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 הקדמה 1

 סקירה כללית  1.1

כל כיוון לשני נתיבים לכיוון צפון ושני  ללירושלים יורחב מנתיב אחד   60כביש   1.1.1
נתיבים לכיוון דרום על מנת להקל את גודש התנועה בשעות השיא ולשפר את צירי  

פרויקט זה ידרוש בניית שתי מנהרות חדשות  . מכיוון דרום התחבורה לתוך העיר
דרום לכיוון  בכביש  חדש  צפונה  . וגשר  עבודותבכביש  של    יעשו  וחידוש  שיקום 

 הכביש הקיים ובניית מערכות חדשות. 

לכיוון דרום נתיב שלישי    במסלול להוסיף מתכוון  מטעם המזמיןמי או ו/המזמין  1.1.2
נתיב זה אמור  (. מ"נת)שיפעל כנתיב תנועה מועדפת  יזית מייתר הנתיבים  פמופרד  

לתוך ירושלים וממנה בשעות השיא של הבוקר   60להקל את גודש התנועה בכביש  
 . וכן לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית, ואחר הצהריים

נתיב  "הנת 1.1.3 יהיה  בשעות  , "כפול"מ  התנועה  זרימת  בהיפוך  התומך  כזה  כלומר 
את התנועה לכיוון  כך למשל בשעות הבוקר ניתן יהיה להזרים בו  , שונות של היום

השימוש בנתיב יוגבל לכלי רכב מורשים  . ערב לכיוון דרום/ובשעות הצהריים, צפון
מסלול  )  למחסום המנהרות בדרום  בצפון  מ יפעל בין מחלף רוזמרין"הנת. בלבד
 '.כפי שמוצג בנספח א( מ"ק 5.0 של כ

ממ   אוו/המזמין   1.1.4 המזמיןי  מומחה    טעם  קבלן  ה")ימנה    , תכנוןל( "הקבלן להלן 
ויישום של הנת,הכנת תכנית הדרכות,  , ביצוע , כמו כן שומר המזמין  מ "פיתוח 

הקבלן יספק את תשתית מערכות בקרת  . אופציה לתחזוקה ותפעול של הנת"מ
  הקצה, אבזרי בטיחות,   י הדרכות, אלמנטיה,  החומרות, (ITS) התנועה התבוניות

וביצוע והפעלה    וכול הדרוש להשלמת תכנוןמ  "התוכנות הדרושות לתפעול הנת
 '(. מ מתחלף "מערך נת )' מלאה של הנת"מ 

הנת 1.1.5 יתמוך  "מערך  הבטיחות  בתפעולמ  לשיפור  ו, הנתיב  של  יעילות  ה האמינות 
 : לרבות אך לא רק, התחבורהדרכי 

 בטיחות ניטור ובדיקות , תמיכה בתהליכי תפעול של חדר בקרה (א

 בקרה והפעלה של ציוד מערכות בקרת תנועה תבוניות  (ב

 מ על אירועים בנתיב "התרעת מפעילי נת  (ג

 בזמן אמת  60  כביש מ"נת משתמשית  הכוונ, מ"אספקת מידע על הנת  (ד

 בנתיב  השימוש באכיפת תמיכה (ה

התהליכים הקשורים לתפעול  עקרונות  את    פיתח  מנה"פ מטעם המזמיןו המזמין   1.1.6
הנת  של  ז'   מ"שוטף  יספק  . 2מסמך  או  הקבלן  המזמין ללמזמין  מטעם    מנה"פ 

המתווה את אופן ההפעלה המיועד של    1(ConOps)  מפורט   מסמך תפיסת תפעול 
 . מ"הנת

פעול  החיבורים למערכות והת   י מכרז זה התבססו כיבמסמכהתכנון וההכנות ש 1.1.7
,  ירושלים )מנת"י( של כל המערכות וכן הנת"מ יהיו על ידי מרכז ניהול תחבורה  

פעול יהיו  לקבוע כי כל המערכות והת  עם זאת המזמין שומר לעצמו את הזכות
   . ללא כל תוספת תשלום מחוברים לנתיבי ישראל )נת"י(

 (מערכות בקרת תחבורה תבוניות) ITSתכולת עבודות  1.2

יהיה אחראי ל 1.2.1  הדרכה,   ,הפעלה, בדיקה, התקנה, הקצאה, מפורט  תכנוןהקבלן 
.  מ"מ הדרושות להפעלת הנת "הגדרת תצורה ותחזוקה של מערכות הנת, אישור
 : המערכות הבאות, בין היתר, לרבות

 

 תפיסת התפעול   -( מ"נת) ף נתיב תחבורה מועד 60ציר  1
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ידי הצגת הכוונה  -מ על"שיספקו בקרה על הנת( LCS)תמרורי בקרת נתיבים   •
 . מ על גשר שילוט עילי"דינמית למשתמשי הנת 

כביש   • למשתמשי  אסטרטגי  מידע  שיציגו  מתחלפים  תנועה  בנוגע  מסרי 
 . מ"להפעלת הנת

מ  "מערכת זיהוי אירועים המאפשרת זיהוי מידי של תקריות ואירועים בנת  •
 . לשיפור בטיחות הנסיעה בנתיב ותמיכה בתהליכי תגובה לאירועים

סגור   • במעגל  טלוויזיה  ב( CCTV)מצלמות  הנתיב  למפעיל    מנת"י שיספקו 
 . מ עם נתונים ויזואליים בזמן אמת"כיסוי מלא של הנת 

רכב  זיה • כלי  רכב )וי  לוחיות  של  אוטומטי  זיהוי  מצלמות  באמצעות  ( למשל 
הנת אל  רכב  כלי  של  והיציאה  הכניסה  בטיחות"לניטור  לצורכי  וממנו  , מ 

על הקבלן לספק את    .ולזיהוי כלי רכב לצורך אכיפת הוראות השימוש בנתיב
 המצלמות החדישות ביותר בשוק במועד של תחילת הפעלת הנת"מ. 

 .מ "שייצרו תיחום ברור של הנת( IRS)כמים סמני כביש ח •

לכיוון   60מ שיאפשרו בקרה על הגישה לנתיב ממסלולי כביש  "שערי גישה לנת  •
 .דרום/צפון

כניסה   • נקודת  בכל  רכב  לכלי  מילוט  שיאפשרו   /מחסומי  יציאה מהמנהרה 
צפון ודרום במקרה של אירוע או תקרית   60לרכבים לעבור בין נתיבי כביש  

או לצורך מעבר של הולכי רגל לאזורי המילוט  , מ "המחייבים חצייה של הנת 
 . במנהרות

 . 60מ וכביש "שילוט סטטי שיספק הכוונה ומידע למשתמשי הנת •

ניתוב, ארונות • ותיעול, כבלים, קופסאות  הולכה  תשתית  , מערכת  מערכת 
 . מ"שתתמוך בחיבורים השונים של מערך הנת

בי • שתחבר  תקשורת  רשתות  מערכת  מערכת  של  השונים  של  המרכיבים  ן 
 . מנת"ימ ובינה לבין המערכות של "הנת

במקרה של    UPS  רשת אספקת חשמל שתספק חשמל לכל הציוד ויכולת גיבוי •
 . הפסקת חשמל

מ להפעלה וניטור של הנתיב ולהגדרת התצורה של הציוד האמור  "מערך נת •
 . מנת"ימ

מ הנדרש להקמה  "מערך הנתלמתווה כללי    ותמספק'( נספח א)  עקרוניות  תכניות 1.2.2
מפורט סופי שיכלול את    תכנוןהקבלן יהיה אחראי להגדרת  . ותפעול של הנתיב

 . הציוד הספציפי והאינטגרציה הנדרשת

 היקף העבודותתחום ו   1.3

 :מ"מערך נתתידרש הפעלה של  1.3.1

 '(כפי שמוצג בנספח א)לכל אורך הנתיב  •

 דרום לפי הצורך /לכיוון צפון 60על נתיבי כביש  •
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 מנת"י במרכז הבקרה של  •

 .פינוי רכבים/במונחים של תקשורת עם צוות סיור, באתר עצמו •

 עתידיים ITSשיקולי  1.4

הנת  1.4.1 לגמישו מ  "מערך  אירועים  לצורך  ת  נדרש  במהלך  בהזרמת התנועה  תמיכה 
או אירועים בלתי  ( לכיוון צפון 60כגון עבודות תחזוקה במנהרת כביש )מתוכננים 
כמו כן    .60המשפיעים על זרימת התנועה בכביש  ( כמו תאונות דרכים)מתוכננים  

ע"י המזמין    יאושר/עליו להיות בתאום עם נוהל סגירת המנהרות שנכתב ואושר
, בתכנון מערכות התחבורה התבוניות מו.  עפ מטעם המזמין ו/או מי מט "או מנהו/

   .הפעלה גמישה של הנתיבשיאפשרו יכניס הקבלן אפשרות לעדכונים עתידיים 

לצורך  , מ לתוך מרכז העיר ירושלים"קיימת אפשרות להרחבה עתידית של הנת  1.4.2
 . מ נוספים של כביש"ק 10-מ יכולת לתמוך ב"מערך הנת לידרש ת כך

 תאימות לתקנים  1.5

יספק   1.5.1 המזמין הקבלן  מטעם  מנה"פ  או  הנת  למזמין  מערכת  בהתאם  "את  מ 
כל התקנים הישראלים ובמדיה ואין  לדרישותיהם ובאופן העולה בקנה אחד עם  

 : ובכלל זה, אירופאיים רלוונטייםהתקנים תקינה ישראלית בנושא ספציפי לפי ה

 ישראלים למערכות כביש ומנהרו  תכנוןתקני  •

 תקנים ישראלים להתקני חשמל בכבישים מהירים ובמנהרות  •

בהדורה    מתחלפים תנועה מסרי באמצעות בדרכים לשילוט טכני מפרט •
 אחרונה  

 EN 1317 (EU)תקן בטיחות אירופי  •

 ו EC (EU ,)/2004/54 דרישות דירקטיבה אירופאית •

 (.בריטניה ) BD 78/99דרישות  •

הכולל     AIP (Approval In Principal)הקבלן יגיש למזמין לאישור דוח ראשוני   1.5.2
הנת"מ   את  לתכנן  מתכונן  הוא  תקנים  איזה  בסיס  ועל  התכנון  הנחות  את 

 והמערכות שלו. 

 מסמכים נלווים  1.6

 :  תכנון וביצוע הנת"מל המסמכים הבאים קשורים  1.6.1

 .תפעולהתפיסת עקרוניות לתכניות  למסמך זה נספח א'  •

כתב כמויות    –כתב כמויות, נמצא בסיפא של במסמך ד'    –למסמך זהנספח ב'   •
   כללי של המכרז הנדון.

יובהר כי כתב הכמויות לתשלום המצורף לנת"מ המתחלף הינם עקרוניות  
והפרוט שבסעיפים אינו מכסה באופן מלא את כל העבודות הדרושות לשם 
הכמויות   בכתב  המחירים  כי  לקחת  הקבלן  על  זאת  עם  הנת"מ,  הפעלת 

לים בין היתר את כול אותן עבודות שלא פורטו במפורש בכתב הכמויות  כול
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משמ  זה  כמויות  כתב  כתב    שוכי  כמשמעות  ולא  לתשלום  דרך"  כ"אבני 
הכמויות הרגיל וכי התשלום הכללי הינו סופי פאושלי לכל עבודות התכנון 

 הביצוע וההפעלה של הנת"מ התחלף בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 
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, תכנון  תפיסת התפעול -( מ"נת)נתיב תחבורה מועדפת   60  ישכב   -  2מסמך ז' •
 ביצוע והפעלה 

 

 מקרי יחוס בעולם –נספח א'  •

 

 תרשימים של תרחישי תפעול  -נספח ב'  •

 

 סטנדרטים והנחיות –נספח ג'  •
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 הבדיקה והאישור  מפורט ותהליך תכנון

 מפורט   תכנוןפיתוח   1.7

למזמין או מנה"פ  מ ויגיש אותו  "מפורט של מערכת הנת  תכנוןהקבלן יפתח ויספק   1.7.1
 .  הבדיקה והאישורתהליך בכפוף ל מטעם המזמין

לשלבים    בהתאםמתחלף  מ  "המפורט של מערכת הנת  תכנוןהקבלן ישלים את ה 1.7.2
 : הבאים

של   .ה.עמצ  חודש  –  1שלב   • חיים  קורות  הנת"מ    העברת  של  יועץ/מתכנן 
ו/או מי מטעמו.מטעם  המתחלף   על היועץ/ מתכנן    הקבלן לאישור המזמין 

שנה לפחות ניסיון של נתיבי תחבורה ציבוריים, ידע בתקינה    20להיות בעל  
 ישראלית ובינלאומית. 

 AIP חודשים( מצ.ה.ע השלמת תכנון ראשוני ומסמך    2חודשיים )  –  2שלב   •
(Approval In Principal)    .לאישור המזמין ו/או מנהל הפרויקט 

ת  של תפיס  מפורט  תכנוןחודשים מצ.ה.ע. ישלים הקבלן    (4)ארבע   – 3שלב   •
ארכיטקטורה של המערכת  , המוצע  תכנוןהכולל סקירה כללית של ה  התפעול  

 ITS-ביצוע סקר של טכנולוגיות ה,  המוצעת ואפשרויות פוטנציאליות אחרות
החשמל בתשתיות  התומכות  והמתוכננות  והמבנים  , הקיימות  התקשורת 

על מנת להעריך את  (, תאורהחשמל ועמודי  , מגדלי תקשורת, גשרי שילוט)
  . המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןלבחירת    מ"התאמתן לשילוב במערך הנת

של    םמספורואת    רשימת אביזרים, מישקלם מיקומם  הקבלן יעבירכמו כן  
בציוד הנתאביזרים  כל ה בקלות "הכלולים  לזהותם  יהיה  שניתן  מנת  על    מ 

כביש   של  הציוד  יתר  עם  ישלים הקבלן    ,60ותאם את מספר  כן  הכנת  כמו 
כולל   ומיקום  רשימת  תכנית בקרת איכות  חלופיים כמויות שלהן  אביזרים 

בנוסף ישלים הקבלן בדיקה של כל התשתיות שתוכננו והוכנו על ידי  ן.  נ אחסו
תאום  המזמ להשלים  הקבלן  על  המתחלף,  הנת"מ  והפעלת  ביצוע  לצורך  ין 

האביזרים   כל  של  מול    להפעלתומיקום  הפעלתו  לצורך  המתחלף  הנת"מ 
תשתיות".  "הכנת  הראשיים  מול    הקבלנים  לתאם  יהיה  הקבלן  על  בנוסף 

הקבלנים הראשיים את התכנון המפורט של גשרי השילוט )שיבוצעו על ידי  
הראשיים( ולתחזוקה    הקבלנים  להפעלה  הדרושים  אביזרים  מיקום  לצורך 
יהיה על הקבלן להשלים  של הנת"מ המתחלף כי בנוסף לאמור לעיל  , יתכן 

לתכנון   בהתאם  הנת"מ  הפעלת  לצורך  שילוט  גשרי  מספר  ולבצע  ולתכנן 
 המפורט של המנ"מ. 

פונקציונלי מפורט    תכנון יועבר   צ.ה.ע,חודשים ממועד( 6)  ישהתוך ש - 4שלב   •
הפונקציונלי יכלול את הטיוטה הראשונה    תכנוןה.  מתחלף  מ"של מערכת הנת

המערכת דרישות  קטלוג  ביצוע    יסכמת   תכנון, של  ושיטות  המערכת   /של 
תוכניות אינטגרציה עבור כל המערכות וכל פריטי הציוד והמבנים הקיימים  

 לאישור המזמין   של צד שלישי

המפורט הסופי    תכנוןיוגש ה, צ.ה.עחודשים ממועד  ( 9)  תשעהתוך   - 5שלב    •
תוכנית אינטגרציה של בדיקות קבלה לכשירות  ,  ובכלל זה, מ"הנת  ךשל מער

שוטף לתפעול  סגור, הציוד  במעגל  הטלוויזיה  מצלמות  כיסוי  של  , תכנון 
בטיחות ביצוע, ביקורת  נלווית  שיטות  תשתית  ומיקומי  סופי  קטלוג  , ציוד 

מערכתא, דרישות אספק, רכיטקטורת  לביצוע  תוכנית  זמנים  ולוח  ציוד  ות 
 מזמין. לאישור ה ,מפורט

  "מ לנתתכנון מפרוט    חודש ממועד צ.ה.ע על הקבלן להשלים  12תוך    –  5שלב   •
 ואישור על ידי המזמין ו/או מי מטעמו  מאושר  המתחלף כולל דו"ח בטיחות  

, למעט אבזרי הבטיחות המיוחדים של  המתחלף "צלנת   הרשויות "יע תכניות
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יש לקבל אישור לתכנון על ידי הגורמים    –לעניין הרשויות  .  6הנת"מ שבלשלב  
הכלל   מן  יוצא  ללא  מנת"י,    –הבאים  מנהל  תושיה,  אגף  ירושלים  עיריית 

)צבא(, משרד התחבורה  אגף בינוי  משרד הביטחון  כיבוי אש,  משטרת ישראל,  
 , ונתיבי ישראל. )המנהל האזרחי(  בירושלים וביו"ש

של  אישור אבזרי בטיחות    -צ.ה.ע  ממועד    )עשרים וארבע(  חודש  24  –  6שלב   •
   ת משרדי-הביןהנת"מ המתחלף על ידי הועדה 

 מתחלף. ת"מ המוכנות להפעלה "חיה" של הנ  –חודש מצ.ה.ע  36 – 7שלב  •

למזמין או מנה"פ מטעם  יערוך הקבלן ויגיש  , הבדיקה והאישורבכפוף לתהליך   1.7.3
דוח ביקורת בטיחות שיבחן את ההיבטים התכנוניים והפונקציונליים של    המזמין 

הכביש  ,התשתית, המתחלף  מ "הנת  ךמער עם  סגירת  , והאינטגרציה  נוהל 
 . 60המנהרות והגשרים של ציר המנהרות, 

בשפה העברית    נועל ידי הקבלן יוכ   נויוכש  י התכנון )מסמכים ותכניות(החומר   כל 1.7.4
בן  וכן בשפה האנגלית ללא יוצא מן הכלל, השפה שתקבע במקרה של מחלוקת  

 .העברית  השפה  תהאהצדדים 

 הבדיקה והאישורתהליך   1.8

  למזמין או מנה"פ מטעם המזמין יספק הקבלן    הבדיקה והאישורבהתאם לתהליך   1.8.1
להפעלה ולסיום  , לביצוע, לתכנון, את כל המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לניהול

המזמין או מנה"פ  דרישות  'מסמכי הקבלן המזוהים ב, בין היתר, כולל, העבודות
 '.מטעם המזמין

לא יחל הקבלן בביצוע  , ולביצוע  תכנוןבכל הנוגע למסמכי הקבלן הרלוונטיים ל 1.8.2
לפני   ואישור ההגשה    הבדיקה והאישורתקופת    סיוםחלק כלשהו של העבודות 

 ".ידי המזמין ללא הערות-התקבל על"בבחינת  

, ITS-את תשתית ה   או מנה"פ מטעם המזמיןו/המזמין  יבחן  , אישור התכנוןלפני   1.8.3
אותם מתכנן הקבלן    שירותי המידעו תנאי ההדרכות, חדר הבקרהציוד  מערכות  

 לבצע.

  למזמין או מנה"פ מטעם המזמין יגיש הקבלן  , הבדיקה והאישורכחלק מהליך   1.8.4
 .התאימות הנוגעים לעבודותו ם הדרושים  אישוריהאת כל 

 . הקבלןמטעם    ידי המתכנן  -ידי הקבלן יהיה חתום על- שהוגש על  תכנוןכל אישור   1.8.5

ידי המתכנן והקבלן על  - יספק הקבלן אישור בנייה סופי חתום על, בסיום הבנייה 1.8.6
ביחד עם תיק תכניות עדות מלא,    .בעבודות  כנון תאו אלמנט  /כל חלק מאושר ו

תיק בקרת איכות וכל אשר יידרש על ידי מנת"י לצורך קבלת הנת"מ המתחלף  
 לידיו לתפעול. 

לקבלן אישור    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןיחזיר  , תקופת ההערות  סיוםעם   1.8.7
 : קבלה חתום המציין

 "ללא הערות  המזמין ידי -התקבל על" •

 "עם הערות המזמין ידי -התקבל על" •
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 הבדיקה והאישוריישום תהליך  1.9

לתהליך   1.9.1 הקבלן  , הבדיקהבכפוף  המזמיןיגיש  מטעם  מנה"פ  או  את    למזמין 
 :בהתאם לשלבים הבאים הבדיקה והאישורלצורך   ומסמכי

הגשה   שלב  מועד 
מצ.ה.ע 

 בחודשים 

 תקופת הבדיקה 

 בימי עבודה 

 תקופת התיקון  

 בימי עבודה 

1 1 14 7 

2 2 21 14 

3 4 45 30 

4 6 45 30 

5 9 45 30 

6 12 45 30 

 

ארבעים וחמישה  ימים ל  14בין  יעמדו    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןלרשות   1.9.2
לביצוע  ( 45) מהמסמכים  הבדיקה  ימים  אחד  כל  שהתקבלו   והתוצריםשל 

  תקרא תקופה זו . לזהות אי תאימויות ולהציע תיקונים, לספק לו משוב, הקבלןמ
 .'תקופת הבדיקה'

ולחומרים    תכנוןיבקש לערוך תיקונים ב  המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהיה ו  1.9.3
ימים    7בין  יעמדו לרשות הקבלן  , הבדיקהבתום תקופת  שהוגשו על ידי הקבלן  

המסמך  ( 30)שלושים  ל את  שוב  ולהגיש  הנדרשים  התיקונים  את  לערוך  ימים 
זמנים  לאחר קבלת המשוב  לוח הכל שינוי במסגרת  . הבדיקהבמסגרת תהליך  

 תקופתתקופה זו תקרא "  .או מנה"פ מטעם המזמיןו/ למזמין  יסוכם בין הקבלן  
 "התיקון
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 וגורמים חיצוניים  תהתייעצו 2

 בעלי עניין  2.1

עם   2.1.1 בשיתוף  יעבוד  לקבל את  הקבלן  מנת  על  המזמין  מנה"פ מטעם  או  המזמין 
 . המפורט תכנוןאישורו של כל אחד מבעלי העניין ל 

 : להלן בעלי העניין בפרויקט 2.1.2

, מנהל  רת מוריה, משרד התחבורה, עיריית ירושליםבמי מטעמו, ח  המזמין או •
 אזרחי. 

מפעיל מעבר  ,  , נת"יצוות סיור ופינוי רכבים באתר, מנת"י)גורמים תפעוליים   •
 (הבידוק הביטחוני

 קבלני תחזוקה  •

  60כביש  נים ראשייםקבל •

 מ אחרים "ומשתמשי נת חבורה ציבוריתחברות ת •

 60משתמשי כביש  •

 . טחונייבשל הבידוק הומפעיל המעבר  צבא ,שירותי חירום כב"א,  ,משטרה •

 (מתוכננת /קיימת ) 60תשתית כביש  2.2

העבודות על מסלול  . 60מ יהיה השלב האחרון בפרויקט ההרחבה של כביש  "הנת 2.2.1
. יסתיימו ככל הנראה לפני כן , המנהרות החדשות והגשר, לכיוון דרום 60כביש  

עבודות הפיתוח של קבלנים אחרים המעורבים בפרויקט תהיה השפעה  ל, עקב כך
איתם תאום באופן  , ולכן על הקבלן להשלים  מ"על התשתית שתעמוד לרשות הנת

 ושוטף.   מידי

ישלב את המערכות הטכנולוגיות והתשתיות הקיימות או    המתחלף  מ"קבלן הנת  2.2.2
ידי גורמים אחרים ויעשה בהן שימוש לטובת תפעול  - המתוכננות המסופקות על

במערכות תומכות  , בטיחות כבישהתקני  כאשר מדובר ב  במיוחד ,המתחלף  מ"הנת
 . שורת בתוך המנהרות ובכביש המהירחיים ובמערכות אספקת חשמל ותק

יהיה אחראי לביצוע סקר של טכנולוגיות ה 2.2.3 הקיימות והמתוכננות    ITS- הקבלן 
, מגדלי תקשורת, גשרי שילוט)התקשורת והמבנים , התומכות בתשתיות החשמל 

 . מ"על מנת להעריך את התאמתן לשילוב במערך הנת (, תאורהחשמל ועמודי  

ל 2.2.4 ולתהליך    תכנוןבכפוף  והאישורהמפורט  בפרק    הבדיקה    יספק , 2המותווים 
פרטים על מיקומו של כל אחד מגשרי    למזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן  
  CCTVו/או עמודי ה    או עמודי החשמל והתאורה/מגדלי התקשורת ו , השילוט

 . מ"הקיימים או המתוכננים העשויים לשמש גם את מערך הנת

המזמין 2.2.5 מטעם  מנה"פ  או  לקבלן    המזמין  השדרוג    תכניותיספק  פרויקט  של 
 . הרלוונטיים להליך זה 60של כביש  תהרחב

וייענה לדרישותיו בכל הנוגע    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יתייעץ עם  2.2.6
תוך    60כביש  במערכות ומבנים אחרים    מ ולאינטגרציה שלה עם"למערכת הנת 

 .דגש על נוהל סגירת המנהרות
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 : מ יכללו"הנת  עבור הפעלת גם מערכות המנהרה והתשתית שישמשו 2.2.7

במנהרה הצפונית  )מ  "סטטיות שיספקו כיסוי מלא של הנת  CCTVמצלמות   •
 (והדרומית

שתעשה שימוש בשידורי הווידאו של  ( AID)מערכת זיהוי אירועים אוטומטי  •
 ו(, מנהרה צפונית ודרומית)הסטטיות  CCTV-מצלמות ה 

 .מ"תמרורי בקרת נתיבים לנת •

לצורך תפעול הנת"מ ו/או יהיה צורך    CCTVבמידה ויהיה צורך להוסיף מצלמות    –הבהרה  
לבצע מערכת עצמאית של מצלמות עבור הנת"מ המתחלף תוספות אלו יילקחו בחשבון על  
ידי הקבלן ולא תתקבל כל תוספת מחיר עבור מערכת עצמאית של מצלמות מהמערכת של 

   מצלמות המנהרה.

ת  הפעל , קהבדי, התקנה, הקצאה, מפורט תכנוןיהיה הקבלן אחראי ל  ,לפי הצורך 2.2.8
ו, אישור, הציוד תצורה  ההגדרת  תשתית  הגדרת  של  ושל    ITSתחזוקה  חדשה 

בכביש   בה  הכרוכים  והחשמל  התקשורת  המנהרות 60חיבורי  בתוך  , לרבות 
המזמין או  כל הציוד החדש המוצע ידרוש את אישור  . מ"לתמיכה בהפעלת הנת 
 . לפני התקנתו מנה"פ מטעם המזמין 

 דרומה  60מ למסלול כביש  "מחיצת הפרדה בין הנת 2.3

 60ויתקין מעקות ביטחון קבועים שיפרידו בין נתיבי כביש    יבצע  ,יתכנןהמזמין   2.3.1
 . מצ"ב למכרז זה סט תכניות תנועה חתומות. המתחלף  מ"דרומה לנת

' ר)מ "למחיצת ההפרדה של הנת  הנחוץהקבלן יספק ויתקין את כל הציוד הנוסף  2.3.2
 : ובכלל זה(, 4.10סעיף 

 חציית כלי רכב במעברי מילוט מיקומי  •

 . נקודות חציית הולכי רגל במעברי מילוט במנהרה •

מהנת"מ   • והיציאות  בכניסות  התנועה  לניתוב  מיוחדים  בטיחות  אבזרי 
 המתחלף. 

 מחסומים אוטומטיים חשמלאים שמחוברים למנת"י  •

בכל הקשור להפרדה ובטיחות בין  כל הציודים הדרושים לשם הפעלת הנת"מ   •
 הנתיבים. 
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 מ מתחלף"ציוד ומערך נת 3

 כללי 3.1

( כפי שמותווה בפרק זה )מ  "הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד והמערכות של הנת 3.1.1
, הפעלה, בדיקה, התקנה, ספקהא, מפורט  תכנוןלרבות  , הדרושים להפעלת הנתיב

 וכן תיק מתקן מסודר. . )אופציונאלי( הגדרת תצורה ותחזוקה, אישור

התשתית התומכת  , את ציוד הכביש, ללא הגבלה, יכלול  המתחלףמ  "מערך הנת  3.1.2
ציוד חדר  /מערכות, תשתית כביש, חשמלאספקת  , מערכות תקשורת, באותו ציוד

 . בקרה במרכז ניהול התנועה וכל האינטגרציה הנדרשת במסגרת הפרויקט

צוות סיור ופינוי כלי רכב של  בסיוע    מנת"יתתבצע מ  המתחלף  מ"הבקרה על הנת 3.1.3
 . מרכז ניהול התנועה

מ יאפשר למפעילים לשנות את כיוון התנועה בנתיב תוך פרק זמן של  "מערך הנת 3.1.4
 . דקות לכל היותר ( 20)עשרים 

הנת  3.1.5 תפיסת  "מערך  במסמך  שמותווה  כפי  הנתיב  של  גמישה  בהפעלה  יתמוך  מ 
הנדרש, התפעול כפי  בנתיב  התנועה  כיוון  את  להפוך  למפעילים  בזמן  , ויאפשר 
 . הנדרש

סף  "ערך הנתמ 3.1.6 להוריד את  ויאפשר למשל  בנתיב  יותר  גמיש  בשימוש  יתמוך  מ 
מ  "כך שאם יעלה צורך יוכלו כל כלי הרכב להשתמש בנת , הדרישה לשימוש בנתיב

 . לכיוון צפון 60למשל במהלך ביצוע עבודות תחזוקה במנהרת כביש  , כנתיב חלופי

מ על מנת שניתן  "נתהכלולים בציוד האביזרים  הקבלן יהיה אחראי למספור כל ה 3.1.7
יעביר לקבלן את תבנית    המזמין או מנה"פ מטעם המזמין. יהיה לזהותם בקלות

ה מנת   60הקיימים או המתוכננים בכביש    ITS-המספור של פריטי תשתית  על 
 . למנוע כפילות עם נכסים מנוהלים אחרים

הקבלן יהיה אחראי להבטיח שהדרישה לכל אינטגרציה נוספת עם ציוד חדש של   3.1.8
מ לאחר פתיחת הנתיב תגלה תאימות לתקנים ולדרישות הכלולים במסמך  "הנת

המופיעים בפרק    הבדיקה והאישורמפורט ותהליך    תכנוןותעקוב אחרי אותו  , זה
2. 

לשימוש בציוד    המזמין או מנה"פ מטעם המזמין הקבלן יידרש לקבל את אישור   3.1.9
בישראל"נת לשימוש  מאושר  שאינו  לספ. מ  אחראי  יהיה  או  ק  הקבלן  למזמין 

המזמין מטעם  המידע    מנה"פ  כל  לואת  לשימוש    תלקבל   הדרוש  רשמי  אישור 
 . בציוד זה

תשאיר   3.1.10 הנתיב  מעל  שתותקן  שהתשתית  יבטיח  הנדרש    גבריטהקבלן  לזה  זהה 
 . 60בכביש 

לאישור כחלק מתהליך    אביזרים, מישקלם מיקומםרשימת  למזמין  הקבלן יגיש   3.1.11
ויצרף חישובים מעודכנים כחלק ממסמכי  , 2 שמותווה בפרקכפי  , המפורט  תכנוןה

עלהם מתכנן הקבלן להתקין אביזרים לצורך הפעלה    שילוטההעדות עבור כל גשר  
 .ותחזוקה של הנת"מ המתחלף.

ההתקנה 3.1.12 את  יבצע  העיגונים , ההתאמה, הקבלן  כל  של  והתחזוקה    הקיבוע 
גשרי השילוט במערך  המסגרות ומערכות הולכת הכבלים של  , לאביזרים והציוד

 המתחלף והכל בתאום עם הקבלנים הראשיים.   מ"הנת

 . או יותר IP 64הקבלן יבטיח שכל הציוד המותקן יהיה בעל דירוג אטימות  3.1.13

ההפעלה והאינטגרציה של ציוד  , , האישורהקבלן יבצע את כל פעילויות הבדיקה 3.1.14
המזמין או מנה"פ מטעם  וכן ישלים את כל תהליכי האישור מטעם  , מ"מערך הנת

 (. 5פרק ' ר)בהתאם לתהליך הבדיקה והאישור המותווה במסמך זה  המזמין 
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 מתחלף מ  "מערך נת

)שאכן הכל    יאשר, )בתקופת ההרצה(  יפעיל, יבדוק, יתקין, יספק, הקבלן יתכנן 3.1.15
עובד ומתופעל בהתאם לתכנון והנהלים שאושרו על ידי המזמין בטרם יעביר את  

מ ואת  "את מערך הנת  )תחזוקה אופציונאלית(  יגדיר ויתחזק, החומרים למזמין(
 . כל הציוד והממשקים הדרושים להפעלת הנתיב

 : המפורט תכנוןמ יסופק בהתאם ל"מערך הנת  3.1.16

כך שתתאפשר תקשורת בין    מנת"ימ ימוקם בתוך מרכז הבקרה של  "מערך הנת 3.1.17
הכביש למתקני  התחזוקה  וקבלני  הנת. המפעילים  הן    מ"מערך  שימוש  יעשה 

חלק   המהווים  המרכיבים  לכל  אוטומטיות  בהוראות  והן  ידניות  בפקודות 
 . מ"מהנת

 :יכלול בין היתר, מנת"ימ שימוקם בתוך מרכז הבקרה של "מערך הנת  3.1.18

ש • במנת"י  ולחנייםמחשבים  היום  לקיים  בהתאם  ואו  ניידים/  כל  –  ו/או 
התנועה   מסרי  תוכניות  על  לבקרה  הדרושים  מחשוב  התקני 

סגירה של מחסומים ומעקות   /פתיחה  , תמרורי בקרת הנתיבים/המתחלפים
צפייה בשידורי וידאו של מצלמות הטלוויזיה במעגל סגור כולל ניתוח  , ביטחון

מסך בנת צפייה  , נתוני  רכב  כלי  מצב (, אכיפה /חיישן  )מ  "בנתוני  ניטור 
 . מ בכביש"התקינות של ציוד מערכת הנת

תפעוליות   • תקשורת  חדר    –מערכות  מפעיל  בין  קולית  לתקשורת  התקנים 
ב הסיור  מנת"יהבקרה  בנת / לצוותי  הפועלים  החירום  , מ"הפינוי  שירותי 

 . ומפעילי נקודת הביקורת הצבאית

מערכת   • הנת – Hardwareחומרות  להפעלת  הדרושות  הבקרה  חדר  , מ"חומרות 
 התקני תקשורת  , צגים , מערכות אוורור, שרתים, ובכלל זה ארונות שרתים

ייעודיות או תוכנות מדף  )כל התוכנות  – Softwareתוכנות וממשקים  •
 . מ"הדרושים להפעלה ואחזקה של הנת הייעודייםוהממשקים ( מסחריות

 תוכנות וממשקי מערכת 

מ לא יידרשו יותר ממפעיל  "הממשקים התפעוליים שיספק הקבלן לבקרה על הנת 3.1.19
 . בכל זמן נתון( 1)אחד 

מ  "הקבלן יספק ממשק שייצג את כל המערכות התפעוליות והפיקודיות של הנת 3.1.20
אחד מקיף  תשתית  . בפתרון  של  הגיאוגרפי  מיקומה  את  בבירור  יזהה  הממשק 

הנת  במערכת  מסוגל    .מ"הכביש  יהיה  במערכת  הממשק  במלואו  משולב  להיות 
 הבקרה של המנהרות הקיים במנת"י.

 : מנת"ימ ב"של הנת או שולחן עבודה הממשק יאפשר למפעיל חדר הבקרה 3.1.21

הנת • של  המקטע  אורך  לכל  סגור  במעגל  הטלוויזיה  בצילומי  . מ"לצפות 
לכיוון    מ"יציאות של הנת /גם את הכניסות  בין היתר  צילומים אלה יכללו  

 מצומת רוזמרין  בצפון ועד צומת חוסאן בדרום. ודרוםצפון 

בנת • המתחלפים  התנועה  מסרי  תצורת  את  הגדרה    ,מ "להגדיר  זה  ובכלל 
מראש מוגדרת  מסרים  תוכנית  הפעלת  או  הצורך  לפי  מסרים  של  . גמישה 

הממשק יכלול גם יכולת להגדיר את התצורה של שלט ספציפי או של מספר  
לראות את כל המסרים המופיעים ברגע נתון  ויאפשר למפעיל  , שלטים יחד

 . מ"בכל השלטים המוצבים לאורך הנת
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הממשק יאפשר  . מ"להגדיר את התצורה של כל תמרורי בקרת הנתיבים בנת  •
כמו  . להגדיר את התצורה של תמרורים ספציפיים או של מספר תמרורים יחד

תמרורי  להגדיר את התצורה של מערכי תוכנית מובנים מראש ל כן ניתן יהיה
מ  "חיווי מצב הנת, מגבלות מהירות זמניות  ,בין היתר  ,כולל, בקרת הנתיבים

(X    חץ /אדום )  סגירת נתיב   /או סמני אירוע(X    סמל אירוע /אדום מהבהב .)
הממשק יציג בבירור את ההגדרות הנוכחיות של כל תמרורי בקרת הנתיבים  

 . מ"בנת

ובכלל זה יכולת לשלוט בתמרורים  . מ"לפתוח ולסגור את שערי הגישה לנת •
פתיחה הרלוונטיים תהליך  על  נהגים  בפני  הנתיב/ המתריעים  של  . סגירה 

בכל שערי  ( סגור /פתוח  )הממשק יציג בבירור את המצב הנוכחי של המחסום  
 .מ"הגישה לנת

תצורת סמני הכביש החכמים • עיני חתוללהגדיר את  כדוגמת  של סמן  , ,  הן 
הממשק יציג בבירור את המצב  . כביש בו זמנית  מסוים והן של מספר סמני

 . הנוכחי של סמני הכביש לכל אורך הנתיב

הרכב  כל הרכבים בנת"מ בו זמנית תוך דגש על  להציג את פרטי הזיהוי של   •
 . מ ואת רישום היציאה שלו"האחרון שזוהה בכניסה לנת 

לנטר את התקינות של כל תשתיות הכביש המספקות מידע קריטי לתפעול   •
הממשק יספק חיווי ברור על פגיעה או תקלה בכל אחד מפריטי ציוד  . מ"תהנ

 (. למשל אם הציוד לא מחובר לרשת)

ובכלל זה תקלות    ,לתעד שגיאות או תקלות שיועברו לטיפול קבלן התחזוקה  •
התקני  , כגון רכבים)בתשתיות כביש ובציוד מקומי באתר  , בציוד חדר בקרה

וכד  תקופ   '(,תקשורת  על  דגש  על  תוך  אחראי  הקבלן  יהיה  בה  ההרצה  ת 
 ו  התיקונים הדרושים

מ לאורך פרק  "להציג ולייצא דוח של כל הרכבים הבלתי מורשים שזוהו בנת •
ונתוני הזיהוי שלהם-זמן שהוגדר על בין היתר, ידי המשתמש  מזהה  , כולל 

 '.זמן היציאה וכד , זמן הכניסה, הרכב

מ על  "שיודיע למפעיל חדר בקרה של הנתהקבלן יספק שירות התרעות אוטומטי   3.1.22
 : מ ובכניסות שלו"האירועים הבאים בנת 

כגון  , ידי מערכת זיהוי האירועים האוטומטי-תקריות או אירועים שזוהו על •
 '.וכד, תאונות דרכים  רכב הנוסע בכיוון ההפוך 

כלי רכב שזוהו בכניסה לנתיב אך לא זוהו ביציאה ממנו מעבר לסף התרעה   •
 . דקות( 30)של שלושים 

שירות  . מ"בכביש המשפיעות על הפעלת הנת  ITS-תקלות קריטיות בציוד ה •
 . ההתרעות יספק זיהוי ברור של הציוד התקול

בתשתיות   • מורשה  בלתי  למשל)שימוש  מחסום  רגל  (, פתיחת  הולכי  זיהוי 
 ו(, מערכת זיהוי אירועים) בכביש

 .מ"זיהוי רכב בלתי מורשה בנת  •

הנת 3.1.23 שמערכת  יבטיח  כשל  "הקבלן  בעת  גיבוי  יכולות  כוללת  הבקרה  בחדר  מ 
  6גיבוי למשך    .במקרה של הפסקת חשמל על מנת להבטיח שירות רציף בכל עת

 שעות לפחות. 
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יבטיח   3.1.24 את  הקבלן  לשמור  יהיה  עלשניתן  הנאסף  המידע  הנת ידי  -כל  מ  "מערך 
יעודי  במערכת   מענן  או  מנת"י  מאה  של  ייגנז  , ימים( 100)למשך  מכן  ולאחר 

   .שנים( 5)בארכיון יישמר למשך חמש  המאוחסןהמידע . בארכיון לא מקוון

שמער 3.1.25 יבטיח  ב"הנת   ךהקבלן  הבקרה  חדר  למפעילי  מאפשר  להפעיל    מנת"ימ 
הנת של  מלאה  של  , מ"סגירה  התצורה  הגדרת  זה  כבישובכלל  תוך  , התקני 
 . אינטראקציה מינימלית

 תקשורת תפעולית 

והקבלן   3.1.26 המערכות  יתכנן  את  לתקשורת  והתשתיות  יספק  בין  מלאה  הדרושות 
 ;ומ "של הנת  במנת"י )או לכל מקום אחר שיקבע( מפעילי חדר הבקרה

 מ בשטח "צוות הנת (א

 ו ; נקודת המגע במחסום הצבאי (ב

 )משטרה, כיבוי אש,(  נקודת המגע בשירותי החירום (ג

 נת"י וכל נקודה אחרת שתקבע על ידי המזמין. (ד

 תמרורי בקרת נתיבים 3.2

הנת 3.2.1 למשתמשי  יספקו  הנתיבים  בקרה  הנתיב  "תמרורי  למצב  בנוגע  הכוונה  מ 
 . 1ובטבלה ' וימוקמו בנקודות המצוינות בנספח א( סגור /פתוח )

 מבוסס על תכנון ראשוני ולא מחייב.  – מ"נת במערךתמרורי בקרה : 1טבלה 

 כיוון מבנה  תכנית מזהה 

LCS 1   02 איור S03  צפון 

LCS 2   03 איור S04  צפון 

LCS 3   03 איור S05  צפון 

LCS 4   03 איור S07  צפון 

LCS 5   03 איור S07 דרום 

LCS 6   03 איור S08  צפון 

LCS 7   03 איור S08 דרום 

LCS 8   04 איור S09  צפון 

LCS 9   04 איור S09 דרום 

LCS 10   05 איור S10  צפון 

LCS 11   05 איור S10 דרום 

LCS 12   05 איור TS01  צפון 

LCS 13   05 איור TS01 דרום 

LCS 14   05 איור TS02  צפון 

LCS 15   05 איור TS02 דרום 

LCS 16   05 איור TS03  צפון 

LCS 17   05 איור TS03 דרום 

LCS 18   05 איור TS04  צפון 

LCS 19   05 איור TS04 דרום 

LCS 20   06 איור TS05  צפון 

LCS 21   06 איור TS05 דרום 

LCS 22   06 איור S11  צפון 

LCS 23   06 איור S11 דרום 

LCS 24   07 איור S12  צפון 
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 כיוון מבנה  תכנית מזהה 

LCS 25   07 איור S12 דרום 

LCS 26   07 איור S13  צפון 

LCS 27   07 איור S13 דרום 

LCS 28   08 איור S14  צפון 

LCS 29   08 איור S14 דרום 

LCS 30   08 איור TS06  צפון 

LCS 31   08 איור TS06 דרום 

LCS 32   08 איור S15  צפון 

LCS 33   08 איור S15 דרום 

LCS 34   09 איור S16  צפון 

LCS 35   09 איור S16 דרום 

LCS 36   09 איור S18 דרום 

LCS 37   09 איור S19 דרום 

 . סביבה-תמרורי בקרת הנתיבים יכללו ציוד לניטור אור 3.2.2

בתמרור 3.2.3 שיצויד  שילוט  גשר  נתיבים  יבכל  ההנחיות  , בקרת  אחר  הקבלן  ימלא 
 : הבאות

יהי   י תמרור • הנתיבים  השילוט    נים מותק  ובקרת  גשר  של  העילי  המבנה  על 
 מ  "ישירות מעל הקו המרכזי של הנת

- באופן שיאפשר נראות אופטימלית על יםמוצב ו בקרת הנתיבים יהי יתמרור •
 . מאחורי תשתית אחרת או צמחייה  יםולא יהיה מוסתר , די משתמשי הנתיבי

על    ו גודל 3.2.4 יעלה  של תמרור בקרת נתיבים יתאים למבנה שעליו הוא מותקן ולא 
וגודלו וסוג    .שלו  תכנוןעומס ה  בכל מקרה על הקבלן לתאם את מיקומו הסופי 

 ליצור גשרי השילוט.  SDהאביזר עם הקבלן הראשי בעת הוצאת תכנית 

 ; של מקסימלייםתמרורי בקרת הנתיבים יהיו מותקנים במרווחים  3.2.5

 ו , חיצוניים כביש במקטעי ' מ 500 •

 בתוך מקטעי מנהרה ' מ 150 •

כל הנתיב    הצבת זאת על מנת להבטיח   של  הכוונה ברורה  ושילוט הולם לאורך 
 . בכל נקודה בנתיבנהגים 

תמרורי בקרת הנתיבים יהיו גלויים לנהגי הנתיב מכל כיוון ובכל נקודה במקטע   3.2.6
 . אליו כולל בגישה , מ"נתשל ה

גב יהיו מתואמים מקומית על מנת למנוע  -אל-התקני בקרת נתיבים המוצבים גב 3.2.7
 . תמונה בשני התמרורים בו זמנית/הצגה של אותו מסר

נתיבים  –   הערה בקרת  תמרורי  שחלק  יתכן  כי  עבורם     יובהר    יבוצעו הגשרים 
הפעלת   לצורך  המזמים  ידי  על  שיאושר  מהתכנון  כחלק  הקבלן  ידי  על  ישירות 
ועל   בעצמו  השלט  את  ולבצע  לתאם  לתכנן  יהיה  הקבלן  על  זה  במקרה  הנת"מ 

 חשבנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז  
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 מסרי תנועה מתחלפים 3.3

  מ לגבי מצב "יידרשו לצורך הכוונת משתמשי הנת( VMS)מסרי תנועה מתחלפים   3.3.1
וכן כדי להנחות אותם לגבי החלפת נתיב  ; סגירה/פתיחהב; סגור/פתוח –הנתיב  

 : להלן 2ובטבלה ' במיקומים המוצגים בנספח א

תכנון ראשוני לא  מבוסס על  - מ"נתמערך  מסרי תנועה מתחלפים ב: 2טבלה 
 מחייב 

 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

VMS 1   02 איור S02  סביבה -ניטור אור צפון 

VMS 2   02 איור S03  סביבה -ניטור אור צפון 

VMS 3   03 איור S05  סביבה -ניטור אור צפון 

VMS 4   09 איור S18 סביבה -ניטור אור דרום 

VMS 5   09 איור S20 סביבה -אורניטור   דרום 

 . סביבה- מערכת מסרי התנועה מתחלפים תכלול ציוד לניטור אור 3.3.2

יהיה גלוי לכל משתמשי הנתיב ממרחק של לפחות    VMSהקבלן יבטיח שכל שלט   3.3.3
 . בכל זמן לפניםמטרים  300

 : הקבלן יבטיח שמסרי התנועה המתחלפים 3.3.4

ויעשו    מנת"ייהיו תואמים למערכות מסרי התנועה המתחלפים הקיימות ב •
 שימוש באותם פרוטוקולים המשמשים להפעלת מסרי התנועה הקיימים

שהופעלו   • אישית  מותאמים  ומסרים  מראש  מוגדרים  מסרים  להציג  יוכלו 
 ו , מנת"יממרכז הבקרה של 

בהצגת   • תמיכה  עם  מלאים  בצבעים  מתחלפים  תנועה  מסרי  להציג  יוכלו 
 . סמלים

ן הקבלן את השלט מעל הקו  יתקי, בכל גשר שילוט המצויד בשלט מתחלף חדש 3.3.5
 .מ"המרכזי של הנת

  תכנון ידי הקבלן וייכללו ב-ייקבעו על  VMS -המשקל והגובה של שלטי ה, הגודל 3.3.6
אלא אם כן התכנון    בתאום עם הקבלן הראשי שמתקין את גשרי השילוט.  המפורט

 על ידי הקבלן. מחייב עמוד חדש שיבוצע 

יבוצעו ישירות על ידי הקבלן    יובהר כי יתכן שחלק מסרי תנועה מתחלפים   –   הערה
על   זה  במקרה  הנת"מ  הפעלת  לצורך  המזמים  ידי  על  שיאושר  מהתכנון  כחלק 
ועל חשבנו בהתאם לאמור   ולבצע את השלט בעצמו  יהיה לתכנן לתאם  הקבלן 

 במסמכי המכרז  

 

 זיהוי אירועים  3.4

עיבוד  . לב במצלמות הטלוויזיה במעגל סגוריכולת זיהוי אירועים אוטומטי תשו 3.4.1
עם זאת נדרש פתרון אחד כולל בעל כושר  , התמונה יתבצע באופן מקומי או מרכזי

 . מ"הרחבה לכל פרויקט הנת 

רגל 3.4.2 הולכי  לזהות  יכולת  תכלול  האוטומטי  האירועים  זיהוי  רכב  , מערכת  כלי 
 . פסולת על הכביש/ועצמים זריםכלי רכב הנוסעים בניגוד לכיוון התנועה  , עומדים
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הנת 3.4.3 את  תכסה  האוטומטי  האירועים  זיהוי  אורכו"מערכת  לכל  זה  , מ  ובכלל 
 . מפרצי חניה ומקטעי גישה

מ תכלול אפשרות ליידע את המפעיל  "מערכת זיהוי האירועים האוטומטי של הנת 3.4.4
 . 4.2.8סעיף  ' ר, על אירועים שזוהו

 מצלמות טלוויזיה במעגל סגור   3.5

מצלמות 3.5.1 הנת   ציוד  של  מלא  כיסוי  יספק  סגור  במעגל  במיקומים  "הטלוויזיה  מ 
 :להלן 3ובטבלה  ' המוצגים בנספח א

מבוסס   – מ"נת במערך  PTZ( CCTV)מצלמות הטלוויזיה במעגל סגור : 3טבלה 
 על תכנון ראשוני לא מחייב 

 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

CCTV 1  02 איור S01  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 2   02 איור S01 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 3   02 איור S02  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 4   02 איור S02 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 5  02  איור S03  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 6  02  איור S03 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 7  03  איור S05  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 8  03 איור  S05 זיהוי אירועים  , ניטור דרום

 אוטומטי ומיסוך 

CCTV 9  03 איור  S07  זיהוי אירועים  , ניטור צפון

 אוטומטי ומיסוך 

CCTV 10  03  איור S07 זיהוי אירועים  , ניטור דרום

 אוטומטי ומיסוך 

CCTV 11  03 איור  S08  זיהוי אירועים  , ניטור צפון

 אוטומטי ומיסוך 

CCTV 12  03 איור  S08 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 13  04  איור S09  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 14  04  איור S09 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 15  05  איור S10  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 16  05  איור S10 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 17  05  איור TS01  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 18  05  איור TS01 וזיהוי אירועים  ניטור  דרום

 אוטומטי 
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 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

CCTV 19  05 איור  TS02  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 20  05  איור TS02 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 21  05 איור  TS03  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 22  05 איור  TS03 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 23  ניטור וזיהוי אירועים   מפרץ חניה  מפרץ חניה  05  איור

 אוטומטי 

CCTV 24  05 איור  TS04  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 25  05  איור TS04 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 26  אירועים  ניטור וזיהוי  מפרץ חניה  מפרץ חניה  06  איור

 אוטומטי 

CCTV 27  06  איור TS05  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 28  06  איור TS05 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 29  06  איור S11  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 30  06  איור S11 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 31  07 איור  S12  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 32  07  איור S12 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 33  07 איור  S13  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 34  07  איור S13 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 35  08  איור S14  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 36  08  איור S14 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 37  08  איור TS06  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 38  08 איור  TS06 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 39  08  איור S15  אירועים  ניטור וזיהוי  צפון

 אוטומטי 

CCTV 40  08 איור  S15 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 41  09  איור S16  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 42  09  איור S16 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 43  09  איור S18  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 
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 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

CCTV 44  09  איור S18 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 45  09  איור S19  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 46  09  איור S19 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

CCTV 47  09 איור  S20  ניטור וזיהוי אירועים   צפון

 אוטומטי 

CCTV 48  09 איור  S20 ניטור וזיהוי אירועים   דרום

 אוטומטי 

לכיסוי מצלמות הטלוויזיה    תכנוןהקבלן יערוך סקר בחדר הבקרה ובאתר ויוציא   3.5.2
של   מלא  כיסוי  שיאפשרו  כך  המצלמות  מיקום  בקביעת  שיסייע  סגור  במעגל 

 . מ"הנת

את   3.5.3 יגיש  מה   תכנוןהקבלן  כחלק  סגור  במעגל  הטלוויזיה  מצלמות    תכנון כיסוי 
 . הבדיקה והאישורהמפורט בכפוף לתהליך 

סגור יהיה    הזום הרחוק ביותר של מצלמת טלוויזיה במעגל, למטרות תפעוליות 3.5.4
נקודת הצפייה  . מרוחב מסך הטלוויזיה% 5כזה שרוחבו של כלי רכב בינוני יהווה  

 . מטר 500-התפעולית המקסימלית לא תהיה גדולה מ

 

 

ציוד ה 3.5.5 פי הפרמטרים הטכניים של  על  ייקבע  - טווח הצפייה התיאורטי המרבי 
CCTV העדשהובכלל זה גודל חיישן התמונה וטווח המוקד של , הנבחר.  

 

 : בלן יבטיח שמצלמות הטלוויזיה במעגל סגור יוצבו בהתאם לדרישות להלןקה 3.5.6

 ו, בגובה הדרושעצמאיות יוצבו על עמודים  CCTVמצלמות  •

במערכת    CCTV-המצלמות   • תמיכה  שיאפשרו  נומינליים  במרחקים  יוצבו 
כפי שמוצג  , מ ובתלות בעיקולי הכביש"זיהוי האירועים האוטומטי של הנת

 '. בנספח א 

  מ "דרישה זו חלה לכל אורך הנת.  חופף  CCTVכל מצלמה תוכל לספק כיסוי   3.5.7
 . לרבות כל נקודות הגישה המתחלף

 : הקבלן יבטיח כי 3.5.8

 מנת"י כל הזנות הווידאו יועברו לחדר הבקרה של   •

 מנת"י תבנית הווידאו ומערכת התקשורת יהיו תואמות לדרישות הקיימות ב •

 מצלמות הטלוויזיה במעגל סגור הממוקמות באזור נקודת הביקורת הצבאית  •
מיסוך אזורים יוגדר  . יהיו מצלמות בעלות עדשה קבועה  ('מודגשות בנספח א)

כל   חופפות  , מצלמות הטלוויזיה הממוקמות באזור זהעבור  כולל מצלמות 
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באזור המחסום הצבאי יש לתאם את  (, PTZ)בעלות זום צידוד אופקי ואנכי  
 ו הנושא מול גורמי הביטחון השונים ולקבל את אישורם לתכנון המוצע. 

ל  • סגור  במעגל  הטלוויזיה  ממצלמות  המועבר  ליעדים    מנת"י הווידאו  או 
יכל לא  נקודת  אחרים  באזור  צבאיים  מבנים  או  אנשים  של  תמונות  ול 

 '.הביקורת המודגשת בנספח א

 זיהוי כלי רכב 3.6

ויוצאים מהנת  3.6.1 זיהוי של כלי רכב הנכנסים  זיהוי כלי הרכב תאפשר  מ  "תשתית 
א בנספח  המוצגים  תמיכה  . להלן 4ובטבלה  ' במיקומים  תאפשר  זו  תשתית 

ליכ הודות  הבטיחות  ובדיקות  האכיפה  בודדים  בפעולות  רכב  כלי  לנטר  ולת 
או כל    LPRסוג מערכת הזיהוי תהא מצלמה מסוג    .מ"הנכנסים ויוצאים מהנת 

 מערכת אחרת שתאושר על ידי המזמין 

 מבוסס על תכנון ראשוני לא מחייב  – מ"נתבמערך ( VD)זיהוי כלי רכב : 4טבלה 

 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

VD 1  03  איור S07  זיהוי כלי רכב בודד  צפון 

VD 2  03  איור S07 זיהוי כלי רכב בודד  דרום 

VD 3  09  איור S16  זיהוי כלי רכב בודד  צפון 

VD 4  09  איור S16 זיהוי כלי רכב בודד  דרום 

מ ויוצאים  "תשתית זיהוי כלי הרכב תאפשר זיהוי של כל כלי הרכב הנכנסים לנת  3.6.2
וכן בפורטל הצפוני של המנהרה הארוכה ובפורטל הדרומי  . הכיווניםממנו בשני  

תשתית זיהוי כלי הרכב לא  יחידות,   8של המנהרה הקצרה בשני הכיוונים, סה"כ 
 . לצפון ולדרום 60כביש   ם הרגילים שלתזהה כלי רכב הנוסעים בנתיבי

חזרה למרכז הבקרה של    נתוני הקלטכל התקני הזיהוי של כלי רכב יעבירו את   3.6.3
 . מרגע הלכידהשניות  10תוך   מנת"י

הנסיעה 3.6.4 זמן  בחישוב  לתמוך  תוכל  הרכב  כלי  זיהוי  המתחלף    מערכת  בנת"מ 
  ונתוני מהירות ממוצעת   בנת"מ בזמן נתון    מספר הרכבים, מכניסתו ועד יציאתו

בקטעי הכביש שיקבעו על ידי המזמין )לדוגמה בתוך המנהרה בלבד( ובכל קטע  
 בחר על ידי המזמין. שי

 סמני כביש חכמים  3.7

מ לצורך  "יציאה של הנת / יידרשו בכל נקודות הכניסה( IRS)סמני כביש חכמים   3.7.1
 . 5ובטבלה ' תיחום הנתיב כפי שמוצג בנספח א

 מ "נתבמערך ( IRS)סמני כביש חכמים  : 5טבלה 

 פונקציה  תכנית מזהה 

IRS 1  נתיב תיחום   03  איור 

IRS 2  תיחום נתיב  09  איור 

 . מ"הקבלן יבטיח שסמני הכביש החכמים מכסים את כל רוחב הנת 3.7.2

בלילה   3.7.3 גם  ברור  ויזואלי  חיווי  נותנים  החכמים  הכביש  שסמני  יבטיח  הקבלן 
 . ובתנאי מזג אוויר קשים

 . הקבלן יבטיח שכל סמני הכביש החכמים מופעלים באמצעות חשמל 3.7.4
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 מתחלף מ  "מחסומי גישה של נת  3.8

 : השערים, במצב סגור. מ ישלטו על הגישה לנתיב"מחסומי הגישה לנת 3.8.1

 ו , מ"לנת 60ימנעו מכלי רכב כניסה מכביש  •

 . 60מ לכביש  "ימנעו מכלי רכב יציאה מהנת •

מ כפי שמופיע בנספח  "יציאה לנת/מ יותקן בכל נקודת כניסה"מחסום גישה לנת  3.8.2
 . 6ובטבלה ' א

 מ "נת במערך ( LAB)מחסומי גישה : 6טבלה 

 פונקציה  תכנית מזהה 

LAB 1  מ  "לכיוון צפון גישה לנת 60מונע מנהגים הנוסעים בכביש   03 איור

 בזרימה לכיוון דרום 

LAB 2  בכיוון   60מ לכיוון דרום גישה לכביש "מונע מנהגים הנוסעים בנת 03  איור

 צפון  

LAB 3  בכיוון   60מ לכיוון צפון גישה לכביש "מונע מנהגים הנוסעים בנת  09 איור

 דרום  

LAB 4  מ  "לכיוון דרום גישה לנת 60מונע מנהגים הנוסעים בכביש   09 איור

 בזרימה לכיוון צפון 

מ את כל רוחב הנתיב  "יכסה מחסום הגישה של הנת, בנקודה הרחבה ביותר שלו 3.8.3
 .המחסום  תלעקוף א יםכלי רכב לא יכול שבאופן שיבטיח 

מ ייפתחו די הצורך כדי לאפשר מעבר כלי רכב לנתיב ללא  "מחסומי הגישה לנת 3.8.4
 . הפרעה

מ ייסגרו בהדרגה כדי לאפשר הסטה הדרגתית של כלי הרכב  "מחסומי הגישה לנת  3.8.5
 . לנתיב המתאים

וכן בהפעלה    מנת"ימ מחדר הבקרה ב"הגישה לנתתתאפשר הפעלה של מחסומי   3.8.6
 . ידנית במקום

מ תתבצע בצורה בטוחה  "ההפעלה הידנית של מחסום הגישה לנתשהקבלן יבטיח   3.8.7
 . שאינה מסכנת את המפעיל

מ תתבצע תוך פרק זמן קצר  "פעולת הפתיחה או הסגירה של מחסומי הגישה לנת 3.8.8
לפני המחסום    .ת התנועהמספיק כדי להימנע מצורך בטיחותי ברמזורים לעציר 

 ימוקם רמזור )בדומה לכניסה למנהרות( שייתן הוונה של סגור או פתוח  

תדרוש אימות  , הן מרחוק והן בהפעלה מקומית, מ"הפעלת מחסום הגישה לנת  3.8.9
זהות המפעיל או  . של  יתבצע האימות באמצעות מפתח תוכנה  בהפעלה מרחוק 

כרטיס גישה או  , הזנת קוד מספרי, ובהפעלה מקומית באמצעות מפתח, סיסמה
 . המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןאמצעי אבטחה אחר לפי העדפת 

מ גלוי לתנועה המתקרבת אליו בטווח נראות  "מחסום הגישה לנתשהקבלן יבטיח   3.8.10
 ; מינימלי של

 ו '(, נספח א' ר) 4-ו, 3, 1מטר ממחסומי גישה  500 •

 . כותו לנקודת הביקורתבשל סמי'( נספח א' ר) 2מטר ממחסום גישה   100 •

 .מ יצוידו במחזירי אור"מחסומי הגישה לנת

 : הקבלן יציב שילוט סטטי ודינמי שיתריע בפני משתמשי הכביש על 3.8.11
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 מ מתחלף לפנים "נת •

 ו  , מ פתוח או סגור"נת •

 . מפתוח לסגור או להיפך, מ משנה מצב"נת •

שהמחסומים  מ כך  "הקבלן יבטיח הצבת תאורה מתאימה במחסומי הגישה לנת 3.8.12
לצורך כך תידרש תאורה מלאה  . יראו בבירור גם בלילה ובתנאי מזג אוויר קשים

שתידרש התקנת תאורת רחוב על פני שטח נרחב    תכןיי . מ"במחסומי הגישה לנת 
 . המקומיות  תכנוןבהתאם לדרישות ה, יותר

מ יתוכננו כך שהשפעתם על משתמשי כביש והנזק שייגרם  "מחסומי הגישה לנת 3.8.13
המחסומים יהיה כזה    תכנון, בנוסף. ת במקרה של אירוע יהיו מינימלייםלתשתי

מ דרך מחסום  "שיאפשר עצירה או האטה של רכב המנסה להיכנס או לצאת מהנת
 . סגור

לאביזרי    תמשרדי-הביןיובהר ויודגש כי על הקבלן יהיה לקבל את אישור הועדה   3.8.14
אלו   אישורים  לקבל  ובאחריותו  חשבונו  על  הניידים,  המחסומים  של  הבטיחות 

 כולל העסקת יועצים וכיוצא בזה.

 מעברי מילוט  3.9

לכיוון   60מעברי המילוט ישלטו בגישת החירום של כלי רכב והולכי רגל בין כביש   3.9.1
 : להלן 7ובטבלה  ' מ במיקומים המוצגים בנספח א"דרום לנת 

 מ "נת במערך ( RA)מעברי מילוט : 7טבלה 

 פונקציה  סוג תכנית מזהה 

RA 1  מ לפנות  "מאפשר לכל כלי הרכב המורשים בנת רכב   05  איור

 דרומה במקרה חירום 60לכביש 

RA 2  מאפשר להולכי רגל גישה למעבר המילוט במנהרה   רגל  כיהול 05  איור

 במקרה חירום 

RA 3  מאפשר להולכי רגל גישה למעבר המילוט במנהרה   רגל כיהול  05 איור

 במקרה חירום 

RA 4  מאפשר להולכי רגל גישה למעבר המילוט במנהרה   רגל כיהול  06 איור

 במקרה חירום 

RA 5  מאפשר להולכי רגל גישה למעבר המילוט במנהרה   רגל כיהול 06  איור

 במקרה חירום 

RA 6  מ לפנות  "מאפשר לכל כלי הרכב המורשים בנת רכב   06 איור

 דרומה במקרה חירום 60לכביש 

RA 7  מ לפנות  "מאפשר לכל כלי הרכב המורשים בנת רכב  08  איור

 דרומה במקרה חירום 60לכביש 

RA 8  מאפשר להולכי רגל גישה למעבר המילוט במנהרה   רגל כיהול 08  איור

 במקרה חירום 

RA 9  מ לפנות  "מאפשר לכל כלי הרכב המורשים בנת רכב  08  איור

 דרומה במקרה חירום 60לכביש 

 מעברי מילוט לרכב 

מ  "בין הנת שמעברי מילוט לרכב ימוקמו במקביל למעבר המילוט הקבוע במפרדה   3.9.2
'(. נספח א' ר)בנקודות הכניסה והיציאה של כל אחת מהמנהרות  , צפונה 60לכביש  

דרומה   60מ לנתיבי כביש  "לכלי רכב גישה מהנת מעברי המילוט לרכב יאפשרו  
 . ולהיפך במקרה חירום
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מ לנתיבי  "רכב בין הנתה תנועת כלי  את  הם יחסמו  , כשמעברי המילוט סגורים 3.9.3
 . דרומה 60כביש 

נקודת המעבר תהיה רחבה דיה כדי לאפשר לכל סוגי  , כשמעברי המילוט פתוחים 3.9.4
 . מהדרו 60מ לנתיבי כביש "הרכב המורשים לפנות מהנת 

בהתאם להנחיות ונהלי מנת"י ובהתאם לנוהל  הפעלת מעברי המילוט לרכב תהיה   3.9.5
 . שאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים.

הקבלן יבטיח גישה בטוחה למעבר המילוט לרכב כך שמשתמשים מורשים יוכלו   3.9.6
 . להפעילו בצורה בטוחה

יצוידו במנגנון נעילה שימנע את הפעלת   3.9.7 ידי  -המעברים עלמעברי המילוט לרכב 
 . משתמשים בלתי מורשים

יהיה הקבלן אחראי  , במידה ומעברי המילוט לרכב עושים שימוש באספקת חשמל 3.9.8
חשמל חיבורי  ניתוב, להתקנת  לפי  , קופסאות  חשמלית  הולכה  ומערכת  כבלים 

 . הצורך

 מעברי מילוט להולכי רגל

להולכי רגל במנהרות  מעברי מילוט להולכי רגל ימוקמו במקביל לאזורי המילוט   3.9.9
דרום לכיוון  המנהרה  לפתח  צפון  לכיוון  המנהרה  פתח  א) בין  בנספח  '(. מוצג 

מ לנתיבי כביש  "יאפשרו מעברי המילוט להולכי רגל גישה מהנת, במקרי חירום
 .דרומה ולהיפך 60

רגל   3.9.10 כדי לאפשר מעבר של הולכי  דיים  יהיו רחבים  רגל  מעברי המילוט להולכי 
 . ע מעבר של כלי רכבלמנו מספיקוצרים 

יוצב שילוט סטטי ברור שיורה   3.9.11 רגל  כי בכל מעבר מילוט להולכי  יבטיח  הקבלן 
להולכי רגל להסתכל לשני הכיוונים ולוודא שהנתיב פנוי לפני כל ניסיון לחצות  

 (.4.11סעיף ' ר)מ "את הנת

 שילוט סטטי  3.10

ללא  , כולל, מ"והנת 60שילוט סטטי יידרש לצורך הכוונה והנחיה של נהגי כביש   3.10.1
קישורים  , אכיפה, מ"הצגת מידע על כלי הרכב המורשים להשתמש בנת, הגבלה

, מ"על קצה דרך נת   התרעה, אזהרות על תנועת כלי רכב משתלבים, למידע ציבורי
וצב במיקומים המוצגים  השילוט י . מ"תיחום הנתיב ופירוט זמני ההפעלה של הנת

 :להלן 8ובטבלה ' בנספח א 

 מ "נתמערך ב( SS)שילוט סטטי : 8טבלה 

 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

SS 1  02  איור S01  מ  "מיידע נהגים על התחלת נת צפון

מתחלף ועל סוגי הרכב המורשים  

 להשתמש בו 

SS 2  03  איור S04  מיידע נהגים על סוגי הרכב   צפון

 מ  "המורשים להשתמש בנת

SS 3  03  איור S06 מ  "מיידע נהגים על קצה דרך נת דרום

מתחלף ומזהיר מפני השתלבות  

 כלי רכב 

SS 4  09  איור S17  מ  "מיידע נהגים על קצה דרך נת צפון

מתחלף ומזהיר מפני השתלבות  

 כלי רכב 
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 פונקציה  כיוון מבנה  תכנית מזהה 

SS 5  09  איור S21 מ  "נהגים על התחלת נתמיידע  דרום

מתחלף ועל סוגי הרכב המורשים  

 להשתמש בו 

עם   3.10.2 יתייעץ  המזמין הקבלן  מטעם  מנה"פ  או  חיצוניים    המזמין  גורמים  ועם 
מטעמו לאסטרטגיות  , 60בכביש    הראשיים  ניקבלהכגון  , הפועלים  הנוגע  בכל 

 . השילוט על מנת להבטיח תקן אחידוהנחיות 

 שילוט כביש 

יבטיח   3.10.3 יאפשר הצגת מספר שפות    מ "כל השילוט המוצב להסדרת הנתשהקבלן 
 בהתאם להנחיות ולחוק בישראל.

הקבלן יספק ויציב בתוך המנהרות שילוט הקורא להולכי רגל המבקשים להגיע   3.10.4
למעברי המילוט לבדוק היטב את שני כיווני הנסיעה בנתיב ולוודא כי הם פנויים  

הנתיב   חציית  אחיד(. 4.10סעיף  ' ר)לפני  יהיה  השילוט  שסגנון  יבטיח  , הקבלן 
ק ומאושרות על ידי כל  כל דרישות החו תואם לשילוט המוצב במנהרה ועונה על  

 הגורמים הרלוונטיים.  

 סימון כביש 

 . הקבלן יבטיח שסימון הכביש עקבי ותואם לסימוני הכביש הנהוגים בארץ 3.10.5

ניתוב 3.11 והולכה, קופסאות  רשתות  , כבלים  של  וחיבורים 
 תקשורת 

מערכות הולכת הכבלים  , היסודות, הקבלן יספק ויתקין את כל קופסאות הניתוב 3.11.1
 . המתחלף בהתאם לאמור במסמכי המכרזמ  "הנת  ךהחיבור הדרושים למערוכבלי  

 קופסאות ניתוב 

כאשר לא ניתן לעשות שימוש בקופסת ניתוב שהותקנה או תותקן כחלק מפרויקט   3.11.2
כביש   של  אחרות  , 60ההרחבה  ניתוב  קופסאות  לאספקת  אחראי  הקבלן  יהיה 

 . מ"למערכת הנת

 . לקופסאות הניתוב ולכל ציוד מותקן אחר  וההכנות  הקבלן יספק את כל היסודות  3.11.3

הפרעה   3.11.4 ללא  הדלת  את  בקלות  לפתוח  יהיה  שניתן  כך  ימוקמו  הקופסאות 
באתר בטוחים  עבודה  תנאי  יאפשר  סביבן  יהיה    תכנון . ושהמרווח  הקופסאות 

 . אחיד על מנת להבטיח היכרות עם מבנה הקופסה בעת ביצוע עבודות תחזוקה

 . ונגיש  מרוצףיהיה  הניתוב עבודה סביב קופסאותהקבלן יבטיח שאזור ה 3.11.5

הניתוב   3.11.6 קופסאות  כל  בבסיס  כבלים  משיכת  מארז  התקנת  יבטיח  הקבלן 
שילוט. הקרקעיות גשר  על  תלויה  הניתוב  את  , במקרה שקופסת  יבטיח הקבלן 

 .קיומו של אזור עבודה בטוח המאפשר גישה לקופסת הניתוב

 כבלים והולכה 

יותקנו במערכת ניהול כבלים על    ITS-הכבלים של ציוד ההחזקת  תליית/ מערכות   3.11.7
 . גשרים עיליים ובכל מיקום אחר ברשת ההולכה

 :החזקת הכבלים יהיו כפופות לדרישות הבאותתליית/מערכות  3.11.8
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, כגון מגש כבלים)המערכות יותקנו בתוך תעלות הולכה או מערכת כבלים   •
 ניתוב כבלים ל'( רשת הולכה וכד, מובילי הולכה על משטחים

אחרות   • חשמל  אספקת  ממערכות  פיזית  תופרד  הכבלים  החזקת  מערכת 
 למניעת הפרעות 

סגורה • ניתוב  רתמת  בתוך  עוברים  חוטי משיכה    יסופקו להם, אם הכבלים 
 רציפים בתוך מארזי משיכת כבלים לצורך ניתוב עתידי של הכבלים

 ו , רלוונטימערכת החזקת הכבלים תותקן כך שתרוץ במקביל לנתיב הסמוך ה •

 . ניתוב רוחבי של הכבלים יהיה בניצב לנתיב הרלוונטי •

ממשק עם  ידי  -הקבלן יבטיח שהמשכיות מערכת החזקת הכבלים לא תופרע על 3.11.9
כל מבנה אחר כגון יסודות גשרים  עם  הכבישים או    ה אחר במהלך בניית מבנכל  
 : הקבלן יבטיח. 'וכד

 של מערכת הניתוב וההולכה בתוך יסודות המבנה  הולמתהתקנה   •

הקצאת מסלול הולכה חלק בעל רדיוס כיפוף הולם למניעת נזק לכבלים בתוך   •
 יסודות המבנה 

ותפרי   • ממשקים  כמו  מבניים  רכיבים  דרך  ההולכה  מסלול  של  המשכיות 
 ו , מבניםהתפשטות של 

מחברים   • פ, מיםבפני  עמידים  אטימים  אספקת  חדירת  יאפשרו  סולת  שלא 
 . לתוך מערכת ההולכה וחסימתהומים 

על מנת  "יתקין הקבלן את רשת ההולכה והניתוב בתוך הנת , במידת האפשר 3.11.10 מ 
 . לצורך עבודות תחזוקה עתידיות 60להימנע מסגירה של כביש 

הזמינות  , יעריך הקבלן את התאימות, כאשר נשקל שימוש במערכת הולכה קיימת 3.11.11
הקבלן יבצע בדיקות מתאימות  . שתיכלל בעבודותוהשירותיות של אותה מערכת 

 . להדגמת קבילות מערכת ההולכה לשימוש חוזר

 חיבורי רשת תקשורת 

מבוססת סיב אופטי    IPמ תעבור על רשת  "תעבורת התקשורת של מערכת הנת 3.11.12
הכביש   בתשתית  הניתוב)שתשולב  בקופסאות  של  ( למשל  בחומרה    מנת"י או 

נתבים   /מערכת של התקני חיבור מסוג מתגים  רשת זו תכלול(. שרתים ייעודיים)
תתאפשר אופציה לחיבור ישיר למנת"י או לחילופין חיבור על הסיב    .וציוד ממסר

החיבור יהי העל פי  האופטי הקיים של המנהרות, לפי החלטת מנת"י. בכל מקרה 
 הדרישות והעקרונות של מנת"י. 

תיקוני התוכנה  , המתגים, השדרוגים, הקבלן יתכנן ויספק את כל פריטי הציוד 3.11.13
לשידור   הנחוצים  הנת   פלטיוהאינטגרציות  מערכת  של  והנתונים  . מ "הווידאו 

פעילות זו תכלול מעורבות של גורמים נוספים שיסייעו בזיהוי תשתית התקשורת  
 (.3פרק ' ר)הקיימת והמתוכננת שניתן יהיה לעשות בה שימוש 

לדרישות   3.11.14 ייענה  מנה הקבלן  או  המזמיןהמזמין  מטעם  ל  "פ  הנוגע    תכנון בכל 
דרישות אלה ייכללו  . היוצאת/ ולמערכות התקשורת הנכנסת  מנת"יהתקשורת ב

 (.2פרק ' ר)  הבדיקה והאישורהמפורט וייבחנו במסגרת הליך  תכנון ב

הנת 3.11.15 מערכת  נתוני  את  לאחזר  יהיה  במצלמות  )מ  "ניתן  הווידאו  צילומי  למעט 
סגור במעגל  אינה  ( הטלוויזיה  התקשורת  שרשת  במקרה  המקומית  מהחומרה 

 . זמינה
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לגבי הציוד שיסופק ודרישות    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יידע את   3.11.16
המפורט וייבחן במסגרת    תכנון מידע זה ייכלל ב. IP-התצורה של כל פריט ברשת ה

 (.2פרק ' ר) הבדיקה והאישורתהליך  

תקש  3.11.17 מערכת  תיצור  והחיבורים  הכבלים  שתאסוףרשת  את  , ורת  ותנטר  תפיץ 
והווידאו בין מרכז הבקרה של  , תעבורת המידע לכל אחד מפריטי    מנת"יהקול 

 . מ"בנת ITS- ציוד ה

והסיב האופטי במחברי קצה 3.11.18 הזוג השזור  כל כבלי  יצייד את  באלה  , הקבלן  הן 
 . אלה שאינם בשימושב הנמצאים בשימוש והן 

יותקנו  3.11.19 המסופקים  עלייבדקו  , הכבלים  הקבלן-ויופעלו  לפרק    ,ידי  , 5בכפוף 
הכבלים החזקת  חשמל  . במערכת  להתקני  ישראלים  בתקנים  תעמוד  העבודה 

 .בכבישים מהירים ובמנהרות 

וייתן מענה לדרישותיו בכל    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יתייעץ עם   3.11.20
, מ"נת נתיבי שידור או שינוי מחברים הקשורים ל, ניתוק כבלים /הנוגע לחיבור  

 . מנת"יולמרכז הבקרה של  60של כביש  ITS-לתשתית ה 

 רשת אספקת החשמל   3.12

החדש  , כל ציוד אספקת החשמלאת  יתקין ויבדוק  , יספק, ירכוש, הקבלן יתכנן 3.12.1
המשודרג ה, או  למערכת  הנת  ITS-הדרוש    השינויים כל  . המתחלף  מ"של 

 . רשת החשמל יהיו באחריות הקבלןתכנון ובביצוע ב הנדרשים

הניתן 3.12.2 המחייבות, במידת  לתקנות החשמל  ברשת  , ובכפוף  שימוש  יעשה הקבלן 
 . מ"לטובת מערך הנת  60החשמל העוברת לאורך כביש 

המיתוג   3.12.3 וציוד  הפנימיים  ההתקנים  כל  עם  החשמל  ארונות  את  יספק  הקבלן 
 .והפיקוד התואמים לתקנות החשמל בארץ

ועם   3.12.4 הציבורית  התשתית  חברות  עם  יתייעץ  מטעם  המזמיהקבלן  מנה"פ  או  ן 
 . מ בהיבט זה"וייתן מענה לדרישות הנוגעות למערכת הנת  המזמין 

משודרג או  , במקרה שבמהלך ביקורת או בדיקה מתגלה כשל במעגל חשמלי חדש 3.12.5
יבצע הקבלן את פעולת התיקון הנדרשת עד להשגת תוצאות משביעות  , מתוקן

בארץ החשמל  לתקנות  בכפוף  כגון. רצון  שינויים  ביצוע  במעגלים    בעת  אלה 
 '.בטוחה לעבודה'יעבוד הקבלן תחת מערכת , חשמליים

אל 3.12.6 מערכת  יספק  סגירה  (UPS) פסק  - הקבלן  שתאפשר  חם  המתנה  במצב 
הנת של  שעה  מ"בטיחותית  למשך  בכביש    המתחלף  חשמל  הפסקת  . 60בזמן 

מערכת זו תכלול חיבורים לכל פריטי הציוד הדרושים לתהליך בטוח של פתיחת  
הנדרש. וסגירתוהנתיב   לשימוש  מתאים  דירוג  בעל  יהיה  הגיבוי  יעמוד  , ציוד 

 . בתקנות החשמל בארץ ויציע מדרגיות להרחבה עתידית

. הקבלן יבטיח כי אספקת החשמל קבועה לפני ביצוע בדיקות באתר או הפעלתו 3.12.7
 . אספקת חשמל קבועה מגנרטורים לא תהיה קבילה במסגרת דרישות הפרויקט

 . בידוד חשמלי מקומיים בכל ריכוזי הציוד הקבלן יספק מתקני 3.12.8

 ידי אחרים- מתוכננים המסופקים על/ מבנים קיימים 3.13

יתכנן 3.13.1 כל  , יספק, הקבלן  את  ויבדוק  והעיגוניםיתקין  המתלים  , החיבורים 
   המתחלף מ"והמתאמים של ציוד מערך הנת
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 .המתוכננת/לתשתית הקיימת  3.13.2

יוגשו  ו/או תכנון של מבנים חדשים    הצעות לשימוש במבנים קיימים 3.13.3 מתוכננים 
 תכניות יצור. לאישור כולל  המפורט תכנון ב למזמין או מנה"פ מטעם המזמין
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 טרם הפעלת הנת"מ המתחלף בדיקות ואישורים   4

 כללי 4.1

יפעיל וישלב את כל הציוד על מנת להבטיח שהציוד מופעל באורח  , הקבלן יבדוק 4.1.1
. מנת"ייציב ומבוקר תוך צמצום הסיכון הכרוך בחיבור התקנים לרשת החיה של  

הפרדה פיזית של  , הקבלן ישיג זאת באמצעות שילוב בדיקות מדורגות של הציוד
 . הציוד הקיים וטכניקות של הגנת תוכנה

חת דעת של משתמשי הכביש או הציבור כתוצאה  הקבלן יבטיח כי הסיכון להס 4.1.2
 . יהיה מינימלי ,מבדיקות תאורה והתקנים קוליים או פעילויות הכרוכות ברעש

לתהליך   4.1.3 והאישורבהתאם  הקבלן  , הבדיקה  מטעם  יספק  מנה"פ  או  למזמין 
הפעלה  המזמין  ואינטגרציה  , תכנית  תכולת  "( CTIP)"בדיקה  את  שתתווה 
  ך ההפעלה והאינטגרציה של מער, חריות לכל הבדיקותטווח הזמנים והא , העבודה

העבודות"הנת לסיום  עד  תכלול. מ  השאר, התוכנית  השיטה, בין  , התכנון, את 
 : טווח הזמנים והתיאום של הבדיקות הבאות

 בדיקות מקדימות באתר  •

 בדיקות לפני התקנה  •

 ו , בדיקות התקנה •

 . בדיקות קבילות באתר •

ההפעלהת 4.1.4 לבדיקההבדיקה  , כנית  שיטות  תכלול  הפעלה  , והאינטגרציה 
זרימה תרשימי  בסיוע  צפויות, ואינטגרציה  בדיקה  ותוצאות  בדיקות  . תיאור 

וייתן מענה לדרישותיו בנוגע    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יתייעץ עם 
 . הבדיקה והאינטגרציה, לתוכנית ההפעלה

ת 4.1.5 ההפעלהיישום  שהציוד  הבדיקה  , כנית  לוודא  לקבלן  תאפשר  והאינטגרציה 
הן  , פעיל ותפעולי לחלוטין, מ הינו במצב תקין"שהותקן לתמיכה בהפעלת הנת

אישורי הצלחה וכשל בבדיקות יתועדו בסיום כל בדיקה  . מנת"ימהכביש והן מ
 .ויאושרו בכפוף לתהליך האישור

נכשלות 4.1.6 בדיקות  הנד, כאשר  והחקירות  הבירורים  את  הקבלן  כדי  יבצע  רשות 
לכשל   הסיבה  את  שעליולזהות  הפעולות  התקלה  ואת  את  לתקן  כדי  . לעשות 

החקירות והתיקונים הדרושים עד לסיום הבדיקות  , הקבלן יבצע את כל הבדיקות 
 . בהצלחה

הציוד של הנת 4.1.7 יעברו בדיקות מקיפות להוכחת  "כל פריטי  ותפקודם    תפעולםמ 
ההפעלה לתוכנית  בהתאם  מנה"פ  . והאינטגרציההבדיקה  , המלא  או  המזמין 

מ  "ידרוש מהקבלן לבדוק ולהפעיל את כל פריטי הציוד של הנת   מטעם המזמין 
 . בהתאם לתהליך הבדיקה והאישור

   תבכראש ובמ מטעמו מיאו /ו  המזמין ידי על יאושר לעיל  האמור התהליך כל 4.1.8

 בדיקות מקדימות באתר 4.2

הציוד   4.2.1 לכל  באתר  מקדימות  בדיקות  יבצע  הנתהקבלן  של  מ  "והמערכות 
על לתקנים    .ידיו-המסופקות  בכפוף  יתבצעו  באתר  המקדימות  הבדיקות  כל 
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 Highwaysהבריטי של חברת הכבישים הממשלתית    TR1100ישראליים ולתקן  
England. 

לעקוב ולבדוק באופן שוטף    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יזמין את   4.2.2
למזמין  ההזמנה לצפות בבדיקות הציוד תישלח  . בכל הבדיקות המקדימות באתר

המזמין מטעם  מנה"פ  מועד    או  לפני  חודשים  שלושה  לפחות  תחילת  בכתב 
 . הבדיקות

יספק   4.2.3 המזמיןהקבלן  מטעם  מנה"פ  או  ארבעה  "לו   למזמין  לפחות  בדיקות  ז 
 . שבועות לפני ביצוע הבדיקות המקדימות באתר

 בדיקות לפני התקנה  4.3

בדיקות   4.3.1 יבצע  המערכותהקבלן  כל  של  התקנה  במערך  / לפני  הכלולות  היחידות 
הקבלן .  מ"הנת במתקני  תתבצע  התקנה  לפני  סיום  , הבדיקה  לאחר  רק  אולם 

 . הבדיקות המקדימות באתר בהצלחה

השתהות   4.3.2 בדיקת  יכללו  התקנה  לפני  שעות  100של  ( soak testing)הבדיקות 
כאשר כל הציוד  , מ לאורך זמן"שתאמת את היציבות והביצועים של מערך הנת

 . מחובר

בדיקת   4.3.3 ההפעלהיי   ההשתהות במהלך  בתנאי  שינויים  היבטי  , ערכו  שינוי  כגון 
 .ויובטח שכל הפונקציות האפשריות של הציוד נבדקו, תצוגה

לא יותקן באתר ויוחלף לאלתר    ההשתהותשזוהה בסיום בדיקת  תקין  ציוד לא   4.3.4
 . בציוד תקין לחלוטין

האופטי 4.3.5 הסיב  בכבלי  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  יערוך  השזור  , הקבלן  הזוג 
 . והחשמל

 . הקבלן יבדוק את כל מערכת הניתוב וההולכה החדשה 4.3.6

בדיקה ואישור של  , לפני ביצוע התקנה, הציוד לא יותקן בקופסאות הניתוב באתר 4.3.7
בכפוף  , כגון אטמי ארונות, וכל אמצעי ההגנה הסביבתייםספקי הכוח הקבועים  

 . לתהליך האישור

הציוד לא יחובר לרשת לפני סיום כל הבדיקות של רכיבי הרשת השונים בהצלחה   4.3.8
 . בכפוף לתהליך האישורעל ידי המזמין  מראש ואישורם

 בדיקות קבילות באתר 4.4

הנת 4.4.1 ציוד  של  ההתקנה  באתר    מ"בתום  קבילות  בדיקות  הקבלן  ( SAT)יערוך 
 : בשלושה שלבים כדלהלן

בדיקות אלה ידגימו ויספקו   –ל כל הציוד המותקן  שעצמאיות    SATבדיקות   •
אישור לתפעול הפונקציונלי של הציוד ברמה המקומית בכל אחד מהאתרים  

 . השונים לפני חיבורו לרשת התקשורת הראשית

ולפני  , נוסף לבדיקות הכבלים בהתאם להתוויה –לפני הפעלה    SATבדיקות   •
יבצע הקבלן בדיקות על  , 60הקיימת של כביש    ITS-חיבור הציוד לתשתית ה

האתר   בין  הרשת  כבלי  קישורי  של  והתפעוליות  הרציפות  את  לאמת  מנת 
  הקבלן יבטיח שכל הציוד באתר נשלט ממערכת התקשורת המרכזית . מנת"יל

 ו , במנת"י
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בדיקות אלה יבוצעו מיד אחרי חיבורו של כל פריט   –בהפעלה    SATבדיקות   •
ה  לתשתית  כביש    ITS-ציוד  של  ואישור  . 60הקיימת  אימות  לצורך  זאת 

באופן המאפשר   60הקיימת של כביש    ITS-הפעלת הציוד ושילובו בתשתית ה
 . מנת"ילהפעילו ולשלוט בו מ

הבמהלך   4.4.2 כי   ,SAT-בדיקות  הקבלן  הנתיבטיח  מערך  של  מחובר  "הציוד  מ 
 .60לתשתית הקיימת של כביש  

 עצמאיות  SATבדיקות 

העצמאיות יכללו בדיקות מלאות של התפעול והתצורה של כל    SAT-בדיקות ה 4.4.3
בידוד הציוד מרשת התקשורת הראשית  , מ בכל קבוצת אתרים"ציוד הנת  תוך 

של   הזרם  . מנת"יומהמערכות  במעלה  ייבדק  הציוד  מהממשק  ( upstream)כל 
במהלך   שישמשו  אמצעים  באותם  שימוש  תוך  הנכנסת  התקשורת  של  הראשי 

, אם לפי אתר ואם לפי פונקציה, הקבלן ייקבע את סדר הבדיקות. הפעלת הציוד
 .בהתאמה אופטימלית לתוכנית

יחבר  , ירכיב הקבלן מחברי קצה, העצמאיות SAT-סיום האישור של בדיקות הב 4.4.4
ויבצע   ביותר  הקרובות  הממסר  לתחנות  השזור  והזוג  האופטי  הסיב  כבלי  את 

 . בדיקות מקצה לקצה

והאישור 4.4.5 הבדיקות  תהליך  והזוג  , בסיום  האופטי  הסיב  כבלי  את  הקבלן  יחבר 
 . ין או מנה"פ מטעם המזמיןהמזמהשזור האורכיים לרשת הראשית תחת פיקוח 

 בהפעלה  SATבדיקות 

כגון מערכות זיהוי כלי  )וכיול הציוד    SAT-הקבלן יבצע בהצלחה את בדיקות ה  4.4.6
 . מ למשתמשים"לפני פתיחת הנת( אירועים /רכב 

המזמין או  לאחר שהקבלן מילא את התחייבויות הבדיקה שלו לשביעות רצונו של   4.4.7
, במידת הצורך, המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןיעביר  , מנה"פ מטעם המזמין

 . מנת"יאת הציוד הקשור לחוזה זה לרשת החיה של 

יערוך הקבלן בדיקות של כל  , הבדיקה והאינטגרציה, בהתאם לתוכנית ההפעלה 4.4.8
על מנת לאמת ולאשר את הפעלת הציוד ושילובו    מנת"ימ המותקן מ "הנת ציוד  

ה כביש    ITS- בתשתית  של  בו   60הקיימת  ולשלוט  להפעילו  המאפשר  באופן 
 . מנת"ימ

הרשת   4.4.9 בתפעול  הפוגע  באופן  כראוי  הוגדרה  לא  באתר  הציוד  שתצורת  במקרה 
מערכת לנפילות  גורם  או  הלי, הראשית  של  השלבים  כל  על  הקבלן  כי  יחזור 

 . כדי לזהות את הגורם לבעיה ולתקנו 5.4הבדיקה בסעיף  

מ באתר על  "יסייע לקבלן בבדיקת כל ציוד הנת המזמין או מנה"פ מטעם המזמין 4.4.10
 . מנת להבטיח תאימות והפעלה תקינה

 כיול תפעולי  4.5

הקבלן יבצע כיול תפעולי של הציוד כפי הנדרש על מנת להבטיח שכל הציוד פועל   4.5.1
 . מ"אחרי פתיחת הנת בזמנים שונים הרלוונטי   תכנוןבהתאם לרכיב ה
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 פריסה חיה  4.6

ועם מנהלי חדר הבקרה של    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יתאם עם   4.6.1
הקבלן  . שבועות לפני ביצוע הפריסה( 4)את תאריך פריסת המערכת ארבעה    מנת"י 
תהליך  מתועדת המתווה את  ( DMS)  " הצהרת שיטת פריסהמתודולוגיה "יספק  

התקשורת , הפריסה המשוערים, נקודות  הזמנים  החומרות   /המערכות  , טווחי 
רמת הסיכון של  , פונקציונליות במהלך הפריסה/שירותהצפי לאובדן , המושפעות

 . הפריסה והתהליך החלופי במקרה של כשל במערכת

 אישור 4.7

להתחלת  המתחלף כתנאי  מ  "את כל תהליכי האישור של מערך הנת   ישליםהקבלן   4.7.1
הרלוונטי  הגורמים  כל  מול  המזמיןמטעם    םיביצוע  מטעם  מנה"פ  או  . המזמין 

 . המתחלף  מ"מערך הנת אישורלהקבלן יספק עדויות תומכות 

חודש אחד  בטווח של  מ המוגמר שהותקן  "הקבלן יערוך הדגמה של מערכת הנת  4.7.2
יבטיח  הקבלן  . לפני הפריסה החיה של המערכת להדגמת הפונקציונליות שלה( 1)

 : שבעלי העניין הבאים יוזמנו להדגמה זו

 מנה"פ מטעם המזמין  והמזמין  •

 מנת"י צוות תפעול חדר בקרה של  •

 מנת"י באתר של כלי רכב צוות סיור ופינוי  •

 ו (, מגן דוד אדום, משטרה)שירותי חירום  •

 .צבא •

לקבלן את    המזמין או מנה"פ מטעם המזמין  ייתן, ההדגמה עברה בהצלחההיה ו 4.7.3
הנת של מערך  ו . מ"האישור הרלוונטי להשלמת ההפעלה  נכשלההיה  , ההדגמה 

נוספת הדגמה  לתאם  הקבלן  לפני  . יידרש  תתאפשר  לא  הנתיב  של  חיה  הפעלה 
 . המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןקבלת אישור הפעלה מקדים מ

, כתמערהעדכון חודשי על תקלות  למזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יעביר  4.7.4
 . הפתרון שזוהה ולוחות הזמנים לפתרונן, מועדי התקלות, סוגי התקלות

המזמין  יעניק  , בעיותתקלות וחודשים של הפעלה חיה ללא  ( 6)בחלוף שישה  רק   4.7.5
  .המתחלףמ "לקבלן אישור סופי למערך הנת   או מנה"פ מטעם המזמין
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 תיעוד והדרכה  5

 תיעוד 5.1

, ההתקנה, היצרנים והספקים  שלשל התכנון ותיק מתקן  תיעוד    כין תיקהקבלן י 5.1.1
למזמין  על מנת לאפשר  המתחלף  מ  "הבדיקה וההפעלה של מערך הנת, ההרכבה

סוכנים או גורמים חיצוניים מטעמו  , או לספקי שירות  או מנה"פ מטעם המזמין 
או  , לתחזק, להפעיל שינויים  הנת  להחליףלבצע  מערך  ב"את  הצורך  מ  מידת 

 : את המידע הבא, ללא הגבלה, תיעוד זה יכלול. עתידב

 מסמכי ציוד  •

 As- Is עדות  תכניות •

 מסמכי בדיקות ואישורים  •

 תחזוקה ושירות , מדריך הפעלה •

על • כנדרש  מהירים  -תיעוד  בכבישים  חשמל  להתקני  הישראלי  התקן  פי 
 ובמנהרות 

 ו , מנת"יב  מ"מסמכי הדרכת מפעילים של מערך הנת  •

 מנת"י מ ב"חומרות נת / תוכנותהצהרות שיטת פריסה של   •

הנוגעים לרשת    הרצות הו הבדיקות  , ילה ההתקנותהכב  אישורי הקבלן יספק את   5.1.2
 . קווי החלוקה שלהלהמשודרגת או המוסבת ו , החשמל החדשה

העבודה  לתיעודנוסף   5.1.3 התקדמות  עם  העדות  הקבלן  , תוכניות  או  יספק  למזמין 
המזמין  מטעם  לתהליך    מנה"פ  בהתאם  תיעוד  והאישורגם  בשלושה    הבדיקה 

 : שלבים כדלהלן

פרק  )ימים לפני תקופת הבדיקות  ( 21)לפחות עשרים ואחד    תכניות עדותסט   •
5) 

 בפני משתמשים\מ "סופי לפני פתיחת מערך הנת תכניות עדותסט  •

 .מ"חודשים לפני ההפעלה החיה של הנת( 6)סופי שישה  סט •

 הדרכה   5.2

 תפעול ותחזוקה הדרכת אנשי  

למערך 5.2.1 מקיפה  הדרכה  יספק  תעודכן  . הקבלן  זו  אחת  ותהדרכה  לכל  ותאם 
 : מהקבוצות הבאות

 מפעילים /מפקחים   /הנהלה  •

 צוות סיור ופינוי כלי רכב באתר •

 ו , אישור והפעלה, בדיקה, עובדי התקנה •

 . עובדי אחזקה •

, להדגמת הציוד אתר כפי הנדרש - ההדרכות יכללו כיתות לימוד ורכיבים מבוססי 5.2.2
הקבלן יספק את כל המסמכים וחומרי  . נהלי העבודה והתנהלות בטוחה במקום

 כולל מדריכים שעברו הדרכה מתאימה.  ההדרכה הנלווים
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ארבעה   5.2.3 לפחות  ויסתיימו  בהצלחה  יועברו  הפעלה  ( 4)ההדרכות  לפני  שבועות 
רכות  הקבלן יספק תוכנית הד. ידי הקבלן באתר- ראשונית של הציוד המסופק על

. ת להדרכה ואת פרקי הזמן המוקצבים להעמדהמזהה את קבוצת העובדים המו
וייתן מענה לדרישותיו בנוגע    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןהקבלן יתייעץ עם 

 . ידי הקבלן-למועדים ולתכנים של ההדרכות שיועברו על , למשך הזמן

על 5.2.4 המסופק  הציוד  את  להפעיל  החניכים  יוכלו  הקורס  ללא    ידי- בסיום  הקבלן 
 . תמיכה שוטפת מצד הקבלן

המזמין או מנה"פ מטעם  . יעביר הקבלן למשתתפים שאלוני משוב, בסיום הקורס 5.2.5
המשוב    המזמין  שאלוני  את  לתהליך  המלאים  ייבחן  בהתאם  אליו  שהועברו 

היה ויחליט  . כדי להעריך אם קורס ההדרכה הועבר בהצלחה  הבדיקה והאישור
יידרש הקבלן  , שההדרכה לא הועברה בהצלחה המזמיןהמזמין או מנה"פ מטעם 

מקבלת  ( שבועות 2)כנית ההדרכה ולחזור על הקורס תוך שבועיים  לשפר את ת
המזמין או מנה"פ  הקבלן יתייעץ עם  . המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןההודעה מ

 . וייתן מענה לדרישותיו בנוגע להכנת המשוב וההדרכות החוזרות מטעם המזמין

 מ מתחלף "הדרכות משתמש במערך נת

מ הדרכה מקיפה שתכסה שגרות ונוהלי שימוש  "הקבלן יעביר לכל משתמשי הנת 5.2.6
בנת מתחלף"נכונים  וסימו , מ  שילוט  כביש  הכוונת  בחירוםני  תגובה  . ונוהלי 

 :ותאם לכל אחת מהקבוצות הבאותות הדרכה זו תעודכן 

 מפעילים של שירותי תחבורה ציבורית  •

 ו, אוטובוסים פרטייםמפעילי  •

 מוניות  •

 . שירותי חירום וצבא •

 נכים  •

בגמר ההדרכות יערך מבחן לבדיקת המוכנות של משתמשי הנת"מ 
 המתחלף.

הדרכות ספקי התחבורה הציבורית יכללו כיתות לימוד וקורסים אינטרנטיים כפי   5.2.7
הדרכות    .נוהלי הנסיעה ושימוש בטוח בנתיב, הנדרש להדגמת השילוט והסימון

אחר   אתר  או  התחבורה  משרד  באתרי  באינטרנט  מקוונת  בצורה  יהיו  לנכים 
 של הנת"מ המתחלף שיאושר על ידי המזמין  60ספציפי של כביש  

ציבורית שסיימו את קורס   5.2.8 כל ספקי שירותי תחבורה  רישום של  יחזיק  הקבלן 
 :ובכלל זה, ועברו את המבחן בהצלחה  ההדרכה

 שם החברה  •

 ו , שם הנהג •

 ו/או ההדרכה האינטרנטית  תאריך סיום ההדרכה •

 . שיון של הרכבים שאמורים להשתמש בנת"מ המתחלףימספר הר •

 . מ "הקבלן יספק משאבי הדרכה מקוונים ונגישים למשתמשי הנת 5.2.9
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 מידע ציבורי 

מערך הנחיות שיכלול שגרות   60הקבלן ירכז ויעמיד לרשות כל משתמשי כביש   5.2.10
נוהלי תגובה במצבי  , ני כבישהכוונת שילוט וסימו , מ "ונוהלי שימוש נכונים בנת 

חירום ומידע על כלי הרכב המורשים להשתמש בנתיב ודרכי האכיפה של השימוש  
 .בו

יהיו זמינות למשתמשי כביש  המתחלף  מ  "הקבלן יבטיח שהנחיות השימוש בנת 5.2.11
, והן מבחינת  הן במהלך תכנון הנסיעה והן במהלך הנסיעה עצמה, באינטרנט 60

נסיעה, שעות הפעילות ועוד, בדומה לאתר הקיים כיום של הנת"ב המהיר    ישמור
 לת"א. 

 הקבלן יעדכן את וויז באופן שוטף לגבי הפעילות בכביש.  5.2.12

ובו נתונים לכל    יעודי הקבלן להקים אתר אינטרנט    על 5.2.13 לנושא הנת"מ המתחלף 
המזמין  תוכן האתר יקבע בתאום מראש עם המזמין ויקבל את אישור    - הציבור   

 בטרם יעלה לאוויר. 

ופ 5.2.14 מיתוג  של  מערך  יכין  הודעות  הקבלן  כולל  הכביש,  למשתמשי  לציבור  רסום 
 כחלק ממערך ההפעלה   יהבעיתון ברדיו ובטלוויז
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 מ"תחזוקת מערך הנת 6

 מונעת ותגובתית , אחזקה שגרתית 6.1

מ לתקופה של חמש  "הקבלן יהיה אחראי לכלל פעילות האחזקה של מערך הנת 6.1.1
 . שנים מסיום העבודות( 5)

 . להלן 9הקבלן יבצע את עבודות האחזקה בהתאם ללוח הזמנים המוגדר בטבלה  6.1.2

 מ  "אחזקת הנת: 9טבלה 

 ז"לו תיאור תחזוקה 

עדכונים בתוכנות  

ההפעלה של מערך  

 מ  "הנת

מ בתוך  "ת הפעלה של הנת ועדכונים במערכ 

עדכונים במערכות צד   ,בין היתר ,כולל , מנת"י

 ו  , עדכוני תוכנה, שלישי

 –לא קריטי 

 חודשי 

 שבועי  –קריטי 

, מ"בדיקת תקינות של כל המבנים במערך הנת מבנים 

עמודי  , עמודי תקשורת, ובכלל זה גשרי שילוט

 . הולכה ותיעול, קופסאות ניתוב, תאורה וחשמל

 רבעוני 

מ  "תחזוקה של כל רכבי התמיכה במערך הנת פינוי  /רכבי סיור 

 (יםסיור ופינוי רכב )

 רבעוני 

בדיקה ויזואלית של  

 הציוד 

מ  "בדיקה ויזואלית של כל הציוד של מערך הנת

 מכשולים או חסימות , לאיתור נזקים

 יומי 

 רבעוני  מ "ניקוי כל הציוד של מערך הנת ניקוי הציוד 

בדיקות חשמליות של  

 הציוד 

ובדיקה של כל הרכיבים החשמליים  תחזוקה 

 מ  "במערך הנת

 שנתי 

בדיקות תקשורת של  

 הציוד 

תחזוקה ובדיקה של כל חיבורי התקשורת  

 מ "במערך הנת

 רבעוני 

, מ "תחזוקת הרכיבים המכניים של מערך הנת תחזוקה מכנית 

ובכלל זה מחסומי הגישה לנתיב ומחסומי  

 .המילוט

 שנתי 

קבלן   6.1.3 או  תקלותהקבלן  לפתרון  אחראי  יהיה  הממונה  או  , התחזוקה  תחזוקה 
 . מ"בפונקציונליות או בבטיחות של מערך הנת, בעיות שדרוג הפוגעים בביצועים

 . להלן 10זמן כפי שמוגדר בטבלה  Xתוך הקבלן יגיב לתקלות ויפתור אותן  6.1.4

 מ מתחלף "פתרון תקלות במערך נת: 10טבלה 

 טווח זמן לפתרון  מונח תקלה סוג 

תקלה שאינה מאפשרת הפעלה בטוחה של   קריטית 

מ בהתאם לתהליכי התפעול המותווים  "הנת

 2)שעתיים 

ממועד  ( שעות
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תקלה קריטית תגרום  . במסמך תפיסת התפעול

 .מ עד לפתרונה המלא "לסגירת הנת

הדיווח על  

 התקלה 

. מ "הנתתקלה שאינה מונעת הפעלה בטוחה של  לא קריטית 

 .מ יכול להמשיך לפעול עד לפתרון התקלה"הנת

שבועיים  

 (שבועות 2)

את   6.1.5 יבצע  הנת  העבדות הקבלן  של  התפעוליות  המערכות  כל  של  מ  "והעדכונים 
בכל זמן  . כולל עדכוני תחזוקה שוטפים מחוץ לשעות ההפעלה של הנתיב, מנת"יב

לביצוע    מנת"יומ  המזמיןהמזמין או מנה"פ מטעם  יבקש הקבלן אישור מ , אחר
 . פריסות

למזמין או מנה"פ  למנת"י או  יעביר הקבלן  , לפני ביצוע עבודות תחזוקה כלשהן 6.1.6
המזמין  פריסה    מטעם  שיטת  הנדרשת ( DMS)הצהרת  העבודה  את  , המתווה 

השוטף השירות  על  בה , השפעתה  הכרוכה  הסיכון  וזמן  , רמת  בטיחות  הערכת 
יידרש לאשר את העבודות לפני    עם המזמיןהמזמין או מנה"פ מט . משוער לסיום

 . ידי הקבלן- ביצוען על

הנתיב  6.1.7 של  התפעוליות  המערכות  על  משפיעות  לא  הפריסות  כי  יבטיח  . הקבלן 
אפשרי אינו  הדבר  ההשפעה  , כאשר  את  הפריסה  שיטת  בהצהרת  הקבלן  יתעד 

 .המערכות שיושפעו וטווחי הזמן לסיום העבודות , הצפויה

( roll-back)ניתן יהיה להחזיר לאחור  , במקרה של כשל בפריסה, הקבלן יבטיח כי 6.1.8
הקודמת השירות  לרמת  ולחזור  שהותקנו  העדכונים  יותווה  . את  זה  תהליך 

 . בהצהרת שיטת הפריסה

פונקציונליות   6.1.9 של  או  נתונים  של  לאובדן  גורמות  לא  שהפריסות  יבטיח  הקבלן 
 . מ"קיימת במערך הנת

פר 6.1.10 כל  של  התחזוקה  כי  יבטיח  הנתהקבלן  מערך  של  והתשתיות  הציוד  מ  "יטי 
ידי חבר צוות  -תוכל להתבצע בצורה בטוחה על, 60מ או בכביש  "הממוקמים בנת

אחד ללא סכנה לנפילת הציוד על הכביש או סיכון מיותר של עובדי תחזוקה או  
 . משתמשי כביש

סטטוס  , ובכלל זה רמות סוללה, מנת"יל  יועברמ  "מידע הנוגע לתקינות מערך הנת 6.1.11
מידע זה יסייע בזיהוי תקלות  '. חותמת זמן של רישום אחרון שזוהה וכד, תקלה
 . בציוד

 גיבוי /ציוד חלופי 6.2

לפרק   6.2.1 ל , 3בהתאם  ולמקום  לשטח  הקבלן  האידאג  כל  של  בקחסון  רבת  ציוד 
ועם כל    המזמין או מנה"פ מטעם המזמיןיפעל הקבלן בשיתוף עם  הכביש, בנוסף  

יוכלו המחסנים הקיימים  , ספק חיצוני אחר או  במנת"י  על מנת להחליט האם 
 . מ"הגיבוי של מערך הנתציוד /המתוכננים לאחסן את הציוד החלופיהמחסנים 

הצורך 6.2.2 ב, במידת  הקבלן  הציוד    תכנוןיכלול  עבור  חדש  למחסן  הצעה  המפורט 
הנתציוד  /החלופי מערך  של  ב. מ"הגיבוי  כי  יבטיח  כזה  הקבלן  חדש  מחסן  כל 

תתאפשר גישה בטוחה של צוות התחזוקה בכפוף לתקנים ישראלים המסדירים  
 .שיטות עבודה בטוחות בכבישים מהירים

מ שיסופקו במסגרת  "היתירות של ציוד מערך הנת/הקבלן יציין את רמות הגיבוי 6.2.3
 ויעביר דוח מסודר פעם בחודש למנת"י   (2פרק ' ר) 1שלב  תכנון 

לקבלן עבור כל האמור בנושא הנת"מ המתחלף    נוסף  תשלום   ישלם   לא   המזמין  6.2.4
הציוד כלול    שלוהציוד החלופי  בכתב הכמויות. המחסן    המצויניםלמעט הסעיפים  

 .המתחלף"מ תנשל ה בתשלום החודשי של תפעול ותחזוקה 
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 נספח א'

 ורשימת תכניות תכניות

 תפיסת תפעול תכניות 1-א

 

בלבד, יובהר כי התכניות המצורפות אינן   אינפורמציה לצורך   עקרוניות תכניותלהלן רשימת 
תואמות את תכנון התנועה המאושר של הפרויקט עם גשרי השילוט האחרונים ועל הקבלן  

יהיה להשלים את התכנון המפורט בהתבסס על תכניות התנועה וגשרי השילוט התקפים  
עמודי  ובמידת הצורך עם תוספת גשרי שילוט ו שנחתמו על ידי העירייה ומשרד התחבורה

 : מצלמות

• DWG01 – Whole Route.pdf 

• DWG02 – South Junction.pdf 

• DWG03 – Checkpoint .pdf 

• DWG04 – North of Checkpoint.pdf 

• DWG05 – Southern Tunnel S.pdf 

• DWG06 – Southern Tunnel N.pdf 

• DWG07 – Bridge.pdf 

• DWG08 – Northern Tunnel.pdf 

• DWG09 – Northern Entrance.pdf



 

 

 


