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 : בודה תיאור הע . 1

 בין היתר :  עבודה כוללתה

בהתאם ודה שונים ברחבי העיר לאבטחת תנועה באתרי עבת אבטחה והפעלת צו  1.1

לדרישותיו של הקבלן הראשי ו/או המזמין ו/או   בהתאם  בפרויקט ו/אותוכניות הבצוע ל

 מנהל הפרויקט. 

תוכניות הבצוע  לבהתאם ברחבי העיר בודה שונים רי עבאתועה הפעלת פקחי תנ 1.2

 לדרישותיו של הקבלן הראשי ו/או המזמין ו/או  מנהל הפרויקט. בהתאם בפרויקט ו/או

ברחבי  ודה שוניםסדרת תנועה באתרי עבשכרת שוטרים להפעלת פקחי תנועה או הה 1.3

לדרישותיו של הקבלן הראשי  בהתאם בפרויקט ו/אותוכניות הבצוע  לבהתאם העיר 

 ו/או המזמין ו/או  מנהל הפרויקט.

  

 :  טכניים פרטים . 2

 זמינות והזמנת עבודה :  2.1
 

 .על הקבלן להיות זמין בכל שעות היממה לשם מתן השירותים נשוא המכרז  .א

שעות לפני   24י מנהל פרויקט לפחות "הזמנת עבודה תימסר לקבלן ע ,ככלל  .ב

 .ההצבה מועד

 יידרש אלו במקרים .דחופות הזמנות לקבלת להיערך הקבלן על ,זאת עם יחד  . ג

 הנדרש במיקום הציוד של הצבה או/ו תנועה  אבטחת שירותי לספק הקבלן

  בהזמנות מלאה התייצבות/לביצוע הזמן פרק .המזמין קבע אשר ז"לו במסגרת

 .ההודעה קבלת ממועד שעתיים על יעלה לא דחופות
 

 פקה : וד ואסצי 2.2
 

  ולפי   העבודה  בהזמנת   המזמין  י"ע  ייקבע  הצבתו  ומיקום  הנדרש  הציוד  סוג  .א

או לפי  תנוע  להסדרי  המדריך  של  תרשימים  לפי או  מאושרים  ביצוע כניותות

 .המפקח והמזמין הפרויקטהנחיות מנהל 

  בטיחות  אביזרי  הצבת   לרבות  תנועה  לאבטחת  הקבלן   י"ע   שיינתנו  השירותים  .ב

  ולפי  ביממה  שעות  24  במשך  ,פרויקט  מנהל  דרישות לפי  בזמנים יהיו

 .עבודה  היתרי

  תאם למחירון.התשלום בגין השירותים יהיה בה

י   כללי  למפרט  בהתאם  יהיו  הבטיחות  אביזרי  כל  . ג נת"   ולפי  51.35  פרק  של 

  במהדורתו בינעירוניות בדרכים  עבודה  באתרי  תנועה להסדרי  המדריך

 .ביותר  העדכנית

  י"ע מאושרים יהיו  נוסף ציוד וכל באתר  המוצבים הניידים הבטיחות אביזרי  .ד

 .בטיחות ואביזרי  תנועה  התקני  לבחינת  משרדית  הבין הועדה
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 אבטחת תנועה :  2.3

 חה : האבט צוות  .א

  מהבהב נייד   לוח)  חץ  עגלת  עם  גורר לכל  עובדים  משלושה  המורכב צוות

  . "ד"  משנה  בסעיף  המפורטות לדרישות בהתאם

  לפריסת  הנדרשים  הבטיחות  ואביזרי  התמרורים  בכל  מצויד יהיה  הנייד  הלוח

  תנועה  להסדרי  למדריך  בהתאם  ,העבודה  בהיתר  התנועה  הסדר   תרשים

  .  עירוניות-בין בדרכים  עבודות-באתרי
  

 חה : האבט רכב צוותה

 . ומעלה   18  יהיה  בטיחות  בתחום  בעבודות  המועסקים  העובדים  גיל .1

 :  הצוות  ראש  כולל  עובדים  משלושה  מורכב  יהיה  עבודה צוות .2

  : העבודות מבוצעות בו באתר הקבלן נציג -ראש צוות   2.1

 סלילה  באתרי   בטיחות   להסדרת  צוותים  ראשי  קורס  בוגר  

 . בתוקף  תעודה  בעל - םנתיבי  מכללת  מטעם

 מכללת  מטעם  סלילה  באתרי  בטיחות  הסדרת  קורס  בוגר  

 . קףבתו תעודה  בעל  -   נתיבים

  תקף.רישיון נהיגה בעל 

 

 :הבאים  מהתנאים  באחד  לפחות יעמוד - עובד מוסמך  2.2

 מכללת  מטעם  סלילה  באתרי  בטיחות  הסדרת  קורס  בוגר  

 . בתוקף  נהיגה  ורישיון  - ףקבתו תעודה  בעל -  נתיבים

 מטעם  בסיסי–  סלילה  באתרי  הבטיחות  הסדרת   קורס  בוגר  

  שנה  חצי  של  וותק  בעל ,בתוקף  תעודה בעל נתיבים  מכללת

 .בתוקף  נהיגה  ורישיון בתחום  לפחות

  שנה.  18יהיה מעל  ו מוסמך ובלבד שגילושאינ – עובד נוסף  2.3

 וכן בתוקף ההסמכה תעודת את עימם לשאת המוסמך  והעובד צוות ראש על  . ב

 .נהיגה ורישיונות זהות תעודות
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 :933 תמרור –  עגלת חץ עם לוח מהבהב  .ג

 :  להלן  למפורט  בהתאם   מזוודת  להיות  מחויבת  מהבהב נייד לוח  עם  חץ  עגלת

 ם מצורפים :כימסמ . 1

  לוח עם  חץ  לעגלת התחבורה  ממשרד  )חץ עגלת( נגרר  רישיון 1.1

 .בתוקף  מהבהב

  

 פאנל על וסמל פנסים יצרן של  פרטים גם לציין נדרש באישור 1.2

 .האישור תוקף כולל ,המהבהב הלוח היצרן של הפעלה

 ונמצאה נבדקה שהמערכת לאחר לקבל ניתן אישור חידוש

  הלוח לתקינות האישור , לדרישות ובהתאם היצרן י"ע תקינה

  הוועדה מאת  בתוקף ראשוני באישור מותנה המהבהב  הנייד

  .הבדיקה ביצוע למועד נכון משרדית הבין

  לפנות ניתן המהבהב ללוח מהיצרן אישור לקבל ניתן ולא במידה 1.3

  אשר מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  י"ע   מוסמכת למעבדה

 שייתנו  בדיקות( בהמהבה הלוח  לתקינות  בדיקה  לבצע  רשאית

 חשמל   מערכות, אור מחזירות יריעות תקינות לנושא התייחסות

 בהתאם לפעול הנדרשים לד פנסי  תפקוד ,מצבר בדיקת הכוללות

  בהתאם אור עוצמת עם פנסים תקינות כולל ,הטכני למפרט

  י"ע  תבוצע  הבדיקה  – מהבהב   נייד  לוח" של הכללי למפרט

 בתוקף  רישיון עם  והרווחה  העבודה  משרד  י"ע  מוסמך-חשמלאי

 )  לחשמ  עבודות  לביצוע

 לשנה  הינו המעבדה י"ע שניתן האישור תוקף 1.4

 

 ותמרורים :התקני תנועה  . 2

 בטיחות ואביזרי  תקינים  בתמרורים מצוידת  להיות  נדרשת העגלה

לבחינת התקני תנועה ובטיחות, אשר  הבין משרדית  הוועדה  י"ע מאושרים

התנועה באתרי   דרשים לכל אורך השימוש לפריסת תרשים הסדרנ

  . העבודה
  

יקט ועבור  ודות אבטחת התנועה תתבצענה לפי דרישת מנהל הפרוכל עב  . ד

ם למדריך להסדרי תנועה אתרים שיבחרו על ידו ולפי היתרי עבודה ובהתא

 באתרי עבודה.
 

 תרשימים לפי או/ו מזמין י"ע מאושרות לתכניות בהתאם  לעבוד  הקבלן  על  .ה

 .עבודה באתרי תנועה להסדרי מהמדריך
 

  וכשיר  תקין  רכב   בכלי  שימוש  לעשות  הקבלן  על  השירותים  ביצוע  לצורך  .ו 

  הכללי  המפרט  בדרישות  לעמוד  הרכב  כלי  כל  על  .שילוט  עגלת   עם  לנסיעה

 .עבודה  באתרי תנועה  הסדרי  למדריך  ובהתאם

  



 
   מפרט מיוחד 5

 :הבאים  במקרים בלילה תבוצענה  אבטחה  עבודות  . ז

  .עפ"י דרישת המשטרה 

 משטרה.עפ"י דירשת מנהל פרויקט ובאישור ה 
 

 הרלוונטיות ההוראות  את  ישנו החברה או/ו התחבורה שמשרד   במקרה  . ח

  את ולהתאים שחלו בשינויים להתעדכן הקבלן על ,תנועה אבטחת  בתחום

  עומדים  לא  העבודה  באתרי  הבטיחות  ואמצעי במידה .בהתאם ועבודתו הציוד

 . מוסכמים פיצויים  יוטלו ,חסרים  או/ו התקינות  בדרישות
 

  מנהל עם אוםיבת  שיקבע למקום הגעתו  מזמן בעבודתו  להתחיל  הקבלן  על  . ט

   .משחררו  פרויקט  מנהל  כאשר  עבודתו   את פרויקט ולסיים

  יום יחושב לא  ,עבודה השלמת  ללא  ביוזמתו   האתר   את   עזב  והקבלן  במקרה

  שאר בתוספת בשטח התייצבות אי על מוסכם פיצוי  עליו  ויחול העבודה

    .כך עקב  לחברה שיגרמו ההוצאות
  

  באתרים  עבודה  ביטול  ויהיה  במידה  כי   ,בחשבון   להביא  הקבלן  על  . י

  מזג(  במזמין  תלויות  שלא  מסיבות  אבטחה  צוותי   מוזמנים  היו  שאליהם

 .כלשהו  לפיצוי  זכאי יהיה  לא  הוא  ')וכו  שיטפונות  ,סוער  אוויר
 

 מנהל או גת מי  תאגיד  ביוזמת  יהיה  האבטחה  עבודות  וביטול  במידה  . יא

  עבור  לקבלן  ישולם  ,העבודה מתחילת  משעתיים  פחות  מטעמו הפרויקט

 .עבודה  שעתיים
 

 חמישה עד  אחד  צוות  בין  להזמין  , רשאי מזמיןה  ,הקבלן  לב  לתשומת  . יב

 בטווח מצב לכל והציוד האדם כוח מבחינת ערוך  יהיה והקבלן ביום צוותים

    .זה
 

  להסדרי  במדריך  המופיעים  התרשימים  י"עפ  יבוצעו  הזמניים  התנועה  הסדרי  . יג

  במהדורתם  הדרך  לסוג  בהתאם  עירוניות  או/ו   בינעירוניות  בדרכים  תנועה

 .העבודות ביצוע  בעת  והמעודכנת  האחרונה
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 הכוונת תנועה : 2.4

  בהתאם  כדין  והוסמך  שהוכשר  במדים  שוטר  או  תנועה-פקח  ישמש  תנועה  להכוונת  .א

 .התעבורה  בתקנות  13  לתקנה
 

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

  ').ווכ  שיקומיים  ריבודים(  ארוך  בקטע  לתנועה  סגור  נתיב  ליד  ,לסירוגין  ,טריס

  או /ו   המיוחד  הטכני  במפרט  או/ו  בתוכניות  להנחיות  בהתאם  יוצבו  תנועה-פקחי

 .ישראל  משטרת  הנחיות  פיעל

  
 

 הפעולות   לתאום  זהים  קשר   מכשירי  שני  להיות  חייבים   תנועה-פקח  כל  ברשות  . ג

 ים). המכשיר  באחד  תקלה  של  למקרה  כעתודה  אחד(   התנועה  לבקרת
 

  הקפדה  תוך  ,בנתיב  הנמצא  לנהג  מימין  הלוכסן  בקצה  יתמקם  תנועה-פקח  .ד

 .נאותים  בטיחות  אמצעי על
 

-כלי  של  התנועה  הכוונת  על  המופקד  אדם  ינו פקח תנועה ה ר ספק  מען הסל  .ה

  לתקנות(א)    13  לתקנה  בהתאם  לכך  הוסמך    ואשר  ,העבודה  אתר  ליד  כבר

 .לכך  הנחוצים  באביזרים והמצויד  1311,  -  א"התשכ  ,התעבורה

 

 י מדידה ותשלום : פנוא 2.5

  ויות. התאם למפורט בכתב כמיתבצע בתשלום ה

  51.34של נתיבי ישראל פרקים  ורט במפרט הכלליתופנה למפכל מחלוקת בנושא תשלום 

  . 51.35ו 

 
 
  


