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זכויות יוצרים ותנאי שימוש
נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן" :החברה") 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 הרשיון
המפורטים להלן.
 .3מאגר המידע והחומר המוגן לא ישמשו לשום מטרה אחרת אלא למטרה המפורטת בתנאי
הרשיון להלן .אין לבצע שום שינוי או עיבוד ,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.
הסכם שימוש
 .1מסמך זה מהווה הסכם רשיון שימוש מוגבל שמוענק למשתמש (אדם פרטי או גוף משפטי) ע"י
החברה לגבי השימוש במאגר המידע או חלקו שנרכש ע"י המשתמש מהחברה.
 .2רשיון השימוש יינתן אך ורק למשתמש שרכש את הרשיון במאגר מהחברה וישמש אותו לצרכי
מיזמים של החברה בלבד.
 .3ר שיון זה מעניק למשתמש זכות שימוש בעותק אחד של המוצר על גבי מחשב יחיד .אם נרכש
מוצר זה להתקנה ברשת מחשבים ,זכאי המשתמש להפיצו ברשת המחשבים בתנאי שרכש מספר
רישיונות שימוש בהתאם למספר העמדות ברשת המחשבים בהן נעשה שימוש בתוכנה ,הכל
בהתאם לתנאי הרכישה של החברה.
הגבלת אחריות
 .1לעניין סעיף זה" ,החברה" משמע ,לרבות עובדיה ונציגיה.
.2

כל המידע המצורף מוצע לציבור כמות שהוא ."As Is" -

 .3מאגר המידע "הכללי" מהווה מפרט כולל ורחב ואינו ספציפי למיזם כזה או אחר.
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 .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 תי שא 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.
שונות
 .1על 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.
 .2שום 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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 .1פרק משנה ראשון :כללי
 1.1מבוא
נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן" :החברה") הינה הגוף הציבורי
העיקרי האחראי על תכנון ,ביצוע ותחזוקה של שילוט ותמרור בכבישים ,צמתים ומחלפים ברשת
הכבישים הארצית.
בחברה נצבר במהלך השנים ניסיון רב ונקבעו סטנדרטים מקצועיים וניהוליים גבוהים אשר על
פיהם החברה פועלת.
לפיכך ,יצרני ומתקיני שילוט  /תמרור המעוניינים להשתלב בפרויקטים של החברה מחויבים לרמת
דרישות גבוהה ,כמפורט בנוהל הסמכה זה ובנהלים אחרים של החברה.
שלט תנועה הינו אמצעי לבקרת תנועה ,מעביר מסרים חיוניים תוך שימוש בכיתוב ,סמלים ,צורות
וצבעים למטרת נסיעה בטוחה למשתמשים בכביש.
שלטי תנועה מפנים את תשומת לב הנוהגים בדרך להנחיות ,מידע ,סכנות ,הגבלות ,איסורים
ולחוקים שיש להקפיד ולציית להם ,והכל בהתאם להוראות התכנון החלות על קטע הדרך הרלוונטי
כפי שאושרו על ידי מוסד התכנון הרלוונטי.
כאשר הנהג נוסע במהירות נדרשת בהתאם לחוקי התנועה הוא אמור להיות מסוגל לראות ,לקרוא
ולהבין את המסר הרשום בשלט/תמרור במועד ,אשר יאפשר לו לנקוט בפעולה המתבקשת תוך
שמירה על בטיחותו ובטיחות המשתמשים בכביש.
לאור זאת ,יש צורך כי פני השלט יהיו עשויים מחומר מחזיר אור ברמה הנדרשת לנראות תקינה בכל
תנאי מזג אוויר והתאורה ,בשעות היום והלילה.
יריעות מחזירות אור הינן מרכיב משמעותי במערך הבטיחות בכבישים המשרת את הנהגים
והמשתמשים בדרך ולפיכך ,החברה רואה חשיבות בשימוש בחומרי גלם מחזירי אור איכותיים
ועמידים לאורך זמן.
החברה מעוניינת לקבל את המוצרים המתאימים ביותר לדרישותיה ולהבטיח כי בין נותני
השירותים הפוטנציאליים לחברה יכללו רק יצרני ומתקיני שילוט  /תמרור ,אשר מוצריהם תואמים
את דרישות החברה .כך יובטח כי יצרני ומתקיני שילוט  /תמרור אשר יספקו לחברה יהיו רק כאלה
שיאושרו במסגרת ההליך המובא בנוהל זה.
מכאן ,הצורך לניסוח נוהל על פיו ניתן יהיה לקבוע ,על בסיס אמות מידה שוות ובשקיפות ,את
התאמת יצרני ומתקיני שילוט  /תמרור לדרישות החברה ,לשימוש בכבישים שתחת אחריותה .מסמך
זה מציג את דרישות החברה מיצרני ומתקיני שילוט/תמרור לקבלת מוצרים באיכות הנדרשת בכבישי
מדינת ישראל ואת אופן אישורם.
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למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי מטרתו של נוהל זה היא אך ורק ליצור רשימת ספקים המאושרת
על-ידי החברה ואין בעמידתו של ספק בתנאי נוהל זה והסמכתו על-ידי החברה כדי להוות
התחייבות מכל סוג ומין שהוא מצידה של החברה לרכוש ו/או לקבל מידי הספק מוצרים ושירותים
כאמור .התחייבות שכזו תעשה [אם תעשה] רק בהליך התקשרות כדין.
דין חתימתו של מאן דהוא על נוהל זה מהווה ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בעניין התחייבויות
החברה לרכישת מוצרים או שירותים כאמור.
עוד מובהר כי האמור בנוהל זה על נספחיו ,חלקיו והפניותיו ,הנו בגדר הנחיות עקרוניות בלבד ואין
בו כדי להוות מיצוי של כל תהליכי הבדיקה שיבוצעו על ידי החברה או מטעמה ו/או תהליכי
האישור של מאן דהוא .אין בהסמכתו של ספק בהתאם לאמור בנוהל זה כדי לגרוע מזכותה של
החברה לבחון מחדש או מעת לעת ,ובכל מועד שתבחר ,את מוצריו או שירותיו כאמור ו/או
להתקשר עמו בכל צורה שהיא .יודגש כי לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט לקבוע באופן סופי את
רשימת הספקים המוסמכים על-ידה וממילא היא רשאית להוסיף ולדרוש מעת לעת ,מידי כל ספק
כאמור מסמכים ו/או אישורים ו/או היתרים ו/או בדיקות נוספים על כל האמור בנוהל זה .החברה
גם תהיה רשאית לקבוע מועדים לקביעת רשימת הספקים המורשים ,ולהוסיף או לגרוע מרשימה זו
בהתאם לתוצאות בדיקותיה שיבוצעו מעת לעת ,הן לגבי ספקים מאושרים הקיימים במאגרה והן
לגבי ספקים חדשים.
לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי לשנות נוהל זה ,לבטלו ,להוסיף עליו או להוציא ממנו חלקים,
בכל עת שתמצא לנכון ,אם כרוך הדבר בבדיקות חדשות שיהיו חייבים ספקים מאושרים לעבור
כתנאי להמשך הישארותם במאגר .מודגש כי אי-עמידתו של ספק המוסמך על-פי נוהל זה בכל שינוי
ו/או עדכון שלו במועדים שנקצבו על-ידי החברה ,מעניקה לחברה את שיקול הדעת לבטל את
הסמכתו כאמור .כך גם באשר לבדיקתו של ספק בשלב כלשהו אף לאחר אישורו ,ללא כל קשר
לעדכון או שינוי נוהל זה.
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 1.2מטרת הנוהל
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

הצגת מכלול הדרישות מיצרני ומתקיני שלטים ותמרורים להוכחת עמידתם בדרישות
הכלולות בנוהל הסמכה ובמפרטי החברה.
הקמת מאגר ממוחשב של נותני שירות פוטנציאליים העומדים בדרישות החברה.
מעקב על ציר הזמן של איכות ייצור והתקנת שילוט/תמרור.
בחינת רמת הביצועים של יצרני ומתקיני שלטים ותמרורים.
קביעת אמות מידה לאישור יצרני השלטים  /תמרורים תוך מתן דגש על יכולת מקצועית
ואדמיניסטרטיבית.

 1.3הגדרות

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

הגדרות המופיעות במפרט הכללי  51.31הינן רלוונטיות למסמך זה .בנוסף להלן מספר הגדרות
נוספות:
החברה -נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
המבקש -לרבות כל גורם ישראלי בעל עניין :ספק /יצרן המפנה בקשה לחברה.
יצרן/ספק -גורם המייצר שילוט ותמרור.
יצרן/ספק מוסמך – יצרן/ספק שהוסמך לפי נוהל הסמכה של חב' נתיבי ישראל ונכלל במאגר
היצרנים/הספקים המאושרים בתוקף למועד הרלוונטי.

1.3.5
1.3.6
1.3.7

בודק מוסמך – מי שהוסמך על ידי מנהל אגף הבטחת איכות בחברה לממש את סמכויות
החברה לפי נוהל זה.
בדיקה טכנית – בדיקה של חומר  /מוצר ,המבוצעת ע"י בודק מוסמך לביצוע בדיקה טכנית,
בהתאם לתקנים ונוהל הסמכה ,מפרטים ו/או דרישות החברה.
מבדקה/מעבדה מאושרת -מכון התקנים הישראלי ,או מי שהוסמך ע"י הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות ושאושר ע"י הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף
(12א) של חוק התקנים התשי"ג.1953-

1.3.8
1.3.9

1.3.10
1.3.11

בקשה -פניה של ספק/יצרן/מבקש לחברה ,על פי דרישות בנוהל זה ,בה מוצע שרות של ייצור
שלטים ותמרורים עבור כבישי החברה.
תיק בקשה -תיק אשר יכיל את כל המסמכים הקשורים לבקשת הסמכה ,לרבות :טפסי בקשה
(טופס הרשמה להסמכת יצרנים ומתקיני שלטים ותמרורים – נספח א' ,תשלום עבור הסמכה לפי
המחירון) ,מסמכי בקשה המפורטים בנספח ב' (רק בהסמכה ראשונה) ,תעודות ואישורים שונים
שהוגשו ע"י המבקש ,נוהלי איכות ,רשימות של כוח אדם מקצועי ,ציוד ומיכון במפעל ובהתקנת
שלטים ותמרור מאושרות ע"י רואה חשבון ,רישיונות רכבים ,תיק או תיקי פרויקט/ים כולל
תכנית איכות ותוצאות מעקב אחר איכות ייצור והתקנה של שלטים ותמרורים.
מערכת בקרת איכות  -מכלול הפעולות על הספק המוסמך לבצע ,כדי להבטיח כי תוצרי עבודתו
מבוצעת על פי דרישות תקנים ישראלים ,המפרטים ,ונוהל זה.
הבטחת איכות  -מכלול הפעולות שהחברה מבצעת בכדי להבטיח שהארגון המוסמך ממלא את
כל מחויבויותיו ההנדסיות והטכניות בהתאם להנחיות המפרטים והנאמר בנוהל זה.
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1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

הסמכה ראשונה – אישור לספק/יצרן/מתקין שטרם הוסמך ע"י החברה וזו הבקשה ראשונה
להסמכה עבור ייצר שלטים ותמרורים בפרויקטים שבאחריות החברה.
הסמכה ראשונה ניתנת לתקופה הנקובה בתעודת ההסמכה הזמנית ,שבמהלכה עשויה
החברה לבחון שוב התאמתו להיכלל במאגר הספקים של החברה לפי סיווג עבור גודל השילוט
והתמרור ושילוט עילי.
הסמכה מתמשכת – הארכת תקופת ההסמכה הראשונה לספק/יצרן מסוים ,הנמצא במאגר
הספקים המאושר של החברה לייצר שלטים ותמרורים לפרויקטים שבאחריות החברה לתקופה
של שנה נוספת ,מתום תקופת ההסמכה הראשונה וזאת לתקופה המוגדרת בתעודת הסמכה לפי
סיווג השילוט והתמרור.
מבדק חוזר – במידע וספק/יצרן מקבל ציון לא תקין במבדק ההסמכה ראשונה או מתמשכת
לצורך המשך ההסמכה ניתן לבצע מבדק חוזר .מבדק זה יהיה כרוך בתשלום בהתאם למחירון
בטופס הרשמה בתחום זה.
הצהרת אימות פרטים (נספח ז') – תצהיר של יצרן שלטים ותמרורים מוסמך על שינויים אשר
בוצעו לאחר קבלת הסמכה ראשונה/מתמשכת ואשר משפיעים על איכות עבודותיו (שינוי באיוש
של תפקידי מפתח בארגון ,ציוד ומיכון במפעלים לייצור שלטים ותמרורים ,ציוד הנדרש להתקנת
שלטים ותמרור וכח אדם מקצועי) .על ההצהרה להיות חתומה ע"י מורשה חתימה ומאושרת ע"י
רו"ח של המבקש.

1.3.16

כבישי החברה – כבישים המופיעים ברשת הכבישים הארצית כפי שמופיעה בתכנית
המתאר הארצית לכבישים (תמ"א )3/וכבישים שהיו בעבר תחת אחריותה חב' נתיבי ישראל,
למעט כבישים כאמור אשר הועברו לאחריותו של גוף אחר ולרבות ,כבישים אשר אינם מופיעים
בתמ"א 3/כאמור והועברו לאחריותה של החברה על-פי החלטתה של ממשלת ישראל.
למען הסר ספק מובהר ,כי לחברה קיים שיקול הדעת להחיל נוהל זה על כל כביש אחר שאינו
נמנה על כבישי החברה (כהגדרתם לעיל) והחברה מבצעת בו עבודות להתקנת שילוט ותמרור
עבור צד שלישי; לעניין זה ,בכל מקום בו תהיה התייחסות בנוהל זה ל"כבישי החברה",
במשמע ,גם כל כביש אחר בו החברה מבצעת עבודות התקנת שילוט ותמרור.

1.3.17

סיווגי הסמכה
ההסמכה לפי נוהל זה תהא על פי הסיווג המפורט להלן:

 1.3.16.1תמרורים;
 1.3.16.2שילוט צד ;A ,B, C, D, E; F, G
 1.3.16.3שלוט עילי.
המבקש יכול להיות מוסמך ליותר מסיווג אחד כמפורט לעיל .ביחס לכל סיווג ,יידרש המבקש
לעמוד בדרישות הנוהל.
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 .2פרק משנה שני :תנאי סף נדרשים
המבקש יידרש להוכיח כי הוא עונה לכל התנאים הללו ,בעת הגשת הבקשה ובכל עת שלאחריה וכל עוד
הוא רשום במאגר( .מפורטים בנספח ב') להלן תנאי הסף נדרשים:
 2.1מערכת ניהול האיכות של המבקש
המבקש הינו בעל תעודת הסמכה למערכת ניהול האיכות על פי דרישות תקן ישראלי ISO 9001
בתחום העיסוק שבתחום ההסמכה"-יצור והתקנת שילוט ותמרור" ממכון התקנים הישראלי או
מגוף מוסמך אחר אשר החברה מכירה בו.

 2.2ניסיון מקצועי של המבקש
2.2.1
2.2.2

המבקש צבר ניסיון מוכח ומצטבר של לפחות שנתיים ביצור שלטים ותמרורים.
להוכחת ניסיון יש להגיש פרופיל יצרן ורשימת פרויקטים שבוצעו ע"י המבקש בתחום
ההסמכה.

 2.3בקר איכות של המבקש
2.3.1
2.3.2
2.3.3

על בקר האיכות להיות בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של שנתיים לפחות בתחום יצור
והתקנת שילוט ותמרור ושל שנתיים לפחות בתחום בקרת איכות.
יש לצרף קו"ח ,הסמכות הכשרה מקצועית וכתב מינוי מהמבקש.
על המבקש לצרף אישור מרו"ח כי מנהל בקרת האיכות מועסק אצלו נכון ליום האחרון שנקבע
להגשת מסמכי הבקשה או חוזה התקשרות עם חברה חיצונית שנותנת שירות בתחום בקרת
איכות.

 2.4כח האדם המקצועי
2.4.1
2.4.2
2.4.3

על המבקש להגיש תעודות ומסמכי הכשרה מקצועית לכח האדם המקצועי (גרפיקאים ,רתכים,
מסגרים ,ראשי צוותים התקנת שלטים ותמרורים ,נהגים וכו').
על הגרפיקאי להיות בעל ניסיון מקצועי מצטבר מוכח של שנה לפחות בתחום הדפסת שילוט.
על המבקש להגיש אישור מרו"ח כי העובדים המקצועיים מועסקים אצלו נכון ליום האחרון
שנקבע להגשת מסמכי הבקשה.

 2.5שטח תפעולי להרכבת השלטים במסגריה
2.5.1

המבקש יחזיק מפעל ומסגריה עם מידות השטח התפעולי הנדרשות לייצור ולהרכבת סיווגי
השלט אשר לגביהם הוא מבקש הסמכה ,כמפורט בנספח ט'.

2.5.2

על המבקש לצרף תרשים סכמתי חתום ע"י מורשה החתימה מטעם המבקש בחתימה וחותמת
הכולל מידות המוכיח את עמידתו בתנאי הנ"ל.
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 2.6אחסנה חומרי גלם ,שלטים ותמרורים
המבקש יחזיק מחסן של חומרי גלם ,שילוט ותמרור ורכיביהם שונים ,המנוהל בהתאם לדרישות
ת"י  ,ISO 9001דרישות יצרנים וספקים של חומר גלם ובכל דרישות המפרט הטכני של החברה
כולל הפרדה מוחלטת בין חומרי גלם ומוצרים המיועדים לפרויקטים של חב' נתיבי ישראל ובין
חומרי גלם ומוצרים של גורמים אחרים ,כולל שילוט עבור מיקום אחסנה חומרי גלם ומוצרים
עבור חברת נתיבי ישראל.
 2.7ציוד ומיכון הנדרש במפעל לייצור שלטים ותמרורים
המבקש יחזיק בבעלותו בכל עת את הציוד והמיכון הנדרשים במפעל לייצור שלטים ותמרורים
שלגביהם הוא מבקש הסמכה או שהוסמך אליהם כבר.
 2.8ציוד ומיכון הנדרש להתקנת שלטים ותמרורים ,מתקיני נשיאה לשלטים ולתמרורים
2.8.1

המבקש יחזיק בבעלותו בכל עת את המיכון הנדרש להתקנת שלטים ותמרור ,מתקיני
נשיאה הנדרשים להובלות שלטים ותמרורים שלגביהם הוא מבקש הסמכה או שהוסמך
אליהם כבר.
המבקש יחזיק בבעלותו בכל עת משאית מנוף עם סל הרמה הנדרשים להתקנת שלטים.

2.8.3

כל המיכון והמשאיות הנ"ל חייבים להיות תקינים בעת ביצוע עבודה מטעם החברה.

2.8.2

2.9

דרישות מיצרן יריעות מחזירות אור לייצור שלטים ותמרורים

2.9.1

נוהל זה אינו מסדיר את אישורם של מוצרים וחומרי גלם לשימוש בכבישים הנתונים לאחריות
החברה.

2.9.2

כל חומרי הגלם הנדרשים לייצור השילוט/תמרור יעמדו בדרישות תקן הישראלי  12899חלק
 1תמרורי דרך אנכיים ,מפרטים הטכניים של חב' נתיבי ישראל ותקנים ישראלים.

2.9.3

השימוש ביריעות מחזירות אור וחומרים נלווים עבור ייצור שלטים ותמרורים יהיה מטעם
ספקים מאושרים של חב' נתיבי ישראל בהתאם לאישורי חברת נתיבי ישראל עבור יריעות

2.9.4

מחזירות אור למטרת יצור שילוט/תמרור.
על היצרן להשתמש אך ורק ביריעות מאושרות על ידי חב' נתיבי ישראל בהתאם לנוהל
ההסמכה לספקי יריעות מחזירות-אור.

2.9.5
2.9.6

השימוש בלוחיות חלופיות לאלומיניום יאושר רק לאחר קבלת אישור של אגף הבטחת איכות
חב' נתיבי ישראל לסוג ודגם מבוקש.
באחריות המפעל לייצר את השלט/תמרור עם ציוד שאושר ע"י ספק היריעות מחזירות האור.
היצרן יציג אישור בתוקף של ספק היריעות מחזירות האור במועד ביצוע מבדק ההסמכה.

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

עמוד מס'  13מתוך  52עמודים
 2.10דרישות כלליות
2.10.1

כל האישורים והמסמכים יוגשו בשפה העברית .במידה ויוגש מסמך בשפה אחרת יש להגיש
יחד עמו תרגום מלא של כל המסמך לעברית.
כל מסמך שיוגש ייחתם ע"י מורשה החתימה מטעם המבקש בחתימה וחותמת.
חתימת מורשה החתימה תאושר על ידי רו"ח.

2.10.2

המבקש/יצרן/ספק מתחייב להודיע לחברה בכתב ומבעוד מועד על כל שינוי מעמד או שינוי
אחר הנוגד או משפיע על תנאי האישור שקיבל ,לרבות הפסקת ייצור שלטים  /תמרורים ו/או
התקנת שלטים/תמרורים ידי המבקש שהוצג במועד הגשת הבקשה ,מכל סיבה שהיא ,ובפרט
באם נודע לו על בעיה או כשל שהתגלה בציוד או באחד מחומרי הגלם שעלול להשפיע או לפגום
בכל צורה שהיא בשימוש בו או שעשויה להיות לו השלכה איכותית ואו בטיחותית .לחברה
שמורה הזכות לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הנמקה להודיע למבקש על פסילה כללית של
הכללתו בכל רשימת הספקים/יצרנים /של החברה ככל שיתגלה שלא יעמוד בתנאי האמור
בסעיף זה.

2.10.3

לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי להוסיף מעת לעת על התנאים המפורטים לעיל ,לרבות
לתנאי הסף או לגרוע מהם.

2.10.4

בכל ההפניות בנוהל זה לחוקים ,לתקנים ,תקנות ומפרטים יש להתייחס למהדורה העדכנית
ביותר.

2.10.5

מיד לאחר פרסומו של נוהל זה ,יהא כל ספק /יצרן רשאי לפנות מיוזמתו אל החברה ולפעול
בהתאם לנוהל זה לשם קבלת הסמכה ראשונה .

2.10.6

התעודה שתינתן תהיה לספק/לייצרן /המבקש לשילוט/תמרור שאושר ע"י המתכנן ולהתקינו.
מודגש ,כי כל שינוי ,תיקון ו/או החלפה בין בזהותו של הספק ובין בגרסת הייצור/התקנה של
השלט/תמרור מבטל לאלתר את ההסמכה שניתנה לאותו פריט ותחייב ביצוע ההליך מחדש,
בכפוף להנחיות ונהלי החברה.

2.10.7

החברה רשאית לבטל בכל עת את תעודת ההסמכה ו/או לשנות את הנאמר בטופס התעודה,
בכפוף למידע שהצטבר בעבר או יצטבר בעתיד על טיב ורמת השרות והמקצועיות של הספק
ו/או עמידתו בהתחייבויות לחברה ו/או בשל טיב ואיכות השילוט/תמרור ו/או עקב שינויים
בתקינה וכן ,על פי כל שיקול מקצועי אחר .אין התעודה הנ"ל מעיד ,שיצרן השלט/תמרור עונים
לדרישות החברה כל הזמן ,והחברה תהא רשאית לבחון ולבקר את בכל עת שתחפוץ .כמו כן אין
לראות בתעודה שתינתן ,הנחייה או הוראה לגוף בתוך החברה או מחוצה לה העובד בשירות
החברה ,להעדיף את השימוש בשירות של יצרן שילוט/תמרור המאושר על פני יצרן מאושר
אחר.

2.10.8

התעודה תחודש/תוארך ע"י החברה כל עוד תמצא החברה לנכון ובכפוף לתנאים המפורטים
בנוהל זה עבור הסמכה ראשונה או מתמשכת.

2.10.9

ביטול התעודה אפשרי בכל נקודת זמן שעליה יוחלט ע"י החברה ,ככל שיצטבר מידע מקצועי
שלילי בנוגע למוצר או לספק/יצרן/המבקש שלא סיפק לחברה את כל
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המידע שנדרש ממנו ,גם לאחר הנפקת תעודת הסמכה ,או שסיפק מידע מוטעה או מטעה או
חלקי ,או לא עמד או לא עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי הנוהל להנפקת התעודה.
 2.10.10במסגרת תהליך המעקב השוטף וחידוש תעודת ההסמכה תקופתית ,רשאית החברה לחייב את
הספק/יצרן לבצע על חשבונו ,בדיקות טיב מעבדתיות של שלט/תמרור או רכיביו או ציודו ע"י
גורם מוסמך המאושר על ידה ,בהיקף שהחברה תמצא לנכון ,עפ"י נהליה ושיקוליה .במידה
והספק/יצרן לא יבצע את הבדיקות הנדרשות ממנו ו/או טיב הבדיקות לא יספק את החברה,
רשאית החברה לא לחדש את תעודת ההסמכה התקופתית ואף לבטל את תעודה שכבר ניתנה.
 2.10.11החברה רשאית באמצעות עובדיה ו/או נציגיה ו/או כל גוף מוסמך מטעמה ,לבצע מבדקי איכות
ומבדקי תהליך אצל ספק /יצרן ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .מבדקי האיכות יערכו על מנת
לקבוע באם מערכת האיכות של ספק/יצרן מתאימה לדרישות החברה.
מבדקי התהליך ,יתמקדו בין היתר ,בסיקור תהליכי הייצור ,מתקני הייצור ,מתקני הבדיקה
ומכשירי הבדיקה וכן בביצוע בחינות אימות של מוצרים בתהליך ובבחינות של מוצרים
מוגמרים ומידת התאמתם לנדרש בתקנים ו\או מפרטים רלוונטיים.
 2.10.12נוהל זה מיום אישורו על ידי מנהל אגף הבטחת איכות החברה ופרסומו ,מבטל את נוהל
הסמכה אשר בוצע בעבר בחברה.

 .3פרק משנה שלישי  :תהליך ההסמכה
 3.1מבוא
תהליך ההסמכה יכלול את השלבים הבאים:
א .הסמכה ראשונה -לתקופה של שנה ,בשלב ראשון ל 4 -חודשים עד ביצוע פרויקטים והשלמה עד
לשנה שתינתן לאחר שהמבקש יעמוד בכל דרישות ההסמכה בהתאם למפורט בנוהל הסמכה(.ראה
סעיף  -4.6תרשים זרימה להסמכה ראשונה)
ב .הסמכה מתמשכת -הסמכה זו תחודש מדי שנה ותהיה בתוקף כל עוד המבקש יעמוד בכל דרישות
המפורטות בנוהל הסמכה זה( .ראה סעיף  -4.7תרשים זרימה להסמכה מתמשכת)

 3.2הסמכה ראשונה
הסמכה ראשונה תכלול את הבדיקות ואישור המסמכים כמפורט להלן:
3.2.1

הגשת כל המסמכים ורישום
הרישום כולל את הליך הגשת טופס ההרשמה להסמכת יצרנים ומתקיני שלטים ותמרורים,
תשלום דמי רישום (רק עבור הסמכה ראשונה) ,תשלום עבור הסמכה ראשונה (סעיפים  1ו)2-
לפי מחירון חברת נתיבי ישראל (מוצג לדוגמא בנספח א' .את הטופס המעודכן יש להוריד מאתר
חברת נתיבי ישראל).

3.2.2

הגשת תיק בקשת הסמכה ראשונה
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3.2.2.1

3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5

הגשת תיק בקשת הסמכה (ב 2-עותקים קשיחים וקובץ דיגיטלי) על ידי המבקש ,הכולל את
כל המסמכים הנדרשים להסמכה ראשונה והמפורטים בנספח ב' לממונה הסמכות ספקים
וקבלנים באגף מו"פ וסטנדרטיזציה של החברה.
אין מדובר ברשימה הממצה את דרישות הנוהל ואין בה כדי להגביל את החברה מדרישת
מסמכים נוספים.
בקשה חלקית או חסרה לא תיחשב כבקשה שהוגשה כלל.
הבקשה תוגש בחתימת מורשי החתימה של המבקש ויצורף לה אישור עדכני בדבר הרשאת
החתימה בתאגיד ,מאת רואה החשבון או עורך הדין של ספק/יצרן/המבקש.
בכל מקום בנוהל זה שבו המבקש נדרש להוכיח קיום התנאי ,עליו להמציא אסמכתאות
להנחת דעתה של החברה ובכלל זאת:
א .מקום שבו נדרשת מהמבקש או מבעל תפקיד בשורותיו להיות בעל רישיון ו/או תעודה
ו/או הסמכה ,על המבקש לצרף עותק של מסמך הרישיון ,התעודה או ההסמכה לפי
העניין ,כשהוא מאושר כמתאים למקור על ידי עורך דין ,אשר יצהיר כי בחן וראה את
המקור.
ב.

למען הסר ספק ,דרישה זו חלה גם ביחס לקורסים והסמכות הניתנים על ידי החברה
עצמה.

3.2.2.6

מקום בו נדרשת הוכחת ניסיון ,יידרש המבקש להציג תצהיר וכן הצהרת רואה חשבון אשר
בקיא בעסקי החברה ואשר מאשר את הניסיון וההיקפים הכספיים הנטענים.

3.2.2.7

החברה רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות ,אישורים מגופים מוסמכים ,אסמכתאות,
רישיונות וכו' יתורגמו ויאושרו על ידי נוטריון.

3.2.2.8

כל מסמכי הבקשה יוגשו בקלסר  A4בתיקיה מסודרת כולל מפתח עניינים מפורט ,כשהם
ברורים וקריאים .בנוסף ,בעותק הדיגיטלי יוגשו מסמכי הבקשה כשהם סרוקים על גבי
תקליטור או .Disk-on-key

3.2.2.9

כל המסמכים המוגשים להוכחת תנאי סף מסוים יופרדו בחוצץ הנושא את מספר תנאי

הסף הרלוונטי.
 3.2.2.10המבקש יצרף למסמכי בקשתו עותק של נוהל זה חתום בחותמת ובחתימה ע"י מורשי
חתימה מטעם המבקש ,ובכך הוא מאשר כי בדק את הדרישות ותנאי הנוהל על נספחיו,
הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים הנצרכים מאת הגורמים הרלבנטיים בחברה וכי
התייעץ עם עו"ד מטעמו וקיבל הסבר על טיב חובותיו והיקפן על פי מסמך זה וכי הוא
מסכים ומקבל את הדרישות והתנאים הנ"ל .חתימת מורשה החתימה תאושר ע"י עורך
הדין או רואה החשבון של המבקש.
 3.2.2.11הגשת כל מסמכי הבקשה  -באחריות ספק/יצרן/המבקש (רישום ,תשלום ,הגשת תיק
הבקשה וכו') כבקשה אחת.
 3.2.2.12על ספק/יצרן/המבקש להגיש את תיק הבקשה ביחד עם תשלום (נספח א') .במידה ולא
הגיש ,זכאי המבקש למשוך את כספו ללא ריבית והצמדה והתיק ייסגר.
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 3.2.2.13בדיקת תיק בקשת ההסמכה
א .בדיקת תיק הבקשה של המבקש על ידי בודק מוסמך כוללת:


בדיקת עמידת המבקש בתנאיי סף הנדרשים כמפורט בפרק  2לעיל.



בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות הנוהל.
בדיקת המסמכים של מנהל בקרת איכות.
בדיקת הכשרה מקצועית והסמכות של כח אדם מקצועי הרלוונטיים להסמכה זו
(רתכים ,גרפיקאים ,נהגים וראשי צוותים התקנת שלטים ותמרורים).



בדיקת המסמכים של ציוד ומיכון הנדרשים במפעלים לייצור שלטים ותמרורים כולל
תעודות כיול בתוקף.
בדיקת המסמכים של מיכון ,מתקיני נשיאה לשלטים ולתמרורים ומשאית עם סל
הרמה כולל רישיונות רכב ורישיון עבודות בגובה לכל מתקין.






ב.

הבודק המוסמך יאשר את התיק הבקשה לאחר שהיה מושלם ותקין.

ג.

אישור תיק הבקשה יינתן בכתב ע"י ממונה הסמכות ספקים וקבלנים באגף הבטחת
איכות למבקש.

 3.2.2.14לוחות זמנים לאישור תיק בקשת הסמכה ראשונה
א .בדיקת תיק בקשת הסמכה ראשונה  -באחריות החברה  -מיום קבלת תיק הבקשה ועד
מתן הערות והתייחסות ראשונית (במידה וישנן) – עד שבועיים.
ב.

תיקון הערות שנמסרו מאת החברה למבקש לגבי תיק הבקשה ואשר הוגש שוב לבחינת
החברה  -באחריות המבקש  -מיום העברת מכתבי הבדיקה עם הערות של החברה על תיק
הבקשה למבקש ועד שהמבקש יתקן את כל ההערות – עד שבועיים .חריגה מזמן זה
תגרום לביטול הבקשה וצורך להתחיל תהליך מחדש (לרבות תשלום חוזר).

ג.

בדיקה חוזרת של מסמכי הבקשה ומתן הסמכה ראשונה  -באחריות החברה  -מיום
קבלת כל התיקונים בצורה מרוכזת ומסודרת מהמבקש ועד לסיום ביצוע בדיקה חוזרת
ומתן הסמכה ראשונית במידה והמבקש השלימם כנדרש – עד שבועיים .היה והמבקש
הגיש לבדיקה חוזרת מסמכים לא מלאים כנדרש ,יאלץ להתחיל את התהליך מחדש
(לרבות תשלום חוזר).

3.2.3

מבדק הסמכה במפעל שלטים ותמרור

3.2.3.1

לאחר מתן אישור בכתב על תקינות תיק בקשת ההסמכה ע"י בודק מוסמך ,יתקיים מבדק
במפעל של ספק/יצרן/המבקש ולצורך בדיקת עמידה בתנאיי הסף הנדרשים.
המבדק יתבצע בהתאם לנספח ג' לנוהל זה.

3.2.3.3

מובהר בזאת ,כי לחברה הזכות לעדכן מעת לעת את רשימות התיוג על פיהן מתקיים
המבדק.

3.2.3.2
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המבדק במפעל ייושם ע"י בודק מוסמך מטעם החברה ונציגי חברת נתיבי ישראל (אופציה)
ובנוכחות נציגי ספק/יצרן/המבקש :מנהל המפעל ,בקר האיכות במפעל וכח האדם
המקצועי).
מבדק הסמכה במפעל של ספק/יצרן/המבקש כולל את הבדיקות הבאות:

3.2.3.4

3.2.3.5

ספקים והיצרנים של לוחות אלומיניום ואישורים בתוקף של חברת נתיבי ישראל של

א.

יצרני יריעות מחזירות אור בהם הוא משתמש;
ב.

רשימת סוגי חומרי הגלם ומוצרים;

ג.

אישור בתוקף על ידי החברה לספקי יריעות מחזירות-אור בהתאם לדרגת החזר האור
הנדרשת( .את אישור המוצר המעודכן ניתן להוריד מאתר חברת נתיבי ישראל).
אישור ממכון התקנים או ממעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת על עמידת חומרי הגלם

ד.

מחזירי האור בדרישות ת"י  12899חלק  1תמרורי דרך אנכיים.
אסמכתא רשמית בכתב מיצרן חומר הגלם מחזיר האור בדבר תקופת האחריות עליה

ה.

הוא מתחייב.
ו.

אישור ציוד כולל צבע ושבלונות להדפסת משי ע"י יצרן היריעות מחזירי אור.

ז.

אישור בכתב מספק האלומיניום על אספקת פחי-אלומיניום מהסגסוגת הדרושה,
עוביים והתאמתם לדרישות המפרט.

ח.

אישור על תהליך יישום הצריבה/שיוף על כל שלביו.

ט.

טפסי בקרת תהליכי הייצור של השילוט/תמרור.

י.

רשימת מיכון ,מכשור והציוד לייצור השילוט/תמרור בבעלות המבקש.

יא.

רשימת כח אדם מקצועי.
תעודות כיול תקופתיות על תקינות המכשור והציוד להדבקה יריעות מחזירות אור

יב.

לייצור השילוט/תמרור מאת יצרן חומר הגלם מחזיר האור ותעודת כיול שעון לחץ
מגורם מוסמך.
א.
3.2.3.6

מסמכי התקשרות עם קבלני משנה )במידה וישנם).

ממונה הסמכות ספקים וקבלנים באגף הבטחת איכות יעביר את דוח המבדק (ממצאים
ומסקנות (נספח ג')) לספק/יצרן/מבקש.

 .4פרק משנה רביעי :קבלת ההסמכה
 4.1סיכום דוח המבדק במפעל
4.1.1

המבקש יקבל תעודה להסמכה ראשונה רק כאשר לא נמצאו ליקויים בעת המבדק במפעל.

4.1.2
4.1.3

אם נמצאו ליקויים בעת המבדק במפעל ,על המבקש לתקן ולהשלים את הליקויים.
החברה ,תחליט באם עליה ליישם מבדק חוזר (בתשלום עבור מבדק חוזר על פי מחירון החברה)
במפעל או להסתפק בקבלת תיעוד ,אישורים ומסמכי השלמה.
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 4.2תנאי קבלת תעודת הסמכה ראשונה
4.2.1

המבקש יקבל תעודת הסמכה זמנית מאושרת ע"י מנהל אגף הבטחת איכות ומנכ"ל של החברה
לתקופה קצובה של עד  4חודשים ובה מפורטים שם היצרן ,סיווג שילוט ותמרור (ראה דוגמה
בנספח ו').

4.2.2

בתקופה זו ( 4חודשים) על המבקש ליישם שני פרויקטים לשילוט צידי בלבד ולגודל שלא יעלה
על  4מ"ר(.סיווג  A-Cבלבד)

4.2.3

במידה ולא יושמו שני פרויקטים בתקופה הקצובה ,ימסור המבקש הודעה על כך לחברה ויקבל
הארכה לתקופה נוספת של  4חודשים .משך ההארכות ימשך עד לשנה (מתאריך קבלת תעודת
הסמכה זמנית) ,אשר בתומה באם לא יישם שני פרויקטים ,ייחל המבקש את התהליך מהשלב
הראשון (סעיף .)3.2

4.2.4

במידה והמבקש יישם פרויקט אחד ולא שניים כמתבקש ,חברת נתיבי ישראל תבחן על פי גודלו
ומורכבותו של הפרויקט וכן על פי שיקול דעתה ,באם לאשר את המשך התהליך ההסמכה.

4.2.5

הגשת תיק הפרויקט
 4.2.5.1לאחר השלמת שני הפרויקטים (או אחד במידה ואושר) ,על המבקש להגישם תיק פרויקט
המכיל תכנית איכות בהתאם המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור/פרק 00
מוקדמות/תת פרק" 02 -בקרת איכות בביצוע הקבלן" יחד עם הפרטים המפורטים
בנספח ד' "רשימת פרטי מסמכים בפרויקט"
 4.2.5.2טיפול בתיק הפרויקט יתבצע כנדרש בסעיף .3.2

 4.3תהליך קבלת תעודת הסמכה ראשונה
4.3.1

4.3.2

המבקש יקבל תעודת הסמכה ראשונה זמנית לתקופה של  4חודשים (לאחר מבדק תקין במפעל)
ולאחר ביצוע פרויקטים והם היו תקינים לאחר בדיקה של בודק של החברה המבקש יקבל
הארכת תוקף תעודה עד השלמת השנה.
העברת תעודת הסמכה ראשונה למבקש יחד עם ציון הסיווג המאושר ליישום ולא יותר מסיווג
שילוט צידי – ) (A-Gלשנה ראשונה בלבד.

4.3.3

4.3.4

במידה ובמהלך השנה ירצה המבקש להעלות את רמת הסיווג כולל שילוט עילי ,עליו לפנות
ביוזמתו לחברת נתיבי ישראל באופן רשמי ולהגיש מסמכים הנדרשים בנספח ו' כולל תשלום
עבור מבדק חוזר.
חברת נתיבי ישראל תיישם מבדק נוסף במפעל (נספח ג') ובהתאם לממצאיי מבדק תשקול עבור
השינוי הסיווג המבוקש ועדכון תעודת הסמכה בהתאם.

 4.4הבהרות:
החברה רשאית לבצע את פעולות בדיקה על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע,
כמפורט:
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א .בחינת הליך הזמנת וקבלת חומרי הגלם ,ייצור ,אחסנה במחסן ובאתר עבודה והתקנה של
שלטים ותמרורים .כמו כן ,ביצוע בחינות אימות ,תוצאות הבדיקות של המוצר ומידת
התאמתם כנדרש בתקנים ו/או מפרטים רלוונטיים.
ב .כל בדיקה ו/או פעולה שתמצא לנכון החברה לבצע על מנת לוודא את עמידות
ספק/יצרן/המבקש של מפעל ייצור שלט/תמרור בדרישות נוהל הסמכה הזה.
ג.

בדיקת תכנית בקרת האיכות ונוהלי עבודה של המפעל מתחילת קבלת הזמנה לייצור עד
להתקנתו המלאה באתר.
מובהר כי אין בקבלת הסמכה ראשונה מטעמה של החברה כדי להוות התחייבות של החברה
לרכוש שירותים ו/או מוצרים ממי שהוסמך על ידה .משמעות ההסמכה היא אך ורק אישורו
של ספק/יצרן/המבקש של מפעל שלטים ותמרורים ,ע"י החברה והכנסתו למאגר ספקים
המאושרים והמוסמכים על ידה.

 4.5הסמכה מתמשכת
שלב זה נועד לוודא כי בשלב ייצור במפעל השלטים והתמרורים עומדים בדרישות האיכות
ובדרישות התפקודיות המפורטות בנוהל זה ושלא חלו שינויים בהרכב המוצר ובאיכותו ביחס
לנבדק ולמוצהר בשלב המקדים למתן התעודה להסמכה ראשונה וגם לצורך חידוש הסמכה פר כל
שנה נוספת.
4.5.1

הגשת הבקשה

 4.5.1.1קבלן המעוניין בהסמכה מתמשכת או להאריך הסמכה מתמשכת קיימת ,יגיש לחברה טופס
הרשמה להסמכת יצרנים ומתקיני שלטים ותמרורים (נספח א') ,תשלום עבור הסמכה
מתמשכת (סעיפים  3ו )4-לפי מחירון של חב' נתיבי ישראל לממונה הסמכות ספקים וקבלנים
באגף הבטחת איכות של החברה.
4.5.1.2

על הקבלן להגיש לידי חב' נתיבי ישראל טופס הרשמה להסמכת יצרנים ומתקיני
שלטים ותמרורים ,תשלום והצהרת אימות פרטים שנתית (נספח ז') חתומה ע"י
מורשה חתימה של הארגון ומאושר ע"י רו"ח של המבקש.

4.5.1.3

4.5.2

המבקש יצרף למסמכי בקשתו רשימת פרויקטים עבור חב' נתיבי ישראל אשר בוצעו
במשך השנה האחרונה (נספח ד').

לוח זמנים לחידוש הסמכה (להסמכה מתמשכת)
הבקשה להסמכה מתמשכת תוגש מידי היצרן/המתקין המוסמך חודשיים קודם לסיום תקופת
ההסמכה הראשונה או הסמכה מתמשכת.
לחברה שמור שיקול דעת מלא בדבר חידוש ההסמכה לרבות חידושה בתנאים ,התלייתה או
ביטולה.
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4.5.3

קבלת מידע ממקורות נוספים
במהלך בדיקת הבקשה ,תהא החברה רשאית לקבל מידע ממקורות נוספים ,אשר יש בו כדי
ללמוד על יכולותיו המקצועיות של המבקש ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור :דוחות של
מנהלי פרויקטים ומבצעי פיקוח עליון ושיחות עימם; מסמכים שהגיש המבקש בעבר לחברה,
מידע הקיים בחברה לגבי המבקש וכיוצא באלה .החברה תהא רשאית להתחשב במידע זה
במסגרת שיקוליה בנוגע לבקשת ספק/יצרן.

4.5.4

מבדק הסמכה במפעל שלטים ותמרור
4.5.4.1
4.5.4.2
4.5.4.3
4.5.4.4
4.5.4.5

4.5.4.6

4.5.5

לאחר בדיקת ואישור מסמכי בקשת הסמכה מתמשכת ע"י בודק מוסמך יתקיים
מבדק במפעל המבקש.
ביצוע מבדק במפעל הינו ע"י הבודק המוסמך מטעם החברה ונציגי החברה בנוכחות
נציגי המבקש (מנהל המפעל ,בקר האיכות במפעל וכח האדם המקצועי).
המבדק יתבצע בהתאם לנספח ח' לנוהל זה.
מובהר בזאת ,כי לחברה הזכות לעדכן מעת לעת את רשימות התיוג שלפיהן מתקיים
המבדק.
על פי שיקולי החברה המבדק יערך על אחד ו/או יותר מהפרויקטים של חב' נתיבי
ישראל אשר בוצעו ע"י המבקש במשך השנה האחרונה ופורטו בבקשת ההסמכה
המתמשכת.
במסגרת המבדק ייבחנו בנוסף:

א.

תוכניות בקרת האיכות כולל נהלי בקרת איכות לקבלת חומר גלם ,מוצרים ,יצור,
אחסון והתקנת שלטים ותמרורים ומעקב אחר ביצועם.

ב.

כישוריהם ובקיאותם של כח האדם המקצועי כולל בדיקת תעודות הסמכה ורישיונות
רלוונטיים בתוקף.

ג.

תפקוד מערכת בקרת האיכות של ספק/יצרן/המבקש.

ד.

ניהול המחסן-אחסנה של חומרי הגלם (יריעות מחזירות אור ,צבעים ,פחי אלומיניום,

חלופות וכו') ,הכנת לוחיות לשימוש וניהול רמת מלאי מינימלי.
 4.5.4.7ציון מבדק ההסמכה המתמשכת כולל ממצאים ומסקנות יינתן באמצעות דוח
המבדק (נספח ח').
סיכום דוח המבדק במפעל
4.5.5.1
4.5.5.2
4.5.5.3

ספק/יצרן/המבקש יקבל תעודת הסמכה מתמשכת רק כאשר לא נמצאו ליקויים בעת
המבדק במפעל.
אם נמצאו ליקויים בעת המבדק במפעל ,על המבקש לתקן ולהשלים את הליקויים.
החברה ,תחליט באם עליה ליישם מבדק חוזר (בתשלום עבור מבדק חוזר על פי
מחירון החברה) במפעל ו/או מבדק באתר עבודה או להסתפק בקבלת תיעוד,
אישורים ומסמכי השלמה.
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4.5.6

תנאי קבלת תעודת הסמכה מתמשכת
4.5.6.1

4.5.6.2
4.5.6.3

במידה והמבקש לא השתתף בפרויקטים עבור חברת נתיבי ישראל במשך השנה
האחרונה ,החברה תבחן על פי שיקול דעתה ,באם לאשר את המשך התהליך
ההסמכה.
לצורך המשך התהליך ההסמכה ניתן לבצע מבדק שטח (פוליגון) לטיפוסי שלטים
ותמרורים שלגביהם מתבקשת ההסמכה המתמשכת.
במקרה בו נמצא ליקוי במבדק של המבקש המצוי בהסמכה מתמשכת ,תהא החברה
רשאית להתלות את הסמכתו ותהא רשאית לבטל את הסמכתו כליל ,הכול לפי
חומרת הליקוי ובתשומת לב לליקויים קודמים שהתגלו אצל המבקש.
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4.6

תרשים זרימה של תהליך הסמכה ראשונה יצרני שלטים ותמרורים

הגשת תיק הבקשה להסמכה ראשונה



"  

"

תקין ומאושר

לא תקין

לייצור שלטים
מבדק חוזר במפעל 
ביצוע 
ותמרורים (תמורת תשלום נוסף)



במפעל
ביצוע מבדק
לייצור שלטים ותמרורים

לא תקין

תקין

תקין

הנפקת תעודת הסמכה ראשונה זמנית ל 4חודשים

לא תקין

"  

 " 


"

תקין

הנפקת תעודת הסמכה מעודכנת עד השלמת השנה
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4.7

תרשים זרימה של תהליך הסמכה מתמשכת יצרני שלטים ותמרורים

הגשת תיק הבקשה להסמכה מתמשכת

 

תקין ומאושר

לא תקין







 "


"



לא תקין

ס



תקין



תקין

מעודכנת עד השלמת השנה
ס
הנפקת תעודת הסמכה
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 4.8מסמכים ישימים
א .אוגדן לדיני-תעבורה/לוח התמרורים.
ב .ת"י :103

צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג

ג .ת"י :109

משקלם של חומרי בניין ושל חלקי מבנה.

ד .ת"י :118

בטון :דרישות ,תפקוד וייצור

ה .ת"י /127חלק :1

מבחני כשירות לרתכים :ריתוך התכה  -פלדות

ו .ת"י :289

תבריג ויטוורת :אפיצה חופשית

ז.

ת"י :367

מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות

ח .ת"י :414

עומסים אופייניים במבנים  :עומס רוח

ט .ת"י :812

עמודי תאורה :עמודים מפלדה

י .ת"י :918

ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל

יא .ת"י /1026חלק :2

סמלים של בדיקות לא הורסות

יב .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור (פרק  – 51עבודות סלילה  ,תת פרק  – 31עבודות
שילוט ותמרור) של חב' נתיבי ישראל
יג .תקנות והנחיות להצבת תמרורים-משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מינהל היבשה אגף
בכיר לתכנון תחבורתי
יד .לוח תמרורים -משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מינהל היבשה אגף בכיר לתכנון
תחבורתי
טו .ת"י  12899חלק  1תמרורי דרך אנכיים
טז .ת"י  /2247חלק  :1.1תמרורי -דרך אנכיים :תמרורים מחזירי -אור :יריעות.
יז .ת"י  /2247חלק  :1.2תמרורי -דרך אנכיים :תמרורים מחזירי -אור :לוחות.

המסמכים הישימים לשימוש יהיו במהדורתם המעודכנת התקפה.
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 .5פרק משנה חמישי :מערכת בקרת איכות
 5.1תפקידי מערכת בקרת האיכות מטעם המבקש
5.1.1

המבקש יקים ויפעיל מערכת איכות בהתאם לדרישות ת"י  ,ISO 9001בהתאם לדרישות
המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור/פרק  00מוקדמות/תת פרק" 02 -בקרת איכות בביצוע
הקבלן".

 5.2בקר איכות של המבקש
5.2.1

המפעל יעסיק במשרה מלאה לפחות אדם אחד העונה לדרישות המפורטות בסעיף  2.3לעיל

5.2.2

(תנאיי סף נדרשים) אשר יהא אחראי על מערכת בקרת האיכות של המבקש.
על ב"א לקבל כתב מינוי מהמבקש לשמש כבקר איכות.

5.2.3
5.2.4

ב"א לא יהיה חלק ממערך הביצוע של הקבלן ויעסוק אך ורק בתחום בקרת איכות.
תפקידיו של בקר האיכות יכללו אחריות וסמכות לפחות לנושאים ולפעילויות כלהלן:
א .כתיבה ואחריות לביצוע תכנית איכות של ייצור השלט ותמרור ,כולל הכנת נהלי איכות
ורשימות תיוג.
ב.

תפקידי והעובדים בנושא אחריות וסמכות בתהליך.

ג.

פרוט של ציוד ומיכון העבודה בכל אחד משלבי הייצור.

ד.

פרוט בדיקות בקרת איכות בתהליך ,בקרה ותיעוד של תוצאות המעקב אחר המוצר
המוגמר בתקופת האחריות הנדרשת ונהלי תיקון/שיפור/החלפת מוצר פגום וכו'.

ה .קובץ נהלי האיכות יגדיר את השיטה והאופן בה תבוקר בקרת האיכות של יצרן השילוט
ותמרור את תהליך ייצור במפעל  ,אחסונם וקבלת המוצרים.
ו.

תיעוד כל המסמכים המאשרים את התאמת דרישות המזמין/מתכנן בנושא מידות,
איכות החומרים לייצור שלטים/תמרורים.

ז.

תיעוד ,מעקב ובקרה של כלל הבדיקות המבוצעות באמצעותו או כל גורם מוסמך אחר.

ח .זיהוי ,תיעוד ,ריכוז וטיפול באי התאמות המתגלות בחומרים/במוצרים/בתהליכי
העבודה (לסוגיהם השונים ובדרגותיהם השונות) אשר עשויות להתגלות בכל זמן ביצועם
עד כדי עצירת התהליך במקרה כשל חמור וכן מעקב עד לסגירת כל אי התאמה.
ט .לרכז ולדווח על תוצאות הבדיקה להנהלת ספק/יצרן/המבקש ולחברה על פי דרישה.
י.

קביעת פעולות מתקנות ופעולות מונעות אי התאמות ,ניתוח אי ההתאמות והסקת
מסקנות במטרה לשפר תהליכי העבודה ולמנוע חזרה של אי התאמות.

יא .לייצג את המבקש ,כלפי הגורמים הבודקים את תפקוד מערכת בקרת האיכות של
המבקש.
יב .תיעוד ותיוק מסמכי בקרת איכות של ייצור ,אחסנה והתקנה של שילוט ותמרור
בפרויקטי החברה.
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 .6פרק משנה שישי :סמכויות ואחריות ליישום נוהל ההסמכה
 6.1סמכויות
 .6.1.1יישום ומימוש הנוהל
א .מינוי בודקים -מנהל אגף הבטחת איכות.
ב .הפעלת תהליך הבקרה על הסמכה -ממונה הסמכות ספקים וקבלנים.
ג .הפעלה מקצועית של תהליך הבקרה וההסמכה  -ממונה הסמכות ספקים וקבלנים.
6.1.2

סמכויות ממונה הסמכות ספקים וקבלנים
מוסמך לבדוק (לבטל בתיאום עם מנהל אגף הבטחת איכות וממליץ לאשר את היצרן) ,ולטפל בכל
הפעולות הנדרשות לאישור או פסילת בקשות המבקש.

6.1.3

אישור הנוהל
מנהל אגף הבטחת איכות של החברה.

 6.2אחריות
6.2.1

אחריות מקצועית
ממונה הסמכות ספקים וקבלנים של החברה:
א .מענה לפניות מפעלים/היצרנים/מבקשים בקשר לקבלת תיק הבקשה להסמכה.
ב .אחריות קבלת תיק בקשת הסמכה כולל תשלום עבור הסמכה.
ג .אחריות להנפיק תעודת הסמכה ראשונה וכן מתמשכת בחתימת מנהל אגף הבטחת איכות
ומנהל הכללי של החברה.
ד .אחריות על קבלת נתונים מגורמים רלוונטיים עבור תפקוד המפעל/היצרן שעבר הסמכה
ראשונה ו/או מתמשכת.
ה .אחריות על עדכון מאגר יצרני שלטים ותמרורים מאושרים באתר אינטרנט של החברה.

6.2.2

אחריות מנהלית
מנהל אגף הבטחת איכות
אחריות ל אישור הארכת ההסכמה ,או על מתן הודעה למבקש ,על אי אישור ההסמכה ו/או
פסילתה ,ביטולה ,השהייתה ,התנייתה ו/או הגשתה של בקשת הסמכה מחדש.

6.2.3

אחריות בודק מוסמך מטעם החברה
א .אחראי על בדיקת תיק הבקשה  ,הצהרת אימות פרטים שנתית ומתן חוות דעת.

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

עמוד מס'  27מתוך  52עמודים
ב .אחראי על ביצוע מבדקי ההסמכה במפעלי שילוט ובדיקת תיקי פרויקטים ומתן המלצה
עבור הסמכה.
 6.3שלילת ההסמכה
א .אחריות מנהלית ומקצועית – מנהל אגף הבטחת איכות.
ב .מובהר בזאת כי שלילת הסמכה תבוצע כהחלטה של וועדת היגוי בתחום הזה של החברה
במקרים של דיווח ליקויים מקצועיים בתפקוד המבקש .אי עמידה בדרישות הסף של נוהל זה
מאפשרות שלילת הסמכה מידית על ידי מנהל אגף הבטחת איכות.
תקופת שלילת ההסמכה במקרה של דיווח ליקוי מקצועי תיקבע בוועדת היגוי בתחום זה.
 6.4אחריות של המבקש/הספק/היצרן
6.4.1

אחראי על אספקת כל המידע הנדרש ,במלואו ובמדויק ,באמצעות הטפסים הנזכרים בנוהל זה
וכן עפ"י בקשת הבודק המוסמך.
אחראי על הגשת כל מסמכי הבקשה (רישום ,תיק הבקשה ,תיק פרויקטים שבוצעו וכו') ועל
ביצוע התשלום עבור תהליך הסמכה.

6.4.3

אחראי על תפקוד מערכת בקרת איכות בהתאם לדרישות ת"י  ISO 9001ובהתאם לדרישות

6.4.2

מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  /פרק  00מוקדמות  /תת פרק" 02 -בקרת איכות בביצוע
6.4.4
6.4.5
6.4.6

הקבלן" במהדורותיהם האחרונות והמעודכנות.
אחראי על הכנה ותחזוקת תוכנית בקרת איכות ובהתאם לדרישות מפרט לעיל כולל מעקב על
ביצועה ועדכונה בהתאם לדרישות גוף מוסמך.
אחראי על ביצוע בדיקות מעבדתיות לפי פרוגראמת בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת על
חשבון המבקש ומעקב שוטף על ביצועה.
אחראי על ביצוע בדיקות טכניות כולל בדיקות שטח בהתאם לדרישות מפרט היצרן והמפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור (פרק  – 51עבודות סלילה  ,תת פרק  – 31עבודות שילוט ותמרור)
במהדורותיהם האחרונות והמעודכנות על חשבון המבקש.

6.4.7

בכל שינוי או עדכון של נוהל זה ו/או התקנים ו/או החוקים המוזכרים בו ו/או הכרוכים בביצועו
יהא היצרן/ספק אחראי להודיע לחברה על כל אי התאמה בין השינויים לבין ההסמכות ו/או
האישורים ו/או היכולות המקצועיות ו/או האיכויות של היצרן ו/או ספקיו.
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
רשימת נספחים
נספח א'

דוגמא לטופס הרשמה להסמכת יצרני שלטים ותמרורים

נספח ב'

פירוט המסמכים הנדרשים בתיק בקשת הסמכה ראשונה או מתמשכת

נספח ג'

רשימת תיוג למבדק הסמכה ראשונה או מתמשכת במפעל

נספח ד'

טופס רשימת פרטי תיק הפרויקט

נספח ה' דוגמא של תעודת הסמכת יצרני שלטים ותמרורים
נספח ו'

טופס הצהרת אימות פרטים שנתית

נספח ז'

מידות השטח התפעולי

מהדורה שנייה
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח א'
דוגמא לטופס הרשמה להסמכת יצרני
שלטים ותמרורים

מהדורה שנייה

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

אוקטובר 2018

עמוד מס'  30מתוך  52עמודים
טופס הרשמה להסמכת יצרני שלטים ותמרורים
 1סדר הרשמה
א .הגשת טופס הרשמה (טופס זה) בדוא ל לבוריס סגל ,boriss@iroads.co.il :טלפון לבירורים03-7355766 :
ב .תשלום עפ י מחירון (פרק  .)3יש לצרף קבלה לטופס הרשמה
ג .הגשת תיק בקשה  -עפ י נספח ב' של נוהל הסמכה (רק בהסמכה ראשונה) ב 3-עותקים ( 2עותקים קשיחים וקובץ דיגיטלי)
בדואר/ידני במשרדי חברה נתיבי ישראל ,לידי מר בוריס סגל  -ממונה הסמכות ספקים וקבלנים חדר מס' 452
ד .הגשת מסמכי הבקשה ותיק פרויקטים שבוצעו בשנה אחרונה (רק בהסמכה מתמשכת)
 2פרטי הספק
שם המבקש :
כתובת משרד (למכתבים):
כתובת המפעל:
מספר טלפון :
מספר פקס :
ח.פ של המבקש :
איש קשר לנושא ההסמכה :
טלפון סלולארי :
דואר אלקטרוני :
מספר הספק (בהסמכה מתמשכת) :
הסמכה ראשונה/מתמשכת /מבדק חוזר:
סיווג המבורש /קיים עבור השילוט:

שילוט צד:

שילוט עילי :כן/לא

 3מחירון להסמכת יצרני שלטים ותמרורים
מס'
סעיף

תיאור סעיף

עלות הסמכה

1

דמי רישום -עלות חד פעמית לכל המבקש/יצרן/ספק (רק להסמכה
ראשונה)

454.00

2

הסמכה ראשונה כוללת בדיקת תיק בקשה ,תיק פרויקטים (במידה
ויש) ומבדק במפעל  .סכום העלות לכל מפעל בנפרד.

₪ 5,312.00

3

הסמכה מתמשכת (כוללת בדיקת מסמכי הבקשה ומבדק
במפעל ) .סכום העלות לכל מפעל בנפרד.

₪ 3,718.00

4

מבדק חוזר (לפי בקשה של מבקש/יצרן/ספק) .סכום העלות עבור
מבדק אחד בלבד

₪ 3,718.00

כמות

סה כ
לתשלום ()₪

₪

סה כ לתשלום :
 4אופן התשלום
דרך א' :באמצעות אתר האינטרנט (שירות התשלומים הממשלתי-היפר לינק)
נתיב/www.gov.il :תשלומים/החברה הלאומית לדרכים/תשלום עבור אגרות ושירותים/הסמכת יצרנים ומתקיני שלטים ותמרורים
התשלום בכרטיס אשראי בלבד.
דרך ב'( :הגעה פיסית למשרדי חברת נתיבי ישראל)
במשרדי חברת נתיבי ישראל  -חטיבת כספים
בימים א'-ה',בין השעות 9:00-16:00
התשלום באמצעות צ'יק מזומן בלבד.
_____________/
תאריך רישום/______ :
הספק________________________________________________ :
שם
שם ותפקיד ממלא הטופס__________________________________________________________:
חתימה_________ :
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח ב'
רשימה ופירוט המסמכים הנדרשים
בתיק בקשה להסמכה ראשונה או
מתמשכת

מהדורה שנייה

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

אוקטובר 2018

עמוד מס'  32מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור
נוהל הסמכת יצרני שלטים ותמרורים
מבוסס על פרק 51 :עבודות סלילה (הנדסת תנועה) תת פרק  31עבודות שילוט ותמרור
נספח ב' –רשימה ופירוט המסמכים הנדרשים בתיק בקשה להסמכה ראשונה או
מתמשכת
(ימולא ע"י המבקש)
 .1הוראות
א .מילוי הטופס יתבצע לאחר שהמציע /המבקש יהיה בקיא בכל הדרישות המופיעות ב"נוהל
להסמכת יצרנים ומתקיני שלטים /תמרורים".
ב .המציע/המבקש המעוניין לקבל הסמכה של יצרן ומתקין שלטים ותמרורים יענה על כל השאלות
המופיעות בסעיפי טופס זה.
ג .המציע/המבקש המעוניין לקבל הסמכה ימלא את כל הפרטים בטופס ממוחשב ויגיש כקובץ
דיגיטלי וכן עותק מודפס.
ד .הוסף דפים ומסמכים נוספים בהתאם לנדרש.

 .2מידע כללי:
סוג

מסמכים נלווים נדרשים

שם המציע/המבקש
מנהלי החברה של המציע/המבקש (יש לציין שם ,תפקיד ,כתובת)
כתובת משרדי המציע/המבקש (למשלוח דואר)
כתובת מפעל ליצור שלטים ותמרורים
מס' טלפון/פקס
דואר אלקטרוני
איש קשר בנושא ההסמכה
תחומי עיסוק של המציע/מבקש (יש לצרף פרופיל חברה)
הסמכת מערכת ניהול האיכות  -מס' תעודת הסמכה למערכת
ניהול האיכות על פי דרישות  ISO 9001בתחום העיסוק שבתחום
ההסמכה " -יצור והתקנת שילוט ותמרור" בתוקף (יש לצרף עתק
של תעודת הסמכה )ISO 9001
ניסיון מקצועי  -ותק בשנים בתחום ייצור והתקנת
שלטים/תמרורים (רשימת פרויקטים שבוצעו בשנתיים
האחרונות)
סיווג ההסמכה המבוקשת (תמרורים ,שילוט צד)
יש לציין סיווג.
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 .3פרוט עבודות ייצור והתקנת שלטים/תמרורים בשנתיים האחרונות
מס"ד

מזמין

שם אתר
(מס' כביש ושם)

סוג העבודה
(שלטים/תמרורים)

היקף כספי
בש"ח

מועד ביצוע

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

 .4כח אדם מקצועי:
תיאור המקצוע

אישורים ומסמכים נלווים נדרשים

בקר איכות של יצרן שלטים ותמרורים

קו"ח ,כתב מינוי ,תעודת הסמכה ואישור רו"ח או חוזה
התקשרות

גרפיקאים

קו"ח ,כתב מינוי ,תעודת הסמכה ואישור רו"ח

רתכים ומסגרים

שמות ותעודות הסמכה בסיווג סוג הריתוך

ראשי צוותים  -התקנת שלטים ותמרורים

שמות ,קו"ח ,כתב מינוי ,תעודת גמר קורס להסדרת
הבטיחות באתרי סלילה ,רישיון עבודות בגובה ואישור
רו"ח

יועץ קונסטרוקציה

הסכם עם יועץ קונסטרוקציה

יועץ קרקע

הסכם עם יועץ קרקע
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 .5שטח תפעולי:
אישורים ומסמכים נלווים נדרשים

סוג
מסגריה

מידות השטח התפעולי נטו

חדר אחסון יריעות מחזירות אור

מידות החדר וטמפ' בהתאם להוראות היצרן

חדר הגרפיקה

מידות החדר

שטח הרכבת השילוט/תמרור (מקום מקורה וסגור)

מידות השטח התפעולי נטו

שטח אחסון השילוט ותמרור

ללא מגע בקרקע והפרדה מלאה בין השלטים

שילוט זיהוי לכל מחלקה

שלט עם שם המחלקה

הוראות שימוש ובטיחות בסמוך לכל מכונה במפעל

 .6ציוד ומיכון נדרשים במפעל לייצור שלטים ותמרורים:
סוג הציוד והמיכון
(גיליוטינה) מכונה לחיתוך לוחות פח אלומיניום
מכונת שיוף מאושרת ע"י יצרן היריעות מחזירית אור(רשות)-ניתן
לבצע צריבה במקום אחר

מכונת שפשוף בגב השלט

רשות  /חובה
שם ודגם ואישור תקינות
(כיול)/אחזקה (רשות)
אישור יצרן היריעות מחזירות
אור
שם ודגם ,אישור תקינות
(כיול)/אחזקה ,אישור יצרן מ"א
חובה

חותמת "נתיבי ישראל" ,היצרן ושנה להטבעה בגב שלטים /
תמרורים

שם ודגם ,נתוני מידות כלליות
ויכולת העמסה ,אישור תקינות
(כיול)/אחזקה ,אישור יצרן
יריעות מחזירות אור (חובה)

מכונת חיתוך והדבקת יריעות מחזירי אור עם מד לחץ מכויל
שולחנות עבודה במידות המתאימות לסיווג המאושר להכנת מסגרות

שם ודגם ,אישור תקינות
(כיול)/אחזקה ,אישור יצרן מ"א
רשות

ציוד מאושר לריתוך (  / CO2אלקטרודות )
ציוד להדפסת משי (מאושר ע"י יצרן היריעות מחזירי אור)
מחשב עם תוכנת גרפיקה ייעודית מתאימה ליישום השילוט ( FLEXI
וכו')

חובה

 .7מיכון הנדרש להתקנת שלטים ותמרור ומתקיני נשיאה לשלטים ולתמרורים
סוג והמיכון

אישורים ומסמכים נלווים נדרשים

משאית נשיאת השלטים

שם ודגם ונתוני מידות כלליות ויכולת העמסה

מתקיני נשיאה הנדרשים להובלות שלטים

אישור בודק משרד העבודה

משאית הרמה

שם ודגם ונתוני מידות כלליות ויכולת העמסה

סל הרמה

אישור בודק משרד העבודה
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 .1הערות
 .1לאחר קבלת שאלון זה ,יתכנו שאלות הבהרה נוספות.
 .2חתימת המבקש על טופס זה מהווה התחייבות כלפי החברה שכל המידע שבטופס זה הינו בדוק
ונכון ,שצורפה אליו כל האינפורמציה הרלוונטית לצורך אישור זה ,גם אם לא נדרשה במפורש
ושהמבקש יודע ומסכים לכל מחובותיו ב"נוהל הסמכה ליצרנים ומתקיני שלטים ותמרורים"
במהדורתו המעודכנת ביותר.
 .3המבקש מתחייב בחתימתו על טופס זה ,לידע את החברה בכל מידע רלוונטי הנוגע למפעל הייצור
שבאחריותו ,גם לאחר הנפקת התעודה (כגון קבלת /ביטול תו תקן ,קבלת /ביטול תעודת
הסמכה למערכת ניהול האיכות על פי דרישות ת"י  , ISO 9001מקרי כשל שאירעו תוך תהליך
הייצור והתקנה ו/או השימוש באלמנטים השונים וכו').
 .4בחתימתו על רשימה זאת ,מצהיר המבקש שהסתרת המידע כנ"ל ,מהווה עילה מבחינת החברה
לבטל את התעודה שהונפק על ידה.

שם המבקש (הספק/היצרן)_______________________________________:

שם מורשה חתימה כנציג המבקש______________________________________________ :
חתימה וחותמת  __________________________________ :תאריך _________________ :
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח ג'
רשימת תיוג למבדק הסמכה
ראשונה או מתמשכת במפעל

מהדורה שנייה

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

אוקטובר 2018

עמוד מס'  37מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור
נוהל הסמכת יצרני שלטים ותמרורים
מבוסס על פרק 51 :עבודות סלילה (הנדסת תנועה) תת פרק  31עבודות שילוט ותמרור
נספח ג' – רשימת תיוג למבדק הסמכה ראשונה (מתמשכת) במשרד ובמפעל ליצור שלטים
ותמרורים
(ימולא ע"י בודק מוסמך)
שם המבקש/היצרן/ספק___________________________________________ :/
תאריך מבדק_______/______/_______ :
נציגי המבקש/היצרן/ספק:
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
עורכי המבדק ____________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________
מס' עובדי ייצור_______:

מס' צוותי התקנה _____



מבדק  :הסמכה ראשונה

מתמשכת  חוזר
עבור מבדק הסמכה מתמשכת:

מספר תעודה---- :

סיווג יצרן/ספק הקיים-:

תוקף תעודה----- :

סיווג יצרן/ספק המבוקש-:

סעיפי הבדיקה
מס

מתאים

ממצאים  /הערות
כללי

1
1.1

טיפול בממצאי המבדק הקודם (רק להסמכה מתמשכת)

1.1
תעודת  ISO 9001גוף הסמכה :

תוקף :
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רלוונטי
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סעיפי הבדיקה
מס

מתאים

ממצאים  /הערות
1.2

הדרכות  /מינויים :



 1.2.1הדרכות בטיחות :
1.2.2הדרכות מקצועיות :

בקרת איכות

2
2.1

נוהל בקרת איכות

2.2

ניהול וביצוע בקרת איכות שוטפת

2.3

טיפול באי התאמות

תכנון לפני ייצור

3
3.1

התקשרות עם יועץ קונסטרוקציה

3.2

התקשרות עם יועץ קרקע

3.3

תכנון ע"י יועצים

3.4

תהליך קבלת הזמנת השלט/תמרור (במידה וקיימת עבור פרויקטי חברת נת"י)

3.5

טיפול בקבצי התכנון

3.6

הכנת גרפיקה של השלט  /תמרור
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סעיפי הבדיקה
מס

מתאים

ממצאים  /הערות

ציוד והליכי עבודה במפעל
4

בדיקת ציוד הייצור :
 □ 4.1.1מכשור לחיתוך ולהדבקה
 □ 4.1.2טיפול בחומצות של פח האלומיניום  /מכונת שיוף
4.1
 □ 4.1.3ציוד מתאים להדפסת משי
 □ 4.1.4אמצעים לחיבור מסגרות לפח
 □ 4.1.5ברגים וסרטים
4.2

התאמת שטח הייצור לסיווג ההסמכה
בדיקת ציוד מחשוב  -תכנת מחשוב לביצוע גרפיקת השלטים/תמרורים
4.3.1

□ Casmet

4.3
4.3.2
4.3.3

□ Flexi-Pro
□ אחר _____________ :

חומרי גלם

5
הזמנת  /קבלת חומרי גלם
5.1
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סעיפי הבדיקה
מס

מתאים

ממצאים  /הערות

אחסנה והתאמה של חומרי הגלם לפי סוג החומר ובהתאם להנחיות יצרני
יריעות מחזרות אור ומפרטים של נת"י:
 □ 5.2.1יריעות מחזירות אור (לציין שמות יצרנים) ________________
 □ 5.2.2צבעים
5.2

 □ 5.2.3פחי אלומיניום
 □ 5.2.4צינורות
 □ 5.2.5פרופילים

5.3

בחינת רכיבי מתכת מבנה מסגרת השלט כולל גלוון ,ברגים ,חבקים ,ריתוכים

הליך הייצור

6
6.0

בדיקת דיאגונאלים (בזמן הכנת מסגרת לשילוט)

6.1

התאמת ביצוע השלט  /תמרור לפי לוח התמרורים (המהדורה המעודכנת
ביותר) ,מפרטים ונהלים של נת"י והנחיות מתכנן

6.2

צורת חיתוך יריעות

6.3

אישור הדבקת היריעות (לפי הנחיות יצרני יריעות מחזירות אור)/כיתוב ללוח
השלט

6.4

בדיקת איות – אישור עברית  +ערבית על ידי נת"י
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סעיפי הבדיקה
מס

מתאים

ממצאים  /הערות

6.5

שימוש ב / ECE FILM -וכל הגנה אחרת ( אופציונאלי )
הקבלן עובד בשיטה של הדפסת משי בלבד .

6.6

גודל מדבקה הנדרש על כל שלט או תמרור בצידו האחורי התחתון –
10ס"מ  15 Xס"מ הנושאים את הפרטים כמפורט החלקים הכתובים יהיו
באמצעות סימן לא מחיק:
א .לוגו של" נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ":
ב .שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום;
ג .חודש ושנת ייצור השלט;
ד .מספר ההזמנה ומספר אצוות הייצור;
ה .קוד למיקום השלט על פי מפתח שיימסר ע"י המזמין;
ו .מקום לחתימת המפקח ולתאריך החתימה;

6.7

הטבעה על גב השלט
על כל שלט או תמרור בצידו האחורי התחתון מוטבע סמל חברת נתיבי ישראל
עם שם או סמל החברה הקבלנית ושנת הייצור ,לפחות פעם אחת.

7
7.1

אישור לפני שיגור
אישור בקרת האיכות של המפעל לפני שיגור

אריזה

8
8.1

איכות אריזת השלט  /תמרור הפרדת השלטים  /תמרורים בעזרת חומר ניילון
פצפוצי  /סידור על רכב ההובלה ( אופוציונאלי)  ( :במידה וקיים משלוח מוכן
בזמן המבדק )

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

טעון

לא

לא

לא

שיפור

מתאים

נבדק

רלוונטי

עמוד מס'  42מתוך  52עמודים

סעיפי הבדיקה
מס

מתאים

ממצאים  /הערות

טעון

לא

לא

לא

שיפור

מתאים

נבדק

רלוונטי

תיעוד פרויקטים שבוצעו  /תיק פרוייקט
9
( אופציונאלי  :במידה וקיים ) –(רק להסמכה מתמשכת)
תיק מסודר של הפרויקט כולל:
א .שם הפרויקט ____________________ :
ב .הזמנה
ג .תכניות מאושרות ע"י  :קונסטרוקטר  /יועץ קרקע  /נציג נת"י לשפה
ערבית
9.1

ד .אישורי חומרי גלם
ה .רשימות תיוג
ו .מסמכי מסירה
*הערה :רשימת פרויקטים של נת"י כולל תיקים מסודרים של כל פרויקט

סיכום  /הערות

סיווג כללי:

מתאים  /טעון שיפור  /לא מתאים (לסמן רלוונטי)

מתאריך:
עורך המבדק וחתימתו :

סיווג קודם :מתאים/טעון שיפור
/לא מתאים (לסמן לפי דוח של שנה
קודמת) רק לאחר הסמכה ראשונה
מתאריך:
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עמוד מס'  43מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח ד'
טופס תיוג לבדיקת תיק
הפרויקט

מהדורה שנייה
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עמוד מס'  44מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור
נוהל הסמכת יצרני שלטים ותמרורים
מבוסס על פרק 51 :עבודות סלילה (הנדסת תנועה) תת פרק  31עבודות שילוט ותמרור
נספח ד' – טופס תיוג לבדיקת תיק הפרויקט
(ימולא ע"י המבקש)
שם המפעל/היצרן/ספק/מתקין/המבקש_________________________________________ :
_______________________________________________________________________
כתובת  ________________________________________ :טל'____________________ :
שם פרויקט________________________________________________________ :
תכולת תיק הפרויקט

מס"ד
.1

תכנית האיכות מאושרת לפרויקט

.2

תכנית תכנון מוקדם מאושרת

.3

תכנון מפורט בקנ"מ של  1:25מאושר

.4

תכניות מבנה מפורטות לשילוט אשר גודלו מעל  4מ"ר

.5

דו"ח הנחיות סימון הצבה פרטני לכל שלט

.6

דוחות בקרת איכות מטעם המבקש

.7

דוחות הבטחה איכות מטעם מנהל הפרויקט

.8

דו"ח פיקוח עליון

.9

רשומות כוח אדם מקצועי בפרויקטים

.10

רשומות ציוד ומיכון הנדרשים במפעל לייצור שלטים
ותמרורים

.11

רשומות ציוד ומיכון הנדרשים להתקנת שלטים ותמרור

סימון  Vעל
צירוף
המסמכים

סיכום  /הערות

סיווג כללי:

מתאים  /טעון שיפור  /לא מתאים (לסמן רלוונטי)

מתאריך:
עורך הבדיקה וחתימתו :
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קיים ותקין או לא
קיים או קיים לא
תקין(מילוי ע"י
בודק)

עמוד מס'  45מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח ה'
דוגמא של תעודת הסמכה יצרני
שלטים ותמרורים

מהדורה שנייה
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עמוד מס'  46מתוך  52עמודים

 - 51.31נוהל הסמכה ליצרני שלטים ותמרורים

עמוד מס'  47מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח ו'
טופס הצהרת אימות פרטים
שנתית

מהדורה שנייה
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עמוד מס'  48מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור
נוהל הסמכת יצרני שלטים ותמרורים
מבוסס על פרק 51 :עבודות סלילה (הנדסת תנועה) תת פרק  31עבודות שילוט ותמרור
נספח ז'  -טופס הצהרת אימות פרטים שנתית של היצרן שלטים ותמרורים מוסמך
(ימולא ע"י היצרן /המתקין שלטים ותמרורים מוסמך)
שם היצרן/המתקין שלטים ותמרורים מוסמך
 .1הנחיות למילוי:
א .בהתאם לנוהל הסמכה ליצרנים ומתקני שלטים ותמרור על היצרן/מתקין המוסמך  /המבקש
להמציא לחב' נתיבי ישראל טופס "הצהרת אימות נתונים" בעת שינוי בנתוני הקבלן חתום ע"י
מנהל  /בעל הארגון ורו"ח של היצרן/מתקין המוסמך /המבקש.
ב .טופס "הצהרת אימות פרטים" שנתית יוגש לא פחות משישים ימים לפני תום תקופת ההסמכה
המסתיימת.
ג .ההצהרה תתויק בקלסר המבקש ,הנמצא ברשות החברה.
ד .ההצהרה תכלול את הפרטים המפורטים בטבלה להלן.
ס"

)

(

ך

ס

1

שינוי באיוש של תפקידי מפתח בארגון כולל בעלות על
הארגון ,מנהל הארגון וכל פרט מהותי אחר בארגון.
שינוי כתובת משרד היצרן  /מתקין המוסמך  /המבקש
(לשליחת דואר)
שינוי כתובת מפעל ליצור שלטים ותמרור

4

שינוי מספרי טלפון  /פקס

5

שינוי כתובת דואר אלקטרוני

6

שינוי שם איש קשר לנושא ההסמכה

7

תוקף של תעודת הסמכה ISO 9001

2
3

8

9

יש לצרף עותק של תעודת הסמכה ISO
 9001בתוקף.

יש לצרף קו"ח ,הסמכות הכשרה
מקצועית ,כתב מינוי ,אישור רו"ח או
חוזה התקשרות
יש לצרף קו"ח ,הסמכות הכשרה
מקצועית ,עותקים של תעודת גמר
קורסים ,כתבי מינוי ואישור רו"ח.

עדכון פרטים של מנהל בקרת האיכות .כולל שם
משפחה ות.ז .יש לציין גריעה/תוספת שנערכה בשנה
החולפת בהתאם למפורט בסעיף  2.3של תנאי סף.
פרטים של כח אדם מקצועי כולל שמות משפחה
(גרפיקאים ,רתכים ,מסגרים ,ראשי צוותים התקנת
שלטים ותמרורים ,נהגים וכו') .יש לציין גריעה/תוספת
שנערכה בשנה החולפת בהתאם למפורט בסעיף 2.4
של תנאי סף.

 .1שם פרטי ומשפח:

א .נוספו :

_________________ת.ז___________
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.1שם פרטי ומשפחה________________ -ת.ז___________

 .2שם פרטי ומשפח:

.2שם פרטי ומשפחה________________ -ת.ז___________

_________________ת.ז___________

ב .נגרעו :

 .3שם פרטי ומשפח:

.1שם פרטי ומשפחה________________ -ת.ז___________
.2שם פרטי ומשפחה________________ -ת.ז___________

_________________ת.ז___________
 .4שם פרטי ומשפח:
_________________ת.ז___________

עדכון פרטים של ציוד ומיכון הנדרשים במפעל לייצור
שלטים ותמרורים .יש לציין גריעה/תוספת שנערכה
בשנה החולפת.
א .נוספו :

10

 .1שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -
 . 2שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -
 .3שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -
 . 4שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -

 .1שם____________________________ :
דגם ___________ -יצרן_____________ -
 .2שם____________________________ :
דגם ___________ -יצרן_____________ -
 .3שם____________________________ :
דגם ___________ -יצרן_____________ -

ב .נגרעו :
 .שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -
 . 2שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -

 .4שם____________________________ :
דגם ___________ -יצרן____________ -

 . 3שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -
 . 4שם__________________________________ :
דגם _____________ -יצרן________________ -

11

תוכנת גרפיקה ייעודית מתאימה ליישום השילוט

13

נתוני הסמכה לשילוט עילי:

13.1

ציוד מכני העומד לרשות הקבלן (משאית ,סל הרמה
וכדומה)

13.2

כ"א מקצועי נדרש להפעלת המיכון

13.3

שטח עבודה מינימלי להרכבת חלקי המסגרת העילית
(יחידה)

13.4

שטח עבודה תפעולי להרכבת מרכיבים השלט

13.5

תנאי אחסון השלט בגמר הייצור
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עמוד מס'  50מתוך  52עמודים

פרוט עבודות ייצור והתקנת שלטים/תמרורים בשנה האחרונה
מזמין

מס"ד

שם אתר
(מס' כביש ושם)

סוג העבודה
(שלטים/תמרורים)

מועד ביצוע

הערות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

הערות
.1

לאחר קבלת טופס זה ,יתכנו שאלות הבהרה נוספות.

.2

חתימת מנהלי הארגון/עוסק מורשה על טופס זה ,מהווה התחייבות כלפי חב' נתיבי ישראל ,שכל
המידע שמולא בטופס זה ו/או צורפו אליו הינו בדוק ונכון ,ושצורפה אליו כל האינפורמציה
הרלוונטית לצורך מתן אישור ההסמכה המתמשכת ,גם אם לא נדרשה במפורש ושהמבקש יודע
ומסכים לכל מחובותיו ב"נוהל הסמכה ליצרנים ומתקיני שלטים ותמרורים" במהדורתו
המעודכנת ביותר.

.3

המבקש מתחייב בחתימתו על טופס זה ,לידע את החברה בכל מידע רלוונטי הנוגע למפעל הייצור
שבאחריותו ,גם לאחר הנפקת התעודה (כגון קבלת /ביטול תו תקן ,קבלת /ביטול תעודת הסמכה
למערכת ניהול האיכות על פי דרישות ת"י  ,ISO 9001מקרי כשל שאירעו תוך תהליך הייצור
והתקנה ו/או השימוש באלמנטים השונים וכו') ע"ג הצהרת אימות פרטים (נספח ז').

.4

בחתימתו על טופס זה ,מצהיר המבקש שהסתרת המידע כנ"ל ,מהווה עילה מבחינת החברה לבטל

את התעודה שהונפק על ידה.
אישור רואה חשבון של המבקש ,על הפרטים הרשומים לעיל וכן שמות מורשי החתימה מטעם המבקש :
שם מנהל הארגון/מורשה חתימה __________________ :חתימה וחותמת ________________
שם רואה החשבון של המבקש ____________________ :חתימה וחותמת ________________
תאריך______/ _______/ _________ :
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עמוד מס'  51מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נוהל הסמכה
ליצרני שלטים ותמרורים
נספח ח'
מידות השטח התפעולי

מהדורה שנייה
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עמוד מס'  52מתוך  52עמודים

נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור
נוהל הסמכת יצרני שלטים ותמרורים
מבוסס על פרק 51 :עבודות סלילה (הנדסת תנועה) תת פרק  31עבודות שילוט ותמרור
נספח ט' – מידות השטח התפעולי להרכבת השלט ולמסגריה

תרשים השטח התפעולי
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