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 שימוש-יוצרים ותנאי-זכויות
 

ה כשירות מציע או "המזמין" ה"להלן: "החבר החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ –נתיבי ישראל 
)להלן: "השירות"( למשתמש כהגדרתו להלן את המפרט/פרק הטכני הכללי המובא להלן, המהווה חלק 

מפורטים לתנאים ה תויפבכפ"( של החברה, מאגר המידע)להלן: " מהמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
 להלן.

 
 יוצרים-זכויות .6
 

באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר  צוין , אלא אםע שייכות באופן בלבדי לחברהבמאגר המידזכויות היוצרים  6.6
ניסוח, עימוד, עריכה, זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על למען הסר כל ספק,   .אחר המוגן שייכות לגורם

א נמסר לגביו כי הוא נלקח וכל מידע אחר הכלול במאגר המידע שלגרפיקה , פותשרטוטים, מ ,, תמונות, איוריםתמליל
 .("החומר המוגן")להלן: ממקור אחר 

 על פי תנאי הרישיון המפורטים להלן., במאגר המידע ובחומר המוגן הכלול בוהמשתמש רשאי לעשות שימוש  6.1
ו לבצע ב ו לשום מטרה אחרת אלא למטרה המפורטת בתנאי הרישיון להלן.  איןהחומר המוגן לא ישמשמאגר המידע ו 6.3

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

, את מאגר המידע, כולו או חלקופיץ, לשדר או לפרסם הללהעתיק, אין  כמו כן, . לשימוש עבור מיזמים של החברה
 החברה. מאת ,מראש ובכתב ,ללא הסכמהלהשכירו או לסחור בו בכל דרך 

 
 שימוש-הסכם .1
 

מסמך זה מהווה הסכם רישיון שימוש מוגבל שמוענק למשתמש )אדם פרטי או גוף משפטי( ע"י החברה לגבי השימוש  1.6
 "י המשתמש מהחברה.במאגר המידע או בחלקו שנרכש ע

רשיון השימוש יינתן אך ורק למשתמש שרכש את הרישיון במאגר מהחברה וישמש אותו לצרכי מיזמים של החברה  1.1
 בלבד.

רישיון זה מעניק למשתמש זכות שימוש בעותק אחד של המוצר על גבי מחשב יחיד.  אם נרכש מוצר זה להתקנה ברשת  1.3
שת המחשבים בתנאי שרכש מספר רישיונות שימוש בהתאם למספר העמדות מחשבים, זכאי המשתמש להפיצו בר

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

 " משמע לרבות עובדיה ונציגיה.החברה, "סעיף זהלעניין  3.6
 ."Is As" - מוצע לציבור כמות שהואכל המידע המצורף  3.1
 מאגר המידע "הכללי" מהווה מפרט כולל ורחב ואינו ייחודי למיזם כזה או אחר. 3.3
מאגר לא תשא באחריות להתאמת החברה   המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. 3.1

 .מוצג בשירותבחומר ה)אם ישנן( באחריות לטעויות או לשגיאות החברה כמו כן לא תשא  לצורכי המשתמש. המידע 
שלעיל, מוגבל השימוש במאגר המידע למשתמש כהגדרתו לעיל ובאחריותו לעשות  3.1מבלי לפגוע באמור בסעיף  3.0

 שימוש במאגר המידע ע"י אנשי מקצוע מיומנים מטעמו.
 .כל צד ג' "ילא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או עהחברה  3.1
עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב ה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף החברהום מקרה לא תחול על בש 3.6

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

.  המשתמש יהיה האחראי זהמאגר מידע שימוש בלקשורים בכל דרך שהיא  , הנובעים אוהמשתמש ו/או של צד ג'
 הבלבדי לכל מקרה של גרימת נזק, מכל מין וסוג שהוא, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו מטעמו של המשתמש.

 
 שונות .1
 

שימוש להנוגע להסכם זה ו יןידי לכל ענבמקום השיפוט הבל לו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. על תנאי שימוש א 1.6
מקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה ו של מחובת אביב יפו. -באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל
ימוש בשירות תואמים גם את לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי הש, זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה

 חוקים של כל מדינהליכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות ב אין חוקי המדינה הזרה. 
באם תתבצע כתוצאה  באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה ושא לבדי המשתמשאי לכך, מובהר כי  ומדינה בעולם. 
אשר עלול להיגרם למשתמש או  אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף החברהעל בשום מקרה לא תחול   ת.משימוש בשירו

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

 .זהמאגר מידע שימוש בלבכל דרך שהיא 
ויתור או מניעה אלא ויתפרשו כ שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא 1.1

או  אשר עלול להיגרם למשתמש אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף החברהבשום מקרה לא תחול על ב.  אם נעשו בכת
מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי,  זה וכולל, בין היתר אךבמאגר מידע לצד ג' כלשהו עקב השימוש 

קשורים  כל נזק כספי, הנובעים אואו  אך ללא הגבלה, הפסקת עסקי המשתמש ,לרבות, או כל נזק אחר מכל סוג ומין
 .זהמאגר מידע שימוש בלבכל דרך שהיא 
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 לעבודות סלילה וגישור ליהמפרט הכל
 תנועה-הנדסתסלילה/-עבודות :15 פרק

 עבודה-באתרית וחיטתנועה זמניים לב הסדרי: 13 פרק-תת
 

 במהדורה ראשונה פרקצוות הכנת ה
 

 יו"ר ועורך ראשי     ניתוח והנדסת מערכות יורם אלרון
 

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

 פרקמכין ה   מהנדסים יועצים בע"מ &לוי  שטרק  צוקאריה 
 

 פרקמכין ה   מהנדסים יועצים בע"מ &לוי  שטרק  יוסי שטרק
 

 פרקמכינת ה   מהנדסים יועצים בע"מ &לוי  שטרק  עירית טקץ'
 

 פרקמכינת ה   מהנדסים יועצים בע"מ &לוי  שטרק  שרונה הלון
 

 חבר צוות ההיגוי  ת וגיאולוגיההנדסה אזרחי -גיאוכום בע"מ  אמנון רבינא
 

 חבר צוות ההיגוי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ  שמעון נסיכי
 

 חבר צוות ההיגוי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ  ליאוניד סוסקין
 

 חבר צוות ההיגוי      הנדסת תחבורה בנימין פרישר
 

 חבר צוות ההיגוי ים בישראל בע"מהחברה הלאומית לדרכ -מעצ  אהרון-יוסי בן
 

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

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

 עריכה לשונית          דפנה אשכול
 

 משפטיייעוץ     דין-משרד עורכי -אפשטיין -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   ישראל בע"מהחברה הלאומית לדרכים ב -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
 

 מכין הפרק     ותי הנדסת תאורהשר -גולדין לייט   אלכס גולדין
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 חבר צוות ההיגוי   החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ -מעצ   דוד רבינוביץ

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

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

 
 חבר צוות ההיגוי     ( בע"מ1553תכנון חשמל ) -טיקטין   יובל טיקטין
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 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
 תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות15פרק 

 עבודה-: הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי31פרק -תת
 

 תוכן העניינים 
 

 דעמו                    סעיף מספר
 

 65               משנה ראשון: כללי-פרק 15531525
 

 65              מבוא 06.30.56.56
 

 65                           תכולת הפרק 06.30.56.51
 

 65              מטרות 06.30.56.53
 

 65             הגדרות 06.30.56.51
 

 63            מסמכים ישימים 06.30.56.50
 

 63            מסמכים מחייבים 06.30.56.50.56
 

 60          מסמכים מנחיםמסמכי רקע/ 06.30.56.50.51
 

 60  כללי - עבודה-הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתריביצוע עבודות במסגרת  15531525525
 

 61            משנה שני: תוכנית ארגון האתר מבחינה בטיחותית ומרכיביה-פרק 15531520
 

 61           כללי -פרטי התוכנית  06.30.51.56
 

 61            תכולת התוכנית 06.30.51.51
 

 66            קיום התוכנית 06.30.51.53
 

 66          תנאים להכנה ולקיום התוכנית 06.30.51.53.56
 

 66             פנקס כללי 06.30.51.53.51
 

 66        עבודה-יאתרפרישת תמרורים ואביזרים ב 06.30.51.51
 

 66       עבודה-הצבה ופינוי של ציוד בטיחותי באתרי 06.30.51.51.56
 

 65          בעבודות קצרות מועדפרישה  06.30.51.51.51
 

 63          בעבודות מתמשכותפרישה  06.30.51.51.53
 

 63          מתקן תאורה ניידת )מת"נ( 06.30.51.50
 

 11           ואישור העבודות תיאום 06.30.51.51
 

 11          נוהל תאום מוקדם עם רשויות 06.30.51.51.56
 

 נוהל מתן היתרים לביצוע עבודות בתחום הדרך עפ"י נוהל 06.30.51.51.51
 11   ("51.131.61)"אופני טיפול המשטרה בביצוע עבודות בדרכים בינעירוניות 
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 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
 תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות15ק פר

 עבודה-: הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי31פרק -תת
 

 )המשך(תוכן העניינים 
 

 עמוד                    סעיף מספר
 

 10          פיקוח על קיום תנאי ההיתר 06.30.51.51.53
 

 10          פרסום באמצעי התקשורת 06.30.51.51.51
 

 11               עבודה-באתרינה שלישי: אבטחת העובדים מש-פרק 15531523
 

 11           מינוי עובדים אחראים 06.30.53.56
 

 11           "מנהל עבודה מוסמך" 06.30.53.56.56
 

 11           אחראי בטיחות באתר 06.30.53.56.51
 

 11           מפעילי כלים מוסמכים 06.30.53.56.53
 

 11        עבודה-אמצעים לבטיחות אישית באתרי 06.30.53.51
 

 11           עבודה-ביגוד באתרי 06.30.53.51.56
 

 16           קסדות מגן וביגוד מגן 06.30.53.51.51
 

 16           ציוד לבטיחות אישית 06.30.53.51.53
 

 16       עבודה-תאורה זמנית ותאורה ניידת באתרי 06.30.53.51.51
 

 16                  ה על תנועה בתוך גבולות האתרשמיר 06.30.53.51.50
 

 16            הצבת שלט מידע 06.30.53.51.51
 

 16         עבודה-ביקורות בטיחות באתרי 06.30.53.53
 

 16           ביקורות שגרתיות באתר 06.30.53.53.56
 

 13    עזרי הבקרה והבטיחותביקורות תקופתיות להסדרי התנועה ול 06.30.53.53.51
 

 35                  משנה רביעי: מפרט ביצוע ותחזוקה-פרק .1553152
 

 35        טיב החומרים של האביזרים השונים 06.30.51.56
 

 35            תמרורשילוט ו 06.30.51.56.56
 

 35             סימונים 06.30.51.56.51
 

 36      בטיחות ליישומים זמניים-מעקי –בטיחות -התקני 06.30.51.56.53
 

 36            סופג אנרגיה נייד 06.30.51.56.51
 



 
 עמודים 05מתוך  7עמוד מספר 
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 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

 תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות15פרק 
 עבודה-: הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי31פרק -תת

 
 )המשך(תוכן העניינים 

 
 מודע                    סעיף מספר

 
 36           שיטות יישום וביצוע 06.30.51.51

 
 31            תמרורשילוט ו 06.30.51.51.56

 
 36        בטיחות להסדרי תנועה זמניים-ימעק 06.30.51.51.51

 
 36            הכוונת תנועה 06.30.51.51.53

 
 36            סופג אנרגיה נייד 06.30.51.51.51

 
 36            וציוד באתר רכב 06.30.51.53

 
 36          הפרעת רכב עבודה לתנועה 06.30.51.53.56

 
 36         חציית נתיב תנועה ע"י רכב עבודה 06.30.51.53.51

 
 35          עבודה אמצעי הגנה ברכבי 06.30.51.53.53

 
 35  חרות לסוגיהן(הרמה )מנופים, עגורנים ומכונות הרמה א-הנחיות לעבודת כלי 06.30.51.53.51

 
 33       רכב המיועדים לעבודה-התקנת תמרורים על כלי 06.30.51.53.50

 
 33         לוח נייד עם התקן חץ וסופג אנרגיה 06.30.51.53.51

 
 33          בקרת איכות והבטחת איכות 06.30.51.51

 
 33           בדיקה ואישור אמצעים 06.30.51.51.56

 
 33         דרישה ליתירות באמצעי בטיחות 06.30.51.51.51

 
 33      עבודה-הערכת מצב מתמדת לשיפורים בבטיחות אתר 06.30.51.51.53

 
 15      סופג אנרגיה נייד                                                       06.30.51.51.51

 
 15                                                   תכנית עדות להסדרי תנועה זמניים למשך ארוך 06.30.51.50

 
 15           כללי -איכות -הבטחת 06.30.51.50

 
 16                  משנה חמישי: ניכויים בגין ליקויים-פרק 15531521

 
 16              כללי 06.30.50.56

 
 16       ניכויים בגין ליקויים בטיפול בנושאי בטיחות 06.30.50.51

 
 11                משנה ששי: הנחיות למנהל הפרויקט-פרק 15531525



 
 עמודים 05מתוך  8עמוד מספר 
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 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
 תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות15פרק 

 עבודה-: הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי31פרק -תת
 

 )המשך(תוכן העניינים 
 

 עמוד                    סעיף מספר
 

 11              כללי 06.30.51.56
 

 11            המשנה-מעמד פרק 06.30.51.56.56
 

 11        תזמון קבלת תוצאות מבדיקת מעבדתיות 06.30.51.56.51
 

 11           בקרת התכנון הבטיחותי 06.30.51.51
 

 11       בדיקת תכנון וארגון האתר מבחינה בטיחותית 06.30.51.51.56
 

 13       סיור מנהל הפרויקט באתר העבודה בעת הקמתו 06.30.51.51.51
 

 13           סדרי העברת התנועה 06.30.51.51.53
 

 13       סופג אנרגיה נייד                                                    06.30.51.51.51
 

 13        אופן ותדירות -בדיקת ציוד ואביזרים  06.30.51.53
 

 13        בדיקת התאמה לנדרש ובקרת כשירות 06.30.51.53.56
 

 11          בקרה מטעם משטרת ישראל 06.30.51.53.51
 

 11         הנחיות בטיחות לעובדים ולכלים 06.30.51.51
 

 11           הנחיות בטיחות לעובדים 06.30.51.51.56
 

 11        הנחיות לבטיחות כלי הרכב והציוד באתר 06.30.51.51.51
 

 10        רשימות תיוג ביקורות של מנהל הפרויקט 06.30.51.50
 

 15      ניכוי בגין ליקויים -ביצוע לקוי של עבודות נדרשות  06.30.51.51
 

 13                 משנה שביעי: אופני מדידה ותשלום-פרק .1553152
 

 13            עבודות מתמשכות 06.30.56.56
 

 13              יחידה 06.30.56.56.56
 

 13              כמות 06.30.56.56.51
 

 13            מחיר היחידה 06.30.56.56.53
 

 13           עבודות קצרות מועד 06.30.56.51
 



 
 עמודים 05מתוך  9עמוד מספר 

 

________________________________________________________________________________9 
 /תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 05 קפר/ודות סלילה וגישורלעב המפרט הכללי
 עבודה-זמניים לבטיחות באתרי הסדרי תנועה: 50פרק -תת

3 

 13              יחידה 06.30.56.51.56
 

 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
 תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות15פרק 

 עבודה-: הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי31פרק -תת
 

 )המשך(תוכן העניינים 
 

 עמוד                    סעיף מספר
 

 05              כמות 06.30.56.51.51
 

   05                                                                                                                   מחיר היחידה 06.30.56.51.53
 

  05            סופג אנרגיה נייד 06.30.56.53
 

   05                     מדידה                                                                                                  06.30.56.53.56
 

   05                                                                                                תשלום             06.30.56.53.51
 
 
 

    משנה שמיני: הנחיות למתכנן מוצג באסופת הנחיות למתכננים5-פרק .1553152
 

 תשלום-פריטי .1553152
 

 ילה וגישור"."קטלוג סלפרק זה מוצגים באסופת -תשלום ענייניים לפרק/תת-פריטי
 

 רשימת איורים
 

 עמוד                   תוכן איור איור
 

 61         חלוקה לאזורים -עבודה בדרך -אתר 06.30.56.56
 

 15         )להמחשה בלבד( 6דוגמה של מת"נ  06.30.51.56
 

 15         )להמחשה בלבד( 1דוגמה של מת"נ  06.30.51.51
 

 31       דוגמאות -על תושבות גומי תמרורים -עמודי 06.30.51.56
 

 30   רכב-תרשים מבנה לדוגמה של תמרור לוח הכוונה נייד להתקנה על כלי 06.30.51.51
 

 31       61-תמרור ו -דוגמאות להצבת פנסים מהבהבים  06.30.51.53
 



 
 עמודים 05מתוך  55עמוד מספר 
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 לעבודות סלילה וגישור המפרט הכללי
 תנועה-סלילה/הנדסת-: עבודות15 פרק

 עבודה-סדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי: ה31 פרק-תת
 

 כלליראשון:  משנה-פרק 15531525
 

 מבוא 15531525525
 

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  –נתיבי ישראל זה של המפרט הכללי של  פרק-תת 06.30.56.56.56
 עבודה"-זמניים לבטיחות באתרי הסדרי תנועה" -,"("החברה" או המזמין)להלן: " - בע"מ

עירוניות לגבי אופן -עבודות בדרכים הביןוביצוע  חה את הגורמים המעורבים בתכנוןמנ -
זאת על מנת להבטיח שהעבודות תבוצענה  . ובטיחות התרעהתמרורים ואמצעי  ה שלהצבה

 .ולשאר הנקראים לאזור אתר העבודה בצורה בטוחה לעובדים ולמשתמשים בדרך
 

פיתוח והתחזוקה בדרך הוא בעל השלכות בטיחותיות, היקף הגדול של עבודות הה 06.30.56.56.51
המורכבות של   תנועתיות וכלכליות רבות משמעות לרשויות האחראיות ולמשתמשי הדרך.

הזמן  עבודות כאלה, הן מבחינת הפרישה והן מבחינת מגוון הפעילויות ומקבילותן על ציר
 מחייבת התייחסות מפורטת להיבטים הבטיחותיים הגלומים בהן.

 
פרק -למפרט הכללי )כהגדרתו להלן( יחולו על הוראות פרק/תת 55מובהר, כי הוראות פרק  06.30.56.56.53

 זה ועל ביצוע העבודות לפיו.
 

 תכולת הפרק 15531525520
 

 לגבי תהליך פרויקטמנהל הלמבצע ולמתכנן, להעקרונות המנחים  יםפורטמזה  פרק-תתב 06.30.56.51.56
ן שימוש והצבת התמרורים והאביזרים, הכוונת התנועה, ארגון אומטרי, אופיהתכנון הג

  ת בטיחותוהכמויות ובדיק לכתבי תשלום של פריטי הסעיפים העבודה, ספריית אתר
 ודו ועובדיו.יהאתר על אביזריו, צ

 
שאינן כוללות חסימות או  ,שעות( 11-)פחות מ מועד-קצרותעבודות אחזקה שוטפות  06.30.56.51.51

 -סלילה -"עבודות - 06פרק מפרט הכללי/פי המפורט בליטופלו  ,ביםהצרות נתי
 .מרחביות לתחזוקה )יס"מ(" עסיו "יחידות - 11פרק -אחזקה"/תת

 
 מטרות 15531525523

 
עבודה -ריאתבסיס לתהליך התכנון, הביצוע והפיקוח בה לשמש ז פרק-תת/פרקמטרת  06.30.56.53.56

 ןמציג הנחיות שלפיה הפרק-תת . שים וגשריםבפרויקטים של סלילה ותחזוקה של כבי
עירוניות יעמדו -העבודה בדרכים הבין ריתשכל אל באופן עופהגורמים השונים ליידרשו 

 בדרישות אחידות של הנחיות.
 

 או הנחיות של משרדהנחיות אלו אינן באות במקום הוראות, תקנות והוראות דין אחרות  06.30.56.53.51
אופן ביצוע העבודה כגון דיפון  העבודה.  יחות וגהות באתריהעבודה בנושאים של בט

וכו',  ,העבודה החפירות, השימוש בציוד מגן אישי, הימצאות ערכת עזרה ראשונה באתר
 יהיו בהתאם להוראות הבטיחות והגהות שבתוקף.

 
 הגדרות 06.30.56.51

 
)להלן:  וגישור סלילה עבודותלהמפרט הכללי  :וגישור סלילה לעבודותהמפרט הכללי  06.30.56.51.56

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



 
 עמודים 05מתוך  55עמוד מספר 
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 החברהבמשרדי  ניתנים לרכישה מפרט הכלליפרקים השונים הכלולים בה-תתופרקים ה
 באתר האינטרנט הענייני. החברהעיון בהרשאת וכן ניתנים ל

 
משרדית -בנייה של הוועדה הבין-: המפרט הכללי לעבודותבנייה-המפרט הכללי לעבודות 06.30.56.51.51

לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד  הסכםלסטנדרדיזציה של מסמכי ה
"הספר להלן גם ן )הביטחו-משרד פרסוםב.החברההבינוי והשכון ומשרד התחבורה/

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

 וניתנים לעיון באתר האינטרנט הענייני.
 

לבין הקבלן,  המזמיןבין  הסכם: מפרט המהווה חלק ממסמכי ההמפרט הטכני המיוחד 06.30.56.51.53
וספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתייחס אך ורק מכיל הנחיות והוראות שונות ו/או נ

 לפרויקט מסוים או לפרויקטים מסוימים שעבורם נכתב.
 

זה שעמד במבחני  מאושר הואמוסמך/ /קבלןספקיצרן/: ריצרן/ספק/קבלן מוסמך/מאוש 06.30.56.51.51
כמי שרשאי  החברהונרשם במאגר הנתונים של  החברההסמכה על פי נוהלי הסמכה של 

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

מכון התקנים הישראלי, או מי שהוסמך ע"י הרשות הלאומית מבדקה/מעבדה מאושרת:  06.30.56.51.50
להסמכת מעבדות ושאושר ע"י הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 

 .6303-)א( של חוק התקנים התשי"ג61
 

ועדה במינוי מנכ"ל משרד  :תמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחו-הוועדה הבין 06.30.56.51.51
 עיסוקה בדיקה ואישור לשימוש בישראל של התקני בטיחות ותנועה לסוגיהםשהתחבורה 

 (."משרדית-הוועדה הבין")להלן: 
 

דרך, יש ליישם הסדרי במקרים בהם מתבצעות עבודות ב: עבודה-באתריהסדרי תנועה  06.30.56.51.56
, תמרורההשילוט,  הסדרי התנועה כוללים את לכלי הרכב, להולכי הרגל ולעובדים. תנועה 

ד יעיל ובטוח של הדרך בזמן ותפק שיאפשרוכך מיקומם כן הציוד ווהאביזרים, האמצעים 
וכדי לשמור על העבודות, לרבות כל התקופה עד להשלמתן ופתיחת הדרך לתנועה מלאה, 

 ת העובדים.בטיחו
 

 (15531525525 איור ראו) אזורים שונים באתר העבודה בדרך 06.30.56.51.55
 

תמרור הראשון ועד הנקודה שבה ב ור זה מתחילזא: "אתראה מוקדמתאזור " א.
באזור זה הנהגים מקבלים את המסר לגבי  . הגיאומטרי הראשון יהשינומתחיל 

משתנה בהתאם לאופי  האתראה ולגבי הצפוי בהמשך.  "הפעילות-אזור"קיום 
 פנסים מהבהבים וכדומה.שבו  כב עם שלטהעבודות: תמרורים בודדים, ר

 
המוקדמת  האתראאזור המתחיל בסוף אזור ה: "אזור הפעילותאזור "מבואות  ב.

באזור זה משנה הנהג את מסלול  ( ומסתיים לפני אזור הפעילות. הלוכסן)תחילת 
אורך אזור המעבר הוא  . לוכסןהכתב ע"י נסיעתו. שינוי מסלול הנסיעה מו

בחלק מאזורי המעבר נשמר המספר המקורי של אורך הלוכסן. גם במקרים רבים 
במקרה זה, באזור המעבר   .נתיבי הנסיעה בעוד שבחלק אחר קטן מספר הנתיבים

 ור של התמזגות.זנוצר א
 
ונועד להגן על  הלנתיבי התנוע פעילותאזור ה ביןאזור החוצץ : אזור בטיחות/חיץ ג.

יש  רכב.  אזור זה אמור להיות נקי מציוד וכלי  משתמשי הדרך.העובדים ועל 
אזור החיץ האורכי הוא האזור   .אורכיחיץ -בין אזוררוחבי לחיץ -אזורבין  ןבחילה

מפריד בין אזור אזור החיץ הרוחבי  שבין סוף הלוכסן לתחילת אזור הפעילות. 
 י הרכב.הפעילות לאזור התנועה של כל

 
ומהאזור שבו מתבצעות  חיץהאזור מורכב מאזור הבטיחות או ה: אזור הפעילות ד.

 אחד. כלשהו חיץכי אזור הפעילות יכלול יותר מאשר אזור  יתכן  העבודות.



 
 עמודים 05מתוך  52עמוד מספר 
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אזור המתחיל בסוף אזור הפעילות ומסתיים בתמרור : "פעילותאזור "סיום ה ה.
חוזרת התנועה בהדרגה למסלול  האחרון המודיע על סיום העבודות. באזור זה

 הנסיעה השגרתי.
 
תחום אזור  תהראשון וכולל א 66-מרור אתמאתר העבודה מתחיל : עבודה-אתר ו.

ת פעילו, אזור הפעילות ואזור סיום האזור הפעילותהמוקדמת, מבואות  האתראה
 סיום ההגבלות. המסתיים עם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לאזורים חלוקה -עבודה בדרך  אתר: 15531525525 מס' איור
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 עבודות קצרות/מתמשכות 06.30.56.51.53
 

בסוגי עבודות אלו נכללות פעילויות : פחות מיום אחד -מועד -עבודות קצרות א.
עבודות אלו מתבצעות תוך כדי דילוגים מקטע  שעות.  11שמשכן אינו עולה על 

 וותים ניידים או בקטע נקודתי.דרך אחד למשנהו לרוב עם כלים או צ
 

: בסוגי עבודות אלו נכללות פעילויות יותר מיום אחד -עבודות מתמשכות  ב.
משתרעות על פני קטע ארוך של הכביש או עבודות נקודתיות לזמן ממושך.  לגבי ה

 תמרורה ומידע מיוחד וזאת בנוסף לאעבודות מסוג זה יש להתקין שילוט התר
 ואמצעי איתות.

 
: זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות (פקודת התעבורה והתקנות לפיהזמן תאורה )עפ"י  06.30.56.51.65

 לקויה מחמת מזג אוויר או מסיבות אחרות.
 

: פנקס המנוהל ע"י הקבלן ומטרתו לעגן פנקס כללי )עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה( 06.30.56.51.66
ת כגון: חפירות, עבודות עפר, ברשומות את כל מהלך העבודה מהבחינה הבטיחותי

פנקס זה יהיה פתוח בכל עת לעיון מפקח העבודה או פיגומים, מכונות הרמה וכדומה.
 נציגיו

 
רכב ליד אתר העבודה, ואשר -כלי התנועה של: אדם המופקד על הכוונת תנועה-פקח 06.30.56.51.61

המצויד , ו6316 -)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א 13הוסמך לכך בהתאם לתקנה 
 באביזרים הנחוצים לכך.

 
 ובתקנות לפיו. 6301 -כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  :ממונה בטיחות 06.30.56.51.63

 
 ראש צוות מוסמך להסדרת הבטיחות בתנועה באתרי סלילה. אחראי בטיחות: 06.30.56.51.61

 
י החברה או מי שהוסמך על ידה לאשר את הכוונה לאישור מראש ובכתב על יד :מאושר 06.30.56.51.60

 הטעון אישור.
 

תמך, קירות אקוסטיים, -קרקעיים, קירות-מים, מעברים תת-לרבות מעבירי :מבנה דרך 06.30.56.51.61
 שילוט, מיסעות גשרים ומבנים אחרים הכוללים בטון חשוף.-גשרי

 
 יף את התקן המוזכר או מעדכנו.לרבות תקן מעודכן יותר המחל :ת"י )תקן ישראלי( 06.30.56.51.66

 
 מסמכים ישימים 15531525521

 
המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע.  כל המסמכים הישימים 

 שיבוצעויהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון 
 בהתאם למפרט/פרק זה.

 
 מסמכים מחייבים 06.30.56.50.56

 
 חוקים ותקנות א.

 
, 15-13, 11-10, 33-15, 13, 15-16, 61-65תקנות התעבורה: תקנות מס'  (6

66-61 ,60 ,65 ,56 ,35-31 ,616-613 ,606-603 ,616. 
 
 , והתקנות והצווים לפיה.6365 -פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל  (1
 
 לפיו. והתקנות והצווים 6301 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  (3
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 ישראליים תקנים .ב
 

לביצוע מבנה לעבודות קבלניות/ החברהתנאי ההסכם/חוזה של בנוסף לאמור ב
להלן רשימת התקנים , "טיב החומרים והעבודה" - 30 סעיף, פרק ו', ידי קבלן-על

 :זה פרק-פרק/תתים לנייניהעיקריים הע
 
 ים בבניינים: עומס רוח.יעומסים אופיינ - 161ת"י  (6
 
 סימון דרכים. - 331"י ת (1
 
 חומרים לסימון דרכים. - 330ת"י  (3
 
 ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה. -ביגוד מגן  - 1/חלק 6105ת"י  (1
 
 אור.-תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי - 6/חלק 1116ת"י  (0

 
 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ג.

 
 החברהדות סלילה וגישור של הפרקים של המפרט הכללי לעבו-כל הפרקים/תת

 ובמיוחד:
 
הכלולים במסמכי  פרקיו-"מוקדמות" על כל תת - 55המפרט הכללי/פרק  (6

 .ההסכם
 
 - 36פרק -תנועה"/תת-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06המפרט הכללי/פרק  (1

 "עבודות שילוט ותמרור".
 
 - 31פרק -תנועה"/תת-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06המפרט הכללי/ פרק  (3

 "עבודות סימון כבישים".
 
 - 33פרק -תנועה"/תת-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06המפרט הכללי/ פרק  (1

 וגדרות בטיחות". י"מעק
 
 - 31פרק -תנועה"/תת-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06המפרט הכללי/ פרק  (0

 "אביזרי בטיחות להתקנה קבועה".
 

 מסמכים ישראליים ד.
 
הוצאת ב - עירוניות-עבודות בדרכים בין-יאתרב הסדרי תנועההמדריך ל (6

 .החברהמשרד התחבורה ו
 
הוצאת ב - ליישומים זמניים בטיחות-ותהנחיות לבחירה ולהצבה של מעק (1

 .ונתיבי איילון משרד התחבורה
 
הוצאת ב - התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך (3

 .משרד התחבורה ונתיבי איילון
 
הוצאת משרד התחבורה ב - אנרגיה-ירה ולהצבה של סופגיהנחיות לבח (1

 .ונתיבי איילון
 
 (61-ו) עבודה בדרך בצבע כתום -באתרי מפרט טכני לפנס אזהרה מהבהב (0

 .נתיבי איילוןהוצאת משרד התחבורה וב -
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 - הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים בין עירוניות, צמתים ומחלפים (1
 .החברההוצאת ב

 
ומשרד  החברההוצאת ב - עירוניות-שילוט בדרכים ביןלתכנון הנחיות  (6

 התחבורה.
 
הנחיות משרד התחבורה לתמרור של מקומות עבודה בדרכים לא  (5

 .6.1/סעיף עירוניות/פרק א'
 
 בהוצאת משרד התחבורה. –(           "מפרט כללי ל"לוח נייד מהבהב"" 3
 

    –נה בדרך ) הידוע בשם קונוסים( " (        " מפרט טכני לאישור חרוטים להכוו65
 בהוצאת משרד התחבורה ונתיבי איילון.                

 
 (         " סמנים מחזירי אור ופולטי אור לסימון בכבישים : הנחיות להתקנה 66

 ומפרט לבדיקה ולאישור "  בהוצאת משרד התחבורה ונתיבי איילון.                 
 

 מנחים מסמכיםרקע/-מכימס 06.30.56.50.51
 

 יםיתקנים אירופ
 

EN-471: High Visibility Warning Clothing        (1 
 

EN-1436: Road Marking Materials - Road Mrking Performance for Road Users.   (2 

 

EN-1790: Road Marking Materials - Preformed Road Markings.     (3 

 

CIE S 015/E:2005 Standard Lighting of Outdoor Work Places      (4 

 

Illumination Guidelines for Nighttime Highway Work (NCHRP REPORT 498, 2003)  (5 

NCHRP= National Cooperative Highway Research Program 

 

 
 כללי - עבודה-הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתריביצוע עבודות במסגרת  15531525525

 
תופקד ותבוצע אך ורק  עבודה-הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתריבמסגרת כל עבודה 

בידי מי שעבר הליך הסמכה לכך של החברה ונרשם במאגר הענייני של ספקים וקבלנים 
 לעניין זה.
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 ומרכיביה משנה שני: תוכנית ארגון האתר מבחינה בטיחותית-פרק 15531520
 

 כללי - כניתהתו פרטי 15531520525
 

תכנון, ביצוע וקיום הסדרי בטיחות באתר בנייה/סלילה חייבים להיות משולבים כחלק  06.30.51.56.56
 בלתי נפרד משיטות הביצוע, ארגון האתר וביצוע העבודה על ידי הקבלן.

 
לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,  611בהרחבה ובהשלמה לאמור בתקנה  06.30.51.56.51

[, ומעבר לחובת הקבלן כאמור "תקנות הבטיחות בעבודה"]להלן:  6355 -ח התשמ"
בתקנות אלה, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, בתוך תקופת ההתארגנות, תוכנית בטיחותית 

.  מנהל הפרויקט אחראי סיכונים מקדים-, המסתמכת, בין השאר על סקרלארגון האתר
אין באמור כדי  . החברהף הבטיחות של להעברת התוכנית, עם הערותיו, לאישור מנהל אג

להוות ויתור על חובת הקבלן לפי תקנות הבטיחות בעבודה, ואין לראות במילוי דרישה זו 
כמילוי הדרישה הקבועה בתקנות הבטיחות בעבודה כלפי מפקח העבודה  החברהכלפי 

 כמשמעותו שם.
 

 היה באחריות מנהל העבודה של הקבלן.התוכנית, לאחר אישורה, תצורף לפנקס הכללי ות 06.30.51.56.53
 

אישור התוכנית לא יגרע במאומה מאחריותו הבלבדית של הקבלן לבטיחות הכוללת  06.30.51.56.51
 באתרי העבודות בהם הוא יפעל.

 
 תכולת התוכנית 15531520520

 
 :כנית תכלול, בין השארוהת 06.30.51.51.56

 
ידי מהנדס בטיחות רשוי כחוק, -עלשיוכן סיכונים כללי באתר העבודה, -סקר א.

הן והכולל הן היבט של סיכונים בטיחותיים כלליים לעובדים באתר ולכלל הציבור 
לאחר  ,היבט של התנועה אל האתר וממנו והתנועה החולפת דרכו.  סקר זה

 יהיה בסיס לתוכנית הבטיחות כאמור להלן. ,ידי מנהל הפרויקט-אישורו על
 
בנושאים מיוחדים )פיגומים, הריסות, מפעילי ציוד ורכב( שמות עובדים מנוסים  .ב

 כאמור בתקנות הבטיחות.
 
כגון: מעליות,  מכני העבודה לציוד תסקירים של בודק מוסמך מטעם משרד .ג

 .וכו'  צריח-ניקיטור, עגור-ונות ואביזרי הרמה, מדחסים, דודימכ
 
 באתרים גדולים.( ודרכים פנימיות ממנו ויציאה לאתר דרכי גישה )כניסה .ד
 
 661סעיף  -כנית דיפונים )כולל אישורים מגורמים מוסמכים וכנית הריסה ותות .ה

 בתקנות(.
 
 לתקנות הבטיחות בעבודה(. 611חשמל )סעיף -עבודה בקרבת קווי .ו
 
 -בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  -ציוד מגן אישי  .ז

6336. 
 
 כנית האמורה.והאחראי לכך שהעבודה באתר תתבצע על פי הת שם מנהל העבודה .ח

 
 תוכנית כאמור תימצא בצמוד ליומן העבודה ול"פנקס כללי". 06.30.51.51.51
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אם יחולו שינויים בארגון האתר, יעדכן הקבלן את התוכנית לפי שינויים אלה ויגיש את  06.30.51.51.53
ו גם למפקח העבודה כנדרש בתקנות התוכנית המעודכנת לאישור מנהל הפרויקט, כמ

 הבטיחות בעבודה.
 

 קיום התוכנית 15531520523
 

 תנאים להכנה ולקיום תוכנית 06.30.51.53.56
 

 :התוכנית תוכן כאשר קיים תנאי אחד, או יותר, מהתנאים הבאים
 

 עובדים )כולל עובדי קבלן משנה(. 05מועסקים בו מעל שאתר  א.
 

 חפירות עם דיפונים. ב.
 
 הריסות המוגדרות בחוק. .ג
 

 צריח ומעלה.-באתר מותקנים שני עגורני ד.
 

 מ'. 10סופי של המבנה עולה על הגובה ה ה.
 
 בכל אתר שיידרש לעשות זאת עפ"י דרישת מנהל הפרויקט ו/או רשות מוסמכת. ו.
 
 בכל מקרה שלדעת מנהל הפרויקט קיימת או צפויה רמת סיכון המצדיקה זאת. ז.

 
 פנקס כללי 06.30.51.53.51

 
 בנוסף לניהול יומן העבודה, נדרש הקבלן לנהל "פנקס כללי". א.
 

 פנקס זה יהיה פתוח בכל עת לעיון נציגי מפקח העבודה המחוזי או נציגיו. ב.
 

 עבודה-ית תמרורים ואביזרים באתרשפרי .1553152052
 

 עבודה-הצבה ופינוי של ציוד בטיחותי באתרי 06.30.51.51.56
 

כי התמרורים ואמצעי האיתות מתחלקים לשתי קבוצות בהתאם לאזור מער א.
 הצבתם:

 
 /ההכוונה.האתראאזור ה -מבואות אזור הפעילות  (6
 
 )חרוטים( וכדומה. 0-, ו1-בתמרורים מסוג ואזור התחום  -אזור הפעילות  (1
 
התמרורים ואמצעי האיתות הבטיחותיים יוצבו באזורים האמורים  (3

ובסדר כפי שיפורט להלן.  הדברים אמורים גם לגבי סדר בשלבים קבועים 
 פינויים ו/או העתקתם.

 
בכל מקרה יש לבדוק ולהעריך אם די בהוראות האמורות להלן או אם אין הן 

 סותרות את תנאי השטח ו/או תנאי התנועה שבדרך ולתכנן בהתאם.
 

ה אתרא, התמרורה השילוט, עבודה לזמן ממושך יוצב בשלב הראשון כל-באתרי ב.
ה המוקדמת בכל הכיוונים. אתראוהמידע המוקדם במקומות המתאימים באזור ה

עד שבוע לפני תחילת העבודות למעט תמרורי  תמרורההשילוט והקבלן יציב את 
 אותם יש להציב בסמוך לתחילת העבודות. ,15-, ב5-בכגון  הוראה
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כות, יוצבו באזור מועד והן לעבודות מתמש עבודה, הן לעבודות קצרות-באתרי ג.
 הרחוקים ביותרה המוקדמת" תחילה התמרורים ואמצעי האיתות אתרא"ה

הכל בהתאם לתוכניות ו/או למפרט  -ובהדרגה הקרובים למקום "אזור הפעילות" 
 וזאת מכל כיווני הגישה. -הטכני המיוחד 

 
ה המוקדמת" יוצבו התמרורים אתרא"באזור ה תמרורלאחר הצבת השילוט וה ד.

חרוטים/קונוסים, מחסומים,  -י האיתות התוחמים את "אזור הפעילות" ואמצע
 וכו'.  תמרורים, פנסים מהבהבים

 
, יוצבו פקחי תנועה להכוונת התנועה החברהאם יידרש על פי תנאי ההיתר מטעם  ה.

לבצע עבודה בקטע הדרך  ניתן יהיה הלא של רק אחרי הפעלתםעם אביזריהם.  
 המיועד לתיקון/שיקום.

 
כנסו לשטח אתר העבודה רק לאחר סגירה והחומרים, העובדים והציוד המכני י .ו

 וסימון מושלמים של אתר העבודה.
 
פינוי התמרורים ואמצעי האיתות לאחר השלמת העבודה באתר יהיה בסדר הפוך  .ז

השוליים, והמיסעה , כולל חומרים, ניקוי השטח-להצבתם: ראשית פינוי עודפי
אזור מציוד לסוגיו, פינוי התמרורים ואמצעי האיתות והעבודה אחרי כן פינוי כלי 

 ה המוקדמת".אתרא"הפעילות ואח"כ מ"מבואות אזור הפעילות" ומאזור ה
 
 עבודה סמוכים: במקרה של קטעי .ח

 
ויותר, יש  אחד "ממסלולי, כאשר המרחק בין הקטעים ק-יש חדבכב (6

 .לעניין לכל דבר נפרד עבודה-להתייחס לכל קטע כמהווה אתר
 
ק"מ ויותר יש  שניים ן הקטעכאשר המרחק בי ,מסלולי-בכביש דו (1

 .ועניין לכל דבר נפרד עבודה-להתייחס לכל קטע כמהווה אתר
 
כאשר המרחק בין קטעי העבודה פחות מהמצוין לעיל, ההתייחסות תהיה  (3

ב"אזור סיום  תמרורשילוט ועבודה אחד, כלומר אין צורך ב-כאל אתר
ב"אזור  תמרורשילוט ושל אתר העבודה הראשון ואין צורך ב הפעילות"

בעבודות  יש לציין כי ה המוקדמת" של אתר העבודה השני. אתראה
 11-תמרור אה המוקדמת אתראבמצב כזה באזור היוצב  מתמשכות

 המציין את האורך הכולל של שני קטעי העבודה הסמוכים באתר העבודה.
 

 מועד-ותקצרבעבודות פרישה  06.30.51.51.51
 

, כגון הטלאות, סימון צבע, מדידות וכו', יהיו כל פריטי מועד-ותצרקבעבודות  א.
הציוד הבטיחותי, לרבות התמרורים ואמצעי האיתות, צמודים באופן קבוע 

 לקבוצה המבצעת את העבודה מידי יום.
 

תקינותם של כל האביזרים וכן  וודאלעל האחראי לבטיחות מטעם הקבלן  ב.
כמו כן עליו לדאוג לכמות מסוימת של תמרורים ו/או אמצעי איתות  נם. לניקיו

 ואביזריהם כעתודה למקרה של תקלה/קלקול.
 
סוג וכמות התמרורים ואמצעי האיתות יהיו בהתאם לתוכניות ו/או המפרט הטכני  ג.

 המיוחד.
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 מתמשכותבעבודות פרישה  06.30.51.51.53
 

שיקומים, הקמת מבנים בתחום או ליד הדרך  כגון ריבודים, בעבודות מתמשכות, א.
ו/או כניות ותההקבלן מראש את התמרורים והאביזרים השונים עפ"י יכין וכו', 

 .המפרט הטכני המיוחד
 

הקבלן או יסתיר את כל התמרורים, הסימונים יסיר לפני הצבת הציוד הבטיחותי  ב.
רי התנועה וכל אמצעי הבקרה הקבועים שאינם תואמים את המסרים של הסד

 באזור אתר העבודות.
 
 .RAL7035כיסוי זמני של תמרורים יחידים ייעשה ע"י יריעות בגוון אפור לפי לוח  ג.
 

אם בעקבות ביצוע עבודות יש הכרח לפרק או להסיר באופן זמני תמרור ו/או שלט  ד.
 הקבוע, הקבלן יציג במקומו תמרור ו/או שלט זהה על מתקן נייד. וממקומ

 
הקבלן ויבליט את התמרורים ו/או השילוט שהוסתר או יחזור העבודות  בסיום ה.

 הוסר.
 

 מתקן תאורה ניידת )מת"נ( 06.30.51.50
 

 הגדרות 06.30.51.50.56
 

מקורות אור, תורן ההרמה של  מכלול הנדסי שכולל גופי תאורה )ג"ת(, - מת"נ .א
 .בסיס להתקנה ומקור הספקת חשמל בלתי תלויג"ת, 

 
לתאורת אתרי עבודה דרך פריסה מהירה בשטח, יכול לנוע בקלות מיועד  מת"נ 

ממקום למקום לפי הצורך ונועד לתפקד ברציפות במשך זמן קצר )שעות( ע"י 
 .מצבר(, רמקור הספקת חשמל בלתי תלוי )גנראטו

 
 5(Lighting Balloonכדור תאורה ):  5מת"נ  .ב

 

 5(Lighting Towerמגדל תאורה ): 0מת"נ  .ג

 
 סוגי מת"נ לשימוש בחברה 06.30.51.50.51

 
מותר שימוש במוצרי תאורה ניידת אשר קיבלו אישור/הסמכה ע"י גורמים הרלוונטיים, 
כגון: משרד תחבורה, או כל רשות מוסמכת אחרת, כמו כן יתאימו הציודים לחוק החשמל 

          .15ולתקנים הרלוונטים. גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י 
 .1מת"נ  -ו 6מת"נ סוגים עקרוניים של מת"נ לצרכי החברה: 1-יש להשתמש ב

 
 (Lighting Balloonכדור תאורה ) - 5מת"נ  06.30.51.50.53

 
( הוא גוף תאורה מיוחד, בעל צורת כדור או Lighting Balloonכדור תאורה ) .א

מ', עשוי מחומר פלסטי גמיש שאינו דליק, שקוף למחיצה  6-דומה לו, בקוטר כ
נורות הלוגן או  –בצורה אחידה. בתוך מעטפת זה מורכב מקור אור ומפזר אור 

 ווט ובכמות הנדרשת. 6555מטל הלייד בהספק לפחות 

 
כדור תאורה מותקן על תורן )מוט ההרמה(, עם חצובה )או עגלת גלגלים( בבסיס.  .ב

 מ'. 0עד  3-גובה התקנה טיפוסי מ

 
ד, לחץ אוויר קבוע, ת בשיטות הבאות: ניפוח מתמימאובטחצורתו של הכדור  .ג

 .שיטת מטריה וכו', ללא שימוש בגז דליק או נפיץ
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אינו דליק ובעל תכונות אופטיות מיוחדות שמפזר את שהמעטפת עשויה מחומר  .ד
לקבלת תאורה אחידה ולא מסנוורת. לא  בצורה אחידה מקור האורשל  האור

 נורות אשר דולקות בתוך המעטפת מבחוץ.ה להבחין בכמותיהיה ניתן 

 
חלק העליון בתוך המעטפת יכול לכלול מחזיר אור )רפלקטור( להגברת שטף האור  .ה

 .כלפי מטה

 
 (בלבד )להמחשה 5דוגמה של מת"נ : 15531520525איור מס' 

 
 .לפחות 03IPת "דרגת אטימות של ג .ו

 
, באחריות הקבלן לשמור על יציבות המת"נ קמ"ש 655עמידות ברוח עד  .ז

 השוררים באתר בזמן ביצוע העבודות.המופעלים בכל תנאי מזג אוויר 

 
 שעות. 5מקור הספקת חשמל בלתי תלוי לפרק זמן עד  .ח

 

 (Lighting Towerמגדל תאורה ) - 0מת"נ  06.30.51.50.51
 

יחידות, עם נורות  1כולל קבוצת גופי תאורת הצפה, בד"כ  1 מגדל תאורה מת"נ .א
ע עם אפשרות כוונון וואט. ג"ת מורכבים על זרו 6555או  155הלייד בהספק -מטל

כל אחד מהם. הזרוע מורכבת על ראש התורן בעל מתקן ההרמה כגון טלסקופי, 
 .(רומבוסס על עגלה ניידת, שכוללת בד"כ מקור הספקת חשמל )גנראטו

 
 .מ' 66-ל 1גובה התקנה טיפוסי בין  .ב

 
 (בלבד )להמחשה 0דוגמה של מת"נ : 15531520520איור מס' 
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 .לפחות 03IP דרגת אטימות של ג"ת .ג

 
, באחריות הקבלן לשמור על יציבות המת"נ קמ"ש 655עמידות ברוח עד  .ד

 השוררים באתר בזמן ביצוע העבודות.המופעלים בכל תנאי מזג אוויר 

 
 .בלבדNEMA 5 או  NEMA 4  -סוג פיזור האור של ג"ת הצפה סימטריים  .ה

 
 .FWTכמו כן סוג פיזור האור אסימטרי  .ו

 
 שעות. 5תלוי לפרק זמן עד  מקור הספקת חשמל בלתי .ז

 
 מדדי רמות איכות תאורה )רא"ת( למתקן תאורה ניידת 06.30.51.50.50

 
 :תאורה )רא"ת( למתקן תאורה ניידת תקריטריונים לקביעת רמות איכו .א
 

Em - חדים ומי במקריםבלוקס.  נמדדת הארה אופקית ממוצעת מתוחזקת, עוצמת
 ;ינדרשת עוצמת הארה במישור אחר, כגון אנכ

Uo - של עוצמת מוגדר כיחס ) אחידות כללית של התפלגות עוצמת הארה בשטח
 (;Em( לעוצמת הארה אופקית ממוצעת )Eminהארה אופקית מינימלית )

- GRL פי שיטה-מקדם סנוור על CIE; 
Ra - מקדם מסירת צבע של מקור האור 

 
 תית באתרי עבודת לילהייאפיונים של סוגי פעילות רא .ב
 

 התית באתרי עבודיייונים של סוגי פעילות ראאפ - 1 טבלה
 
עם  פעילות תיתייפעילות רא סוגי

 אובייקטים במידות
ניגודים 

 בשדה ראייה
בביצוע  דיוק

 פעולה הנדרש
 נמוך בינוני גדולות ראייתית גסה פעילות
ראייתית   פעילות
 בינונית

 בינוני ונמוך בינוני בינוניות

ראייתית  פעילות
 / מדויקת
 מיוחדות עבודות

 גבוה נמוך קטנות

 
 רמות איכות תאורה ניידת הנדרשות באתרי עבודה .ג
 

 רמות איכות תאורה הנדרשות בתאורה ניידת באתרי עבודה - 2 טבלה
 

תית בעבודות לילה ייפעילות רא סוג
 באתרי עבודה

איכות תאורה )רא"ת(  רמות
  למתקן תאורה ניידת

 א'ת "רא בטיחות כלליות באתר עבודה דרישות

 ת ב'"רא ראייתית גסה פעילות

  ת ג'"רא ראייתית  בינונית פעילות

 / ראייתית מדויקת פעילות
 עבודות מיוחדות

 ת ד'"רא
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 מדדי רמות איכות התאורה ניידת )רא"ת( .ד
 

 מדדי רמות איכות התאורה ניידת )רא"ת( - 3 טבלה
 

  רמת
איכות 

תאורה 
 ניידת

 לתאורה * דרישות
עוצמת הארה 

 ת ממוצעתאופקי
מתוחזקת 

 מזערית
 Em 

 לוקס()

אחידות פיזור 
 כללית מזערית

 
 

Uo 

 מקדם סנוור
 
 
 

GRL 

מקדם מסירת 
צבע של מקור 

 האור
 

Ra 

 20 55 0.25 20 ת א'"רא
 15 50 0.4 50 ת ב'"רא
 40 45 0.4 100  ת ג'"רא
 40 45 0.5 200 ת ד'"רא

 CIE S 015/E:2005 תקן אירופאיבהתאם ל* 
 

 בדרגה אחת: "תראתאימים לעלית תנאים מ .ה
 פעילות ראייתית קריטית 
  אינם נמצאים במקום קבוע אלא משנים את מקומם  עובדעבודה וההאזור

 באופן מתמיד,

  יש עלות גבוהה, ותליפעבביצוע לטעות 
 מנת לקבל תוצאות הנדרשות בזמן ובאיכות הנדרשת,-נדרש דיוק גבוה על 
 טים במידות קטנות במיוחד או ניגודים ראייתית מתבצעת עבור אובייק פעילות

 בשדה ראייה נמוכים.
 נמשכת זמן ארוך במיוחד פעילותה 

 
 לדרגה אחת: "תראבחירה בהורדת למתאימים תנאים  .ו

 פעילות ראייתית גסה, 
  נמצאים במקום קבוע בזמן הפעילות,   עובדעבודה וההאזור 
 וחד או ניגודים ראייתית מתבצעת עבור אובייקטים במידות גדולות במי פעילות

 בשדה

 ראייה גבוהים במיוחד.תנאי ה 
 נמשכת זמן קצר במיוחד או באופן נדיר ואקראי פעילות 

 
 :א'( ת"רא)תאורה ניידת  למתקןרמת איכות תאורה  .ז

שבו ייתכן  אזורמיועדת לספק רמת בטיחות הנדרשת בכל  תאורה א' איכותרמה 
הנחיות מנהל  פי-על רת ביצוע משימות פעילות לילהטאדם למ יהימצאות בנ

  עבודה.

לוקס מתקבלת ע"י מתקן תאורה  15 ת הארה אופקיתאפשר כי עוצמ
 .קיים באתר עבודהשקבועה/זמנית 

 3 טבלהפי -לתאורה עלכלליות  דרישות
 

 :(ב' ת"רא)תאורה ניידת  למתקןאיכות תאורה  רמת .ח

 ות. לילדרישות בטיחות כקיימות אזור פעילות ראייתית אינה מדויקת ו הארה

 .3 טבלהפי -לתאורה עלכלליות  דרישות
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 ב'5 ת"ראמפורטים סוגים של פעילות לילה עבור  4 בטבלה
 

 'ב ת"רא עבור עבודה באתרי לילה פעילות סוגי 5טבלה  
 

פעילות לילה באתרי  סוגי
 עבודה

 הארה * עוצמת

 )לוקס(

כלליות של קבוצת  הגדרות
 תאורה

ה, חפירת תעלה רגיל חפירה
 רוחבית

  

  

 

 

50 

 

 

עבור  ראייתית פעילות
 אובייקטים במידות גדולות

 : בינונייםבשדה ראייה ניגודים

 : נמוךנידרש דיוק

 : כלליותבטיחות דרישות

 

 

  

 והידוק סוללה מילוי

 שכבות אספלט הידוק

עפר וייצוב קרקעות  עבודות
 שתית

 שכבות מצע ואגו"מ הידוק

 מעקות בטיחות התקנה

 נוף, עבודות גינון פיתוח

 במדרונות של סוללות טיפול

 שוליים גרנולריים תיקון

 צבע בדיקות

 ** תנועה פקח

 

 בגובה קרקע. עוצמת הארה אופקית ממוצעת מתוחזקת  * 

מוגדר כעמדת שמ' ובכל שטח  6.0** עוצמת הארה אנכית ממוצעת )לפחות( בגובה 
 נגד כוון התנועה.     דת בכווןהפקח.נמד

 (ג' ת"ראתאורה ניידת  ) למתקןתאורה  תאיכו רמת ט.
 

 דרישות.אזור פעילות ראייתית בדרגה בינונית ודרישות בטיחות ככליות הארה 
 .Error! Reference source not foundלתאורה מפורטות בכלליות 

 
 סוגי פעילות עבור רא"ת ג' מפורטים 0בטבלה 
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 ג' ת"פעילות לילה באתרי עבודה עבור רא סוגי – 1 טבלה
 

פעילות לילה  סוגי
באתרי עבודה של 

 החברה

הארה  עוצמת
* 
 לוקס( ) 

 כלליות של קבוצת תאורה  הגדרות

  מעקות הפרדה הקמת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 

  

עבור אובייקטים  ראייתית פעילות
 במידות בינוניות 

 נמוך ובינוני: בשדה ראייה ודיםניג

 בינוני:  נידרש דיוק

 באזור עבודה וציוד בטיחות דרישות

מעקות  התקנה
 בטיחות

 מעקות בטיחות תיקון

פירוק שכבות , קרצוף
 מיסעה

אספלט, סלילת  פיזור
 אספלט, ריבודים

 מיסעת בטון סלילת

שכבות  סלילת
 גרנולריות

 שטח   טיפול

 טוםאי עבודות
 המיסעה  

 מדרכות סלילת

ניקוי המיסעה  דותועב
 )כגון במטאטא מכני(

 מסעות בטון תיקון

 בורות והטלאות מילוי

 ** סדקים מילוי

 * עוצמת הארה אופקית ממוצעת מתוחזקת
 רא"ת ד'. – לוקס 155 –** מילוי סדקים 

 
 ה ניידתהנחיה לשימוש במתקני תאור 06.30.51.50.50

 
      הנחיות כלליות לשימוש ואחזקה במת"נ )פריסה באתר עבודה וקבלת עוצמות  .א

 .הארה נדרשות, בדיקה, כיוון ואחזקה( יש לקבל מיצרן/יבואן של מת"נ
 

 באתרי עבודה של החברה. 6הנחיה מיוחדת לשימוש במת"נ  .ב

 
א מ' על פני המיסעה, אך בכל מקרה ל 0המומלץ  6גובה התקנה של מת"נ  (6

 מ'. 3-יפחת מ

 
 6נ . יש להתקין מת"6עמדות פקח תנועה באתר יש להאיר בעזרת מת"נ  (1

מ' מכל נקודת עמדת הפקח מצד התקרבות לאתר. בכל  65במרחק עד 
לוקס לפחות בגובה  05מקרה יש להבטיח עוצמת הארה אנכית על הפקח 

 מ' לכוון התנועה. 6.0
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אליו יש להתקין מת"נ מרחוק בהתקרבות אתר הנראות מנת להבטיח -על (3
זהרה הראשון מכוון התנועה. מת"נ זה אות האתר, בקרבת קונוס ובקצ 6

 .בד"כ משמש להארה עמדת פקח
 

 באתרי עבודה של החברה: 1הנחיה מיוחדת לשימוש במת"נ  .ג
מהווה בפוטנציה מקור סנוור  1עקב הספק גבוה ועוצמת האור הגדולה מת"נ 

-ם בכביש במקרה של כוון שאינו נכון. עלמכשיל עבור עובדים באתר והמשתמשי
מנת למנוע מצב מסוכן זה ו/או להקטין סיכוי של סנוור, יש לנקוט בצעדים 

 הבאים:
 

מ'  1-מ', אך בכל מקרה לא יפחת מ 66- 3גובה התקנה של ג"ת מומלץ  (6
 .על פני המיסעהמ

 

 של גופי תאורת הצפה בעלי פיזור סימטרי( TILTבמבט צד זווית הטיה ) (1
מעלות  15מעלות מקו האנך, אך בכל מקרה לא יעלה על  10לץ עד מומ

 מקו האנך.

 

יש  FWTשל גופי תאורת בעלי פיזור אסימטרי ( TILTזוויות הטיה ) (3
להתקין בד"כ בצורה אופקית, אך בכל מקרה כיוון מקסימום פיזור של 

 .מעלות מקו האנך 15האור לא יעלה על 

 

ש לתאם עם צירי תנועה באזור אורת יבמבט על זוויות כוונון של  גופי ת (1
 האתר.

 יחד עם  1סטרית באתר יש לכוון ג"ת של מת"ג -במקרה של תנועה חד
 ;מעלות( 60±כוון התנועה )

 מעלות לציר  35בזווית  1סטרית, יש לכוון מת"נ -במקרה של תנועה דו
 ;מעלות(. 60±התנועה )

 ל צירי התנועה בכל מקרה מורכב כגון סיבוב, עקומה, התפצלויות וכו' ש
 .יש להקפיד על כך שכוון גופי תאורה לא יהיה נגד כוון התנועה

 
 להארת עמדת פקח תנועה. 1אין להשתמש במת"נ  .ד

 
 תיאום ואישור העבודות 15531520525

 
 נוהל תאום מוקדם עם רשויות 06.30.51.51.56

 
 - 55נוהל התאום המוקדם עם רשויות ענייניות יהיה כמפורט במפרט הכללי/פרק 

 "מוקדמות" ובהסכם.
 

י נוהל "אופני טיפול המשטרה בביצוע לפנוהל מתן היתרים לביצוע עבודות בתחום הדרך  06.30.51.51.51
 (".20503.55עבודות בדרכים בינעירוניות )

 
 סמכות למתן היתרים לביצוע עבודות בתחום הדרך א.

 
יים ניתנים היתרים לביצוע עבודות בתחום הדרך ובתחום שטחים ציבור (6

מקומית בהתייעצות עם קצין אגף תנועה )את"ן( מחוזי  תמרורע"י רשות 
 של משטרת ישראל.

 
מקומית,  תמרורכרשות  החברההיתרים לביצוע עבודות בדרך יינתנו ע"י  (1

 65הרשאית להציב תמרורים ולקבוע הסדרי תנועה בהתאם לתקנה 
 בתקנות התעבורה.
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 עם משטרת ישראלקביעת הסדר תנועה בתיאום  ב.
 
המקומית כאמור, בתאום עם משטרת ישראל, תבדוק את  תמרוררשות ה (6

תוכניות העבודה, לרבות שלבי הביצוע והסדרי התנועה, ותקבע את הסדר 
איתות -התנועה שבהתאם לו יוצבו באתר העבודה תמרורים, אמצעי

 ואמצעי הפרדה בטיחותיים.
 
עי בטיחות, כולל מועדים בהם חל בהסדר התנועה יצוינו תרשימים ואמצ (1

הסדר התנועה ותנאים נוספים להבטחת בטיחות התנועה, עליהם יוחלט 
 בהתייעצות עם משטרת ישראל.

 
תוקף רק לאחר חתימת נציג מוסמך של רשות -הסדר התנועה יהיה בר (3

 המקומית. תמרורה
 
 ההיתר יתייחס להסדר התנועה שנקבע ואושר ויהיה כפוף לו. (1
 
יום לפני ביצוע העבודה הודעה למשטרה, וזו  61תשלח  תמרורשות הר (0

 עשויה לקבוע שינוי בשעות ההסדר.
 
תוקף ההיתר יהיה לזמן קצוב שיקבע מראש, בהתאם להיקף העבודה  (1

 ואילוצי התנועה באתר.
 
המקומית כאמור ומשטרת ישראל, רשאיות לשנות את  תמרוררשות ה (6

 צועה.שעות העבודה באתר ומשך בי
 

 פיקוח על קיום תנאי ההיתר 06.30.51.51.53
 

מקומית, יהיו רשאים לפקח על קיום תנאי ההיתר  תמרור, כרשות החברהנציגי  א.
לביצוע עבודות האחזקה והעבודות בתחום הדרך ובסמוך לו בכל עת ומועד, 

 בהתאם לשיקוליהם המקצועיים.
 

ת ואמצעי ההפרדה תקינים מנהל הפרויקט יוודא שהתמרורים, אמצעי האיתו ב.
לחלוטין ומוצבים בהתאם לתוכניות ולתרשימים שבכפוף לתנאי ההיתר במשך כל 

 תקופת העבודה, בשעות היום והלילה וכן אם חלה הפסקה בעבודה.
 
משטרת ישראל תבצע אכיפה לגבי הצבת התמרורים בהתאם להסדר התנועה  ג.

 ותנאיו, במסגרת אכיפת עבירות תעבורה.
 

 פרסום באמצעי התקשורת 06.30.51.51.51
 

תנועה כבדים כגון בעת צורך בחסימת כביש וכו', -כל העבודות שלגביהן יש צפי לעומסי
, יפורסמו בהודעות באמצעי התקשורת: רדיו, עיתונות ) שני עיתונים יומיים(, אינטרנט וכו'

 .הנ"ל יהיה כנדרש בתכניות
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 עבודה-באתרימשנה שלישי: אבטחת העובדים -פרק 15531523
 

 מינוי עובדים אחראים 15531523525
 

 "מנהל עבודה מוסמך" 06.30.53.56.56
 

 פי הדין.-הקבלן ימנה מטעמו "מנהל עבודה מוסמך" כנדרש על א.
 

בנייה שיימסר ע"י הקבלן למפקח  מינוי זה ייכלל בטופס הודעה על פעולות ב.
 העבודה האזורי.

 
 בכל עת בה מתנהלת העבודה. מנהל העבודה יימצא באתר העבודה ג.
 

להתייצב לתדרוך בטיחותי בפני הממונה על  העבודה לפני תחילת העבודה על מנהל ד.
 .החברההבטיחות העניינית מטעם 

 
 אחראי בטיחות באתר 06.30.53.56.51

 
בכל אתר עבודה יהיה אחראי בטיחות מוסמך, מטעם הקבלן.  הסמכת אחראי  א.

לבוגרי קורס אבטחת  החברההסמכה שתוצא ע"י הבטיחות תיעשה ע"י תעודת 
 [."אחראי הבטיחות"עבודה לסלילה ]להלן: -אתרי

 
תפקידיו של אחראי הבטיחות יהיו, בין היתר, לוודא שתוכניות/ תרשימים  ב.

 מיושמות כראוי וכל אמצעי הבטיחות הנדרשים מוצבים כראוי.
 
ונה ובשיטות להימנעות על אחראי הבטיחות להדריך את הפועלים בהתנהגות נכ ג.

מסיכונים.  ההדרכה צריכה לכלול: איסור לנוע לרוחב הדרך, הימנעות מהפניית 
הגב לכיוון התנועה בנתיב הפנוי לנסיעה והטמעת המודעות בצורך להתחשב 

 בתנועה הקיימת.
 

משנה מטעמו לניהול ולתפעול הבטיחות באתרי העבודה, -אם יפעיל הקבלן קבלן ד.
ידי -פרק זה, חייב קבלן המשנה להיות מוסמך ומאושר על-תתלרבות האמור ב

 .החברה
 

 כלים מוסמכים-מפעילי 06.30.53.56.53
 

כלים -אחריות הקבלן להעסיק רק מפעיליבכל מפעילי הכלים יהיו מוסמכים על פי כל דין.  
 בעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.ובעלי רישיון כנדרש לפי חוק 

 
 עבודה-אמצעים לבטיחות אישית באתרי 15531523520

 
אמצעים לבטיחות יהיו כנדרש לפי כל דין וכמפורט בנספח הבטיחות המצורף כחלק בלתי 

 נפרד מההסכם ובדגש על הנושאים הבאים:
 

 עבודה-באתריביגוד  06.30.53.51.56
 

כל העובדים העוסקים בעבודות סלילה ובהתקנת מערכות תשתית/שירותים  א.
העובדים העוסקים בתחזוקתה, לרבות כן קרקעיים בתחום הדרך ו-ותת עיליים

אלה העוסקים בשירותי עזר כגון מדידות וכו', יצוידו באפוד זוהר המותאם לת"י 
 .1חלק  6105

 
ביגוד העובדים באתר יהיה בהתאם למצוין ב"מדריך להסדרי תנועה באתרי  ב.

 עירוניות".-עבודות בדרכים בין
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06.30.53.51.51 
 
 

 מגן מגן וביגוד קסדות 
 

בעת ביצוע עבודות הרמה או פריקה על ידי מנופים, וכן בעת הפעלת מעמיסים אופניים או 
עפר וכל עבודות שהן קיים חשש לנפילת עצם מגבוה, -זחליים, משאיות רכינות להובלת

 מגן,-מגן, ינעלו נעלי מגן/בטיחות וילבשו כפפות-יחבשו כל העובדים העוסקים בכך קסדות
 הכל בהתאם להוראות הדין.

 
 ציוד לבטיחות אישית 06.30.53.51.53

 
הקבלן יצייד את עובדיו וכן את העובדים של קבלני המשנה באתר העבודה בציוד  א.

-מגן/בטיחות, כפפות, קסדות, כובעים, משקפי אישית, כגון: נעלי לבטיחותמגן 
 מגן וכו'.

 
 עבודות בדרך ילבש אפוד זוהר.-על הקבלן לוודא שכל עובד או מבקר באתרי ב.

 
 עבודה-באתרי ניידתותאורה  זמנית תאורה 06.30.53.51.51

 
בטוחה ותקינה באתר העבודה.  מתאימה, הקבלן יהיה אחראי לקיום תאורה א.

התאורה תהיה בעוצמה המספיקה לביצוע בטיחותי של כל הפעילות באתר ביום 
 ובלילה.

 
י צוות בקרת האיכות, או מי מטעמו של מנהל יד-על תקינות תאורת הלילה תיבדק ב.

 באור יום, טרם הפעלתו המעשית בלילה.הפרויקט, 
 
 .06.30.51.50כנדרש בסעיף תתבצע  קצר, זמן בעבודות למשך ניידתתאורה  .ג

"מערכת/מתקן  –בפרק משנה שביעי  55.51תאורה זמנית תבוצע כנדרש בפרק 
  תאורה להתקנה זמנית על עמודי עץ"

 
 שמירה על תנועה בתוך גבולות האתר 06.30.53.51.50

 
עבודה יקפידו להישאר באזור מוגדר או מסומן -על הקבלן לוודא כי כל העובדים באתר

בהתאם להנחיות האחראי על הבטיחות.  כל יציאה מחוץ לאזור זה תתואם עם האחראי 
 על הבטיחות.

 
 הצבת שלט מידע 06.30.53.51.51

 
בשער האתר ובו  וברור חזותיתחילת העבודה, שלט מידע בולט הקבלן יציב, לפני ת א.

מידע בדבר: שם המבצע, פרטי מנהל העבודה )שמו, כתובתו, מס' הזהות ומספרי 
הטלפון בהם ניתן להשיגו בכל שעות היממה(, מספר טלפון או אמצעי קשר נוסף 

 אחר בשעות בהן אין פעילות באתר.
 

 אתר העבודה.שלט כאמור יותקן גם ליד משרדי  ב.
 

 עבודה-בטיחות באתרי ביקורות 15531523523
 

 ביקורות שגרתיות באתר 06.30.53.53.56
 

עבודה על מנת לשמור על רמה תפעולית -הקבלן יקפיד על קיום ביקורות שגרתיות באתרי
 גבוהה של אביזרי הבטיחות בדרך.
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 קרה והבטיחותביקורות תקופתיות להסדרי התנועה ולעזרי הב 06.30.53.53.51
 
   ידי האחראי לבטיחות -הסדרי התנועה שייקבעו באתר העבודה צריכים להיבחן על       .א

 אוויר, על מנת להבטיח תפעול יעיל. -בתנאים שונים של נפחי תנועה, תאורה ומזג      
 

על הקבלן לוודא שכל עזרי הבקרה והבטיחות הם בהתאם לדרישות רשות  ב.
משרדית להתקני תנועה ובטיחות -רים ע"י הוועדה הביןהמקומית ומאוש תמרורה

 במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
 
של  םסיובו הלבצע סריקה לאיתור מפגעים באתר העבודה בתחיל הקבלןבאחריות  ג.

ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן מעקב עפ"י הסעיפים  כל יום עבודה. 
 הבאים:

 
 ;תאריך ושעת הסריקה (6
 
 ;המפגער תאו (1
 
 .אופן הטיפול (3

 
בטיחות לשמירת רמת נראות  להקפיד על חידוש תקופתי של אמצעי על הקבלן ג.

 פגום יוחלף על ידי הקבלן באופן מיידי. בטיחותציוד   גבוהה.
 

ביצוע ביקורות תקופתיות על הקבלן להקפיד על כאשר האתר לא מאויש,  ד.
 .יוםבתדירות של פעם ב
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 י: מפרט ביצוע ותחזוקהרביעמשנה -פרק .1553152
 

 טיב החומרים של האביזרים השונים 1553152.525
 

 תמרורשילוט ו 06.30.51.56.56
 

כל התמרורים שיוצבו בשטח חייבים להיות תואמים לכל הדרישות וההנחיות  א.
אור. -מחזירי תמרורי דרך אנכיים: תמרורים - 6/חלק 1116שבתקן הישראלי ת"י 

 - 06 פרק על פי המפרט הכללי/ 3כל התמרורים ייוצרו ממחזירי אור מדרגה 
 ".תמרורו "עבודות שילוט - 36 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-"עבודות

 
עירונית" -כל השלטים יוצבו בהתאם למסמך "הנחיות לתכנון שילוט בדרכים בין ב.

 - 06 פרק על פי המפרט הכללי/ 3ה ויהיו מסוג כתום פלורוסנטי, מחזיר אור מדרג
".  רישומי תמרורו שילוט"עבודות  - 36 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-"עבודות

 היעדים וגופן הכתב בשלטים יהיו בהתאם למסמך זה.
 
 קפרפי המוגדר ב האור וסימון השלט יהיו על החומרים מחזירימסגרות השלטים,  ג.

 ,"ותמרור שילוט עבודות" - 36 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06
 ס"מ לכל היותר. 15הנתונים יכתבו בגובה אות של   בסעיפים הענייניים.

 
עבודה יהיו בעלי תושבת יציבה ועמידה כנגד -שלטים ותמרורים שישמשו באתרי ד.

בלויים, נקיים -כוחות הרוח השוררים באזור וחייבים להיות במצב תקין, בלתי
בכל תקופת שימושם באתר.  ניקיון השלטים והתמרורים  מאבק ומלכלוך אחר,

 יישמר ע"י שטיפה במים וניגוב במטלית נקייה רכה.
 

הביצוע של  רקע השלט או התמרור יהיה בהתאם לתרשימים ולתוכניות שלבי ה.
 המתכנן.

 
 ן:הלהתמרורים יהיה כל ממדי ו.

 
 ס"מ. 615משולש באורך צלע  -תמרורי אזהרה  (6
 
 ס"מ. 55עגולים בקוטר  - היהורתמרורי  (1
 
עזר בדרך יהיו  מודיעין וסימני ממדי יתר סוגי התמרורים, כגון תמרורי (3

 עירוניים.-בהתאם לתקנות התעבורה הענייניות לכבישים בין
 

 סימונים 06.30.51.56.51
 

 עבודה יש להשתמש בסימון זמני מיוחד כלהלן:-באתרי
 
 סימון בצבע .א

 
י מיסעות ישמשו יריעות סימון זמניות )ניתנות להסרה(, לסימון בצבע על פנ

או  3Mמתוצרת חברת  A650אור בצבע צהוב או כתום כדוגמת סדרה -מחזירות
איכות, הניתנות להסרה לפי התקן האירופי -" או שווהScotch Laneמתוצרת "

EN-1790  והמסוגלות לעמוד בדרישות של רמות הביצוע הגבוהות ביותר, הן
יבשים והן בנתיבים רטובים או בעת ירידת גשם, כמוגדר בתקן האירופי בנתיבים 
EN-1436 /31 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06 פרק ובמפרט הכללי 

 "עבודות סימון כבישים" בסעיפים הענייניים. -
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עבודה תבוצע על פי המפורט באותו -סימונים בצבע באתרישל או קרצוף  ההסתר
 עיפים הענייניים להעלמת צבע.בס פרק-תת/פרק

 
 6-ו תמרור - אור-בסמנים מחזיריסימון  .ב

 
בהתאם  מאושריותקנו בגוון  "עיני חתול"( - 6-תמרור ואור )-מחזירי סמנים

-"עבודות - 06 פרקבהביצוע ומסוגים המפורטים  למפורט בתוכניות שלבי
סעיפים "עבודות סימון כבישים" ב - 31 פרק-תת/ תנועה"/-סלילה/הנדסת

 הענייניים.
 
 61-פנסים מהבהבים ו .ג

 
מפרט הטכני המו לדרישות יעבודה יהיו בצבע כתום ויתא-פנסים מהבהבים באתר

התחבורה  תנועה ולבטיחות במינוי משרד משרדית להתקני-של הוועדה הבין
 עבודה בדרכים".-"פנסים מהבהבים לסימון, איתות ואזהרה באתריבסעיף 

 רק פנסים מהבהבים שאושרו ע"י הוועדה האמורה.מאושרים לשימוש אך ו
 

 בטיחות ליישומים זמניים-ימעק -בטיחות -התקני 06.30.51.56.53
 

במקומות בהם בטיחות זמניים נדרשים, כמפורט בתוכנית הסדר התנועה, -ימעק א.
 מנת לשמור על בטיחות עוברי מספקת על האינ (0-וו 1-תמרורים )וההפרדה ע"י 

במלאכה כאחד, כדוגמת מקומות הימצאותם של עצמים  אורח והעושיםה
  הובצידי הדרך קשיחים לאורך

 
בהתאם לסוג הדרך, מהירות הנסיעה, הרכב על ידי המתכנן ייבחרו  יםהמעק ב.

ות ולהצבה של מעקהתנועה וסוג העבודה המתבצעת בהתאם ל"הנחיות לבחירה 
 בטיחות ליישומים זמניים".

 
משרדית -שאושרו ע"י הוועדה הבין יםע יהיו מעקשיאושרו לביצו יםהמעק ג.

-סלילה/הנדסת-"עבודות - 06 פרקבטיחות ועל פי ההנחיות בלתנועה ו להתקני
 יםלמעק וגדרות בטיחות" בסעיפים הענייניים י"מעק - 33 פרק-תתתנועה"/

 .זמניים/ארעיים
 

 סופג אנרגיה נייד 06.30.51.56.51
 

צב בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת לביצוע יו סופג אנרגיה נייד             
  ידי רשות תמרור מקומית.   -על

 
 תנאי סף       
  

להצבה על ידי הועדה ייעשה שימוש רק בסופגי אנרגיה ניידים המאושרים              
 הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות שבתוקף.

       
 שיטות יישום וביצוע 1553152.520

 
פי תוכניות המתכנן  עבודה על-הבטיחות יוצבו באתר מרורים, הסימונים ואביזריהת

 ביצוע כלהלן: בשלבי הסדרי תנועהל
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 תמרורשילוט ו 06.30.51.51.56
 

 נשיאה לתמרורים זמניים-תכונות עיקריות למתקני א.
 
-על מתקני מוצבים תמרוריםכ שלא תמרורים חשיבות רבה. ל נשיאה-קנימתל

 עבודה בתכונות מיוחדות אחרות:-ההצבה באתרי התקנימחויבים יאה קבועים נש
 
 .רכב-קשיחות קטנה ביותר למקרה של פגיעת כלי -התנגדות לפגיעה  (6

ככלל, אין להציב תמרורים על התקנים שאינם בעלי תכונה זו כדי למנוע 
 ;היתקלותעת סיכון אפשרי של המשתמשים בדרך ב

       אוויר וכן כנגד הדף -רוח בכל מזג-יציבות נאותה של ההתקנים כנגד מכות      (1                                        
 אוויר של רכב כבד העובר בסמוך;                                                     

 
יכולת לפרוק מהיר, להובלה נוחה ולהצבה מהירה במקום  -ניידות מרבית  (3

 .חרא נדרש
 

להקטנת נזקי פגיעה אפשריים יוצבו התמרורים על תושבת גומי מתאימה  (1
 לפי סוג התמרור כמוצג בתרשים שלהלן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמאות –תמרורים על תושבות גומי -עמודי :1553152.525איור 
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"ל, נ-ככלל, אין להציב את התמרורים על התקנים שאינם בעלי התכונות ה
 בהם. הנתקליםהעלולים לסכן את המשתמשים בדרך 

 נשיאה לתמרורים זמניים מבנה מתקני ב.
 

מגומי תהיה עמוד לתמרורים זמניים יהיה עשוי ממתכת או פלסטיק, והתושבת 
יצוק או מפלסטיק.  הצבת התמרורים תיעשה על תושבות גומי.  העמוד ייוצב ע"י 

 מילוי משקל לפי הפרוט הבא:
 
 ק"ג; 15-60ור בודד: לתמר (6
 
 ק"ג. 35-10לשני תמרורים:  (1
 

 עבודה-תמרורים מיוחדים לאתרי ג.                           
 
 .כביש הולך וצר - 3-תמרור א (6
 
 61-עבודות בדרך; התמרור יצויד בשלישיה של מהבהבים ו - 66-תמרור א (1

 . ב"זמן תאורה"
 
 ל איסור עקיפה.תחילת קטע דרך שבו ח - 5-תמרור ב (3
 
 .דרך שבו חל איסור עקיפה סוף קטע - 3-תמרור ב (1
 
שמאלי או ימני בצבעים כתום/שחור לשימוש בעבודות  - 1-תמרור ו (0

, מורה על מכשול או היצרות באותו צד של הדרך והטיית מתמשכות
במבואות אזור  המש בתמרורים אלתהשיש ל  התנועה שמאלה או ימינה.

בשורה אלכסונית, להטיית התנועה מנתיב תעשה  הפעילות והצבתם
 אלה משמשים גםתמרורים   הנסיעה החסום לנתיב הנסיעה הסמוך לו.

לתיחום בין אתר העבודה לנתיב הנסיעה הסמוך ולאורך מעקפים משני 
 צידי המסלול הזמני.

סיור )הטלאה, שילוט וסימון צבע( וכן  רכבכן מקובלת תצורה זו לסימון 
 בד אופני, המשמש לעבודות ניידות.ציוד מכני כ

 
 בצבע כתום/שחור, משמש לסימון סכנה בצידי הדרך. - 1-תמרור ו (1
 
)"קונוסים"( בצבע כתום/שחור לסימון מכשול  "חרוטים" - 0-תמרור ו (6

משמש לתיחום אזור אתר העבודה בקטע בו  ,זמני במקום עבודה בדרך
 מתבצעות עבודות לזמן קצר.

בכבישים  מ'.  6.5מסלוליים יהיה -כבישים מהירים דוגובה החרוטים ב
חרוטים בגובה יוצבו  -בקטע המקביל ל"אזור הפעילות"  -מסלוליים -חד

 מ'. 6.5חרוטים בגובה השימוש יהיה בובאלכסון לסגירת הנתיב מ'  5.60
 על החרוטים יש להציב פנסים מהבהבים "בזמן תאורה".

                                    
 בצבע כתום/שחור לסימון אזהרה והדרכה לעובר הדרך     - 65-תמרור ו     (5            

 בכיוון החצים, להפניית התנועה שמאלה או ימינה  ךלהאט ולהמשי                         
 ממנו.התמרור מוצב בחזית נתיב סגור לתנועה בהפניה לנתיב סמוך או                           
 .ועיקולים בדרך לאורך מעקפים                         
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 סימונים .ד

 
 יריעות סימון (6

 
חובה לעשות שימוש ביריעות סימון כאשר התנועה מוסטת  (6)

 מנתיבי הנסיעה השגרתיים.
 
מיד לאחר שיקום קטע דרך או ריבוד חדש יסומנו גבולות הנתיב  (1)

 מ'. 60כל  באופן זמני ע"י יריעות סימון
 
עפ"י ת"י  ס"מ 05ובאורך  לפחות ס"מ 60ברוחב  ינההיתהיריעות  (3)

: "חומרים לסימון דרכים: צבעים ויריעות לסימון 1חלק  330
 3-וב 5-ילווה בתמרורים ב מצעותןבא 1-סימון ד .  עבודה -אתרי

 משני צידי המסלול.
 
ת חובה להסיר את יריעות הסימון כאשר שכבבגמר העבודה  (1)

 בע.סופי בצ האספלט הינה סופית וזאת רק לאחר ביצוע סימון
 
 סימון בצבע (1

 
 330בכל מקרה אחר יסומן השינוי בניתוב בצבע כתום עפ"י ת"י  (6)

 -: "חומרים לסימון דרכים: צבעים ויריעות לסימון אתרי1חלק 
 עבודה".

עבודה יסומן צבע כתום במבואות אזור הפעילות, באזור -באתר (1) 
פעילות ובאזור סיום הפעילות בהם סימון הניתוב שונה מהמצב ה

תנועה  הקיים או מהניתוב הסופי בהתאם לתוכנית הסדרי
מאושרת.  בכל מקרה סימון בצבע כתום יהיה בהתאם לתוכניות 

 ביצוע. הסדרי תנועה לשלבי
 
עבודה -מחיקה של סימונים בצבע באתרי ואהעלמה הסתרה/ (3)

-"עבודות - 06 פרקהכללי/ במפרט פי המפורט יבוצעו על
"עבודות סימון כבישים"  - 31 פרק-תתתנועה"/-סלילה/הנדסת

 בסעיפים הענייניים לכך.
 
 חתול"(-"עיני - 6-ותמרור ) אור-סמנים מחזירי (3

 
יותקנו באופן  - )"עיני חתול"( 6-ו תמרור - אור-מחזירי סמנים (6)

ש צורך בהדגשת זמני על ידי הדבקה או נעיצה במקומות בהם י
כתוספת לסימון בצבע על פני  ,במיוחד במעקפים, הטיית התנועה

 המיסעה ובהתאם לתוכניות לביצוע.
 
 יהיה בהתאם בצבע לבן, צהוב או כתום. סמניםגוון ה (1)

 
 61-פנסים מהבהבים ו ה.

 
אזהרה כללית למשתמשים בדרך  -פנסים אלה משמשים למתן התרעה  (6

 עבודה ותוך כדי מעבר בסמוך לו.-לפני הגיעם לקרבת אתר
 
 קיימים מספר אופני הפעלה של פנסים מהבהבים: (1

 
 אליו רוצים להסב פנס מהבהב בודד המותקן בצמוד לתמרור (6)

 .לב-תשומת
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מספר פנסים מהבהבים בתצורות שונות כגון: טור, צורת חץ  (1)
וכדומה, המופעלים באימפולס המתקדם לכיוון אליו התנועה 

ית.  לחילופין כולם מופעלים בבת אחת אך עם הפסקות מופנ
 קצרות, כאשר המטרה היא לראותם מרחוק.

 
 על תמרורים שונים: 61-תמרור ובאיורים שלהלן תרשימים לאופן הצבת  (3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רכב-יד להתקנה על כליהכוונה ני-: תרשים מבנה לדוגמה של תמרור לוח1553152.520איור 
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 50-תמרור ו -: דוגמאות להצבת פנסים מהבהבים 1553152.523איור 
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 זמניים תנועה-הסדריבטיחות ל-ימעק 06.30.51.51.51
 

 תנועה-הסדריפי תוכניות  זמניים יהיה על תנועה-הסדריבטיחות ל-יהשימוש במעק
 בטיחותות הצבה של מעקלבחירה ול הנחיות"בהתאם ל היהת םוהצבתשרות מאו

 .06.30.51.56.53 אמור לעיל בסעיףהו זמניים" ליישומים
 

 תנועה הכוונת 06.30.51.51.53
 

תנועה או שוטר במדים שהוכשר והוסמך כדין בהתאם -להכוונת תנועה ישמש פקח א.
 בתקנות התעבורה. 13לתקנה 

 
 -תנועה במעבר חד תנועה נדרשת במקרה של בקרת-פקח אמצעותבתנועה  הכוונת ב.

ליד נתיב סגור לתנועה בקטע ארוך )ריבודים שיקומיים וכו'(.   ,לסירוגין ,סטרי
 תנועה יוצבו בהתאם להנחיות בתוכניות ו/או במפרט הטכני המיוחד ו/או על-פקחי

 ישראל. פי הנחיות משטרת
 
מכשירי קשר זהים לתאום הפעולות שני ת תנועה חייבים להיו-פקחברשות כל  ג.

 תנועה )אחד כעתודה למקרה של תקלה באחד המכשירים(.ה לבקרת
 

תוך הקפדה על  ,נתיבבתנועה יתמקם בקצה הלוכסן מימין לנהג הנמצא -פקח ד.
 אמצעי בטיחות נאותים.

 
 סופג אנרגיה נייד 06.30.51.51.51

                     
 מפורטות להצבת סופג האנרגיה.הקבלן יקבל תכניות  א.
 

באחריות  הקבלן יסמן את מיקום סופג האנרגיה באמצעות סימוני צבע בולטים. ב.
 המפקח לאשר הצבת סופג האנרגיה לפני ההתקנה בפועל.

 
 התקנת סופגי האנרגיה תתבצע בהתאם להוראות היצרן. ג.

 
 

 רכב וציוד באתר 1553152.523
 

 ודה לתנועההפרעת רכב עב 06.30.51.53.56
 

אין להרשות חניה של ציוד או רכב במקום בו הוא מפריע לתנועה עוברת או מסתיר עובדים 
העבודה יחנו בלילה בשטח שהוכשר לכך ושאושר ע"י מנהל הפרויקט  או תמרור.  רכבי

של "ההנחיות לתכן  6מרחק המזערי למכשול בצד הדרך, כמוגדר בפרק ל בהתאם
 או באתר המוגן ע"י מעקות בטיחות זמניים כמפורט ,"רוניותעי-גיאומטרי של דרכים בין

, או באזורים ב"הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים"
 .המאושרים בתכניות

 
 

 חציית נתיב תנועה ע"י רכב עבודה 06.30.51.53.51
 

ש להבטיח תנועה, נוסע לאחור או משתלב בצד התנועה, י-כאשר רכב או ציוד חוצה נתיב
כל זאת אך ורק  ,תנועה ידריך אותו ויאפשר לו לבצע פעולות אלו או דומות להן-פקחש

 לאחר שהתנועה נעצרה ואין סכנה כלשהי בפעולה.
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 עבודה אמצעי הגנה ברכבי 06.30.51.53.53
 

הקבלן אחראי להתקנה של אמצעי הגנה מתאימים לכל הרצועות, השרשראות,  א.
ים הנעים המסוכנים בכל ציוד מכני המופעל על ידו, באופן הגלגלים ושאר החלק

 שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית לפי תקנות הבטיחות בעבודה.
 

צד בכלים המכניים ההנדסיים  פנים ומראות הקבלן אחראי להתקנה של מראות ב.
 ראייה מרבי לפניו, לצדדיו ומאחוריו.-למפעיל שדה ותבטיחהמ

 
בטיחות תקין שיופעל אוטומטית בעת נסיעה  ת צופרהקבלן אחראי להימצאו ג.

 לאחור של כל הציוד הכבד כפי שמתחייב עפ"י כל דין.
 

עבודה ובסמוך לו יפעלו -באתר )צמ"ה( הרכב והציוד המכני ההנדסי על כל כלי ד.
בעת הימצאותם על פני הדרך )המיסעה  יםאחת או שתימנורת סימון מהבהבת 

במצב נייח.  המנורות המהבהבות יהיו מסוג  והןעה בהיותם בתנוהן  ,והשוליים(
 המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים.

      לצורך זה יותקנו המנורות במקום גבוה מעל הכלי משני צידי הכלי. אופן התקנת                                         
 רות ייעשה כך שייראו מקדימה ומאחור גם אם מותקנים על הכלי אביזרים המנו                                        
 יופעלו  המנורות  .הכלי או המכוניתמ םהעשויים להסתיר חלקי ,כגון מנוף, כף וכו'                                        
 ברציפות במשך כל זמן העבודה.                                        

 -לכל כלי החברההתחבורה או של  מנורות טעונה אישור פרטני של משרדהתקנת ה
 רכב ו/או צמ"ה.

 
רכב המשמשים עובדים בתנועה, כגון יחידות סיוע מרחביות )יס"מ(, חובה -על כלי ה.

כב על פני הר להרכיב גם מנורות אחדות בצורת חץ המופעלות בהתאם לתנועת כלי
 ן הטיית התנועה של הנוהגים בדרך.כיוואת הדרך, כאשר כיוון החץ מראה 

 
לא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות האמורות לעיל ועל  ו.

 הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.
 

 הרמה )מנופים, עגורנים ומכונות הרמה אחרות לסוגיהן( הנחיות לעבודת כלי 06.30.51.53.51
 

 פרק י"ד לתקנות הבטיחות בעבודה, יש להקפיד גם על ההוראות שלהלן:בנוסף לאמור ב
 

עבודה, כגון פעולת מנוף להרכבת רכיבים -הרמה באתר בעת פעילות של כלי א.
טרומיים, יש ליצור שטח פנוי מתנועה עוברת, עד כמה שניתן, ברדיוס של אורך 

 השטח. אילוצי פי זרוע המנוף לפחות, לרבות פינוי התנועה העוברת וכו', על
 

פי תוכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, שתאושר  הקבלן מחויב לפעול על ב.
 ידי מנהל הפרויקט. על ידי בודק מוסמך למנופים ועל

 
הרמה בסמוך למועד ביצוע ההרמה,  הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי ג.

לנושא המשקל הנגדי,  מיוחדתתוך התייחסות  ולאשר כלים אלה, קובדל מנת על
 וכיו"ב. תנועה,-לייגבמהמחשב,  תוכנת

 
תוכנית ההרמה תהיה מותאמת להסדרי התנועה המתוכננים והמאושרים ע"י  ד.

 המשטרה תוך התחשבות בכל אילוצי השטח והתנאים הקיימים.
 

יב לספק לעובדיו את כל הפריטים של ציוד המגן האישי הנדרש, לתרגל יהקבלן ח ה.
 מוש בהם ולוודא כי הם משתמשים בהם כהלכה.אותם בשי

 
מעבר לכל האמור לעיל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות המתייחסים  ו.

 לנושאי ההרמה.
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 רכב המיועדים לעבודה-התקנת תמרורים על כלי 06.30.51.53.50
 

 או 05-וב 66-תמרורי אעל גבי כלי הרכב והציוד למינהו, יותקנו בחלקם האחורי ובחזיתם 
 יםאנכי 1-בפינות דפנותיהם האחוריים של ארגזי המשאיות יותקנו תמרורי ו  .06-ב

 )שמאלי וימני(.
 

 לוח נייד עם התקן חץ וסופג אנרגיה 06.30.51.53.51
 

רכב וציוד הנדסי העוסק בביצוע עבודות ניידות כגון: סימון צבע, שימוש במכונת  א.
ומן ע"י לוח נייד מהבהב המאושר ע"י טיאוט, עבודות בשוליים וכו', יוגן ויס

משאית עם התקן חץ ע"י משרדית לתקני תנועה ובטיחות ו/או -הוועדה הבין
 שבחלקה האחורי סופג אנרגיה נייד.

ו/או מ"י בסמכויותיהן  החברההשימוש בסופג אנרגיה על משאית ייקבע ע"י  ב.
ת הנסיעה, אופי מקומיות עפ"י תנאי הדרך, נפחי התנועה, מהירו תמרורכרשויות 

 העבודות וכדומה.
 

 איכות-תהבטחאיכות ו-בקרת .1553152.52
 

 בדיקה ואישור אמצעים 06.30.51.51.56
 

לפני תחילת , על הקבלן להציג למנהל הפרויקט את כל פרטי הציוד והשילוט א.
 לצורך בדיקת תקינותם ואישור השימוש בהם. ,העבודה בפועל באתר

 
שילוט, הייב את הקבלן להחליף את כל פרטי הציוד, מנהל הפרויקט רשאי לח ב.

וזאת בהתאם  ,ואמצעי הבטיחות שעל פי דעתו אינם עומדים בדרישות תמרורה
עירוניות" ובהתאם -לאמור ב"מדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין

 לתוכניות ו/או למפרט הטכני המיוחד.
 
פרויקט יורשה הקבלן להציבו בשטח ע"י מנהל ההציוד רק בתום הבדיקה ואישור  ג.

 העבודה ולהתחיל בביצוע העבודה.
 

 בטיחות-דרישה ליתירות באמצעי 06.30.51.51.51
 

נוספת, בהתאם לסוג העבודה,  תמרורהקבלן יחזיק ברשותו באתר העבודה ערכת שילוט ו
 על מנת להבטיח רציפות נדרשת בביצוע העבודות הדרושות.

 
 עבודה-ב מתמדת לשיפורים בבטיחות אתרמצ הערכת 06.30.51.51.53

 
מצב במהלך הפרויקט לבחינת הצורך בעריכת -מנהל הפרויקט ינהל הערכות א.

שינויים והתאמות בתוכניות הבטיחות על מנת לשפר את בטיחות העובדים 
 והמשתמשים בדרך.

 
   התמרורים ואביזרי  מותאוכאשר משתנים תנאי התנועה או העבודה באתר י       .ב

 מצב כאמור. הבטיחות לתנאים החדשים על בסיס הערכת      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 עמודים 05מתוך  45עמוד מספר 

 

________________________________________________________________________________45 
 /תנועה-הנדסת -סלילה -עבודות: 05 קפר/ודות סלילה וגישורלעב המפרט הכללי
 עבודה-זמניים לבטיחות באתרי הסדרי תנועה: 50פרק -תת

15 

 סופג אנרגיה נייד 06.30.51.51.51
 

, על הקבלן להציג למנהל הפרויקט תעודת אחריות מטעם היצרן ומטעם הספק א.
 .מפרט התקנה מטעם היצרן,כן כמו

 
תקני על הקבלן להציג למנהל הפרויקט אישור הדגם בוועדה הבינמשרדית לה ב.

 תנועה ובטיחות.
 
"( של התחום AS-MADE)" תבסיום הצבת סופג האנרגיה יגיש הקבלן תכניות עדו .ג

יקט ט שיימסר לקבלן על ידי מנהל הפרוטלית בפורמיבו הוא מוצב במתכונת דיג
 .יצורף צילום דיגיטלי של סופג האנרגיה ועל גבי תכניות שנמסרו לו.כמו כן,

 
 הסדרי תנועה זמניים למשך ארוךתכנית עדות ל 1553152.521

                           
מעקף  :פי דרישת מנהל הפרויקט יכין הקבלן תוכנית עדות להסדר תנועה מיוחד כגון-על

 . חודשים 1מעל  שמשכו, שלב ביצוע וכדומה , הסדר תנועה חדש בצומתזמני
 

 כללי -איכות -הבטחת 1553152.525
 

  איכות בביצוע הקבלן-"בקרת - 51פרק -"מוקדמות"/תת - 55ראו במפרט הכללי/פרק 
 ".55.51.56משנה -פרק, החברהת האיכות של הבטחת ומערכ"
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 משנה חמישי: ניכויים בגין ליקויים-פרק 15531521
 

 כללי 15531521525
 

ו בתוצרי העבודות נועד לפצות את ניכוי ממחירי ההסכם בגין ליקויים בחומרים ו/א 06.30.50.56.56
המזמין על איכות לקויה בחומרים המסופקים ו/או במוצרים שהתקבלו בסוף עבודה 
שאינה עומדת במלוא הדרישות המוצגות במסמכים הטכניים של ההסכם )מפרטים 

כמויות, וכו'( אך אינה מצדיקה, -כלליים, מפרטים טכניים מיוחדים, תוכניות, כתבי
 ין, פירוק/הריסה, סילוק והקמה מחדש.משיקולי המזמ

 
 ניכוי בגין ליקוי כלשהו אינו משחרר את הקבלן מכל חובותיו החוזיות כלפי המזמין. 06.30.50.56.51

 
 ניכויים בגין ליקויים בטיפול בנושאי בטיחות 15531521520

 
כחלק  פירוט ניכויים בגין ליקויים בטיפול בנושאי בטיחות נמצא בנספח הבטיחות המצורף

 בלתי נפרד מההסכם.
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 משנה ששי: הנחיות למנהל הפרויקט-פרק 15531525
 

 כללי 15531525525
 

 המשנה-מעמד פרק 06.30.51.56.56
 

משנה זה, "הנחיות למנהל הפרויקט", אינו מהווה חלק ממסמכי ההסכם עם -פרק א.
 הקבלן ואינו מחייב את הקבלן, אלא אם נאמר במפורש אחרת במסמכי ההסכם

מנת להציג חלק מהנושאים -משנה זה מובא לידיעת הקבלן על-האחרים.  פרק
ידי מנהל הפרויקט. ואולם, מובהר כי רשימה זו אינה -בהם ייבחן הקבלן על

רשימה סגורה והקבלן ייבחן בכל מקרה בהתאם לקבוע בהסכם עימו, על כל 
 .חלקיו

 
רה וביישום דרישות משנה זה נועד לשמש כלי עזר למנהל הפרויקט בהבה-פרק .ב

משנה זה איננו מהווה בשום פנים -המפרט על סעיפיו השונים.  יש לציין כי פרק
ואופן תחליף למסמכי ההסכם, למפרט הכללי, למפרט הטכני המיוחד, לתקנים, 

נ"ל חלים שינויים מעת -, וכו'.  יתר על כן, מכיוון שבמסמכים ההחברהלנוהלי 
משנה זה תואם את הגרסאות -שהנאמר בפרקלעת, חייב מנהל הפרויקט לוודא 

 .חברההאחרונות של מסמכי ההסכם והנהלים המחייבים ב
 
ההנחיות שלהלן הן לצורך הנוחות בלבד ואין בהן כדי להוות רשימה סגורה.  על  .ג

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

 להוראות כל מסמכי ההסכם.
 

 תזמון קבלת תוצאות מבדיקת מעבדתיות 06.30.51.56.51
 

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

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

 
 בקרת התכנון הבטיחותי 15531525520

 
 בדיקת תכנון וארגון האתר מבחינה בטיחותית 06.30.51.51.56

 
של תקנות הבטיחות בעבודה  611בהתאם להרחבה ולהשלמה לאמור בתקנה  א.

( יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, בתוך תקופת ההתארגנות, תוכנית ארגון 6355)
המשנה הראשון לגבי  פי המפורט בפרק אתר בטיחותית )במקרים הנדרשים על

 תוכנית ארגון האתר(.
 

מנהל הפרויקט אחראי להעברת התוכנית, עם הערותיו, למנהל אגף הבטיחות  ב.
ורף לפנקס הכללי, בתאום עם מנהל אגף לאישור.  לחילופין: התוכנית תצ חברהב

 , ועל יישומה יופקד מנהל העבודה של הקבלן באתר.חברההבטיחות ב
 
כגון:  ,הפנקס הכללי יעגן ברשימות את כל מהלך העבודה מהבחינה הבטיחותית ג.

חפירות, עבודות עפר, פיגומים, מכונות הרמה וכו'.  הפנקס הכללי המנוהל ע"י 
 עת לעיון מנהל הפרויקט ונציגיו. הקבלן יהיה פתוח בכל
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 סיור מנהל הפרויקט באתר העבודה בעת הקמתו 06.30.51.51.51
 

בעת הקמת האתר יערוך מנהל הפרויקט סיור באתר העבודה המיועד בהשתתפות נציגי 
הקבלן ויוודא שהתמרורים, אמצעי האיתות ואמצעי ההפרדה תקינים לחלוטין ומוצבים 

 המפרט הטכני המיוחד.בהתאם לתוכניות ו/או 
 

 סדרי העברת התנועה 06.30.51.51.53
 

ואת נציג  חברהבאחריותו של מנהל הפרויקט לזמן את המתכנן, את נציג אגף הבטיחות ב
יוודא כי הסדרי  . מנהל הפרויקטאופן העברת התנועהעל ועה במ"י לביקורת נאגף הת

 התנועה מתוכננים ומתפקדים כהלכה.
 

 ג אנרגיה ניידסופ 06.30.51.51.51
 

תואם את דרישות התכנון והמפרט ויעמוד  ,סופג האנרגיה הנייד המסופק לאתר א.
 בכל הדרישות שפורטו בתת פרק זה.

 
 קיימת תעודת אחריות מטעם היצרן לעמידות החומרים לחמש שנים מיום            ב.                          

 משרדית להתקני תנועה   -התקנתם בשטח וכן קיים אישור דגם של הוועדה הבין                                      
 ובטיחות, כולל כל האביזרים הדרושים להתקנת סופג האנרגיה.                                       

 
 התקנת סופג האנרגיה בהתאם להוראות היצרן. ג.
 

"( של As Madeעדות )"-יותלאחר סיום התקנת סופג האנרגיה הגיש הקבלן תוכנ ד.
 .התחום בו היא הותקנה, במתכונת דיגיטלית

 
 

 אופן ותדירות -בדיקת ציוד ואביזרים  15531525523
 

 כשירות-בדיקת התאמה לנדרש ובקרת 06.30.51.53.56
 

 תמרורבקרת ההתאמה של ציוד, שילוט ו א.
 
פרטי הקבלן יציג לפני מנהל הפרויקט או נציג מוסמך מטעמו את כל  (6

 ,לצורך בדיקת התאמתם לנדרש ותקינותם תמרורהציוד, השילוט וה
 .וזאת לפני תחילת העבודה הייעודית בפועל בשטח

 
מנהל הפרויקט יוודא את תקינות השלטים, התמרורים, אמצעי האיתות  (1

ואמצעי ההפרדה ואופן הצבתם בהתאם לתוכניות ולתרשימים ובכפוף 
 בודה, בשעות היום והלילה.לתנאי ההיתר במשך כל תקופת הע

 
מנהל הפרויקט רשאי לחייב את הקבלן להחליף כל פריט של ציוד, שילוט,  (3

בטיחות אחרים שעל פי דעתו אינם עומדים בדרישות  ואמצעי תמרור
וזאת בהתאם לנדרש לפי המדריך להצבת תמרורים, בהתאם לתוכניות 

 שלבי הביצוע ו/או למפרט הטכני המיוחד.
 
ר הבדיקה והאישור של מנהל הפרויקט יורשה הקבלן להציב את רק לאח (1

התמרור, השילוט ואביזרי הבטיחות באתר העבודה ולהתחיל בביצוע 
 העבודה הייעודית.
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 ביקורות תקופתיות/שגרתיות ב.
 
מנהל הפרויקט יוודא את תקינות השלטים, התמרורים, אמצעי האיתות  (6

ם לתוכניות ולתרשימים ובכפוף ואמצעי ההפרדה ואופן הצבתם בהתא
 לתנאי ההיתר במשך כל תקופת העבודה, בשעות היום והלילה.

 
על מנהל הפרויקט לוודא כי הקבלן מקיים כנדרש ביקורות  (6

"אבטחת העובדים  - 06.30.53משנה -תקופתיות/שגרתיות כמפורט בפרק
 עבודה"-"ביקורות בטיחות באתרי - 06.30.53.53עבודה"/סעיף -באתרי

, לרבות סריקת בטיחות פעמים ביום, בתחילת הפעילות באתר לעיל
 ובסופה.

 
על מנהל הפרויקט לוודא כי במצב של הפסקה בעבודה, כשהאתר ייוותר  (1

מאויש, הקבלן מקיים כנדרש ביקורת שגרתית בתדירות של פעם -בלתי
 ביום.

 
 תאורה בעבודת לילה .ג

 
קט או נציג מוסמך מטעמו את מערכת לילה, יבדוק מנהל הפרוי-אם נדרשת עבודת

התאורה שהוצבה באתר ע"י הקבלן, ורק לאחר אישורו על תקינותה והתאמתה 
 לדרישות הבטיחות, יותר להתחיל בעבודה כזו.

 
 בקרה מטעם משטרת ישראל 06.30.51.53.51

 
על מנהל הפרויקט לקחת בחשבון כי משטרת ישראל תבצע פעולות בקרה ואכיפה לגבי 

לטים והתמרורים בהתאם לאישור להסדרי התנועה ותנאיו, במסגרת פעילותה הצבת הש
 לאכיפת החוק כנגד עבירות תעבורה.

 
 הנחיות בטיחות לעובדים ולכלים .1553152552

 
 הנחיות בטיחות לעובדים 06.30.51.51.56

 
 תמרורשל אחראי בטיחות מוסמך מטעם רשות ה ו באתרעל מנהל הפרויקט לוודא נוכחות

 שתפקידיו העיקריים: ,מיתהמקו
 

 הדרכת העובדים בהתנהגות נכונה ובשיטות הימנעות מסיכונים; א.
 

 תדרוך בטיחותי של מנהל העבודה באתר; ב.
 
 בקרה קבועה על קיום סדרי הבטיחות באתר. ג.

 
 הרכב והציוד באתר הנחיות לבטיחות כלי 06.30.51.51.51

 
חיות לעובדים והדרכתם באתר בכל קיום הנבמיוחד על מנהל הפרויקט לוודא  א.

 :נושאים הבאיםהנוגע ל
 
 ;עבודההמועסקים ב רכב-כלילתנועה העוברת על ידי  תוהפרע (6
 
 רכב המועסקים בעבודה;-"י כליחציית נתיב תנועה ע (1
 
 רכב המועסקים בעבודה;-התקנת פנסים מהבהבים על כלי (3
 
 רכב המועסקים בעבודה;-לכלי אמצעי הגנה (1
 
 המועסקים בעבודה;כבדים רכב -כליבזמזם תקנת ה (0
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 עבודות הרמה באתר; (1
 
 ;רכב המועסקים בעבודה-כליהתקנת תמרורים על  (6
 
רכב המועסק -התקנת לוח נייד עם התקן חץ וסופג אנרגיה על כלי (5

 בעבודה;
 

רביעי לעיל בנושא רכב וציוד השלישי והמשנה ה פי הפירוט בפרקי כל זאת על
 באתר.

 
על מנהל הפרויקט לבדוק כי העבודה באתר אכן מתבצעת תוך שמירת  ,בנוסף .ב

 ההנחיות הנ"ל.
 

 תיוג ביקורות של מנהל הפרויקט רשימות 15531525521
 

,לגיאומטריה,אביזרי  הכמויות תיוג לכתב ביקורתים ילקעל מנהל הפרויקט  06.30.51.50.56
 הבטיחות,פרישתם באתר העבודה וסימוני הצבע.

 
 להלן דוגמאות לטבלאות לביקורת הנדרשת: 06.30.51.50.51

 
 מתמשכות:עבור עבודות  א.
 

 
 פריט
 
 

 
 יחידה

 
 

  ימים X - Yשלב ביצוע 
 תקין/

 לא תקין
 

 
 חתימה

 
 

 
 כמות
 ליום

 
 מחיר

 יחידה/ליום

 
 סה"כ
 ליום

       
       
       
       
       
       

 
 :עדמו-קצרותעבור עבודות  ב.
 

 
 פריט
 
 

 
 יחידה

 
 

 
 כמות
 
 

 
 מחיר
 יחידה
 

 
 תקין/

 לא תקין
 

 
 חתימה
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 להסדרי תנועה זמניים –טופס רשימת תיוג לבקרה 

  
   

 תאריך תפקיד מבצע הבדיקה
 

    
 אורך קטע )מ'( עד ק"מ מק"מ כביש מספר

 
 סמן:

 
  תקין 

X לקוי 
 לא רלוונטי 5

 
 גיאומטריה :

 
 

 רוחב נתיב מינימאלי נשמר עפ"י תכניות/תרשים.
 רוחב שול מינימאלי נשמר עפ"י תכניות/תרשים. 
 מעבר הולכי רגל/תחנות אוטובוס עפ"י התכניות 
 רדיוס מעקף עפ"י התכניות 

 
 לוח נייד מהבהב : 

 
 מסלולי ( גודל הלוח בהתאם להנחיות ) עירוני/בינעירוני ,חד/דו  
 סימון חץ/צלב בהתאם לתרשים. 
 נראות הפנסים. 
 עות מחזירי האורייר 

 
 :תמרור ושילוט

 
 615מרור משולש תצלע  .ס"מ 55בקוטר מרור עגול תגודל התמרורים בהתאם להנחיות. )  

 ס"מ( 
 בהתאם לתרשים /שלטיםמיקום התמרורים 
 (3רמה  רמת החזר אור של התמרור/שלט בהתאם להנחיות ) 
 ?פיקטוגרמות האם הסימון תואם את הגיאומטריה הקיימת   13-תמרורי א 
 האם הוצב בהתאם לתכניות ובמרחקים הנכונים ביחס לנקודת האפס ? –שילוט מקדים  

 
 חרוטים: - 1-תמרורי ו

 
 מ' בקטע ישר וכו'( 5.60מ' בלוכסן, 6גובה החרוט בהתאם לתרשים )  
 תאם להנחיותיריעות מחזירי אור בה 
 אורך הלוכסן בהתאם לתרשים 

 
 פנסים מהבהבים: – 50-תמרורי ו 

 
 מצב המנורה 
 קצב הבהוב בהתאם להנחיות 
  ? האם דו צדדי ,באם מוצב בציר הדרך 
 בהתאם לתרשים 61-בין ומרווחים  
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 כניסה ויציאה מ/ל אתר העבודה:

 
 ממוקמת עפ"י תכנית מאושרת. 
 יציאה בהתאם להנחיותנראות בכניסה וב 

 
 פקחי תנועה:

 
 מיקום הפקח בהתאם לתרשים 
 קיום תאורה פקח תנועה ) בהתאם להחלטת רשות התמרור( 

 
 :סימוני צבע

 
 האם תקני –העלמת צבע  
 נראות סימוני צבע על גבי המיסעה 

 
 מתקני נשיאה לתמרורים זמניים:

 
 משקל מתקן הנשיאה  
 סוג מתקן הנשיאה 

 
 
 
 
       

  הערות וסיכום:
  
  

 
 חתימת נציג הקבלן: ______________                                 חתימת מנהל הפרויקט: ______________
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 ניכוי בגין ליקויים -ביצוע לקוי של עבודות נדרשות  15531525525
 

ן ליקויים באמצעי בטיחות בנספח להסכם קיימת טבלת ניכויים כספיים מחייבת בגי 06.30.51.51.56
עבודה, שיאותרו על ידי מנהל הפרויקט או נציג מוסמך מטעמו ו/או אחראי -באתרי

 הבטיחות.
 

אם לא תוקן ליקוי שהתגלה כאמור לאחר התראה, רשאי מנהל הפרויקט, לפי שיקול דעתו  06.30.51.51.51
נוסף שיספק את  ףן גו, להזמיליקויים על הקבלןהומעבר להטלת ניכוי כספי בגין  דיבהבל

 אמצעי הבטיחות ולחייב את הקבלן בהוצאות ובתוספת תקורה.
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 משנה שביעי: אופני מדידה ותשלום-פרק .1553152
 

 מתמשכותעבודות  1553152.525
 

ייערכו  תמתמשכולשלבי ביצוע בעבודות  תמרורשילוט ואופני המדידה והתשלום עבור 
 כלהלן:

 
 יחידה 06.30.56.56.56

 
 המדידה תהיה באחת משתי החלופות שלהלן:

 
 ה"יחידה" תהיה יום הפעלה. א.
 

זמן חודשיות )לגבי מהות ההקצב -ה"יחידה" תהיה בהקצב תקופתי מדוד ביחידות ב.
"הנחיות כלליות לביצוע  - 56פרק -"מוקדמות"/תת - 55ראו במפרט הכללי/פרק 

 לניות"(.עבודות קב
 

 כמות 06.30.56.56.51
 

שבהם או החודשים, בהתאם לשיטת המדידה הנבחרת, ה"כמות" תהיה מספר הימים 
 הופעלו אמצעי הבטיחות בפועל.

 
 מחיר היחידה 06.30.56.56.53

 
"מחיר היחידה" יהיה סך העלות היומית של כל אביזרי הבטיחות המופיעים  א.

צוע המסוים כפי שמופיע במפרט המיוחד ברשימת התמרורים הזמניים לשלב הבי
 וישולם בהתאם לכמות שהוצבה בפועל.

 
-יהמחיר יכלול אספקה והצבת תמרורים, שלטים, סימון בצבע וביריעות ומעק ב.

הנחיות למתכנן למילוי במפרט " :תשיעיהמשנה ה בטיחות, כמפורט בטבלה בפרק
 ."הטכני המיוחד

 
עבודה וכל -ויות האבטחה השונות באתרימחירי היחידה יכללו את עלות פעיל ג.

זה. לא ישולם תשלום נפרד כל שהוא בגין קיום  פרק-תתהמפורטות ב הפעילויות 
 הוראות אלו.

 
הקצב חודשי יהווה סכום משולם קבוע במסמכי הסכם עבור כל העבודות  ד.

( למשך תקופת הביצוע של הפרויקט כפי שתיקבע, 06/30פרק זה )-הכלולות בתת
ראו במפרט הכללי/פרק של הפרויקט )המאושרים למספר חודשי הביצוע  המחולק

 (."הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות" - 56פרק -"מוקדמות"/תת - 55
 

 קצרות מועד עבודות 1553152.520
 

 ן:הלייערכו כל מועד-קצרותבעבודות  תמרורשילוט ואופני המדידה והתשלום עבור 
 

 יחידה 06.30.56.51.56
 
שטח )מ"ר( עבור סימון  בטיחות או תמרור, או יחידת "יחידה" תהיה יחידת אביזרה

 חיצים כתומים על מיסעת הכביש.
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 כמות 06.30.56.51.51
 

 ה"כמות" תהיה מספר היחידות הדרושות מכל סוג אביזר.
 

 מחיר היחידה 06.30.56.51.53
 

שטח של צבע או  דת"מחיר היחידה" יהיה מחיר כל אביזר בטיחות, או עלות יחי א.
 יריעה.

 
המחיר יכלול את אספקת והצבת התמרורים/שלטים/סימון בצבע ו/או  ב.

כן יכלול מחיר היחידה את עלות פעילויות  וכו'.  כמו ,בטיחות-ייריעות/מעק
 .זה פרק-תת/פרקהאבטחה המפורטות ב

 
 לא ישולם תשלום נפרד כלשהו בגין קיום הוראות אלה. ג.
 

 
 ג אנרגיה ניידסופ 1553152.523

 
 מדידה 06.30.56.53.56

 
 המדידה תהיה באחת משתי החלופות שלהלן:

 
 מדידה תבוצע לפי יחידות סופג אנרגיה שהותקנה בשטח. .א

 
 מדידה תבוצע בהקצב תקופתי מדוד ביחידות זמן חודשיות. .ב

 
 תשלום 06.30.56.53.51

 
ועה לאבטחת התנאספקת סופג האנרגיה,הובלתו,הסדרי "מחיר היחידה" כולל את  .א

וכל העבודות והאביזרים הנלווים וההוצאות הנדרשות לעבודה ביצוע העבודה 
 .כנדרש במסמכי ההסכםולהתקנה של סופג האנרגיה בשטח 

הקצב חודשי יהווה סכום משולם קבוע במסמכי ההסכם ויכלול את כל העבודות  .ב
חודשי המופיעות בסעיף שלעיל ,למשך תקופת הביצוע כפי שתקבע מחולק למספר 

 הביצוע המאושרים של הפרויקט.
 

 


