קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  1מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
 . 1כללי
 1.1עם השלמת שלב הביצוע של הפרויקט מתקיים שלב של סיום הביצוע ,במסגרתו מתקיימים
שני תהליכים עיקריים:


מסירת הפרויקט מאגף פרויקטים רלוונטי לאחריות המרחב הרלוונטי בחטיבת
תפעול ואחזקה.



מעבר לתקופת בדק.

 1.2במקרה בו פרויקט פיתוח כולל שטח /קטע כביש הנמצא באחריות חטיבת תפעול
ואחזקה ,מתנהל תהליך של מסירת השטח מחטיבת תפעול ואחזקה לקבלן הפיתוח.

 . 2מטרה
מטרת הנוהל להגדיר את השיטה ,האחריות והסמכות ,בכל הנוגע להליך מסירת פרויקט בכל
אחד מהמקרים הנ"ל.

 . 3הגדרות
 1.1החברה – נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
 1.2פרויקט  -משימה לביצוע ,שבגינה נחתם חוזה ביצוע עם קבלן מבצע.
 1.1מנהל פרויקט  -בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו ,תפקידו
ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.
 1.3קבלן  -מי שזכה במכרז ונמסר לו ,מטעם החברה ,ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.
 1.3מנהל מחלקת פרויקטים – מנהל בחטיבת ההנדסה והפיתוח  ,האחראי על הובלת
פרויקטים תחבורתיים החל משלב הייזום ועד תום תקופת הבדק.
 1.3מנהל מרחב  -מנהל בחטיבת התפעול והאחזקה והגורם המקצועי המנהל אחד מן
המרחבים (צפון /דרום /מרכז /יו"ש).
 1.3מנהל אזור  -אחראי מטעם חטיבת תפעול ואחזקה על אזור מסוים במרחב וכפוף
למנהל המרחב .
 1.3תוכניות עדות (  - )AS MADEתוכניות הנערכות ע "י מודד מוסמך מטעם הקבלן
והמשקפות במדויק את המבנה  ,על כל חלקיו  ,כפי שבוצעו בפועל .
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  2מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

 . 4השיטה
א  .מסירת פרויקט מביצוע לאחזקה
 3.1פעולות מקדימות
 3.1.1השתתפות מנהל אזור בישיבות השיפוט ובישיבות תקופתיות :מנהל אזור יוזמן,
ע"י מנהל הפרויקט ,לכלל הפגישות השבועיות  .מנהל האזור יוזמן וישתתף
בישיבות השיפוט (בפרויקט פיתוח החל משיפוט  2ובפרויקט ייעודי בשיפוט . ) 1
על מנהל האזור והממונים הרלוונטיים להכיר את עיקרי הפרויקט לקראת שלבי
סיומו ולהשתתף מידי פעם בישיבות וסיורים באתר.
 3.1.2מנהל הפרויקט יעביר למנהל המרחב הרלוונטי ולמנהל אגף ניהול ה אחזקה ,
בשלב התכנון המפורט ,תוכניות הסדרי תנועה ,תוכנית שילוט סופית ותוכנית
תנועה סופית  ,במקביל להגשתם לאגף הנדסה  .מנהל המרחב יעביר התייחסותו
לתוכניות אל מנהל מחלקת פרויקטים ולמנהל הפרויקט תוך  14ימים מקבלתם.
 3.1.1שבועיים לפני שיפוט  1יציג מנה"פ את הפרויקט במרחב הרלוונטי בפני מנהל
המרחב ,מנהל האזור וממונים רלוונטיים .בנוסף ,מנה"פ יקיים עם מנהל
האזור הרלוונטי סיור בשטח להכרת בעיות האחזקה הקיימות (כגון :ניקוז,
סחף וכו') לשם הכללתם בתכנון הפרויקט.
 3.2סיום ביצוע ומסירת הפרויקט
הליך מסירת מבנה מחטיבת הנדסה ו פיתוח לחטיבת תפעול ואחזקה יבוצע בהתאם
לתרשים המצ"ב כנספח א ' .
 3.2.1כ  60 -יום טרם סיום ביצוע משוער של מבנה ראשון ,יזמן מנה"פ פגישת התנעה
לצורך מעבר על לוחות הזמנים ,דגשים מיוחדים מאחזקה הנוגעים להליך המסירה.
הישיבה ת תקיים בהשתתפות הגורמים הבאים :מנה"פ  ,מפקח ,הבטחת איכות,
קבלן ,בקרת איכות ,ממ"פ רלוונטי ,מנהל מרחב /אזור רלוונטי ,מנהל מחלקת מנ"א/
מנהל תחום סקירת גשרים ,מנהל אגף הבטחת איכות ,מנהל אגף ניהול ה אחזקה.
מנה"פ יפיץ פרוטוקול סיכום ישיבת התנעה לכלל המשתתפים בדגש על לו"ז לביצוע
מסירה.
3.2.2

הודעה על סיום ביצוע מבנה
לקראת סיום ביצוע המבנה ,או חלק ממנו ,הקבלן יעביר הודעה בכתב למנה"פ
להתנעת הליך מסיר ת מבנה .
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  3מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
 3.2.1תוך  10ימים מקבלת הודעת הקבלן על מוכנות המבנה למסירה יזמן מנה"פ
סיור מקדים לבחינת מוכנות המבנה לחטיבת אח ז קה .
הסיור יבוצע בהשתתפות :מנה"פ  ,נציג בקרת איכות ,נציג הבטחת איכות,
מפקח ,קבלן ,מנהל אזור /מרחב  ,נציג מחלקת אחזק גשרים ונציג מחלקת
מנ"א לרבות כלל היועצים המשתתפים בפרויקט (לפי הדיסציפלינה
הרלוונטית) .פרוטוקול סיור מסירה מקדים יופץ כלל המשתתפים ע"י מנה"פ
ובו רשימת הליקויים שנתגלו ,משימות עתידיות לביצוע ולו"ז.
מפרוטוקול הסיור יועבר אל הממ"פ הרלוונטי ומנהל אגף אחזקה.

עותק

 3.2.3הודעת מוכנות מבנה


פרויקטים בהיקף של  30מלש"ח ומעלה – מנה"פ ימסור (באמצעות הממ"פ)
הודעה על סיום ביצוע צפוי ,למנהל מרחב ,מנהל אגף ניהול ה אחזקה  ,מנהל
מחלקת אחזקת גשרים ומנהל מחלקת מנ"א  .הודעת סיום הביצוע תלווה
בפרוטוקול סיור מסירה מקדים חתום והודעה כי כלל הליקויים שנתגלו
בסיור טופלו.



בפרויקטים יעודיים – מנה"פ ימסור הודעה על סיום ביצוע צפוי לפחות 21
ימים לפני המועד הצפוי לסיום הביצוע  .ההוד עה תימסר כאמור לעיל בצירוף
פרוטוקול סיור מוקדם חתום ואישור מנה"פ על כך שכלל הליקויים מסיור
המסירה המקדים טופלו.

3.2.3

סקירת מבנה דרך
מנהל מחלקת אחזקת גשרים ו/או ממונה אחזקת גשרים מרחבי יזמין סקירה
ראשונית אשר תתבצע באמצעות סוקרי גשרים ,מנהרות ומבני דרך בעלי הסמכת
סוקר מטעם החברה בתוקף  .תוצאות הסקירה תהיינה ציון מצב המבנה
 CPlav,CPlcritשחושבו בהתאמה מלאה לשיטת החישוב המפורטת בהנחיות
"הערכת מצב מבני".
שליחת סוקר לאתר לצורך סקירה ראשונית /חוזרת תבוצע עד  21יום מקבלת הודעה
על מוכנות המבנה בכתב.
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  4מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

3.1

מסירת כלל הפרויקט
 3.1.1מנהל הפרויקט יזמן  ,עד  30יום מראש (סמוך למועד סיום הביצוע)  ,סיור
מקדים בפרויקט  ,לצורך סקירת המבנה ומוכנותו למסירה לאחזקה על כל
מרכיביו  ,הגדרת גבולות גזרה ואחריות  ,העברת מסמכים ואינפורמציה.
בפרויקטים יעודיים יזומן הסיור כ  14 -ימים מראש.
הסיור יתקיים בהשתתפות הגורמים הבאים:
פרויקט פיתוח

פרויקט ייעודי

מנהל הפרויקט

מנהל הפרויקט

קבלן

קבלן

מנהל מרחב רלוונטי /סגנו  /מנהל
אזור

מנהל מרחב רלוונטי /סגנו /מנהל אזור

מנהל מחלקת פרויקטים

מתכנן על

מתכנן מוביל

ממונה בטיחות מרחבי

מתכנן ניקוז

רפרנטים רלוונטיים במרחב /אגף ניהול
ה אחזקה

מתכנן חשמל

נציג מרכז בקרה (במידת הצורך)

ממונה בטיחות מרחבי
נציג מרכז בקרה
מנהל ה"א /נציג אגף ה"א
רפרנטים רלוונטיים במרחב /אגף
אחזקה
* במידת הצורך ,על מנהל הפרויקט לזמן לסיור נציגים של בעלי תשתיות ושלטון
מקומי.
3.1.2

במסגרת הסיור ייבדק ביצוע הפרויקט /המבנה ,בהתאם לתוכניות המאושרות
ולתקנים שהיו תקפים בזמן אישור התוכנית  ,לרבות שינויים אשר בוצעו
בפרויקט במהלך הביצוע .
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  5מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
3.1.1

בסיום הסיור המקדים ,ימלא מנהל הפרויקט טופס מסירה ראשוני בהתאם
לטופס המצ "ב כנספח ב ' ויכלול בו:


רשימת ליקויי ביצוע ומועד לתיקונם



רשימת משתתפים וחתימתם של הנוכחים בסיור



קביעת מועד לסיור סופי
מנה"פ יחתים על גבי הטופס את הגורמים הרלוונטיים ויפיץ אותו בהתאם
לרשימת התפוצה שמופיעה בו .בנוסף ,יעדכן מנה"פ במערכת המניפה ביצוע
סיור ראשוני.

 3.1.3כנגזרת מן הסיור המקדים ובטרם ביצוע סיור סופי ,יבוצעו סיורים מקצועיים
ספציפיים (כגון סיור בקרת תנועה):
 3.1.3.1לצורך קבלת תאורה ,רמזורים ,מצלמות ,מערכות ייעודיות אחרות (כגון
מערכות ייעודיות למנהרות) ,יערוך מנהל הפרויקט סיורים נפרדים ,שייערכו
בהתאם למועדים ,שייקבעו על ידו .הסיורים ייערכו עפ"י התהליך המתואר
בסעיפים שלעיל ,כאשר בנוסף למשתתפים המצוינים בסעיף  , 3.1.1ישתתפו
בסיורים אלה גם נציג אגף ניהול ובקרת תנועה ,ממונה תאורה ו/או
מממונים רלוונטיים ומתכננים רלוונטיים .בתום השלמת הסיור עם אגף
ניהול ובקרת תנועה וממונה תאורה  ,יכין מנה "פ טופס מסירה ,בהתאם
לטופס המצ"ב כ נספח ג ' .
 3.3.3.2לצורך קבלת גשרים ומבנים  -יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף  3.2ולדגשים
שלהלן:


מנהל מחלקת אחזקת גשרים /ממונה אחזקת גשרים מרחבי  /מנהל
המרחב יזמין  ,בהתאם להודעת מנה"פ  ,סוקר לביצוע הערכת מצב
מבני של גשר או מבנה דרך אחר המיועד למסירה.



תוצאות הסקירה הן תוצאות מצב מבני שחושב בהתאם
ל מתודולגיה "הנחיות להערכת מצב מבני" ,מבנים אשר מצויים מעל
ערכי הסף יועברו למסירה סופית ואילו מבנים עם דירוג נמוך
מערכי הסף יידרשו סקירה חוזרת לאחר תיקון הקבלן ועל חשבונו
(דירוג ערכי סף ראה נספח טז' המצ"ב) .

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  6מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט


עותק מדוחות הסקירה יועברו ע"י מנהל מחלקת מנ"א אל הממ"פ
הרלוונטי ,מנה"פ ומנהל מחלקת אחזקת גשרים .



מנה "פ ינהל מעקב אחר תיקון הליקויים ,בהתאם למועדים שנקבעו.

 3.3גמר עבוד ת גינון ומסירת השטח לאגף אחזקה (למרחב הרלוונטי)
 3.3.1ביצוע עבודות גינון ,סיומן ומסירת השטח לאחזקה יהיו בהתאם להוראות
שלהלן:


הקבלן יבצע את עבודות הגינון כפי שהוגדר בתכולת הפרויקט.



ב מהלך תקופת הבדק יבוצעו סיורים חודשיים עם הקבלן בשטח
לשמירה על תחזוקה הולמת ע"י חטיבת תפעול ואחזקה.

3.3

תחנות ניטור אוויר


תחנות ניטור אוויר אשר מוצבות בפרויקט יוותרו באחריות חטיבת הנדסה
ופיתוח גם לאחר מסירת הפרויקט.



קבלת דוחות הניטור והטיפול בחשבונות יבוצעו ע"י הרפרנטים המקצועיים
באגף הנדסה.



באם יוחלט ע"י המשרד להגנת הסביבה כי תחנת הניטור תהפוך קבועה,
ייקבע ע"י מנהלי חטיבת הנדסה ופיתוח ותפעול ו אחזקה ,אופן הטיפול
והאחריות לתחנת הניטור.

 3.3קבלת תוכניות עדות
סט תוכניות עדות מלא יוכן עם סיום העבודה ויוגש למנה"פ תוך  30ממועד סיום
הביצוע.
יודגש ,כי באחריות הקבלן לפעול להכנת תוכניות העדות במהלך ביצוע הפרויקט ולא
בתומו.
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3.3

מחלוקות בגין מפגעי בטיחות

3.3.1

פרויקט שבוצע בהתאם לתוכניות מאושרות  ,הכוללות תקני בטיחות ישנים ,
יתקבל ע "י חטיבת אחזקה ללא ערעור בעניין זה.

3.3.2

אם הרכיב בוצע שלא בהתאם לתוכניות המאושרות ,הרי שמנהל הפרויקט יהיה
אחראי לציין אותו בפרוטוקול המסירה הרלוונטי כליקוי שיש לתקן ,ויהיה
אחראי על תיקונו.

3.3.1

אם הרכיב בוצע בהתאם לתוכניות המאושרות ,אך קיימים חילוקי דעות בין
נציג אגף הבטיחות ומנהל הפרויקט ,האם מדובר ב מפגע בטיחותי ,יעביר מנהל
מחלקת פרויקטים את העניין להכרעתו של מנהל מחלקת בטיחות או מהנדס
תנועה ראשי (עפ"י העניין)  ,אשר ימסור את החלטתו למנהל מחלקת פרויקטים
תוך  5ימים .

3.3.3

באם הוכרע שמדובר בליקוי בטיחותי  ,יחליטו מנהלי חטיבת הנדסה ופיתוח
ותפעול ואחזקה מי הגורם שיהיה אחראי לתיקון הליקוי.

3.3.3

הסוגיה התקציבית תידון בכל מקרה לגופו ,בהתאם לתהליכים ולנהלים
הרלוונטיים בחברה.

3.3.3
3.3

מנהל הפרויקט יהיה אחראי לתיקון ליקויי הבטיחות לעיל.

הסתייגויות לפרויקט שבוצע עפ "י תכנון מאושר

3.3.1

מנהל הפרויקט יכלול בפרוטוקולי המסירה את כלל ההערות שהושמעו במהלך
הסיורים ,ע"י המשתתפים השונים (לרבות הערות הנוגעות לליקויים בפרויקט,
אשר אינם נובעים מביצוע לקוי או חוסר התאמה לתכנון שהועבר לביצוע),
אולם הסמכות לקביעת התיקונים הנדרשים תהיה של מנהל הפרויקט בלבד.

3.3.2

במקרה של הסתייגויות מטעם חטיבת אחזקה  -הנושא יועבר להכרעתם של
מנהלי חטיבת הנדסה ופיתוח ותפעול ואחזקה.

3.3.1

ככל שהקבלן ביצע את העבודות באופן מלא  ,ובהתאם לתכנון המאושר ,לא
יעוכב הליך המסירה ולקבלן תימסר תעודת גמר.
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3.4

סיור סופי

3.4.1

תנאים הכרחיים לסיור מסירה סופית לאחזקה:
א ) סיום ביצוע תיקונים ,בהתאם לרשימת ליקויים מסיורים קודמים  ,דוחות
סקירה ומתסקירי בטיחות ,בהתאם להנחיות שניתנו לקבלן מאת מנה"פ.
ב ) מסירת כלל תכניות העדות הסופיות ,חתומות ע"י מודד מוסמך ומאושרות ע"י
המתכנן.
ג ) מסירת תכניות הסדרי תנועה מאושרות עפ"י חוק ע"י משרד התחבורה.

3.4.2

מועד סופי לסיור מסירה וחילוט ערבות
 3.4.2.1סיור מסירה סופי יתקיים לא יאוחר מ  90-יום ממועד סיור המסירה
הראשוני  .על מנה"פ להזין את מועדי הסיור באבני הדרך ה י יעודיות
במערכת "מניפה".
 3.4.2.2באם יתגלה בסיור הסופי כי הקבלן לא השלים את כלל העבודות שנתגלו
בסיור המסירה הראשוני  -תחולט ערבות הקבלן בגובה העבודות שלא
בוצעו .החילוט יבוצע בהתאם לאמור בנוהל "ניהול חוזים" מס'
 01.00.03ו הסכום לחילוט יהא בהתאם להחלטת מנהל אגף פרויקטים
רלוונטי.

3.4.1

שבוע לפני מועד הסיור הסופי ישלח מנה ל הפרויקט זימון  ,בהתאם לרשימת
המשתתפים שבסעיף . 3.1.1

3.4.3

במקרה שיבוצע תסקיר בטיחות לפרויקט  ,בשלב טרום הפתיחה לתנועה ,
השתתפותו של נציג אגף מהנדס תנועה ראשי תהיה אופציונאלית.

3.4.3

אם בסיור הסופי התברר כי ה תגלו ליקויים נוספים ,אשר לא ניתן היה לראות
בסיור המקדים ,מנה"פ ימלא טופס מסירה ראשוני ויקבע מועד לסיור סופי
חדש.

3.4.3

אם בסיור הסופי יתברר כי בוצעו התיקונים שנדרשו לאחר הסיור המקדים,
והושלמו כלל העבודות בהתאם לתוכניות לביצוע ,הרי שבסיום הסיור הסופי,
ימלא מנה "פ טופס מסירה סופי ,בהתאם לטופס המצ"ב כ נספח ד '  ,יחתים עליו
את המשתתפים (טופס מקורי) ויפיץ אותו בהתאם לרשימת התפוצה המפורטת
בטופס .בנוסף ,יעדכן מנה"פ במערכת המניפה כי הושלם סיור סופי.
בכל מקרה ,טופס הסיור הסופי ייחתם ע"י כלל המשתתפים בציון
הסתייגויות  ,באם קיימות  ,והנושא יועבר להכרעת מנהלי חטיבת הנדסה
ופיתוח ותפעול ואחזקה .
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3.4.3

עם השלמת הליך מסירת הפרויקט  ,ימסור מנהל הפרויקט תיק פרויקט לממ"פ
ותיק תשתית למנהל המרחב  .כמו כן ,ימסור עותק מתכניות העדות הרלוונטיות
למנהל אגף ניהול ובקרת תנועה.
תכולת תיק הפרויקט
.1

סט תוכניות עדות ( AS MADEגם על גבי )CD

.2

סט תוכניות הסדרי תנועה סופיים – בחתימת המפקח על התעבורה –
עותק מקורי

.1
.3

יומני עבודה – עותק מקורי
סט תוכניות לביצוע – חתום בחתימת קבלן ומנה"פ (בפורמט ,PLT,DWG
 PDFובליווי רשימת תוכניות)

.3

דוחות פיקוח עליון

.3

סיכומי ישיבות מנה"פ  +קבלן מבצע

.3

אישורי צד ג' /התרי חפירה (חברת חשמל ,מקורות וכו')

.3

ריכוז אי התאמות

.4

מפרטים והוראות אחזקה מקצועיות

.10

חשבון סופי  +תיקי חישוב כמויות לחשבון סופי

.11

חוזה קבלן חתום לרבות הנספחים (מפרט טכני ,כתב כמויות וכו') – עותק
מקורי

.12

מסמכי ה"א/ב"א – תעודות בדיקה ,דוחות ה"א ,רשימות תיוג וכו'

.11

תעודות אחריות – אישורי ספקים/חומרים ,קבלני משנה תעודות הסמכה

.13

הסכמים (הסכם גינון ,הסכם אחזקה רשות מקומית וכו')

.13

מסמכי מסירת השטח (תעודות גמר ,סיורי מסירה וכו') – עותק מקורי

.13

תיק בטיחות – תכתובת ,התרי עבודה ,התרי משטרה ,דוחות ביקורת
בטיחות באתר ,אישור מינוי מנהל עבודה

תיק הפרויקט יאושר על ידי מנהל מחלקת פרויקטים  ,ויועבר על ידו למנהל
תחום ארכיב.
!! הערה  -חשבון סופי של מנה"פ לא יאושר לתשלום ,ללא אישור מנהל תחום
ארכיב  ,על קבלת תיק פרויקט ( בהתאם לנוהל "אישור חשבונות בפרויקטי פיתוח"
. )08.02.22
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תכולת תיק תשתיות
עם השלמת תהליך המסירה ,יכין מנה"פ תיק תשתיות ויעבירו למנהל המרחב.
 סט תוכניות הסדרי תנועה  -מאושר ע"י משרד התחבורה .
 סט תוכניות עדות ( AS MADEגם על גבי  ) CDהתוכניות תורכבנה משכבות
נפרדות לכל מערכת או אלמנט ,תוך שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים ,על פי
הנחיות החברה והחוזה .
 הסכמים עם צד ג'  /התחייבויות .
 מסמכי מסירת השטח .
 תכניות של כלל השילוט בפרויקט.
 3.10דו "ח מסכם ודו"ח הפקת לקחים
עד חודש לאחר מסירת הפרויקט  ,יכין מנהל הפרויקט דו "ח מסכם על פעילות
הקבלן ,צוות המתכנ נים והיועצים ודו"ח הפקת לקחים ( בהתאם לטופס המצ"ב
כ נספח ה ' ) ויעבירם אל מנהל מחלקת פרויקטים ומנהל אגף פרויקטים .
 3.11תעודת גמר לקבלן
תעודת גמר סופית (בלתי מותנית) תימסר לקבלן ,בהתקיימם של שני התנאים
הבאים  ,במצטבר :
 ) 1הקבלן מסר למנהל הפרויקט תוכניות עדות .
 ) 2הושלם הליך מסירת הפרויקט לגורמים הרלוונטיים.
!! הבהרה  :תעודת גמר תינתן לקבלן ,גם אם הקבלן טרם מסר את תכנית העדות
מטעמו ,במלואן  .מכיוון שעפ"י הוראות החוזה ,על הקבלן למסור תכניות עדות תוך
 30יום מסיום הביצוע ,הרי שאין לעכב בשל כך את מתן תעודת הגמר .במקרה כזה,
יקבל הקבלן תעודת גמר מותנית בכפוף לכך שיהיה עליו להמציא את תכנית העדות
עד ל מועד שייקבע.
מנה "פ ימליץ על מתן תעודת גמר לקבלן ,עפ"י אחת מארבע החלופות שלהלן :
3.11.1

תעודת גמר בלתי מותנית (סופית)  :מצא מנה "פ את המבנה מתאים לדרישות
החוזה ,ימליץ מנה "פ לחברה (באמצעות מנהל מחלקת פרויקטים) על הוצאת
תעודת גמר בלתי מותנית לקבלן ,עפ"י הנוסח המצ"ב לנוהל כ נספח ו ' .
תעודת גמר בלתי מותנית תהווה אישור כי :
א  .הפרויקט הושלם בהתאם לדרישות החוזה .
ב  .הושלם הליך המסירה לאחזקה ,בהתאם להוראות החוזה.
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ג  .נמסרו ע "י הקבלן תוכניות עדות מאושרות .
3.11.2

תעודת גמר חלקית בלתי מותנית  :במקרה בו הושלם חלק מהמבנה ,רשאי
מנה "פ להמליץ על הוצאת תעודת גמר חלקית בלתי מותנית לקבלן ,עפ"י הנוסח
המצ"ב לנוהל כ נספח ז '  .תעודת גמר חלקית בלתי מותנית תהווה אישור כי :
א  .הושלם תהליך מסירת החלק הגמור בפרויקט לאחזקה .
ב  .נמסרו ע "י הקבלן תוכניות עדות מאושרות .

3.11.1

תעודת גמר מותנית המצ"ב לנוהל כ נספח ח ' על כלל המבנה תינתן על פי
המלצתו של מנה"פ ולפיה הושלמו העבודות במבנה אך נותרו עבודות ומטלות
אשר יפורטו בתעודה ו/או טרם נמסרו תכניות העדות במלואן  .התעודה תינתן
בכפוף לתנאים מסוימים אותם יצטרך להשלים הקבלן עד לתאריך ה נקוב
בתעודה.

3.11.3

תעודת גמר חלקית ומותנית המצ"ב לנוהל כ נספח ט '  ,תינתן על פי המלצתו של
מ נה"פ ולפיה הושלמו העבודות בחלק הגמור ולמרות שלהשלמת בחלק הנ"ל
מהמבנה נותרו עבודות ומטלות המפורטות בתעודה .תעודה זו ניתנת בכפוף
לביצוע ההשלמות  ,עד לתאריך הנקוב בתעודה.

3.11.3

בפרויקט  DBתינתן תעודת גמר בהתאם לנספח י' המצ"ב לנוהל זה.

3.11.3

הנפקת תעודת הגמר :
א  .באחריות מנה "פ לחתום על תעודת הגמר ולהעבירה למנהל מחלקת
פרויקטים ,אשר יעביר את התעודה לחתימות ,עפ"י סבב החתימות המופיע
על גבי התעודה  ,תוך  5ימים מקבלתה ולהשיבה למנהל הפרויקט לאחר
השלמת סבב החתימות.
ב  .תעודת הגמר תיחתם בשלושה העתקים מקוריים שימסרו לקבלן  ,לתיק
הפרויקט ול ראש צוות חוזים  .עותק מתעודת הגמר תישלח ע"י מנה"פ
לממ"פ.

 3.12טיפול בערבויות
תקופת הבדק תחל ממועד הוצאת תעודת גמר בלתי מותנית (סופית) למבנה כולו.
"מועד סיום ביצוע" ייחשב המועד שצוין בתעודת הגמר כ מועד סיום בפועל (ולא
תאריך תעודת הגמר או תאריך סיור המסירה !) .
יש להקפיד ש"מועד הסיום בפועל" בתעודת הגמר ובפרוטוקול המסירה יהיה
זהה.
3.12.1

עם קבלת עותק חתום מ פרוטוקול סיור המסירה הסופי ו מתן תעודת גמר ב לתי
מותנית לפרויקט  ,יעביר מנהל מחלקת פרויקטים לר פרנט חוזים באגף חוזים
את שני הטפסים ואישור על הגשת חשבון סופי  ,לשם הסבת הערבות מביצוע
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לבדק או לחלופין הקטנת הערבות הקיימת  ,באם מדובר בסיום חלק מפרויקט .
3.12.2

תוך  3ימים מקבלת תעודת הגמר וטופס המסירה ,יעביר הממ"פ הרלוונטי או
מי מטעמו  ,טופס אישור לטיפול בערבות ,בסבב חתימות פנימיות (ראה נספח
יא' ) .

3.12.1

עם חתימת כלל הגורמים ,יישלח ר פרנט חוזים מכתב לבנק המלווה של הקבלן,
לשם הקטנת הערבות /ה מרתה לערבות טיב.

 3.11הגשת חשבון סופי ע "י הקבלן
3.11.1

לא יאוחר מ  60-יום  ,ממועד מתן תעודת הגמר הסופית (בלתי מותנית)  ,יגיש
הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי ,בצירוף כל המסמכים הקשורים בו (לרבות
מסמכים  ,רישומים  ,תוכניות ותעודות המתעדים את המבנה והעבודות ).

3.11.2

הטיפול בחשבון יהא בהתאם לנוהל " אישור חשבון סופי לקבלן " מס' 03.02.33
ולהוראות החוזה הקבלני.

 3.13עדכון המידע במערכת המידע
3.13.1

מנהל הפרויקט ימסור את תוכניות העדות למנהל מחלקת  GISלצורך קליטתם
במערכת  .לאחר קליטתם במערכת ,ישיב מנהל מחלקת  GISאת התוכניות
למנה"פ ,אשר יעבירם יחד עם תיק הפרויקט הכולל אל מנהל מחלקת
פרויקטים.

3.13.2

באחריות מנה"פ לעדכן במערכת המניפה הממוחשבת אבן דרך של סיום ביצוע/
מסירה לאחזקה .

3.13.1

מנהל המרחב יעביר את תיק התשתיות למנהל מחלקת מנ"א ,אשר יהיה אחראי
שהמידע יעודכן במערכת ,תוך הקפדה על מילוי כלל השדות שיוגדרו למילוי
ובדגש על שינויי האחזקה עבור התשתית.
לאחר עדכון המערכת ,ישי ב מנהל מחלקת מנ"א את תיק התשתיות ,בשלמותו,
למנהל המרחב.

במקרה של קבלת תשתית מקבלן  PFIיתבצע הנוהל בכפוף לחוזה שנחתם מול הקבלן.
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  13מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
ב  .מסירת פרויקט מאחזקה ל קבלן פיתוח

 3.13הליך מסירת שטח מחטיבת תפעול ואחזקה ל קבלן פיתוח  ,יבוצע בהתאם לתרשים
( המצ"ב כנספח יב ' ).
 3.13מנהל פרויקט יערוך סיור ראשוני בשטח המיועד ל מסירה  ,לפחות  10ימים טרם
מועד ישיבת שיפוט  1ואישור היציאה למכרז ,בהשתתפות בעלי התפקידים ה באים :







3.13

מנה "פ (מטעם חטיבת פיתוח)
מנהל אזור ו /או סגן מנהל המרחב
מנהל מחלקת פרויקטים
מתכנן מוביל
ממונים מקצועיים מרחביים  /מנהלי תחומים רלוונטיים
רפרנט רלוונטי

מטרת הסיור הינה לציין את מצב המתקנים והשטח העתיד להימסר מחטיבת
אחזקה לקבלן הפיתוח.

 3.13מנהל הפרויקט יקבע את גבולות הפרויקט ויפרט בפרוטוקול הסיור את העבודות
הנדרשות בדיס צ יפלינו ת השונות (טיפול במיסעה ,תאורה ,בטיחות וכל דיסציפלינה
רלוונטית אחרת).
 3.14מנה"פ ימלא את פרוטוקול הסיור (מצ" ב כנספח יג' ) בסיום הסיור ,יחתים את בעלי
התפקידים ויפיצו בהתאם לרשימת התפוצה המופיעה בו.
הפרוטוקול יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
 נושאים הדורשים טיפול אחזקתי בשלב הביצוע ,שיש הצדקה לכלול אותם
במסגרת מכרז הביצוע שצפוי לצאת לקבלן ,לרבות כמויות משוערות .באחריות
מנה"פ לתמחר את העבודות הצפויות ,לעדכן את כתב הכמויות (במידה ורלוונטי)
ומסמכי המכרז בהתאם ולהגישם לשיפוט  1בהתאם לנוהל "ניהול תכנון"
(רלוונטי גם לפרויקטי .)DB
 ליקויים בטיחותיים הדורשים התערבות מידית ,יטופלו ע"י מרחב האחזקה
הרלו ונטי (בהתאם לסדרי עדיפויות של חטיבת אחזקה).
במקרה של מחלוקת לגבי הגורם האחראי לטיפול בנושאים הדורשים טיפול אחזקתי
ההחלטה תתקבל ע"י מנהלי חטיבת הנדסה ופיתוח ותפעול ואחזקה.
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  14מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
 3.20מנה"פ יזמן סיור מסירת השטח לקבלן פיתוח (אשר זכה במכרז ) בקטע הכביש
המיועד למסירה  ,בפרק זמן סביר (אולם לכל הפחות כשבועיי ם לפני פתיחת אתר
העבודה ע"י הקבלן) ,על מנת לעמוד בזמנים להעברת השטח לקבלן בהתאם לחוזה
בין החברה לקבלן.
 3.21בסיור מסירת השטח לקבלן פיתוח ישתתפו:
 מנה"פ (מטעם חטיבת פיתוח).
 ממ"פ
 מנהל אזור רלוונטי .
 קבלן מבצע .
 ממונה חשמל ותאורה מרחבי (במידה וקיימת תאורה בקטע הכביש שעובר
לפיתוח).
 אחראי חשמל מטעם הקבלן (במידה וקיימת תאורה בקטע הכביש שעובר
לפיתוח).
 3.22טופס סיור מסירת השטח לקבלן פיתוח ( מצ"ב כנספח יד ' ) ייחתם ע"י כלל
המשתתפים ,בציון תאריך מסירת האחריות מחטיבת תפעול ואחזקה ל קבלן
הפיתוח  .מנה"פ יפיץ את הטופס החתום לרשימת המשתתפים.
 3.21על מנה"פ לוודא כי הקבלן יציב שילוט ותמרור נדרש ,עפ"י תכניות מאושרות
להסדרי תנועה ,בתאום עם מנהל אזור וממונה חשמל ותאורה במרחב הרלוונטי ,עד
שבועיים לפני פתיחת אתר העבודה ע"י הקבלן.
 3.23מנה"פ יבהיר לקבלן את עיקרי הנושאים שב אחריות הקבלן  ,בין היתר  ,את ה נושאים
הבאים:
 אחריות לתקינות מערכת ניקוז במהלך השנה בדגש על מזג אויר סוער .
 אחריות על פינוי וטיפול במפגעים.
 איסור על תליית /התקנת שלטי פרסום.
 תקינות המיסעה.
 תקינות הסדרי תנועה למשתמשי הדרך.
 מוני חשמל ומים.
 אחריות לטיפול כולל של השטח הנמסר לרבות טיפול במפגעים ,פניות מהמוקד
ומאגף פרויקטים
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  15מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

3.23

מנהל פרויקט ימלא ויעביר טופס הודעה למשל"ת על מסירת שטח לקבלן פיתוח,
מיד לאחר מועד סיור מסירת השטח לקבלן פיתוח (מצ"ב כנספח טו ' ).

3.23

יודגש ,כי באם נתגלו בסיור המסירה ,עבודות לביצוע על ידי הקבלן ,אשר לא
תומחרו במסגרת המכרז ,באחריות מנה"פ לפנות ולתאם עם מנהל אגף פרויקטים
הרלוונטי ומנהל אגף הנדסה הגשת בקשה לוועדה לשינויים הנדסיים ,לשם אישור
ביצוע עבודות אלו וזאת בהתאם לנוהל "טיפול בבקשה ל אישור שינויים הנדסיים"
מס' . 03.02.33

 3.23במקרה של הסתייגויות ,הנושא יועבר להכרעת מנהלי חטיבת הנדסה ופיתוח ותפעול
ואחזקה  ,לרבות בנושא התקציבי.
3.23

יודגש כי עבודות הקבלן אשר מבוצעות מחוץ לגבולות הפרויקט ובסמוך לו יבוצעו
אך ורק לאחר תיאום מראש מול מנהל האזור הרלוונטי.

3.24

יודגש כי במידה ובמהלך הפרויקט ישתנו גבולות הפרויקט ,באחריות מנהל
הפרויקט להכין תוספת לפרוטוקול המסירה ,להחתים את הגורמים הרלוונטיים
להפיצו לגורמים הרלוונטיים ולהודיע למשל"ת (כמפורט בסעיף . ) 3.23

 . 5סמכות ואחריות
 3.1אחריות כוללת ליישומו של נוהל זה חלה על סמנכ "ל פיתוח ועל סמנכ"ל תפעול
ואחזקה .
 3.2כל גורם אחראי לביצוע כלל הפעולות המיוחסות לו בנוהל זה .
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  16מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
 . 6מסמכים ישימים
נוהל מס'  - 03.02.13תסקיר בטיחות
נוהל מס'  -03.02.22אישור חשבונות בפרויקטי פיתוח
נוהל מס'  - 03.02.23בטיחות באתר  -בטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה
נוהל מס'  -03.02.33חשבון סופי לקבלן
נוהל מס'  – 01.01.01משלוח חומר ארכיוני למגנזה הפרטית
"הנחיות להערכת מצב מבני"
חוזה מנהל פרויקט
חוזה לעבודות קבלניות
נספח בטיחות
כל מדריך/מסמך/נוהל רלוונטי אחר

 . 7נספחים
נספח א' -תרשים :הליך מסירת פרויקט פיתוח ופרויקט ייעודי מביצוע לאחזקה
נספח ב' -טופס סיור מסירה ראשוני מפיתוח לאחזקה
נספח ג' -טופס מסירה לבקרת תנועה
נספח ד' -טופס מסירה סופי מפיתוח לאחזקה
נספח ה' -דו"ח מסכם /הפקת לקחים
נספח ו' -תעודת גמר בלתי מותנית
נספח ז' -תעודת גמר חלקית בלתי מותנית
נספח ח' -תעודת גמר מותנית
נספח ט' -תעודת גמר חלקית ומותנית
נספח י'  -טופס טיפול בערבות
נספח יא' -רשימות תיוג למנה"פ ולקבלן
נספח יב' -תרשים :הליך מסירת קטע כביש מאחזקה לקבלן פיתוח
נספח יג' -פרוטוקול סיור ראשוני מסירה מאחזקה לקבלן פיתוח
נספח יד' -פרוטוקול סיור סופי מסירה מאחזקה לקבלן פיתוח
נספח טו' -טופס הודעה למשל"ת על מסירת קטע כביש מאחזקה לקבלן פיתוח
נספח טז' -טבלת ערכי סף לסמן המדדים  CPICRIT ,CPIAVלצורכי מסירה בלבד
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  17מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

טבלת מהדורות :
מהדורה
1.0

תאריך עדכון
3.4.2003

כותב הנוהל
טלי אבידן

גורם אחראי
יהודה בראון

2.0

4.10.2012

טלי אבידן

איתן שפרון
אשר סגל

1.0

23.10.2011

טלי אבידן

זאב רגב
אשר סגל

3.0

03.02.2014

טלי אבידן

דניאל רוד
יהודה נתנאל

מהות השינוי
מהדורת בסיס
 .1איחוד נוהל סיום ביצוע
ומסירה לאחזקה.
 .2עדכון תעודות גמר.
 .1צמצום סבב חתימות ע"ג
תעודת גמר.
 .3הליך קבלת תכניות עדות.
סנכרון עם נוהל "ניהול
מנהלת הגינון והפעלתה".
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איחוד נוהל מסירה
פרויקט לאחזקה
ומאחזקה לקבלן פיתוח
ביטול מנהלת הגינון
הליך מסירת מבנים
טיפול בעבודות הגינון
ובתחנות ניטור אוויר
ביצוע מסירה סופית תוך
 40יום ממסירה ראשונית
הסתייגויות בקבלת
הפרויקט
חילוט ערבות בגובה
עבודות שנותרו לביצוע
מסיור מסירה ראשוני.

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  18מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

נספח א' -תרשים :הליך מסירת פרויקט פיתוח לאחזקה
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  19מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  20מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ב'
טופס מסירה ראשוני – מאגף פרויקטים לאגף אחזקה
הסיור:

תאריך

__________

מיקום :מרחב ___________ כביש מספר _______ קטע __________
שם הפרויקט_____________ WBS ______________________ :
שם מנה"פ  +חברה ________________________ :
שם הקבלן+חברה _____________________ :מס' חוזה_________________ :
הערות  /ליקוי
שם הפריט

ים

מועד לתיקון

( * יש לציין מפגעים בטיחותיים באופן מפורש)
מיסעה ושוליים
מעקות בטיחות
צבע
מדרכות
(אבני ריצוף  /אבני שפה)
תעלות
מעברי מים
גשרים
שילוט
תמרור
בקרת תנועה
תאורה
גינון
קירות אקוסטיים
ייצוב מדרונות
אחר
ההשלמות והתיקונים הם תנאי להעברת החשבון הסופי לתשלום לקבלן ומסירת קטע הדרך
מאחריות אגף פרויקטים לאגף אחזקה.
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  21מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

הערות /השגות שונות ( * בגין ליקויים בפרויקט ,שאינם נובעים מביצוע ליקוי מול תכנון):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
רשימת משתתפים וחתימות:
תפקיד

שם

חתימה

מנהל פרויקט
קבלן מבצע
מתכנן מוביל
מנהל מחלקת פרויקטים
מנהל /סגן מנהל מרחב
מנהל האזור
ממוני תחום רלוונטיים במרחב
ממונה בטיחות במרחב
נציג מרכז בקרה
מנהל הבטחת איכות ונציג אגף ה"א
רשימת תפוצה :נוכחים ,מנהל אגף אחזקה ,מנהל אגף פרויקטים______________________ ,
הערות ________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________
תאריך לסיור נוסף /סופי  ________________ :חתימת מנה"פ ______________

תשומת לב הקבלן מופנית להוראות סעיף  52סעיף קטן  9לחוזה הקבלני לפיו-
היה ולא יבצע הקבלן את כל התיקונים הדרושים עפ"י רשימת התיקונים שפורטה בפרוטוקול זה,
ו/או עפ"י כל הוראה אחרת ,ככל שניתנה לו בכתב ע"י מנה"פ ,וזאת תוך התקופה שנקבעה ע"י
מנה"פ הרי שלאחר שתינתן לו הודעה מוקדמת על כך ,יהיה המזמין ראשי לבצע את התיקונים
הדרושים בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון  .יודגש ,כי הוצאות ביצוע התיקונים כאמור יהיה
על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלו בתוספת  3%מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה
אותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות ,הכל קבוע בחוזה.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  22מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ג'
טופס מסירה ראשוני  -לאגף בקרת תנועה ולממונה תאורה
תאריך הסיור__________ :
מיקום :מרחב ___________ כביש מספר _______ קטע __________
שם הפרויקט_______________ WBS ____________________ :
שם מנה"פ  +חברה_____________ :
שם הקבלן  +חברה _____________________ :מס' חוזה_________________ :
שם הפריט

מועד לתיקון

הערות /ליקויים

מצלמות
רמזורים
גלאים
מערכות ייעודיות
תאורה
שונות
ההשלמות והתיקונים הם תנאי להעברת החשבון הסופי לתשלום לקבלן ומסירת קטע הדרך
מאחריות אגף פרויקטים לאגף אחזקה.
רשימת משתתפים וחתימות:
תפקיד

שם

חתימה

מנהל פרויקט
מנהל /סגן מנהל מרחב
מנהל האזור
מנהל אגף ניהול ובקרת תנועה
(או ממונים רלוונטיים)
מנהל מחלקת פרויקטים
ממונה תאורה
קבלן מבצע או מנה"פ מטעמו
מתכננים רלוונטיים (חשמל)... ,
רשימת תפוצה :נוכחים ,מנהל אגף אחזקה ,מנהל אגף פרויקטים______________________
הערות ______________________________________________________________:
____________________________________________________________________
תאריך לסיור נוסף /סופי  ________________ :חתימת מנה"פ ______________

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  23מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ד'

טופס מסירה סופי לאחזקה
שם הפרויקט
WBS
מספר כביש  +קטע דרך
מס' חוזה
שם מנהל הפרויקט  +חברה
שם הקבלן  +חברה
סכום זכייה (ללא מע"מ)
היקף החוזה מעודכן (ללא מע"מ)
תאריך גמר עבודה לפי חוזה מקורי
תאריך גמר עבודה בפועל
תאריך גמר תיקון הליקויים
תקופת הבדק (שנתיים  /חמש שנים)

בתאריך _________ נערך סיור סופי ,ולאחר בדיקה מקיפה שכל התיקונים הנדרשים בוצעו,
הוחלט שאחריות המבנה בפרויקט /בקטע הדרך שהוגדר ,תועבר לחטיבת תפעול ואחזקה של
החברה.

המבנים /מערכות הבאות נמסרו לצדדים שלישיים (עיריות /מועצות /גופי תשתית):
מבנה /מערכת

שם הרשות  +שם הנציג

מערכת מים
מערכת ביוב
כבישי שרות כולל מדרכות
אחר

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

חתימה

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  24מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
אישורים וחתימות:
תפקיד

שם

חתימה

מנהל פרויקט
מנהל מח' פרויקטים
מנהל הבטחת איכות
קבלן
מנהל  /סגן מנהל מרחב
מנהל אזור
מתכנן גיאומטריה
נציג מרכז בקרה
ממוני תחום רלוונטיים
במרחב
ממונה בטיחות במרחב
העתקים :מנהל מרחב ,אגף חוזים ,אגף אחזקה ,ממ"פ ,תיק פרויקט (מנה"פ)
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תאריך

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  25מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ה'
דו"ח הפקת לקחים
אל :מנהל מחלקת פרויקטים
תאריך_______________ :
שם פרויקט____________ WBS ____________ :
מס' כביש __________ :מס' קטע כביש_____________ :
שם מנהל פרויקט  +חברה _____________ :שם קבלן +חברה___________:
שם מתכנן  +חברה____________:
 . 1ליקוים בתכנון____________________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. 2פעילות חיובית בתכנון________________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .1ליקוים ביציאה למכרז  /התקשרויות עם ספקים_____________________________:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .3פעילות חיובית ביציאה למכרז  /התקשרויות עם ספקים_______________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 . 3ליקויים בבטיחות בתנועה _____________________________________________:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .3פעילות חיובית בבטיחות בתנועה ________________________________________:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .3ליקויים בבטיחות באתר ______________________________________________:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .3פעילות חיובית בבטיחות באתר_________________________________________:
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  26מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 . 4ליקויים בביצוע____________________________________________________:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .10פעילות חיובית בביצוע______________________________________________ :
 .11ליקויים בתהליך המסירה____________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .12פעילות חיובית בתהליך המסירה_______________________________________ :
__________________________________________________________________
 .11ליקויים בהבטחת איכות____________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .12פעילות חיובית בהבטחת איכות_______________________________________ :
__________________________________________________________________

______________
שם מנהל הפרויקט

_______________
חתימה

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  27מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ו'
תאריך_________ :

לכבוד
________________
(פרטי הקבלן)

תעודת גמר בלתי מותנית

(ניתנת רק במידה והסתיים הליך המסירה ונמסרו כל תוכניות העדות)
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט____________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
מועד סיום ביצוע בפועל של הפרויקט______________ :
המועד הקובע לתחילת הבדק(___________ :ימולא ע"י מ.אגף פרויקטים) חתימה__________:
בהתאם לסעיף  32לחוזה ועל סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הושלם המבנה בהתאם
לדרישות החוזה ,הושלם תהליך מסירת המבנה בהתאם להוראות החוזה הנוגעות למסירת המבנה
ונמסרו על ידכם תכניות עדות ( )as made plansאשר הצהרתם על נכונותן ,ובכפוף לכל הנ"ל,
נמסרת לכם בזאת תעודת גמר על דבר השלמת המבנה בהתאם לדרישות החוזה.
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  28מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
הערות:
 באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום למנהל מחלקת פרויקטים ולמסור אותו לקבלן
רק לאחר השלמת החתימות המנויות לעיל.
 באחריות מנהל מחלקת פרויקטים להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים
מקבלתו.
 יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(באמצעות מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  29מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ז'
תאריך_________ :

לכבוד
________________
(פרטי הקבלן)

תעודת גמר חלקית בלתי מותנית

(ניתנת רק במידה והסתיים הליך המסירה ונמסרו כל תוכניות העדות)
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט___________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
תאור החלק במבנה שאליו מתייחסת תעודה זו (להלן" :החלק הגמור"):
_____________________________________________________________________
מועד סיום ביצוע בפועל של החלק הגמור_________________ :
המועד הקובע לתחילת הבדק(___________ :ימולא ע"י מ.אגף פרויקטים) חתימה__________:
בהתאם לסעיף  ) 3(32לחוזה ,בהמשך להמלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הושלם החלק הגמור
בהתאם לדרישות החוזה ,הושלם תהליך מסירת החלק הגמור של המבנה בהתאם להוראות החוזה
הנוגעות למסירת המבנה או החלק הגמור ונמסרו על ידכם לגביו תכניות עדות ()as made plans
אשר הצהרתם על נכונותן ,ובכפוף לכל הנ"ל ,נמסרת לכם בזאת תעודת גמר חלקית על דבר השלמת
החלק הגמור כהגדרתו לעיל ,בהתאם לדרישות החוזה.
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  30מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
הערות:
 אין באמור במסמך זה כדי לגרוע כלשהו מהתחייבויותיו של הקבלן באשר ליתר חלקי
המבנה שאינם כלולים בחלק הגמור.
 באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום למנהל מחלקת פרויקטים ולמסור אותו לקבלן
רק לאחר השלמת החתימות המנויות לעיל.
 באחריות מנהל מחלקת פרויקטים להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים
מקבלתו.
 יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  31מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ח'
לכבוד
________________
________________
(פרטי הקבלן)

תאריך________ :

תעודת גמר מותנית
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט_________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן _ חברה_____________________ :
מועד סיום ביצוע בפועל של המבנה ___________________ :
על סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הושלמו העבודות במבנה ולמרות שלהשלמת המבנה
נותרו העבודות והמטלות המפורטות להלן ,על פי בקשתכם ,נמסרת לכם תעודת גמר מותנית על פי
הוראת סעיף  )2(32לדרישות החוזה ,כמפורט להלן ובכפוף לאמור להלן.
תנאי התעודה:
תעודת גמר זו מותנית בכך שעד ליום _______ אתם תשלימו את כל המשימות והמטלות שטרם
הושלמו בהתאם לחוזה ,למסמכיו ,לפרוטוקול המסירה ובכלל אלה את המפורט להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מסירת תכניות עדות ( )as made plansוהצהרתכם על נכונותן עד ליום ________ .עמידה
בתנאי זה הינה תנאי מקדמי לעצם קיומה של תעודה זו ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראותיה.
.
_________________
__________________
__________________

פקיעת תוקף התעודה:
תוקפה של תעודה זו יפקע ביום _______ .עם פקיעתה ,תיחשב היא כבטלה מדעיקרא ,וייחשב
הקבלן כמי שלא סיים את המבנה וכל חלק ממנו ויחולו עליו הוראות ההסכם בעניין איחור
במסירת המבנה ,במלואן ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות שיעמדו לחברה בשל כך לרבות חילוט
הערבות כאמור לעיל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  32מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

הערות:
 באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום לממ"פ ולמסור אותו לקבלן רק לאחר השלמת
החתימות המנויות לעיל.
 באחריות הממ"פ להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים מקבלתו.
 יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  33מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח ט'
תאריך_________ :

לכבוד
________________
________________
(פרטי הקבלן)

תעודת גמר חלקית ומותנית
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט_____________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
תאור החלק במבנה שאליו מתייחסת תעודה זו ( להלן" :החלק הגמור") __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
מועד סיום ביצוע בפועל של חלק הפרויקט___________________ :
על סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הושלמו העבודות בחלק הגמור כהגדרתו לעיל ,ולמרות
שלהשלמת בחלק הנ"ל מהמבנה נותרו העבודות והמטלות המפורטות להלן ,על פי בקשתכם,
נמסרת לכם תעודת גמר חלקית מותנית על פי הוראת סעיף  )2(32לדרישות החוזה ,כמפורט להלן
ובכפוף לאמור להלן.
תנאי התעודה:
תעודת גמר זו מתייחסת לחלק הגמור בלבד ומותנית בכך שעד ליום _______ אתם תשלימו את כל
המשימות והמטלות שטרם הושלמו בהתאם לחוזה ,למסמכיו ,לפרוטוקול המסירה ובכלל אלה את
המפורט להלן:
ו.
ז.
ח.
ט.

מסירת תכניות עדות ( )as made plansוהצהרתכם על נכונותן עד ליום ________ .עמידה
בתנאי זה הינה תנאי מקדמי לעצם קיומה של תעודה זו ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראותיה.
_________________
__________________
__________________

פקיעת תוקף התעודה:
תוקפה של תעודה זו יפקע ביום ______  .עם פקיעתה ,תיחשב היא כבטלה מדעיקרא ,וייחשב
הקבלן כמי שלא סיים את החלק הגמור ויחולו עליו הוראות ההסכם בעניין איחור במסירת
המבנה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות שיעמדו לחברה בשל כך לרבות חילוט הערבות כאמור
לעיל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  34מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

הערות:
 אין באמור במסמך זה כדי לגרוע כלשהו מהתחייבויותיו של הקבלן באשר ליתר חלקי
המבנה שאינם כלולים בחלק הגמור.
 באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום לממ"פ ולמסור אותו לקבלן רק לאחר השלמת
החתימות המנויות לעיל.
 באחריות ממ"פ להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים מקבלתו.
 יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  35מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח י'
תאריך_________ :

לכבוד
________________
________________
(פרטי הקבלן)

אישור על השלמה זמנית של קטע דרך או הדרך
בהתאם להוראות סעיף __ להסכם
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט_____________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
תאור קטע הדרך או הדרך שאליה מתייחסת תעודה זו ( להלן" :קטע הדרך או הדרך")_______
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
המועד בו הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף ____המאפשרים (בהתאם לשיקול הדעת
הבלעדי של המזמין) הנפקת תעודה זו ___________________ :
על סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף ___ להסכם,
ולמרות שלהשלמת קטע הדרך נותרו העבודות והמטלות המפורטות להלן ,על פי בקשתכם ,נמסרת
לכם תעודת השלמת קטע הדרך או הדרך זמנית זו על פי הוראת סעיף __ להסכם ,כמפורט להלן
ובכפוף לאמור להלן.
תנאי התעודה:
תעודת השלמה זמנית זו מתייחסת לחלק המושלם בלבד מקטע הדרך או הדרך ומותנית בכך
שהנכם מתחייבים שעד ליום _______ ישלים הקבלן את כל המשימות והמטלות שטרם הושלמו
בהתאם לדרישות ההסכם ,למסמכיו ,ובכלל אלה את המפורט להלן:
י.
יא.
יב.
יג.

__________________
_________________
__________________
__________________
(להלן" :המטלות")

בהתאם להוראות סעיף __ להסכם ,הסך של _____________  ₪ינוכה מתוך תשלום קטע הדרך
או הדרך.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  36מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
הסך האמור ישולם לקבלן לאחר שישלים את כלל המטלות הנוגעות לאבן הדרך לשביעות רצונו
המלאה של המזמין ובכפוף לכך שהקבלן הגיש בקשה לקבלת התשלום והכל בהתאם להוראות
סעיף __להסכם .הקבלן מוותר בזאת על כל דרישה בעניין זה.
ככל שמדובר בהשלמת קטע דרך שמשמעותה השלמת הדרך ,הרי שבהתאם להוראות סעיף __-
להסכם ,אישור זה אינו מהווה אישור להשלמת הדרך .אין באמור בתעודה זאת כדי לגרוע מהוראה
מהוראות ההסכם בכלל ומההוראות הקבועות בסעיפים __ ו__ -להסכם.

נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

הקבלן
אני הח"מ _____________ ,מורשה החתימה מטעם הקבלן ,מאשר בחתימתי מטה את תנאי
תעודה זו והתחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בה ובפרט את המועד לו התחייב הקבלן להשלים את
המטלות.

הערות:







אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן באשר ליתר המטלות
שנדרשות להשלמת קטע הדרך או הדרך שאינן כלולות בחלק שהושלם .יובהר כי ככל
והקבלן לא ישלים את המטלות הנדרשות בנוגע לקטע הדרך או הדרך אזי תוקפו של מסמך
זה בטל ולמזמין הסמכות לפעול כנגד הקבלן בהתאם להוראות ההסכם ובהתאם להוראות
כל דין.
אין באמור במסמך זה כדי להוות ויתור מטעם המזמין לכל טענה ו/או דרישה בעניין ביצוע
קטע הדרך או הדרך ,ככל שתתגלה אי התאמה ו/או מכל סיבה שהיא ,בעניין ביצוע קטע
הדרך או הדרך.
אין באישור המזמין ו/או בהסכמת המזמין בתעודה זאת כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין
לפי ההסכם ו/או כדי לחייבו לנהוג באופן זהה ו/או דומה בעת אישור ו/או דחיית השלמת
קטע דרך אחר ככל שרלוונטי.
באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום לממ"פ ולמסור אותו לקבלן רק לאחר השלמת
החתימות המנויות לעיל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  37מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
 באחריות ממ"פ להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים מקבלתו.
 יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.
 תעודה זאת תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימת כלל הצדדים עליה ,ללא יוצא מן הכלל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  38מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
תאריך_________ :

לכבוד
________________
________________
(פרטי הקבלן)

אישור על השלמת הדרך
בהתאם להוראות סעיף ___ להסכם
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט_____________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
המועד בו הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף __ והשלים את ביצוע הדרך:
___________________
על סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף __ להסכם ,על
פי בקשתכם ,נמסרת לכם תעודת השלמת הדרך זו על פי הוראת סעיף __ להסכם.
נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

הקבלן
אני הח"מ _____________ ,מורשה החתימה מטעם הקבלן ,מאשר בחתימתי מטה את תנאי
תעודה זו והתחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בה.
הערות:
 אין באמור במסמך זה כדי להוות ויתור מטעם המזמין לכל טענה ו/או דרישה בעניין ביצוע
הדרך ,ככל שתתגלה אי התאמה ו/או מכל סיבה שהיא ,בעניין ביצוע הדרך.
 אין באישור המזמין ו/או בהסכמת המזמין בתעודה זאת כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין
לפי ההסכם.
 באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום לממ"פ ולמסור אותו לקבלן רק לאחר השלמת
החתימות המנויות לעיל.
רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  39מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
 באחריות ממ"פ להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים מקבלתו.
 יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.
 תעודה זאת תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימת כלל הצדדים עליה ,ללא יוצא מן הכלל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  40מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
תאריך_________ :

לכבוד
________________
________________
(פרטי הקבלן)

אישור על השלמת מסירת הדרך – תעודת גמר
בהתאם להוראות סעיף __ להסכם
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט_____________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
המועד בו הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף  43להסכם והשלים את מסירת הדרך:
___________________
על סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף __ להסכם ,על
פי בקשתכם ,נמסרת לכם תעודת מסירת הדרך זו על פי הוראת סעיף __ להסכם.
בהתאם לתעודה שניתנה על השלמת ביצוע הדרך ,תקופת הבדק הינה עד ליום ____________
(ימולא ע"י מ.אגף פרויקטים) חתימה__________:
נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

הקבלן
אני הח"מ _____________ ,מורשה החתימה מטעם הקבלן ,מאשר בחתימתי מטה את תנאי
תעודה זו והתחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בה.
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  41מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
הערות:








אין באמור במסמך זה כדי להוות ויתור מטעם המזמין לכל טענה ו/או דרישה בעניין ביצוע
ו/או מסירת הדרך ,ככל שתתגלה אי התאמה ו/או מכל סיבה שהיא ,בעניין ביצוע ו/או
מסירת הדרך.
אין באישור המזמין ו/או בהסכמת המזמין בתעודה זאת כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין
לפי ההסכם.
באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום לממ"פ ולמסור אותו לקבלן רק לאחר השלמת
החתימות המנויות לעיל.
באחריות ממ"פ להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים מקבלתו.
יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.
תעודה זאת תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימת כלל הצדדים עליה ,ללא יוצא מן הכלל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  42מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
תאריך_________ :

לכבוד
________________
________________
(פרטי הקבלן)

אישור על השלמת קטע דרך
בהתאם להוראות סעיף __ להסכם
מס' כביש_________________ :
שם הפרויקט_____________________ WBS __________________________ :
מס' חוזה__________________ :
שם מנהל הפרויקט  +חברה__________________ :
שם הקבלן  +חברה_____________________ :
תאור קטע הדרך שאליו מתייחסת תעודה זו (להלן" :קטע הדרך") _____________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
המועד בו הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף __ והשלים את ביצוע קטע הדרך:
___________________
על סמך המלצתו של מנהל הפרויקט ,לפיה הקבלן עמד בתנאים המפורטים בסעיף _____להסכם,
על פי בקשתכם ,נמסרת לכם תעודת השלמת קטע דרך זו על פי הוראת סעיף __ להסכם.
יובהר כי ממועד קבלת תעודה זאת ,תחל תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף __ להסכם אשר תסתיים
בתום חמש ( )3שנים ממועד השלמה מלאה של הדרך כולה.
נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
אישורים וחתימות עפ"י הסדר הבא:
מנהל פרויקט:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל מח' פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

מנהל אגף פרויקטים:

___________ _____________
חתימה
שם

__________
תאריך

הקבלן
אני הח"מ _____________ ,מורשה החתימה מטעם הקבלן ,מאשר בחתימתי מטה את תנאי
תעודה זו והתחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בה.
ככל שמדובר בהשלמת קטע דרך שמשמעותה השלמת הדרך ,הרי שבהתאם להוראות סעיף __
להסכם ,אישור זה אינו מהווה אישור להשלמת הדרך.
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  43מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
הערות:








אין באמור במסמך זה כדי להוות ויתור מטעם המזמין לכל טענה ו/או דרישה בעניין ביצוע
קטע הדרך ,ככל שתתגלה אי התאמה ו/או מכל סיבה שהיא ,בעניין ביצוע קטע הדרך.
אין באישור המזמין ו/או בהסכמת המזמין בתעודה זאת כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין
לפי ההסכם ו/או כדי לחייבו לנהוג באופן זהה ו/או דומה בעת אישור ו/או דחיית השלמת
קטע דרך אחר.
באחריות מנה"פ להעביר טופס זה חתום לממ"פ ולמסור אותו לקבלן רק לאחר השלמת
החתימות המנויות לעיל.
באחריות ממ"פ להעביר את הטופס לחתימות בחברה תוך  3ימים מקבלתו.
יש למלא ולהחתים טופס זה בשלושה העתקים מקוריים שיימסרו לקבלן ,לתיק הפרויקט
(מנה"פ) ולאגף חוזים ,רכש ולוגיסטיקה .על מנה"פ למסור עותק נוסף לממ"פ.
תעודה זאת תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימת כלל הצדדים עליה ,ללא יוצא מן הכלל.

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  44מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט

נספח יא'
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  45מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח יב' – תרשים :הליך מסירת קטע כביש מחטיבת תפעול ואחזקה לקבלן פיתוח
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  46מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח יג' :פרוטוקול סיור ראשוני מסירה לקבלן פיתוח (לקראת פרסום מכרז)
תאריך הסיור_____________ :
מיקום

מרחב
כביש
קטע
שם הפרויקט

גבולות גזרה בהתאם לתוכנית הפרויקט:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
הערות:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
רשימת משתתפים:
תפקיד

שם

מנהל מחלקת פרויקטים
סגן מנהל מרחב ו /או מנהל אזור
מנהל פרויקט
מתכנן מוביל

רשימת תפוצה:
מנהל אגף
מנהל מחלקת פרויקטים
סגן מנהל מרחב ו /או מנהל אזור
מנהל פרויקט
מתכנן מוביל
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חתימה

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  47מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נתוני תשתית של הכביש
שם הפריט

הערות /ליקויים

מיסעה ושוליים
מעקות בטיחות
צבע
מדרכה (אבני שפה /ריצוף)
תעלות ,ניקוז
מעבירי מים
גשרים
שילוט
תמרור
תאורה /מרכזיות
גינון /מקורות מים והשקיה
חשמל
קירות /מבנה בטון
רמזורים

שם מנה"פ_______________ :

חתימה________________ :

שם ממ"פ________________ :

חתימה_________________ :

שם סגן מנהל מרחב ו/או מנהל אזור_____________:

חתימה________________ :
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  48מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח יד' :פרוטוקול סיור מסירת שטח מחטיבת תפעול ואחזקה לקבלן פיתוח
תאריך הסיור____________ :
שם הפרויקט
מיקום מרחב
כביש
קטע
גבולות

גזרה

לביצוע

(בהתאם לתוכנית הפרויקט)

תאריך העברת אחריות לקבלן פיתוח___________________________ :
תאריך העברת חשמל ותאורה__________________________________ :
רשימת משתתפים :
תפקיד

שם

מנה"פ
מנהל מחלקת פרויקטים
מנהל אזור
קבלן מבצע
ממונה חשמל ותאורה מרחבי
אחראי חשמל מטעם הקבלן
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חתימה

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  49מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נתוני תשתית של הכביש
שם הפריט

הערות /ליקויים

מיסעה ושוליים
מעקות בטיחות
צבע
מדרכה (אבני שפה /ריצוף)
תעלות ,ניקוז
מעבירי מים
גשרים
שילוט
תמרור
תאורה ,מרכזיות
גינון ,מקורות מים והשקיה
חשמל
קירות /מבנה בטון
רמזורים

שם מנה"פ_______________ :

חתימה________________ :

שם ממ"פ________________ :

חתימה_________________ :

שם מנהל אזור_____________:

חתימה________________ :

שם קבלן_________________ :

חתימה________________ :
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קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  50מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח טו' :טופס הודעה למשל"ת על מסירת קטע כביש מחטיבת תפעול ואחזקה
לקבלן פיתוח
שם הפרויקט
מיקום מרחב
כביש
קטע
גבולות גזרה לביצוע:
(בהתאם לתכנית הפרויקט)
גבולות גזרה לביצוע :מק"מ
_____ עד ק"מ________
גבולות גזרה בצומת:
אורך זרועות כללי

תאריך סיור מסירה סופי_________________:
תאריך העברת אחריות לקבלן פיתוח_____________________ :
תאריך העברת חשמל ותאורה___________________________ :
פרטי בעלי תפקידים רלוונטיים:
תפקיד

שם

קבלן
אחראי בטיחות האחראי על
הסדרי התנועה הזמניים באתר
מטעם הקבלן
מנהל עבודה
אחראי על התאורה מטעם
הקבלן
מנהל פרויקט
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טלפון

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  51מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
ממ"פ

שם מנה"פ_______________ :

חתימה________________ :

רחוב אריאל שרון  ,3אור יהודה ,מיקוד  ,650001ת.ד  1021טל 03-7355444 :פקסwww.iroads.co.il 03-7355700 :

קובץ נוהלי החברה

נוהל מס':

08.02.26

מהדורה מס' 4 :מתאריך 07.02.2019
פרק :פיתוח
עמוד מספר  52מתוך  31עמודים
פרק משנה:
שם הנוהל :סיום ביצוע ומסירת פרויקט
נספח טז' :טבלת ערכי סף לסמן המדדים  CPICRIT ,CPIAVלצורכי מסירה בלבד
מס''ד

סוג תשתית

סווג ראשי

CPI av

CPI crit

1

גשרים

BRG

93

81

2

מובלים

CLV

90

81

1

גשרי שילוט

SGN

92

81

3

קירות

WAL

90

81
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