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 פיתוח בדרךפרוטוקול התייעצות לביצוע עבודות 

 מרחב ירקון <02-000327-2022>

 
 

 
  

 שעות העבודה  / מהות הפרויקט אור העבודהית מס' תכנית

 בימים א' עד ה' ביצוע קידוח אופקי הסדרי תנועה זמניים לצורך 2201-4263

 17:00עד  09:00שעות 

 

 

 

 

 

 13.02.2022 תאריך הועדה   שלום רוזנפלדרח'  / רחוב שם  פרויקט

 13.08.2022 תוקף האישור   2021-4263 מספר תיאום

 טלפון תפקיד שם משתתפים

המרכז העירוני נציג 
 לתיאום הנדסי

 אביבה פנחס
 

מנהלת תחום בכירה להסדרי תנועה 
 ובטיחות

03-7247019 

    נציג הקבלן

    נציג היזם

   משה כרמין מתכנן התנועה

   עבודות כביש מתמתא הדר פישל נציגי המשטרה

 התניות הרשות:
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 מהות העבודה / הסדרי תנועה

 
 :ביצוע קידוח אופקי הסדרי תנועה זמניים לצורך

 
 תפיסת שטח ציבורי

  3חניות  וחלק מהמדרכה בחזית מבנה  4יופקע שטח-C  וייחסמו לחנית כלי רכב ומעבר הולכי רגל, גם
 יחסם בשטח העבודהפנים ושביל הא

  מ' ממזרח לשטח העבודה ובצמוד לחזית המבנה 2.0להולכי הרגל יוקצה מעבר מגודר ברוחב 

 אין הפרעה לתנועת כלי הרכב בכביש 

   הערות המשטרה:

          

 .יש לעדכן את המשטרה על מועד העבודה עד יום ד' בשבוע שלפני 

 פי החלטת המשטרה. יועסקו שוטרים לצורך פיקוח והכוונת תנועה על 

 העובדים ילבשו  אפודות זוהרות במשך כל זמן ביצוע העבודה, כולל בתוך האתר. 

    .'יש לתאם עבודות בסמיכות למרכזי האירועים כגון גני יהושע, מרכז הירידים, נמל תל אביב וכו 
  12.00הזמנת שוטרים עד יום ד' בשעה.    

  

 

  

    

 

 :תימת נציג המשטרה                                 13.02.2022     תאריך: 

 לתיאום הביצוע ההנדסי המרכז העירוני

 

 

 

 

 

 

 חתימת נציג רשות התמרור                            13.02.2022   עורך הפרוטוקול                                           תאריך:
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  רישיון לביצוע  העבודה.פרוטוקול זה אינו מהווה 

  לאחר מילוי כל התנאים הרשומים בפרוטוקול וחתימת כל חברי ועדת ההתייעצות עליו, ניתן לפנות אל המרכז
 03-7247032/59 03-7247023/5העירוני לתיאום הנדסי, תחום רישוי ופיקוח, ולטפל בהליך הרישוי בטל' 

  אתר העבודה, פינוי והחזרה של הסדר התנועה באחריות יפו מבצעת עבודה באזור  –במידה ורשות תמרור ת"א
 ועל חשבון היזם/ קבלן.

  טרם קבלת הרישיון, באחריות מתכנן התנועה לצאת לשטח ולהפיק דו"ח פיקוח עליון על תקינות הסדרי
 התנועה הזמניים שהוצבו בשטח.

  למנהל תחום "ח השבועי להעביר את הדו , לשבועאחת באחריות יועץ בטיחות בתנועה לבצע בקרת בטיחות
 הפיקוח בתיאום ההנדסי ולמשטרה לעיון.

  . החלפת מתכנן לאחר התחלת העבודה תחייב קיום התייעצות חדשה 
  טרם קבלת הרישיון, באחריות הקבלן / גורם יוזם למנות קבלן בטיחות מוסמך, שתפקידו להציב ולבצע אחזקה

, כמו כן להציג תצהיר קבלן להציג הסכם בכתבו –שוטפת של הסדר התנועה הזמני לכל משך הפרויקט 
הבטיחות לאחר הצבת ההסדר המאשר כי כל האביזרים תקניים ומאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית 

 והמפרטים המאושרים ע"י הרשות המקומית.

  בעת הגשת הבקשה לרישיון, ימסור הקבלן לידי המרכז העירוני לתיאום הנדסי, מכתב בו הוא מתחייב לבצע
יקוני כביש או מדרכה על חשבונו לפי מפרט הטכני והנחיות מחלקת דרכים וזאת במידה ויינזקו בעת ביצוע ת

 עבודות הבניה. 

 יפו.-חובה על העסקת קבלן בטיחות בתנועה העומד בתנאי הסף הנדרשים שנקבעו ע"י עיריית תל אביב 
 יש להשתמש  –עות ושטחים ציבוריים אין להשתמש בכלי עבודה כבדים הנעים על גבי שרשראות )זחל( במיס

 בכלים הנעים על גלגלים
  לא יינתן רישיון ללא קיום סיור עם נציגי חברת חשמל והצגת סיכום בכתב.   - 38עבודות במסגרת תמ"א 

  '07-686"לא יינתן רישיון ללא קיום סיור עם נציגי מדור תאום ופקוח על קבלני חוץ בחברת החשמל )טל-
 ( והצגת סיכום בכתב." HAIM.BANK@IEC.CO.IL, דוא"ל 40626

  בעלי העסקים ומוסדות ציבור 052-3267125יש לידע את מנכ"ל התאחדות בתי המלון מר. אלי זיו בטלפון ,
 וחינוך הממוקמים בסמיכות לאתר העבודה על מועד ומהות העבודה שבועיים לפני תחילת העבודות.

 מנהל פרויקט -תוואי העבודה יש לקבל אישור של דרור ישראלבמידה וקיימים מקומות חניה ל"אוטותל" ב
 (.053-2509800יפו )טל:-"אוטותל" הרשות לפיתוח כלכלי ת"א

 מנהל פרויקט -במידה וקיימים מקומות חניה ל"קורקינטים" בתוואי העבודה יש לקבל אישור של שי כהן
 (.050-6996946)טל:

 
 

 הנחיות בטיחות כלליות

  נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע )להלן: "הקבלן" האחריות המלאה לכל
 או הקבלן הראשי(.

  לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו  -באחריות הקבלן
טיחות, המופצת מעת באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הועדה הבין משרדית להתקני תנועה וב

 משרד התחבורה. –לעת ע"י הוועדה 
  להציב מאבטחים באזור כניסת / יציאת רכבי העבודה שתפקידם הכוונת הולכי הרגל   -באחריות הקבלן

 והעברתם בבטחה.
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  באחריות הקבלן לוודא כי העוברים והשבים לא ייפגעו עקב העבודות באתר ובאחריותו לנקוט בכל האמצעים
 ך.הדרושים לכ

  כל שינוי יביא להפסקת עבודה. –לבצע עבודה בתוואי שאושר ע"י תאום הנדסי בלבד  -באחריות הקבלן 

  בכל זמן ביצוע העבודות יושארו מדרכות כשירות למעבר הולכי הרגל ברוחב מינימלי של  -באחריות הקבלן
 מ'.   1.30

  אישור אגף שפע.ביצוע חפירה בסמוך לשורשי עצים מחייב פיקוח ו -באחריות הקבלן 

  לזמן יועץ בטיחות בתנועה בלבד לצורך ביצוע שינוי סימון כחול לבן, אדום לבן, אפור וחניית  -באחריות הקבלן
 נכה על פי "נוהל אדום לבן". במקרים של אבני שפה מיוחדות / טבעיות אין לבצע סימון צבע.

  שבות כובד בלבד.גידור אזור העבודה באמצעות גדר קשיחה על תו -באחריות הקבלן 
 .יש לחלק מנשרים טרם תחילת העבודה 

  במשך כל זמן ביצוע העבודות חובה לאפשר מעבר כלי רכב להצלה ובטחון כגון: מכבי אש,  -באחריות הקבלן
 מד"א, משטרה ואמבולנסים.

  וכו' במידה ולעבודה יש השפעה על דרכי גישה למרכזי חירום הכולל בתי חולים, משטרה  -באחריות הקבלן– 
 יש לעדכנם ולהציג סיכום בכתב.

  חל איסור מוחלט על העמסת משאיות ופריקת ציוד מחוץ לקטעי העבודה המוגדרים   -באחריות הקבלן
 בתוכנית הסדרי תנועה מאושרים.

  לתאם עם מתכנן הסדרי התנועה את מיקום אזור ההתארגנות ולהגדירו בתוכנית הסדרי   -באחריות הקבלן
 .תנועה מאושרים

  חל איסור מוחלט על השארת תעלות פתוחות בסיום יום העבודה, לרבות שהאתר מגודר. –באחריות הקבלן 
  לבצע שיקום חציות במיסעה באמצעות אספלט חם וחידוש סימון מיד בסיום העבודה. –באחריות הקבלן 

 .באחריות הקבלן להציב גשרונים למעבר בטוח של הולכי רגל 

 ק תמרור זמני והשבת מצב לקדמותו.  באחריות הקבלן המבצע לפר 

  במידה ונדרש, על הקבלן, להציב לוח נייד מהבהב העונה למפרט ולתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית
 להתקני תנועה ובטיחות.

 .באחריות מתכנן הסדרי התנועה למצוא מקום חליפי לנכים בזמן ביצוע העבודות 

 הסדרי תנועה רק לאחר קיום סיור בשטח. באחריות מתכנן הסדרי התנועה להכין תכנית 

  באחריות מתכנן הסדרי התנועה להציב מעקה בטיחות ועליו גדר רשת כחיץ בין המיסעה לאתר העבודה מצד
 הכביש, בין אתר עבודה לבין מעבר הולכי הרגל תוצב גדר רשת, בעבודות תשתית המבוצעות על גבי המיסעה.

  לצורך הצבת הסדר התנועה.באחריות המתכנן להכין תכנית ביניים 

  באחריות מנהל הפרויקט לקיים ישיבת סימולציה בנוכחות מנהל הפרויקט, מתכנן הסדר התנועה, קבלן, קבלן
 בטיחות, ליידע ולהעביר סיכום  למשטרה ולמרכז העירוני לתיאום הנדסי.

  ואלמנטים המיועדים יש להדביק מדבקת איסור קשירת אופניים לעמודים זמניים, עמודי תמרור קבועים
 לפירוק.

 .חל איסור מוחלט על התקנת תמרורים באמצעות ברגי איסכורית ישירות לעמודי חשמל / עמודי רמזור 

 .התקנת תמרור תתבצע עלפי הנחיות מח' ביצוע באגף התנועה 

 .חל איסור על התקנת תמרור זמני על תמרור קבוע 

  עמודים קיימים באמצעות חבק בלבד.יש לתת עדיפות לשימוש ב –בעת התקנת תמרור זמני 
 .בסיום העבודה בכל שלב יבוצע שיקום מידי ופינוי עודפי הפסולת 

  הסדרי התנועה באתר יוצבו על ידי ראש צוות מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה )הסמכה ע"י נתיבי
 ישראל(.

  בודה ולהגיש תכנית מעודכנת  מחייבת את מנהל הפרויקט להפסיק את הע –כל  שינוי בתוכנית הסדר התנועה
 לוועדת ההתייעצות עם המשטרה לצורך אישורה.

 כדי למזער רעשים בסביבת מגורים יש להשתמש בגנרטור מושתק קול 
 


