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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 הרישיון
המפורטים להלן.
 .3מאגר המידע והחומר המוגן לא ישמשו לשום מטרה אחרת אלא למטרה המפורטת בתנאי
הרישיון 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 הרישיון 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.
 .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.
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 .5מבלי לפגוע באמור בסעיף  4שלעיל ,השימוש במאגר המידע מוגבל למשתמש כהגדרתו לעיל
ובאחריותו לעשות שימוש במאגר המידע ע"י אנשי מקצוע מיומנים מטעמו.
 .6החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או ע"י כל
צד ג'.
 .7בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתמש או
לצד ג' כלשהו עקב השימוש במאגר מידע זה וכולל ,בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור ,נזק
מקרי ,מיוחד או תוצאתי ,או כל נזק אחר מכל סוג ומין; לרבות אך ללא הגבלה ,הפסקת עסקי
המשתמש ,או כל נזק כספי או נזיקי לגופו או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג' ,הנובעים או
קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במאגר מידע זה .המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל מקרה
של גרימת נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו מטעמו של המשתמש.
שונות
.1

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע
להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו .מחובתו של מקבל
שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה ,לבחון
ולבדוק האם השירו ת ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה .אין ביכולתה
של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם .אי
לכך ,מובהר כי המשתמש יישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע
כתוצאה משימוש בשירות .בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף
אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש במאגר מידע זה וכולל ,בין היתר אך
מבלי לגרוע מן האמור ,נזק מקרי ,מיוחד או תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג ומין ,לרבות אך ללא
הגבלה ,הפסקת עסקי המשתמש או כל נזק כספי ,הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש
במאגר מידע זה.

.2

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו
כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב .בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל נזק ישיר
או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש במאגר מידע זה וכולל ,בין
היתר אך מבלי לגרוע מן האמור ,נזק מקרי ,מיוחד או תוצאתי ,או כל נזק אחר מכל סוג ומין,
לרבות אך ללא הגבלה ,הפסקת עסקי המשתמש או כל נזק כספי ,הנובעים או קשורים בכל דרך
שהיא לשימוש במאגר מידע זה.
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נוהלי הסמכה למוצרים ועבודות בנושאי סלילה וגישור
נושא ההסמכה :נוהל להסמכה של מד-פרופיל אינרציאלי למדידת הגליות
מבוסס על פרק  :51עבודות סלילה /בקרת איכות
תת פרק  :11בדיקות גליות במיסעות.
צוות הכנת הנוהל
גוף

פעילות

שם
שמעון נסיכי

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

חבר צוות ההיגוי

בוריס סגל

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

חבר צוות ההיגוי

אלכס שטיין

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

חבר צוות ההיגוי

אורי נח

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

חבר צוות ההיגוי

גלעד שלוש

יועץ בתחום כתיבת נוהל הסמכה של מד-פרופיל
אינרציאלי למדידת הגליות – מ.נ.מ מהנדסים בע"מ

חבר צוות ההיגוי -עדכון הנוהל

עמיאל רובין

יועץ בתחום כתיבת נוהל הסמכה של מד-פרופיל
אינרציאלי למדידת הגליות – מ.נ.מ מהנדסים בע"מ

חבר צוות ההיגוי -עדכון הנוהל

נוהל הסמכה לספקי מדידת גליות באמצעות מד-פרופיל אינרציאלי – 51.11.05

עמוד  5מתוך 38

נוהלי הסמכה למוצרים ועבודות בנושאי סלילה וגישור
נושא ההסמכה :נוהל להסמכה של מד-פרופיל אינרציאלי למדידת הגליות
מבוסס על פרק  :51עבודות סלילה /בקרת איכות
תת פרק  :11בדיקות גליות במיסעות.
תוכן העניינים
פרק-משנה/סעיף

מספר

עמוד

1

פרק משנה ראשון :כללי

7

1.1

מטרת הנוהל

7

1.2

מסמכים תומכים

7

1.3

הגדרות

8

2

פרק משנה שני :תנאי סף נדרשים

9

2.1

הסמכת מערכת ניהול האיכות של המבקש

9

2.2

ניסיון מקצועי של המבקש

9

2.3

מיומנות מפעיל המערכת

9

2.4

ציוד אינרציאלי למדידת גליות אורכית

9

2.5

דרישות כלליות של המערכת

10

2.6

דרישות לציוד

11

2.7

מסמכים דרושים

11

3

קטע הבדיקה

11

4

פרק משנה רביעי :תהליך ההסמכה

12

4.1

תהליך הסמכה ראשונה

12

4.1.1

הגשת בקשת הסמכה ורישום

12

4.1.2

הגשת תיק בקשת הסמכה ראשונה

12

4.1.3

בדיקת תיק בקשת ההסמכה ולוחות זמנים לאישורו

13

4.2

תהליך הסמכה מתמשכת

13

4.2.1

הגשת בקשת הסמכה מתמשכת

13

4.2.2

לוח זמנים לחידוש הסמכה (בהסמכה מתמשכת)

14

4.2.2

המשך תהליך הסמכה מתמשכת

14

4.3

מבדק חוזר

14

4.4

תכולת מבדק הסמכה

14

4.4.1

מבדק הסמכת הציוד של מערכת המדידה

14

4.4.2

בדיקת אימות כיול הציוד

15
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4.4.3

מבדק הסמכת הציוד באתר הבדיקה

15

4.5

דיווח תוצאות המבדקים

16

4.6
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פרק משנה חמישי :קבלת תעודת ההסמכה

17

5.1

אישור מד פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע מדידת גליות

17

5.2

קבלת תעודת הסמכה לביצוע מדידת גליות בפרויקטים של חברת נת"י

17

6

פרק משנה שישי :סמכויות ואחריות ליישום נוהל ההסמכה
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6.1

סמכויות

18

6.2

אחריות

18

6.3

שלילת ההסמכה

19
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19
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רשימת תיוג למבדק מד פרופיל אינרציאלי (גליות)

26

נספח ה' דוגמא לדווח על תוצאות המבחנים הדינאמיים ,פלט המדידה והחישוב מובא

28

נספח ו'

דרישות לשימוש במכשיר  GPSואימות דיוק לציוד GPS

31

נספח ז'

דוגמא של טופס אישור מד פרופיל אינרציאלי לביצוע מדידת גליות בפרויקטים
של חברת נתיבי ישראל

35

נספח ח' דוגמא של תעודת הסמכה
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נוהלי הסמכה למוצרים ועבודות בנושאי סלילה וגישור
נושא ההסמכה :נוהל להסמכה של מד-פרופיל אינרציאלי למדידת הגליות
מבוסס על פרק  :51עבודות סלילה /בקרת איכות
תת פרק  :11בדיקות גליות במיסעות.
 .1פרק משנה ראשון :כללי
 1.1מטרת הנוהל
 .1.1.1נוהל זה מגדיר את התכונות הנדרשות ממערכת אינרציאלית למדידת פרופיל – מד פרופיל
אינרציאלית (מפ"א) .1מפ"א מיועדת למדידת הפרופיל האורכי של פני מיסעה נבחנת לבקרת
איכות הסלילה ולקבלת הביצוע .המערכת מאפשרת את חישוב מדד הגליות הבינלאומי (מג"ב).2
 1.1.2הנוהל מגדיר את תהליך הסמכה של מפ"א  .הדרישות של מבדק ההסמכה המתואר בנוהל מיועדות
להבטיח את הדיוק הנדרש של תוצאות המדידה בעת הפעלת המערכת.
 1.1.3הקמת מאגר ממוחשב של נותני שירות פוטנציאליים העומדים בדרישות החברה.
 .1.1.4הנוהל מבוסס על דרישות נהלי  AASHTOהמוזכרים בסעיף מסמכים תומכים לרבות תקנים
נוספים המוזכרים בהם .הנוהל מיועד לדוברי עברית לצורך קבלת מידע על תהליך הסמכת מפ"א.
במקרה ויחסר מידע בנוהל הזה נהלי  AASHTOיהיו בסיס לבירורים.
 .1.1.5הנוהל מתייחס הן למדי פרופיל ניידים מהירים והן למדי פרופיל ניידים איטיים.

 1.2מסמכים תומכים
"AASHTO R56-14 : "Certification Of Inertial Profiling Systems
”"Inertial Profiler

AASHTO M 328:

”"Operating Inertial Profiling Systems.

AASHTO R 57:

(המהדורה המעודכנת ביותר).
"Standard Practice for Computing International Roughness Index of Roads
"from Longitudinal Profile Measurements

ASTM E 1926:

(המהדורה המעודכנת ביותר).
"Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled
Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference".

ASTM E E950:

(המהדורה המעודכנת ביותר).
”AASHTO PP 51-02: "Standard Practice for Certification of Inertial Profiling Systems.
(המהדורה המעודכנת ביותר).

Inertial Pavement Profiling System (IPS).

1

International Roughness Index (IRI).

2
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 1.3הגדרות
 1.3.1החברה -נתיבי ישראל  -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
 1.3.2המבקש -לרבות כל גורם ישראלי בעל עניין :ספק /יצרן  /קבלן המפנה בקשה לחברה.
 1.3.3יצרן המפ"א – חברה/מפעל בישראל או בחו״ל המייצר מד פרופיל אינרציאלי לביצוע מדידת גליות.
 1.3.4תיק בקשה -תיק אשר יכלול את כל החומר הקשור לבקשת הסמכה ראשונה ספציפית והמפורט
בנוהל זה ,כגון :טפסי בקשה ,מפרט טכני של יצרון מד הפרופיל האינרציאלי ,תעודות ,אישורים
ומסמכים למיניהם שהוגשו ע"י המבקש ,כל נתונים של ספקים/יצרנים/קבלנים ,כוח אדם מקצועי,
פרטים ציוד ,תוצאות מעקב על האיכות.
 1.3.5בודק מוסמך – מי שהוסמך על ידי מנהל אגף הבטחת איכות בחברה לממש את סמכויות החברה לפי
נוהל זה.
 1.3.6גליות  -סטיות של פני המיסעה מפני מישור הסלילה המתוכנן האידיאלי שממדיהן משפיעים על
איכות הנסיעה.
 1.3.7הפרופיל האורכי – רשימת הסטיות האנכיות של פני המיסעה ממפלס יחוס אופקי שנקבע ,הנמדדות
במרווחים הקבועים ,בכוון נתיב הנסיעה.
 1.3.8מג"ב  -מדד הגליות הבינלאומי  -ערך הסטטיסטי לקביעת גליות .מג"ב מחושב מהפרופיל האורכי
באמצעות אלגוריתם מתמטי המכונה "רבע מכונית".
 1.3.9מפ"א  -מד פרופיל אינרציאלי.
 1.3.10הסמכה ראשונה – אישור לספק /מבקש לספק שירותי מדידת גליות בפרויקטים שבאחריות החברה
וזאת לתקופה המוגדרת בתעודת הסמכה.
 1.3.11הסמכה מתמשכת – הארכת תקופת ההסמכה הראשונה לספק מסוים הנמצא במאגר הספקים
המאושרים של החברה לספק שירותי מדידת גליות בפרויקטים שבאחריות החברה לתקופה של שנה
נוספת מתום תקופת ההסמכה הראשונה וזאת לתקופה המוגדרת בתעודת הסמכה.
 1.3.12בדיקות במהלך הסמכה מתמשכת -במהלך תקופת הסמכה מתמשכת החברה תהא רשאית לקיים
בדיקות ,בין אם מדובר בבדיקות מתואמות ובין אם בבדיקות פתע ,אצל הספק .בין היתר עשויה
החברה להשתמש בשיטות סטטיסטיות על מנת להחליט על ביצוע בדיקות וביקורות אצל ספק.
 1.3.13כבישי החברה – כבישים המופיעים ברשת הכבישים הארצית כפי שמופיעה בתכנית המתאר הארצית
לכבישים (תמ"א )3/וכבישים שהיו בעבר תחת אחריותה של 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.
 1.3.14ציוד  - GPSציוד איכון מיקום מבוסס לוויינים רשת צבא אמריקאי  GPS / DGPSו/או
 .EGNOSרמת דיוק נדרשת  1.0 -/+מטר <=( RMSתת מטרי) .הציוד יהיה בעל יכולת תיקון
קריאות ולחברה יהיה חוזה שירות שנתי לצורך כך.
 1.3.15ציוד  - DMIגשש מרחק ,מכשיר בר כיול ,המשמש כמתג ( )Triggerלאגירת נתוני הפרופיל האורכי
במחשב רכב הסקירה .הציוד משמש למדידת התקדמות רכב הסקירה במישור הנסיעה .לעיתים
ציוד זה נקרא .Odometer
 1.3.16קטע הבדיקה -אתר שנקבע ע"י נתיבי ישראל לביצוע מבדקי הסמכה.
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 1.3.17מבדק חוזר – במידע והקבלן 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.

פרק משנה שני :תנאי סף נדרשים

.2

הספק/המבקש יידרש להוכיח כי הוא עונה לכל התנאים הללו ,בעת הגשת הבקשה ובכל עת שלאחריה
וכל עוד הוא רשום במאגר .להלן תנאי הסף הנדרשים:

 2.1הסמכת מערכת ניהול האיכות של המבקש
המבקש הינו בעל תעודה למערכת ניהול האיכות על פי דרישות ת"י ISO 9001:2008/2015
ברת תוקף בתחום העיסוק שבתחום ההסמכה ממכון התקנים הישראלי או מגוף מסמיך אחר
אשר החברה מכירה בו.

 2.2ניסיון מקצועי של המבקש
המבקש צבר ניסיון מוכח ומצטבר של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום סקרי דרך.

 2.3מיומנות מפעיל המערכת
 2.3.1מפעיל המערכת הינו בעל תעודת הסמכה של יצרן המערכת המכשירה אותו מקצועית (לאחר
קבלת הדרכה) לכייל את המערכת הקיימת ,להפעילה ,לערוך את כל תוצאות המדידה של
המערכת שלגביה מבקשים הסמכה.

 2.4ציוד אינרציאלי למדידת גליות אורכית
 2.4.1המבקש יחזיק בבעלותו בכל עת את הציוד האינרציאלי למדידת גליות הנדרש.
 2.4.2הציוד הייעודי  ,המכונה מערכת אינרציאלית למדידת פרופיל הדרך  -מד-פרופיל אינרציאלי
)מפ"א) חייבים להיות תקינים בעת ביצוע עבודה מטעם החברה.
 2.4.3הפרטים המלאים של דרישות הציוד מובאים בתקן  ,AASHTO R56סעיף .5
 2.4.4הדרישות הכלליות מציוד המדידה הן:
א.

ה-מפ"א תהיה מסוגלת למדוד פרופיל על פני שכבות אספלט שערך המג"ב שלהן נע מ0.08-
מטר/ק"מ עד  9מטר/ק"מ.

ב.

ה-מפ"א תהיה מסוגל למדוד מרחקים ביחידות מטר וק"מ ,בסדר עולה או יורד מנקודת
ההתחלה ולייחס את המרחק לכל נקודת הבדיקה; הציוד יהיה מסוגל לדווח על תחנות המדידה
(חתכים) של הקבלן.

 2.4.5פריט הציוד הייעודי ,המכונה מערכת אינרציאלית למדידת פרופיל הדרך מד-פרופיל
אינרציאלי לא יוכל לשמש יותר מספק אחד ולא תתאפשר חלוקת משאבים בין ספקים ,גם אם
מדובר בחברות קשורות.

אין בעמידה בתנאים אלה בכדי לאשר את עמידתו של המבקש בדרישות החברה.
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 2.5הדרישות הכלליות של המערכת
 2.5.1הפרטים המלאים של הדרישות מובאים בתקן  AASHTO R56במהדורתו העדכנית.
 2.5.2על מפ"א לפעול באופן בלתי תלוי:
א .בתזוזות הדינאמיות של מתלי הרכב עליו היא מותקנת.
ב .במהירות השיוט של רכב בטווח התפעולי שהוא בין  25ל 110-קמ"ש עבור מדי פרופיל מהירים.
 2.5.3פעולות ה-מפ"א ינוהלו בעזרת מערכת מחשוב אשר תאחסן את המידע הנמדד.
 2.5.4ה-מפ"א תהיה מצוידת בחיישנים ,חומרת ממשק ,חומרת מחשב ותכנת מחשב ,אשר בעבודתם
המשולבת מבצעים את המדידה והרישום של הפרופיל האורכי של פני כל שכבה נידונה .על מידע זה
להיות:
א .נאגר בזיכרון של מחשב ה-מפ"א לכל אורך תקופת המדידה.
ב .מועבר אל אמצעי שמירה חיצונים.
 2.5.5המחשב של ה-מפ"א יהיה בעל יכולת :
א .לעבד את המידע הנמדד.
ב .להציג ולהדפיס את הפרופיל האורכי.
ג .לדווח את תוצאות הסקירה גולמיות.
ד .לדווח את תוצאות מדדי מג"ב ,10מג"ב.100
 2.5.6הפרופיל האורכי יימדד בעזרת שלושה סוגי מתמרים .מתמרים אלו מכילים:
א .גשש גובה .המיתמר המודד את המרחק בין נקודת ייחוס ברכב לבין פני השכבה הנבדקת.
ב .מד תאוצה .המיתמר המודד את התאוצה האנכית של הרכב בעת קפיצותיו הנובעות מגליות
ומשמש לחישוב תיקון הגובה בין נקודת ייחוס ברכב לבין פני השכבה הנבדקת וקביעת מישור
התייחסות קבוע של גשש הגובה הנידון .לפחות מד תאוצה אחד יהיה צמוד לכל גשש גובה.
ג DMI .גשש מרחק .המיתמר המודד את מיקום הרכב ברציפות ומאפשר מדידה של קריאת גובה
במרחקים קבועים מראש.
המדידות של שלושת המרכיבים הנ"ל מוזנות אל תוך תוכנת המערכת המסוגלת לנטרל את
התנועות האנכיות של הרכב ,וכך להפיק פרופיל גבהים אורכי.
 2.5.7במדידת הפרופיל ,ה-מפ"א תוכל לנתר אורכי גל מ 60-עד  100מטר כאשר היא מופעלת בתחום
תפעולי של מהירויות שיוט שבין  25ל 110-קמ"ש .כמו-כן ,ה-מפ"א תהיה בעלת יכולת מדידה של
הפרופיל האורכי בתדירות של כל  5ס"מ או  2.5ס"מ במהירות השיוט המכסימלית.
 2.5.8המערכת תאפשר מדידה וחישוב הגליות בשני קווים לפחות (קו הנסיעה של הגלגל הימני של הרכב
וקו הנסיעה של הגלגל השמאלי) במונחים של מג"ב וביחידות של מטר/ק"מ.
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 2.5.9ה-מפ"א תהיה בעלת יכולת למדוד ,לחשב ,ולדווח ערכי המג"ב עבור קטעי אורך בין  10מ' לבין
 100מ' .דיווח המג"ב יעשה עבור כל קו מדידה בנפרד וכן עבור הערכים הממוצעים המתקבלים
משני קווי המדידה הנ"ל.

 2.6דרישות לציוד
 2.6.1הדרישות המינימאליות הקשורות בתפקוד של מודלי החומרה הן:
א.

מדידת הגליות תתאפשר להתבצע במהירות שיוט של עד  110קמ"ש.

ב.

טמפרטורת הסביבה ולחות האוויר היחסית בעת תפעול המערכת לא תחרוג מהתחום התפעול
אשר הנקבע ע"י היצרן.

 2.6.2על מערכת המדידה לאפשר את אימות כיולם של כל סוגי החיישנים המותקנים בה על פי הוראות
היצרן .כמו-כן ,כל האמצעים הנדרשים לביצוע כיול זה יסופקו עם המערכת.
 2.6.3מכשיר ה GPS -יהיה מסוגל לבצע מדידות תוך כדי תנועה ולהעביר אוטומטית את נתוני המיקום
המתקבלים למחשב הקולט את שאר נתוני המדידות .ציוד איכון מיקום מבוסס לוויינים רשת צבא
אמריקאי  GPS / DGPSו/או .EGNOS

.2.7

מסמכים הנדרשים

 2.7.1המערכת תצויד בחבילת מסמכים כדלקמן:
א .מפרט טכני של מערכת המדידה הכולל את הוראות הכיול/אימות של היצרן והמדריך להפעלת
המערכת.
ב .הצהרת האיכות של היצרן על עמידת המערכת בתקני . AASHTO
ג .תעודת כיול של היצרן העומדת בהצהרת איכות זו ומאפשרת מנתוניה גם את בדיקת ההתאמה
לתקני  AASHTOהמוזכרים במסמך זה.
 2.7.2כמו-כן ,המערכת תסופק עם שתי התכנות הבאות הניתנות להפעלה בסביבות עבודה מקובלות
(חלונות וכו') במערכות מחשוב חיצוניות:
א .תכנת סינון (לרבות פרטיה המזהים כמו ,כינויה ,יוצרה ,תאריך עדכונה האחרון ,מס' המהדורה
שלה ,וכו') ואשר ייעודה סינון הפרופיל הנמדד.
ב .תכנה לחישוב ערכי מג"ב מתוך הפרופיל הנמדד.

 .3קטע הבדיקה
בדיקות הסמכה דינאמיות יבוצעו בקטע דרך עם אורך מדידה מצטבר של  400מטר לפחות כאשר
לאורך זה מצטרף אורך כניסה להאצה (כ 100-מטר) ואורך יציאה לעצירה מתאימים.
הפרופיל של הקטע הנדון יסומן ויימדד בעזרת מאזנת ואמה בשיטה המתוארת בתקן AASHTO PP
 51-02ביחד עם השינויים הבאים:
א.

מרווח המדידה האופקי יהיה  250מ"מ,
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ב.

דיוק במפלסי רום (גבהים) של לפחות  1מ"מ לפחות.

הפרופיל המדוד והמסומן ישמש כפרופיל יחוס מוסכם לצורך הסמכת המערכת.
באם ניתן ,יש לחלק את קטע הדרך לשני קטעים שבהם יתקיים:
.i
.ii

קטע ( )Smoothבאורך מינימלי של  160מטר ,ובו פני השטח הנבדק של הקטע
הראשון יהיה בתחום ערכי מג"ב  0.5-1.18מטר/ק"מ.
קטע ( )Coarseבאורך מינימלי של  160מטר ,ובו פני השטח הנבדק של הקטע
הראשון יהיה בתחום ערכי מג"ב  1.5-2.13מטר/ק"מ.

לצורכי אימות ציוד מפ"א המשמש לבקרת/הבטחת איכות מקובל להשתמש בקטע דרך מסוג
 , Smoothעם תחום ערכי מג"ב  0.5-1.18מטר/ק"מ.

 .4פרק משנה רביעי :תהליך ההסמכה
 .4.1תהליך הסמכה ראשונה
הסמכה ראשונה תכלול את הבדיקות ואישור המסמכים כמפורט להלן:
 4.1.1הגשת בקשת הסמכה ורישום
הרישום כולל את הליך הגשת טופס הרשמה להסמכת ספקי מדידות גליות באמצעות מד-פרופיל
אינרציאלי ,תשלום דמי רישום (רק עבור הסמכה ראשונה) ,תשלום עבור הסמכה ראשונה (סעיפים
 1ו )2-לפי המחירון של חברת נתיבי ישראל (מוצג לדוגמא בנספח א') .את הטופס המעודכן יש
להוריד מאתר חברת נתיבי ישראל).
4.1.2

הגשת תיק הבקשה להסמכה ראשונה

4.1.2.1

הגשת תיק בקשת הסמכה (ב 2-עותקים) על ידי המבקש ,הכולל את כל המסמכים הנדרשים
להסמכה ראשונה והמפורטים בנספח ב'.

 4.1.2.2בקשה חלקית או חסרה לא תיחשב כבקשה שהוגשה כלל.
 4.1.2.3בקשה תוגש בחתימת מורשה החתימה של המבקש ויצורף לה אישור עדכני בדבר הרשאת
החתימה בתאגיד ,מאת רואה החשבון או עורך הדין של הקבלן.
4.1.2.4

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

 4.1.2.5בכל מקום בנוהל זה שבו נדרש מהמבקש או ממפעיל המערכת 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.
4.1.2.6

כל מסמכי הבקשה יוגשו בקלסר  / A4תיקיה מסודרת כולל מפתח עניינים מפורט ,כשהם
ברורים וקריאים.
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4.1.2.7

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

4.1.2.8

המבקש יצרף למסמכי בקשתו עותק של נוהל זה חתום בחותמת ובחתימה ע"י מורשה
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.

4.1.2.9

הגשת כל מסמכי הבקשה  -באחריות המבקש (רישום ,תשלום ,הגשת תיק הבקשה וכו')
כבקשה אחת.

 4.1.2.10על המבקש להגיש את תיק הבקשה ביחד עם טופס הרשמה ותשלום עבור הסמכה.
 4.1.3בדיקת תיק בקשת ההסמכה ולוחות זמנים לאישורו
 4.1.3.1בדיקת תיק הבקשה של המבקש על ידי בודק מוסמך כוללת:
א .בדיקת עמידת המבקש בתנאי סף הנדרשים כמפורט בפרק  2לעיל.
ב .בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות הנוהל.
ג .בדיקת הצהרת האיכות של היצרן על עמידת המערכת בתקני . AASHTO
ד .בדיקת הכשרה מקצועית והסמכה של מפעילי המערכת מדידת גליות להסמכה זו.
ה .בדיקת המסמכים של הציוד הייעודי ,המכונה מערכת אינרציאלית למדידת פרופיל
הדרך הנדרשים כולל תעודות כיול של היצרן בתוקף.
4.1.3.2

הבודק המוסמך יהא רשאי לדרוש מהמבקש הבהרות והשלמות של מסמכים ,אולם לא
יהא מחויב לעשות כן ,באופן שאם ימצא שהבקשה חסרה או כוללת פרטים לא מלאים או
לא נכונים יוכל לדחות את הבקשה.

4.1.3.3

בדיקת תיק בקשת הסמכה ראשונה  -באחריות החברה  -מיום קבלת תיק הבקשה ועד מתן
הערות והתייחסות (במידה וישנן) – עד ל 3 -שבועות.

4.1.3.4

אישור תיק בקשה יינתן בכתב ע"י ממונה הסמכות ספקים וקבלנים למבקש.

 .4.2תהליך הסמכה מתמשכת
 4.2.1הגשת בקשת הסמכה מתמשכת
 4.2.1.1ספק המעוניין לקבל הסמכה מתמשכת או להאריך הסמכה מתמשכת קיימת ,יגיש לחברה טופס
הרשמה להסמכת ספקי מדידות גליות באמצעות מד-פרופיל אינרציאלי (נספח א') ,תשלום עבור
הסמכה מתמשכת (סעיף  )3לפי מחירון של חב' נתיבי ישראל (מוצג לדוגמא בנספח א') .את
הטופס המעודכן יש להוריד מאתר חברת נתיבי ישראל).
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 4.2.1.2באחריות הספק יחד עם טופס הרשמה להסמכה המתמשכת של ספקי מדידות גליות באמצעות
מד-פרופיל אינרציאלי ותשלום להגיש לידי חב' נתיבי ישראל הצהרת אימות כיול הציוד
שנתית.
הצהרת אימות כיול ציוד שנתית תוגש לא פחות מחודש לפני סיום התוקף של ההסמכה
המסתיימת.
 4.2.1.3במקרה וישנם שינויים ממסמכים אשר הוגשו בתיק בקשת הסמכה ראשונה המפורטים
בנספח ב' על המבקש להגיש הצהרת אימות פרטים שנתית  -מסמכים מעודכנים.
 4.2.2לוח זמנים לחידוש הסמכה (בהסמכה מתמשכת)
א .הבקשה להסמכה מתמשכת תוגש בתוך פרק זמן של חודש קודם לסיום תקופת ההסמכה
הראשונה.
ב .לחברה שמור שיקול דעת מלא בדבר חידוש ההסמכה לרבות חידושה בתנאים ,התלייתה או
ביטולה.
ג .במידה והספק לא יגיש בקשה להסמכה מתמשכת  -טופס הרשמה להסמכת ספקי מדידות
גליות ותשלום בזמן הנדרש ועד סיום תוקף תעודת הסמכה הנוכחי  ,יחויב הספק לבצע הסמכה
ראשונה כמפורט בסעיף .4.1
 4.2.3המשך תהליך הסמכה מתמשכת
המשך תהליך הסמכה מתמשכת יתבצע כנדרש בסעיף .4.4

 4.3מבדק חוזר
 4.3.1אם נמצאו ליקויים בעת מבדק הסמכה ,על המבקש לתקן ולהשלים את הליקויים.
 4.3.2החברה תחליט באם עליה ליישם מבדק חוזר (בתשלום).
 4.3.3ביצוע מבדק חוזר כולל את הליך הגשת טופס הרשמה להסמכת ספקי מדידות גליות באמצעות מד-
פרופיל אינרציאלי ,תשלום עבור מבדק חוזר (סעיף  )4לפי המחירון של חברת נתיבי ישראל (מוצג
לדוגמא בנספח א') .את הטופס המעודכן יש להוריד מאתר חברת נתיבי ישראל).
4.3.4

על המבקש לבצע מבדק חוזר של המערכת במקרים הבאים:
א .במידה ונכשל במבדק ההסמכה;
ב .תיקון המערכת או החלפת חלקים;
ג .שינוי במיקום הרכיב על גבי הרכב;
ד .תאונת דרכים אשר נגרמה לרכב הסקירה;
ה .החלפת הרכב.

 4.4תכולת מבדק הסמכה
 4.4.1מבדק הסמכת הציוד של מערכת המדידה וכח אדם מקצועי
 4.4.1.1לאחר מתן אישור בכתב לתיק בקשת ההסמכה ע"י בודק מוסמך יתקיים מבדק מערכת
מדידה.
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 4.4.1.2התכוננות למבדק הסמכה של מערכת המדידה מתבצעת על פי על נספח ג' – "מדריך
התכוננות למבדק הסמכה למד פרופיל אינרציאלי/גליות".
 4.4.1.3באחריות הספק ועל חשבונו להזמין לביצוע מבדק הסמכת מערכת המדידה :
א .שירות פקחי תנועה בדרך .יש לפנות למנהל מערך פקחי התנועה של חב' נתיבי ישראל.
ב .שירות צוותי אבטחה .יש לתאם מול קבלן אבטחה המופיע במאגר קבלני בטיחות להסדרי
התנועה בדרך מאושרים המפורט באתר האינטרנט של חב' נתיבי ישראל
ג .קבלת היתר העבודה .יש לפנות למרחב רלוונטי (בהתאם למיקום מבדק ההסמכה) של
חברת נתיבי ישראל.
 4.4.1.4ביצוע המבדק הינו ע"י הבודק המוסמך מטעם החברה ונציגי חברת נתיבי ישראל (מאגף
הבטחת איכות) בנוכחות נציגי המבקש (כח האדם המקצועי).
 4.4.1.5ביצוע מבדק הסמכה של מערכת המדידה מתבצע על פי תרשים .13
 4.4.2בדיקת אימות כיול הציוד
 4.4.2.1הפרטים המלאים הקשורים באימות כיול הציוד יהיו מוגדרים ע"י היצרן בהוראות הפעלת
המערכת או בנספח נלווה נפרד המגיע מהיצרן יחד עם מערכת .
 4.4.2.2בסמוך להסמכת הציוד וכן על בסיס חודשי יבדקו הציוד ומערכת ההפעלה לקיומה של
יציבות תפעולית ולכיולה של מערכת המדידה .כדרישת מינימום התהליכים שיתבצעו ויתועדו
הם כדלקמן:
א .בדיקה סטטית לבקרת דיוק המדידה של גששי הגובה .על הדיוק לא לחרוג מ 0.3 -מ"מ.
לחילופין תבוצע הבדיקה ע"פ הוראות היצרן.
ב .בדיקה לבקרת תקינות של מדי התאוצה תבוצע ע"י נענוע רכב הסקירה וחיווי ONLINE
בערכי התצוגה של החיישנים או ע"פ הוראות היצרן.
ג .בדיקה דינאמית לבקרת דיוק המדידה של ציוד ( DMIמרחק) .על הדיוק לא לחרוג מ0.1%-
(מקס'  40ס"מ סטייה ל 400 -מטר).
ד .בדיקה לבקרת אימות הדיוק של מכשיר ה GPS -כמפורט בנספח ו' להלן .נתוני מדידות
האימות למכשיר ה GPS -יועברו בפורמט  PDFעד למועד מבדק ההסמכה.
 4.4.2.3תוצאות אימות כיול הציוד יהיו מתועדות בהתאם לנספח ו' ויוצגו בפני המזמין במסגרת
נספח ב' ,ו/או לפי דרישתו.
 4.4.3מבדק הסמכת הציוד באתר הבדיקה
 4.4.3.1הפרטים המלאים הקשורים בהסמכת הציוד מובאים בתקן .AASHTO R56
 4.4.3.2מד הפרופיל האינרציאלי חייב לעמוד במבדק ההסמכה להוכחת תדירות הבדיקות
( )Repeatabilityונכונותן ( .)Accuracyהתנאי המוקדם לביצוע בדיקות ההסמכה אלו הוא
עמידת הציוד בבדיקות אימות כיול הציוד המתוארות בסעיף  4.4.2של נוהל זה.
 4.4.3.3מהלך הבדיקה יכלול את הפעילויות הבאות:
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א.
ב.
ג.

ביצוע בדיקות סטטיות כנדרש בסעיף  4.4.2לעיל
ביצוע  3ריצות לבדיקת דיוק ציוד ה  DMIכנדרש בסעיף  4.4.2לעיל
ביצוע  15ריצות לבדיקת דיוק ערכי פרופיל הגבהים ממכשיר המפ"א

 4.4.3.4חישוב הדירות מדידת הגבהים ( )Repeatabilityנבחנת בעזרת  Cross Correlationשל
תוצאות הפרופיל המתקבלות מעשר המדידות החוזרות עבור כל גשש גובה בכל צד של רכב
הסקירה ,המבוצעות לאורך קו פרופיל הייחוס ,וזאת כמפורט בתקן . AASHTO R 56-14
ערך ההתאמה הממוצע הדרוש גדול מ.92% -
 4.4.3.5נכונות מדידת הגבהים ( )Accuracyנבחנת ע"י חישוב בשיטת  Cross Correlationהמדודים
באמצעות ה-מפ"א בהשוואה לפרופיל הייחוס עבור כל גשש בכל צד של רכב הסקירה ,וזאת
כמפורט בתקן  . AASHTO R 56-14ערך הדיוק הממוצע הדרוש גדול מ.90% -
 4.4.3.6נכונות תוצאות  IRI10מדווח ,נבחנות ע"י השוואת תוצאות ישירות מהמערכת (אותן תוצאות
אשר מדווחות לקבלן) אל מול פרופיל הייחוס המסונן והמחושב ל ,IRI10 -בעזרת מבחן
סטטיסטי מתאים ( )ANOVA single factorברמת מובהקות של  ,α = 0.05עבור כל גשש
בכל צד של רכב הסקירה.
 4.4.3.7תהליך אימות המידע:
א.

פרופיל הייחוס עובר תהליך סינון בדומה לתהליך סינון שעובר פרופיל הגבהים הנמדד ע"י
ה-מפ"א בתוכנה המובנת במערכת .הסינון נעשה באמצעות תוכנה נפרדת המקובלת
ומצוינת בתקן  – AASHTO R56שימוש בתוכנת ה.PROVAL -

ב.

יבוצע חיתוך לנתוני המדידה הגולמיים ( )ERD/RSP/IRI10לסנכרון הפרופיל המדוד
אל מול פרופיל הייחוס ,תוך שימוש במסנן מתאים (לדוגמא.)BWHP 60 :

ג.

עיבוד נתונים והפקת דו"ח ( Profiler Certificationשימוש בתוכנת ה .)PROVAL -יש
לעמוד בדרישות נכונות מדידת הגבהים הדירות כמפורט לעיל (סעיף .)4.4.3.4-5

ד.

השוואת ערכי  IRI10מדווחים ,יש לעמוד בדרישות המבחן הסטטיסטי כמפורט לעיל
(סעיף .)4.4.3.6

 4.5דיווח תוצאות המבדקים
הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:
א .פרטי זיהוי של מד הפרופיל האינרציאלי הנבדק.
ב .שם המפעיל של מד הפרופיל האינרציאלי הנבדק.
ג .שם הבוחן מטעם הרשות המוסמכת לבדיקה.
ד .תאריך הבדיקה.
ה .מספר קווי המדידה הנמדדים בו זמנית בהרצה אחת של המכשיר .סוג מסנן הגבהים ,שם
תכנת הסינון.
ו .פרוט כל תוצאות המבחנים הסטטיים :גששי גובה ,גשש המרחק ( ,)DMIמדי תאוצה.GPS ,
ז .דיווח של תוצאות ניתוח המבחנים הדינאמיים.
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דוגמא לדיווח פרטני על כל התוצאות של המבחנים הדינאמיים ,פלט המדידה והחישוב מובא בנספח ה'.

 4.6בדיקות במהלך תקופת ההסמכה
4.6.1

4.6.2

4.6.3

לאחר מתן אישור ההסמכה הראשונה לספקי מדידות גליות באמצעות מד-פרופיל אינרציאלי
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 הספק.
אגף הבטחת האיכות של החברה באמצעות הממונה הבטחת איכות אחזקה ירכז את נתוני בקרת
האיכות ,הבטחת האיכות והבדיקות המתבצעות בפרויקטים של החברה באמצעות עיבוד דיווחי
מעבדות בקרת האיכות ודיווחי מנהלי הפרויקטים בנושאי אי ההתאמות .נתוני בקרת האיכות
והבדיקות אשר ימסרו ע"י הספק מדידת גליות יסייעו בבניית הערכת הספק במהלך תקופת
ההסמכה.
במקרים בהם תמצאנה חריגות חוזרות בטיב השירותים המסופקים בפרויקטים של החברה
הבאים לידי ביטוי בדיווחים על אי ההתאמות מהפרויקטים ,רשאי מנהל מחלקת מפרטים
וסטנדרטיזציה של החברה להתנות את המשך הליך ההסמכה ביישום תכנית פיקוח מיוחדת
לתקופה שתיקבע ע"י הממונה הסמכות ספקים וקבלנים של החברה ו/או אף לביטולה המוחלט
של ההסמכה.

4.6.4

באחריות הספק פעמיים בשנה לבצע מבדק לצורך בדיקת תקינות הציוד הטכני ,כגון :מדדי
הגובה ,מדדי המרחק ,מדדי התאוצה וה ,GPS -וזאת על מנת לבדוק את תקינותם בהתאם
למצוין בנוהל זה (סעיף  -4.4.2אימות כיול הציוד).
נציגי חב' נתיבי ישראל רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להיות נוכחים במהלך הליך
ההסמכה.

 .5פרק משנה חמישי  :קבלת תעודת הסמכה
 5.1אישור מד פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע מדידת גליות בפרויקטים של חברת נתיבי ישראל.
5.1.1

בתום מבדק הסמכה המבקש יקבל אישור מד פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע מדידת גליות
(ראה דוגמא בנספח ז') מהבודק המוסמך מטעם חב' נתיבי ישראל.

 5.1.2המבקש יקבל אישור מד פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע מדידת גליות רק כאשר המערכת
אשר נבדקה תעמוד בכל הדרישות של נוהל ההסמכה למדידת גליות בכבישי חב' נתיבי ישראל
ולא נמצאו ליקויים בעת מבדק ההסמכה.
 5.2קבלת תעודת הסמכה לביצוע מדידת גליות בפרויקטים של חברת נתיבי ישראל
 5.2.1המבקש יקבל תעודת הסמכה כספק למדידות גליות באמצעות מד-פרופיל אינרציאלי רק לאחר
קבלת אישור מד פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע מדידת גליות.
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5.2.2

המבקש יקבל תעודת הסמכה מאושרת ע"י מנכ"ל החברה ומנהל אגף הבטחת איכות לתקופה
של שנה ובה מפורטים פרטי הציוד (מס' רישוי רכב ,דגם מד-גליות אינרציאלי ,ושם היצרן )
ופרטי מפעילי הציוד (שם ומס' ת.ז) (ראה דוגמא בנספח ח').
הציון הסופי המשוקלל שיינתן ע"י הבודק המוסמך יהווה את המדד לקבלת ההסמכה הראשונה
או חידוש ההסמכה המתמשכת לפי הפירוט הבא:

ציון
תקין
לא תקין

משמעות
קבלת הסמכה ראשונה שתוקפה לשנה לכל היותר
נכשל במבדק ההסמכה -ניתן לבצע מבדק חוזר בתשלום נוסף לצורך המשך
ההסמכה.

 .6פרק משנה שישי :סמכויות ואחריות ליישום נוהל ההסמכה בחב' נתיבי ישראל
 6.1סמכויות
 6.1.1יישום ומימוש הנוהל
א .מינוי בודקים -מנהל אגף הבטחת איכות.
ב .הפעלת תהליך הבקרה וההסמכה -ממונה הסמכות ספקים וקבלנים..
ג .הפעלה מקצועית של תהליך הבקרה וההסמכה  -ממונה הסמכות ספקים וקבלנים.
 6.1.2סמכויות של ממונה הסמכות ספקים וקבלנים
מוסמך לבדוק ,לאשר ,לבטל ולטפל בכל הפעולות הנדרשות לאישור או פסילת בקשות המבקש.

 6.2אחריות
 6.2.1אחריות מקצועית
ממונה הסמכות ספקים וקבלנים של החברה:
א .מענה לפניות הספקים  /המבקשים בקשר לקבלת בקשה להסמכה והדיון בה;
ב .אחראי על קיום קשר שוטף עם המבקש בקשר לקבלת הבקשה ,ביצוע מבדקי הסמכה וכו'.
ג .אחראי על בדיקת מסמכי ההצעה ומתן חוות דעת במקרה ונושא ההצעה הינו בתחום התמחותו.
ד .אחראי על קבלת תיק בקשת הסמכה ועל קבלת תשלום.
ה .אחריות להנפיק תעודת הסמכה ראשונה וכן מתמשכת בתיאום עם מנהל אגף הבטחת איכות או על
מתן הודעה למבקש על אי אישורו.
ו .אחריות על מעקב שוטף אחר תפקוד הספק /המבקש שעבר הסמכה ראשונה ו/או מתמשכת;
ז .אחריות על העברה ועדכון של מאגר ספקי מדידות גליות באמצעות מד-פרופיל אינרציאלי
מאושרים למאגר המידע של החברה.
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 6.2.2אחריות מנהלית
אחריות אדמיניסטרטיבית – אגף הבטחת איכות:
אחריות על הפעלה אדמיניסטרטיבית של תהליך הבקרה להסמכה ,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.
 6.2.3אחריות מקצועית –מנהל מחלקת מנ"א (מערכת ניהול ואחזקה)
לתכנון ובקרת תכניות האחזקה.
 6.2.4אחריות של בודק מוסמך מטעם החברה
א .אחראי על בדיקת תיק הבקשה ומתן המלצה לאחר הבדיקה.
ב.

אחראי על ביצוע מבדקי ההסמכה ניתוח הוצאות המבדק ומתן המלצה עבור הסמכת
המבקש/הספק.

ג.

אחראי על מתן חוות דעת /המלצה בדבר הסמכת הספק.

 6.3שלילת ההסמכה
א .אחריות מנהלית ומקצועית – מנהל אגף הבטחת איכות.
ב .מובהר בזאת כי שלילת הסמכה תבוצע כהחלטה של וועדת הסמכות של החברה במקרים של
דיווח ליקויים מקצועיים בתפקוד המבקש .אי עמידה בדרישות הסף של נוהל זה מאפשרת
שלילת הסמכה מידית על ידי מנהל אגף הבטחת איכות.
תקופת שלילת ההסמכה במקרה של דיווח ליקוי מקצועי תיקבע בוועדת הסמכות.

 6.4אחריות של המבקש/הספק
 6.4.1אחראי על אספקת כל המידע הנדרש ,במלואו ובמדויק ,באמצעות הטפסים הנזכרים
בנוהל זה וכן עפ"י בקשת הבודק המוסמך.
 6.4.2אחראי על הגשת כל מסמכי הבקשה (רישום ,תיק הבקשה ,וכו') ועל ביצוע התשלום עבור
תהליך ההסמכה.
 6.4.3אחראי על ביצוע בדיקות תקופתיות של המערכת על פי מפרט טכני של היצרן על חשבון
המבקש ומעקב שוטף אחר ביצועה.
 6.4.4בכל שינוי או עדכון של נוהל זה ו/או של התקנות ו/או התקנים ו/או החוקים המוזכרים
בו ו/או הכרוכים בביצועו יהא המבקש אחראי להודיע לחברה על כל אי התאמה בין
השינויים לבין ההסמכות ו/או האישורים ו/או היכולות המקצועיות ו/או האיכויות של
עובדי הקבלן ו/או ספק ו/או ציוד ההתקנה לביצוע העבודות.
 6.4.5אחראי על הזמנה ותשלום עבור פקחים וצוותי הבטחה לצורך ביצוע מבדקי הסמכה לפי
ההיתר עבודה למבדק.
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נספח א'

דוגמא של טופס הרשמה להסמכת
ספקי מדידות גליות

מהדורה שישית

ספטמבר 2018
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טופס הרשמה להסמכת ספקי מדידת גליות
 1סדר הרשמה
א .הגשת טופס הרשמה (טופס זה).
הגשה בדוא"ל לבוריס סגל  , boriss@iroads.co.il :טלפון 03-7355766 :
ב .תשלום עפ"י מחירון (סעיף  - )3יש לצרף קבלה לתיק הבקשה
ג .הגשת תיק בקשה  -עפ"י בנוהל הסמכה (רק בהסמכה ראשונה).
הגשה ב 2-העתקים בדואר/ידני במשרדי חברת נתיבי ישראל  ,לידיי בוריס סגל-ממונה הסמכות ספקים
וקבלנים ,לחדר 452

 2פרטי הספק
שם המבקש :
כתובת למכתבים :
מספר טלפון :
מספר פקס :
ח.פ .של המבקש:
שם איש קשר לנושא ההסמכה :
טלפון סלולארי :
דואר אלקטרוני :
מספר ספק בנתיבי ישראל :
הסמכה ראשונה/מתמשכת/מבדק חוזר:

 3מחירון להסמכת ספקי מדידת גליות
מס'
סעיף
 1דמי רישום -עלות חד פעמית לכל המבקש
הסמכה ראשונה (כולל בדיקות ציוד והוכחת יכולת ) מבדק
2
אחד בשנה ,והסכום לא כולל הכוונה והבטחה
הסמכה מתמשכת (כולל בדיקות ציוד והוכחת יכולת ) מבדק
3
אחד בשנה ,הסכום לא כולל הכוונה והבטחה
מבדק חוזר(.עלות לכל מבדק כולל בדיקות ציוד ) הסכום לא
4
כולל הכוונה והבטחה
תאור הסעיף

סה"כ
עלות
כמות
לתשלום ()₪
הסמכה ()₪
454.0
6,000.00
5,000.00
5,000.00
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 ספקי מדידת גליות.

התשלום בכרטיס אשראי בלבד.
דרך ב'( :הגעה פיסית למשרדי חברת נתיבי ישראל)
במשרדי מעצ אצל הגב' איריס שבתאי-חטיבת כספים (חדר  )244טלפון 03-7355758 :
בימים א'-ה',בין השעות 10:00-12:00
התשלום באמצעות צ'יק מזומן בלבד.
תאריך רישום:
שם ותפקיד ממלא הטופס:

שם הספק:
חתימה:
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ב'

רשימה ופירוט המסמכים
הנדרשים בתיק בקשה להסמכה
ראשונה של ספקי מדידות גליות
מהדורה שישית

ספטמבר 2018
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לנוחות המבקש מפורטים בטבלה דלהלן מסמכים הנדרשים:
מסמכים נלווים נדרשים

סוג
שם המבקש  /הספק
מנהלי החברה של המבקש (יש לציין שם,
תפקיד)
נספח א' -טופס הרשמה להסמכת ספקי
מדידות גליות באמצעות מד-פרופיל
אינרציאלי ,תשלום עבור הסמכה ראשונה
הסמכת מערכת ניהול האיכות

יש לצרף עותק של תעודת הסמכה לת"י ISO 9001:
 2015/2008של המבקש בתחום העיסוק שבתחום
ההסמכה בתוקף

להוכחת ניסיון יש לצרף פרופיל חברה ורשימת פרויקטים
ניסיון מקצועי של המבקש בתחום ההסמכה שבוצעו בשנתיים האחרונות בתחום סקרי דרך (גליות,
)PAVER ,FWD
מיומנות מפעילי המערכת:
יש לצרף קו"ח ,תעודת הסמכה מהיצרן ,מסמכי הכשרה
א .בעל תעודת הסמכה של יצרן על הכשרתו מקצועית ואישור מרו"ח כי מפעיל המערכת מועסק אצלו
נכון ליום האחרון שנקבע להגשת מסמכי הבקשה
המקצועית בהפעלת המערכת
יש לצרף :
א .אישור רו"ח על בעלות המבקש על ציוד אינרציאלי
למדידת גליות,

פרטי ציוד אינרציאלי למדידת גליות
אורכית

ב .רישיונות של הציוד בתוקף,

א .קיום ספר טיפולי אחזקה של הציוד
הייעודי ,רכב ומערכת למדידת גליות

ג .מפרט טכני של מערכת המדידה הכולל את הוראות
הכיול/אימות של היצרן והמדריך להפעלת המערכת,
ד .הצהרת האיכות של היצרן על עמידת המערכת בתקני
, AASHTO
ה .תעודות כיול של היצרן למערכת

מכשיר GPS

דיווח תוצאות כיול ציוד GPS

עותק של נוהל הסמכה לספקי מדידת גליות באמצעות מד-
נוהל הסמכה לספקי מדידת גליות
באמצעות מד-פרופיל אינרציאלי (במהדורה פרופיל אינרציאלי חתום על כל עמוד ע"י מורשה החתימה
של המבקש .הנוהל יוגש רק בהסמכה ראשונה.
עדכנית)
התכנות להפעלה בסביבות עבודה מקובלות
במערכות מחשוב חיצוניות
שם המבקש/הספק__________________________________________________ :
שם מורשה חתימה כנציג המבקש/הספק______________________________________ :
חתימה וחותמת  ________________________ :תאריך ___________/________/______ :
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ג'

מדריך התכוננות למבדק הסמכה
למד פרופיל אינרציאלי/גליות

מהדורה שישית

ספטמבר 2018
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מדריך התכוננות למבדק הסמכה למד פרופיל אינרציאלי/גליות
הבדיקות הבאות מומלצות לביצוע ע"י מפעילי כלי המדידה לאיסוף נתוני גליות .מומלץ לבצע פעולות אלו
עד להשלמת כל הסעיפים בהצלחה טרם מבדק ההסמכה.

 .1בדיקות טכניות לציוד:


מד תאוצה  /אקסלרומטרים:
יש לבצע בדיקת תקינות לאקסלרומטרים ע"י נענוע הרכב תוך כדי בחינה של תוצאות החיווי בממשק
המפעיל לערכים תקינים.



מד מרחק :DMI /

יש לבצע איפוס למכשיר ה DMI -הקיים ברכב ולבצע מדידת מרחק מדויקת אל מול מרחק ידוע ,אשר
נמדד בעזרת גלגלת מדידה באופן ידני .על הדיוק לא לחרוג מ.0.1% -


לייזרים:
יש לוודא כי קורת הלייזרים מאוזנת וישרה ,מרחק מדדי הלייזר מפגוש הרכב זהה.
יש לוודא קיום ציוד נדרש לביצוע כיול מדדי גובה לפי הוראות היצרן ,וביצוע הכיול לפי הנחיות היצרן .על
הדיוק לא לחרוג מ ±0.3 -מ"מ.



:GPS

כפי הנדרש בנוהל (נספח ו') ,יש לבצע כיול למכשיר מול  3נקודות עדכניות ממפ"י ,עד למועד המבדק
ולספקם כקובץ  PDFלחב' נתיבי ישראל.


נתונים וציוד:
 יש לוודא שהמערכת בעלת יכולת מדידה של הפרופיל האורכי בתדירות של מקסימום  5ס"מ במהירות
השיוט המקסימלית .יש לוודא כי המערכת מסוגלת ליצור קבצי פלט בפורמט .IRI10 ,RSP ,ERD
במהלך מבדק ההסמכה יהיה על מפעילי המערכת לספק מידע לגבי הפילטרים השונים בהם עושה
המערכת שימוש.
 יש לוודא כי הצוות המפעיל (מינימום  2אנשים) מצויד בווסטים כתומים הנדרשים ממפעילי ציוד
המבצעים עבודות עבור חברת נתיבי ישראל.
 יש לוודא קיום וסטים זוהרים וצ'קלקה (אור צהוב מהבהב) על גבי הרכב בזמן העבודה.

 .2קבלת היתר לביצוע מבדק הסמכה ,תיאום שירות של צוותי אבטחה ופקחי תנועה:
על מנת לקבל היתר עבודה (תאום שבועיים לפני המבדק וכל ההוצאות על חשבון הספק) יש לשלוח את בקשה
במייל אל מר יוסי מילשטיין  , YosefM@iroads.co.ilטלפון ,04-6508757 :ובנוסף יש לפנות למרחב צפון.

הערה :מסמך זה אינו מחליף את הנוהל ,במידה וישנה סתירה בין מסמך זה לבין הנוהל ,הנוהל
הוא זה שקובע.
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ד'

רשימת תיוג למבדק מד פרופיל
אינרציאלי (גליות)
מהדורה שישית

ספטמבר 2018
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ה'

דוגמא לדיווח תוצאות המבחנים
הדינאמיים ,פלט המדידה
והחישוב מובא

מהדורה שישית

ספטמבר 2018
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פלט תוצאות ניתוח בהתאם לדרישות AASHTO R56
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ו'

דרישות לשימוש במכשיר GPS
ואימות דיוק לציוד GPS

מהדורה שישית

ספטמבר 2018
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על גבי הרכב תותקן מערכת ( GPSמערכת מיקום לוויינית
 )systemברמת דיוק תת-מטרית.
ביצוע מדידות מיקום באמצעות מכשיר Differential/Global ( DGPS/GPS
:)Positioning System

א.

Global Positioning

ב.

.i

מדידות מיקום באמצעות מכשיר  GPSעם דיוק תת-מטרי ידרשו במהלך המדידות

.ii

הרציפות והמידע אודות מיקום רכב הסקירה יתועד בקובץ נתונים.
המכשיר יותקן ברכב הבדיקה ,ויהיה מסוגל לבצע מדידות תוך כדי תנועה ולהעביר

.iii

אוטומטית את נתוני המיקום המתקבלים למחשב.
נדרש חיווי בממשק המפעיל ברכב (ע"י נורה ו/או ציון קואורדינאטות).

ג .מפרט:
ציוד GPS
נתון לאיסוף:

קואורדינאטות מיקום בתלת מימד (נתוני מיקום אופקי  North, Eastingונתוני גובה
ברשת ישראל החדשה.

תדירות ביצוע
הבדיקה:

רציף .לפחות .1Hrz

שיטת הסקירה:

המכשיר יותקן ברכב/י הבדיקה .יהיה מסוגל לבצע מדידות תוך כדי תנועה ולהעביר
אוטומטית את נתוני המיקום המתקבלים למחשב הקולט את שאר נתוני המדידות.

ציוד סקירה דרוש:

ציוד איכון מיקום מבוסס לוויינים רשת צבא אמריקאי  GPS / DGPSו/או
.EGNOS
הציוד יהיה בעל יכולת תיקון קריאות ולחברה יהיה חוזה שירות שנתי לצורך כך.
יש להצהיר בדו"ח על שם נותן השירות לתיקון הדיפרנציאלי ( OmniStarוכו')

נתונים להגשה:

מיקום רכב הסקירה בפורמט של  )World Geodetic System 84( WGS84ברשת
ישראל החדשה .המידע שיוגש ילווה בחתימת מיקום של הבדיקה (.)GPS

אמינות תוצאות
והסטיות המותרות :רמת דיוק נדרשת  1.0 -/+מטר <=( RMSתת מטרי)
א .דרושה הוכחת יכולת מקדימה למכשיר ה  GPSלפני ביצוע המבדק ההסמכה.
ב .לצורך הוכחת יכולת המקדימה ,דרושות מדידות של  3נקודות לפחות ,ב 3 -אתרים
שונים שהמיקום המדויק שלהם ידוע על פי נתוני אגף המדידות של מדינת ישראל
(מפ"י) .ראה נספח להלן.
הוכחת יכולת:

ג .יבוצעו לפחות  10קריאות עבור כל נקודה.
ד .המדידות ילוו בצילומים ,וחתימת תאריך הבדיקה.
ה .מדידות אלו יבוצעו בסמוך למבדק ההסמכה בטווח זמן של שבוע ימים (או בכל טווח
זמן אחר אשר יאושר ע"י חב' נתיבי ישראל) לפני מועד קיום המבדק.
ו .במהלך הביצוע נדרש חיווי בממשק המפעיל ברכב (ע"י נורה ו/או ציון
קואורדינאטות).

דרישות נוספות:

נתוני מדידות האימות מהוכחת היכולת למכשיר יועברו בפורמט  PDFלחב' נתיבי
ישראל בסמוך למועד המבדק השנתי.
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קבלת נקודות ידועות ממרכז למיפוי ישראל
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הגעה לאתר ,מיקום אנטנת  GPSבנקודה הרצויה:

רשימת בהפרשי זמן קבועים ( 5דקות) של  10תוצאות מיקוםX,Y :
(מתוקנות):

נדרש להגיש דו"ח הכולל הצגה טבלאית (כמפורט לעיל) וחישוב המאמת כי סטייה מנקודה ידועה
.RMS<1.0 meter
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ז'

דוגמא של טופס אישור מד
פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע
מדידת גליות בפרויקטים
של חברת נתיבי ישראל

מהדורה שישית
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תאריךXX / XX / XXXX :

לכבוד:
ממונה הסמכות ספקים וקבלנים ,אגף הבטחת איכות

הנדון :אישור מד פרופיל אינרציאלי (מפ"א) לביצוע מדידת גליות בפרויקטים
של חברת נתיבי ישראל.

מכשיר מפ"א אשר נמצא ברשות חברת " " XXXXXXXנבדק ועבר בהצלחה מבחן הסמכה (אימות הכיול) למדידת גליות
בפרויקטים של חברת נתיבי ישראל .לפי נוהל ההסמכה החברה הנ"ל מאושרת לביצוע מדידות כנדון עד לתאריך /XXXX
.XX /XX

מדידת הגליות בוצעה בהתאם לדרישות מפרט חברת נתיבי ישראל למדידת גליות והתנאים המפורטים
בנספח א' של האישור הזה.

בברכה
הבודק המוסמך מטעם חב' נתיבי ישראל
חתימה _________

העתקים:
 מנהל אגף ה"א ,חב' נתיבי ישראל
 מנהל מחלקת מנ"א ,אגף ,תכנון ובקרת תכניות עבודה ,חב' נתיבי ישראל
 מנהל תחום מנ"א ,תכנון ובקרת תכניות עבודה  ,חב' נתיבי ישראל
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נוהלי הסמכה למוצרים ולעבודות
בנושאי סלילה וגישור

נספח ח'

דוגמא של תעודת הסמכה

מהדורה שישית
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