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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  שימוש-יוצרים ותנאי-זכויות
  

רה") מציעה כשירות (להלן: "השירות") למשתמש החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "החב –נתיבי ישראל 
כהגדרתו להלן את המפרט/פרק הטכני הכללי המובא להלן, המהווה חלק מהמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (להלן: 

  "מאגר המידע") של החברה, בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.
  
  יוצרים-זכויות  .1
  

אופן בלבדי לחברה, אלא אם צוין באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר זכויות היוצרים במאגר המידע שייכות ב  1.1
אחר.  למען הסר כל ספק, זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על ניסוח, עימוד, עריכה,  המוגן שייכות לגורם

יו כי הוא שרטוטים, מפות, גרפיקה וכל מידע אחר הכלול במאגר המידע שלא נמסר לגב ,תמליל, תמונות, איורים
  נלקח ממקור אחר (להלן: "החומר המוגן").

  המשתמש רשאי לעשות שימוש במאגר המידע ובחומר המוגן הכלול בו, על פי תנאי הרישיון המפורטים להלן.  1.2
מאגר המידע והחומר המוגן לא ישמשו לשום מטרה אחרת אלא למטרה המפורטת בתנאי הרישיון להלן.  אין לבצע   1.3

עיבוד, אין לשעתק את כולו או חלקו ואין לשלבו בשום מאגר מידע אחר לרבות שילובו  שום שינוי או בו או בחלקו
מסיבה כלשהי באתרי אינטרנט, בחומר מודפס, במאמרים או בהוראות שימוש ובמפרטים שאינם של החברה 

או לפרסם את מאגר המידע, ושאינם מיועדים לשימוש עבור מיזמים של החברה.  כמו כן, אין להעתיק, להפיץ, לשדר 
  כולו או חלקו, להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה, מראש ובכתב, מאת החברה.

  
  
  שימוש-הסכם  .2
  

מסמך זה מהווה הסכם רישיון שימוש מוגבל שמוענק למשתמש (אדם פרטי או גוף משפטי) ע"י החברה לגבי השימוש   2.1
  מהחברה. במאגר המידע או בחלקו שנרכש ע"י המשתמש

רשיון השימוש יינתן אך ורק למשתמש שרכש את הרישיון במאגר מהחברה וישמש אותו לצרכי מיזמים של החברה   2.2
  בלבד.

שיון זה מעניק למשתמש זכות שימוש בעותק אחד של המוצר על גבי מחשב יחיד.  אם נרכש מוצר זה להתקנה יר  2.3
שיונות שימוש בהתאם למספר ים בתנאי שרכש מספר רברשת מחשבים, זכאי המשתמש להפיצו ברשת המחשבי

  העמדות ברשת המחשבים בהן נעשה שימוש בתוכנה, הכל בהתאם לתנאי הרכישה של החברה.
  
  אחריות-הגבלת  .3
  

  לעניין סעיף זה, "החברה" משמע לרבות עובדיה ונציגיה.  3.1
  ".Is As" -כל המידע המצורף מוצע לציבור כמות שהוא   3.2
  המידע "הכללי" מהווה מפרט כולל ורחב ואינו ייחודי למיזם כזה או אחר.מאגר   3.3
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.  החברה לא תשא באחריות להתאמת מאגר   3.4

  ות.המידע לצורכי המשתמש.  כמו כן לא תשא החברה באחריות לטעויות או לשגיאות (אם ישנן) בחומר המוצג בשיר
שלעיל, מוגבל השימוש במאגר המידע למשתמש כהגדרתו לעיל ובאחריותו לעשות  3.4מבלי לפגוע באמור בסעיף   3.5

  שימוש במאגר המידע ע"י אנשי מקצוע מיומנים מטעמו.
  החברה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או ע"י כל צד ג'.  3.6
א תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב בשום מקרה ל  3.7

מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר  השימוש במאגר מידע זה וכולל, בין היתר אך
פי או נזיקי לגופו או לרכושו של מכל סוג ומין; לרבות, אך ללא הגבלה, הפסקת עסקי המשתמש, או כל נזק כס

קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה.  המשתמש יהיה האחראי  המשתמש ו/או של צד ג', הנובעים או
  הבלבדי לכל מקרה של גרימת נזק, מכל מין וסוג שהוא, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו מטעמו של המשתמש.

  

  שונות  .4
  

הנוגע להסכם זה ולשימוש  אך ורק דיני מדינת ישראל.  מקום השיפוט הבלבדי לכל ענייןעל תנאי שימוש אלו יחולו   4.1
אביב יפו.  מחובתו של מקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה -באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל

ות תואמים גם את זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשיר
חוקי המדינה הזרה.  אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה 
ומדינה בעולם.  אי לכך, מובהר כי המשתמש ישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע 

אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירות.  בשום מקרה לא תחול על החברה 
למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש במאגר מידע זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, 
מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, הפסקת עסקי המשתמש או כל נזק כספי, 

  קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה. הנובעים או
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יתפרשו כוויתור או מניעה  שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא  4.2
אשר עלול להיגרם  אלא אם נעשו בכתב.  בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף

מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי,  ' כלשהו עקב השימוש במאגר מידע זה וכולל, בין היתר אךלמשתמש או לצד ג
מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, הפסקת עסקי המשתמש או כל נזק כספי, 

 קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה. הנובעים או
  סלילה וגישורהמפרט הכללי לעבודות 

  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51פרק 
  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
  צוות הכנת הפרק

  
  יו"ר ועורך ראשי          ניתוח והנדסת מערכות  יורם אלרון

  
  ניהול ובקרה  החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   גיא יצחק

  
  מכין הפרק      שטרק מהנדסים יועצים בע"מ &לוי   אריה צוק

  
  מכין הפרק      שטרק מהנדסים יועצים בע"מ &לוי   בנדלק יהושע

  
  הפרק ןמכי      שטרק מהנדסים יועצים בע"מ &לוי   שירן מרום

  
  חבר צוות ההיגוי            הנדסת תחבורה  בנימין פרישר

  
  חברה בצוות ההיגוי             בירנבאום מהנדסים יועצים -ג.א.   ג'ורג'י בירנבאום

  
  חבר צוות ההיגוי  החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   רוןאה-יוסי בן

  
  חבר צוות ההיגוי  החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   ליאור בר

  
  חבר צוות ההיגוי  החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   אדריאן קוטרוש

  
  עריכה לשונית                    דפנה אשכול

  
  ייעוץ משפטי        דין-משרד עורכי -ן אפשטיי-נאור  גונן-איתי ברסלר

  
  שניה מהדורה צוות הכנת הפרק
  

  יו"ר ועורך ראשי          ייעוץ והדרכה בהנדסה אזרחית    שמואל פיין 
  

  ניהול ובקרה      החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   גיא יצחק
  

  מכין הפרק        מהנדסים יועצים בע"מ &לוי  שטרק   אריה צוק
  

  חבר צוות ההיגוי      החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   קוטרוש אדריאן
  

  חבר צוות ההיגוי      החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   איגור שיינגרט
  

  חבר צוות ההיגוי      החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   ברנרד ריבן
  

  מכין הפרק        חשמל ותאורה בע"מ -שאול מהנדסים   רוני שאול
  
  חבר צוות ההיגוי     החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ     וד רבינוביץד
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  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  חבר צוות ההיגוי     החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ     ויקטור רושבה
  

  צוות ההיגוי תחבר              ג.א.ש. הנדסת חשמל  ליאורה גרצמן
  

  ההיגויחבר צוות           ) בע"מ2003תכנון חשמל ( -טיקטין     יובל טיקטין
  

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51פרק 

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת
  

  תוכן העניינים
  עמוד                                   סעיף  מספר

  
  9 ............................................................................................. כללי: ראשון משנה-פרק  51.34.01

  9 .......................................................................................................................... מבוא  51.34.01.01

  9 ........................................................................................................................... כללי  51.34.01.01.01
  9 ............................................................................................... במפרט חותבטי-אביזרי  51.34.01.01.02

  10 ......................................................................................................................מטרות  51.34.01.02

  10 .......................................................................................................... כלליות מטרות  51.34.01.02.01
  10 .......................................................................... הבטיחות אביזרי עבור מטרות פירוט  51.34.01.02.02

  10 ................................................................. הבטיחות אביזרי - פרק-תת/הפרק תכולת  51.34.01.03

  10 ................................................. הדרך לקצה הכוונה-עמודוני/קצה-מניס - 148תמרור   51.34.01.03.01
  10 ............................ נוספים ניתוב ולהסדרי מחלפים של" האף באזור" גמישים עמודונים  51.34.01.03.02
  11 .................................................................. ביטחון-לרכב במעברים גמישים עמודונים  51.34.01.03.03
  11 ............................................................................................... גמישה נתיבים מפרדת  51.34.01.03.04

  LDS( ......................................................................... 11) (משונן( אורכית סימון מערכת  51.34.01.03.05

  11 ............................................................................................................. סינוור-מונעי  51.34.01.03.06
  11 .................................................................... לתמרוריםסלחנים /נתיקים בסיס-עמודי  51.34.01.03.07
  12 ..................................................................................................... יםמואר יםתמרור  51.34.01.03.08
  12 ................................................................. "פרפרים" - מעקים על לסימון אור-מחזירי  51.34.01.03.09

  12 ..................................................................................................................... הגדרות  51.34.01.04

  13 ............................................................................................................ מפתח-מילות  51.34.01.05

  13 ...................................................................................................... ישימים מסמכים  51.34.01.06

  13 ..........................................................................................כלליים מחייבים מסמכים  51.34.01.06.01
  13 ......................................................................... וגישור סלילה לעבודות הכללי המפרט  51.34.01.06.02
  14 ................................................. השונים לאביזרים םוייחודיי נוספים ישימים מסמכים  51.34.01.06.03

  16 ......................................................................... כללי - איכות-והבטחת איכות-בקרת  51.34.01.07

  16 .................................................................................................. כללי - איכות-בקרת  51.34.01.07.01
  16 ................................................................................................ כללי - איכות-הבטחת  51.34.01.07.02
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  16 ................................................................................... ביצוע מפרט: שני משנה-פרק  51.34.02

  16 ................................................ הדרך לקצה הכוונה-עמודוני/קצה-סמני - 148ור תמר  51.34.02.01

  16 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.01.01
  17 .......................................... הדרך צהלק הכוונה-עמודוני/קצה-סמני של וממדים מבנה  51.34.02.01.02

  
  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51פרק 
  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
  תוכן העניינים (המשך)

  עמוד                                סעיף      מספר
  

  17 .................................................................................... נוספות ודרישות חומרים יגסו  51.34.02.01.03
  18 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.01.04
  19 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.01.05
  22 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות   51.34.02.01.06
  22 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.01.07

  22 ........... נוספים ניתוב ולהסדרי) Gore Area" (המחלף אף" באזורי גמישים עמודונים  51.34.02.02

  22 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.02.01
  23 ........ נוספים ניתוב ולהסדרי" המחלף אף" באזורי גמישים עמודונים לש וממדים מבנה  51.34.02.02.02
  2424 ................................................................................ נוספות ודרישות חומרים יסוג  51.34.02.02.03
  24 ................................................................................................... ביצוע/שוםיי שיטות  51.34.02.02.04
  25 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.02.05
  25 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות   51.34.02.02.06
  26 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.02.07

  26 ................................................................. ביטחון-לרכב במעברים גמישים עמודונים  51.34.02.03

  26 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.03.01
  26 ........................................ביטחון-לרכב במעברים גמישים עמודונים של וממדים מבנה  51.34.02.03.02
  27 .................................................................................... נוספות ודרישות חומרים סוגי  51.34.02.03.03
  27 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.03.04
  28 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.03.05
  29 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות   51.34.02.03.06
  29 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני   51.34.02.03.07

  30 .............................................................................................. גמישה נתיבים מפרדת  51.34.02.04

  30 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.04.01
  30 .................................................................... גמישה נתיבים מפרדת של וממדים מבנה  51.34.02.04.02
  31 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.04.03
  32 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.04.04
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  32 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות  51.34.02.04.05
  33 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.04.06

  Linear Delineation System (LDS) ................................. 33 - אורכית סימון מערכת  51.34.02.05

  33 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.05.01
  

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51פרק 

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת
  

  תוכן העניינים (המשך)
  עמוד                                סעיף      מספר

  
  33 ..................................................................... אורכית סימון מערכת של וממדים מבנה  51.34.02.05.02
  32.........................................    ..................   סוגי חומרים ודרישות נוספות.................  51.34.02.05.03

  34 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.05.04
  34 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.05.05
  35 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות  51.34.02.05.06
  35 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.05.07

  35 .............................................................................................. סינוור-מונעי אביזרים  51.34.02.06

  35 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.06.01
  35 .................................................................................. סינוור-מונעי של וממדים מבנה  51.34.02.06.02
  36 .................................................................................... נוספות ודרישות ריםחומ סוגי  51.34.02.06.03
  36 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.06.04
  36 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.06.05
  37 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות  51.34.02.06.06
  37 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.06.07

  38 .................................................................. לתמרורים סלחנים/נתיקים בסיס-דיעמו  51.34.02.07

  38 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.07.01
  38 ......................................... סלחנים/נתיקים לתמרורים בסיס-עמודי של וממדים מבנה  51.34.02.07.02
  39 .................................................................................... נוספות ודרישות חומרים סוגי  51.34.02.07.03
  39 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.07.04
  40 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.07.05
  40 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות  51.34.02.07.06
  40 .................................................................................... ריםותכולת מחי מדידה אופני  51.34.02.07.07

  41 ..................................................................................................... מוארים תמרורים  51.34.02.08

  41 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.08.01
  41 ...........................................................................מוארים תמרורים של וממדים מבנה  51.34.02.08.02
  41 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.08.03
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  42 ..................................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.08.04
  42 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות  51.34.02.08.05
  43 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.08.06

  43 ..............................................................."פרפרים" - מעקים על לסימון אור-מחזירי  51.34.02.09

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51פרק 

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  תוכן העניינים (המשך)
  עמוד                                סעיף      מספר

  
  43 ................................................................................................................... סף-תנאי  51.34.02.09.01
  43 ...................................................................................... "פרפרים" של וממדים מבנה  51.34.02.09.02
  43 .................................................................................... נוספות ודרישות חומרים סוגי  51.34.02.09.03
  44 ................................................................................................... ביצוע/יישום שיטות  51.34.02.09.04
  4545 ..............................................................................................ותיעוד איכות-בקרת  51.34.02.09.05
  45 ............................................................................................ הפרויקט למנהל הנחיות  51.34.02.09.06
  45 .................................................................................... ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.02.09.07

  46 ................................... קבועה להתקנה בטיחות-אביזרי תחזוקת: לישיש משנה-פרק  51.34.03

  46 ......................................................................................................................... כללי  51.34.03.01

  46 ................................................................................................................ כללי מבוא  51.34.03.01.01
  46 ....................................................................................................................... מטרה  51.34.03.01.02
  46 ..................................................................................................................... הגדרות  51.34.03.01.03

  46 ..................................................................................... תחזוקה פעולות וביצוע ניהול  51.34.03.02

  46 ......................................................................................................................... כללי  51.34.03.02.01
  48 ........................................................................................... מונעת תקופתית תחזוקה  51.34.03.02.02
  49 ............................................................................................................ שבר תחזוקת  51.34.03.02.03

  50 ................................................................... ליקויים בגין ניכויים: רביעי משנה-פרק  51.34.04

  50 ......................................................................................................................... כללי  51.34.04.01

  50 ...................................... בטיחות-אביזרי להתקנת עפר בעבודות ליקויים בגין ניכויים  51.34.04.02

  50 ......... ובחזותו הזיון פלדת מוטות על הכיסוי בעובי, בטון באיכות ליקויים בגין ניכויים  51.34.04.03

  50 ............................................. קבועים בטיחות-אביזרי בהתקנת ליקויים בגין ניכויים  51.34.04.04

  51 ................................................ הפרויקט למנהל כלליות הנחיות: חמישי משנה-פרק  51.34.05

  51 ......................................................................................................................... כללי  51.34.05.01

  51 ......................................................................................................... ההנחיות מעמד  51.34.05.01.01
  51 ................................................................... מעבדתיות מבדיקת תוצאות קבלת תזמון  51.34.05.01.02

  51 .................................................... קבועים בטיחות-אביזרי להתקנת ענייניות הנחיות  51.34.05.02

  52 ............................................ כללי - ותכולת מחירים מדידה אופני: שישי משנה-פרק  51.34.06
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  52 ............................................................. הכנה-לעבודות ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.06.01

  52 ............................................................... עפר-לעבודות ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.06.02

  52 ..............................................באתר יצוק בטון לעבודות ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.06.03

  52 ................ קבועים בטיחות-אביזרי של התקנה לעבודות ותכולת מחירים מדידה אופני  51.34.06.04

  
  
  

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51פרק 

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  תוכן העניינים (המשך)
  

  רשימת איורים
  

  עמוד                               תוכן איור  איור
  

  17          148תמרור וונה לקצה הדרך, חתך טיפוסי להצבת עמודי הכ - 51.34.02.01

  23                    ממדים של עמודונים גמישים: 51.34.02.02

  23                        עמודונים גמישים: 51.34.02.03

  25                  : אופן הצבת העמודונים ב"אף המחלף"51.34.02.04

  28            ביטחון-במעברים לרכב אופן הצבת עמודונים גמישים :51.34.02.05

  31                   תצורות הצבה של מפרדה גמישה :51.34.02.06

  34                    : ממדי מערכת סימון ליניארית51.34.02.07

  36                        אביזרים מונעי סנוור 51.34.02.08

  

  

  52.......................   ........................................................משנה שביעי: נספחים-פרק  51.34.07

  53                  רשימת תיוג לביקורת: תחזוקה תקופתית מונעת –נספח א'   51.34.07.01

  54                       רשימת תיוג לביקורת: תחזוקת שבר –נספח ב'   51.34.07.02

  

  מוצג באסופת הנחיות למתכננים. - י: הנחיות למתכנןמינפרק משנה ש  51.34.08
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  וגישורלעבודות סלילה  המפרט הכללי
  תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות51 פרק

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34 פרק-תת
  

  כללי :ראשון משנה-פרק  51.34.01
  

  מבוא  51.34.01.01
  

  כללי  51.34.01.01.01
  

החברה הלאומית לתשתיות  –נתיבי ישראל של המפרט הכללי של פרק זה -תת  א.
בטיחות -אביזריעוסק ב, )""החברה" או המזמין(להלן: " - תחבורה בע"מ

 בדרךויתר המשתמשים משפרים את בטיחותם של הנוסעים ה ,להתקנה קבועה
: ובין היתר שיפור הבטיחות מתבטא במספר אופנים . ומסדירים את התנועה בה

רמת הנראות והבולטות של רכיבים על המיסעה, הכוונה אופטית של ניתוב, 
ור מודגש ע"י הארתו ועמודונים , תמרסינוורהבלטת המפרדות בדרך, מניעת 

  רכב. סלחניים לפגיעת
  

  או על המיסעה. ,אביזרים אלה מותקנים בצידי הדרך, על רכיבים שונים בדרך  ב.
  
למפרט הכללי (כהגדרתו להלן) יחולו על הוראות  00מובהר, כי הוראות פרק   ג.

  פרק זה ועל ביצוע העבודות לפיו.-פרק/תת
  

  במפרטחות בטי-אביזרי  51.34.01.01.02
  

  זה: פרק-תתלהלן אביזרי הבטיחות בהם דן 
  

  ;148תמרור  -עמודי הכוונה לקצה הדרך   א.
  

  ;עמודונים גמישים "באזור האף" של מחלפים ולהסדרי ניתוב נוספים  ב.
  
  ;ביטחון-עמודונים גמישים במעברים לרכב  ג.
  

  ;מפרדת נתיבים גמישה  ד.
  

  );LDSמערכת סימון אורכית (משונן) (  ה.
  
  ;סינוור-מונעי  ו.
  
  ;בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים-עמודי  ז.
  

  ;יםמואר יםתמרור  ח.
  

  ("פרפרים"). יםאור לסימון על מעק-מחזירי  ט.
  

משרדית להתקני -בטיחות שנקבע לגביהם צורך באישור על ידי הוועדה הבין-לגבי אביזרי
  ועדה זו. ידי-תנועה ובטיחות, ייעשה שימוש אך ורק באביזרים המאושרים על
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  מטרות  51.34.01.02
  

  מטרות כלליות  51.34.01.02.01
  

מטרת אביזרי הבטיחות הקבועים היא צמצום תאונות דרכים הנגרמות עקב   א.
הפחתת דרגת החומרה של  -נראות לקויה ולא ברורה, ובמקרה של תאונה 

  התאונה על ידי אביזרים גמישים ("סלחניים") ונתיקים.
  

להתקנה קבועה מיועדים להקל על הנהג המשתמש בדרך ע"י אביזרי בטיחות   ב.
בטיחות -ימעק , כגון:אור והארת התקנים שונים בדרך-הדגשה של מחזירי

מתוכננים ליצור הכוונה אופטית של גם ותמרורים.  אביזרי הבטיחות השונים 
  .סינוורקצה המיסעה ושל הניתוב בה ומונעים 

  
  ביזרי הבטיחותפירוט מטרות עבור א  51.34.01.02.02

  
  .פרק זה-תתמטרות כל אביזר בנפרד מוצגות בסעיף תכולת 

  
  הבטיחות אביזרי - פרק-תת/פרקתכולת ה  51.34.01.03

  
  הכוונה לקצה הדרך-קצה/עמודוני-סמני - 148תמרור   51.34.01.03.01

  
  הכוונה מותקנים בצידי הדרך לסימון קצה הדרך.-יונעמודקצה/-סמני  א.
  

הכוונה ברצף ובמרווחים משתנים ביחס לעקומה -יונעמודצה/ק-סמניהתקנת   ב.
לאורך הדרך יוצרת מערכת הכוונה אופטית.  בשילוב עם סימון קצה המיסעה 

  מוקנה לנהג ניתוב מדויק של קצה המיסעה משני צידיה.
  
הכוונה מספקים מידע מוקדם על כל שינוי בגיאומטריה של -יונעמודקצה/-סמני  ג.

  וי בחתך הרוחבי של הדרך.הדרך ומידע על שינ
  

מוצבים לפני מדרון, בסמוך לתעלות ולפני מכשולים הכוונה -עמודוניקצה/-סמני  ד.
מחזירי זאת אם אין עדיין במקום מעקה בטיחות שעליו מותקנים  בצידי הדרך.

  "פרפרים". -אור 
  

יעילות מערכת סמן הקצה מבוססת על שימוש בצבעים בעלי ניגוד גבוה ביניהם   ה.
 חור על גבי רקע לבן) לניראות יום, בשילוב מערכת מחזירי אור לניראות לילה.(ש

  
יעילים בתנאי מזג אוויר קשים, בלילה, בערפל הכוונה -עמודוניקצה/-סמני  .ו

  ובתנאים בהם פני המיסעה אינם נראים היטב לנוהגים בדרך.
  

  ניתוב נוספיםעמודונים גמישים "באזור האף" של מחלפים ולהסדרי   51.34.01.03.02
  

עמודונים אלה מותקנים בעיקר באזור "אף המחלף" ומטרתם שיפור הכוונת הנהג   א.
  באזור שינוי תוואי הנסיעה ושינוי הניתוב.

  
  חשיכה. העמודונים משפרים את הנראות של "שינוי הניתוב" בעיקר בשעות  ב.
  
-כלי לפגיעת העמודונים מותקנים על פני המיסעה ולכן עליהם להיות "סלחניים"  ג.

רכב. מבנה העמודונים ואופן חיבורם לקרקע מאפשר להם להישאר במצב תקין 
  גם לאחר פגיעות מרובות.
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
  ביטחון-עמודונים גמישים במעברים לרכב  51.34.01.03.03

  
חירום ויוצרים הפרדה -עמודונים אלה מותקנים במפרדות בין מסלולים במעברי  א.

  חזותית בין המסלולים.
  

ביצירת תחושה  בטחון-כלי רכב שאינם רכבי ה שלחציי מרתיעיםודונים עמה  ב.
  .אופטית של חסימה וחוסר אפשרות מעבר

  
-כלי על עמודונים אלה להיות "סלחניים" לפגיעת ,בדומה לעמודונים באזורי האף  ג.

עמודונים אלה עמידים כנגד פגיעות מרובות אך לרוב עמידותם נמוכה רכב. 
  ני המחלפים.יחסית לזו של עמודו

  
  מפרדת נתיבים גמישה  51.34.01.03.04

  
מפרדת נתיבים גמישה מותקנת בין נתיבים בהיפרדויות, התמזגויות וכדומה   א.

  מבוקרות. ומונעת התמזגויות והשתזרויות בלתי
  

מפרדת נתיבים גמישה משמשת גם כאמצעי לניתוב ולסיוע לנהג בדרך, בכניסות   ב.
שטחים. המפרדה מאפשרת אבחנה טובה בשמשה לכבישי אגרה, בחניונים ובמ

  כאמצעי מפריד בשטחים צרים ביום ובלילה.
  
סימון -וכפתורי 2-בנויה מבסיס עליו מותקנים סמנים אנכיים מסוג ו ההמפרד  ג.

ס"מ  100עד  80במרווחים משתנים ובגובה של , ("עיני חתול") להבלטת ההפרדה
  בדרך כלל.

  
  )LDSורכית (משונן) (מערכת סימון א  51.34.01.03.05

  
קיימים מספר רב של יישומים המאפשרים את הנראות של אובייקטים הנדסיים   א.

  הנמצאים על המיסעה ובקרבת המיסעה.
  

האובייקטים מחד גיסא  להבליט אתהמותקנות משמשות  LDS-רצועות ה  ב.
  וכהדרכה אופטית לנהג מאידך גיסא.

  
המותקנת עם מרווחים בין רצועה  ,מערכת זו היא מערכת רצועות משוננת  .ג

 ותמטיסאור מיקרופרי-ותלרצועה. על פני הרצועות מודבקות יריעות מחזיר
)Microprismatic( הן מותקנות, , המבליטות את הימצאות המכשול/המעקה עליו

  לחילופין, מסמנות את תוואי הנסיעה ומשפרות את רמת הנראות. או
  

  סינוור-מונעי  51.34.01.03.06
  

 למנוע ייעודם .מפרדה מבטון או פלדה-יחוצצים המותקנים על מעקסינוור הינם  מונעי
  ממבנים או ממתקנים סמוכים לכביש. סינוורהתנועה הבאה ממול או מ הנובע סינוור

  
  לתמרורים  נתיקים/סלחניםבסיס -עמודי  51.34.01.03.07

  
חליף לעמוד אלה מותקנים במיקום הצבת תמרורים בדרך ומהווים ת בסיס-עמודי  א.

  תמרורים.ההסטנדרטי של 
  

  רכב בתמרור.-עמודים אלה מקלים את חומרת הפגיעה במצב של פגיעת כלי  ב.
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קיימים שני סוגי עמודים: עמודים "סלחנים", החוזרים למצבם המקורי לאחר   ג.
-פגיעת כליכתוצאה מרכב, ועמודים "נתיקים", המתנתקים מהקרקע -פגיעת כלי

  רכב.
  יםמואר יםתמרור  51.34.01.03.08

  
 215עד  303, 431, 430תנועה עבור תמרורי -תמרורים מוארים מותקנים באיי  א.

  וכדומה.
  

צדדי ומואר מבפנים באמצעות תאורה -צדדי או דו-התמרור המואר הוא חד  ב.
  רגילה.  פני התמרור מחזירים אור, דבר המשפר את נראותו בכל שעות היום.

  
להחזרתו למצב  ,בתחתית העמוד קפיץ מחזירוכולל בסיסו של התמרור מקובע   ג.

  המקורי לאחר פגיעה קלה יחסית.
  

  "פרפרים" - יםאור לסימון על מעק-מחזירי  51.34.01.03.09
  

  בטיחות לסימון קצה הדרך.-יעל מעקמיועדים להתקנה ה"פרפרים"   א.
  

התקנת ה"פרפרים" ברצף ובמרווחים משתנים ביחס לעקומה, יוצרת מערכת   ב.
הדבר מקנה לנהג ניתוב מדויק  ,בשילוב עם סימון קצה המיסעה .כוונה אופטיתה

  של קצה המיסעה משני צידיה.
  
אוויר קשים, בלילה, בערפילים ובשקיעת וזריחת  ה"פרפרים" יעילים בתנאי מזג  ג.

  החמה.
  

  הגדרות  51.34.01.04
  

(להלן:  וגישור סלילה לעבודות המפרט הכללי :וגישור סלילה לעבודותהמפרט הכללי   51.34.01.04.01
(להלן:  - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ –נתיבי ישראל ") של המפרט הכללי"
  במהדורתו המעודכנת ביותר בעת ביצוע העבודה בפועל. ,")"החברה" או המזמין"

 החברהבמשרדי  ניתנים לרכישהפרקים השונים הכלולים במפרט הכללי ה-הפרקים ותת
  באתר האינטרנט הענייני. החברהלעיון בהרשאת  וכן ניתנים

  
משרדית -בנייה של הוועדה הבין-: המפרט הכללי לעבודותבנייה-המפרט הכללי לעבודות  51.34.01.04.02

לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד 
"הספר להלן גם טחון (הבי-משרדפרסום ב .החברההבינוי והשכון ומשרד התחבורה/

  הכחול").
 הביטחון ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרדפרקים השונים הכלולים במפרט זה ה

  וניתנים לעיון באתר האינטרנט הענייני.
  

לבין  המזמין: מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם/חוזה בין המפרט הטכני המיוחד  51.34.01.04.03
ת ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס הקבלן, מכיל הנחיות והוראות שונו

  אך ורק לפרויקט מסוים או לפרויקטים מסוימים שעבורם נכתב.
  

זה שעמד במבחני  מאושר הואמוסמך/ /קבלןספקיצרן/: ריצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאוש  51.34.01.04.04
שרשאי כמי  החברהונרשם במאגר הנתונים של  החברההסמכה על פי נוהלי הסמכה של 

  לספק ציוד ו/או חומרים ו/או לבצע עבודות, בסיווג ענייני מתאים.
  

מכון התקנים הישראלי, או מי שהוסמך ע"י הרשות הלאומית מבדקה/מעבדה מאושרת:   51.34.01.04.05
להסמכת מעבדות, שאושר ע"י הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 

באמצעות הכללתו  החברהושאושר לעבודה עם  1953-(א) של חוק התקנים התשי"ג12
  במאגר הנתונים האמור.
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הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי החברה או מי שהוסמך על ידה לאשר את  :מאושר  51.34.01.04.06
  הטעון אישור.

  
תמך, קירות אקוסטיים, -קרקעיים, קירות-מים, מעברים תת-לרבות מעבירי :מבנה דרך  51.34.01.04.07

  שילוט, מיסעות גשרים ומבנים אחרים הכוללים בטון חשוף.-גשרי
  

  לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו. :ת"י (תקן ישראלי)  51.34.01.04.08
  

ועדה במינוי מנכ"ל משרד  :תמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחו-הוועדה הבין  51.34.01.04.09
 ישור לשימוש בישראל של התקני בטיחות ותנועה לסוגיהםעיסוקה בדיקה ואשהתחבורה 

  )."משרדית-הוועדה הבין"(להלן: 
  

  מפתח-מילות  51.34.01.05
  

, עמוד הכוונה לקצה הדרך, עמודון גמיש, מפרדת נתיבים גמישהקצה, -סמן, 148תמרור 
 נתיקים / סלחנייםבסיס -יעמוד ,סינוור-ימונע , LDS מערכת סימון אורכית (משונן)

  ."פרפרים"-יםאור לסימון על מעק-תמרור מואר, מחזיר, לתמרורים
  

  מסמכים ישימים  51.34.01.06
  

המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע.  כל המסמכים הישימים 
יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון 

  זה. פרק-תת/פרקבהתאם ל שיבוצעו
  

  מסמכים מחייבים כלליים  51.34.01.06.01
  

  .הוראות הדין ובכלל זה פקודת התעבורה, התקנות, הצוים וההודעות לפיה  א.
  

  .אינג' ישעיהו רונן -משרד התחבורה /1997תקנות והנחיות להצבת תמרורים   ב.
  
בטון לשימושים מבניים: תנאי בקרה בייצור וחוזק  - 118תקן ישראלי: ת"י   ג.

  הלחיצה.
  

  .ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל יצקת ברזל - 918ת"י תקן ישראלי:   ד.
  
  .תמרורי דרך אנכיים - 2247תקן ישראלי: ת"י   .ה
  
התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך/משרד התחבורה ונתיבי   .ו

  איילון.
  

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 51.34.01.06.02
  

  ובמיוחד: החברהלעבודות סלילה וגישור של  המפרט הכלליים של פרק-תתים/פרקהכל 
  

  .פרקיו הכלולים במסמכי ההסכם-"מוקדמות" על כל תת - 00המפרט הכללי/פרק   א.
  

"עבודות בטון יצוק  - 01 פרק-תת"עבודות בטון באתר"/ - 02 פרקהמפרט הכללי/  ב.
  .באתר"

  
"עבודות  - 31 פרק-תתתנועה"/-הנדסתסלילה/-עבודות" - 51 פרקהמפרט הכללי/  ג.

  .שילוט ותמרור"
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"עבודות  - 32 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-"עבודות - 51פרק  המפרט הכללי/  ד.
  .סימון כבישים"

  
 י"מעק - 33 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-"עבודות - 51פרק  המפרט הכללי/  ה.

  .וגדרות בטיחות"
  
-"הסדרי - 35 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-עבודות" - 51המפרט הכללי/ פרק   ו.

  .עבודה"-תנועה זמניים לבטיחות באתרי
  

  מסמכים ישימים נוספים וייחודיים לאביזרים השונים  51.34.01.06.03
  

  בנוסף לאמור לעיל, להלן מסמכים ישימים יחודיים לאביזרים השונים:
  

  148תמרור  -לקצה הדרך הכוונה -עמודוניקצה/-סמני  א.
  
  מסמכים מחייבים  )1

  
 - 11-ועמודי הכוונה /משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הבין

  .מפרט טכני
  
  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )2

  
 )2010מהדורה שלישית (יוני –מפרט טכני  11-וסמני קצה  )1(

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של החברה, בגרסתו  )2(
 העדכנית.

ת:                                     מפרטי התקנה של יצרנים כדוגמ )3(
Guiding You Safely On All Roads – Beilharz Delineators/ Germany 

הנחיות ותקנות להצבת סמני קצה של משרד התחבורה הגרמני  )4(
 .45פרק  20/8/68עדכון 

 -EN  12899 - 2007 : 3 תקן אירופאי )5(

)6( 1008 © PAL 2001 Symposium; Darmstadt University of Technology 

)7( Vehicle Headlights – A Change In BFG Policy From 1 March 2008  

  
  " של מחלפים ולהסדרי ניתוב נוספיםאףהבאזור "עמודונים גמישים   ב.

  
  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )1

  
  .UNE-135363תקן ספרדי:   )1(

  
ברת / ח Product Buletin 8850אור מסוג -למחזירי יצרנים-ימפרט  )2(

M3 איכות.-אור שווי-או למחזירי  
  
בדיקת יעילות התפקוד של עמודונים באזור האף של מחלפים/ פרופ'  )3(

-98/דו"ח מחקר מס' 115-170ש. הקרט, ד"ר ו. גיטלמן/פרויקט מס' 
  1998/המכון לחקר התחבורה/הטכניון/חיפה/ינואר 257

מעודכנת על פי לוח          (מהדורה2010)  תקנות והנחייות להצבת תמרורים 4(           
  בהוצאת משרד התחבורה 28.12.2010מיום  6956התמרורים בק"ת 
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  עמודונים גמישים למעברי חירום  ג.
  

  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )1
  
  .M3/ חברת  Product Builetin 8850אור מסוג -מפרט למחזירי  )1(

  
  מפרדת נתיבים גמישה  ד.

  
  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )1

  
מאמר: "מפרדה מחזירת אור לכביש"/שמואל הרשקוביץ/תנועה   )1(

  .1997ותחבורה/מאי 
  "KLEMMFIX /Curb System "LS -מפרט יצרן: גרמניה   )2(

  
  )LDSמערכת סימון אורכית (  .ה

  
  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )1

  
 - 2שהותקנו בכביש  LDSמדידות אפיונים פוטומטריים על פנלים   )1(

  .2003' ג'ורג'י בירנבאום/חיפה/נובמבר /אינגוכפר שמריה
  
  מפרט יצרן:  )2(

3M Scotchlite Linear Delineation System/Series 334/336/Oct. 2001 
  
עבור הכביש המשוקע  LDSאור מסוג -דעת בנושא מחזיר חוות  )3(

  .2004מחלף שמריהו/אינג' ליאור בר/ספטמבר  - 2בדרך מס' 
  
  סינוור-מונעי  .ו

  
  מחייביםמסמכים   )1

  
  פי תקן אירופי:-לע סנוור-הנחיות גרמניות להצבת מונעי  )1(

DIN EN 12676-1-2 
  
  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )2

  
  Anti-Glare Screen Systems/BEILHARZ/Germany מפרט יצרן:  )1(

  
  סלחנים לתמרוריםנתיקים/בסיס -עמודי  ז.

  
  מסמכים מחייבים  )1

 
NCHRP350 - National Cooperative Highway Research Report Number 350: 
"Recommended Procedures for the Safety Performance Evaluation of 
Highway Features". 

  
  
  מסמכים מנחיםרקע/-מסמכי  )2

  
  Break-Safe/TRANSPO/USA           מפרט יצרן:  )1(

  
  Safe-Hit Markers & Posts/Safe-Hit Corporation/USA   מפרט יצרן:  )2(
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  תמרור מואר  ח.

  
  מסמכים מחייבים  )1

  
  משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הוועדה הביןמסמכי   )1(

  
  "פרפרים" –מחזירי אור לסימון על מעקים   ט.

  
  מסמכים מחייבים  )1

  
  prEN12899-3תקן אירופאי     )1(

  
    DIN 12899-3 CLASS 2תקן אירופאי      )2(

  
  כללי -איכות -איכות והבטחת-בקרת  51.34.01.07

  
  כללי -איכות -בקרת  51.34.01.07.01

  
 איכות בביצוע הקבלן-"בקרת - 02פרק -"מוקדמות"/תת - 00ראו במפרט הכללי/פרק 

  ".במהלך ההקמה
  

  כללי -איכות -הבטחת  51.34.01.07.02
  

 איכות בביצוע הקבלן-"בקרת - 02פרק -"מוקדמות"/תת - 00ראו במפרט הכללי/פרק 
  ".החברהת האיכות של הבטחת ומערכ" - 02.11 סעיף/ "במהלך ההקמה 

  
  משנה שני: מפרט ביצוע-פרק  51.34.02

  
משנה זה אינן תחליף להוראות היצרנים של -ההוראות לביצוע/יישום בפרק  א.

  האביזרים השונים ועל הקבלן להכיר היטב הוראות אלה ולפעול גם לפיהן.
  

רק זה יש לתת עדיפות פ-בכל סתירה בין הוראות יצרן לבין הוראות פרק/תת  ב.
ושל הוועדה הבין  החברהלהוראות היצרן, בכפוף לאישורים מתאימים של 

משרדית להתקני תנועה ובטיחות להוראות אלו.  בהעדר אישור מתאים כאמור, 
  פרק זה.-יגברו הוראות פרק/תת

  
   הכוונה לקצה הדרך-יונעמודקצה/-סמני - 148תמרור   02.01.3451.

  
  סף-איתנ  51.34.02.01.01

  
" 1997האביזר חייב לעמוד בדרישות לוח התמרורים וב"תקנות והנחיות להצבת תמרורים 

ע"י הוועדה  יםאושרמ.  ייעשה שימוש רק במוצרים ןשל משרד התחבורה על עדכוניה
  החברה.וע"י  משרדית להתקני תנועה ובטיחות-הבין
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  לקצה הדרךהכוונה -יונעמודקצה/-סמנימבנה וממדים של   51.34.02.01.02
  

מטר בהתאם לאופן ההתקנה  1.7מ' ולא יעלה על  1.2-אורך העמוד לא יפחת מ .א
  הנדרש.

  צורת החתך תהיה אחידה בכל ההתקנות. .ב

  מ"מ. 3 -עובי דופן עמוד ההתקן לא יקטן מ .ג

ס"מ או כפי שייקבע  80לאחר ההתקנה יהיה גובה ראש העמוד מעל פני המיסעה  .ד
  עת מנהל הפרויקט.במפרט הטכני המיוחד או לפי קבי

  ס"מ. 15ס"מ ולא יעלה על  10-רוחב העמוד בניצב לכביש לא יפחת מ .ה

ס"מ  18 .לכוון המיסעה °45בראש סמן הקצה משולש לבן קטום מוטה בזווית  .ו
  ס"מ ועליו מותקנים מחזירי אור. 25מתחתיו רקע שחור חסר ברק באורך 

 בשעות הלילה:שונה המשמשים להבלטה לסמן הקצה שני צדדים בעלי חזות  .ז

ס"מ.         5×15מחזיר אור בצורה מלבנית במידות  –עבור צד ימין של הדרך  )1

 סמ"ר לפחות). 75גובה =  ×(רוחב 

ס"מ.           8שני מחזירי אור בצורת עיגול בקוטר  –עבור צד שמאל של הדרך  )2
סמ"ר לכל אחד. המרחק בין  50-שטח פני מחזיר האור לא יפחת מ

 חת ממחצית קוטרם.העיגולים לא יפ

ס"מ מעל פני  62מערכת החזרת האור תמוקם במרכז הרקע השחור ובגובה מרכז  .ח
 המיסעה.

 מציג חתך טיפוסי להצבת עמודי הכוונה לקצה הדרך. 51.34.02.01איור מס'  .ט

   
  148תמרור חתך טיפוסי להצבת עמודי הכוונה לקצה הדרך,  - 51.34.02.01איור מס' 

  
  חומרים ודרישות נוספות יסוג  51.34.02.01.03

  
סמן הקצה יהיה בצבע לבן ויעמוד בדרישות הוועדה הבין משרדית לבחינת התקני  .א

 .החברהתנועה ובטיחות ושל 
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הכוונה תהיה עמידות בפני פגעי טבע כגון: רוח, גשם, כפור, -קצה/עמודון-לסמן .ב
 חול וכו'.-שלג, קיפאון, שמש, חום, קרינה אולטרה סגולית, סופות

, או יחזור רכב בעמוד ההכוונה, העמודון יתנתק מהקרקע-יעה של כליבעת פג .ג
 / קצה-של סמן סטייתו. יש צורך בהחזרתו למקומו לאחר פגיעה. למצבו הקודם

פגיעות.  10את עמידתו לאורך של  ממצבו ההתחלתי, מאפשרת הכוונה – עמודון
 הפלתו לא תגרום פגיעה לרכב או לנוסעיו.

 

  רות האור:דרישות מהיחידות מחזי .ד

 יעשה שימוש בגוון לבן. ניתן להשתמש בכתום באתרי עבודה. )1

  צבע הפנלים בשני הצדדים יהיה זהה. )2

/ תת 51ערכי החזר האור המזעריים יתאימו למוגדר במפרט הכללי פרק  )3
לתקן ישראלי  ,לתקנים לאומיים ,"עבודות שילוט ותמרור" -31פרק 
2247 .  

  מאפיינים אופטיים יציבים: )4

, 2247ת"י לפי  – 3דרגה  החזר ותהאופטיות תהיינה בעלהיחידות  )1(
בהוצאת  148. (בניגוד לרשום במפרט הטכני לסמני קצה 1.1חלק 

. קיימת אפשרות לספק באשור )3.4משרד התחבורה, סעיף 
לפי ת"י  3 –מיוחד ציפוי שאינו מסוג יריעות, אולם יעמוד בדרגה 

2247. 

, חלק 2247של ת"י  כרומטיותהצבעים והקואורדינאטות לפי ה )2(
. היחידות האופטיות חייבות להיות מוצמדות בצורה יציבה, 1.1

 עפ"י הוראות היצרן.

בהיעדר בדיקות ניתן לערוך מדידות באתר ההתקנה כאשר המדד הוא  )5
של הרכיב והניגוד שבין הצבע מחזיר  'Rהחזרי האור מהיחידה האופטית 

  האור לבין הצבע השחור.

 ת ושיטות ביצוע למחזור ההתקן.על הקבלן להציג הוראו .ה
  

  שיטות יישום/ביצוע  51.34.02.01.04
  

  הקבלן יקבל תכניות מפורטות להצבת סמני הקצה. .א

הקבלן יסמן את מיקום סמני הקצה באמצעות סימוני צבע בולטים נקודתיים ע"ג  .ב
האספלט לפני הצבת היחידות באתר. באחריות המפקח לאשר הצבת היחידות 

 .לפני ההתקנה בפועל

  כל סמני הקצה המותקנים בשטח יהיו מאותו דגם. .ג

  ס"מ. 80 :גובה קצה הסמן מעל פני המיסעה .ד

 צלע הבסיס של ההתקן תוצב במקביל לדרך. .ה

  ס"מ מהקו הצהוב. 50-במרחק שלא יקטן מ נויותק סמני הקצה .ו

 ס"מ.± 2סטייה מותרת ברום העליון של עמוד הסמן:  .ז

תך סמן הקצה מופנה לכיוון הכביש סמני הקצה יותקנו כך שקודקוד המשולש בח .ח
 לקבלת החזר אור מרבי. ,ובסיס המשולש מקביל לקו השול
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להישאר  ולאחר הפגיעה בומבסיסו,  קעל ההתקן להישאר במקומו, לא להינת .ט
 ס"מ ביחס לפני המיסעה.   80מעלות ובגובה של  90יציב בזוית של 

  ביסוס סמן הקצה יעשה לפי הנחיות היצרן ומתכנן הדרך. .י

התקנה מעל מעקה בטיחות פלדה, בטון או עץ, תיעשה בעזרת התקן יעודי לסוג  .יא
 ודגם המעקה עם התקן המסופק ומאושר ע"י היצרן.

 
  תיעודו איכות-בקרת  51.34.02.01.05

  
אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמידות החומר  על הקבלן להציג תעודות  א.

בתנאי האקלים הנדרשים,  שנים מיום ההתקנה בשטח, חמשוהאביזרים למשך 
  .כולל כל האביזרים המסופקים ומחזירי האור

  
משרדית להתקני תנועה ובטיחות, -על הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הבין  ב.

  .הכוונה-קצה/עמודוני-סמניידי הוועדה עבור -אם נדרש אישור כזה על
  
  מן:תהיינה כדלק סמני הקצהאיכות של  –הבדיקות הנדרשות לבקרת   ג.
  

 לפי הפירוט הבא: ותיחידות לבדיק 3מכל מדגם של סמני קצה יילקחו  )1

תבוצע בדיקה  – יחידות 100מותקנות במסגרת הפרויקט עד כאשר  )2
  להלן. , ה'ד' , לפי האמור בסעיפיםחזותית ובדיקת שרידות בשטח

תבוצע בדיקה  – ידותיח 100כאשר מותקנות במסגרת הפרויקט מעל  )3
ת לפי האמור בסעיף ופוטומטרי ותת בשטח ובדיקחזותית, בדיקת שרידו

 להלן. , ו'ה'ד', 
 

  בדיקה חזותית תכלול:  ד.
  

וידוא כי סמני הקצה עומדים במידות המצוינות במפרט היצרן (רוחב,  )1
 אורך וגובה)

וידוא שאין על פני סמני הקצה פגמי יצור או פגמים בשל אריזה והובלה  )2
 לקויה.

 ים, כגון:יבוצע רישום מפורט של כל הפגמ )3

 סדקים או שברים בגוף סמן הקצה )1(

 יחידות החזר אור שרוטות או סדוקות )2(

 יחידות החזר אור רופפות או חסרות )3(

המדגם ייחשב לעובר כאשר לכל היותר ביחידה אחת התגלו פגמי ייצור  )4
יחידות פגומות או יותר, ייפסל המדגם  2ו/או אי התאמה במידות. התגלו 

 כולו. 
  :את המרכיבים הבאים תכלול יח', 3, למדגם של חבדיקת שרידות בשט  ה.
  

  .פעמים 10 - הקצה ניסמ דריכת רכב של )1(

 ה.כלאחר הדרי ,הקצה למצב אנכי וידוא חזרת סמני )2(

 ה.כלאחר הדרי ,הקצה נישל סמ תהפיזי וידוא תקינותם )3(
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 וידוא יציבות סמני הקצה, לאחר הדריכה, וביסוסם במבנה הכביש. )4(

 ה.כלאחר הדרי ,יחידות החזר האורשל  תהפיזי וידוא תקינותן )5(

מהמדגם לא יחידה אחת מדגם ייחשב לעובר כאשר לכל היותר, ה )6(
  עמדה באחת מהדרישות שלעיל.

  
 –בדיקה מעבדתית של עמידה בדרישות פוטומטריות  בדיקה פוטומטרית תכלול  ו.

  גוונים והחזרי אור לפי מפרט היצרן לסמני הקצה. –קואורדינאטות 
  

עובר כאשר לכל היותר באחד מסמני הקצה במדגם המדגם ייחשב ל )1
מדרישת העוצמה המזערית להחזר  10%התגלתה אי התאמה של עד 

 האור.
" טופס רשימת תיוג לבקרה"בקרת איכות לסמני הקצה לאחר התקנה תעשה ע"פ   ז.

  המופיע בעמוד הבא. 
  
  כל הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן.  .ח
  
  סימול וסימון ההתקן   .ט
  

   חומר יהיו בכתובית מזהה המוטבעת במבנה.היצרן וסוג ה שם )1

 שנים מיום הייצור. 2-לא יותקן התקן שמועד התקנתו גדול מ )2
    עדות  -הכוונה יגיש הקבלן תוכניות-קצה/עמודוני-בסיום ההתקנה של סמני  .י

")As Made" של התחום בו הם מותקנים במתכונת דיגיטלית, בפורמט שיימסר (
י מנהל הפרויקט, ועל גבי התוכניות שנמסרו לו.  תחום המיקום של לקבלן על יד

הכוונה ומספר -קצה/עמודוני-העמודים יוגדר ע"י קואורדינטות מדויקות של סמני
  העמודים שהותקנו. כמו כן, יצורף צילום דיגיטלי של מיקום העמודים.
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  148סמן קצה  -טופס רשימת תיוג לבקרה 

   
      

  תאריך  תפקיד  מבצע הבדיקה
  

          
  מועד ההתקנה או תיקון אחרון  אורך קטע (מ')  עד ק"מ  מק"מ  יש מספר  כ

  
    סוג ודגם ההתקן :

  
  סמן:

  
   תקין  

X לקוי  
  

  פרטי מיקום ההתקנה (מחק את המיותר):
  

  התקנה בישורת:
  

  סוג הקרקע  : חולית , מילוי, סלעית, בקידוח, מעל מעקה בטיחות, מעל קיר.  
    ס"מ)± 2ס"מ ( 80המיסעה  גובה מעל פני  
  מעלות ביחס לפני המיסעה. 90-עמוד הסמן מותקן ב  
  גב היחידה במקביל לסימוני האורך של המיסעה (קוו צהוב / לבן).  
  בהתאם לטבלת ההנחיות – מ' 25מ' /  50מרחק התקנה בין היחידות   
  מלבנים –מחזירי האור בצד ימין של הדרך   
  עיגולים 2 -ל של הדרך מחזירי האור ב צד שמא  

    הערות:
    

  רדיוס אופקי / אופקי אנכי. מידת הרדיוס:___________ -התקנה ברדיוס 
         
  סוג הקרקע : חולית , מילוי, סלעית, בקידוח, מעל מעקה בטיחות, מעל קיר .  
  ס"מ. 80גובה מעל פני המיסעה   
  מעלות ביחס לפני המיסעה. 90-עמוד הסמן מותקן ב  
  י האורך של המיסעה (קוו צהוב / לבן).  במקביל לסימו  גב היחידה  
  מרחק התקנה לפי תכניות מאושרות  
  מלבנים –מחזירי האור בצד ימין של הדרך   
  עיגולים 2 -מחזירי האור ב צד שמאל של הדרך   
  נימימוצב בין כל שני סמנים ברדיוס החיצוני, סמן אחד ברדיוס הפ – מטר 100 -רדיוס קטן מ  
  מוצבים סמנים במקביל משני צידי הדרך ברדיוס החיצוני והפנימי – מטר 100 -רדיוס גדול מ   

    הערות:
  

    הערות וסיכום:
    
    

  
  חתימת נציג הקבלן: ______________                                 חתימת מנהל הפרויקט: ______________



  
  עמודים 54מתוך  22 פרעמוד מס

  

_______________________________________________________________________________22  

  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  רויקטהנחיות למנהל הפ   51.34.02.01.06
  

"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.
  .הפרויקט"

  
  :)51.34.01איור גם  ועל מנהל הפרויקט לוודא כי (רא  ב.

  
לקצה הדרך שיונחו לאורך התוואי סמני הקצה/עמודוני ההכוונה כל   )1

זה ובהוראות של "תקנות  פרק-תת/פרקב תפורטוהמיעמדו בדרישות 
", יהיו מאושרים לשימוש ע"י הוועדה 1997חיות להצבת תמרורים והנ

משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות וקיימת עבור מחזירי האור -הבין
  שנים מיום הצבתם. לחמשאחריות תקפה  תעודת

  
קיימת תעודה, כגון תעודת משלוח או חשבונית, המעידה כי ההתקן סופק   )2

ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת ע"י הספק המורשה לאספקת ההתקן 
 התקני תנועה ובטיחות.  

  
  התכנון והמפרט. האביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישות  )3
  
פי  הונחו במרווחים הנכונים עלסמני הקצה/עמודוני ההכוונה כל   )4

  התוכניות, תוך התחשבות בעקומים אופקיים ואנכיים.
  
-כך שקודקוד המשולש בחתך סמןהונחו סמני הקצה/עמודוני ההכוונה   )5

קצה מופנה לכיוון הכביש ובסיס המשולש מקביל לקו השול לקבלת החזר 
  אור מרבי.

  
 .התקןמחזירי האור מחוזקים בצורה יציבה ומושלמת ל )6

  
, ובכפוף למפרט המוצר התקנת בסיס ההתקן בהתאם להוראות היצרן )7

 המאושר של החברה.
  

  מחירים ותכולתאופני מדידה   51.34.02.01.07
  

  מדידה  א.
  

  .היה לפי יחידת אביזר שהותקן באתרמדידה ת
  

  תכולת המחירים  ב.
  
מחיר היחידה כולל את אספקת האביזר, הובלתו וכל הוצאות העבודה   )1

  .כנדרש במסמכי ההסכםלהתקנת האביזר בשטח 
  
מחירי היחידה יהיו קבועים לכל סוגי העיגון.  לא ישולמו תוספות כספיות   )2

ריגות של התקנות בעומקי ביסוס שונים ועבור התקנות על אביזרי בגין ח
  בטיחות.-ידרך כגון מעק

  
  

  ולהסדרי ניתוב נוספים )Gore Areaעמודונים גמישים באזורי "אף המחלף" (  02.02.3451.
  

  סף-תנאי  51.34.02.02.01
  

 חותמשרדית להתקני תנועה ובטי-ייעשה שימוש רק במוצרים שאושרו ע"י הוועדה הבין
   החברה.וע"י 
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
  עמודונים גמישים באזורי "אף המחלף" ולהסדרי ניתוב נוספיםמבנה וממדים של   51.34.02.02.02

  
  ס"מ. 25-20קוטר בס"מ ו 80-70צורת העמודון הגמיש היא גליל בגובה   א.
  

 -תנועה קבועים, שחור/כתום באתרי צבע העמודונים יהיה שחור/לבן בהסדרי  ב.
ה בביצוע מעקף (הצבע הכתום יהיה פלואורסצנטי) עבודה לאורך המפרד

  ניתוב לתחבורה ציבורית. ושחור/צהוב עבור הסדרי
  
אור ברוחב -בכל עמודון יהיו שני שקעים טבעתיים שבתוכם תודבק יריעה מחזירת  ג.

  .± 5%סטייה מותרת למידה זו לא תעלה על   מגובהו. 13%
  

פעמים  שלושמהקרקע יהיה מרחק החלק התחתון של מחזיר האור התחתון   ד.
  רוחבו.

  
  יריעה מחזירת האור תיושם על גבי העמודון ע"י היצרן המקורי שלו בלבד.ה  ה.
  

  
  ממדים של עמודונים גמישים: 51.34.02.02איור מס' 

  

  
  עמודונים גמישים: 51.34.02.03איור מס' 
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  חומרים ודרישות נוספות יסוג  51.34.02.02.03
  

 - 51כמוגדר במפרט הכללי/פרק , 3תהיינה מדרגה  אור-יריעות מחזירות  א.
"עבודות שילוט ותמרור"  - 51.31פרק -תנועה"/תת-הנדסת -סלילה -"עבודות

  .החברהידי -ומאושרות על
  

פני פגעי טבע כגון: רוח, גשם, כפור, שלג, שמש, חום, בלעמודון תהיה עמידות   ב.
  +.c°60ועד  -c°10וכו', בטווח טמפרטורות של   חול-, סופותUVקרינה 

  
רכב  גיעתפ, כך שלאחר יתים עם "זיכרון" למצב ההתחלהעמודונים יהיו גמיש  ג.

  .מכל סוג יחזרו למצבם התקין
  
  

  שיטות יישום/ביצוע  51.34.02.02.04
  

 העמודונים יוצבו במרחקים הנתונים בתוכניות ו/או במפרט הטכני המיוחד  א.
  .)המשנה העוסק בהנחיות למתכנן בהתבסס על הנדרש בפרק(

  
כל המדידות והסימונים לצורך ביצוע העבודה ולאופן הצבתם על הקבלן לבצע את   ב.

של העמודונים בשטח לפי התוכניות ו/או המפרט הטכני המיוחד, כולל הכנת 
השטח להתקנת העמודונים ופירוק עמודונים קיימים ישנים (על כל אביזריהם) 

  לפי הצורך והעניין.
  
  עבודה יהיו זהים.-כל העמודונים הגמישים המותקנים באתר  ג.
  

  המיועדים להתקנה.והעבודות האביזרים הפריטים, ספק את כל להקבלן על   ד.
  
  התקנת עמודונים גמישים:  .ה

  
 ב"אף המחלף" התקנת העמודים תתבצע לאורך החלק האחורי של האף.  )1

ביזרים ומסומן החלק הראשון של "אזור אף המחלף" יישאר נקי מא
  בלבד. 14-בסימון ד

  
: בהעדר הנחיות היצרן, ובהעדר קביעה אחרת יהיה כדלקמן אופן הביצוע  )2

מ"מ  22תתבצע ע"י קידוח בשכבות האספלט בקוטר  ניםהתקנת העמודו
בר  5מ"מ.  יש לנקות את הקדח עם לחץ אויר של  160 – 155לעומק של 

 , או שווה ערך.ATA 2004לפחות. לקדחים יש להזריק אפוקסי מסוג 
או שווה , TSM A22x155לאחר הזרקת האפוקסי, יש להבריג מיתד מסוג

ערך, עד שראש המיתד יימצא במפלס האספלט.  את בסיס העמודונים יש 
  או שווה ערך, למיתדים., 16x40 IMלחבר עם ברגים מסוג 

  
הקבוע את ההתקנה יש לבצע ע"י חיבור מבסיס העמודון, כשרכיב העיגון   )3

.  כך, במקרה , בהתאם לפרוט בהנחיות היצרן/ספקשלו עובר דרך בסיסו
של תלישה, שבירה או עיוות, לא יהווה העמודון סכנה לתנועה עקב 

  תלישתו או עקב רכיב העיגון הנשאר בכביש.
  
  להלן. 51.34.02.04מס' איור באופן הצבת עמודונים ב"אף המחלף" מוצג   )4
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
  : אופן הצבת העמודונים ב"אף המחלף"51.34.02.04איור מס' 

  
  תיעודו איכות-בקרת  51.34.02.02.05

  
אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמידות החומר  על הקבלן להציג תעודות  א.

בתנאי האקלים הנדרשים,  שנים מיום ההתקנה בשטח, חמשוהאביזרים למשך 
  כולל כל האביזרים המסופקים ומחזירי האור.

  
משרדית להתקני תנועה ובטיחות, -הציג אישור דגם של הוועדה הביןעל הקבלן ל  ב.

  ידי הוועדה עבור העמודונים.-אם נדרש אישור כזה על
  
 3יילקח מדגם של עמודונים או יותר,  40כאשר במסגרת הפרויקט מותקנים   ג.

רכב" -תכהבדיקה הנדרשת היא ניסוי "דרי. לצורך בדיקה לאישור המוצר ידותיח
 ימצא צורךילא רצופות מוצלחות, שמתוכן פעמים  10ההתקנה  שייעשה בשטח

הבדיקה תבוצע על פסילה אחת דיה לפסול את המוצר לשימוש.  כלשהי.  פסילהב
  חשבון הקבלן.

  
יצור (חודש ושנה) ולוגו של יבגוף העמודונים יוטבע שם היצרן או לוגו, מועד ה  ד.

  תן למחיקה., באמצעות צבע והטבעה חמה ובאופן שאינו ניהחברה
  

") של התחום בו As Madeעדות ("-בסיום התקנת העמודונים יגיש הקבלן תוכניות  ה.
במתכונת דיגיטלית, בפורמט שיימסר לקבלן על ידי מנהל הפרויקט, הם מותקנים 

חום המיקום של העמודונים יוגדר ע"י תועל גבי התוכניות שנמסרו לו. 
 ,ספר העמודונים שהותקנו. כמו כןקואורדינטות מדויקות של עמודוני הקצה ומ

  יצורף צילום דיגיטלי של מיקום העמודונים.
  

  הנחיות למנהל הפרויקט   51.34.02.02.06
  

"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.
  הפרויקט".

  
  :)51.34.05מס' גם איור  ראו( כיעל מנהל הפרויקט לוודא   ב.

  
פרק זה, -הגמישים יעמדו בדרישות המפורטות בפרק/תת כל העמודונים  )1

משרדית לבחינת התקני תנועה -יהיו מאושרים לשימוש ע"י הוועדה הבין
ובטיחות וקיימת עבור מחזירי האור תעודת אחריות תקפה לחמש שנים 

  מיום הצבתם.
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  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
קיימת תעודה, כגון תעודת משלוח או חשבונית, המעידה כי ההתקן סופק  )2

מורשה לאספקת ההתקן ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת ע"י הספק ה
 התקני תנועה ובטיחות.  

 
אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים לחמש שנים -קיימת תעודת )3

 מיום התקנתם בשטח.
  

") As Madeעדות ("-לאחר סיום התקנת העמודונים הגיש הקבלן תוכניות )4
 של התחום בו הם הותקנו, במתכונת דיגיטלית.

  
  התכנון והמפרט. ביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישותהא  )5
  
  פי התוכניות.במרווחים הנכונים על תקנו הו העמודונים הגמישיםכל   )6
  
 .יםסדוק ואינם מחזירי האור מחוזקים בצורה יציבה ומושלמת להתקן )7

  
 בהתאם להוראות היצרן.  העמודונים הגמישיםהתקנת  )8

 
  כולת מחיריםותאופני מדידה   51.34.02.02.07

  מדידה  א.
  

  מדידה תהיה לפי יחידת אביזר שהותקן בשטח.
  

  תכולת המחירים  ב.
  
מחיר היחידה כולל את אספקת האביזר, הובלתו, הסדרי תנועה לאבטחת   )1

כנדרש ביצוע העבודה וכל ההוצאות הנדרשות לעבודה ולהתקנתו בשטח 
  .במסמכי ההסכם

  
  ך מחיר היחידה.הכנת השטח להתקנת האביזר תיכלל בתו  )2

  
  ביטחון-עמודונים גמישים במעברים לרכב  51.34.02.03

  
  סף-תנאי  51.34.02.03.01

  
משרדית להתקני -השימוש בעמודונים גמישים ייעשה רק במוצר שאושר ע"י הוועדה הבין

  .החברהוע"י  תנועה ובטיחות
  

  ביטחון-עמודונים גמישים במעברים לרכבמבנה וממדים של   51.34.02.03.02
  

 10-8וקוטרו  מעל פני הקרקע ס"מ 75-70צורת העמודון הגמיש היא גליל בגובה   א.
  ס"מ. 25-20ס"מ. קוטר בסיס העמודון 

  
  צבע העמודונים יהיה שחור לבן.  ב.
  
  אור.-בכל עמודון יהיו שלושה שקעים טבעתיים בתוכם תודבק יריעה מחזירת  ג.
  

  ס"מ. 4הם ס"מ והמרווח ביני 6רוחב מחזירי האור יהיה   ד.
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  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

ייקבע  ,משרדית להתקני תנועה ובטיחות-סמך הנחיות של הוועדה הבין-על  ה.
 ,המיוחד השטח הכולל של מחזירי האור הנראה לנוהגים בדרךבמפרט הטכני 

  כאחוז מהשטח הנראה הכולל של העמודון.
  

  ודרישות נוספות חומרים סוגי  51.34.02.03.03
  

תתאמנה לתקן הישראלי איכות,  או שווה D.G אור תהיינה מסוג-יריעות מחזירות  א.
ותהיינה  ,אור-תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי 1.1חלק  2247ת"י 

  .החברהוע"י  להתקני תנועה ובטיחותמשרדית -מאושרות ע"י הוועדה הבין
  

פני פגעי טבע כגון: רוח, גשם, כפור, שלג, קיפאון, שמש, בלעמודון תהיה עמידות   ב.

ועד  -c°10חול וכו', בטווח טמפרטורות של -אולטרה סגולית, סופות חום, קרינה

c°60.+  
  
רכב  פגיעתי, כך שלאחר תהעמודונים יהיו גמישים עם "זיכרון" למצב ההתחל  ג.

  מכל סוג יחזרו למצבם התקין.
  

  שיטות יישום/ביצוע  51.34.02.03.04
  

הטכני המיוחד, העמודונים יוצבו במרחקים הנתונים בתוכניות ו/או במפרט   א.
  המשנה העוסק בהנחיות למתכנן. בהתבסס על הנדרש בפרק

  
על הקבלן לבצע את כל המדידות והסימונים לצורך ביצוע העבודה ולאופן הצבתם   ב.

של העמודונים בשטח לפי התוכניות ו/או המפרט הטכני המיוחד, כולל הכנת 
ל כל אביזריהם) השטח להתקנת העמודונים ופירוק עמודונים קיימים ישנים (ע

  לפי הצורך והעניין.
  
  התקנת האביזר תעשה ע"פ הוראות היצרן.  ג.
  
על הקבלן לספק את כל האביזרים המיועדים להתקנה, כולל כל פרטי ההתקנה   .ד

  והביצוע.
  

    : בהעדר הנחיות היצרן, ובהעדר קביעה אחרת יהיה כדלקמן אופן הביצוע  ה)
מ"מ לעומק  22בשכבות האספלט בקוטר התקנת העמודונים תתבצע ע"י קידוח 

בר לפחות. לקדחים  5מ"מ.  יש לנקות את הקדח עם לחץ אויר של  160 – 155של 
, או שווה ערך. לאחר הזרקת האפוקסי, יש ATA 2004יש להזריק אפוקסי מסוג 

, או שווה ערך, עד שראש המיתד יימצא במפלס TSM A22x155להבריג מיתד מסוג
או שווה ערך,  ,16x40 IMהעמודונים יש לחבר עם ברגים מסוג האספלט.  את בסיס 

  למיתדים.
  
של ברגים מקוריים  באמצעותאת ההתקנה יש לבצע ע"י חיבור מבסיס העמודון   .ו

.  כך, במקרה של תלישה, שבירה או עיוות, לא יהווה העמודון סכנה לתנועה היצרן
  עקב תלישתו או עקב רכיב העיגון הנשאר בכביש.

  
על הקבלן  ,או בשטחי מילוי בשטח שאינו סלול ,עת התקנה על קרקע טבעיתב  .ז

בעובי  20-לצקת בטון רזה מסוג ביש מעליה  .לבצע חפירה של הקרקע והידוקה
במידות  30-ג בובטון מסיסוד ס"מ. על שכבת הבטון הרזה יש לצקת  5 של

60x40x40 8חישוקי  4יסוד הבטון יכלול זיון פלדה הכולל . ס"מφ  30במידות x 
על יציקת בטון זו יותקנו ס"מ.  50באורך  12φמוטות פינתיים אנכיים  4-ס"מ, ו 30

  העמודונים כאמור.
  
  .51.34.02.05מס' איור בבמעברים לרכב ביטחון מוצג גמישים אופן הצבת עמודונים   .ח
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  ביטחון-במעברים לרכב אופן הצבת עמודונים גמישים : 51.34.02.05איור מס' 

  
  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.03.05

  
  עמודונים גמישים  א.

  
אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמידות  ציג תעודותלההקבלן על   )1

שנים מיום התקנתם  חמשהחומר בתנאים הנדרשים שפורטו למשך 
  בשטח, כולל כל האביזרים המסופקים ומחזירי האור.

  
משרדית להתקני תנועה -יןעל הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הב  )2

  ידי הוועדה עבור העמודונים.-ובטיחות, אם נדרש אישור כזה על
  
יחידות לצורך בדיקה לאישור המוצר.  3מכל משלוח יילקח מדגם של   )3

 10רכב" שייעשה בשטח ההתקנה -הבדיקה הנדרשת היא ניסוי "דריכת
. פעמים רצופות מוצלחות, שמתוכן לא יימצא צורך בפסילה כלשהי

פסילה אחת דיה לפסול את המוצר לשימוש.  הבדיקה תבוצע על חשבון 
  הקבלן.

  
בגוף העמודונים יוטבע שם היצרן או לוגו, מועד היצור (חודש ושנה) ולוגו   )4

  , באמצעות צבע והטבעה חמה ובאופן שאינו ניתן למחיקה.החברהשל 
  

של התחום בו  ")As Madeעדות ("-בסיום התקנת העמודים יגיש הקבלן תוכניות )5
במתכונת דיגיטלית, בפורמט שיימסר לקבלן על ידי מנהל הם מותקנים 

ועל גבי התוכניות שנמסרו לו. תחום המיקום של העמודים יוגדר ע"י הפרויקט, 
 ,מדויקות של עמודי הקצה ומספר העמודים שהותקנו.  כמו כן תקואורדינאטו

  יצורף צילום דיגיטלי של מיקום העמודים.
  
  



  
  עמודים 54מתוך  29 פרעמוד מס

  

_______________________________________________________________________________29  

  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד
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  עבודות בטון  ב.
  

"עבודות בטון  - 02כל עבודות הבטון באתר יבוצעו לפי המפרט הכללי/פרק 
בתנאי  30-"עבודות בטון יצוק באתר" כמוגדר לגבי ב - 01 פרק-תתבאתר"/

  .חשיפה מחמירים
  

  הנחיות למנהל הפרויקט   51.34.02.03.06
  

מנהל "הנחיות ל - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.
  הפרויקט".

  
  על מנהל הפרויקט לוודא כי:  ב.

  
פרק זה, -כל העמודונים הגמישים יעמדו בדרישות המפורטות בפרק/תת )1

משרדית לבחינת התקני תנועה -יהיו מאושרים לשימוש ע"י הוועדה הבין
ובטיחות וקיימת עבור מחזירי האור תעודת אחריות תקפה לחמש שנים 

  מיום הצבתם.
  
ון תעודת משלוח או חשבונית, המעידה כי ההתקן סופק קיימת תעודה, כג )2

ע"י הספק המורשה לאספקת ההתקן ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת 
 התקני תנועה ובטיחות.  

 
אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים לחמש שנים -קיימת תעודת )3

 מיום התקנתם בשטח.
 

") As Made"עדות (-לאחר סיום התקנת העמודונים הגיש הקבלן תוכניות )4
 של התחום בו הם הותקנו, במתכונת דיגיטלית.

 
  האביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישות התכנון והמפרט. )5

  
  כל העמודונים הגמישים הותקנו במרווחים הנכונים על פי התוכניות. )6

  
 מחזירי האור מחוזקים בצורה יציבה ומושלמת להתקן ואינן סדוקות. )7

  
 בהתאם להוראות היצרן. התקנת העמודונים הגמישים  )8

  
  ותכולת מחיריםאופני מדידה    51.34.02.03.07

  
  מדידה  א.

  
יסוד ההתקנה. עבור לרבות מדידה תהיה לפי יחידת אביזר שהותקן בשטח ה

  .ישולם בנפרד ס"מ 40x40x60במידות  30-הבטון ב
  

  תכולת המחירים  ב.
  
ועה לאבטחת מחיר היחידה כולל את אספקת האביזר, הובלתו, הסדרי תנ  )1

כנדרש ביצוע העבודה וכל ההוצאות הנדרשות לעבודה ולהתקנתו בשטח 
  .במסמכי ההסכם

  



  
  עמודים 54מתוך  30 פרעמוד מס

  

_______________________________________________________________________________30  

  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

יסוד הבטון במידות בטון יתווסף מחיר  בהתקנה שתבוצע על יציקת  )2
40x40x60 ו/או במפרט הטכני המאושרות  לפי התרשים בתוכניות ס"מ

 ,חפירה למבנהיכלול את כל העבודות הנלוות, הכוללות ש , מחירהמיוחד
הידוק הקרקע, בטון רזה, פלדת הזיון, יציקת שכבה של בטון רזה, יציקת 

  , אשפרה וכל הקשור בהסדרי התנועה לאבטחת ביצוע העבודה.30-בטון ב
  
  

  מפרדת נתיבים גמישה  51.34.02.04
  

  סף-תנאי  51.34.02.04.01
  

משרדית -הבין השימוש במפרדת נתיבים גמישה ייעשה רק במוצר שאושר ע"י הוועדה
  .החברהוע"י  להתקני תנועה ובטיחות

  
  מפרדת נתיבים גמישהמבנה וממדים של   51.34.02.04.02

  
  רוחב המפרדה צר והיא עשויה מגומי ממוחזר קשה.  א.
  

  המפרדה מורכבת מרכיבי בסיס:  ב.
  
ס"מ וגובה  25-ס"מ, רוחבם כ 112-אורך הרכיבים של אבן השפה כ  )1

  ס"מ. 9.0-המפרדה כ
  
עבודה ייצבע -באתרי ייצבע בקו שחור/לבן.ולכן  3-הוא ובסיס המפרדה   )2

  הבסיס כתום/שחור ובנת"צים שחור/צהוב.
  
אור לסימון כבישים ("עיני -מחזירי סימון-כפתורי וותקניעל בסיס המפרדה   ג.

המפרט יחידות של "עיני חתול" בהתאם להנחיות  14בכל רכיב  חתול").
"עבודות סימון  - 32 פרק-תתתנועה"/-הנדסת -סלילה -עבודות" - 51 פרקהכללי/

  .כבישים"
  

בצבעים שחור/לבן עם יחידות  403 על בסיס המפרדה יותקנו סמנים אנכיים  ד.
  .שייקבעו בתוכניות ו/או במפרט הטכני המיוחד בממדים, D.Gאור מסוג   -החזר

  
  .יבים גמישהשל מפרדת נתלהצבה עקרוני  מציג תרשים 51.34.02.06מס'  איור  ה.
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  הצבה של מפרדה גמישהתצורות : 51.34.02.06איור מס' 

  
  ביצועשיטות יישום/  51.34.02.04.03

  
מפרדת הנתיבים הגמישה מיועדת להתקנה על משטח אספלט ישר או על משטח   א.

  בטון. יש לדאוג לניקוי משטח רטוב לפני ההתקנה.
  

ה הקיצוני מסוג "זכר" ולאחר החיבור של בסיס המפרדה מתחיל מרכיב אבן השפ  ב.
מכן מחברים את הרכיבים מסוג "נקבה" ע"י חיבור בורג ואום.  בקצה הרחוק 
יונח שוב רכיב בסיס קצה מסוג "זכר". חובה להשתמש ברכיב בסיס מקורי 

  רכב.-שפה אחרים מסוכנים לפגיעת כלי-מכיוון שרכיבי אבן
  
צרן המותאמים לסוג רכיב הברגים המשמשים לחיבור הם ברגים מקוריים מהי  ג.

  הבסיס.
  

אלא אם מוגדר אחרת במסמכי ההסכם  לקבע את המפרדה למיסעהככלל יש   ד.
ברגים  תשפה קיימים חורים המיועדים לקידוח ולהחדר-. בכל רכיב אבןהאחרים
  למיסעה.
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המפרדה בנויה כך שמים יוכלו לעבור מתחת לרכיב הבסיס. אם יש צורך בערוצי   ה.
ס"מ ולהשתמש  20-10ש ליצור הפסקות ברצף המפרדה ברוחב של זרימה למים, י

בפרטי קצה מתאימים. בשלב תכנון המערכת יש להביא בחשבון שהתקנת ערוצי 
  זרימה רבים גורמת להחלשת המערכת.

  
אור ("עיני חתול") בצורת -סימון מחזירי-השפה יותקנו כפתורי על רכיבי אבני  ו.

  ים לכך ברכיבים.קשת המוחדרים לתוך חורים המיועד
  
מתקינים לאחר שמפרדת אבני השפה מונחת במקומה.  403את הסמנים האנכיים   ז.

  יוצבו לפי המרחקים הבאים: 403הסמנים האנכיים 
  
  מ'; 5.0כל   -      מ' הראשונים 20-ב  )1
  
  מ'; 8.0כל   -  מ' הראשונים 60לבין  20בין   )2
  
  מ'. 10.0כל   -    מ' הראשונים 60מעל   )3

  
  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.04.04

  
אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמידות החומר  על הקבלן להציג תעודות  א.

בתנאי האקלים הנדרשים, שנים מיום ההתקנה בשטח,  חמשוהאביזרים למשך 
  כולל כל האביזרים המסופקים.

  
ת, משרדית להתקני תנועה ובטיחו-על הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הבין  ב.

  ידי הוועדה עבור המפרדה.-אם נדרש אישור כזה על
  
לצורך בדיקה לאישור המוצר. הבדיקה  מ' 20מכל משלוח יילקח מדגם של   ג.

 פעמים רצופות. 10רכב" שייעשה בשטח ההתקנה -הנדרשת היא ניסוי "דריכת
המדגם ייחשב לעובר במידה וחוליות המפרדה לא זזו ממקומן והסמנים האנכיים 

תזוזה של חוליה אחת או שבירה של סמן אנכי אחד, . צב אנכי ולא ניזוקוחזרו למ
  .  הבדיקה תבוצע על חשבון הקבלן.יפסלו את המשלוח

  
") של התחום בו As Madeעדות ("-יגיש הקבלן תוכניות מפרדהבסיום התקנת ה  .ד

במתכונת דיגיטלית, בפורמט שיימסר לקבלן על ידי מנהל הפרויקט,  תמותקנ יאה
יוגדר ע"י  מפרדה. תחום המיקום של הגבי התוכניות שנמסרו לו ועל

יצורף  ,. כמו כןציון אורך ההתקנהו קצוות המפרדה,מדויקות של  תקואורדינאטו
  .מפרדהצילום דיגיטלי של מיקום ה

  
  הנחיות למנהל הפרויקט  51.34.02.04.05

  
נהל "הנחיות למ - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.

  הפרויקט".
  

  על מנהל הפרויקט לוודא כי:  ב.
  
התכנון  האביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישותהמערכת ו  )1

  פרק זה.-פורטו בתתשבכל הדרישות  ועמדיוהמפרט ו
  
שנים  חמשקיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים ל  )2

משרדית -יןמיום התקנתם בשטח וכן קיים אישור דגם של הוועדה הב
 להתקני תנועה ובטיחות, כולל החיבורים, ערוצי הזרימה ורכיבי אבן

  השפה של הקצה.
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  התקנת המפרדה הגמישה בהתאם להוראות היצרן.  ) 3
מחוזקים בצורה יציבה  ("עיני חתול")אור-סימון מחזירי-כפתורי )4

 מושלמת להתקן.ו
  

     ת עדו-הגיש הקבלן תוכניות מפרדה הגמישהלאחר סיום התקנת ה )5
")As Made("  במתכונת דיגיטליתהיא הותקנהשל התחום בו ,. 

  
  ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.02.04.06

  
  מדידה  א.

  
וכמות  בשטח התקנשהומפרדה , של טריםמאורך, מדוד במדידה תבוצע לפי 

  יחידות סמנים אנכיים שהותקנו על גבי המפרדה.
  

  תכולת המחירים  ב.
  

ספקה, הובלה והתקנה באתר של המפרדה וכל האביזרים מחיר למ"א יכלול א
סמנים אנכיים וכל הרכיבים , ")עיני חתולסימון ("-הנלווים כגון: כפתורי

  .כנדרש במסמכי ההסכםהדרושים להתקנה מושלמת של המפרדה בכביש 
  
  

  Linear Delineation System (LDS) -מערכת סימון אורכית   02.05.3451.
  

  סף-נאית  51.34.02.05.01
  

) ייעשה רק במוצר/מערכת סימון אורכית שאושר LDS( במערכת סימון אורכיתהשימוש 
  .החברהוע"י  משרדית להתקני תנועה ובטיחות-ע"י הוועדה הבין

  
  

  ון אורכיתממבנה וממדים של מערכת סי  51.34.02.05.02
  

  ) יהיה:Panelsמבנה פסי הסימון (  א.
  
  "מ;מ 150יהיה  פס הסימוןרוחב   )1
  
  "מ;מ 880לאחר הקימוט יהיה  פס הסימוןאורך   )2
  
  "מ;מ 1.5יהיה  פס הסימוןעובי   )3
  
  מ"מ; 10קימוטים יהיו בגובה של   )4
  
  מ"מ; 55מרחק בין קימוטים יהיה   )5
  
  קימוטים יהיו ביחידה אחת; 14  )6
  
  "מ;מ 7מעלות והרדיוס העליון יהיה  45-פרופיל הקימוט יהיה ב  )7
  
  יהיו מקומרים; וןפס הסימקצוות   )8
  
למעקה או קיר  פס הסימוןלאורך היחידה, שישה חורים לעיגון והצמדת   )9

  בטון;
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אור בצד ימין של המסלול יהיה בצבע צהוב בהתאם -שימוש במחזיר  )10
  לתקנות התעבורה;

  
שימוש במחזיר אור בצד שמאל של המסלול יהיה בצבע לבן בהתאם   )11

צהוב/כתום בהתאם לשיקול דעת ואישור או  הענייניות לתקנות התעבורה
  מנהל הפרויקט.

  
  מערכת הסימון הליניארית. מדילהלן מתאר את מ 51.34.02.07מס' איור   ב.

  

  
  : ממדי מערכת סימון ליניארית51.34.02.07איור מס' 

  
  חומרים ודרישות נוספות יסוג  51.34.02.05.03

  
  מאלומיניום;עשויים סימון משוננים הפסי   א.
  

מודבקות על  ,3דרגה  ),Diamond Gradeאור מדרגת יהלום (-יריעות מחזירות  ב.
  תשתית האלומיניום ומכוסות בשכבה דקה של כיסוי פוליקרבונט למטרות הגנה;

  
  ;Corner Cube -מחזירי האור יהיו מטיפוס פריזמטי   ג.
  

  );קנדלה/לוקס/מ"ר לפחות (בצבע לבן 1000-800החזרי האור יהיו בעוצמה של   ד.
  

  .UVכיסוי ההגנה של מחזירי האור יהיה עמיד לפגיעות מכאניות ולקרינת   ה.
  

  שיטות יישום/ביצוע  51.34.02.05.04
  
לבין  45בין הפנלים יהיה בין  ווחפנל. המר  -רווח  -יותקן בשיטה של פנל  LDS-ה  .א

  משרדית להתקני תנועה ובטיחות.-, בהתאם למסמכי הוועדה הביןס"מ 90
  
לאורך הכביש ועל מכשולים שונים. ההתקנה  ותהסימון תותקן על מעק מערכת  .ב

  פלדה. בטון או באמצעות הדבקה לרכיבי תבוצע באמצעות קידוח והברגה לרכיבי
  

  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.05.05

880 
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אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמידות החומר  ציג תעודותלההקבלן על   א.

בשטח, כולל כל האביזרים המסופקים ומחזירי  מיום ההתקנה יםשנ 5למשך 
כרומטיות, זוויות ועמידה  תקואורדינאטוהאור, בכל הנוגע ליכולת החזר האור, 

  בתנאי האקלים הנדרשים.
  

משרדית להתקני תנועה ובטיחות, -על הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הבין  ב.
  .ידי הוועדה עבור מערכת הסימון-אם נדרש אישור כזה על

  
  הנחיות למנהל הפרויקט  51.34.02.05.06

  
"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.

  הפרויקט".
  

  :)51.34.08מס' גם איור  ראו( על מנהל הפרויקט לוודא כי  ב.
  
התכנון  האביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישותהמערכת ו  )1

  פרק זה.-פורטו בתתוהמפרט ויעמדו בכל הדרישות ש
  
מערכות  קיימת תעודה, כגון תעודת משלוח או חשבונית, המעידה כי  )2

הסימון הליניאריות המיועדות להתקנה תואמות את הדגם המאושר ע"י 
  .החברהרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות וע"י מש-הוועדה הבין

  
ים מיום שנ 5קיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים ל    )3

  התקנתם בשטח.
 
  התקנת מערכת הסימון הליניארית בהתאם להוראות היצרן.  ) 4
  

  ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.02.05.07
  
  מדידה  .א

  
  בשטח. נהמדידה תהיה לפי יחידת אביזר שהותק

  
  תכולת המחירים  ב.

  
מחיר היחידה כולל את אספקת האביזר, הובלתו וכל הוצאות העבודה   )1

  .כנדרש במסמכי ההסכםתו בשטח האתר להתקנ
  
מחירי היחידה יהיו קבועים לכל סוגי ההתקנות. לא ישולמו תוספות   )2

דרך מסוגים שונים מאלה  כספיות כלשהן בגין התקנה על אביזרי
  שאושרו.

  
  

  סינוור-מונעיאביזרים   51.34.02.06
  

  סף-תנאי  51.34.02.06.01
  

משרדית להתקני -שאושר ע"י הוועדה הבין ייעשה רק במוצר סינוור-מונעיהשימוש ב
  .החברהוע"י  תנועה ובטיחות

  
  סינוור-מונעימבנה וממדים של   51.34.02.06.02
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מידות החוצץ, מידות האביזרים הנלווים והמרווח בין חוצץ לחוצץ יהיו בהתאם   א.
  . לדגם האביזר המותקן להנחיות היצרן

  
פני  ,סגורים ואטומים. בחלקם העליון מונעי הסינוור בנויים מרכיבים חלולים,  .ב

השטח חלקים ומעוגלים כלפי חוץ כדי לאפשר ולהגביר את אפקט הניקוי העצמי 
  ולמנוע ככל האפשר הצטברות משקעי אבק ובוץ על פניהם.

  
  בטיחות מהסוגים הבאים:ות החוצצים מותאמים להרכבה על מעק  .ג

  
  בטון טרומיים או יצוקים באתר;ות מעק  )1
  
  . ,DDSP, EDSP, ESPפלדה או חומרים תעשייתיים אחרים, כגון:ות קמע  )2
  

  
  : אביזרים מונעי סנוור51.34.02.08איור מס' 

  
  חומרים ודרישות נוספות יסוג  51.34.02.06.03

  
  .UV) עמיד לקרינת HM - HD - PEעשויות מפוליאתילן ( סינוורמחיצות מונעי ה  א.
  

  קמ"ש. 140רוח במהירות של עד -בפני משבי להיות עמיד סינוורעל חוצץ מונע   ב.
  
, ומוגנים נגד שיתוךבטבילה באבץ מותך הברגים ואביזרי העיגון יהיו מפלדה   .ג

  .918ת"י נדרש בבהתאם ל
  

  ביצועשיטות יישום/  51.34.02.06.04
  

  .המותקןבהתאם לדגם לפי הוראות היצרן ההתקנה תעשה   א.
  

רת התפשטות והתכווצות של חלקי ההתקנה חייבת להיעשות בשיטה המאפש  ב.
  תיקונים מהירים.ומאפשרת תחזוקה נוחה כן המתכת עם שינויי טמפרטורה ו

  
  כל החיבורים והמחברים יהודקו בעזרת מפתחות וכלי עבודה מתאימים בלבד.  ג.
  

  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.06.05
  

ידות החומר אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמ על הקבלן להציג תעודות  א.
בתנאי האקלים הנדרשים, שנים מיום ההתקנה בשטח, חמש  והאביזרים למשך

  כולל כל האביזרים המסופקים.
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משרדית להתקני תנועה ובטיחות, -על הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הבין  ב.
  ידי הוועדה עבור מונעי הסינוור.-אם נדרש אישור כזה על

  
את הבדיקות הנ"ל: מ', יבצע מנהל הפרויקט  100קטע בקרה באורך מדגם בעל   ג.

בדיקת מיקום ומרווחים, ניצבות, ובדיקת תלישה מהתקן האביזר. תלישה של 
  אביזר אחד יפסול את המדגם.

  
") של התחום בו As Madeעדות ("-בסיום התקנת האביזרים יגיש הקבלן תוכניות  .ד

על ידי מנהל הפרויקט, במתכונת דיגיטלית, בפורמט שיימסר לקבלן הם מותקנים 
. תחום המיקום של האביזרים יוגדר ע"י ועל גבי התוכניות שנמסרו לו

 ,י הקצה ומספר האביזרים שהותקנו. כמו כןרמדויקות של אביז תקואורדינאטו
  יצורף צילום דיגיטלי של מיקום האביזרים.

  
  הנחיות למנהל הפרויקט  51.34.02.06.06

  
"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -בפרקמעמד ההנחיות שלהלן מפורט   א.

  הפרויקט".
  

  על מנהל הפרויקט לוודא כי:  ב.
  
שנים  חמשקיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים ל  )1

משרדית -מיום התקנתם בשטח וכן קיים אישור דגם של הוועדה הבין
  להתקני תנועה ובטיחות.

  
  התכנון והמפרט. ותהאביזרים המסופקים לאתר תואמים את דריש  )2
  
  להוראות היצרן.בהתאם  ,התקנת החוצצים נעשתה לפי הנדרש  )3

  
  החוצצים הותקנו ישר לאורך קו ההתקנה ובניצב לציר המעקה.  )4
  
גובהם של החוצצים והמרווח ביניהם נשמר לאורך כל ההתקנה בדיוק   )5

ות לפי המוגדר בתוכניות ו/או במפרט הטכני המיוחד (לנתונים אלה חשיב
מיוחדת בשל ההכרח לאפשר מעבר של אלונקה בין החוצצים בעת פינוי 

  פצועים).
  
  החוצצים חוזרים למקומם מיד לאחר משיכה ידנית.  )6
  
  שם היצרן ותאריך היצור מוטבעים על פני כל חוצץ בנפרד.  )7
  
הגיש הקבלן תוכניות עדות סינוור -האביזרים מונעילאחר סיום התקנת   )8

")As Madeבמתכונת דיגיטלית.והותקנ םהתחום בו ה ") של ,  
  

  ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.02.06.07
  

  מדידה  א.
  

  המדידה תבוצע לפי מ"א שהותקן בשטח.
  

  תכולת המחירים  ב.
  
, הובלתן סינוורה האורך כולל את אספקת מערכות מונעי מחיר יחידת  )1

 ןהתקנתלאתר העבודה וכל החומרים הדרושים והוצאות העבודה ל
  .כנדרש במסמכי ההסכםבשטח 
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  מחירי היחידה יהיו אחידים לכל סוגי ההתקנות.  )2
  
  
  

  לתמרוריםסלחנים נתיקים/בסיס -עמודי  51.34.02.07
  

  סף-תנאי  51.34.02.07.01
  

ע"י  ושאושר יםייעשה רק במוצרלתמרורים נתיקים/סלחנים בסיס -עמודיבהשימוש 
  .החברהוע"י  בטיחותמשרדית להתקני תנועה ו-הוועדה הבין

  
  נתיקים/סלחניםלתמרורים בסיס -עמודימבנה וממדים של   51.34.02.07.02

  
  מוצעים שני סוגים של עמודי בסיס לתמרורים:

  
  בסיס נתיקים-עמודי  א.

  
עמודי הבסיס הנתיקים לתמרורים מתוכננים להתנתק במהירות ובקלות   )1

  לאדם ולרכוש.הפחתת חומרת ההתנגשות והנזק לשם  ,בעת התנגשות
  
שלבית) -(מערכת דו ,מערכת עמודי הבסיס לתמרורים מתנתקת בהדרגה  )2

מנת לאפשר שחזור של התנהגות כלי הרכב בעת ההתנגשות. יכולת זו  על
גם  ראו( AASHTO-ו FHWAים האמריקאיתואמת את דרישות הארגונים 

  .)NCHRP #350אמריקאי  מסמך
  
כיווני כדי לאפשר -אפשרות לניתוק רבעמודי הבסיס צריכים להיות בעלי   )3

  את ניתוק העמוד עקב פגיעה בזווית כלשהי בו.
  
מערכת עמודי הבסיס צריכה להתאים לגודל התמרור ולמידות העמוד  )4

  המסופק.
  
הדרושים  רכביםלספק את המערכת עם כל הספק המאושר העל היצרן/  )5

  .התמרורלעיגון לבסיס הבטון ולקישור בין בסיס הבטון לבין עמוד 
  
 Iעגול, מרובע, פרופיל  - ההמערכת להתאים לעמודים בעלי מבנה שונעל   )6

  .Uאו פרופיל 
  

  בסיס סלחניים-עמודי  ב.
  
עמודי בסיס סלחניים לתמרורים מתוכננים לחזור למצבם הקודם לאחר   )1

  .רכב בהם-התנגשות כלי
פשר להם קיפול המא קפיץ או עמודי הבסיס הללו גמישים או בעלי מנגנון  )2

  להתרומם ולחזור למצבם הקודם לאחר פגיעה.
  
התקנת עמודים כאלה יכולה להיעשות על מיסעת אספלט או משטח בטון   )3

  או ע"י עיגונם בקרקע.
  
כיוון כל בעלי פרופיל עגול ולכן יעילים לפגיעה מהם בסיס גמישים -עמודי  )4

  .אשהו
  
  מטר. 1גובה עמודים בעלי מנגנון קיפול הוא   )5
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  ס"מ. 122ס"מ לבין  45גובה עמודים גמישים נע ככלל בין   )6
  
  
  
  

  חומרים ודרישות נוספות סוגי  51.34.02.07.03
  

  בסיס נתיקים-עמודי  א.
  

 מערכת העמודים, עזרי העיגון ועזרי הקישור עשויים מפלדה ועומדים בדרישות
  פלדה. למערכות AISCשל ארגון המהנדסים האמריקאיים 

  
  לחנייםבסיס ס-עמודי  ב.

  
קיפול עשויים מחומר פלסטי קשיח. צבעם לבן  בסיס בעלי מנגנון-עמודי  )1

  אור בצבעים שונים.-וניתן לצפותם בחומר מחזיר
  
 עמודי בסיס גמישים עשויים מפוליאתילן עם הגנה מפני קרינות באורכי  )2

  .םגל אולטרה סגול ואינפרה אדו
  

  ביצוע/שיטות יישום  51.34.02.07.04
  

  בסיס נתיקים-עמודי  א.
  
 העמודים יותקנו על בסיס בטון שיתוכנן ויותקן בהתאם להוראות היצרן  )1

  והמתכנן.
  
ההתקן יותקן ע"י בעל מקצוע מיומן שעבר הדרכה והוסמך להתקין את   )2

  ההתקן ע"י היצרן או בא כוחו המוסמך מטעמו בישראל.
  
  ע"י היצרן. חיבור עמודים לבסיס בטון יעשה באמצעות עוגנים שיסופקו  )3
  
  יותקן רכיב חיבור בין העוגנים לבין העמוד שיורכב לפי הוראות היצרן.  )4
  
מ"מ, דבר המונע החרפה של סטיית  25-גובה המערכת מעל בסיס הבטון כ  )5

  כלי הרכב בעת התנגשות.
  
לפני כל התקנה כי ההתקן המסופק לאתר תואם את על הקבלן לוודא   )6

  דרישות התכנון.
  

  בסיס סלחניים-עמודי  ב.
  
בסיס בעלי מנגנון קיפול נעשית על משטח בטון או על -התקנת עמודי  )1

  .מיסעת אספלט
  
בסיס גמישים נעשית על בטון או אספלט או ע"י עיגונם -התקנת עמודי  )2

  בקרקע.
  
לבסיס  ווצמדיהעמודים שמותקנים על משטח בטון או מיסעת אספלט   )3

ספלט. הגדלים השונים יהיו עפ"י המתחבר לעוגן המותקן בתוך הבטון/א
  .הוראות היצרן
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העמודים המעוגנים לתוך הקרקע יחוברו לעוגן המותקן בקרקע   )4
  פי הוראות היצרן.-באמצעות קידוח שלו לעומק על

  
  
  
  
  

  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.07.05
  

אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק לעמידות החומר  ציג תעודותלההקבלן על   א.
בתנאי האקלים הנדרשים, שנים מיום ההתקנה בשטח, חמש  ביזרים למשךוהא

  כולל כל האביזרים המסופקים.
  

משרדית להתקני תנועה ובטיחות, -על הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הבין  ב.
  ידי הוועדה עבור העמודים הסלחניים.-אם נדרש אישור כזה על

  
של ") As Madeעדות ("-קבלן תוכניותבסיום התקנת העמודים ואביזריהם יגיש ה  .ג

במתכונת דיגיטלית, בפורמט שיימסר לקבלן על ידי מנהל התחום בו הם מותקנים 
.  תחום המיקום של העמודים יוגדר ע"י הפרויקט, ועל גבי התוכניות שנמסרו לו

יצורף צילום דיגיטלי  ,קואורדינטות מדויקות ומספר העמודים שהותקנו. כמו כן
  מודים.של מיקום הע

  
  הנחיות למנהל הפרויקט  51.34.02.07.06

  
"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.

  הפרויקט".
  

  על מנהל הפרויקט לוודא כי:  ב.
  
שנים  חמשקיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים ל  )1

משרדית -יןמיום התקנתם בשטח וכן קיים אישור דגם של הוועדה הב
  להתקני תנועה ובטיחות.

  
התכנון  האביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישותהמערכת ו  )2

  והמפרט.
  
  הבסיס נבנה בהתאם להנחיות ותואם את מידות התמרור ועמוד העיגון.  )3
  
  .החלקים הותקנו בהתאם להוראות היצרן  )4
  
  הברגים מהודקים בהתאם לחוזק הנדרש.כל   )5
  
  .מחוברים ומחוזקים לחוזק הנדרשהעוגנים   )6
  

  ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.02.07.07
  

  מדידה  א.
  

מדידה תבוצע לפי יחידת מערכת הכוללת את העמוד ואביזרי ההתקנה הנלווים 
  כגון אביזרי העיגון והקישור. ,לו

  
  תכולת המחירים  ב.
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ה לאבטחת מחיר היחידה כולל את אספקת האביזר, הובלתו, הסדרי תנוע  )1
כנדרש בשטח  הביצוע העבודה וכל ההוצאות הנדרשות לעבודה ולהתקנ

  .במסמכי ההסכם
  

והעבודות  הבסיס הנתיקים/סלחנים-עמודיאת כל חלקי  המחיר כולל )3
חפירה למבנה (כולל פירוק אספלט), הידוק הקרקע,  יםהנלוות, הכולל

בהסדרי  , אשפרה וכל הקשור30-בטון רזה, פלדת הזיון, יציקת בטון ב
  התנועה לאבטחת ביצוע העבודה.

  
  יםתמרורים מואר  51.34.02.08

  
  סף-תנאי  51.34.02.08.01

  
משרדית -ייעשה רק במוצרים שאושרו ע"י הוועדה הבין השימוש בתמרורים מוארים

  .החברהוע"י  להתקני תנועה ובטיחות
  

  תמרורים מואריםמבנה וממדים של   51.34.02.08.02
  

  מידות ותיאור  א.
  
צדדי -צדדי או דו-חד ,תמרור מואר הינו תמרור בעל תאורה פנימית  )1

  ס"מ. 116של גובה כולל ב
  
יהיה , החברה, כולל עבור דרכי בכבישים עירוניים תמרור לשימושקוטר   )2

  .ס"מ 50
  
אור שקופה למחצה על מנת להבטיח -פני התמרור יהיו מיריעה מחזירת  )3

ור האור העצמי (כגון בעת הפסקת את תפקודו כאשר אינו פולט אור ממק
  חשמל או התבלות הנורה).

  
מעמד התמרור והתמרור עצמו יהיו מוארים כל אחד בעזרת נורה   )4

 T-5 PLאו  )Fluorescent( פלואורוצנטיתסוג הנורה יהיה נורה   .םבמרכז

  מ"מ. 900לפחות.  אורך הנורה יהיה  w30בהספק של  ות,מתאימ
  
בלם זעזועים בעל יכולת להחזירו בתחתית העמוד,  ,בסיס התמרור יכלול  )5

  .למצב המקורי לאחר פגיעה
  
  .IP54גוף התמרור יהיה אטום למים ולאבק בדרגת הגנה   )6

  
  חומרים ודרישות נוספות סוגי  ב.

  
  אספקת החשמל לתמרור תנותק אוטומטית בעת פגיעה כלשהי.  )1
  
וגמה: יורכב מעמד התמרור יאפשר ניתוק אספקת החשמל כאמור (לד  )2

  ממספר טבעות פוליקרבונט המונחות אחת על גבי השנייה).
  

 UVהתמרור יהיה עשוי מחומרים עמידים כנגד קרינת  )4
5( .  

  
תמרורי דרך אנכיים:  - 2/חלק 2247התמרור יעמוד בדרישות ת"י   )4

  תמרורים בעלי תאורה פנימית.
  

  ביצוע/שיטות יישום  51.34.02.08.03
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ברגים מגולוונים בטבילה באבץ  ארבעהקובע באמצעות בסיס מעמד התמרור י  א.

  .מותך
  

התקנת התמרור תיעשה לפי הוראות היצרן ובהתאם לכלל הוראות הבטיחות,   ב.
  ספק.הבליווי חשמלאי מוסמך שהוסמך גם מטעם היצרן/

  
  
  
  

  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.08.04
  

ספק לעמידות החומר אחריות מטעם היצרן ומטעם ה על הקבלן להציג תעודות  א.
בתנאי האקלים הנדרשים, שנים מיום ההתקנה בשטח,  חמשוהאביזרים למשך 

  כולל כל האביזרים המסופקים.
  

משרדית להתקני תנועה ובטיחות, -על הקבלן להציג אישור דגם של הוועדה הבין  ב.
  ידי הוועדה עבור תמרורים מוארים.-אם נדרש אישור כזה על

  
  ת למנהל הפרויקטהנחיו  51.34.02.08.05

  
"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.

  הפרויקט".
  

  על מנהל הפרויקט לוודא כי:  ב.
  

קיימת תעודה, כגון תעודת משלוח או חשבונית, המעידה כי התמרור  )1
-המואר המיועד להתקנה תואם את הדגם המאושר ע"י הוועדה הבין

  .החברהתנועה ובטיחות וע"י משרדית לבחינת התקני 
  
שנים מיום  5-קיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים ל )2

  התקנתם בשטח.
  
דרישות למידותיו והאביזרים המסופקים לאתר תואמים  ,התמרור )3

  התכנון והמפרט.
 

נבנה בהתאם להנחיות ותואם את עליו הותקן התמרור המואר הבסיס  )4
  מידות התמרור ועמוד העיגון.

  
חיבורי החשמל מהודקים כנדרש וכוללים מערכות הגנה מפני  )5

  התחשמלות.
  
  כל הברגים מהודקים בהתאם לחוזק הנדרש. )6
  
  לחוזק הנדרש.בהתאם העוגנים מחוברים ומחוזקים  )7
  
  המערכת אטומה למים ולאבק עפ"י הוראות היצרן. )8
  
  אביזרי העיגון הותקנו כנדרש עפ"י הוראות היצרן. )9
  

  .1חלק  2247עונות לנדרש עפ"י ת"י  יריעות מחזיר האור )10
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  התמרור מוצב במיקום המתוכנן והמאושר. )11
  

 הרכיבים לניתוק המתח לתמרור בעת פגיעה פועלים כנדרש. )12
  

  
  
 

  
  ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.02.08.06

  
  מדידה  א.

  
  המדידה תבוצע לפי יחידת אביזר שהותקן בשטח.

  תכולת המחירים  ב.
  

את אספקת האביזר, הובלתו, אביזרי העיגון, נורות, מעגל  מחיר היחידה כולל
כנדרש במסמכי חשמלי מתאים, וכל הוצאות העבודה להתקנת האביזר בשטח 

  .ההסכם
  
  

  "פרפרים" - יםאור לסימון על מעק-מחזירי  51.34.02.09
  

  סף-תנאי  51.34.02.09.01
  

וצרים שאושרו ע"י ייעשה רק במ "פרפרים" -אור לסימון על מעקים -מחזיריהשימוש 
  .החברה

  
  "פרפרים"מבנה וממדים של   51.34.02.09.02

  
  עבודה כלשהו יהיו זהים.-באתרבהתקנה אחת כל ה"פרפרים" שיותקנו   א.
  

מידות האורך והרוחב של ה"פרפרים" יתאימו למעקה הבטיחות כך שלא יבלטו   ב.
  פחות.מ"מ ל 2מעבר לקו הקיצוני שלו. עובי הדופן של ה"פרפרים" יהיה 

יחידות מחזירי אור יוצמדו ועליהם  או כסוף ה"פרפרים" יהיו בצבע שחור  ג.
  נראות טובה ביום ובלילה. נהאפשרתהאור -. יחידות מחזירי(פריסמות)

  
, לפי ת"י 3עם יחידות החזר אור משני צידיו, דרגה  ל"פרפרים" יהיו שני צדדים  ד.

2247.  
  
  ור בעל צורה מלבנית, בגוון לבן.עבור צד ימין של הדרך יהיה מחזיר הא  )1
  
   עבור צד שמאל של הדרך יהיו מחזירי אור בצורה עגולה, בגוון לבן.  )2

  
  חומרים ודרישות נוספות סוגי  51.34.02.09.03

  
  חומרים ועמידות  א.

  
מתכתי או אל מתכתי  ,ה"פרפרים" יהיו עשויים מחומר פלסטיבסיסי   )1

  .UVעמיד כנגד קרינת 
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כללית כנגד פגעי טבע כגון: רוח, גשם, כפור, שלג, נדרשת עמידות  )2
 DIN 12899-3על פי התקן האירופאי שמש, חום, לחות, סופות חול, וכו'

CLASS 2.  
  

  דרישות מהיחידות מחזירות האור  ב.
  
  כללי  )1

  
יהיו מדרגה ערכי החזר האור  פריסמתי. PMMA-יש להשתמש ב  )1(

3.  
  
מחוזקות למקומן בצורה היחידות האופטיות חייבות להיות   )2(

כך  ובצורה אטומה כנגד חדירת מים ואוויר יציבה ומושלמת
  שיתפקדו לאורך זמן.

  
 - 51בהיעדר בדיקות מוקדמות כמפורט במפרט הכללי/פרק   )3(

"עבודות שילוט  - 31פרק -תנועה"/תת-הנדסת -סלילה -"עבודות
ותמרור" תבוצענה מדידות באתר ההתקנה כאשר המדד הוא 

  של הרכיב. R'האור מהיחידה האופטית  החזרי
  
  )Chromaticity -בדיקת צבע (כרומטיות   )2

  
  צבעי הפרפר יהיו על פי האמור לעיל.  )1(

  
  .2247קואורדינאטות כרומטיות לפי ת"י   )2(

  
  שיטות יישום/ביצוע  51.34.02.09.04

  
  .החברהעל הקבלן להציג אישור דגם ה"פרפרים" מטעם   א.
  
פי הנדרש בתוכניות ו/או  תקנו במיקום ובמרחקים שייקבעו עלה"פרפרים" יו  .ב

  , תוך התחשבות בעקומות אופקיות של מתווה הכביש.במפרט הטכני המיוחד
  
 ,הקבלן יסמן את מיקום ה"פרפרים" לפני ההתקנה באמצעות סרט סימון אדום  .ג

ר התקנה בפועל תבוצע רק לאחהלפי התוכניות ו/או הנחיות של מנהל הפרויקט. 
  אישור מנהל הפרויקט.

  
ה"פרפרים" יותקנו בצד המעקה הפונה למיסעה והפריסמות תהיינה בזווית של   .  ד

  מעלות ביחס לכיוון הנסיעה. 105
  
אור מרבי, בהתאם לזווית -בניצב לקו השול לקבלת החזר יותקנוה"פרפרים"   .ה

  התקנתם על מעקה הבטיחות ובהתאם להוראות היצרן.
  
אור יהיו חלקים ונקיים וללא פגמים -" וההתקנים להחזרתפני ה"פרפרים  .ו

  ייצור. הנובעים מליקויי
  
ע"י קיבוע האביזר  בטיחות מפלדה ייעשה אור למעקה-עיגון "פרפר" מחזיר  .ז

באמצעות ברגים ואביזרים המסופקים ע"י היצרן  בקדחים הקיימים במעקה או
לא קידוח או ריתוך ל ,םייעודיייש להשתמש בהתקנים  ובהתאם להוראותיו.

      אין להשתמש בברגים המשמשים לחיזוק המעקה. .חורים במעקה הבטיחות
קדחו יידרך אחרת, ובאישור בכתב של מנהל הפרויקט, במידת הצורך ובהעדר רק 

  ה"פרפרים".לחיבור מיועדים חורים ברכיב המעקה 
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קידוח ונעיצה של  בטיחות מבטון ייעשה ע"י אור למעקה-י" מחזיריםעיגון "פרפר  . ח
בטיחות טרומיים יש לקבל הנחיות ות במעק מיתד כימי בהתאם להוראות היצרן.

   מהיצרן למיקום ולאופן הביצוע של הקידוחים ואישור מנהל הפרויקט.
  
  ."פרפרים"וטבע בצורה ברורה על גבי הישם היצרן   .ט

  
  תיעודאיכות ו-בקרת  51.34.02.09.05

  
עבור ה"פרפרים"  החברהפרויקט אישור דגם של על הקבלן להציג למנהל ה  א.

  מחזירי האור.
  
אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק  תעודותלמנהל הפרויקט על הקבלן להציג   .ב

כולל בתנאי האקלים הנדרשים, שנים,  חמשלעמידות החומר והאביזרים למשך 
  כל האביזרים המסופקים.

יחידות ויישלח לבדיקה  3ם של יילקח מדגיח',  500בסדר גודל של מכל משלוח   . ג
שפורטו לעיל.  החזר האור במעבדה מוסמכת לבדיקת העמידות בכל דרישות 

פריטים מתוך השלושה תגרור אחריה פסילת כל המשלוח. הבדיקה  2פסילת 
 תבוצע על חשבון הקבלן.

  
  הנחיות למנהל הפרויקט  51.34.02.09.06

  
"הנחיות למנהל  - 51.34.05משנה -מעמד ההנחיות שלהלן מפורט בפרק  א.

  הפרויקט".
  

  על מנהל הפרויקט לוודא כי:  ב.
  
שנים וכן  חמשקיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים ל  )1

  .החברה קיים אישור דגם של 
  
מידותיהם הותקנו לאורך התוואי, ה"פרפרים" מחזירי האור ש  )2

  והמפרט. התכנון האביזרים המסופקים לאתר תואמים את דרישותו
  
ה"פרפרים" הונחו במרווחים נכונים לפי התוכניות ו/או המפרט הטכני   )3

תוך התחשבות בעקומות  ,המיוחד ו/או לפי הנחיות מנהל הפרויקט
  אופקיות של מתווה הכביש.

  
 תהיינהשהפריסמות ו בצד המעקה הפונה למיסעה ותקנוה" יםה"פרפר    )4

  .עהמעלות ביחס לכיוון הנסי 105בזווית של 
  
, בהתאם ירבאור מ-לקבלת החזר ,ה"פרפרים" הותקנו בניצב לקו השול  )5

  ובהתאם להוראות היצרן. בטיחותהם על מעקה תלזווית התקנ
  
 אור -אור שהותקנו בצד ימין של הדרך כוללים מחזיר-פרפרים" מחזירי"  )6

אור שהותקנו בצד -מחזירי"פרפרים" מופנה אל כיוון התנועה, וה מלבני
אל כיוון  יםהמופנאור -ימחזירשל  שני עיגוליםל הדרך כוללים שמאל ש
  התנועה.

  
  מחזירי האור מחוזקים בצורה יציבה ומושלמת לרכיב.  )7
  
               לאחר סיום התקנת ה"פרפרים" הגיש הקבלן תוכניות עדות   )8

")As Made.של התחום בו הם הותקנו, במתכונת דיגיטלית ("  
  

  ותכולת מחיריםפני מדידה או  51.34.02.09.07
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  מדידה  א.

  
  מדידה תהיה לפי יחידת אביזר שהותקן בפועל באתר המיועד.  )1
  
בטיחות המדידה -יכאשר "פרפרים" מותקנים במקביל להתקנת מעק  )2

  תהיה לפי מ"א מעקה מותקן באתר.
  

  תכולת המחירים  ב.
  
עבודה מחיר היחידה יכלול את אספקת האביזר, הובלתו וכל הוצאות ה  )1

  .כנדרש במסמכי ההסכםלהתקנתו באתר המיועד 
  
מחירי היחידה יהיו קבועים לכל סוגי העיגון.  לא ישולמו תוספות כספיות   )2

  חריגות בגין מחברים ואביזרי עיגון שונים.
  להתקנה קבועה בטיחות-תחזוקת אביזרי :שלישי משנה-פרק  51.34.03

  
  כללי  51.34.03.01

  
  ללימבוא כ  51.34.03.01.01

  
 היא תיקון, ניקוי או החלפה מלאה של אביזר שהותקן על /"תחזוקה"משמעות "אחזקה"

זה, ו/או בתוכניות ו/או במפרט הטכני  פרק-תתפי השיטות המאושרות המצוינות ב
  פי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט. פי הוראות היצרן, ו/או על המיוחד, ו/או על

  
  מטרה  51.34.03.01.02

  
פי הקריטריונים  וקה היא לוודא תפקוד מיטבי של האביזר עלמטרת התחז  א.

  הזמן. הנדרשים על ציר
  

כלשהו לאחר התקנת אביזר  ,זה לקבוע את הפעולות הנדרשות משנה-מטרת פרק  ב.
מבחינת  . זאתלבדיקה ולשימור של תקינותו ותפקודו באופן שוטף ,באתרו

תיקון כשירות באמצעות החזרתו ללבנוגע ניקיון וכו', והיציבות, הנראות, ה
  לתיקון. ןנית ואביזר פגום שאינוהאפשר או באמצעות החלפה של  במידת הצורך

  
  הגדרות  51.34.03.01.03

  
פעולות תחזוקה שוטפות שיעדיהן הם ניקיון אביזרי : תחזוקה תקופתית מונעת  א.

תיקון במצב האביזרים המותקנים בשטח. -הבטיחות וגילוי ותיקון ליקויים ברי
יזרים שאינם ניתנים לתיקון יוחלפו במסגרת "תחזוקת שבר" אלא אם הם אב

כלולים באופן מפורש במסמכי ההסכם האחרים במסגרת התחזוקה התקופתית 
  המונעת, כמפורט להלן.

  
פעולות תחזוקה שבמסגרתן מוחלפים אביזרים פגומים שאינם : תחזוקת שבר  ב.

  תקינים. באביזרים ניתנים לתיקון ו/או אביזרים חסרים
  

  ניהול וביצוע פעולות תחזוקה  51.34.03.02
  

  כללי  51.34.03.02.01
  

בטיחות היא באחריות הקבלן המתחזק בהתאם -בקרת התקינות של אביזרי  א.
  להנחיות מנהל הפרויקט.
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עבודה של הקבלן ויזוהו ליקויים  במסגרת זו ייערכו סיורים שוטפים ע"י צוותי  ב.
 - 51פרק יקון או החלפה כמוגדר במפרט הכללי/בטיחות הדורשים ת-באביזרי
-תלתחזוקמרחביות  עיחידות סיו" - 22פרק -תחזוקה"/תת -סלילה -"עבודות

  ."(יס"מ) דרכים
  
עבודה -בטיחות בהתאם לתוכנית-הקבלן לבצע כל ניקיון ותיקון של אביזריעל   ג.

  קט.פי דרישה עניינית של מנהל הפרוי מאושרת ע"י מנהל הפרויקט ו/או על
  

  בטיחות פגום או התקנה של אביזר חסר יבוצעו מיידית.-החלפה של אביזר  ד.
  

לוח הזמנים לביצוע עבודות התחזוקה השונות יהיה כמפורט בהוראות מסמכי   ה.
  ההסכם האחרים ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
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  תחזוקה תקופתית מונעת  51.34.03.02.02
  

  כללי  א.
  

ית המונעת עבור אביזרי הבטיחות יזוהו ויתוקנו במסגרת התחזוקה התקופת
  ליקויים שונים כגון:

  
  אור שאינם תקינים והדבקתם אל האביזר.-החלפת מחזירי  )1
  
  פי הוראות היצרן.-אור במים וסבון בלבד ועל-ניקיון מחזירי  )2
  
פי הנחיות -להצבה מחדש או יישור של אביזר שאינו ניצב במקומו ע  )3

  ההצבה.
  
  והחלפת ברגים במידת הצורך.חיזוק   )4

  
  מסוימים בטיחות-תחזוקה נוספת עבור אביזרי  ב.

  
עניינית לכל ומתאימה  ,בנוסף לאמור לעיל יש לבצע תחזוקה תקופתית מונעת

  בטיחות מסוים כלהלן:-אביזר
  
  מפרדת נתיבים גמישה  )1

  
ניקיון המפרדה ע"י שטיפה בלחץ או הברשה של הלכלוך   )1(

  המצטבר עליה.
  
  שפה צבועים.-תיקוני צבע ברכיבי אבן  )2(

  
  תמרור מואר  )2

  
  מים. חדירתאטימות המערכת כנגד  הבטחת  )1(

  
  חיזוק חיבורים רופפים במתקן החשמל.  )2(

  
  בידוד והסתרה של חיבורי חשמל חשופים.  )3(

  
  ניקוי התמרור המואר באמצעו מטלית רכה לחה.  )4(

  
  ותכולת מחיריםאופני מדידה   ג.

  
עבור תחזוקה שוטפת/מונעת של אביזרי הבטיחות יהיה כללי  רמחיה  )1

לתקופת האחזקה שנקבעה מראש. לא ישולם תשלום נוסף עבור עבודות 
  הכלולות בתחום התחזוקה התקופתית המונעת.

  
יהיה בנפרד על כל אביזר אותו יש  148תמרור קצה/-עבור סמני מחירה  )2

אם לתוכנית העבודה פי דרישתו של מנהל הפרויקט ובהת לתחזק על
  המאושרת של הקבלן.

  
  ראו נספח א' – תיוג לביקורת תורשימ  ד.

  
  
  
  



  
  עמודים 54מתוך  49 פרעמוד מס

  

_______________________________________________________________________________49  

  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  
  תחזוקת שבר  51.34.03.02.03

  
  כללי  א.

  
בטיחות, או אביזרים -במסגרת תחזוקת השבר יוחלפו חלקים של אביזרי  )1

  בשלמותם, שהושמדו, נגנבו ו/או נפגעו עקב פגיעת רכב או פגיעות אחרות.
  
ביזר שלם או חלקו כוללת אספקת האביזר/חלק והתקנתו החלפת א  )2

  בהתאם למפרט ההתקנה ובהתאם להוראות היצרן.
  

  ותכולת מחיריםאופני מדידה   ב.
  
בטיחות או חלקיו ייעשה עבור -שבר של אביזר עבור תחזוקת מחירה  )1

  יחידת אביזר או חלקי אביזר מוחלפים.
  
שלפיה יבצע הקבלן את  עבודה-מנהל הפרויקט יספק לקבלן תוכנית  )2

  העבודה ויקבל את התשלום.
  
  ראו נספח ב' – תיוג לביקורת רשימת  ג.
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  משנה רביעי: ניכויים בגין ליקויים-פרק  51.34.04
  

  כללי  51.34.04.01
  

ניכוי ממחירי ההסכם בגין ליקויים בחומרים ו/או בתוצרי העבודות נועד לפצות את   51.34.04.01.01
ויה בחומרים המסופקים ו/או במוצרים שהתקבלו בסוף עבודה המזמין על איכות לק

שאינה עומדת במלוא הדרישות המוצגות במסמכים הטכניים של ההסכם (מפרטים 
כמויות, וכו') אך אינה מצדיקה, -כלליים, מפרטים טכניים מיוחדים, תוכניות, כתבי

  משיקולי המזמין, פירוק/הריסה, סילוק והקמה מחדש.
  

  ניכוי בגין ליקוי כלשהו אינו משחרר את הקבלן מכל חובותיו החוזיות כלפי המזמין.  51.34.04.01.02
  

  בטיחות-ניכויים בגין ליקויים בעבודות עפר להתקנת אביזרי  51.34.04.02
  

בהתאם  כנדרש במסמכי ההסכםקרקעי יתוקנו -ליקויים בעבודות עפר למבנה תחתי/תת
  "עבודות עפר". - 02 פרק-לה"/תת"עבודות סלי - 51לנדרש במפרט הכללי/פרק 

  
  ליקויים באיכות בטון, בעובי הכיסוי על מוטות פלדת הזיון ובחזותו גיןניכויים ב  51.34.04.03

  
שיטת חישוב הניכוי במקרה של בטון לקוי באיכותו, בעובי הכיסוי על מוטות פלדת הזיון 

 - 01 פרק-תת"/"עבודות בטון באתר - 02ובחזותו תהיה כמפורט במפרט הכללי/פרק 
  משנה "ניכויים בגין ליקויים".-"עבודות בטון יצוק באתר"/פרק

  
  בטיחות קבועים-ניכויים בגין ליקויים בהתקנת אביזרי  51.34.04.04

  
התקנה יפורקו ויותקנו מחדש -בטיחות להתקנה קבועה שיימצאו בהם ליקויי-אביזרי  51.34.04.04.01

  בהתאם לדרישות המפרט.
  

בטיחות להתקנה קבועה שיימצאו בהם ליקויים באיכות המוצר, בין אם לפני -אביזרי  51.34.04.04.03
הפרוק ובין אם נפגמו בעת הפרוק, יותקנו חדשים ובדוקים במקומם בהתאם לדרישות 

  המפרט.
  

  לא יאושרו ניכויים בגין ליקויים כתחליף לאיכות האספקה ו/או ההתקנה.  51.34.04.04.03
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  למנהל הפרויקטכלליות חמישי: הנחיות משנה -פרק  51.34.05
  

  כללי  51.34.05.01
  

  ההנחיותמעמד   51.34.05.01.01
  

פרק זה -משנה זה, "הנחיות למנהל הפרויקט", וכן כל הסעיפים בתת-פרק  א.
העוסקים בהנחיות למנהל הפרויקט, אינם מהווים חלק ממסמכי ההסכם עם 

פורש אחרת במסמכי הקבלן ואינם מחייבים את הקבלן, אלא אם נאמר במ
משנה זה והסעיפים האמורים מובאים לידיעת הקבלן -ההסכם האחרים.  פרק

ידי מנהל הפרויקט. ואולם, -מנת להציג חלק מהנושאים בהם ייבחן הקבלן על-על
מובהר כי רשימה זו אינה רשימה סגורה והקבלן ייבחן בכל מקרה בהתאם לקבוע 

  .בהסכם עימו, על כל חלקיו
  

ה זה נועד לשמש כלי עזר למנהל הפרויקט בהבהרה וביישום דרישות משנ-פרק  א.
משנה זה איננו מהווה בשום פנים -המפרט על סעיפיו השונים.  יש לציין כי פרק

ואופן תחליף למסמכי ההסכם, למפרט הכללי, למפרט הטכני המיוחד, לתקנים, 
שינויים מעת נ"ל חלים -, וכו'.  יתר על כן, מכיוון שבמסמכים ההחברהלנוהלי 

משנה זה תואם את הגרסאות -לעת, חייב מנהל הפרויקט לוודא שהנאמר בפרק
  .חברההאחרונות של מסמכי ההסכם והנהלים המחייבים ב

  
ההנחיות שלהלן הן לצורך הנוחות בלבד ואין בהן כדי להוות רשימה סגורה.  על   ב.

  מנהל הפרויקט לפעול בהתאם להוראות המפרט וההסכם עימו.
  
משנה זה בכדי לגרוע מאחריותו ומחובתו של הקבלן בהתאם -אין באמור בפרק  ג.

  להוראות כל מסמכי ההסכם.
  

  תזמון קבלת תוצאות מבדיקת מעבדתיות  51.34.05.01.02
  

על מנהל הפרויקט לוודא כי כל מעבדה/מבדקה הנותנת שירותי בדיקות מקצועיות 
ידו, הכוללת את הקבלנים -עללפרויקט תדווח תוצאות מכל בדיקה לתפוצה שתיקבע 

המבצעים, תוך פרק הזמן המזערי המתאפשר בהתחשב בלוח הזמנים המוכתב רק ע"י 
  הדרישות המקצועיות המוגדרות בתקנים הענייניים.

  
  בטיחות קבועים-להתקנת אביזרי הנחיות ענייניות  51.34.05.02

  
משנה זה מרוכזות ההנחיות -בפרק בשל השוני הרב בין האביזרים השונים המפורטים  51.34.05.02.01

  למנהל הפרויקט במסגרת הסעיפים הדנים בכל אביזר בנפרד.
  

משנה -למרות הביזור האמור של הנחיות אלו חל עליהן האמור בסעיף הכללי לעיל בפרק  51.34.05.02.02
  זה.
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  כללי - ותכולת מחיריםמשנה שישי: אופני מדידה -פרק  51.34.06
  

  הכנה-לעבודות ותכולת מחיריםמדידה אופני   51.34.06.01
  

משנה -"עבודות הכנה"/פרק - 01פרק -"עבודות סלילה"/תת - 51ראה במפרט הכללי/פרק 
  ".ותכולת מחירים"אופני מדידה  - 51.01.05

  
  עפר-לעבודות ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.06.02

  
משנה -ודות עפר"/פרק"עב - 02פרק -"עבודות סלילה"/תת - 51ראה במפרט הכללי/פרק 

  "אופני מדידה ותשלום". - 51.02.10
  

  לעבודות בטון יצוק באתר ותכולת מחיריםאופני מדידה   51.34.06.03
  

"עבודות בטון יצוק  - 01פרק -"עבודות בטון באתר"/תת - 02ראה במפרט הכללי/פרק 
  "אופני מדידה ותשלום". - 02.01.15משנה -באתר"/פרק

  
  קבועיםבטיחות -לעבודות התקנה של אביזרי ותכולת מחיריםמדידה אופני   51.34.06.04

  
לאביזרי בטיחות המיועדים להתקנה קבועה מפורטים  ותכולת מחיריםאופני מדידה 

  "מפרט ביצוע" לעיל. - 51.34.02משנה -בסעיפים הענייניים לכל אביזר בפרק
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  ספחיםמשנה שביעי: נ-פרק  51.34.07
  

  רשימת תיוג לביקורת: תחזוקה תקופתית מונעת –נספח א'   51.34.07.01

  אביזר
  בטיחות

  
  עבודות התחזוקה

  

  
  מספר
  יחידות

  עמודי הכוונה
  -לקצה הדרך 

  148תמרור 

    אור מלוכלכים-ניקיון מחזירי

    יישור עמודי הכוונה נטויים או רופפים

    התקנה מחדש של עמוד הכוונה שניתק ממקומו

  עמודונים
  גמישים ב"אף

  המחלף"/
  הסדרי ניתוב/
  מעברים לרכב

  בטחון

    אור מלוכלכים-ניקיון מחזירי

    חיזוק ברגים רופפים

    יישור עמודונים נטויים או רופפים

  מפרדת נתיבים
  גמישה

    ניקיון מפרדה מלוכלכת

    שפה שצבעם אינו בולט לעין-תיקוני צבע ברכיבי אבן

    פפיםחיזוק ברגים רו

    אור "עיני חתול" מלוכלכים-ניקיון מחזירי

  מערכת סימון
  )LDSאורכית (

    אור מלוכלכים-סימון (פנלים) מחזירי-ניקיון פסי

    חיזוק ברגים רופפים

  סינוור-מונעי

    ניקיון חוצצים מלוכלכים

    חיזוק ברגים רופפים

    אור שניתקו ממקומם-התקנה מחדש של פנלים מחזירי

  בסיס עמודי
  לתמרורים
  סלחנים/
  נתיקים

    ניקוי אזור התמרור ממכשולים

    חיזוק ברגים רופפים

  תמרור מואר

    ניקיון תמרורים מלוכלכים

    שמירה על אטימות המערכת נגד מים

    חיזוק חיבורי חשמל רופפים

    הסתרת חיבורי חשמל חשופים

  אור-מחזירי
  לסימון על

  -מעקים 
  "פרפרים"

    ירי אור מלוכלכיםניקיון מחז

    חיזוק ברגים רופפים

    יישור "פרפרים" נטויים
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  תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 51 קות סלילה וגישור/פרהמפרט הכללי לעבוד

  בטיחות להתקנה קבועה-: אביזרי34פרק -תת

  רשימת תיוג לביקורת: תחזוקת שבר –נספח ב'   51.34.07.02

  אביזר
  בטיחות

  
  עבודות התחזוקה

  

  מספר
  יחידות

  עמודי הכוונה
  -לקצה הדרך 

  148תמרור 

    החלפת עמודי הכוונה פגומים או חסרים

    אור פגומים או חסרים-החלפת מחזירי

    החלפת בסיסי עמודי הכוונה פגומים או חסרים

  עמודונים
  גמישים ב"אף

  המחלף"/
  הסדרי ניתוב/
  מעברים לרכב

  בטחון

    אור פגומים-החלפת מחזירי

    החלפת ברגים פגומים או חסרים

    החלפת רכיבי עיגון פגומים או חסרים

    יםהחלפת עמודונים גמישים פגומים או חסר

    התקנה מחדש של עמודונים שניתקו ממקומם

    חידוש יציקות קורות בטון פגומות

  מפרדת נתיבים
  גמישה

    החלפת רכיבי אבן שפה פגומים או חסרים

    החלפת ברגים פגומים או חסרים

    החלפת מחזירי אור "עיני חתול" פגומים או חסרים

    התקנה מחדש של מפרדה שניתקה ממקומה

    פגומים או חסרים 403מת סמני השל

  מערכת סימון
  )LDSאורכית (

    התקנה מחדש של מערכות שניתקו ממקומן

    אור פגומים או חסרים-סימון מחזירי-החלפת פסי

    החלפת ברגים פגומים או חסרים

  סינוור-מונעי

    החלפת ברגים פגומים או חסרים

    החלפת חבקים פגומים או חסרים

    פגומים או חסרים החלפת תפסנים

    החלפת חוצצים מונעי סינוור פגומים או חסרים

  עמודי בסיס
  לתמרורים
  סלחנים/
  נתיקים

    החלפת ברגים פגומים או חסרים

    התקנה מחדש של עמודים שניתקו ממקומם

    החלפת אביזרים פגומים או חסרים

  תמרור מואר

    החלפת רכיבים לניתוק מתח חשמלי שאינם תקינים

    החלפת נורות חשמל פגומות או חסרות

    החלפת פני תמרור פגומים או חסרים

    החלפת ברגים פגומים או חסרים

  אור-מחזירי
  לסימון על

  -מעקים 
  "פרפרים"

    החלפת מחזירי אור פגומים

    התקנה מחדש של "פרפרים" שנותקו ממקומם

 


