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בשנים האחרונות ממשלת ישראל משקיעה השקעה חסרת תקדים בתשתיות אנרגיה ומים ובפיתוח רשת תחבורה ענפה. כחלק 
ממהלך זה, משרד התחבורה שוקד על בניית מערכות להסעת המונים הכוללות מסילות רכבת, קווי מטרו, רכבות קלות, מאות 

קילומטרים של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית ברחבי המטרופולינים, בנית רשת שבילי אופניים במטרופולין גוש דן ועוד. 

לאור הגידול המשמעותי הצפוי בחומש הקרוב, במספר והיקף הפרויקטים התחבורתיים – מהם מגה פרויקטים, לצד פריסת רשת 
חלוקה לגז הטבעי, פריסת קווי מתח עליון חדשים, הקמת מתקני התפלה וקווי הולכת מים חדשים ועוד, נדרש תיאום תכוף ומתמיד 
בין כל חברות התשתית. שיפור התהליכים ושיתוף הפעולה בתחום תיאום התשתיות הוא המפתח לביצוע מהיר, יעיל ומיטבי של 

שכלל הפרויקטים הצפויים לנו. מתוך הבנה זו, מנהל תכנון ופיתוח תשתיות לקח על עצמו לבצע מהפכה בתחום בהיבטים התהלי
כיים והטכנולוגיים, יחד עם שיתוף והנגשת מידע רלוונטי וקידום שיתוף פעולה בן חברות התשתית.

ומורחבת. החוברת  ופיתוח תשתיות שמח להגיש בפניכם את החוברת לתיאום תשתיות, היוצאת במהדורה שנייה  מנהל תכנון 
נועדה להציג, את תהליכי התיאום הקיימים בכלל חברות התשתית ממגזרי התחבורה האנרגיה והמים, תוך הנגשת המידע באופן 

ברור ומסודר לכל מי שיידרש למידע זה. 

אני מבקש להביע את הערכתי לצוות שיזם וערך את החוברת ולהודות לחברות התשתית על שיתוף הפעולה.

בברכה,
קובי בליטשטיין

משנה למנכ"לית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דברי ברכה
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שמינהלת פרויקטים, הינה הזרוע הביצועית של מנהל תכנון ופיתוח תשתיות במשרד התחבורה, ומתפקידה ללוות את ביצוע הפ
רויקטים ולסייע בכל הדרוש לביצוע מיטבי ועמידה בלוחות הזמנים. מתוך הבנה כי תיאום תשתיות מהווה מרכיב קריטי בתהליך 
ומפתח לביצוע מהיר ומיטבי, הוקם במינהלת אגף תיאום תשתיות. מאז הקמתו, החל האגף במהלך כולל לטיוב תהליכי תיאום 

התשתיות, לצמצום הבירוקרטיה, להסרת חסמים וליצירת שיתוף פעולה פורה בין חברות התשתית בישראל.

הצעד הראשון במהלך זה, היה אפיון תהליכי התיאום הקיימים בארבע חברות ממשלתיות ופרסומה של המהדורה הראשונה של 
חוברת לתיאום תשתיות שיצאה בשנה שעברה. החוברת במהדורתה הראשונה, הציגה את תהליך התיאום של גורמי חוץ מול 

שארבע מחברות תשתית התחבורה בישראל. במהדורה זו הוספנו את תהליכי התיאום של שאר חברות התשתית והרגולטורים הר
לוונטיים. הצעד הבא בתהליך, הוא טיוב תהליכי התיאום של חברות התשתית התחבורתיות תוך שאיפה להאחדת הדרישות. כצעד 

ראשון, התחלנו בתהליך זה בחברת נתיבי ישראל, כשהכוונה לפעול בצורה דומה גם בשאר החברות.

 נוסף על כך, יחד עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר אנו מובילים מהלך לפיתוחה של מערכת לאומית ממוחשבת לתיאום 
תשתיות, שתשמש את כל חברות התשתית בישראל. באמצעות המערכת ניתן יהיה לקבל מידע על התיאומים הנדרשים, להגיש 
בקשות לתיאום ולנהל ולעקוב אחר הבקשות. לצד זאת, יחד עם שותפנו במרכז מיפוי ישראל )מפ"י(,  המערכת תתממשק למאגר 

מידע ומפות של כלל התשתיות בישראל, בו ניתן יהיה לבחון אילו תיאומים נדרשים לעבודה בכל תא שטח.

לצד ייעול תהליכי התיאום, אנו שואפים לשיתוף תכניות העבודה בין החברות ולתיאום זמני ביצוע עתידיים. השנה נערוך את הכנס 
הלאומי השני לתיאום תשתיות, כנס שיהווה הזדמנות למפגש של כלל הגורמים, לשיתוף תכניות ולקידום שיתופי פעולה.

יחד עם זאת, יזם האגף את הקמתם של פורומים אזוריים לתיאום ממשקים והסרת חסמים. פורומים אלו, הינם פורומים מקצועיים 
המהווים חלק ממהלך כולל ליצירת מדיניות ואסדרה בתחום תיאום התשתיות. כל פורום מתכנס אחת לרבעון, ונערך בהשתתפות 

נציגים מכלל חברות התשתית. הפורומים נועדים להוות פלטפורמה לחשיפת הפרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע. 

חוברת זו נועדה להציג את התהליכים הקיימים, תוך הנגשת המידע באופן ברור ומסודר לכל מי שיידרש למידע זה, אך היא אינה 
מהווה תחליף לפניה אל החברות עצמן לקבלת הפרטים. כמו כן, חשוב לציין כי חוברת זו מתארת את תהליכי התיאום נכון לתאריך 

הוצאתה, וכל שינוי בתהליך או בדרישות יעודכן במהדורות הבאות. 

אנו מבקשים להודות לגורמי המקצוע בחברות על איסוף וכתיבת החומרים ועל שיתוף הפעולה להוצאתה לאור של החוברת.

נשמח לקבל כל הערה, הארה או תיקון לקראת המהדורות הבאות.

דברי פתיחה

בברכה,
עידו רוזנבלום

אגף תיאום תשתיות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

בברכה,
הילה חדד

ראש מינהלת פרויקטים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
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תשתיות תחבורה
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• מהות העבודה.
• תכניות מפורטות ככל הניתן בפורמט PDF, DWF, DWG על רקע תכנית מדידה, תיאור מילולי מקיף

  של העבודות הנדרשות.
• פרטי איש קשר.

• אישור קבלת הפניה.
• הפניה לגורם הרלוונטי בחוצה ישראל/זכיין.

• בדיקה הנדסית, קיום ישיבות תכנון ותיאום בין הגורמים הרלוונטים ככל שיידרש.
• תיאום ואישור תכניות מול אגף תכנון- חוצה ישראל.

• תיאום חוזי מול יוזם הפניה ככל שיידרש )נושאים הנדסיים, נכסיים, כספיים, משפטיים(.
• הוצאת הרשאה.

חברת חוצה ישראל בע"מ הינה חברה ממשלתית אשר הוקמה ע"י ממשלת ישראל במרץ 1993 במטרה לקדם את סלילתו של 
כביש חוצה ישראל-כביש 6.

כביש חוצה ישראל מתוכנן מהדרום בצומת הנגב ועד הצפון בואכה שלומי.
כיום פתוחים לתנועה כ-188ק"מ וכ-55 ק"מ נוספים נמצאים בשלבי תכנון שונים.

בנוסף משמשת החברה כרשות ממונה מטעם הממשלה על הפעלת כביש חוצה ישראל והחל משנת 2010 קיבלה לאחריותה 
כרשות ממונה גם את מנהרות הכרמל בחיפה ואת הנתיב המהיר בכביש  מס' 1 לתל אביב.

באוגוסט 2016 הוטל על חברת חוצה ישראל לקדם את פרויקט רק'ל חיפה-נצרת. ובנוסף לבקשת משרד ראש הממשלה 
ומינהל מקרקעי ישראל, מהווה החברה גם את זרוע הביצוע להסדר קרקעות עם המופקעים ב"מפער הקישון".

במהלך 2018 הוחלט להרחיב את פעילות החברה ולבנות תוכנית רב שנתית הכוללת פרויקטים נוספים הפרוסים בכל חלקי 
הארץ.

תיאום הנדסי בשטחים הנמצאים תחת אחריות חוצה ישראל והזכיינים הרלוונטים:
נדרש לבצע תיאום מראש עבור כל הליך סטטוטורי, קבלת מידע הנדסי ועבודה הנדסית אשר מתבצעת באחד מהאזורים 

הנמצאים תחת האחריות של חוצה ישראל ו/או הזכיינים הכפופים לה. )פירוט הפרוייקטים ואזורי האחריות מופיעים במפה באתר 
)http://www.hozeisrael.co.il החברה בכתובת

כל פניה נדרשת להתבצע מול חברת חוצה ישראל ולא ישירות לזכיין. חברת חוצה ישראל היא זו שתנתב את הבקשה אל הגוף 
הרלוונטי: זכיין/חוצה ישראל-אגפי תכנון )חט' הנדסה / חט' רק"ל(.

כתובת המייל אליה נדרש לשלוח את הבקשה לתיאום:

Teum@Hozeisrael.co.il
תהליך הטיפול בבקשה לתיאום

חברת כביש חוצה ישראל

יוזם
 הפניה

חוצה
ישראל

טיפול
בפניה
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יודגש שנית- כל התיאומים מתבצעים מול דרך חברת חוצה ישראל.
למפת הפרוייקטים ומידע נוסף ניתן לגלוש לאתר החברה 

www.hozeisrael.co.il
או לחלופין ניתן לסרוק את הקוד 

להלן חלוקת האחריות בין חברת חוצה ישראל לזכיינים השונים:
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חברת נתיבי איילון הוקמה בשנת 1970 בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו  ומדינת ישראל. במאי 2016 רכשה המדינה 
את חלקה של העירייה, ובמרץ 2017 עברה החלטת ממשלה ח"כ/62 בה הפכה נתיבי איילון לחברה ממשלתית בבעלות מלאה 

והוגדרו לה מטרות חדשות.

וניהול פרויקטים בסביבה מטרופולינית בכל רחבי הארץ. כיום החברה מקדמת מגה פרויקטים  נתיבי איילון הופקדה על פיתוח 
לאומיים בהיקף כולל של למעלה מעשרה מיליארד שקלים, דוגמת: "מהיר לעיר" – הקמת רשת של מעל 200 ק"מ של נתיבי 
תחבורה ייעודיים לתחבורה ציבורית )נת"צים( במטרופולין דן, לרבות 17 רשויות מקומיות וכבישים בינעירוניים המחברים ביניהם; 
"הנתיבים המהירים" - הקמה של נתיבים מהירים מנתניה עד ראשון לציון לאורך כביש 20 וכביש 2 בשני הכיוונים ומראש העין 
עד גלילות לאורך כביש 5.לצד הפרויקט הזה מקימים  מגה חניוני "חנה וסע" הכוללים כ 17,000 מקומות חניה, מערך שאטלים, 
תחבורה ציבורית יעילה למוקדי הביקוש בתל אביב ועידוד נסיעות קארפול באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת לזיהוי כמות 
האנשים היושבים ברכב; ו-"אופני דן" - הקמת רשת אופנוסטרדות של כ-100 ק"מ שבילי אופניים בסטנדרט גבוה לגישה נוחה 
ובטוחה למרכזי התעסוקה במרחב תל אביב. שבילי האופניים יחברו את ערי גוש דן. לאורך השבילים יוצבו עמדות הצללה ומים, 

עמדות ריענון ותאורת לילה. בנוסף, החברה אחראית על ניהול ובקרת התנועה בכביש 20, וכן על תחזוקה של הכביש.

לצד העבודה על המגה פרויקטים, מקדמת נתיבי איילון תחומי אחריות מהותיים, וביניהם ייזום, ניהול ופיתוח פתרונות תחבורה 
מתקדמים וטכנולוגיים בתחום התשתיות ובניית תכנית אב לתחבורה למטרופולינים, לרבות קידום תכנון ארוך טווח וגזירת תכניות 

לביצוע מיידי.

אגף תשתיות ותיאום רשויות: תפקידו של האגף לנהל את תהליכי העבודה מול הרשויות המקומיות וחברות התשתיות. מטרתו 
ליצור מנגנון יעיל לקידום הפרויקטים השונים של החברה בין היתר, בהיבטים של תיאום, אינטגרציה, קבלת היתרים ואישורים 

והסרת חסמים.

מיקום אגף תשתיות ותיאום רשויות במבנה הארגוני של נת"א: שייך לחטיבת הנדסה

איש קשר לבקשות גורמי חוץ: הרמינה דוד – ראש אגף תשתיות ותאום רשויות . 
hermina@ayalonhw.co.il  |  03-6931233 :טלפון 

כתובת להגשת בקשות: שד' נים 2 ראשל"צ מגדל עזריאלי קומה 7
 www.ayalonhw.co.i :לינק לאתר החברה

חברת נתיבי איילון

מנכ"ל נת"א

חטיבת תכנית חטיבת הנדסהחטיבת כספים
אב

חטיבת 
טכנולוגיות

אגף תאום 
תשתיות ורשויות

חטיבת תפעול 
ואחזקה
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פעילות באחריות
 אגף תשתיות

תהליך תאום הנדסי של עבודות בסמוך / בתחום רשות תמרור נת''א 
או בתחום פרויקטים של החברה ברשויות שונות )גורמי חוץ(

פעילות באחריות אגף רשות 
משותפת  עם אגף תשתיות

פעילות באחריות 
חטיבת תפעול ואחזקה

רישום
 ובדיקת הצורך

 בהשלמת 
המידע

אישור 
לביצוע/מיד

ע תכנוני

לא

לא לא

מסמך בקשה 
להשלמות 

מידע

השלמת חוו"ד 
של יועצים 
מקצועים 
ומשפטיים

צורך
בוועדת 

רשות תמרור

צורך 
בהשלמת 

מידע בהתאם 
לפרוטקול

הצגה בועדת 
תאום הנדסי 

והפקת פרוטוקל

מכתב עם
ההשלמות 
הנדרשות

קבלת החומרים 
מעודכנים לפי 
דרישות וועדת 

תאום הנדסי ורשות 
תמרור

הצגת תכניות של הסדרי 
תנועה בוועדת רשות 

תמרור והוצאת פרוטוקול 
חתום ע"י קצין המשטרה

-סיור בשטח בליווי 
מפקח 

-פיקוח בזמן 
העבודה 

-מסירת העבודה
-מסירת תכניות 

עדות
-אכיפת נזקים 
לכביש איילון 

)ראה נוהל אכיפה של 
חטיבת תפעול ואחזקה(

1
כן

כן

כן

קבלת 
פנייה מיזם
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בקשה לקבלת מידע לתכנון/אישור ביצוע – רשימת מסמכים להגשה:

1.  הסבר כללי המפרט את מהות הבקשה, וכולל פרטי קשר של המבקש )יוזם העבודה ולא הקבלן(: 
     שם, אימייל ומספר טלפון.

2.  תרשים סביבה על רקע גוש חלקה, המסמן את מיקום הבקשה
3.  נדרש לסמן באופן ברור את גבול רצועת הדרכים )קו זכות הדרך בהתאם לתב"ע מאושרת( 

     הגובלות והסמוכות לאזור בו מבוקש היתר הבניה/אישור מעבר.
4.  נדרש לסמן באופן ברור את קווי הדיקור של הדרכים על גבי מפת מדידה )במקרה הצורך(.

5.  נדרש לסמן את קווי הבניין בהתאם לתב"ע מאושרת
6.  נדרש לסמן את כל סוגי התשתיות )עילי/ תת קרקעי( וקווי תשתית קיימים, מוסטים/חוצים את 

      רצועת הכביש שבאחריות חברת נתיבי איילון.
7.  נדרש לצרף חתכים לאורך או פרטים שמסבירים את העבודה.

8.  תכנית על רקע מדידה, בקנ"מ שניתן לתת חו"ד על בסיסה. )1:250, 1:500,1:1000(
9.  מפת התמצאות.

10.  במקרה של חציות כביש איילון יש צורך בדו"ח קרקע והתייחסות.

הערות כלליות:

•  את כל המסמכים יש להגיש בעותק קשיח. במקרים בהם יידרש קובץ אלקטרוני תישלח הודעה לאחר 
    תחילת תהליך הטיפול בבקשה. 

•  המידע הניתן ואישורי הביצוע תקפים למקסימום שנה, בהתאם לתנאים שנקבעו בתהליך קבלת האישור 
   לביצוע.

•  ניתן לראות את המסמכים והנתונים הנדרשים גם במערכת רישוי זמין.
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תהליך תאום הנדסי עבור פרויקטים של עיריית ת"א מול נתיבי איילון

צורך
בהשלמת 

חומרים

עבודה 
בתחום רשות 
תמרור נת"א?

העברת 
התייחסות דרך 

מע' לתאום 
הנדסי של 
עיירית ת"א

קבלת דוו"ח 
עורך דין/

הכנת כתבי 
שיפוי

פנייה לקבלת 
חוו"ד למנ"פ, 

מתכננים או גורם 
פנים רלוונטי 

בדיקת הנתונים 
דרך 

המחשב / תכניות

קבלת פניות דרך 
המערכת לתאום 
הנדסי של עיריית 

ת"א

צורך 
בחוו"ד של 
עורך דין?

קבלת תשובות ועיבוד 
הנתונים

ראה תרשים מס' 1

לא

לא

כן

כן

כן

לא

2
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התפתחותה של החברה והשינויים שעברה נעוצים עוד בימים שלפני קום המדינה: בשנת 1921 הוקמה מע"צ כיחידה ההנדסית 
של המנדט הבריטי בארץ ישראל. עם קום המדינה הפכה מע"צ ליחידת סמך של משרד התחבורה עד לשנת 2004, אז החליטה 
הממשלה לסגור אותה ולהקים במקומה את החברה הממשלתית "החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ". בשנת 2012 הוחלף 

שם החברה ל"נתיבי ישראל".

חברת "נתיבי ישראל" חרטה על דגלה את החזון 'להוביל בכל דרך'. החברה מחברת בין קצות הארץ על ידי פריסת רשת תחבורה 
מהירה ויעילה ומתוך ראיה תחבורתית וחברתית שאין עוד מקום שהוא רחוק מדי.

ופיתוח מסילות רכבת. החברה היא מנוע צמיחה מרכזי  ופיתוח רשת הכבישים הבינעירונית בישראל  החברה עוסקת באחזקת 
של הכלכלה הישראלית, בהיותה הגורם בעל ההשפעה החזקה ביותר על איכות ובטיחות הדרכים ועל הפיתוח הסביבתי. החברה 
מטפלת באופן שוטף, מפקחת ומנהלת את התנועה בלמעלה מ-7,000 ק"מ של כבישים, 1,200 גשרים ומנהרות ועשרות אלפי 

תמרורים, שלטים ונקודות מאור. השווי הכלכלי של תשתיות התחבורה שבאחריות החברה מוערך בכ-100 מיליארד ש"ח.

מחלקת היתרים לגורמי חוץ עוסקת במתן שירות לגורמי חוץ )צד ג'( – טיפול בבקשות לקבלת הרשאה לביצוע עבודה ברשת 
הכבישים של החברה. במסגרת זאת המחלקה אחראית על הכנת כתבי הרשאות על בסיסם מכינים מרחבי האחזקה היתרי עבודה, 
ביצוע בקרת תכנון בדיסציפלינות התכנון השונות במטרה להסיר מכשולים אצל גורם החוץ בשלב הביצוע. זאת, תוך שמירה על 

אינטרס החברה, כך שפעילותם של גורמי החוץ לא תפגענה בתשתיות החברה ובאפשרויות הפיתוח העתידי.

מחלקת היתרים לגורמי חוץ במבנה הארגוני של נת"י: 

איש קשר לבקשות גורמי חוץ: עו"ד אלכס שפולנסקי – מנהל מחלקת היתרים לגורמי חוץ
alexsh@iroads.co.il  |  0507365136 ,03-7355823 :טלפון

כתובת להגשת תכניות: נתיבי ישראל, רח' אריאל שרון 3 אור יהודה
www.iroads.co.il :לינק לאתר

חברת נתיבי ישראל

מנכ"ל נת"י

חטיבת תפעול לשכה משפטית
ואחזקה

שחטיבת משאחטיבת הכספים
בים ומנהל

חטיבת חוזים 
והתקשרויות

אגף אחזקה

מחלקת היתרים 
לגורמי חוץ

חטיבת הנדסה 
ופיתוח
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 פניה לביצוע עבודות תשתית - תהליך תיאום גורם חוץ 

גורם חוץ
הגשת פניה לביצוע עבודת 

תשתית. 
רשימת מסמכים נדרשים 

להלן.

נת"י
בדיקת הבקשה ומשלוח 
שובר תשלום ורשימת 

חוסרים

נת"י
כינוס ועדת היתרים במרחב  
הרלוונטי )ועדה שבועית(* 

נת"י
בדיקה שהעבודה בשטח 

באחריות נת"י ובמידה וכן, 
העברה להתייחסות אגף 
תכנון  ו/או פנל יועצים*

נת"י
העברת החלטת הועדה 

לגורם החוץ: בקשות 
לתיקונים והשלמות 

במידת הצורך / דחייה*

גורם חוץ
השלמת המסמכים בהתאם 
לדרישות ועדת ההיתרים / 
הגשת ערעור  על ההחלטה

נת"י
שהכנת מסמך התייחסות רא

שונית הכולל תנאים והגבלות, 
תשלומים, ערבויות וביטוחים 
והעברת 3 עותקים לחתימת 

גורם חוץ

גורם חוץ
שחתימת גורם חוץ ועו"ד מט

עמו על 3 עותקים של מסמך 
ההתייחסות והעברתו עם 

המסמכים הנלווים  ובצירוף 
תכניות סופיות - 3 עותקים.

גורם חוץ
תשלום שובר והגשת אישור 

תשלום מקורי והשלמות 
חוסרים

*במידת הצורך גורם החוץ יתבקש להשלים מסמכים חסרים ו/או להעביר תיקונים.

נת"י וגורם חוץ
הפקת היתר עבודה וכתב 

הרשאה על ידי מנהל האזור, 
ותיאום תדריך בטיחות על ידי 

גורם החוץ מול מנהל האזור

נת"י
אישור והחתמת התכניות 
הסופיות בנתיבי ישראל 

והפקת כתב הרשאה למנהל 
האזור

נת"י וגורם חוץ
עריכת סיור משותף בשטח 

עם נציג הפיקוח ומסירת 
השטח לאחר קבלת תדריך 

בטיחות
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המסמכים הנדרשים לאישור תכנון/כתב הרשאה לביצוע עבודות תשתית - גורמי חוץ: 

1( מכתב פניה מהיזם עם ציון ח.פ./ע.מ. הכולל את הפרטים הבאים: 
הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה )אישור תכנון / הרשאה לביצוע(.         א. 

משך זמן ביצוע העבודה ועלותה )רלוונטי בבקשה להרשאה לביצוע(.         ב. 
מפרט טכני         ג. 

הסבר על אופן נגישות לאתר העבודה, פתרונות הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך          ד. 
            ביצוע העבודה )בבקשה לביצוע יש להגיש תכניות רלוונטיות(. במידה ואין הפרעה לתנועה, 

            יש לציין זאת במפורש במכתב, לרבות הסבר על דרכי גישה לאתר עבודה.
כל התיאומים והאישורים שבוצעו מול חברת נתיבי ישראל בשנתיים האחרונות.         ה. 

רשימת אנשי קשר )יזם, מנהל פרויקט, מתכנן( ופרטיהם )כולל מספרי טלפון ודוא"ל(.          ו. 

2( רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך. 

3( יש להגיש תכניות מפורטות לביצוע העבודה )3 העתקים בנייר קשיח, בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן(.
        א. תכניות תנוחה שהוכנו ברשת קואורדינטות ארציות )כולל תרשים סביבה + מקרא(:

            הערה כללית: בתנוחות וחתכים יש לסמן בקואורדינטות נקודות המאפיינות את תוואי 
            התשתית כגון: מיקום התחלה וסוף של קידוח בחציית הכביש, נקודות קצה שרוול; 

            נקודות   הקרובות ביותר לכביש של תוואי המתוכנן לאורך הדרך, מיקום שינוי כיוון התוואי;     
            מיקום תאים/שוחות, עמודים וכו'.

             •  במסגרת רשת קואורדינטות ע"ג מדידה מעודכנת שבוצעה לא יותר מ-6 חודשים נכון  
                   למועד הגשת התכנית וחתומה על ידי מודד מוסמך. 

             •  נדרש סימון מספר דרך, תוואי הדרך, מבני דרך, מערכות קיימות )מעבירי מים, תעלות ניקוז,
                  מערכת ניקוז, שוחות, עמודי תאורה, מרכזיות תאורה, עמודי רמזור וכו'(, מעקות בטיחות,   

                  אבני שפה, מדרכות, גינון וכל אביזרי דרך אחרים.  
             • בתכניות תנוחה וחתך לרוחב כביש )במקרה חציית הדרך ע"י תשתית( יש לסמן: קו זכות

                  הדרך וגבולות ההכרזה של הדרך; תוואי תשתית מתוכנן ולציין את כל הפרמטרים של 
                  התשתית )קוטר, סוג צינור/שרוול(; אורך קידוח אופקי/שרוול; גבולות תעלות חפירה ובורות 
                  קידוח; מידות תעלות ובורות חפירה; מרחקים מגבול חפירת בורות קידוח ותעלות חפירה עד

                  נקודות המדידה. 
                 i. במידה וקיימת תעלת ניקוז לאורך הדרך – נקודת המדידה היא - קו דיקור נגדי של    

                        תעלת ניקוז. 
                ii. במידה ולא קיימת תעלת ניקוז – נקודת המדידה היא – קצה כביש סלול )קו דיקור כביש(.

             • מרחקים מנקודת מדידה עד קצה גבול חפירה יהיו לא פחות מ-5.0 מ'. במקרים ספציפיים
                 מרחקים יקבעו עפ"י החלטת החברה. 

             • חציות דרך יש לתכנן בקידוח אופקי בתוך שרוול מגן. אורך שרוול יש לתכנן לכל רוחב זכות
                  הדרך/גבול הכרזת הדרך.

             • אין לתכנן הנחת/הקמת תשתיות בתחום רוחב פעיל )מרחק מקו קצה שולי הכביש לכיוון  
                   מדרון הכביש )1.30-1.70 מ'(. 
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       ב. בחתך לרוחב )במיקום חציית הדרך(: 
                - יש לתכנן ולסמן את עומק התשתית מאספלט עד T.L. של תשתית/שרוול )מינימום 2 מטר(. 

                - יש לתכנן ולסמן את עומק התשתית מתחת לתעלות הניקוז 
                        )מתחתית תעלת הניקוז עד T.L. של תשתית/שרוול )מינימום 1.5 מטר(

       ג. תכניות חתכים לרוחב: חתכים טיפוסיים לרוחב המאפיינים את תוואי התשתית )במקרה הנחת  
           תשתית לאורך הדרך או לפי הצורך(.

       ד. תכניות חתכים לאורך.
            הערה כללית: בתנוחות וחתכים יש לסמן בקואורדינטות נקודות המאפיינות את תוואי התשתית כגון: מיקום התחלה וסוף
             של קידוח בחציית הכביש, נקודות קצה שרוול; נקודות הקרובות ביותר לכביש של תוואי המתוכנן לאורך הדרך, מיקום שינוי 

           כיוון התוואי; מיקום תאים/שוחות, עמודים וכו'.
4( תכניות פרטים )במידת הצורך(: לדוגמא - פרט מילוי חוזר של תעלת החפירה/ בורות קידוח,   

            דיפון תעלות חפירה בכלונסאות, פרט מילוי מסביב לתאי ביקורת, פרטים של החזרת השטח   
            לקדמותו )מרוצף, מדופן, גינון וכו'(.

5( תמונות מאתר העבודה עם סימון תוואי מתוכנן.
6( דו"ח גיאוטכני: בקידוח אופקי מעל "Ø 6 או מספר קידוחים במקביל )לדוגמא "6X2( - יש 

     להגיש דו"ח גיאוטכני שיכלול חישובי שקיעות, קביעת עומק הקידוח, פרמטרים לתכנון פירי 
     הקידוח, מפרט לניטור שקיעות, והנחיות נוספות לקבלן לביצוע הקידוח.

7( תכניות הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע )במידת הצורך אם יש הפרעה לתנועה בזמן ביצוע( 
     בהתאם לנוהל נת"י "אישור תכניות הסדרי תנועה זמניים וקבועים" מס' 08.02.37 ובמהדורתו 

     המעודכנת הנמצא באתר החברה, כמו כן יכללו את הפרטים הבאים:
במכתב הפניה מהיזם ייכלל פירוט העבודות וכל פרט רלוונטי לעניין הסדרי התנועה ובטיחות.         א. 

תכניות הסדרי התנועה יוגשו על רקע מצב קיים תנועתי ברור. ככל שהמתכנן יחליט שרקע          ב. 
             התכנון רלוונטי יש להציגו בשכבה מוחלשת.

         ג. בתכנית תוצג טבלה הכוללת התאמה של כל העבודה לתרשים המאושר מתוך מדריך הסדרי 
             התנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניות.

         ד. ככל שאין תרשים מתאים לביצוע הקידוח יש לתכנן תכנית הסדר תנועה מתאימה 
             )תרשים/סקיצה/סכימה( ברמת פירוט המוגדרת במדריך הסדרי התנועה באתרי עבודות 

             בדרכים בינעירוניות. תכניות אלו יבדקו ע"י החברה ויאושרו על ידה כרשות תמרור מקומית 
             ובהתאם לנספח לנוהל נת"י כאמור לעיל.
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       הערות כללית: 
PDF + PLT + DWG התכניות יוגשו בנייר קשיח )3 עותקים( בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן ובנוסף תיתכן דרישה לקבלת קבצי      •  

.CD במייל  או ע"ג        
  •      התכניות יהיו מתואמות למפרט הטכני הכללי של חברת נתיבי ישראל ובהתאם להנחיות לתכנון של משרד התחבורה 

         ונתיבי ישראל והתקנים הישראליים: כתובת אתר: www.iroads.co.il<מידע לספקים<המפרט הכללי.
  •      הנחיות לתכנון: 

  •      מידע על הכרזות ורכישות כבישים יש לקבל באתר החברה: )שירות לקוחות   ‹ מידע הכרזות ורכישות(.
  •      יתכנו שינוים ודרישות נוספות בהמשך הטיפול בפנייתכם לפי הנחיות ממונה היתרים במרחב הרלוונטי.

  •      כתנאי להתחלת הטיפול בפניה יידרש הלקוח לשלם דמי פתיחת התיק לפי שובר לתשלום שיימסר לאחר קליטת הפניה 
         במערכת הממוחשבת של החברה.

  •      פניה הנמצאת פתוחה במערכת למעלה מ-4 חודשים ללא פעילות תיסגר. המשך הטיפול בנושא יצריך פתיחת פניה 
         חדשה לרבות תשלום אגרות. 
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מסמכים הנדרשים לקבלת אישור תכנון/כתב הרשאה לביצוע עבודה: 
קידוחי ניסיון, גישושים, ניטור קרקע – גורמי חוץ:

1( מכתב פניה מהיזם עם ציון ח.פ./ע.מ. הכולל את הפרטים הבאים:
       א. הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה )אישור תכנון / הרשאה לביצוע(.

       ב. משך זמן ביצוע העבודה ועלותה )רלוונטי בבקשה להרשאה לביצוע(.
       ג. הסבר על אופן נגישות לאתר העבודה, פתרונות הסדרי תנועה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה )בבקשה

           לביצוע יש להגיש תכניות רלוונטיות(. במידה ואין הפרעה לתנועה, יש לציין זאת במפורש במכתב, לרבות הסבר על
           דרכי גישה לאתר עבודה.

       ד. כל התיאומים והאישורים שבוצעו מול חברת נתיבי ישראל בשנתיים האחרונות.
       ה. רשימת אנשי קשר )יזם, מנהל פרויקט, מתכנן( ופרטיהם )כולל מספרי טלפון ודוא"ל(.

2( רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך
3( מפרט/פרוגרמה לקידוחים עם הסבר על שיטת הקידוח, תיאור מקום הקידוח, קוטר ועומק

4( תכניות מפורטות לביצוע העבודה )3 העתקים בנייר קשיח, בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן(:
      תכניות תנוחה כולל תרשים סביבה ומקרא, שהוכנו ברשת קואורדינטות ארציות ע"ג מדידה )מעודכנת שבוצעה 

      לא יותר מ-6 חודשים נכון למועד הגשת התכנית וחתומה על ידי מודד מוסמך( עם סימון נקודות בורות הקידוח )אנכי( 
      עם קואורדינטות. כמו כן, בתכנית התנוחה יש לסמן: מספר דרך, קו זכות הדרך וגבולות ההכרזה של הדרך, מערכות

      קיימות וכל אביזרי דרך האחרים.  
5( פרטים וחתכים:

       א. חתך טיפוסי לכל סוג קידוח האנכי
       ב. פרט מילוי חוזר לבורות קידוח

6( תמונות מאתר העבודה
7( תכניות הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע )במידת הצורך אם יש הפרעה לתנועה בזמן ביצוע( בהתאם לנוהל נת"י 

     "אישור תכניות הסדרי תנועה זמניים וקבועים" מס' 08.02.37 ובמהדורתו המעודכנת הנמצא באתר החברה, כמו כן יכללו 
    את הפרטים הבאים:

         א. במכתב מלווה הכולל פירוט הקידוחים והעבודות הנדרשות ו/או כל פרט רלוונטי אחר לעניין הסדרי התנועה/בטיחות. 
         ב. תכניות הסדרי התנועה יוגשו על רקע מצב קיים תנועתי ברור. ככל שהמתכנן יחליט שרקע התכנון רלוונטי יש להציגו 

            בשכבה מוחלשת.
        ג. קידוחי הניסיון/גישורים/ניטור קרקע יוגשו בקנ"מ שמתאים לתכנית במיקומם המדויק בכביש )שוליים, נתיב ימין, 

            נתיב שמאל, נתיב האטה/האצה בצומת וכו'(.
       ד. בתכנית תוצג טבלה הכוללת התאמה של כל קידוח לתרשים המאושר מתוך מדריך הסדרי התנועה אתרי עבודות

           בדרכים בינעירוניות.
       ה. ככל שאין תרשים מתאים לביצוע הקידוח יש לתכנן תכנית הסדר תנועה מתאימה )תרשים/סקיצה/סכימה( ברמת

            פירוט המוגדרת במדריך הסדרי התנועה באתרי עבודות בדרכים בינעירוניות. תכניות אלו יבדקו ע"י החברה ויאושרו 
            על ידה כרשות תמרור מקומית ובהתאם לנספח לנוהל נת"י כאמור לעיל.
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       הערות כללית: 
PDF + PLT + DWG התכניות יוגשו בנייר קשיח )3 עותקים( בצבע ובקנ"מ עפ"י תקן ובנוסף תיתכן דרישה לקבלת קבצי      •

.CD במייל  או ע"ג      
•      התכניות יהיו מתואמות למפרט הטכני הכללי של חברת נתיבי ישראל ובהתאם להנחיות לתכנון של משרד התחבורה ונתיבי 

        ישראל והתקנים הישראליים:
        כתובת אתר: www.iroads.co.il <מידע לספקים<המפרט הכללי.

•      הנחיות לתכנון:

•      מידע על הכרזות ורכישות כבישים יש לקבל באתר החברה - www.iroads.co.il )שירות לקוחות   ‹ מידע הכרזות ורכישות(
•      יתכנו שינוים ודרישות נוספות בהמשך הטיפול בפנייתכם לפי הנחיות ממונה היתרים במרחב הרלוונטי.

•      כתנאי להתחלת הטיפול בפניה יידרש הלקוח לשלם דמי פתיחת התיק לפי שובר לתשלום שיימסר לאחר קליטת הפניה
       במערכת הממוחשבת של החברה.

•      פניה הנמצאת פתוחה במערכת למעלה מ-4 חודשים ללא פעילות תיסגר. המשך הטיפול בנושא יצריך פתיחת פניה
       חדשה לרבות תשלום אגרות. 
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רכבת ישראל החלה את פעילותה כיחידת סמך במשרד התחבורה, בקום המדינה. בשנת 1988 הועברה פעילותה לרשות 
הנמלים והרכבות ובדצמבר 1996 החליטה ממשלת ישראל על הפרדתה מרשות הנמלים והרכבות והקמת חברת רכבות 

ממשלתית. בשנת 2003 הפכה רכבת ישראל לחברה עצמאית בבעלות ממשלתית.

רכבת ישראל היא חברת התחבורה בעלת קצב הצמיחה המהיר ביותר: 11% גידול במספר הנסיעות ומעל 1.7 מיליארד 
2016. כחלק מתנופת הפיתוח, מוקמים קווים חדשים ונפתחות תחנות חדשות. בשש  ₪ שהושקעו בפרויקטי פיתוח בשנת
נים הקרובות תפתחנה 7 תחנות חדשות ברחבי הארץ: תחנת אחיהוד, תחנת כרמיאל, תחנת כפר מנחם/קריית מלאכי, 2 

תחנות ברעננה, תחנת מזכרת בתיה ותחנת האומה בירושלים. 

בנוסף, תחנוך רכבת ישראל את הקו המהיר לירושלים - פרויקט לאומי שיחבר את ירושלים ותל אביב בפחות מ- 30 
דקות. במסגרת הפרויקט נסללו 57 ק"מ של מסילות חדשות, הוקמו 5 מנהרות ו-8 גשרים.

שבמקביל, החברה שוקדת על מימוש פרויקט החשמול במסגרתו תעבור לתפעול רכבות הפועלות באמצעות חשמל ומב
טיחות תפעול יעיל, ידידותי לסביבה, נסיעה מהירה ונוחה יותר, ובשל אורכן יהיו גם יותר מקומות ישיבה.

שהרכבת גם מקדמת את פרויקט מסילת השרון )חיבור של תחנת הוד השרון לקו החוף דרך רעננה( ופרויקטי פיתוח מת
חמי תחזוקה חדשים, אשר יענו על דרישות התחזוקה של צי רכבות ההולך וגדל אשר יותאמו לעידן החשמול, מבוצעים 
)ETRMS( ולהקש  פרויקטים להחלפת מערכות האיתות והקשר למערכות מתקדמות שיאפשרו הגדלת תדירות הרכבות
מת שלוחות מסילתיות לרכבות משא מהנמלים ליעדים שונים והקמת מסופי מטען נוספים ברחבי הארץ. כמו כן,החברה 
פועלת לקידום פרויקטים חדשים כגון מסילה רביעית בפרוזדור איילון, המסילה המזרחית, הכפלת מסילת החוף וחיבור 

מסילתי למעבר בסיסי צה"ל לנגב. 

יחידת גורמי חוץ נמצאת באגף תפעול תשתיות בחטיבת תשתיות ברכבת ישראל. באחריות היחידה ניהול הפניות של 
גורמי חוץ לתאם ולבצע עבודות הנחת תשתיות בתוואי המסילה )ניהול כל שלבי התיאום עד להשלמת ביצוע(.

איש קשר לבקשות גורמי חוץ: גב' אוריה סער מתאמת תשתיות גורמי חוץ
orias@rail.co.il  |  04-8564383 :טלפון

כתובת להגשת תכניות: ת.ד.8208 חיפה בת גלים 31080 או במסירה ידנית במשרדי הנדסה בתחנת רכבת חיפה בת 
גלים

רכבת ישראל
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תהליך טיפול בבקשה לחציה מגורם חוץ

קבלת פנים

התייחסות 
אגף תכנון

בחינה ראשונית 
מנהל תכנון

התייחסות 
אגף תכנון

תאום וביצוע 
סיור

הפניה 
לאגפים

איזון חוזר 
מהאגפים

ריכוז
התניות

איזון חוזר 
גורם חוץ

אישור ומתן 
רישיון

סוף תיאום 
הנדסי

ביצוע

צמת ג' - 
נדרש תיקון 
תוכנית ע"י 
צמת א' גורם חוץ?

נדרש סיור?

חציית קו

קיים 
ומתוכנן

חציית קו קיים 

לא 

 B

לא 

כן

כן

לא

כן

לא

כן 

חציית קו
מתוכנן+ בחינה 

סטטוטורית
באחריות אף 

תכנון

צמת ד' - 
נדרש היזון 
חוזר אגפים 

)סבב ב'(?

צמת ב' - 
נדרשת 

התייחסות 
אגפים?

בחינה 
ראשונית 

וסווג סטאטוס

 A
 B

A

)1

)3

)4

)5

)2

)11

)10

)9

)8

)7

)6
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הבהרות להנחיות תכנוניות למערכות ברצועת הרכבת עם דרישות  כלליות להגשת בקשה לאישור חצייה

מסמך זה הינו נספח של הנחיות תכנוניות למערכות ברצועה הרכבת וכולל תמצית דרישות למסמכים שיש להגיש לצורך קבלת 
אישור לבצע הנחת התשתית מתחת למסילות הרכבת. לרשימה המלאה והמפורטת של המסמכים יש לפנות לרכבת. 

1. פניה  מטעם  יזם /בעל התשתית תכלול:
                  1.1 תיאור בקשה.

                  1.2 פרטי בעל התשתית )שם, ח.פ , כתובת, שם ותפקיד הפונה,  מספרי טלפונים ופקס, כתובת דוא"ל(.
                  1.3 שם ופרטי המתכנן. 

:PDF -ו DWG עם קבצים בפורמטים , CD2. סט תכניות גרסה מעודכנת בנייר )3 עותקים( כולל
           2.1 תנוחה )עם מספר ותאריך( בקנ"מ 1:500 )צבעונית(. בתנוחה יש לסמן:

                  2.1.1  קוטר ועובי דופן צינור.
                  2.1.2  קוטר ועובי דופן שרוול.

                  2.1.3   אורך שרוול.
                  2.1.4  תאום קילומטראז' של החצייה עם ק"מ הרכבת.

                  2.1.5  תכנית מדידה מפורטת )חתומה ע"י מודד מוסמך( לאורך המסילה 50 מטר לכל צד מהחצייה 
                             )הכוללת את כל המערכות(.

                  2.1.6 סימון צירי המסילה הקיימות והמתוכננות לרבות גבהים
                            )יש לאשר באגף תכנון ו/או אצל מתכנן המסילות בקטע(.

                  2.1.7  תעלות ניקוז קיימות ומתוכננות, מתקני ניקוז אחרים.
                  2.1.8  תעלות תקשורת.

                  2.1.9  דרכי שירות, נגישות למסילות ומפגשים)תאום מול אגף דרכים(.
                  2.1.10 מרחק רוחבי מציר המסילה עד לצינור המקביל. )בתאום עם אגף תכנון(
                  2.1.11 מרחק מגבול רכבת או מדרון הסוללה /תעלת ניקוז עד לקצה השרוול.

                  2.1.12 סימון קואורדינאטות של קצוות השרוול. 
                  2.1.13 מיקום תאי בקרה/שוחות.

                  2.1.14 גבולות רצועת הרכבת)קיימות ומתוכננות(.
                  2.1.15 סימון בורות קידוח כולל מדרונות חפירה

           2.2 חתך לרוחב בניצב למסילות- קנ"מ 1:100 או 1:200, בחתך יש לסמן:
                  2.2.1 קוטר, סוג חומר ועובי דופן הצינור.

                  2.2.2 קוטר, סוג חומר ועובי דופן השרוול.
                  2.2.3 אורך שרוול.

                2.2.4 אורך קידוח.
                2.2.5 עומק לפי סוג הצינור שמוביל חומרים דליקים או לא דליקים, בלחץ או ללא לחץ.

                2.2.6 סוג הגנת צינורות.
                2.2.7 עובי כיסוי צינור חוצה/מקביל.

                2.2.8 סימון תעלות תקשורת.
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                 2.2.9 מרחק מגבול הרכבת או מדרון הסוללה/תעלת ניקוז עד לקצה השרוול.
                 2.2.10 גובה מוחלט של : TL השרוול, גבהים של פסי המסילה בתחום החציות )קיימים ומתוכננים(.

                 2.2.11 גבהים של תחתיות תעלות הניקוז )קיימות ומתוכננות(, מתקני ניקוז אחרים.
                 2.2.12 גובה כבלי הרכבת.

                 2.2.13 שיטת ביצוע החצייה.
                 2.2.14 סימון גבולות רצועת רכבת )קיימות ומתוכננות(,.

                 2.2.15 הגנה קתודית והגנות נגד דליפות.
                 2.2.16 תאום מערכות.

                 2.2.17 הגדרת ק"מ מדויק של החצייה.
                 2.2.18 מכתב התייחסות מתכנן המסילות של הקטע.

3.  דו"ח קרקע עם חישוב השקיעות הצפויות )בשתי שיטות עפ"י הנחיות תכנוניות ברצועת רכבת(
     דו"ח קרקע יכלול:

          3.1 ביצוע סקר גיאוטכני מקיף טרם תכנון החצייה שיכלול: 
     3.1.1 ביצוע שני קידוחי ניסיון לפחות בקרבת החצייה )במרחק של 15 מטר מציר החצייה(, המרחק  

                           בין הקידוחים לא יעלה על 100 מטר.
                 3.1.2  יצורפו לוגים של קידוחי ניסיון עם ציון קואורדינאטות וחתומים ע"י מעבדה מוסמכת. 

                 3.1.3 במקרים שבהם ישנו חשש למעבר הקידוח בסוגי קרקעות שונים  ו/ או מדובר בקידוחים  
                           בקוטר העולה על "30 , יש לבצע חקירה מורחבת יותר) מרחק של 60 מטר בין הקידוחים 

                           ולפחות שני קידוחים קרובים ככל הניתן למסילות הרכבת משני צידיה(.
                 3.1.4 במקרים מיוחדים יבוצע סקר רדאר לצורך בחינת צפיפות שכבות קרקע במקום החצייה לפני 

                           ואחרי ביצוע הקידוח. 
           3.2 ניתוח חקירה גיאוהנדסית ואפיון הנושאים שלהלן: 

                 3.2.1 ניתוח קרקע עפ"י תוצאות קידוחי ניסיון, מידע גיאוטכני קיים, מפות גיאולוגיות וכו'.
                 3.2.2 זיהוי הקרקע במטרה לאתר סלע, מרבצי סלע, צרורות, משקים תחוחים, חוסר רציפות וכו'.

                 3.2.3 פרמטרי חוזק הקרקע.
                 3.2.4 מפלס פני מי התהום.

          3.3 נתונים טכניים, פירוט מלא לקוטר הקידוח, אורכו, סוג השרוול, עובי דופן, קוטרו ועוד.
          3.4 חתך לאורך החצייה עם סימון הלוג של הקידוחים שבוצעו על גבי החתך לאורך.

          3.5 שיטת הקדיחה המוצעת והתאמתה לסוג הקרקע באתר. 
          3.6 חישוב שקיעות לפי שתי שיטות מקובלות ומאושרות כמפורט בהנחיות הרכבת כולל הצגת  
                גרפים עם סימון ציר החצייה, גודל השקיעות האנכיות והאופקיות עבור רמות ביצוע שונות .

          3.7 שיפועי חפירה/הנחיות הדיפון הנדרשות בבורות הכניסה והיציאה של חציות  
                 אופקיות והשפעתם על יציבות מבנה המסילה.
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           3.8 קידוחים אופקיים/דחיקה
                  3.8.1 הגדרת שיטת קדיחה.

                  3.8.2 הגדרת סוג מכונה )ראש סגור, ראש סגור חלקי וכו'(.
                  3.8.3 כוח דחיפה.

                  3.8.4 אמצעי שליטה.
                  3.8.5 אופן ביצוע הקדיחה )ספירלה מחוץ לשרוול או בתוכו(.

                  3.8.6 בהתאם לסוג הקרקע אמצעי למניעת חליבת חול, תמיכת שכבות של צרורות וכו'.
                  3.8.7 טיפול במי תהום )שאיבה במידת הצורך, אם ישנם במפלס הדחיקה( .

                  3.8.8 הנחיות לבקרה של חומר הנפלט מהקידוח על מנת לוודא שראש הקידוח מתאים לסוג הקרקע.
                  3.8.9 אמצעים נדרשים לשמירת על יציבות מדרונות בורות הקידוח.

)HDD( 3.9 קידוח אופקי גמיש           
))Reamer Diameter 3.9.1 סוג ראש קידוח, קוטר מקסימאלי של קידוח                  

                  3.9.2 פירוט לשלבי הקדיחה וההגדלה ההדרגתית בקוטר הקידוח )ציון קוטר המרחיב בכל שלב(.
                  3.9.3 פירוט הרכב, סומך של נוזל הקידוח בכל שלב.

                  3.9.4 מפרט עם הרכב דיס ושיטת דיוס, למילוי החלל בין השרוול לבין קרקע לאחר השחלת השרוול.
                  3.9.5 איחזור נוזל הקידוח, הגדרת לחצים.

                  3.9.6 צורת סילוק בוץ הקידוח.
         3.10 יש לצרף תכנית ניטור תזוזות אופקיות ואנכיות של מבנה המסילה עם פירוט מלא וייעוד של כל

                  ציור  הניטור, דרישות ההתקנה, מגבלות ותדירות הקריאה.
         3.11 יש להכין תכנית בקרת איכות הכוללת רישום בזמן אמת, דוחות, 

                  קריאות ולפחות את הנושאים הבאים:
                  3.11.1 תכונות ומצב של ציוד הקדיחה ויתר ציוד הבנייה.

                  3.11.2 תנאי אקלים.
                  3.11.3 יישום מעקב לאחר כיוון ראש הקידוח.

                  3.11.4 דוחות ויומנים לגבי תקלות ואופן התגברות על בעיות ומצבים שונים.
                  3.11.5 סוג ומינון "בוץ הקידוח" בכל שלב ושלב.

                  3.11.6 קצב התקדמות הקידוח.
                  3.11.7 שימוש בתוספים לבוץ הקידוח.

         3.12 הגשת סקר סיכונים שעלולים להתפתח במהלך ביצוע הקידוח, פירוט הפעולות הנדרשות להפחתת    
                  סיכונים אלו ואופן ההתמודדות עם הכשלים שעלולים להתרחש במהלך הקדיחה, למשל מקרה 

                  של תנאי קרקע שונים מהצפוי, מעבר הקידוח בסוגי קרקע שונים, פריצת נוזל הקידוח לפני קרקע 
                  ו/או למבנה המסילה, פגיעה בתשתיות תת"ק, הופעת פסולת, תקיעה על הצנרת בעומק,חצייה בתווך

                 שלא תוכנן,אירוע בו יש לשנות את נתיב הקדיחה )מה עושים עם הקדח הקיים( הפסקת זרימה של 
                 בוץ הקידוח וכדומה, שקיעות בלתי צפויות.
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          3.13 הנחיות בדבר המרווח הנדרש לצורך הגנה על תשתיות צד שלישי  )כגון צנרת תת"ק(.
          3.14 לפי הנחיות היועץ ,יכין הקבלן תכנית מגירה, הכוללת בין היתר אמצעים לתיקון במקרה של 

                        כשל ו/או תקלה. היועץ יאשר נוהלי החירום במידה ותתרחשנה שקיעות הגדולות מהמותר.
          3.15 במקרה של חפירה פתוחה, התייחסות יועץ קרקע/ביסוס לשיפועים של חפירה, פרט מילוי 

                        חוזר, רמת הידוק וכדומה.
  4. רישיון חצייה 

         4.1 היזם יחתום על 4 עותקים של הרישיון בחתימה מקורית .
         4.2 היזם יגיש טופס אישור ביטוחים בהתאם לדרישות הרכבת.

         4.3 היזם יגיש ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות המלאה.
         4.4 היזם יעביר תשלום עבור הוצאות הכנת רישיון, השגחה ופיקוח הנדסי.

5.  תיאום ביצוע
         5.1 יש להעביר שם הקבלן עם כל הפרטים של אנשי קשר.

         5.2 יש להעביר שמות  ופרטים המשתתפים בביצוע מטעם היזם :מנהל פרויקט, מפקח, יועץ קרקע.
         5.3 יש להעביר נתונים של ציוד קדיחה כולל ראש הקידוח, מפרטים של נוזל קידוח ודיס.  

                סופי )במקרה HDD(  והתחייבות הקבלן לעמוד בכל הדרישות של יועץ קרקע.
         5.4 יש להעביר לוח זמנים ברמה שעתית.

         5.5 יש להכין תכנית מגרה עם פעולות הנדרשות במקרה כשל/תקלה.
         5.6 יש לקיים סיור לפני תחילת הביצוע בהשתתפות נציג אגף תפעול תשתיות, נציגי אגף

                מסילה וסביבה, מפקח תקשורת, ממונה בטיחות.
         5.7 מנהל עבודה יעבור הדרכת בטיחות אצל ממונה בטיחות ברכבת ויחתום על טפסי  

                הדרכה.
         5.8 לאחר סיור וקבלת הנחיות של ממונה בטיחות יש לתאם השגחת בטיחות , פיקוח  

                תקשורת )במידת צורך(, פיקוח הנדסי מטעם אגף תפעול תשתיות.
         5.9 יש לסמן כבלי הרכבת בפיקוח מפקח תקשורת.

         5.10 במידה ונדרשת הפסקת תנועת הרכבות יש לתאם את מועד ביצוע עם אחראי על  מבצעים באגף 
                  תפעול תשתיות.

         5.11 יועץ מטעם הייזם ילווה את הביצוע ויהיה אחראי לטיפול בכל בעיה גיאוטכנית אשר 
                    "תצוץ" בעת  הביצוע.

         5.12 מפקח צמוד מטעם היזם יהיה בשטח בכל מהלך הביצוע. 
         5.13 יש להכין דו"ח משוב לאחר ביצוע החצייה במסגרת רשומות הביצוע. 

         דו"ח זה יכיל את הנושאים כמפורט להלן:
                 5.13.1 צילומים מעת הביצוע.

                 5.13.2  פירוט כל הבעיות שנתקלו בהם במשך הביצוע, וההליכים שבאו לידי שימוש בכדי להתגבר   
                              עליהן ו/או לתקנם. הכוללת את  פרטי החצייה.

        5.12 יש לערוך מסירת שטח ולהעביר תכנית   AS - MADE על רקע תכנון מאושר וחתום על ידי 
                 מודד מוסמך.  
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נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ היא החברה האחראית על תכנון והקמת מערכת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב. 
נת"ע הינה חברה ממשלתית, שהחלה פעילותה בשנת 1997 במטרה לספק פתרונות הולמים לקשיי התחבורה של המטרופולין.

שנת"ע מובילה מהפך תרבותי-לאומי בתחום התחבורה, באמצעות הקמת מערכת התחבורה הציבורית העיקרית של גוש דן. מער
כת הסעת ההמונים הינה פרויקט התחבורה הגדול והמורכב ביותר שבוצע אי פעם במדינת ישראל.

הקו האדום יהיה הראשון מבין רשת קווי רכבת קלה )Light Rail Transit - LRT( שיופעל ע"י נת"ע. הקו מהווה חלק מתכנית 
כוללת לשיפור רווחת ואיכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.

בשנת 2015 החלו העבודות על הקו האדום של הרכבת הקלה על פי תכנית העבודה שנקבעה. היעד שנקבע להפעלת הקו האדום 
הוא אוקטובר 2021.

קהקו הירו הינו קו רכבת קלה ויופעל במערכת התחבורה עתירת הנוסעים של מטרופולין תל אביב. הקו מחבר את החלקים הדש
רומיים של המטרופולין )חולון ושולי העיר ראשון לציון( והצפוניים )הרצליה( עם העיר תל אביב, נותן מענה לפיתוח עתידי דרך 
המע"ר בצפון מערב תל אביב ומערב הרצליה ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל, באוניברסיטת תל אביב, חולון, 

ראשון לציון והרצליה פיתוח.

לקו מספר מפגשים עם אמצעי תחבורה אחרים: נפגש עם הקו הסגול בתחנת לוינסקי בתל אביב ובתחנת ארלוזורוב בתל אביב, 
דיין  לו חיבור עם רכבת ישראל בתחנת משה  יש  ובתחנת קרליבך, בנוסף  דיין בראשל"צ  מפגש עם הקו האדום בתחנת משה 

בראשל"צ, צומת חולון ותחנת אוניברסיטת תל אביב.

הקו הסגול מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב ויעבור במפלס הקרקע. אורכו 
הכולל של הקו צפוי להיות כ-29 ק"מ.

באופן  במקטעים  יתבצעו  העבודות  בתל-אביב.  ארלוזורוב  ברחוב  הסגול  הקו  להקמת  בעבודות  התחילו   25.12.2018 בתאריך 
מדורג. בסוף דצמבר 2018 התחילו העבודות במקטע שבין דרך נמיר לרחוב ויצמן. בעוד מספר חודשים יתחילו העבודות במקטע 
שבין רחוב ויצמן לאבן גבירול, בסיום עבודות השלב הראשון ועד לתחילת ביצוע השלב השני תתאפשר נסיעת כלי רכב בשני נתיבי 
נסיעה לכל כיוון. השלב השני של העבודות יתבצע כשנתיים לאחר סיום הטיפול בתשתיות. במסגרתו תוקם התשתית הרכבתית 

ויותקנו המסילות.

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ היא החברה האחראית על תכנון והקמת מערכת הסעת ההמונים של המטרופולין העבודות 
שיתבצעו בשני שלבים בכל מקטע: בשלב הראשון יתבצעו עבודות תשתית להרחבת הרחוב ופינוי רצועה למסילות הרכבת. במסג

רת זו יטופלו תשתיות המים, החשמל והתקשורת, וישודרגו פני הרחוב. כבלי החשמל יוטמנו במדרכות. יוצבו עמודי תאורה חדשים, 
יותקן ריהוט רחוב, המדרכות ירוצפו ויסומן שביל אופניים משני צידי הרחוב.

חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים
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קווי המטרו נועדו להרחיב את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר - כפר סבא ורעננה בצפון, 
ראש העין במזרח ורחובות בדרום, ולקצר משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה בתל אביב.

אנשי קשר לעניין תיאום תשתיות :
שם: רונן שמואל

תחום: תשתיות כללי
תפקיד: מתאם ביצוע

RonenShm@nta.co.il :מייל
טל': 03-7243365

שם: עדיאל וינברג
תחום: תשתיות חח"י

תפקיד: ממונה מקרקעין
AdielW@nta.co.il :מייל

טל': 03-7243365
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נוהל מתן אישור תיאום תכנוני לתוכניות תשתית צד ג'

גורם חוץ
הגשת בקשה לקבלת מידע
רשימת מסמכים מפורטת 

בהמשך

נת"ע 
בדיקה ראשונית של מסמכי 

הבקשה. שליחת בקשה 
להשלמת חוסרים / תיקונים 

)במידת הצורך(

נת"ע
שליחת מענה לפונה עם העתק 
למנהל מחלקת תיאום הנדסי / 
תשתיות ברשות המוניציפלית 

הרלוונטית 

נת"ע
בדיקת הבקשה ע"י הגורמים 

המקצועיים בחברה

מנהל מחלקת תיאום תשתיות הינו הגורם המוסמך מטעם החברה האחראי על קבלת תכניות תשתית של צד ג' בחברה, תיאום 
ומעקב אחר הטיפול בהן והעברת התייחסות רשמית מטעם החברה לגורם הפונה.

גורם המעוניין לקבל אישור תיאום תכנון יפנה בבקשה למנהל מחלקת תיאום תשתיות. 
הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

מכתב מלווה הכולל תיאור העבודה ומהותה.
תכניות תשתית רלוונטיות בקובצי DWG מותאמות לקואורדינטות רשת ישראל החדשה כולל תכניות חתכים.

תשריט, במידה ונדרש.
הפניה מועדה, במידה ונדרש.

כל מסמך נוסף הנדרש לצורך מענה והתייחסות לבקשה.
מנהל מחלקת תיאום תשתיות אחראי על ריכוז הטיפול בבקשה מול הגורמים המקצועיים השונים בחברה.

20 ימי עבודה מיום קבלת הפניה, בכפוף להעברת / השלמת כלל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הבש  מענה ישלח לפונה עד
דיקה.

העתק מאישור תיאום התכנון ישלח לפונה וכן למנהל מחלקת תיאום הנדסי / תשתיות ברשות המוניציפלית הרלוונטית.

)למעט תכניות בתחום העיר תל אביב-יפו(  
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 נוהל מתן אישור לביצוע עבודה

גורם חוץ
הגשת בקשה למתן אישור 

לביצוע עבודה
רשימת מסמכים מפורטת 

בהמשך

נת"ע 
בדיקה ראשונית של מסמכי 
שהבקשה. שליחת בקשה להשל

מת חוסרים / תיקונים 
)במידת הצורך(

נת"ע
במידה ואושרה הבקשה - 

אישור לביצוע העבודה ישלח לפונה 
עם העתק למנהל מחלקת תיאום 

הנדסי / תשתיות ברשות 
המוניציפלית הרלוונטית 

נת"ע
בדיקת הבקשה ע"י הגורמים 

המקצועיים בחברה

שגוף תשתית אשר ביצע תיאום תכנון ברצועות עבודה של נת"ע ומעוניין בתחילת ביצוע העבודות יגיש בקשה לקבלת אישור לבי
צוע עבודה למחלקת תיאום תשתיות עד 30 יום מהמועד המתוכנן. 

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
מכתב פניה לקבלת אישור לביצוע עבודה הכולל תיאור העבודות האמורות להתבצע.

עותק מאישור תיאום התכנון אשר ניתן ע"י נת"ע.
תכניות עבודה רלוונטיות בקובצי DWG ו-PDF מותאמות לקואורדינטות רשת ישראל החדשה כולל תכניות חתכים.

מנהל מחלקת תיאום תשתיות אחראי על ריכוז הטיפול בבקשה מול הגורמים המקצועיים השונים בחברה.
במידה והבקשה אושרה מענה ישלח לפונה עד 20 ימי עבודה מיום קבלת הפניה.

העתק מאישור לביצוע העבודה ישלח לפונה וכן למנהל מחלקת תיאום הנדסי / תשתיות ברשות המוניציפלית הרלוונטית.
יודגש כי באחריות הפונה להשלים / לעמוד בכל התנאים המצורפים לאישור.

רשות התמרור. אישור תוכניות תנועה ורימזור.
בנוסף לאמור לעיל, מתקיים תהליך במסגרתו נדרשת החברה כרשות תמרור מקומית, לאישור תכניות הסדרי תנועה קבועים 

וזמניים, הסדר הנדסי ורמזור.

פניות לאגף התנועה בנושא רשות התמרור יש להפנות ל:
אינה לזרטניק, טל. 03-7243149

innal@nta.co.il :מייל
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יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

 תרשים הטיפול בפניית גורם חוץ לביצוע חפירה

פניית הגורם הפונה לאגף צתא"ל
טלפון 074-7880110

Shiran_A@yefenof.co.il מייל
המסמכים הנדרשים לצרוף הם: 

o  מכתב הסבר                      
o תוכניות

o מפה

ניתוב הפנייה לגורם האחראי:
תכנון
ביצוע

אחזקה
הטופס בשימוש 46393

בחינת הפנייה ע"י הגורם המוסמך 

  אושרה יש לחתום על הטופס 
ולהחזירו למזכירות האגף 

החזרת מענה לפונה

קישור להורדת טופס 
בקשה לאישור היתר 

תכנון/חפירה 
וטפסים נוספים  

תיאום-  עם מחלקת האחזקה 
– כשנדרש - יצוין במפורש על 

גבי האישור

לא אושרה  יש למלא בטופס את 
הנימוקים ולהחזירו למזכירות 

האגף 
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תשתיות חשמל
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חברת החשמל
תיאום חיבור והעתקת תשתיות

חברת החשמל מחויבת לחבר לרשת החשמל כל צרכן פרטי, עסקי וציבורי, בכל היקף ובכל מקום בישראל, ומספקת ללקוחותיה 
שירות אמין, יעיל וקשוב. החברה מחברת לרשת מיזמי תשתיות מכל סוג ובכל היקף, ומבצעת שינויים והתאמות ברשת לצורך 

הקמת מיזמים חדשים ושדרוג מערכות קיימות, כגון הגדלת חיבור, העתקת תשתיות ועוד. 

לקבלת פרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר חברת החשמל באינטרנט

בכל הקשור לתעריפים וזמני ביצוע, חברת החשמל פועלת על פי אמות המידה שנקבעו ע"י רשות החשמל, המגדירות גם 
את חלוקת העלויות בין חברת החשמל ובין מזמין העבודה. 

לאמות המידה :לרשימת התעריפים:

כל עבודה, קטנה כגדולה, מתחילה עם פתיחת הזמנה, שמספרה ילווה את המיזם במהלך כל שלביו. לאחר הגשת כל המסמכים 
הנדרשים לאגף התכנון הרלוונטי, נערך אומדן עלויות ראשוני ומופקת דרישת לתשלום מקדמה עבור שלב א'. 

פתיחת ההזמנה יכולה להתבצע טלפונית במרכז השירות 103, בדואר, במייל, בפקס או באמצעות מערכת ההזמנות הדיגיטלית 
של חברת החשמל .

לעבודות לצורך חיבור חדש לרשת, המקדמה היא בגובה 10% מהעלות, לאחר התאום הטכני יחויב הלקוח ב-60% נוספים, ומלוא 
הסכום ישולם עם החיבור לרשת; 

אבעבודות עע" )עבודות על חשבון אחרים(, דהיינו כל עבודה שאינה חיבור חדש כגון הגדלת חיבור, העתקת קו קיים וכד', המקש
דמה היא בגובה 15% מהאומדן הראשוני, והיתרה תשולם עם סיום העבודה או לפי אבני דרך, בהתאם לאמות המידה הרלוונטיות 

לסוג העבודה.
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פתיחת הזמנה
תכנון ואומדן 
עלויות ראשוני

תשלום
 מקדמה

תיאום טכני 
מפורט תכנית ביצוע

הצעת מחיר 
מלאה

השלמת יתרת 
התשלום

ביצוע העבודה

מערכת הזמנות ומעקב 

חברת החשמל השיקה מערכת הזמנות דיגיטלית המאפשר לבצע את מגוון הפעולות הקשורות להזמנת חיבור לחשמל, ולעקוב 
אחר מצב הטיפול בהן. יש להירשם למערכת באמצעות אתר חברת החשמל < השירות האישי.

באמצעות המערכת ניתן להזמין ולהגדיל חיבור, להזמין בדיקת מתקן, להעלות קבצים, לבצע תשלומים ולצפות במצב ההזמנה. 
כמו כן ניתן לשוחח עם נציג  בצ'אט.

קבלת מידע בקשר להיתר בנייה

להלן התנאים המחייבים לצורך קבלת מידע למבקש היתר בנייה, וחיבור אספקת חשמל למבנה. את המסמכים יש להמציא 
למשרד מהנדס האזור/למח' תכנון במחוז/בנפה 

מפת מדידה

קובץ ממוחשב או מפה מצבית בקנ"מ 1:250 חתומה ע"י מודד מוסמך, שנערכה או עודכנה בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה. 
על המפה לכלול את הפרטים הבאים:

-  חץ הצפון
-  תכנית הבניין

-  הדרכים הגובלות במגרש ומפלסיהן
-  קווי הבניין
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-  קו המרפסות
-  קווי רחוב

-  כל מתקני החשמל )עמודים, ארונות חשמל, כבלים תת-קרקעיים פרטיים וכבלים העוברים על גבי קירות(
     הנמצאים במגרש/על קירות הבניין )לתוספת בנייה( או במרחק 5 מ' מגבולות המגרש, 

      כולל מס' זיהוי של כל מתקן. 
-  קווי חשמל המתוחים בין עמודים במגרש, וקווי חשמל עיליים העוברים מעל המגרש

-  חתך מצבי של התיל בתחום המגרש )פרופיל(
-  מרחק אופקי מהתיל הקרוב )פאזה או הארקה( לפתחי המילוי/אוורור/ניפוק של מיכלי חומר דליק/נפיץ 

    במבנה/במגרש. יש לציין "התיל הקרוב למבנה" 
-  מרחק אופקי מהתיל הקרוב )פאזה או הארקה( לחלק הבולט במבנה המתואר בבקשת היתר הבנייה. 

    יש לציין "התיל הקרוב למבנה".
-  בגג משופע יש להציג מרווח אנכי בין התיל הקרוב למבנה )תא"מ( לחלק הבולט של המבנה. 

    יש לציין "התיל הקרוב למבנה".
-  סימון דרך גישה למבנה במקרה של בנייה צמודת קרקע

 פרטים נדרשים

-  כתובת המבנה
-  מס' גוש

-  מס' חלקה
-  מס' מגרש

-  פרטי מבקש המידע עבור היתר בנייה 
-  סוג העבודה או השימוש המוצעים: בנייה חדשה, תוספת למבנה קיים וכד'
-  פרטי העבודה או השימוש: תיאור כללי, מס' קומות, מס' יחידות דיור וכד'

-  אומדן גודל החיבור הנדרש 

הזנה למבנה: תחנות טרנספורמציה פנימיות

יש לציין אם נדרשת בהיתר הקמת מבנה או חדר לתחנה פנימית )לשנאים/מיתוג/מדידה(, או שאספקת החשמל למבנה מותנית 
בבניית תחנת טרנספורמציה. במקרים אלו יש לפנות בהקדם למחוז לצורך תיאום.

רשת עילית ותת-קרקעית

על מבקש המידע לעיין בהנחיות המופיעות באתר חברת החשמל < רשת החשמל, לגבי מגבלות בנייה ודרישות כלליות, מרחקים 
מותרים מקו מתח עילי, עליון ועל, וכד'.
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תשתית תקשורת

התש"ח  ואגרות(  תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  לתקנות  השנייה  לתוספת  י'  חלק  בתנאי  לעמוד  המידע  מבקש  על 
 .1970–

דרישה לקבלת 
מידע להיתר

מתן מענה 
חח"י

.DWG המענה יינתן על גבי מפה או קובץ

תכנון ואומדן 
תיאום טכני תשלום מקדמהעלויות ראשוני

מפורט

תכנית ביצוע הצעת מחיר 
מלאה

השלמת יתרת 
התשלום

בדיקת מתקן 
וחיבור לרשת

פתיחת הזמנה

ביצוע העבודה

בקשה לבדיקת 
מתקן

הזמנת והגדלת חיבור
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 הזמנת והגדלת חיבור

משך התהליך מספר חודשים, במקביל לתכנון ולהקמת המבנה.  

1. שלב מקדים: קבלת מידע ופתיחת הזמנת חיבור
    הפנייה תתבצע באחת מהדרכים הבאות:

    -  מייל: בהתאם למחוז/נפה/אזור רלוונטי
   פקס: בהתאם למחוז/נפה/אזור רלוונטי לסניף האזורי 

    -  טלפון: 103
  בפנייה יש לציין את הפרטים הבאים:

   -  פרטי המזמין
   -  גוש וחלקה של המבנה

   -  ייעוד המבנה
   -  גודל החיבור המבוקש

   -  היתר בנייה, אם קיים
   -  מפרט בנייה/תכנית הגשה

   -  בחיבור זמני: היתר בנייה/טופס 2 - אישור לתחילת עבודות

במועד פתיחת ההזמנה יונפק ללקוח מס' הזמנה שישמש אותו בכל מגעיו עם חברת החשמל עד לביצוע החיבור 
ואספקת החשמל. 

לאחר קבלת המידע תינתן תשובה ראשונית ממחלקת תכנון לאפשרות יישום החיבור תוך 7 ימי עבודה )או 14 יום אם יש צורך 
בתחנת טרנספורמציה(, ותופק בקשה לתשלום מקדמה.

2. תיאום טכני, הצגת תכניות הלקוח ואישורן
    לאחר תשלום המקדמה יצוות מתכנן של חברת החשמל לתיאום טכני, ויעמוד בקשר עם הלקוח לקבלת תכניות   
    פיתוח, אדריכלות וחשמל המציגות את מיקום הנישה לחיבור; בחיבורים מורכבים: מיקום חדר חשמל, השנאה או 

    מיתוג; תוואי הצנרת והמעברים. המתכנן יאשר את התכניות או ידרוש שינויים והתאמה לתקנות.
    בגמר התיאום הטכני המתכנן יוציא מסמך "סיכום תכנון" הכולל לוחות הזמנים, תכנון מאושר וההכנות הנדרשות 

    לביצוע ע"י הלקוח. על פי סיכום זה יועברו התוכניות לאישור הרשויות הרלוונטיות. 
    לאחר הוצאת "סיכום תכנון" יופק חשבון לתשלום משלים לקראת ביצוע, שישולם לפני תחילת העבודות.

    לפני תחילת הביצוע יש להעביר היתר בנייה של המבנה למדור הזמנות, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה. 
    בהגדלות חיבור נדרש היתר בנייה רק אם קיימים שינויים ותוספות בנייה.

3. ביצוע החיבור, בדיקת הכנות הלקוח ויישום החיבור
    לאחר שהלקוח הודיע לחברת החשמל על השלמת ההכנות שסוכמו בתיאום הטכני, וקבלת אישורי הרשויות 

    והתשלום, תחל חברת החשמל בהכנות לעבודות התשתית, במקביל לבקשת אישורי הסדרי תנועה ורישיונות חפירה. 
    על פי דרישת המתכנן, ייתכנו תיאומי שטח במהלך ההכנות.

     חברת החשמל תניח את התשתית והרכיבים הדרושים לצורך החיבור. בסיום עבודות התשתית יחלו עבודות החיבור  
     ע"י מחלקת ביצוע חל"ב עפ:י הלו"ז שסוכם.

4. הזמנת בדיקת מתקן חשמל והתקנת המונה
    לצורך פתיחת חוזה לקוח חדש יש להתקשר 103. 

     לאחר פתיחת החוזה, ניתן להזמין בדיקת מתקן, הכרוכה בתשלום נפרד. לאחר הבדיקה יותקן מונה חשמל במבנה 
     וניתן להשתמש בחשמל.

השלבים בתהליך
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 קישורים

נקבע עפ"י אמות המידה הנחיות רשות החשמל. 

 סדר התשלומים 

  ניתן לצרף קובץ PDF  של כלל המחירים

רשימת סניפים:לוח תעריפים:אמות מידה: 



35

נוהל תהליך הזמנה וקידום תכנון וביצוע מתח עליון לתשתיות תחבורה

להלן תרשים המתאר את השלבים השונים בתהליך:

לאור הגידול החד במספר הפרויקטים התחבורתיים שבביצוע או המתוכננים לביצוע בשנים הקרובות, קיימת עליה 
לעמוד בקצב  מנת  על  רבים  עושה מצידה מאמצים  עליון. חברת החשמל  עבודות חשמל במתח  לביצוע  בדרישה  משמעותית 

שהעבודות, אך עדיין מאמצים אלו לא צפויים להדביק את הקצב הנדרש. בשל כך, נאלץ משרד התחבורה לתעדף את פרויקטי הת
חבורה ולבצע אופטימיזציה לסדר התכנון והביצוע של עבודות החשמל. תיעדוף זה נערך תוך שיתוף פעולה של חברות התשתית 
וחברת החשמל, ונועד למנוע מצב בו חברת חשמל מפנה תשומות לפרויקטים שאינם מהווים צוואר בקבוק ולתמוך בזירוז ביצוע 
הפרויקטים ועמידה בלוחות הזמנים. במסגרת זו הוחלט על נוהל חדש לתהליך ההזמנה, וקידום תכנון וביצוע עבודות מתח עליון. 

שלפי הנוהל החדש, חברת החשמל תחל את שלב התכנון או הביצוע רק לאחר אישור משרד התחבורה וקבלת מיקום בתור העבו
דות, כשמשרד התחבורה מעדכן בכל ריבעון מחדש ובתאריכים מוגדרים, את תור העבודות. לשם כך מיד לאחר פתיחת ההזמנה 
בחברת החשמל, נדרשות חברות התשתית להעביר את פרטי ההזמנות בצירוף המשמעויות הקיימות למועד הביצוע, הן מבחינת 

לו"ז הפרויקט והן מבחינת
 התחייבויות חוזיות מול צדדים שלישיים ככל שישנן. על חברות התשתית לשים לב לתאריך סגירת תכנית ביצוע

 העבודות ולהעביר מספיק זמן מראש את פרטי ההזמנה לפי הפורמט הנדרש.

חברת תשתית
פתיחת הזמנה 
בחברת החשמל

חברת חשמל
העברת אומדן 

לחברת התשתית

חברת תשתית
העברת פרטי הזמנה 
ומשמעויות נוספות 
למשרד התחבורה

חברת חשמל
 העברת משמעויות 
על תור העבודות 
למשרד התחבורה

משרד התחבורה
ניתוח העבודה ביחס 

לציר הקריטי של 
הפרויקט וביחס

 לפרויקטים אחרים

משרד התחבורה
הקצאת מיקום בתור

משרד התחבורה
העברת התור 
לתכנון  וביצוע 
לחברת החשמל

חברת  חשמל
קידום תכנון וביצוע

tzadikm@mot.gov.il :את פרטי הזמנה והחומרים הנלווים יש לשלוח למוטי צדיק בדוא"ל
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תשתיות דלקים ונפט
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חברת תשתיות נפט ואנרגיה 
שחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן – תש"ן( הינה חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל, אשר נמ

צאת בבעלות מלאה )100%( של מדינת ישראל. החברה אחראית לספק את צרכי משק האנרגיה הן בשגרה והן בחירום ופעילותה 
מתמקדת במספר תחומים מרכזיים, הכוללים בין היתר אחסון תזקיקי דלק )לרבות: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין(, ניפוק  מוצרי הדלק 
לחברות השיווק השונות והזרמת הדלק ברשת קווי דלק תת קרקעיים, שמקשרים בין מקורות הדלק, הנמלים ובתי הזיקוק לבין 

אתרי האחסון והצרכנים הסופיים: חברת חשמל, מערכת הביטחון, נתב"ג, חוות ניפוק למכליות כביש ועוד. 

לתש"ן חברת בת בשם קו מוצרי דלק בע"מ )קמ"ד(, האחראית בין היתר על הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות הקווים,  וכן על 
הולכת תזקיקי הדלק.

לאור הרגישות הקיימת סביב נושא הדלק נדרשת התייחסות כבדת ראש להיבטים סביבתיים ובטיחותיים, הבאה לביטוי בין היתר 
בנוהל העבודה בקרבת קווי הדלק או חצייתם. נוהל העבודה גובש בהתחשב בתכונותיו של הדלק, על כל 

הכרוך בהן. בגין רגישות זו תש"ן מקיימת שיתופי פעולה עם הגורמים הרלבנטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות 
ופיקוד העורף. תש"ן מקפידה לפעול בהתאם להנחיותיהם של גופים אלה ובהתאם לדרישות החוק. 

נוהל עבודה בקרבת קווי דלק או חצייתם

נוהל העבודה שלהלן מתאר את הדרך לקבלת אישור תש"ן לעבוד בקרבת קווי הדלק או לחצייתם.
Victoria_r@pei.co.il :אשת הקשר: גב' ויקטוריה רוגוב טל': 09-9528521 דוא"ל

גורם חוץ יפנה במייל' באמצעות מכתב מלווה, שיכלול את הפרטים הבאים:

     1.  שם היזם
     2.  שם הקבלן המבצע

     3.  איש קשר
     4.  מספר טלפון ליצירת קשר

     5.  מייל' ליצירת קשר
     6.  תאריך הגשת הבקשה

     7.  מועד מתוכנן לביצוע העבודה
     8.  שם הפרוייקט

     9.  תיאור קצר של הפרוייקט
     10.  מיקום העבודה

     11.  תיאור קצר של העבודה
     12.  הערות נוספות
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גורם חוץ
פניה בדוא"ל בצרוף: מכתב מלווה, תכנית בקובץ 

DWG ותכנית בקובץ  PDF

תש"ן
כאשר מדובר בתכנון מתקדם 
ישלח טופס לאיתור וסימון קווי 
הדלק כולל הנחיות במידה ויש.

כחלק מהטופס ישלחו:
- הנחייה לתשלום

- כתב התחייבות לחתימת גורם 
החוץ.

גורם חוץ
העברת אישור תשלום וכתב 

התחייבות חתום לתש"ן.

תש"ן
כאשר מדובר 
בתכנון ראשוני,

 מועבר לגורם החוץ 
 ,DWG קובץ

שמסומן בו קו תש"ן 
+ הנחיה לסימון 

עתידי.

גורם חוץ
תאום עם סייר תש"ן 
לצורך יציאה לשטח 

וסימון קווי הדלק.

תש"ן
הבקשה נבדקה 
ונמצא כי אין קו 

במקום.
נשלחת תשובה שאין 

התנגדות לעבודה.

גורם חוץ
מעביר בדוא"ל את 

המסמכים הבאים לתש"ן:
1.  סופרפוזיציה:

2.  קובץ DWG מעודכן
3.  קובץ PDF מעודכן

4.  מכתב מלווה

הסופרפוזיציה תכלול:
א. סימון דרכי גישה, שטחי 
    התארגנות ואזור עבודה.

ב. חתכים בנקודות חציה
ג. סימון ברור של העבודות אשר

    יבוצעו בסמיכות לקווי תש"ן.
ד.  בנקודות הגישוש ירשמו 

     הפרטים הבאים: נ"צ, אופן   
     גישוש, עומק קווי הדלק 

     ותאריך הגישוש.
     לחילופין –

     תומצא תכנית חתומה ע"י 
     מודד, הכוללת את הפרטים 

     הנ"ל.

• במידה וקיימים נשמים בשטח 
יש לסמנם בתכנית

אפשרות ג'אפשרות ב'אפשרות א'

תש"ן
ינתן אישור תכנון על בסיס

הנתונים שהתקבלו.

גורם חוץ
שלצורך קבלת היתר עבודה יומ

צאו שלושה עותקים מודפסים 
של קובץ DWG + מכתב פניה 

מהיזם.
 • במידה ומבקשים היתר להניח 
צינור פלדה יש להמציא תכנון 

הגנה קתודית.
ש• במידה ומבקשים היתר להס

דרת דרכי גישה, יש לצרף חתך 
שביל גישה, הכולל רוחב, עומק 
קווי דלק מאיתור +עומסי הרכב 

שיעבור בשביל.

תש"ן
מתן הנחיות ע"י מהנדס תש"ן 
להסדרה ומיגון שביל הגישה 
במידה והשביל עובר על קווי 

הדלק.

תש"ן
מחלקת קווים  תבדוק את 

החומר ולאחר אישורה יומצא 
היתר + הנחיות טכניות, שוברי 

תשלום והנחיות ביטוח.

גורם חוץ
ימציא לתש"ן הנחיות טכניות 
והיתר חתומים בצרוף אישורי 
תשלום ופוליסת ביטוח לצורך 

מתן תוקף להיתר.
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הערות והנחיות מיוחדות: 
1. הסדרה תכנונית וקיינית

    בתכנית להפקדה תדרש הסדרה תכנונית וקניינית של רצועת קווי הדלק כתנאי למתן אישור תש"ן.

2. חציית קווי דלק
    • דרך תחצה את קו הדלק בתחום השרוול בלבד, כאשר המרחק מקצה השרוול לא יפחת מ – 5 מ'.

3. העתקת קווי דלק או מיגונם
    • במידה ונדרשת העתקת קווי דלק או מיגונם יתקיים הליך התקשרויות מול תש"ן לביצוע ההעתקה / המיגון, שיכלול  

       היבטים של תכנון הנדסי וסטטוטורי, רכש חמרים וביצוע.

4. יש לסמן באופן ברור את העבודות שתבוצענה באזור קו הדלק.

5. כל בקשה תבדק לגופה ותתכנה דרישות ומגבלות נוספות.
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היתר עבודה ותיאום

קצא"א הינה חברה העוסקת בהולכת נפט גולמי ותזקיקי נפט באמצעות צנרת תת-קרקעית בפריסה ארצית. קווי הדלק עוברים 
קווי  רכבת,  מסילות  כבישים,  כגון:  ארציות  תשתיות  וכן  ועירוניים  חקלאיים  אזורים  חוצים  רבות,  מוניציפאליות  רשויות  בתחומי 

חשמל, קווי מים, כבלי תקשורת ומערכות על ותת-קרקעיות נוספות. 

לאור כל זאת, קיים צורך בהנחיה, תיאום והגדרה של כלל הפעילויות הטכניות והבטיחותיות הנחוצות לפעילות בסביבת קווי הדלק. 
מטעמי בטיחות ועל פי דין, כל פעולה בסביבת תשתיות הצנרת מחייבת תיאום פרטני עם החברה. 

לקבלת מידע ופרטים נוספים על תיאום עבודה וקבלת היתרים נא לפעול בהתאם להנחיות שלהלן :

meida@eapc.co.il, 08-6740682/3 : 1. כתובות לפניה ראשונית: דואר אלקטרוני בקשות מידע

2. בפניה לקבלת נתונים )רצועת קו קצא"א( או בתיאום ראשון – יש להעביר על מפה בקנה מידה גדול 
    )סביב 1:50,000( על רקע קואורדינטות ארץ ישראל החדשה, קובץ אחד בפורמט PDF, עם אזור הפרויקט

    מסומן בצבע בולט. מדובר במפת ִהְתַמְּצאּות פשוטה בקנה מידה גדול עם גבולות אזור העבודה מודגש.

3. השרטוטים המוגשים ביחד עם הבקשות לאישור העבודה עוברים מספר תחנות עבודה, לכן יש לדאוג לשלוח את
)EMAIL( המפות והבקשות במדיה מגנטי    

.) PDF 4. בפניה יש לפרט את מהות העבודה בצירוף תוכניות )פורמט

5. במקרה של חצייה יש להגדיר את התשתית המתוכננת )צינור מים, ביוב, דלק, גז, כבל חשמל, תקשורת וכו'( 
    מידות הגוף החוצה )כגון קוטר( סוג החומר החוצה )לדוגמא : מתכת/פלסטיק/בטון וכו'(.

6. פרויקטים מחוץ לרצועת הקווים מקבלים תשובה ואישור מהיר.

7. פרויקטים שכרוכים בעבודות ברצועת קו של קצא"א מגיעים לדיון פנימי של קצא"א להגדרת תנאים הנדסיים
    של חצייה )הצטלבות(.

8.  כל פעולה שתהיה בגבולות הרצועה, כולל מדידה, מחויבת באישור בכתב מקצא"א, בתיאום מראש ופיקוח צמוד 
     של פקח קצא"א.

9.  תהליך אישור תכנון נדרשות מדידות מיקום ועומק צינור הדלק בנקודת ההצטלבות ע"י חברה שמתמחה 
     באיתור תשתיות בשיטה ללא הרס-שאיבת עפר ללא כל חפירות עם כלי הנדסי , לדוגמא: מאיה, די-טק,

     נט-קום ועוד( ובליווי מודד מוסמך.

חברת קצא"א
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בקשה מגורם חוץ
הגשת בקשה לקבלת 

מידע/היתר לכתובת מייל:   
 meida@eapc.co.il

בדיקת הבקשה
בתוואי/לא בתוואי 

רצועות קווי הדלק של 
קצא"א 

קבלת נתונים מגורם החוץ  
העברת תכניות בתנוחה

 וחתך בהתבסס על נתוני 
המדידה שבוצעה 

דרישות
דרישה לביצוע מדידות באמצעות 
שאיבת עפר "אל הרס" לבדיקת 

נתוני מיקום ועומק קווי קצא"א וזאת 
בפיקוח קצא"א.

 בנוסף תשלום עבור פתיחת תיק 
ופיקוח סייר למדידות

 העברת מסמכים 
 על היזם, הקבלן, בעלי תשש
תית לחתום על מסמכי כתב 
התחייבות וביטוח העבודות

ותשלום אגרת פיקוח 
ושיק ביטחון 

 מענה 
לא בתוואי – העברת היתר

בתוואי – בקשה להשלמת 
נתונים )תוואי הקו, מהות 
העבודות, אופן ביצוען וכו'(

מהלך העבודה 
פיקוח על עבודה בליווי מפקח 

קצא"א 
ובדיקה כי השטח הוחזר 

לקדמותו

סיום
 AS( קבלת תכנית עדות
MADE( מהגורם המבקש

והחזרת שיק הביטחון לגורם 
המבקש

בדיקה ואישור
בדיקת הביטוח וכתבי 

ההתחייבות ע"י הגורמים 
הרלוונטיים והעברת היתר 

עבודה

תהליך תיאום מול גורמי חוץ

במידה שמדובר באיתור תשתיות לאורך קו קצא"א ניתן להגדיר אזור העבודה גם ע"י מד קילומטרים של קו הדלק. למען הסרת 
ספק, כל פעולת איתור תבוצע עם שיטות איתור ללא הרס )מגנטי – השראתי ו/או שאיבת עפר(.

10.תכנון חצייה של קו הדלק יכלול שרטוטים של תנוחה, חתך לאורך קו הדלק ולרוחב קו הדלק, רום תחתית 
      הצינור )IL( רום מפלס עליון הצינור )TL(, רום הקרקע על רקע קואורדינטות ארץ ישראל החדשה.

11. עבור הצטלבות עם חפץ מוליך יש לבצע תכנון הגנה קטודית. ככלל יש לתכנן שהחציה תהיה ניצבת לצינור 
       הנפט ולפחות 2 מ' מתחתיתו )IL( לכל רוחב הרצועה )של איזור החצייה(.

12. חברת קצא"א חייבת קשר ישיר עם היזם )בעל שליטה על תשתית המצטלבת עם קו הדלק( ולצורכי כך נציג 
       היזם חייב לחתום על "כתב בקשה למתן היתר" שנשלח בתום אישור תכנון ולחתום על נספח ביטוח מתאים.

13. יש לקחת בחשבון דרישות בטיחותיות עבור עבודה ברצועת קו של קצא"א.

14. עבור תיאום ביצוע מדידות לצורכי תכנון, נדרשים מפת התמצאות בקנה מידה גדול )סביב 1:50,000(. 



42

תשתיות גז
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פניה לתיאום 
תכנון מול רשות הגז

אישור רשות הגז והפניה 
לתיאום הנדסי ותכנוני 

מול חברות הגז

תיאום הנדסי ותכנוני מול 
חברות הגז + תיאום שוטף

עם רשות הגז

בקרה ואישור סופי ע"י 
רשות הגז

תרשים כללי של תהליך התיאום מול רשות הגז וחברות ההולכה והחלוקה 
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תיאום תכנוני ובטיחותי עם רשות הגז הטבעי 

מדינת ישראל
משרד האנרגיה 
רשות הגז הטבעי

רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה מנהלת פרויקט לתיאומי תכנון ובטיחות מול יזמים ומתכננים המבקשים לקדם תכנון/רישוי 
בסמוך לתשתיות הגז הטבעי, הליך תיאום הנדרש בהתאם לתכניות המאושרות. 

רשות הגז הטבעי הינה גוף ממשלתי רגולטורי של משק הגז הטבעי, שבין היתר קובעת מדיניות בנושא הנדסה ובטיחות, כלכלה, 
תכנון בשלבים השונים של תהליך התפתחות משק הגז הטבעי. 

מערכות אספקה, הולכה וחלוקת גז טבעי מוקמות ומנוהלות בהתאם להנחיות ונהלים משותפים עם רשות הגז הטבעי. יצוין כי 
משק הגז הטבעי הינו יחסית חדש במדינת ישראל ונמצא בהתפתחות מואצת מאז גילוי מקורות גז טבעי מקומיים, ולכן תחום הידע 

המקצועי וכן פריסת הרשת עשויים להתפתח מעת לעת.

רשות הגז הטבעי אף מלווה את החברות בעלות תשתית האספקה, ההולכה והחלוקה בנוגע לתהליכי תיאום תכנון שוטפים ומנחה 
ומבצעת מעקב ובקרה על פעילות חברות התשתית. 

התיאומים מתבצעים על סמך הרצועות הסטטוטוריות שנקבעו בתכניות הגז הטבעי המאושרות, וזאת בין ההיתר מהסיבה שגבולות 
התכניות הסטטוטוריות מבטאות את המגבלות הבטיחותיות של מערכות הגז הטבעי השונות בהתאם לתקינה המקובלת בתחום.

משמעות הדבר הינה שהפניות לתיאומי תכנון המוגשות לרשות הגז הטבעי נבחנות בהיבט התכנוני סטטוטורי ובהיבט ההנדסיש
בטיחותי.



45

תרשים זרימה של שלבי התהליך )כללי(:

 תוצר תהליך תיאום מסקנות קבלת חו"ד הגשה

מדינת ישראל
משרד האנרגיה 
רשות הגז הטבעי

קבלת הפניה 
ברשות הגז 

הטבעי

בדיקה 
מקצועית ע"י 
יועצי תכנון 

לא נדרש 
כעת להמשך 

תיאום עם גורם 
הגז הטבעי 
הפועל באזור

בקרה 
והתייחסות רשות 

הגז הטבעי

מכתב 
התייחסות

   מסכם 

מכתב תיאום 
תכנון/ 

    התנגדות   

תהליך תיאום 
עם בעל רישיון 

גז טבעי

נדרש 
כעת להמשך 

תיאום עם גורם 
הגז הטבעי 
הפועל באזור

לצורך הגשת פנייה לתיאום וקבלת התייחסות רשות הגז הטבעי, יש לפנות באמצעות הטופס המקוון להלן:  
יש להזין את פרטי הפנייה המלאים בטופס המקוון לרבות: פרטי המבקש, החברה והבקשה.

בטופס הפנייה יש לצרף את המסמכים הנדרשים לתיאום התכנון כגון: מכתב נלווה המפרט
 את מהות הפנייה ורשימת המסמכים המצורפים, הוראות ותשריטים סטטוטוריים )הכוללים 
תאריך עריכה(, נספחים, קבצי תכנון גיאוגרפיים )dwg או shp( ומכתבי תיאום מול גופים 

אחרים )ככל ורלוונטי(. 

החל מקבלת הפנייה לתיאום, המסמכים יועברו לבדיקה ראשונית לקביעת הצורך בהמשך התיאום. התייחסות רשות הגז הטבעי 
תינתן בתוך 30 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה ברשות.

במקביל לתיאום תכנון עם רשות הגז הטבעי, מוצע להתחיל בתיאום מפורט עם חברות תשתית הגז הטבעי להם תשתית באזור 
הפנייה בהתאם. 
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להלן פרטי קשר עם הגורמים הרלוונטיים: 

מדינת ישראל
משרד האנרגיה 
רשות הגז הטבעי

רשות הגז הטבעי – אגף תכנון סטטוטורי 
energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGLobby.aspx  :אתר אינטרנט

danielk@energy.gov.il :טל. 074-7681504    דוא"ל

חברת אספקת גז טבעי:
  •  חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן

/www.nbl.co.il  :אתר אינטרנט  
simisegal@nblenergy.com:טל. 073-2424225    דוא"ל  

חברת הולכת הגז הטבעי:
  • חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

www.ingl.co.il/?page_id=489  :אתר אינטרנט  
plan@ingl.co.il:טל. 03-627-0400 שלוחה 209    דוא"ל  

חברות חלוקת הגז הטבעי:
  • חב' גז טבעי דרום )אזור הדרום(

 gasdarom.co.il/אתר אינטרנט: /תיאום-תשתיות  
yoni@negevgas.co.il :טל. 03-5228508   דוא"ל  

  • חב' נגב גז טבעי )אזור הנגב(
www.negevgas.co.il/index.php :אתר אינטרנט  

yoni@negevgas.co.il :טל. 03-5228508   דוא"ל  

  •  חב' סופר NG מרכז 
/www.superng.co.il :אתר אינטרנט  

harons@superng.co.il :טל. 054-9090645    דוא"ל  

  • סופרNG  חדרה והעמקים )אזור מרכז/ חדרה והעמקים(
/www.superng.co.il :אתר אינטרנט  

harons@superng.co.il :טל. 054-9090645    דוא"ל  

  •  חב' מרימון גז טבעי צפון )אזור חיפה והגליל(
  merimonng.com/infrastructure-coordination :אתר אינטרנט  

michalb@merimonng.com :טל. 0524433064    דוא"ל  

  •  חב' רותם גז טבעי )אזורי ירושלים(
rotemng.com/infrastructure-coordination:אתר אינטרנט  

  מייל:  amirb@rotemng.com טל. 050-9964099
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מדינת ישראל
משרד האנרגיה 
רשות הגז הטבעי

 איור כללי – תוואי גז טבעי מעודכן לתחילת 2018 :  
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הנחיות לתיאום תכנון מפורט עם חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל 

1. רקע
    חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל )נתג"ז( הינה חברה ממשלתית בעלת רישיון לתכנן, להקים ולתפעל את מערכת   

    הולכת הגז הטבעי בישראל. מערכת הולכת הגז הטבעי כוללת צנרת הולכה ביבשה ובים ומתקנים המיועדים לקליטת
    הגז מן הספקים, למדידת כמות הגז ואיכותו, להפחתת הלחץ ותחנות הגפה. 

    מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תמ"א/37 על נגזרותיה וכן מתוקף תכניות לתשתיות לאומיות ותכניות    
    מפורטות.

    
   ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור הולכת הגז הטבעי כרוך בסיכון פגיעה בצינור הגז ולכן קיימת חובה   

   לבצע תיאום עם נתג"ז לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים )הן במקום בו המערכת קיימת והן במקום בו המערכת 
   מתוכננת וטרם הוקמה(.

2. מטרת המסמך
    מסירת הנחיות לתיאום סטטוטורי וכן תיאום הנדסי עבור מסמכי תכנון מפורט לביצוע )כגון: בקשות להיתרי בניה,   

    תכניות מפורטות לביצוע, הרשאות למבני דרך, הרשאות לקווי ועמודי חשמל וכד'(, בעלות ממשק עם מערכת הולכת 
    הגז הטבעי – הקיימת והמתוכננת.

    מערכת "רישוי זמין" מפנה לנתג"ז בקשות להיתרי בניה ותכניות לביצוע במידה ונמצאות בתחום מרכיבי מערכת   
    הולכת הגז, הוא תחום הסקירה הסטטוטורי )הקו הכחול, הכולל בתוכו את רצועת הצינור וקווי הבנין(. תחום זה הוא 

    שכבת האינטרסים של נתג"ז.

3. תחום התיאום עם נתג"ז:
    מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תכניות סטטוטוריות, המסמנות רצועות לצנרת הגז הטבעי, שטחים 

       לתחנות הגז ומגבלות בניה )קווי בנין ותחום סקירה(. 
   בתחומים אלו חלה חובה לתיאום כל פעילות מול חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל כולל הקמת מבנה חקלאי 

   )כגון חממה, סככה, מתבן( והנחת צנרת מים וביוב.
   הערה: 

       • מסמכי תכנון מפורטים שחלים מחוץ לקו הכחול של תכניות מערכת הולכת הגז הטבעי אינם רלוונטיים לתיאום. 
 

4. הנחיות לתיאום הנדסי:
    תיאום הנדסי ייערך מול הפונה ע"י אגף ההנדסה או נציג האגף בנתג"ז באמצעות מערכת "רישוי זמין".

    התיאום ייעשה לפי המידע, הקבצים והתכניות שיתקבלו מן הפונה ובאחריותו. 

    ההנחיות הכלליות הבאות נועדו לתאם את העבודות המתוכננות בממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי.  
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להלן הנחיות כלליות, לפיהן יש להגיש תכניות לתיאום: 

4.1. אופן הגשת תכנית
        יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" בקבצים בפורמט PDF ו- DWG ברקע מדידת שטח 

        עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינאטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת
        פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן. יש לצרף מכתב פניה המסביר את מהות הבקשה.

        תכנית שתתקבל תתועד במערכת רישוי זמין לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז. 
        מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום.

4.2. סימון תשתית הולכת הגז בתכנית
        התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג 

        מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות במייל ל: plan@ingl.co.il. העברת שכבות תהיה
        בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות. 

        הערות:
        •  מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון 

           מפורט של מיקום התשתית. 
       •  על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.

4.3. הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה  
       בתכניות לקוי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות       

       -מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' )דופן לדופן(. ניתן יהיה לצמצם 
       מרחקים   בתיאום פרטני.

       תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום 
       ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית 

       תכלול גם קטעים מתוכננים של קו הגז.

4.4. איתור תשתיות
       במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, 

       ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.

4.5. שטחי התארגנות ודרכי גישה
       התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות

       ולשטחי ההתארגנות.

4.6. מערכות להגנה קתודית
        יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד 

        באמצעות מערכת "רישוי זמין" או נציג מתאם נתג"ז.

)הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין"(  
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4.7. שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז
       במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט הקיים.

4.8. השלמת תיאום הנדסי וקבלת היתר עבודה / חפירה
   א.תנאי להשלמת התיאום הוא מילוי כל דרישות נתג"ז והגשת תכנית מלאה ועדכנית לקבלת היתר עבודה / חפירה.

   ב.היתר עבודה / חפירה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת 
   הולכת  הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.

   לצורך קבלת היתר חפירה יש להגיש תכנית מודפסת לאגף התפעול בנתג"ז: קרית עתידים, מגדל 8, ת.ד. 58177 
   תל אביב 6158101, טלפון: 03-6270453, פקס: 03-5611321.

    מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי,    
    התשס"ב-2002 )להלן: "החוק"(, עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף, לרכוש ו/או 

    לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס 
    עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז 

    חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים 
    המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה.

4.9. תנאי לתחילת עבודות 
        יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. 

        הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.

4.10. מסמכים נוספים
          נתג"ז שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי 

          סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות, חישובי עומסים, 
          תכנית ניטור, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, 

          תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.

5. תוקף האישור
    אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד. כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש

    לעדכון התיאום מול נתג"ז.

     יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של  
     הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים 

     ינקטו מול הפונה.

     אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/37 
     ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל

     זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.

     אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.
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 תהליך תיאום גורם חוץ

קבלת תכנית
 ופניה מהפונה

בדיקה ראשונית – מיון 
עפ"י קרבה לתוואי

תכנית לא רלוונטית-
הוצאת אישור

תכנית סטטוטורית

בטיפול מח' 
סטטוטורית נתג"ז 

שליחת התייחסות 
סטטוטורית

נתג"ז

חב' תאום 
תשתיות

חב' תכנון

דרישת חומר נוסף 
אם נדרש עפ"י חוו"ד 

של חברת התכנון

הנפקת אישור תאום הנדסי 
ע"י חברת תאום תשתיות

העברת טיוטת כתב הרשאה 
לפונה.

הכנת חוו"ד הנדסית 
תכנון/יועץ מומחה

העברה לחברת תכנון/
יועץ מומחה

בדיקה מקצועית

תאום הנדסי 
)לצורך היתר(

בקשה להשלמת חומר/
העברת הערות לתכנית

העברה לחברת תאום 
תשתיות

תכנית רלוונטית –סיווג 
עפ"י סוג ומהות 
מתן מספר פנייה

 

 

 

 

7 ימים

ם
מי

7 י

14 ימים

להמשך התרשים ראה בעמוד הבא

)במידה והכנת חוו"ד 
תארך יותר מ-14 יום, 
תשלח הודעה לפונה(
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היתר חפירה

הפונה יציג אישור 
הנדסי+כתבי הרשאה

 חתומים

בדיקת תכניות + 
דרישת פרטים נוספים

הוצאת אגרת 
פיקוח לתשלום

הפקת היתר עבודה

פיקוח וליווי 
העבודות בשטח

קבלת
 AS MADE מהקבלן
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"נגב גז טבעי בע"מ" / "גז טבעי דרום בע"מ" 
חברות החלוקה "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום" הינן בעלות רישיון להקמה והפעלה של מערכת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך ונמוך 
מאוד, אשר ניתן על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות פרישת תשתית צנרת תת קרקעית בשטח המשתרע 

מאזור צפון יבנה ודרומה, עד לערבה התיכונה שבנגב. 
גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה ובטוחה בעלויות כספיות נמוכות. מנקודת המוצא, עובר הגז הטבעי בצינור תת ימי ממאגרי 
הגז בים התיכון אל מתקן הקבלה באשדוד, שם עובר הגז ניקוי וסינון דרך מתקני חברת ההולכה – נתג"ז )"נתיבי הגז הטבעי 
לישראל"(, אשר מוליכה את הגז בלחץ גבוה )barg[ 16-80[( אל מתקני הפחתת לחץ ומנייה )PRMS(, ממתקנים אלו מגיע הגז 
למתקני חברת החלוקה כשהוא נקי, מסונן ובלחץ נמוך של )barg[ 4-16[(. חברות החלוקה מזרימות את הגז ישירות אל מתקני 

הצרכנים, הגז הטבעי משמש כספק אנרגיה לתהליכי ייצור, חימום, חשמל ועוד.
שחברות החלוקה "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום", פועלות לפרישת צנרת לחלוקת גז טבעי ברחבי הנגב והדרום לכל הגופים התע

שייתיים והמוסדיים באזור, כשהיעד הוא: בתוך מספר שנים לחלק גז טבעי לכל הצרכנים המסחריים והביתיים באזור.

תיאום תשתיות ותכניות מול "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום" נגיש דרך אתרי האינטרנט של החברות 
)בכתובות: www.gasdarom.co.il ;www.negevgas.co.il( , המפנים למערכת מקוונת להגשת תכניות.

ניתן להגיע גם ע"י סריקת קוד QR זה:
  

תהליך תיאום תשתיות במערכת מקוונת להגשת תכניות
1. על הפונה לוודא שהתכנון/התכנית מצוי בגבול תחום רישיון החלוקה של חברת נגב גז טבעי או גז טבעי דרום.  

.CAD גבולות הרישיון זמינים להורדה באתרי האינטרנט הנ"ל בקבצי    
2. על הפונה לבחור את מסלול הגשת התכנית המתאים עבורו מתוך מספר מסלולי הגשה אפשריים, וזאת בהתאם 

    לסוג התכנית או לשלב התכנוני הרלוונטיים. 
3. בתוך המסלול הנבחר, הפונה נדרש למלא את פרטי התכנית, פרטיו האישיים ולצרף את המסמכים הספציפיים 

     שעליו להעלות, לרבות הפורמטים הנדרשים.
4. הפונה שהגיש את הפניה במערכת מקבל אישור ומספר פניה לדואר האלקטרוני שלו.

5. הפניה מועברת לבודקי תכניות בחברות "נגב גז טבעי" ו "גז טבעי דרום".
6. הבודק שולח התייחסות ו/או קבצים באמצעות המערכת אל כתובת הדוא"ל של הפונה הכוללת: אישור התכנון 

    כפי שהוגש או דרישה להשלמת/תיקון קבצים או הנחיות רלוונטיות אחרות.
.)Reply( 7. הפונה נדרש למלא אחר ההנחיות הרלוונטיות ובמידת הצורך- לשלוח את הקבצים הנדרשים בדוא"ל חוזר

8. הבודק שולח באמצעות המערכת אל כתובת הדוא"ל אישור או כל הנחייה רלוונטית אחרת להמשך.
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תרשים זרימה של תהליך תיאום מול נגב גז טבעי בע"מ / גז טבעי דרום בע"מ
1. פנייה לתיאום תכנון

    פניה לתיאום תכנון לביצוע או תכנית בקשה להיתר במערכת מקוונת
*בחירת מסלול תכנון לביצוע.

* מילוי פרטי הפונה.
*העלאת קבצי תכנון מוצע לפי הנחיית המסלול לרבות: מכתב נלווה, קובץ התכנון ב- DWG, קובץ התכנון ב- PDF, חתכים     

  ופרטים רלוונטיים וקבצים נוספים 

2.ב. פונה לתיאום תכנון

השלמת קבצים ע"י הפונה 
ושליחתם ב"השב" להודעת 

הדוא"ל שנשלחה לבודק 
ממערכת "אישורית"

3.א. נגב גז טבעי / גז טבעי 
דרום

העברת אישור תכנון לפונה - 
כששטח תכנון אינו חופף לתוואי 

חלוקת גז קיים או מתוכנן
*שליחת מכתב אישור מהמערכת

3.ב. נגב גז טבעי / גז טבעי דרום
העברת תגובה ראשונית לפונה - 

כששטח תכנון חופף לתוואי חלוקת 
גז טבעי קיים או מתוכנן

*הכנת טופס פתיחת תיק הכולל הנחיות 
מיוחדות למילוי והשבה לבודק

3.ג. נגב גז טבעי / גז טבעי דרום
העברת הפניה להכנת קבצי מידע - 
כששטח תכנון חופף לתוואי חלוקת 

גז טבעי קיים או מתוכנן
*העברת הנחיות ליועץ מומחה

3.ב.1.  פונה לתיאום תכנון
מילוי הנחיות מיוחדות והשבת מסמכים 

נדרשים לבודק באמצעות  הודעת הדוא"ל 
שנשלחה אל הפונה ממערכת "אישורית"

2. יועץ מומחה - מתכנן

הורדת קבצים ובדיקה ראשונית ע"י בודק נגב גז 
טבעי / גז טבעי דרום

*התראה על פנייה חדשה
*הורדת מכתב פניה לקריאה

*הורדת קובץ DWG של התכנון והמרתו ל-GIS - לבדיקת 
חפיפה עם קווי גז וגבול זיכיון רלוונטי )נגב גז טבעי או גז 

טבעי דרום(
*הורדת קובץ PDF של התכנון

2.א. יועץ מומחה - מתכנן

דרישה להשלמת קבצים 
- במקרה של אי תקינות 
קובץ או מידע תכנוני חסר

4. יועץ מומחה - מתכנן
 PDF הכנת תשריט רצועות גז באזור התכנון המוצע

*איתור תכניות גז לפי מספר, הכנת תשריט PDF הכולל, חפיפה של אזור תכנון מוצע לשכבות רצועות גז.
הכנת קובץ רצועות גז CAD להטמעה בתכנון

*הכנת שכבת CAD של רצועות נגב גז קיימות או מתוכננות באזור התכנון המוצע.
הכנת שלד מכתב וקבצי מידע לפונה - כששטח תכנון חופף לתוואי חלוקת גז טבעי קיים או מתוכנן

*הכנת מכתב המפרט: הנחיות להטמעת תכניות גז בתכנון, דרישות נוספות לתכנון והנחיות להמשך תיאום ותכנון.



55

5. נגב גז טבעי / גז טבעי דרום
העברת תכנון מוצע ותשריט רצועות גז באזור התכנון המוצע PDF לבדיקה הנדסית

*העברת הפניה הכוללת קבצים שהוכנו לטיפול ובדיקה הנדסית

6. יועץ מומחה – מהנדס 
הכנת מסמך הכולל: הנחיות  ודרישות הנדסיות לתכנון / לביצוע

7. נגב גז טבעי / גז טבעי דרום
השלמת מכתב התייחסות מלא הכולל דרישות לתכנון והנחיות הנדסיות.

8.  נגב גז טבעי / גז טבעי דרום
העברת התייחסות מלאה לפונה הכוללת: מכתב הנחיות הנדסיות ומנהלתיות, תשריט PDF, קבצי תכנון להטמעה, 

מסמכי תכניות גז רלוונטיים, מסמכים מנהלתיים רלוונטיים לשלב הביצוע.
*ההתייחסות והקבצים נשלחים כמכתב וצרופות באמצעות מערכת אישורית אל תיבת הדוא"ל של הפונה.
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.Natural Gas Distribution Company Ltd

חב' סופר NG מרכז/ סופר NG  חדרה והעמקים בע"מ
 תהליך תיאום תכנון

לא

לא

כן

כן

פניה
 לתיאום

פניה במייל בלבד! מכתב נלווה + 
PDF + DWG

כפוך לחתימה על מסמך בקשה למידע 
ומסמך הנחיות בטיחות.

קיים 
ממשק?

יש הערות 
נוספות

מתקבל אישור 
תיאום תכנון

מתקבל אישור 
היעדר תשתיות

העברת מידע 
לפונה + הנחיות 

תכנון

הטמעת המידע 
וההערות והעברה 

לבדיקת סופר אנ.ג'י.
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.Natural Gas Distribution Company Ltd

 תהליך תיאום ביצוע

פרטים של אנשי קשר רלוונטיים
שוכן הרון - מנהל פיתוח אסטרטגי ואחראי להנפקת כלל האישורים

 harons@superng.co.il | 050-7666926 |
אלון דין -  מנהל התפעול  ואחראי על הפיקוחים, שמירה על הקווים בשגרה ובחירום

 alon@superng.co.il |  050-2011474 | 

לא

כן

פניה
 לתיאום

 PDF + פניה במייל בלבד! מכתב נלווה
DWG + אישור תיאום תכנון!

כפוך בהשלמת התנאים באישור 
)תשלום דמי פיקוח(

בעת הביצוע הקבלן חייב להצטייד בעותק של 
האישורים + אסמכתא לתשלום דמי פיקוח + 
תכניות המציגות את הממשקים הרלוונטיים.

נדרש 
פיקוח?

ביצוע

הודעה לסופר 
אנ.ג'י. על סיום 

עבודות 
והעברת

 AS MADE

מתקבל אישור 
תיאום ביצוע + 

הנחיות

מתקבל אישור 
תיאום +ביצוע + 

הנחיות
דרישה לתיאום 

פניה למחלקת 
תפעול לתיאום 

פיקוח



58

.Natural Gas Distribution Company Ltd

דוגמה לטופס בקשת מידע

במידה והפונה יחתום מראש על הטופס יחד עם הבקשה לתיאום, הדבר יכול לקצר שלב בתהליך

לכבוד                      

סופר אנ.ג'י. / חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ 

                    הנדון: פניה לקבל מידע אודות תשתיות מבוצעות ו/או מתוכננות של

                         סופר אנ.ג'י. / חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ

רקע

סופר אנ.ג'י. / חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ )להלן: "סופר אנ.ג'י."( הינה בעלת רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור מרכז ואזור חדרה והעמקים, אשר 

הוענק לה על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור רשת החלוקה של הגז הטבעי כרוך בסיכונים שונים ולכן קיימת חובה לבצע תיאום עם סופר אנ.ג'י. לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים, 

הן במקום בו רשת החלוקה קיימת והן במקום בו רשת החלוקה מתוכננת וטרם הוקמה.

פרטי מבקש המידע
____________________________________   שם החברה / מוסד: 
  שם המבקש:                 ____________________________________
  תפקיד:                      ____________________________________
  כתובת:                         ____________________________________
  דואר אלקטרוני:            ____________________________________
  טלפון:                    ____________________________________

 פרטי העבודות / התכנית / ההיתר אותם בכוונתנו לקדם ולצורך כך מבוקש המידע

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

יש לצרף לטופס זה תכניות בפורמט DWG+PDF של העבודות האמורות.
 

מובהר, כי הבדיקה שתיערך על ידי סופר אנ.ג'י מבוססת על המידע שיתקבל מאת מבקש המידע. באחריות מבקש המידע להציג מידע מלא ומדויק, כולל תכניות מעודכנות. מודגש כי אי 
הצגת המידע בשלמותו פוגמת בבדיקה של סופר אנ.ג'י ומבקש המידע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

סופר אנ.ג'י. שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים כתנאי לקבלת מידע.

1.  יש למלא את כל השדות בטופס זה, לצרף את כל המסמכים הנזכרים בו ולהחזיר אותו חתום לידי סופר אנ.ג'י. / חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי 
     בע"מ, דואר אלקטרוני: harons@superng.co.il. מובהר, כי פניה לבקשת מידע בכל אמצעי אחר, לרבות עותק קשיח ו/או אמצעי אחסון אלקטרוניים 

     לא תקבל מענה.

2.  אנו מתחייבים לעשות שימוש במידע שיועבר לנו לצורכי העבודות / התכנית / ההיתר האמורים בסעיף 3 בלבד ומתחייבים שלא להעביר את המידע
     ו/או להביא את המידע שימסר לנו לידיעתו של כל צד שלישי אחר )למעט לצורך תכנון וביצוע העבודות האמורות(. 

________________________
חתימה וחותמת

תאריך: __________________

מס' פניה: )יושלם על ידי סופר אנ.ג'י.(
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חברת רתם גז טבעי בע"מ פועלת באזור בית שמש וירושלים מתוקף רישיון חלוקת גז טבעי. רתם מתכננת מקימה ומפעילה את 
רשת החלוקה באזור הרישיון, לרבות תוך שמירה על נכסיה וביטחון הציבור.

המסמכים הנדרשים להגשה לצורך קבלת אישור:

1. מכתב פניה מהיזם/מתכנן/קבלן הכולל את הפרטים הבאים:  
    א. הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה )אישור תכנון / הרשאה לביצוע(.

    ב. רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך.  
 PDF ו DWG 2. תכניות תנוחה וחתך )אם כבר יש( בפורמט

3. מיקום העבודות על גבי תצ"א
4. במידה וקיים/יש צורך: פרט )מיגון, חפירה..(, הסדרי תנועה, שרוולים, פלטות הגנה...

הנחיות כלליות לתכנון: 

1. קטעים מקבילים
    בקטעים מקבילים יונח קו  ה-XXX כלהלן:

    1.1. מצנרת פלדה: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-5 מטרים.
    1.2. מצנרת פוליאתילן: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-3 מטרים.

2. מרחק מתחנה:
    2.1. מרחק מינימום 5 מטרים מהגדר.

3. חציות קווים
    3.1. בקידוח: קו ה-XXX יחצה  מתחת לקו הגז במרווח מינימלי של 2.5 מ' בין תחתית קו ה-XXX לראש קו הגז.

    3.2. בחצייה פתוחה: קו ה-XXX יחצה את קו הגז במרווח מינימלי נטו של 1.0 מ'.
          3.2.1. בחצייה מתחת לקו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ כ-30 ס"מ 

                     מעל קו הגז 1.0 מ'   לכל צד של נקודת החציה.
 XXX-3.2.2. בחצייה מעל קו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ מעל קו ה          

                     לפחות 1.5 מ' לכל צד של נקודת החצייה.
    3.3. חציית קו הגז תתבצע בניצב לקו הגז. במידה והנ"ל לא מתאפשר תבוצע זווית החצייה בזווית של 

            לא פחות מ 45  מעלות.
    3.4. טרם ביצוע החציה יבוצע איתור קו הגז באמצעים אלקטרוניים וגישוש קו הגז באמצעות שאיבת עפר.

רתם גז טבעי בע"מ 
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4. הגנה קתודית
    4.1. עבור קווי פלדה או תשתיות חשמל בסמוך לקווים של מרימון עשויים פלדה, יש להציג תכנון הגנה קתודית 

            וחישובים המציגים את ההשפעה. 
    4.2. ההשפעה תיבחן על ידי מרימון ובמידת הצורך יועברו הנחיות/דרישות.

5. ככלל לא יותרו הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל תוואי קו הגז הטבעי.
    במידה ונדרשים כאלו, יש לסמן את האזורים המיועדים על גבי התכנית ולציין עומסים מתוכננים.

6. פיקוח
    6.1. כל עבודה בסמוך לתשתיות מרימון תתבצע אך ורק בשעות היום ובנוכחות מפקח מטעמה.

    6.2. עלות הפיקוח תהיה על חשבון היזם, אלא אם קיים הסדר בין החברות.
7. תיעוד

    7.1. טרם כיסוי התשתית תבוצע מדידה של הקווים ע"י מודד מוסמך.  תכנית עדות של הקווים תועבר למרימון 
.DWG-ו PDF בקובץ           

8. ביטוח
    8.1. תנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות הוא העברת אישור על קיום ביטוח, חתום ע"י חברת הביטוח.

9. לצורך אישור התכנית נבקשכם להעביר:
    9.1. תכנית תנוחה בה מסומנת התשתית המתוכננת, גבול החפירה המתוכננת וגבולות תכנית קו הגז הטבעי

            ]לציין את מספר התכנית[. 
     9.2. חתך לרוחב עם סימון התשתית המתוכננת, קו הגז הטבעי ודופן החפירה המתוכננת.

     9.3. חתך לאורך החציה במרחק אופקי שלא יפחת מעשרה מטר מכל צד של קו הגז הטבעי. יש לסמן על גבי החתך
            את צינור הגז ותשתיות נוספות ככל שקיימות.

     9.4. במידה ומתוכנן הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל ואי קו הגז הטבעי יש לסמן על גבי התכנית.
     9.5. חמש הספרות האחרונות של מספור מכתב זה )ראה בראש מכתב זה( מהוות מספר פניה. 

            יש לציין את מספר הפניה בכל ההתכתבויות נשוא פרויקט זה.
10. כתב הרשאה לביצוע העבודות

      10.1. על היזם המבקש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות מרימון למלא ולחתום על כתב ההרשאה המצורף בנספח ב'.
11. דגשים מיוחדים:

                            ]כאן יינתנו דגשים ספציפיים למבקש האישור[
12. מסמך זה אינו מהווה היתר חפירה. לפני כניסה לביצוע יש לפנות ל"רתם" לקבלת היתר חפירה.

13. חשוב להבהיר כי עליכם מוטלת האחריות בגין כל נזק שיגרם למערכות/מתקנים/קווים של חברת "רתם" 
      כתוצאה  מעבודתכם בשטח.

14. מיקום הצינור והעומקים המועברים כ Asmade הם לצורך סיוע בלבד וכי על הפונה מוטלת האחריות
       לאתר את מיקומו המדויק טרם ביצוע.

יצירת קשר לצורך תאום תשתיות : יהודה בן הר:0545303160
WWW.ROTEMNG.COM – :לינק לאתר
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 פנייה מבקש 
לרתם לתיאום

מיון הפניה

אין השפעה

הודעה למבקש כי אין 
השפעה והפנייה לא 

רלוונטית לרתם

בדיקת ההשפעה שליחת 
מכתב הנחיות

קבלת תכניות מהמבקש 
בדיקת התכניות שהתקבלו

הוצאת כתב 
הרשאה לחתימה

לא תקיןתקין
הוצאת דרישה 
להשלמות מידע

קבלת כל מסמכי התיאום 
חתומים כנדרש

חתימת רתם על כתב 
ההרשאה והכנסתו לתוקף

ביצוע העבודה תחת פיקוח 

תיאום ביצוע העבודה

השפעה על 
מקטע בהקמה

השפעה על 
מקטע בתכנון

השפעה על 
מקטע פעיל



62

זכתה במכרז ממשלתי לתכנון, מימון,  ובאפריל 2013   2012 )ח.פ. 514803907( הוקמה באוגוסט  גז טבעי צפון בע"מ  מרימון 
הקמה והפעלה של רשת החלוקה לגז טבעי באזור חיפה והגליל למשך 25 שנה.

לאפשר  במטרה  זאת  החלוקה,  לצרכני   )BAR(  16 מ-  הנמוך  בלחץ  הטבעי  הגז  אספקת  תשתית  את  מהווה  החלוקה  רשת 
לעסקים,למפעלי תעשייה ותחנות כח בינוניים וקטנים, תחנות תדלוק בגז ושכונות מגורים להתחבר למערכת הגז הטבעי. הרשת 
, להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול, בטוח וידידותי יותר לסביבה, ביחס לדלקים אחרים ולחשמל. 

התשתית שתוקם תתאים לפריסת הצרכנים הפוטנציאליים באזורים שפורטו.

החברה מונה נכון להיום כ-15 עובדים, ומשמשת כמנהלת. לצורך פעילותה, מתבססת החברה על מיקור חוץ בתחומים שונים, 
כגון: תכנון, ביצוע, יעוץ משפטי ועוד.

מרימון גז טבעי צפון בע"מ
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מבנה ארגוני

מנכ"ל

יועצי ביטחות

מהנדס ראשי
קבלן ראשי

מנהלי פרויקטים
קבלנים מבצעים

מפקחים

חברת יעוץ זרה

מנהל תפעול מנהל קשרי לקוחות

צוותי אחזקה וחירום

מנהל הקמה

מנהלי פרויקטים

סמנכ"ל הנדסה

שמירה תכנונית

מנהל ביטחון



64

התהליך הנדרש לקבלת אישור:

גורם הנדסי 
מתאם תשתיות

מתאם תשתיות

 מתאם תשתיות 
גורם הנדסי

מתאם תשתיות

הגורם מול 
מנהל תפעול

סמנכ"ל הנדסה

מפקח תפעול

 פנייה מבקש 
למרימון לתיאום

מיון הפניה

אין השפעה

הודעה למבקש כי אין 
השפעה והפנייה לא 

רלוונטית למרימון

בדיקת ההשפעה שליחת 
מכתב הנחיות

קבלת תכניות מהמבקש 
בדיקת התכניות שהתקבלו

הוצאת כתב 
הרשאה לחתימה

לא תקיןתקין
הוצאת דרישה 
להשלמות מידע

קבלת כל מסמכי התיאום 
חתומים כנדרש

חתימת מרימון על כתב 
ההרשאה והכנסתו לתוקף

ביצוע העבודה תחת פיקוח 

תיאום ביצוע העבודה

השפעה על 
מקטע בהקמה

השפעה על 
מקטע בתכנון

השפעה על 
מקטע פעיל
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המסמכים הנדרשים להגשה לצורך קבלת אישור:
5. מכתב פניה מהיזם/מתכנן/קבלן הכולל את הפרטים הבאים:  

    ג. הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה )אישור תכנון / הרשאה לביצוע(.
    ד. רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך.  

 PDF ו DWG 6. תכניות תנוחה וחתך)אם כבר יש( בפורמט
7. מיקום העבודות על גבי תצ"א

8. במידה וקיים/יש צורך: פרט)מיגון, חפירה..(, הסדרי תנועה, שרוולים, פלטות הגנה...
הנחיות כלליות לתכנון: 

15. קטעים מקבילים
      בקטעים מקבילים יונח קו  ה-XXX כלהלן:

      15.1. מצנרת פלדה: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-5 מטרים.
      15.2. מצנרת פוליאתילן: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-3 מטרים.

16. מרחק מתחנה:
     16.1. מרחק מינימום 5 מטרים מהגדר.

17. חציות קווים
      17.1. בקידוח: קו ה-XXX יחצה  מתחת לקו הגז במרווח מינימלי של 2.5 מ' בין תחתית קו ה-XXX לראש קו הגז.

      17.2. בחצייה פתוחה: קו ה-XXX יחצה את קו הגז במרווח מינימלי נטו של 1.0 מ'.
                17.2.1. בחצייה מתחת לקו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ כ-30 ס"מ מעל 

                             קו הגז 1.0 מ'  לכל צד של נקודת החציה.
 XXX-17.2.2. בחצייה מעל קו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ מעל קו ה                

                             לפחות 1.5 מ' לכל צד של נקודת החצייה.
     17.3. חציית קו הגז תתבצע בניצב לקו הגז. במידה והנ"ל לא מתאפשר תבוצע זווית החצייה בזווית של 

               לא פחות מ 45  מעלות.
     17.4. טרם ביצוע החציה יבוצע איתור קו הגז באמצעים אלקטרוניים וגישוש קו הגז באמצעות שאיבת עפר.

18. הגנה קתודית
     18.1. עבור קווי פלדה או תשתיות חשמל בסמוך לקווים של מרימון עשויים פלדה, יש להציג תכנון הגנה קתודית

               וחישובים המציגים את ההשפעה. 
     18.2. ההשפעה תיבחן על ידי מרימון ובמידת הצורך יועברו הנחיות/דרישות.

19. ככלל לא יותרו הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל תוואי קו הגז הטבעי.
       במידה ונדרשים כאלו, יש לסמן את האזורים המיועדים על גבי התכנית ולציין עומסים מתוכננים.

20. פיקוח
      20.1. כל עבודה בסמוך לתשתיות מרימון תתבצע אך ורק בשעות היום ובנוכחות מפקח מטעמה.

      20.2. עלות הפיקוח תהיה על חשבון היזם, אלא אם קיים הסדר בין החברות.
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21. תיעוד
      21.1. טרם כיסוי התשתית תבוצע מדידה של הקווים ע"י מודד מוסמך.  תכנית עדות של הקווים תועבר למרימון 

.DWG-ו PDF בקובץ                
22. ביטוח

       22.1. תנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות הוא העברת אישור על קיום ביטוח, חתום ע"י חברת הביטוח.
23. לצורך אישור התכנית נבקשכם להעביר:

       23.1. תכנית תנוחה בה מסומנת התשתית המתוכננת, גבול החפירה המתוכננת וגבולות תכנית קו הגז הטבעי 
                 ]לציין את מספר התכנית[. 

       23.2. חתך לרוחב עם סימון התשתית המתוכננת, קו הגז הטבעי ודופן החפירה המתוכננת.
       23.3. חתך לאורך החציה במרחק אופקי שלא יפחת מעשרה מטר מכל צד של קו הגז הטבעי. יש לסמן על גבי 

                 החתך את צינור הגז ותשתיות נוספות ככל שקיימות.
       23.4. במידה ומתוכנן הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל ואי קו הגז הטבעי יש לסמן על גבי התכנית.

       23.5. חמש הספרות האחרונות של מספור מכתב זה )ראה בראש מכתב זה( מהוות מספר פניה. 
                 יש לציין את מספר הפניה בכל ההתכתבויות נשוא פרויקט זה.

24. כתב הרשאה לביצוע העבודות
      24.1. על היזם המבקש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות מרימון למלא ולחתום על כתב ההרשאה המצורף בנספח ב'.

25. דגשים מיוחדים:
             ]כאן יינתנו דגשים ספציפיים למבקש האישור[

26. מסמך זה אינו מהווה היתר חפירה. לפני כניסה לביצוע יש לפנות למרימון לקבלת היתר חפירה.
27. חשוב להבהיר כי עליכם מוטלת האחריות בגין כל נזק שיגרם למערכות/מתקנים/קווים של 

       חברת "מרימון" כתוצאה מעבודתכם בשטח.
28. מיקום הצינור והעומקים המועברים כ Asmade הם לצורך סיוע בלבד וכי על הפונה מוטלת האחריות

      לאתר את מיקומו המדויק טרם ביצוע.

יצירת קשר לצורך תאום תשתיות : מיכל בדולח – טלפון: 04-6435888  0524433064 
michalb@merimonng.com
merimonng.com :אתר מרימון
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תשתיות מים
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חברת מקורות
הנחיות לתיאומים עם חברת מקורות במסגרת "בקשה למידע בהליך רישוי זמין"- דף מידע למבקש בקשה

כללי: 

חברת מקורות, מפעילה רשת אספקת מים בפריסה ארצית הכוללת, 3,000  מתקני אספקת מים וכ- 10,000 ק"מ של קווי מים. 
החברה פועלת הן כיזם אשר מגיש בקשות להיתר והן כגורם שיש להיוועץ עימו כחברה ממשלתית שעיסוקה אספקת מים.

בהתאם לכך מעבירה חברת מקורות את "שכבת האינטרסים" שלה הכוללת מידע על רשת הפקה, הולכה, איגום ואספקת המים 
אשר באחריותה ובכללם דברי הסבר, כמפורט להלן:

מטרת המסמך: 
וכללים מרכזים  ובכלל זה גורמים לתיאום  לספק רקע רלוונטי לתיאום עם חברת מקורות במסגרת בקשה למידע ברישוי זמין 

לתיאום עימה.
יובהר כי מסמך זה בא לספק מידע שיש להעביר למבקש הבקשה למידע במקרים בהם מקורות לא מעבירה מידע אחר

פרטים ליצירת קשר בהתאם לשכבות האינטרסים: 

מקורות - מטה החברה  לידי רקפת תיבי
כתובת: רח' לינקולן 9 תל אביב
ת.ד: 20128   מיקוד: 6713402

טלפון: 03-6230615, 1-800-250-270
פקס: 03-6230880

 
1. מרחב הצפון- שכבת אינטרסים צפון

אנשי הקשר לצורך קבלת מידע כללי בהקשר למיקום תשתיות מקורות, ניתוב תיאום התכנון
הכללי והמפורט וקבלת אישורי חפירה:

רמי פריצקר )בקרת לו"ז והנפקת אישורים(:
rpritzker@mekorot.co.il  כתובת מייל

טלפון במשרד 04-8350470.
טלפון נייד 050-6211576.

:)GIS אילנה צח )רכזת
 Izach@mekorot.co.il כתובת מייל

טלפון במשרד 04-8350572.
טלפון נייד 050-6211614.
אילן אהרון ממונה תשתיות:

iaharon@mekorot.co.il כתובת מייל
טלפון במשרד 04-8350441.

טלפון נייד 050-5904035.
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מרחב המרכז- שכבת אינטרסים מרכז
כתובת: רח' היצירה 2 ,אזור התעשייה, רמלה

ת.ד: 56  מיקוד: 7210001

אנשי הקשר לצורך קבלת מידע כללי בהקשר למיקום תשתיות מקורות, ניתוב תיאום התכנון הכללי 
והמפורט וקבלת אישורי חפירה:

בת אל אבירם )מתאמת תשתיות(:
מענה בכל יום בין השעות 10:00-12:00

 ttashtiyot@mekorot.co.il   כתובת מייל
טלפון במשרד 08-9271577.

טלפון נייד -.
ענת בר לוי )אחראית תחום מידע גיאוגרפי(:

 abarlevy@mekorot.co.il  כתובת מייל
טלפון במשרד 08-9271621.

טלפון נייד  050-7231829.
אילן דביר )מהנדס מע מידע ומחשוב(:

 idevir@mekorot.co.il כתובת מייל
טלפון במשרד 08-9271624.

טלפון נייד 050-7549949. 

מרחב הדרום- שכבת אינטרסים דרום
כתובת: רח' אורט 32, אשקלון  7836049

אנשי הקשר לצורך קבלת מידע כללי בהקשר למיקום תשתיות מקורות, 
ניתוב תיאום התכנון הכללי והמפורט וקבלת אישורי חפירה:

סימי פרמון )מתאמת תשתיות מרחבית(
sfarmon@mekorot.co.il כתובת מייל

טלפון במשרד 08-6789716. בין השעות 10:00-12:00
אפרים יוניסיאן )ממונה מקרקעין מרחבי(:

Eyanosuan@mekorot.co.il כתובת מייל
טלפון במשרד 08-6789709.

טלפון נייד 050-8928709.

חבל הירדן- שכבות אינטרסים רצועת מגן למוביל הארצי ותחום חלחול וניקוז של המוביל הארצי
כתובת: אתר אשכול צפון 

ת.ד: 610  מיקוד: 1710502
טלפון: 04-6500500

אנשי הקשר לצורך קבלת מידע:
:)GIS ויקטוריה ארפרט  )מפעילת

verpert@mekorot.co.il כתובת מייל
טלפון במשרד 04-6500539.
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שמעון חמו  )מתאם תשתיות(:
  schemo@mekorot.co.il כתובת מייל

טלפון במשרד 04-6500599 
טלפון נייד 050-6926471

מירב טוניאן-זורנו  )ממונה מקרקעין(:
tmerav@mekorot.co.il  כתובת מייל

טלפון במשרד 04-6500578.
טלפון נייד  050-7332814

רומן צבליחובסקי )מנהל מחלקת מחשוב ומידע(:
rtsvelikhovsky@mekorot.co.il :כתובת מייל

טלפון במשרד 04-6500575.
טלפון נייד 050-7332819

דברי הסבר על כל מרחב:

א. מרחב צפון:
     גבולות:

     •  צפון: הגבול הצפוני של מדינת ישראל - קו רוחב - ראש הנקרה - מטולה - הר החרמון.
     • דרום: קו רוחב - בית שאן - חוף כרמל )בית חנניה(.

     • מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל - קו אורך - הר החרמון - בית שאן.
     • מערב: הים התיכון. 
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1. יחידת העמקים – תחום שיפוט גיאוגרפי:
     • מטה היחידה ממוקם בחוף שמן בחיפה ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

     • צפון: בקו רוחב – בית יוסף – עין חרוד - בועיינה – כאבול – מצפה הילה - אכזיב.
     • דרום: בקו רוחב - בית שאן - בית חנניה.

     • מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקו אורך בית שאן – בית   יוסף.
     • מערב: הים התיכון בקו אורך קיסריה אכזיב. 

2. יחידת הגליל – תחום שיפוט גיאוגרפי:
    • מטה היחידה ממוקם בראש פינה ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

    • צפון: הגבול הצפוני של מדינת ישראל - ראש הנקרה - מטולה - הר החרמון.
    • דרום: בקו רוחב – דושן – רמת צבי – אבטליון – מורשת – אכזיב.

    • מזרח: גבולה המזרחי של מדינת ישראל בקו רוחב – בית יוסף – הר החרמון.
    • מערב: הים התיכון בקו אורך ראש הנקרה אכזיב.

ב. מרחב המרכז:
    גבולות:

    •  צפון: קו רוחב – צפון בקעת הירדן )מחולה, ברדלה( – נחל תנינים – מעגן מיכאל.
    • דרום: קו רוחב – מצפה שלם )ים המלח( – מעלה חבר, בית חגי – מצפון לקריית גת ולאשקלון.

    • מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל - קו אורך - בית שאן - מצדה.
    • מערב: הים התיכון. 
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יחידת אספקת דרום ירקון + שפד"ן                                                 

יחידת אספקת מים צפון ירקון                                  
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1. יחידת צפון ירקון – תחום שיפוט גיאוגרפי:
    •  מטה היחידה ממוקם בכרכור ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

    •  צפון: קו רוחב – צפון בקעת הירדן )מחולה, ברדלה( – נחל תנינים – מעגן מיכאל.
    •  דרום: לאורך נחל הירקון – קו רוחב אלקנה רמאללה – כולל בקעת הירדן.

    •  מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקעת הירדן – ים המלח.
    •  מערב: הים התיכון – מעגן מיכאל - הרצליה. 

2. יחידת דרום ירקון – תחום שיפוט גיאוגרפי:
    •  מטה היחידה ממוקם ברמלה ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

   •  צפון: לאורך נחל הירקון – קו רוחב אלקנה רמאללה – כולל בקעת הירדן.
   •  דרום: קו רוחב – מלשון ים המלח, מצדה סוסיה – מצפון לקריית גת ולאשקלון.

   •  מזרח: בקעת הירדן.
   •  מערב: הים התיכון בקו אורך הרצליה - אשקלון.

3.  יחידת שפד"ן – תחום שיפוט גיאוגרפי:
   •  מטה היחידה ממוקם במתקן הטיפול בשפכים של איגוד ערים דן בראשון לציון ליד הסופרלנד

       ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:
   •  ממתקן השפד"ן דרומה ברצועת חולות ראשון ויבנה.

ג.  מרחב דרום:
     גבולות:

     •  צפון: אשקלון צפון – קריית גת – גלאון – אמציה – כרמל - מצדה.
     •  דרום:  אילת.

     •  מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל - ממצדה – עד אילת.
     •  מערב: מאשקלון לאורך הים התיכון –רצועת עזה –ולאורך  גבול מצרים עד אילת. 

                   

מרחב הדרום                        
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1. יחידת נגב צפוני – תחום שיפוט גיאוגרפי:
•  מטה היחידה ממוקם ליד שדרות ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

•  צפון: בקו רוחב – שמורת ניצנים אשקלון צפון לאורך כביש 35 -   קריית גת – כפר זוהרים - נגהות.
•  דרום: צאלים - ניצנה.

•  מזרח: נגוהות -– שקף – נתיבות - צאלים .
•  מערב: הים התיכון בקו אורך אשקלון - רצועת עזה, גבול מצרים עד  - ניצנה. 

2. יחידת נגב מרכזי – תחום שיפוט גיאוגרפי:
•  מטה היחידה ממוקם בבאר שבע ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

•  צפון: בקו רוחב – מצדה – כרמל -עתניאל  –– בית קמה - רוחמה – נתיבות – צאלים –  ניצנה.
•  דרום: בקו רוחב– עידן  הר מישר – הר שגיא.

•  מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל בקו אורך  מצדה – עידן.
•  מערב: הגבול עם מצרים הקטע ניצנה - הר שגיא . 

•  3. יחידת ערבה – תחום שיפוט גיאוגרפי:
•  מטה  היחידה ממוקם בצפון אילת  ותחום השיפוט שלה הינו כדלקמן:

•  צפון: בקו רוחב – עידן –  הר מישר – הר שגיא.
•  דרום: אילת.

•  מזרח: הגבול המזרחי של מדינת ישראל  מעידן - לאילת  .
    מערב: גבול מצרים מהר שגיא - לאילת .

חבל הירדן-  ראה נספח א למסמך זה

יחידת אספקת מים ערבה            יחידת אספקת מים נגב מרכזי                        יחידת אספקת מים נגב צפוני 
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דברי הסבר על שכבות האינטרסים ומערכת הכללים:

שכבות האינטרסים של מקורות מציגה  פוליגונים התוחמים את  כל הקווים והמתקנים שבאחריות חברת מקורות ובכללם המוביל 
שהארצי  בצירוף טווח  מקדמי ביטחון, מרחקי הקרבה הנלווים אליהם עקב השפעות של איכות המים, השפעות מכאניות, אלקטרו

מגנטיות ואלקטרוסטטיות.
יובהר כי  שכבת האינטרסים אינה מציינת את סוג ושם המתקן אלא מספקת פוליגון בלבד. 

נופלים בתחום שכבת האינטרסים למעט במקרים המצוינים  נדרש לתאם עם מקורות בכל פעם שתכנית או היתר או הרשאה 
בהמשך . 

במידה ולא נתקבלה כל התייחסות ספציפית מחברת מקורות, כללי התיאום המופיעים להלן יחייבו. 

בנוסף, תמ"א 34 ב5 קובעת כי יש לקבל חוות דעת של רשות המים לגבי כל קו מים המסומן בתשריט, תיאום זה יתבצע גם מול 
מקורות. 

תנאים לבדיקת בקשה  הפגיעה וקבלת אישור על תיאום עם מרחבי מקורות 
)דרום, מרכז וצפון ולמעט מוביל ארצי- תנאיו בנספח א'( 

1. מערכת רישוי זמין  תעביר התרעה למקורות על "פגיעה" בשכבות האינטרסים של מקורות.
2. במידה וישנה "פגיעה" של הפרויקט המתוכנן בתחום שכבות האינטרסים  של חברת מקורות, באחריות עורך התכנית  

    ו/או מנהל פרויקט לתאם  מדידה של תשתית מקורות, עיליות ותת קרקעיות בשטח המיועד לתכנון, עם גורמי 
    התיאום שתוארו לעיל לפי אזורי מקורות, בהתאם לנוהלי המודדים )מדריך למדידת תשתיות תת קרקעיות( ובפיקוח 

    נציגי מקורות.    
3. במדידה יהיו נוכחים לכל הפחות: עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט , מודד מוסמך ונציג מטעם מקורות. 

4. עורך התכנית ו/או מנהל פרויקט  יעלה ע"ג  מפת המדידה את תוכניות התנוחה והחתכים של הפרויקט  המבוקש 
    ואת כל תשתיות  המים של חברת מקורות ולרבות את האלמנטים התת קרקעיים עליהם  הצביע נציג מקורות וכן 

    רדיוסי המגן של קידוחי המים באם נכללים בשטח התוכנית. 
5. במקרה וידוע על קיום תשתית תת קרקעית יש לבצע חפירת גישוש לצורך איתור ומיפוי של כל התשתיות 

    התת-קרקעית באזור המיועד לתכנון טרם למידע קבלת מידע מתקדם ולרבות: קווי המים העיליים והתת  קרקעיים 
    וכן לציין במפת הבקשה למידע מתקדם ,מתקני השאיבה, קידוחי המים בריכות המים, מתקני הגנה קתודית, הדרכים 

    והכניסות למתקנים, וזאת, באמצעות מודד שימומן ע"ח הפונה.  
6. יובהר כי חפירות הגישוש הן באחריות הפונה או נציגים מטעמו ויתבצעו בפיקוח של נציג מקורות.

7. תיאום הגעת נציג מקורות לשטח, יתבצע לכל הפחות 5 ימי עבודה טרם  מועד המדידה.
8. עורך התכנית ו/או מתכנן הפרויקט יבחן את התכנון שלו בהתאם לדרישות מקורות ובהתאם לנושא התכנון 

    המפורטים להלן ויתכנן את הפרויקט בהתאם לכללים אלו. 
9. קבצי התכנון יוזנו למערכת רישוי זמין בפורמט DWG, בפורמט PDF, וכן  בפורמט PLT – באם לא יגיע קובץ 

    התכנון בשלושת פורמטים אלו, לא יעמוד   התכנון בתנאי הסף לבדיקתו.
10. באחריות עורך התכנית ו/או מנהל הפרויקט להעביר תוכנית מעודכנת עם סימון תשתיות מקורות הן בתכנון 

       המפורט והן בחתכים לרוחב.בהתאם  לממצאים, יוגדרו  אלו תשתיות המיועדות להעתקה על חשבון היזם
       ו/או הטיפול ההנדסי הנדרש.  

11. תיאום מוקדם- בתוך 30 ימי עבודה, ממועד קליטת התוכנית במקורות, יתקבל מענה  לפונה. למען הסר ספק, 
      באם מקורות לא ענתה לפנייה בתוך 30 יום, יוכל הפונה  לראות את תשובת מקורות לפנייה כחיובית, 

      וזאת בתנאי שהתכנון עומד  בכל הכללים המפורטים במסמך זה  בלבד. באם אחד או יותר מהפרטים 
      המתוכננים בתוכנית המוגשת אינו עומד באחד או יותר מהתנאים   המפורטים להלן , יראה הדבר כהעדר
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אישור מאת מקורות, וזאת על אף שלא התייחסה מקורות לפניית הפונה בתוך 30 ימי  עבודה.
12. מובהר בזאת כי התכנון והביצוע אינם מאושרים עד להשלמת מלוא התנאים כנדרש לעיל , וכי האחריות

       והשיפוי בגין כל נזק שיגרם למקורות ו/או מי מטעמה כתוצאה מהעבודה המבוקשת, מוטלת על הפונה בלבד.
13. בעת ביצוע העבודה בשטח יש לתאם עם חברת מקורות פיקוח  הנדסי צמוד.

תנאים כללים לתיאום עם חברת מקורות ודרישות מיוחדות
)למעט המוביל הארצי באמצעות חבל הירדן כמופיע בנספח א'(

כלל, יש לתאם עם חברת מקורות בכל מקרה בהן מזוהה פגיעה בשכבת האינטרסים
או תמ"א 34 ב5  למעט המקרים הבאים:

1.  כל שינוי או תוספת שאינה חורגת מתחום המבנה הקיים בגובה פני הקרקע ולרבות:
     א.  תוספת קומות בלבד למבנה קיים. 

     ב.  תוספת מרפסת תלויה בלבד למבנה קיים )מדובר במרפסת שנבנית שלא ע"ג הקרקע 
          וללא בניית יסודות לעומק הקרקע(. 

     ג.  הוספת מעלית בלבד למבנה קיים.
2. כל שינוי בשימושי הקרקע שאינו מחייב אישור משרד הבריאות 

ספציפיות נושאים פרטניים:
א. קידוחי מי שתיה

 •  מקורות לא תיתן אישור להקמת תחנת דלק בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה
 •  כל בינוי בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מי שתיה יהיה בהתאם לתקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח

    מי שתיה( התשנ"ה 1995 ובאישור משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה

ב. התנאים לביצוע קידוחי קרקע/ ניסיון: 
1. על מנת לאשר ביצוע קידוחי ניסיון וחפירת בורות נדרש: 

     1.1  לבצע סימון המקומות המיועדים לביצוע קידוחים ו/או חפירות בשטח 
     1.2  לערוך סיור עם נציג מקורות ע"מ לסמן קווי מקורות בשטח בליווי מודד מטעם הפונה  ולאשר את מיקום 

             הקידוחים ו/או חפירת הבורות. 
     1.3 בכל מקרה, בעת ביצוע קידוחים ו/או חפירות, יש לשמור מרחק אופקי ממתקני מקורות  בהתאם לפירוט הבא: 

           1.3.1 לפחות 7 מ' מקו בטון / אסבסט. 
           1.3.2 לפחות 5 מ' מקו פלדה 

           1.3.4 לאחר מילוי התנאים שהוצגו, ניתן לבצע את קידוחי הניסיון. 
             1.3.5 האישור הנ"ל, אינו מהווה אישור לתכנון ו/או לביצוע כל עבודה נוספת בתחום פרויקט שהוגש.

ג. התנאים להנחה או שדרוג קווי ביוב / דלק / קולחים / ניקוז, קו מלמ"ש )מים לא למי שתיה(:
1. הנחת קווי ביוב / דלק / קולחים / ניקוז בסביבת תשתיות מי שתיה ובתחומי רדיוס מגן מחייבת 

    קבלת אישור ממשרד הבריאות.  
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2. תנאי מקורות למתן האישור הינם כדלקמן:
    2.1  קו מאסף עד לקוטר "12 - יבוצע במקביל לקווי המים במרווח אופקי של 5 מ' לפחות. 

    2.2  קו מאסף בקוטר של מעל "12 -  יבוצע במקביל לקווי המים במרווח אופקי של 5 מ'  לפחות. 
    2.3  קו מאסף בקוטר של מעל "36 -  נדרשת התייחסות פרטנית של משרד הבריאות. 

    2.4  כאשר מדובר בקווי אסבסט ובטון, ולאור רגישותם, תועבר התייחסות פרטנית. 
    2.5  שוחות קווי ביוב, נקודות בדיקה ומתקנים, יהיו במרווח אופקי של 6 מ' לפחות מקווי המים. 

    2.6  חציית קווי המים תבוצע מתחת לקו מקורות, במרווח של 1 מ' לפחות ובקידוח אופקי. 
    2.7  יש להגן על קווי הביוב ע"י שרוול הגנה, כאשר מרווח בין צינור קווי הביוב לבין צינור מי 

           השתיה הוא 1 מ' לפחות. שרוול המגן יהיה במרחק 6 מ' מכל צד של הצינור )סה"כ 12  מ'(.
    2.8  לקווים בקוטר של מעל "60, תידרש התייחסות פרטנית. 

    2.9  הנ"ל, אינם באים במקום הנחיות משרד הבריאות, אלא בנוסף להן. יש לקחת בחשבון  כי יתכן ודרישות 
            משרד הבריאות יהיו מחמירות יותר באשר למרווחי הביטחון הנ"ל. 

ד. התנאים למתן היתר בסביבת מתקן הגנה קתודית ו\או קווים המוגנים קתודית; 
1. עבור הקמת מתקן הגנה קתודית בזרם מאולץ- כאשר המרחק קטן מ- 200 מטר - יש להגיש תכנון המתקן 

    עם חישובי השפעה של שדה האנודות. 
2. הקמת שדה אנודות במרחק קטן מ- 200 מטר - תאום עם נציג מקורות. 

3. עבור הנחת קווים\עמודים\מבנים מתכתיים - קווי מקורות מוגנים במערכת הגנה קתודית בזרם מאולץ,
    יתכנו השפעות שליליות עקב זרמים תועים. 

4. על בעל התשתית )החוצה או מקבילה לקווי מקורות( להיערך לביטול השפעות שליליות ע"י אחד או יותר
      מהחלופות שלהלן:  

    4.1 ויסותי זרם לצורך ביטול השפעות )בתאום מראש(.
    4.2 הרחקת התשתית מהקו המוגן.  

    4.3 הרחקת קווי מקורות מתשתיות מתוכננות )ע"ח היזם(. 
    4.4 חברת מקורות לא תפסיק או תשנה ערכי הפעלת המתקנים לצורך ביטול השפעות  שליליות על כל תשתית מתוכננת

          הסמוכה או חוצה קווים מוגנים. 
    4.5 חברת מקורות לא תישא באחריות נזקי קורוזיה בסמוך ואו בחציית קווי מקורות. 

    4.6  יש להגיש תוכנית "עבודות הכנה להגנה קתודית" ע"י יועץ קורוזיה בתכנון קו פלדה  המקביל או חוצה קו מקורות, תוכניות 
           אלה יאושרו לביצוע ע"י נציג מקורות במרחב . 

   4.7 עבודות הגנה קתודית על קווי מקורות יבוצעו בפיקוח נציג החברה ובתאום מראש. אין לבצע עבודות הגנה קתודית על
         תשתיות סמוכות לקווי מקורות לרבות הקמת מתקני ה"ק בזרם מאולץ ללא תאום  עם נציג מקורות 

   4.8 אין להקים תשתית תת קרקעית מתכתית במרחק אופקי קטן מרדיוס של 150 מטר  מקצה שדה אנודות בזרם מאולץ.
   4.9 מיגון יסודות עמודי חשמל- למניעת קורוזיה, נדרש למגן את יסודות עמוד החשמל המוטמנים בקרקע בעטיפת בטון בעובי 

          של לפחות 10 סנטימטרים לעומק כל היסוד התת קרקעי.

ה. התנאים כאשר הפונה הוא נתג"ז - התיאום  יהיה בהתאם לנספח טכני החתום בין שני גופים
ו.  התנאים כאשר הפונה הוא בזק - התיאום  יהיה בהתאם לאמנה החתומה בין שני גופים

ז. התנאים כאשר הפונה הוא חברת החשמל: התיאום  יהיה בהתאם לנספח טכני החתום בין מקורות לחח"י 
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תנאים כלליים למערכת רישוי זמין
         מסמך זה מגדיר קביעת מגבלות ודרישות כלליות במסגרת תכנון וביצוע עבודות הדורשת היתר בניה אשר הינן  

         בממשק עם "מפעלי המים – המוביל הארצי", של מדינת ישראל 
         חברת מקורות – חבל הירדן הינה הגוף המחזיק בנאמנות עבור המדינה את "מפעלי המים" ולפיכך, בכל הקשור 

         לתאום תכנון וביצוע במסגרת היתרי בניה, על עורכי הבקשה לפעול בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה.

א. רקע כללי:
    המוביל הארצי -  הוקם בהתאם לתוכנית מפעל מים מאושרת כהגדרתה בחוק המים " תוכנית מפעל המים 

     הארצי - שלב א'", אשר הודעה על אישורה פורסמה ב"רשומות" ביום 04.06.1964, ילקוט פרסומים 1090.

     ותוכנית מפעל מים  - "קביעת אתר למפעל הסינון והתאמת שטחים להקמתו". 

     מפעל הטיית המעיינות המלוחים -  הוקם בהתאם לתוכנית מפעל מים מאושרת כהגדרתה בחוק המים " הטיית 
     המעיינות המלוחים שלב א' – שינוי", אשר הודעה על אישורה פורסמה ב"רשומות" ביום 18.06.1964, 

     ילקוט פרסומים 1099.

     שתי התכניות אושרו ע,י הועדה המחוזיות לתכנון ובניה.

     למפעלי המים שלעייל נקבעו "רצועות מגן" הדרושות לשם שמירה על מקור המים, התעלות, הקווים והמתקנים 
     לצורך אחסנתם, הובלתם תחזוקתם השוטפת ועבודות פיתוח עתידיות, כל זאת כפי שנקבע בתוכנית מפעל 

     המים ובהתאם לצרכי משק המים.

 תיאום עם חבל הירדן במקורות בתחום מפעל המים הארצי
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מצ"ב מפה סכמתית המציגה את מפעלי המים שלעיל.הארצי



80

ב.תאור המפעל:
    המוביל הארצי

    מורכב משני אזורים מובל פתוח ומובל סגור.

    מובל פתוח 
    תחילתו של המוביל הארצי הינו בתחנת השאיבה ספיר שלחוף הכנרת, ליד טבחה. תחנה זו מרימה לגובה של 256   מטרים עד 

 לתעלת הירדן הפתוחה.

    מתעלת הירדן נכנסים המים למאגר צלמון ומשם מעלה אותם תחנת השאיבה צלמון לגובה של 115 מטרים ומזרימה אותם שוב
    לתעלה 

    בית נטופה עד למאגרי נטופה אשר באתר אשכול, לצורך הטיפול באיכותם.

מובל סגור
המים המסוננים היוצאים ממפעל הסינון המרכזי אשר באתר אשכול נכנסים אל תוך צינור סגור בקוטר "108 אורך הצינור עד 

לתחנת ראש העין הוא כ- 84 ק"מ.

בתחנת זאב מתחבר "המוביל הארצי" לקווי מפעל ירקון-נגב ומימי המוביל ממשיכים דרכם דרומה. 
אורך המוביל מהכנרת ועד לראש העין הוא כ- 130 ק"מ.
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מפעל הטיית המעיינות המלוחים –

מפעל הטיית המעיינות המלוחים )ה.מ.מ.( הוקם בשנת 1964 במסגרת הקמת המוביל הארצי, על מנת למנוע זרימת מעיינות 
מלוחים לכנרת, ועל ידי כך להקטין את ריכוז הכלורידים במים המסופקים למוביל הארצי. 

     המפעל, שאורכו כ-25 ק"מ עובר במקביל לחוף המערבי של הכנרת ובתחום העיר טבריה, החל במעיינות נור  
     )טבחה( ומסתיים דרומית לשפך הכנרת לירדן.



83

ג. רצועות המגן
תוכניות "מפעל המים" קבעו רצועות מגן ברוחב משתנה לשם שמירה על איכות המים, אחסנתם, הובלתם ועל מנת לאפשר יכולת 

תחזוקה ופיתוח עתידי של מפעלי המים. רצועה זו מגבילה בניה ונטיעה ואוסרת השקייה בקולחין.

בנוסף נקבעו תחומי חלחול וניקוז שלהם השפעות על איכות המים הזורמים במוביל הארצי.  
תחומים אלו מגבילים הקמת מתקנים ומבנים אשר עלולים לגרום לזרימה או חלחול של שפכים או קולחין אל עבר רצועת המגן. 

בתחום זה חל איסור השקייה בקולחין.

1997 הנחה מתכנן המחוז את המתכננים האזוריים, להתייחס לרצועת המגן בכל התכניות הקשורות למוביל הארצי שמטש  בשנת
רתן שינוי ייעוד מהייעוד המאושר עפ"י התוכניות הקיימות. 

מסמך הוראות הנוגעות לרצועת המגן

כמו כן הטמיעו תמ"א 34 ב' 5 ותמ"א 1 - חטיבת המים את הרצועה. 
רצועות ותחומים אלו מוצגים בשכבת האינטרסים של מקורות. 

ד. חוק המים
כאמור לעייל, תוכנית "מפעל המים" אשר קבעה בין היתר את גבולות רצועת המגן המוכרזת, הוקמה בהתאם ל"חוק המים" אשר 

קבע איסור בנייה ונטיעה בתחום גבולות אלו. כל פעילות אחרת בתחום זה הינה בסמכות מנהל רשות המים.

בשנת 1961 הוסמכה מקורות חברת מים בע"מ, עפ"י סעיף 46 לחוק המים באישור הממשלה להקים את מפעל המים הארצי, 
לנהלו, לספק מים ממנו ולהחזיקו במצב תקין, לשפרו, להרחיבו ולעשות כל פעולה אחרת הדרושה לאספקת מים ממנו.
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ה. תאור המבנה ההנדסי של "מפעלי המים" 

מובל פתוח )מתחנת ספיר ועד לאתר אשכול( – 

אתר ספיר – נקודת המוצא של מפעל המים הארצי, ממוקם בחוף הצפון-מערבי של הכנרת. מאתר ספיר מועלים המים דרך קו 
הלחץ.

תעלת הירדן – הינה תעלה פתוחה המזרימה מים מקו לחץ ספיר ועד לתחנת צלמון. התעלה הינה תעלה טרפזית חצובה בסלע 
אשר עליו הוצבו פלטות בטון שאורכה הכולל הינו כ- 16.2 ק"מ. 

רוחב רצועת המגן בתחום זה הינו כ-100 מ'.

אתר צלמון-באתר מאגר תפעולי המשמש לוויסות בין כמות המים המופקת בתחנת ספיר לבין הכמות הנשאבת ע"י תחנת צלמון. 
מאתר צלמון מועלים המים דרך קו הלחץ.

תעלת עילבון– הינה תעלה פתוח המזרימה מים מקו לחץ צלמון ועד למנהרת עילבון אשר המבנה ההנדסי שלה זהה למבנה 
תעלת הירדן. אורכה הכולל הינו כ- 800 מ'. 

תעלת נטופה - הינה תעלה פתוחה המזרימה מים ממנהרת עילבון ועד לאתר אשכול. התעלה הינה תעלה קעורה עשויה  פלטות 
בטון. 
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אתר אשכול - ממוקם באזור צומת המוביל. אל האתר מגיעים מי הגלם הנשאבים מהכנרת דרך המובל הפתוח אל מאגרי נטופה. 
בתחום האתר מבנים ומתקנים שונים אשר באמצעותם מבוצע טיפול באיכות המים כולל תהליך סינון.

מובל סגור )מאתר אשכול  תחנת זאב )ראש העין(– 

לאחר הטיפול במים המבוצע באתר אשכול, זורמים המים בגרביטציה במערכת סגורה הטמונה בתת הקרקע. 

אתר )תחנת( מנשה – באזור קיבוץ הזורע, משמשת כבוסטר ומאפשרת תגבור של ספיקת המים דרומה. 
אתר )תחנת( מצר – באזור צומת נרבתא ובצמידות לבית חולים שער מנשה, התחנה מהווה צומת הידראולית מרכזית במטרה 

לאפשר אספקת מים בתחום נרחב של ספיקות.
אתר )מגוף( תנובות – שוחה המכילה מגוף פרפר שמשמש לסגירת חרום לצורך ניתוק מקטע לטובת ביצוע פעולות אחזקה.

אתר )תחנת(  זאב – באזור קיבוץ גבעת השלושה, מטרתה לחלק ולווסת את מי המוביל הארצי לקווים הראשיים המוליכים מים 
למרכזי האוכלוסיה הגדולים במרכז הארץ ולנגב.

בתחום האתרים, התחנות, חיבורי הצרכן, ארגזי האוויר וארגזי הניקוז לא ניתן לאשר כלל  היתרי בניה למעבר תשתיות. 
בממשקים האחרים עם" מפעלי המים" יש לפעול בהתאם להנחיות, התנאים והדרישות 

המפורטים במסמך זה.
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ו. תנאים כלליים לתאום היתר בניה עם חבל הירדן ודרישות מיוחדות:
מפעל המים הארצי- המוביל הארצי ומפעל הטיית המעיינות המלוחים

ככלל, יש לתאם ולקבל את אישור מקורות חבל הירדן בכל מקרה בו מזוהה פגיעה בשכבת האינטרסים תוכניות מפעל המים ו/
או תמ"א 34ב'5 ו/או ו/או בתחום חלחול וניקוז. 

כאשר הפגיעה הינה בתחום חלחול וניקוז בלבד, אין צורך בתאום במקרים המפורטים להלן:
1. תוספת קומות בלבד למבנה קיים )תוספת אשר איננה כוללת שינויים במערכת הביוב(. 
2. תוספת מרפסת תלויה בלבד למבנה קיים )מדובר במרפסת שנבנית שלא ע"ג הקרקע 

     וללא בניית יסודות לעומק הקרקע(. 
3. הוספת מעלית בלבד למבנה קיים.

כל יתר הבקשות להיתר אשר פוגעות בתחום חלחול וניקוז מחייבות תאום וקבלת אישור מקורות חבל הירדן.

העקרונות הכללים לתכנון היתר בניה בתחום חלחול וניקוז יהיו כמפורט להלן:

1. במבנים, מתקנים ותשתיות אשר בהם שימושים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע העלולים לחלחל או להתנקז אל 
    תחום  רצועת המגן של המוביל הארצי יש לנקוט באמצעים שיתנו פתרון ומענה למניעת זיהום ולהגנה מפני 

    חלחול וניקוז אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי כמפורט:
       א. תשטיפים ינוקזו למערכת הביוב.

       ב. ינקטו אמצעים למניעת גלישת מי נגר אל תחום רצועת המגן של המוביל הארצי.
       ג. משטחי תפעול ואזורי פריקה וטעינה יתוכננו עם רצפה מחומר אטום ולא מחלחל וניקוזם ייאסף למערכת 

           טיפול לפני הזרמה למערך הביוב.
       ד. מיכלי דלק/סולר/נפט/שמנים עיליים יוצבו במאצרה אטומה בפני חלחול ובנפח של 110% מנפח המיכל 
           הגדול ביותר המאוחסן בתוכה. המאצרה תהייה מוגנת מפני גשם ושטפונות. בנקודת היציאה יותקן מגוף 

           אשר יהיה סגור וייפתח לניקוז מיי גשם בלבד.
       ה. מיכלי דלק/סולר טמונים תת קרקעיים יבוצעו ויתוחזקו עפ"י תקנות המים מניעת זיהום מים ובהתאם להנחיות

           המשרד להגנת הסביבה.
        ו. אמצעים אלו יוצגו בבקשה להיתר הבניה.

2. במערכות ביוב/קווי דלק/ גז/ וכו' בתחום החלחול והניקוז אשר חוצות את מנהרות המוביל הארצי יש לתכנן
    בהתאם למפרט 1/2005.4.060 .מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית.

3. במבנים, מתקנים ותשתיות בעלי יכולת השפעת קורוזיבית בלבד יש לתכנן בהתאם למפרט 387 מיום 02.08.2011.
     מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית כאשר תחום הבקשה להיתר הינו בתחום תוכניות מפעל המים ו/או 

     תמ"א 34ב'5 חלה חובת תאום וקבלת אישור מקורות חבל הירדן והיתר מנהל רשות המים בהתאם לחוק המים.
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העקרונות הכללים לתכנון היתר בניה בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5 יהיו כמפורט להלן:

1.לא יינתן אישור לבנייה ונטיעה בהתאם לחוק המים.
2. ניתן לאשר מעבר תשתיות חוצות בלבד כגון: כבישים, מסילות ברזל, קווי חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וגז.

3. ניתן לאשר שבילים, מתקני פנאי ונופש, שילוט וכדומה רק לצורך מימוש אינטרס ציבורי.

סעיפים 2,3 יאושרו רק לאחר תאום הנדסי מול מקורות חבל הירדן, חתימה על כתב התחייבות כלפי מקורות וקבלת היתר מנהל 
רשות המים )מבוצע באמצעות מקורות בגמר התאום ההנדסי(.

הכללים הפרטניים לתכנון היתר בניה בתחום תמ"א 34ב'5 או/ו תוכניות מפעל המים יהיו כמפורט להלן:

1. ככלל, מעבר תשתיות חוצות את תוואי מפעל המים הארצי יתוכננו ויבוצעו בניצב לציר צינור בקידוח אופקי/ 
    אינטגראלי בהתאם להוראת מהנדס ראשי מס': 332.019 . 

2. בורות הקידוח יבוצעו מחוץ לגבולות רצועת המגן. מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכניתתכנון עומק 
     הקידוח המינימאלי יהיה במרחק של לפחות 2.5 מ' בין ה-I.L של הצינור לבין ה-T.L של שרוול המגן וזאת לרוחב

     כל תחום רצועת המגן. יש לקחת בחשבון שבכל חציה תעשה בדיקה פרטנית בהתאם לכלל המגבלות הקיימות 
     ובהתאם לכך יקבע עומקו הסופי של הקידוח.

3. בקווי ביוב/קולחין יש לתכנן שוחות ביקורת לניטור דליפות מהצינור. שוחות הביקורת יבוצעו מחוץ לגבולות 
    רצועת המגן. בהתאם לפרט שישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית

4. במבנים, מתקנים ותשתיות בעלי יכולת השפעת קורוזיבית בלבד יש לתכנן בהתאם למפרט 387 מיום 02.08.2011 .
     מפרט ישלח בהתאם לצורך אל עורך התוכנית

5. בכבישים ומסילות ברזל נדרש לתכנן מבנה מיגון לקו המוביל הקיים שמטרתו לבודד את עומסי הכביש מעל הצינור.
    במקרים אשר בהם לא ניתן להפסיק את תנועת התחבורה, נדרש לתכנן פיתרון הנדסי שבין היתר יכלול הוספת קו 
    מקביל לגיבוי. במקרה של גישור, הניצבים יתוכננו מחוץ לגבולות רצועת המגן. יש לשמור על כך שביסוס הניצבים 

    יהיה בעומק מינימאלי כזה שיאפשר חפירה לטובת פיתוח עתידי ותחזוקה של תשתית מקורות. כמו כן, יש לשמור
    על גובה מינימאלי בין תחתית הגשר לבין הקרקע המכסה את צינור המוביל, כך שתתאפשר יכולת התחזוקה

    והפיתוח של המוביל הארצי. הניקוזים יהיו אל מחוץ לרצועת המגן. הפיתוח הנופי לא יכלול נטיעת עצים או כל 
    צמחיה אחרת העלולה להסב נזק ישיר לצינור המוביל. יש לקחת בחשבון שבכל חציה תעשה בדיקה פרטנית 

    בהתאם לכלל המגבלות הקיימות ובהתאם לכך ייקבע הפיתרון ההנדסי הנכון על כלל המערכות הנלוות לו כדוגמת:
    סיבים אופטיים, חשמול, תמרור, צמחיה וכו', כך שיכלול מענה למיגון הקיים ושמירה על יכולת הפיתוח והתחזוקה 

    כולל דרך גישה רציפה לתפעול שוטף.

6. חשמל – מתח נמוך, מתח גבוה, מתח עליון, מתח על. 
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מתח נמוך: 
1. יסודות עמודי חשמל מתח נמוך, יימצאו לכל הפחות במרחק 5 מטר מרצועת המגן. 

2. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של 
    לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.

3. מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן. 
4. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת. 

מתח גבוה: 
5. יסודות עמודי חשמל מתח גבוה 22 ק"ו, יימצאו במרחק מינימאלי של 7 מטר מרצועת המגן.

6. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של 
    לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.

7. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת. 

מתח עליון:
1. יסודות עמודי חשמל מתח עליון יימצאו במרחק מינימאלי של  17 מטר מרצועת המגן.

2. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של 
    לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.

3. מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן. 
4. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת. 

5. מתן האישור מותנה בהמצאת דו"ח מעבדה של חברת החשמל על השפעות התחשמלות והשראות.

מתח על: 
1. יסודות עמודי חשמל מתח על, יימצאו לכל הפחות במרחק 40 מטר מרצועת המגן.

2. מערכות תת קרקעיות יחצו את תשתית מפעלי המים מתחת לתשתית ובניצב אליה. נדרש עומק מינימאלי של 
    לפחות 2.5 מ', בתוך שרוול מגן באורך שיקבע בהתאם לרוחב רצועת המגן החלה במקום.

3. מערכות תת קרקעיות, יונחו במרחק מינימאלי של 3 מטר מרצועת מגן. 
4. אין להאריק עמוד חח"י לתשתית מקורות הקיימת. 

5. מתן האישור מותנה בהמצאת דו"ח מעבדה של חחי על השפעות התחשמלות  והשראות. 
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שלבים בתהליך תאום היתר בניה בתחום חלחול וניקוז:

1. בזיהוי ממשק בין תחום הבקשה להיתר לבין תחום החלחול והניקוז אשר בשכבת האינטרסים של מקורות חבל הירדן, 
    יעביר המתכנן פניה למקורות בה יבהיר את מהות הבקשה להיתר +  מפת מדידה, בהתאם לנהלי המודדים. 

2. בהתאם לתחום שיתקבל תעביר מקורות את תחומי החלחול והניקוז אותם יטמיע המתכנן בתוכנית המדידה. 

3. תכנון הבקשה להיתר ייעשה בהתאם להנחיות שפורטו מעלה. 

4. מקורות תבחן את התכנון בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה ותודיע למתכנן באם השלים את כלל הדרישות.

שלבים בתהליך תאום היתר בניה בתחום תוכניות מפעל המים ו/או תמ"א 34ב'5: 

1. בזיהוי ממשק בין תחום הבקשה להיתר לבין שכבת האינטרסים של מקורות חבל הירדן, יעביר המתכנן פניה
    למקורות בה יבהיר את מהות הבקשה להיתר +  מפת מדידה בהתאם לנהלי המודדים. במידה וישנה התוויה 

    עקרונית של התשתית, יש להעביר גם אותה. 

2. בהתאם לתחום שיתקבל תעביר מקורות את הגבולות הרלוונטיים שצויינו במסמך מעלה + סימון תוואי משוער
    של צינור המוביל הארצי אותם יטמיע המתכנן בתוכנית המדידה. תוכנית זו תשמש לצורך ביצוע חפירות גישוש 

    לגילוי מיקום ועומק מדוייקים של הקו.

3. לטובת ביצוע חפירות הגישוש יתאם בעל ההיתר מועד לביצוע הגישושים בשטח, וזאת לפחות 72 שעות 
    מראש טלפונית אל מול נציג מקורות.

4. את ממצאי הגישוש שיאותרו בחפירות יש להטמיע בתכנון הבקשה להיתר בניה. כמו כן, הבקשה תכלול 
    את כלל ההנחיות המופיעות מעלה. 

5.  יש להעביר למקורות את התכנון בשלושה עותקים בצירוף CD.  תנוחה+ חתך+פרטים רלוונטיים. הדיסק יכיל
.PDF-ו DWG קבצים רלוונטיים למיקום החציה בלבד בפורמט     

6. מקורות תבחן את התכנון בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה ותודיע למתכנן באם השלים את כלל הדרישות.

7. בהנחה שהושלמו הדרישות, יוטמע החומר במערכות מקורות, יוכנו ע"י מקורות כתב התחייבות כלפי מקורות+היתר 
     מנהל רשות המים )בהתאם לחוק המים( לחתימת היזם. מצ"ב נוסח סטנדרטי. 

מסמך 'היתר רשת המים'            כתב התחייבות למוביל הארצי

     לאחר חתימת היזם יועבר התכנון +המסמכים בסעיף מעלה לרשות המים לקבלת היתר מנהל רשות המים 
     על מנת שניתן יהיה לתאם מועד ביצוע.
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8. ביצוע העבודות בתחום רצועת המגן יהיה רק לאחר קבלת היתר מנהל רשות המים ובפיקוח של נציג מקורות.

9. לתשומת לבכם, מקורות לא תישא בכל אחריות לעמדה שונה שתתקבל מרשות המים בנוגע למתן אישור ו/או אופן הביצוע. 
מועד הביצוע עלול להיות מושפע משיקולים בלעדיים של מקורות המושפעים מתוכנית אספקת מים, תנאים סביבתיים, הגבלות 

בטיחות ועוד וכי אין בכל אלה לחייב את מקורות בכל פיצוי כלשהו.

הכללים הפרטניים לביצוע בתחום תמ"א 34ב'5 או/ו תוכניות מפעל המים יהיו כמפורט להלן:

1. עבודות הקמת התשתית תבוצע אך ורק בהתאם לתוכניות שאושרו בתאום מול מקורות.
2. לטובת הכניסה לביצוע, יתאם בעל ההיתר/היזם/המתכנן/הקבלן מועד לביצוע העבודות בשטח, 

     וזאת לפחות 72 שעות מראש טלפונית אל מול נציג מקורות.

3. במסגרת העבודות אין להעמיד כלים כבדים בתחום רצועת המגן ואין לשנע כלים כבדים מעל תשתית מקורות. 
    כמו כן אין להעמיד חומרי עבודה כגון: ערימות עודפי עפר או כל חומר אחר מעל צינור המוביל הארצי.

4. בעת עבודה המצריכה הידוק שכבות תבוצע מדידת זעזועים. אין לבצע חפירה בפיצוץ.

5. נדרש לשמור על דרך גישה רציפה לטובת תפעול שוטף של המוביל הארצי, הן בעת הביצוע והן בשלב הסופי.

6. בגמר ביצוע העבודות נדרש לסמן באמצעות עמודי סימון את מיקום התוואי החוצה על גבולות רצועת המגן, 
    בליווי מודד מוסמך.

7. בגמר ביצוע העבודות יש לפנות את השטח מכל פסולת בניין.

8. בגמר העבודות יש להעביר תוכנית עדות למקורות חתומה ע"י מודד מוסמך.

הערות כלליות:

1. באחריות מבקש ההיתר/עורך הבקשה/ הקבלן המבצע לאתר את כלל התשתיות ולקבל אישורים מכל הגופים
    הרלוונטיים. אחריות לכל פגיעה בתשתיות קיימות תחול על היזם.

2. באחריות מבקש ההיתר/עורך הבקשה/ הקבלן המבצע לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לתחזק את 
     המתקן ולמנוע כל נזק למקורות ו/או לאחרים בגוף וברכוש.

3. הנחת תשתית חוצה בתחום רצועות המגן של המוביל הארצי אינה מקנה זכויות במקרקעין.

לאחר בדיקת הבקשה, הפונה יקבל תשובה ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני - נדרש אישור קבלת ההתייחסות.
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.rpritzker@mekorot.co.il  :את הבקשות בהתאם להנחיות המצורפות, יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני

ניתן לשלוח )עותקים קשיחים, דיסק ומכתב בקשה( בדואר ישראל ל: 
"מקורות חברת המים הלאומית" , ת.ד 10038 חיפה, מיקוד2611001.

או ע"י שליח לכתובת: רח' טובים 2 חוף שמן חיפה )להשאיר בשער המתקן בשעות העבודה 06:30-16:00(.

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

1. מכתב פניה הכולל: מהות הבקשה ,שם הפונה , כתובת ,טלפון/פקס/נייד של איש קשר, כתובת מייל של מגיש 
    הבקשה, מיקום העבודה ומהותה. 

2. קבצי DWG  )גרסה 2007( ו PDF הכוללים מצב מוצע )תנוחה ( מפה מצבית באזור העבודה כולל מיפוי תשתיות 
    חברת מקורות )מתקנים קווים והגנה קטודית(. 

    על הקבצים להיות מעוגנים ברשת "ישראל החדשה" )קואורדינטות( .
    גודל קובץ מקסימלי שניתן לשלוח MB8 ניתן לכווץ בתוכנת ZIP בלבד.

    יש לצרף את הקבצים ישירות למייל ולא דרך אתרים חיצוניים )ג'מבו מייל, גוגל דרייב וכו..(.

לחידוש אישורי חפירה יש לקיים את התנאים לעיל.

לבדיקה לאחר מילוי דרישות יש לשלוח עותקים קשיחים, דיסק מכתב ההתייחסות ממקורות ואת מכתב הפנייה.

 הנחיות להגשת בקשה להיתר חפירה מחברת מקורות - מרחב הצפון

המידע הנ"ל משמש לצורך תכנון בלבד ואינו מהווה אישור לתחילת עבודות כלשהן

אין במידע זה כדי לשחרר את מבקש המידע להיתר מאחריות לביצוע הוראת כל דין





תשתיות תחבורה

תשתיות גז

תשתיות חשמל

תשתיות מים

תשתיות דלקים ונפט


