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       9711     , פברואר 
 ו"תשע       ,שבט 

 משגב. א.מ -נוהל מסירת תשתיות ציבוריות

445911 

 :כללי .א
 

מעורבות ברמה של ב, הישוביםל או "החכי "התשתיות הציבוריות בשכונות החדשות בישובים מתבצעות ע

 .לכל אורך הביצוע ,אגף הנדסה מצד-פיקוח
 

, כבישים)קבלת תשתיות ציבוריות כדי לוודא מעורבות נציגי אגף הנדסה במהלך התכנון והביצוע חיונית 

 .ברמה הגבוהה ביותר, ('מערכות ניקוז ומים וכו, שבילים, תאורה
 

כגורם שתחת אחריותו מופקדים השטחים הגורמים המבצעים לבין אגף הנדסה נדרש תיאום ציפיות בין 

 .י חוק"הציבוריים עפ
 

תשתיות ברמה גבוהה ואיכותית , מטבע הדברים, י הדרישות יספקו"בקרת החומרים ובקרת איכות הביצוע עפ

 . את עלות אחזקתן השוטפת, לאורך זמן, אשר יוזילו

 

 :דרישות הנוהל .ב
 

י המתכננים והמעבדות המאושרות בכל אחד "התשתיות הציבוריות יעברו תהליכי בקרה ופיקוח עליון ע .1
 .משלבי הביצוע העיקריים

 

 .ב"הרצ' כמפורט בנספח ב אגף הקיימותי דרישות "סילוק עודפי עפר ופסולת יבוצע עפ .2
 

דוחות פיקוח עליון . ובדגש על תחילת ביצוע השלבים השונים, פיקוח עליון מצד המתכננים יבוצע באופן תדיר .3
 .יצורפו לתיק מסירת הפרויקט

 

פרוטוקולי המסירות . המתכננים ונציגי אגף ההנדסה, מנהל הפרויקט, סיורי המסירה יתקיימו בליווי המפקח .4
אשר מצוינים  הליקוייםרת הניהול והפיקוח תבצע מעקב אחר תיקוני חב. י המתכננים והמפקח"יכתבו ויופצו ע

 .ז שיקבע על ידה"י כל משתתפי המסירה ובלו"ע
 

מסר לאגף ההנדסה תיק מסירה מסודר לפרויקט המכיל את האישורים כמפורט יבמעמד מסירת הפרויקט י .5
 .'נספח א –ב "בטבלה הרצ

 

 :נתן לאחרילגמר הפרויקט יאישור המועצה  .6
 . המפקח והמתכננים, י הקבלן לשביעות רצון המועצה"ע הליקוייםת תיקוני כל השלמ .א
 (. 'נספח א)ב "העברת כל האישורים אשר מפורטים בטבלה הרצ .ב
 .אשר המועצה עובדת על פיו GIS-מסירת תוכניות עדות אשר תואמות את מפרט ה .ג

 
 : תוכניות עדות .ג

 
 . התוכניות תהיינה תוכניות מדידה עדכניות  אשר משורטטות בקואורדינטות של רשת ישראל החדשה

 .עותקים בנייר 9וכן  DWGהתוכנית תימסר למועצה בקובץ 

 .המתכנןו הקבלן, י המודד"תוכנית העדות תהיה חתומה ע
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   ד.      השלמת תשתיות שלב א' :
 

מבנה מסעה , עבודות עפר: 'של העבודות שבוצעו בשלב א" מסירה ראשונה"תבוצע ', כאשר מסתיים ביצוע שלב א     

כל הבדיקות  את הכוללימסר לאגף הנדסה תיק  בשלב זה. מאור רחובותתשתיות תת קרקעיות ו, ומדרכות

 :כמפורט להלן שבוצעו עד לשלב זה לעבודותוהאישורים 

 +נייר התוכניות יימסרו ב. המאור ומתקן ומדרכותכבישים , של מערכות תת קרקעיות עדותתכניות   .א    .1
CD המכיל קבצים בפורמט PDF   ,DWG. 

 .צילום מערכת הניקוז התת קרקעית   .ב                  
    דוחות , ('תנועה וכד, כבישים, תאורה, ניקוז)אישור המתכננים לביצוע העבודות עד שלב זה בהתאם לתכנון     .ג      
 .פיקוח עליון      

 .שכבה ראשונה בדיקת אספלט+ תוצאות בדיקות שכבות מצע     .ד                   
 .            קירות תמך –תוצאות בדיקות בטונים    .ה                   

 .תומכי כביש קירות לביצועמהנדס ישורי א     .ו                            
 

וכי המסירה , או בהעברת אחריות, מסירה סופיתאין מדובר בירשם ויובהר כי  מסירה ראשונית זובפרוטוקול      .9

ועד אז יוסיף הקבלן להיות אחראי לכל נזק אלא אם נגרם באחריות צד  'רק עם סיום שלב ב תתממשהסופית 

 .שלישי

עם קבלת בקשת טופס אכלוס ראשון במועצה תיערך , מאחר והמשפחות נכנסות לבתיהן בלוחות זמנים שונים     .0
שוב  תיבדקתאורת הרחובות למאור הרחובות כך שתקינות מערכת אשר תתייחס אך ורק נפרדת , מסירה נוספת

 .ותופעל עם מתן אישור האכלוס למשתכן הראשון בפרויקט
 
על מנת לשמור  .ל מרכיבה למועצהכך שהשכונה תימסר שלמה על כההשלמות הנדרשות יבוצעו ' במסגרת שלב ב     .0

שביצע את ( ל או ישוב"חכ)י אותו הגורם "יבוצע ע' על אחריות אחת לטיב העבודות המבוצעות מובהר כי שלב ב
 .'שלב א

 
 
 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                                        

              
 תומר לוין

 מנהל אגף הנדסה
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 'נספח א

 
 ז משגב"התשתיות לידי מואאישורים במסגרת נוהל מסירת 

 

 הערות לא קיים/ קיים מהות האישור

   אישור יועץ קרקע

   אישור יועץ נוף

   אישור מתכנן כבישים

   אישור מתכנן תנועה

   אישור מתכנן תברואה

תקשורת ותאורת , אישור מתכנן חשמל
 רחוב

  

   לקירות תמך אישור קונסטרוקטור

   אישור מנהל פרויקט

   אישור מפקח

   אישור יועץ בטיחות

אישור בדיקות מעבדה לעבודות עפר 
 (.טיב החומר והידוקו)לפי שכבות 

  

   .אישור בדיקות מעבדה לבטונים

אישור בדיקות מעבדה לשכבות 
 .האספלט

  

   אישור בודק חשמל מוסמך

   אישור אגף אחזקה לתאורת רחוב

של  מערכות (as made)תוכניות עדות 
+ כבישים ומדרכות + תת קרקעיות 

 CD+  תאורה   בנייר 

  

   אישור מחלקת איכות סביבה

   אישור קולחי משגב

   אישור נציג הישוב

   אישור יועץ נגישות 

   צילום מערכת ניקוז תת קרקעית
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 'נספח ב
  

 
 נוהל טיפול ופינוי עודפי עפר

 
 

 בשלב התכנון .1
מילוי על מנת להפחית ככל כמויות החפירה וכמויות היש להנחות את המתכננים לאזן באופן מיטבי בין 

 .את עודפי העפר בפרויקט שניתן
 

 חוזה עם קבלן .2
יש להכניס בחוזה עם הקבלן סעיף שלפיו עודפי העפר יפונו לאתר שיאושר על ידי המחלקה לאיכות 

הינו בתשלום לפי משקל ויש להדגיש לקבלן כי עליו לקחת זאת יצוין כי אתר מוכשר . )הסביבה המועצה
 (.בחשבון

 
 גריסת בולדרים .0

לטובת  על מנת להשתמש בחומר הגרוס לגרוס את הסלע החצוב יש, איכות החומר הנחצב מאפשרככול ש
זאת , שוב ובאישור מחלקת איכות סביבההי עבודות הגריסה עם יש לתאם את. ות מצעכבמילוי או כש

 .ורעשאבק מפגעי מניעת ם הנדרשים לאמצעיהתקיימו כל ישאחר ל
 

 .אין להניח ערמות של עודפי עפר מחוץ לשטח הפרויקט .0
 


