
 . עבודות עד להשגת ההיתר 

בדק ואישר את המבנה ועד לסיום   TWC-המתאם עבודות זמניות בעבודות הזמניות לא יוכנס שינוי לאחר ש
 . מאפשר שינוי ופירוק שלב ההעמסה ולמועד שבו התכנון 

 . אחד או יותר(  TWS)עבודות זמניות מפקח הקבלן ימנה , יהיה זקוק לסיוע   TWC-כאשר ה 

 .  לעבודהיחזיק בהסמכות רלוונטיות מעודכנות  יהיה כשיר לביצוע העבודה ו   TWS-ה

 . עבור כל העבודות הזמניות נדרשים הצהרה בנוגע לשיטת עבודה בטיחותית וכן היתר

 באתר  ציודל תקופתיותבדיקה  4.39

 . בכפוף לדרישות המעוגנות בחוק,  של הציוד שגרתית   ותבדיק  ינהל ויתחזק  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 

ידי אדם  -של פריטי הציוד הבאים על  שגרתית תתבצע בדיקה  ,  בנוסף לדרישות בנוגע לבדיקות המעוגנות בחוק
יסומנו בקוד צבע רלוונטי  .  חודשים לפחותמדי שלושה  מבצע הבנייה    / הראשי  מטעם הקבלן  כשיר   הפריטים 

 . כמפורט להלן 

 ; ציוד ומכונות  .1

,  ( קים'ג )מגבהים, במות הרמה , מנופים המותקנים על גבי רכבים, ציוד הרמה ואבזרים כגון עגורנים .2
 ; שרשראות ושאקלים ,  לולאות 

 ; רכבים קלים וכבדים  .3

 '; וכד  מטלטלים ונייחים חשמליים כלים  , כבלים , ציוד חשמלי כגון לוחות חלוקה .4

 ; אש כגון צינורות ומטפים גילוי וכיבוי  מערכות   .5

 ; ציוד להגנה מפני נפילה כגון כבלים ורתמות  .6

 . סולמות ניידים וניצבים .7



  

 מבצע בנייה /עבור קבלן ראשי -מדריך בטיחות גהות ואיכות סביבה 
 

 47מתוך  40 עמוד אגף בטיחות וביטחון נת"ע             #984544

 

 ;מערכת קידוד הצבע שעל פיה יש לנהוג היא כדלקמן

 

  גיל הציוד והמכונות 4.40

אלא אם כן הדבר אושר  , שנים  10-להיות בני פחות מהציוד והמכונות שבהם נעשה שימוש באתר צריכים 
  10כאשר מוצע שימוש בציוד שגילו עולה על . הבעליםמנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או ידי - ספציפית על
להגיש הערכת סיכונים מפורטת תוך ציון ההתאמה לשימוש  מבצע הבנייה  /על הקבלן הראשי  ,  שנים באתר 

אלא אם כן ניתן  , לא ישתמש בציוד כזה מבצע הבנייה   /הקבלן הראשי  . והתחזוקה המוצעים ומשטרי הבדיקות  
 . הבעליםמנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או  ידי -אישור כתוב על 

 קרקעיים ועיליים -תתלתשתיות מניעת סכנה  4.41

שיבטיחו מניעת נזקים  עבודה בטיחותיות  ושיטות יפתח ויטמיע מערכות  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
 .  קרקעיים ועיליים- תתתשתיות ל

 : מערכת העבודה הבטיחותית תכלול ארבעה מרכיבים בסיסיים

 ; תכנון ( א)

 ; תשתיותשימוש בתכניות  ( ב)

 ; בהתקני איתור של כבלים וצנרת יש להשתמש  (  קרקעיים -תת מפגיעה בתשתיות הימנעות לצורך ) ( ג)

 . שיטות עבודה מתועדות לחפירה בטיחותית  ( ד)

הבריטי   בריאות תעסוקתית יוודא עמידה בדרישות של תקן הבטיחות וה  הקבלן הראשי / מבצע הבנייה 
HSG47 & GS6  "קרקעיים- מניעת סכנה בגין שירותים תת ." 

  

צבע חודש

ינואר - מרץ אדום

אפריל - יוני ירוק

יולי - ספטמבר כחול

ספטמבר - דצמבר צהוב
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 מצד הקבלן בריאות תעסוקתיתמוסכמים בגין עברות בטיחות וניכויים  4.42

  בריאות תעסוקתיתהתחייבויות בתחום הבטיחות והשל   מבצע הבנייה / הקבלן הראשי במקרה של הפרה מצד 
מנהל המקטע ו/או מנהל  או בכפוף להוראות / המוסכמים שלהלן והניכויים או בטבלת /המפורטות במסמך זה ו 

מנהל המקטע ו/או  , ומבלי לגרוע מן הזכויות והסעדים המגיעים למעסיק בכפוף לחוזה , עליםהפרויקט ו/או הב 
  מבצע הבנייה  / הקבלן הראשי  לחייב את , לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי   עלים מנהל הפרויקט ו/או הב

יוותר על כל תביעה או תלונה שעשויה    מבצע הבנייה / הקבלן הראשי מוסכמים בגין הפרה זו ו ניכויים בתשלום 
ומבלי לגרוע מן הזכויות והסעדים המגיעים  , עליםמנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הבלהיות לו כלפי 

 .  בהקשר זה  עלים מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הב , למעסיק בכפוף לחוזה

  הניכויים כמוגדר בטבלת , בסכום התואם לכל אירוע, הפיצויים המוסכמים יוטלו על בסיס כל אירוע לגופו 
,  עליםנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או הב מאזי  , או אם האירוע אינו מופיע בטבלה , המוסכמים שלהלן

מנהל המקטע ו/או מנהל הפרויקט ו/או  , ומבלי לגרוע מן הזכויות והסעדים המגיעים למעסיק בכפוף לחוזה
המוסכמים תוך התייחסות לחומרת העבירה   הניכויים יקבע את סכום , לפי שיקול דעתו הבלעדי, עליםהב

 . אם היא אכן רלוונטית, נחה ותוך הסתייעות בטבלה כקו מ, ולמשכה

מבלי  . עד לתיקון ההפרה, המוסכמים ישולמו על בסיס יומי החל ביום הראשון של האירוע המדובר הניכויים
בגין  , בין אם מלא או חלקי, לא יהיה זכאי להחזר כספי מבצע הבנייה  /הקבלן הראשי  , לגרוע מן הנאמר

 .   במקרה שההפרה או העבירה הרלוונטיות באו על פתרונן כולל ללא הגבלה גם , מוסכמים אלההניכויים 

כתוצאה   לבעליםמוסכמים אלה נקבעו לאחר שיקול כלל הנזקים אשר לפי תחזיות הצדדים ייגרמו   ניכויים 
מהפרה או עבירה זו ולפיכך אין להתייחס אליהם כאל קנס והם אינם מותנים בהצגת הוכחות להפסד או נזק  

 . בעליםמצד ה

מוסכמים אלה לא   ניכויים , מובהר בזאת כי למעט במקרים שבהם נאמר אחרת באופן מפורש , הסר ספקלמען 
 . או בכפוף לחוזה/בכפוף לכל החוקים ו   בעליםאו סעדים אחרים הזמינים עבור ה/יפגעו בזכויות ו 

ביצועים  מוסכמים מבטוחות ה ניכויים עשוי למשוך סכומים המגיעים לו בהקשר עם  בעלים ה, למען הסר ספק
 . מבצע הבנייה  /קבלן הראשי  לאו באמצעות ביטול או עיכוב סכומים המגיעים  /ו

 

הפרות של התחייבויות   ים המוסכמים שלהלן מהוו  הניכוייםכל העברות המפורטות בטבלת , למען הסר ספק
במדריך זה  בין אם הן מוגדרות בחוזה או ,  הקבלן הראשי / מבצע הבנייהשל  בריאות תעסוקתיתהבטיחות וה
כפל משמעות או חוסר עקביות בין  , פער , במקרה של סתירה.  ובין אם לאו  בריאות תעסוקתיתשל בטיחות ו

המפורטות בחוזה זה לרבות הנספחים לחוזה   בריאות תעסוקתיתההתחייבויות השונות הנוגעות לבטיחות ול
או לפרשנות  /או למחויבות ו / ישה ויהיה מחויב לציית לדר   הקבלן הראשי / מבצע הבנייה, או חוקים כלשהם /ו

 . לפי שיקול דעתו הבלעדי   הבעליםידי - כפי שייקבעו על, המחמירה ביותר 
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 טבלת פיצויים כספיים מוסכמים בגין בטיחות

 

# 

אפשרות המעסיק  נושא בטיחותי
להנפיק הוראת  

  עבודה עצירת

סכום הפיצויים  
 (ח"ש) המוסכמים

או תכנית  /היעדר תכנית ניהול בטיחות ו   .1
ארגונית שנדרשת לפי חוק  

 הפרויקט ה ברמת

היעדר תכנית חודש אחד לפני   הוראה להפסקת עבודה   
או בתחילת כל   הפרויקטתחילת ה 

שנה או בכפוף לתאריך הנדרש  
לחידוש תכנית הבטיחות בכפוף  

הפחתה חד פעמית של   -לחוק 
 ח" ש  10,000

 
היעד תכנית ביום ההתחלה של  

כל שנה  או בתחילת  הפרויקט ה
או בכפוף לתאריך הנדרש  

לחידוש תכנית הבטיחות בכפוף  
הפחתה חד פעמית של   -לחוק 

 ח  " ש  15,000
 

היעדר תכנית חודש לאחר  
ובכל חודש   הפרויקטתחילת ה 

  - הפרויקטלאחר תחילת ה 
 . ח בחודש" ש  25,000

 

אי השגת אישור של הערכת סיכונים ושל    .2
,  ההצהרה של שיטת העבודה הבטוחה

,  ולמהות העבודה  הפרויקטבכפוף לשלבי ה
ובחתימת מנהל הבנייה הממונה הראשי  

וממונה הבטיחות של הקבלן הראשי 
 "(.   מבצע בניה )" 

הוראת הפסקת עבודה  
עבור שלב העבודה  

 .  הפרויקטהספציפי של ה

אי קבלת אישור עבור הערכת  
הסיכונים וההצהרה של שיטת  
העבודה הבטוחה שבוע לפני  

  - הפרויקטלב ב תחילת כל ש 
  10,000הפחתה חד פעמית של  

 .  ח" ש
 

אי קבלת אישור עבור הערכת  
הסיכונים וההצהרה של שיטת  
העבודה הבטוחה בתחילת כל  

הפחתה חד   - הפרויקטשלב ב
 .  ח" ש 15,000פעמית של 

 
אי קבלת אישור עבור הערכת  
הסיכונים וההצהרה של שיטת  

העבודה הבטוחה לאחר תחילתו 
  25,000 - הפרויקטשל כל שלב ב

 הפרויקטח עבור כל שלב של ה" ש
 . לאחר כל שבוע
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# 

אפשרות המעסיק  נושא בטיחותי
להנפיק הוראת  

  עבודה עצירת

סכום הפיצויים  
 (ח"ש) המוסכמים

בכפוף  " הפנקס הכללי " פערים בניהול   .  3
או הרשות  /לפרסומי משרד הכלכלה ו

הפערים כוללים ללא  : הרשמית הרלוונטית
,  פנקס הרישום אינו נשמר באתר: הגבלה

היעדר יידוע רשמי של מנהל בנייה ראשי  
היעדר דיווח אודות אירועים  , של האתר

היעדר רשומת בדיקה יומית של  , ופציעות
או כל רשומה אחרת בכפוף  /חפירות ו

 .  לדרישות החוק או החוזה

הפחתה בגין פערים עבור כל יום  
הפנקס  "בתהליך הניהול של 

החל ביום ההתחלה של  ", הכללי 
ועד לחודש לאחר יום  הפרויקט ה

עבור כל   הפרויקטההתחלה של ה 
 ח ליום " ש  2,000 -אתר עבודה 

 
הפחתה בגין פערים עבור כל יום 

הפנקס  "בתהליך הניהול של 
חודש אחד לאחר מועד  ", הכללי 

עבור כל   הפרויקטההתחלה של ה 
 ח ליום " ש  5,000 -אתר עבודה 

 
הפחתה בגין פערים עבור כל יום 

הפנקס  "בתהליך הניהול של 
חודשיים לאחר מועד  ", הכללי 

עבור כל   הפרויקטההתחלה של ה 
 ח ליום " ש 10,000 -אתר עבודה 

הממונה מטעם הקבלן  עבודה מנהל ה . 4
נעדר בתחילת  "(  מבצע הבנייה)" ראשיה

או מנהל הבטיחות המוסמך  /המשמרת ו
הקבלן הראשי / מבצע ידי -שמונה על

ומחזיק בהסמכה תקפה עבור    הבנייה
 . הכשרה ובנייה נעדר בתחילת המשמרת

הפרה של היעדרות ראשונה   הוראה להפסקת עבודה   
  10,000 -עבור כל אתר עבודה 

 ח להפרה  " ש
 

הפרה שניה או הפרה חוזרת  
ח  " ש 50,000 -באותו אתר 

 להפרה 

או הסמכה  / או היתר אישור ו/היעדר רישיון ו . 5
או ביטוח תקף בכפוף לחוקים או  /נדרשת ו
 : כולל ללא הגבלה, לתקנות 

הסמכה של מפעיל ציוד  /רישיון תקף. 1
 נהג , עניבן, אתת, בנייה כבד

כתב מינוי מטעם הקבלן הכללי אשר  . 2
 מתיר הפעלה של מכונת הרמה  

אישור עבודה בגובה והיתר הסמכה  . 3
 . עבור עובדים המבצעים עבודות בגבהים

או הסמכה אחרת  /או אישור ו/כל רישיון ו. 4
שנדרשת לפי התחיקה הנוגעת לאתר  

 הבנייה  

הוראה להפסקת עבודה  
עבור פעילות ספציפית  

או הוראה  /באתר העבודה ו 
להפסקת עבודה עבור  

 הרכב הספציפי  

הפרה ראשונה של כל אתר בניה 
או רכב  /ח לעובד ו" ש 1,000 -

כתב  / רישיון/הסמכה /ללא אישור
 מינוי 

 
הפרה שניה או חזרת לאתר בניה 

או רכב  /ח לעובד ו" ש 10,000 -
כתב  / רישיון/הסמכה /ללא אישור

 מינוי 

או  /מורשהידי אדם לא -הפעלה של עגורן על 6
 מוסמך   ידי מפעיל עגורנים- שלא על

לא לפי הרשויות המתאימות או החוקים  
או מפעיל עגורנים  /ו , והתקנות הרלוונטיים

שאינו מבצע את הבדיקה היומית לפני  
תחילת הפעילות של העגורן כנדרש בחוק  

או הפעלה של העגורן בתנאי  /ו,  או בתקנה
צוע  מזג אוויר קיצון מבלי להיוועץ באנשי מק

או הפעלה  /או אחראי הבטיחות ו/טכניים ו
של העגורן מבלי שתתקיים בדיקה רבעונית  

או  /ידי חשמלאי מוסמך נדרש בחוק ו-על
 . הרלוונטיים או בנהלים/בתקן ו

הוראה של הפסקת עבודה  
עבור פעילות ספציפית  

או הוראת  /באתר העבודה ו 
הפסקת עבודה עבור  

 .  העגורן הספציפי

אתר  הפרה ראשונה מצד 
ח על כל  " ש  5,000 -העבודה 

 .  עגורנים מפעיל
  
 

הפרה שניה או חוזרת מצד אתר 
ח על כל  " ש 10,000 -העבודה 

 .  מפעיל עגורנים
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# 

אפשרות המעסיק  נושא בטיחותי
להנפיק הוראת  

  עבודה עצירת

סכום הפיצויים  
 (ח"ש) המוסכמים

ביצוע טעינת עומסים שלא בכפוף לתכנית   . 7
או הנוהל  /ההרמה שהוגדרה בהתאם לחוק ו

או הוראות הלקוח או הוראותיהם של  /ו
או ביצוע  /גורמים אחרים מטעם הלקוח ו

עבודת העברה של מטענים תוך שימוש  
או התקן תלייה לא  /בהתקן תלייה פגום ו

 .  חוקי

הוראה של הפסקת עבודה  
עבור פעילות ספציפית  

או הוראת  /באתר העבודה ו 
הפסקת עבודה עבור  

 .  העגורן הספציפי

הפרה ראשונה מצד אתר  
ח על כל  " ש  5,000 -העבודה 

 .  מפעיל עגורנים
  
 

או חוזרת מצד אתר הפרה שניה 
ח על כל  " ש 10,000 -העבודה 

 .  מפעיל עגורנים

התקני  , ביצוע עבודה באמצעות ציוד הרמה .  8
קולטי אוויר וכל מתקן אחר שפג  , הרמה

או ללא הסמכה מתאימה  /תוקף הסמכותיו ו
בודק  )" מטעם הבעלים המורשה המתאים 

אשר כפוף לבדיקה תקופתית על  "(, מוסמך 
לרבות התקנים  ) או נוהל רגולטורי /פי חוק ו

או ביצוע שינוי מבני בציוד  /ו( חשמליים
כלי  , ציוד הרמה, עגורנים, בנייה כבד

קולטי אוויר וכל מתקן אחר שכפוף  , הרמה
לבדיקה תקופתית ואשר פג תוקף 

או ללא הסמכה מתאימה מצד  /הסמכותיו ו 
בודק )" הבעלים המורשה המתאים 

או לנוהל  /אשר כפוף לחוק ו "(, מוסמך 
 או ללא אישור נאות /ו , רגולטורי

במצב שבו הציוד נמצא  
 בעבודה 

הפסק את הפעילות  
הספציפית באתר העבודה  

או את פעילות הציוד שבו  /ו
 נעשה שימוש  

   עבור ציוד שהיה בשימוש
הפרה ראשונה עבור כל אתר  

ח על כל  " ש  5,000 -עבודה 
או  /היעדר הסמכה נאותה ו
 הסמכה שאינה תקפה   

   
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

ח על  " ש 10,000 -אתר עבודה 
או  /כל היעדר הסמכה נאותה ו

 הסמכה שאינה תקפה   
 

 עבור ציוד שאינו בשימוש  
הפרה ראשונה עבור כל אתר  

ח על כל  " ש  2,000 -עבודה 
או  /היעדר הסמכה נאותה ו
 הסמכה שאינה תקפה   

   
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

ח על כל " ש  5,000 -אתר עבודה 
או  /היעדר הסמכה נאותה ו
 הסמכה שאינה תקפה   

 

או כל שילוט אחר  /היעדר שילוט בטיחות ו .  9
או בשפת העובדים באתר שקיומו  /בעברית ו

או כל שילוט אחר שקיומו  /נדרש על פי חוק ו
או היעדר פרסום של  /ו,  נדרש בחוזה

או בשפת  /הוראות תפעול בעברית ו
שקיומו נדרש על פי חוק  , העובדים באתר

 בחוזה  או כל תנאי אחר שקיומו נדרש/ו

הפרה ראשונה עבור כל אתר   
ח על כל  " ש  1,000 -עבודה 
 בטיחות  שילוט

 
הפרה שניה או הפרה חוזרת  

ח על " ש 10,000 -עבור כל אתר 
 כל שילוט בטיחות 

או היעדר תאורת  /והיעדר תאורת עבודה   .  10
או  /עבודה שמאפשרת עבודה בלילה ו

 או תקנה  /שנדרשת על פי חוק ו

הפרה ראשונה עבור כל אתר   
ח עבור כל  " ש  5,000 -עבודה 

 אזור עבודה  
 

הפרה שניה או הפרה חוזרת בכל  
ח עבור כל  " ש 10,000 -אתר 

 אזור עבודה  

היעדר סגירת ממצאים בדוחות הבטיחות   .  11
או כל  /גורם מפקח מטעם הלקוח וידי -על

גורם הפועל מטעמו של הלקוח ושאינו  
שמופיעים  " הנושאים הנבדקים "ברשימת 

 . בטבלת ההפחתות שלעיל

אי השלמת הטיפול בממצאי   
הבטיחות בכפוף ללוח הזמנים  

 . שמוגדר בדוח
ח עבור כל אתר בגין  " ש  10,000

החל ביום  ,  כל יום של סטייה
  הראשון ועד ליום השביעי

 . הסטייה של
 

החל ביום השביעי של הסטייה  
 . ח ליום" ש 25,000ולאחר מכן 
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# 

אפשרות המעסיק  נושא בטיחותי
להנפיק הוראת  

  עבודה עצירת

סכום הפיצויים  
 (ח"ש) המוסכמים

היעדר רישום של תאונות ופציעות קשורות   . 12
או של אירועי  /עבודה שהתרחשו באתר ו

או אי דיווח לאחראי  /ו " כמעט תאונה " 
אירוע  "או  /ו"  תאונה " העובדים בנוגע ל 

כפי שהם  "  מחלה תעסוקתית" או /ו"  מסוכן 
  24בתוך פרק זמן של  , מוגדרים על פי חוק

 . שעות

הפרה ראשונה עבור כל אתר   
 עבודה 

ח עבור כל אירוע  " ש  10,000  
 או פציעה  /ו

הפרה שניה או חוזרת עבור כל  
ח  " ש 25,000 -אתר עבודה 

 או פציעה /לאירוע ו

"  תאונה"או נציגיו בנוגע ל/אי דיווח ללקוח ו . 13
מחלה  " או / ו" אירוע מסוכן " או  /ו , או פציעה/ו

כפי שהם מוגדרים על פי חוק "  תעסוקתית
 . או בדרישות החוזה/ו

אי דיווח אודות כל אירוע בכל   
החל בתאריך  , אתר עבודה 
שעות לאחר מכן  48האירוע ועד 

-  
 . ח לאירוע " ש 5,000

 
אי דיווח אודות כל אירוע בכל  

במשך פרק זמן של , אתר עבודה 
   -שעות מתאריך האירוע  48

 . ח ליום" ש  10,000
 

אי השלמה של דוח חקירה מלא  
החל ביום  ,  ואי הגשתו ללקוח

האירוע ועד לפרק זמן של שבוע  
ח עבור  " ש  25,000 -אחד 

 . אירוע כל

אי שימוש בהיתרי הבטיחות לפני ביצוע   .  14
עבודות בסיכון גבוה המחייבות אישור  

ת אחרת  או של כל רשו/מוקדם של הלקוח ו
.  או בכפוף לנוהל הרגולטורי/מתוקף החוק ו

אי הנפקה של היתר בטיחות בגין הפעולות  
כניסה  , חפירות , הרמת מטענים: הבאות 

(, לרבות ריתוך והשחזה) למתחם סגור 
,  עבודה בסביבה נפיצה, עבודה בגובה

של מכונות    Tag Out-ו Lock Outפעילות 
קרינה  (,  LOTO)או מערכות נדרשות /ו

הפעלה של מנוע בעירה  , מייננת ולא מייננת 
השבתה  (,  גידור, התראות , במתחם סגור

,  או חול /התזת מים ו, של מערכות אנרגיה
עבודה על מסילת  , פתיחת צנרת בקו חי

או ביטול הדרישה להיתר  /רכבת פעילה ו 
או לתכנית  /אינה מבוצעת בכפוף לחוק ו

או  /או הבודק מטעם היזם ו/ניהול הבטיחות ו
כולל עבודות חמות שמצריכות  , יג מטעמונצ

במהלך ביצוע  " תצפית שרפות " שימוש ב 
 . העבודה

הוראת הפסקת עבודה  
עבור הפעילות הספציפית  

 . באתר העבודה

הפרה ראשונה עבור כל אתר  
 עבודה 

 ח להיתר " ש 5,000  
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

  10,000 -אתר עבודה 
 להיתר  ח" ש

עם העובדים בנוגע  אי שיתוף מידע  . 15
ידי איש  - לסיכונים כלליים וספציפיים על

אי העברת סיכום לעובדים  , מקצוע מתאים
בנוגע לפרטי ההדרכה וכן אי ניהול רשומות  

 .  הדרכה של החניכים
אי ביצוע סקירת סכנות יומית באתר  

או בתחילת  /בתחילתו של יום העבודה ו
 .  המשמרת וחוסר תיעוד של ממצאי הסקר

 ( ביקורת יומית,  בטיחותשיחות )

הוראת הפסקת עבודה  
עבור הפעילות הספציפית  

או עבור  /באתר העבודה ו 
 .  העובד הספציפי

הפרה ראשונה עבור כל אתר  
 עבודה 

 ח לעובד " ש 1,000  
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

 ח לעובד" ש  2,000 -אתר עבודה 
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# 

אפשרות המעסיק  נושא בטיחותי
להנפיק הוראת  

  עבודה עצירת

סכום הפיצויים  
 (ח"ש) המוסכמים

אי ביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות עבור   .  16
 כנדרש על פי חוק ,  עובדי האתר

הפרה ראשונה עבור כל אתר   
 עבודה 

 ח לעובד " ש 1,000  
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

 ח לעובד" ש  2,000 -אתר עבודה 

היעדר ערכה של עזרה ראשונה באתר וכן   . 17
שמוסמך להגיש  )אי מינוי אחראי מיומן 

אשר יפקח על ערכת  ( עזרה ראשונה
בחוק ובתקנות   העזרה הראשונה כנדרש

או  /עובדים או יותר ו 50באתר שבו  , שונות
 .  עובדים 50-באתר שבו הצפי הוא ליותר מ

הפרה ראשונה עבור כל   
 עבודה  אתר

 ח להפרה " ש 1,000  
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

ח  " ש  2,000 -אתר עבודה 
 להפרה 

היעדר ציוד כיבוי אש שנדרש על פי חוק   . 18
נציבות הכבאות וההצלה  או ההנחיות של  /ו

או גילוי העובד כי ציוד ששימש /הארצית ו
ידי אדם - לכיבוי שרפות לא נבדק על

כנדרש בכפוף  , לרבות מטפי האש,  מורשה
או לדרישות של נציב הכבאות  /לחוק ו

 . וההצלה הארצי

הפרה ראשונה עבור כל אתר   
 עבודה 

ח עבור כל  " ש 1,000  
 כיבוי   אמצעי

עבור כל  הפרה שניה או חוזרת 
ח עבור  " ש  2,000 -אתר עבודה 

 כל אמצעי לכיבוי אש 

כלי  , אי ביצוע בדיקה של מכונות הרמה .  19
ספקי כוח וכל הציוד החשמלי  , הרמה

ידי קבלני המשנה ולא  -שהוכנס לאתר על
 .  ידי מנהל הבנייה הראשי-אושר על

הפרה ראשונה עבור כל   
 עבודה  אתר

 ח לפריט ציוד  " ש 1,000  
הפרה שניה או חוזרת עבור כל  

ח עבור  " ש  2,000 -אתר עבודה 
 כל פריט ציוד 

אי ביצוע בדיקה יסודית מדי שלושה  .  20
ידי אדם מיומן  - חודשים של ציוד האתר על

או אי סימון הציוד  /בכפוף לחוק ולתקנות ו
צבע  -בכפוף לקידוד הצבע לפי חודשים 

 .  שונה עבור כל רבעון
כולל ללא  , צע בדיקה של הציוד הבאיש לב

,  אבזרי הרמה, מכונות הרמה: הגבלה
קולטי אוויר וכל ציוד אחר המצריך בדיקה  

פריטים שונים של ציוד  ,  של אדם מוסמך
ציוד  (, ידי חשמלאי מוסמך-על)חשמלי 

לכיבוי אש לרבות סוגים שונים של מערות  
 . סולמות מכל הסוגים, כיבוי אש

ל  הפרה ראשונה עבור כ 
 עבודה  אתר

ח עבור כל פריט ציוד " ש 1,000  
 שלא נבדק  

הפרה שניה או חוזרת עבור כל  
ח עבור  " ש  2,000 -אתר עבודה 

 . כל פריט ציוד שלא נבדק

שנים   10הפעלת מכונות שגילן עולה על   . 21
ללא אישור מוקדם של האחראי  

 . הלקוח מטעם

הפרה ראשונה עבור כל אתר   
ח עבור כל  " ש  10,000 -עבודה 

מכונה שהופעלה ואשר גילה  
מבלי שניתן  , שנים 10עולה על  

 . אישור מראש מטעם הלקוח 
 

הפרה שניה או חוזרת עבור כל  
אתר עבודה בגין אותה מכונה  

שנים ואשר   10שגילה עולה על 
הופעלה ללא אישור מראש מטעם 

ם עבור ח ליו" ש  50,000 -הלקוח 
 כל מכונה 

 

 
  



  

 מבצע בנייה /עבור קבלן ראשי -מדריך בטיחות גהות ואיכות סביבה 
 

 47מתוך  47 עמוד אגף בטיחות וביטחון נת"ע             #984544

 

 בריאות תעסוקתית מדיניות בטיחות ו A נספח

 בריאות תעסוקתיתבטיחות ו

 של תל אביב   

 בריאות תעסוקתיתמדיניות בטיחות ו

היא להבטיח את הטמעת הפעולות הבאות במהלך התכנון, הקבלן הראשי / מבצע הבנייה  מדיניות  
 בתל אביב:הרכבת הקלה  הפרויקטהבנייה, הבדיקה וההכנסה לשירות של 

(, שתעמוד בדרישות של  H&S) בריאות תעסוקתיתניהול מערכת אפקטיבית של בטיחות ו •

אל,  של מדינת ישר בריאות תעסוקתיתמדיניות זו ושל התחיקה הקיימת בתחום הבטיחות וה

 ואף תעלה עליהן. 

 ואיכות הסביבה בריאות תעסוקתיתבטיחות, הלממונה/מנהל הציות  •

 של כלל האנשים שמושפעים מן העבודות. בריאות תעסוקתיתשמירה על הבטיחות וה •

 זיהוי שיטות עבודה בטוחות ואמצעים לבקרת סיכונים. •

של נת"ע   הפרויקטהבטחת המחויבות של ההנהלה ושל כל האנשים שעובדים במסגרת  •

 .בריאות תעסוקתיתלשיפור מתמשך בתחום הבטיחות וה

 .בריאות תעסוקתיתשיפור התקשורת והתגמולים על ביצועים נאותים בתחום הבטיחות וה •

העובדים וכן  , שיובהרו לכלל בריאות תעסוקתיתהגדרת יעדים שנתיים בתחום הבטיחות וה •

 ניטור ודיווח אודות התקדמות.

כחלק משיטות עבודה נאותות של   בריאות תעסוקתיתשיפור מתמשך של ביצועי הבטיחות וה •

 . הפרויקטה

בריאות בדיקת ההטמעה האפקטיבית של הציפיות שהוגדרו עבור מערכות ניהול הבטיחות וה •

 .הפרויקטשל ה תעסוקתית

סדר היום של כל פגישות ההנהלה, תוך חלק מל וקתיתבריאות תעסהפיכת נושא הבטיחות וה •

הקפדה שחשיבותו תהא זהה לזו של נושאים מבצעיים אחרים וקידום הבטיחות כגורם בלתי  

 נפרד מכל פעילותנו. 

יהיו מודעים לעקרונות של מדיניות  הפרויקטהקפדה על כך שכל האנשים שעובדים במסגרת  •

 זו, יבינו אותם ויעבדו בכפוף להם.

 רה שנתית של מדיניות זו.סקי •

 

 הפרויקט יעדי ה 

 החודש הבאים.  12אפס מקרי מוות במהלך  •

 שעות עבודה.  100,000על כל  1-שמירה על תדירות תאונות בשיעור הפחות מ •

 שיפור מתמשך של תרבות הבטיחות, אשר תימדד באמצעות סקרים שנתיים.  •

לאורך מחזור   בריאות תעסוקתיתבגין הפרות של בטיחות ו היעדר תביעות וקנסות כנגד נת"ע •
 . הפרויקטה החיים של

 

 _________________  ___________________________  על החתום:

 תאריך תחילת הפרויקט                                          הקבלן הראשי / מבצע הבנייה                          



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –ע "תנ  

 

 

 

 

 

 
 

 מוקדמות -מפרט טכני מיוחד  – 3כרך 
נספח בטיחות בתנועה קבלן ראשי מבצע : 6.2פרק 

 (העברת תנועהנוהל כן ו) הבנייה
 



 

                   
 

  - ע"נת
 נתיבי תחבורה עירוניים 

 להסעת המונים בע"מ

 5885849, חולון  26הרוקמים 
 A בנייןעזריאלי,  מרכז

 03-7243001פקס.  03-7243000טל. 

 nta@nta.co.il 

 1068976# DMS  

 

 חברת נת"ע  –בטיחות בתנועה  נספח

 בתנועה בטיחות .1

 כללי 1.1

 הקבלן על חלה ,העבודה באתר תאונות ומניעת הבטיחות נושאי לכל המלאה האחריות  .א
 הראשי הקבלן "או "הקבלן: "להלןהראשי / מבצע הבנייה 

 –נת"ע  : "להלן( בחברה בטיחות מחלקת ממנהל מקיף בטיחות תדרוך לקבל הקבלן על .ב
 הנת"ע. במשרדי יתבצע התדרוך. עבודה תחילת לפני )"נתיבי תחבורה עירוניים

 הבטיחות להסדרת הקורס בוגר שהינו כחוק מוסמך עבודה מנהל למנות הקבלן אחריות .ג
 . החברה מטעם סלילה באתרי

 צו קבלת ממועד ימים  7תוך ו/או אגף בטיחות וביטחון  הפרויקט למנהל יעביר הקבלן
 התנועה להסדרת ההסמכה ותעודות המוסמך העבודה מנהל של שמו את עבודה התחלת

 .אישור לצורך

 שיבושים שניתן ככל למנוע מנת על הנדרשים הבטיחות אמצעי בכל לנקוט הקבלן על .ד
 .לתנועה והפרעות

 בטוחה זמנית תאורה לקיום אחראי יהיה הקבלן, דרך תאורת אין העבודה ובאתר במידה .ה
 באתר הפעילות כל של בטיחותי לביצוע המספיקה בעוצמה תהיה ורההתא .באתר ותקינה

 שעומד היכן הפעילות אזור במבואות תתוקן הזמנית התאורה כי ,לוודא יש . ובלילה ביום
 .עצמה הפעילות באזור וכן התנועה פקח

  .בלילה המעשית הפעלתו טרם ,יום באור תיבדק הלילה תאורת תקינות .ו

 לוח ראה זה לעניין .שימצאו בטיחות ליקויי בגין כספיים ניכויים תפעיל חברת נת"ע .ז
 .'א כנספח ב"המצ העבודה באתרי לליקויים הכספים הניכויים

 של וסיומו בתחילת ,העבודה באתר בטיחות ליקויי לאיתור סריקה לבצע הקבלן באחריות .ח
  :םהבאי הסעיפים י"עפ העבודה ביומן הקבלן י"ע יירשם הסריקה ביצוע .עבודה יום כל

 הסריקה ושעת תאריך •

 המפגע •

 צילום אופן הטיפול (כולל מועד לתיקון הליקוי) •

אחת לשבוע יבוצע פיקוח ע"י נציג מנהל הפרויקט  –פיקוח בקרה ותיקון ליקויים   ח.   
 .שעות 48בכל אתר, גורמי התחנה הנדרשים לטפל בתיקון הליקויים תוך 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –ע "נת

 

 

 ותכנית תנועה עבודה היתרי  1.2

 או כל רשות תמרור אחרת   הפרויקט הנחיות רשות תמרור נת"ע  ממנהל לקבל הקבלן על
  'ומס מדויק מיקום העבודה, סוג :את ויכלול באתר אשר,יימצא העבודה תחילת לפני         

 . התנועה הסדר תכנית/התרשים          
 .נת"ע ומשטרת ישראל, רשות תמרור תנאי פי על לפעול מתחייב הקבלן

א באופן רציף  כי קיימת התאמה בין תכנית התנועה לבין תכנית ארגון על הקבלן לווד
 שערים. ומהות מיקוםהאתר בדגש על שלבי העברות תנועה, 

 בטיחות ואמצעי תמרור שילוט, 1.3

 ,שילוט להציב הקבלן על העבודה אתר בתחום מרבית בטיחות רמת על לשמור מנת על .א
 הפרויקט מנהל , ודרישותיצועהב שלבי לתוכניות בהתאם בטיחות ואמצעי תמרור 
 ככל שיידרש.ובטיחות נת"ע, אם ומנהל  

 
 1.1חלק  הישראלי התקן את תואמים יהיו העבודה באתר שיוצבו התמרורים כל .ב
 (תמרורים) 1.2חלק  2247(מחזירי אור) ותקן ישראלי מס'  

 המאושרות והנחיות בתקנות למוגדר בהתאם יהיו הצבתם ואופן התמרורים גודל .ג
 תנועה להסדרי והמדריך התמרורים לוח – התעבורה תקנות -תמרורים  בתלהצ 
 משולש מ'ס  80קוטר עגול( המעודכנת במהדורתו המאושר בדרכים עבודות באתרי 
 .)מ'ס 120 צלע אורך 

 ס"מ אינו מאושר לשימוש! 50בגובה  931תמרור  .ד

 
 הבטיחות ומעקות הבטיחות ואביזרי ההתקנים, התמרורים שכל לוודא הקבלן על .ה
  הבין הועדה י"ע המאושרים המוצרים ברשימת מופיעים באתר ידו על המוצבים 
 .הוועדה י"ע לעת מעת המופצת ,ובטיחות תנועה להתקני משרדית 

 תואם יהיה העגלה מבנה מהבהב נייד לוח ,נגררת חץ בעגלת שימוש הדורשות בעבודות .ו
 משרדית הבין הועדה י"ע רהמאוש – מהבהב נייד ללוח כללי במפרט המוגדר למבנה 
 .ובטיחות תנועה להתקני 

 ללוח בנוסף ,להציב דרישה ותהיה יכול ניידות שבעבודות לכך הקבלן לב תשומתל .ז
הוועדה  י"ע המאושר לתקן למפרט העונה נייד אנרגיה סופג), חץ (עגלת הנייד המהבהב 
 .ובטיחות תנועה להתקני הבין משרדית 

 הקבלן מטעם המועסקים המשנה קבלני על גם חל הז בסעיף האמור כל כי ,מובהר .ח
 (מבצע הבנייה). הראשי הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי משנה קבלני בהעסקת ואין 

 הבטיחות ממונה או הבטיחות קבלן החלפת את בכתב לדרוש רשאית חברת נת"ע .ט
 ,השילוט הצבת ואופן באיכות חריגות סטיות ,לקוי תפקוד בעקבות זה מטעמו ובכלל 
 .הבטיחות ואביזרי התמרור 

  אותו לתחזק הקבלן על חובה חלה ,התנועה הסדרי תוכניות לפי השילוט הצבת לאחר .י
 .באתר בטיחותי סיכון ייגרם שבו מצב בכל או כך בגין נוסף חיוב יהיה ולא העת כל 

   יכלול אשרלפני תחילת העבודה  לעובדיו תדריך לבצע הקבלן מטעם העבודה מנהל על .כ
 :הבאים הנושאים שלושת את פחותל      

 מהות ביצוע העבודה.  1

 בטיחות בעבודה .2

 בטיחות בתנועה .3
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 יועץ בטיחות בתנועה 1.4

לכל יועץ בטיחות בתנועה מטעם הקבלן ינחה מקצועית ויפקח על הבטיחות בתנועה  .א
ישיבת התארגנות טרם ביצוע (בשיתוף משטרה / פקחי שלבים הבאים: פחות לה

 דים, שלב הפריסה, העברות צד, שלבתדריך לעובבטיחות) תנועה וחברת אבזרי 
 . הקיפול

ת לשבוע סיור בטיחות חיועץ בטיחות בתנועה מטעם הקבלן יבצע לכל הפחות א .ב
 בתנועה ויפיץ את ממצאיו.

   :יועץ בטיחות בתנועה מטעם הקבלןנוכחות  .ג
 עליועץ הבטיחות בתנועה יהיה נוכח בשטח כל משך העבודה ויפקח תנועתית  

 הבאות:הפעילויות 

  . העברות התנועה והסדרי תנועה מורכבים •

מנהל הפרויקט ו/או נציגי אגף הבטיחות תקבע עלפי (מורכבות הסדר התנועה 
 והביטחון של נת"ע) . 

במקרים בהם העבודה מתבצעת עלפי תרשימים גנריים יועץ הבטיחות בתנועה  •
כי הצוותים בשטח  פריסה ויוודא מטעם הקבלן יהיה נוכח בשלב התדריך +

 אופן הביצוע הנדרש.בטיחות הרלוונטיים והבנושאי  בקיאים 

 

 הכוונת התנועה  1.5

 התנועה והעברת ופיתוח שיקום ,עבודות ביצוע לצורך תנועה מסלול או/ו נתיב סגירת .א
 שהוסמך ,בשכר תנועה פקחי או שוטרים העסקת מחייבת ,זמני באופן חילופי למסלול
 .ןדי י"עפ תנועה להכווין

 .לכך הוסמך שלא מי י"ע תנועה בהכוונת מוחלט איסור חל .ב

 בוגר יהיה האבטחה קבוצת צוות ראש .עובדים  3לפחות ימנה ,כאמור האבטחה צוות .ג
 .שמו על תקפה תעודה בעל ,סלילה אתרי לאבטחת קורס

 ולאחר הביצוע שלבי תוכניות י"עפ תעשה זמני למסלול תנועה העברת-מעקף ביצוע .ד
 תנועה העברת לנוהל בהתאם להכ ,הפרויקט מתכנן ובאישור ישראל תמשטר עם תאום

ת (חוברת תרשימים עירוניו בדרכים תמרורים להצבת המדריך י"ועפ המעודכן
 .המעודכנת במהדורתו המאושר נת"ע) -מאושרת ב

  מנהל בנוכחות רק תעשה תנועה פקחי או/ו שוטרים הפעלת הדורשת עבודה ביצוע .ה
 .העבודה באתר ידו על סמךשהו מי או/ו פרויקטה

 בכל כניסה ויציאה מתחום האתר יוצבו פקחי תנועה, בכל זמן פעילות באתר. .ו

 רצ"ב נספח העברת תנועה, רשות תמרור נת"ע. .ז
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 בטיחות ליקויי בשל עבודה הפסקת  1.6

 הינו זה מקרה דעתו שקול לפי אם ,הבאים במקרים ,עבודה הפסקת על יורה פ"נהמ 1.5.1
 :באתר העובדים או/ו הדרך למשתמשי סכנה המהווה ,בטיחותי ליקוי

  ליקויים באתר ישנם לפיו), הבטיחות אגף מטעם( בטיחות יועץ ח"דו קיבל כאשר .א
 לאי פועל אינו או/ו הראוי באופן אליהם מתייחס אינו הקבלן אשר ,חוזרים

 .הישנותם

 של שוטף במהלך או, בוקר בכל לבצע באחריותו, היומי הסיור במסגרת אשרכ .ב
 למשתמשי סכנה מהווה דעתו שקול י"עפ שרא ,בטיחותי ליקוי יתגלה ,ההעבוד
 .באתר לעובדים או/ו הדרך

 .החברה של בטיחות ממונה או/ו נת"ע בטיחות מחלקת מנהל הנחיית י"עפ .ג

 .פ"עב מיידי באופן לקבלן פ"מנה ידי על תימסר העבודה הפסקת על הדיווח 1.5.2
 המתנהל הבטיחות ובתיק העבודה ןביומ האמורה הנחייה את פ"מנה רשוםי ,במקביל

האתר  למנהל )טלפונית( פ"ובע בכתב הודעה פ"מנה ימסור ,כן מוכ .באתר ידו על
 בטיחות של חברת נת"ע. וממונה בטיחות מחלקת הלמנ ,הקבלן המבצע ,רלוונטיה
 

 שהוסר כזה אופןב ,בליקוי טיפל שהקבלן ווידא פ"שמנה לאחר תיעשה לעבודה החזרה  1.5.3
 .האתר עובדי או/ו הדרך למשתמשי חותיהבטי הסיכון

חזרה לעבודה תימסר ע"י מנה"פ בכתב וטלפונית למנהל האתר, הקבלן המבצע, מנהל 
 מחלקת בטיחות של חברת נת"ע כמו כן, מנה"פ ירשום על כך הערה ביומן העבודה.

 י"עפ בליקוי מיידי באופן מלטפל הקבלן את פוטרת אינה העבודה הפסקת עצם 1.5.4
 י"עפ ,הבטיחותי בליקוי לטיפול מיידי באופן יפעל לא שהקבלן במקרה .פ"מנה הנחיות
 ,כן כמו. החוזה להוראות בהתאם ,חלופי קבלן להפעלת פ"מנה יפעל ,פ"מנה הנחיות

של חברת  טיחותאגף ומנהל מחלקת הב ולמנהל לקבלן המבצע פ"מנה כך על ידווח
 .נת"ע
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 ניכויים בגין ליקויים  1.7
  מציג את לוח הניכויים הכספיים לליקויים באמצעי בטיחות, או בדרישות נספח א' להלן    

 הבטיחות, באתר העבודה.

 נספח א'                                                    

 לוח ניכויים כספיים ללקויים באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה

לא תקני/ לא  פגום חסר תאור מס"ד
נוהל מפרט עפ"י 

 נתיבי ישראל

 בטיחות בתנועה 

 1,200₪ 400₪ 1,000₪ (ליח') תמרורי אזהרה 1

 תמרורי הוריה 2

 (ליח')

1,200₪ 1,000₪ 1,400₪ 

 תמרורי מודיעין 3

 (ליח')

400₪ 300₪ 500₪ 

 500₪ 200₪ 400₪ 930ו/או  929תמרורי  4

סימונים על הכביש (ד' בלוח תמרורים) כולל  5
כולל מדבקות לפי  –שטחי הפרדה קווי אורך ו

 מ"א

500₪ 500₪ 500₪ 

יח' סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות  6
 אור לצורך סימון לפי יח'

1,200₪ 1,000₪ 1,300₪ 

מחיקת צבע בהתאם לנוהל החברה הלאומית  7
 לפי מ"א

1,500₪ 0 1,500₪ 

 15,000₪ 0 0 השארת "מדרגה" לאורך ולרוחב הדרך (ליח') 8

 1,200₪ 750₪ 1,000₪ (ליח') 932, תמרור נסים מהבהביםפ 9

 600₪ 400₪ 500₪ כפול (מחסום הכוונה) 929תמרור  10

חצובה למתקן ולתמרורים + בסיס חצובה  11
 (תושבת גומי) (ליח')

500₪ 500₪ 1,000₪ 

 1,000₪ 400₪ 500₪ מעקה בטיחות זמני לפי מ"א 12

' קצה אי שימוש ביח –מעקה בטיחות זמני  13
 (ליח')

5,000₪ 4,000₪ 4,000₪ 

אי שימוש במחזירי אור  –מעקה בטיחות זמני  14
 (ליח')

200₪ 75₪ 300₪ 

 300₪ 200₪ 300₪ (ליח') 931 תמרור חרוטים 15

מחסום נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב  16
 934ו/או  933תמרור  עגלת חץ

10,000₪ 5,000₪ 4,000₪ 
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לא תקני/ לא  פגום חסר תאור מס"ד
נוהל מפרט עפ"י 

 נתיבי ישראל

עבודה מלוכלך בבוץ יציאת כלי רכב מאתר ה 17
 בגלגלים ו/ או בתא מטען

או שסביבת האתר מלוכלכת מבוץ כתוצאה 
 מתנועת כלים לא שטופים

700₪ 

 

 

  200₪ 500₪ קיום תאורה זמנית באתר 18

 הפעלת שערי האתר בניגוד להנחיות נת"ע  19

 לכל דווח

1,000 ₪ 

איחור בסיום העבודה המאושר בהיתר, לכל  20
 1,000₪ שעה 

 

 

 הערות לנספח א': 

 בתקופת ההתארגנות תינתן אזהרה לתיקון הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי. .1

 טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה. .2

אין בהפעלת הניכווים שבטבלה כדי לגרוע מזכותה של חברת נת"ע או מנהל הפרויקט  .3
 להורות על הפסקת עבודה.

 הפסקת עבודה.ויובהר, כי ניכויים אלו יבוצעו בנוסף ל

 יובהר, כי תמרורים פגומים צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור / נקי. .4

 לא תוקן. הכספי הוא עבור כל יום בו הליקויהניכוי  .5

 עובדים בצוות. 3צוות אבטחה חייב לכלול מינימום  .6

 לוח ניכויים יעודכן מעת לעת ע"י ר' אגף הבטיחות בתחום נת"ע. .7

 

 
 בטיחות בעבודה .2

 נספח בטיחות ראה 
 "מדריך בטיחות ובריאות תעסוקתית קבלן ראשי / מבצע הבנייה" 
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 כללי  .1

 קבעהמנת לבצע את העברת התנועה בצורה הבטוחה ביותר למשתמשי הדרך   על 1.1

 .התנועה העברתלביצוע  תהליך סדורהחברה 

 העברת תנועה תבוצע בתנאי שהתקיימו כל הוראות נוהל זה. 1.2

 חראי לביצוע תהליךהגורם הא  הואאו מנהל המקטע, לפי העניין,  מנהל הפרויקט   1.3

 העברת התנועה.

מטעם אחראים ה הםסמנכ"ל מערכות וטכנולגיות, לפי העניין, ו סמנכ"ל ביצוע 1.4

 לוודא יישום הוראות נוהל זה.החברה 

 מטרת הנוהל  .2

בכל הנוגע ת יות והסמכויולהגדיר את השיטה, האחריו אנוהל זה הי מטרת 2.1

 העברת תנועה.תהליך לביצוע 

 הגדרות  .3

 בע"מ.להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  – ענת" – "החברה "  3.1

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה   –"מנהל מקטע"    או  " מנהל פרויקט " 3.2

 ואשר סמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

פלינת ציבעל מקצוע מומחה, יועץ מקצועי בדיס –  " המתכנן "   או  " מתכנן תנועה " 3.3

ים בחוזה החברה וסמכויותיו, תפקידו ואחריותו מפורט ל ידיהתנועה, שמונה ע

 ההתקשרות של החברה עימו.

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  –  " קבלן " 3.4

 ואחריותו מפורטים בחוזה הקבלני.

חות מטעם קבלן הבטיאביזרי קבלן משנה לנושא  –  "בטיחות אביזרי קבלן " 3.5

 .לעיל( 3.4)הקבלן הראשי כמוגדר בסעיף  הביצוע של הפרויקט

מנהל מטעם  יועץ – " המקטע / מנהל הפרויקט בטיחות בתנועה מטעם יועץ " 3.6

וכן  תנועהבבטיחות הנושא ל אחראיל ועל ידיאשר מונה  ,המקטע/הפרויקט

 .אושר על ידי מנהל אגף בטיחות וביטחון

)הקבלן הראשי עובד מטעם הקבלן  – " בטיחות בתנועה מטעם הקבלן  "יועץ  3.7

 .תנועהבבטיחות הנושא לאחראי ל ואשר מונה על ידילעיל(  3.4בסעיף  כמוגדר
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   שיטה  .4

 :הבאיםהמרכזיים כולל את השלבים העברת התנועה ביצוע  תהליך 4.1

 ;םמישטח מקדי יסיור 4.1.1

 ;)סימולציה( תנועההישיבה לקראת ביצוע העברת  4.1.2

 .לתנועה הדרך ופתיחת תנועההביצוע העברת  4.1.3

 ם מי שטח מקדי  י ור י ס 4.2

וטרם קיום  לפני המועד המתוכנן להעברת התנועה ובוצעי יםהסיור 4.2.1

 .להלן 4.3הישיבה לקראת ביצוע העברת התנועה, המוגדרת בסעיף 

 ם:  י הכנות לסיור שטח מקד  4.2.2

 :הסיורהמשימות הבאות לפני  יבצע את המקטע/מנהל הפרויקט

  :)להלן יים להעברת התנועהר רלוונטאנשי קש רשימתיכין  .א

 .  (קשר"ה אנשי    רשימת "

מנהל  :הגורמים הבאיםל, לכל הפחות, את לוהרשימה תכ

אביזרי גורמי משטרה, קבלן , נציגי הקבלנים, המקטע/הפרויקט

, המקטע/הפרויקטמנהל  מטעם מפקח ,עבודההבטיחות, מנהל 

רית נציג תחבורה ציבומטעם הקבלן, בעבודה ממונה בטיחות 

(PGL ,)בתנועהבטיחות  יועץ ,יועץ בטיחות בתנועה מטעם הקבלן 

רשויות  נציגי ,, מתכננים רלוונטייםמטעם מנהל הפרויקט

ציג נמנהל קבלן הרמזורים מטעם הפרויקט,   ,מקומיות רלוונטיות

 .נציג קבלן הרמזוריםקשרי קהילה ו

 יזמן אתככל האפשר, , לפני המועד המתוכנן של הסיור ייםשבוע .ב

 .אנשי הקשר רשימתבהתאם ללסיור  רלוונטייםהגורמים ה

 סגירותכנית  ות  ובהן  ,מאושרות  קיום תוכניות הסדרי תנועהיוודא   .ג

 שלב הביצועכנית ות ,(העברת התנועה )הסדרי תנועה למועד

כנית אחרת הרלוונטית ווכן כל תאם ישנן,  כניות רמזוריםותו

  להסדר התנועה.

שלגביהם  ציבוריתהחבורה ים בתשינויל יוודא קיום אישורים .ד

עם  יוודא את התיאוםוכן  התעבורההמפקח על של אישור  נדרש

 .התחבורה הציבוריתנציגי 

מטעם  כל האישורים הנדרשים לביצוע הסדר התנועהוודא קיום י .ה

 –נדרש כאשר לבן -כולל התייחסות לסימון אדום ,רשות התמרור
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ביצוע עבודות נוהל שינוי הסדרי חניה בעת בהתאם לאמור ב"

 .(#1278765) "שות תמרור נת"עתשתית בתחום ר

 מקדים   שטח ביצוע סיור   4.2.3

הרלוונטיים להעברת  הסיור יבוצע בהשתתפות כל הגורמים .א

 . לעילב'  4.2.2 בסעיףהתנועה, כפי שהוגדרו 

 על ידיבהצגת סקר הסיכונים לקראת העברת התנועה  הסיור יחל .ב

בטיחות בעבודה עץ הויו מטעם הקבלן בתנועה הבטיחותיועץ 

 .מטעם הקבלן

את לעבור על התוכניות ולרשום בו במהלך הסיור על המשתתפים  .ג

התייחסותם לגבי כל שלב ושלב וכן לאתר ליקויים והשלמות 

 ביותר.  הבטיחותיתלביצוע העברת התנועה בצורה  ותנדרשה

כניות, יחזיר מנהל והתאמות בת-אי יתגלובמקרה ש .ד

למתכנן, לצורך תיקון והתאמה, ות כניואת הת המקטע/הפרויקט

. במידת האפשרמוקדם ככל תקיים יש לסיור חוזרויקבע מועד 

כניות יאושרו ווהת המשטרההצורך תבוצע התייעצות חוזרת עם 

 הרלוונטיים. םגורמיה על ידימחדש 

ממועד  שעות 48 עד סיורפרוטוקול  יכין המקטע/מנהל הפרויקט .ה

, לליקויים, לתוצאות הסיור . הפרוטוקול יכלול התייחסותהסיור

התאמות הדורשים טיפול וכן למשימות אחרות -השלמות ואי

  הנדרשות לביצוע עד למועד העברת התנועה.

יקבע לו"ז ואחראי לכל משימה  המקטע/מנהל הפרויקט

 בפרוטוקול. 

 :חברהב זמנים לסיור וכן לגורמים הבאיםוהפרוטוקול יופץ למ

מנהל אגף  ,מערכות וטכנולוגיותת נציג חטיב/  ביצוע נציג חטיבת

מחלקת בטיחות מנהל , טחוןיבטיחות ובמנהל אגף  ,רשות תמרור

ומנהל אגף דוברות והסברה או מנהל מחלקת קשרי  בתנועה

 .קהילה
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 )סימולציה(  תנועה  העברת   ביצוע ישיבה לקראת  4.3

או יממה לאחר קבלת תוכניות  העברת התנועה מועדלפני  שעות 48 עד 4.3.1

 ,תנועה(ועד המאוחר מביניהם ביחס למועד העברת החתומות )המ

 רשימת אנשי הקשר בהשתתפותלקיים דיון  מנהל הפרויקט באחריות

 .וגורמים רלוונטיים נוספים במידת הצורך

הכולל  פעילות גאנט בסיס על התנועה העברת אתיציג הקבלן  בדיון 4.3.2

פירוט לוחות זמנים של עבודות מקדימות, עבודות בזמן העברת 

פירוט משאבים וכן   ,נועה ועבודות משלימות לאחר העברת התנועההת

אנשי   רשימתיציג את  הקבלן  כן  . כמו  ומשימות מול העבודות הנדרשות

 .הקשר

כי כל ההנחיות שצוינו בפרוטוקול הסיור  מנהל הפרויקט יבדוק 4.3.3

טרם ביצוע העברת התנועה טופלו על ידי הקבלן, המתכנן או  ונדרשות

 .אחר כל גורם רלוונטי

יפיץ   ,לפני ביצוע העברה התנועהבכל מקרה  ו  ,שעות ממועד הדיון  48עד   4.3.4

ההחלטות  ייכתבו בוש העברת תנועה פרוטוקול  הפרויקט מנהל

 .שהתקבלו

: בחברההפרוטוקול יופץ לרשימת אנשי הקשר וכן לגורמים הבאים 

נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות   /ביצוע    נציג חטיבת

 מנהל מחלקת בטיחות בתנועה ,טחוןיתמרור, מנהל אגף בטיחות וב

 .ומנהל אגף דוברות והסברה

 תנועה  העברת   ביצוע טרום  4.4

העברת ביצוע  לפני  המשימות הבאות    יבצע את  המקטע/הפרויקטמנהל   4.4.1

 :התנועה

 ותנדרשו  תנועההעברת  ה  בפרוטוקולשצוינו    הנחיותהכי כל  יבדוק   .א

המתכנן או כל  ,הקבלן על ידיטופלו טרם ביצוע העברת התנועה 

 גורם רלוונטי אחר.

עד ימסור לרשות המקומית הודעה כללית בדבר העברת התנועה  .ב

המועד . התנועה העברת לביצוע המתוכנן המועד לפני שבוע

 שעות לפני מועד העברת  48המדויק או הודעה על דחייה יישלחו עד  

אנשי  רשימתבהתאם ל ,רלוונטייםהגורמים ה לכלל התנועה

/ נציג  ביצוע חטיבתנציג : בחברההבאים גורמים לוכן  ,הקשר
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, מנהל אגף חטיבת מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות תמרור

מנהל אגף , בתנועה מנהל מחלקת בטיחות, טחוןיבטיחות וב

מנת רחפן הזהאחראי ל, ונציג חטיבת תנועה דוברות והסברה

  .(בהתאם להחלטת חטיבת תנועה)שיוזמן 

סימות יאשר את ההודעה לציבור בדבר העברת התנועה וח .ג

( מול מהנדס התנועה "האיגרת "כבישים הרלוונטיות )להלן ה

 שהכין את התוכנית.

 מבצע את הפעולות הבאות: קהילה קשרי יוודא כי נציג .ד

 ,ת חוליםבי , כגוןלכל גורם רלוונטי סמוך שולח את האיגרת (1)

 וכו'. , מוקד עירונימבני ציבור ,כבאות והצלה ,מד"א

, תנועה  ניביישומווהשינויים בהסדרי התנועה החסימות    עדכון (2)

 ."Waze" כגון

 תנועה העברת    ביצוע  4.5

, נקבעבמועד אשר התנועה העברת יבצע את  המקטע/מנהל הפרויקט 4.5.1

בכפוף לסיום ביצוע כלל בהתאם לתוכניות ולתנאים המאושרים ו

 .העברת התנועהפעילויות הנדרשות הנגזרות מפרוטוקול ה

דעה יוציא מנהל הפרויקט/המקטע הו ,יבכל מקרה של דחייה או שינו 4.5.2

מיידית לרשימת אנשי הקשר וכן יעדכן טלפונית את קשרי קהילה, 

 מנהל מחלקת בטיחות בתנועה ומנהל אגף ביצוע הרלוונטי.

ט/המקטע את מוכנות תנועה יוודא מנהל הפרויקבבוקר יום העברת ה 4.5.3

 כלל הגורמים לביצוע ההעברה.

 המקטע/מנהל הפרויקט באחריות ,תחילת ביצוע העברת התנועהב 4.5.4

 :הפעילויות הבאות לבצע את

בנקודת כל הגורמים המשתתפים בהעברת התנועה לכנס את  .א

 הכינוס.

 בדיקת נוכחות.לערוך  .ב

ע תהליך הביצוגבי  גורמים הנוכחים להאת  לוודא כי הקבלן תדרך   .ג

 תדרוך בטיחות לכלל העובדים.וערך 

 .במלואם יםח האדם הנדרשוהימצאות הציוד וכלוודא  .ד
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רישיונות נהיגה, ראש צוות בטיחות,  –האישורים לבדוק את  .ה

 משטרה, ציוד בטיחותהכניות חתומות ומאושרות, תנאי ות

 .וכיו"ב

עירוני ההחברה וכן למוקד    פניות הציבור שללמוקד    ההודעלהפיץ   .ו

 י על תחילת ביצוע העברת התנועה.רלוונטה

יבצע סיור  המקטע/מנהל הפרויקטלקראת פתיחת הדרך לתנועה,  4.5.5

בטיחות בתנועה היועץ , ניםהקבלנציגי משותף עם מתכנן התנועה, 

 המקטע/מטעם מנהל הפרויקט בתנועה בטיחותה יועץמטעם הקבלן, 

  הבטיחות.אביזרי וקבלן 

של  היאהעברת התנועה  ההחלטה על פתיחת הכביש לתנועה בסיום 4.5.6

 .אום עם המשטרהיבתותתקבל  מתכנן התנועה

פניות יודיע על סיום העברת התנועה למוקד  המקטע/מנהל הפרויקט 4.5.7

 .הציבור של החברה

 המקטע/מנהל הפרויקט, שעות ממועד סיום העברת התנועה 48עד  4.5.8

 :יוודא הפצת המסמכים הבאים

 דוח פיקוח עליון מטעם המתכנן. (1)

 יועץ הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן. שלתנועה  דוח בטיחות ב (2)

: בחברהלרשימת אנשי הקשר ולגורמים הבאים  יופצו אלו מסמכים

נציג חטיבת ביצוע / נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות 

 .טחון ומנהל מחלקת בטיחות בתנועהיבטיחות ובתמרור, מנהל אגף 

קום העברת התנועה לצורך מתכנן התנועה יבצע תצפית על התנועה במי 4.5.9

  .שעות ממועד העברת התנועה 24תוך באיתור ליקויים 

המתכנן יעביר דיווח מפורט של נמצאו אירועים חריגים, במקרה ש

למנהל  ,דרשכולל המלצה על הטיפול הנ, התנהלות התנועה והליקויים

עותק מדיווח זה   שעות ממועד סיום התצפית.  24עד    המקטע/הפרויקט

רמים הבאים בחברה: נציג חטיבת ביצוע / נציג חטיבת לגויועבר 

מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות תמרור, מנהל אגף בטיחות 

 .וביטחון, מנהל מחלקת בטיחות בתנועה

טיפול את ההרלוונטיים יוודא מול הגורמים  המקטע/מנהל הפרויקט

 שאיתר מתכנן התנועה בזמן התצפית.בליקויים 
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 אחריות וסמכות  .5

סמנכ"ל מערכות וביצוע סמנכ"ל  יישום נוהל זה חלה עללכוללת ה ריותאחה 5.1

 ., לפי הענייןוטכנולוגיות

 המפורט בנוהל זה. ל פיגורם תהיה עכל אחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים  .6

 ביצוע עבודות תשתית בתחום רשות תמרור נת"ענוהל שינוי הסדרי חניה בעת  6.1

(#1278765) 

 מסמכים ישימים  .7

 ט/המקטעויקחוזה מנהל הפר 7.1

 הקבלני החוזה 7.2

 ושינויים   עדכונים  .8

'  מס 

 מהדורה 

 השינוי   מהות  הנוהל   אחראי  הנוהל   עורך תאריך 

מאיה שמש  26/02/2017 01

 ז'ורנו

 מהדורת בסיס עירית רחמני

מאיה שמש  20/11/2017 02

 ז'ורנו

עדכון בעלי תפקידים  עירית רחמני

 מבנה ארגוני

מירית בן  01/08/2019 03

 משה

/  הרקרן זו

 אפי כליפה

 עדכון כולל לנוהל

איתמר  ענת דלאל 10/08/2020 04

/  גולדברגר

 אפי כליפה

 יעדכון עקב תחקיר

ת התנועה בצומת והעבר

 ובצומת רבין אורלוב
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  והאתרהקמה ניהול ה .1

מוקדמות, מהווה חלק בלתי נפרד    –  00משרדית, פרק  -המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת ועדה בין

 ממסמכי החוזה. 

 .  חקלאיים של יכין חקל  וכן בשטחים ,תל אביב  ריקם בעו הפרויקט ממ

לתאם  על הקבלן  ביצוע מטעם נת"ע.    -תכנון  באמצעות קבלן    G4-8של הפרויקט מבוצע מקטע  המערבי  בצד  

 . G4-8מקטע  לשל הפרויקט מול הקבלן שאת שלביות הביצוע 

ל  בנוגע  ניהולו,הדרישות  האתר,  השלביותו  אחזקתו  הקמת  המיוחד  כמפורט    ,תכניות  הטכני  במפרט 

   .ודרישות הבטיחותיהיו חלק מתכנית ניהול הסיכונים    )מוקדמות(

כל הפעילויות והמשימות המצוינות במסמך הנוכחי ו/או בפרקים האחרים של המפרט הטכני הכללי או  

יהיו על חשבונו של הקבלן ותמורתם תיכלל במחירי היחידות. בגין פעילויות אלה לא תשולם כל    המיוחד,

 . אלא אם נאמר במפורש אחרת ,פתתמורה נפרדת או נוס

 והאתר הקמה לניהול ה  תכנית 1.1

תכנית ניהול האתר  עם קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן יפעל להשגת הנתונים הנדרשים להכנת   1.1.1

ככל שקיימים נתונים חסרים,   .בהתאם למגבלות הקיימות בסביבת העבודות ,של האתר וההקמה

הפרויקט   מנהל  עם  סבירותן  את  ויוודא  עבודה  הנחות  יניח  המזמין  הקבלן  עריכת  מטעם  טרם 

 תכנית ניהול ההקמה והאתר.

י 1.1.2 ניהול  כין  הקבלן  הפרויקט    אתרתכנית  ממנהל  שקיבל  הנתונים  על  המזמין  בהתבסס  מטעם 

  מנהל הפרויקט לסקירה ובדיקה על ידי  יגיש את התכנית  . הקבלן  ימווהנחות העבודה כפי שסוכמו ע

ומגבלות של הפרויקט,  לאילוצים  מובהר, כי ככל שהנחות העבודה יעודכנו בהתאם  .  מטעם המזמין

 יידרש הקבלן לערוך עדכונים והתאמות בתכנית ניהול ההקמה והאתר.  

קבלנים אחרים  עם  תיאומים  וך הקבלן  יער  ,מטעם המזמיןטרם הגשת התכנית למנהל הפרויקט   1.1.3

הצרכים של  אתר תואמת את  הכי תכנית ניהול    הקבלן  יוודאבתוך כך    עלים בסביבת האתר.והפ

)"הקבלנים הממונים   וקבלנים ממוניםכהגדרתם בהסכם ההתקשרות    " בהתאמה( ההסכם"  -" 

    ולוקחת בחשבון את אילוצי הביצוע, מגבלות האתר ותואמת לדרישות הבטיחות.  

את    בין היתר תכלול    ממוניםהקבלנים  בין הלקבלן  בין המתואמת  הההקמה  ו  אתרה תכנית ניהול   1.1.4

 : באיםנתונים הה

   .ממוניםן ושל הקבלנים הקבל ה  יצוותשל מבנה ארגוני  .א

 . ממוניםהקבלן ושל הקבלנים ה  שלבטיחות ו  גיהות, ת בריאותו תכני .ב
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תכנית ניהול  סביבתית ותכנית    –  הקבלן ושל הקבלנים הממונים  של  ת איכות סביבהו תכני .ג

 .למניעת מפגעים סביבתיים

הקבלנים  ,  התארגנותתכנית   .ד ועבור  הקבלן  עבור  אחסון  ושטחי  התארגנות  שטח  לרבות 

באתר עבור כלל התנועה הזמנית במהלך תקופת    התעבורהתכנית לניהול  לרבות,  הממונים.  

 להלן.  1.11.7, כאמור בסעיף ההקמה

מטעם  מנהל הפרויקט לו הקצאת שטחים עבור משרדים באתר לקבלן, לקבלנים הממונים  .ה

 ך זה.  כמפורט במסמ ,המזמין

 מחוייב הקבלן והקבלנים הממונים.  הואלימהמזמין  התנועה כפי שהתקבל יתכנית הסדר .ו

 . בקרה והגנה על מבנים, שירותים, כלי רכב, הולכי רגל ועוד, בתוך האתר ובסביבתו .ז

   .ביטחון של האתראבטחה / תכנית הסדרי  .ח

קבלן ושל הקבלנים  של האזורי העבודה  לתוך  חומרים  ת ציוד, כלים ווטעינפריקה  ל כנית  ות .ט

    ואסטרטגית עבודה., דרכי גישה התוכנית תכלול לוחות זמניםממונים. ה

של הקבלן    ,ובסמוך לוכנית ותוואי הכנסת חלקי ציוד כבד וחומרים לתוך אזור העבודה  ות .י

 ת עבודה.  יואסטרטגי , דרכי גישה ושל הקבלנים הממונים. התוכנית תכלול לוחות זמנים

 שימוש במהלך העבודה.  ייעשה   ובהקבלן ושל הקבלנים הממונים של ת הציוד ורשימ .יא

והמתקנים .יב הציוד  כל  העמדת  ומיקום  שלביםתיאור  לפי  שימוש  ייעשה  בהם  לרבות    ,, 

   . אחסנה והגנה מפני פגיעות

ועבודה בשטח כלואבעבודה   הסדרי בטיחות אש . יג בגובה  בחום, עבודה  עבודה  והסדרים   , 

   הממונים. ן ועבודתם של הקבלנים הקבל   הנדרשים לעבודות ם,יחודיים נוספי

סעיף זה הוא חלק מתכנית ניהול סביבתית לאתר שיש  )  ניהול הניקיון וניהול פסולת באתר .יד

 . (להכין

 . תכנית לניקוז האתר במקרה של סערה ושיטפון בכל שלבי ההקמה .טו

 ואוורור.  , ביובפרוט תשתיות זמניות לאספקת חשמל, תאורה, מים .טז

הפרויקט 1.1.5 מנהל  בפני  המתואמת  האתר  ניהול  תוכנית  את  יציג  המזמין  הקבלן  מנהל  מטעם   .

תוך   התכנית  את  ויסווג  יבדוק  עוד  .  ימים(   7)  שבוע הפרויקט  יינתנו  להשלמת    7לקבלן  ימים 

בכל מקרה    על ידי מנהל הפרויקט.  ,SONOWC  הערות,עם    התיקונים בתכנית עד לקבלת אישור

יום מקבלת    30תוך    מובהר כי תוכנית ניהול האתר וההקמה תקבל את אישור מנהל הפרוייקט

  מפרט טכני מיוחד )מוקדמות(.  – 3בכרך  1צו התחלת עבודה כקבוע בפרק 
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 אתר התארגנות  1.2

א'   1.2.1 בנספח  כמפורט  התארגנות  אתרי  שלושה  קיימים  הפרויקט  התנאים   -במסגרת 

בהתאם להסכם.  אתרי    ,המיוחדים  כל  על  תחול  התארגנות,  לאתר  בנוגע  הוראה  כל 

 ההתארגנות בפרויקט.   

קבלנים ה  י הקבלן יתאם עם הקבלנים הממונים את אזורי היערכותם בהתאם לתנאי חוז 1.2.2

הממונים הקבלנים  ועבור  עבורו  ההיערכות  אזורי  את  יכשיר  הקבלן  )ככל   הממונים. 

 .  שיהיו(

נוספים, באחריותם לפנות   התארגנותיידרשו לאתרי    )ככל שיהיו(  בלנים הממוניםאם הק 1.2.3

נוסף. הקבלן יפעל בהתאם   התארגנותלהסדרת אזור    מויע  בתיאום  אל הקבלן ולפעול

 . וענות לבקשה זילאפשרויות באתר ואינו מחויב לה 

ינקה את ,  בתום תקופת השימוש, הקבלן יפרק את כל המתקנים והשירותים הזמניים 1.2.4

 כן יסולקו כל המבנים, והשטח מכל פסולת, שאריות חומרי בניה וסלילה וכל חומר זר

   את השטח למצבו המקורי. על הקבלן להשיב ו  ,, הכלים והציוד שהיו בוהזמניים

ותעלות  1.2.5 בורות  ימלא  לא  הקבלן  אם  התארגנות.  לצרכי  ידו  על  אחרת,   שנחפרו  נאמר 

 בטיחותיים. מפגעים  יותירע באופן שלא  המילוי יהודק בשכבות. המילוי יבוצ

תחום ב  המצוי  ההתארגנותעל הקבלן להביא בחשבון במסגרת הצעתו אפשרות כי שטח   1.2.6

מבלי לגרוע מהאמור ביתר הוראות פרק זה, כתלות בשלבי ביצוע שונים.  יוזז  העבודות  

   מסוג זה. לא תשולם תוספת בעבור הזזות 

 העבודות גבולות אתר 1.3

 . על ידי המזמיןאו   במסמכי המכרזגבולות האתר ינתנו לקבלן  1.3.1

לשם כך , אלא אם כן יתקבלו  ותהקבלן לא יבצע כל עבודה מחוץ לגבולות אתר העבוד 1.3.2

 . )מטעם המזמין( מנהל הפרויקטמטעם מיוחדות  הוראות 

אחראי  הקבלן  .  ותגבולות אתר העבודתנועה עם סימון    יהסדר  תוכניות  ולקבלן יימסר  1.3.3

 לו.   ותנועה שיימסרה יסדר העל יישום 

 . ותדרכי גישה זמניבאמצעות  ותהעבודאזורי ישה לכל גיח הקבלן יהיה אחראי להבט 1.3.4
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 זמניים מתקנים ושירותים 1.4

כניות ניהול  ובטיחות של הקבלן ות השיקולי  ל  בהתאםלקבלן  יינתנו  תשתיות ומתקנים זמניים   1.4.1

 רלוונטיות אחרות. 

זמניים  המתקנים  בשימוש  , את הצרכיהם  לפי  ,)ככל שיהיו(  הקבלנים הממוניםהקבלן יתאם עם   1.4.2

     .   הסכםבהתאם להגדרות ה השירותים הנדרשים לצרכי עבודתם אתכן באתר ו

חיבור   ,מיםאספקת  יהיה הקבלן אחראי על חיבור ו  -  קבלן ראשי באתר   -  הקבלןמיום היות   1.4.3

קבלת  לעד  הם השימוש בעבור ישלם ו  ,באתר ותקשורת  חשמלאספקת חיבור לו ,למערכת ביוב

 ,מסירת הפרויקט לידי נת"ע  לאחר.  גמר ותעודת    4ם הנדרשים לצורך קבלת טופס  אישוריה

או הבעלים,  /ו  התשתיותעם ספקי    ישתף פעולה. הקבלן  יהיו על חשבון המזמיןהנ"ל  ההוצאות  

כדי וכן    ,להבטיח חיבור זמני לשירותים אלה, כדי  הרשויות הרלוונטיותאו  ו/צדדים שלישיים  

   .אלו רלוונטית לחיבוריםה תשתית אישורים ואספקת הה, היתריםאת ה להבטיח

חשמל/ תקשורת על שם נת"ע לאחר קבלת    /ביוב  /הקבלן יהיה אחראי להעברת חיבורי המים

 ותעודת גמר. 4טופס לצורך קבלת  ,כל האישורים הנדרשים

ועל חשבונו    ם עבור הקמת מתקנים זמניים יושגו על ידי הקבלןיוהאישורים הנדרשכל ההיתרים   1.4.4

או חיובים אחרים ככל  לתשלומי מס ו/או אגרות ו/והקבלן יהיה אחראי    ,טרם הקמת המבנים

 שיידרשו. 

 : יםזמני וביוב   מיםת רתקשו , תשתיתאספקת חשמל 1.4.5

הדרושה בכל עת, בצורה סדירה  בכמות    העבודה  ספק את המים הדרושים לביצוע יהקבלן   •

 . ותקינה

ביצוע העבודה, לרבות אספקת גנרטור במידת הצורך.   ספק את החשמל הדרוש לצורךי הקבלן   •

לח הקבלן   לרשתיאחראי  השונים  לפילרבות  ,  בורים  הכל  ביטחון,  התקנות  הדין  תאורת   ,

  ותקינה של החשמל.  להבטיח אספקה סדירה  מנת-עלוההוראות של הרשויות המוסמכות,  

 המערכות שהותקנו במבנה.  להפעלת החשמל הדרוש את  באחריות הקבלן לספק 

משרדי האתר,  ולהפעלת המתקנים המצויים ב תאורה  לזמנית  חשמל    אספקתהקבלן ידאג ל •

ניהול    במסמכי המכרז לשם  מתקני בנייה אחרים, כנדרשולאזורי העבודות  ב,  אחסוןה מתקני  ב

על   , וכפי שנדרשלעיל והאתרהקמה  ניהול ה בסעיף  מפורט בפרק זה  כו/או    בטיחות ובריאות

המכרזפי   ומסמכי  אחרות  ניהול  גם    .תכניות  יינתנו  אלה  ממוניםקבלל שירותים  ככל   ,נים 

 . שיהיו
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מטר לכל    40יעלה על  א  מרחק הליכה מקסימאלי של בהתשתיות הזמניות  הקבלן יתקין את   •

ו/או  שתהיה מסוג ברז מים לשתיה/שטיפה    הנקודת תשתית באתר. נקודת תשתית יכול סוג  

 .  או כל תשתית זמנית אחרת הקיימת באתרו/ שקעים 4ארון חשמל זמני בעל 

  , ספק אנרגיה מספקת להפעלת התאורהיהקבלן יעמיד באתר גנרטור לאספקת חשמל אשר   •

 לפחות.  שעתייםלמשך  חירוםמערכות  ומערכות חיוניות 

על    ,למשרדי האתר ולמקומות אחרים, חשמל ותקשורת  מים זמניתאחראי לאספקת  הקבלן   •

פי הצורך, לשם שתייה, בנייה, תברואה, עזרה ראשונה והגנה מפני אש. שירותים אלה יינתנו  

 . , ככל שיהיוגם לקבלנים הממונים

  לאורך   שהיא   ל סיבהאתר מכב  )טיפולן ומניעתן(  הקבלן אחראי לשאיבת מי גשם ו/או הצפות •

מודגש כי תנאי האתר ותוואי השטח נמצא באזור נמוך טופוגרפית, באזור    .הסכםתקופת ה כל  

לכן על הקבלן    .לאור העובדה שנדרש לחפור לצורך בניית המובלים  , בו קיים חשש להצפות

על מנת שמים מבחוץ לא    –להשתמש באמצעי הגנה כגון ביצוע סוללות הגנה מקומיות זמניות  

 במים.   אאמצעים לשאיבה במידה והשקע יתמללהוסיף יכנסו לבור החפור וכן 

יש להקפיד ולמנוע מצב שניקוז תשטיפים מהאתר יגיע לאזורים    ,מבחינה סביבתית  ,כמו כן •

 רגישים סמוכים.  

לביצוע  כי    ,מודגש • השונים  היחידה  במחירי  וכלול  הקבלן  ע"ח  הינו  האמור  כל 

 העבודה. \הפרויקט

 : מתקני נוחות זמניים 1.4.6

י • להקבלן  לרבות דאג  זמניים,  נוחות  וכ אזורי הסעדה  מתקני  שירותים, מקלחות  עבור    ,ו', 

האתר   הצורךעל    ,נוספיםומקומות  משרדי  זה  ,פי  במסמך  המכרז מסמכי  ביתר  ,  כמופיע 

מים, ת  ולמערכ ע"י הקבלן ועל חשבונו  . מתקנים אלה יחוברו  ובתכנית בטיחות וניהול האתר

 הממונים. קבלנים לת. שירותים אלה יינתנו גם  והמרכזי וניקוז  ביוב  ה

ו יהקבלן   • שימוש  בתי  סניטריים  ספק  של  מם  ויתאי  תקניים שירותים  ומיקומם  למספרם 

אתר או בסמוך  בליצור תנאים לא תברואתיים  פעילויות העשויות  אזורי העבודה, תוך ניטור  

 לקבלנים הממונים. גם לשימוש לו. שירותים אלה יינתנו  

 . לרבות הדברת מזיקים  ,באחריות הקבלן לשמור על תברואה באתר •

 הזמניים מתקני הנוחות הסרת 1.4.7

,  בתום השימושבבטחה ובמהירות    לפנותםוחיבורי השירות הזמניים  אחראי לנתק את  הקבלן  

 .  בכתב ו וקבלת אישור מטעם המזמין מנהל הפרויקטעם מקדימה התייעצות  לאחר
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   מטעם המזמין מנהל הפרויקט לשימוש משרדים ומתקנים באתר  1.5

הבלעדי    םלשימושבאתר    מטה()כמפורט    יםיעמיד משרדהקבלן  ,  קבלת הגישה לאתרמ  ימים    14 1.5.1

  ויתוחזק   אלו    ים משרד.  ומנהל מחלקת ביצוע מטעם המזמין  מטעם המזמין   מנהל הפרויקט של  

מנהל  יורה  עליו  או במועד    העבודות  השלמתעם    וויוסר   ,הביצועעל ידי הקבלן לאורך כל תקופת  

 ו. מצאו בים שי מתקניללרבות  האתר הקבלן אחראי לכל נזק בשטח . מטעם המזמין הפרויקט

מנהל  למתן שירותי משרדים ומתקנים עבור  המתקנים ודרישות אחרות  פירוט  ם הכללי,  המיקו 1.5.2

המזמין  הפרויקט הזמן,    ,מטעם  פרקי  א'  במפורטים  לרבות  למזמין    –נספח  וציוד  משרדים 

מתקנים  המשרדים ו ופרטים אחרים לגבי ה, המתקנים, הציוד הנלווה  המיקום  .ולמנהל הפרויקט

 . מטעם המזמין מנהל הפרויקט על ידי  ובאתר יאושר 

  ,ברמה יומית  הציוד והמתקנים שבתוכם,הקבלן אחראי על ניקיון ותחזוקה שוטפים של המשרד,   1.5.3

 עת.    ויעמיד צוות ניקיון ותחזוקה למשרדי האתר לשם שמירת המשרדים ברמת נקיון נאותה בכל 

,  , החוקהבטיחות  תקניב  יעמדוידו  -המסופקים עלוהמתקנים  שמשרד האתר    אחראי לכךהקבלן   1.5.4

 הרלוונטיים.והתקנים   התקנות

, לרבות עובדי הקבלן, עובדי  המזמין או מנהל הפרויקט מטעמוכים לצוות  יעובדים שאינם שי 1.5.5

הקבלן  ו   האמורים לעיללא ישתמשו במתקנים    ,באתר  קבלנים ממונים ו/או עובדי קבלני משנה 

 .נפרדיםעמיד לרשותם מתקנים  י

 כללי גישה לאתר  1.6

בהתאם למופיע בתכניות הסדרי התנועה, ובכפוף  כללי הגישה לאתר  הוראות  יאכוף את  ן  הקבל

הרלוונטיותלכל   הרשויות  ולהוראות  ודין  לדרישות  חוק  בהתאם  יהיו  אלה  כללים  האבטחה  . 

וניהול  והבטיחות של המזמין עבור   כל האנשים  אתרההקמה  נוכחותם של  . הכללים יבטיחו כי 

כן יבטיחו  .  בלבדאורחים מורשים  אפשר כניסה של  תכי תו  על ידי הקבלןמבוקרת  באתר תהיה  

  שהותם ההולמים את מטרת  וציוד הגנה  תדריכי בטיחות    ינתנובאתר    נוכחיםההכללים כי לכל  

 אלה.  כלליםלהקבלן יוודא שכלל הקבלנים באתר נשמעים אתר. ב

 גישה לרכוש והגנה על רכוש 1.7

 . דרכים לכל הנכסים בסביבהכבישים וה נוחה ובטוחה מגיש  יבטיחהקבלן   1.7.1

עבודות, על מנת  הלפני תחילת  לאתר תיעוד של כל המבנים והמתקנים הסמוכים  חזיק בהקבלן י 1.7.2

חות בכתב וכל שיטה  "דו  יכלול תמונות,תיעוד  . ה ואללנכסים  במקרה של נזק    ראיהבידיו  שתהיה  

 . מצב הקייםל נאותה   עדותאחרת שתציג  

 .לאתר עבור כל הבניינים, הנכסים והשירותים הסמוכים  הגנה ובקרהתכנית כין הקבלן י 1.7.3



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –ע "נת

  ניהול האתר   7פרק  3כרך  32    מתוך  9עמוד 

 

עתיק את  או לה אריך  להיהיה  אש. במידת הצורך, ניתן  ברזי כיבוי  לכל  פנויה  גישה  הקבלן יתחזק   1.7.4

 . שיאושרו על ידי רשויות הכיבוי לנקודות נגישותמיקומי ברזי הכיבוי 

ישמור,   1.7.5 השלטים    יתחזקהקבלן  המעברים,  הביוב,  פתחי  הצינורות,  הכבלים,  כל  על  ויגן 

על    העתקהו  א  הזזהכל שאר הנכסים שבאתר שאינם מיועדים להסרה,  על  הקיימים ו  והסימונים

גורמים  ה  רמה שתהיה מוסכמת עלקדמותו באת האתר לשיב  הקבלן יבתום העבודות,  פי החוזה.  

 .  מטעם המזמין  מנהל הפרויקטשל   הרלוונטיים ולשביעות רצונו

אחרים רכוש ונכסים    ,כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי להגן על מבנים, עציםהקבלן ינקוט את   1.7.6

 . וישיב לקדמותו כל פריט שפעולות הקבלן הסבו לו נזקויתקן   ,שאינם בתוך האתר

תת 1.7.7 מתקנים  על  לשמירה  אחראי  ב-הקבלן  כמפורט  בנייה  קרקעים,  לעבודות  הכללי  מפרט 

 . מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזההמוקדמות,   – 00משרדית, פרק -בהוצאת הועדה בין 

 התארגנות   גדרות ומחסומים לאתר 1.8

ל  בכל אתר,,  הקבלן חייב    סיום העבודות,ל ועד  תחילת העבודות    טרם 1.8.1 ו/או  גדר  תחזק  להקים 

של נת"ע ותכנית הבטיחות    כניות הבטיחותהשערים יעמדו בדרישות תו  הגדרעם שערים.    ,לאתר

  תכנית . כן יעמדו הגדר והשערים במטעם המזמין  מנהל הפרויקט בכפוף לאישור  שיערוך הקבלן  

  כנית , תתקנה,  חוקכל  באמור,יעמדו בהוראות    ומבלי לגרוע  ,כניות ניהול אחרותוות   האבטחה

 . שניתנו לאתר ואישורכל הרשאה בו סטטוטורית

)במידה ולא יוגדר אחרת    גדר היקפית ושערים   -   ההתארגנות  בגבולות אתרהקבלן יתקין גדר   1.8.2

הקבלן ידאג שהגדר תהיה תקינה, נקיה, מושלמת ובטיחותית    .(מ'  2בגובה    תותקן גדר איזכורית

שיפגע כתוצאה מכל סיבה שהיא יוחלף על ידי הקבלן ועל  מהגדר  לאורך כל תקופת הביצוע. חלק  

אחת לשלושה חודשים וזאת ללא  פחים    חשבונו. במהלך הביצוע רשאי המזמין לדרוש החלפת

   .תוספת תשלום

  open meshמטר כדוגמת    2הקבלן גדר שקופה בגובה  יקים    ,על ידי המזמין  ו יוגדרשבמקומות   1.8.3

 או כל דוגמא אחרת שתאושר על ידי המזמין. 

במידת הצורך יוקמו חסמי  .  הגנת הסביבההמשרד ללדרישות  תהיה מותאמת  הגדר ההיקפית   1.8.4

 להפחתת אבק וזיהום. והקבלן יפעל  רעש 

 . להסכם 12.3יטופלו עפ"י האמור בסעיף , הגדרות והשערים המחסומים ,לאחר סיום הפרויקט 1.8.5
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 שילוט זמני  1.9

  תכניות ניהול אחרות  ,, תכניות הבטיחותהאבטחהתכניות  פי  כנדרש על  שילוט זמני    יספקהקבלן   1.9.1

 . מטעמו מנהל הפרויקט המזמין ו/או ולפי דרישות 

דרישות    השילוטאת    יספקהקבלן   1.9.2 פי  על  ו הנדרש  המזמיןציבור  היחסי  הפרסום  הגודל  של   .

 . מ"מ 4000מ"מ על  2000המינימלי של השילוט יהיה  

  .הרלוונטית  ועל פי תקנות הרשות המקומית  דיןהקבלן יספק, יתקין ויתחזק שילוט כנדרש על פי   1.9.3

לגרוע   הקבלן    ,האמור  כלליותממבלי  והאת  המפרט  שלט  יספק  העובדים    מתכננים היועצים 

הות  זבטיחות וסכנה, שלט עם זהות ופרטי הקבלן,  שלטי    ,הוראות, שלטי אזהרה, שלטי  באתר

 ממונה הבטיחות באתר.זהות ופרטי ופרטי מנהל העבודה ו

יוגשו לאישור   1.9.4 והמיקום של השלטים  ההתקנה    טרם   מטעם המזמין   מנהל הפרויקטהגרפיקה 

 באתר.

מידע    טרםיותקנו    המזמיןשלטי   1.9.5 יכלול  השילוט  העבודות.  וערביתתחילת  אנגלית    , בעברית, 

 . עבודותהעל ידי הקבלן עד להשלמת במצב תקין ויישמר 

 יוסרו על ידי הקבלן עם השלמת העבודות.   השלטיםכל  1.9.6

 אתר ה  בטיחות 1.10

הבטיחותן  הקבל 1.10.1 בדרישות  הס יעמוד  ואיכות  הגהות  הטכני  מפורט  כיבה  ב,  במפרט 

 . המיוחד

כפי שיידרשו  והשירותים  מידע  את כל ה  מטעם המזמין  מנהל הפרויקטליספק  ן  הקבל 1.10.2

במסמכי  כמפורט  חירום,  הכניות  תהמוגדרים במצבים  בשל הקבלן  חירום  ה לפי תכניות  

מפקח המכרז והנחיות  נת"ע  של  הבטיחות  תכנית  בדרישות  גם  תעמוד  זו  תכנית   .

 . המזמיןהבטיחות מטעם  

יספק 1.10.3 ויתחזקיתקי ,  הקבלן  פי  גדרות    ן  על  שנדרש  מקום  בכל  שונים  מסוגים  בטיחות 

   .דרישות הבטיחות

 באתר והתעבורה ניהול התנועה  1.11

 ה:האתר וההקמניהול  אתר כחלק מתכנית  ללוגיסטית מפורטת  תכנית    ימציאקבלן  ה 1.11.1

להעביר  הלוגיסטית  תכנית  ה הקבלן  מתכוון  דרכם  והנתיבים  האמצעים  את  תכלול 

  .להגיע לאתר או לצאת ממנו  יםשצפוי חומרים וציוד של הקבלן ושל הקבלנים הממונים  

הסדרה או שינוי של כל אמצעי גישה קבוע או זמני לרחוב או לכביש המשמשים לתנועת 
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ישפיעו על התנועה והשימוש אשר כל העבודות הזמניות או הקבועות האחרות וכלי רכב 

 ועבור הקבלנים הממונים.  לצרכי עבודותיו  על ידי הקבלן  , יבוצעו ברחובות ובכביש

של הקבלנים   ו ולצרכיהם לצרכי  ן והתאמתות באתר  הקבלן יבחן את דרכי הגישה הקיימ  1.11.2

אל ממוניםה גישה  דרכי  תכנית  יערוך  הקבלן  שינויים   האתר   .  לרבות  האתר,  ובתוך 

כים ויאפשר שימוש בדר  ,גישה הקיימים באתר, דרכים זמניות וקבועותהדרכי בצפויים 

 לכלל הקבלנים הפועלים באתר. אלו

הקבלן יכלול  ,  באתר  מספר אזורי עבודהקיימים  הממונים  נים  קבלללקבלן או  ובמידה   1.11.3

 פתרון מתאים המאפשר תנועה בין אזורי העבודה השונים.  הלוגיסטית תכנית  ב

הלוגיסטיתה 1.11.4 לותתכלול    תוכנית  וחומרים  ציוד  להכנסת  בהתאם   ,אתר העבודותכנית 

האת של  לו  רלמגבלות  החוזה  במסמכי  המוגדרים  במועדים  האתר  הקבלן  מוכנות 

כנית הכנסת הציוד של הקבלנים ורוט לגבי ת יכנית לכלול פו . על התממוניםוהקבלנים ה 

   .הממונים

כנית הלוגיסטיקה של האתר תאפשר, בין היתר, הפרדה כללית בין הולכי רגל וכלי  ות •

 . יידרשרכב, עם מקומות מעבר להולכי רגל שיסומנו בבירור היכן ש

תמרורים  ובת • ייכללו  והכוונה  כנית  בטיחות  על  שילוט  מהירות.  ומגבלות  מתאימים 

יוצב על פי תקני דרך רגילים. ייקבעו נתיבי תנועה מתאימים באופן שיצמצם למינימום  

את הצורך בנסיעה לאחור, יאפשר שדה ראייה טוב ויחסוך שיפועים תלולים ותמרונים 

 קשים.

  .למגבלות האתר בכפוף  וו לצרכי בהתאם הרמה הו את כל אמצעי השינוע  יספקן  הקבל 1.11.5

 הבאות:  לגבי הדרישות    עובדיו וקבלני המשנהאת  הקבלן יתדרך  1.11.6

לאתר וזמני הגישה  נקודת הגישה    בקשר עםמטעמו  הנהגים  את  להדריך  קבלן  כל  באחריות   .א

 ובאילו נתיבים עליהם להשתמש לצורך הגעה לאתר ויציאה ממנו.

כל   .ב לקבלן  באחריות  לתפקידערכת  מטעמו  נהגים  לספק  גישה    כניסה  דרכי  מפת  הכוללת 

יעברו הדרכה נאותה בנושא  הנהגים  .  לאתר וציוד מגן אישי ורשימת אנשי קשר רלוונטיים

 . בטיחות באתר ובנושאים אחרים הרלוונטיים לבטיחות תחבורתית

רק  כי  ינהל תיעוד של הנהגים אשר הוכשרו והודרכו ויוודא  באתר  קבלן  כל  הקבלן יוודא ש .ג

הנהגים  כי  לוודא  באחריות הקבלן    יהיו רשאים להיכנס ולצאת מהאתר.  מוריםהאנהגים  ה

 מטעמו ישתמשו בציוד המיגון האישי בזמן שהייתם באתר.

יפקח   .ד כך  הקבלן  הכוונה על  אחראי  של  בפיקוח  תיעשה  לאחור  לאחור  שנסיעה  ,  לנסיעות 

 ובהתאם לתכנית הבטיחות של אתר ההקמה.  
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 ניהול התעבורה באתר:דרישות ל  1.11.7

באתר עבור כלל    התעבורהההקמה, יכין הקבלן תכנית לניהול  ו  האתר במסגרת תכנית ניהול   .א

התנועה הזמנית במהלך תקופת ההקמה, לרבות משלוחים ואספקה של חומרים וציוד לעבודת  

 והקבלנים הממונים.    ןהקבל

תכנית ניהול התעבורה באתר תביא בחשבון את חובותיו של הקבלן מכוח כלל תכניות הניהול,   .ב

 יים. ל החוקים, התקנות והתקנים הרלוונטלכלל ההרשאות והאישורים, וכ

 תכנית ניהול התעבורה באתר תבטיח את ביצוע העבודות באופן אשר: .ג

 . ימנע שינויים זמניים בהסדרי התנועה ככל הניתן בכפוף לאילוצים .1

 . יסב שיבוש מינימלי לתנועה .2

 . יספק בכל עת מעבר בטוח להולכי רגל, כולל בעלי מוגבלויות .3

 . הנכסים הסמוכים לישמור על גישה לכל  .4

לאפשר מעבר בטוח העוקף או חוצה את   מנת-עלה ומחסומי בטיחות  יציב שילוט, תאור .5

 .האתר

 . ישמור על גישה של לקוחות ונותני שירותים לחנויות ולעסקים אחרים .6

 השונים.  בכפוף לאילוציםויימנע מהפרעות לפעילויות הרחוב הרגילות ככל הניתן   .7

 . סביבתיות של המזמיןהיקיים את כל החובות ביחס לדרישות   .8

 . את כל החובות ביחס לדרישות הפרסום ויחסי הציבור של המזמיןיקיים   .9

במקום,   1.11.8 שוטרים  של  מעורבות  תחייב  האספקה  או  התנועה  שתכנית  הקבלן  יפנה  במקרה 

התשלום על השירותים יהיה   .יסכם מולה על ההסדרים הנדרשים, ישיג את ההסכמה  למשטרה,

 . 2"להסכם" כרך  25.5בהתאם לסעיף 

 ניקיון הדרך 1.11.9

ניהול   .א הסמוכים  והמתחם הציבורי    יםההקמה תיתן מענה לשמירת הכבישוהאתר  תכנית 

 . הקמהפעילות האלמלא  קי במידה שהיולאתר במצב נ

משאיות היוצאות מהאתר. אין לאפשר פיזור  היותקנו מתקני שטיפה לגלגלים שישמשו את   .ב

אדמה, בוץ, פסולת, אבק וכדומה על כבישים ציבוריים. המים במתקן ניקוי  שאריות בטון,  

יגיש את פרטי   יוסרו באופן קבוע. הקבלן  הגלגלים יוחלפו במרווחים תכופים והמשקעים 

לפני הקמת המתקן. מתקן שטיפה  מטעם המזמין   הל הפרויקטנ ההצעות למתקני הניקוי למ

כזה יהיה זמין לשימוש עוד קודם לכל פעילות חפירה באתר. כמו כן יספק הקבלן דרך סלולה  

מתקני שטיפת הגלגלים ישמשו גם את הקבלנים    בין מתקן השטיפה לבין הכביש הציבורי.

 הממונים, ככל שיהיו.  
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 השבת כבישים ודרכים לקדמותם 1.11.10

שביעות רצונה הסבירה  ליושב לקדמותו    –להולכי רגל    כביש או דרךברחוב,  כל שינוי זמני שבוצע  

המקומית  הרשות  שמכתיבים   , הרלוונטית  של  לתנאים  והאישורים    ובהתאם  ההיתרים 

 רלוונטיים. ה

 גישה לבעלי מוגבלות במהלך עבודות ההקמה 1.11.11

ש יבטיח  מוגבלויותהקבלן  גישה  בעלי  לקבל  הפרעה  המהמושפעים  שירותים  אותם  ל   ,ימשיכו 

 במהלך עבודות ההקמה.  זמנית ה

,  מסלולים חלופיים וסדרו  להסיט או לחסום את אמצעי הגישה הרגילים ינדרש  במקרים בהם  

ובעלי  לאמים  תהמו  ,בטיחותיים קיימים  בסיכונים  התחשבות  תוך  כגון  מכשולים  מוגבלויות, 

יצירת שיפוע  תאורת רחוב, לרבות עמידה בתקנים הרלוונטיים לסלילת מעברים ו   ותקנימדרכות  

 אחרים.  למוגבלי ראייה, ועזרי ניידות מדרכות, ריצוף ירידה מל מותאם

 חומרים וציוד  1.12

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה   .א

ת לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו  בהם כדי להבטיח את קיום הדרישו

  , בהתאםמטעם המזמין  חדשים ובאיכות לפי תו תקן מתאים ומאושרים על ידי מנהל הפרויקט

מפורט בחוזה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף  ל

 כניות.  הדרושים במקרים של תקלות מ החלופייםו/או הכלים  

אין בהם כדי להבטיח את טיב  מטעם המזמין  חומרים וציוד אשר לדעתו של מנהל הפרויקט   .ב

או   שנקבע,  ללוח הזמנים  או קצב ההתקדמות בהתאם  המפרט  לדרישות  העבודה בהתאם 

בציוד   ויוחלפו  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  העבודה  ממקום  יסולקו  תקין,  מכני  במצב  שאינם 

 המתאימים לדרישות. וחומרים אחרים 

הקבלן לא יחל בכל עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו   .ג

 . מטעם המזמין  ולשביעות רצון מנהל הפרויקט   ,במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה

 תקינות הציוד  1.12.1

באתר  כל   .א ימצאו  העבודה  לביצוע  הדרושים  והכלים  הציוד  בכמוהמכונות,  ת  יהעבודה 

 . ההסכםהנדרשות ובמצב מכני תקין הנדרש לביצוע, משך כל זמן ביצוע 

לצורך ביצוע העבודות השונות יעשה שימוש בכמויות ובסוגי ציוד ייעודיים בהתאם לנדרש   .ב

  מנהל הפרויקט אשר אושרו ע"י    וקצב ההתקדמות  עבודההדרישות    ועל פי  ,הסכםה במסמכי  

 לעיל. כאמור מטעם המזמין 

עבודה ומלאי חלקי חילוף לסוגי  הצוות טכני מיומן לתיקון ציוד  אחראי להעמדת  הקבלן   .ג

או מעבדת שירות  להיות קשור לגוף כגון מוסך  על הקבלן    ,פיןו לחל.  יםהציוד המכני השונ 
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הקשורות    ו שבאפשרות כלשהן  טכניות  בעיות  או  תקלות  ומהירה  יעילה  בצורה  לפתור 

מהלך התקין  אשר יפגעו בעל מנת למנוע עיכובים כלשהם  זאת    ,בתפעולו התקין של הציוד

באופן רציף עד  ימשך  שעות מהשבתת הציוד ו  שלושתוך    יחלהטיפול    והשוטף של העבודה.

 השבת הציוד לתקינותו.  ל

   .הקבלןאחסון הציוד, שטחי החניה ואחסנת הציוד יהיו על אחריותו הבלעדית של  .ד

באחריות  תבצע  ואחסנתו, ילרבות הגנה על הציוד באתרי העבודה, אחזקתו    כל האמור לעיל, .ה

 . הקבלן ועל חשבונו

במקום מוגדר שאושר    אאל   ,הקבלן מאשר שלא תותר אחסנת ציוד על השוליים או המדרכות .ו

 . מטעמה מנהל הפרויקטע ו/או "ע"י נת

 עבודת לילה  1.12.2

לרבות מערכת אספקת   ,במקרה של עבודות לילה, יתקין הקבלן, על חשבונו, ציוד תאורה מיוחד

מטעם  את משטחי העבודה ואזורי העבודה לשביעות רצון מנהל הפרויקט    אשר יאיר   , כוח זמנית

 רלוונטיות.  התקנות  ל הוראות ו בהתאם ל המזמין 

   פיגומים ועבודה בגובה 1.12.3

מהאמור .א לגרוע  זמניות    ,מבלי  תימוך  מערכות  טפסנות,  פיגומים,  וירכיב  יספק  הקבלן 

ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים  , מעברים רגילים  ואמצעי הרמה  עאמצעי שינו וקבועות,  

קביעת השימוש באמצעי ההרמה היא באחריות  .  אחרים, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות

ש  ,הקבלן עיכוב בלוחות הזמנים של הפרוייקט.ובלבד  יגרור  עבודה    השימוש בהם לא  כל 

כת  כולל הדר  , ולפי כל הכלליםמטעם הקבלן  תו של ממונה הבטיחות  יבגובה תעשה בהנחי 

 העובדים ואישור תוכנית העבודה. 

שביצועם עוכב  עבודה  גם אם בשלבים, ישלים הקבלן את חלקי ה  עם פינוי אמצעי ההרמה, .ב

 לם תוספת למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. ו בגללם. תמורת השלמות אלה לא תש

ושינוע על מנת  מען הסר ספק, מובהר כי הקבלן יספק ויתקין באתר מספיק אמצעי הרמה  ל .ג

 להבטיח עמידה בלו"ז. 

דין .ד כל  בדרישות  שיעמוד  כזה  יהיה  לאתר  שיובא  ההרמה  התקנים    ,אמצעי  כל  לרבות 

את    והדרישות לעבודה בטוחה ורציפה. על הקבלן להרכיב, להחזיק, לחדש, לתקן או להחליף

הוראות הכלולות  ה, תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על  אמצעי ההרמה

 בחוקים, תקנים, צווים או תקנות בני תוקף. 

על   .ה המבוססות  לתוכניות  בהתאם  הנ"ל  את  יבצע  מהנדס  הקבלן  של  סטטיים  חישובים 

ו מטעמו. מיד עם הרכבת אמצעי   בפני  שינוע  הההרמה  מטעם  מנהל הפרויקט  יציג הקבלן 

 אישור בודק מוסמך להפעלתו. ללא הצגת האישור לא תורשה הפעלתו. המזמין 
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ובמקרה של מפולת או   של אמצעי ההרמה  הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם .ו

 עקיפים. הישירים והן ה יתקן את הנזקים הן   ,ןתקלות אחרות כל שה

 יר ואוה מפגעי מזג הגנה  1.13

העלולים לפגוע    ערך להגנה מפני פגעי מזג אוויריהקבלן אחראי לה ,  ההסכם בלי לגרוע מהוראות  

בציוד,    ,איש צוות אחר הנוכח באתר  או מטעם הקבלנים הממונים ובכל  בצוות העובדים מטעמו

לפגעי מזג    הנוגעתלא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן    בחומרי העבודה וכן בתוצרים המוגמרים.

ובכלל  לרבות פגיעות כתוצאה מתשתיות לקויות, עבודות קבלנים אחרים או כל גורם אחר  ,  האוויר

 .  זאת תביעות תשלום, תביעות הארכת משך ביצוע, תביעות ביצוע מחדש וכד'

נדרש לתכנן  ובהתאם הוא  כי הינו נדרש לביצוע עבודות בתחום "נחל פרדסים"    לתשומת לב הקבלן

את עבודותיו באופן אופטימאלי בהתייחס לעונות השנה, לא תתקבל כל דרישה בנושא, כולל לצורך  

 שאיבות, הכשרת דרך, הטיית נחל וכ"ו.  

 הגנה לעבודות ההקמה  1.13.1

להשפיע לרעה על העבודות, אלא אם כן תינתן הגנה  העבודה לא תתבצע בתנאי מזג אוויר העלולים  

הפסקת עבודה בשל   ביצוע.הההנחיה תחול גם לגבי הציוד לעבודות המחייבות רציפות  .מתאימה

, ולא תיחשב כהפסקה זמנית  מטעם המזמין  מזג אוויר תיעשה בתיאום ואישור מנהל הפרויקט

 .  להסכם 41.1בביצוע המבנה לפי סעיף 

 בודותאתר העשמירה על  1.14

לשטח   .א מורשים  בלתי  כניסת  למנוע  אחראי  העבודותהקבלן  גידור,    אתר  התקנת  של  בדרך 

 .דרך שתידרשכל ובדרכי גישה עוקפות ביצוע התקנת שערים ו

ויהיה   .ב יגן  ישמור,  השירותים    על  אמוןהקבלן  המבנים,  כל  של  והשלמות  היציבות  הביטחון, 

 והמתקנים הקיימים באתר. 

לומים( של אזורי עבודותיו )כולל, אך לא רק, של  יצ   ,אך לא רק,  מקיף )כוללהקבלן יבצע סקר   .ג

מבנה, עמודים תומכים, מעברים, קירות תמך, שירותים ורכוש קבוע אחר( הצמודים לאזורי  

תחילת   לפני  באתר,  בתקופת  עבודותהעבודותיו  למנהל    עבודותה,  ויגיש  החוזה,  ובסיום 

 תוצאות הסקר. דוח מפורט על מטעם המזמין הפרויקט

 הגנה על תשתיות  1.15

קווי  )חשמל, גז,    פגיעות אפשריות בשירותי תשתיתלמנוע  מנת  - על הקבלן יעשה כל שנדרש   .א

 . מים אחריםיקרקעים קי-ו/או מבנים תת  (או כל תשתית אחרת  ביוב ,יםמ כבלים,  תקשורת,

פרק    לעבודות בנייהמפרט הכללי  קרקעים כמופיע ב-סעיף מתקנים תת הקבלן כפוף להוראות   .ב

הביןשל  מוקדמות    -  00 בכהוראות  ו/או    משרדית-הוועדה  והדין  לפגיעה  החוק  הנוגע  ל 
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אלה מעין  המחייבת    .בתשתיות  עבודה  העתקה  כל  ו/או  לפגוע  אשר  ו/או  הסטה  עשויה 

ובאישור  ב לכך  והגורמים המוסמכים  התשתית  בעל  ורק לאחר אישור  אך  תשתיות תבוצע 

   .מטעם המזמין הפרויקטמנהל  

קרקעיות  -לסמן באתר את מיקומן של כל התשתיות התתעל הקבלן  לפני תחילת העבודות,   .ג

 כמצוין בתכניות הסקר שסיפק המזמין או ממקור אחר. 

  ת וקבל   המושפעות  התשתיותתחיל את העבודות רק לאחר התייעצות עם הבעלים של  הקבלן י .ד

 האישורים הנדרשים. 

או   GPRבעומק שני מטרים לאיתור תשתיות באמצעות    ו/או סריקה  חפירהנדרשת  ו  במידה .ה

ידני או   חיפוש באופן  חפירה של תעלות  ו/או  בציוד מתאים  דומים, תוך שימוש  באמצעים 

 מתאים.  להוציא אישור , על הקבלן באמצעים מתאימים אחרים 

עלוציבשם  ל .ו תשתית,  שירותי  בקרבת  קבועות  עבודות  או  זמניות  עבודות  לאמץ    הקבלן  ע 

למנוע    מנת -על שיטות בנייה מתאימות, לספק אמצעי הגנה נאותים ולנקוט אמצעי זהירות  

 . השונים  נזק או הפרעה לשירותים

עליו  לתשומת לב הקבלן, קיימים באתר העבודות רשת מתח גבוה, ורשת מתח עליון עיליים.   .ז

 לתכנן את עבודותיו בהתאם ובהתחשב במגבלות הבטיחות של חח"י.  

   ניקיון האתר 1.16

,  אתר העבודות  לנקות היטב את שטחמחויב בסוף של כל יום עבודה ובמהלך העבודה,  קבלן  ה

  ד וזאת עו/או עבודות הקבלנים הממונים    כתוצאה מעבודותיושנשארו  משיירים ויתר חומרים  

לשביעות    ,יביא את האתר למצב נקי לחלוטין ן. הקבלן  למסירה סופית של האתר לידי המזמי

 המצ"ב לפרק זה. וכמפורט בנספח ניקיון האתר    מטעם המזמין, רצון מנהל הפרויקט

   ( PPEאספקה של ציוד מגן אישי )  1.17

ובהתאם לרשימת הציוד הנדרש    הדרושאישי  המגן  הציוד  לספק לעובדיו את כל  קבלן אחראי  ה .א

ב להנחלהלן.    1טבלה  המפורטת  אחראי  עובדיו  הקבלן  את  לבות  הקשור  שימוש  כל  בחירה, 

 בציוד מגן אישי.וטיפול נאותים 

ציוד מגן   וצוותו ולמבקרים אחרים   מטעמה  לנציגי נת"ע, למנהל הפרויקט  לספק  יידרש הקבלן   .ב

  20-ך האנשים הנוספים באתר במהלך תקופת ההתקשרות יעמוד על כמוערך כי ס .ולםאישי ה 

 מרווח ביטחון.  אנשים נוספים כ 10%-כעוד על הקבלן לקחת . אנשים

כגון  ציוד מגן אישי מיוחד  ,  הביקורתתקנות בטיחות וגהות ו/או  כנדרש מצורכי    ,הקבלן יספק .ג

 ובמידת הצורך ציוד נשימה לעבודה במקומות סגורים. ,גובהלעבודה ברתמת בטיחות 
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 רשימת הציוד הנדרש - 1טבלה 

 צבע לבן עם לוגו מודפס בהתאם לתקן. קסדה אחת לאדם מדי שנתיים.  קסדה 

 אפודים זוהרים התואמים לתקן. אפוד אחד לאדם מדי שנה.  אפוד זוהר 

נעליים או מגפיים עם מגן לכפות הרגליים הם חובה בכל שטחי הבנייה   נעלי מגן 

חפצים   עקב  לרגליים  סכנה  מגדירה  הסיכון  הערכת  שבהם  באזורים 

נופלים או מתגלגלים, חפצים חודרים, סיכונים כימיים, חשמל, חשיפה  

זוגות של מגפי   40  וכןוכד'. זוג אחד של נעליים / מגפיים לאדם מדי שנה  

 דות שונות( מדי שנה.גופי )במי

הגנה לפנים  

 ולעיניים 

מגן   משקפי  של  נאותה  בכל  ללכ   יםזמינ יהיו    אשראספקה  האנשים  ל 

 האתרים בכל עת. 

  ל לכל   ואשר יהיו זמיניםשמיעה  ה על ההגנ אמצעים לאספקה נאותה של   אזניות מגן 

 האנשים בכל האתרים בכל עת.

ציוד הגנה  

 מנפילות 

  הצורך וכפי שנקבע בהצהרת השיטה של הקבלן. יש לספק את הציוד לפי  

 בדיקות רפואיות  1.18

  או מטעם המזמין מנהל הפרויקטיידרשו צוותי כאשר , יותובטיחות יותבעת הצורך ומסיבות בריאות

  ותבדיק , ההמזמין להיכנס למקומות מוגבלים או לאזורים מסוכנים אחרים )כגון תאי אוויר דחוס(

 הקבלן ללא תשלום. ע"י  הנדרשות ינתנו ת  ורפואיה
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 מטעם המזמין משרדים וציוד למזמין ולמנהל הפרויקט   –נספח א'  .2

בגבולות אתר    קבעו על ידי המזמיןימטעם המזמין    מנהל הפרויקטהמזמין ומיקומם הסופי של משרדי  

 העבודות.  

 כללי  2.1

אנשי  את  שיאכלסו    ,באתרמשרדים  ובבוא העת גם יפרק את ה , יתקין ויתחזק  הקבלן יספק .א

הקבלן יישא בכל עלויות האחזקה  .  להלן  2טבלה  ב  כמפורט  המזמיןו  ניהול הפרויקטצוות של  ה

ם יההיתרים והאישורים הנדרש  וההקמה של המשרדים לרבות מיסים עירוניים ככל שיחולו.

 . יושגו על ידי הקבלן והקבלן יהיה גם אחראי לתשלומי מס ו/או אגרות ו/או חיובים אחרים

ניירות הדפסה, מחברות, עטים, עפרונות,  הציוד המשרדי הנדרש כגון  הקבלן יספק את כל   .ב

מיקום,  ה .  שיידרשמשרדי אחר    ציודמדפסות דיו )שחור וצבע( וכל    טושים מחיקים,  ,מרקרים

כל ציוד או    . מטעם המזמין  מנהל הפרויקט על ידי    ו ריהוט יאושרהציוד והפריסה,  התכנון,  ה

שעות ממועד ההודעה של    48אספקה שהתקלקלו או זקוקים להחלפה יוחלפו בתוך  חומרי  

     .מטעם המזמין מנהל הפרויקט

למשרדו הראשי של   ככל הניתן  סמוךצריך להיות    והמזמין  ניהול הפרויקטמשרדי    םמיקו .ג

 : להלןלעמוד בתנאים המפורטים , ו חלק ממנוהקבלן או 

לניקוי  בנים  המ • וניקוז  זורמים  מים  עם  ומבואה  מרפסת  אזור  עבודה יכללו  ועם   נעלי 

 ת בגדי עבודה.  פלהחלמקום 

 צלונים.  / תריסים ונציאנים  יכללוכל החלונות  •

 מסך ,  , ארונות מדפים גבוהים, פח אשפהחלון,  מפוצלמזגן  כל החדרים יהיו מצוידים ב  •

עגינה  "23 תחנת  עכבר,  מקלדת  בנפח   ,אוניברסלית,  לאינטרנט  חיבור  קווי,  טלפון 

100MB .   

המאפשרת גם סריקה של מסמכים עם   צבעונית  מדפסת משולבת לייזרבמבנה תותקן,   •

אימייל לתיבות  ישיר  ומשלוח  לאינטרנט  חיבור  חיבור  וכן   ,wifi    אלחוטי לאינטרנט 

משתמשים   30ובמבואה ואשר תוכל לשרת לפחות    נקודה במשרדיםבעוצמה שתשרת כל  

 זמנית. -בו

 .המבנים יהיו מבודדים מפני רעש וחום •

 אכלוס. כתנאי ל  מטעם המזמין מנהל הפרויקטהמשרדים והציוד יהיו כפופים לאישורו של    .ד

רצונו    וינוק   יםהמשרד   .ה לשביעות  יום  הפרויקט של    הסבירהמדי  ומנהל  .  מטעמו  המזמין 

מקלחות   שירותים,  נוחותמטבחים,  ביום  ומתקני  פעמיים  ינוקו  רצונו  אחרים  לשביעות   ,

 . מטעמו של המזמין ומנהל הפרויקטהסבירה 
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יועברו לחזקת המזמין בתום תקופת  פריטים שסיפק הקבלן  , כל ההורה אחרת  המזמיןאלא אם כן   .ו

 ורכבים.ד  לרבות מבנים, ציו הבדק

 שירותים  2.2

ויהקבלן        יתקין  יספק,  במשרדי  יסדיר,  השירותים  כל  את  הפרויקטתחזק  כל  והמזמין  ניהול   .

יינתנו    בכלל זהישולמו על ידי הקבלן.    השירותיםהניתוק והצריכה של  ,  העלויות, לרבות החיבור

 השירותים הבאים:

 ; 230V חשמל .א

 ; אספקת מים .ב

 ביוב;לחיבור   .ג

 צנרת אינסטלציה; .ד

 ניקוז;  .ה

 טלפון; רשת הטלפון ומכשירי חיבור ל .ו

 ; חיבור לאינטרנט .ז

 ; גנה מברקיםה .ח

 ; ואדמת חפירהפינוי אשפה  ו סילוק פסולת  .ט

 ; מיזוג אוויר )חימום וקירור( .י

 תאורה;   .יא

למוקד   .יב המחוברת  אזעקה  ומערכת  פריצה  גילוי  במערכת  יצויידו  והמשרדים  החדרים  כל 

 . ביטחון

 מטבח  2.3

הקבלן יספק על    מ"ר.   10-איש צוות, ולא פחות ממ"ר לכל    1גודל המטבח ייקבע לפי מפתח של  

 . מטעם המזמין מנהל הפרויקטמדי יום או על פי בקשת   ויחדשוציוד מתכלה   חשבונו

 : בבאים המטבח יהיה מצויד 

מתקן מים מסוננים בגודל מתאים, שיכלול מים חמים וקרים להכנת משקאות כולל כוסות   .א

 בהתאם להמלצת היצרן;פעמי. מסנן המים יוחלף  פלסטיק חד

 ליטר;  100-וואט, מקרר )ללא תא הקפאה(, לא פחות מ 1500תנור מיקרוגל אחד,   .ב

אספקה של תה וסוגי קפה שונים לרבות קפה נמס, נטול קפאין וקפה שחור, כולל כוסות חד   .ג

 פעמיות, סוכר וחלב עבורם; 
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 ; עם מתקן  מגבות נייר .ד

 ;כיור עם מים זורמים חמים וקרים .ה

 , לרבות נוזל כלים לשטיפת כלים / מטלית / מברשת וכו'; חומרי ניקוי .ו

 ליטר; 50- , לא פחות מדפח אשפה אח .ז

 חזור פסולת; ילאפשר מ מנת- עלחזור לפי הצורך,  יפחי מ  .ח

 ; כסאות 4שולחן עם  .ט

 מ"מ; 2000-כל חבר צוות, לא פחות מלמ"מ  100מ"מ,   600 בעומק שיש משטח עבודה .י

 ליטר;  500-, לא פחות מ לאחסון נותארו .יא

 ; 20  -מ"ל, לא פחות מ 200, קרמיקה, וצלחות  ספלים .יב

 ;סטים עבור כל איש צוות  15-ומוצרי חד פעמי ככל שידרשו ולא פחות מ , כוסות לקר וחם  סכו"ם . יג

 אמפר, שניים לפחות.  15שקעי חשמל פנויים )שאינם משמשים למקרר או למיקרוגל או למים(,  .יד

  לרבות הקבלן יהיה אחראי לוודא שהמשרדים יתאימו ויעמדו בדרישות כל החוקים והתקנות,   .טו

 תקנות הבטיחות וגיהות בעבודה. 

   2טבלה 

מס'   השירות  מיקום

 האנשים

סה"כ   מ"ר 

 מ"ר 

 הערות  חדרים

  1 15 15 1 הביצוע מטעם המזמין מהנדס משרד  

   1 15 15 2 מטעם המזמין   פרויקטמשרד המנהל  אתר 

   1 7 7 1 מזכירות  

 ניתן בחלל משותף   1 15 15 2 מפקחים  

   1 7 7 1 פקח בטיחות  

 ניתן בחלל משותף  1 14 7 2 בקר לוחות זמנים+ הבטחת איכות  

מיועד לשמש את   1 20 20  חדר ישיבות  

מנהל הפרויקט  המזמין/

, שימוש  מטעם המזמין

הישיבות  הקבלן בחדר 

 ייעשה על פי בקשה בלבד 

   1 8 8   מטבח  

   8 8   חדרי שירותים 

 

   8 109   9 סה"כ  



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –ע "נת

  ניהול האתר   7פרק  3כרך  32    מתוך 21עמוד 

 

מס'   השירות  מיקום

 האנשים

סה"כ   מ"ר 

 מ"ר 

 הערות  חדרים

 ניתן בשטח האתר     60 60 6 חניה  

 

 

 מטעם המזמין  פרויקטהמשרד מנהל  2.4

מ' לפחות.    2.5וברוחב  לפחות  מ"ר    10  שטח שליהיה מלבן ב  המזמיןם  עפרויקט מטהמשרד מנהל  

 בבאים:הוא יצויד 

 ( שולחן גדול; 1אחד ) .1

 ; מנהלים עם גלגלים כסא( 1אחד ) .2

 קטן; ( שולחן 1אחד ) .3

 ;(אורחיםל)  משרדיים ( כסאות6שישה ) .4

 ארון מתכת; ( 1אחד ) .5

 ;כוננית( 1אחת ) .6

 ; מייצב מתחאמפר עם  5( שקעי חשמל 4ה )ארבע .7

 חיבור לרשת;שקעי ( 2שני ) .8

 ; VoIP ( שקע חיבור לרשת תומך1אחד ) .9

 . לניירותפח  .10

   משרד כללי 2.5

 .2טבלה בחלל משרדים כמצוין  .1

אזור המשרדים תוך  ממ"ר    2-מ"ר לכל חבר צוות אך לא פחות מ  0.5של  שטח    יוקצהכמו כן,   .2

חיבור  ( שקעי  4)  וארבעה,  מייצב מתחאמפר עם    5  שקעי חשמל(  8)  שמונה, אשר יצויד בהכללי

 .משותףרשת עבור ציוד משרדי ל

 המשרד יצויד בפריטים הבאים לפחות:  .3

 ; ( ארונות מתכת2שני ) (א)

 ; ארונות עם מגירות תיוק( 2)שני  (ב)

 ; ( שולחן1אחד ) (ג)

   ;( כוננית1אחת ) (ד)

 ;( ערכת עזרה ראשונה 1אחת ) (ה)



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –ע "נת

  ניהול האתר   7פרק  3כרך  32    מתוך 22עמוד 

 

 ; ( לוח מחיק1אחד ) (ו)

 . ( מגרסה1אחת ) (ז)

 כל אחד מחברי הצוות, יקבל לפחות את הבאים:  .4

 ; (80/160)לפחות  בינוני  –( שולחן1אחד ) (א)

 ; שלוש מגירות כולל נעילה( ארונית מתחת לשולחן עם 1אחת ) (ב)

   ;מנהלים ( כיסא 1אחד ) (ג)

 ; ( כסאות אורח2שני ) (ד)

 ; מייצב מתחאמפר עם  5( שקעי חשמל 4ארבעה ) (ה)

 ;כוננית מדפים( 1אחד )  (ו)

   ;( שקע חיבור לרשת1אחד ) (ז)

 ;אוניברסלית וטלפון קווי'', מקלדת עכבר, תחנת עגינה 23( מסך 1אחד ) (ח)

 ; VoIP( שקע חיבור לרשת תומך 1אחד ) (ט)

 . ( פח ניירות1אחד ) (י)

 . MB 100( חיבור אינטרנט בנפח 1אחד )  (יא)

 רוט מיוחד( ימלבד המופיעים בפ  ,חדרי משרדים )לכל איש צוות כמופיע בטבלה 2.6

 ;מחשב נייד כמופיע במפרט מטה (א)

 ; (80/160בינוני )לפחות  –( שולחן1אחד ) (ב)

 ; ( ארונית מתחת לשולחן עם שלוש מגירות כולל נעילה1)אחת  (ג)

   ;( כיסא מנהלים1אחד ) (ד)

 ; ( כסאות אורח2שני ) (ה)

 ; אמפר עם מייצב מתח 5( שקעי חשמל 4ארבעה ) (ו)

 ;( כוננית מדפים1אחד ) (ז)

 ; ( שקע חיבור לרשת 1אחד ) (ח)

 ;'', מקלדת עכבר, תחנת עגינה אוניברסלית וטלפון קווי23( מסך 1אחד ) (ט)

 ; VoIP( שקע חיבור לרשת תומך 1אחד ) (י)

 ; ( פח ניירות1אחד ) (יא)

 . MB 100( חיבור אינטרנט בנפח 1אחד ) (יב)
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 חדר ישיבות  2.7

 מ"ר לפחות, ויצויד בבאים:  20יהיה בגודל של    מטעמו מנהל הפרויקטחדר הישיבות עבור המזמין/ 

 ; איש 20המתאים לשימוש עבור  שולחן ישיבות גדול .א

 ;משרדיים( כיסאות  20עשרים ) .ב

 ; מתוכם במרכז חדר הישיבות, שניים מייצב מתח( שקעי חשמל עם 16עשרה ) -שישה .ג

 ;( שקעי חיבור לרשת, אחד מהם במרכז חדר הישיבות2שני ) .ד

 ; , אחד מהם במרכז חדר הישיבותVoIP( שקעי חיבור לרשת תומכי 2שני ) .ה

, פנסוניק, סוני,  LG( המותקן על הקיר ]1920x1080)   HDאינץ' ברזולוציית    50מסך מחשב בגודל   .ו

 ;[ViewSonic טושיבה, שארפ או 

 ; תאורה מתעמעמת .ז

 ; מסך נגללן ומקר .ח

 ; טלפון קווי .ט

 ;, מקלדת ועכברנייח מחשב .י

 ;הצללה אטומה בכל החלונות  .יא

 ; לפחות(  x 96 1.65לוח מחיק )בגודל   .יב

 ; ארון נמוך  . יג

 . פח אשפהוכן  פח ניירות  .יד
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 (ITטכנולוגיית מידע )  .3

המתוארת    IT-את כל חומרת העל פי ההנחיות,    מטעם המזמין  מנהל הפרויקטהקבלן ימסור למשרדי  

מנהל  ה לעשות כן שתגיע מבקשהיום ממועד    14בתוך  כשהיא מחוץ לאריזה ומוכנה לשימוש,    בפרק זה

המזמין  הפרויקט שירותמטעם  יספק  הקבלן  שוט  י.  ותמיכה  הפים  תחזוקה  תום    IT-לחומרת  עד 

את כל התחזוקה, התיקונים או החלפת הציוד  יכללו  , ש(Defects Notification Periodבדק )התקופת  

  ,ההסכםבמהלך תקופת  יזדקק להחלפה    IT- כלשהו בחומרת ה  פריטבמקרה שהדרושים לפי הצורך.  

מקביל  דגם  באותו  בכל הפונקציות שצוינו, הקבלן יחליף  לתקנו או משום שאינו תומך  משום שלא ניתן  

 שצוינו.  היצרנים אותם ם אצל או טוב יותר הקיי

את  יוסיף  החומרה. הקבלן    י חוזי שירות עם ספקי שירותדרך  החומרה  לכלל  מיכה  תיספק  הקבלן  

ה הפרויקטשל    IT- מנהל  המזמין    מנהל  בעל  כמטעם  נוסף  קשר  לספקי  הרשאת  איש  ישירה  גישה 

 . הקשורות בחומרהלפתור בעיות לאפשר לו  כדי  ,השירות

 מכונות צילום ומדפסות  3.1

במשרדים    שלהלן הציוד המשרדי  את  ,  הבדקבאתר עד תום תקופת  יטפל  ותחזק  הקבלן יספק, יתקין, י

טונרים,    הרלוונטיים נייר,  דיו,  )כולל  ותחזוקה(מיכלי  מתכלים  עם  חומרים  המינימלי  ,  המפרט 

 :כדלקמן לחומרה

 : מטעמו מנהל הפרויקטהמזמין ובמשרד  .1

צילום  מ .א )כונת  משולבת  (  1אחת  /  צבעונית  פקס   צילום)מדפסת   / סורק  ל   //  רשת(, חיבור 

- מגשי נייר  3לחודש(,  דפים    50,000עד  של  )מחזור עבודה    25ppm, עד  2GBזיכרון של  מינימום  

A3 A4  ;דופלקס , 

)  לבן-מדפסת שחור .ב דו  2, מינימום  A3 / A4,  (1אחת  נייר, הדפסה  ,  A4-ו  A3צדדית,  -מגש 

 דפים בחודש(. 40,000 של )מחזור עבודה 20ppm, עד 1GBמינימום זיכרון של 

 חומרים מתכלים  .2

 ;(A3לגודל    A4,15%לגודל  85%משתמשים  מספר הלמשתמש )לחודש עמודים   500נייר,   .א

 מדפסות; למכונות צילום ווני ושחור לבן וסיכות לצבע טונר  .ב

 .מטעמו  מנהל הפרויקט ניירת כנדרש על ידי צוות המזמין ו  .ג

 רישיונות תוכנה  3.2

 ( לכל מחשב נייד או מחשב שולחני:  1אחד ) .1

 ; עדכנית יותראו גרסה נוכחית  Microsoft Windows 10 .א
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,  Microsoft Office Professional Plus 2016  (Word  ,Excel  ,PowerPoint  ,One Note .ב

Outlook ,Publisher ,Access ,InfoPath ,Lync); 

 ;MSprojectרשיון  .ג

 ;ם של וירוסים עד תום תקופת הבדקוירוס כולל מנוי לעדכון מסדי נתוני- תוכנת אנטי .ד

 ; Microsoft Windows Server-לחיבור לMicrosoft Client Access (CAL )רישיון  .ה

 ;Microsoft Exchange Server  - ( לחיבור לCAL) Microsoft Client Accessרישיונות  .ו

 Lync Enterprise CAL -ו  Lync Standard Cal, כולל  Microsoft Lyncשל    CALשיונות  יר .ז

 עבור כל מחשב;  

לתקופת  Tracker Software Productsמבית    PDF-Xchangeכלי   .ח המוצר  תחזוקת  כולל   ,

 ; החוזה

 שני רשיונות בכל אתר. - מחירון דקל ממוחשב .ט

 ותשתית שרת  3.3

 (Rack Mountedציוד לארון תקשורת ) .1

 ; ( נתב עסקי1אחד ) .א

  PoEפרוטוקול  ספקים מוכרים וידועים. המתגים יתמכו באת  מ  Gigabitמתגי רשת   .ב

(Power over Ethernet  המתגים מספר  הרשתות.  של  מהיציאות  מחצית  עבור   )

לכל משרד   Gigabitיציאות    2באופן שיציע  חושב על סמך מספר יציאות הרשת  י

זהומשתמש המופיעים   יציאות  במסמך  עבור  החדרי  ל,  יציאות  כמפורט,  ישיבות 

והמכונות   שרתים.הצילום  עבור  יציאות  וכן  אלחוטיים,  התקנים  יש    מדפסות, 

לפחות ה רשת  היציאות  מ  20%  להשאיר  לאחר  המתואר  פנויות  הציוד  כל  תקנת 

 ; של המשרד ת הטלפוניהיוגדרו לתמיכה במערכ  PoEלעיל. מתגי רשת עם 

, Wi-Fi, עם  FortiWiFi-30Dשער אבטחת רשת/חומת אש של    -   ® FortiGate(  1אחד ) .2

, איכות שירות, סינון  WAN, אופטימיזציה של  רשת, בקרת יישומים, סינון  VPNיכולות  

 ;מאת ספק מוכר ומוכחאו שווה ערך  ,אינטרנט

 ; נעילהו ארון תקשורת למתגים ונתב, עם אוויר מקורר  .3

 ;לרשת לכל יציאות הרשת כמפורט לכל חדר Cat 6כבלים  .4

5. UPS  -   חשמל אספקת  המתגים  תשתית  לכל  לפחות  דקות    30של    גיבוי   -ה והנתבים, 

VOIP; 

 ; חובר לרשתמ   2TBהתקן אחסון  (1אחד ) .6
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7. ( לאינטרנט  של  קצב  (,  כבל/XDSLחיבור  העלאה    לשנייה,/    MB  30הורדה  /   MB  3של  קצב 

  מטעמו   מנהל הפרויקטשל המזמין/בלעדי  ה  םסטטית המיועדת לשימוש  IP, עם כתובת  לשנייה

 הקבלן(.משרד משותף עם יהיה )רוחב הפס לא  

 מחשבים  3.4

יהיו  המחשב זה. אם מסיבה  ים שיסופקו  ובהתאם למפרטי המחשב המפורטים בסעיף  כדלקמן 

או עדכניים  דגמים שווי ערך    יסופקו ,  מהיצרן שצויןאינם זמינים  הנקובים  כלשהי, דגמי החומרה  

 . יותר של אותו יצרן

 .2טבלה ב כמפורטמחשב נייד למספר הכולל של האנשים  .1

 עמדות עבודה למחשב נייד 

 מפרט מחשב נייד:  .1

 ; , ליבה כפולה(6MBמטמון  ,  2.9 Ghz) Intel Core i7 4800 עם    -   Dell E6440מחשב נייד .א

 ; AMD Radeon HD 8690M Graphics 2GB GDDR5 .ב

 ; LED-backlit LCD עם פאנלרחב HD ( (1366 x 768אינץ'(  14ס"מ ) 35.6מסך  .ג

 ;GB 1600MHz DDR3 8 -זיכרון   .ד

   ;SSHD (Solid State Hybrid Drive )500 GBכונן היברידי קשיח  –כונן קשיח  .ה

 ;97W/HR תאים 9מקורית  סוללה: .ו

 ; 8x DVD +/-RW Media Bay Driveכונן אופטי:  .ז

 .Bluetooth 4.0 Mini Cardוכן   Intel dual Band Wireless 7260 .ח

 ציוד היקפי למחשב הנייד:  .2

 VGA / DVI / HDMIעם כניסות    1920x1080אינץ' ברזולוציית    LED  23( מסך  1אחד ) .א

, פנסוניק, סוני, טושיבה, LG)כנדרש לחיבור בו זמנית לתחנת עגינה המפורטת לעיל( ]

 ; [ViewSonicסמסונג, שארפ, דל או 

 ;((Dell  Dell Part # 331-6307תואם  E-Port Replicator .ב

 ; תחנת עגינה אוניברסלית .ג

 ;USBבחיבור  5Wרמקולים   .ד

 ;(720p, 30fps) מובנה חיצונית עם מיקרופון USBמצלמת  .ה

 ; , שווי ערך או טובים יותרDell KM632מקלדת ועכבר אלחוטיים של  .ו

 ; מייצב מתח .ז
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 . או שווה ערך Dellתיק עסקי למחשב נייד תוצרת  .ח

 Autodesk BIM 360 Fieldמחשבי לוח עבור  

 Autodesk BIM 360 בעזרת יבוצעו בשטח  מטעם המזמין  מנהל הפרויקט תחומי האחריות של 

field( מחשבי לוח  4. הקבלן נדרש לספק ארבעה ),מנהל הפרויקטשל  בלעדי  הלשימוש    כדלקמן : 

-Wi, חיבור  2048x1536אינץ', רזולוציה    7.9, מסך  GB 16, זיכרון  Apple iPad miniמכשיר   .1

Fi סלולרי וחיבור ; 

 ; או שווה ערך  Otterbox Defenderסדרת  –כיסוי עמיד ומתאים לכל אייפד מיני  .2

 ;ני מסך מפלסטיק עמיד לשריטות שיוחלפו פעמיים בשנה בכל מכשירמג .3

 ;לחודש, עד תום תקופת הבדק/  GB  10חבילת גלישה לכל מכשיר במסלול שנותן מינימום  .4

מכשירים מדי שנה עקב תנאי סביבת  מה  50%יביא בחשבון שיהיה עליו להחליף עד  הקבלן   .5

 ; העבודה

 .שירות ותמיכה שוטפים .6

 שונות - ITחומרת 

 הבדק. טלוויזיות מסך שטוח עד תום תקופת שוטפים ל תחזוקה ותמיכה  ,הקבלן יספק שירות
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 שירותים, מקלחות ומלתחות – מתקני נוחות  .4

 חדרי שירותים, מקלחות ומלתחות  4.1

 מתקני הנוחות יכללו את הבאים: .1

 ; חברי צוות או חלק מהם 20ים לכל שירותתא ( 1אחד ) .א

 . אנשי צוות או חלק מהם 20עם ברז לכל כיור לשטיפת ידיים  ( 1אחד ) .ב

 כל מתקן נוחות יכלול: .2

 ; חדרכל למ"ר  0.5בגודל של לפחות ( מראה,  1אחת ) .א

 ;לכל כיור לשטיפת ידייםסבון  מכל ( 1אחד ) .ב

 ;( לחדר1( כיורים, אך לא פחות מאחד )2( מתקן לייבוש ידיים לכל שני )1אחד ) .ג

 . ליטר לפחות בכל חדר 50אשפה בנפח של  ( פח 1אחד ) .ד

 קירות החשופים לרטיבות או לניקוי רטוב יחופו באריחים. .3

ברז מים קרים/חמים, מתקן מגבות נייר, דיספנסר סבון נוזלי,  וכן  השירותים יצויידו בכיור   .4

 מראה, מחזיקי נייר טואלט עם אספקת נייר שוטפת, פח אשפה, חיבור לניקוז ושפכים.

 חניה  4.2

  ם מקוניקוז ונוח לגישה מהמשרדים, על מנת שישמש כבעל    ,אזור עם משטח קשיחיספק    הקבלן

לשימוש  חניה   הפרויקט  ו  המזמיןבלעדי  העבודהמטעמומנהל  מזמין  לטובת  הפרויקט    ,  ומנהל 

 מקומות חניה שמורים עם שלט המורה על כך. ארבעה יוקצו לכל הפחות   מטעמו

 אבטחה  4.3

האתר ובכלל זאת למשרדים ולמתקנים הזמניים.  במשרדי האתר  הקבלן יקים מערך אבטחה לכל  

הכוללת צופר וחייגן אוטומטי למוקד    ותותקן מערכת גילוי פריצה  ,יותקנו סורגים על כל החלונות

 בטחוני אזרחי. 

 פירוק המשרדים  4.4

, הקבלן  מטעם המזמין  מנהל הפרויקטבעקבות הוראה מאו  /סיום עבודות וממועד    שבועות   4בתוך  

את   וההוצאהישלים  משרד  הפירוק  הפרויקט  ישל  על  המזמיןו  ניהול  הוראה  תינתן  אם  אלא   ,

 השארת כולם או חלק מהם.  
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   ריהוט מפרט 4.5

 סוג/מידות  פריט 

 . מ"מ X 280מ"מ  280 שולחן ישיבות גדול 

 .מ"מ X 700מ"מ  X 900מ"מ  1800 גדול   -שולחן 

 .מ"מ X 700מ"מ  X 700מ"מ  1500 בינוני  -שולחן 

 .מ"מ X 700מ"מ  X 700מ"מ  1200 קטן  -שולחן 

גובה מתכוונן, גלגלים, מרופד, מסתובב, משענת ידיים מתכווננת, משענת גב   כיסא מנהלים

 . גבוהה

 . מרופדים, משענות ידיים  –כסאות משרדיים  כיסא משרדי 

לשולחן   ארונית שולחן  מתחת  להצבה  )  –מתאימה  מידות  (  3שלוש  ננעלת,  אחת  מגירות, 

 . מ"מ 650מ"מ, עומק  450מ"מ, רוחב  650כוללות: גובה 

 . מ"מ, ניתן לנעילה, ארבעה מדפים 900מ"מ, רוחב  350מ"מ, עומק  1800גובה  ארון מתכת 

 .מ"מ, עם מדף אחד 350מ"מ, עומק  1000מ"מ, רוחב  700גובה  כוננית

 . לדקה דפים 250חיתוך צולב, קיבולת של   מגרסה

 . A0שרטוטים בגודל  250מתאים לתלייה של  ארגז תיוק שרטוטים 

 . ליטר 30 פחי ניירות 

 .מ"מ, מגנטי, מחיק 900מ"מ על  1200 לוחות מחיקים 

 מרווח ביטחון למבקרים. 50%בגודל לפי מספר אנשי הצוות ועוד  ערכת עזרה ראשונה

 .מ"מ, עם מדף אחד 350עומק מ"מ,  1000מ"מ, רוחב  700גובה  ארונית נמוכה
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 אתר הנספח נקיון   .5

 דרישות כלליות  5.1

 .לאתרים מורשים בלבד  שלו ושל הקבלנים הממונים  הקבלן יסלק פסולת ו/או עודפי בנייה .א

ינהל רישום   ויציגם יחד עם דרישות התשלום עבור עבודות פינוי    אישורי הפינוישל  הקבלן 

 המאושרות לתשלום.

 .אין לשרוף פסולת ו/או עודפי בנייה .ב

 .ו/או עודפי בנייה באתר העבודות או מחוץ לופסולת  אין להטמין  .ג

 .אין לפרוק חומרים נדיפים, מזיקים או מסוכנים למערכות ניקוז .ד

 .נטייםוות וגורמים מוסמכים רלתקנות של רשויוההקבלן יציית להוראות החוק ו .ה

 .קבל היתרים מהן לסילוק פסולתיהקבלן יסדיר עם הרשויות המוסמכות ו .ו

 הקבלן יסלק חומרי פסולת מהאתר לפי כל דין.  .ז

 הוראות נוספות 5.2

אינן   .א הניקוי  ושיטות  הניקוי  שחומרי  השימוש,  לפני  לבחון,  הקבלן  ו/או  גפובאחריות  עות 

 .המשטחים המנוקיםמסירות גימור וציפוי מגן קבוע מ

 במסמך זה. 5.3ויהיו כמופיע בפרק   מוצרי ניקוי יאושרו על ידי המזמין לפני השימוש באתר .ב

הקבלן יעסיק חברת ניקיון מקצועית לניקוי הסופי. ניקיון בגמר ביצוע העבודות יהיה ברמה   .ג

 .של ניקיון סניטרי

 .היצרןניקיון אלמנטים יבוצע בהתאמה מלאה להוראות כתובות של  .ד

כתוצאה   .ה שיתגלו  ככל  מקוריים  ברכיבים  פגומים  או  שבורים  רכיבים  החלפת  יבצע  הקבלן 

 .מניקיון

 חומרי ניקוי  5.3

ידי   .1 ניקוי שאושרו על  כמופיע  ישראלי  מכון התקנים כנושאי תו ירוק  יש להשתמש בחומרי 

ניקוי לשימוש תעשייתי ומוסדי"   IGTD  –   82במפרט מספר   .  באתר מכון התקנים  "מוצרי 

ואולם תעודה מטעם מנפיק    ,לשם הוכחת העמידה בדרישות תידרש בדיקת מעבדה מוסמכת

מביצוע בדיקות מעבדה  קבלן  ה התו כי המוצר הינו בעל התו הירוק המונפק על ידו, תפטור את

 . נוספות ותהווה הוכחה מספקת לעמידה בכל סעיף שידרש מתוך דרישות התו

מתוך לאישור בתנאי שיעמדו בתקנים בין לאומיים    הקבלן רשאי להגיש חומרי ניקוי נוספים

 .GENICES הארגונים החברים ברשת
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 :על חומרי הניקוי לעמוד בדרישות הבאות .2

 .1וכמפורט בסעיף   דרישות מח' לאיכות הסביבה של נת"ע .א

 .הרכיבים לניקוי  להוראות ייצרןבהתאם חומרי ניקוי  .ב

 .חומרי הניקויחומרי ניקוי למשטחים, כמומלץ על ידי יצרן   .ג

  הוראות לניקיון שוטף של אתר העבודות 5.4

 .וללא הצטברות פסולת ו/או עודפי בנייה יש להבטיח כי אתר העבודות הינו במצב מסודר .1

 .העבודות מהאתר ולא לגרום להצטברותם באתר פסולת ו/או עודפי בנייה יש לסלק .2

  .נטיותוו הרלהחוק  פסולת ו/או עודפי בנייה בהתאם להוראות יש להפריד .3

 הגישה אל אתר העבודות תהיה פנויה מכל מכשול, נקיה ומתאימה למעבר.   .4

  .עבודות הגמר יש לנקות אזורים פנימיים לפני תחילת ביצוע .5

  .ביצוע עבודות הגמר נקיים מאבק ולכלוך במהלךאזורי העבודה  יש לשמור על  .6

שונים .7 מסוגים  וכתמים  רסס  נזילות,  לסלק  גמר   יש  משטחי  חיפויים  על  צבע,  טיח,  כגון 

 .וכדומה

המומלץ תוצאות לשביעות רצון של המזמין,   לא השיגו חומרי הניקוי המומלצים ו/או התהליך .8

 .שיפור המצבלת ועל הקבלן לבחון וליישם חלופ

- עלמתכת ו/או גימור  מכל סוג ממשטחי זכוכית ו/או להסיר שרידי בטון ואו חומר ממיס  יש  .9

 .יפגעו בטיב הגימור   נת שלאמ

 .בסוף כל יום עבודה פסולת בנייה מהאתר אל מיכל אשפה לפנותיש  .10

 .כל יום עבודה יש לפנות את מיכלי אשפה למקום מורשה בסוף .11

 .מאתר העבודות בסוף כל יום עבודה  ה ולסלק יש לאחסן פסולת נדיפה במכלי מתכת מכוסים  .12

בחומרים .13 השימוש  במהלך  נאות  אוורור  לספק  היצרן  נדיפ  יש  המלצות  לפי  רעילים  או  ים 

 .האוורור של הבניין לצורך כך ותקנים רגולטוריים רלוונטיים. אין להשתמש במערכות

על  ,  ותופסני מתכת שהצטברו על מרצפות או משטחי עבודה יש לסלק ברגים, שבבי מתכת .14

 . בסיס יומי

צבע טרי או    מהם לא יפלו על משטחי אבק, פסולת ושאר מזהמים הנובעיםכי  יש להבטיח   .15

   .יזהמו את מערכות הבניין

 .ו/או עודפי בנייה יש להגן על ציוד המצוי באתר העבודות מפסולת .16
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 הוראות לניקיון סופי של האתר לפני מסירה  5.5

עודפי  .1 ו/או  פסולת  וסילוק  ניקיון  לבצע  אחראי  ותקנות הקבלן  הדין  לפי   הרשויות בנייה 

 .ומניעת זיהום  האזוריים והמקומייםולפי תקנות איכות הסביבה , נטיותוו הרל

הבאות .2 הניקיון  פעולות  את  ישלים  העבודה לפני  ,הקבלן  של  בדיקה  קבלת    ,בקשת  לצורך 

 :גמרתעודת 

סילוק חומרי פסולת ו/או עודפי בנייה, ,  ק אשפהול יניקוי יסודי של האתר העבודות, ס .א

   .העבודות אזורים סמוכים לאתרמסילוק שאר חומרים זרים לרבות 

 .בצמחים הסדרת שטחי דשא חיצוניים וערוגות מבלי לפגוע .ב

 .הסרת כתמים ושאר משקעים זרים,  טאטוא אזורים מרוצפים, הסרת נזילות מכל סוג .ג

 .חלק ובעל מרקם אחיד הסדרת אזורים שאינם שתולים או מרוצפים למשטח .ד

 .מהאתר סילוק כלים, ציוד בניה, מיכון וחומרי עודף .ה

המרוצפים שנועדו להולכי רגל או לתנועת  לכל האזורים החיצונייםהסדרת גישה בטוחה   .ו

 .כלי רכב לרבות אזורי חניה

 .סילוק חומרי הגנה שונים וציפויים זמניים .ז

וחיצוניים  .ח פנימיים  קשים  גימור  משטחי  מלכלוך, ניקיון  נקי  מכתמים,   למצב  נקי 

  .חלודהי פנ מ  קרומים, אבק וחומרים זרים. טיפול מתאים של משטחים חיצוניים

 .גישה מוגבלת הסרת פסולת ואבק מפני השטח באזורים בעלי .ט

 . ניקוי רצפות הבטון יעשה באמצעות שואב אבק .י

 .ניקוי משטחים רכים ייעשה באמצעות שואב אבק .יא

 . אבקו סילוק שמן  .יב

 .וזכוכית בדלתות וחלונות ניקוי והברקת משטחים שקופים לרבות מראות  . יג

 .למצבם המקוריהחזרת משטחים מחזירי אור  .יד

מצב לקדמותו בכל אזורי העבודה  העבודות והחזרת  ךהסדרה של האזורים שנפגעו במהל .טו

מעבודה. החלפת גימורים  ובאזורים הסמוכים לאתר העבודות ואזורים שנפגעו כתוצאה

צורך בתיקון או   ומשטחים שלא ניתן לתקן או לשחזר באופן משביע רצון או שמראים

  .שחזור

 < סוף הפרק>
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 הנחיות מחשוב, ניהול מסמכים ואבטחת מידע 

 רקע .1

, על הספק להשתמש בתוכנות המופיעות  במסגרת הסכם ההתקשרות שלו עם נת"ע .1.1
 בנספח זה.   2ומספר  1במסמך זה. רשימת התוכנות מפורטות בטבלאות מספר 

רכ  .1.2 כי  בטבלהיודגש,  המפורטות  התוכנות  חשבונו.      1ישת  ועל  הספק  ידי  על  תעשה 
על חשבונו של הספק    ,ירכשו על ידי נת"ע  2רשימת התוכנות המפורטות בטבלה מספר  

 ש הספק לצרכי ההתקשרות בלבד. ויימסרו לשימו

 ((TPSתוכנות אשר ירכשו על ידי הספק )רכישה מספק צד ג' )  .2

תיעשה על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.    1רכישת התוכנות המפורטות בטבלה מספר   .2.1
גרסתה של כל תוכנה חייבת להיות תואמת לגרסה עימה עובדת נת"ע. בטבלה מספר  

 לה נדרש הספק עבור כל אחת מהן.   מפורטות התוכנות והגרסה מינימלית 1

ו .2.2 או  \נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף 
ו שהן  \לעדכן  כפי  תוכנה  כל  עבור  המינימלית  והדרישה  הרשימה  את  לשדרג  או 

 מפורטות, ומוסכם כי השינויים יחולו על הספק והוא ישא בעלותן באופן בלעדי. 

 1טבלה מספר  .2.3

 גירסא  התוכנה שם 

Microsoft Office 2013   ומעלה 

AutoCAD 2013   ומעלה 

 

ויימסרו לשימוש הספק לצרכי ההתקשרות   על חשבון הספק  תוכנות אשר ירכשו על ידי נת"ע .3
 בלבד.

וג עבורן לפי שיקול  וכל תוספת, עדכון או שדר  2התוכנות המופיעות בטבלה מספר   .3.1
. הספק נדרש להשתמש בתוכנות אלו בעשותו שימוש בתשתיות הרשת  דעתה של נת"ע

שלו או לחילופין על גבי רשת האינטרנט, באמצעות רישיון שימוש לתוכנה שיימסר  
לו על ידי נת"ע. יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת ולעת ולפי שיקול דעתה  

גן ומוסכם כי הספק יהיה  או לשדר\או לעדכן את רשימת התוכנות ו\הבלעדי להוסיף ו
 או תוספות אילו. \מחוייב לעבוד במערכת בהתאם לשינויים ו

 2טבלה מספר  .3.2

 שם התוכנה 
משתמשים   כמות 

 משוערת 

SAP  –    מערכתERP    והוראות התשלומים,  לניהול 
 השינוי בפרויקט. 

1-2 

Aconex   –    מערכתEDMS    בשימוש הפרויקט  לניהול 
רוחבי של כל בעלי העניין בפרויקט, הכולל לא פחות מ:  

 מנהל הפרויקט, הקבלן, המתכנן, הספק, יועץ 

5-20 

 GAZPACHO 1-5מערכת בטיחות בתנועה 

 1-5 ה.ב.חדשנות מערכת בטיחות בעבודה  
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 שימוש בכלי תוכנה המנוהלים על ידי נת"ע  .4

לרישיונות   4.1 מוגבלים  להיות  יכולים  בתוכנות  השימוש  עבור  הנדרשים  הרישיונות 
)לפי שם המשתמש לו ניתנת הגישה( או רישיון "אתר"   בודדים המוגדרים "שמית" 
של  המעבר  או  השימוש  את  להגביל  יכולים  נת"ע  של  התוכנה  ספקי  כולו.  לארגון 

וכל האמור בסעיף   וכללי  רישיונות בין עובדים כאלו ואחרים  זה בהתאם למדיניות 
 או נת"ע. \הרישוי של ספק התוכנה של נת"ע ו

כמות  4.2 פי  על  המתומחרים  הסכמים  במסגרת  נרכשו  מהתוכנות  חלק  כי  יובהר, 
 . תמשים או מתן שרות על בסיס תקופההמש

עוד יובהר, חלק מהתוכנות עושות שימוש בגלישה באינטרנט לצורך אספקת השירות   4.3
(web basedאשר דורש ,)    וגרסת דפדפן תקשורת אינטרנט במהירות גלישה נדרשת 

( על מחשב VPNעדכנית. תוכנות אחרות ידרשו התקנת תוכנת גישה מוצפנת )כדוגמת  
שבעזרתה יתבצע החיבור לשרות    Microsoft windowsבו רצה מערכת הפעלה מסוג  

החומרה   של  לתחזוקה  הבלעדי  האחראי  יהיה  הספק  אלו  במקרים  ולתוכנה. 
שרת יכולות מספקות על מנת להריץ עליה את התוכנות הנדרשות. נת"ע תספק  המאפ

 (.VPNאת הפתרונות הנדרשים לשם חיבור מרחוק )כדוגמת  

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לשדרג את גרסת הדפדפן במחשבים  4.4
מהם מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את הזכות לבקש 

ק לעדכן מעת לעת את מהירות הגלישה של תקשורת האינטרנט אליה מחוברים מהספ
המחשבים מהם מופעלות מערכות המידע של נת"ע לרמת מהירות גלישה של אינטרנט  

 הממוצעת בשוק העסקי. 

במערכת   4.5 נקודתיות  בדיקות  לבצע  מהספק  לבקש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  נת"ע 
 לקראת שידרוגי גרסא. 

להגיע  4.6 יתבקש  עדכונים   הספק  וקבלת  התוכנות  של  תקין  תפעול  אודות  להדרכות 
שוטפים אודות התוכנה אשר יתקיימו במשרדי נת"ע ו/או במשרדי הספק מעת לעת 

 ולפחות פעמיים בשנה. 

לדרוש מהספק להשתמש בתוכנה/ות נוספת/ות ו/או חדשה/ות,   רשאית נת"ע תהיה   4.7
 נת"ע. , בהתאם לדרישות 2-ו  1מעבר לאלו שמופיעות בטבלאות 

 להלן תאור התוכנות אשר הוטמעו ונרכשו עד כה:  4.8

4.8.1 ERP –  מערכת ניהול פיננסית לוגיסטית 

כוללת מחשוב של תהליכי  SAP ERPנת"ע עושה שימוש במערכת   . המערכת 
העבודה בתחום הלוגיסטי והפיננסי, הזנת תשלומים ובקרת התשלומים, לרבות  

הפקת   מאפשרת  המערכת  שינוי.  הוראות  אודות  הזנת  סטאטוס  דוחות 
ה  במערכת  לעבוד  הספק  על  הזמנות.  ופלטי  ליצור    SAP-התשלומים  מנת  על 

 דיווחי חשבון, הוראות שינוי וכל פעולה נוספות שתוגדר על ידי נת"ע.  

החיבור למערכת מבוצע באמצעות פתרונות התחברות מרחוק ואבטחת מידע  
מ התקנה  ותדרש  ייתכן  כי  יובהר  נת"ע.  ע"י  רכיבי  המסופקים  של  קומית 

 הפתרונות על מחשבי הספק .

 ( EDMSמערכת ניהול מסמכים ותכתובת ) 4.8.2

לניהול פרויקטי תכנון והקמה של קווי    Aconexנת"ע עושה שימוש במערכת  
המתע"ן. מערכת כוללת ניהול מסמכים, ניהול תכתובות, הגשת מסמכי תכנון,  

ים והגורמים מטעמו,  דיווחים מהשטח ויומני עבודה.  הספק, לרבות כל העובד
לשלוח   וכן  המערכת,  גבי  על  הפרויקט  מסמכי  כל  את  ולנהל  להעלות  מחויב 

 ולקבל את כל התכתובות עם נת"ע ועם הגורמים מטעמה באמצעות המערכת.  
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 שפת המערכת הנה באנגלית, וניתן להזין ולנהל מידע הן בעברית והן באנגלית.   

באחריות הספק להקצות גורם מוסמך אשר ישמש כמנהל המערכת מטעמו, ככל  
 שידרש על ידי נת"ע,  ואשר באחריותו: 

 ניהול המערכת מטעם הספק  4.8.2.1
 רישום הארגון במערכת  4.8.2.2
 הוספת משתמשים חדשים וגריעת עובדים עוזבים  4.8.2.3
 או מנהל הפרויקט מטעמה \יהל רשימות התפוצה מול נת"ע ונ 4.8.2.4
 פי דרישה - השתתפות בהדרכות מקצועיות על 4.8.2.5
ניהול   4.8.2.6 במערכת  והתכתובות  התוצרים  תיעוד  אחר  ובקרה  מעקב 

המסמכים הכוללת, בין היתר, העלאה ותיוג מסמכים במערכת, התנעת  
 ( מסמכים    Work Flow  )WFתהליך  והפצת  מסמכים  לאישור 

(Transmittal) 
 

ו  – או מנהל הפרויקט מטעמה  \תיוג המסמכים ייעשה בהתאם לדרישת נת"ע 
יחשבו   ולא  מחדש  והפצה  לתיוג  יוחזרו  נכון  לא  באופן  יתויגו  אשר  מסמכים 

 כהגשה. 

 ובכללם:  Aconex-כל התכתובות ינוהלו במערכת ה

i)   תכתובות חוזיות: בקשות לשינוי, שינויים, בקשות תשלום, אישורי

 מכתבים, דואר אלקטרוני. תשלום, 

ii)   ,זמנים לוחות  תכניות,  מסמכים,  של  הגשות  טכניות:  תכתובות 

 שרטוטים וכל מסמכים ותוצרים של הקבלן. 

iii)   דוחות ניהול  עבודה,  יומני  ניהול  הביצוע:  בשלב  עבודה  תהליכי 

 ועוד.  RFI ,NCRבטיחות, ניהול דוחות קיימות, 

רת פורמלית תחת  תשתמש כאמצעי לתקשו  Aconex-יובהר כי מערכת ה

 הסכם זה. לא יעשה שימוש בדואר אלקטרוני לטובת תקשורת פורמלית. 

יצוין כי המערכת מאפשרת ניהול של מסמכים ותכתובות פנים ארגוניות   4.8.3
 גם עבור הספק תוך שמירה על פרטיות המידע כחלק מתשלום הרישוי.  

מו, העובדים על אותו על הספק לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטע .5
 לעיל ויפעלו על פיהם.  4פרויקט עבור הספק, יכירו את הנהלים המפורטים בסעיף 

 עדכנות טכנולוגית  .6

מאחר ומחזור חיי הפרויקט הינו ארוך ונפרש על פני מספר שנים רב, יתכן כי במהלך הפרויקט  
שימוש כיום. על הספק לערוך  תיקרה התיישנות של מערכות, חומרה וטכנולוגיות בהם עושים  

התוכנה   החומרה,  את  לשדרג  לתוצאותיו  ובהתאם  התיישנות  סקר  לפחות  לשנה  אחת 
והטכנולוגיה בה נעשה שימוש במהלך מתן השירותים. על הספק לשמור על רמה גבוהה ולעשות  
לטכנולוגיה   מעבר  או  עדכון/שידרוג  בשוק.  ביותר  מהמובחרות  וחומרה  במערכות  שימוש 

 היה על חשבון הספק בלבד.  אחרת י

 פקיעת תוקף של רישיון .7

אחרת אשר מופיעה בחוזה(, לפי   יום מסיום תקופת הרישיון או החוזה )או תקופה  30בתוך  
את המסמכים והמידע הקשורים לאותה תוכנה    המוקדם מביניהם, על הספק להחזיר לנת"ע

 ולא לעשות במידע זה שימוש נוסף. 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  – ע"תנ  
 

  5 מתוך 5 עמוד הנחיות ניהול מסמכים ומחשוב  8פרק  3כרך   …

 

 לעניין נספח זה:  .8

עדכון חדש של תוכנה או גרסה מעודכנת של תוכנה או תוכנה דומה של   –"שדרוג"   8.1
קבלת   לעיתים  לרישיון.  או  למוצר  פונקציונליאות  מוסיף  או  משפר  אשר  הספק, 

 השדרוג כרוכה בעלות כספית נוספת.

תיקון באגים, תיקון ושיפור בביצועים של התוכנה, תיקון תקלה או תוספת   –"עדכון"   8.2
הנדרשת לשם המשך פעילות תקינה של התוכנה. זכאות הספק לעדכונים אלה מופיעה  

 בהסכם הרישיון תחת כותרת "שירות ותחזוקה" במילים "תמיכה ועדכון". 
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 תוכן העניינים 

 

 
 כללי  1

 מסירה  2

 כללי  -א
 לאחור  ספירה פגישות -ב

 סיורי בדיקה וקבלת מערכות ציוד  -ג

 מעודכן מתקן  ספר )תיק( -ד

 ריכוז מסמכי מסירת העבודות  -ה

 
 תחזוקה משמרת   3
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 כללי  .1

בהתאם לשיקול דעתה   ,ע" ו/או לכל צד שלישי עליו תורה נת  "(המזמין"/ "נת"ע)" ע" נתל יימסרו  עבודותה .א

הכל על פי המחמיר    , ע ו/או לנהלי הצד שלישי"בכל מקרה תהליך המסירה יהיה כפוף לנהלי נת  .הבלעדי

 תשתיות יימסרו לבעלי התשתית בהתאם לנהלי חברת התשתית.   מביניהם.

בסיום   .ב לקבלן  להורות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  נת"ע  לעיל,  האמור  בפרויקטלמרות  לבצע    העבודות 

יחולו הוראות סעיף    ,תחזוקה משמרת של העבודות בכל מקרה שבו יתבקש הקבלן לבצע  להלן.   3שאז 

תחזוקה משמרת, תבוצע מסירה של העבודות הן מיד לאחר סיומן, והן לפני מסירתן המלאה לנת"ע ו/או  

 לבצע , המשמרת נת"ע רשאית, במהלך תקופת התחזוקהלצד שלישי עליו תורה נת"ע, בהתאמות הנדרשות.  

 .  המשמרת התחזוקה בתקופת  הקבלן של חובותיו לקיום  בנוגע שהיא בקרה כל

 : מסירה .2

 א. כללי  

 ,דיקתה ואישורהלצורך ב  מטעם המזמין   למנהל הפרויקט ויגיש אותה    ת עבודותמסירהקבלן יכין תכנית   .1

  .להשלמת העבודות על ידי הקבלן החוזית דרך האבן מתוכנן למועד הה לפני שה חודשיםושל

כדי להוכיח כי העבודות הושלמו בהתאמה מלאה    הנדרש  תאר את התהליך יהקבלן  בתכנית מסירת העבודות  

שנמסרו  המעודכנות  כניות הביצוע  והתאמה לתכי העבודות בוצעו ב  ,ובכלל זה,  הסכםה  מסמכיכל הוראות ול

אכלוס    נדרש לשםאשר  ליתן כל אישור  ובפרט אלה שבסמכותן    ,או לדרישת הרשויות המוסמכות/לקבלן ו

ולנדרש מכל בחינה שהיאלכל    המסירו/או    מבנהה נת"ע, בהתאם למוסכם עמו  הנחיית  לפי  . גורם אחר 

תכלול,   למסירת    ,בנוסףהתכנית  המסמכים  התייחסות  והמערכות  יהמוכ  למזמיןכלל  העבודות  כי  חים 

 ביצוע המסירה. כנדרש לשם הושלמו , הסכםהשבוצעו במסגרת 

ובכלל זה  עפ"י ההסכם,  המחויבויות שלו  יתר  ביצוע  את  הקבלן ישלים  במקביל להליך מסירת העבודות,   .2

ההיתר,  /ות למבנה דרךבהתאמה למסמכי ההרשא,  4הנדרשים בדרך כלל לצורך טופס    אישוריםכל ההשגת  

   .לדרישות הרשויות המוסמכות ולדרישות נת"ע

מפרט  " 3בכרך כמפורט   ואישורן  כניות עדותונוהל הכנת תל  בהתאםגם  תבוצע  של הקבלן ת העבודות  מסיר .3

  , הסכםהוזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לדרישות נוספות הכלולות במסמכי    , "מוקדמות -טכני מיוחד  

  .מטעם המזמין ולדרישות נלוות שיועלו על ידי מנהל הפרויקט

 : תכלול לכל הפחות את השלבים הבאיםשל הקבלן מסירת העבודות תכנית  .4

הערותאישור   .א הפרויקטשל   SONO,, ללא  המזמין  מנהל  של  השלמה    לע ,והמתכננים  מטעם  מלאה 

  .(ומפרט טכני משלים  הסכם )מפרט טכני מיוחדל 4בכרך  לדרישות המפורטות  בהתאמה  הקבלן  עבודות  

מלאה של תיקי  ומסירה  על השלמה   , מטעם המזמין  מנהל הפרויקט, של  SONO, ללא הערותאישור   .ב

  המתקנים.ו )ספר( מתקן בהתייחס לכל העבודות, המערכות 

קבלנים הממונים השלימו  השהמאשר  ,מטעם המזמין מנהל הפרויקט , של SONO, ללא הערותאישור  .ג

  .את כלל מחויבותם
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 פגישות ספירה לאחור  ב. 

קבלנים  ה, נת"ענציגי   בפגישות ישתתפו  . כחלק מהליך מסירת העבודותים  מפגשויקיים סדרת  הקבלן יזמן 

פגישות  . מטעמה  הכול בהתאם להוראת מנהל הפרויקט וכל גורם נוסף לשיקול דעתה של נת"ע,, ממוניםה

המתייחסת להשלמת  חוזית  הדרך  המתוכנן להשלמת אבן  המועד  הלפני  ( חודשים  2)ם  יחודשיכ  ו יתקיימאלו  

הקבלן ידי  על  עם  יובת  ,העבודות  הפרויקטאום  המזמין  מנהל  את  . מטעם  לתאם  היא  הפגישות  מטרת 

בעיות ולפתור  ולזהות  והבדיקות  העבודות  הקבלן  בקשר  ' וכדם  חסמי, מכשולים, השלמת  לעבודות 

   .הקבלנים הממוניםו

את   הקבלן המזמין  יזמין  עניין  נציגי  העבודות  , שלמותאת  לבדוק    אחרים  רלוונטיים ובעלי  תקינות 

הירוק  הקו  של  הביצוע  מנהל  ו/או    מטעם המזמין   קטמנהל הפרוי הקבלן יענה לכל פנייה של  . והמערכות

 . מוכנות לתפעולהרצה ו, תקינותלביצוע בדיקות לעבודות ובקשר עם המזמין טמ

כל דרישה  בבדיקות ההרצה וב  ,וישתתף בפגישות  כל גורם אחר עליו תורה נת"עהקבלן ישתף פעולה עם  

    .נוספת שתעלה

  וציוד מערכות בדיקה וקבלת סיורי ג. 

לפי שיקול  ובעלי עניין אחרים    ומנהל הפרויקט מטעמו,   המזמיןסיור עם  הקבלן יארגן  ,  ביצוע העבודותבתום  

  כלהשלמת    במסגרתו יידרש להדגים, לסגירת כל הליקויים והפגמים שזוהו במהלך העבודהדעתה של נת"ע,  

העבודות שהושלמו ברמה נמוכה  , העבודות שמחוץ למפרט, העבודות שבתהליך, העבודות הלא גמורות, הפגמים

, והמתכנן  מטעם המזמין   מנהל הפרויקטערות  הכל  לאחר שסיור זה יתקיים  . י ההסכםנדרש לפי מסמכמן ה 

  .מטעמו מנהל הפרויקטו המזמיןשל  םרצונותוקנו לשביעות הושלמו 

 עודכן  מתקן מ( תיק)ספר ד. 

וימסור   יכין  כלל  מלא  מתקן  ( תיק)ספר  הקבלן  ידועבור  על  וכלל המתקנים שבוצעו  ( תיק)ספר  . העבודות 

  :את לכל הפחות מתקן יכלולה

 ;רשימת תכולת התיק .1

שנערכו לפי    המתקניםלכלל העבודות וכלל    הסכם הדרישות המפורטות במסמכי  הלפי    עדות  תכניות .2

 ;  או דרישות בעל התשתיות, המחמיר מבין השניים PE-150נוהל 

 ; תכניות סכמה קוויות לכל מערכות החשמל והאינסטלציה .3

 ;  המתכנןמאושרות ע"י  shop drawings (SD)תכניות ייצור/  .4

 ;  מטעם המזמין ככל שנדרש על ידי מנהל הפרויקט בודק מוסמך להפעלת המתקנים אישור .5

   ; עליהם חלה אחריות, תעודת אחריות לחומרים וציוד .6

 ;  נים טכניים עבור כל אחד מהחומרים בהם נעשה שימושודפי מוצר ואפי .7

 ה;  כלל דרישות החוזאת ביצוע תואם את התכנון וההצהרת הקבלן כי  .8

  ת;להשלמת כלל התהליכים של בקרת האיכו  מטעם הקבלן  הצהרת מנהל בקרת איכות  .9

ע .10 חתומה  המלאה  הבדיקות  האיכות"פרוגרמת  ומנהל  איכות  בקרת  מנהל  הקבלן  י  וריכוז    , מטעם 

 .י מנהל בקרת איכות בהתאמה לפרוגרמה"חתום ע, תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו
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הביצוע"דו .11 של  מסכם  ומנהל  "ע  םחתו  ,ח  הביצוע  מנהל  האיכותי  הקבלן  בקרת  סיום    מטעם  בדבר 

 ;  העבודות כנדרש

 ;  , בהתאם לשיקול דעתה של נת"עידרשיככל ש מדריך תפעול ואחזקה .12

, מסמכים רלוונטיים לעבודה מתוך תעודת  ביחס להתאמת הביצוע לתכנוןשל גורמים מוסמכים  אישור   .13

   .ואישורים של הרשויות הרלוונטיות לעבודות ,אכלוס

  על השלמת כלל התיקונים והליקויים.המזמין  אישור  .14

 . מסירת העבודותסיכומי סיורי  .15

  מטעם המזמין.   ודרישות מנהל הפרויקט הסכםרוט במסמכי היפהפי מסירת העבודות ל אישורי   .16

 . הנדרש לצורכי מסירת העבודות מטעם המזמין שיקול דעתו של מנהל הפרויקט כל מידע נוסף לפי .17

 00פרק  , משרדית- מפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת ועדה בין מפורט בל ה כ, לגרוע מהאמורומבלי   .18

 .הסכםהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה, מוקדמות –

 מסמכי מסירת העבודות ריכוז ה. 

תוכן  . עותקים( 3)ובשלושה  ( 1)במקור אחד  , בצורה דיגיטלית ומודפסתמסמכי המסירה  את  יגיש  הקבלן  

לבדיקת  הקבצים הדיגיטליים  ומבנה   כפופים  . בנת"עהביצוע  מנהל  ו   מטעם המזמין   מנהל הפרויקט יהיו 

 : צים הדיגיטליים יכללוקבההמידע המינימלי שיש להעביר במסגרת 

ללא    אישורבסווג של   תוצרי החוזהאת  במהלך העבודות הכוללים  , הקבלןהמסמכים שהגיש  ריכוז   .1

 .  מטעם המזמין מנהל הפרויקטמאת  ,SONO ,הערות

 . מאושר על ידי המזמין דוח סופי של בקרת איכות הקבלן .2

   .כפי שתועדה מתחילת הפרויקט ואופן הטיפול הפרטני בהם סיכוניםרשימת  .3

תקינות  ריכוז   .4 לגבי  ואישורים  על ת  כהמערהעבודות  השונות-שהונפקו  הרשויות  מעבדות  או  /ו  ידי 

   .מוסמכות

   .באתר העבודות רשומות סופיות של בטיחות וגהותחות ו"דו .5

 . מטעם המזמין מנהל הפרויקט   ידי-כנדרש על, מידע רלוונטי נוסף .6

ודרישות מנהל הפרויקט  לפי דרישות   ,אוטקאדבקבצי  עדות  כניות  ות .7 כשהם  , מטעם המזמין  החוזה 

 . מאושרות על ידי המזמין

ב  .8 שפורט  כפי  וההיתרים  האישורים  והרשאות  -  5פרק  כל  כרך  היתרים  מיוחד  "  –  3,  טכני    - מפרט 

 ". מוקדמות 

לסיום אבן הדרך    המתוכנןתאריך  הלפני  ( 2)ים  יחודשלפחות  מסירת העבודות  מסמכי  ריכוז  הקבלן יגיש את  

 . ובדיקה  זמן לסקירה מספיק  בנת"ע  הביצוע  מנהל  מנהל הפרויקט וכדי לאפשר ל, האחרונה בפרויקטהחוזית  

סיווג   העבודותמעבור    SONOקבלת  מסירת  ל סמכי  תנאי  דרךיהווה  אבן  השלמת   לע  החוזית  אישור 

לפני מועד אבן הדרך החוזית  ( 1)לא יאוחר מאשר חודש אחד  וזאת    ,ההסכםהתחייבויותיו של הקבלן על פי  

 .  הנ"ל
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יחתום הקבלן על הטפסים והנהלים הדרושים  , לאחר סיום הפעילויות הכלולות בתכנית מסירת העבודות

ומתאימות לשימוש תפעולי של הקו הירוק    ,לצורך הוכחה כי העבודות שביצע תואמות את התכנון המאושר

או צד    נת"עלידי    על העבודות  העביר את האחריותל/ המשמרת  וכי ניתן להתחיל בתקופת התחזוקה  ,כולו

   נת"ע.שלישי בהתאם להוראות  

 רת.  תחזוקה משמ .3

קבלן לבצע תחזוקה משמרת לפרויקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  ההוראות סעיף זה יחולו במידה וידרש מ 

חודשי   יקבל הקבלן תשלום  זו  תחזוקה משמרת  על  הכמויות.נת"ע.  בכתב  הנו    כמופיע  זה  תשלום  כי  יובהר 

מבלי    רת, ללא יוצא מן הכלל.מתשלום פאושלי בגין כלל הפעולות שהקבלן נדרש לבצע במסגרת התחזוקה המש

ו/או תשלומים  יל,  לגרוע מהאמור לע  בתקופת התחזוקה המשמרת לא תשולמנה לקבלן תקורות אתר/חברה 

ל מעבר  אל  הביצוע  משך  מהתארכות  יוצא  כפועל  את    24-אחרים  להשלים  הקבלן  על  יהא  שבהם  החודשים 

 עבודותיו.  

אישור כתוב מנת"ע  וכן  ,מותנית תקופת התחזוקה המשמרת תחל מיום סיום כלל הפרויקט וקבלת תעודת גמר

 כי החלה תקופת התחזוקה המשמרת.  

ביצוע כל פעולה    תכלולו  תיעשה לפי הסטנדרט המקובל ביחס לרכיב הפרויקט הרלוונטי,  התחזוקה המשמרת

אשר נדרשת על מנת לשמור על שלמות מקום המבנה, מצב העבודות ביום השלמתן, וקיום כל הוראת הגופים  

אך לא    ,אישורי האכלוס שניתנו יעמדו בתוקפם. האמור לעיל כולל, בין היתרהמוסמכים על מנת להבטיח כי  

   :רק

, או באופן תכוף יותר ככל  , לפחות אחת לשלושה חודשיםטיפול בעשבים וצמחיה בשטח הפרויקט  \מניעה -

 שתינתן הנחיה כאמור על ידי נת"ע או מי מטעמה.  

 ע"י נת"ע.   הקבלן לעשות כן  שאיבת מים במקרים בהם יונחה -

 .  והתנועה שיוותר  יתחזוקת הסדר -

 כולל ניקיון במידת הצורך.   ,תחזוקת מערכת הניקוז בתוך ובהיקף הפרויקט -

 . מי מטעמהמתן גישה/ כניסה לשטח, לאנשי נת"ע או  -

 מניעת פלישות, ותיקון הגדרות והשערים במידת הצורך.   -

 ניקיון האתר.   -

 ביצוע כל פעולה נדרשת לשם הגנה על העבודות שבוצעו.   -

ימצא לנכון כי יש לבצע על מנת להבטיח את מטרותיה של    מטעם המזמין  כל פעולה אחרת שמנהל הפרויקט -

 התחזוקה המשמרת.  

בדבר   הוראות  לרבות  ההסכם,  הוראות  כל  הקבלן  על  לחול  ימשיכו  המשמרת  התחזוקה  בתקופת  כי  יובהר 

ולרבות הוראות בדבר חובתו לשמור ולהגן על המבנה והתשתיות שבסביבה    ,אחריות הקבלן לנזקי גוף ורכוש

 או פגם.  מכל נזק 

לעיל, בהתאמות    2לקראת סיום תקופת התחזוקה המשמרת, יתבצעו כלל הליכי המסירה המפורטים בסעיף  

הנדרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי יתבצע סיור בנוכחות נציגי נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה,  
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, וכל שיינתנו  זה ייצא פרוטוקול כתוב  נציגי הקבלן, וכל גורם נוסף עליו תורה נת"ע, לבחינת הפרויקט. לסיור

 ללא תוספת תשלום.   את כל הדרוש תיקון כעולה מהפרוטוקול, הקבלן יתקן  הערות במסגרתו,

 המשמרת.  ת התחזוקהמעת קבלת הודעה כתובה ע"י נת"ע על סיום תקופ  בוא לידי סיוםהתחזוקה המשמרת ת      

 

 

 >סוף הפרק< 
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  מוקדמות  -מפרט טכני מיוחד  –  3כרך 

 נהלי נת"ע :  11פרק  
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  המונים בע"מ להסעתנתיבי תחבורה עירוניים  -"ע נת

 תכנון וביצוע :פרק
 תקף סטטוס: PE-030: מס' נוהל

 2019יולי  03מהדורה 

 על-נוהל פיקוח עליון של מתכננים ופיקוח

 כללי .1

כלל המתכננים שהיו מעורבים  דייל ע פיקוח עליוןיבוצע בכל שלב בפרויקט  1.1

מערך בבתכנון הפרויקט, כחלק בלתי נפרד מביצוע הפרויקט, וכמרכיב משמעותי 

 1965-, התשכ"ההיהתכנון והבני וכמחויב בחוק האיכות הכולל של החברה

  .)להלן: "החוק"(

תכנון, להקבלן אחראי גם  ובשפרויקט ביצוע )-תכנון בשיטתבפרויקט המבוצע  1.2

 על.-פיקוח גםיבוצע  ("DB" או" DB פרויקט: "להלן

 הן:פיקוח עליון  שלמטרות ה 1.3

 .התכנון על פי העבודות מתבצעותלוודא כי  1.3.1

 .גבוהה באיכותברמה טכנית ו העבודות מתבצעותלוודא כי  1.3.2

לתכנון בנוגע לגורמי הביצוע  מתן הבהרות והסבריםבמידת הצורך,  1.3.3

 .שטחבולתוכניות 

המתחייבים תוך התכנוניים שינויים השל  יםתכנוניועדכון ניהול , מעקב 1.3.4

 .התקנותך כדי ואו ת כדי הביצוע

 :הן (DBפרויקט ב) על-פיקוחשל  מטרותה 1.4

את התאמת הביצוע בפועל לתוכניות המאושרות ולמפרטי  לוודא 1.4.1

 הביצוע.

 אושרו מאילוצים כתוצאה הביצוע במהלך שהתבצעו ששינויים לוודא 1.4.2

 .המתכנן יל ידע

"ע נת על מוסכמים DB-ה מתכנן מבצע אשרששינויים תכנוניים  לוודא 1.4.3

 .התכנון הנחיות את ותואמים

 מטרת הנוהל .2

הליך  ביצועבת יוסמכוהת ויואחריוהשיטה, את הלהגדיר  אמטרת נוהל זה הי 2.1

 .על-ופיקוח עליון פיקוח

  

http://mynta/
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  המונים בע"מ להסעתנתיבי תחבורה עירוניים  -"ע נת

 תכנון וביצוע :פרק
 תקף סטטוס: PE-030: מס' נוהל

 2019יולי  03מהדורה 

 על-נוהל פיקוח עליון של מתכננים ופיקוח

 הגדרות .3

 בע"מ. להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים – "ענת – "החברה" 3.1

 ,או על מערכות שונות חלקים ממנועל פיקוח על מבנה או  – "פיקוח עליון" 3.2

להבטיח את  ומטרתו המערכתהישיר של המבנה או מתכנן הי ל ידהמבוצע ע

 ולמפרטי הביצוע. לביצוע התאמת הביצוע בפועל לתוכניות המאושרות

 אוחלקים ממנו על על מבנה או  DB))המבוצע בפרויקט פיקוח  – "על-פיקוח" 3.3

או  תכנוןר )מתכנן, בק נציג מטעם החברהי ל ידהמבוצע ע ,על מערכות שונות

להבטיח את התאמת הביצוע מטרתו ו ("בקר החברהלהלן: " .מנהל הפרויקט

להוראות החוזה לרבות הפרשה  ,בפועל לתוכניות המאושרות, למפרטי הביצוע

 .ולהנחיות התכנון של נת"ע ,הטכנית

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו,  – "פרויקט מנהל" 3.4

 תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

מקצוע מומחה אשר סמכויותיו, תפקידו ואחריותו מוגדרים בעל  – "מתכנן" 3.5

 מתכנני ואת הראשי מתכנןההמונח כולל את  במסמך ההתקשרות עם החברה.

 .המשנה

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  –"קבלן"  3.6

 ואחריותו מפורטים בחוזה הקבלני.

מגדיר מסמך ה ,"פיקוח עליון – תכנוןל"מגדיר משימות  –"מגדיר המשימות"  3.7

כנון את משימות התכנון העומדות בפני כל אחד מהמתכננים מתחילת התומפרט 

כולל את דרישות ביצוע  מגדיר המשימותקט. ועד לסיום ביצועו של הפרוי

 י המתכננים ואת ממשק העבודה מול הביצוע. ל ידפעילויות הפיקוח העליון ע

רשימת תפוצה לשליחת דוחות הכוללת את בעלי  –"רשימת תפוצה נת"ע"  3.8

/  מנהל מחלקת ביצוע קו /מחלקת תכנון מנהל התפקידים הבאים מהחברה: 

מנהל אגף תכנון / מנהל אגף , נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות )בהתאם לעניין(

, מנהל אגף רשות תמרור, מנהל אגף )בהתאם לעניין( מערכותמנהל אגף /  ביצוע

 ,מערכות וטכנולוגיותבחטיבת /  רפרנט מקצועי רלוונטי בחטיבת תכנוןהנדסה, 

 .חת איכות הנדסיתמנהל אגף הבטו
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 שיטה .4

 כללי 4.1

חוק ככלל, פיקוח עליון יבוצע בהתאם לחוזה המתכנן, להוראות ה 4.1.1

לתרשים התהליך לביצוע ו לנוהל זה, משימותההרלוונטיות, למגדיר 

 ., ללא תלות בסוג המכרז(זה פיקוח עליון )נספח א' לנוהל

כולל ליווי של עבודת הביצוע מראשית ההתארגנות לתחילת  עליון יקוחפ 4.1.2

מסירה למזמין והשלמת כל הלקבלת תעודת גמר או ועד הביצוע 

, מכלל פעילויות המתכננים המקצועיים ומורכב, מחויבויות הקבלן

 .בתחומים הנוגעים להם

בטחת , מנהל המנהל הפרויקט מתכנן, יבוצע בנוכחות עליון יקוחפ סיור 4.1.3

וגורמים ובקרת האיכות מטעמו  הקבלן ,מטעם מנהל הפרויקט איכות

לשיקול דעתו  זימון גורמים נוספים נתון הצורך.נוספים על פי ם ירלוונטי

 .של מנהל הפרויקט

 ןויקוח עלינקודות בקרה לזימון פ 4.2

שלב / ב ביצועה בשלביתבצע באופן שוטף  העליון הפיקוחמהלך  4.2.1

 בהתאםה, בחוזאבני הדרך המוגדרות  על פי לחלוקהבהתאם ת, והתקנה

 להתקדמותבהתאם  ,במגדיר המשימות המפורטות הדרך לאבני

כן בהתאם ובהתאם לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט  ,העבודה בפועל

 :להלן לסעיפים

 ההתקנותשלב /  הפרויקט ביצועשלב תחילת ב 4.2.2

 תחילת עם או ,קבלני משנה לרבות, לעבודה עם כניסת כל קבלן .א

תתקיים ישיבת התנעה טכנולוגית,  מערכת כלשל  הקמהה

תכנון קו / מנהל מחלקת ביצוע מנהל מחלקת הקבלן,  בהשתתפות

, מנהל נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות )בהתאם לעניין( /

 מתכנן ומתכנני המשנה הרלוונטיים לביצוע העבודה.והפרויקט 

לא יאוחר  את מועד ישיבת ההתנעה קבעמנהל הפרויקט י .ב

צו התחלת עבודה או לאחר אישור סיום מתן לאחר  משבועיים

תחילת לפני או  ההתקנות/ביצועהשלב התכנון או לפני תחילת 

  .פיתוח של כל מערכת טכנולוגיתה

 בפגישה זו יבוצעו, בין היתר, הפעילויות הבאות:

 ;הצגת התכנון .1
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 ;גשים מיוחדים לביצועדהצגת  .2

 ;מגבלות סביבתיות ואחרותהצגת  .3

כבאות אישור כגון ) לתכנון חוץ גורמי של אישורים הצגת .4

 (;והצלה

 ;ומלאיםמעודכנים  מסמכי הביצוע שבידי הקבלן כי וידוא .5

 –זה  בהתאם לנוהל עליון פיקוחקביעת סדרי פגישות וסיורי  .6

 ;המתכנן עם בתיאוםו הפרויקט נהלבאחריות מ

 יופץ הצורך במידתומתכנן העל ידי סיכום הפגישה יאושר  .ג

 כמסמך מחייב לקבלן.

 תותקנהה/ שלב  ביצוע הפרויקטשלב מהלך ב 4.2.3

אבני  על פי עליון פיקוח יסיור ויבצעהמתכננים בתחומים השונים  .א

במגדיר ו מוגדר בחוקעל פי הו עימם בחוזההדרך המוגדרות 

 ואליש נוסף סיורבכל כמו כן ישתתפו המתכננים  המשימות.

בקרת או  הבטחת איכות יומנהל מנהל הפרויקט ל ידיע נויוזמ

 .ונציג קבלן איכות מטעם מנהל הפרויקט והקבלן בהתאמה

השלבים על גם  עבור מערכות טכנולגיות יש לבצע פיקוח עליון .ב

, Factory Acceptance Test, Site Acceptance Test הבאים:

System Acceptance Test ,בהתאםמערכות ושילוב  אינטגרציה 

 הטכנולוגיות. המערכות של הדרישות להגדרת

 עליון פיקוחסיור  ביצועדיווח  4.3

, "(עליון פיקוח דוח)להלן " בדוח מפורט תועדוי עליון פיקוח יסיור 4.3.1

 .(PE-030-a) "פיקוח עליון דוח טופס"לבהתאם 

 מנהלידי  עלהנדרשות לצורך המשך הביצוע המיידי יתועדו  הנחיות 4.3.2

 .הסיור בתום דימיהעבודה  ביומן הפרויקט

 48-מלא יאוחר  עליוןה פיקוחהדוח יפיק ויפיץ את  הרלוונטימתכנן ה 4.3.3

 ,הסיור משתתפי: הבאים לגורמים יופץ הדוח. לאחר הסיור שעות

מטעם  הבטחת האיכות מנהלהפרויקט,  מנהל ,רשימת תפוצה נת"ע

גורם רלוונטי אחר כפי שימצא לנכון מנהל  וכל ,מנהל הפרויקט

 הפרויקט. 

הפרויקט  מנהל, הפיקוח העליון מיום קבלת דוח ימים שלושה תוךב 4.3.4

 ,(PE-030-a)" טופס דוח פיקוח עליון"בטיפול הסטטוס את  יעביר
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גורמים הבאים: ל, דוחב שנרשמו נושאיםה לכלבצירוף התייחסותו 

מטעם  הבטחת האיכות מנהלהפרויקט,  מנהל ,רשימת תפוצה נת"ע

 .חהדו את שהפיק הרלוונטי מתכנןהו ,מנהל הפרויקט

מדוח הנובעות  לגורמי הביצוע הנחיות לביצועהפרויקט ימסור  מנהל 4.3.5

 המאושר. על התכנון ותמשפיע ןאינ אלו הנחיותשובלבד  ,הפיקוח העליון

מהתכנון חריגה לחשש  קיים כאמורלגורמי הביצוע  הנחיותה מתןב אם 4.3.6

 "דוח חריגה מתכנון טופס" דייימבאופן  יפיץמנהל הפרויקט  המאושר,

(PE-030-b), הבהרה דחופהל הבקשאו  ביצועהבקשה לעצירת  בצירוף, 

או על לוחות הזמנים השינוי בתכנון על  תתייחסות להשפעובצירוף ה

, ביצוע"ל סמנכ, רשימת תפוצה נת"ע, לגורמים הבאים: התקציב

 .טכנולוגיותמערכות ו"ל סמנכסמנכ"ל תכנון ו

 תותקנההאו בשלב  ביצועהשלב שינויי תכנון במהלך  4.4

 נדרש שינוי המשפיע על התכנוןכי  עליון פיקוחבמהלך סיור נקבע  אם 4.4.1

או בשל בקשת מנהל הפרויקט או בשל התאמה לתנאי שטח  המאושר,

הפיקוח בגוף דוח המחייבים זאת, יצוין הצורך למערכות טכנולוגיות 

, רשימת תפוצה נת"עלדית יבקשה מי יפיץ הפרויקט מנהל העליון.

גורם רלוונטי אחר  כללו קטהבטחת האיכות מטעם מנהל הפרוי מנהלל

 מנהל הפרויקט. ידי למצא לנכון עיכפי שי

דורש אישור של ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים, השינוי המדובר כאשר  4.4.2

יש לפעול בהתאם ל"נוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הוועדה 

 (.PT-060ההנדסית(" )

 DBפרויקט  4.5

דוח את לשלוח עליון הפיקוח העל המתכנן המבצע את , DB  בפרויקט 4.5.1

ל יעדכן מנה הפיקוחסיור בקר החברה. טרם ביצוע הפיקוח העליון גם ל

מטעם מנהל  מנהל הבטחת האיכותאת ו החברה את בקר הפרויקט

 .ר החברהובמידת הצורך יזמן את בק ,הפיקוחסיור על מועד  הפרויקט

 החברה יבצע בקרבמקביל לסיורי פיקוח עליון של מתכנן הקבלן,  4.5.2

 .חברהלהנחיית הרפרנט המקצועי הרלוונטי ב בהתאם על-פיקוח

כולל את כלל עליון הפיקוח הלוודא כי דוח  ל הפרויקטבאחריות מנה 4.5.3

המתכנן המקצועי לכלל הגורמים  ל ידיופץ עהוא מממצאי הסיור וכי 

הבטחת  מנהלהפרויקט,  מנהל ,רשימת תפוצה נת"עובהם  ,הרלוונטיים

 .חברהובקר ה מטעם מנהל הפרויקט האיכות
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ימצא כי נדרש יעל -או סיור פיקוחבמהלך סיור פיקוח עליון שבכל מקרה  4.5.4

בהתאם לאמור  ל הפרויקטיפעל מנה ,שינוי המשפיע על התכנון המאושר

 לנוהל זה. 4.4בסעיף 

 אחריות וסמכות .5

ביצוע, סמנכ"ל , תכנון "לסמנכיישום נוהל זה חלה על לכוללת ה אחריותה 5.1

 ., כל אחד בתחומוסמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות

 המפורט בנוהל זה, על נספחיו. יפל גורם תהיה עכל אחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים .6

 .אין 6.1

 מסמכים ישימים  .7

 ;(PE-030-a)דוח פיקוח עליון  טופס 7.1

 ;(PE-030-b) מהתכנון חריגה דוח טופס 7.2

 ;פיקוח עליון – תכנוןלמגדיר משימות  7.3

 ;(PE-150) ומסירת פרויקט ביצוע סיום נוהל 7.4

 ;(PT-060( )ההנדסית הוועדה) הנדסיים לעניינים מכרזים ועדת נוהל 7.5

 ;קבלן /מתכנן/  פרויקט מנהל החוז 7.6

 .1965-ה"התשכ, והבנייה התכנון חוק 7.7

 עדכונים ושינויים .8

מס' 

 מהדורה

 השינוי מהות אחראי גורם נוהל כותב תאריך

 מהדורת בסיס אלון בן משה 'ורנוזשמש  מאיה 11/02/2014 01

 הנוהל עדכון כוכבי ארז/  קוגל ניר 'ורנוזשמש  מאיה 17/12/2014 02

/  זוהר קרןקוגל /  ניר מירית בן משה 28/07/2019 03

 הפיכל אפי

עדכון כולל 

והוספת  לנוהל

 על-נושא פיקוח
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 אישור הנוהל .9

 תאריך חתימה שם תפקיד 

   גלי גלט שמחי איכות וחדשנותסמנכ"ל  אושר ע"י

   קוגל ניר תכנון"ל סמנכ אושר ע"י

   זוהר קרן ביצוע ל"סמנכ "יע אושר

 "יע אושר
סמנכ"ל מערכות 

 וטכנולוגיות

   כליפה אפי

   עירית רחמני סמנכ"ל תנועה "יע אושר

   יפתח שי "ללמנכ משנה "י ע אושר

   און-יהודה בר מנכ"ל ר ע"יראוש
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להסעת נתיבי תחבורה עירוניים  -עת"נ
 בע"מהמונים 

 

 תכנון וביצוע :פרק
 תקףסטטוס: PE-140 מס' נוהל

 01גרסה:  02מהדורה: 
 31/01/2016: תאריך מהדורה

 הכנת תוכניות עדות ואישורן
 

 9מתוך  1עמוד  (-(PE-140נוהל הכנת תוכניות עדות ואישורן734747 # 
 

 כללי .1

 להכין הקבלן על ,הביצוע סיום ובתום הפרויקט בביצוע שלב כל השלמת בתום 1.1
 :כדלקמן הינו עדות בתכנית הצורךת עדות. תוכניו

 שמירת התיעוד לגבי הביצוע בפועל. - תיעוד 1.1.1

 לתכניות בהתאם בוצעו בפרויקט שהעבודות לוודא- תאיכו בקרת 1.1.2
 .מאושרות

 תביעות, בוררות, להתחשבנות בנוגע מ"מו לניהול בסיס-  מחלוקות פתרון 1.1.3
 .'וכד

ה מהוו אשרהחברה,  של גיאוגרפי מידע למערכת מידע מקור - GIS מערכת 1.1.4
 .לעיל  1.1בסעיף המתוארת לפעילות בסיס

 מטרת הנוהל .2

האחריות, הסמכות והתהליך להכנה, מטרת נוהל זה הנה להגדיר את השיטה,  2.1
או חלק ממנו לחברה,  הפרויקטוהגשה של תוכניות עדות לקראת מסירת  בדיקה

  .דרישות החוק וההנחיות המחייבות של החברהל בהתאם

 הגדרות .3

 בע"מ. להסעות המונים ע נתיבי תחבורה עירונייםת"נ - החברה 3.1

החברה ואשר סמכויותיו, בעל מקצוע מומחה, הממונה על ידי  - מנהל פרויקט 3.2
 תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

המשמש כממשק עיקרי בין אגפי החברה לבין צוות החברה, עובד  - קומנהל  3.3
/ מנהל  וקהניהול והביצוע של הפרוייקט כהגדרתו בנוהל תפקידי מנהל 

 .- (PE-080)מחלקת ביצוע 

 

מחטיבת הביצוע, המשמש כממשק עובד החברה,  -  מנהל מחלקת ביצוע 3.4
העיקרי מול מנהל הפרויקט, ואחראי על ליווי וניהול תהליכי הביצוע, הבקרה 

בזמן, בתקציב  –והתמיכה, על מנת לקדם את הפרויקט ולהביא אותו לגמר 
 ובאיכות שהוגדרו לו ובהתאם לנוהלי החברה.
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ואחריותו מוגדרים בעל מקצוע מומחה, אשר סמכויותיו, תפקידו  - / יועץ מתכנן 3.5
מתכנן הראשי ואת מתכנני ההמונח כולל את  במסמך ההתקשרות עם החברה.

 המשנה.

ספק חיצוני, אשר זכה במכרז של החברה, לצורך ביצוע עבודות עבור  -קבלן  3.6
 החברה בפרויקט מסוים.

 .1982 –מודד שבידו רשיון תקף לפי תקנות המודדים התשמ"ב  -מודד מוסמך  3.7

רשימת מלאי / מצאי של ציוד המתוקן בפרויקט לרבות הנתונים  -אינוונטר 3.8

 החברה. GISהטכניים הנדרשת לקליטה במחלקת 

, הפרויקטתוכניות הנערכות ע"י הקבלן, המשקפות במדויק את  - תוכניות עדות 3.9
 על כל חלקיו, כפי שבוצעו בפועל.

ות טופסי הצהרה, רשימות תכני :סט מסמכים המכיל - תיק תוכניות עדות 3.10
אשר  ותכניות העדות. סט תכניות עדות מהווה חלק בלתי נפרד מתיק הפרויקט

מכיל את כל המידע ההנדסי אשר נצבר במהלך הביצוע ונמסר ע"י הקבלן לחברה 
 בתום ביצוע העבודה.

ע"פ הודעת הקבלן על סיום העבודות וע"פ התאריך המצוין  - מועד סיום הביצוע 3.11
 ע.בתעודת הגמר כתאריך סיום הביצו

  שיטה .4

 הליך הכנה, בדיקה ואישור של תכניות העדות יתבצע בהתאם לתרשים הזרימה 4.1
 נספח א' ולהוראות המפורטות להלן.כהמצ"ב 

 הכנת תוכניות עדות 4.2

בתום כל שלב ביצוע ובתום סיום הביצוע הכולל, על הקבלן להכין תכניות  4.2.1
 לפי ההנחיות הבאות: עדות,

 ע"י מודד מוסמך. היקף ופירוטכל עבודה שבוצעה בשטח חייבת להימדד  (א)
 החוזה עם הקבלן והנחיות החברה.ע"פ המדידה הנדרשת 

 הקבלן יכין תכניות עדות על בסיס מדידות של המודד המוסמך מטעמו, (ב)
 ובמידת הצורך ישלים את הנתונים הנוספים אשר לא ניתנים למדידה

של דגמים )בשטח, ואכן נדרשים בתכניות העדות, כגון נתוני אינוונטר 
 .(חשמל, מכשירים וכד' לוחות
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של  CAD הנחיותכל תכניות העדות, ללא יוצא מן הכלל, יוכנו עפ"י  (ג)
 .החברה

 הקבלן יכין שני סטים של תכניות העדות: (ד)

סט תכניות על גבי רקע של תכניות לביצוע, לרבות פרטי האינוונטר.  .1
הקבלן לסמן ליד המידות והרומים המתוכננים את כל הסטיות  על

שבוצעו בפועל ולהכין, במידת הצורך, דו"ח סטיות.  כפימהם 
הסט הינה ביצוע בדיקות הנדסיות, בין היתר,  המטרה העיקרית של

 לצורך התחשבנות סופית.

ללא רקע תכנוני, לרבות פרטי האינוונטר.  -סט תכניות "מצב קיים" .2
נועד לצרכי תפעול ואחזקה ולאחסון החומר בארכיון  סט זה

 החברה.

חתום על כל תכנית עדות באמצעות חתימה וחותמת על גבי הקבלן י (ה)
קשיח. במידה ותכנית העדות תכיל מידע מדוד בשטח, תידרש  העתק

 חתימתו של המודד המוסמך. בנוסף גם

מודד מוסמך, אשר ביצע את המדידה, וכן קבלן  מילוי טופס הצהרה. 4.2.2
באמצעות , ויחתמו עליו ב'המצ"ב כנספח  הביצוע ימלאו טופס הצהרה,

להכין רשימת תכניות העדות שתועבר  חתימה וחותמת. כמו כן, על הקבלן
 למנה"פ.

 יום מסיום הביצוע. 60 הקבלן יעביר את תיק תכניות העדות למנה"פ, תוך 4.2.3
 התיק יכלול:

 .טופס הצהרה, חתום ע"י המודד המוסמך והקבלן (א)

 .רשימת תכנית העדות (ב)

' לביצוע, לרבות פרטי אינוונטר סט תכניות חתום על גבי רקע של תכ (ג)

+  CAD הנחיותאחד קשיח + קבצים בפורמטים הנדרשים עפ"י  עותק)
 קובץ סרוק של התוכניות(.

עותק אחד )סט תכניות חתום ללא רקע תכנון, לרבות פרטי אינוונטר  (ד)

+ קובץ סרוק CAD הנחיותקשיח+ קבצים בפורמטים הנדרשים עפ"י 
 של התוכניות(.

מקבלתו לאישור  למנהל יום  14תיק תוכנית העדות תוך  מנה"פ יעביר את 4.2.4
 .מחלקת ביצוע
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 בדיקה טכנית 4.3

ממנהל  ימים מקבלתו 3מנה"פ יעביר, את תיק תכניות העדות, תוך  4.3.1

בחברה, לצורך בדיקה טכנית, דהיינו,  GIS, למנהל מחלקת מחלקת ביצוע 

 CADלדרישות הטכניות של מפרט  בדיקה של התאמת תכניות העדות

להתבצע באמצעות דוא"ל או על גבי  . העברת התיק יכולהGIS ומערכת
/מנהל מחלקת ביצוע מנהל הקו התקליטור, ובכל מקרה יש ליידע את 

 בדבר העברת החומר לחברה.

ימים, בדבר תוצאות הבדיקה.  7יודיע למנה"פ, תוך  GISמנהל מחלקת  4.3.2
את תכניות העדות לבדיקה  ולא תהיינה הערות, יעביר מנה"פ במידה

ותהיינה הערות בבדיקה הטכנית, יודיע מנה"פ לקבלן על  הנדסית. במידה
התאמות מטעם -תכניות עדות מתוקן, בכפוף לדו"ח אי הצורך בהגשת תיק

 . GISמנהל מחלקת 

 בדיקה הנדסית ואישור 4.4

מיד לאחר השלמת הבדיקה הטכנית, תחל הבדיקה ההנדסית, אשר  4.4.1
 התכנון, בפיקוחו של מנה"פ:צוות  תתבצע ע"י

 מתכנן בכל דיסציפלינה יבדוק את התכניות הרלוונטיות למקצוע שלו, (א)
 ויאשר אותן באמצעות חתימה וחותמת על גבי העתק קשיח.

 המתכנן המוביל יבדוק את כל התכניות לעניין התאמה בין המקצועות, (ב)
 ויאשר אותן באמצעות חתימה וחותמת על גבי העתק קשיח.

 יוודא תהליך בקרה ואישור ע"י צוות התכנון. מנה"פ (ג)

ימים מסיום כלל הבדיקות, בדבר תוצאות  7מנה"פ יודיע לקבלן, תוך  4.4.2
היה ונמצאו אי התאמות בין תכניות העדות לעבודות בשטח או  הבדיקה.

יהא רשאי מנה"פ להורות על עריכת תכניות העדות  לדרישות התכנון,
רות יעביר מנה"פ תיק תכניות עדות בהיעדר הע מחדש, על חשבון הקבלן.
 .4.4.5מאושר, כמפורט בסעיף 

במידה וישנן הערות לאופן הכנת תכניות העדות ו/או יש צורך בביצוע  4.4.3
בשטח, אזי תהליך הבקרה יתבצע מחדש עבור התכניות  תיקונים

עדכון רשימת התכניות וטופס ההצהרה. במקרה  הרלוונטיות ויכלול את
לתהליך תיקון תכניות העדות, בהתאם לאופי  יגדיר לקבלן לו"ז זה, מנה"פ

 התיקון.
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באחריות מנה"פ לוודא, כי מתכנן דיסציפלינה,  השלמת טופס הצהרה. 4.4.4
את פרטיהם בטופס ההצהרה, בנוסף  המתכנן המוביל ומנה"פ ישלימו

וקבלן הביצוע, ויחתמו עליו  לפרטים וחתימות של המודד המוסמך
 ותמת.באמצעות חתימה וח

/מנהל למנהל הקוימים מסיום הבדיקה ההנדסית, מנה"פ יעביר  7תוך  4.4.5
 מאושר, שיכלול: תיק תכניות עדותמחלקת ביצוע 

 מודד מוסמך, קבלן, מתכנן)טופס הצהרה, חתום ע"י כל הגורמים  (א)
 .(דיסציפלינה, מתכנן מוביל ומנהל הפרויקט

 רשימת תכניות העדות. (ב)

 כניות לביצוע, לרבות פרטי אינוונטרסט תכניות חתום על גבי רקע של ת (ג)

 (.CADעותק אחד קשיח + קבצים בפורמטים הנדרשים עפ"י מפרט )

עותק אחד )סט תכניות חתום ללא רקע תכנון, לרבות פרטי אינוונטר  (ד)

 (.CADקשיח+ קבצים בפורמטים הנדרשים ע"י מפרט 

יעביר את תכניות העדות ללא רקע למנהל  מנהל הקועם קבלת החומר,  4.4.6

של החברה. לאחר  GISאשר יקלוט את התכניות המערכת  ,GISמחלקת 

למנהל את התכניות  GISישיב מנהל מח'  מערכת,לקליטת התכניות 
יעביר את   /מנהל מחלקת ביצועמנהל הקו. /מנהל מחלקת ביצוע הקו

א, עפ"י הוראות לצורך הגשת תיק פרויקט מל התכניות חזרה למנה"פ,
 ."מסירת פרויקטנוהל "

יודגש, כי חשבון סופי לקבלן יאושר לאחר קבלת אישור ממנהל מחלקת  4.4.7

GISקבלת תכניות עדות תקינות, בהתאם לנוהל "אישור חשבונות , על 
 קבלן ומתכנן".

 אחריות וסמכות .5

 סמנכ"ל ביצוע. על יישום נוהל זה חלה עלכוללת  אחריות 5.1

 גורם תהיה ע"פ המפורט בנוהל זה, על נספחיו.אחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים .6

 תהליך הכנה, בדיקה ואישור של תכניות עדות. –תרשים זרימה  –נספח א'  6.1
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 טופס הצהרה. – ב'נספח  6.2

 תכולת תיק מסירה. -נספח ג' 6.3

 מסמכים ישימים .7

 ;PE-090 נוהל תפקידי מנהל הפרויקט 7.1

 ; PE-040 נוהל ניהול התכנון 7.2

 ; PE-080 / מחלקת ביצועתפקידי מנהל קונוהל  7.3

 ;PE-150סיום ביצוע ומסירת פרוייקט  נוהל 7.4

 ;FN-050   הנדסה ותכנוןנוהל אישור חשבונות קבלנים ומתכננים באגפי   7.5

 חוזה מנהל פרויקט; 7.6

  חוזה מתכנן; 7.7

 חוזה קבלני; 7.8

 
 עדכונים ושינויים .8

מס' 

 מהדורה

 תאריך 
 גורם אחראי  כותב נוהל 

 מהות השינוי 

01 
מאיה שמש  03/12/2014

 ז'ורנו
 מהדורת בסיס  ארז כוכבי

02 
מאיה שמש  31/01/2016

 ז'ורנו
 עדכון הנוהל  קרן זהר

 לאישור הנוה .9

 

 תאריך חתימה שם תפקיד 

   ניר קוגל  סמנכ"ל תכנון  אושר ע"י

   ארז כוכבי סמנכ"ל ביצוע  אושר ע"י

   שי יפתח  משנה למנכ"ל  אושר ע"י

   און-יהודה בר מנכ"ל  ר ע"יראוש

http://dms/sites/s/Q/a/נהלים%20מאושרים/כספים/(FN-050)%20-%20נוהל%20אישור%20חשבונות%20קבלנים%20ומתכננים%20באגפי%20הנדסה%20ותכנון.docx
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 תרשים תהליך הכנת תכניות עדות ואישורן –נספח א' 
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 טופס הצהרה – ב'נספח 
 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –נת"ע  :אל
 

 מודד מוסמך
הנני להצהיר על כך שכך המידע המופיע על גבי תכניות העדת נמדד על ידי, וכמו כן משקף 

 את המצב האמיתי בשטח.
 

_____________ _______  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   מס' רישיון שם פרטי ומשפחה

 
 קבלן ביצוע

 למצב בשטח.הנני להצהיר על נכונות הביצוע והתאמת תכניות העדות 
 

_____________  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   שם פרטי ומשפחה

 

 
 מתכנן תחומי

 הנני להצהיר על כך שכל העבודות בתחום אחריותי בוצעו בשטח לשביעות רצוני.
 

_____________ _______  _______ ____________ 
 חתימהחותמת /  תאריך   מס' רישיון שם פרטי ומשפחה

 
 מתכנן ראשי

 הנני להצהיר על כך שקיים תיאום בין הדיספלינות.
 

_____________ _______  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   מס' רישיון שם פרטי ומשפחה

 
 מנהל פרויקט

הנני להצהיר על כך שכל פרטי העבודה שנעשו בפיקוחי תואמות לתכנון ועונות לדרישות 
 וכן תהליך הבקרה והאישור של תכניות העדות ע"ע המתכננים התקיים כהלכה.המקצוע 

 
_____________  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   שם פרטי ומשפחה

 
 :הערות

  טופס הצהרה זה, בצירוף רשימת תכניות עדות, מהווה חלק בלתי נפרד מסט
 תכניות העדות אשר מוגש לנת"ע.

  ,סט תכניות עדות שיוגש לנת"ע ללא טופס הצהרה או עם טופס חתום חלקית
 יוחזר למנהל הפרויקט להשלמה.

 

 

 



להסעת נתיבי תחבורה עירוניים  -עת"נ
 בע"מהמונים 

 

 תכנון וביצוע :פרק
 תקףסטטוס: PE-140 מס' נוהל

 01גרסה:  02מהדורה: 
 31/01/2016: תאריך מהדורה

 הכנת תוכניות עדות ואישורן
 

 9מתוך  9עמוד  (-(PE-140נוהל הכנת תוכניות עדות ואישורן734747 # 
 

 
 )כולל מסירה חלקית מוקדמת( תכולת תיק מסירה – ג'נספח 

 
 

 תיק מסירה: 

 תיק המאגד את כל המסמכים הרלוונטיים למסירות בפרויקט, הכולל את כל  אלה:

 ורשימת תוכניות.תכנית מאושרות לביצוע  .1

רשימת תכולות נבדקות בכל תחום מקצועי )רשימת תיוג למסירה בחלוקה  .2

 )לאגפים

( סופיות חתומות, בצירוף טופס בקרת תכניות העדות AS MADEתכניות עדות ) .3

בקרי מדינה( ועל ידי מפקח, במצועות  DBעל ידי מתכנן/ קונסטרוקטור )פרויקט 

ו לתכניות אלה. תכניות העדות יימסרו בקובץ השונים, כולל דוחות תיקונים שבוצע

 ממוטחשב וכן בעותק קשיח.

 מפרטים. .4

 הצהרת מתכנן הראשי על כך שהפרויקט בוצע לשביעות רצונו. .5

 מסמי איכות. .6

 בקשות הקבלן המבצע למידע ותשובות שקיבל במהלך הביצוע. – RFIרישומי  .7

 ידי המתכנן.-מאושרים על Shop drawingsפרטי  .8

 מסמכי פרשה טכנית.פרוגראמות ו .9

 דוחות פיקוח עליון. .10

 יומני עבודה של הקבלן המבצע. .11

 פרוט שינויים שאושרו במהלך הביצוע. .12

 רשימת ספקים וקבלני משנה מאושרים. .13

 .4היתרים ואישורים לרבות טופס  .14

 פרוטוקולי וטופסי סיורי מסירה, תעודות קבלה. –מסמכי תיעוד סיורי המסירה  .15

 חשבון סופי. .16

כוללים, בין היתר, תעודות אחריות, הוראות תפעול והוראות תיקי מתקן, ה .17

 תחזוקה.

 אישורי קבלת הפרויקט על ידי הרשויות או גרם רלוונטי אחר". .18
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 כללי  .1

מאת השלמת שלב הביצוע של הפרויקט מתקיים תהליך מסירת הפרויקט    עם 1.1

הפרויקט   את  שסיים  )לרבות    או   לחברההקבלן  מטעמה  המבצע   קבלן הלמי 

כפי  ,אחר חוץ גורםלכל  או(  מפעילו תמרור רשות קבלן, קהוחזתה קבלןהעוקב, 

 שיוגדר על ידי החברה. 

 מטרת הנוהל  .2

 הנוגע   בכלת  יוסמכוהאחריות וה  תחומישיטה,  ה  אתלהגדיר    אמטרת נוהל זה הי 2.1

 .פרויקט ומסירת ביצוע סיום להליכי

 הגדרות  .3

בעלים, חוכר, מחזיק או מפעיל של תשתית וכן חברה ממשלתית   –  "תשתית "בעל   3.1

כרשות  שמונתה  או  תשתית  והפעלת  הקמת  הוא  העיקריים  מעיסוקיה  שאחד 

מי  תשתית,  של  והפעלתה  להקמתה  רישיון  לו  שיש  מי  תשתית,  לעניין  ממונה 

מקומית  רשות  והפעלתה,  תשתית  הקמת  לעניין  אותו  הסמיכה  שהממשלה 

רשות מקומית אחת או יותר, לרבות תאגיד שהוקם על פי חוק ותאגיד בבעלות  

 , כל אחד לעניין התשתית שבאחריותו. 2001-תאגידי מים וביוב, התשס"א

 בע"מ. המונים  תלהסע עירוניים תחבורה  נתיבי – "ענת – "החברה "  3.2

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו,   –  "פרויקט   מנהל "  3.3

 ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט. תפקידיו 

 חוזהבעל מקצוע מומחה שסמכויותיו, תפקידו ואחריותו מוגדרים ב  –"מתכנן"  3.4

 .עימו החברה של ההתקשרות

מו כי הוא יהיה ימתכנן שהחברה קבעה בתנאי ההתקשרות ע  –  "מוביל "מתכנן   3.5

ותיאום פעילות לאחראי  ה  והואהמתכנן הראשי לעניין תכנון הפרויקט,   ריכוז 

המתכנן   אם .  ועבודתם  המתכננים ימלא  לפרויקט,  פרויקט  מנהל  מונה  לא 

 המוביל את מחויבותיו. 

מטעמה,  גורם  –   "חוץ גורם  "  3.6 פועל  ולא  החברה  עובד   רשויותלרבות    שאינו 

 תשתיות.  פליות ובעליימוניצ
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או   מבצע  קבלן  עם  ביצוע  חוזה  נחתם  שבגינה,  לביצוע  משימה  –  "פרויקט "  3.7

 .קבלנים והיא תחומה בזמן ובתקציב

במדויק את הפרויקט, על כל   המשקפות  כניותות  –  (As made)  " עדות   תוכניות "  3.8

ל"נוהל   בהתאם  ומבוססות על מדידת מודד מוסמך  בפועל חלקיו, כפי שבוצעו  

 . PE-140)תוכניות עדות ואישורן" ) הכנת

 והמתכנן הפרויקט  מנהל    ,הקבלן  שעל   המסמכים  כלל  –  " פרויקט   מסירת "תיק   3.9

 תיק  לת תכו"  במסמך  המפורטת  לרשימה  בהתאם  ,הפרויקט  בסיום  להגיש

 .(PE-150-m" )פרויקט תמסיר

החברה.   – "  Aconex-ה "מערכת   3.10 של  בפרויקטים  מסמכים  לניהול  מערכת 

מסמכים המערכת   וניהול  מידע  שיתוף  הפרויקט,  תהליכי  לתיעוד  משמשת 

מקצועיים והתכתבויות בין נת"ע למנהלי פרויקטים, קבלנים, מתכננים וגורמים 

 חיצוניים שונים. 

נת"ע"   3.11 תפוצה  ביצוע    – "רשימת  בחטיבת  הרלוונטי  האגף  בחטיבת   ואמנהל 

אגף   מנהל  וטכנולוגיות,  אגף   QAמערכות  מנהל  הנדסה,  אגף  מנהל  הנדסי, 

התקנות, מנהל אגף בטיחות אש, מנהל אגף תפעול, מנהל אגף תחזוקה, מנהל 

 אגף רשות תמרור, מנהל מחלקת איכות סביבה בחטיבת ביצוע.

 שיטה   .4

 את השלבים הבאים:   כולל   פרויקט סיום ביצוע ומסירת    תהליך  4.1

 ; להלן 4.2 ראה סעיף –ובדיקת מנהל הפרויקט ביצוע על סיום  הודעה 4.1.1

 ; להלן 4.3 ראה סעיף – עדות תותוכני קבלת 4.1.2

 להלן; 4.4ראה סעיף   –מקדים  סיור 4.1.3

 ;להלן 4.5ראה סעיף   – סופי סיור 4.1.4

 ; להלן 4.6ראה סעיף  – הפרויקט מסירתתיק  הגשת 4.1.5

 ;להלן 4.7ראה סעיף   – לקחים הפקת ודוח מסכם דוח הכנת 4.1.6

 ; להלן 4.8ף ראה סעי –לקבלן  הנפקת תעודת גמר  4.1.7

 ;להלן 4.9ראה סעיף  – בערבויות טיפול 4.1.8
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 ; להלן 4.10ראה סעיף  – ופיס חשבון הגשת 4.1.9

 להלן. 4.11ראה סעיף  – לגורם חוץה מסיר 4.1.10

 ובדיקת מנהל הפרויקט   ביצוע   סיום   על   הודעה  4.2

  45  משוערה  העבודותעל מועד סיום ביצוע    הפרויקט  למנהל   יודיע  הקבלן 4.2.1

 .םיהרלוונטי לגורמים דימי יודיע קטומנהל הפרוי ,מראש  יום 

 הפרויקט   למנהל  הקבלן  כך  על  יודיע,  מהן  חלק  או  העבודות  השלמת  עם 4.2.2

 בכתב.

קבלת    ממועדימים    10  תוך ב   העבודות  בבדיקת  יחל  הפרויקט  מנהל 4.2.3

פרק זמן    תוךבאת הבדיקה    וישליםסיום ביצוע העבודות,    עלההודעה  

התקנות,    ביצוע  מחלקת  מנהל עם    יתואםשסביר   מחלקת  מנהל  או 

 .בהתאם לסוג העבודות שבוצעו

 מנהל  שלאיכות    והבטחתאש    בטיחותיועצי  ו  המתכננים,  הפרויקט  מנהל 4.2.4

החוקים  למסירה  מוכן  אכן  הפרויקטכי    יוודאו  הפרויקט בכל  , ועומד 

 .המחייבים רטיםוהמפהתקנים 

 עדות    תוכניות   קבלת  4.3

ביצוע   4.3.1 בטרם  העדות  תוכניות  קבלת  לוודא  הפרויקט  מנהל  באחריות 

המסמכים  כלל  בצירוף  ויוגשו  יוכנו  העדות  תוכניות  המקדים.  הסיור 

בהתאם   הרלוונטיים  והחברה    להנחיותהנלווים  הפרויקט  מנהל 

 (. PE-140" )ואישורן עדות תוכניות הכנת"נוהל ולהוראות 

 מקדים   סיור  4.4

סיום    ימים   15  עד   ייערך מקדים    סיור 4.4.1 על  הקבלן  הודעת  ביצוע  ממועד 

הסכם  וזאת בהתאם להגדרות    ,העדות  כניותו ולאחר קבלת ת  ותהעבוד

  .ההתקשרות

סיור    הפרויקט  מנהל  יזמן  ותהעבודביצוע  על סיום    הקבלן  הודעת  לאחר 4.4.2

 על  למסירה  ומוכנותו  הפרויקט  סקירת  לצורך,  פרויקטה  אתרמקדים ב

  ומידע   מסמכים  העברתו  ואחריות  גזרה  גבולות  הגדרת,  מרכיביו  כל

 .רלוונטי
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 : הבאים הגורמים בהשתתפות יתקיים הסיור 4.4.3

השטחהפרויקט    מנהל .א את    הבטחת )מפקחים,    ונציגיו  המוסר 

 ;וכו'( סביבהה איכות, יועץ בטיחות אש, בטיחות, איכות

 ;(ותהחלט פי  עלובקרת איכות מטעמו )וכל נציג רלוונטי  קבלןה .ב

 (;הפרויקט  מנהל שיקבע )כפי רלוונטיים ומתכננים מוביל מתכנן .ג

  ;השטח את המקבל הגורם נציגי .ד

 .לצורך בהתאם, חוץ מיגור נציגי .ה

  קיום  בדברבחברה  ליידע את הגורמים הבאים    הפרויקט  מנהל  באחריות 4.4.4

 : שיקול דעתם פי על יצטרפו לסיור או מי מטעמם והם, המקדים הסיור

  בהתאם ,  וטכנולוגיות  מערכותחטיבת    נציג או    ביצוע  אגף  מנהל .א

 ; הפרויקט מצוי שבו לשלב

 ;הנדסי QA אגף מנהל .ב

 ; תכנון מחטיבת רלוונטיים  מחלקות מנהלי .ג

 ; ביצוע בחטיבת סביבההמחלקת איכות  מנהל .ד

 ; תפעול אגף מנהל .ה

 ; תחזוקה אגף מנהל .ו

 ; בטיחות ממונה .ז

 ; תמרור רשותאגף  נציג .ח

 ;והדרכה ידע ניהול אגף מנהל .ט

 . אש בטיחות אגף מנהל .י

לתוכניות המאושרות,    הפרויקט  ביצוע  ייבדק  הסיור  במסגרת 4.4.5 בהתאם 

   בפרויקט במהלך הביצוע.  בוצעושלרבות שינויים 
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הפרויקט    המקדים  הסיור  בסיום 4.4.6 מנהל   " יראשונ  מסירה  טופס"ימלא 

(PE-150-a)טופס זה יכלול .: 

שבה   (NCR)  פתוחות   התאמות -איוחוסרים    ,ביצוע  ליקויי  שימתר .א

רמת    ןלתיקו  מועד  ,לתיקון  אחראיה  יצוין לפי  התקלה  ודירוג 

בהתאם  חומרה תוגש.  להלן  טבלהל,  זו   הפרויקט   למנהל  רשימה 

   . הפרויקטאת  המקבל הגורם המוסר על ידי

 פירוט דירוג

לטיפול   מפגע

 מיידי

הסיכון,   ברמת  ייחודיים  בטיחות  מפגעי 

לא באופן  המוחזקים  ותשתיות  - מערכות 

כגון   החוק,  דרישות  פי  על  שלא  או  תקני 

בעיות בתשתית החשמל. מפגע לטיפול מיידי 

 יעכב את מסירת הפרויקט.

מפגע 

 תחזוקתי/תפעולי 

או  תפעולי  כשל  משום  בו  שיש  מפגע 

ה ושוטפת של  תחזוקתי, שימנע הפעלה תקינ

יעכב את   זה  המערכת הנמסרת. מפגע מסוג 

 מסירת הפרויקט. 

שאינ מפגע מינורי מקצועית  בעיה  ה  תקלה  או  מפגע 

חוקית, כגון צנרת שבורה או חוסר בברגים.  

מעכב את   נומפגע מינורי מחייב טיפול אך אי

 מסירת הפרויקט. 

 ;םיהתווחתימ בסיורמשתתפים  רשימת .ב

 .סופינוסף/ מועד לסיור  קביעת .ג

  המשתתפים  אתטופס המסירה הראשוני  הפרויקט יחתים על גבי    מנהל 4.4.7

המפורטת התפוצה    לרשימת   Aconex-ה  מערכתאמצעות  באותו    ויפיץ

 .בטופס, שתכלול את רשימת תפוצה נת"ע

יבוצעו סיורים    סופיה סיור  המן הסיור המקדים ובטרם ביצוע    כנגזרת 4.4.8

הנדסה אזרחית, נוף    : הבאים  בנושאים  , בין היתרמקצועייםמקדימים  

וגינון, חשמל, בקרה, מערכות. בסיורים אלו ישתתפו גורמים רלוונטיים  
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סיורים   זימוןלבהתאם להחלטת מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט אחראי  

 אלו.

  אתם  מיהמקדי  יםשל הסיור הפרויקט יכלול בפרוטוקולי המסירה    מנהל 4.4.9

ההערות   הערות   המשתתפים  במהלכם  שהשמיעוכלל  )לרבות  השונים 

או    אינםשבפרויקט    לליקוייםהנוגעות   לקוי  מביצוע   חוסרמנובעים 

 .(לביצוע שהועבר לתכנון התאמה

טופס   4.4.10 את  להעביר  הפרויקט  מנהל  המסירה  באחריות  בציון  סיור 

לסמנכ"ל   שיהיו,  ככל  מערכות    או   ביצועהסתייגויותיו,  סמנכ"ל 

הענייןכנולוגיותוט לפי  הסמנכ"ל  ,  הסתייגויות   של  במקרה  . ,  יכריע 

 הרלוונטי. 

 למועדים   בהתאם,  הליקויים  תיקון  אחר  מעקב  ינהל  הפרויקט  מנהל 4.4.11

   .וייד על שנקבעו

 סופי   סיור  4.5

הפרויקט    באחריות 4.5.1 המנהל  השלמת    הבאים הכרחיים  ה  תנאיםלוודא 

 :הסופי המסירה סיור טרםב

בהתאם    סיום .א התיקונים    מסיורים   ליקוייםה  תולרשימביצוע 

 שניתנו לקבלן ממנהל הפרויקט.  להנחיותו קודמים

  , לפי הפרויקט מנהל  לאישורכלל תוכניות העדות הסופיות    מסירת .ב

  .(PE-140)" ואישורןהכנת תוכניות עדות  נוהל"ב האמור

 סידורי  בתוכנית  לעמידה  הכבאות  רשות  אישורהנדרש,    ככל .ג

 יועץ הבטיחות לעמידה בדרישות התקינה.  אישורו אש בטיחות

לגורמים   זימון  הפרויקט  מנהל  ישלח  הסופי  הסיור  מועד  לפני  שבוע 4.5.2

 .לעיל 4.4.4-ו 4.4.3  סעיפיםהנמנים ב

במסגרת   אם 4.5.3 שנדרשו  התיקונים  כל  בוצעו  לא  כי  יתברר  הסופי  בסיור 

המקדימים,   נוספים  לחלופיןוהסיורים  ליקויים  היה    לאש  יתגלו  ניתן 

ימלא  םמיהמקדי   יםבסיורלראות   הפרויקט  מנהל  מסירה    טופס", 

  .סופי לסיור חדש מועד ויקבע נוסף  (PE-150-a) "ראשוני
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  הסיור   לאחר  שנדרשו  התיקונים  בוצעו  כי  יתברר   הסופי  בסיור  אם 4.5.4

 ,לביצוע  לתוכניות  בהתאםוהתיקונים    העבודות  כלל  והושלמו,  המקדים

 את  עליו  יחתיםו  PE-150-b))  "מסירה סופי  טופס"  פרויקטמנהל    ימלא

באמצעות   אותו  יפיץמכן    לאחרו(  מקוריה  טופסהגבי    על)  המשתתפים

ה את בטופס  המפורטת  התפוצה  לרשימת  Aconex-מערכת  שתכלול   ,

 . רשימת תפוצה נת"ע

את    מנהל 4.5.5 יעביר  אגף    מנהללידיעת    סופי המסירה  הטופס  הפרויקט 

על   , שבאחריותו לשלוחמקרקעין הודעה לרשות המקומית הרלוונטית 

  גורם קבלן או  לאחריות    )או על העברתו  החברה  מידישטח האתר    מסירת

הודעה    .(ארנונה  תשלומי  רכיולצ  באתר"מחזיק"  כ  אחרחוץ   העתק 

גם   יימסר   הקו  ולמפעיל  כספים  ובקרת  תשלומים  אגף  למנהלכאמור 

 .ו לנציג חטיבת תפעול ותחזוקהובהיעדר

 פרויקט ה   מסירת   תיק   הגשת  4.6

הליך    השלמתמ  חודשים  שלושה  עדו  סופיה  מסירההקבלת טופס    לאחר 4.6.1

הפרויקט,     לחברה  פרויקטה  מסירת   תיק  את  הקבלן  יגישמסירת 

תיק   –על פי הוראות "מדריך למשתמש    Aconex-הבאמצעות מערכת  

 תיק לתתכו" במסמךתיק תהיה כמפורט התכולת  .(#1561882) מסירה"

 (.PE-150-m" )פרויקט מסירת

, בהתאם לסוג  סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות  אוסמנכ"ל ביצוע    באחריות 4.6.2

שבוצעו,  את    אשר ל  מטעמם  מי   או  העבודות  לדחות    תיק   תכולת או 

 . פרויקט מסירת

    לקחים   הפקת   ודוח   מסכם   דוח   הכנת  4.7

הפרויקט    הפרויקט  מסירת  לאחר  חודש  עד 4.7.1 מנהל  מסכםדו יכין    על   ח 

בנושאים    ח הפקת לקחיםודו פעילות הקבלן, צוות המתכננים והיועצים  

  מחלקת   מנהל:  בחברההתפקידים הבאים    בעלי  ויעבירם אל  מהותיים

התקנות  ,ביצוע מחלקת  סביבה    מנהל  ,מנהל  איכות   בחטיבת מחלקת 

אגף  הנדסי  QAאגף    מנהל ,  וביטחון  בטיחות   אגף   מנהלביצוע,   מנהל   ,

ידע   תמרור,    מנהל ,  והדרכהניהול  רשות  בחטיבת    מנהליאגף  אגפים 

סמנכ"ל  ביצוע"ל  סמנכ  ,ביצוע וטכנולוגיות,  תפעול מערכות  סמנכ"ל   ,

 .ותחזוקה
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 לקבלן   גמר   תעודת   הנפקת  4.8

שני    שהתקיימו  בתנאי( תימסר לקבלן  סופית)  מותנית  בלתיגמר    תעודת 4.8.1

 : התנאים הבאים במצטבר

ומאושרות  עדות  תוכניות  הפרויקט  למנהל  מסר  הקבלן .א  חתומות 

  ,(PE-140)  "ןואישור   עדות  תוכניות  הכנת  נוהל"ב  לאמור  בהתאם

 . בשטח למצבעדות הולא נמצאו פערים בין תוכניות 

 . הרלוונטיים לגורמים הפרויקט מסירת הליך הושלם .ב

תינתן    תעודת 4.8.2 מותנית  מסר    הקבלן ש  במקרהגמר    כניותותאת  טרם 

  שיקבע   למועד  עד  העדות  כניות ות  להמצאתבכפוף    וזאת   ,העדות מטעמו

 . הפרויקט מנהל

מתן  ימליץ   הפרויקט  מנהל 4.8.3   החלופות   אחתב  לקבלן  גמר  תעודת  על 

 :הבאות

 : כי תאשר    התעודה  תעודה   להוצאת   תנאים  התעודה   סוג 

  גמר   תעודת 
  מותנית   בלתי 

 ( )סופית 

הפרויקט    מצאאם    כימנהל 
לדרישות   הפרויקט מתאים 

ימליץ    הפרויקט  מנהלהחוזה, 
אגף   לחברה מנהל  )באמצעות 

, התקנותאגף    מנהלאו    ביצוע
המסירה לאופי  על בהתאם   )

בלתי  גמר  תעודת  הוצאת 
לקבלן,   פימותנית  הנוסח   על 

בלתי "  של גמר  תעודת 

 . (PE-150-c) "מותנית

הפרויקט הושלם בהתאם לדרישות  •
 החוזה.

בהתאם   • המסירה  הליך  הושלם 
 להוראות החוזה. 

עדות  מסר  הקבלן   • תוכניות 
בהתאם  וחתומות  מאושרות  

עדות    הכנת"נוהל  ל תוכניות 

 . (PE-140)ואישורן" 

  גמר   תעודת 
  בלתי   חלקית 

 ת י מותנ 

חלק   הושלםשבמקרה  
מנהל מהפרויקט רשאי   ,

להמליץ    לחברה הפרויקט 
או   )באמצעות מנהל אגף ביצוע

בהתאם התקנותאגף    מנהל  ,
המסירה הוצאת לאופי  על   )

בלתי  חלקית  גמר  תעודת 
לקבלן,   פימותנית  הנוסח   על 

" בלתי חלקית  גמר    תעודתשל 

 . (PE-150-d) "מותנית

החלק   • מסירת  תהליך  הושלם 
 הגמור בפרויקט. 

עדות  מסר  הקבלן   • תוכניות 
החלק   שלוחתומות  מאושרות   

ל  ,בפרויקטהגמור   "נוהל  בהתאם 
 "ואישורן  עדות  תוכניות  הכנת

(PE-140) . 
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 : כי תאשר    התעודה  תעודה   להוצאת   תנאים  התעודה   סוג 

  גמר   תעודת 
  חלקית 

 ומותנית 

ומותנית  חלקית  גמר  תעודת 
 של המלצתו  ל  בהתאם  תינתן
לפיה הושלמו ש  הפרויקט  מנהל

. הנדרשות  רק חלק מהעבודות
זו תינתן לקבלן אף על   תעודה 

נותרו עבודות ומטלות   שעודפי  
לבצע  הואש בהתאם   ,נדרש 

בתעודה.  באחריות   למפורט 
 חלקה   את  להשלים  הקבלן
פרויקט עד ב  העבודות  שלהנ"ל  

, על פי לתאריך הנקוב בתעודה
חלקית תעודת גמר  הנוסח של "

 . (PE-150-f) "מותניתו

  מסירת   תהליך   חלקית  הושלם •
 . בפרויקט הגמור החלק

  גמר   תעודת 
 מותנית 

תינתן  מותנית  גמר  תעודת 
ל "  נוסחבהתאם   תעודת של 

מותנית על   (PE-150-e)  "גמר 
כלל המבנה, על פי המלצתו של 

לפיה הושלמו ש  הפרויקט  מנהל
נותרו   בפרויקט  העבודות אך 

ומטלות   יפורטו שעבודות 
נמסרו  טרם  ו/או  בתעודה 

 כניות העדות במלואן. ות

 המסירה   תהליך  חלקית  הושלם •
 . הפרויקט בכלל

הגמר    הפרויקט  מנהלבאחריות   4.8.4 תעודת  על   סבבאת    להשליםו לחתום 

פיחתימות  ה על  על  הגמר   .מקבלתה  ימים  5תוך  ב יה  המופיע  תעודת 

שי מקוריים  העתקים  בשלושה  הפרויקט  ועבתיחתם  לתיק  לקבלן,  רו 

 .בחברה  התקשרויות ולאגף

   בערבויות   טיפול  4.9

 .ההתקשרות בהסכם למוגדר בהתאםתחל  "תקופת הבדק" 4.9.1

למחלקת   לפנותמנהל הפרויקט  באחריות    "הבדק  תקופת"תחילת    עם 4.9.2

בלבהתאם    ,בדק  בערבות  הביצוע  ערבות  להמרת  חוזים "נוהל מוגדר 

 (. PT-070)  "ניהול ביטוחים וערבויות
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 הקבלן   על ידי   סופי   חשבון   הגשת  4.10

יגיש (,  סופית)  בלתי מותניתגמר  ממועד מתן תעודת    יום  60- לא יאוחר מ  4.10.1

הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו 

 והעבודות(.  פרויקט)לרבות רישומים, תוכניות ותעודות המתעדים את ה 

בחשבון   4.10.2 ל  יבוצעהטיפול    ( (FN-050  "חשבונות  אישור  נוהל"בהתאם 

 ולהוראות החוזה הקבלני. 

ללא    לאסופי    חשבון 4.10.3 תיק  יאושר לתשלום  כי    הפרויקט קבלת האישור 

 . לחברה במלואו נמסר

 חוץ   לגורם   מסירה  4.11

  שהוגדר   למתווה  בהתאם  תבוצע  חוץ   לגורם  ממנו  חלק  או   פרויקט  מסירת 4.11.1

את תיק   יעביר  הקבלןאו  הפרויקט    מנהל  .החוץ  גורם  לדרישותו  זה  בנוהל

 . הסופי הסיור במועד החוץ לגורם מסירהה

 אחריות וסמכות  .5

 ,וטכנולוגיות  מערכות"ל  סמנכו  ביצוע"ל  סמנכנוהל זה חלה על    יישוםל  אחריותה 5.1

 .שבוצעו תוהעבודלסוג  בהתאם

 המפורט בנוהל זה. פי עלגורם תהיה  כלאחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים  .6

 אין 6.1

  

http://dms/sites/s/Q/a/נהלים%20מאושרים/כספים/(FN-050)%20-%20נוהל%20אישור%20חשבונות%20קבלנים,%20מנהלי%20פרויקט%20יועצים%20ומתכננים%20בחטיבות%20הביצוע%20ותכנון.docx
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 מסמכים ישימים  .7

 ( PE-150-a) ראשוני  מסירה סיור טופס 7.1

 (PE-150-b) סופי מסירה טופס 7.2

 (PE-150-c) מותנית בלתי גמר תעודת 7.3

 ( (PE-150-d מותנית  בלתי חלקית גמר תעודת 7.4

 ( (PE-150-e מותנית גמר תעודת 7.5

 ( PE-150-f) חלקית ומותנית  תעודת גמר 7.6

 ( PE-150-gבטיחות ) –רשימת תיוג מסירת אתר   7.7

 ( PE-150-hהצהרת קבלן מוסר על מסירת אתר בטוח וללא מפגעים ) 7.8

 ( PE-150-iהצהרת מנהל פרויקט במסירת פרויקט ) 7.9

 ( PE-150-j) הצהרת מתכנן במסירת פרויקט 7.10

 ( PE-150-kהצהרת קבלן במסירת פרויקט ) 7.11

 ( PE-150-lלה מכבאות )מתווה אישורים מוצע לקבלת היתר הפע 7.12

 ( PE-150-m) תכולת תיק מסירת פרויקט 7.13

 ( PE-150-n) רשימת אישורים נדרשים לפי סוג מבנה 7.14

 (#1561882)תיק מסירה  – למשתמשמדריך  7.15

 ( (FN-050 חשבונות אישורנוהל  7.16

 PE-140)) ואישורן עדות תוכניות הכנת נוהל 7.17

 ( PT-070נוהל ניהול ביטוחים וערבויות ) 7.18

 פרויקט  מנהל חוזה 7.19

 קבלן חוזה 7.20
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 עדכונים ושינויים  .8

מס'  
 מהדורה 

 השינוי   מהות  הנוהל   אחראי  נוהל ה   עורך  תאריך 

 שמש מאיה 28/12/2014 01
 'ורנוז

ניר  /כוכבי ארז
 קוגל

 בסיס  מהדורת

 שמש מאיה 31/01/2016 02
 'ורנוז

ניר  /כוכבי ארז
 קוגל

  והוצאת התהליך עדכון
 טפסים

/  סגל גיא 02/12/2018 03
 מוטי פולובין

/ מוטי   סגל גיא
 פולובין

 לנוהל  כולל עדכון

איתמר  דלאל ענת 07/03/2021 04
גולדברגר / אפי  

 כליפה

 (  עדכון המוזמנים לסיורים.1
תיק למסיר  ההתאמ(  2 ת 

 הפרויקט באופן דיגיטלי. 
המסירה 3 תיק  תכולת   )

 .PE-150-mהועברה למסמך 
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 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

   גולדברגר  איתמר ביצוע"ל סמנכ "יע אושר

 "יע אושר
  מערכות"ל סמנכ

 וטכנולוגות
   כליפה אפי

   ברק יובל תכנון"ל סמנכ "יע אושר

 "יע אושר
  איכות"ל סמנכ

 וחדשנות
   שמחי גלט גלי

 "יע אושר
 תפעול"ל סמנכ

 ותחזוקה
   קפלנסקי אודי

   פלדמן עינת תנועה"ל סמנכ "יע אושר

   אלפרט  טוקר ענת ירוק  קו "ללמנכ משנה "יע אושר

   זוהר קרן "ללמנכ משנה אושר ע"י

   גליק חיים "למנכ ר ע"יראוש

 



 בע"מ   להסעת המונים   נתיבי תחבורה עירוניים   -   נת"ע 

 

 כספים :פרק
 תקף סטטוס: FN-050: מס' נוהל

 2020 אוקטובר 04מהדורה: 
 נוהל אישור חשבונות  

 

 

 18מתוך  1עמוד  NTA-#423246 -(FN-050) חשבונות נוהל אישור

 
 

 תוכן עניינים 
 2 ................................................................................................................. כללי 1

 2 ..................................................................................................... מטרת הנוהל 2

 2 .............................................................................................................הגדרות 3

 4 ............................................................................................ ידע כללימ –שיטה  4

 5 ..................................................................................................... הגשת חשבון 5
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 כללי  .1

 :ההתקשרות להסכם בהתאם ןזה מתייחס למסלולי אישור החשבו נוהל 1.1

, יםמנהלי פרויקט, יועצים עםלהתקשרויות  – חשבון ספק אישור  1.1.1

 .ונותני שירותים או טובין מומחים

  .D&B קבלניועם קבלני ביצוע  להתקשרויות – קבלן חשבון   ור ישא 1.1.2

 בדיקותעם מתכננים, מודדים,  להתקשרוית – הנדסי חשבון  אישור  1.1.3

 .הנדסיים בנושאים יועציםו מעבדה

 .(FN-030) "למוטב תשלום נוהל"כמפורט בהחשבון יבוצע  תשלוםככלל,  1.2

-FN" )ב"נוהל שימוש בכרטיס אשראי  כמתואר,  חשבון ששולם בכרטיס אשראי 1.3

 להלן. 0-ו 8בסעיפים  פורטכמייבדק כחשבון ספק לוגיסטי  ,(010

, וטכנולגיות מערכות ל"וסמנכ תכנון"ל סמנכ, ביצוע, סמנכ"ל כספים ל"סמנכ 1.4

 .זה נוהל הוראות יישום לוודא החברה מטעם האחראים הם, העניין לפי

 .בנוהל זה המיוחסות לומבצע את כל הפעולות  וודא שהספקימפעיל החוזה  1.5

 הנוהל   מטרת  .2

 חשבונותהנוגע לאישור    בכל  ותאחריות וסמכ,  שיטהנוהל זה הינה להגדיר    מטרת 2.1

  המוגשים לחברה לתשלום.

 הגדרות  .3

הארגונית  ERP-אפליקציה המקושרת למערכת ה – "אפליקציית ספקים"  3.1

 ומשמשת חלק מהספקים לדיווח ואישור חשבונות.

 הרכב ת מכרזים לעניינים הנדסיים של החברה.ועד –" הוועדה ההנדסית "  3.2

ניינים ב"נוהל ועדת מכרזים לע מפורטים סמכויותיהעבודתה ו ליהו, נוועדהה

 (.PT-060עדה ההנדסית(" )והנדסיים )הו

 להסעת המונים בע"מ. יםתחבורה עירוני נתיבי –"ע נת – "החברה "  3.3

 .החשבון וכי החשבון "התקבל" קבלתחותמת לציון תאריך   –  " חותמת אדומה "  3.4

 .'"שחורה'וחותמת  'אדומה'חותמת " ,'א בנספח ורפתמצ
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 ,חוזהאו ה מטלהה' מס ,ספקה מספרמצוינים בה שחותמת  –שחורה"    חותמת "  3.5

 פרטיםוהמאשר  חתימת ,המאושר הסכום, ההזמנה או השירות גיליון מספר

  .'"שחורה'וחותמת  'אדומה'חותמת , "'א בנספח מצורפת .נוספים

 .מס חשבונית אוחשבונית עסקה  – "חשבון"  3.6

 יועץ, עבור עבודות  אוספק, קבלן, מתכנן    על ידי  גשמוהחשבון    – "  ביניים   חשבון"  3.7

העבודה  אוחוזה ההתקשרות ל בכפוףשבוצעו או טובין שהתקבל,  שירותים או

 שהוזמנה, למעט החשבון האחרון.

 .ERP-חוזה במערכת האו  חשבון מבוסס הזמנת רכש – ""חשבון לוגיסטי  3.8

 ואינו  ERP-במערכת ההפיננסי  ישירות במודול    חשבון שנרשם  –  "פיננסי "חשבון   3.9

, ראת קבעכגון אגרות, חשבונות המשולמים בהו ,חוזהת רכש או מבוסס הזמנ

 וכדומה.פסקי דין 

יועץ, עבור   אוקבלן, מתכנן  ,  ספקידי    עלמוגש  ה  האחרון  החשבון  –  "י סופ  חשבון "  3.10

 חוזה ההתקשרות או העבודה שהוזמנה. בגיןשבוצעו,  שירותים או עבודות

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו,  –  "פרויקט   מנהל " 3.11

 .ההתקשרות של החברה עימותפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה 

ניהול החשבונות של  תתוכנ אתהכוללת  ממוחשבת מערכת –" ERP-ה   מערכת " 3.12

 הרשאות גישה. ערךמ באמצעות מוגבלתהגישה אליה ש ,החברה

תוכנה לניהול ושמירת מסמכים, שהגישה אליה  – "מסמכים  לניהול  מערכת " 3.13

 מוגבלת באמצעות מערך הרשאות גישה.

האחראי להפעלת הספק, בין שישירות ובין עובד החברה  – " החוזה  מפעיל " 3.14

 שדרך מנהל הפרויקט.

 ,ייעוץ ,שירותי תכנון תןהתקשר עם החברה בהסכם למש רותיש נותן –  " ספק " 3.15

 אספקת טובין, או ושירותים אחרים ניהול ופיקוח, מדידות ,מעבדה בדיקות

 חוזית עם החברה.הבהתאם ובכפוף להתקשרות 

הארגונית  ERP-מקושר למערכת הפורטל ה – "הפורטל"  או "קבלנים  פורטל "  3.16

 .חשבונות רושיוא ווחילד הפרויקטים ומנהלי מהקבלניםמשמש חלק ו

תשלומים ובקרת חשבונות באגף  מנהלי – " תשלומים  חשבונות הנהלת צוות "  3.17

 לטיפול בתשלומי ספקים. שאחראים כספים
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גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  – " קבלן " 3.18

)תכנון  D&B חוזה לביצוע או קבלניותחוזה עבודות בואחריותו מפורטים 

 .והקמה(

 שיטה 

 כללי מידע   .4

 :הבאים השלבים את כולל חשבון אישור תהליך 4.1

 : חשבון   הגשת 4.1.1

כמפורט  –לוגיסטי או פיננסי ביניים או סופי ספק הגשת חשבון  .א

 .להלן 5.1סעיף ב

 .להלן 5.2סעיף בכמפורט  – קבלני בינייםהגשת חשבון  .ב

 .להלן 0 סעיףבכמפורט  – הנדסי םיביני הגשת חשבון .ג

 .להלן 5.4 סעיףבכמפורט  – סופיהנדסי  או קבלני הגשת חשבון .ד

סעיף כמפורט ב – הפרויקט מנהל  ידי  ל הנדסי ע  או  חשבון קבלני  בדיקת  4.1.2

 .להלן 6

 .להלן 7 סעיףכמפורט ב – בחברה חשבון ה   ותיעוד   קבלת 4.1.3

 .להלן 8סעיף כמפורט ב – מפעיל החוזה  ידי   על   חשבון ה   בדיקת  4.1.4

 0סעיף  כמפורט ב  –  כספים  ובקרת  תשלומיםאגף    ידי   על חשבון  ה   בדיקת 4.1.5

 .להלן

באופן יתעדכן  ERP-ה במערכת החשבון סטטוס ,לאחר אישור כל שלב בתהליך 4.2

 .אוטומטי
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   חשבון   הגשת  .5

 )ביניים או סופי(   לוגיסטי או פיננסי חשבון    הגשת 5.1

לשלב  בהתאם, חודשב  5- ל  עד ארכיב לאחראיאת החשבון  יגיש הספק 5.1.1

אליו הגיע בעבודתו ובהתאם להסכם ההתקשרות עימו שהביצוע 

, חודשב 5שיוגש לאחר  חשבון .הרלוונטיותהאסמכתאות  כל ובצירוף

 העוקב.חודש ב 5-כאילו הוגש ב חשביי

 הגיש התאריך שבו הוא הקובע לצורך חישוב מועד התשלום התאריך 5.1.2

 .הארכיב לאחראי צרופותיוהספק את החשבון התקין על כל 

כבון, יוסכום הע ההתייקרות שיעורשל  תחשיב לחשבון יצרף הספק 5.1.3

 שנקבע. ככלכקבוע בהסכם, 

 קבלני  ביניים חשבון    הגשת 5.2

 בגין הביניים חשבון את קטיהפרו למנהל הקבלן יגיש בכל חודש 5- ל  עד  5.2.1

 בפורטל הביניים חשבון את המדווחים קבלניםביצוע החודש הקודם. 

 כמפורט החשבון לאישור הנדרשים המסמכים כלל את יצרפו הקבלנים

 יחשביחודש ב 5שיוגש או ידווח בפורטל לאחר  חשבון .5.2.6בסעיף 

 לחודש העוקב. 5-הוגש ב כאילו

התאריך שבו העביר  הוא הקובע לצורך חישוב מועד התשלום התאריך 5.2.2

הפרויקט  למנהל ,5.2.6כמוגדר בסעיף  ,הקבלן את החשבון על צרופותיו

 . לאישורו

 תיקונים עריכתשם ל או נדחה בפורטל בלןקל הוחזר שהחשבון במקרה 5.2.3

מועד הוא  התשלום ועדמ חישוב צורךהקובע ל המועדאו השלמות, 

 ידי הקבלן. עלהחשבון  שלההגשה החדש 

מנהל הפרויקט את  יחתיםעותק קשיח, בחשבון ה אם הגיש הקבלן את 5.2.4

שבו קיבל את החשבון  תאריךה את וימלא"נתקבל"  בחותמת החשבון

 כל כולל החשבון שבו קיבל את מועדה את מפורש באופן יציין או לידיו

 תיקונים)לאחר ואישורו  החשבון לבדיקת הנדרשות האסמכתאות

 (.היו אם, והשלמות
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או אבני /ואת הכמויות  של החשבון סעיף ובכלבכל חשבון  ידווח הקבלן 5.2.5

ועד למועד שאליו  העבודה התחלת מצומצטבר  באופן, שבוצעוהדרך 

 הכמויות לכתב שנוספו סעיפיםה דיווח רבותמתייחס חשבון הביניים, ל

 וגיםאת הכמויות, הס ויפרט החשבון נספחי .פקודת שינוייםל בהתאם

או  שנעשה בהם שימוש והחומריםוהמחירים של העבודות שבוצעו 

מדידות בפועל, ו החוזי הכמויות כתב, על בסיס התוצרים שהתקבלו

 . לחשבוןשיצורפו 

 בכפוףהבאים,    המסמכים  אתלחשבון    הקבלןהגשת החשבון יצרף    במועד 5.2.6

 :החוזה להנחיות

כמויות מתאימים לכמויות המדווחות בחשבון באופן  חישובי .א

 ;מצטבר

בסיסם על ושבוצעו על ידי הקבלן  סעיפיםמדידה לאותם  כניותות .ב

 ;הכמויות ימתבצעים חישוב

 ;בוצעוש דרךה אבניל אסמכתאות .ג

 לחוזה, אסמכתא אחרת המעידה על ביצוע העבודה בהתאם לכ .ד

כניות העבודה ולהנחיות מנהל הפרויקט, הפיקוח ולמפרטים, לת

 ;וצוות התכנון

 ;הקבלני החוזה על פייומני עבודה של הפרויקט  ריכוז .ה

 ;"ז מעודכן מדי חודשלו .ו

 ;בחוזה הקבלני, כקבוע ההתייקרות שיעור תחשיב .ז

 .החברה על ידי דרשישיפירוט נוסף ככל  כל .ח

 טרםודרישות הקבלן כוללות עבודות שאינן בחוזה במקרה ש .ט

 בכפוף לאישור הפרויקט למנהלהחריגים  אתהקבלן יגיש  ,אושרו

עדה ונוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הו"הוראות ל

 (.PT-060" )ההנדסית(
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 הנדסי   ביניים   חשבון   הגשת 5.3

 ארכיב לאחראיהספק או הקבלן, לפי העניין,  יגיש בכל חודש 5- ל  עד  5.3.1

 .את חשבון הביניים ההנדסי תשלומים ובקרת כספיםבאגף 

 להלן. 7.1 סעיףבאחראי ארכיב לפעול כאמור  באחריות 5.3.2

מנהל הפרויקט בדיקת באחריות מפעיל החוזה להעביר את החשבון ל 5.3.3

 .להלן 6סעיף הוראות בהתאם ל ,הרלוונטי

 או הנדסי   קבלני חשבון סופי    הגשת 5.4

מנהל הפרויקט  אחריותב ,מהספק או הקבלןסופי החשבון ה קבלתעם  5.4.1

  עבודה  ימי  שני  תוךב הליך פנייה לחשבון סופי ERP-ה במערכת לפתוח

עדה ו"נוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הוב לאמור בכפוףו

  .(PT-060" )ההנדסית(

 המסמכים  את  הכוללתיק מסירה    הילפני  באחריות מנהל הפרויקט לצרף 5.4.2

 (.(PE-150 "סיום ביצוע ומסירת פרויקט נוהל"במפורטים ה

 מנהל הפרויקט   על ידי   חשבון קבלני/הנדסי   בדיקת  .6

   ביניים   חשבונות   בדיקת  6.1

חשבון   קבלת  מיום  ימים  עשרה  תוך ביבצע את הפעולות הבאות  מנהל הפרויקט
 :מביניהם המוקדם, חודשב  15עד   או  הביניים 

תיוג לבדיקת  רשימת"  לפילו    שצורפו  המסמכיםאת החשבון ואת   יבדוק 6.1.1

, יחתום על גבי ברשימת התיוג (, ימלא הנדרשFN-050-a) "קבלן ןחשבו

, בהתאם הדרך אבני אתאו יעדכן את הכמויות או  ויאשררשימת התיוג 

 .עללחוזה ולביצוע בפו

 הדרך אבני או הכמויות את יאשר, הנדסי/ קבלני  החשבון  בדיקת לאחר 6.1.2

, אפליקציית הספקים, באמצעות פורטל הקבלנים או  וייד  על  המאושרות

הקבלנים או  בפורטל מדווח שאינו ,הנדסי חשבון נבדקשבמקרה או 

 באפליקציית הספקים, יזין את נתוני החשבון במערכת המחשוב שלו.

, ןכל תנאי החוזה עם הקבל של מנהל הפרויקט יופיעוהמחשוב  מערכתב

 המחשוב ממערכת חשבון פלט יפיקנתונים פיננסיים וכמותיים.  בותלר
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 ובחותמת בחתימתו יאשר. או מאפליקציית הספקים או מהפורטל שלו

מפורטל   החשבון  פלטגבי    על  וכן  העסקה  חשבוןגבי    על  הכולל  הסכום  את

 פלט. שלו המחשוב ממערכתאו  או מאפליקציית הספקים הקבלנים

 יכלול תיקונים ידניים. לאידי מנהל הפרויקט  עלהחשבון שיוגש 

, יצרף מסמך הנדסיה או קבלניה החשבון את הפרויקט מנהל אישראם  6.1.3

תיוג ה, רשימת  צרופותיומקדים המתעד את תאריך קבלת החשבון על כל  

והמסמכים הנלווים ויעביר למפעיל לעיל  6.1.1שמילא כאמור בסעיף 

 .8 יףבסעהחוזה לאישורו וטיפולו כמוגדר 

כך  על, ידווח הקבלני או ההנדסי דחה מנהל הפרויקט את החשבוןאם  6.1.4

 וסיבת מועד את ויתעד בקרת כספיםמחלקת  ולמנהל החוזה למפעיל

 .ההחזרה

   ם י סופי  חשבונות   בדיקת  6.2

 .לעיל 6.1סעיף האמורות בבדיקות את היבצע מנהל הפרויקט  6.2.1

ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הוועדה  והל"נ להוראותבהתאם  6.2.2

 לאישור המלצתואת  יעביר הפרויקט מנהל(, PT-060ההנדסית(" )

, ככל הניתן, ממועד קבלת עבודה ימי  30 תוך בההנדסית  הוועדה

  .החשבון

, ככל  עבודה ימי  30 תוך ב הסופי החשבון את תאשרההנדסית  הוועדה 6.2.3

 חשבון שהוגש ובתנאי, הניתן, ממועד קבלת החשבון ממנהל הפרויקט

 6.2.4  סעיףהמפורטים ב  האסמכתאותו  המסמכים  מלוא  את  הכולל  תקין

והל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים "נ, והכול בהתאם להוראות להלן

"נוהל סיום ביצוע ומסירת פרויקט" ו (PT-060)הוועדה ההנדסית(" )

(PE-150.) 

 :סופי חשבוןתיק ל מסמכים 6.2.4

 עותק מתעודת גמר. .א

 למנהל פרויקט.אישור מסירה  .ב

חתום על ידי הקבלן, מנהל הפרויקט,   –עותק קשיח של חשבון סופי   .ג

 מנהל מחלקת ביצוע / מנהל קו.
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 דפי חישוב כמויות ממוספרים. .ד

 דפי ריכוז לפי סעיפי חוזה ועבודות חריגות. .ה

מודד מוסמך ומנהל  על ידיחתומות  AS MADEתוכניות  .ו

 הפרויקט.

נוספות כולל ניתוחי מחיר תיק חישובי כמויות של עבודת  .ז

 מאושרים ואישור ועדת מכרזים לעינינים הנדסיים.

צילום מיומן עבודה מצורף  -כמויות מבוססות על יומני עבודה .ח

 לחישוב.

אישור מתכנן  –כמויות מבוססות על שינויים / עדכונים בתוכניות  .ט

 רלוונטי או מנהל פרויקט.

אישור הוועדה תיק חישובי כמויות של עבודות נוספות, כולל  .י

 ההנדסית.

 ז מקורי ומעודכן.צו התחלת עבודה ולו" .יא

 ביצוע סיום"נוהל ובהתאם ל כל מסמך אחר הנדרש על פי החוזה .יב

 .(PE-150" )פרויקט ומסירת

 החשבון יעביר מנהל הפרויקט אתההנדסית, הוועדה  אישור לאחר 6.2.5

 .להלן 8 בסעיף כמוגדר ,לטיפולו החוזה למפעילהסופי 

   בחברה   חשבון ה   ותיעוד   בלה ק  .7

  יום   תוך ב,  תשלומים ובקרת כספיםבאגף   אחראי ארכיב  בצעי החשבון  קבלת  עם 7.1

 את הפעולות הבאות: ,ככל שניתן אחד  עבודה 

 ;חותמת שחורהבו אדומה חותמתב החשבון יחתום על 7.1.1

 ;ERP-ה למערכתהחשבון  יסרוק את 7.1.2

 חשבון של אסמכתא' מס ,הספק שם)במערכת  ןהחשבו פרטי יקלוט את 7.1.3

 .(מבוקר בלתי סכום, הספק
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על  ירשוםארכיב  אחראי ,ERP-ה במערכת החשבון קבלת תיעוד לאחר 7.1.4

את החשבון על  יעבירו במערכת שנוצר המסמך פרגבי החשבון את מס

למילוי השדות ו  להלן,  8כאמור בסעיף    למפעיל החוזה לבדיקתו  צרופותיו

 בחותמת השחורה.

" מפעיל"לאישור  סטטוס יקבל החשבוןעם סיום הפעולות האמורות לעיל,  7.2

 ERP.-ה במערכת

 החוזה   מפעיל   על ידי החשבון    בדיקת  .8

 וכמפורט להלן. החשבון   וג בהתאם לסתבוצע   הבדיקה 

מפעיל  יבצע החשבון מיום קבלת ימי עבודה שבעה בתוך  – לוגיסטי ספק  חשבון 8.1

 הבאות: הפעולותהחוזה את 

 קבלת השירות ו/או הטובין בהתאם להזמנת העבודה. יאמת את 8.1.1

 את המאשרת חתומה משלוח תעודת טובין, יצרף תבמקרה של קבל 8.1.2

 .על ידיו הטובין קבלת

תעריף,  אבני דרך, החשבון לתנאי החוזה )שעות,התאמת  יבדוק את 8.1.3

 הנחות ותנאים מיוחדים(. 

  :אם החשבון נמצא תקין 8.1.4

ימלא את כל הפרטים והחשבון בחתימתו על גבי החשבון    אתיאשר   .א

 בחותמת השחורה. 

תיוג  רשימת" יצרף – בלבד פרויקטמנהל של חשבון  אישורעבור  .ב

 (.FN-050-d) פרויקט/יועצים/מתכננים"מנהל  לבדיקת חשבון

 .ERP-גיליון שירות/קבלת טובין במערכת ה יזין .ג

שמנהלו הישיר אישר את גיליון השירות ויעבירו בצירוף  יוודא .ד

משלוח, ההמסמכים הרלוונטיים )חשבון הספק המאושר, תעודת 

 לצוותגיליון דיווח שעות עבודה או כל פירוט אחר שצורף לחשבון( 

 תשלומים. חשבונות הנהלת
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  :אם החשבון אינו תקין 8.1.5

 אם. וןהחשב בגוף לתשלום הסכום את ויתקן הספק את יעדכן .א

 יפנה, לתיקון ניתנת שאינה מס חשבוניתכ שהוגש בחשבון מדובר

התאריך הקובע  כי יודגש .זיכוי קבלת לצורך לספק מפעיל החוזה

 לחישוב מועד התשלום יהיה לפי תאריך קבלת זיכוי תקין.

 את יצרף, השחורה בחותמת לתשלום המאושר הסכום את יציין .ב

 הסכום עם טוביןקבלת /השירות גיליון את ויזין לספק ההודעה

 ו לתשלום.יעל יד המאושר

 :החשבון את כלל לאשר ניתן לא בהםש במקרים 8.1.6

החזרת החשבון אליו בצירוף  על"ל דוא בהודעת לספקיודיע  .א

 בקרת כספיםבגינם הוחזר, ויעדכן את מנהל מחלקת שהנימוקים 

 ואחראי הארכיב.

לציין בשדה הייעודי בכותרת החשבון  אחראי הארכיב באחריות .ב

שנשלח  הדוא"לאת החזרת החשבון לספק, לצרף להודעה את 

 . ERP-לספק ולמחוק את כותרת החשבון ממערכת ה

לקבל חשבון מתוקן. תהליך אישור  מפעיל החוזהבאחריות  .ג

 0 החשבון יחל מחדש, על פי המתואר בנוהל זה בהתאם לסעיף

תאריך  לפיוהתאריך הקובע לחישוב מועד התשלום יהיה  ,לעיל

 ההגשה מחדש של החשבון המתוקן ע"י הספק.

החוזה  מפעילמיום קבלת החשבון, בתוך שבעה ימי עבודה   –  ספק פיננסי  חשבון  8.2

 יבצע את הפעולות הבאות:

 בחתימתו יאשר, השחורה החותמת פרטי את ימלא: תקיןון החשב אם 8.2.1

 אישור את יבקש, שנדרש ככל אסמכתאות יצרףו לתשלום הסכום את

 תקציביה סעיףה פרמס את החשבון גבי על ירשום, תקציבים אגף

 הנהלת חשבונות תשלומים.לצוות ויעבירו  ייעודיה

 לעיל. א8.1.5: מפעיל החוזה יפעל כאמור בסעיף אם החשבון אינו תקין 8.2.2

: מפעיל החוזה יפעל החשבון את כלל לאשר ניתן לא בהםש במקרים 8.2.3

 לעיל. 8.1.6כאמור בסעיף 
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 החשבון מיום קבלתימי עבודה  שלושה  בתוך –  או הנדסי  קבלני  ביניים  חשבון  8.3

את  לבצעהחוזה  מפעיל באחריות ,םיהמבינ המוקדם לפי, חודשב  20עד  או

 הפעולות הבאות:

  .השחורה בחותמת הנדרשים הפרטים את מלאי 8.3.1

 "קבלן חשבון לבדיקתרשימת תיוג "את  יצרף – חשבון קבלני עבור 8.3.2

(FN-050-a )הפרויקט. מנהל שנחתמה על ידי  

מנהל  לבדיקת חשבוןתיוג  רשימת" את יצרף – הנדסי ןחשבו עבור 8.3.3

  .הפרויקטידי מנהל  על    שנבדקה  (FN-050-d) "יועצים/מתכנניםפרויקט/

 יבדוק קבלני בחשבון .לחשבון המצורפים המסמכים שלמותאת  בדוקי 8.3.4

 .לעיל 5.2.6בהתאם לסעיף כי קיימים כלל המסמכים עוד 

מנהל הפרויקט  שאישר אבני הדרך / הכמויות / את הסכומים בדוקי 8.3.5

 הפחתה) בחשבון סביר בלתי שינויהסבר לכל  שקיים וודאיו בחשבון

 (.ב"וכיו דריםוגמ אם תשלום שלבי ל פיע לאש הגשה ,בכמויות

 תקינים   שנמצאו   בחשבונות   טיפול  8.3.6

 וימלא  בחתימתו  החשבון  את  יאשר  –  בפורטל  המדווחקבלן    ןחשבו .א

 יאשר  וכןגבי העותק הקשיח    על  השחורה  בחותמת  הפרטים  כל  את

 לצוות מהפורטל פלט עם ויעבירו הקבלנים בפורטל החשבון את

 .תשלומים חשבונות הנהלת

 יאשר – או חשבון הנדסי בפורטל מדווח שאינו קבלן חשבון .ב

 בחותמת הנדרשים הפרטים את ימלא, החשבון את בחתימתו

גיליון ל  הישיר  מנהלו  אישור את ויוודא שירות  גיליון  יזין. השחורה

 חשבונות הנהלת לצוות צרופותיו על החשבון את יעבירהשירות ו

 .תשלומים

   תקינים  שאינם   בחשבונות   טיפול  8.3.7

 .תיקונו לצורך, הפרויקט למנהלהחשבון  את יחזיר .א
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מועד  על צרופותיו וכן כל המתוקן מועד קבלת החשבון את יתעד .ב

נוספות על פי  תאו קבלת אסמכתאו בו נדחה החשבון לקבלןש

 דרישתו. 

  בתוך אליו שהוחזר החשבון את יעדכן/יתקן הפרויקט מנהל .ג

 .  עבודה  ימי   שלושה 

 לקבלן הפרויקט מנהלעל כך  יודיע ,לחשבון תיקון נדרשש במקרה .ד

 עדכןל באחריותוש ,החוזה למפעילכן ו או לנותן השירות ההנדסי

 .הרלוונטיסמנכ"ל ה ואתאת מנהל מחלקת התשלומים 

הקובע לחישוב מועד  התאריך, לתיקונים הוחזר החשבוןאם  .ה

 למנהל המתוקן החשבון שלהתשלום יהיה תאריך ההגשה 

 . או למפעיל החוזה הפרויקט

 סופי  ון חשב 8.4

 תהליךמפעיל החוזה לפעול בהתאם ל באחריות – סופי קבלן חשבון 8.4.1

 לוודאולעיל,  8.3 סעיףב כמפורט ,או הנדסי קבלני ביניים חשבון בדיקת

  .6.2.4 התאמת הצרופות בהתאם לסעיף

 תהליךמפעיל החוזה לפעול בהתאם ל באחריות – סופי הנדסי חשבון 8.4.2

ולוודא לעיל,  8.3סעיף ב כמפורט ,הנדסי או קבלני ביניים חשבון בדיקת

 התאמת הצרופות כנדרש בהסכם.

 תהליךמפעיל החוזה לפעול בהתאם ל באחריות – סופיספק  חשבון 8.4.3

 .לעיל 8.1סעיף ב כמפורט ,ספקבדיקת חשבון 

-FN-050תביעות" )עדר יה טופס"קבלת  לוודא החוזה מפעיל באחריות 8.4.4

f) הערות וללא מגיש החשבון ידי עלהחתום  נקי.  

על  יוגשו, ישנן אם, הסופי החשבון במסגרת אושרו לאש נוספות תביעות 8.4.5

 במסמך נפרד. ספקה/הקבלן ידי
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 תשלומים ובקרת כספים באגף    החשבון   בדיקת   תהליך  .9

ימי    3הבאות בתוך  צוות הנהלת חשבונות תשלומים לבצע את הפעולות    באחריות 9.1

 :ממפעיל החוזה מקבלת החשבוןעבודה 

 הדיווח  פלט  ומול  במערכת  שנוצרה  ההזמנהמול    חשבוןה  נתוני  את  לאמת 9.1.1

 .החוזה מפעילשהזין או מול גיליון השירות  מהפורטל המאושר

 אגף אישוריסבב  RPE-ה במערכת יפעילו – תקין נמצא החשבון אם 9.1.2

 בודקי אצל טיפול להמשך החשבון את ויעבירותשלומים ובקרת כספים 

 .החשבונות

 את ויחזירו החוזה למפעיל כך על יתריעו – תקין אינו החשבון אם 9.1.3

 .לעיל 8 ףכמוגדר בסעי לטיפולו החשבון

  עבודה  ימי  5 בתוך  החשבון בדיקת תהליךבודקי החשבונות לבצע  באחריות 9.2

, ובכלל זה לבצע את הפעולות מצוות הנהלת חשבונות תשלומים  החשבון  מקבלת

 :הבאות

מחלקת  –תיוג לבדיקת חשבון  רשימת" לפיהחשבון שהוגש  את לבדוק 9.2.1

 .(FN-050-c)" ונותחשבבדיקת 

 ויעבירו ERP-ה במערכת החשבוןאת  לאשר – תקין נמצא החשבון אם 9.2.2

פיננסי  ספק חשבון .להלן 9.3יפעל כאמור בסעיף , אשר ארכיב אחראיל

 .ERP-ה במערכת של בודק החשבונות יועבר ישירות ללא אישורו

 – תקין אינו החשבון אם 9.2.3

 תודחלו הבעיה מהות את ויפרט בוש דוא"ל החוזה למפעיל לשלוח .א

 .ERP-ה את החשבון במערכת

  בתוך   בחשבון  תיקון  לבצע  או  מסמכים  להשלים  יוכל  החוזה  מפעיל .ב

 החשבון את יבדוקאשר  ,החשבונות לבודק ולהחזירו עבודה  ימי  2

  .עבודה  ימי  2  תוך ב המתוקן

הטיפול  תהליך אתיאפס  ספק/הקבלן של מעורבות המצריך תיקון .ג

בחשבון. תהליך זה יחל מחדש עם קבלת ההשלמות והתיקונים 

 .לעיל 0 לסעיף בהתאם יבוצע טיפולה המשך .הנדרשים
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 וולהעביר הצרופות כולל בשנית החשבון את לסרוק ארכיב  אחראי  באחריות  9.3

 מחלקת למנהל יועברו פיננסיים חשבונות .כספים בקרת מחלקת למנהל

 .ותשלום לרישום תשלומים

את הפעולות הבאות  בצעי מטעמו מי אוכספים מנהל אגף תשלומים ובקרת  9.4

 :מאחראי ארכיב החשבון מקבלת ימי עבודה 5בתוך  

רשימות  כל כןחתומות וכשהן כל האסמכתאות לחשבון  צורפוש לוודא 9.4.1

נוהל  לפיהתיוג  לרשימותשיש לצרף וניירות העבודה  חתומותההתיוג 

 זה. 

 עותק, (FN-050-f" )תביעותעדר יה טופס" יוודא קיום –סופי  בחשבון 9.4.2

)לכל חשבון הנדסי  ההנדסית העדהוואישור וגמר העבודה  תמתעוד

  לרבות חשבונות קבלן(.

 המחאת זכות. קיימת אם לבדוק 9.4.3

 ניתנה מקדמה לקבלן. אם לבדוק 9.4.4

חשבונית /חשבון עסקה) המסמך לסוג בהתאמההחשבון נרשם  כי יוודא 9.4.5

 . (מס

לתשלום או רק  מיועדתבדוק אם חשבונית המס י –חשבונית מס  עבור 9.4.6

"לרישום לא  וציין בחתימתי, אם אינה מיועדת לתשלום .לרישום

 לתשלום".

 ההוצאה הרלוונטי. לסעיף שויך החשבון כי יוודא 9.4.7

 על ידיהחשבון  לאישור ERP-ה במערכת הנתונים התאמת לוודא 9.4.8

 הגורמים המוזכרים לעיל.

 האחראיידחה את החשבון לגורם הרלוונטי  ,ינו תקיןהחשבון אאם  9.4.9

 .הטיפול להשלמת

 מי או כספים ובקרת תשלומים אגף מנהלהבדיקות כאמור,  בתום 9.4.10

במערכת הקבלן    לזכות  רישום)ביצוע    יאשר את החשבון במערכת  מטעמו

 :המהות לפי המאושר יעביר את החשבוןו (ERP-ה
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להמשך  חשבונות תשלומיםלצוות הנהלת יועבר  מינהליחשבון  .א

 .((FN-030 "למוטב תשלום נוהל"בהתאם ל טיפול

לאחראי חברת יועברו הנלווים לו  המסמכיםו פרויקטליחשבון  .ב

עבודה עם חברת הבקרה  נוהלהאמור ב" פי על, אשר יפעל רההבק

 (.(FN-080אישור חשבונות"  –

 יות ואחר   סמכות  .10

קבלת לל כספים בכל הנוגע האחריות ליישום הוראות נוהל זה חלה על סמנכ" 10.1

ועל סמנכ"ל החטיבה המפעילה את הספק או הקבלן  בחברה,החשבון ובדיקתו 

 .קבלניםו יועצים, מתכננים, לי פרויקטיםמנהלפעולות לביצוע על ידי בכל הנוגע 

 .נספחיו על, זה בנוהל רטוהמפ ל פיע תהיה גורםכל  של וסמכותו ואחריות 10.2

   נספחים  .11

 "אדומה" וחותמת "שחורה" חותמת – 'א נספח 11.1

 ישימים   מסמכים  .12

 (FN-050-a) קבלן ןתיוג לבדיקת חשבו רשימת 12.1

 (FN-050-c) ונותחשבמחלקת בדיקת  – תיוג לבדיקת חשבון רשימת 12.2

 (FN-050-d) מנהל פרויקט/יועצים/מתכננים לבדיקת חשבוןתיוג  רשימת 12.3

 (FN-050-f)טופס היעדר תביעות  12.4

 (FN-010) נוהל שימוש בכרטיס אשראי 12.5

 ((FN-030תשלום למוטב  נוהל 12.6

 ((FN-080 אישור חשבונות – עבודה עם חברת הבקרה נוהל 12.7

 (PT-060) ("ועדה ההנדסיתוה"נוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים ) 12.8

 (PE-150ט )סיום ביצוע ומסירת פרויק נוהל 12.9
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 ושינויים   עדכונים  .13

 הנוהל   אישור  .14

 

   

מס'  
 מהדורה 

תאריך  
 מהדורה 

 מהות השינוי  הנוהל   אחראי  הנוהל   עורך

שמש  מאיה 04/01/2015 01
 'ורנוז

 מהדורת בסיס  פרי ענבל

שמש  מאיה 25/12/2016 02
 'ורנוז

 תהליך כולל לנוהל  עדכון הרטשטיין אווה

שמש  מאיה 10/07/2018 03
 'ורנוז

 איחוד :לנוהל כולל עדכון הרטשטיין אווה
נות חשבו אישור תהליך

 /בחברה הכולל חשבון ספק 
  הנדסי. / קבלן

עדכון ועדכון תהליכי עבודה  אווה הרטשטיין ענת דלאל 11/10/2020 04
לשינוי   בהתאםבעלי תפקידים  

 ארגוני.המבנה ב

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

תשלומים אגף  תמנהל "יע אושר
 ובקרת כספים

    אווה הרטשטיין

   איה אדרי עמרם "ל כספיםסמנכ "יע אושר

"ל מערכות סמנכ ע"י  אושר
 וטכנולוגיות 

   כליפה אפי

   איתמר גולדברגר "ל ביצועסמנכ "יע אושר

    גלעד צוובנר תכנון"ל סמנכ "יע אושר

   חיים גליק "ל מנכ ע"י  אושרר
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 כללי  .1

, חפירהעודפי  לנהל נדרש המטרו ו הרכבת הקלהבמסגרת עבודות ההקמה של  1.1

  . וחומרי מילויבניין  פסולת

 של הסביבהלוודא, באמצעות מנהל  בביצוע סביבה מחלקתמנהל  באחריות 1.2

, פסולת החפירהעודפי ניהול  שתהליך, המקטע של הסביבה  ומנהל הפרויקט

בנוהל זה ולתנאי  לאמור בהתאםידי הקבלן  על מתבצעמילוי הוחומרי הבניין 

  .הפרויקט מנהל וחוזה הקבלניהחוזה 

דין, יגברו הוראות כל מקרה של סתירה בין הוראות נוהל זה לבין הוראות בכל  1.3

 הדין.

 מטרת הנוהל  .2

הנוגע ת בכל  יווהסמכוהאחריות  תחומי  להגדיר את השיטה,    היא  זה   נוהל  מטרת 2.1

מאתרי העבודה  לסוגיהםוייבוא חומרי מילוי בניין  ופסולת חפירהעודפי  לפינוי

 בהתאם להוראות הדין.ואליהם 

 הגדרות  .3

אתר שאושר  –" וחומרי מילוי בנייןפסולת , "אתר ייעודי לקליטת עודפי חפירה  3.1

. וחומרי מילוי בניין פסולת, חפירה עודפי על ידי מנהל הפרויקט לקליטת

   הקריטריון לאישור האתר יהיה כל אחד מאלה:

ברשימת   המופיעמחזור, בעל רישיון עסק בתוקף,  אתרהטמנה או  אתר 3.1.1

ולטיפול   בנייןאתרי הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מחזור לסילוק פסולת  

רשימה מופיעה באתר המשרד להגנת הסביבה ומתעדכנת מעת  ה) בה

 לעת(.

המשרד להגנת הסביבה לקליטת  אישור בעלור אתר הטמנה או מחז 3.1.2

 . צמנטאזבסט /  פריך אזבסטקרקע מזוהמת / 
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מילוי  לחפירה  עודפי לקליטת הנדסי וסטטוטורי בתוקף  היתר בעלאתר  3.1.3

  ובין"ל הרק שבפרויקט בין לנדרש,  המתאימות ובאיכות בכמות

 . חיצוני שבפרויקט

זמני של עודפי חפירה  לאחסון, סטטוטורית מאושרויסות /אחסון אתר 3.1.4

לנדרש. בין שבפרויקט הרק"ל ובין   המתאימה ובאיכות בכמות

 שבפרויקט חיצוני. 

 .נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – "ענת – "החברה" 3.2

 פרויקט הרק"ל בכל הקווים שבביצוע, לרבות המטרו.  –  " הפרויקט "  3.3

   .הקבלן ידי על מונהש סביבההאיכות  מנהל – "מנהל הסביבה מטעם הקבלן "  3.4

 מנהל על ידי  מונהש סביבההאיכות  מנהל – "מנהל הסביבה של המקטע"  3.5

 .המקטע

 מנהל ידי על מונהש סביבההאיכות  מנהל – " הפרויקט "מנהל הסביבה של  3.6

 .הפרויקט

המקטע. לניהול בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה  – מקטע""מנהל  3.7

 .מקטעסמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל 

 . הפרויקטלניהול בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה  – "פרויקט "מנהל   3.8

 סמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

מערכת מבוססת ענן לניהול מסמכים בפרויקטים של  – "EDMS"מערכת  3.9

החברה, המשמשת לצורך תיעוד תהליכי הפרויקט, שיתוף מידע וניהול מסמכים 

מקצועיים והתכתבויות בין החברה למנהלי פרויקטים, קבלנים, מתכננים 

 וגורמים חיצוניים שונים. 

יקט לפי הערכת פירוט חומרי החפירה והמילוי הנדרשים לפרו  –  "נפח תיאורטי" 3.10

המתכנן, לרבות חומרים לשימוש הפרויקט, חומרים לפינוי מן הפרויקט 

 וחומרים המיובאים לפרויקט.

נחפר במסגרת אשר כל חומר  – " וחומרי מילוי  בניין  פסולת  , חפירה "עודפי  3.11

כל חומר כן פרויקט והעבודות הפרויקט לשימוש הפרויקט או שיוצא מתחום 

 ,בניין פסולתואדמה, עפר, בוץ ורך הקמתו, לרבות מיובא לתחום הפרויקט לצה

 לרבות קרקע מזוהמת אחר כל חומרכן ו ,מזוהמיםובין שהם נקיים שהם בין 

 .ואזבסט
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, מבנים ותשתיותשל  הפסולת הנוצרת מפעילות בנייה והריס – "בניין  פסולת "  3.12

 .לרבות אזבסט

חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו גורם  – "קבלן" 3.13

   .לביצוע עבודות קבלניותואחריותו מפורטים בחוזה 

כהגדרתם בתקנות רישוי  ,קרקע המכילה חומרים מסוכנים  – "מזוהמת "קרקע  3.14

מיועדת לסילוק על ו ,1990-עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

היא שיש לסלק קרקע מזוהמת להגנת הסביבה ד פי התקנות. מדיניות המשר

כאשר ריכוזי החומרים המסוכנים שבה עולים על ערכי הסף המפורטים בנוהל 

או   (130-19של המשרד להגנת הסביבה )סימוכין ערכי הסף למזהמים בקרקעות 

 .IRBCAעל ערכים מבוססי סיכון על פי סקר סיכונים שנעשה במתודולוגיית 

 שיטה  .4

מנהל מנהל הסביבה של המקטע ו לאישור ודות יגיש הקבלןתחילת העב עם 4.1

 פינויהלבקרת  ("Method Statement")תוכנית עבודה הפרויקט הסביבה של 

ואליו. העבודה מאתר וחומרי מילוי  פסולת בניין, עודפי חפירהוהקליטה של 

 :את הבאים התוכנית תכלול

 . לפי אומדן המתכנן נפח תיאורטי הצהרת 4.1.1

 בניין  פסולת  ,לקליטת עודפי חפירהייעודיים  התקשרות עם אתרים  חוזי   4.1.2

 .  וחומרי מילוי

בו נבדק החומר )איכות  שאופן הלרבות  ,בקרה, מעקב ודיווחאמצעים ל 4.1.3

  תעודות    בקרת, רישום משאיות,  וביציאה מהם  וכמות( בכניסה לאתרים 

  .פסולים חומרים בקרתומשלוח 

, וחומרי המילוי הבניין פסולת, חפירהה עודפי כלהקבלן או מי מטעמו יפנה את  4.2

לקליטת עודפי  יםייעודי יםאתרל, אזבסט ושאריות מזוהמות  קרקעותלרבות 

 , בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה.  וחומרי מילוי פסולת בניין ,חפירה

שיבטיחו לתוכנית העבודה שאושרה,    בהתאםינקוט מנגנוני בקרה ופיקוח    הקבלן 4.3

לאתרים וחומרי המילוי  הבנייןפסולת  ,קליטת עודפי החפירה אואת פינוי 

 : םייעודיים, ובה
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הנקלטים או  רישום של ניטור משקלי של החומרים המפונים מן האתר 4.3.1

  יבוצע, הפרויקט מנהל ובאישור משקלי ניטור בהיעדר. , לפי הענייןבו

 .למשקל  והמרה נפח רישום

או הנקלטים בו,   האתר מן המפונים החומריםשל  איכותבדיקות  מערך 4.3.2

 .לפי העניין

יגיש הקבלן  חודש העוקב,ב 25-אחת לחודש ולא יאוחר מהגשת דוח חודשי:  4.4

 באמצעות, הפרויקטמנהל הסביבה של המקטע ומנהל הסביבה של  לאישור

ת הנדרש התבנית  פי על חפורת נתוני קובץ  ובו חודשי דוח ,EDMS מערכת

(, ובצירוף #1260673לפרויקט, לפי ההנחיות המופיעות ב"קובץ נתוני חפורת" )

, כגון תעודות שקילה ותעודות משלוח. ושבוצעוקליטה אסמכתאות לכל פינוי 

 הדוח הינו משקלי. 

 הקבלן , אזבסט או מזוהמת קרקע מצאות ילה חשש יעלה  העבודות  במהלך אם 4.5

 לרבות ,הנחיותיו פי על ויפעל של המקטעלמנהל הסביבה מיידי  ןבאופידווח 

 .הרטבהוגידור, סימון  ביצוע משימות

וחומרי המילוי  הבניין  פסולת, החפירה עודפי לגרוס או לנפות את  המבקשקבלן  4.6

 : יבצע את הפעולות הבאות ודהאתר העבב

תוכנית  הכוללתבקשה בכתב  המקטעמנהל הסביבה של לאישור  יגיש 4.6.1

 . נפהאו ה הנחיות למניעת מפגעים בעת הפעלת המגרסהובה  עבודה

 .הרשות המקומית בהתאם לכל דין  מן  להפעלת מגרסה  רישיון עסק  יקבל 4.6.2

  הקולט היעד ואתר נגרסו /שנופו כמויות החודשי בדוח וידווח זירכ 4.6.3

 . השונים לחומרים

, כאמור של אתר העבודה סיום העבודה יאשר מנהל הפרויקט את המסירה עם 4.7

(, רק לאחר ששוכנע כי אתר PE-150" )פרויקטב"נוהל סיום ביצוע ומסירת 

  הם פונו כנדרש. העבודה נקי מעודפי חפירה ופסולת בניין וכי

 תיעוד  4.8

עד סיום  והדיווחוהקליטה נתוני הפינוי את הקבלן יחזיק במשרדיו  4.8.1

מנהל , ויציגם בפני לאחר מכן הפרויקט ולכל הפחות למשך חמש שנים

 . על פי דרישה החברהו הפרויקטהסביבה של 
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 ובקרה   מעקב  4.9

  ניהול מבדק ייעודי לנושא הפרויקט מנהל הסביבה של אחת לשנה יבצע  4.9.1

ויגיש את מסקנותיו למנהל וחומרי מילוי בניין  פסולת, עודפי חפירה

 . סביבה בביצועמחלקת 

 אחריות וסמכות  .5

 .סמנכ"ל ביצוע ם נוהל זה חלה עלויישלכוללת האחריות ה 5.1

  אחריותו וסמכותו של כל גורם תהיה על פי המפורט בנוהל זה. 5.2

 נספחים  .6

 אין 6.1

 מסמכים ישימים  .7

 1990-תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 7.1

-130של המשרד להגנת הסביבה )סימוכין נוהל ערכי הסף למזהמים בקרקעות  7.2

19) 

רשימת אתרי הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מחזור לסילוק פסולת בנייה ולטיפול  7.3

 של המשרד להגנת הסביבה בה

 Very  –בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע  המשרד להגנת הסביבה  הנחיות   7.4

Strict Levels (VSL) 

 (#1260673וני חפורת )קובץ נת 7.5
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 ושינויים עדכונים .8

מס'  

 מהדורה 

תאריך  

 מהדורה ה 
 מהות השינוי  הנוהל   אחראי  נוהל ה   עורך 

מאיה שמש  25/10/2015 01

 ורנו'ז

-שלומית דוטן

 גיסין

 מהדורת בסיס  

02 01/12/2020 

 

גלי פלדבוי  ענת דלאל

 קלינגר

, לרבות שינוי עדכון כולל

"נוהל )שונה משם הנוהל 

פיקוח קבלנים להוצאת 

נוהל ניהול עודפי קרקע" ל"

עודפי חפירה, פסולת בניין 

 (. "וחומרי מילוי

 הנוהל   אישור  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

 אושר ע"י
מנהלת מחלקת  

 סביבה האיכות 

   גלי פלדבוי קלינגר 

   איתמר גולדברגר  סמנכ"ל ביצוע אושר ע"י

   חיים גליק מנכ"ל  אושרר ע"י 
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 בע"מ להסעת המונים  נתיבי תחבורה עירוניים   -  ע" נת 

 

 הבטחת איכות   :פרק
 תקף   סטטוס: QA-180: מס' נוהל

 2021 אפריל 02מהדורה: 
 בפרויקט   הבטחת איכותפעילות  נוהל  

 

 10מתוך  1עמוד  #1160986 (QA-180)  -נוהל הבטחת איכות הנדסית 
 

 כללי  .1

לוודא   שמטרתו החברה    של  ם בפרויקטיהבטחת איכות    ךמער  מנהלתברת נת"ע  ח 1.1

תוצרים    לתקנים,  החברה  לדרישות  בהתאםו  גבוהה  איכות  ברמתקבלת 

 .ולמפרטים

ומבוקר    איכותההבטחת    מערך 1.2 בשלבי   וחדשנות  איכות  חטיבת  ידי  עלמונחה 

הפרויקט  מסירההו  הביצוע,  התכנון היתר  של  בין  ובנוי  בקרת ,  מערכת  על 

האיכות של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות של מנהל הפרויקט והבטחת איכות 

 . עליונה המופעלת באמצעות יועצים של החברה

 "בהפעלה  איכות  הבטחת"נוהל  ב  מפורט  ההפעלה  בשלב  כותאיה  הבטחת  תהליך 1.3

(QA-150). 

 מטרת הנוהל  .2

 בתהליך תיווהסמכו האחריות  תחומי,  השיטה את  לקבוע  היא זה נוהל מטרת 2.1

 . והמסירה הביצוע, התכנון ישלבבהחברה  של םפרויקטי ב איכותה הבטחת

 הגדרות  .3

המבדק "  3.1 ה  איכות  חטיבתמטעם    החברה,עובד    –  " אחראי  אחראי וחדשנות, 

 . יועצים חיצוניים באמצעותיישומו לוהמבדק ניהול ל

ממשק העיקרי בין אגפי החברה לבין העובד החברה המשמש    –  "גורם מקצועי "  3.2

  . הניהול והביצוע של הפרויקט צוות

 בע"מ.להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  – ע"נת – "החברה "  3.3

בהתקשרות   לאומיים או מקומיים-ביןיועצים    –"  איכות עליונה   הבטחת "יועצי   3.4

האיכות   ניהולת  ותוכנילצורך ביצוע בקרה שוטפת על יישום    החברהישירה עם  

ביצוע מבדקים על מסמכי מכרז, שלבי תכנון ולוחות ו  והקבלן   של מנהל הפרויקט

 זמנים.

הפרויקט "  3.5 מומחה    –  " מנהל  החברה  מונה  שבעל מקצוע  ידי  הניהול על  לצורך 

הפרויקט   של  תפקידיוהכולל  סמכויותיו,  בחוזה   ואשר  מפורטים  ואחריותו 

 .ההתקשרות של החברה עימו
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איכות  3.6 בקרת  הקבלן   "מערכת  כל    הפועלתמערכת    –"  מטעם  הפרויקט לאורך 

של   פעולותיהםתקופת הבדק( במטרה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל    לרבות)

וקבלני המשנה, ההקבלן, היצרנים בדרישות ו  ספקים  עמידה  מיועדת להבטיח 

 מפרטים.התוכניות והמסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם 

מנהל הפרויקט   איכות   הבטחת "מערכת   3.7 לאורך כלמערכת    –  "מטעם   הפועלת 

באופן   ותבקרת האיכות של הקבלנים פועל  כותהפרויקט על מנת להבטיח כי מער

כניות, המפרטים ואת התו  תואם את מסמכי ההסכם בין הקבלן לחברההתקין  

 והתקנים הרלוונטיים. 

מסמכים    –  " Aconex- ה   מערכת"  3.8 לניהול  שלבפרויקטימערכת  החברה.   ם 

משמשת   מידעתהליכי    לתיעודהמערכת  שיתוף  מסמכים   ניהולו  הפרויקט, 

גורמים ופרויקט, קבלנים, מתכננים  מנהלי  ל"ע  נת  בין  והתכתבויות  מקצועיים

 בהתקשרות עם החברה. שונים

החברה  –  "מתכנן "  3.9 ידי  על  הממונה  מקצועי,  יועץ  מומחה,  מקצוע  אשר ו  בעל 

 תפקידו ואחריותו מפורטים בחוזה מתכנן. סמכויותיו,

משימה לביצוע עבודה במסגרת אחד מקווי המתע"ן )קווי הרק"ל   –  "פרויקט"  3.10

ברורים   יעדים  מראש  הוגדרו  שעבורה  המטרו(  תקציב לרבות  לו"ז,  הכוללים 

 .ואיכות

וחדשנות איכות    חטיבתהממונה על ידי   צוות יועצים חיצוני  –"  מבדק ה  צוות "  3.11

 .ספציפי בפרויקט מבדק ביצוע לצורך

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו   –"קבלן"   3.12

 ואחריותו מפורטים בחוזה הקבלני.

ניהול איכות"   3.13 ניהול האיכות שאמור הכנית  ות  –"תוכנית  מגדירה את מערכת 

מנ או  להקים  הפרויקט  בקרת הקבלן  הל  מערכת  או  איכות  הבטחת  )מערכת 

בהתאמה(   בתקני  דכאיכות,  ולעמוד  החוזיות  האיכות  בדרישות  לעמוד   ISOי 

 הרלוונטיים והמעודכנים. 
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   שיטה .4

   ות כללי   הנחיות  4.1

,  היתר   בין,  תכלול  וחדשנות  איכות  חטיבת  של  השנתית  העבודה  תוכנית 4.1.1

בסיס    בנהיתש  שנתית   מבדקים  תוכנית והעל  של    צרכיםהדרישות 

 חטיבות החברה. 

התכתבויות, 4.1.2 לרבות  המסמכים,  כחלק  הנוצרים    כל  המנוהלים  או 

, ינוהלו ויופצו  יתועדו  ,שמרויי  והבטחת האיכות האיכות  מתהליכי בקרת  

לרבות מנהלי  ,הגורמים המעורבים בתהליך על ידי Aconex-ה במערכת

"נוהל  ב  כמוגדר,  החברהפרויקט, קבלנים, מתכננים, גורמי תפעול ועובדי  

 . ובהסכמי ההתקשרות עם החברה (CO-040)  טיפול במסמכי החברה"

 המכרז ו   התכנון   י בשלב   איכות   הבטחת  4.2

בשלב  מבדקי 4.2.1 האיכות  על    מבדקים  כולליםהמכרז  והתכנון    יהבטחת 

החברה   התכנון  תוצרי   כמויות  כתביו  המכרז  מסמכיעל    מבדקים,  של 

המכרז,  ה  טרום  בשלבי הראשוני,  התכנון  והתכנון  התכנון  מוקדם 

 . לפי הצורךזמנים  לוחות עלמבדקים ו, מפורטה

 : הבאים   השלבים   את   כולל   המבדק   תהליך  4.2.2

 . ומטעמה חטיבת איכות וחדשנות  ל ידיעייקבע  המבדק אחראי .א

יכינוי .ב עליונה  איכות  הבטחת  לכל   תכלולש  ,מבדק  כניתות  ועצי 

 :הבאים נושאיםה אתהפחות 

 צוות המבדק;  (1

 ; המבדקתכולת  (2

 ; המבדקמטרות  (3

 ; המבדק מתודולוגיית (4

 ; נבדקים גורמים (5

 .המבדקזמנים לביצוע  לוחות (6

את    המבדק  אחראי .ג   ןיית  הצורך  ובמידת  המבדק  כניתותיבדוק 

 . לתיקון הערות
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המבדק   .ד הנבדקים    יעדכןאחראי  הגורמים  לערוך   עלאת  הכוונה 

 ויתאם עימם לוח זמנים למבדק. מבדק

  ח ראשונידו .ה

המבדק    לאחר (1 את    יעבירביצוע  המבדק   מבדק ה  חדוצוות 

וזה   ,, לאחראי המבדקהמבדק  ממצאי  את  יכלול, שראשוניה

יעביר או שהצוות  לגורמים הנבדקים,  אותו  הדוח  יעביר   את 

 ישירות לגורמים הנבדקים.

על פי לוחות  לממצאים  התייחסות    יעבירו   הנבדקים   הגורמים (2

 הזמנים שנקבעו. 

פגישות עם הגורמים הנבדקים לצורך דיון  יתקיימו  לפי הצורך   (3

פעולות מתקנות  או    והצגת פתרונות על הממצאים הפתוחים  

  .אםבהת

 מסכםח דו .ו

לרבות   (1 הפתוחות,  להערות  מספקת  התייחסות  קבלת  לאחר 

)וככל    לאחראי המבדק  מבדקהצוות  יגיש  מסמכים תומכים,  

אחראי המבדק, גם ישירות לגורמים הנבדקים( על ידי  שיידרש  

ש מסכם   הפעולות  ופירוטהממצאים    סטטוסאת    יכלולדוח 

 . בפועל שבוצעו המתקנות

את   (2 יעביר  המבדק  הפרויקט   הדוחאחראי  למנהל  המסכם 

   .ולגורם המקצועי

 המבדק   ממצאי   אחר   מעקב  .ז

 אחר מעקב    ישיבת  המבדק  אחראי  יתאם  ,הצורך  ידתבמ (1

הגורמים   בהשתתפות  פתוחים  שנותרו  ממצאיםה כלל 

  מטעמו.  וצוותיםהפרויקט    מנהל,  החברהמטעם  הרלוונטיים  

לסגירה מלאה של הממצאים בהקדם  זאת מתוך חתירה  כל 

  האפשרי.

  .שהתקבלו  להחלטות  בהתאם  מעודכןח  דו  ישלח  המבדק  צוות (2
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 והמסירה הביצוע    י בשלב   מערך האיכות  4.3

הביצוע    האיכות  מערך 4.3.1 בקרת  מושתת    והמסירהבשלבי  מערכת  על 

יועצי  האיכות של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות של מנהל הפרויקט ו

 . הבטחת איכות עליונה

בהתאם לאמור    –  הקבלן ידי  על  המבוצעת  איכות הבטחת / איכות  בקרת  4.3.2

 .שלו  האיכות בקרת כניתולתו  עימו ההתקשרותבהסכם 

 מנהל הפרויקט   ידי   ל ע   המבוצעת איכות    הבטחת  4.3.3

 לחברה  מגישמנהל הפרויקט    כי  יוודא  נציג חטיבת איכות וחדשנות .א

לפרויקט איכות  הבטחת   החוזיות   דרישותל  בהתאם  ,תוכנית 

   .לצורך מתן הערותו

האיכות   .ב הבטחת  התייחסות   הפרויקט  מנהלשל  תוכנית  תכלול 

הביצוע  ההבטחת    פעילויותלמפורטת   בשלבי   מסירה והאיכות 

זה  'א   בנספח  ותמפורטה ליישם    .לנוהל  יפעל  הפרויקט  מנהל 

 פעילויות אלו בכל תקופת הפרויקט.

 איכות עליונה   הבטחת  4.3.4

תאיכות    חטיבת .א   יועצים  לנכון,  מצאתש  ככל,  ילפעוחדשנות 

בתחום הבטחת האיכות לצורך ביצוע בקרה שוטפת על   חיצוניים

יישום תוכנית הבטחת האיכות של מנהל הפרויקט ותוכנית בקרת  

   .איכות של הקבלןה

העליונה    הבטחת .ב  בחוזי  לאמור  בהתאם  תבוצעהאיכות 

החיצוניים היועצים  עם    את ,  היתר  בין ,  ותכלול  ההתקשרות 

 : הבאות הפעילויות

כניות ואיכות של מנהל הפרויקט ותההבטחת    כניתות  בדיקת (1

 .בפרויקט ובפרויקטי המשנה איכות של הקבלניםהבקרת 

כלליים   (2 איכות  מבדקי  הפרויקט ביצוע  וכן    קבלןל ו  למנהל 

סביבה, תכנון,  זמנים,  מבדקי  קבלה   לוחות  במפעלים,  ייצור 

, הפעלה ומבדקי ביצוע אחרים )תהליך המבדק העבודה  באתר

 (.לעיל 4.2.2עיף  בס יבוצע כמפורט
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מטעם הקבלן  מערכת בקרת האיכות  תפקוד  על    מבדקיםביצוע   (3

הבטחת   הפרויקט    האיכותומערכת  מנהל    באתרימטעם 

 .העבודה

לתכולת בהתאם    ,הרלוונטי  QA  לאגףדיווחים    העברת (4

היועץ   של החברה עםההתקשרות  המוגדרת בהסכם  העבודה  

)דוחות סיור, דוחות שסוכמה מולו    השנתית  העבודה  כניתוות

מבדקים(.   מסירה,  דוחות  ייקבע  חודשיים,  הדוחות  פורמט 

 . הרלוונטי QAויאושר מול מנהל אגף 

 והמסירה   הביצוע בשלבי  התאמות  - , בקרה וטיפול באי דיווח  4.4

האיכות    מערכת 4.4.1 אי  ת אחראיהקבלן    מטעםבקרת  כל  את  -לתעד 

 הפרויקט מנהל  לו  לקבלן  דווחלהתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, וה

 . הקבלןשל  האיכות בקרתבשיטה שהוצגה ואושרה במסגרת תוכנית 

עבודות  –בהן    וטיפול  ותהתאמ-אי  תתיחפ 4.4.2 בביצוע  ליקוי  או    בהתגלה 

מנוהל/תקן אחר,  /סטייה  חוזי  או    על מסמך  האיכות  בקרת  מערכת 

 את הפעולות הבאות: בצעלבפרויקט  הבטחת האיכות 

ול .א לנוהל    'ב   נספח מפורט בלבהתאם    ההתאמה-אי  את  סווגלתעד 

 .זה

אי  אתמלא  ל .ב ל  תאמהה ה-טופס  ע)בהתאם  שאושר  ידיפורמט    ל 

   .(הפרויקט מנהל

 קבלןה  אתהכולל    ,את צוות הפרויקט  ההתאמה-ן בפרטי איעדכל .ג

 . הצורך במידת מתכנניםהאת ומנהל הפרויקט ו

  של בקרת האיכות    במערכת תאמות  הה-טבלת ריכוז אי   את  ןעדכל .ד

  .הקבלן

ועם  מנהל  עם    לתאם .ה האיכות  הפרויקט  מועד   מטעמו  הבטחת 

 תאמה. הה-לסגירת אי
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באי  חופתל .ו לטיפול  עבודה   במערכת   ההתאמה-תהליך 

 אישוריםהו  תיו ההתכתבו  כל  את  יכלול  ליךההת.  Aconex-ה

  סגירה הוטיפול  בנושא ה  והמתכננים  הפרויקט  מנהל  הקבלן,מטעם  

 .  ההתאמה-אישל 

רכיב    תבוצע מסירה סופית שללא  הפרויקט יוודא כי    מנהלבכל מקרה,   4.4.3

 ההתאמות שטופלו - מפורט הכולל את כל אי  דוחלפני שנמסר    בפרויקט

  סיום  נוהל"ב  אמורבהתאם ל   ,פתוחות  התאמות-שלא נותרו אי  ומוודא

 .((PE-150פרויקט"  מסירתוביצוע 

אגף    לע 4.4.4 מנהל  דעת  שיקול  חוזרות    התאמות-אי ,  הרלוונטי  QAפי 

איומשמעותיות   של  לסגירתן -והצטברות  תהליך  ללא  רבות  התאמות 

על    הפרויקטל  ומנה  הקבלנים   בחברה,הרלוונטי  אגף  הויידונו מול    יטופלו

 מנת להפיק לקחים ולדרוש פעולה מתקנת.  

אי 4.4.5 ו-ריכוז  במסגרת  הפעולות  הההתאמות  יוצג  חודשי  מתקנות  דיווח 

"נוהל מערכת ב  אמורל  בהתאם  ,הנדסי  QAמנהל אגף    ל ידיע  להנהלה

 (.-020QA) "ובטיחות סביבה,  איכות –ניהול המשולבת 

 אחריות וסמכות  .5

 . וחדשנותאיכות   סמנכ"לנוהל זה חלה על   יישוםלכוללת ה אחריותה 5.1

 המפורט בנוהל זה, על נספחיו.  על פיגורם תהיה  כלאחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים  .6

 המסירהבשלבי הביצוע ונושאי תוכנית הבטחת איכות  –' אנספח  6.1

 התאמות- סיווג אי טבלת – 'ב נספח 6.2

 מסמכים ישימים  .7

7.1 NTA-QMS-QA-001 – Program QMS – Program Quality 

 ( (QA-150בהפעלההבטחת איכות  נוהל 7.2

 (-020QA) ובטיחות סביבה, איכות –מערכת הניהול המשולבת  נוהל 7.3
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 10מתוך  8עמוד  #1160986 (QA-180)  -נוהל הבטחת איכות הנדסית 
 

 ((PE-150 פרויקט  מסירתוסיום ביצוע  נוהל 7.4

 ( (CO-040החברהטיפול במסמכי  נוהל 7.5

 דכונים ושינויים ע  .8

מס'  

 מהדורה 

תאריך  

 מהדורה 

 מהות השינוי  הנוהל   אחראי  הנוהל   עורך 

מאיה שמש  21/06/2018 01

 ז'ורנו

 מהדורת בסיס  לימיאןקמני 

/   מני קלימיאן ענת דלאל 14/04/2021 02

 מירית בן משה 

ביצוע  התאמת הנוהל ל

שינוי  ו תהליכייםמבדקים 

שם הנוהל בהתאם )מ"נוהל 

 הבטחת איכות הנדסית"( 

 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

   גלי גלט שמחי חדשנות ואיכות  סמנכ"ל ע"יאושר 

   חיים גליק מנכ"ל אושרר ע"י  
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 10מתוך  9עמוד  #1160986 (QA-180)  -נוהל הבטחת איכות הנדסית 
 

 המסירה נושאי תוכנית הבטחת איכות בשלבי הביצוע ו   –  ' א  נספח

לרבות מבנה ארגוני   של הקבלן  קרת איכותכנית בותמעקב ואכיפת יישום  אישור,   .1

 . איכות בקרתשל מערכת 

בהתאם לדרישות שנקבעו, כולל תוכנית   –  בפרויקטכנית לביצוע בקרת איכות  ות .2

 להפעלת בדיקות מעבדה, מודדים, בודקים חיצוניים, מבדקים במפעלי הייצור וכו'.

 תוכנית לניהול ממשקים בשלבי הביצוע והקבלה.  .3

ציוד  .4 קבלת  תהליך  ועל  ומערכות  ציוד  קבלת  תוכניות  על  בקרה  לביצוע  תוכנית 

 ת.ומערכו

 קבלני משנה. וספקים  על ידיספקי חומרים ושירותים הניתנים חומרים,  אישור .5

המזמין באופן   על ידיבאמצעות מעבדה שתוקצה  מעבדה השוואתיות    ביצוע בדיקות .6

. הפעלת המעבדה בכל  של החברה  הבטחת איכות הנדסיתובכמות שיאושר מול אגף  

ו של מנהל אגף הבטחת איכות דעת  שיקולעל פי    תתקייםחלק של פרויקטי החברה  

 .הנדסית

 . מודד של החברה על ידיהשוואתיות  מדידותביצוע  .7

 .של הקבלן קרת האיכות למערכת ב הבטחת איכותביצוע מבדקי  .8

קטעי   .9 בביצוע  אישור  ניסויהשתתפות  לצורך  אדם,  ציוד  כוח  במסגרת ,  וחומרים, 

 הבקרה המוקדמת, לרבות אישורם או פסילתם. 

בביצוע  .10 אישור    השתתפות  לצורך  אדםהדרכות  במסגרת כוח  וחומרים,  ציוד   ,

 הבקרה, לרבות אישורם או פסילתם.

ש הקבלן )בדיקות לעמידה בביצועי מבחן, יהגשבדיקה של תוכניות לבדיקות קבלה  .11

  .בדיקות אינטגרטיביות וכו'(

על או  י צוות בקרת איכות  על יד, שנפתחו  בביצוע  התאמות-מעקב אחרי איניהול ו .12

 .עד לאישור סגירתן ,אחר ידי גורם

שוטפים   .13 סיורים  התאמ   בפרויקטביצוע  הביצוע  לבדיקת  התכנון לדרישות  ת 

 לפחות אחת לשבוע.  פרויקטבכל חלק ל, לרבות הפקה של דוחות סיור והמפרט

והגש .14 שלעריכה  באמצעות   ה  חודשיים,  לרבות  תקופתיים,  איכות  הבטחת  דוחות 

 החברה.  ל ידיאו כל דרך אחרת שתוגדר ע Aconex-מערכת ה

ב"נוהל סיום ביצוע כאמור    ,בשלב מסירת הפרויקט  של תיק המסירהבדיקה ואישור   .15

 (.PE-150)מסירת פרויקט" 
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 10מתוך   10עמוד  #1160986 (QA-180)  -נוהל הבטחת איכות הנדסית 
 

 התאמות - טבלת סיווג אי   –   נספח ב'
 

 

- אי רמת  

   התאמה ה 

 תרחישים דוגמאות ל  התאמה ה - אי הסבר רמת  

   1  דרגה 

 

המפרטים,   מדרישות  קלה  חריגה 

והתוכניות,  ה מסמכים התקנים 

 מחייבים.ה

מבוצעת   התיקון  ובפעולת  ציוד באמצעים 

או  ה חוזר  ביצוע  ומחייבת  באתר  קיימים 

 תיקון מקומי שניתן לביצוע באופן מיידי. 

  :1דרגה בהתאמה -איל הדוגמ

באלמנט   נקודתית  סגרגציה  גילוי 

 טרומי לאחר פירוק תבניות. 

מתקנת בהתאם פעולה  טיפול   :

 להגדרת המפרט. 

 

המפרטים,   2  דרגה  מדרישות  תוכניות,  החריגה 

וה פעולת  המסמכים  התקנים  מחייבים. 

פ דורשת  תיקון  יהתיקון  או  של רוק 

מסמכי   לדרישות  בהתאם  שכבה/אלמנט 

צורך   ללא  מתכנןההסכם  או    ,בהתערבות 

העבודה   ממחיר  הכרח וניכויים  ללא 

חריגות    ,בתיקון של  מתמשכת  סדרה  או 

 .1התאמה מדרגה -ברמה של אי

 :2 דרגהב התאמה-איל הדוגמ

כורכרי מילוי  חומר  פיזר  , הקבלן 

קרשים, ה כגון  בניין  פסולת  מכיל 

   .וניילוןברזלים, פלסטיק 

מתקנת שכבה הפירוק    :פעולה 

 בניין.  המכילה פסולת

כניות,  ותהחריגה מדרישות המפרטים,   .א 3  דרגה 

ההסכם  ה מסמכי  וכלל  תקנים 

אלמנט הרוק השכבה/יהמחייבת את פ

או אישור    לחלופין קבלת פתרון מתכנןו

 להשאיר האלמנט כפי שהוא.

 עצירה. התאמה המוגדרת כנקודת-אי .ב

להפחית   .ג הפרויקט  למנהל  מאפשרת 

האלמנט   כפי  אם  ממחיר  הושאר 

 .שהוא

  3 דרגהב התאמה-איל הדוגמ

לאחר   לאלמנט  בטון  חוזק   28קבלת 

 מדרישות התקן. נמוך היום 

 :פעולה מתקנת

הנחיות  ת להריסהמתכנן    קבלת 

או   השארתו לאו    וחיזוקלהאלמנט 

 .החוזק שהתקבל ל פיכפי שהוא ע
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 רמזור תוכניות  תנועה והסדרי נוהל אישור תוכניות  
 

NTA-#744121-(PE-120)- 13מתוך  1עמוד  נוהל אישור תוכניות תנועה ורמזור 
 

 כללי  .1

 החברה  נדרשת  ,"ןהמתע  קווי  כגון,  עי נת"יד  לעהמנוהלים    הפרויקטים  במסגרת 1.1

 באופןש  וביןתמרור    כרשותש  בין  וזמניים  ייםפוסהסדרי תנועה    כניותות  להכין

  .אחר

בהתאם  1.2 ותטופל  תנועה  הסדרי  כתוכנית  נחשבת  רמזור  תוכנית  כי  יובהר 

 להוראות נוהל זה. 

אישור   המיועד  בשלב  תנועההסדרי    לתוכניות  רק  מתייחס  זה  והלנ 1.3 לקבלת 

לת  פי  על"ע  נתמקומית    תמרור  מרשות ולא  התעבורה,  תנועה ותקנות  כניות 

 . למכרז מקדמיים םבשלבי

 (.PE-180" )תנועה העברת נוהל" ב מוסדרת תנועה העברת 1.4

 הנוהל   מטרת .2

 בתהליך  סמכויותהו  אחריותה  תחומישיטה,  ה  אתלהגדיר    אנוהל זה הי  מטרת 2.1

 הסדרי  ותוכניות  סופיים  תנועה  הסדריכניות  ות  של  אישור הו  בדיקהה,  הכנהה

  .מועד קצרות  ולעבודות מתמשכות לעבודות זמניים תנועה

 הגדרות  .3

 את  לבדוק  שתפקידו,  "ענת  רשות תמרוריועץ חיצוני מטעם    –"  חיצוני   בודק "  3.1

 . הערות במסמך אותן לדחות או לאשר אםולהמליץ  התנועה הסדריתוכניות 

קבועה( או    כל גורם המבקש לאשר תוכנית הסדרי תנועה )זמנית  –  "חוץ   גורם "  3.2

בתחום רשות תמרור מקומית נת"ע ואיננו מנהל פרויקט או קבלן מטעם נת"ע 

קבלן מטעם חברת תשתית :  כגון   ,(החברה)בהתקשרות של כל אחת מחטיבות  

)חשמל, תקשורת, מים וכו'(, הרשות המקומית, חברת תשתית אחרת של משרד 

 קטים במגרשים לאורך התוואי. יהתחבורה, מנהלי פרו

ה  3.3 בחברה"  "הגורם  להפעלת    ע "בנת  החטיבהנציג    – מקצועי   קבלןהאחראית 

 . התנועה ועדת אל הפונה, חוזה קבלן במסגרת  מבצע

 בע"מ.להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  –"ע נת –"החברה"  3.4
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  תנועה  פרק:
 תקף סטטוס:   PE-120מס' נוהל: 
 2021פברואר  03מהדורה: 
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זמן   יושםהמ  תנועה  הסדר   –  מתמשכות"   לעבודות   זמני   תנועה   הסדר "  3.5 לפרקי 

( יאושר   .בהתאם  תנועה  התקני  וכולל(  משבוע  יותרארוכים  זה  תנועה  הסדר 

 ה' לתקנות התעבורה. 18בהתאם לתקנה 

 זמן  לפרקהסדר תנועה המיושם    –  לעבודות קצרות מועד"  זמניתנועה    הסדר "  3.6

. ההסדר  כל  במשך  שוטפת  עבודה  כולללרוב  ו,  מיממה  פחותב  ו, לרמשבוע  קצר

זמניים, הסדר תנועה יודגש כי על פי הנחיות משרד התחבורה להסדרי תנועה  

עד   מוגדר  מועד  בזמני   ;שעות  12קצר  עדיפות  לתת  נועדה  זה  בנוהל  ההגדרה 

התכנון אופי  על  מכך  להסיק  ואין  אלה,  לעבודות  בהתאם   ,הטיפול  שיהיה 

 ה' לתקנות התעבורה. 18הסדר תנועה זה יאושר בהתאם לתקנה  .להנחיות

הש  –  " סופי   תנועה   הסדר "  3.7 מצב  את  המתאר  תנועה  בסיום הנדרש  טח  הסדר 

להליך  העבודת   יאושר בהתאם  זה  כי הסדר  יודגש  תנועה   אישורקבלן.  הסדר 

 מחצי שנה.  פחותקבוע, אף אם הוא מתוכנן להימשך 

קבוע"   3.8 תנועה  תנועה    –"הסדר  להסדר  שנה פרק  המתוכנן  מחצי  ארוך  זמן 

 לתקנות התעבורה. 'ג–א'18  ותומאושר בהתאם לתקנ

תנועה"   3.9 ה   – "ועדת  הסדרי ועדה  תוכניות  לאישור  בבקשות  לדון  כדי  מתכנסת 

 , כמפורט בנוהל זה.לגביהן המלצתהתנועה ונותנת את 

החברה ואשר סמכויותיו, ידי    עלבעל מקצוע מומחה הממונה    –  "פרויקט   מנהל "  3.10

 מו. יתפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה ההתקשרות של החברה ע

תנועה   הסדריניהול תהליך אישור  למערכת ממוחשבת    –  "תנועה   הסדרי   מערכת "  3.11

ב"ע.  נת  תמרור  רשותב מפורטת  תנועה  הסדרי  במערכת  העבודה   מדריךשיטת 

 .(#1486523) למשתמש

תוכנית הסדר תנועה המוגשת לאישור ועדת תנועה במערכת הסדרי   –"פנייה"   3.12

 תנועה.

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו   –"קבלן"   3.13

 .ההתקשרות של החברה עימוואחריותו מפורטים בחוזה 

 התעבורה   לתקנות  בהתאם  הערוכה  תוכנית  –"  מפורטת   תנועה   הסדר "תוכנית   3.14

, לרבות הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים באתרי התחבורה  משרד  ולהנחיות

עירוניים    מוגדרת  זו  תוכנית.  ולביצוע  לאישור  ומיועדת  ,2020אפריל    –עבודה 

 . מהנדס רשום בפנקס המהנדסים על ידיערוכה ו ""לאישור בסטטוס
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עקרונית"   3.15 תנועה  הסדר  העבודות   –"תוכנית  אזורי  את  המתארת  תוכנית 

 בסטטוס   מוגדרת  זו  תוכניתאת כל פרטי התכנון לביצוע.  והנסיעה, אך לא מכילה  

 .י מהנדס רשום בפנקס המהנדסיםל ידערוכה עו "לעיון"

 .1961-תשכ"אתקנות התעבורה, ה –"תקנות התעבורה"  3.16

 שיטה  .4

 ועדת תנועה מאשרת תוכניות הסדרי תנועה בהליכים שונים.  4.1

בסעיף    ראה  –ביוזמת החברה    הסדרי תנועה זמנייםתוכניות  הליך אישור   4.1.1

 להלן. 4.4

 להלן.  4.5.1ראה בסעיף  – תועקרוניהסדרי תנועה  תוהליך אישור תוכני 4.1.2

ראה    –  תוכניות הסדרי תנועה זמניים לעבודות קצרות מועדהליך אישור   4.1.3

 להלן.  4.5.2בסעיף 

זמני בהתראה קצרה 4.1.4 ראה בסעיף    –  הליך אישור תוכנית הסדר תנועה 

 להלן. 4.5.3

 להלן. 4.5.4ראה בסעיף  – הסדרי תנועה קבועים תוכניותור הליך איש 4.1.5

ראה    –  חוץ  גורם  ידי  על  המוגשותהסדרי תנועה    תוכניותהליך אישור   4.1.6

 להלן.  4.5.5בסעיף 

 כלליות הנחיות   4.2

ובכלל    –  תנועה  הסדרי  במערכתתוגש    תתנועה מפורט  הסדר  תוכנית  כל 4.2.1

ה סופיים,    סדריזה    מתמשכות   לעבודות  זמניים  תנועה  הסדריתנועה 

 . מועד קצרות עבודותתנועה זמניים ל והסדרי

  להגשת   בכפוף  יוגשו  מתמשכות  לעבודות  זמניים  תנועה  הסדרי  תוכניות 4.2.2

 תנועה סופי לאותו קטע. הסדר תוכנית

 :הבאים יםמסמכאת התכלול  פנייהכל  4.2.3

 (;PE-120-a)תנועה זמניים  הסדרי למתכנן עצמית בקרה טופס .א

 (;PE-120-b)ועדה  תיאומי טופס .ב

 .הנדרש ככל אחרים מסמכים .ג
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 רשוםהמהנדס תנועה    ידי  על  ערוכותהסדרי תנועה    תוכניות  תתקבלנה 4.2.4

 בלבד.  המהנדסים בפנקס

 תנועה   ועדת  4.3

מתכנסת כדי לדון בבקשות לאישור תוכניות הסדרי תנועה   תנועה  ועדת 4.3.1

 . לגביהן המלצתה את ונותנת

תמרור,    מנהל  :הוועדה   חברי  4.3.2 רשות  תמרוראגף  רשות  מחלקת    ,מנהל 

בתנועה,    מנהל,  ציבורית  תחבורה  מחלקת  מנהל בטיחות    נציג מחלקת 

 . רק"ל במשטרההנציג יחידת  ,הסברהדוברות ו אגף

"ר הוועדה יהיה מנהל אגף רשות תמרור, ובהיעדרו ימלא את מקומו יו 4.3.3

ועדה או מי  ולא תתקיים ישיבה ללא יו"ר ה  .תמרור  רשותמנהל מחלקת  

 .יחידת רק"ל במשטרה נציגללא ו מטעמו

 .תנועה מחטיבת נציג יהיה הוועדה רכז 4.3.4

ה  או  שבועל  אחת  תתכנס  הוועדה 4.3.5 פי  נציגים    , צורךעל  אליה  ויזומנו 

כגון  הדיון  ולנושא  צורךל  בהתאם נוספים   הגורם  ,  החיצוני  בודקה, 

  יונציג  הקבלן  נציגי,  התנועה  מתכנן,  הפרויקט  מנהל ,  המקצועי בחברה

 . תוהמקומי תיוהרשו

נוכחות    לקבוע  הוועדה"ר  יו  בסמכות 4.3.6 הגורם המקצועי של  בדיון  חובת 

 .ומעלה מחלקה מנהל ברמת, בחברה

בוועדה    יידונו. יובהר כי  הוועדה  לדיון  היוםהוועדה יקבע את סדר    רכז 4.3.7

  כן   כמו  .לפני מועד הדיון  עבודה   ימי   שני   עד שהוגשו כהלכה    פניותרק  

  בהתאם   ועדהוה"ר  יו  ידי   עלחריג    באופן  לדיון  שאושר  נושא   כל  יידון

 .של הגורם המקצועי החטיבה"ל סמנכ לפניית בכפוף, דעתו לשיקול

  העבודה   יום   עד  בוועדה  לדיון  הנושאים  רשימתאת  יפרסם  הוועדה    רכז 4.3.8

 . הדיון למועד הקודם 

 ביוזמת החברה   זמניים תוכניות הסדרי תנועה    אישור הליך   4.4

להעלות  (  "התוכנית"זמני )להלן  תוכנית הסדר התנועה    יוזם  באחריות 4.4.1

התנועה  הפנייהאת   הסדרי  תכלול  למערכת  הפנייה  ה.  מסמכים  את 

 .לעיל 4.2.3  בסעיף האמורים

http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121


 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  – נת"ע  

 

  תנועה  פרק:
 תקף סטטוס:   PE-120מס' נוהל: 
 2021פברואר  03מהדורה: 

 רמזור תוכניות  תנועה והסדרי נוהל אישור תוכניות  
 

NTA-#744121-(PE-120)- 13מתוך  5עמוד  נוהל אישור תוכניות תנועה ורמזור 
 

אם  כנית שהועלתה למערכת.  ומנהל מחלקת רשות תמרור יבחן את הת 4.4.2

כנית  וכנית הועלתה כהלכה, עם כל המסמכים הנדרשים, תשובץ התוהת

 ה עם הסבר.אחרת, היא תידח ועדה. ול

 ידי מנהל הפרויקט   על  נהתוצג  עדהוודיון השבועי בששובצו ל  תוכניוהת 4.4.3

הפרויקט  נציג  ינכחו  עדהווב  דיוןב  המתכנן.או   המתכנןמנהל   ונציג  , 

 הקבלן. 

, לדחותה או לאשרה בכפוף  האם לאשר  ותמליץועדת תנועה תדון בפנייה   4.4.4

 יפורטו בפרוטוקול הוועדה. ש לשינויים נדרשים

הוועדה את פרוטוקול    רכז  יפרסםממועד הדיון    אחד  עבודה   יום   בתוך  4.4.5

ויפיץ אותו לגורמים נוספים על   תנועה  הסדרי  מערכת  באמצעותהישיבה  

 פי הצורך.

  ועדת תנועה כי נדרש עדכון לתוכנית הסדר התנועה, יוודא  המליצהאם   4.4.6

 תוכנית בהתאם. הכי המתכנן מעדכן את  הגורם המקצועי בחברה

 תיבדק שאושרה או עודכנה לפי החלטת הוועדה  התנועה הסדרי תוכנית 4.4.7

רשימת התיוג  פי    על  , תנועה  בחטיבת   אחר  גורם  או  הבודק החיצוני   ידי  על

  לתוכנית  צורףש  (RE-120-a)  "למתכנן  עצמית  בקרה"טופס  ב  המוגדרת

  תבוצעבדיקת התוכנית    . את הערותיו עליה  ייתן, ותנועה  הסדרי  במערכת

 .הקבלת ממועד  עבודה   ימי   10  בתוך 

למערכת הסדרי תנועה  מעלהכי המתכנן  יוודאבחברה  הגורם המקצועי 4.4.8

 . החיצוני הבודק הערותלתוכנית מעודכנת בהתאם  

ידי  התוכנית    מהעלאת  עבודה  ימי   ארבעה   בתוך  4.4.9 על  המומלצת לאישור 

רשות תמרור    מחלקתמנהל  למערכת הסדרי תנועה, יפיק  החיצוני  הבודק  

מטעמו   מי  תנועה   התייעצות  פרוטוקולאו  הסדרי  מערכת  באמצעות 

   .במשטרה יחידת הרק"ללחתימת קצין  ויעבירו

  על ידיפרוטוקול התייעצות חתום  ממועד קבלת    עבודה  ימי   ארבעה   בתוך  4.4.10

מחלקת רשות תמרור או מי   מנהליחידת הרק"ל במשטרה, יפיק    קצין

 תמרור  רשות  הנחיות  מסמך  ,מערכת הסדרי תנועה  באמצעות  ,מטעמו

יפורטו התנאים שעל הקבלן לעמוד   שבו,  ("ההנחיות "מסמך  )להלן גם  

 .  לחתימת הקבלן, ויעבירו השאושר התוכניתפרטי והעבודות  בזמןבהם 
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אחד  בתוך  4.4.11 עבודה  ידי חתום  ה  הנחיותהמסמך    קבלתממועד    יום  על 

 על התוכנית ועל מסמך ההנחיות   תמרורמנהל אגף רשות  יחתום  ,  הקבלן

בחתימה אלקטרונית )ראה "מדריך לחתימה אלקטרונית בחברת נת"ע"  

(, או בחתימה ידנית במקרים מיוחדים שיאושרו על ידי יו"ר  #1541513

אישור כרשות תמרור   מהווה  יודגש כי החתימה על התוכנית  .הוועדה(

התעבורה  מקומית לתקנות  מ  בהתאם  עם  בשילוב  ההנחיות  רק  סמך 

 .חתוםה

ש 4.4.12 תנועה  ותהבמקרה  בהסדרי  שינוי  כוללת    לתחבורה  הנוגעיםכנית 

מחלקת   מנהל  –  , המחייבים אישור של רשות תמרור מרכזיתציבורית

מטעמו   מי  או  תמרור  פרוטוקול   ואתכנית  והת  את  יעביררשות 

 משרד התחבורה.  אישורהשלמת ל ההתייעצות

שינוי בהסדרי תנועה הנמצאים בתחום רשות   תהתוכנית כוללבמקרה ש 4.4.13

לוודא שהקבלן מקבל    הגורם המקצועי בחברהתמרור אחרת, באחריות  

 זו לתוכנית. תמרור את אישורה של רשות 

לאחר השלמת אישור רשות תמרור מקומית ובמידת הצורך גם אישור  4.4.14

  את   ישלחמחלקת רשות תמרור או מי מטעמו    מנהלמשרד התחבורה,  

פרוטוקול  ההחתומ  התנועה   ריהסד  תוכנית ההנחיות,  מסמך   ,

   .למנהל הפרויקט המשטרה ותנאי התייעצותה

 לעיל,   4.4.14כאמור בסעיף    ,שליחת המסמכים והתוכנית החתומהלאחר   4.4.15

לוודא כי התוכניות החתומות נמצאות במערכת   רכז הוועדהבאחריות  

 הסדרי תנועה.  

 והארכתו   האישור   תוקף  4.4.16

ניתן  הסדר  אישור .א זמני  של    תנועה   מועד  חודשים.  6עד  לתקופה 

יישומו  האישור  תוקף מרגע  להסדר  המותר  ההפעלה  זמן   ומשך 

 . ההתייעצות קולופרוטב יצוינו

הפרויקט .ב על    לבצע  אחראי  מנהל  תוכניות    אישורי  ףתוקמעקב 

שבאחריותו התנועה  והסדרי  להארכת  באחריותו  ,  בקשה  להגיש 

 האישור. לפני תום תוקף  חודש , על פי הצורך,התוקף

להארכת    שהתוכנית   לוודא  קט הפרוי  מנהל  באחריות .ג המוגשת 

 . בשטח מצבה את עדיין תואמת תוקף האישור
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.  מקוצר  בהליךהסדרי תנועה    במערכת  יתבצע  האישור   תוקף  עדכון .ד

הפרויקטכאמור,   כפי    מנהל  במערכת  ההליך  את  לפתוח  אחראי 

 .(1486523#) שמוסבר במדריך למשתמש

   להליכים שונים בוועדה   דגשים  4.5

 (נושאים מן הדיוןהסדרי תנועה עקרוניות )הליך אישור תוכניות  4.5.1

במטרה לבחון    עקרוניתהסדרי תנועה    כניתותועדה  וניתן להגיש ל .א

התנועה   סכם את עקרונות התכנון התנועתי בין חטיבתול  חלופות

 לגורמים האחרים בוועדה. 

אחר   .ב או  זה  בשלב  לוועדה  הנושאים  את  להעלות  אם  ההחלטה 

 . או מי מטעמו תמרור רשות אגף מנהל שמורה בידי

 ,"נושאים מן הדיון"הכותרת  תחת  רשמנה  ית  ועדהוהערות חברי ה .ג

או   לאישור  החלטה  התוכנית-איללא  עם    ,אישור   מלצותהאלא 

 .התכנון להמשך התקדמות 

באחריות   , ובהתאם להחלטת מנהל הפרויקט,ההמלצותעל בסיס   .ד

תוכנית   להכין  הפרויקט  מפורטתהסדרי  יוזם  תידון ו  תנועה  זו 

 .ת תנועהועדכינוס נוסף של ב

 לעבודות קצרות מועד זמניים תנועה הסדרית ותוכניאישור  הליך 4.5.2

זמניים   .א תנועה  הסדרי  יאושרו    מועד  קצרות  לעבודותתוכניות 

 קיצורבו  לעיל  4.4בסעיף    המפורטמתווה  הלפי    –  מקוצר  בהליך 

 כמפורט להלן: ,קבועי הזמן

  4.4.7  סעיףב  כאמור )  החיצוני  הבודק  ידי  על התוכניות    בדיקת (1

 . עבודה  ימי   3  בתוך  תבוצע לעיל(

 תבוצע  (עילל  4.4.9 סעיףב)כאמור    הפקת פרוטוקול התייעצות (2

 . ימי עבודה   2  בתוך 

מסמך   (3 תבוצע לעיל  4.4.10סעיף  ב)כאמור  הנחיות  ההפקת   )

 . ימי עבודה  2  בתוך 

( תבוצע לעיל  4.4.11סעיף  ב)כאמור  הנחיות  החתימה על מסמך   (4

 . אחד  יום עבודה   בתוך 
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 בהתראה קצרהתוכנית הסדר תנועה זמני אישור הליך  4.5.3

הסדר תנועה  תוכנית  נדרש אישור    כאשרבמקרים חריגים בלבד,   .א

של הגורם המקצועי   החטיבה"ל  סמנכרשאי  בהתראה קצרה,  זמני  

הסדר    בדוא"ל  לפנות לתוכנית  אישור  לבקשת  תנועה  לסמנכ"ל 

 .זמני תנועה

בהתאם לקבלת אישור בכתב מסמנכ"ל תנועה, התוכנית תאושר   .ב

 עם דוא"ל  ב  או  בטלפון  התייעצות  אשר יכול לכלול  ,מזורז  בהליך 

במשטרה הרק"ל  יחידת  בו  חברכל  ו  נציג  תנועהעדואחר  או ,  ת 

  במערכת הסדרי תנועה כנית  וביצוע טרם העברת התאישור מיידי ל

  . של מנהל אגף רשות תמרור או מי מטעמו  ו הכל לפי שיקול דעת  –

הליך  תיעוד  את  להשלים  תמרור  רשות  מחלקת  מנהל  באחריות 

 האישור במערכת הסדרי התנועה.

 הסדרי תנועה קבועים  תוכניותהליך אישור  4.5.4

 4.4מתווה המפורט בסעיף  ביאושרו    קבועים  תנועה  הסדרי  תוכניות .א

 .לעיל ובשינויים המפורטים להלן

 ניתן לאשר גם טרם בחירת קבלן.הסדרי תנועה קבועים  כניותות .ב

מ .ג את  יחליף  תנועה  ועדת  תמרור  פרוטוקול  רשות  הנחיות  סמך 

כמסמך המלווה את התוכנית החתומה וייחתם על ידי קצין יחידת  

כנית כוללת גם  והתאם   הרק"ל במשטרה ומנהל אגף רשות תמרור.

פרוטוקול  מרכזית,  תמרור  רשות  בסמכות  שנמצאים  תמרורים 

 .רשות תמרור מרכזית יעל ידגם ועדת התנועה ייחתם 

הות .ד ופרוטוקול  התנועה  הסדרי   יישלחו   החתומים  ועדהוכניות 

תנועה   הסדרי  מערכת  למנהל   הפנייה  יוזםלבאמצעות  )ולא 

 . (4.4.14הפרויקט כאמור בסעיף  

תאריך  ולת .ה אין  קבועים  תנועה  הסדרי  תוקף  כנית  אלא פקיעת 

החדש התנועה  הסדר  ליישום  עד  לתוקף.  כניסה  יהיה    ,תאריך 

  כינון בתוקף האישור הקודם או כל הסדר תנועה זמני שיושם לשם  

 ההסדר הקבוע. 
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 חוץ גורם  ידי על המוגשותהסדרי תנועה  תוכניותהליך אישור  4.5.5

מתווה ביאושרו  גורם חוץ    על ידיהמוגשות  י תנועה  תוכניות הסדר .א

 .לעיל ובשינויים המפורטים להלן  4.4המפורט בסעיף  

תנועה,    תשתית   כניתות  לאישור   המגיע חוץ    גורם .ב   נדרש בוועדת 

תיאום אישור  ממנהלתכנון    להציג  תיאום    מחלקת  שקיבל 

תיאום  למחלקת  יופנה  זה,  אישור  ללא  שיגיע  גורם  תשתיות. 

טיפול בתוכניות תשתית ל"נוהל  המשך טיפול בהתאם  תשתיות ל

 (. PE-100של צד ג'" )

 בהתאם תוכנית    אישורקבלת    לשםתנועה    לוועדתחוץ המגיע    גורם .ג

אישור  גובלת   תוכנית   של  להיתר להציג  נדרש  מחלקת    ממנהל, 

 רישוישיגיע ללא אישור זה, יופנה למחלקת    גורםרישוי והיתרים.  

בהתאם    להמשךוהיתרים   בתוכניות  "לטיפול  טיפול  נוהל 

 .  (PE-010סטטוטוריות גובלות" )

  . (PE-120-c" )פנייה  פרטי  טופס"הוועדה יעביר לגורם החוץ    רכז .ד

עם קבלת הטופס המלא מגורם החוץ, רכז הוועדה יזין את פרטי  

 למערכת הסדרי תנועה.   שהוגשוהפנייה והמסמכים 

החוץ .ה גורם  כי  בהתאם    יובהר  התוכנית  לתיקון  האחראי  הוא 

)כאשר   התחבורה  משרד  אישור  ולקבלת  תנועה  ועדת  להחלטות 

 נדרש(. 

סעיף ל )בהתאםלאחר השלמת אישור רשות תמרור מקומית נת"ע  .ו

ישלח  לעיל(  4.4.13 הוועדה  רכז  החוץ  ,    התוכניות   אתלגורם 

החוץ    .החתומות גורם  כי  ליובהר  האחראי  התוכניות הוא  הפצת 

 .לפי הצורך לגורמים נוספים

 במקטע   לקבלן   עבודה   התחלת   צו   מתן   טרם   לביצוע   פעולות  4.6

 בטרם מתן צו התחלת עבודה לקבלן במקטע, יחולו הוראות סעיף זה.  4.6.1

באחריות הגורם המקצועי בחברה להציג ולאשר בוועדת תנועה תוכנית   4.6.2

הסדרי תנועה קבועים המציגה את הסדרי התנועה הסופיים שבהתאם 

 להם אמור הקבלן לסיים את עבודתו במקטע.  
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תעבור   4.6.3 בסעיף  התוכנית  המפורט  המתווה  לפי  אישור  לעיל   4.4הליך 

 . לעיל 4.5.4 בסעיףובהתאמה לשינויים המפורטים 

רשות  4.6.4 פרויקט  מנהל  כי  לוודא  תמרור  רשות  מחלקת  מנהל  באחריות 

ספק שתפקידו אחזקת צירים שבסמכותנו כרשות תמרור בטרם  )תמרור  

מקבל מהקבלן את מסמכי המסירה החתומים של  (  כניסת הקבלן לשטח

 המקטע. 

ת תנועה יוודא כי לגורמים הרלוונטיים )ובהם הגורם המקצועי  רכז ועד 4.6.5

  השם משתמש וסיסמ  יש   בחברה, מנהל הפרויקט, הקבלנים והמתכננים(

 למערכת הסדרי תנועה. 

 מעקב ובקרה  4.7

יציג מנהל מחלקת רשות תמרור בפני סמנכ"ל תנועה    לחודש אחת  לפחות   4.7.1

 את סטטוס הפניות הפתוחות במערכת הסדרי תנועה. 

 ת וסמכות אחריו .5

 .תנועה"ל  סמנכנוהל זה חלה על   יישוםלכוללת ה אחריותה 5.1

 .זה בנוהל  המפורט פי על תהיהגורם  כל של וסמכותו אחריותו 5.2

 נספחים  .6

 תרשים תהליך אישור תוכניות הסדרי תנועה זמניים  –א'  נספח 6.1

 ישימים   מסמכים .7

 ( PE-120-a)תנועה זמניים  הסדרי למתכנן עצמית בקרה טופס 7.1

 ( PE-120-b)ועדה  תיאומי טופס 7.2

 (PE-120-c) פנייה פרטי טופס 7.3

 ( #1486523)מערכת הסדרי תנועה  –מדריך למשתמש  7.4

 (#1541513)מדריך לחתימה אלקטרונית בחברת נת"ע  7.5

 ( PE-010נוהל טיפול בתוכניות סטטוטוריות גובלות ) 7.6
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 ( PE-100נוהל טיפול בתוכניות תשתית של צד ג' ) 7.7

 –הסדרי תנועה זמניים באתרי עבודה עירוניים  לתכנון משרד התחבורה הנחיות  7.8

 2020אפריל 

 1961-תשכ"אתקנות התעבורה, ה 7.9

 ושינויים  עדכונים  .8

'  מס 

 מהדורה 
 השינוי   מהות  הנוהל   אחראי  נוהל ה   עורך  תאריך 

 שמש מאיה 31/12/2014 01

 'ורנוז

 בסיס   מהדורת רחמני עירית

 שמש מאיה 06/08/2015 02

 'ורנוז

 הנוהל   עדכון רחמני עירית

כחלק ל  לנוה  כולל  עדכון עינת פלדמן ענת דלאל 23/02/2021 03

נוהל מהעברת האחריות ל

ניהול ל תנועה,  חטיבת 

וועדת  ב  אישור התוכניות

וב מערכת תנועה 

 הממוחשבת
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 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

   חן כהן אגף רשות תמרור  תמנהל "יע אושר

   יהודה שקד וביטחון בטיחות אגף מנהל ע"י אושר

   אבי פירסט והסברה דוברות אגף מנהל ע"י  אושר

   פלדמן עינת תנועה"ל סמנכ ע"י  אושר

   נועם כהן מ"מ סמנכ"ל משאבים  אושר ע"י

   אודי קפלנסקי סמנכ"ל תפעול ותחזוקה  אושר ע"י

   חיים גליק "ל מנכ אושרר ע"י 
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 הסדרי תנועה זמניים תוכניות   אישור תרשים תהליך    –  ' א  נספח
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 קיימות ואיכות סביבה נספח 

 מבוא .1

וכו', עלולות לגרום לסיכונים גמרים  , לרבות, בנייה, העתקת תשתיות, מערכות,  זה  מכרזעבודות נשוא  

מבוצעות בשטח שרובו  בנוי, בקרבת מגורים, עסקים ועוברי ומפגעים בתחום קיימות וסביבה בהיותן  

פיתוח הנדסי כאחראים למניעת מפגעים אלה  עבודות  עבורה  נת"ע רואה בקבלנים המבצעים  אורח. 

ודורשת מהם למזער  ככל הניתן את המפגעים וההשפעות סביבתיות. זאת, תוך מיסוד מערכת ניהול 

ות באתרי העבודות בהתאם למדיניות איכות משולבת של קיימות וסביבה בתהליכי עבודה ובהתנהל

ור/היתר/הרשאה. אי עמידה בתנאים בסיכוני  נת"ע המפורטת בנספח זה, ו/או על פי הנחיית נותן האיש

הסביבה עלולים לחשוף את הקבלן ואת החברה לתביעות פליליות על פי חוק סיכוני סביבה וקיימות  

 כוללים מגוון נושאים, לרבות: 

 ,'וכיו"ב הפעלת ציוד הנדסי כבד, הנובעים מתנועה של כלי רכב כבדים  –רעש ורעידות  .1.1.1

 ,, אבק וריחותם אווירזיהו .1.1.2

 ,זיהום מים וקרקע .1.1.3

 ,  ועודפי חפירה סילוק פסולת .1.1.4

   ,פירוק אסבסט .1.1.5

   ,בהתאם לסקר העצים המאושרעצים טיפול ב  .1.1.6

  מנו.בכניסה וביציאה מבאתר לרבות הקפדה על ניקיון  .1.1.7

במסמכי   מפורטות  והזדמנויות,  סיכונים  סביבה,  סוגיות  של  מלאה   Quality) כגון:  ע"נתרשימה 

Management System) QMS ,(Design Standard Manual) DSM  .ועוד 

 עקרונות מנחים .2

 מדיניות איכות משולבת של נת"ע 2.1

נוסעים   עתירת  תחבורה  מערכת  של  ותפעול  הקמה  נת"ע:  של  אביב, חזונה  תל  במטרופולין 

שתהווה חלופה מועדפת לציבור, מנוף לצמיחה כלכלית, התחדשות עירונית וחיזוק המרקם  

 החברתי.

החברה מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות הניתן לציבור, תוך שמירה על בטיחות 

ההנהלה    ובריאות עובדיה ופגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים. לצורך כך החליטה

ניהול האיכות ת"י   , תקן הניהול הסביבתי ת"י ISO 9001לאמץ את התקנים הבאים: תקן 

ISO 14001  18001ותקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ת"י OHSAS. 

הנהלת נת"ע מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בחזון החברה ובציפיות הציבור  

 ורמים מולם היא פועלת.ולפעול להשגת שביעות רצון מצד הג

מתכנון מערכת הסעת   -מערכת הניהול המשולבת מלווה את פעילות נת"ע בכל תהליכי העבודה  

בעזרת   ללקוחותיה.  ועד השירות  הביצוע  על קבלני  ניהול המכרזים, הבקרה  דרך  ההמונים, 

ואי  התקלות  שיעור  את  שניתן  ככל  להקטין  החברה  הנהלת  מצפה  המשולב  הניהול  מערך 

 אמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק.ההת

הנהלת נת"ע מחויבת לעמוד בכל דרישות החוק מתחום עיסוקה של החברה )תקנים לאומיים, 

תקנות, צווים וכל דין אחר(, בכלל זה דיני הסביבה והבטיחות הישימים לשם הגנה על עובדי 

 פעילות החברה.  החברה וקבלניה וצמצום ההשלכות הסביבתיות של
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על קביעה תקופתית של  יתבסס  יישום תהליך של שיפור מתמיד אשר  נת"ע תבטיח  הנהלת 

המשולבת   הניהול  מערכת  העובדים.  ובטיחות  הסביבה  האיכות,  בתחומי  ויעדים  מטרות 

תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת  

 ה והטמעתה בכל דרגי החברה. המטרות ומידת יישומ

 מטרות על  2.2

 הקיימות, לרבות:הסביבה ובתחומי  "ענתעל הקבלן לממש את המטרות והיעדים של 

ציות לכל החוקים, התקנות הוראות מתוקף חוק והנחיות ספציפיות מחייבות, הן ברמה  .א

 ת והן ברמות המקומיות.הארצי

 ברמה הגבוהה ביותר הניתנת ליישום. יישום תהליכי ניהול קיימות והשגת הביצועים  .ב

כתוצאה  . ג להיגרם  העלולים  קיימות  וסיכוני  שליליות  השפעות  מזעור  ו/או  הימנעות 

 מהעבודות  

 הבטחת ביצוע של כל הפעולות באופן המקדם פיתוח בר קיימא וחדשנות .ד

 של העבודות.   המיידייםיצירת דיאלוג יעיל ושקוף עם ציבור מחזיקי העניין  .ה

 ת דרישות כלליו  .3

מיושמים   3.1 האמורים  והסביבה  הקיימות  נושאי  שכל  לוודא  הקבלן  של  הבלעדית  אחריותו 

 בעבודה באמצעות תכנית ניהול שעקרונותיה יפורטו בנספח זה.

ידוע לקבלן כי הוא אחראי לפעול על פי אישורים רגולטורים והיתרים מחייבים אחרים אשר   3.2

את האחריות להימצא במשך כל תקופת   . יתרה מכך, הקבלן מקבל על עצמונת"עקיבל לידיו מ

סביבה ההסכם בהלימה מלאה עם הנחיות רגולטוריות והנחיות מחייבות אחרות לכל נושאי  

קיימות כפי שאלה מפורטים במסמכים הסביבתיים והיתרים אחרים. כמו כן, ידוע לקבלן כי ו

 טרם העברה לגורם חוץ כלשהו.  נת"עהוא נדרש לאשר את כל המסמכים הרגולטוריים אצל 

כמו כן, הזכות   .הקיימותהסביבה ואת הזכות לקבוע ולעדכן את מדיניות    הלעצמ  תנת"ע שומר 3.3

להעיר, לשנות ולאשר את תכניות ניהול הקיימות של הקבלן. הקבלן מכיר בזכותו ויכולתו של  

 נת"ע ליישם מערך פיקוח ובקרה על תכניות ניהול הקיימות של הקבלן. 

הקיימות  הסביבה והקבלן לדרוש מקבלני המשנה המעורבים בפרויקט לעמוד בכל נושאי    על 3.4

 הרלוונטיים לעבודתם. זאת, כדי לוודא עמידה בדרישות נספח זה.

ה 3.5 בתחום  דרישות  משלב  הוא  כי  לוודא  הקבלן  והעל  ספקים  סביבה  עם  בהסכמים  קיימות 

 ביצוע, פיקוח ודיווח. וקבלני משנה, בהלימה עם תכני נספח זה, לרבות דרישות 
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 חוקים, הנחיות רגולטוריות ונורמות ניהול .4

 מסמכים סביבתיים  4.1

המסמכים הסביבתיים במידה ומצורפים לחוזה/מטלה, מפרטים את המידע הסביבתי   4.1.1

המסמכים הסביבתיים עשויים לכלול סקרים הרלוונטי לפרויקט במועד פרסום המכרז.  

וכו'.   לביצוע  שיטות  דיגומים,  למטלה,  הרלוונטיים  בנושאים  המסמכים  סביבתיים 

המסמכים הינם .  והינם מחייבים  הרגולטורואושרו ע"י  נערכו מטעם נת"ע      הסביבתיים

אינד והמנגנונים  ומסמכים  הבקרה  אמצעי  הגדרת  לצורך  המשמשים  קטיביים 

כל האמצעים בהקבלן ינקוט    הדרושים כדי להשיג את ההיתרים הנחוצים.הסביבתיים  

 הדרושים להגנה על הסביבה, כולל העבודות הקשורות לחוזה.  

שלב  4.1.2 על  המבוססות  סביבתיות,  הנחות  סמך  על  נכתבו  הסביבתיים  המסמכים 

ומפורטתכנון  /התכנון במידה   מן   השונות  העבודה  שיטות  את  לשנות  יבקש  הקבלן. 

שינויים  המקורי  התכנון   מבוסס  עליהן  הסביבתיות  ההנחות לערוך  ויידרש  ייתכן   ,

יהיה או להתקין אמצעי מיגון למזעור המטרד\ו  במסמך הסביבתי על הקבלן  כן,  על   .

מטעמה נציג  ו/או  נת"ע  באישור  אלה,  שינויים  עבור  מתאימים  אישורים  , להשיג 

 . והאמצעים  הנוספים יותקנו על חשבונו

 ותקנות חוקים  4.2

הרלוונטית   הסביבתית  החקיקה  בכל  עומד  הוא  כי  לוודא  הקבלן  סביבה   כוללעל  מסמכי 

ע"י   הוכתבו  ו/או  וכד'(  היתרים  )הרשאות,  השונים  התכנון  במסמכי  לאופי נתשהוטמעו  "ע 

מניעת זיהום מים  אסבסט, העבודות, לרבות אך לא רק בתחומים הבאים: חומרים מסוכנים, 

וקרקע, ניהול פסולת ופסולת בניין, טיפול בקרקע מזוהמת, מטרדי רעש, מניעת זיהום אוויר, 

 היערכות לאירועי חירום ועוד. 

 תקנים רלוונטיים  4.3

בעלי   בחומרים  הניתן  ככל  להשתמש  של מכון התקנים הישראליעל הקבלן  ירוק  , תו מוצר 

אחד ל בכל  הסביבה  בנושאי  העת  לאותה  הרלוונטיים  התקנים  כל  את  ולהטמיע  הכיר 

 .(ומה)כגון: רעש, ויברציות, איכות אויר, זיהום קרקע, גזי קרקע וכד הרלוונטייםמהתחומים 

   הקיימותהסביבה ו מערך ניהול  .5

 קיימות סביבה ו תכנית ניהול  5.1

ניהול   5.1.1 יכין תכנית  והקבלן  לכל אחד סביבה  אופן התייחסותו  קיימות אשר תפרט את 

ניהול   במערך  להיכלל  הנדרשים  ומהרכיבים  מפורטים  הקיימות  הסביבה  שהם  כפי 

   QMS.במסמכי ה

ממועד   יום  30תוך  קיימות  סביבה ותכנית ניהול  ניהול הפרויקט  לאישור  הקבלן יגיש   5.1.2

תכנית  הגשת  באתר אלא לאחר  לא יחל את עבודתו  הקבלן    .צו התחלת עבודהקבלת  

 נת"ע ו/או נציג מטעמה.להניהול כאמור 

, הקבלן יזהה את ההיבטים הסביבתיים  הסביבה והקיימות  ניהולתכנית    כתיבתבעת   5.1.3

הקיימות   היבטי  העבודותואת  משלבי  אחד  בכל  ההשפעות/סיכונים  את    ובכל   ויעריך 

  .מרחב הפעילויות הרלוונטי לפרויקט

לשלבי  בהתאם  הסביבה והקיימות  על הקבלן לבקר ולעדכן באופן שוטף את תכנית ניהול   5.1.4

 לדרישות נת"ע. ולנסיבות המשתנות הביצוע, 

 מטרות ויעדים עבור הקבלן בהתאם לחזון נת"ע  5.2

 המפורטות בסעיפיםלמטרות   הפחות לכל  יתייחס הקבלן  וקיימות סביבה בתכנית ניהול 5.2.1

 : על קביעת יעדים מדידים הניתנים לבקרה פנימית וחיצוניתבדגש הבאים 



נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –ע "תנ  
 

 REV082020    7מתוך  5עמוד 

 

הפחתת  השימוש בחומרים בעלי השפעה סביבתית שלילית ובחומרים מסוכנים ורעילים  5.2.1.1

באמצעות הערכת חלופות בעלות תוויות "ירוקות" לחומרים הרגילים; מיקור חומרי בניה  

 ממקורות מוסמכים ואחראיים.

 .הפחתת היווצרות אבק וזיהום אויר 5.2.1.2

חזור ושימוש חוזר במים,  ימ,  השימוש במים, באמצעות התקנת ברזים ובקרים  ת  הפחת 5.2.1.3

 שימוש באמצעי שטיפה חסכוניים וכו'.

 שימוש חוזר, מיחזור והשבה לאנרגיה של הפסולת שנוצרת באתר. 5.2.1.4

 רמות רעש כתוצאה מהעבודות באתר. מניעה וצמצום  5.2.1.5

 המגוון הביולוגי ומזעור הפגיעה בערכי טבע וצמחיה בסביבת האתר. שימור והגנה על  5.2.1.6

 הימנעות מזיהום מקורות מים וקרקע באתר ובסביבתו.  5.2.1.7

ישירה   5.2.1.8 אנרגיה  צריכת  הפחתת  באמצעות  הפרויקט,  של  פחמנית  רגל  טביעת  הפחתת 

 ועקיפה של העבודות ממקורות נייחים וניידים. 

 קיימותסביבה ו מבנה ארגוני לניהול  5.3

  ,ולהבטיח הקצאת משאבים באופן נאות לן להציג מנהל סביבה וקיימותעל הקב .א

  .הדרוש להשגת יעדי תכנית ניהול הסביבה והקיימות

, ורעידות רעש: הקבלן יועצים מומחים נוספים )כגון צורך, יציג  רוייווצידה במ .ב

 . וכו'( , אסבסטמיםזיהום קרקע, זיהום 

  זמין לצרכי הפרויקט ככל שיידרשו.וודא כי הצוות הסביבתי יהיה יהקבלן  . ג

 הגדרת דרישות לתפקיד מנהל קיימות וסביבה   5.3.1

 יהיה אחראי למלא ו  ,קיימות, שיעמוד בכישורים המפורטים מטהסביבה והקבלן ימנה מנהל  

  הבאים:את התפקידים 

 פרויקט.בהקיימות ו הסביבהבפועל של אחראי לניהול  .א

 .וניהול הפרויקטקיימות כלפי נת"ע סביבה ואיש הקשר העיקרי לנושאי  .ב

 לרבות קבלני המשנה קיימות לכל העובדיםסביבה והדרכה והכשרה בנושאי   יבצע . ג

 הקיימות, לרבות מומחי הסביבה  הסביבה וינהל את צוות  .ד

בפגישות   .ה הקבלן.  אתר  ישתתף  מצוות  בהן  כחלק  בתחום  וייתן  הסביבה  דגשים 

 .הקיימותו

ינתח אירועים ותלונות בנושא סביבה, יפיק לקחים ויוודא כי לקחים אלה יוטמעו  .ו

 בתכניות העבודה.

ל .ז בנוגע  הבניה  לצוותי  והוראות  המלצות  ויספק  במניעה  וטיפול   אירועימטרדים 

 .סביבה

סביבה  בהתאם לאמור בתכנית ניהול  וקיימות  ינהל את פעילות ניטור ביצועי סביבה .ח

 הקיימות, לרבות תיעוד מסמכים, מדידת ביצועים, הפקת דו"חות תקופתיים.ו

 כישורי מנהל קיימות וסביבה 5.3.2

 השכלה אקדמאית רלוונטית. .א

האמורים   , לרבות רגולציה,ידע קודם וניסיון מעשי ביישום נושאי הסביבה והקיימות .ב

  בפרויקטים בהיקפים דומים. ,בנספח זה

 פה.  -כישורי ביטוי מעולים בעברית ובאנגלית, בכתב ובעל . ג

 

 וחומרי מילוי  עודפי חפירה, פסולתניהול  5.4

ל  , עודפי חפירה וחומרי מילויפסולתניהול   5.4.1 של    PE-210נוהל  דרישות ביבוצע בהתאם 

ו מתאימותנת"ע  באסמכתאות  כמויות,    ,ילווה  כתבי  משקל,  משלוח,  אישורי  כגון, 
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אישורי קליטה באתר הקולט וכו'. כל האסמכתאות יירשמו ויתועדו במסמכי התכנית  

 ויהיו נגישים לבקרה של המפקח ו/או בקרה רגולטורית. 

מילויפסולתפינוי   5.4.2 וחומרי  חפירה  עודפי  ואליהם  ,  האתרים  קבלני   מן  ע"י   ם ייעשה 

. ות הרגולטורמורשים ומוסכמים תוך נקיטת אמצעים טכניים נאותים בהתאם לדריש

ל טכניים  אמצעים  להוסיף  רשאית  ייעודיותבקרה  נת"ע  באפליקציות  שימוש  ,  כגון 

 וכו'.  GPSאיתוראן, 

עודפי   על הקבלן לוודא שבכל תקופת העבודות, אתר העבודה נקי מכל סוג של פסולת  5.4.3

הפסולות, עודפי החפירה וחומרי המילוי   ורוכזמהלך העבודות יחפירה וחומרי מילוי, ב

פסולת   מצבורי    ייווצרושלא  כך  פינוי הפסולת יהיה בפרקי זמן סבירים  כראוי.  יאוחסנו  ו

 באתר העבודה.

להגיש מראש אסמכתא להתקשרות עם אתר מורשה לקליטת עודפי חפירה  על הקבלן    5.4.4

ובדיקת אפשרויות למחזור  הפרדת חומר ראוי    מאזן עפר וקביעת נפח תיאורטי,לפי סוג,   

 . למילוי חוזרו

באזור מיועד ומשולט )רק באזורים אשר קיבלו אישור לכך מראש(, פינוי  יתבצעערום  5.4.5

רישום   ,עודפי עפר באופן נאות לאתר מורשה, תיעוד ומעקב אחר משאיות הפינוי

 ותיעוד של כמויות הפינוי והצלבת המידע עם אתר קולט. 

 

 היערכות וניהול אירועי חירום 5.5

וניהול אירועי   , מניעהעל הקבלן להכין תכנית "היערכותכחלק מתכנית ניהול הסביבה והקיימות,  

 חירום סביבתיים", שהתרחשותם במהלך הפרויקט ניתנת לחיזוי באופן סביר:

 האתר או בסביבתו;שפיכת חומרים בשטח  .א

 , אבק, ריחות/אדים באתר; רעידותרמות גבוהות של רעש,  .ב

או  /ו  באתר,  לאוויר,  תהום  ולמי  הניקוז  למערכת,  נגר  למי,  לקרקע  מזהמים  שחרור . ג

 ; לאתר מחוץ

 . פירוק אסבסט .ד

 

 מבדקים פנימיים בקרות ו  5.6

על הקבלן לקיים תכנית מבדקים פנימיים לבחינת העמידה בתכני תכנית ניהול  5.6.1

 עמידה בדרישות הרגולטוריות.  ו קיימותהסביבה וה

על פי על הקבלן לקיים סיורים שבועיים באתר העבודות. דו"חות סיור שבועיים יועברו  5.6.2

 . נוהלי נת"ע 
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 מדידה, ניטור ביצועים ובקרה עצמית 5.7

אמצעי המדידה הדרושים במסגרת דרישות  את על הקבלן להתקין על חשבונו  5.7.1

מדידה יעמדו בתקנים  הקיימות. אמצעי הסביבה והרגולטוריות ו/או תכנית ניהול  

הרלוונטיים ויהיו במצב תקין לצורך מדידה רציפה, נקודתית ו/או כל מדידה אחרת  

 ניהול ובדרישות הרגולטוריות. הכמתחייב בתכנית 

קבלן להגיש דו"ח חודשי על פי פורמט נת"ע. על הקבלן לוודא כי כל המדדים  על ה 5.7.2

 אסמכתאות מתאימות.  בהמדווחים מגובים 

על הקבלן לקיים תכנית בקרה עצמית שתכלול לכל הפחות סיור שבועי אחד באתר   5.7.3

לבחינת עמידה בתנאי ההיתר ותכני תכנית הניהול. בסיום הסיור מנהל  ,העבודות

 . נהלי נת"ע עפ"ייפיק דו"ח סיור ויפיץ אותו להנהלת הפרויקט  מות קייהסביבה וה

 

 פיקוח ובקרה   5.8

הקבלן מודע שבכוונת נת"ע לבצע בקרות על ביצועיו ועל עמידתו בתנאי תכנית העבודה  5.8.1

 חיצונית או כל גורם אחר מטעמה.   ניהולוהחוזה. זאת, באמצעות מפקח, חברת 

סביבה מטעם הקיימות מטעמו נפגש עם מפקח הסביבה והעל הקבלן לוודא כי מנהל  5.8.2

 .שתקבעבתדירות הניהול  תחבר

תף פעולה בעת הבקרה, להציג את כל מסמכי הניהול, אישורים, הקבלן מסכים לש 5.8.3

אסמכתאות, היתרים רגולטורים וכל תיעוד פנימי אחר לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  

 והחוזה. תכנית הניהול, הרגולציה

צורך ביצוע הבקרות בפרקי זמן  קיימות להסביבה והעל הקבלן לוודא זמינות של צוות  5.8.4

 סבירים.

פעולות על דו"חות ביקורת, לתכנן וליישם  פרק הזמן שייקבעעל הקבלן להשיב תוך  5.8.5

 שיוסכם ועל פי חומרת ההערות.  לוח הזמניםב מתקנות

 .מנהל הסביבה של הקבלן יגיע לפגישות תקופתיות בניהול הפרויקט ובנת"ע 5.8.6

 

 חובות דיווח של הקבלן 5.9

 מסמכים הקיימת בנת"ע.על הקבלן לעשות שימוש במערכת דו"חות וניהול  5.9.1

דיים ותקופתיים שפותחו לאורך הפרויקט יעל הקבלן להשתמש בתבניות דו"חות מי 5.9.2

 והוטמעו במערכת הדיווח. 

המקובל בנת"ע לבין   בעת הכנת תכנית הניהול, הקבלן יבצע התאמה בין תהליך הדיווח 5.9.3

דיווח  הדיווחים שעליו לבצע במסגרת תכנית הניהול. על הקבלן להכיר את תהליך ה

 המקובל בנת"ע. 
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