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זכויות יוצרים ותנאי שימוש
נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן" :החברה""/נתיבי ישראל") מציעה ,כשירות למשתמש
כהגדרתו להלן ,את נוהל ההסמכה המובא להלן (להלן בהתאמה" :השירות"" ,מאגר המידע") ,בכפיפות לתנאים המפורטים
להלן.
זכויות יוצרים
 .1זכויות היוצרים במאגר המידע שייכות באופן בלעדי לחברה ,אלא אם צוין באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר
המוגן שייכות לגורם אחר .למען הסר כל ספק ,זכויות יוצרים אלו חולשות ,בין השאר ,על ניסוח ,עימוד ,עריכה ,תמליל,
תמונות ,איורים ,שרטוטים ,מפות ,גרפיקה וכל מידע אחר הכלול במאגר המידע שלא נמסר לגביו כי הוא נלקח ממקור
אחר (להלן" :החומר המוגן").
 .2המשתמש רשאי לעשות שימוש במאגר המידע ובחומר המוגן הכלול בו ,על פי תנאי הרישיון המפורטים להלן.
 .3אין לבצע שום שינוי או עיבוד בנוהל ,אין להעתיק ו/או לשעתק את כולו או חלקו ואין לשלבו בשום מאגר מידע אחר
לרבות שילובו מכל סיבה שהיא באתרי אינטרנט ,בחומר מודפס ,מאמרים או הוראות שימוש ומפרטים שאינם של
החברה ושאינם מיועדים לשימוש עבור מיזמים של החברה ובאישורה המוקדם ובכתב .כמו כן ,אין להעתיק ,להפיץ,
לשדר או לפרסם את מאגר המידע ,כולו או חלקו ,להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה ,מראש ובכתב ,מאת
החברה.
הגבלת אחריות
 .1לעניין סעיף זה" ,החברה" משמע ,לרבות עובדיה ונציגיה.
 .2כל המידע המצורף מוצע לציבור כמות שהוא ."As Is" -
 .3מאגר המידע "הכללי" מהווה מפרט כולל ורחב ואינו ספציפי למיזם כזה או אחר.
 .4המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות .החברה לא תישא באחריות להתאמת מאגר
המידע לצורכי המשתמש .כמו כן לא תישא החברה באחריות לטעויות או לשגיאות (אם ישנן) בחומר המוצג בשירות.
 .5מבלי לפגוע באמור בסעיף  4שלעיל ,השימוש במאגר המידע מוגבל למשתמש כהגדרתו לעיל ובאחריותו לעשות שימוש
במאגר המידע ע"י אנשי מקצוע מיומנים מטעמו.
 .6החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או ע"י כל צד ג'.
 .7בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם 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 או נזיקי לגופו או לרכושו של המשתמש ו/או
של צד ג' ,הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה .המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל מקרה
של גרימת נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו מטעמו של המשתמש.
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שונות
.1

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש
באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו .מחובתו של מקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה
או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה ,לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי
המדינה הזרה .אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה
בעולם .אי לכך ,מובהר כי המשתמש יישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה
משימוש בשירות .בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם 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 ,הנובעים או
קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה.

.2

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה
אלא אם נעשו בכתב .בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם
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,
הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה.
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נוהל הסמכה מספר  51.04.301למפעלי אספלט
1

מבוא/כללי
 1.1החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ מקיימת הליך הסמכה ליצרני חומרי הסלילה ,במסגרתו נבחנים ,בין
היתר ,התנהלותו המקצועית של היצרן ,ביצועיו וטיב החומרים עימם עובד .ההסמכה ,הבלתי תלויה ,הנה חלק
מהנדבך הקיים במערך של החברה הלאומית אשר מטרתו להבטיח קיום של רף יכולת ייצור התואמת את
דרישות האיכות של החברה ,ונמדדת ע"פ קנה מידה אחיד אשר אומד את ההתאמה לדרישות האיכות הקבועות
במפרטי החברה הלאומית לדרכים ,זאת ,על מנת להביא לקבלת חומרי סלילה באיכות הנדרשת ע"פ מפרטי
העבודה השונים.
ההסמכה נדרשת מכל היצרנים של תערובות אספלט.
 1.2מובהר ,כי האמור בנוהל זה על נספחיו ,חלקיו והפניותיו ,הינו בגדר הנחיות עקרוניות בלבד ואין בו כדי להיות
מיצוי של כל תהליכי הבדיקה שיבוצעו ע"י החברה או מטעמה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעמידתו של
קבלן בתנאי נוהל זה והסמכתו ע"י החברה כדי להוות התחייבות מכל סוג ומין שהוא מצידה של החברה לרכוש
ו/או לקבל מיד הקבלן מוצרים ושירותים כאמור .התחייבות שכזו תעשה (אם וככל אשר תעשה) רק בהליך
התקשרות כדין .החברה רשאית לקבוע במסגרת התקשרויות שהינה מבצעת  /מתכוונת לבצע ,כי תנאי
להתקשרות הינו היות הקבלן בעל הסמכה כאמור.
 1.3אין בהסמכתו של קבלן ,בהתאם לנוהל זה ,כדי לגרוע מזכותה של החברה לבחון מחדש או מעת לעת ,ובכל מועד
שתבחר ,את מוצריו /שירותיו כאמור ו/או להתקשר עמו או עם כל קבלן אחר בכל צורה שהיא ,בהתאם להנחיות
כל דין.
 1.4מובהר בזאת כי לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט לקבוע באופן סופי את רשימת הקבלנים המוסמכים על ידה
וממילא היא רשאית להוסיף ולדרוש מעת לעת ,מידי כל קבלן כאמור ,מסמכים ו/או אישורים ו/או היתרים ו/או
בדיקות נוספות על כל האמור בנוהל זה.
 1.5החברה גם רשאית לקבוע מועדים לקביעת רשימת הקבלנים המורשים ולהוסיף או לגרוע מרשימה זו בהתאם
לתוצאות בדיקותיה שיבוצעו מעת לעת ,הן לגבי קבלנים מאושרים הקיימים במאגרה והן לגבי קבלנים חדשים.
 1.6לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי לשנות נוהל זה ,לבטלו ,להוסיף עליו או להוציא ממנו חלקים ,בכל עת
שתמצא לנכון ,גם אם כרוך הדבר בבדיקות חדשות שיהיו חייבים קבלנים מאושרים לעבור כתנאי להמשך
הישארותם במאגר .מודגש כי אי-עמידתו של קבלן המוסמך על פי נוהל זה בכל שינוי ו/או עדכון שלו במועדים
שנקצבו ע"י החברה ,מעניקה לחברה את שיקול הדעת לבטל את הסמכתו כאמור .כך גם באשר לבדיקתו של
קבלן בשלב כלשהו אף לאחר אישורו ,ללא קשר לעדכון או שינוי נוהל זה.
 1.7נוהל זה ,מיום כניסתו לתוקף באמצעות אישורו ע"י הגורם הרלוונטי בחברה ,גובר על כל נוהל ,תהליך והוראה
קודמים ואחרים בנדון.
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2

מטרות נוהל ההסמכה
מטרת נוהל זה הינה כדלקמן:
 2.1לפרט ולהבהיר את הכללים ,התנאים האחריות והסמכות בכל הנוגע לתהליך ההסמכה של יצרני תערובות
אספלט לצרוך בחינת עמידת היצרנים בדרישות החברה לאספקה של חומרים באיכות הנדרשת ובהליכי בקרה
נאותים ותקינים.
 2.2תהליך ההסמכה בודק ומאשר את יכולת היצרן לייצר את התערובות האספלטיות באיכות וברמת הבקרה
הנדרשת .מאידך ,ההסמכה אינה מהווה הוכחה לטיב החומרים המיוצרים והנשלחים לאתרים במסגרת
פרויקטים .אלו חייבים להיבדק באופן שוטף על פי הנדרש בבדיקות הבקרה העצמית בתהליך הייצור ובבדיקות
קבלת החומרים באתרים.
 2.3הצגת דרישות מיצרני תערובות אספלט ,להוכחת עמידתם בדרישות הכלולות במפרטי החברה.
 2.4להביא למצב בו יצרני תערובות אספלט יבצעו את עבודתם באיכות גבוהה בהתאם לדרישות והנחיות התקנים
הרלוונטיים ומפרטי החברה הלאומית לדרכים.
 2.5הקמת מאגר של יצרני תערובות אספלט העומדים בדרישות ההסמכה.
 2.6קביעת אמות מידה לאישור יצרני תערובות אספלט ,תוך דגש של יכולת מקצועית ומנהלית המאפשרות מתן
שירות מקצועי ואחריות כנדרש.
 2.7בחינת רמת הביצועים ,ע"פ אמות מידה אובייקטיביות לקביעת איכות נותני שירות פוטנציאליים.

3

הגדרות
 3.1נתיבי ישראל  /החברה – נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ .
 3.2המבקש  /היצרן  /הספק – יצרן תערובות אספלט המפנה בקשה לחברה עבור מפעל מסוים שברשותו .במידה
וברשות היצרן יותר ממפעל אחד תופנה בקשה עבור כל מפעל בנפרד.
 3.3הנוהל  -נוהל ההסמכה ליצרני תערובות אספלט בדרך המפורט במסמך זה.
 3.4יצרן תערובות אספלט  -יצרן תערובות אספלט שהוסמך לפי נוהל הסמכה ונתיבי ישראל ונכלל במאגר יצרני
תערובות אספלט המאושרים בתוקף למועד הרלוונטי.
 3.5גורם מוסמך -הגורם שהוסמך ,מאגף ה"א ,האחראי להפעלת נוהל זה.
 3.6תיק בקשה – תיק אשר יכלול את כל החומר הקשור לבקשה ספציפית כגון :טופסי בקשה ,תעודות אישורים
ומסמכים למיניהם שהוגשו ע"י המבקש ,אישורים להסמכה ראשונה ולהסמכה מתמשכת /תקופתית ,כמפורט
בנוהל זה.
 3.7המפרט הכללי – המפרט הכללי של המזמין לעבודות סלילה וגישור (במהדורה העדכנית במועד ביצוע העבודה
בפועל).
 3.3הסמכה ראשונה  -הסמכה שניתנת למפעל חדש או מפעל שלא ייצר בעבר תערובות עבור נתיבי ישראל .
 3.3הסמכה מתמשכת – הארכת תקופת ההסמכה הראשונה ליצרן תערובות אספלט ,וזאת לתקופה של שנה נוספת
מתום תקופת ההסמכה הראשונה ,כמפורט בנוהל זה.
 3.13הרחבת הסמכה  -מתן הסמכה למפעל לייצר תערובות מסוגים שלא ייצר בעבר ושלא נכללו בהסמכתו
הקיימת.
 3.11מבדק הסמכה – מבדק המבוצע ע"י נציגי החברה ,כחלק מתנאי מתן ההסמכה ,כמפורט להלן בנוהל זה .
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 3.12מבדק פתע – מבדק פתע הנערך בשטח מפעל האספלט ללא תיאום מראש לפי החלטת החברה.
 3.13מבדק חוזר – מבדק נוסף ,המבוצע במידה ובמהלך מבדק הסמכה  /פתע ,נמצאו ליקויים משמעותיים אצל
היצרן המחייבים ,ע"פ החלטת החברה ,מבדק חוזר.
 3.14חומרי מחצבה  -חומרי סלילה המיוצרים בתהליכים של גריסה וניפוי מבוקרים.
 3.15אגרגט  -חומר גרגירי מנופה שהתקבל מגריסה או מטחינה של סלעים קשים או מהתפוררות
סלעים.

טבעית של

 3.16ביטומן  -קשרן ביטומני בעל תכונות מבוקרות המשמש לייצור תערובות האספלט.
 3.17תערובת אספלט  -תערובת של אגרגטים בקו דרוג מתוכנן המעורבלת עם קשרן ביטומני ליצירת תערובת עם
תכונות מבוקרות.
 3.13אישור קבוע  -אישור המהווה הסמכה ,הניתן למפעל לתקופה של שנה אחת .אישור זה ניתן בדרך כלל לאחר
השלמת שלב הסמכה ראשונה או בתהליך של חידוש הסמכה.
 3.13אישור זמני  -אישור המוענק למפעל לתקופה מוגבלת .אישור זה ניתן בדרך כלל כשלב ראשון במסגרת תהליך
הסמכה ראשונה או בתהליך של הרחבת הסמכה .אישור כאמור יכול שינתן גם למפעל קיים שהיה בעל אישור
קבוע ושהסמכתו נפסלה ,וזאת לאחר תיקון הליקויים שהביאו לפסילה ,הכל ע"פ שיקול דעת החברה וראות
עיניה.
 3.23ממונה  /ממונה ההסמכות – ממונה ההסמכות בחברה אשר הוסמך ע"י החברה כמפורט להלן בנוהל זה ובפרט
בסעיף  3שבו.
 3.21בקרת-איכות והבטחת-איכות
 3.21.1בקרת-איכות
 3.21.1.1מעבדת בקרת איכות של המפעל – הינה מעבדה אשר אושרה ע"י נתיבי ישראל לשרת
את המפעל לצרכי ביצוע בדיקות הבקרה והינה אחת משתי האופציות הבאות:
א) מעבדה פנימית – מעבדה הממוקמת בשטח המפעל ומופעלת ע"י בקר הסלילה של המפעל אשר
הינו בקר סלילה מוסמך מטעם גורם רישמי.
ב)

מעבדה חיצונית -מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לכול סוגי
בדיקות-אגרגטים ואספלטים הנדרשים במפרט הכללי כולל תכנון מרשלים לתערובות
אספלט.

 3.21.1.2בקרת איכות של היצרן  -הליכי הבקרה המיושמים ע"י היצרן בתהליך קבלה חומרי גלם,
אחסנה והייצור לוידוא קבלת מוצר העומד בדרישות הלקוחות ומפרטי היצרן.
 3.21.1.3ביקורת קבלה בפרויקט – חלק מנוהל בקרת איכות המיושם בפרויקטים של נתיבי ישראל אשר
באמצעותו מבוקרים חומרי סלילה ותערובות אספלט המסופקים לאתרי הביצוע .המדגמים
לביקורת הקבלה ניטלים ע"י מעבדות בקרת והבטחת האיכות של הפרויקטים השונים.
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 3.21.2הבטחת איכות
מערך הפעולות של החברה ,להבטחת איכות המוצר/העבודה כנדרש במסמכים המחייבים .מערך זה
כולל הן את פעילות המבוצעת כנ"ל בפרויקטים באחריות מנהלי הפרויקטים והן במסגרת הפעילות של
הבטחת האיכות העליונה המיושמת ע"י האגף להבטחת האיכות.
4

מילות-מפתח
אגרגט ,ביטומן ,מלאן ,סיד ,סיבים תשתית אספלט ,תערובת אספלט ,סוגי תערובות :תא"צ ,תא"מ ,תאמ"א ,תא"נ,
מעבדה ,חדר בקרה ,מפעל אספלט.

5

תנאי סף נדרשים
להלן תנאי הסף לשם כניסה לתהליך הבדיקה .אין בעמידה בתנאים אלה בכדי לאשר את עמידתו של המבקש
בדרישות החברה:
 5.1למבקש יהיה אישור בר תוקף ממכון התקנים הישראלי או מגוף מסמיך אחר אשר המדינה מכירה בו ,לכך
שהיא מתאימה לדרישות התקן  ISO 9001:2008/2015למערכות איכות של גופי התעדה מוכרים ( Certified
 )bodyבעלי הסמכה ישירה בינלאומית ( )Notified Bodyלצורך הכרה זו תעודות באישור של גופי ההתעדה
נדרשות לשאת סמל או זיהוי גוף ההסמכה הלאומי.
 5.2למבקש יהיה רישיון עסק בתוקף המונפק ע"י הרשות המקומית אשר בשטחה נמצא המפעל.
 5.3המבקש הגיש תיק מלא הכולל את המסמכים והטפסים כפי שמפורט בסעיף  .3.1שלהלן.
 5.4המבקש צירף לבקשתו אישור זכויות חתימה חתום ע"י עו"ד או רו"ח החברה כמפורט בנספח ב' שלהלן.
 5.5למבקש יהיו נהלי בקרת איכות .בנוסף ,למערך בקרת האיכות תהיה עצמאות מקצועית מלאה.
 5.6למבקש יהיו הוראות תפעול ובקרת ייצור.
 5.7חומרי הגלם המסופקים למפעל יהיו מיצרני חומרי מחצבה המאושרים לת"ת  33ע"י מכון התקנים הישראלי
ובעלי תעודת .ISO 9001:2008/2015
 5.3מערך הייצור כולל  4תאים חמים ו 6-תאים קרים לפחות.
 5.3מסמכים להוכחת תנאי סף
לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ,המבקש נדרש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 5.3.1תעודת הסמכה בתוקף לתקן .ISO 9001:2008/2015
 5.3.2רישיון עסק בתוקף (אשר הונפק ע"י הרשות המקומית אשר בשטחה נמצא המפעל).
 5.3.3תיק בקשה הכולל את המסמכים והטפסים כפי שמפורט בסעיף  .3.1שלהלן.
 5.3.4נספח ב' מלא כדבעי וחתום כנדרש לרבות כל האסמכתאות המבוקשות.
 5.3.5אסופת נהלי בקרת איכות.
 5.3.6אסופת הוראות תפעול ובקרת ייצור.
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6

מסמכים ישימים מחייבים
המסמכים הבאים המעודכנים במהדורתם האחרונה מהווים בסיס לנוהל זה.
 6.1תקנים ישראלים
 6.1.1.1ת"י – 3אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים .
 6.1.1.2ת"י  – 362תערובות אספלטיות חמות :הרכב ,ייצור ,הובלה  ,פיזור והידוק.
 6.1.1.3ת"ת  – 23תקן תהליך לייצור תערובות אספלט.
 6.1.1.4ת"ת  – 33תקן תהליך לייצור חומרי מחצבה.
 6.1.1.5ת"י  161חלק – 1ביטומן לכבישי אספלט :ביטומן אספלטי.
 6.1.1.6ת"י  ,1365חלק  – 3 + 2שיטות בדיקה בתחום הסלילה.
 6.2מפרטים טכניים באסופת מפרטי נתיבי ישראל .
 6.2.1.1מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק  51תת פרק  - 34שכבות אספלטיות במיסעות.
 6.2.1.2מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק  51תת פרק  – 21תחזוקת מסעות אספלטיות.
 6.2.1.3מוקדמות פרק  33תת פרק  – 32בקרת איכות בביצוע הקבלן.
 6.2.1.4מפרט מיוחד לתכנון ,ייצור וסלילה של תערובות אספלטיות חמות עם חומר מקורצף (מחזור
במפעל אצוותי בתהליך חם)

7

הליך הסמכה של יצרן תערובות אספלט  -שיטה
להלן תיאור הליך ההסמכה של יצרן תערובות אספלט:
 7.1שלבי ההסמכה
 7.1.1יצרן של תערובות אספלט המעוניין להיות יצרן מוסמך של תערובות אספלטיות לפרויקטים של נתיבי
ישראל יגיש בקשה לאגף ה"א בנתיבי ישראל לפתיחת הליך ההסמכה.
 7.1.2היצרן יצרף מסמכים ומידע דיגיטלי אשר יכללו פרטים בנוגע למערכת קבלת חומרי הגלם ,מערכת
הייצור ,מערכת בקרת האיכות ובדיקות עדכניות המעידות על סוג ואיכות החומרים והמוצרים בהתאם
למפורט בסעיף .3
 7.1.3מבקש אשר לא ישלים את הגשת כל המסמכים המפורטים בסעיף ( 3.1תיק הבקשה) בתוך  45ימים
קלנדריים ממועד הגשת הבקשה לחברה ,תהא רשאית החברה להתעלם מבקשתו ולראותה כבטלה.
 7.1.4החברה תמנה בודק אשר יתאם ביקור במפעל .בביקור יבחנו ,בין היתר ,אמצעי האחסנה ,הייצור,
הבדיקה והבקרה וכן תיבדק יכולת המבקש לייצר את תערובות האספלט ברמת האיכות והבקרה
הנדרשת.
 7.1.5מבדק הסמכה יתואם רק לאחר שהוגשו כל המסמכים הנדרשים במלואם ונמצאו תקינים .נציג מוסמך
של נתיבי ישראל יתאם מראש את מועד הביקור במפעל.
 7.1.6קבלת אישור הסמכה ראשונה
 7.1.6.1על מנת לקבל הסמכה ראשונה היצרן יידרש לעבור בהצלחה את השלבים שלהלן:
א) הכנת מרשל לתערובת חד-מינרלית מסוג תא"מ או תא"צ (לבחירת הספק) ,הרצת ייצור התערובת
במפעל ,סלילת קטע ניסיוני על חשבון הספק בהיקף של כ 333 -433 -טון באתר שיאושר בכתב ע"י
נציג החברה.
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ב) בדיקת עמידת התערובת המיוצרת בקטע הניסיוני עפ"י דרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל
(ע"ח הקבלן).
ג)

בדיקת תיק הבקשה הכולל את מסמכי השלבים הקודמים ע"י החברה.

ד) מבדק הסמכה כמפורט בסעיף  7.1.3וקבלת אישור זמני.
ה) ייצור התערובות המאושרות בפרק זמן של  3חודשים ובהיקף יצור של כ 23,333 -טון.
ו)

איסוף והגשת כל נתוני הבקרה השוטפים בתקופה זו באחריות הספק באמצעות טבלה כדוגמת
המוצגת בנספחים ה' ו -ו' שלהלן .יש לפרט בטבלה זו גם את דרישות המפרט מול כל נתון
המופיע בטבלה.

 7.1.6.2לאחר שנציגי החברה יתרשם כי השלבים המפורטים בסעיף  7.1.6.1התבצעו כנדרש יונפק ליצרן
אישור קבוע לייצור תערובות תא"צ  /תא"מ ( )Sחד-מינרליות בלבד וללא חומר מקורצף.
 7.1.6.3הרחבת ההסמכה למפעל שעבר הסמכה ראשונה גם לתערובות כגון תאמ"א /תערובות דו-
מינרליות /תערובות הכוללות חומר מקורצף /תא"מ אספלט בזלת סיד) תאב"ס) /תא"מ אספלט
בזלת עם מלאן דולומיט (תאב"ד)  ,מחייבת חזרה על השלבים המפורטים בסעיף  7.1.6.1לגבי סוג
התערובת המבוקש .הרחבת הסמכה כאמור תתאפשר רק לאחר מתן אישור קבוע לתערובות
לייצור תערובות תא"צ  /תא"מ ( )Sרגילות.
 7.1.6.4במידה והיצרן ייכשל באחד מהשלבים המפורטים בסעיף  7.1.6.1הוא יידרש לחזור עליו במלואו.
 7.1.6.5במידה והיצרן עבר בהצלחה את השלבים המפורטים בסעיף  ,7.1.6.1הוא יקבל תעודת אישור
קבוע מאת ממונה הסמכות ספקים וקבלנים ומנהל אגף ה"א ,ובה מפורטים סוגי התערובות
המאושרות (ראה דוגמא בנספח ז').
 7.1.6.6במקרים בהם ימצאו ליקויים חוזרים בתערובות המסופקות לאתרי העבודה של נתיבי ישראל
רשאית החברה להתנות את המשך הליך ההסמכה ביישום תוכנית פיקוח מיוחדת לתקופה
שתיקבע על ידה ו/או אף לביטולה המוחלט של ההסמכה.
 7.1.7קבלת אישור הסמכה מתמשכת
 7.1.7.1לאחר מתן אישור ההסמכה הראשונה ליצרן של תערובות אספלט ,יתבצע מעקב שוטף אחר
איכות הביצוע.
 7.1.7.2האגף להבטחת האיכות ירכז את נתוני בקרת האיכות והבדיקות המתבצעות בפרויקטים של
נתיבי ישראל באמצעות עיבוד דיווחי מעבדות בקרת האיכות ודיווחי מנהלי הפרויקטים בנושאי
אי ההתאמות .תהליך ההסמכה ישקלל לפי הצורך ובאופן מדגמי את הנתונים האלה.
 7.1.7.3על היצרן להעביר במסגרת תיק הבקשה את נתוני בקרת האיכות הנדרשים להגשה לקראת
המבדק לפי סעיף  3בנוהל זה.
 7.1.7.4לאחר אישור תיק הבקשה יתואם מבדק הסמכה כמפורט בסעיף . 7.1.3
 7.1.7.5לאחר אישור עמידה בכל שלבי ההסמכה יונפק אישור קבוע.
 7.1.3מבדק ההסמכה
 7.1.3.1על מנת לשמור על רציפות ההסמכה ,חובה על היצרן להעביר לידי ממונה ההסמכות באגף ה"א
בחברה ,את המסמכים המפורטים בסעיף  3.1לעיל לפחות  63יום קודם לפקיעת ההסמכה.
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 7.1.3.2במבדק הסמכה תבוצע בדיקה עפ"י רשימת התיוג שבנספח ח'.
 7.1.3.3קודם לתיאום מבדק הסמכה חובה על הספק לשלוח אל החברה או אל נציגה את המסמכים
הרלבנטיים כמפורט בסעיף  .3.1שלהלן.
 7.1.3.4מועד המבדק יתואם מראש עם היצרן באמצעות ממונה ההסמכות בחברה או נציג אחר של
החברה שימונה על ידי אגף ה"א.
 7.1.3.5לאחר ביצוע המבדק יופץ סיכום מבדק ובו יפורטו הממצאים לרבות המלצות לחידוש או שלילת
ההסמכה ורשימת ליקויים ולוחות זמנים לתיקונם.
 7.1.3.6היצרן יהיה מחויב לתקן את הליקויים במסגרת לוח הזמנים שיוצג בדו"ח .לאחר השלמת הטיפול
בכל הליקויים ,יינתן אישור הסמכה ליצרן .אי תיקון הליקויים בזמן שנקבע עלול להוביל לאי
מתן /שלילת ההסמכה.
 7.2קבלת אישור הסמכה
משמעות תוצאות מבדק ההסמכה תהא כמפורט בטבלה שלהלן:
משמעות

ציון

קבלת הסמכה בהתאם להגדרות סעיף .7

תקין

קבלת הסמכה על תנאי לתקופה מוגדרת מראש במהלכה יהיה על
לקוי

היצרן לתקן את הליקויים ולעבור ביקורת בודק משלימה.

נכשל

נכשל במבדק ההסמכה -חובה במבדק חוזר בתשלום.

7.2.1

במידה והיצרן קיבל ציון תקין ,הוא יקבל תעודת הסמכה מאושרת וממוספרת ע"י מנהל אגף ה"א
ובה מפורטים פרטי האישור (ראה דוגמא בנספח ז').

7.2.2

במקרים בהם ימצאו ליקויים חוזרים בתערובות המסופקות לאתרי העבודה של נתיבי ישראל רשאית
החברה להתנות את המשך הליך ההסמכה ביישום תוכנית פיקוח מיוחדת לתקופה שתיקבע על ידה
ו/או אף לביטולה המוחלט של ההסמכה.

7.2.3

הרחבת תכולת אישור ההסמכה לתערובות נוספות או חידוש הסמכה למפעל לאחר פסילה תכלול
את ביצוע השלבים המתוארים בסעיף  .7.1.6.1בתום ביצוע מוצלח של כל השלבים יונפק אישור
שיכלול גם את התערובת החדשה בהתאם לסעיף .7
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 7.3מבדק חוזר
מבדק חוזר יבוצע במידה ובמהלך מבדק הסמכה  /פתע ,נמצאו ליקויים המחייבים חזרה לשטח לאימות תיקוני
הליקויים .המבדק יבוצע ע"פ שיקול דעת החברה .העלות הכספית הכרוכה במבדק חוזר תהיה על חשבון היצרן
בהתאם למפורט בנספח א'.
 7.4מבדק פתע
 7.4.1במבדק פתע ייבדקו סעיפים ספציפיים מתוך רשימת התיוג שבנספח ח' .המבדק יבוצע ע"פ שיקול דעת
החברה.
 7.4.2מבדק פתע ייערך בשטח מפעל האספלט ללא תיאום מראש.
 7.4.3במידה ותימנע מהחברה או מנציגה אפשרות הכניסה למפעל ו/או לקיחת דגימות של חומרים ו/או ימנע
שיתוף פעולה עם מבצע המבדק ,הדבר עלול לגרור את שלילת ההסמכה מהספק וזאת ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
 7.4.4במידה ויתגלו ליקויים היצרן יהיה מחויב לתקן את הליקויים בהתאם לאמור בסעיף  .7.1.3לעיל.
 7.5פירוט חריגות מהותיות
 7.5.1חריגות מקצועיות
 7.5.1.1חריגות חוזרות בטיב המוצרים
חריגות חוזרות בטיב החומרים המסופקים לפרויקטים של נתיבי ישראל הבאים לידי ביטוי
בדיווחים על אי ההתאמות מהפרויקטים ,עלולות לגרום להתניית ההסמכה ביישום תכנית פיקוח
מיוחדת לתקופה שתיקבע בלעדית ע"י אגף ה"א .יישום הפיקוח המיוחד יהיה כרוך בעלויות
נפרדות אשר יחולו על היצרן.
אגף ה"א רשאי לבטל באופן מוחלט את האישור לייצור תערובות אספלט חמות עד להגשת
תכנית לתיקון הליקויים ושיפור מערך הבקרה ע"י היצרן .חידוש האספקה במקרה זה יחייב
הגשה מחודשת של הבקשה לחידוש אישור הייצור.
 7.5.1.2שימוש בחומרי גלם ממקורות לא מאושרים
יצרן תערובות אספלט אשר נמצא כי עשה שימוש בפרויקטים של נתיבי ישראל ,בחומרי גלם שלא
מהמקורות המצוינים בתעודת האשור ו/או במרשלים מאושרים ע" החברה ו/או בערבוב לא
מאושר של מקטעים שלא ע"פ מתכונת מאושרת במפרט הכללי ,לא יורשה להמשיך ולייצר
תערובות אספלט חמות לפרויקטים של נתיבי ישראל .
יודגש כי שלילת ההסמכה תהיה לאלתר מיד עם חשיפת המידע.
 7.5.2חריגות מנהלתיות
 7.5.2.1אי שיתוף פעולה במבדקים :במידה ותימנע מהחברה או מנציגה אפשרות הכניסה למפעל ו/או
לקיחת דגימות של חומרים ו/או ימנע שיתוף פעולה עם מבצע המבדק.
 7.5.2.2אי יידוע החברה באשר לביטול היתרים ו/או רישיונות של רשויות החוק והתקינה כגון :רישוי
עסק ,כיבוי אש ,איכות הסביבה ,מכון התקנים וכדומה .בכל מקרה של ביטול כזה ,מוטלת על
הספק החובה לדווח על כך לממונה ההסמכות בחברה באופן מיידי.
 7.5.3חידוש הסמכה לאחר פסילה
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 7.5.3.1במידה והפסילה הינה על רקע מקצועי חידוש ההסמכה ייעשה לאחר שיתקיימו התנאים הבאים:
א) תיקון כל הליקויים שהתגלו במפעל וביצוע ההנחיות המקצועיות ע"פ דרישת אגף ה"א.
ב) מעבר בהצלחה של מבדק חוזר.
ג)

אגף ה"א רשאי להגביל את האישור המחודש לאישור זמני ולבצע מעקב מוגבר על הספק לתקופה
שתקבע מראש ורק בתום השלמה מוצלחת של שלב זה להנפיק מחדש אישור קבוע.

 7.5.3.2במידה והפסילה הינה על רקע מנהלתי ,חידוש ההסמכה ייעשה לאחר שיתקיימו התנאים
הבאים:
א) מקרה בו הפסילה הינה על רק אי שיתוף פעולה ,תהה החברה רשאית לחדש את התהליך לאחר
תקופת שלילה שתקבע מראש.
ב) מקרה בו הפסילה הינה על רקע של שלילת היתר או רישיון ,ההסמכה תחודש רק לאחר חידוש
ההיתר  /הרישיון אלה ע"י הרשות הרלבנטית.
 7.5.4דרישות יחודיות בנושא עמידת מעבדת המפעל במבחני המיומנות של ארגון AASHTO
א) כאשר מתקבל ציון ברמה של  3ומטה לבדיקה מסוימת  ,על היצרן לפעול כלהלן:
ב) להוציא מסמך/מכתב ובו פירוט של הסיבות לאירוע והפעולה המתקנת אותה היצרן נוקט על
מנת לתקן את החריגה.
ג)

לאחר השלמת הפעולה המתקנת על היצרן להתקשר עם מעבדה מוסמכת ולתאם מולה ביצוע של
בדיקת  13מדגמים (שונים) לפי סוג הבדיקה אשר בו נתקבלה תוצאה נמוכה מ ( 3כולל).

ד) בדוח הבדיקה של ארגון  , AASHTOעל כל בדיקה אשר מבוצעת ע"י כל המעבדות מחושב ערך
של סטיית התקן ( )1Sאשר משמש לחישוב קריטריון ה  .Zיש לאתר את הערך הרלוונטי לבדיקה
המבוצעת.
ה) קריטריון לתקינות :עבור כל הבדיקות המבוצעות .ההפרש ,בין התוצאה של מעבדת המפעל,
לתוצאה של המעבדה המוסמכת ,חייב להיות קטן מהערך של ( )1Sהנ"ל.

8

ו)

על היצרן להגיש דו"ח מסודר של הבדיקות בצרוף המכתב של דו"ח הפעולה המתקנת הנ"ל.

ז)

במקרה של אי עמידה בדרישות הנ"ל רשא אגף ה"א לפסול את מעבדת המפעל מביצוע בדיקות
ולחייב החלפת המעבדה בשירותים חיצוניים של מעבדה מוסמכת.

תכולות הסמכת יצרן תערובות אספלט
 3.1תיק בקשה להרשמה להסמכה והגשתו
 3.1.1כללי
 3.1.1.1על היצרן להכין תיק בקשה אשר יכלול את כל החומר הנדרש כמפורט כדלקמן וכן כל חומר
רלוונטי אחר.
 3.1.1.2התיק יוגש על גבי  CDאו בדואר אלקטרוני או יישלח בפקס או יובא פיזית לידי ממונה
ההסמכות בחברה.
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 3.1.1.3תיק הבקשה יכלול את המפורט בסעיפים  3.1.2 – 3.1.4שלהלן.
 3.1.2טפסים
יש למלא ולהגיש את כל הטפסים המפורטים להלן:
 3.1.2.1נספח א'  -טופס הרשמה להסמכת יצרני תערובות אספלט.
 3.1.2.2נספח ב' – אישור זכויות חתימה.
 3.1.2.3נספח ג' – פרטי מקורות חומר הגלם (אגרגטים).
 3.1.2.4נספח ד'  -פרוט תערובות האספלט לאספקה לפרויקטים של נתיבי ישראל ..טופס זה ייפרט את
תערובות האספלט אשר עבורן הספק מבקש אישור.
 3.1.2.5נספח ה'  -ריכוז נתוני בקרת איכות לתערובות אספלט שסופקו לפרויקטים של נתיבי ישראל.
 3.1.2.6נספח ו'( - )1ריכוז נתוני בקרת איכות אגרגטים לאספלטים בפרויקטים של נתיבי ישראל (אגרגט
גס)
 3.1.2.7נספח ו'( - )2ריכוז נתוני בקרת איכות אגרגטים לאספלטים בפרויקטים של נתיבי ישראל (אגרגט
דק)
 3.1.3נתוני בדיקות
 3.1.3.1ריכוז בדיקות התאמה לת"י  3לכל סוגי האגרגטים המצוינים בטופס א (עבור כל הפרקציות).
 3.1.3.2מערכות מרשל עדכניות (עד שנה ממועד הגשת הבקשה) לכל תערובות האספלט המצוינות
ולמקורות האגרגטים המצוינים בטופס א'.
 3.1.3.3תעודת מבדק מיומנות בתחום בדיקות מערכת מרשל )INDIVIDUAL ENROLLMENT
 )RATING SHEETמטעם ארגון  ,AASHTOמלאה ,תקינה ובתוקף מהשנה האחרונה.
 3.1.3.4למקרים בהם נדרש ביצוע פעולות מתקנות לחלק מהבדיקות הכלולות במבדק המיומנות ,נדרש
לצרף תיאור והצהרת הפעולות המתקנות שבוצעו.
 3.1.3.5למקרים בהם לא קיימת תעודת הבדיקה הנדרשת בסעיף  3.1.3.3או שאינה תקפה/תקינה נדרש
לצרף הסכם שירות עם מעבדה חיצונית מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 3.1.4מסמכים לצורך עמידה בתנאי סף
מסמכי הוכחת עמידת הספק בתנאי הסף לקבלת ההסמכה  -כמפורט בסעיף  5.3לעיל.
 3.2קיום ביקורים במפעל האספלט במסגרת פעולות הסמכה
 3.2.1מבדק הסמכה  -לא יתואם מבדק לפני שהוגשו כל המסמכים הנדרשים במלואם ונמצאו תקינים .נציג
מוסמך של נתיבי ישראל יתאם מראש את מועד הביקור במפעל.
 3.2.2מבדק פתע  -החברה רשאית לבצע את המבדקים הללו ללא תיאום מראש ,כאמור בסעיף .7.4
 3.2.3מבדק חוזר  -מבדק חוזר יתואם ע"י נציג מוסמך של נתיבי ישראל לאחר הודעת היצרן על תיקון כל
הליקויים ותשלום האגרה הנדרשת כמפורט בטופס ההרשמה (נספח א' שלהלן).
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 3.3שיקולים במתן הסמכה ראשונה או מתמשכת
 3.3.1ניתוח ביצועי היצרן במהלך תקופת ההסמכה
כחלק מתהליך מתן הסמכה ראשונה או מתמשכת החברה רשאית להביא בחשבון את מקורות המידע הבאים:
 3.3.1.1דיווחי מנהלי הפרויקטים של נתיבי ישראל (כולל אי התאמות).
 3.3.1.2ריכוזי בדיקות מעבדות עבור פרויקטים של נתיבי ישראל .
 3.3.1.3דיווחי בקרת האיכות ובדיקות היצרן.
 3.3.1.4בחינת טיפול בליקויים ממבדקים קודמים.
 3.3.1.5בחינת טיפול בתלונות.
 3.3.1.6בניתוח ביצועי הספק יינתן משקל ,בין היתר ,לפרמטרים כמפורט:
א) כמות וסוג תערובות האספלט שסופקו.
ב) כמות הפרויקטים אשר להם סופקו התערובות.
ג)

התאמת המוצרים לדרישות המפרט – ע"פ דיווחי המעבדות ובדיקות היצרן.

ד) אחידות התכונות לאורך תקופת האספקה.
ה) כמות אי ההתאמות ותלונות מנה"פ (אם היו במועדי האספקה).
 3.4תוכן המבדק
 3.4.1כללי
במסגרת המבדקים יבחנו ,בין היתר ,הנושאים הבאים:
 3.4.1.1מסמכים.
 3.4.1.2מערכי הייצור.
 3.4.1.3מערך אחסנת חומרים ומוצרים.
 3.4.1.4מעבדת בקרת האיכות של המפעל.
 3.4.1.5כוח האדם והמבנה הארגוני.
 3.4.1.6נושאים נוספים ע"פ שיקול דעת החברה ובהתאם לנסיבות.
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9

סמכויות ואחריות נתיבי ישראל ליישום נוהל ההסמכה
 3.1אחריות כוללת ליישומו של נוהל זה חל על ראש מטה מנכ"ל.
 3.2באחריות כל גורם המוזכר בנוהל זה ,ביצוע כלל הפעולות המיוחסות לו.
 3.3יישום ומימוש הנוהל:
מינוי בודקים -מנהל מחלקת ממונה הסמכות.
הפעלת תהליך הבקרה ולהסמכה -ממונה הסמכות.
 3.4אחריות מנהלית להפעלת הנוהל
 3.4.1ממונה הסמכות :אחריות לפתיחת תיק לכל הצעה המתקבלת בחברה לאחר שוידא כי טופסי הבקשה
מולאו במלואם וצורפו אליהם כל האישורים הנדרשים .בנוסף ישמש הממונה כאיש הקשר מול המבקש
לרבות בנוגע לקבלת הבקשה ,הדיון בה והשלמת חוסרים.
 3.4.2ממונה הסמכות :אחריות למינוי בודקים ,אחריות לניפוק אישור הסמכה ראשונה בתיאום עם מנהל אגף
הבטחת איכות וכן אישור הארכת ההסמכה ,או על מתן הודעה למבקש על אי אישור ההסמכה.
 3.5שלילת ההסמכה
 3.5.1אחריות מנהלית – מנהל אגף ה"א.
 3.5.2אחריות מקצועית -מנהל אגף ה"א.
 3.5.3מובהר בזאת כי אי עמידה בדישות הסף של נוהל זה או חריגה מהותית מדרישות נוהל זה ,מאפשרות
שלילת הסמכה מיידית .תקופת שלילת ההסמכה במקרה תיקבע ע"פ שיקול דעת החברה.

 10הנחיות לעורך המבדק
 13.1הנחיות למילוי רשימות התיוג
במהלך הביקור יש לבצע את המבדקים באמצעות רשימות התיוג המובאות להלן.
במבדק ההסמכה במפעל יש לבדוק את כל הסעיפים בהתייחס לכל סוגי התערובות והחומרים אשר הוגשו בתיק
הבקשה.
בנוסף ,במבדק חוזר יש לחזור ולבדוק את כל הסעיפים שסומנו כלא תקינים במבדק המקורי.
 13.2רשימות תיוג (ר"ת) לליווי ביקור במפעל אספלט
 13.2.1ר"ת  13.1הסמכות הארגון ומסמכים מחייבים
 13.2.2ר"ת  13.2פרטים לבדיקה במאזני השקילה ובתעודת שקילה לתערובות אספלט המיועדות לפרויקטים
של נתיבי ישראל
 13.2.3ר"ת  13.3בקרה לאגרגטים ומוספים
 13.2.4ר"ת  13.4בקרת ביטומן
 13.2.5ר"ת  13.5בקרת תערובות אספלט
 - 51.04.301הסמכת יצרני תערובות אספלט  -מהדורה רביעית ינואר 2019

עמוד  17מתוך 52

 13.2.6ר"ת  13.6חדר הבקרה ומערכת הייצור
 13.2.7ר"ת  13.7מעבדת בקרת האיכות
 13.2.3ר"ת  13.3רשימת תיוג לתערובות אספלט ממוחזרת עם ( 15%בנוסף לרשימות התיוג הכלליות
של המפעל)
 13.2.3ר"ת  13.3רשימת תיוג לתערובות אספלט ממוחזרת עם ( 43%בנוסף לרשימות התיוג הכלליות
של המפעל)
 13.2.13ר"ת  13.13רשימת תיוג לתערובות אספלט מסוג תאב"ס ותאב"ד (בנוסף
לרשימות התיוג הכלליות של המפעל)
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נספחים
טפסי דיווח ורישום
ליצרני תערובות אספלט
נספח א'  -טופס הרשמה להסמכת יצרני תערובות אספלט
נספח ב' – אישור זכויות חתימה
נספח ג' – פרטי מקורות חומר הגלם (אגרגטים)
נספח ד'  -פרוט תערובות האספלט לאספקה לפרויקטים של נתיבי ישראל
נספח ה'  -ריכוז נתוני בקרת איכות לתערובות אספלט שסופקו לפרויקטים של נתיבי ישראל
נספח ו'( - )1ריכוז נתוני בקרת איכות אגרגטים לאספלטים בפרויקטים של נתיבי ישראל (אגרגט גס)
נספח ו'( - )2ריכוז נתוני בקרת איכות אגרגטים לאספלטים בפרויקטים של נתיבי ישראל (אגרגט דק)
נספח ז' – דוגמה לאישור ספק לתערובות אספלט
נספח ח' – רשימת תיוג למבדק הסמכה
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נספח א'-

טופס הרשמה להסמכת יצרני תערובות אספלט
הנחיות:
א .המבקש ימלא את כל הפרטים בטופס ממוחשב ויגיש כקובץ מחשב ובנוסף בעותק מודפס.
ב .המבקש יצרף צילומים של כל המסמכים /תעודות /מסמכי רישוי /הסמכות מקצועיות.
טופס א'

טופס הרשמה להסמכת יצרני תערובות אספלט
1

סדר הרשמה

1.1

הגשת טופס הרשמה (טופס זה) בהתאם למפורט בנוהל ההסמכה

1.2

הגשה בדוא"ל לממונה ההסמכות בחברה ,מר בוריס סגל boriss@iroads.co.il :
טלפון לבירורים 03-7355766 :
תשלום עפ"י המחירון (סעיף  - )3יש לצרף קבלה.

2

פרטי הספק
שם המפעל :
שם חברת האם (אם
יש) :
כתובת למכתבים :
מספר טלפון :
מספר פקס :
ח.פ של המבקש :
שם איש קשר לנושא
ההסמכה :

3

טלפון סלולארי :
דואר אלקטרוני :
מספר תעודת הסמכה
אחרונה בנתיבי ישראל
(בהסמכה מתמשכת
בלבד):
סוג המבדק המבוקש
(הקף בעיגול):

הסמכה ראשונה  /הסמכה מתמשכת  /מבדק חוזר
תא"צ/תא"מ

4

5
6
7
8
9

סוגי תערובות אספלט
המבוקשים להסמכה
(הקף בעיגול):

בזלת דולומיט

שיטות בדיקת צפיפות
(הקף בעיגול):
מקור ביטומן PG76-10
(הקף בעיגול):
שם מעבדת בקרת איכות
או בקרה עצמית:
סוג הסיבים המייצבים:

מקור חומר הגלם
(אגרגטים):

בזלת

בזלת/
דולומיט
( )Z

תוספת
מקורצף
בשיור של
עד 15%

תאמ"א

()S

תוספת
מקורצף
בשיור של עד
40%

()SMA
תא"מ בזלת
עם אגרגט דק
בזלתי ומלאן
גיר/דולומיט
(תאב"ד)

תא"מ בזלת
עם אגרגט דק
בזלתי ומלאן
בזלתי
בתוספת סיד
(תאב"ס)

ר.י.פ

ואקום

בז"ן

פזקר

דולומיט

גרניט
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10
11

מקור הסיד(רק
לתאב"ס)
השתתפות במבחן של
ארגון (AASHTOהקף

כן/לא

בעיגול):

מחירון להסמכת ספקי תערובות אספלט

12
מס'
סעיף

תאור הסעיף

עלות הסמכה ()₪

12.1
12.2

מבדק הסמכה (שנתי)
מבדק פתע
מבדק הסמכה נוסף במהלך השנה
(עבור כל תערובת חדשה)
מבדק חוזר ראשון
כל מבדק חוזר נוסף

ללא תשלום
ללא תשלום

12.3
12.4
12.5

כמות

סה"כ
לתשלום
()₪

2,500ש"ח
3,000ש"ח
5,000ש"ח
סה"כ לתשלום ()₪

13

אופן התשלום
אפשרות א' :באמצעות אתר האינטרנט (שירות התשלומים הממשלתי-היפר לינק)
נתיב/www.gov.il :תשלומים/החברה הלאומית לדרכים/תשלום עבור אגרות ושירותים/הסמכת
מפעלי אספלט.

13.1

התשלום בכרטיס אשראי בלבד.
אפשרות ב' :הגעה פיזית למשרדי נתיבי ישראל
במשרדי נתיבי ישראל  -אצל רכזת ההכנסות והגביה -חטיבת כספים ,טלפון 33-7355753 :
בימים א' -ה',בין השעות 12:33 - 13:33
התשלום באמצעות צ'ק מזומן בלבד.

13.2

תאריך רישום:

שם הספק:

שם ותפקיד מורשה חתימה :

חתימה וחותמת:
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נספח ב'-

אישור זכויות חתימה
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני ,עו"ד  /רו"ח____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על כל מסמכי
הבקשה ,לרבות הנספחים ,שהוגשו על ידי ____________________ (להלן" :המבקש") במסגרת נהלי הסמכה ליצרני
תערובות אספלט ,מוסמך/ים לחייב את המבקש בחתימתו/ם.

בכבוד רב______________________________ ,

(חתימה+חותמת) תאריך ______________
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נספח ג'-

פרטי מקורות חומר הגלם (אגרגטים)
הנחיות:
א .המבקש ימלא את כל הפרטים בטופס ממוחשב ויגיש כקובץ מחשב ובנוסף בעותק מודפס.
ב .המבקש יצרף צילומים של כל המסמכים /תעודות /מסמכי רישוי המאמתים את הפרטים בטופס זה.
ג .המבקש ימלא פרטים לגבי כל אחד ממקורות האגרגטים אשר ביקש לגביהם הסמכה בטופס א'.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

סוג מינרולוגי של האגרגט:
סיווג האגרגט:
יצרן/ספק האגרגט:
אתר מקור האגרגט (מחצבה):
תוקף אישור : ISO-9001:2008/2015
תוקף אישור ת"ת :33
תאריך תעודת בדיקת ( PSVלאגרגט בזלת וגרניט
ולדולומיט במקרה של יצור תערובת דו-מינרלית):

דולומיט  /בזלת  /אחר
סוג א'  /סוג ב'

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

סוג מינרולוגי של האגרגט:
סיווג האגרגט:
יצרן/ספק האגרגט:
אתר מקור האגרגט (מחצבה):
תוקף אישור : ISO-9001:2008/2015
תוקף אישור ת"ת :33
תאריך תעודת בדיקת ( PSVלאגרגט בזלת וגרניט
ולדולומיט במקרה של יצור תערובת דו-מינרלית):

דולומיט  /בזלת  /אחר
סוג א'  /סוג ב'

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

סוג מינרולוגי של האגרגט:
סיווג האגרגט:
יצרן/ספק האגרגט:
אתר מקור האגרגט (מחצבה):
תוקף אישור : ISO-9001:2008/2015
תוקף אישור ת"ת :33
תאריך תעודת בדיקת ( PSVלאגרגט בזלת וגרניט
ולדולומיט במקרה של יצור תערובת דו-מינרלית):

דולומיט  /בזלת  /אחר
סוג א'  /סוג ב'

תאריך________________________________:

שם הספק_____________________:

שם ותפקיד מורשה חתימה ____________________ :

חתימה וחותמת_________________:
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נספח ד' -

פרוט תערובות האספלט לאספקה לפרויקטים של נתיבי ישראל
הנחיות:
א .המבקש ימלא את כל הפרטים בטופס ממוחשב ויגיש כקובץ מחשב ובנוסף בעותק מודפס.
ב .המבקש יפרט בטופס זה תערובת מייצגת אחת עבור כל סוג המצוין בטופס הבקשה.
ג .המבקש יצרף לכל סוג תערובת מייצגת את תעודות תכנון מערכות המרשל החתומות ע"י גורם מוסמך.

תערובות תא"צ  /תא"מ
קוד תערובת
סוג תערובת
שיטת בדיקה
מס' תעודת בדיקה
מעבדה מבצעת
תאריך הכנת המערכת
מאפייני
המרשל
התכנוני

תוקף המערכת
מקור אגרגט גס בזלת
מקור אגרגט גס דולומיט
מקור אגרגט דק דולומיט
מקור אגרגט דק בזלת (לתערובות תאב"ס
ותאב"ד בלבד)
מקור מלאן בזלת (לתערובת תאב"ס בלבד)
סוג ביטומן
מקור ביטומן ()PG-76
סוג סיבים מייצבים
"1.5
"1
"3/4
"1/2
"3/8

דרוג

#4
#10
#20
#40
#80
#200
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 %בזלת גס
 %דולומיט גס
הרכב
התערובת

 %דולומיט דק
 %חומר מקורצף
 %ביטומן
 %סיד כבוי (רק לתערובות תאב"ס או תא"נ)
 %סיבים מייצבים

יחסי
האגרגטים
בתערובת  %הבזלת מכלל האגרגטים

 %הבזלת מכלל האגרגט הגס

צפיפות ממשית
אחוז חלל
VMA
יחס מלאן-ביטומן
יציבות
מאפיינים
הנדסיים

נזילות
חוזק משתייר
התנקזות
עבור תערובות בזלת עם אגרגט דק בזלתי ומלאן
דולומיטי (תאב"ד) או עבור תערובות כנ"ל עם מלאן
בזלתי ותוסף סיד כבוי (תאב"ס)  -חוזק משתייר
אחרי  72 ,24ו 144 -שעות
שחיקות קנטברו (רק לתערובות ממוחזרות)

תערובות תאמ"א SMA

אחר

קוד תערובת
סוג תערובת
שיטת בדיקה
מס' תעודת בדיקה
מעבדה מבצעת
מאפייני
המרשל
התכנוני

תאריך הכנת המערכת
תוקף המערכת
מקור אגרגט גס בזלת
מקור אגרגט גס
דולומיט
מקור אגרגט דק
דולומיט
סוג ביטומן
מקור ביטומן ()PG-76
סוג סיבים מייצבים
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עמוד  25מתוך 52
"1.5
"1
"3/4
"1/2
"3/8
דרוג

#4
#10
#20
#40
#80
#200
 %בזלת גס

הרכב
התערובת

 %דולומיט גס
 %דולומיט דק
 %ביטומן
 %סיבים מייצבים
צפיפות ממשית
אחוז חלל
VMA

מאפיינים
הנדסיים

יחס מלאן-ביטומן
יציבות
נזילות
חוזק משתייר
התנקזות

תאריך________________________________:

שם הספק_____________________:

שם ותפקיד מורשה חתימה ____________________ :

חתימה וחותמת_________________:
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עמוד מס'  26מתוך 52עמודים

נספח ה' – ריכוז נתוני בקרת איכות לתערובות אספלט שסופקו לפרויקטים של נתיבי ישראל
ממפעל____________________
שם פרויקט:
מועדי האספקה:
מעבדה מבצעת:
שיטת בדיקה:

תכולת
ביטומן

14
"3/4" 1" 1.5
mm

"#200 #80 #40 #20 #10 #4 8 mm 3/8" 1/2

נזילות

כמות
ייצור
יומית

צפיפו
ת
ממשי
ת

יציבות

24

72

144

דרישות
מפרט
JMF

הערה :במעמד המבדק יש לספק פלט מייצור תערובות במפעל ותעודות בדיקה בהתאם לדרישות של הסוקרים במקום.
תאריך________________________________:

חתימה וחותמת_____________________:
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אחוז
חלל

V.M.A

()%

התנקזות

קו דירוג ( %עובר)

יחס
מלאן -
ביטומן

תכולת
סיד
[]%

חוזק משתייר
(לאחר שעות
השרייה )

שחיקת קנטברו

מס'
שעת ייצור /מנה
שעת
תאריך
נטילה
ייצור
(כולל שעה
ודקה)

ר.י.פ  /ואקום

סוג תערובת:
מקורות אגרגטים:
סוג ביטומן:
סוג סיבים מייצבים:

מעמד מס'
החומ תעוד הערות
()%( )%
ה
ר

עמוד מס'  27מתוך  52עמודים

נספח ו'( – )1ריכוז נתוני בקרת איכות אגרגטים לאספלטים בפרויקטים של נתיבי ישראל

אגרגט גס
מפעל אספלט __________________:פרויקט _________________:לתקופה שבין תאריכים _______________ :מעבדה מבצעת_______________ :
מקור אגרגט __________________ :סוג אגרגט____________:
גבולות מקטעים
תאריך
הבדיקה

הערות:
()1
()2

()1

37.5

25

19

14

9.5

4.75

2.0

"()1.5

"()1

"()3/4

"()5/9

"()3/8

()#4

()#10

משקל יחסי משקל
יחסי
ממשי
(גר׳/סמ״ק) מדומה

ספיגות
למקטע
()%

שחיקות
ספיגות תכולת בולי
לוס
משוקללת חרסית
אנג'לס
()%
()%
()%

מדד
מדד
פחיסות מאורכות PSV
()%
()%

דרישות המפרט

יש למלא את גבולות המקטע באמצעות סימון  Xבשתי העמודות המתאימות שיגדירו את גבולות המינימום והמקסימום של המקטע.
יש לספק תוצאות של בדיקת  PSVלפי דרישות המפרט הכללי .הדרישה תקפה ליצרני תערובות בזלתיות ,גרניטיות ודו -מינרליות.
תאריך________________________________:

חתימה וחותמת_____________________:
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()2

עמוד מס'  28מתוך  52עמודים

נספח ו'( – )2ריכוז נתוני בקרת איכות אגרגטים לאספלטים בפרויקטים של נתיבי ישראל

אגרגט דק
מפעל אספלט __________________:פרויקט _________________:לתקופה שבין תאריכים _______________ :מעבדה מבצעת_______________ :
מקור אגרגט __________________ :סוג אגרגט____________:
גבולות מקטעים
תאריך הבדיקה

()1

4.75

2.0

0.85

0.425

0.180

0.075

()#4

()#10

()#20

()#40

()#80

()#200

תכולת בולי
חרסית

שווה ערך
חול

()%

()%

גבולות אטרברג

LL

דרישות המפרט

הערה:
( )1יש למלא את גבולות המקטע באמצעות סימון  Xבשתי העמודות המתאימות שיגדירו את גבולות המינימום והמקסימום של המקטע.

תאריך________________________________:

חתימה וחותמת_____________________:
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PL

PI

עמוד מס'  29מתוך 52עמודים

נספח ז' -

דוגמה לאישור ספק לתערובות אספלט
תעודה מס'185XXXXXXX:

מפעל אספלט ""xxxxxxxx
מחברת xxxxxxxx
מפעל אספלט " "xxxxxxאושר כספק תערובות אספלטיות לפרויקטים של חברת נתיבי
ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ בהתאם לדרישות נוהל הסמכה מפעלי
אספלט ומפרטי החברה.
תערובות אספלט מאושרות:
תאמ"א
()SMA

תא"צ/תא"מ ()S

בזלת דולומיט

בזלת/
דולומיט
()Z

תוספת
מקורצף
בשיעור של
עד 15%

תא"מ בזלת עם תא"מ בזלת עם
תוספת
אגרגט דק בזלתי
אגרגט דק
מקורצף
ומלאן בזלתי
בשיעור של בזלתי ומלאן
בתוספת סיד
דולומיט
עד 40%
(תאב"ס)
(תאב"ד)

הערות

בזלת

מקורות אגרגט מאושרים:
דולומיט

גרניט

בזלת

שיטות בדיקת צפיפות מאושרות:
ר.י.פ

ואקום

בקרת איכות מאושרת____________________ :
תוקף האישור :מתאריך  xxxxxxxxועד לתאריך xxxxxxxxx
האישור שניתן מעיד כי ביכולת מפעל האספלט לייצר תערובות אספלטיות העונות
לדרישות נוהל הסמכה למפעלי אספלט ומפרטי נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות
תחבורה בע"מ לרבות הציוד וחומר הגלם.
אין פירושו של אישור זה שהחומר המיוצר/מסופק עונה על כל הדרישות בכל עת.
אישור זה תקף כל עוד ייבדק היצרן באופן שוטף במבדקי הבטחת איכות ,בכל עת
שתחליט נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.

ממונה הסמכות ספקים וקבלנים

מנהל אגף הבטחת איכות
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עמוד מס'  30מתוך  52עמודים

נספח ח' -

רשימות תיוג לבקרה למבדק הסמכה

ר"ת 10.1

הסמכות הארגון ומסמכים מחייבים

ר"ת 10.2

פרטים לבדיקה במאזני השקילה ובתעודת שקילה לתערובות אספלט המיועדות לפרויקטים
של נתיבי ישראל
בקרה לאגרגטים ומוספים

ר"ת 10.4

בקרת ביטומן

ר"ת 10.5

בקרת תערובות אספלט

ר"ת 10.6

חדר הבקרה ומערכת הייצור

ר"ת 10.7

מעבדת בקרת האיכות

ר"ת 10.8

רשימת תיוג לתערובות אספלט ממוחזרת עם ( 15%בנוסף לרשימות התיוג הכלליות של
המפעל)

ר"ת 10.9

רשימת תיוג לתערובות אספלט ממוחזרת עם ( 43%בנוסף לרשימות התיוג הכלליות של
המפעל)

ר"ת 10.10

רשימת תיוג לתערובות אספלט מסוג תאב"ס ותאב"ד (בנוסף לרשימות התיוג הכלליות של
המפעל)

ר"ת 10.3

הערה :יש למלא טופס נפרד עבור כל סוג של אגרגט המשמש לייצור תערובות אספלט.
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תאריך המבדק:
שם הבודק:
שם החברה:
שם המפעל:

_______________
_______________
_______________
_______________

תקינות תיק הבקשה
המלא:

_______________

10.1
מס' סעיף
10.1.1
10.1.1.1

הסמכות הארגון ומסמכים מחייבים
נושא לבדיקה
הסמכות לארגון
האם קיים אישור ניהול מערכת  ISO-9001:2008/2015לארגון
היצרן

10.1.1.2

האם קיים אישור ממכון התקנים בתוקף לאספקת חומרי הסלילה
בהתאם לת"ת 23

10.1.1.3

האם קיים רישיון עסק תקף

דגשים לבדיקה
נדרש לציין תוקף תעודת האישור
ולצרף עותק
נדרש לציין תוקף תעודת האישור
ולצרף עותק
נדרש לציין תוקף הרישיון ולצרף
עותק

אישור למקורות אספקה לחומרי הגלם

10.1.2
10.1.2.1

האם מסופקים האגרגטים מיצרני חומרי מחצבה המוסמכים לת"ת
 33לאספקת אגרגטים לאספלט ע"י מת"י

נדרש לציין תוקף האישור ולצרף
עותק

10.1.2.2

האם קיים אישור ניהול מערכת  ISO-9001:2008/2015ליצרן
חומרי המחצבה

נדרש לציין תוקף האישור ולצרף
עותק

10.1.2.3

האם מסופקים ביטומנים מספקים מאושרים (ל)PG-76 -

נדרש לציין את שם הספק

נהלי בקרה והוראות ארגון

10.1.3
10.1.3.1

האם קיימים נהלי בקרת איכות

נדרש לציין תאריך מהדורה אחרונה
ולוודא התייחסות לכל הנושאים
הרלוונטיים
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כן

לא

פירוט והערות

עמוד מס'  32מתוך  52עמודים

10.1.3.2

האם קיימות הוראות תפעול ובקרת ייצור

נדרש לציין תאריך מהדורה אחרונה
ולוודא התייחסות לכל הנושאים
הרלוונטיים

הסמכות כוח האדם והמבנה הארגוני

10.1.4
10.1.4.1

האם הבודק במעבדה הינו בקר סלילה מוסמך מטעם גורם רישמי

נדרש לציין את מס' התעודה והגורם
המסמיך

בחינת מצאי מסמכים מחייבים

10.1.5

נדרש לציין את פרטי הגרסה ודפי
עדכון אחרונים

10.1.5.1

האם קיים העתק מפרק  51.34של המפרט הכללי של נתיבי ישראל -
שכבות אספלטיות במיסעות (כולל דפי עדכון)

10.1.5.2

האם קיים העתק מפרק  51.21של המפרט הכללי של נתיבי ישראל -
תחזוקת מסעות אספלטיות (כולל דפי עדכון)

10.1.5.3

האם קיים העתק מפרק  33.32של המפרט הכללי של נתיבי ישראל -
בקרת איכות בביצוע הקבלן (כולל דפי עדכון)

10.1.5.4

האם קיים העתק של ת"י  – 3אגרגטים ממקורות טבעיים

נדרש לציין את פרטי המהדורה
הקיימת

10.1.5.5

האם קיים העתק של ת"י  ,1365חלק  – 3 + 2התקן הישראלי
לביצוע בדיקות

נדרש לציין את פרטי המהדורה
הקיימת

10.1.5.6

האם קיים העתק של ת"י  – 362התקן הישראלי לאספלט

נדרש לציין את פרטי המהדורה
הקיימת

10.1.5.7

האם קיים העתק של ת"י  161חלק  - 1ביטומן לסלילת כבישים

נדרש לציין את פרטי המהדורה
הקיימת

נדרש לציין את פרטי הגרסה ודפי
עדכון אחרונים
נדרש לציין את פרטי הגרסה ודפי
עדכון אחרונים
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10.2
מס' סעיף
10.2.1

פרטים לבדיקה במאזני השקילה ובתעודת שקילה לתערובות אספלט המיועדות לפרויקטים של נתיבי ישראל
נושא לבדיקה

דגשים לבדיקה

אישור מאזני שקילה
נדרש לציין את תוקף האישור ולצרף
עותק

10.2.1.1

האם קיים אישור משרד הכלכלה בתוקף למאזני הגשר המנפיקים
את תעודות המשלוח (אשור דו שנתי)

10.2.1.2

האם קיים אישור כיול בתוקף ,מגורם מוסמך ,למאזני הגשר
המנפיקים את תעודות המשלוח (אימות כיול שנתי)

נדרש לציין את תוקף האישור ושם
הגורם המאשר ולצרף עותק

10.2.1.3

האם תעודות השקילה מכילות את הפרטים הנדרשים לדיווח
במפרט נתיבי ישראל לרבות:

נדרש לספק תעודה לדוגמא

* שם הספק וכתובת המפעל המספק
* מספר תעודת המשלוח
* תאריך ושעה של העמסת התערובת על המשאית
* שם המזמין וכתובתו
* כתובת אתר הסלילה
* פרטי התערובת שנשלחה 
 סוג התערובת קוד תערובת גודל גרגיר מקסימלי סוג אגרגט גס סוג ביטומן תכולת ביטומן כאחוז משקלי ממשקל התערובת הכולל (באחוז)* מספר הרישוי של המשאית ושם הנהג
* כמות התערובת שבמשאית (משקל ברוטו ,נטו וטרה ,כפי שנרשם
במאזני גשר מאושרים)
* מידע אחר
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10.3
מס' סעיף
10.3.1
10.3.1.1

10.3.2
10.3.2.1

בקרה לאגרגטים ומוספים
נושא לבדיקה

דגשים לבדיקה

תיעוד הבדיקות
האם יש ריכוז מסודר של כל תוצאות הבקרה

לוודא כי כל הנתונים הנדרשים
נגישים וברורים.

בדיקות תקופתיות ושוטפות לאגרגטים
בדיקות אגרגט גס

10.3.2.1.1

משקל יחסי של אגרגט גס

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

10.3.2.1.2

ספיגות של כל מקטע

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

10.3.2.1.3

ספיגות כוללת של אגרגט גס

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

10.3.2.1.4

תכולת בולי חרסית

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

10.3.2.1.5

צורת אגרגט (פחיסות ומוארכות)

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.
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10.3.2.1.6

שחיקות לוס אנג'לס

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

10.3.2.1.7

ערך  PSVלאגרגט בזלת וגרניט (ולאגרגט דולומיט במקרה של יצור
תערובת דו-מינרלית)

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

10.3.2.1.8

דירוג מקטעי האגרגטים

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות לת"י  3ומפרט
היצרן ולציין את שם המעבדה
הבודקת.

10.3.2.2

בדיקות אגרגט דק

10.3.2.2.1

שווה ערך חול

10.3.2.2.2

אינדקס פלסטיות

10.3.2.2.3

תכולת בולי חרסית

10.3.2.2.4

דירוג עם שטיפה

10.3.2.3
10.3.2.3.1

נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.
נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.
נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.
נדרש לוודא תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות לת"י  3ומפרט
היצרן ולציין את שם המעבדה
הבודקת.

אחסנת אגרגטים
האם האגרגטים מאוחסנים לפי גדלים וסוגים באזורים מתוחמים
ומסומנים

נדרש לספק תצלום
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10.3.2.3.2

האם קיים שילוט לסוגי האגרגטים

נדרש לספק תצלום

10.3.2.3.3

האם האגרגטים מאוחסנים על פני משטחים מהודקים ומנוקזים
(ללא בוץ בחורף)

נדרש לספק תצלום

10.3.2.4

אחסנת סיבים

10.3.2.4.1

האם הסיבים מאוחסנים במקום מוגן מפגעי מזג האוויר וללא
חשיפה לחום ולחות

נדרש לספק תצלום

10.3.2.4.2

האם נבדקת תכולת רטיבות לאחר אחסנה ממושכת (מעל חודש
אחסנה)

נדרש לבדוק תעודות משלוח ולוודא
ביצוע בדיקות בהתאם ועמידה
בדרישות המפרט הכללי של נת"י.

10.3.2.5
10.3.2.5.1

10.4
מס' סעיף
10.4.1
10.4.1.1
10.4.2

אחסנת סיד
האם הסיד מאוחסן במקום מוגן מפגעי מזג האוויר וללא חשיפה
ללחו והאם לסיד יש אישור תו תקן ישראלי

לא נדרש במפעל בו אין ייצור של
תערובות תאב"ס או תא"נ

בקרת ביטומן
נושא לבדיקה
בדיקות התאמה לתקן הישראלי לביטומן
האם יש מעקב שיטתי אחר התאמת הביטומן לתקן הישראלי

דגשים לבדיקה

כן

לא

פירוט והערות

לוודא תיוק של כל תוצאות הבדיקות
עם תעודות משלוח הביטומן

בדיקות בקרת איכות שוטפות

10.4.2.1

האם מבצע יצרן האספלט דגימה קבועה של מיכליות הביטומן

לוודא כי נשמרים מדגמי הביטומן
מכל מיכלית המגיעה למפעל למשך
שישה חודשים

10.4.2.2

האם המדגמים מסומנים כנדרש וניתן לאתר דגימה ספציפית

נדרש לצרף צילום

10.4.2.3

האם קיים ברז תקין המאפשר נטילת מדגמי ביטומן בהליך הייצור

לוודא תקינות הברז

10.4.2.4

האם קיים התקן (אחר) המאפשר נטילה מייצגת ובטוחה של מדגמי
ביטומן ממערכת אחסון הביטומן

לוודא תקינות ההתקן

10.4.2.5

פרט :
________________________________________________
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10.4.3

מערכת אחסון הביטומן

10.4.3.1

האם חימום מיכלי הביטומן נעשה באמצעות מערכת של שמן טרמי
או בסליל חשמלי

נדרש לציין את אמצעי החימום
ולוודא תקינותו

10.4.3.2

האם קיימת אפשרות לסחרר את הביטומן במיכל האחסון ואו בין
המיכלים השונים

נדרש לוודא תקינות אמצעי הסחרור

10.4.3.3

האם ניתן להפריד את ההזרמה מכל מיכל ביטומן בנפרד

נדרש לוודא תקינות

10.4.3.4

האם בכל מיכל קיים ווסת אוטומטי לשמירת הטמפרטורה.

נדרש לוודא תקינות

10.4.3.5

האם עבור כל מיכל קיים מדחום יעודי על גבי המיכל המאפשר
קריאה נוחה של טמפרטורת הביטומן.

נדרש לוודא תקינות

10.4.4
10.4.4.1

טמפרטורת האחסון
האם ישנה הקפדה כי טמפרטורת אחסון הביטומן הנה כמפורט:

יש לבדוק פלטי ייצור לאורך זמן

* ביטומן מסוג PG68-10: C-150°C°163
* ביטומן מסוג C-155°C :PG70-10°165
* ביטומן תוצרת פזקר מסוג C-160° :PG76-10°173
* ביטומן תוצרת בזן מסוג C-150°PG76-10°160

10.5
מס' סעיף
10.5.1
10.5.1.1

בקרת תערובות אספלט
נושא לבדיקה
בדיקות מוקדמות ושוטפות לתערובות אספלט
האם קיימת מערכת מרשל בתוקף (פעם בשנה) עבור כל אחת
מהתערובות

דגשים לבדיקה
נדרש לציין את שם המעבדה
המאשרת ומועד תוצאות הבדיקה
(בדיקת כל המרשלים מתיק המוצר)
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10.5.1.2

10.5.2

10.5.2.1

האם מערכות המרשל לתערובות המיועדות לפרויקטי נת"י תואמות
את דרישות המפרט הכללי

נדרש לדגום מספר תעודות של
תערובות לשימוש החברה ולוודא
תקינותם  -לצרף תעודת מרשל
לדוגמא

בדיקות בקרת איכות שוטפות לתערובות אספלט

האם מבצע היצרן את הבדיקות שלהלן באופן שוטף:

נדרש לוודא ריכוז מסודר של
התוצאות ,תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת.

* דרוג אספלט
* קביעת תכולת ביטומן
* תכולת ביטומן במיצוי קר
* בדיקת צפיפות מעבדה ממשית

נדרש לבדוק ולציין את שיטות
הבדיקה המיושמות בייצור עבור נת"י

* חישוב אחוז החלל
* צפיפות תיאורטית מקסימלית
* בדיקת יציבות ונזילות
* יחס מלאן-ביטומן
* VMA
* חוזק משתייר
* אחוז אגרגט בזלתי בתערובות דו-מינרליות
* בדיקות התנקזות לתאמ"א ותא"נ
* נקבוביות תערובות תאמ"א ש' ותא"נ
* בדיקת שחיקות קנטברו (תא"נ)
* טמפרטורת ייצור התערובת
* אחר _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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10.6
מס' סעיף
10.6.1

חדר הבקרה ומערכת הייצור
נושא לבדיקה

דגשים לבדיקה

חדר בקרה

10.6.1.1

יצרן וסוג של מפעל האספלט האצוותי

10.6.1.2
10.6.1.3
10.6.1.4
10.6.1.5

גודל האצווה לייצור
הספק מקסימלי של המפעל
הספק בפועל/מעשי של המפעל
מספר התאים החמים הוא לפחות 4

10.6.1.6

האם לכל תערובת אספלט יש מתכון מיוחד וקוד מחשב מיוחד

10.6.1.7

מספר תאים הקרים הוא לפחות 6

נדרש לפרט בהערות.
לא ניתן לאשר בטופס זה מפעל
לייצור רציף.
נדרש לפרט בהערות
נדרש לפרט בהערות
נדרש לפרט בהערות
נדרש לציין כמות בהערות
נדרש לבדוק תאימות בין פרטי
מערכת הייצור לתיק המוצר ,תעודות
משלוח והליך הביקורת במעבדה
נדרש לציין כמות בהערות

האם למפעל האספלט יש מתקנים מיוחדים להוספת מוספים
לייצור תערובות מיוחדות

לא נדרש במפעל בו אין ייצור של
תערובות תאמ"א

10.6.2.1

האם המשקל המבקר את הזנת הסיבים מדויק ברמת דיוק של
 ±2.5%מהכמות הנדרשת

נדרש לפרט את רמת הדיוק הקיימת

10.6.2.2

מספר תאי הזנה (מינימום  2ע"מ לקבל הסמכה לייצור תערובת
תא"נ)

נדרש לפרט בהערות

10.6.2.3

האם קיימים חסמים למניעת ייצור תאמ"א אם לא הוזנו כל
הסיבים לערבל

10.6.2

10.6.3

האם למפעל האספלט יש סילו מיוחד לאחסון והזנת הסיד  /מלאן
דולומיט בתערובות תאב"ס או תאב"ד בהתאמה

10.6.4

מערכת הדיווח הממוחשבת בחדר הבקרה

10.6.4.1
10.6.4.2

האם הפלט כולל את פרוט טמפרטורות הייצור של כל אצוות
האספלט המיוצרת
האם הפלט כולל את טמפרטורות הביטומן בכל מיכל (כל  1/2שעה
לפחות) – אפשרי בפלט נפרד

נדרש לפרט את אופן הוכחת המפעל
לדרישה זו
לא נדרש במפעל בו אין ייצור של
תערובות עם אגרגט דק ו/או מלאן
בזלתי
נדרש לקבל פלט לבדיקה
נדרש לקבל פלט לבדיקה
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10.6.4.3

האם המערכת מצוידת ברשם אוטומטי שמתעד את כל הנתונים
הנדרשים על ידי הדפסה על גבי נייר

נדרש לקבל הדפסה לבחירת הבודק
בז"א במבדק

10.6.4.4

האם רישום זמני האצווה הינו בתיעוד של שניות

נדרש לקבל פלט לבדיקה

10.6.4.5

האם הנתונים נשמרים בנוסף על גבי דיסקט  /כונן גיבוי במחשב

10.6.4.6

האם מערכת הבקרה ממוקמת בתא הפיקוד כך שהמפעיל יוכל
לראות תצוגה חזותית של השקילות והטמפרטורות בכל אחת
מנקודות הבקרה הנדרשות

10.6.4.7

האם הפלט כולל ,עבור כל אצוות ייצור ,את פרוט השקילות של:

נדרש לקבל פלט לבדיקה

כל אגרגט מהתא החם

חול חם

מלאן דק

מלאן גס

ביטומן לתערובת (באחוז משקלי מכלל משקל התערובת)

סיבים

סיד (רק עבור ייצור תא"נ או תערובת עם אגרגט גס ,דק

ומלאן בזלתי – תאב"ס)
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10.6.5

כיול מכשירי מדידה בייצור

10.6.5.1

האם יש קלסר מסודר עם ריכוז תעודות כיול בתוקף מגורם מוסמך
למשקלים בייצור כמפורט להלן( :כיול שנתי)

10.6.5.2

האגרגט (דיוק של )±2%

המלאן (דיוק של )±1%

הביטומן (דיוק של )±1%

שקילת סיבים (דיוק של )±2%

האם המפעל מצויד במערכת משקלות מאושרות לכיולם של מאזני
המפעל

10.6.5.3

האם כולל הריכוז המסודר תעודות כיול בתוקף למדידי החום
בייצור כמפורט להלן( :כיול שנתי)

10.6.5.4



חום אגרגטים בתאים החמים



חום הביטומן (בכל נקודות הבקרה)

נדרש לציין לכל רכיב את תאריך
הכיול האחרון ורמת הדיוק

רק לתערובות תאמ"א בלבד

נדרש לציין לכל רכיב את תאריך
הכיול האחרון ורמת הדיוק

חום תערובת האספלט המיוצרת

מערכת אחסון תערובות אספלט מיוצרות


האם התערובות המיוצרות נאגרות בטרמוסים מבודדים



האם ניתן לחמם את הטרמוסים
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מעבדת בקרת האיכות

10.7

נושא לבדיקה

מס' סעיף
10.7.1

דגשים לבדיקה

אישורי המעבדה

10.7.1.1

האם קיימת תעודת מבדק מיומנות בתחום בדיקות מערכת
מרשל (INDIVIDUAL RATING SHEET
 )ENROLLMENTמטעם ארגון  ,AASHTOמלאה ,תקינה
ובתוקף.

נדרש לציין את תאריך ביצוע המבדק
האחרון ולצרף את התעודה ולצרף
תיעוד בדיקת הפעולות המתקנות
במידת הצורך (על הבודק לברר לפני
היציאה למבדק מהו הציון המחייב
פעולה מתקנת).

10.7.1.2

האם קיים הסכם שירות עם מעבדה חיצונית מוסמכת ע"י
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

נדרש לציין את שם המעבדה ולצרף
מסמך אישור השירות (במידה והמענה
לסעיף הקודם אינו תקין/מלא)

10.7.1.3

האם הבדיקות הנדרשות בוצעו ע"י המעבדה המוסמכת הנ"ל

10.7.2.1
10.7.2.2
10.7.2.3

מבנה המעבדה
האם מבנה המעבדה כולל חיבור לחשמל
האם למעבדה יש טלפון
האם מבנה המעבדה כולל חיבור למים

10.7.2.4

האם מיקום המעבדה מאפשר ביצוע רצוף ושוטף של בדיקות
המעבדה

10.7.2

ציוד המעבדה

10.7.3
10.7.3.1

סט נפות מגודל  3.375מ"מ עד  53מ"מ (עם מדבקות אימות כיול)

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון

10.7.3.2

נפה  3.375מ"מ מחוזקת לשטיפת מדגמים דקים וחול מחצבה (עם
מדבקות אימות כיול)

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון

10.7.3.3

מאזניים סיפרתיים עד  3ק"ג ברמת דיוק  1גרם (עם מדבקות
אימות כיול)

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון
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10.7.3.4

מאזניים סיפרתיים עד  4.3ק"ג ברמת דיוק של  3.1גרם (עם
מדבקות אימות כיול)

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון

10.7.3.5

משקולת אימות כיול  +טופס מעקב שקילות

נדרש לבדוק תקינות

10.7.3.6

ערכה לבדיקת שווה ערך חול  +מנער אוטומטי

נדרש לבדוק תקינות

10.7.3.7
10.7.3.8

תנור מאוורר לחימום\ייבוש מדגמים
משטחי עבודה ,מגשי עבודה למדגמים

נדרש לבדוק תקינות המכשיר
נדרש לבדוק תקינות

10.7.3.9

משקל עם סל ודלי לבדיקת צפיפויות אגרגטים ומדגמי אספלט (עם
מדבקות אימות כיול)

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון

10.7.3.10

ערכה לבדיקת פחיסות ומוארכות האגרגט

נדרש לבדוק תקינות

10.7.3.11

פטיש מרשל עם סדן מעץ עם מונה ספרתי אוטומטי

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון

10.7.3.12

גלילים להידוק גלילי מרשל בכמות מספקת לביצוע הבקרה

נדרש לבדוק תקינות ולציין כמות
הגלילים

10.7.3.13

מלחציים לחילוץ מדגמי המרשל

נדרש לבדוק תקינות

10.7.3.14

אמבט חימום עד  63מעלות

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון לטרמומטר

10.7.3.15

מכשיר גזירה (לבדיקת יציבות ונזילות)

10.7.3.16

משאבת וואקום לביצוע בדיקות צפיפות תיאורטית מקסימלית

10.7.3.17

מד חום

נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון
נדרש לבדוק תקינות המכשיר אחת
לשלושה חודשים  -על פי הנחיות תקן
ASTM D6752
נדרש לבדוק תקינות ולציין תאריך
כיול אחרון

10.7.3.18
10.7.3.19
10.7.3.20

מיקסר לתערובות מרשל
מערכת זיקוק ל TCE -
מתקן מיצוי קר (אקסטרקטור)

נדרש לבדוק תקינות המכשיר
נדרש לבדוק תקינות המכשיר
נדרש לבדוק תקינות המכשיר

10.7.3.21

ערכה לבדיקת "שלנברג"

נדרש לבדוק תקינות המכשיר (למפעל
המייצר תערובות תאמ"א ותא"נ
בלבד).
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10.7.3.22

האם יש מכשיר לביצוע בדיקות מרשל בשיטת ואקום

נדרש לבדוק תקינות המכשיר

10.7.3.23

מחשב עם מסד נתוני הבדיקות

נדרש לבדוק תקינות

01.7.3.24

אחר _________________________________________:
כיול ציוד הבדיקה ואחזקת המעבדה

10.7.4
10.7.4.1

האם קיים קלסר מאורגן עם אשור כיול בתוקף לכל מכשיר מדידה

10.7.4.2

האם קיימות מדבקות כיול בתוקף על מכשירי המדידה והבדיקה

10.7.4.3

הערות נוספות לנושא מעבדת בקרת האיכות

רשימת תיוג לתערובות אספלט ממוחזרות עם ( 15%בנוסף לרשימות התיוג הכלליות של המפעל)

10.8

נושא לבדיקה

מס' סעיף
10.8.1

דגשים לבדיקה

תכנון תערובת
10.8.1.1

נדרש לציין את שם המעבדה
האם קיימת מערכת מרשל בתוקף (לפחות פעם בשנה) עבור כל אחת
המאשרת ומועד תוצאות הבדיקה
מהתערובות הממוחזרות
(בדיקת כל המרשלים מתיק המוצר)

10.8.1.2

נדרש לדגום מספר תעודות של
האם מערכות המרשל לתערובות המיועדות לפרויקטי נת"י תואמות תערובות לשימוש החברה ולוודא
את דרישות המפרט הכללי עם דגש על הפרטים הבאים:
תקינותם  -לצרף תעודת מרשל
לדוגמא
* גרגיר מקסימלי  53מ"מ (" )2בחומר המקורצף

* ציון תכולת ביטומן בחומר המקורצף

יש לציין האם נקבע על בסיס שיטת
מיצוי חם וקר או ע"י ייבוש החומר
המקורצף לפני ביצוע מיצוי קר
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* במערכת מרשל עבור כל מדגם הנבדק בתכולת ביטומן שונה -יש
לציין את תכולת הביטומן הטרי ותכולת הביטומן הכולל (טרי+ישן)
* חישוב  VMAלפי אגרגטים טריים
* ביצוע בדיקת קנטברו על גלילים בתכולת ביטומן אופטימלית וכן
בתכולת ביטומן בתחום ± 0.3%
* ניטלו  7מדגמים לבדיקות מוקדמות מכלל החומר שהוקצה
לפרויקט
אחסנת חומר מקורצף

10.8.2
10.8.2.1

האם קיימות ערימות קרצוף בכמויות  500טון עד  2000טון

נדרש לספק תצלום

10.8.2.2

האם ערימות החומר המקורצף מאוחסנות על משטח מנוקז
(בחורף -מתחת לסככה או כיסוי בחומר אטום)

נדרש לספק תצלום

10.8.2.3

האם ישנה הקפדה על ניקיון ערימות מפסולת וחומרים זרים

נדרש לספק תצלום

מפעל הייצור

10.8.3
10.8.3.1

האם קיים תא בנפרד להזנת החומר המקורצף מכוסה בנפה
מתאימה לסילוק גודל עודף ( 53מ"מ)

10.8.3.2

האם החומר המקורצף מוזן ישירות לערבל לאחר שקילה

10.8.3.3

האם בפלט מחשב הייצור מצוינת כמות החומר המקורצף במשקל
 +אחוז משקלי בכל אצווה

נדרש לבדוק תקינות ולספק תצלום

נדרש לצרף פלט
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10.8.3.4

האם טמפרטורת חימום האגרגטים אינה עולה על C0 25
מטמפרטורת החימום המותרת לתערובות רגילות עפ"י המפרט
הכללי

נדרש לספק פלט לדוגמא.לתערובות
תא"מ ותא"צ עם ביטומן PG68-10

10.8.3.5

האם בוצע תהליך הוכחת יכולת לפני תחילת האספקה כנדרש
במפרט

נדרש לפרט את תאריכי דו"חות
קטע הוכחת היכולת ופרטי הפרויקט
המיועד לאספקה

בקרת איכות

10.8.4

10.8.4.1

10.8.4.1.1

דרישות בקרת איכות:

נדרש לוודא ריכוז מסודר של
התוצאות ,תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
הכללי של נת"י ולציין את שם
המעבדה הבודקת לכל אחת
מהבדיקות.

תערובת אספלטית:
 דירוג
 צפיפות
 יציבות
 נזילות
 חוזק משתייר
 חישוב אחוז חלל
VMA 
 תכולת ביטומן
 צפיפות מקסימלית תיאורטית
 בדיקת קנטברו
 טמפרטורה ביצור
 תכולת חומר מקורצף
 תכולת ביטומן טרי


חוזק משתייר לאחר  6יממות

רק בתערובות עם אגרגט דק בזלתי
ומלאן גיר/דולומיט או מלאן בזלת
בתוספת סיד
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10.8.4.1.2

10.8.4.1.3

10.8.4.1.4

חומר מקורצף:
 דירוג
 תכולת ביטומן
חומר מקורצף אגרגט גס:
 פחיסות
 מאורכות
 שחיקות לוס אנג'לס
תערובת אספלטית ממוחזרת
בדיקת קנטברו על גלילים שנקדחו מהשטח

הערות נוספות:

10.9
מס' סעיף
10.9.1
10.9.1.1

10.9.1.2

10.9.1.3

רשימת תיוג לתערובות אספלט ממוחזרות עם ( 40%בנוסף לרשימות התיוג הכלליות של המפעל)
נושא לבדיקה

דגשים לבדיקה

תכנון תערובת
האם קיימת מערכת מרשל בתוקף (לפחות פעם בשנה) עבור כל אחת נדרש לציין את שם המעבדה
המאשרת ומועד תוצאות הבדיקה
מהתערובות הממוחזרות
(בדיקת כל המרשלים מתיק המוצר)
נדרש לדגום מספר תעודות של
תערובות לשימוש החברה .נדרש
לברר האם יש תהליך מובנה שמחייב
האם מבוצע תהליך שוטף של עדכון תכנון התערובת כשמקורות
את המפעל לבדוק מחדש את התכנון
החומר המקורצף משתנים?
כשיש שינוי במקורות האספקה והאם
התהליך מופעל.
נדרש לדגום מספר תעודות של
האם מערכות המרשל לתערובות המיועדות לפרויקטי נת"י תואמות תערובות לשימוש החברה ולוודא
את דרישות המפרט הכללי עם דגש על הפרטים הבאים:
תקינותם  -לצרף תעודת מרשל
לדוגמא
* האם האגרגט החדש
עומד בכל דרישות האיכות המפורטות בסעיף נדרש לפרט
 51.34.32של המפרט הכללי
* גרגיר מקסימלי  53מ"מ (" )2בחומר המקורצף

נדרש לפרט
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* האם האגרגט הגס הוא ממקור אחד או ממקור רב אתרי

נדרש לפרט

* אם האגרגט הגס הוא ממקור רב אתרי  -האם יש לכך אישור
ממנהל הפרויקט אליו סופקה התערובת הממוחזרת

נדרש לפרט

* האם האגרגט הגס עומד בדרישות לסוג א או סוג ב על פי בדיקות
פחיסות ,מוארכות ושחיקות לוס אנג'לס

נדרש לפרט

* האם האגרגט הגס הינו ממקור בזלתי או דולמיטי

נדרש לפרט

* האם האגרגט הגס הינו ממקור בזלתי או דולמיטי

נדרש לפרט

* מהו סוג הביטומן הטרי אשר נבחר בתכנון התערובת PG58-10
או PG64-10

נדרש לפרט

* האם הטמפרטורה הקריטית של הביטומן הישן (לפני )RTFOT
עבור  KPA 1לא עולה על  136מעלות?

נדרש לפרט

האם נקודת התרככות של הביטומן הישן (לפני  )RTFOTלא עולה
על  32מעלות?

נדרש לפרט

מהי הטמפרטורה הקריטית עבור  KPA2.2לדיווח?

נדרש לפרט

* האם בתכנון התערובת חלוקת מקטעי האגרגט הגס הממוחזר
הינה לפחות לשני מקטעים

נדרש לפרט

* ציון תכולת ביטומן בחומר המקורצף

נדרש לפרט

* במערכת מרשל עבור כל מדגם הנבדק בתכולת ביטומן שונה -יש
לציין את תכולת הביטומן הטרי ותכולת הביטומן הכולל (טרי+ישן)

נדרש לפרט

* חישוב  VMAלפי אגרגטים טריים

נדרש לפרט
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* ביצוע בדיקת קנטברו על גלילים בתכולת ביטומן אופטימלית וכן
בתכולת ביטומן בתחום ± 3.3%
10.9.2

נדרש לפרט

אחסנה

10.9.2.1

האם קיימות ערימות חומר מקורצף בכמויות  500טון עד 2000
טון

נדרש לספק תצלום

10.9.2.2

האם ערימות החומר המקורצף מאוחסנות על משטח מנוקז
(בחורף -מתחת לסככה או כיסוי בחומר אטום)

נדרש לספק תצלום

10.9.2.3

האם החומר המקורצף מאוחסן בערימות שונות תוך הפרדה לגודל
גרגר (לפחות שני מקטעים) ומקור החומר

נדרש לספק תצלום

10.9.2.4

האם ישנה הקפדה על ניקיון ערימות מפסולת וחומרים זרים

נדרש לספק תצלום

10.9.2.5

האם ישנה הקפדה על ניקיון ערימות מפסולת וחומרים זרים

10.9.3

* ביטומן מסוג C0 5 + C0 150 PG 64-10

נדרש לצרף פלט

* ביטומן מסוג C3 5 + C3 145 PG 58-10
מפעל הייצור

נדרש לצרף פלט

10.9.3.1

האם המפעל מצויד במערכת תוף מקביל ()PARALEL DRUM
לצורך יצור תערובת ממוחזרת באחוזים גבוהים?

לא ניתן לאשר בטופס זה תהליך
מחזור באמצעות מפעל לייצור רציף.

10.9.3.2

פרטי היצרן והדגם של מערכת התוף המקביל

נדרש לפרט בהערות.

10.9.3.3

האם למפעל יש לפחות שני תאים קרים יעודיים להוספת חומר
מקורצף עם נפה מתאימה לסילוק גרגר מעל  53מ"מ

נדרש לספק תצלום

10.9.3.4

האם טמפרטורת היבוש בתוף המקביל נמצאת בתחום - 135
?)C)1203

נדרש לדגום מספר פלטים מהיצור
ולצרף צילום של פלטים אלה
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עמוד מס'  50מתוך  52עמודים
10.9.3.5

האם פלט מחשב יצור -כולל פרוט כמות החומר המקורצף במשקל
ובאחוזים?

10.9.3.6

האם משך הערבול היבש נקבע בתהליך הוכחת יכולת?

10.9.3.7

האם טמפרטורת החימום של האגרגט הטרי נמצא בתחום המוגדר
במפרט עבור אחוז החומר המקורצף המוגדר בתכנון התערובת?

נדרש לדגום מספר פלטים מהיצור
ולצרף צילום של פלטים אלה

10.9.3.8

האם טמפרטורת החימום של התערובת הממוחזרת נמצא בתחום
המוגדר בטבלה  51.34.37.32עבור סוג הביטומן התכנוני המוגדר
בנוסחת התערובת?

נדרש לדגום מספר פלטים מהיצור
ולצרף צילום של פלטים אלה

10.9.4

נדרש לדגום מספר פלטים מהיצור
ולצרף צילום של פלטים אלה

כיול מכשירי מדידה בייצור

10.9.4.1

הרם האם ישנה תעודת כיול בתוקף למשקל החומר המקורצף (דיוק נדרש לציין את תאריך הכיול האחרון
ורמת הדיוק
של )±2%

10.9.4.2

האם קיימת תעודת כיול בתוקף למדיד החום של החומר המקורצף
בתוף המקביל

נדרש לציין את תאריך הכיול האחרון

בקרת איכות

נדרש לוודא ריכוז מסודר של
התוצאות ,תדירות ביצוע בדיקות
ותקינות התוצאות בהתאם למפרט
נת"י ולציין את שם המעבדה הבודקת
לכל אחת מהבדיקות.

10.9.4
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10.9.5.1

תערובת אספלטית ממוחזרת:
 דירוג
 צפיפות
 יציבות
 נזילות
 חוזק משתייר
 חישוב אחוז חלל
VMA 
 תכולת ביטומן
 צפיפות מקסימלית תיאורטית
 בדיקת קנטברו
טמפרטורה ביצור -דיווח בפלט מחשב:
טמפרטורת יצור אגרגט טרי
חומר מקורצף בתוף מקביל
ביטומן טרי

10.9.5.3

תערובת אספלט ממוחזרת:

10.9.5.2

נקודת התרככות של הביטומן הממוחזר
חישוב טמפרטורה קריטית של הביטומן הממוחזרעל בסיס
קורלציה במפרט
תכולת חומר מקורצף  -פלט מחשב

10.9.5.4

משקל  %משקלי
תכולת ביטומן טרי -פלט מחשב
חומר מקורצף:
דירוג ותכולת ביטומן
איכות הביטומן הישן
רטיבות החומר המקורצף
צפיפות תיאורטית  -מקסימלית לחישוב צפיפות אפקטיבית
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עמוד מס'  52מתוך  52עמודים
10.9.5.5

ביטומן טרי:
יש לוודא שדירוג ה PG -של הביטומן הטרי לא חורג ביותר מ3 -
מעלות מהתחום שנקבע בתכנון התערובת.

10.9.5.6

10.9.6
10.9.6.1

10.10

יש לוודא שהנטילה בוצעה ממיכל
האחסנה במפעל האספלט ,לוודא
תקינות התוצאות ולספק בדיקה
לדוגמא

אגרגט טרי וממוחזר  -אגרגט גס:
פחיסות ומאורכות
שחיקות לוס אנג'לס
ציוד מעבדה
ציוד לבדיקת נקודת התרככות

רשימת תיוג לתערובות אספלט מסוג תאב"ס או תאב"ד (בנוסף לרשימות התיוג הכלליות של המפעל)

10.10.1

האם פלט הייצור כולל את אחוז המלאן הלבן שנוסף לתערובת

נדרש בתערובת בזלת עם אגרגט גס
ודק בזלתי ומלאן גיר/דולומיט.
לצרף צילום של פלט

10.10.2

האם פלט הייצור כולל את אחוז הסיד שנוסף לתערובת

נדרש בתערובת בזלת עם אגרגט גס
ודק בזלתי ותוספת סיד
לצרף צילום של פלט
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