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הנחיות להגשת בקשה לתיאום הנדסי
א .יש להגיש לחברת נת"ע בקשות לתיאום הנדסי המצויות באזור העניין של החברה – קו כחול סטטוטורי
ו/או שטח המוגדר כרשות תמרור של החברה וכל מה שיכול ועלול להשפיע על רצועת הרק"ל בשטחים
הצמודים בשלבי התכנון ,הביצוע וההפעלה של הרק"ל.
ב .בקשה לתיאום הנדסי תוגש באמצעות מערכת תיאום תשתיות לאומית של משרד התחבורה (בכתובת
.)https://is-il.org.il
עבור תיאום הנדסי בשטח המוניציפלי של עיריית תל אביב-יפו – הבקשה תוגש באמצעות מערכת תיאום
הנדסי של עיריית תל אביב-יפו.
בקשות שיוגשו באופן אחר לא יטופלו.
ג .יש לצרף לבקשה מסמכים כדלהלן:
 .1מכתב מלווה הכולל תיאור של העבודה ,תוכנית העבודה וסקר סיכונים ,מיקום העבודות ,לו"ז
ומשך ביצוע.
 .2תוכניות תנוחה לפי רשת קואורדינטות ארצית (כולל תרשים סביבה ומקרא) על רקע מפת מדידה
עדכנית לחצי השנה האחרונה.
 .3בחתך לאורך ורוחב (במקרה של חציית דרך) – סימון עומק התשתית המבוקשת מקו המיסעה ועד
חצי מטר מתחת לקו התשתית המבוקשת.
 .4תוכניות פרטים.
 .5דוח גיאוטכני (בקידוח אופקי).
 .6תוכניות הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע.
 .7תוכניות מערכות תשתית מצב קיים בקנה מידה .1:250
 .8דוחות מתכנן ככל שישנם.
בבקשה הנוגעת לפרויקט נת"ע המצוי בשלב ההפעלה – יש לצרף גם את המסמכים הללו:
 .9אישור עקרוני לביצוע העבודות מהרשות המוניציפלית ,כולל מועדים מועדפים (כתלות באירועים
תרבותיים ,ביטחוניים ,מוניציפליים וכיו"ב).
 .10תוכנית בטיחות.
 .11עבור עבודות חפירה – היתר חפירה מטעם הרשות המוניציפלית בהתאם לנהליה הפנימיים.
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תהליך הטיפול בבקשה לתיאום הנדסי בחברת נת"ע

הערות:
א.

הצגת אישור תשלום (ראה להלן מחירון – החזר הוצאות עבור טיפול בבקשות תיאום הנדסי) ,המצאת
מסמכים כנדרש והשלמת חוסרים/תיקונים הם תנאי הכרחי לתהליך התיאום ההנדסי .בקשה שלא
יתקבלו עבורה ,בתוך  30ימים ממועד העברת הדרישה ליוזם הבקשה ,אישור תשלום מקורי וכלל
המסמכים הנדרשים – תיסגר .המשך טיפול בבקשה שנסגרה יצריך פתיחת בקשה חדשה ,לרבות
תשלום אגרות.

ב.

התייחסות נת"ע תועבר באמצעות מערכת תיאום תשתיות שבה הוגשה הבקשה.
עבור תשתיות בשטח המוניציפלי של עיריית תל-אביב ,התייחסות נת"ע תשולב במכתב הסיכום
שמעבירה עיריית תל-אביב ליוזם הבקשה).

ג.

ניתן להגיש ערעור על החלטת החברה בתוך  30ימים ממועד קבלת ההודעה.

ד.

בסיום העבודות יש להגיש תוכניות עדות מאושרות וחתומות על ידי מודד מוסמך ולקבל את אישור
נת"ע עבורן ,וזאת כתנאי מקדים לשחרור ערבות.
יצירת קשר
לבירורים נא לפנות לדוד בבייב – מנהל מחלקת תיאום תשתיות
בדוא"לDavidba@nta.co.il :

בטלפון03-7243001 :
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מחירון – החזר הוצאות עבור טיפול בבקשות תיאום הנדסי
חברת נת"ע נדרשת להשקיע תשומות ולשאת בעלויות לטובת הסדרת עבודות המבוצעות בידי גורמי חוץ
שונים בתוואי המתע"ן שבאחריות נת"ע ובשטחים הצמודים או חופפים לו .הטיפול בפניות אלו מנוהל
בחברה על ידי אגף סטטוטוריקה ורישוי .בתהליך מעורבים עובדים מכלל חטיבות החברה וכן יועצים
חיצוניים ומתכננים ,שמשקיעים תשומות ישירות בתהליך אישור תוכניות תשתית ,בהתאם לנוהלי החברה.
מטרת מחירון זה היא לקבוע מנגנון גבייה מגורמי חוץ העושים שימוש ברצועת המתע"ן ובתשתיות נת"ע
בגין התשומות והעלויות הרלוונטיות של החברה .המחירון מציג את סל העלויות הישירות והעקיפות
הנדרשות לצורך מתן השירות ,כהחזר עבור הוצאות הטיפול בבקשה.
מס"ד

תיאור פעולה

1

דמי פתיחת תיק – עבודות תשתית ללא התחברות לרצועת המתע"ן

תעריף
ב₪-
201.6

2

דמי פתיחת תיק – עבודות תשתית הכוללות חיבור לרצועת המתע"ן

314.4

3

דמי טיפול – תשתית לאורך רצועת מתע"ן קיימת – אורך תשתית
 00"5–100מטר
דמי טיפול – תשתית לאורך רצועת מתע"ן קיימת – בדיקה של
עד  500מטר נוספים

2,835
861.6

5

בדיקת תכנון עתידי ברצועת המתע"ן

1,311

6

דמי טיפול – הנפקת כתב הרשאה

1,137

7

דמי טיפול – בדיקות הנדסיות קבועות לחיבור זמני/קבוע לתשתית קיימת"
של נת"ע

4,790

8

דמי בקרה – העברת תשתית נת"ע לשימוש זמני לגורמי חוץ

832

9

דמי טיפול – ביצוע תשתית ע"י חציה סגורה/פתוחה ו/או תשתית לאורך רצועת
מתע"ן עד  100מטר ,קידוחי ניסיון ופרויקטים קטנים – בדיקה הנדסית קבועה

2,835

10

דמי ניהול – תשתית לאורך רצועת מתע"ן עד  500מטר

57.6

11

דמי ניהול – תשתית לאורך רצועת מתע"ן מ 501-מטר ועד  2,000מטר

46.5

12

דמי ניהול – תשתית לאורך רצועת מתע"ן מעל  2,000מטר

32.6

13

דמי פיקוח – פיקוח מטעם החברה על עבודות תשתית בפרויקט (קו) בהקמה
(עלות יומית)
תוספת התייעצות עם יועץ חיצוני עבור כל תחומי הנדסה
(עד  4סבבי בקרה)

1,650
5,524

16

תוספת התייעצות עם יועץ פנימי של נת"ע עבור כלל תחומי הנדסה

919

17

תוספת התייעצות הסדרי תנועה זמניים

2,754

4

15

עלויות נוספות ייקבעו ע"י ועדת תיאום הנדסי בסיום הביצוע,
ככל שאלו יושתו על נת"ע ,וזאת כתנאי לשחרור הערבות

* על המחירים הנקובים לעיל ,למעט דמי ניהול ,יתווסף מע"מ
** נת"ע תפיק קבלה מול אסמכתת התשלום
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