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מבוא
א .פרטי המזמין ,המתכננים והיועצים
שם החברה  /יועץ

איש קשר

טלפון

פקס

מזמין – מוריה חברה לפיתוח
ירושלים

אבנר מרקוביץ

02 -6297616

02-6297539

ניהול הביצוע ופיקוח -נוה פתרונות
הנדסה ופרויקטים בע"מ

שחר נוה
נדב סער

074-7016737

אדריכלות ופיתוח – ש .אהרונסון

אורור ניסן
מיכל דוקרסקי

03-5664006

03-5664005

קונסטרוקציה – אמי מתום

דויד פוקס

03-6363500

03-6363501

יעוץ רכבתי – סיסטרא
אובר מאיר

אלסנדרו פיאצה
דנולו רוסו

058-5001909
058-4561804

אגרונום  -רימון אדריכלות נוף

רינת פרחי
אדיר אלווס

08-6755886
03-9032190

ביוב וניקוז  -דוד אקרשטיין

מני לוי

02-6517603

02-6517604

חשמל מתח עליון  -דוד אקרשטיין

מני לוי

02-6517603

02-6517604

חשמל מתח גבוה  -טופז

נתנאל הוכברג

04-7124620

תיאום מערכות  -דוד אקרשטיין

מני לוי

02-6517603

02-6517604

הסדרי תנועה זמניים – עמי בלום

עמי בלום ,ירון נחשון

02-6231132

02-6231187

מדידות – מדב"א ודותן קופרמן

מדב"א  -אלכס פרלמן
דותן קופרמן  -נתן דותן

03-6484999
03-5614421

03-6487272

יועץ לוח זמנים -חגית לנדמן

חגית לנדמן

052-3343267

0775558335

יועץ מכרז – גמזו ניהולית בע"מ

רוני גמזו

03-5363391

03-5361491
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ב .רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס' 228/2018
בנוסף לאמור במבוא לחוזה קבלנים מסמכים אלו אינם
מצורפים פיזית אולם יצורפו בדרך של אימוץ ,ויהווה חלק
בלתי נפרד מהמפרטים

מסמך

המסמך מצורף

א'

 .1המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים
הזמנה להציע הצעות
עירוניות -משרד התחבורה.
חוזה קבלנים מוריה 2017
 .2מפרט בזק :מפרטים לבנוי תשתית תקשורת.
מוקדמות
 .3חוק החשמל 1954 ,ומפרט חברת חשמל.
 .4מפרט טכני מורכב לתאורת חוץ של עיריית ירושלים-
מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מחלקת המאור.
 .5תקנות הבטיחות בעבודה – עבודת בניה (פרק ט')
לתשלום
 .6מפרט טכני כללי לביצוע עבודות מים  -הגיחון מפעלי מים
וביוב ירושלים בע"מ.
כתב כמויות
 .7מפרט טכני כללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז -הגיחון מפעלי
תיק ורשימת תכניות למכרז
מים וביוב ירושלים בע"מ.
הנחיות והבהרות לקבלן
 .8המפרט הכללי  -הספר הכחול
המשתתף במכרז של חברת
 .9המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל
מוריה הכולל פרקי מים וביוב

ב'
ג'1

ג'2

ד'
ה'
ו'

.1

הבהרות למפרטים הכלליים
לעבודות מים וביוב ישמש מסמך הנחיות והבהרות לקבלן המשתתף במכרז של חב' מוריה הכולל
פרקי מים וביוב כמסמך מוביל ליתר מסמכי החוזה.
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ג .הצהרת הקבלן
ה קבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים כל המסמכים שלא צורפו למכרז/הסכם זה וכי הוא קראם והבין את
תוכנם והוראותיהם .הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפיפות לכל הדרישות הכלולות בהם ולדרישות הסכם
זה.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ייתכן ויידרש לבצע את העבודה בקטעים לא בהכרח רצופים ובשעות
.1
שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציגי הרשויות (העירייה-משטרה) .כמו כן ידוע לקבלן כי
חלק מהעבודות סמוך מאד למוסדות חינוך ובכפוף לאישורי הרשויות יתכן ויידרש לעבוד בשעות
מוגבלות בלבד בסמוך למוסדות אלו ,כך למשל ייתכן והקבלן יוגבל לביצוע עבודות רועשות בסמוך
לבית ספר פת ומרכז הגיל הרך ,אורט פלך בנים ושכונת מגורים ,בשעות מסוימות .הקבלן מצהיר
כי הביא זאת בחשבון בהצעתו.
ה קבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא
.2
המתחייבות לביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו ונספחיו ואת הרווח
הקבלני.
הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא מכרז/הסכם זה בכפיפות לתנאי והוראות המכרז/ההסכם
.3
ובמסגרת הזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המפקח והמזמין.
מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-הקבלן
.4
ומי מטעמו ,מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על מוריה ו/או
4.1
מי מטעמו ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה
להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של מוריה או של נושא
משרה במזמין ו/או עובד של מוריה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך
התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במזמין ו/או עובד
4.2
במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשורים להליך
התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במזמין ו/או עובד
4.3
במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או
לא תחרותית.
התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  4.1לעיל ,מוריה
4.4
שומר לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו
קיים חשד ,כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך
ההתקשרות") ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך
ההתקשרות.

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו המעורבים
בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם מוריה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
שם הקבלן _________________________
תאריך ____________________________
חתימת וחותמת הקבלן ________________
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00.01
.1

תיאור כללי של העבודה
כללי
העבודה כוללת עבודות גישוש וחפירה זהירה ,העתקת ובניית תשתיות ומערכות לקו מתח עליון
של חח"י ,לקווי מתח גבוה של חח"י ,ולקווי ביוב וניקוז של הגיחון ,ובכללן הנחה ומשיכה של
כבלי המתח העליון והמתח הגבוה אשר יסופקו על ידי חח"י ,עבודות הסדרי תנועה ,עבודות סלילת
כבישים ,עבודות פיתוח ושיקום נופי זמני על כל מרכיביהן בפארק המסילה ,עבודות הגנה על
אלמנטים לשימור בפארק המסילה ,עבודות קונסטרוקציה לביסוס ובניית קירות תומכים.
העבודות כוללות הרחבת אזור העבודה במידה וככל שיידרש במסגרת עבודות הסדרי תנועה
ובטיחות זמניים לשלבי הביצוע.

.2

תיאור העבודה
תאור העבודה בא להוסיף על המפורט במפרטים ובתוכניות ובכל מקרה איננו גורע מהאמור
במפרטים בכתב הכמויות ובתוכניות.
העבודות מבוצעות במתחם שבין פארק אלמליח ,החל ממזרח לארנה ,עובר לפארק המסילה
מצפון לגשר נחל רפאים ,לאורך רחוב דב יוסף בצידיו המזרחי והמערבי מצומת פת בצפון ועד
צומת דוד בנבנישתי בדרום.
העבודות כוללות:
א .תאור הפרויקט
.1

העבודה עוסקת בעבודות של קידום זמינות לרכבת הקלה בדרום מערב ירושלים שלוחת
מלחה בין כביש דב יוסף צפונית לגשר ודרומית נחל רפאים ופארן המסילה ובין אזור פארק
גוננים בואכה הארנה.
עבודות יום ,ובכפוף לקבלת האישורים -גם עבודות לילה ככל שתידרשנה .עקב קרבת
הפרויקט לצירי תנועה ראשיים ,מוסדות חינוך ובכפוף לקבלת היתרים ע"י הקבלן ,הקבלן
מחויב לעבוד בשתי משמרות ביום ,בדגש מיוחד על המשמרת השנייה מהשעה  15:00ועד
 .23:00ייתכנו שיבושים בעבודה במשמרת הראשונה בסמוך למוסדות לימוד ומוסדות
ציבור .בכל מקרה לא תקום לקבלן כל טענה במידה ולא יינתנו האישורים לעבודה בשתי
משמרות והקבלן מביא בחשבון בהצעתו כי שעות העבודה עלולות להשתנות.

.2

מטרת העבודה היא קידום זמינות השטח כדי לאפשר את בניית גשר פארק אלמליח של
הקו הכחול של הרכבת הקלה וכן פירוק ובניה מחדש של גשר נחל רפאים בצמוד לכביש דב
יוסף לכוון גוננים .לשם כך נדרשת העתקת תשתיות כבלי חשמל מתח עליון ומתח גבוה תת
קרקעי וכן עבודות העתקת קווי ביוב ,ניקוז ותיעול ותשתיות נוספות כגון תשתיות תאורה
בפארק המסילה ועבודות תשתית שונות בכביש דב יוסף בין חלקו הצפוני של גשר נחל
רפאים צומת כביש דב יוסף ויעקב פת ועד צומת כביש דב יוסף וכביש דוד בנבנישתי בדרום.
כמו כן ,יבוצע ביסוס לקיר תומך החוצה את תוואי קווי החשמל של מ"ע ומ"ג .בנוסף
תבוצע העתקת קו מתח גבוהה בפארק אלמליח בסמוך לארנה.

.3

חלק מהעבודו ת קרובות לתוואי מסילת רכבת ועל הקבלן להקפיד על הנחיות הרכבת
לביצוע עבודות בסמוך למסילת רכבת ,ובהתאם לנספחים המצורפים לחוזה זה .על הקבלן
לתאם את כל תנועת הכלים והעבודות עם נציגי הרכבת המוסמכים ולפעול בהתאם
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להנחייתם .עבור כל התיאומים הנדרשים עם הרכבת והאמצעים אשר ידרשו לביצוע
העבודות לא ישולם לקבלן בנפרד ורואים את הקבלן כאילו הביא עלויות אלו בחשבון בתוך
מחירי היחידה של הסעיפים השונים.
.4

במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע ,עבודות הכנה,
עבודות עקירת /העתקת עצים ,פרוק איזורים מגוננים ,עבודות להקמת תשתיות זמניות
במקום תשתיות שיבוטלו ,עבודות גישוש זהירות לתשתיות ,יסודות ,מסדים ,איתור
ואימות תשתיות ע"י ביצוע בורות גישוש בחפירות זהירות ,מדידת התשתיות המתגלות,
העברת הנתונים למנהל הפרויקט לעדכון המידע בתכניות ,עבודות פירוק ,הריסה ,עבודות
החלפת קרקע ,עבודות תשתית כבישים ,עבודות בתשתיות למיניהן ,עבודות פיתוח ,עבודות
דיפון זמניות וסופיות ,עבודות קירות תמך וביסוס בכלונסאות ,עבודות בנייה שונות ,בניית
תא חיבורים והגנה על קווי החשמל בתוואי החדש.

.5

העבודות כוללות גם עבודות אספקה ,הקמה ,תחזוקה ,ניוד ופירוק של תשתיות זמניות,
ככל שיידרש לצורך ביצוע העבודות.

.6

העבודה כוללת שיקום המדרכות והכבישים ,בכביש דב יוסף ועבודות שיקום זמני בפארק
המסילה באזור העבודה במקביל לפארק גוננים.

.7

לתשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות בכביש דב יוסף מצומת פת ועד דוד בנבנישתי
מבוצעות בציר תנועה ראשי.

.8

במהלך הביצוע יש לאפשר בכל העת תנועה בטוחה להולכי רגל ,לתנועת כלי רכב ,גישה
למבנים ,גישה לרכבי חירום ושירות וגישה לבעלי מוגבלויות.

.9

בכל עבודות החפירה ,הקבלן הינו אחראי לדיפון ולתימוך ושמירה על יציבות דפנות
החפירה ויציבות המבנים והתשתיות.

.10

הקבלן מחוייב בביצוע עבודה רק בחפירה זהירה ליד מבנים קיימים ובכללם ליד תשתיות
קיימות וביחוד ליד כבלי חשמל מתח עליון תת קרקעיים.

.11

הקבלן אחראי לתמוך זמנית כל אלמנט מבנה ו/או תשתיות כולל קירות קיימים עד הטיפול
הקבוע.

.12

הקבלן אחראי להשתמש בשיטות העבודה ,הכלים וחומרי העבודה המתאימים על מנת לא
לגרום נזק למבנים קיימים.

.13

כל נזק שיגרם ע"י הקבלן יתוקן על חשבונו ובאחריותו של הקבלן.

.14

תעוד :הקבלן אחראי ,לתעד ולמסור העתק לפיקוח לפני תחילת העבודה לגבי כל קיר,
מבנה ,אלמנט מבנה ו/או תשתית ו/או ריהוט גן ורחוב וכו' קיימים ,כדי לתעד את מצבם.
חשיבות רבה קיימת בתיעוד ליקויים קיימים לפני תחילת העבודה ,כדי שלקבלן תהיינה
אסמכתאות להוכיח שהפגיעה בנ"ל ,ככל שישנה ,לא נגרמה על ידו .בהיעדר תיעוד כנ"ל,
ואם וככל שיעלה הצורך לתקן את הדרוש תיקון והקבלן לא יוכל להוכיח שהדרוש תיקון
לא נגרם בגלל עבודותיו ,רואים את הקבלן כמי שגרם לנזק/ליקוי והקבלן יידרש לתקן את
הליקוי ולפצות על הנזק על חשבונו.
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ב .שלבי הביצוע
.1

.2

מתח עליון
.1.1

בשלב ראשון יבוצעו קווי ביוב חדשים וקטע ביוב זמני בכדי לאפשר ביצוע קו מתח
עליון.

.1.2

בהמשך תבוצע תשתית לקו מתח עליון בשילוב ביצוע יסוד קיר תמך וכלונסאות.

.1.3

תבוצע השחלת כבלי מתח עליון וביצוע חיבורים.

.1.4

השלמת ביצוע קווי ביוב וקווי ניקוז.

מתח גבוה דב יוסף ופארק אלמליח – יבוצע במקביל לקווי מתח עליון.
.2.1

ביצוע תשתית אורכית ותאים למתח גבוה בקטע דב יוסף מצפון לגשר ועד רחוב
בנבנשיתי בשילוב ביצוע יסוד קיר תמך.

.2.2

ביצוע תשתיות אורכיות ותאים למתח גבוהה בתחום פארק אלמליח.

.2.3

השחלת כבלי מתח גבוה וביצוע חיבורים.

.3

מתח גבוה בפארק אלמליח בסמוך לארנה  -ביצוע תוואי ותשתית עבור העתקת מתח גבוה
בסמוך לארנה.

.4

העבודות תבוצענה באזורים תחומים לפי הסדרי תנועה לביצוע שיוכנו ע"י הקבלן ועל
חשבונו על ידי מהנדסים מומחים מטעמו במקצועות הנדרשים כפי שיאושרו (באחריות
ובטיפול וע"ח הקבלן) ע"י הרשויות והגורמים האחראיים (עירייה ,משטרה ,המזמין על
צוותו) ובתאום עם מנהל הפרויקט.

.5

חציות תבוצענה לפי תרשימים והסדרי תנועה לביצוע כפי שיאושרו ע"י הרשויות והגורמים
האחראיים (עירייה ,משטרה ,מזמין) ובתאום עם מנהל הפרויקט.

.6

למסמכי המכרז צורפו תכניות עקרוניות של הסדרי תנועה לשלבי ביצוע ,והקבלן ,שהוא
האחראי לתכנון ,אישור וביצוע שלבי הביצוע ,רשאי לאמץ ו/או לשנות תכניות עקרוניות
אלו ולהמשיך בתכנון המפורט ,בקבלת האישורים והביצוע תוך התאמת התכניות לתכניות
וסדרי העבודה המתוכננים שלו (בכפוף לאישורם ע"י מנהל הפרויקט) .משכך ,שלבי וסדרי
העבודה עשויים להשתנות בהתאם לאישורים ולהסדרי התנועה הסופיים לביצוע
שבאחריות הקבלן ,אך לוח הזמנים החוזי המחייב חייב להישמר.

לא תוכר ולא תאושר שום תביעה של הקבלן בגין שינוי הסדרי התנועה לשלבי הביצוע,
.7
שינוי שלבי העבודה ושינוי סדרי העבודה ,בין שינוי מהתכניות שנמסרו לקבלן למכרז ובין
שינויים שידרשו מהקבלן מעת לעת ולפי הצורך.
ג .עבודות ע"י גורמים אחרים
.1

עבודות הנחת כבלי חשמל עליון ומתח גבוה מונח ע"י הקבלן הזוכה באמצעות קבלן מאושר
חח"י .התחברויות (ניתוק המערכת הישנה המיועדת לביטול והתחברויות חדשות) תבוצענה
ע"י חח"י.

.2

עבודות העתקות תשתית קיימת או מתוכננת ביחוד מאספי הביוב הראשיים הקיימים
בקטרים  200-700מ"מ תתואמנה ע"י הקבלן עם בעל התשתית (תאגיד הגיחון) והקבלן
יפעל רק לפי הנחיות בעל התשתית ובאישורו בכתב לקבלן.
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.3

קבלנים שונים נוספים ,כגון קבלנים מטעם גורמי תשתית או גורמים  /קבלנים אחרים
עשויים לעבוד באתר במקביל לעבודות הקבלן.

ד .כללי
.1

על הקבלן מוטלת האחריות לתזמון עבודותיו עם העבודות המשלימות של גורמי התשתית
ועם הגורמים השונים והרשויות המתאימות ועם קבלנים שונים העובדים או שיעבדו
באתר.
על הקבלן להביא בחשבון במיוחד כי במקביל אליו יופעל קבלן נוסף ברחוב דב יוסף באותו
אזור בו מתבצע העתקת קו מתח ועליו לפעול בשיתוף פעולה עם הקבלן.

.2

מובהר בזאת ,כי על הקבלן לקחת בחשבון ,לתת לכך ביטוי בתכנון עבודותיו ולהציג
בתכנית עבודה ולוח זמנים את כל הפעילויות בצורה מפורטת ,כל פעילות ומשכי עבודתה
המשוערים כולל הסיכונים לחריגה במשך הפעילות ,כולל הצגת תכנית הקצאת המשאבים
המתוכננת בלוח זמנים וכן להציג כפעילויות גם את הסיכונים ואת האפשרות של עיכובים
הן בביצוע עבודותיו הוא והן בביצוע עבודות משלימות ע"י אחרים או עקב אילוצים
חיצוניים או אחרים ,הנחיות המשטרה וגופי בטחון וחירום וכו'.

.3

הערכות של איחורים וסיכונים שייקח הקבלן בחשבון בתכנית עבודתו ולוח הזמנים הם
הערכות וסיכונים של הקבלן והקבלן נדרש לשלב אותם בלו"ז כדי לתת את הדעת עליהם,
לזהותם ולקחת אותם בחשבון בכל מהלך עבודתו.

.4

עם זאת על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון עבודותיו כי יתכנו איחורים בעבודות התלויות
בגורמים אחרים ולקחת בחשבון כי עקב כך סביר שיידרש מעת לעת לפעולות מתקנות כדי
לעמוד בלו"ז החוזי.

.5

מודגש בזה כי אישור המזמין ללוח הזמנים שיגיש הקבלן והכולל בתוכו הערכות לאיחורים
שונים והנחות שונות של הקבלן ,מטרתו בקרה בלבד כדי לראות שהקבלן לקח בחשבון את
הפעילויות הנדרשות וגם שקל סיכונים ואיחורים והציגם כפעילויות ואף הקצה להם
משכים סבירים וגם מקדמי בטחון וכן כדי לשוב ולוודא מדי חודש בחודשו כי הלו"ז על כל
הפעילויות נבדק ומעודכן ע"י הקבלן וכי הקבלן מעדכן מדי חודש בחדשו ולפי הצורך ,את
תכנית עבודתו ,את הפעילויות ,משכן ,סדרן ,מוסיף ומשנה פעילויות ,ומתכנן פעולות
מתקנות ככל הנדרש ולפי הצורך ,כדי לעמוד בלו"ז החוזי (גם כאשר מסתבר שההערכות
המקוריות והתכנון המקורי שלו אינן תקפים וכתגובה לשינויים המסתברים מעת לעת).

אם כן ,מודגש בזה כי בדיקת ואישור הלו"ז של הקבלן ע"י מנהל הפרויקט והמזמין אינם
.6
מסירים האחריות מהקבלן ואינם מטילים האחריות על המזמין ובדיקת ואישור מנהל
הפרויקט והמזמין לא ישמשו עילה לתביעות הקבלן ולדרישות לחריגה מהלו"ז החוזי.
ה .מידע חלקי לגבי התשתיות וסימונים לביצוע התשתיות
.1

מודגש בזה כי המידע לגבי התשתיות המופיע בתכניות השונות ,בתכניות תאום התשתיות
ובתכניות גורמי התשתיות הוא חלקי בלבד ומבוסס על מידע חלקי כפי שהיה מצוי בידי
גורמי התשתית וכפי שנאסף ע"י צוות התכנון וכי סימון המיקום ,העומק ופרטי התשתיות
בתכניות הוא סכמתי בלבד ובפועל המיקום ,העומק והפרטים עשויים להיות שונים.
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.2

גם המידע המסומן בתכניות לגבי סידור התשתיות במרחב העבודה וסוגי התשתיות הוא
סכמתי וחלקי בלבד ובפועל המיקום והעומק ופרטי התשתיות עלולים להיות שונים
ועלולות להתגלות במהלך העבודה תשתיות נוספות שלא היו ידועות בעת הכנת המכרז.

.3

מאחר והמידע לגבי התשתיות הקיימות הינו חלקי ולא מדויק ,הרי סטאטוס תכנית תאום
השירותים הוא כתכנית המרכזת מידע שנאסף כמידע סכמתי אך לא מחייב את המזמין.
לכן גם התוואי המתוכנן של התשתיות השונות ועומק התשתיות המתוכנן הינם מנחים
בלבד וצפויים להשתנות בהתאם למיקום ועומק התשתיות הקיימות ואילוצי ביצוע שונים
כפי שיתגלו במהלך העבודות ובתלות בסדר ביצוע העבודות ע"י הקבלן.

.4

לא תתקבלנה תביעות קבלן עקב גילוי תשתיות במקום ועומק שונה מהמסומן בתכנית
תאום התשתיות ועקב גילוי תשתיות שלא היו ידועות ואינן מסומנות בתאום התשתיות.

.5

מובהר בזאת אם כן לקבלן כדלקמן:

.6

אין לקבוע מיקום תשתיות מתוכננות בשטח ולבצע העבודות רק על פי קואורדינטות של
מיקום תשתיות שנלקחות מהתכניות .סימון זה של התשתיות בשטח לפי קואורדינטות
מהתכניות ,נדרש ,אך יהיה רק סימון ראשוני לצורך בדיקה לאישור .התוואי הסופי לביצוע
של התשתיות יקבע בשטח בתאום ובאישור מנהל הפרויקט לאחר שהקבלן יבחן ויציג
למנהל הפרויקט ולמתכננים את מצב התשתיות האמיתי ,ימדוד ויגיש לאישור מנהל
הפרויקט והמתכננים את העדכונים הנדרשים במצב הקיים ובתכנון ויקבל ממנהל
הפרויקט והמתכננים הנחיות פרטניות לגבי הביצוע.

.7

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת איזו שהיא בגין מדידות וסימונים חוזרים ובגין שינויי
התוואים ועומק הנחת התשתיות אלא לתשלום רגיל על פי הסעיפים המתאימים שבכתב
הכמויות.

עדכונים אלו לא יזכו את הקבלן בהארכת לוח זמנים מעבר ללו"ז החוזי והקבלן נידרש
.8
לעדכון הלו"ז ולביצוע פעולות מתקנות לפיצוי עקב התארכות לו"ז של פעילויות כלשהן,
כדי לעמוד בסיום הפרויקט בלו"ז החוזי.
ו .בורות גישוש
.1

עם תחילת העבודות ,על הקבלן ,בתאום עם הפיקוח ובליווי צמוד של מפקחים מטעם גורמי
התשתית לבצע עבודות גישוש רבות בעבודות חפירה זהירה ועבודות ידיים ,במקומות
שונים ובחתכים רוחביים או שונים ב אזורי העבודה ,כדי לזהות ולמדוד את התשתיות
הקיימות (שהנתונים לגבי מיקומן ועומקם המסומנים -אם מסומנים  -בתכניות הינו
משוער בלבד) ,או כדי לברר מידע תשתיתי שהוא במטרה לוודא – ובמידת הצורך לעדכן
את התוואי והעומק של התשתיות המתוכננות וכדי להבטיח ככל הניתן עבודה רצופה
ומבוססת על מידע בדוק מתת הקרקע.

.2

מובהר בזאת כי תכולת העבודה בסעיף ביצוע בורות גישוש כוללת גם מדידת הממצאים
ע"י מודד מוסמך והעברת הנתונים למנהל הפרויקט לצורך אימות ועדכון התכנון במידת
הצורך וכן כוללת העבודה שיקום חוזר של השטח להחזרת המצב לקדמותו.

.3

מודגש כי בורות גישוש ישולמו רק לאחר הנחיה מפורשת בכתב של הפיקוח לביצוע בורות
גישוש.
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חפירות שונות לתשתיות שונות גם אם הן צמודות לתשתיות אחרות לא תחשבנה כחפירות
גישוש ולא ישולם עליהן בנפרד מעבר לסעיפים המפורטים בכתבי הכמויות עבור ביצוע
תשתיות אלו.
ז .העבודות העיקריות
.1

העבודות העיקריות שתבוצענה במסגרת מכרז/חוזה זה הן כדלקמן:

.2

עבודות יום ,ובכפוף לקבלת האישורים -גם עבודות לילה ככל שתידרשנה

.3

עבודות מדידה וסימון.

.4

עבודות תיעוד מוקדם של כל אזור העבודות ,אלמנטי ופרטי המבנים ,קירות ,מדרגות,
עצים ,גדרות ,עמודים ,תשתיות וכו' כל הגובלים בין שמתוכננים ובין שאינם מיועדים
לשינוי בעבודה המתוכננת.

.5

כנ"ל תיעוד כזה במהלך העבודה ובסוף העבודה להוכחת אי פגיעה באלמנטים אלו.

.6

אספקה ,התקנה ותחזוקה של אתר ההתארגנות לפרויקט כולל לכל הצוותים כמפורט
במפרט זה ובכתב הכמויות.

.7

עבודות הסדרי תנועה ובטיחות זמניים לשלבי הביצוע אשר ייבחרו על ידי הקבלן על כל
תכולתם ,כולל יצירת אזורי תיחום והפרדה ברורים ובטוחים בין אזורי העבודה ,בין אזורי
מעבר התנועה לסוגיה ובין אזורי מעברי הולכי הרגל ,כך שבכל שעות ביצוע העבודות
ולאחריהן תתאפשר גם הזרמת התנועה ומעבר הולכי רגל לפי תכניות הסדרי התנועה
לשלבי הביצוע המאושרות וגם מעבר בטוח לכלל משתמשי הדרך (כלי רכב ,הולכי רגל ,בעלי
מוגבלויות).

.8

עבודות אמצעי בטיחות כולל אספקה והתקנה של גדרות ,מעקות בטיחות ,אמצעי בטיחות
למיניהם ,צביעה ,תמרור ושילוט ,כולל הסדרת מעברים בטוחים ,מגודרים ועם מעקות
לגישות להולכי רגל( .גם אם אמצעים אלו אינם מופיעים בתכניות הסדרי תנועה).
עבודות ופעולות שיאפשרו נגישות בטוחה לכניסות לבתים ,לעסקים למוסדות ,לרחובות,
מעברים וכו'.
עבודות ופעולות שיאפשרו נגישות בטוחה לבעלי מוגבלויות.

.9

הקבלן ימונה כקבלן בטיחות ואמצעי בטיחות ראשי ,האחראי על תפעול הבטיחות הכללי
בתחום אזור עבודות מוגדר ,הכולל הן את תחום עבודתו והן תחומים נוספים מוגדרים ,הן
את עבודתו והן אחריות על עבודות קבלנים אחרים בתחום שהוגדר .הקבלן יהיה אחראי
על ניהול ובקרת הבטיחות ,התקנת ,ניוד ,תחזוקת ופינוי אמצעי הבטיחות גם עבור
קבלנים אחרים במידה ויעבדו באתר וכן על פיקוח צמוד על הבטיחות באמצעות ממונה
בטיחות מטעמו ואספקה ,התקנה ותיקון מיידי של ליקויי הבטיחות.

.10

עבודות איתור מיקום תשתיות קיימות (תיאום עם גורמי תשתית ,בורות גישוש ,מדידה
וסימון ע"י מודד מוסמך).

.11

מובהר לקבלן כי תידרשנה עבודות רבות של גישוש ,איתור וסימון התשתיות.

.12

עבודות תאורה זמנית ,תשתיות זמניות ,ככל שיידרש לשלבי העבודה השונים.

.13

עבודות אמצעי בטיחות ,כולל תכנון ואישור ע"י קונסטרוקטור רשוי מטעם הקבלן של
פלטות פלדה וריילסים ו/או לוחות בטון מזוין וקורות לכיסוי זמני של בורות ותעלות,
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וייצור /הזמנה ,אספקה ,התקנות והעברות של פלטות הפלדה והריילסים ו/או לוחות
הבטון מזוין וקורות וכו' ,לכיסוי זמני של בורות ותעלות.
.14

עבודות פירוקים ,עבודות הכנה והתאמה :עבודות עקירת והעתקת עצים ,חישוף והסרת
צמחיה ,ניתוק ופירוק מערכת השקיה המיועדת לביטול ,פירוק תמרורים ,שלטים ,עמודים,
התאמת שוחות ,כיסוי זמני בטוח של שוחות ,פירוק אבני שפה ,פרוק אבני גן ,פירוק
שבילים ,אזורים מרוצפים ,קירות מצופי אבן ואחרים ,פרוק כבישים ומדרכות ,פרוק איי
תנועה ,שינויים זמניים וסופיים במדרכות ,מיסעות זמניות ,תשתיות זמניות ,רמזורים
זמניים ,עמודי תאורה והקמת מערכת תאורה זמנית ,קווי מים זמניים ,ניקוי קולטנים וכו'
כל ההכנות הנדרשות.

.15

עבודות העתקת תשתיות (זמנית וסופית) שונות (ביוב ,ניקוז ,רמזורים ,תאורה ,חשמל,
תקשורת וכו').
עבודות ביצוע תשתיות חדשות (מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,חשמל ,תקשורת ,וכו').

.16

עבודות העתקה של כבלי חשמל מתח עליון  161ק"וולט תת קרקעיים ומתח גבוה ,כולל
עבודות בניית תיבות התחברות וכל העבודות הנילוות.

.17

עבודות והסדרים למניעת מפגעי אבק ולמניעת מפגעי רעש ולשמירה על איכות הסביבה.

.18

עבודות זהירות למניעת מפגעי רעידות ליד גשר נחל רפאים.

.19

עבודות עפר (חפירה ,חציבה -כולל תימוך ודיפון חפירות להבטחת יציבות החפירים ,לפי
הצורך) ,פינוי חומר ,החלפת קרקע ,מילוי חוזר והידוק מחומר מוחזר ו/או ממילוי מובא
ו/או מ CLSM -לפי הוראות מנהל הפרויקט בתאום עם המהנדס הגיאוטכני.

.20

עבודות התאמת מפלסים וסלילה זמניות (מבנה כביש ומדרכות וחניות זמני ,אבני שפה
זמניות ,אספלטים במיסעות ובמדרכות)

.21

מבנה שבילים ורחבות (אספלט ו/או מרוצפים),כבישים ומדרכות

.22

עבודות בניית קירות זמניים/סופיים ככל ובמידה שיידרש לגישור בין מפלסים

.23

עבודות שינויים זמניים ברחוב ,בתשתיות וככל שיידרש על מנת לאפשר ביצוע הסדרי
תנועה לשלבי ביצוע ,כולל עבודות מבנה ,ריצופים ,אספלט קר.

.24

ביצוע תשתיות תאורה ,תקשורת ,חשמל.

.25

עבודות בנייה לשוחות תת קרקעיות ,כולל שוחות ביוב יצוקות במקום לקווי ביוב בקטרים
עד וכולל  1,000מ"מ ,בכל גיאומטריה שתידרש.

.26

עבודות התאמה בחיבור בין הדרך ומדרגות ,חצרות ,כניסות למבנים.

.27

עבודות סלילת כבישים ,מדרכות ,קירות ופיתוח בגיאומטרייה וברומים החדשים
(המתוכננים)

.28

עבודות אספלטים (ריסוסים ,קרצוף ,ריבוד ,אספלטים בשטחים קטנים ,אספלטים
זמניים ,אספלט קר ,אספלט חם זמני ,אספלט סופי וכו')

.29

עבודות צביעה ,תמרור ושילוט.

.30

עבודות שיקום ופיתוח זמניות (בעיתוי שיקבע ע"י ניהול הפרויקט ,לאחר סיום קטעים של
עבודות התשתיות והבניה) כולל עבודות התאמות ,תיקונים ושינויים בחלקי מבנים ,קירות
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ובמהלכי מדרגות קיימים ככל שיידרש ויאושר ע"י מנהל הפרויקט וכן שינויים והשלמות
בעבודות מסגרות ככל שיידרש ויאושר ע"י מנהל הפרויקט.
.31

עבודות ביסוס בכלונסאות ובניית קיר תומך לפי תוכניות קונסטרוקציה .הביסוס יבוצע
באמצעות מכונה סיבובית חזקה בלבד עקב מגבלות מצד חח"י( .לא יאושר ביצוע כלונסאות
מיקרופייל).

.32

עבודות שונות ברג'י.

.33

תאום עם קבלנים אחרים ומתן אפשרות לקבלנים אלו לבצע עבודה ברחוב במקביל
לעבודות הקבלן בלוחות זמנים שיתואמו ע"י מנהל הפרויקט .למשל לדוגמא בלבד :מתן
אפשרות לקבלן הרמזורים ולקבלנים שונים אחרים לבצע עבודותיהם בתחום העבודות.

.34

עבודות הסדרי תנועה ובטיחות סופיים (מחיקה ,צביעה ,תמרור ,שילוט ,מעקות).

.35

עבודות מדידה לאחר ביצוע בזמן "אמת" של המבוצע ,טרם כיסוי העבודות.

.36

הכנת "תיקי מסירה" של עבודות הפרויקט לפי המקצועות ,כולל בין היתר תכניות מדידה
לאחר ביצוע עבור כל תכנית שנמסרה לקבלן לביצוע ,ערוכות לפי הנחיות המזמין ,אישורי
מסירה לגורמים ,אישורי בקרת האיכות ,הגשתן למנהל הפרויקט ולגורמים המאשרים
וטיפול והשלמה עד לקבלת האישורים.

.37

מסירת העבודות לגורמים המנדטוריים.

.38

אחזקת הפרויקט בתקופת הבדק.

.39

אחריות לעבודה לתקופת האחריות כמוגדר בחוזה למרכיבי העבודה השונים.

.40

תאום עם גורמים שונים כגון גורמים קהילתיים ,תושבים וצוות תכנית אב לתחבורה
ירושלים.

.41

העבוד ה כוללת בין היתר גם הכנת והפצת פליירים לתושבים /דיירים ולכל באי מעגלי
ההשפעה של העבודות (לפי תחום ההשפעה שייקבע בתאום עם אנשי קשרי הקהילה של
העירייה וצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים.

 .42עבודות איטום (שוחות ,מבנים תת קרקעיים ו/או תשתיות שיש צורך לטפל באיטומן
שיתגלו במהלך העבודות ,אזורי ממשק עם מבנים ,בניינים קיימים).
ח .עבודה בסמוך ומתחת לקוי מתח עליון ומתח גבוה
העבודה תבוצע בתאום עם חב' החשמל ,ותוך שמירה קפדנית על הנחיות הבטיחות שיימסרו על
ידה ,לרבות לגבי שימוש במנופים ,משאבות בטון ציוד עבודות עפר ובטונים כלשהו ,עבודה בשעות
מסוימות ובימים מסוימים בשבוע לפי הנחיות חברת החשמל ובהתאם להפסקות החשמל שיינתנו
(במידה ויינתנו) ע"י חברת החשמל .הקבלן רשאי לבקש הפסקות חשמל .חברת החשמל תשקול
את בקשת הקבלן ,מול צרכיה ,ותחליט על כך .חב' החשמל איננה מתחייבת להיענות בחיוב
לבקשת הקבלן.

ט .אחריות הקבלן בגין עבודות תכנון החלות עליו
.1

לצורך ביצוע עבודות תכנון החלות עליו במסגרת מכרז/חוזה זה ,כגון תכנון עבור שוחת
ביוב יצוקה במקום בגיאומטריה כלשהי ,יעסיק הקבלן מהנדס תכנון ,או מהנדסי תכנון
(בהתאם לנושאי התכנון השונים) .הנ"ל יהיו בעלי  10שנות ניסיון בעבודות דומות
ומאושרים מראש ע"י המפקח ותוכנית אב לתחבורה ירושלים .מהנדס התכנון יהיה עובד
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שכיר של הקבלן או עובד עצמאי שיועסק ע"י הקבלן במיוחד לעניין העבודה .המהנדס יהיה
בעל הכשרה מתאימה ,רשום בפנקס המהנדסים.

.2

להלן מפורטים חלק מהשירותים שמהנדס התכנון מחויב בהם:

.2.1

הכנת מפות ותרשימים.

.2.2

הכנת תוכניות יצור לאלמנטי פלדה. SHOP DRAWINGS-

.2.3

הכנת שרטוטי עבודה מפורטים לאלמנטים המתוכננים ע"י הקבלן.

.2.4

הכנת רשימות חומרים לרבות רשימות ברזל.

.2.5

תכנון עבודות חפירה לרבות דיפון ותימוך זמני.

.2.6

תכנון הפיגומים והתבניות.

.2.7

תכנון ווי הרמה לרכיבים טרומיים כלשהם.

.2.8

תכנון תימוך זמני של המבנה או של חלקים ממנו לצורך קיום יציבות המבנה
וחלקיו בכל שלב משלבי העבודה.

.2.9

תכנון תערובות בטון.

.2.10

תכנון ואישור הסדרי תנועה בעירייה ובמשטרה.

.2.11

כל שרות הנדסי נוסף הנדרש מהקבלן ,עפ"י מסמכי מכרז/חוזה זה.

.2.12

את כל עבודות התכנון יבצע הקבלן על פי התקנים העדכניים המתאימים (תקני
עומסים ,חוקת הבטון ,חוקת הפלדה ,תקן פיגומים ,חוקת הביסוס וכו') .הקבלן
יהיה אחראי בלעדי לעבודות התכנון של המהנדס הנ"ל וכל ההוצאות הכרוכות
בעבודה הנ"ל יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות .המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג בפניו את כל מסמכי התכנון
המפורט ו/או את חלקם .הקבלן יגיש למפקח ,ובאמצעותו למתכנן ,את המסמכים
הנ"ל להתייחסות.

.2.13

מודגש בזאת ,כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או
חישובים ו/או תכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן – אישורים אלה הם
עקרוניים בלבד ,ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה
מטעם הקבלן ,ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום ,או כדי לגרוע מאחריותו המלאה
והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו ,הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל,
כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

י .מונה מים/חשמל
הקבלן יספק לעצמו חשמל ומים לצורכי עבודה ויתקין על חשבונו מונה מים/חשמל ויתאם עם
החברות הרלוונטיות הקשורות לאספקה את התשלומים ,כולל התשלומים הנדרשים בפועל ,עד
מסירת הפרויקט לגורמים הרלוונטיים.
יא .קרקע ומילוי לא מבוקר קיים באתר
הקרקע באזור העבודה כוללת מילוי לא מבוקר ביחוד באזור שבין גשר דב יוסף ופארק גוננים
(פארק אלמליח) ועל הקבלן לבצע עבודות העפר בזהירות המתחייבת כולל דיפון עבודותיו לפי
הצורך.
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.3

מהלך העבודה
 3.1העבודות מתוכננות בסמוך למוסדות לימוד ומוסדות ציבור ,על ציר תנועה ראשי ,בסמוך
לבתי מגורים וחצרות פרטיות ,בציר אוטובוסים ראשי בירושלים ,על ציר הגישה הראשי
לשכונת גילה .על הקבלן להביא בחשבון כי בכל מהלך ביצוע העבודות יהיה עליו להתחשב
בגופים הפועלים סביבו וכי לא יתאפשרו חסימות צירים ,יהיה עליו לאפשר מעברי הולכי
רגל בטיחותיים בכל מהלך העבודות ,יהיה עליו לתכנן את העבודות הרועשות באופן
שיאפשר לגופים הסובבים אותו להמשיך בתפקודם לרבות שימוש באמצעי שיכוך רעש.
 3.2על הקבלן להביא בחשבון כי ביצוע עבודות בתחום צירי התנועה יתבצע בשעות מוגבלות
בלבד ,ככל הנראה בשעות הלילה ובפרקי זמן קצרים .על הקבלן להיערך לביצוע עבודות
הלילה במספר מוקדים במקביל (לפחות שני מוקדים ,ובמידת הצורך שלושה מוקדים) בכדי
לצמצם את מספרי הלילות למינימום.
 3.3על הקבלן להביא בחשבון אפשרות להפעלת משמרת שניה מלאה לצורך ביצוע העבודות.
בכל מקרה קבלת האישורים המתאימים היא באחריות הקבלן ולא תהיה לקבלן כל תביעה
עקב אי מתן היתר לעבודה בשעות מסוימות ,ורואים בנושא זה סיכון אותו לקח הקבלן
בחשבון בהצעתו .בנוסף על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן וחלק מהעבודות יוכלו להתבצע
רק בעבודות לילה .אף נושא זה מהווה סיכון בלעדי של הקבלן ולא תקום לו כל טענה בגין
כך.
 3.4העבודות ממוקמות בסמוך לתשתיות קיימות ועל הקבלן החובה לתאם עם כל גורמי
התשתית הרלוונטיים ,לקבל את כל היתרי החפירה הנדרשים ,ולעמוד בכל דרישות גורמי
התשתית בעת עבודתו.
על הקבלן לתת תשומת לב מיוחדת לתשתיות קיימות אשר חוצות את רחוב דב יוסף ופארק
המסילה ,על הקבלן לבצע את העבודות בסמוך לתשתיות אלו בזהירות רבה בהתאם
למפרט המיוחד והנחיות בעל התשתית.
 3.5פיתוח העבודות בקטעים השונים מותנה בהקמת תשתית חליפית והעתקת התשתית
הקיימת ,כך לדוגמא כתנאי לקידום עבודות יש להעתיק קווי ביוב .העתקות אלו יכתיבו
את יכולת הקבלן להתקדם בעבודות ולהם השפעה מכרעת על לוחות הזמנים של הקבלן,
על הקבלן להביא פעולות אלו בחשבון ולכמת אותם בלוח הזמנים לביצוע העבודות.
 3.6בציר דב יוסף יופעל קבלן אחר בביצוע עבודות תשתית ושינויים גיאומטריים במסגרת
פרויקט ביצוע מקטע  22של הרק"ל בקו הירוק .על הקבלן להביא בחשבון כי יפעל בשטח
זה קבלן אחר אשר יבצע הסדרי תנועה לצורך עבודותיו .על הקבלן לתאם עבודתו עם
הקבלן אשר יבצע עבודות אלו ולפעול תוך שיתוף פעולה איתו .יתכן וקבלן זה יכנס ויפעל
בתחומי קטע זה לפני קבלן קידום זמינות ועל הקבלן לתאם את ביצוע עבודתו עם קבלן
מקטע  22ועליו לקחת זאת בחשבון.
 3.7במסגרת הפרויקט נכללות עבודות עבור חברת הגיחון .מיד לאחר הזכייה ,במידה וחברת
הגיחון תחליט לבצע את העבודות על ידי קבלן אחר ,ייגרע פרק עבודות המים מחוזה הקבלן
ויועבר לביצוע בהתאם לאמור במפרט עבודות המים והביוב .על הקבלן להביא בחשבון
בהצעתו את כל התיאומים הנדרשים עם קבלן זה ולא ישולם עבור כך בנפרד .במידה וחברת
הגיחון תחליט לאמץ את הצעת הקבלן גם לעבודות הביוב ייחתם חוזה ישיר בין הקבלן
לחברת הגיחון ועבודות אלו יבוצעו בחוזה ישיר על ידי הקבלן מול חברת הגיחון.
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3.8

במסגרת העבודות ובמידת הצורך יופעלו ע"י המזמין קבלנים נוספים בשטח העבודות ,בין
היתר קבלן רמזורים ,קבלני חברות התשתית (בזק ,כבלים חח"י ועוד) ,קבלן מים ,ועוד ככל
שיהיה צורך .הקבלן כקבלן ראשי יאפשר לקבלנים אלו לעבוד בתחום אחריותו לרבות כל
התיאומים והאישורים הנדרשים ,ולהשתמש בכל התשתיות הקיימות באתר לרבות הסדרי
תנועה ללא תוספת תשלום מעבר למחירי היחידה אשר בכתב הכמויות.

.4

במסגרת הפרויקט ולצורך עמידה בלוחות הזמנים על הקבלן לבצע עבודות רבות במקביל ,תוך
תיאום עם הרשויות עם משתמשי הדרך והמוסדות הסמוכים ועם חברות התשתית.
בגין אי עמידה בכל אבן דרך כמפורט בנספח ( 9לו"ז) יקנס הקבלן בסך  ₪ 200000לכל חודש.
במידה ובסופו של דבר יצליח הקבלן להתגבר על האיחורים ולהשלים את הפרויקט בכללותו בזמן,
יוחזרו לקבלן הקנסות שהושתו עליו בגין אי עמידה באבן דרך ביניים.

00.02

לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה (נספח לו"ז ראה גם נספח )9

.1

משך ביצוע הפרויקט הוא  11חודשים קלנדרים מיום צ.ה.ע.

.2

לא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה ו/או להארכת
שעות העבודה ביום לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים .מוריה רשאית להורות על קיצור או
הארכה של לוח הזמנים ובלבד שהדבר נדרש לפי צרכי הפרוייקט מבלי שלקבלן תהיה כל טענה
בעניין או הסתמכות כביכול על לוח הזמנים האמור .האמור אינו שולל תשלום מהקבלן ,ככל
שמגיע לו ,בשל התארכות לוח הזמנים לפי הנוסחה הקבועה בסעיף  49לחוזה.

.3

על הקבלן להביא בתכנון לוחות הזמנים כי על חברות התשתית לבצע העתקות תשתיות אשר
נמצאות על הנתיב הקריטי של הפרויקט .על הקבלן לתאם את ביצוע העבודות עם הגורמים
האמורים .בכל מקרה של עיכובים בלוח הזמנים בשל נסיבות שאינן בשליטת מוריה ,לא יהיה
הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום שהיא.

.4

בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת מנהל הפרוייקט ,הקבלן רשאי לשנות את שלבי הביצוע ובלבד
שישמור על עמידה באבני הדרך.

.5

מובהר ,כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון  6ימי עבודה לרבות חגים ומועדים רשמיים של
מדינת ישראל (ראה נספח .)9

.6

במסגרת הפרויקט ולצורך עמידה בלוחות הזמנים על הקבלן לבצע עבודות רבות במקביל ,תוך
תיאום עם הרשויות עם משתמשי הדרך והמוסדות הסמוכים ועם חברות התשתית.

.7

על הקבלן להביא בחשבון עבודות לילה במספר מוקדים במקביל.

.8

בגין אי עמידה בכל אבן דרך כמפורט בטבלה שבהמשך יקנס הקבלן בסך  ₪ 200,000לכל חודש
וזאת בנוסף לקנסות הקבועים בחוזה .במידה ובסופו של דבר יצליח הקבלן להתגבר על האיחורים
ולהשלים את הפרויקט בכללותו בזמן ,יוחזרו לקבלן הקנסות שהושתו עליו בגין אי עמידה באבן
דרך ביניים .מובהר כי לענין הקנס ,מנין לוחות הזמנים יחל ממועד מתן צו התחלת עבודה לזוכה.
בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי ברורה לו החשיבות העליונה שהמזמין רואה בביצוע הפרויקט
בלוח הזמנים שנקבע.
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.9

להלן טבלת אבני הדרך (מובהר כי מדובר בביצוע מקביל של אבני הדרך (כל אחת ממועד מתן צו
התחלת עבודה) כך שהעבודה כולה תסתיים כאמור בתוך  11חודשים):
תיאור אבן דרך חוזית

מס' אבן
דרך חוזית

משך בחודשים קלנדריים מצ.ה.ע
של הפרויקט

.1

סיום העתקת קו ביוב

 30ימים קלנדריים מיום צ.ה.ע.

.2

סיום חצית מתח עליון בציר דב יוסף

 3חודשים קלנדריים מיום צ.ה.ע.

.3

סיום הנחת תשתית לקו מתח עליון

 7.5חודשים קלנדריים מיום צ.ה.ע.

.4

סיום תשתית ומסירה לחח"י לצורך  5חודשים קלנדריים מיום צ.ה.ע.
העתקת קווי מתח גבוהה בפארק
אלמליח ליד הארנה ובסמוך לציר דב
יוסף.

.5

סיום הנחת כבלים לקו מתח עליון

 9חודשים קלנדריים מיום צ.ה.ע.

.6

סיום הפרויקט כולו.

 11חודשים קלנדריים מיום צ.ה.ע.

00.03
.1

התחייבויות הקבלן לפעולות שונות שאינן נמדדות לתשלום (רשימה חלקית)
הנחיות כלליות
 1.1הסעיפים הבאים באים להוסיף או להשלים או להדגיש את האמור במספר סעיפים מתוך
מסמכי המכרז לגבי פעולות שבאחריות הקבלן ושעל הקבלן לבצע ושאין עבורן סעיף מפורש
למדידה לתשלום בכתב הכמויות (רשימה חלקית בלבד)  -ושהתמורה עבורם כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תימדד בנפרד לתשלום.
 1.2על הקבלן לכלול בהצעתו את התמורה הנדרשת עבור כל האמור בסעיפים הבאים.
 1.3לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות בגין הקשיים ,המגבלות וההוצאות שיושתו על הקבלן
בסעיפים הבאים.

.2

בנוסף לאמור ביתר סעיפי המכרז ,התחייבויות הקבלן כוללות בין היתר:
 2.1שטחי התארגנות ומערך משרדים עבור עצמו ועבור הניהול ,הבקרה והפיקוח :המזמין
מאתר מקום למיקום משרדי הקבלן אולם אין הדבר גורע מהקבלן להיות אחראי לאיתור,
הכנת והקמת שטחי ההתארגנות לכל צרכיו העצמיים כולל עבור מערך בקרת האיכות
מטעמו וכן ,גם מערך משרדים עבור הניהול ,הבקרה והפיקוח למכרז זה (התמורה כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד)
 2.2יחד עם זאת ,מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל
הפרויקט ,לרשויות מוסמכות ולמשטרת ישראל וכי אין הדבר מחויב ששטחי ההתארגנות
שהוצעו על ידו יאושרו .ב מידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח
ההתארגנות ,יעשה הדבר על חשבון הקבלן.
 2.3תוך  14יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י מוריה ,ימציא הקבלן למנהל
הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר .התכנית תכלול סימון הגידור ,מקומות האחסון,
משרדי אתר ,דרכי נגישות ,שינוע לאתר וממנו ,חניה ,דרכים זמניות ,מילוי זמני וחפירות
זמניות ,נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו ותאורה.
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2.4
2.5

2.6

מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עלולים להיות מפוצלים ,בכל קטע של האתר ,שבו מבצע
הקבלן עבודה ,יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.
מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית ההתארגנות ,ובלבד שאם חפץ
מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה כן בתוך  15ימים מיום שמסר לו הקבלן את
התכנית .על מוריה ו/או על מנהל הפרויקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות
ממתן האישור.
מ ודגש ,כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשויות ולפעול על פי דרישותיהן
ככל שתהיינה.

.3

הוצאת היתרי חפירה ורישיונות על שמו
כל הכרוך בתכנון ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים והקמתם לשלבי הביצוע ,היתרי חפירה,
תכנון דרכי גישה זמניים ,תכנון חניות זמניות ,הסדרי בטיחות ונגישות לכלל משתמשי הדרך ,כולל
הנגשת נכים וביצוע לפי התכנון המאושר.

.4

תיעוד
 4.1מודגש בזה כי הקבלן נדרש לביצוע מדידות תיעוד ובקרה על עבודותיו במהלך העבודות
בשלבים שונים ,בקטעים קצרים ,לפני כיסוי העבודות ,לא תוכר כל טענה של הקבלן על
ריבוי מדידות נדרשות לצורך בקרה ואישור שלב להמשך ביצוע.
לא תאושר לקבלן המשך ביצוע עבודה ללא העברת מדידה מפורטת של הביצוע על רקע
התכנון ואישור צוותי בקרת האיכות והמפקח להמשך.
על המדידות להיות על רקע התכנון באופן שיאפשר הבנה מהירה ופשוטה של הביצוע ביחס
לתכנון לרבות ציון מפורט של הסטיות אם ישנן.
 4.2ביצוע תיעוד מפורט של מצב האתר והמחוברים הצמודים והגובלים באתר (תיעוד מקדים,
תיעוד שוטף במהלך העבודות ותיעוד בסיומן) ,ותיעוד מצב צנרת ביוב (וניקוז תת
קרקעיים .התיעוד יבוצע בצילומי סטילס וצילומי וידיאו .כולל עריכה ,הדפסה.
 4.3באחריות הקבלן לצלם את כל קטעי העבודות ,הצנרת (תשתיות רטובות ו/או תשתיות
לכבלים חשמל ,תאורה ,תקשורת ,בזק ,רמזורים ,בקרה וכו') ו/או הנחת כבלים בתעלות
ללא צנרת וכו' ,לפני כיסוי ו/או יציקה ,ולהגיש קובץ תמונות למפקח לפני יציקה או כיסוי.
הקובץ יהיה על בסיס  EXCELויכלול את פרטי מועד הביצוע ,תחום הביצוע לפי מספרי
חתך ציר רכבת וחתימת מודד מוסמך מטעם הקבלן .

.5

תאומים
תאום עם כל גורמי התשתית וסיורים עם כל המפקחים מטעם גורמי התשתית.

.6

לוחות זמנים
הכנת לוחות זמנים מפורטים ע"י מומחה להכנת לוחות זמנים ,כולל עדכון ותחזוקה שוטפת,
שבועית של לוחות הזמנים ,כולל הצגת ומסירת לוחות הזמנים למזמין וכולל כל השינויים
הנדרשים לקבלת אישור המזמין ללוחות הזמנים המפורטים לביצוע העבודה ובמהלכה.
הכול כמפורט בנספח .9
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.7

כללי
 7.1הצגת ואישור צוות הפרויקט מטעמו.
 7.2התארגנות למוכנות לכניסה לעבודה מיד בתום תקופת ההתארגנות.
 7.3הסדרת (אספקת ,התקנת ,תחזוקת ,פינוי) שירותים לעובדי הקבלן בסמיכות לכל מקום בו
יבוצעו עבודות.
 7.4אספקה ומסירת דוגמאות לבדיקה למנהל הפרויקט של דוגמאות אבן ריצופים ,מעקות
ואלמנטים של ריהוט רחוב נוספים המיועדת לשימוש בפרויקט.
 7.5ספריית מסמכים :הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא
בהתאם לסעיפי החוזה וכן מסמכים שהמציאה לו מוריה והורתה לו על שמירתם.
 7.6דיווח לרשויות המוסמכות על העבודות ושמות אנשי המפתח  :באחריות הקבלן לדאוג
לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע
לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד הכלכלה .באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך
ולרשום את מינויו במשרד הכלכלה .הקבלן ימציא את רישום מנהל העבודה לידי מנהל
הפרויקט מיד עם רישומו .באחריות הקבלן לדאוג לדווח למוקד העירייה (טל'  )106על
תחילת העבודה וכמו כן על שמו של מנהל העבודה שיהיה איש קשר זמין במכשיר סלולארי
במשך  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
 7.7תדרוך צוות הקבלן :הקבלן מתחייב להנחות את מהנדס האתר ,את מנהל הביצוע ,את
האחראי לביצוע השלד ,את מנהל העבודה הראשי ,האחראי על הבטיחות ואת מנהלי
העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין.
 7.8העברת חומר הנדסי/טכני :הקבלן אחראי להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי
שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים העוסקים בביצוע העבודה ,לרבות קבלני המשנה
מטעמו .כמו כן ,מתחייב הקבלן ,כי במידה שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר
ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים המועסקים באתר ע"י מוריה וע"י הרשויות השונות
ועובדיהם.
 7.9בקרת איכות עצמית  :הקבלן אחראי ,באמצעות מערך בקרת איכות מטעמו ,המבוצע
בהתקשרות הקבלן עם חברת חיצונית  -לבדוק באופן שוטף (לפי פרוגרמה מאושרת ע"י
המזמין לבקרת האיכות העצמית) מתקנים ,מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר,
וכן לבקר ,לבדוק ,לנטר ולתקן ככל שיידרש את שיטות העבודה ואת הביצוע באתר שלו
ו/או של קבלני משנה מטעמו ,לשם אישורם או פתיחת אי התאמות והליך לתיקונם ו/או
פסילתם ובנייתם מחדש.
רשימת מטלות עיקריות לבקרת האיכות העצמית מצורפת בנספח מס'  ,7לרבות חתימה
בהיתר בניה כאחראי לביקורת.
מובהר כי המזמין יפעיל מערך הבטחת איכות מטעמו לבקר את מערך בקרת האיכות של
הקבלן.
 7.11תשלום אגרות פינוי ושפיכת חומר לסוגיו באתרים מורשים לפי סוג החומר המפונה.
 7.12תשלום לרשות העתיקות עבור פיקוח.
 7.13תשלום לחח"י עבור פיקוח צמוד.
 7.14תשלום לבזק וחברות התקשורת בגין פיקוח או בקרה ככל שיידרש.
 7.15הכנת תיק מסירת העבודה לפי נהלי העירייה ,ו/או תכנית אב לתחבורה ו/או חברת מוריה.
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7.16

7.17
7.18
7.19

חתימה על מסמכים :הקבלן אחראי לחתום ,לפי דרישת מוריה ,על אישור לפיו ביצע את
העבודות בהתאם לתכניות ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת
עליו לפי דין או נוהג ,לרבות חתימה כאחראי לביצוע.
מסירת העבודות לגורמים המוסמכים.
אחריות בתקופת הבדק.
הכנה ועריכה של תכניות עיצוב לעבודות שבוצעו במספר פורמטים שיידרשו ע"י הגופים
השונים (מתכננים ,עירייה ,תכ' אב לתחבורה וכו').

00.04

אתר שפיכה

.1

כל פסולת ,לסוגיה השונים ,תמויין ותסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה
המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ועיריית ירושלים.

.2

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל (לרבות אגרות) ,בחישוב
הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

.3

על הקבלן להגיש אישורי שפיכה לאתר פסולות ו/או לאתר סילוק עודפי עפר ,בהתאם לחומר
שהוצא מהאתר ,עם הגשת כל חשבון.

.4

מובהר בהתייחס לסעיף .19ד בחוזה ,כי אין מוריה חייבת לעשות שימוש בחומרים או במחצבים,
ואם תחליט שלא לעשות בהם שימוש ,על הקבלן יהיה לפנותם לאתר שפיכה מאושר.

00.05

עבודות לילה

.1

עבודות לילה יבוצעו ללא כל תוספת או שינוי במחירי היחידה.

.2

מובהר בזאת כי ככלל תנאי הרישיון וההיתרים מוגבלים לביצוע העבודה בשעות היום.

.3

במקרים מיוחדים בלבד בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות בטיחות מיוחדות,
להפרעות לתנועה ו/או למרקם החיים וכו' ,יוכל הקבלן או המזמין לבקש לבצע העבודות בעבודת
לילה וזאת בתנאי שיינתנו האישורים לכך מהגורמים הרלוונטיים.

.4

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בשעות מסוימות ועל הקבלן לתכנן ולארגן את
ביצוע העבודות לעמידה בלוח הזמנים בהתאם לאישורים שיינתנו ע"י הרשויות ,ורואים בנושא
זה סיכון אותו לקח הקבלן על עצמו ,ובמידת הצורך יתגבר את צוותי העבודה בכדי לעמוד בלוח
הזמנים .התשלום עבור תגבור כנ"ל כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות ולא תימדד
לתשלום בנפרד.

.5

עבודות לילה במידה ותאושרנה ,תהיינה מוגבלות בשעות והקבלן יצטרך לבצע העבודות בשלבים.

.6

ב מידה ולא יאושר לקבלן לבצע העבודות בעבודות לילה ,יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע העבודות
בשיטות שימזערו ההפרעות לציבור ושלא יהיה בהם שום שמץ של סיכון בטיחותי.

.7

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות לילה מטעמי בטיחות ,מגבלות בשטח ,הנחיות
העירייה ו/או המשטרה  ,הדבקת פיגור בביצוע ,מזעור הפרעות למבנים סמוכים (בי"ס ומוסדות
ציבור) וכו'.

.8

לביצוע עבודות לילה על הקבלן להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים ולתאורה זמנית על
חשבונו.
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.9

במקום שטרם ניתן היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקום שאינו מכוסה בתאורה הזמנית,
ידאג הקבלן לספק על חשבונו מערכת תאורה ניידת המספקת את צרכי העבודה והבטיחות
ותאושר ע"י מנהל הפרויקט.

00.06

עבודה במשמרות

.1

על הקבלן לקחת בחשבון כי לשם עמידה בלוח הזמנים הנדרש לביצוע העבודות ,ייתכן ויהיה עליו
לתכנן ולארגן את עבודתו במספר צוותים ובמשמרות.

.2

התשלום עבור עבודה במספר צוותים ובמשמרות (כולל עבודה במשמרות לילה) כלולה בתמורה
הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות ולא תימדד לתשלום בנפרד.

00.07

עבודות בשטחים מוגבלים

.1

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה ,במיוחד לאורך רחוב דב יוסף
ולאורך ציר מסילת הרכבת ,העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים.

.2

על הקבלן להביא בחשבון כי עבודות בסמוך למסילת הרכבת הכבדה ,יבוצעו תוך קיום דרישות
והנחיות הרכבת ועל הקבלן להביא בחשבון בהצעתו את יישום ההנחיות ,לרבות הצבת תצפיתן
במידת הצורך.

.3

על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם ,כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש.

.4

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה ועבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעויות
הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות .לא יינתן בשל כך שום פיצוי
ועבודה בשטחים מוגבלים לא תימדד לתשלום בנפרד.

00.08
.1

עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן בזמן הביצוע
על הקבלן לתכנן ,לארגן ולתאם עבודותיו ,כך שיתבצעו בהתאם ללוח הזמנים המאושר ,תוך כדי
כך שהקבלן מאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודת קבלנים
אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודת הקבלן.
על הקבלן מוטלת האחריות לתזמון עבודותיו עם העבודות המשלימות של גורמי התשתית ועם
הגורמים השונים והרשויות המתאימות ועם קבלנים שונים העובדים או שיעבדו באתר .מובהר
בזאת ,כי על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון עבודותיו ולוח זמנים את האפשרות של עיכובים בביצוע
עבודות משלימות ע"י אחרים או עקב אילוצים חיצוניים או אחרים ,הנחיות המשטרה וגופי בטחון
וחירום וכו' .לא תוכר תביעה של הקבלן להארכת לוחות זמנים או לפיצוי עקב עיכובים כאלו.

00.09
.1

הוראות והנחיות כלליות
עבודות גילוי ,תמיכה ,שמירה ו/או העתקה זמנית של כבלי חשמל ,בזק ,תקשורת ,תאורה,
פיקוד/בקרת רמזורים ,וכו' וקווי תשתיות רטובות (מים ,ביוב ,ניקוז) וכו' כל התשתיות ומבנים
ככל שיידרש בתוואי העבודות
 1.1במידת הצורך ,לפי הנחיית ניהול הפרויקט ו/או בעל התשתית ובתאום מלא אתם ובמידת
הצורך גם בפיקוחם בנוסף לפיקוח ע"י המפקח ,תבוצענה עבודות גילוי ,חשיפה מלאה ו/או
חלקית ,תימוך ותלייה ושמירה על תשתיות ומבנים ,ו/או עבודות העתקה והתקנה זמנית

.2
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.2

ו/או סופית של התשתיות .ביצוע עבודות מעין אלו ובסביבת תשתיות ומבנים יעשה ע"י
הקבלן ושלוחיו תוך נקיטת הסדרי בטיחות מבוקרים (ע"י הקבלן) בעת עבודות מתחת ,ליד
ו/או בסביבתן של תשתיות אלו.
 1.2עבודות אלו אפשר שתתבצענה בכמה אופנים (ובנוכחות מפקח מטעם בעל התשתית).
 1.2.1עבודות חפירה זהירה ,גילוי התשתיות למיניהן (כבלי החשמל ,תקשורת ,פיקוד,
קווי מים/ביוב ,ניקוז וכו' כל סוגי התשתיות) ,איגודם במידת האפשר אך רק
בהנחיית מהנדס חשמל ,נציגי חברת החשמל ויועץ בטיחות בלבד ,ובכפוף לאישור
ולפי הנחיות בעל התשתית ,קשירתם ,תמיכתם ותלייתם בצד החפירה או תלייתם
תוך כדי תימוכם במקומם הקיים מעל החפירה.
 1.2.2העתקה זמנית של התשתיות לתעלה חלופית לתוואי שיקבע באתר ע"י המפקח.
 1.2.3העתקה זמנית עילית של התשתיות לתשתית על קרקעית זמנית ,כפי שייקבע ע"י
המתכננים ,גורמי התשתיות ומנהל הפרויקט.
 1.2.4עבודות ניתוק וחיבור בתיאום וע"י הגורם המוסמך לפי קביעת בעל התשתית.
 1.2.5הכל ,רק בתאום ובאישור בעל התשתית ומנהל הפרויקט.
 1.3עבור ביצוע עבודה זו ישולם לקבלן ,באם יידרש ואם לא נאמר בפירוש בתאור ,שכלול
במחירי היחידה.
ארכיאולוגיה
 2.1ידוע לקבלן שהעבודה תבוצע בפיקוחם של נציגי רשות העתיקות.
 2.2במידה ובמהלך העבודות יתגלו עתיקות ויהיה צורך בבירור לגבי ממצאים ארכיאולוגיים,
ו/או במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע בורות או חתכי בדיקה ארכיאולוגיים או
ביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיים וכו' ,הקבלן עלול להידרש לסירוגין להפסיק עבודותיו
בקטע מסוים בו יבקשו הארכיאולוגים לברר לגבי הממצאים .במקרה כזה עליו לאפשר
לארכיאולוגים לנקות ,לברר ולתעד את הממצאים ובמידת הצורך ,לפי הנחיית מנהל
הפרויקט ,לסייע לארכיאולוגים בעבודתם בתוך תחום הסדרי התנועה לביצוע של עבודות
הקבלן ,לספק ציוד וכלים ברג'י לסייע לעבודות החפירות הארכיאולוגיות.
 2.3לא תשולם תוספת איזו שהיא עבור הקשיים או הפסקות עבודה בגינם ועל הקבלן לכלול
במחירי הצעתו את כל התמורה הדרושה לו להתארגנות ולביצוע העבודה בתנאים שתוארו
לעיל.
 2.4המזמין רשאי להזמין מהקבלן תכנון ,אישור וביצוע הסדרי תנועה חריגים לטובת עבודות
רשות העתיקות בתוך אזור העבודות ,גם במקטע שאינו בתכנית העבודה המאושרת.
במקרה כזה העבודות תשולמנה בנפרד כחריג ,עפ"י מדידה בפועל של אמצעי הבטיחות
שיותקנו ועפ"י משך הזמן בו יופעלו.
 2.5בהעדר מחיר יתומחר הסעיף עפ"י מחירונים מקובלים בענף ובהעדרם עפ"י ניתוח מחיר
בכפוף לאישור מנה"פ .במקרה והוזמנו עבודות נוספות הקבלן יפעל במהירות לביצוען.
עיכוב בביצוע עבודות אלו שיגרום לעיכוב בעבודות הקבלן יחשב כעיכוב באחריות הקבלן
על כל המשמעויות הנגזרות מכך.
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.3

.4

.5

.6

חומר מקורצף
חומר מקורצף הינו רכוש המזמין ,במידה והמזמין ידרוש ,יעביר הקבלן את החומר הנ"ל למקום
שיורה המפקח (מחיר ההובלה כלול במחירי היחידה) .למרות האמור בסעיף זה ,באפשרות המזמין
להורות לקבלן על פינוי החומר למקום שפך מאושר ,וזאת על חשבון הקבלן.
ניטור ופעולות מתקנות למניעת מפגעי רעש ,אבק ,זיהום הסביבה ,מפגעי רטט
הקבלן אחראי לתכנון ,לאישור ולביצוע הניטור אחר עצמות הרעש שמחוללת עבודתו ,למעקב
שוטף אחר התוצאות ולתכנון ,אישור וביצוע כל הכרוך ביישום הפעולות המתקנות ככל שיידרשו
לעמידה בחוקים ,בדרישות התקנים והתקנות הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה (היבטי מניעת
מפגעי רעש מעבר לתחום המורשה ומניעה כנ"ל של מפגעי רעש מעבר למשכי הזמן המורשים,
מניעת מפגעי אבק ,מניעת מפגעים מזיהום מנוזלים (סולר ,ביוב ,נוזלים מזהמים אחרים) ,מניעת
זיהום אויר (מאבק ,מגזי פליטה מהציוד) .הקבלן יקח בחשבון מגבלות לביצוע עבודות הגורמות
לרטט בקרבת קווי חשמל מתח עליון במרחק של מינימום  10מ'.
מיגונים אקוסטיים
הקבלן אחראי לתכנון מפורט ,לאישור ולביצוע של כל המיגונים האקוסטיים ככל שיידרשו לביצוע
העבודות במימשק עם מבנים ומתקנים שבהם ישנה אוכלוסיה העלולה להיות בעלת רגישות
מוגברת לרעש כגון בתי הורים/אבות ,גני הילדים ,כיתות לימוד ,מעבדות ,מרפאות ,קרבה
למגורים וכו'.
טיפול בחומרים מסוכנים
הקבלן באמצעות יועץ איכות הסביבה מטעמו ישלב ב QMP-הליכים לצורך ניטור ,בקרה ופיקוח
למניעת זיהום הסביבה מחומרים מסוכנים ו/או נוזלים מזהמים ולטיפול בסביבה במקרה של
אירוע זיהום .תהליכים אלו יעמדו בדרישות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים .צוות בקרת
האיכות בניהול יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של כל עבודות ההתקנה מבחינת
חומרים מסוכנים ואדמות ו/או נוזלים מזהמים ופעולות הדרושות לצורך סילוקם של אלו ,טיפול
בהם והשלכתם כראוי.

עבודות משלימות ,עבודות עזר ,תכנון תאום ואישורים
00.10
פרק זה יעסוק בעבודות משלימות ,עבודות עזר ,עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן ועל חשבונו,
הכלולות במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות:
.1

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט ,תיאום ,אישור וביצוע של
עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ,ושיש צורך לתכננם על-ידי מתכננים
מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות ,עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות
העיקריות.

.2

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד ,אלא אם ישנו סעיף תשלום ברור בכתב הכמויות
והתשלום עבור עבודות אלו כלול במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות ולא ישולם על כך בנפרד.

.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור ובנוסף לאמור בשאר סעיפי המכרז ,מובהר בזה כי בין היתר מדובר,
בעבודות הבאות:
 3.1הסדרי תנועה לשלבי ביצוע ,דרכי גישה ,גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות ומאחזי
יד ,רמפות זמניות ומשטחי עבודה זמניים ,תאורה זמנית :,הקבלן הוא האחראי לתכנון,
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3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
00.11
.1

תיאום ,אישור וביצוע הסדרי התנועה לשלבי הביצוע ,בתאום עם המזמין ובכפוף להנחיות
העירייה ,המשטרה והגורמים המוסמכים ,מנהל הפרויקט ,התושבים ,הסוחרים,
המינהלים הקהילתיים וכו'  -כולל לקבלת כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות.
ניהול ותכנון הסדרי התנועה והאחריות לקבלת האישורים הנדרשים
דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות/חציבות :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור וביצוע תמיכות
זמניות ככל שיידרש ,לאלמנטי מבנה או לקרקע ,לשם ביצוע חפירת תוואי הנחת קווי
המתח העליון והמתח הגבוה ,מחפורות (בורות ,תעלות) על-יד כבישים ו/או על-יד צינורות
ומערכות תת-קרקעיות ו/או על יד עמודים שונים ו/או על יד מבנים או חלקי מבנים שונים.
הסדרי בטיחות באתר :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור וביצוע הסדרי הבטיחות באתר
לרבות מעקות הולכי רגל ,שילטי הכוונה ,גדרות וכו' ככל שיידרש (גם אם אלו אינם
מופיעים בתכניות הסדרי תנועה).
מערכי פלטות וקורות גישור זמניות :הקבלן אחראי לתכנון פלטות וקורות פלדה ו/או
פלטות וקורת פלדה ו/או בטון מזוין ,כולל מעקות ,לכיסוי זמני של בורות ,תעלות ולגישור
זמני שיאפשר מעבר כלל משתמשי הדרך מעל החפירים ולאופן התקנת מערכי הגישור
הזמני ולשינועם לפי הצורך .הקבלן אחראי לתכנון ,אישור וביצוע מערכי הגישור כך
שיתאימו לעומסים והכוחות הדינמיים שיופעלו עליהם ע"י כלי הרכב.
כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים ,בטיפול להשגת האישורים
והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל ,חלות על הקבלן ,ולא ישולם לו על כך בנפרד.
על הקבלן לקחת בחשבון כי יונחה מעת לעת על הצבת גידור זמני בכל גובה שיידרש ומכל
סוג שהוא באתר ,בהתאם להנחיות המפקח ו/או יועץ הבטיחות .אספקתם הגדרות ,הצבתן,
אחזקתן ופינוין תהיה על חשבון הקבלן.
כל העבודות לעיל לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה השונים.

עבודות יומיות (רג'י)
כללי
סעיף זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה
בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא
לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלים וכו'.
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת
עצמו .שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת
אחריות לפי חוזה זה.
התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל" בהנחה של  15%ללא
כל תוספות ו/או מקדמים שונים ,לרבות אלו המופיעים במחירון "דקל" ובהתאם למפורט בחוזה
הקבלני של חברת מוריה.
המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין
של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.
אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם יעילים בהתאם לנדרש,
לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו ,וכל
ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.
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.2

.3

.4

חלוקה לסוגים
החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים .המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי
הסיוג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל .בהתאם לסעיפי מחירון "דקל".
מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י
המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:
 2.1שכר יסוד ,כולל כל התוספות.
 2.2כל ההיטלים ,המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.
 2.3הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
 2.4זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.
 2.5דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו).
 2.6הוצאות הקשורות בהשגחה ,ניהול העבודה ,הרישום ואחסנה.
 2.7הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
 2.8רווחי הקבלן.
יום עבודה נחשב  9שעות עבודה בפועל באתר העבודה.
מחירים לעבודות ציוד מכאני  -בתנאי רג'י
 3.1הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל" ,במהדורה המתאימה
למדד החוזה.
המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל ,אחזקת ציוד ,הובלתו
ממקום העבודה והחזרתו ,ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו.
 3.2התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה ,בטלה ו/או הוספה
כל שהיא.
 3.3יום עבודה נחשב  9שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.
כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.
תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י
 4.1לפרק עבודות הרג'י בכוח אדם וציוד מכני ,מוקצב סכום הנקוב בכתב הכמויות ,ללא כתב
כמויות מפורט ולא כולל מע"מ.
 4.2התשלום לעבודות הרג'י עבור כח אדם יהיה בהתאם למחירון "דקל" במהדורה המתאימה
למדד החוזה ,בהנחה של  15%וכמפורט בחוזה קבלנים של חברת מוריה וללא כל תוספת
ו/או מקדמים למחירים הנקובים במחירון דקל.

00.12

בטיחות וגהות

.1

כללי
ראה נספח  11בטיחות.

.2

עבודה בסמיכות למערכות תשתית קיימות עיליות ותת קרקעיות
 2.1מערכות התשתית התת-קרקעיות הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד
והסימון בתכניות הוא סכמתי ואינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום
המערכות.
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 2.2מודגש בזה כי המידע לגבי התשתיות המופיע בתכניות השונות ,בתכניות תאום התשתיות
ובתכניות גורמי התשתיות הוא חלקי בלבד ומבוסס על מידע חלקי כפי שהיה מצוי בידי
גורמי התשתית וכי סימון מיקומו (ועומק במידה ומצויין) בתכניות הוא סכמתי בלבד
ובפועל המיקום והעומק עשויים להיות שונים.
גם המידע המסומן בתכניות לגבי סידור התשתיות במרחב העבודה וסוגי התשתיות הוא
סכמתי וחלקי בלבד ובפועל המיקום והעומק ופרטי התשתיות עלולים להיות שונים
ועלולות להתגלות במהלך העבודה תשתיות נוספות שלא היו ידועות בעת הכנת המכרז.
מאחר והמידע לגבי התשתיות הקיימות הינו חלקי ולא מדויק ,הרי המידע שנאסף הוא
כמידע סכמתי אך לא מחייב את המזמין.
במידה ויימסרו לקבלן תכניות לביצוע עבודות תשתיות ,התוואי המתוכנן של התשתיות
השונות ועומק התשתיות המתוכנן הינם מנחים בלבד ועלולים להשתנות ,בהוראת מנהל
הפרויקט.
 2.3בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וחציבה ,עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות
השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד ,וזאת באמצעות תאום וסיורים עם הגורמים השונים
והמפקחים מטעמם ,חפירות גישוש וכיו"ב ,ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות.
 2.4במידה ויהיה צורך ו/או במידה ויורה מנהל הפרויקט על ביצוע חפירות גישוש.
 2.5מובהר ומודגש בזאת כי במקרה כאמור החפירות תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט וכן
בנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית.
 2.6בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל ,בזק ,תאורה,
רמזורים ,כבלים ,מים ,ביוב ,ניקוז וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית ,בעבודת
ידיים לפי הצורך ,תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים.
 3.7בכל מקרה של חפירות /חציבות על יד צנרת ו/או כבלים ו/או תשתיות קיימות כנ"ל ,או
ביצוע קידוחים סמוכים לנ"ל ,תהיה העבודה בנוכחות מנהל הפרויקט ,מפקח רשות
העתיקות ומפקח מטעם הרשות האחראית לקווים אלה.
 2.8הזמנת המפקחים הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו אלא אם יש סעיף מפורש
לכך בכתב הכמויות.
 2.9בכל מקרה שתפגע תשתית (צנרת ,שוחות ,פילרים ,כבלים ,עמודים ,מתקנים ,וכו') תת
קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ,ידאג הקבלן מיידית לידע
את מנהל הפרויקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן
מיידי ,או ינחו א ת הקבלן ויפקחו על ביצוע התיקון ע"י הקבלן ,במידה והקבלן יקבל
הרשאה לכך מגורמי התשתית.
 2.10הקבלן יישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל
ואחריות זו תהא בלעדית.
.3

טיפול במתקנים עיליים ותחתיים
 3.1הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר
על גבי תכניות ועל גבי קרקע ,ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.
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3.2

3.3
3.4
3.5

ל א יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים ,ללא נוכחות מטעם בעל
המתקן התת-קרקעי ,ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור
מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.
ה קבלן בלבד ,יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים ,לקבלת
אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה.
כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל ,כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות
הנ"ל ,יתוקן על חשבון הקבלן.
היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו ,מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו,
עליו להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן\.

.4

עבודה בסמוך לקירות ו/או מרתפים של מבנים קיימים
 4.1העבודות כרוכות בחפירות /חציבות וביצוע מרכיבי העבודה השונים בצמוד לקירות ו/או
מרתפים של מבנים קיימים.
 4.2על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידות שבכתב הכמויות את הצורך בחפירות זהירות
בעבודות ידיים בכל הממשקים עם הקירות התומכים ו/או עמודי תאורה/חשמל/שילוט
קיימים ו/או המבנים ו/או המרתפים ועבודה זהירה לבל יפגעו איטומים קיימים ו/או
קירות הבניינים.
 4.3לא תשולם תוספת עבור עבודות זהירות אלו.

.5

עבודה בממשק עם רחוב פעיל
 5.1רחוב פעיל  -עבודה בממשק עם תנועה של כלי רכב ,רכבי שירות וחירום ,דיירים ,עסקים
וסוחרים ,קבלנים אחרים ,עבודה בשלבים ובהפסקות.
 5.2עבודה בממשק עם תלמידי בית ספר אורט פלך בנים ובית הספר הדו לשוני ,גני ילדים
ומתנ"סים ומשתמשי תחבורה ציבורית לאורך דב יוסף.
 5.3בפרויקט זה תבוצענה העבודות בסמיכות לתנועה ,לפעילות עירונית ולמגורי תושבים
לאורך כביש קיים ,לאורך מדרכות ובממשק עם מוסדות ומבני מגורים.
 5.4בפרויקט או במהלך העבודות ,ללא קשר לפרויקט ,יש לאפשר עבודות של קבלנים מטעם
גורמי תשתית שונים או גורמים שונים.
 5.5באזורים בהם יהיה טיפול במערכות אחרות ע"י קבלנים מטעם גורמי תשתית אחרים ,או
קבלנים אחרים ,יתכן וניתן יהיה להמשיך בעבודה רק כשיושלם הטפול במערכות הנ"ל או
כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.
 5.6כל העבודות בפרויקט זה יהיו מותנות בתיאום ואישור העבודות עם מגוון גורמים מאשרים
ועם הציבור.
 5.7התחשבות זו בצרכי הציבור ובעבודות קבלנים אחרים היא תנאי הכרחי לביצוע העבודות.
 5.8אופן ביצוע העבודות ,שלביות העבודות והיקף הביצוע יכול להשתנות וסביר שישתנה מעת
לעת עקב אילוצים הקשורים בעבודה בממשק עם המרקם העירוני ו/או אילוצים שונים
אחרים.
 5.9מובהר בזה שבמהלך ביצוע העבודות ישנה סבירות לכך כי בהתאם להנחיות המשטרה
והגורמים המאשרים האחרים ו/או עקב תיאומים עם גורמים שונים ,המזמין ובאמצעות
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5.10
5.11
5.12
5.13

מנהל הפרויקט ,רשאים לדרוש מהקבלן ביצוע קטעי עבודה לא רציפים בהתאם למגבלות
תכנון ,בטיחות ,או אילוצים אחרים בשטח.
הקבלן עלול להידרש לשינויים בארגון העבודות ,להפסקות עבודה לשינוי סדרים הנוגעים
לאופן ביצוע העבודה ,לשעות העבודה ,למועדי ביצוע העבודות בעבודות יום או לילה ,וכו'.
סדר ביצוע העבודה יקבע בכפוף לשיקולים אורבניים ,שיקולי עירייה ,שיקולים מנהליים,
הנדסיים ,תחבורתיים ,קהילתיים ,סוחרים ודיירים.
פיצול העבודות לא ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה או תוספת כספית כלשהי ורואים את
הקבלן כמי שכלל בתמורה הכוללת שדרש בהצעתו את התמורה עבור האמור לעיל.
קשיים צפויים כאלו הם חלק בלתי נפרד מאופן ביצוע העבודות בפרויקט זה .לא תשולם
לקבלן שום תוספת בגין קשיים אלו .רואים הקבלן כמי שלקח בחשבון ותמחר והעריך את
עלות הקשיים הנ"ל וכי כלל את סכום הפיצוי עבור כל הקשיים הנ"ל ,בתמורה הכוללת
שדרש בהצעתו שבכתב הכמויות.

.6

עבודה בביבים  /שוחות בקרה
במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים ,מבלי לפגוע בהוראות
כל דין ,על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל
אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
 6.1לפני כניסה לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן.
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר
כראוי בעזרת מאווררים מכאניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן
בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה ,רק לנושאי מסכות גז.
 6.2מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,למשך  24שעות לפחות לפי הכללים הבאים:
 6.2.1לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני
התאים הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים.
 6.2.2לחבור אל ביב קיים  -המכסים משני צידי נקודת החיבור.
 6.2.3לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה,
המוכן ומיומן להגיש עזרה במקרה הצורך ,ובהתאם לחוק ולתכניות הבטיחות.
 6.2.4הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי
מחליקות ,ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל ,אשר קצהו החופשי יחזיק
האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
 6.2.5הנכנס לשוחת הבקרה שעומקה מעל  3.0מטר ישא מסכת גז מתאימה.
 6.2.6העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי
הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
 6.2.7הקבלן יגדר ,ישלט ויסמן בצורה בולטת את אזור התא בו הוסר המכסה.

00.13

הסדרי תנועה לביצוע העבודה

.1

כללי
כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן יהיו כלולות במחיר ההקצב החודשי של הסדרי תנועה
בזמן ביצוע ולא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד למעט תשלום עבור שוטרים.
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.2

הסדרי תנועה ובטיחות
פרק זה יפרט את הערכות הקבלן להסדרי תנועה ובטיחות זמניים ,דרכי גישה ועבודות שונות
להסדרים לשלבי הביצוע.
 2.1הקבלן הוא האחראי הבלעדי לתכנון ,תאום ,אישור וביצוע כל הסדרי התנועה והבטיחות
לכל שלבי הביצוע אשר יקבעו על ידו ,כולל כל העבודות הנלוות הנדרשות ,ככל שיידרש
לביצוע העבודה.
 2.2הקבלן ,באמצעות מהנדס תנועה מטעמו ,שיופעל על חשבון הקבלן ,ע"י הקבלן ובאחריות
הקבלן ,לתכנן ולאשר את הסדרי התנועה הדרושים לעבודה.
 2.3הקבלן ,באמצעות מהנדס בטיחות מטעמו ,שיופעל על חשבון הקבלן ,ע"י הקבלן ובאחריות
הקבלן ,יתכנן ויאשר את הסדרי ונהלי הבטיחות הדרושים לעבודה.
 2.4הקבלן באמצעות מהנדסים מורשים במקצועות השונים-מטעמו ,שיופעלו על חשבון הקבלן
ובאחריות הקבלן ,יתכנן ,יאשר ויבצע את כל העבודות הנלוות הדרושות לצורך ביצוע
העבודות ,כגון דרכים זמניות ,שינוי מדרכות ,איי תנועה ,אזורים שונים למיסעות ,שינויי
מיסעות למדרכות ,איי תנועה וכו' ,פירוקים והתאמות זמניות ,עבודות שונות הדרושות
להעברת משתמשי הדרך ,תאורה זמנית ,תכנון טפסות ותימוכים זמניים וכו'.
 2.5תכנון ,אישור וביצוע אספקת והצבת שילוט ,גידור ותמרור זמני הנדרש כנ"ל ,וכל אמצעי
הבטיחות בהתאם לתוכניות המאושרות ,בעת הביצוע וביצוע כל העבודות הנוספות
הנדרשות לצורך הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע.
 2.6העבודה תבוצע על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות המעודכנות להצבת
תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות.
 2.7הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר יינתנו ע"י משטרת ישראל ועיריית
ירושלים לפני תחילת ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן לאישור הגורמים ,יכולים לחול
שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות כלשהן ,לפני תחילת ביצוע העבודה
ובמהלכה ,ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן ,לאשר ולבצע עדכונים בתכניות ובאופן
יישומן בשטח -בהתאמה.
 2.8למכרז מצורפות תכניות (טיוטה) רעיוניות המציגות הסדרי תנועה עקרוניים .תכניות אלו
אינן מחייבות את הקבלן או מזמין העבודה אך הקבלן רשאי לעשות בהן שימוש.
 2.9תכניות הסדרי התנועה הזמניים לביצוע יוכנו ע"י הקבלן בעזרת מהנדס תנועה מטעם
הקבלן שיופעל ע"י הקבלן ובאחריותו ,תוך תאום עם הרשויות ,המשטרה ,נציגי התושבים,
מנהל הפרויקט ,ויוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות
המוסמכות.
 2.10התכניות יעודכנו מעת לעת ע"י מהנדס התנועה מטעם הקבלן ובהנחיית הקבלן ,לפי
דרישות המשטרה ו/או הרשויות המוסמכות ו/או המנהל .עקב ממשק הפרויקט עם 2
פרויקטים מתוכננים יתכן ויידרש הקבלן לעדכן את תכניות הסדרי תנועה.
 2.11הקבלן יבדוק ,יעדכן ,ישנה במידת הצורך (בכפוף להנחיות ולסיכומים עם הגורמים
המאשרים) וישלים את תכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע לפרטיהם ובלבד שתכניות
אלו יאושרו ע"י כל הגורמים הנדרשים וע"י המזמין.
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2.12

2.13

2.14
2.15
2.16

אביזרי בטיחות והתקני בטיחות ,אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש
יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה
ובטיחות להצבה בדרך ,בהוצאתה המעודכנת .ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבין-
משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים ,יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקנים
שקיבלו את האישור האמור.
עבודות הסדרי התנועה והבטיחות הזמניים כוללים בין השאר אספקה ,התקנה ,שינוע
והעברתם לכל מקום ובכל כמות בשלבי העבודה השונים ותחזוקה שוטפת של כל אביזרי
הסדרי התנועה לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 ,שעות ביממה ,וכולל
בין היתר:
 2.13.1גידור בסטנדרט לפי דרישות המפרט העירוני בגובה  2.0מ' בגדרות תעשייתיות
כדוגמת גדרות "יהודה"" ,אאוטדור" ו/או שווה ערך ,כולל גם גידור בטיחות ככל
שיידרש ,גדרות רשת ,גדרות איסכורית ,גדרות ומחיצות הפרדה בין מתחמי
העבודה ,בין אזורי מיסעה ,בין מעברי הולכי הרגל ,כולל שלטי זהירות והכוונה
ע"ג הגדרות.
 2.13.2מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים.
 2.13.3מעברים בטוחים להולכי רגל.
 2.13.4גשרונים להולכי רגל (הכוללים פלטות ,מעקות ומסעדי יד בכניסות לבתים
ולעסקים ,לאורך הרחובות ובכל מקום שיידרש).
 2.13.5גשרונים מריילסים ,פלטות פלדה ו/או מקורות פלדה ,פלטות בטון מזוין ומעקות
למעבר רכב והולכי רגל.
 2.13.6השילוט ,התמרור ,אביזרי והתקני הבטיחות השונים בכלל זה שילוט
הכוונה/הוריה/אזהרה להולכי רגל עפ"י דרישת יועץ הבטיחות ו/או מנהל
הפרויקט.
 2.13.7בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרורים נוספים ( )+10%להחלפת
התמרורים שבשימוש או שיידרש בנוסף.
 2.13.8כל עבודות הצביעה והמחיקה כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או
על פי דרישת הרשויות הסדרי התנועה בעבודות בכבישים.
 2.13.9עגלות חץ תקניות (ביום ובלילה) ,לוח נייד מהבהב.
 2.13.10צביעה והעלמות צבע זמניים כולל חספוס .חידוש צבע בכבישים בכל גבולות
המכרז באופן שוטף ,לרבות אזורים אשר הקבלן יבצע בהם עבודות והינם כלולים
בגבולות המכרז.
 2.13.11התקנת והעתקת תמרורים ,אביזרי השילוט ,אביזרי הבטיחות וכדומה.
הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה והבטיחות לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו
על ידי הקבלן ,על חשבונו ובאחריותו.
כל התכנון ,התיאום ,האישורים הדרושים מהרשויות ,קבלת רישיונות העבודה מהרשויות
המתאימות ,ייעשו ביוזמתו ,באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן.
לא תשולם תוספת מכל סוג שהיא עבור עבודות תכנון וביצוע הסדרי תנועה לשלבי ביצוע
אלה או עבור שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע ,או עבור התארכות משך הביצוע.
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21
.3

במידת הצורך ,על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא
יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה .תאורה זמנית תתוכנן במקרים הבאים:
באזורים מיוחדים כגון :צמתים ,באתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה המופסקת
מאיזו סיבה שהיא במהלך העבודות .יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח שיש להגן
על משתמשי הדרך מפניו לפי הצורך על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי ההנחיות.
על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת
התנועה בזמן עבודתו בשטח .עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט
ובהנחיות מנהל הפרויקט( ,כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש ,מעקה בטיחות פגום
וכד') יופחת מחשבון הקבלן בהתאם ללוח הניכויים שיורה המנהל עבור כל אביזר פגום
ו/או חסר ליום.
המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס התנועה האחראי לתכנון הסדרי
התנועה הזמניים ואישורו כי המותקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות .היה
והמותקן לא קיבל את אישור המתכנן רשאי המזמין להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר
(בסעיף זה" :הקבלן האחר") על חשבון הקבלן כולל כל התקורות הנלוות.
 2.19.1החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל הפרויקט ,ללא כל זכות ערעור של הקבלן.
 2.19.2התשלום לקבלן האחר (שיופעל לצורך התשלום בלבד כקבלן משנה של הקבלן) לפי
סכום התמורה כפי שסוכם בין המזמין והקבלן האחר יקוזז מחשבונות שוטפים
של הקבלן.
 2.19.3למען הסר הספק יובהר ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת
של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות .
מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית
שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,או אם הקבלן לא תאם
מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.
עבור ביצוע אספלט ,אבני שפה זמניות ואבני בלימה  -ישולם לקבלן בנפרד.

הכוונת התנועה ,שוטרים בשכר  ,פקחים/סדרנים בשכר
 3.1היה ונדרשה עפ"י דרישות המשטרה ו/או העירייה ו/או מנהל הפרויקט ,הכוונת התנועה
ע"י שוטרים בשכר ו/או פקחים/סדרנים בשכר ו/או נדרשה נוכחות שוטרים  /פקחים /
סדרנים לצורך ביצוע העבודות ,על הקבלן לדאוג לנוכחותם של השוטרים  /פקחים /
סדרנים.
 3.2נדרשה הפעלת שוטרים או פקחים/סדרנים בשכר  -עבודה זו תשולם ישירות למשטרת
ישראל ע"י המזמין ,אולם האחריות לתיאום והזמנת השוטרים והפקחים/סדרנים חלה על
הקבלן .הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה ,תקורה או תשלום נוסף בשל כך.
 3.3על הקבלן להציב ,על חשבונו ,מכווני תנועה עם שילוט ,דגלי אזהרה ומכשירי קשר תקינים
בכלל זה אמצעי טעינה/סוללות ואביזרים וכל הנדרש לפעולתם התקינה של המכשירים
בכל מהלך העבודות ,בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו/או המפקח או כעזרה לעבודתם של
השוטרים/מפקחים/סדרנים בשכר ,בכל מקרה שיידרש.
 3.4היה ותוכננה עבודה בה נדרשת הפעלת שוטרים/פקחים/סדרנים ,ומסיבה כלשהי לא הגיעו
שוטרים/פקחים/סדרנים ולא ניתן היה לבצע העבודה ,לא ישולם לקבלן פיצוי כלשהו או
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3.5

3.6

תשלום בטלה וכו' ,מאחר והאחריות לתאום והזמנת השוטרים  /פקחים  /סדרנים חלה על
הקבלן.
הקבלן ימלא את כל הוראות המשטרה ,העירייה וכל גוף מוסמך –בתאום עם מנהל
הפרויקט כולל הוראות על הגבלת או הגדלת שטחי העבודה ,הגבלת ימי השבוע ושעות
העבודה ו/או תגבור והגדלת שעות העבודה כולל ביצוע עבודות לילה או עבודה במשמרת
שניה במידה ויאושרו.
היתרי עבודה:
 3.6.1הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הדרישות הרשומות בהיתרי העבודה.
 3.6.2היתר העבודה יימצא באתר ,יכלול את סוג העבודה ,מיקום מדויק ומס' התרשים/
תכנית הסדר התנועה ויהיה קריא ,ברור ומקורי.

00.14
.1

אתר העבודה
כללי
 1.1כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן שאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב
הכמויות ,לא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות
 1.2מסמכי הבניה
מסמכי הבניה המלאים ,כולל גירסה דיגיטלית ,יהיו זמינים בכל עת לנוחות שימוש של
מנהל הפרויקט במשרדו של הקבלן באתר.

.2

קבלת השטח ע"י הקבלן
בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים
הבאים:
 2.1הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח ,שימושי הדרך (להולכי רגל ,לרכב ,לחניה,
לפריקה וטעינה ,לרכבי שירותים מוניציפאליים ,לגישות לרכבי חירום ובטחון) וכל
הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו ,לרבות שטחי התארגנות ,דרכי גישה,
תשתיות שונות ומטרדים ,גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.
 2.2חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו .וכי כלל את כל העלויות
המשתמעות מכך במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

.3

צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום
 3.1הקבלן יעסיק באתר בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים.
 3.2עותק של רישיונות בתוקף של בעלי המקצוע ובכלל זה של מהנדס הביצוע ,מנהל העבודה,
אחראי הבטיחות והמודד המוסמך יועברו לידי מנהל הפרויקט לפני תחילת העבודות
לצורך אישורם ע"י מנהל הפרויקט.
 3.3מנהל פרויקט מטעם הקבלן:
 3.3.1מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.
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3.4

3.5

 3.3.2על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להימצא באתר באופן מתמיד ורצוף ,במשך כל
תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט
מטעם המזמין.
 3.3.3מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה אחראי על יישום כל הנדרש מהקבלן בהיבטים
הניהוליים ,האירגוניים והביצועיים ,כולל טיפול בכל התיאומים ,האישורים,
התשלומים והפעילויות הנדרשות ובכל המימשקים כולל טיפול מול המינהלות
המקומיות ,הקהילה והתושבים ,בתאום ובהנחיית ממוני קשרי הקהילה במוריה
ונציגי העיריה והרשויות הרלוונטיים ,כולל ניהול והפעלת כל מערך הבטיחות
והגיהות ,ניהול ,מעקב ודיווח על לוחות הזמנים ,מערך בקרת האיכות של הקבלן,
מערך בקרת הדיווחים ,התיעוד ,המדידות ,ניהול ומסמכים ,מערך השמירה על
איכות הסביבה ,וכן כל הדרישות הנוספות ומחוייבויות הקבלן כמפורט בכל
מסמכי המכרז.
מהנדס הביצוע מטעם הקבלן
 3.4.1מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה המהנדס האחראי על הביצוע באתר.
 3.4.2על מהנדס הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל
תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.
 3.4.3הקבלן ,באמצעות מהנדס הביצוע מטעם הקבלן ,ישמש כ"אחראי על הביצוע" ,על
פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום ,בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך
שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.
 3.4.4הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מהנדסי ביצוע רשויים למקצועות השונים,
ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע העבודות לפי חוקי התכנון והבניה.
מנהל עבודה ראשי ,מנהלי עבודה מוסמכים נוספים לפי הצורך ו"אחראי בטיחות"
 3.5.1מנהל העבודה הראשי וכן כל מנהל עבודה אחר שיעבוד באתר חייבים להיות
מוסמכי משרד התעשייה והמסחר( /משרד הכלכלה כיום) (ו/או גוף הסמכה
מנדטורי אחר במדינה) ובעלי תעודות וניסיון מספיק (של  5שנים לפחות) בביצוע
עבודות מהסוג הנדרש בחוזה.
 3.5.2הקבלן חייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך באתר בכל משמרת עבודה.
 3.5.3אם העבודה מתנהלת בכמה משמרות ,יום ולילה וכו' ומנהל עבודה אחד אינו יכול
להיות נוכח באתר במשך כל שעות העבודה ,כדבר שבשגרה ,אזי חובה על הקבלן
למנות מנהלי עבודה מוסמכים נוספים ,בעלי ניסיון (לכל אחד מהם בנפרד) של 5
שנים לפחות ,במספר ככל שיידרש ,כדי להבטיח שבכל משמרת ובכל עת בה
מתנהלת עבודה ,יהיה באתר מנהל עבודה מוסמך ,מדווח שמית לאגף הפיקוח על
העבודה במשרד הכלכלה/תמ"ת ולכל הגורמים ככל שנדרש ,כולל דיווח בכתב
למפקח העבודה האזורי ומאושר ע"י כל הגורמים הנדרשים .אחד ממנהלי העבודה
יהיה מנהל עבודה ראשי.
 3.5.4על הקבלן להודיע לגורמים המאשרים כגון אגף הפיקוח על העבודה במשרד
הכלכלה/המסחר והתעשייה על מינויו של מנהל העבודה הראשי ועל מינוי מנהלי
העבודה הנוספים לעבודה במשמרות האחרות.
 3.5.5העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט.
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3.6

3.7

 3.5.6העברת העתק מההודעה לרשויות המוסמכות לידי המפקח ,היא תנאי לעבודה
באתר.
 3.5.7מנהל עבודה חייב להיות נוכח באתר העבודה בכל זמן בו מתקיימת בו עבודה
בהנהלתו הישירה והמתמדת (הנ"ל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
 3.5.8בפרויקט זה ימונה "אחראי בטיחות" לכל משמרת עבודה.
 3.5.9כל מנהל עבודה במשמרת כלשהי ,רצוי שיהיה בעל הסמכה כ"אחראי בטיחות",
אחרת על הקבלן לצוות לעבודה באתר ,לכל משמרת שבה מנהל העבודה אינו
מוסמך לשמש ב"אחראי בטיחות" ,אחראי בטיחות מוסמך אחר ,בנוסף.
 3.5.10מנהל העבודה הראשי ומנהלי העבודה האחרים במשמרות האחרות יכולים לשמש
גם כ"אחראי בטיחות" באתר במידה והוסמכו לכך כדין ,ובתחום הסמכתם בלבד.
 3.5.11היה ומנהל עבודה אינו מוסמך כ"אחראי בטיחות" או תחום הסמכתו אינו מכסה
את כל תחום ההסמכה הנדרש מ"אחראי הבטיחות" בהתאם לסוג העבודות
שיתבצעו באתר ,הקבלן ימנה "אחראי בטיחות" אחרים ,נוספים ,ככל הנדרש ,כך
שבכל משמרת עבודה יהיה באתר "אחראי בטיחות" מתאים לסוג העבודות של
הפרויקט.
 3.5.12לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע ,אלא אך ורק באישור מנהל
הפרויקט.
ממונה בטיחות וגיהות
 3.6.1הקבלן ימנה ויציב באתר ממונה בטיחות בעבודה ,אדם מוסמך ובעל ניסיון מוכח
של  10שנים לפחות בביצוע עבודות מסוג הנדרש בהסכם ,שיהא ממונה על
הבטיחות והגיהות באתר ואשר עבר קורס בטיחות וגיהות במקום הסמכה מאושר
ע"י משרד העבודה ו/או משרד המסחר והתעשייה ו/או החברה הלאומית לדרכים
בישראל בע"מ.
 3.6.2ממונה בטיחות וגיהות זה יוביל ויטפל את נושאי הבטיחות והגיהות (כולל נושאי
הגיינה ובריאות) בנוסף למנהל העבודה הראשי (גם אם זה האחרון הוא אחראי
הבטיחות).
 3.6.3ממונה בטיחות וגהות יכין תכנית בטיחות מקיפה בהתאם לדרישות והוראות
בטיחות של הרשויות המוסמכות ולהעביר לאישור מנה"פ.
 3.6.4ממונה הבטיחות יערוך ביקורים תדירים באתר העבודה ויעביר דוחות בקרה על
מצב הבטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה לצוות הפרויקט ולמזמין העבודה.
צוות בקרת איכות לבקרת איכות עצמית של עבודות הקבלן
על הקבלן להעסיק על חשבונו ,באופן שוטף ,צוות בקרת איכות כמפורט בנספח שיהיה
נוכח כל העת באתר העבודות ,ינהל ויפעיל את כל מערך בקרת האיכות העצמית.
מהנדס בקרת האיכות יהיה אחראי על הביקורת בתחום הביצוע ויחתום במסמכים
הנדרשים.
מודגש כי על בקרי האיכות להיות נוכחים בכל עת בו מבוצעות עבודות באתר לרבות עבודות
לילה ,עבודות במשמרות וכו'.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

.4

יועץ סביבה
הקבלן נדרש להפעיל יועץ/ת איכות סביבה לתכנון ,יעוץ ובקרת איכות עצמית ולליווי שוטף
של הפרויקט בנושאי איכות הסביבה.
אגרונום
הקבלן יעסיק על חשבונו ,אגרונום מוסמך ומאושר ע"י שפע :לליווי עבודות עקירת
והעתקת עצים ,ליווי השתילה ,הקליטה והטיפול השוטף עד למסירה לעיריה.
יועץ לוחות זמנים
יועץ לוחות זמנים נדרש להיות מהנדס תעשיה וניהול  /מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 10
שנים לפחות בניהול לוחות זמנים בתחום התשתיות והבינוי.
יועץ אקוסטיקה
 3.11.1הקבלן יעסיק לביצוע העבודה יועץ אקוסטיקה מוסמך ובעל ניסיון מוכח של 10
שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בהסכם .שמו של יועץ אקוסטיקה
ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט
זה ,תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.
 3.11.2יועץ האקוסטיקה יבקר לפחות פעם ביום/לילה באתר העבודה ויוציא דו"חות
והנחיות בכתב לכל ביקור ובתוך  24שעות או מיידית במקרים של הפרות במידת
הרעש מעבר למותר כמתואר בנספח הסביבתי.
 3.11.3לא יוחלף יועץ האקוסטיקה במשך תקופת הביצוע ,אלא אך ורק באישור המפקח.
אחראי איכות סביבה
הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה ,מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון של  5שנים
לפחות  -שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי בינו לבין מנהל הפרויקט וגורמי
הרגולציה השונים ,לתאם את עבודות היועצים /מומחים סביבתיים כגון היועץ האקוסטי,
היועץ לאיכות מים ,המומחה לקרקעות מזוהמות ואחרים מטעם הקבלן בהתאם לצורך,
לפקח על מילוי דרישות כל דין  ,לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות ,להתריע בדבר אי
התאמות  ,להדריך עובדים ולהגביר מודעותם לשמירה קפדנית על הדרישות הסביבתיות
השונות ,לרכז ולתעד רשומות ,לחקור תאונות בעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ על
צעדים למניעת הישנותם.
בקר חשמל
הקבלן יעסיק לביצוע העבודה בקר חשמל בעל הסמכה כמהנדס חשמל רשוי ,בעל ניסיון
של  10שנים לפחות .בקר החשמל יהיה מאושר על ידי חח"י לליווי ופיקוח על עבודות מתח
עליון .שמו של בקר החשמל ,פרטי כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש
והעסקתו באתר תהיה כפופה להסכמת המפקח מראש ולאישור חח"י .הבקר ילווה את
העבודות ליווי שוטף.

ישיבות עבודות שוטפות
 4.1תתקיימנה ישיבות שוטפות כל שבוע לצורך תאום העבודות ,בהשתתפות מנהל הפרויקט
ו/או המפקח ,ומי שיקבע מטעם מוריה ,ובהשתתפות המהנדס האחראי מטעם הקבלן וכל
צוות הביצוע המפורט לעיל.
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4.2

4.3
4.4

על הקבלן להזמין לישיבות אלה ,לפי הוראת מנהל הפרויקט ,קבלני משנה וספקי הציוד
ו/או המוצרים ,ואחרים ,אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום ותזמון פעילויות
הייצור ,האספקה והביצוע ,ולהבטחת הבטיחות.
לכל ישיבת תאום יוזמנו גם יועץ הבטיחות ,אחראי הבטחת איכות ,יועץ לו"ז ,אלא אם
קיבלו שחרור מראש מהמפקח.
הקבלן ,קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני
ומינהלי ,מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות ,במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על
ידי מנהל הפרויקט.

.5

קבלני משנה
 5.1במידה והקבלן יבקש להעסיק בפרויקט קבלני משנה עליו להציג את סווג הקבלן המוצע,
צוות הקבלן וניסיונו בעבודות הרלוונטיות לאישור הנהלת הפרויקט וצוות הבטחת האיכות
של הפרויקט.
 5.2לא תאושר העסקת קבלני משנה ללא אישור מראש של מזמין העבודה.

.6

מערכי מבני שדה /משרדים וציוד באתר
 6.1מערך התארגנות ומשרדים :כל שטח התארגנות ומשרדים /מבנים לכל פרויקט ,יכלול כל
הנדרש לשטח התארגנות לקבלן  ,מערכי משרדים ומבנים כולל חדר אוכל ,שירותים,
מקלחות ,עזרה ראשונה וכו' לקבלן וצוותו (כולל לבקרת האיכות העצמית של הקבלן).
 6.2בכפוף לקבלת האישורים המתאימים שבאחריות הקבלן ,הקבלן יקבל לרשותו שטח
התארגנות.
עבור כל מערך משרדים יסופקו המבנים היבילים עם מס' החדרים ,הזיווד/ציוד ,חיבורי
מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,טלפון ,תקשורת ,אינטרנט וכו' קומפלט ,כמתואר בהמשך עבור
משרדי האתר .כמו כן יותקנו דרכי הגישה ,גידור היקפי ושער/ים ,חניות ,תאורה בהתאמה.
 6.3תכולת העבודה ,אחריות ופעילות הקבלן כוללת כל הנדרש עבור אספקת ,התקנת,
תחזוקת ,ניוד ופינוי שטחי התארגנות ומערכי המשרדים וההגיינה.
כולל :תאום ,תכנון ,איתור ,טיפול בקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים ,תשלום כל
האגרות ,היטלים ,מיסים ,תשלומים הנדרשים ,כולל בין היתר עבור המקרקעין ,עבור
חיבורי חשמל ,מים ,ביוב וניקוז ,טלפון/תקשורת.
כולל תשתיות ,הסדרת שירותים ,תאורה וחניות.
כולל אספקת ,הקמת ,זיווד ,תחזוקת ופינוי מבנים יבילים זמניים  -על כל תכולתם וציודם
לפי המפורט בהמשך המפרט הטכני.
כולל עבודות מכינות ,גידור ,עבודות עפר ,אספלטים ,תשתיות וכל הנדרש.
כולל חדר אוכל והתקני רחצה והגיינה (כיורים ,סבון ,מגבות נייר ,פחי אשפה וכו' בצמוד
לחדר האוכל ,וכן חדרי שירותים ,ומקלחון).
כולל ניקיון שוטף של האתר/אתרים ,פינוי פסולת ,גידור שטחי ההתארגנות /משרדים/
מערך המשרדים ,שמירה ,וכן כל עלויות השינוע משטח/שטחי ההתארגנות לאתר /אתרים,
פירוק ופינוי וכיוצא באלה.
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6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

מערך משרדים (אחד מתוך מערכת המשרדים המפורטים בסעיף  )5.1עבור מנהל הפרויקט
יהיה בן  2חדרים וחדר ישיבות בשטח של  30מ"ר לפחות ,ממוזגי אויר ,שיהיו מתאימים
כל אחד ,בין היתר לעבודה משרדית( ,זאת בנוסף למשרדים ולשטחי ההתארגנות הדרושים
לקבלן שאינם מפורטים כאן) משרדי הקבלן ימוקם בסמיכות למשרד מנהל הפרויקט,
בתנאי שהם יהוו יחידות משרדיות נפרדות לחלוטין.
על הקבלן להכשיר בצמוד למבני הבקרה וניהול הפרויקט משטח חניה לחניית עשרה ()10
כלי רכב לפחות ,לשימוש נציגי המזמין ,מנהל הפרויקט ,המפקח ,והמתכננים.
המבנים הנ"ל והחניות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מ-
 15ימים קלנדאריים ,ממועד ממתן צו התחלת העבודה.
למבנים תהא אספקת חשמל ,מיזוג אויר ,טלפון ,פקס' ,אינטרנט ,מים והם יחוברו למערכת
ביוב וניקוז עירונית.
המבנים יכללו:
 6.8.1שטח :כל מערך יהיה בשטח נטו שלא יקטן על  40מ"ר
 6.8.2כל מבנה יכלול מטבחון ,חדר שירותים ננעל ,שיכלול אסלות וכיור לשימושם
הבלעדי של בעל החדר ואורחיו.
 6.8.3כל חדר יכלול חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.
 6.8.4על דלתות המשרדים יקבעו שלטים המתארים את יעוד החדרים.
 6.8.5כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר .במקרה של מבנה יביל יוכנס
בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה .החדרים ירוצפו במרצפות טרצו 20/20
ס"מ או יחופו בשטיחי .P.V.C
6.8.6
6.8.7

בכל חדר יהיה מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור ,קירור וחימום לכל חדר בהספק
של  2כ"ס לפחות.
בכל מבנה יהיה ריהוט וציוד תקין ,באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו,
אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:
 2 6.8.7.1שולחנות משרדיים במידות  180/70ס"מ כולל מגירות.
 6.8.7.2שולחן ישיבות ל –  8אנשים.
 12 6.8.7.3כסאות לשימושים המשרדיים.
 2 6.8.7.4ארונות פח עם אמצעי נעילה ,לשמירת תיקים ,עם אמצעי נעילה.
 6.8.7.5לוחות עץ מוקצעים ,קבועים על גבי קירות החדרים לתליית תכניות.
 6.8.7.6ציוד משרדי הכולל :סרגל קנה מידה ,מחשבון כיס ,שדכן עם סיכות,
מחורר ,מספריים ,אטבים ,מתקן עם סרט הדבקה ,עטים ,עפרונות,
קלסרים ותיקי קרטון ,בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.
 6.8.7.7טלפון קבוע למשרד מנהל הפרויקט.
 6.8.7.8מכונת צילום צבעונית משולבת פקס סורק ומדפסת קבועה למשרד מנהל
הפרויקט.
 6.8.7.9במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על הקבלן
לספק למנהל הפרויקט טלפון נייד.
 6.8.7.10על הקבלן לספק ולהתקין שתי תחנות עבודה ניידות (מחשב נייד) וציוד
היקפי לשימושם הבלעדי של משתמשי החדרים.
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הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן:
תחנת עבודה (מחשב) מפרט טכני כדלקמן:
הרכיב

מפרט

מארז

ATX Midi/mini Tower case

מעבד

 Intel 17 2GHZומעלה

לוח אם

Intel DH61SA, 1 GHZ

זיכרון במהירות המתאימה

8GB DDR3 1333 MHZ

( DISCסוג )SATA

500 GB 7200 RPM

כונן ( DVD/RWצורב)

X24

בקר מסך

על לוח האם

כרטיס רשת

10/100 Ethernet

מקלדת תואמת WINDOWS

+

כרטיס קול  +רמקולים

+

עכבר

אופטי

סורק שולחני

Epson V10/100

מדפסת  40דף לדקה

סמסונג SCX-3405F

מסך

"SANSUNG LED 18.5

אל פסק ()UPS

 On-Lineהספק 057 VA

תוכנה :עבור כל התוכנות צ"ל רישיון בודד ,מקורי בגרסה אחרונה בשוק.
הרכיב

מפרט

תוכנה

5.8.8

5.8.9

מערכת הפעלה

 Windows proבגרסה האחרונה

אנטי וירוס

N0D32

שליטה

Pc Anywhere

ניהול פרויקטים

 2010 MS projectומעלה

ניהול משרד

2013 MS office

קו גישה לאינטרנט מהיר  +תיבת דוא"ל .רוחב פס של  100מגה לפחות  +חיבור
לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט .שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל
תקופת הביצוע.
המחשב מצויד בתוכנת מניפה לכתבי כמויות ומחירים ובתוכנת מייקרוסופט
פרוג'קט ללוחות זמנים .המחשב יחובר לקו טלפון כך שניתן יהיה לשלוח לאתר
וממנו דואר אלקטרוני ויכלול חיבור לאינטרנט מהיר כך שיאפשר התחברות לאתר
.E-PROJET
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5.9

 5.8.10הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים ,שתכלול
נקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר ,בכמות ובהספק
שיאפשרו שימוש נאות ויעיל .המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד
בממסר פחת.
 5.8.11הוצאות אספקה ,התקנה ,הפעלה ,תחזוקה וניקיון שוטפים ויומיומיים של
המשרדים על כל מרכיביהם וציודם לרבות כל מתקני החשמל ,לרבות תשלום
ההוצאות בגין החלפת מנורות שרופות ,תשלום עבור צריכת החשמל ,טלפון והמים
 חלות על הקבלן .הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף ויומיומי.הקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף ,היום-יומי של המבנה ,חדריו ,השירותים,
הכיורים ,החניה וכל הקשור למבנה ולסביבתו.
 5.8.12במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר ,אחריות הקבלן ועל חשבונו למלא
את החסר כפי שמופיע בסעיף זה מבני שדה.
מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים
 5.9.1הקבלן יבנה על חשבונו ,במקום אחר בתחום האתר ,מחסן מתאים לאחסנת
חומרים ,כלים ומכשירים אחרים ,לצורך ביצוע העבודות .על הקבלן לאפשר גישה
חופשית להולכי רגל ולרכב ,לכל אורך תקופת הביצוע ,לשטח המיועד לבניית
המחסנים והמשרדים הנ"ל.
 5.9.2מחסנים ושירותים מינימאליים של הקבלן שיש להקים בתחום האתר:
 5.9.2.1מחסן לצמנט  -מוגן בהחלט בפני רטיבות.
 5.9.2.2אצטבאות מעץ למוטות הזיון.
 5.9.2.3מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה
העובדים ישירות עבור מוריה.
 5.9.2.4חדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מים קרים/חמים ,כיור רחצה וציוד
היגיינה.
 5.9.2.5שירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוני ,זאת בנוסף לשרותים כימיים
ניידים שיותקנו במספר מקומות באתר לפי התאום ואישור גורמי איכות
הסביבה והעיריה.
 5.9.2.6מקלחון עם חיבור לביוב העירוני.
 5.9.2.7במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים
הארעיים שהקים בכללותם ,לרבות חיבורם למערכות העירוניות ,מים,
ביוב ,ניקוז ,חשמל ,טלפון וכו',כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם
להוראת מנהל הפרויקט .התמורה עבור עבודות אלו כלולה במחירי
היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.
 5.9.2.8עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה ,יפנה ,יפרק או יהרוס הקבלן על
חשבונו ,את מבני צוות ניהול הפרויקט (באם יורשה לכך) ואת מבני
הקבלן על ציודם ,את המחסן ,את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר
אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה .הקבלן יחזיר את מצב השטח
לקדמותו .כל הציוד שנרכש או סופק עבור מנהל הפרויקט לצורך ביצוע
הפרויקט יוחזר לקבלן.
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.6

שילוט עבודה
 6.1בהיעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט ,הקבלן יכין ,יציב ויתחזק על חשבונו למשך כל
תקופת ביצוע העבודה ארבעה ( )4שלטי תדמית בהתאם לפירוט בפרק  70במפרט המיוחד.
 6.2הקבלן אחראי ליציבותם של השלטים ולעמידותם בכל תקן או תקנה .מהנדס מטעם הקבלן
יאשר את התקנתם ויבדוק את תקינותם בכל עת שיידרש .הוראותיו ואישורו יירשמו ביומן
העבודה של האתר.
 6.3הכיתוב יהיה על פי הוראות המפרט העירוני ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט ויכלול גם את
סמלי הלוגו של מוריה ,משרד התחבורה ,עיריית ירושלים וגורמים נוספים לפי הנחיית
מנהל הפרויקט ,בצבעים הטבעיים ושם הגורם לידו.
6.4

סוג מחזיר אור יהיה מסוג יהלום .DG -

6.5

העתקת השלטים ,במידה ותידרש ,תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ועד לשלוש העברות של
כל או חלק מהשלטים.
תשלום עבור העברות נוספות מעבר לשלש ( )3העברות נוספות לכל שלט ,תעשנה בהתאם
לחוזה.
לא ישולם לקבלן בנפרד עבור השלטים ואספקתם ,התקנתם ,תחזוקתם ,העתקתם במידת
הצורך כולל פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה ,כלולה במחירי העבודות שבכתב
הכמויות ולא תשולם בנפרד.

6.6
6.7

.7

אספקת מים וחשמל ,חיבורי ביוב ,ניקוז ,טלפון/תקשורת
 7.1על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל ,לחיבורי ביוב וניקוז ,לחיבורי טלפון וכו' ולצורכי
עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות ,כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור למקרה של
הפסקות חשמל ,צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.
 7.2על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים עם
חב' החשמל לישראל ,העירייה ,הגיחון וגורמי התשתית ולקבל את אישורם בכתב ,תוך
תאום עם מנהל הפרויקט.
 7.3כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או
כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים לתקשורת ,ביוב ולניקוז
 -יחולו על הקבלן.

.8

ביטוח המתקנים ציוד ,חומרים
 8.1על הקבלן לבטח את המתקנים ,הציוד והחמרים למשך כל תקופת הפרויקט.
 8.2הקבלן מתחייב לספק מתקנים ,ציוד וחמרים חליפיים לאלתר במקרה של גניבה או אובדן
של מתקנים ,ציוד ו/או החמרים או חלקם.
 8.3על הפריטים החלופיים המסופקים ,להיות מתאימים לנדרש לביצוע העבודה.
 8.4לא ישולם על הפריטים אלו בנפרד .הקבלן יכלול במחירי היחידות שבכתב הכמויות את
תקורותיו עבור ביטוח העבודה ואספקת פריטים חלופיים.
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.9

תאורה ,שמירה ואחזקת האתר
בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי יתקין ,ויתחזק על חשבונו תאורה,
יקיים שמירה ,ויבצע כל עבודות האחזקה השוטפת בשטח ההתארגנות ובאתר העבודה בהתאם
להנחיות מנהל הפרויקט ,בקשר לביצוע העבודה.

.10

השארת המשרד לרבות הציוד באתר
הקבלן מתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון סופי,
כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור בכתב ממנהל הפרויקט.

.11

ניקיון השטח במהלך ובגמר העבודה
מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה:
 11.1הקבלן אחראי על הניקיון השוטף היום-יומי של אתר העבודה ,לרבות המדרכות והכבישים
הסמוכים ,בכל משך זמן ביצוע העבודה.
 11.2ניקיון זה יכלול פינוי כל עודפי עפר ו/או חומרים ,כל פסולת בנין מצטברת ,כל פסולת,
שיירים ועודפי חומרים אחרים וכן טיאטוא יום -יומי של אתר העבודות ע"י מטאטא מיכני
ופינוי הפסולת.
 11.3הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות.
 11.4מנהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לזמן על תגבור ניקוי אתר העבודה ,לרבות המדרכות
והכבישים הסמוכים.
 11.5האחריות למציאת מקום שפיכה מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת ,העודפים
והשיירים ,חלה על הקבלן ועל חשבונו.
 11.6בסיום העבודות יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים,
המשרדים ,המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ,ויישר
את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.
 11.7לחילופין יוכל המזמין ,אם יבחר בכך ,להורות לקבלן על השארת כל הציוד והמשרדים
בשלמותם לרבות כל ההכנות שבוצעו ע"י הקבלן בשטח ההתארגנות כולו לרבות מתחם
המחנה כולו הגידור ומערכות התאורה והשערים הכל באופן מושלם .עבור השארת כל
המערך ישלם המזמין לקבלן סכום של .₪ 30000
 11.8במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט ,ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שנתן
לו מנהל הפרויקט ,רשאי המזמין לבצע הניקיון הנדרש באמצעות אחרים ,וכל ההוצאות
הישירות והעקיפות בנדון תקוזזנה מהחשבונות השוטפים של הקבלן.

.12

הכללה ב"מחירי היחידות"
עבור כל המתואר לעיל ב"אתר העבודה" לא ישולם בנפרד והתמורה כלולה במחירי היחידות
השונים שבכתב הכמויות .כל ציוד שסופק ע"י הקבלן יישאר רכוש הקבלן .עם תום העבודה יוחזר
כל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן.
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מדידות ובקרת איכות
00.15
התמורה עבור כל הנדרש לאספקה ,התקנה וביצוע כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן
סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות ,כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויות ולא תימדד
ולא תשולם בנפרד.
 00.15.01מדידות
.1

כללי
1.1

על פי דרישתו ימסרו לקבלן עם תחילת העבודה (צו התחלת עבודה) רשימת נקודות הביסוס
הפלנימטרי (פוליגונים וערכיהם) ורשימת נקודות הביסוס האלטימטרי ( B.M.וערכיהם)
בתיק מדידות.

.2

.3

.4

1.2

על הקבלן לאשר בכתב את קבלת תיק המדידות הכולל את הנתונים הנ"ל ,לסמן את
הנקודות בשטח בכפוף לרשימה ,להכין "תחנות שליטה" מאובטחות שמהן ניתן כל פעם
לחדש את הסימונים או לבדוק את מצב העבודה.

1.3

חידוש נקודות שנהרסו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

בדיקת נתוני תיק המדידות
2.1

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ונקודות הפוליגון המסומנים בתכניות וכל
ערעור על הנתונים (פלנימטריה ואלטימטריה) ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום
מסירתם לקבלן.

2.2

טענות שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון.

תכנית מצב קיים ()As-Is
3.1

לפני ביצוע העבודות יועברו לקבלן תכניות הכוללות מדידת מצב קים.
הקבלן יבדוק את המצב הקיים בתכניות ויתייחס בתוך  10ימים במידה ולא יתייחס רואים
את הקבלן שהסכים לנתוני מצב הקיים בתכניות שהועברו אליו.
תחילת ביצוע עבודות על ידי הקבלן תחשב כאישור הקבלן לתוכניות מצב קיים שנמסרו לו.

3.2

הבדיקות ,המדידה ,העריכה והפקת התכניות של המדידות של המבוצע לפני ,במהלך
(יצורף לכל חשבון חלקי) ואחרי ביצוע העבודה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

מדידות לביצוע העבודה
4.1

לאחר קבלת המדידות (כולל איזון גבהי המצב הקיים או גבהי המצב שלאחר ניקוי השטח)
ואישורן ,יחשב הקבלן את מיקום ומפלסי נקודות העבודות המתוכננות בשלביהן ,יסמנן
בשטח  -בהתאם לחישוב -לפני תחילת עבודות העפר ,ויקבל עליהן את אישור מנהל
הפרויקט בכתב.
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4.2

אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה ,סטייה או אי
התאמה ,אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף ,ולשביעות רצונו של
המפקח.

4.3

אם כתוצאה משגיאה ,סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית ,יתקן
אותן הקבלן ללא תשלום לפי דרישת המפקח/מנה"פ ולשביעות רצונם.

4.4

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים .ולסמן בשטח את גבולותיהם .כל זאת יבוצע
תוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח/מנה"פ.

.5

4.5

הק בלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן בשטח,
יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן ,עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה
ע"י המפקח.

4.6

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים ,כדי לאפשר ביקורות על נכונות
העבודות ולאפשר שיחזור ,חידוש ו/או שינוי בסימון (להלן קו האבטחה) .קו האבטחה
יסומן בצד הציר ובמקביל לו ,במרחק שיקבע על ידי המפקח.

4.7

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה ,הן מבחינת
מרחקים והן מבחינת מספור היתדות .הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח שיטה שונה
לביקורת צירים ,שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב) .בכל מקרה,
אופן שיטת הביקורת לצירים יהיה טעון אישור המפקח.

4.8

את נקודות הסימון יש לסמן לפי תקנות המדידות.

4.9

יתדות יוכנסו לקרקע לעומק מתאים אשר יבטיח יציבותם .כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי
נמחק ובצורה ברורה.

מדידה וסימון של חתכי רוחב :
5.1

נוסף למדידות הנ"ל ,לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות ,יהיה הקבלן חייב למדוד
ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

5.2

המפקח רשאי לערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת המדידה
סופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל שהעבודה בוצעה
בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.

5.3

כל עבודות המדידה והסימון ,המוטלות על הקבלן ,תעשנה ע"י ,באחריות ובחתימת מודד
מוסמך.

5.4

התמורה עבור עבודת מדידה מכל סוג שהוא נכללת במחירי היחידה של פריטי התשלום
האחרים ולא ישולם עבורה בנפרד.

5.5

דרישה למדידת מצב קיים במקומות מסוימים יכולה לבוא גם ממנהל הפרויקט ו/או
המפקח תוך התקופה הנ"ל.

5.6

על הקבלן לבצע את המדידה בתאום עם מנהל הפרויקט ו/או המפקח.

5.7

אישר מנהל הפרויקט את מדידת הקבלן ,תשמש זו כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות
העפר ועבודות אספלט ומצעים במידת הצורך.
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.6

מדידות במהלך הביצוע
6.1

הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות.

6.2

הקבלן יגיש בהתאם לדרישת הפיקוח מדידות של העבודות שבוצעו על ידו.

6.3

בנוסף למדידות אלו ,יגיש הקבלן לבדיקת המפקח טבלת השוואה בין דרישות התכנון
והמדידה כפי שבוצעה בפועל.

6.4

העברת מדידה זו תהווה תנאי לאישור המשך הביצוע ותנאי לתשלום העבודה שבוצעה.

6.5

לכל חשבון חלקי יצורפו מדידות חתומות ע"י מודד מוסמך לכמויות פריטי התשלום
השונים המוגשים לתשלום.

6.6

התשלום עבור כל שירותי המדידות במהלך הביצוע כלול במחירי היחידות שבכתב הכמויות
ולא ישולם בנפרד.

.7

דרישות למדידות להבטחת טיב ביצוע בפרויקט
 7.1סימון ומדידות במהלך הביצוע ע"י מודד הקבלן
 7.1.1הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות.
 7.1.2מודגש כי מוטלת בזה חובה על הקבלן לסימון מתמיד של חתכים ונקודות בנוסף
לכך – הכל לפי דרישות המפרט מיוחד והמפרטים הכלליים לסוגי עבודות שונים.
בכל מקרה בעבודות עפר יסומנו נקודות בכל חתך לפחות בשלוש נקודות כלל קווי דיקור
וציר התוואי.
בעבודות סלילה ,אם אין הנחיות אחרות ,הסימון יבוצע לפחות כל  10מטר אורך התוואי
ולפחות בשלוש נקודות שלעיל ,אולם מרחק בין שתי נקודות ברוחב התוואי בכל מקרה לא
יעלה על  10מטר.
מרחקים בסימון עבודות סלילה בעקומות לא יעלו על  5מטר.
 7.2הגשת תוצאות המדידות ע"י מודד בקרת האיכות (הקבלן)
 7.2.1תוצאות המדידות לצורך בקרת האיכות תוגשנה ע"י מודד הקבלן בפורמט/ים
מיוחד/ים שיפרטו בנוהל בקרת איכות למדידות כחלק מתכנית בקרת האיכות.

.8

מדידות בקרה מטעם המזמין (מדידות הבטחת איכות)
בהתאם להחלטת ניהול הפרויקט/הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת האיכות (בנקודות
עצירה) תבוצענה מדידות הבטחת איכות ,אם לבקרה מדגמית ,ואו למדידות ובדיקות הבטחת
איכות של דיוק המדידות והעבודות שמבצע הקבלן .
הקבלן מחויב לשתף פעולה עם מודד הבקרה /הבטחת האיכות בברור דיוק המדידות והעבודות
שביצע ,לצרף את המודד המוסמך מטעמו לכל הבדיקות והבירורים הנדרשים ע"י מודד
הבקרה/הבטחת האיכות עד לברור סטיות במדידה ככל שיתגלו ועד להגעה להסכמה לגבי תוצאות
המדידה והצורך או אי הצורך בתיקון עבודות.
המדידות תבוצענה בשתי שיטות:
מדידת אימות:
א.

בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה וימדוד שטח ו/או מיקום אלמנט.
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ב.

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות (סטיות עומדות
בסטיות מותרות לפי מפרטים או תקנים) המדידות תועברנה להבטחת איכות.

ג.

בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד ה"א.

ד.

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד יינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות.

באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות ,אז תבוצע מדידה משותפת.
ה.
מדידה משותפת
א.

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן נקודות
מדידה ,כל מודד ישתמש בכלים משלו.

תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.
ב.
על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות בפרויקט .לא
תתקבלנה תביעות של הקבלן לתשלום ו/או לפיצוי בגין עיכובים כלשהם הקשורים לתאומים
ולביצוע מדידות הבקרה /הבטחת האיכות.
התמורה עבור כל הכרוך במדידות בקרה/הבטחת איכות כלולה במחירי היחידה ולא תהיה שום
מדידה של עיכובי זמן ו/או תשומות שיידרש הקבלן להשקיע ולא ישולם עבור כך שום תשלום
נפרד.
 00.15.02בקרת איכות ובדיקות מעבדה
.1

פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן.

.2

פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח  – 7בקרת איכות עצמית של
הקבלן ובסעיף  00.15.02להלן.

.3

מודגש בזה כי :
א.

המזמין יקבע את המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות בהתאם למפורט בחוזה.

ב.

תיעוד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת מערכת אינטרנטית שתקבע ע"י המזמין.

ג.

מנהל בקרת האיכות מחוייב לנוכחות קבועה באתר לניהול כל מערך בקרת האיכות ,לביצוע
בקרה שוטפת על העבודות ,הפעלת כל מערך בקרת האיכות העצמית ,כולל בין היתר ניהול
דיווחים ,מסמכים ותצורה וכו' ,פתיחת אי ההתאמות בביצוע ,מעקב לאחר טיפול באי
ההתאמות ,סגירת אי ההתאמות ( )NCRעד האחרונה שבהן ,מעקב שוטף וניהול טבלאות
מעקב לתוצאות הבדיקות השונות ,ניהול ביצוע בדיקות חוזרות עד להשגת יעד התוצאה
הטובה הנדרשת ,ניהול תיק בקרת האיכות וכו' כמפורט בנספח  8ולהלן.

ד.

תכנית בקרת איכות
מנהל בקרת האיכות יכין תכנית בקרת איכות ויגישה למנהל הבטחת איכות לאישור
במהלך תקופת ההתארגנות .דרישות לתכנית בקרת האיכות מפורטות מטה.
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.4

.5

ה.

אין לבצע כל פעילות ,אם ביום או בלילה ,ללא נוכחות בקרת האיכות באתר .עבודה
שבוצעה ללא נוכחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן ,לא תתקבל ולא ישולם
בעבורה.

ו.

עלות ביצוע בקרת האיכות ,כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה ,לרבות בדיקות
חוזרות ,יהיו על חשבון הקבלן.

ז.

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח
הזמנים על פי התקדמות העבודה ,ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי
המעבדה.

כוח האדם של מערכת בקרת האיכות:
היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן וייגזר
מכך ,אך בכל מקרה לא יפחת מהאמור בסעיף זה.
בצוות בקרת האיכות הנדרש בפרויקט זה יועסקו לכל הפחות:
א.

מנהל בקרת איכות (מב"א) במשרה מלאה.
מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום תשתיות ,או בטונים ,או עפר וסלילה
ובתנאי שהוא עומד בקריטריונים של נספח בקרת איכות (נספח ;)7

ב.

ממונה בקרת איכות (מבא"ת) בתחום תשתיות ,עפר וסלילה – משרה מלאה או בהתאם
להתמחות של מב"א;

ג.

מבא"ת בטונים – משרה מלאה או בהתאם להתמחות של מב"א;

ד.

מבא"ת עבודות תאורה ,חשמל ותקשורת – משרה מלאה;

ה.

מבא"ת גינון ,השקיה ופיתוח נופי – משרה חלקית;

ו.

בקרי שטח ,בכפוף לממוני בקרת האיכות התחומיים ,יעבדו בתחומי הבקרה השונים.

ז.

בקרי איכות נוספים ,שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת
בקרת האיכות.

ח.

בקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח בתחום
העבודות נשוא ההסכם וניסיון מקצועי מוכחים בתחום בקרת איכות ,כמפורט בנספח .7

ט.

מודד ראשי לבקרת איכות-מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא
הפרויקט כמפורט בנספח .7

י.

מודדים לבקרת איכות -כמפורט בנספח .7

יא.

היקפי משרות חלקיות יוגדרו ע"י הבטחת איכות/ניהול הפרויקט בהתאם לצורך בביצוע
בקרה באותם תחומים ובהתאם להתקדמות בביצוע עבודות.

מערכת אינטרנטית:
א.

צוות בקרת האיכות יקבלו הדרכה לשימוש במערכת הנ"ל בתחילת העבודה ובמשך העבודה
יוכלו לקבל תמיכה טכנית במערכת  -הכל על חשבון המזמין.
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ב.

צוות בקרת האיכות יידרש למילוי מסמכים שונים באופן ממוחשב (שימוש בתוכנת
 )OFFICEובטפסים שונים (בהתאם לסוג המערכת).

.6

.7

ג.

הנושא ידון בתחילת הפרויקט בישיבת איכות ,שבה יוגדרו המסמכים למילוי ידני (במחשב)
ולא במערכת.

ד.

רשימות תיוג מאושרות על ידי הבטחת האיכות במסגרת אישור תכנית בקרת האיכות,
ימסרו ע"י בקרת האיכות לאנשי התוכנה (מערכת אינטרנטית) לצורך הטמנתן לתוך
המערכת.

ה.

תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות (ארגנו במערכת אינטרנטית) תדון בישיבת איכות
בתחילת הפרויקט .באופן עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות
פיקוח עליון ,סיכומי מסירות ,מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות ועוד.

תכנית בקרת איכות.
דרישות לתכנית בקרת איכות – ראה בנספח .7
בנוסף לכך על תכנית בקרת האיכות לכלול:
א.

תיאור מפורט של כל שלבי ותהליכי בקרת האיכות (ראה גם פירוט מטה)

ב.

טפסים כלליים :ריכוזים מיניהם של בקרה מוקדמת ושוטפת ,ריכוז מעקב לאחר דוחות
פיקוח עליון ,דוגמת מעקב שכבות;

ג.

נהלי בקרת האיכות כוללים רשימות תיוג ומסמכים אחרים הרלוונטיים;

ד.

רשימת נקודות עצירה והבדיקה;

ה.

תכנית בדיקות מעבדה של בקרת האיכות לכול סוגי עבודות וחומרים והמחולקת לשלבי
הבקרה.

בקרה מוקדמת
 7.1ישיבות מוקדמות (ישיבות התנעה):
א.

על בקרת איכות לתאם ולנהל ישיבות מוקדמות (ישיבות התנעה) לכל סוגי העבודות
בפרויקט.

ב.

הישיבות יתואמו מראש ובכל מקרה לא פחות משבוע לפני תחילת עבודות בפועל .לישיבות
יזומנו נציגי מנה"פ ,מתכננים ,הבטחת איכות ,קבלן ראשי ,קבלני משנה ,ספקים ,מודד
ראשי ,נציג מעבדה – הכול בהתאם לסוג העבודה ודרישות מפרט המיוחד או מנה"פ/מנהל
ה"א/מתכננים.

ג.

מטרת הישיבות – להכיר תכניות ,פרטים ומפרט מיוחדים ואופן ביצוע עבודות ע"י קבלן
המבצע ,בירור וקבלת תשובות הקשורות לתכנון וביצוע.

ד.

עד מועד עריכת הישיבות ,על בקרת האיכות לאשר את קבלני המשנה וציודם ,ספקים
וחומרים הקשורים לעבודה .חובת בקרת האיכות להציג את האישורים הנ"ל בישיבה.
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 7.2קטעי ניסוי (קטעי הוכחת יכולת של הקבלן):
לכל סוג עבודה חדשה ולכל קבוצת ביצוע חדשה יבוצעו קטעי ניסוי (הוכחת יכולת של
א.
קבלן/קבוצה/צוות);
קטעי ניסוי יתועדו בטפסים מיוחדים ,בצירוף מדידות ,תעודות ,תמונות ומסמכים אחרים
ב.
רלוונטיים .טופס ייעודי לקטע ניסוי יוגש בתכנית בקרת האיכות;
על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו לתאם את מועד ביצוע קטעי הניסוי מראש ,כדי למנוע
ג.
מצבים של דחיות בשל אי זמינות מתכנן/נים רלוונטי/ים.
 7.3אישור ספקים וחומרים:

.8

א.

אישור ספקים יינתן רק לספקים העומדים בדרישות של מפרטי נתיבי ישראל.

ב.

אישור חומרים:
חומרי סלילה יענו לדרישות מפרטי נתיבי ישראל המתאימים ,דהיינו רק את חומרי סלילה
מאושרים ע"י נתיבי ישראל יאושרו לשימוש בפרויקט.
שימוש בחומרים מגריסה מיקומית כפוף לאישור מנה"פ.

בקרה שוטפת
באחריות בקרת האיכות לנהל ריכוזי רישומי בקרה שוטפת (רשימות תיוג ותוצאות הבדיקות
שוטפות) לכל סוגי העבודות שמבוצעות בפרויקט .פורמטים של ריכוזי בקרת האיכות יתואמו עם
הבטחת האיכות ויאושרו על ידה.
א.

ב.

נקודות בדיקה ועצירה:
.1

רשימת נקודות בדיקה ועצירה יש להגיש בתכנית בקרת האיכות .בסמכותה של
הבטחת האיכות להוסיף ו/או לשנות את הרשימה;

.2

על בקרת האיכות להודיע בכתב (במייל) לפחות  48שעות מראש על התרחשות
של כל נקודות בדיקה ועצירה .על הקבלן לקחת בחשבון כי בדיקות נקודות עצירה
עלולות להידחות עקב אי זמינות מתכנן רלוונטי ולכן מומלץ לתאם את בדיקות
הנקודות בעוד מועד.

.3

בנקודות העצירה על בקרת האיכות להציג להבטחת האיכות את כל החומר של
הבקרה המוקדמת והשוטפת הרלוונטי לשלב הביצוע.

.4

בנקודות בדיקה ועצירה על בקרת האיכות למלא ולהציג טפסים ייעודיים ,כפי
שיסוכם עם הבטחת האיכות.

.5

הבטחת האיכות תאשר בכתב את המשך הביצוע בנקודות עצירה ובהתאם
למסמכי בקרת האיכות ,בדיקות ומדידות של הבטחת האיכות.

.6

הודגש כי ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות להמשך ביצוע אין הקבלן רשאי
לבצע עבודות מעבר לנקודה עצירה.

דוחות פיקוח עליון:
.1

על בקרת האיכות לנהל ריכוז של כל דוחות הפיקוח העליון תוך ציון נקודות
חשובות מהדוחות ודרישות לתיקון ליקויים.

.2

פורמט הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות.
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ג.

ד.

ישיבות איכות:
.1

על בקרת האיכות לדאוג לתאם ולנהל ישיבות איכות בפרויקט.

.2

לישיבות יזומנו נציגי מנה"פ ,הבטחת האיכות והקבלן הראשי.

.3

בישיבות ידונו ליקוים שהתגלו בביצוע עבודות ,אי התאמות הפתוחות ונושאים
אחרים של איכות וטיב ביצוע.

מעקב שכבות:
.1

על בקרת האיכות לנהל באופן שוטף מעקב שכבות לכול התוואים ואלמנטים
המבוצעים כולל מילוי למבנים ומילוי חוזר למבנים.

.2

מעקב שכבות ינוהל בקובץ  .EXCELפורמט של מעקב השכבות יתואם עם הבטחת
האיכות.

ה.

ו.

ז.

מעקב לאחר קבלת תכניות וביצוע על פי תכניות מעודכנות:
.1

בקרת האיכות חייבת לבצע מעקב אחר קבלת תכניות מניהול הפרויקט .המעקב
יבוצע באופן שוטף ומיד לאחר קבלת תכנית מעודכנת.

.2

באחריות בקרת האיכות לוודא כי הביצוע בפועל נעשה על פי תכניות מעודכנות.

.3

תכניות מבוטלות יסומנו בבירור.

בקרה צמודה מלאה:
.1

בתכנית בקרת האיכות יוגדרו עבודות שתבוצענה בבקרה צמודה מלאה של בקר
שטח.

.2

על הקבלן ועל בקרת האיכות לקחת בחשבון כי גם בעבודות לילה ידרשו בקרי שטח
צמודים לעבודות שיוגדרו מראש בתכנית בקרת איכות.

אי התאמות
.1

מודגש בזה כי על בקרת האיכות לפתוח אי התאמות גם על פי דרישה של ניהול
הפרויקט ו/או הבטחת האיכות.
אי התאמות הנ"ל תקבלנה סימון ( QAהבטחת האיכות) לעומת אי התאמות בקרת
האיכות שתסומנו כ.QC-

.2

צוות בקרת האיכות ידאג למילוי ועדכון שוטף של ריכוז אי התאמות באופן ידני,
אם הדבר לא מתאפשר ע"י מערכת אינטרנטית .ריכוז מעודכן (באם הוא
מהמערכת או מבוצע ידנית) יופץ לכל הגורמים הרלוונטיים פעם בשבוע לפחות
במועד שיתואם עם ניהול הפרויקט.

.3

דרגות אי התאמות כדלקמן:
דרגה  :1אי התאמות עם ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן
שלא נדרש תיקון ,אולם נדרש תיעוד המקרה;
דרגה  :2ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שנדרש עבורם ביצוע
תיקון מסוג כלשהו;
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דרגה  : 3ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שדורש פירוק
(לדוגמה ,שימוש בחומר לא מאושר) ו/או פנייה למתכנן לקבלת הנחיות ו/או
אישור האלמנט שבוצע.
במקרה שכזה הפנייה למתכנן תבוצע אך ורק דרך ניהול הפרויקט ,אלא אם יסוכם
אחרת.
ח.

בדיקות קבלה
.1

בדיקות קבלה תבוצענה בסיום ביצוע אלמנט/קטע/חלק או כל הפרויקט – הכל
בהתאם למסמכי החוזה ובהתאם לדרישות מפרטים ו/או ניהול הפרויקט /
הבטחת האיכות.

.2

על בקרת האיכות לנהל ריכוז כל בדיקות הקבלה ככל שבוצעו ע"י בקרת או
הבטחת האיכות.

.3

תוצאות בדיקות האלו ירוכזו בריכוז בקובץ  .EXCELהפורמט של הריכוז יתואם
עם הבטחת האיכות.

ט.

.9

תעודות ,תוצאות בדיקות קבלה וריכוז התוצאות יוטמעו לתוך המערכת
.4
האינטרנטית בתיקיה הייעודית.
ניהול רשימת תכניות
מערך ב"א של הקבלן ינהל רשימת תכניות של הפרויקט .רשימת התכניות תעודכן מידית
עם העברת התכניות לביצוע לקבלן  /ב"א ע"י הפיקוח.

מסירת מסמכי בקרת האיכות בתום הביצוע
א.

בנוסף לנאמר בנושא המערכת האינטרנטית שלעיל ,בסיום ביצוע עבודות על בקרת האיכות
למסור לבדיקה ולאישור הבטחת האיכות את תיקי בקרת האיכות.

ב.

תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות תדון בישיבת איכות בתחילת הפרויקט .באופן
עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח עליון ,סיכומי
מסירות ,מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות ועוד.

ג.

התיקים יערכו וינוהלו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות בכתב.

ד.

בנוסף לנאמר בנספח  ,7בתום ביצוע העבודות (בנוסף לתיקי המסירה) הקבלן ימסור מדיה
דיגיטלית (/DVD/CDכרטיס זיכרון/דיסק און קי) שתכלול את כל מסמכי בקרת האיכות
המחולקים לפי נושאים/תיקים/עבודות/קטעי עבודה וכדומה – הכל בתאום מראש עם
מנהל הבטחת האיכות.

.10

מבדקי הבטחת איכות
בסמכותה של הבטחת איכות לערוך מבדקי תפקוד בקרת האיכות בתחומים שונים.
המבדקים יערכו ע"י הבטחת האיכות ובמועדים שנקבעו על ידה ולא בהכרח בתאום מראש עם
בקרת האיכות.
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.11

00.16
.1

.2

.3

בדיקות מעבדה של הבטחת האיכות.
א.

במהלך ביצוע תבוצענה בדיקות אימות ובדיקות משותפות מטעם הבטחת האיכות.

ב.

הבדיקות תבוצענה בתאום מראש.

ג.

על בקרת איכות ומעבדת בקרת האיכות לשתף פעולה מלאה עם בודקי מעבדה מטעם ה"א.

כתב הכמויות ,המחירים והתכניות
כללי
 1.1הכמויות המופיעות בכתבי כמויות אלה מטרתן לשקף את אופי העבודה העומדת להתבצע.
אין מבטיחים לקבלן ,כי הוא אמנם יידרש להוציא לפועל את כמויות העבודה באותו
ההיקף שצוין בכתבי הכמויות  -לא עבור פריט מסוים כלשהו ,ולא עבור קבוצת פריטים
כלשהי  -וזאת על אף הסברה כי כתבי הכמויות ,בכללותם ,משקפים אמנם את העבודה
העומדת להתבצע.
 1.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ,ו/או של כל
הסעיפים יחד ו/או חלק מהם (להוסיף לכמות או להפחית ממנה ואף לבטל סעיפים שלמים
מכתב הכמויות) .שינויים אלה ,במידה ויעשו ,לא יהוו סיבה לשינוי במחיר היחידה ולא
תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עקב שינוי בכמות או ביטול סעיפים הרשומים בכתב
הכמויות המקורי ובחוזה עם הקבלן.
 1.3עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות במסמכי החוזה ושעל הקבלן להוציאן לפועל,
ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד  -והתמורה
עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
תאור סעיפים ותכולתם
 2.1כל תאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  -אינו בהכרח מתאר את העבודה
בשלמותה .התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות ,במסמכי החוזה ובמילוי הוראות
המזמין ,המתכנן ומנהל הפרויקט.
 2.2כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.
 2.3מחירי היחידות בכתב הכמויות הינם מחירים שלמים עבור ביצוע המתואר בסעיפי כתב
הכמויות ,כולל את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה.
מדידה לתשלום
 3.1כל העבודה תימדד נטו ,לפי האמור במסמכים המצוינים לעיל (לפי סדר עדיפות המסמכים
ובהעדר פירוט – לפי ת"י ( 34אלא אם צוין אחרת להלן) בהתאם לפרטי התכניות ,כשהיא

3.2

גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ,ללא כל תוספת עבור פחת (שלא יימדד לתשלום)
וכד' ומחירה כולל את ערך חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעים
ממנו.
מחירי היחידה בכל סעיפי כתב הכמויות כוללים גם אספקה והנחה /התקנה/ביצוע וגמר
מלא ומסירות של פריט התשלום במלואו ,כולל כל מרכיבי הביצוע (אלא אם נאמר במפורש
אחרת בכתב הכמויות) .המונח "אספקה" כולל הזמנת/ייצור המרכיבים ,אספקת כל
הכמות הנדרשת לביצוע העבודה כולל פחת ,הובלה ,טעינה ,פריקה ,שינוע ,שמירה עבור כל
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המוצרים הנדרשים לביצוע הסעיף (וזאת עפ"י התכניות ,הפרטים השונים המפרטים ו/או
הוראות הפיקוח) גם אם נושא האספקה אינו מצוין במפורש.
התאמת התכניות ,המפרט וכתב הכמויות
00.17
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות,
לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
.1

על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות ,הנתונים
והמידע המובאים בהם.

.2

בכל מקרה שתמצא טעות ,סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני ,בכתב הכמויות ובין
התכניות השונות ,עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל הפרויקט ולבקש את הוראותיו.

.3

ע רעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת מנהל
הפרויקט.

.4

סיכום הדרישות התקפות מבחינה טכנית יחייבו גם ביחס לתכולת העבודות לצרכי תשלום -
דהיינו אם קיים ספק ביחס לתכולת העבודות בפרק מסוים בו אין אזכור מלא של העבודות
הכלולות בכתב הכמויות אזי המחיר מתייחס לביצוע כל העבודות המחייבות מבחינה טכנית
והכלולות במפרטים הכלליים והמיוחדים על פי הדרישה המחמירה כפי שתואר לעיל.

.5

אי התאמות :בכל מקרה של אי התאמה בין תכולת העבודה במפרטים ו/או התכניות יגבר הסעיף
המחמיר ,על פי קביעת המפקח ,כאמור לעיל.

00.18

שימוש בשווה ערך לפריט

.1

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה
מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם  -יהיה על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט או המפקח את
כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על-ידו לקבלת אישור.
מנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו אולם
החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן וכל
עוד לא אושרה בקשת הקבלן רואים את בקשתו כאילו נפסלה.
אישור או פסילת בקשת הקבלן לשינוי ,לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות
עתידיות.

.2

א ם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות ,יחולו עליו כל ההוצאות של
בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט או המפקח ו/או יועצים מטעם המזמין .הקביעה בדבר
שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

חישובי כמויות וחומר מדידה לאחר ביצוע נילווה לכל חשבון
00.19
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות,
לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
.1

חישוב הכמויות לחשבונות חלקיים ולחשבון הסופי יערכו ויחושבו במחשב.
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.2

לכל חשבון חלקי יצרף הקבלן מדידות (בקובץ  PLT ,DWGו –  2עותקי נייר) לאחר ביצוע חתומות
ע"י מודד מוסמך מטעמו ובהן תוצג המדידה המפורטת והמצטברת של כל העבודות ,עבור כל
העבודות שעבורן מוגש החשבון.

.3

בכל מסירת חשבון חלקי ו/או סופי יכללו שרטוטי התנוחה ,החתכים הרוחביים וחישובי הכמויות,
על פי המדידות לאחר ביצוע שיבוצעו ע"י מודד מוסמך מטעם ועל חשבון הקבלן.

.4

דרך ושלבי הגשת השרטוטים ,המדידות והחישובים ואופן עריכתם יהיו בהתאם להוראות
והנחיות מנהל הפרויקט.

תכניות "למכרז" ותכניות "לביצוע"
00.20
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ,ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות,
לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
.1

התכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות להבהיר את סוגי העבודות
והיקפן ,והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו .עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן תכניות
מאושרות "לביצוע" ,ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות מהתכניות שהוכנו לצורך קבלת
ההצעה .הקבלן יבצע את העבודה רק על פי תכניות המסומנות "לביצוע".
תכניות המאושרות לביצוע יועברו עפ"י קצב ביצוע העבודות ועפ"י לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן
ויאושר ע"י המפקח.

.2

למרות כל האמור לעיל ,היה כי יתווספו תכניות ,לא יהיה בכל השינויים בתכניות ובעבודה ,כדי
לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו ,ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים.

00.21

תכניות ,תשלום עבור תכניות

.1

סט מעודכן של תכניות הביצוע מתוך אלה שנמסרו לקבלן ,ישמר בשלמות על ידי הקבלן  ,במשרדו
שבאתר העבודה ,בכל משך תקופת הביצוע.

.2

על הקבלן להחזיק בנוסף ,במשרד או באתר העבודה ,את כל יתר המסמכים המפורטים בחוזה,
לרבות המפרטים וכיו"ב.

.3

המזמין ,מנהל הפרויקט ,ו/או מתכננים ויועצים ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה
ו/או בתכניות באתר העבודה ,בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודה.

.4

מנהל הפרויקט רשאי לספק לקבלן ,מזמן לזמן ,במהלך ביצוע העבודה ,כל תכנית ,שרטוט ,הוראה
ומפרט נוסף ,כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה
בהתאם לאותן התכניות ,שרטוטים ,הוראות ומפרטים .על שינוי ביחס לתכניות ,למפרטים
ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז יחולו הוראות פרק שינויים.

00.22
.1

תיעוד האתר
כללי
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב
הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב
הכמויות.
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.2

תיעוד האתר
 2.1הקבלן יתעד את אתר העבודה ואת המחוברים הצמודים והגובלים בו לפרטיהם ,כמפורט
בהמשך ,בתחילת העבודה ,באופן שוטף ויומי במהלך העבודה ובסיומה .התיעוד יהיה
באמצעות צילומי  STILLSדיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי וידיאו

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13
2.14
2.15
2.16

צבעוניים ,כולל צילומי טלויזיה במעגל סגור של מערכות הביוב והניקוז (עבור אלו יש סעיף
למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,אך הזמנת ביצוע העבודה תתבצע בכתב בלבד ע"י מנהל
הפרויקט) לפני התחלת העבודה ובסיומה ,ובמקרה של חשד לתקלות במהלך העבודה ,גם
במהלכה.
מטרת הצילום לפני העבודה לתעד אם ישנם ליקויים במרכיבי הרחוב שאינם כלולים
בעבודה והקבלן אינו אמור להפר את מצבם ,כדי שלא ניתן יהיה לטעון אח"כ כי נגרמו
ליקויים למרכיבים אלו באשמת עבודת הקבלן.
הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר ,שתיקונם אינו נכלל בתכולת עבודתו:
הגדרות ,הבתים ,מדרגות ,כניסות לעסקים ,לבתים ,חלונות ראווה ,שלטים ,חצרות
במימשק עם העבודה ,העמודים ,פילרים ,האספלט ,ריצופים ,המדרכות ,ריהוט הרחוב,
השוחות ,ערימות עפר ופסולת ,מזגנים ,מערכות מדידה וכו'.
 3העתקים מהתיעוד ורשימת ליקויים באתר יועבר מיד למנהל הפרויקט.
במהלך העבודה ,באופן יום-יומי ושוטף הקבלן יתעד את הפעילות באתר בצילומי וידיאו
וצילומי סטילס.
מטרת הצילומים במהלך העבודה היא לתעד באופן יומי ומפורט את ההתנהלות
הבטיחותית ואת העבודה המתבצעת באתר.
בסיום העבודה יצלם הקבלן את כל האתר כתיעוד לביצוע העבודה בשלמותה וכתיעוד לכך
שלא גרם נזק לסביבה.
ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם המנהל והמפקח.
סרטי הצילום יועברו לרשות המזמין ,באמצעות מנהל הפרויקט עם תום העבודה.
בתאום עם הגיחון ,הקבלן יתעד את מצב צנרת הביוב והניקוז שבאתר ע"י צילומי וידיאו
פנים במעגל סגור בתחילת העבודה ובסיומה.
מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה יזוהה נזק לקיים באזור
העבודה שלא תועד מראש ע"י הקבלן בתחילת העבודה ,יראו הקבלן כמי שגרם הנזק
והקבלן יהיה אחראי לביצוע התיקונים ולאחריות לנזקים.
הקבלן ימסור את קלטות הוידיאו ,צילומי הסטילס הנלווים ודוחות הצילום של תיעוד
האתר על כל מרכיביו שפורטו לעיל למנהל הפרויקט  /מפקח טרם תחילת העבודות באתר
 ובסיומן.לגבי צילומי וידיאו של פנים צינורות הביוב והניקוז ,לפני התחלת העבודות באתר ובסיומן
הקבלן יעביר עותקים נוספים עבור הגיחון למנהל הפרויקט שיעביר העותקים לגיחון.
התשלום עבור כל הצילומים הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן.
התמורה עבור ביצוע הצילומים המפורטים לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
הקבלן ייקח בחשבון את עלות העבודות הנ"ל ויכלול את התמורה עבור עבודות אלו בסכום
התמורה הכוללת שידרוש בהצעתו.
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00.23

שילוט העבודה

.1

בהיעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט ,הקבלן יכין ,יציב ויתחזק על חשבונו למשך כל תקופת
ביצוע העבודה ארבעה ( )4שלטי אלומיניום כמפורט בפרק  70במפרט המיוחד.

.2

הקבלן אחראי ליציבותם של השלטים ולעמידותם בכל תקן או תקנה .מהנדס מטעם הקבלן יאשר
את התקנתם ויבדוק את תקינותם בכל עת שיידרש .הוראותיו ואישורו יירשמו ביומן העבודה של
האתר.

.3

הכיתוב יהיה על פי הוראות המזמין ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט ויכלול גם את סמלי הלוגו של
חברת מוריה ,משרד התחבורה ,עיריית ירושלים וגורמים נוספים לפי הנחיית מנהל הפרויקט,
בצבעים הטבעיים ושם הגורם לידו.

.4

סוג מחזיר אור יהיה מסוג יהלום .DG -

.5

העתקת השלטים ,במידה ותידרש ,תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ועד לשלוש העברות של כל או
חלק מהשלטים.

.6

שינויי תאריכים ,כיתוב וגרפיקה בשלטים (עד  3פעמים בכל שלט) יהיו באחריות הקבלן ועל
חשבונו .תוכן וגרפיקת השינוי יקבע על ידי המזמין.

.7

תשלום עבור העברות נוספות מעבר לשלש ( )3העברות נוספות לכל שלט ,תעשה בהתאם לחוזה.

.8

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור השלטים ואספקתם ,התקנתם ,תחזוקתם ,העתקתם במידת הצורך
כולל פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה ,כלולה במחירי העבודות שבכתב הכמויות ולא
תשולם בנפרד.

00.24

תכניות "עדות לאחר ביצוע" ()AS MADE

.1

כללי
 1.1הקבלן יכין ,וימסור למנהל הפרויקט לאישורו ,תכנית לאחר ביצוע עבור כל תכנית שקבל
לביצוע ,כך שהתכניות לאחר ביצוע יתארו באופן מדויק ועל פי מדידת מודד מוסמך במהלך
הביצוע ,את הפרטים ,הרומים ,המיפלסים של כל האלמנטים שביצע הקבלן ,בהקבלה
למתוכנן בתכניות שקבל הקבלן לביצוע.
1.2

התכניות לאחר ביצוע יימסרו למנהל הפרויקט  /מפקח על גבי דיסקים בפורמט , DWG
כולל קבצי  DISו ,REG-וכן קבצי –  PLTכפי שייקבע ע"י מנהל הפרויקט/המפקח ,וכן

1.3

בהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן ,המהנדס והמודד המוסמך אשר
הכין אותם.
תכניות לאחר ביצוע יוגשו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ובהתאם למפרט האחרון של
עיריית ירושלים ,בפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת  GISשל עיריית ירושלים.

1.4

1.5

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתכניות לאחר ביצוע של עבודות מים ,ביוב וניקוז יוכנו
בפורמט חב' הגיחון לרבות מילוי כרטיסי האביזרים והפרטים הדרושים בתכנית
ה"קולטנית" של הגיחון או בכל פורמט או תוכנה אחרת בשימוש ובדרישה של הגיחון.
המידע בתכניות לאחר ביצוע יראה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל
אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרשו המפקח
והמתכנן.
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1.6

תכניות "עדות לאחר ביצוע" ( ,)AS MADEיוכנו ע"י הקבלן באופן רציף ומצטבר במהלך

הביצוע ובתום השלב הסופי ,וימסרו למזמין ע"פ בקשתו בכל שלב
 1.7תכניות העדות לאחר ביצוע יוכנו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ותחתמנה ע"י המודד
והקבלן המוסמך ,ע"י מהנדסים רשויים מטעם הקבלן –לפי המקצועות הרלוונטיים וכן
ע"י הקבלן.
 1.8התכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט ,תוך שימוש בצבעים
ובסימבולים אחידים ,על פי הנחיות מנהל הפרויקט.
 1.9התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ,על רקע קואורדינאטות המצב
הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות מנהל הפרויקט.
 1.10יש להגיש תכניות עדות בשלבי הביצוע בכל חשבון חלקי לבדיקת המפקח והמתכננים.
 1.11הגשת תכניות ה AS MADE-מצורפת לכל חשבון חלקי הינה תנאי לקבלת החשבון ע"י
המפקח.
 1.12טרם המסירה ,יעביר הקבלן את התכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרויקט לחתימה
ובדיקה.
 1.13הגשת תכניות ה AS MADE-הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט ,המפקח
1.14
1.15
1.16
1.17

והמתכנן.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל חתומות
ומאושרות ע"י המתכנן.
התכניות הסופיות לאחר ביצוע תימסרנה תוך  30יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת
תעודת גמר.
המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות בחשבון הסופי ,ומסירתן לידי מנהל
הפרויקט הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.
עבור כל המתואר בסעיף זה :המדידות ,הכנת התכניות ועריכתן ,המדיה הדיגיטלית,
העתקות אור וכו' ,לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה כלולה במחירי היחידות שבכתב
הכמויות והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום נפרד.

 1.18לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה ,רשאית מוריה לאחר  60יום להכין תכניות AS MADE

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים ,על חשבון הקבלן ובתוספת  18%פיצוי מוסכם לטובת
מוריה ולקזז הסכום מחשבונות הקבלן.
.2

הנחיות למדידה והכנת תכניות "עדות לאחר ביצוע"
 2.1המדידה תכלול את כל פרטי הביצוע אשר מעל פני השטח ומתחת לפני השטח.
 2.2ע"ג התכנית תצוין גם האינפורמציה הבאה :תאריך מדידה ,מראה מקום ,כוון הצפון
ותחום התכנית.
 2.3תכנית החלוקה לגיליונות ומיקום כל גיליון בתוך סך הגיליונות .מועד המדידה ,שם ,טלפון
ומספר הרישוי של המודד המוסמך ,פרטי הקבלן המבצע ,חתימות המודד ,המהנדס
והקבלן המבצע.
2.4

מדידת מצב "כפי שבוצע" ( )AS MADEתבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן למדוד ולסמן
בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע בתחום העבודה ו –  20מ'
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2.5

מכל צד מחוץ לרצועת הכבישים שבוצעו והכוללת בין היתר :כבישים (כולל מדידה וסימון
של קווי גובה) ,מדרכות ,מדרגות ,פרטים שבוצעו ,איי תנועה ,סימון ניתוב ,מעברי חציה,
סימון סוג התכסית וגבולותיו (ריצוף ,אספלט ,גינון וכו') ,קירות (גבהי רומי יסודות
הקירות ,מידות תת קרקעיות של היסודות של הקירות על גבי התנוחות) ,גידור ,עמודים
ומספרם ,פילרים ומספרם ,שילוט ,תמרור ,מבנים ,מתקנים ,שוחות ,תאי ביקורת
למערכות התת-קרקעיות השונות כולל מדידת הגודל החיצוני של השוחות ומיקום
המכסים ,קולטנים ,מגופים ,שערים בגדרות ,מפגשים ,סימון מיקום ורומים של תשתיות
וכבלים כולל מדידת מיקום ,גובה ותכולת תשתיות קיימות תת קרקעיות שנחשפה בתוואי
העבודות במהלך העבודה ,מערכות ניקוז ,מעבירי מים ,מבנים ,רומי השטח (גבהים),
מדרונות ,שיפועים ,תעלות ,סוללות ,דרכים וכו'.
סימון מספר חתך הכבישים עפ"י סימונים מוסכמים בתכניות וכן סימון מספר חתך של
תוואי תנוחת המתח העליון והגבוה.

2.6

בתשתיות ימדדו  T.Lו –  I.Lוציר התשתית.

2.7

המדידות תימסרנה למזמין בפורמט אסקי (כולל  )REG+DISובקבצי  DWGו. PLT -

 2.8השרטוט יבוצע בתוכנת אוטוקאד  2004או גרסה חדשה יותר.
 2.9התכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י מנהל הפרויקט ו/או המפקח.
 2.10תכניות לאחר ביצוע כוללות תנוחה בקנ"מ  1:250/100ועל רקע גושים וחלקות וטבלאות
עם נתונים של נקודות  ,G.P.Sנקודות הפוליגון וצירי הכביש וכוללות גם חתכים לאורך/
לרוחב ,פריסת קירות ,פרטי ביצוע של אלמנטי הקונסטרוקציה כולל פרטי הזיון ,על פי
העיקרון שתוגש תכנית תיעוד לאחר ביצוע עבור כל תכנית שקיבל הקבלן לביצוע .רמת
המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ .1:250
00.25
.1

חשבון סופי ,תיקי מסירה ומסירת העבודה למזמין
כללי
 1.1עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום
בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות
שבכתב הכמויות.
 1.2פורמט הכנת חשבונות ובכללן החשבון הסופי תתבצע לפי נהלי מוריה.
 1.3עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט
והמפקח בשלשה עותקים את התיקים הבאים.

.2

תיק חשבון סופי
2.1

חישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה (בתוכנת . )EXCEL

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

תכניות לאחר ביצוע סקיצות חתומות ע"י מודד מוסמך
פירוט כמויות וחישובי כמויות – מלא
ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים
ריכוז יומני עבודה חתומים
אישורי מסירה
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2.7

תיק מסירה כולל:
 2.7.1תכניות לאחר ביצוע צבעוניות :הקבלן יגיש תכניות לאחר ביצוע ,תכנית לאחר
ביצוע מול כל תכנית לביצוע שקבל ,עפ"י העיקרון כי מול כל התכניות והנתונים
שנמסרו לקבלן עליו למסור חזרה תכניות מקבילות של מדידה לאחר ביצוע,
מדודות ,ערוכות .העריכה בפורמט ובשכבות בהתאמה לעריכה בתכניות הביצוע
ולמפרט ה GIS -של העיריה .סוג הקווים ,צבע ,עובי ,סימון ,שכבות יהיה לפי
2.7.2
2.7.3
2.7.4

הסידור שבתכניות לביצוע.
בתכניות יצויינו נתוני מדידות שנמדדו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן התכניות
לאחר ביצוע ,ובהם הפרטים של כל מרכיבי העבודות.
התכניות לאחר ביצוע תחתמנה ע"י הקבלן ומודד מוסמך מטעם הקבלן.
את התכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליונות כמפורט להלן :
 2.7.4.1גיליון א  -תנוחה של מדידת כל התשתיות וכל האלמנטים הבנויים התת
קרקעיים ,קירות ,עמודי תאורה ,רמזור ,יסודות לעמודים ,שוחות וכו',
ע"ג רקע גיאומטריה סופית.
 2.7.4.2גיליון ב – מדידת הפיתוח ,ריצופים ,אדריכלות ,תכסית ,השקיה ,עצים,
פרטים ,כפי שבוצע.
 2.7.4.3גיליון ג  -כביש ,קווי גובה ,תנוחת ניקוז.
 2.7.4.4גיליון ד – מדידת תכנית תנועה סופית כפי שבוצע ,כולל שילוט ,תמרור
וסימוני כביש.
 2.7.4.5גיליון ה  -חתך למערכות על פי מדידות כפי שבוצע ,עפ"י מה שנמסר
לביצוע לקבלן.
 2.7.4.6גיליון ו – מדידת בורות נטיעה לעצים עם סימון  4פינות ,כולל נתוני XYZ

(מיקום מרחבי ועומק)
2.7.5

 :CDעל הקבלן לצרף  CDבפורמט  PLT ,DWGעפ"י פירוט הגיליונות בסעיף

2.7.6

קודם.
תכניות לביצוע :על הקבלן יש לצרף העתקים צבעוניים של כל התכניות "לביצוע"
מן המתכננים ,בגרסתם האחרונה בצרוף  CDבפורמט  PLT ,DWGולקבל את

2.7.7

אישורם הכתוב לנכונות הגרסה.
מסמכים -יש לצרף את המסמכים הבאים:
 2.7.7.1העתק טופס היתר חפירה חתום ומאושר.
 2.7.7.2היתר בניה (אם קיים בפרויקט)
 2.7.7.3חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות
בעיריית ירושלים.
 2.7.7.4החתמת כל המתכננים על התכניות לאחר הביצוע ,לאישור התאמת
הביצוע לתכנון ,בצרוף מכתב נלווה של מתכנים המפרט את מהות
העבודה ,פירוט מיקום העבודה ורשימת התכניות לביצוע.
 2.7.7.5אישור קבלת העבודה ע"י גורמי חוץ עירוניים (בזק ,הגיחון ,עירייה )...לפי
מפרט קבלת עבודות בעריית ירושלים.
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2.7.8
2.7.9

 2.7.7.6מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור :תאריך החתימה ,שם החותם ,תפקידו
בחברה ,חתימתו וחותמת החברה.
מדידות הבקרה :יש לצרף את מדידות הבקרה של מודד הבקרה שהופעל ע"י מנהל
הפרויקט בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן.
 A.Mשל החציות :יש לצרף תכניות לאחר ביצוע של החציות כולל חתך לאורך
וטבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.

 2.7.10תיק תיעוד צילומים ו :CD-צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי
2.7.11
2.7.12
2.7.13
2.7.14
2.7.15
2.7.16
2.7.17
2.7.18
2.7.19
2.7.20

.3

עם תאריכים .מס סידורי ומפה עם פירוט מיקום הצילום.
צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ובוידאו כולל הקלטת ודו"ח המצורף
ומותאם לתכנית שלאחר ביצוע.
יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו( .לתשתיות אורכיות,
חציות וחיבורים לקולטנים)
יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה ,בדיקות בקרת האיכות ,ובדיקות
הבקרה.
יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה ,מס'
שכבה ,מיקום הנטילה ותכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.
סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי.
עותק של כל יומני העבודה חתומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט /מפקח.
על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים ,ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש
מנהל הפרויקט ו /או המפקח מטעמו.
התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית
ירושלים.
השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה.
התמורה עבור כל האמור לעיל לא תשולם בנפרד .על הקבלן לקחת בחשבון את כל
האמור לעיל ולכלול התמורה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

מסירת העבודה למזמין
 3.1הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כי לדידו ,העבודות מוכנות למסירה לגורמים הרלוונטיים.
 3.2תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני ,כדי לוודא
שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה ,כולל ראיות לעמידה בדרישות
כל התקנים ,התקנות והחוקים הישראלים הרלוונטים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות
של המפרט הטכני הספציפי.
 3.3תיק מסירה  -עם סיום העבודה /המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת הפרויקט ,להבטחת
האיכות ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב הבא (אם קיים כזה) ,תיק/תיקים
הכוללים את מסמכי האיכות באופן הבא:
 3.3.1טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת (מנהל בקרת האיכות)
הרלוונטי.
 3.3.2תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו – כולל טבלאות ריכוז של
התעודות חתומות ע"י המבא"ת.
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3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

00.26
.1

.2

.3

3.3.3
3.3.4
3.3.5

מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך.
אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט.
אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון :סוג חומר ,מוצרים שו"ע ,מיקום
כלונס וכיו"ב.

3.3.6

תכניות עדות ( ) AS MADEלפי נוהל הכנת תכניות עדות.

3.3.7
3.3.8

טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל ,פלדה וכו'.
טבלאות וריכוזי אספקת ציוד ,חומרים ואלמנטים ,כגון :ציודי חשמל ,תאורה
וכו'.

3.3.9

רשימת תכניות  Shop Drawingsלפי מקצועות ,כגון :פלדה ,אדריכלות ,מסגרות

וכו'.
 3.3.10הצהרת מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם.
 3.3.11פרוגראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומנהל האיכות מטעם הקבלן.
כחלק מנוהל המסירה על מנהל הפרויקט לאשר את תיק המסירה שהגיש הקבלן.
במידה וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה ,יודיע מנהל הפרויקט בכתב לקבלן על
הליקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקן
מנהל הפרויקט יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך  28ימים מקבלת תיק המסירה המתוקן
והמושלם.
במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא המזמין לקבלן תעודת גמר /
אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר חייבים לעבור השלמות
נוספות.
במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או חלקי אשר
הקבלן חייב לתקן ,על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן שנקבעו
על ידי מנהל הפרויקט.
העבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור מנהל הפרויקט והגורמים השונים כי תוקנו כל
הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים השונים והוצאת תעודת גמר
סופית ע"י המזמין.

ביקורת מוריה/גורמים אחרים
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב
הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב
הכמויות
הקבלן/המבצע חייב לאפשר ולסייע ,לבקרים ,לעובדי מחלקות ביקורת ,למבקרים מטעם גורמים
הקשורים לפרויקט והמתואמים לצורך העניין עם מוריה (נציגי עיריית ירושלים ,משרד התחבורה,
האוצר ,הגיחון ,חח"י ,גורמי תשתית וכו') ,וכן למי שמונה לעניין זה על ידי מוריה ו/או ע"י מי
מהגורמים הנ"ל לקיים ביקורת מקצועית באתר העבודה ו/או במקומות הייצור של החומרים.
הקבלן יסייע לגורמים המבקרים בכל הנדרש לביצוע עבודתם.

חתימת הקבלן________________ :
שם הקבלן _________________ :
תאריך______________ :
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נספח  - 1הצהרת האחראי לביצוע (קבלן)

חוזה_________ :

תיאור_________________ :

אני הח"מ ______________

קבלן_____________ :

ת.ז______________ .

מהנדס אזרחי רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה מוריה חברה לפיתוח
ירושלים בע"מ מס' _____________ מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מסכים להיות האחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה.

 .2יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תכניות
והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.
 .3המהנדס ימונה אחראי לביקורת מטעם החברה .במסגרת תפקידו זה ,יחתום על תצהיר של אחראי
לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה ,בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה
(בקשה להיתר תיקון מס' .)5

תאריך ___________
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נספח  - 2הצהרת מהנדס האתר (קבלן)

חוזה_________ :

תיאור_________________ :

אני הח"מ ______________

קבלן_____________ :

ת.ז______________ .

מהנדס אזרחי רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה מוריה חברה לפיתוח
ירושלים בע"מ מס' _____________ מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1אני מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה נשוא החוזה.
 .2יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תכניות
והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

_______________
שם חתימה וחותמת
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____________
תאריך
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נספח  - 3הצהרת האחראי לבטיחות (קבלן)

חוזה_________ :

תיאור_________________ :

אני הח"מ ______________

קבלן_____________ :

ת.ז______________ .

ממונה בטיחות רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה מוריה חברה
לפיתוח ירושלים בע"מ מס' _____________ מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1אני מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה נשוא החוזה.
 .2יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לשמירת הבטיחות
והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה .

_______________
שם חתימה וחותמת
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נספח  - 4הצהרת מנהל העבודה (קבלן)

חוזה_________ :

תיאור_________________ :

אני הח"מ ______________

קבלן_____________ :

ת.ז______________ .

עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס' _____________
מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1אני מסכים להיות מנהל העבודה נשוא החוזה.
 .2יש לי את הכישורים המקצועיים להיות מנהל העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תכניות והוראות
המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

_______________
שם חתימה וחותמת
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____________
תאריך
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נספח  - 5נספח תאום תשתית ובטיחות אתרי עבודה
אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
.1

ת וגדר תכנית הסדרי תנועה זמנית כולל לו"ז לביצוע ,המאושרת ע"י המחלקה להסדרי תנועה (עפ"י
הח לטת מהנדס יוחלט האם התכנית תהיה מהחוברת להגנת עוברי דרך בדרכים עירוניות ,או תכנית
מיוחדת לעבודה המוצעת).

 .2הקבלן יציב אביזרי בטיחות מתוך החוברת המאושרת ע"י משרד התחבורה ,המתעדכנת מעת לעת.
 .3הקבלן יבצע סימון כבישים וישלים אביזרי בטיחות כפי שיידרש  ,לאורך כל תקופת העבודה באתר.
.4

הקבלן חייב לטפל במפגעים הקיימים באתר שבאחריותו ,תוך שעתיים מרגע קבלת הודעה על מפגע.
חובה על הקבלן להחזיק ריכוז וציוד לטיפול בכלל המפגעים באתר.

.5

על פי דרישה יפקיד הקבלן ערבות בטיחות בגובה  5%מהיקף העבודה או עפ"י קביעת המפקח .הערבות
תופקד לידי הרשות המוסמכת כתנאי לאישור העבודה.

.6

במידה ולא עמד הקבלן בלו"ז ובאיכות הטיפול הנדרשים ,ובמידה ולא הותקנו בכלל אמצעי הבטיחות
באתר או הותקנו התקנים לא מוכרים ומאושרים ע"י הועדה עפ"י תכנית הסדר התנועה ,או הותקנו
לא כראוי ,או נמצאו לא תקינים ומלוכלכים ,תהיה רשאית העירייה להפעיל קבלן מטעמה ולחלט את
הערבות כולה או חלקה עפ"י הנדרש לקיום בטיחות באתר .ערבות הבטיחות תופעל גם כאשר הקבלן
לא ביצע שיקום כנדרש ממנו בסיום העבודה והוגדר לו בתיאום מקדים ו/או ע"י המפקח.
מודגש כי:
במידה ויופעל קבלן להשלמת הנדרש באתר ,האחריות לקיום הבטיחות תמשיך להיות על הקבלן
שקיבל את ההיתר (הקבלן המקורי) עד לסיום העבודה באתר ,ולא תהיה לקבלן שום תביעה מול
עיריית ירושלים או בא כוחה כתוצאה מנזק שיגרם לכל צד.

.7

חובה על הקבלן להחזיק צוות בטיחות זמין  24שעות בכל תקופת ההיתר ,לטיפול בבעיות המתעוררות
באופן שוטף באתר .הקבלן יעביר מס' טלפון ופקס הזמין באופן שוטף כולל שבתות וחגים למוקד 106

.8

בתחילת ביצוע העבודה ,יודיע הקבלן למוקד העירוני  106ומפקחי תיאום תשתית על תחילת העבודות
באתר ,תוך ציון כתובת מדויקת.

תאריך ______________:
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נספח  – 7בקרת איכות עצמית של הקבלן
בקרת איכות (ב"א) והבטחת איכות (ה"א)
.1

בקרת איכות (ב"א)  -כללי אם לא נאמר אחרת ,במפורש ,במפרט המיוחד ,הקבלן יפעיל בפרויקט,
מטעמו ,במימונו ועל חשבונו ,משך כל תקופת הביצוע ,מערכת בקרת איכות עצמית (להלן בקרת
איכות) .מערכת בקרת האיכות ,הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית ,אשר תבצע את ניהול
האיכות בפרויקט .במסגרת זו ,מערכת בקרת האיכות תבדוק ,תבקר ,תנטר ,תאשר ותתעד את כל
פעילויות הקבלן וקבלני המשנה ,הספקים והיצרנים מטעמו ,הקשורים לפרויקט .ניהול האיכות
בפרויקט ,באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית ,מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא,
באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן ,שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט לרבות :חומרים,
מוצרים ,מבנים ,מלאכות והתקנות ,ישיגו את האיכות המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים
המוגדרים במסמכי ההסכם .הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם.
כבסיס לפעילות מערכת בקרת האיכות ישמשו כול דרישות האיכות המפורטות בתוכניות ,במפרט
הטכני המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם .את כל הקשור לבקרת
האיכות כמפורט במסמך זה ,יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט ובאופן שמועדי
פעילויות הבקרה ,נטילת המדגמים ,ביצוע הבדיקות ,התיעוד והדיווח לא יעכבו את שלבי העבודה
ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

.2

הבטחת איכות (ה"א) -כללי הבטחת האיכות הינה באחריות המזמין ותופעל על ידו .הבטחת
האיכות תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט ,מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית
מקצועית נפרדת ,אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין ,לצד מערך ניהול הפרויקט .תפקיד הבטחת
האיכות הינו ליווי ,בחינה ,בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות ,על מנת לוודא את תקינות
תפקודה .עם מתן צו התחלת העבודה ,ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות
בפרויקט.

.3

תחומי הפעילות של מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן,
בכפוף לתחומי העבודה הנכללים בהסכם:
3.1

תחום עבודות עפר וסלילה

3.2

תחום עבודות גישור ,מבנים ובטון

3.3

תחום עבודות חשמל ,מערכות ותקשורת

3.4

תחום עבודות ניקוז ,צנרת מים ביוב

3.5

תחום עבודות גינון עיצוב נוף ושיקום סביבתי

3.6

כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם ,אשר לא נכלל בתחומים שלעיל.

למזמין שמורה הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו על-ידי הקבלן.
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.4

הגורמים המבצעים
בקרת האיכות בפרויקט תנוהל ,תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית ,שאינה קשורה
ארגונית לקבלן ,המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה ו/או גישור ומבנים ,עמה
יתקשר הקבלן לצורך הבקרה בפרויקט .החברה תהיה בעלת ניסיון מצטבר מוכח של  4שנים,
לכול הפחות ,בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי אופי והיקף כספי דומה לעבודות הכלולות
בפרויקט .ההתקשרות עם חברת בקרת האיכות תעשה בכפוף לאישור מוקדם של מוריה .על
הקבלן ליידע את מוריה בדבר זהות החברה עמה הוא מתכוון להתקשר ולהמציא למוריה כל מידע
שיידרש .מוריה תהא רשאית שלא לאשר את ההתקשרות עם החברה ,לפי שקול דעתה ,ו/או
להתנות אישור בתנאים שייקבעו על ידה.
מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק בביצוע של
הפרויקט.
בדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י "מעבדה מוסמכת" על ידי הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה במשרד המסחר
והתעשייה .המעבדה תבחר ע"י המזמין ותהיה מוכתבת לקבלן .עלות הבדיקות תקוזז בהתאם
למפורט בחוזה .ניהול המעבדה יבוצע ע"י צוות בקרת האיכות של הקבלן באופן מלא.
צוות בקרת האיכות ומבנה אירגוני
צוות בקרת-איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע בדרך כלשהי.

צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:
•

מנהל בקרת איכות (מב"א) -בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת האיכות.
מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי מוסמך ורשום ,בעל ותק וניסיון מקצועי מוכח
של  7שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 3
שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.

•

ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת)-בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי העבודה
ה שונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים .ממונה בקרת האיכות התחומי יהיה
מהנדס רשוי ,בהתאם לתחום הבקרה המתאים ,בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של  5שנים
לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם ,עליהן הוא ממונה ,ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח
של  2שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.

•

בקרי איכות – בכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי ,יעבדו בתחומי הבקרה השונים,
בקרי איכות נוספים ,שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת
בקרת האיכות .בקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים ,בעלי וותק וניסיון מקצועי
מוכח של  3שנים לפחות בתחום העבודות נשוא ההסכם ,בהם הם עוסקים ,ובעלי וותק
וניסיון מקצועי מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.

•

מודד ראשי -הצוות של מערכת בקרת האיכות יכלול "מודד ראשי" ,אשר יעבוד בכפוף
למנהל בקרת האיכות .המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות .מודד זה יהיה מודד מוסמך
בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא הפרויקט של  5שנים לכל הפחות.

•

מודדים -בכפוף למודד הראשי ,יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה ,שכמותם תיגזר
מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות .צוותי המדידה יכללו מודדים
בעלי ניסיון מקצועי של  2שנים לכול הפחות בעבודות דומות לנשוא ההסכם.
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גודל צוות מערכת בקרת האיכות ,היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני והכפיפויות
במערכת ,יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת פרויקט ויוגש לאישור
המזמין .ההיקף הכולל של משאבי האנוש המקצועיים/הנדסיים בצוות בקרת האיכות והיקף
נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט.
מספרם המזערי של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כפי שיאשר מנהל הפרויקט.
בנוסף לאמור לעיל ,במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל הפרויקט יוגדל
צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה והמטלות הנדרשות מבקרת
האיכות בכל שלב ושלב.
כל עובד בצוות בקרת האיכות (לרבות שינויים במהלך הפרויקט) טעון אישור מנהל הבטחת
האיכות ומנהל הפרויקט .גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים ,גם אם הם עומדים בדרישות
הסף כמתואר לעיל ,לפי שיקול דעתם הבלעדית .ניתנה הוראה כזו ,ירחיק הקבלן את המועמד/ים
ויציע במקומם אחרים.
מערכת האיכות של מנהל בקרת האיכות תהיה כפופה ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן
במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו.

מנהל בקרת האיכות בפרויקט יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן והן למנהל
האיכות הראשי של הקבלן.
.5

מטלות מערכת בקרת האיכות
מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי האיכות
הנדרשת .המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר והמוצרים והחומרים
המסופקים לאתר.
הבקרה תכלול גם את כל הספקים ,יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן.
הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק.
מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות ,המבדקים ,הבדיקות והמדידות הנדרשות על פי
מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל .כמות הבדיקות המזערית תהיה בהתאם לנדרש
במסמכי ההסכם.
מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר ,להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות:
•

הקמת תכנית ברורה של פיקוח ,בקרה ,ניטור ובדיקות ,כולל שיטות לזיהוי והבטחת
עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי
ההסכם ,כולל לגבי קבלני המשנה ,היצרנים והספקים הקשורים לפרויקט .תכנית זו חייבת
לקבל את אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט ,אשר רשאים לדרוש
ביטול/תוספת/שינויים בנושאים והסעיפים השונים.

•

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים
המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות.

•

יישום תהליכי זיהוי ,טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות ,בתהליכי העבודה
ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע
מחזרה על אי התאמות.
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שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה ,הפיקוח והבדיקות
•
המעבדתיות ,בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:

.6

•

הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה

•

קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם.

•

בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות

•

אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט
ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.

•

אישור קבלני משנה.

•

אישור ציוד ייעודי וצוותי -עבודה.

•

בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד ,כולל אישורם

•

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות והבטחת
הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.

•

תכנון ,ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן.

•

בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות :פיקוח ,בדיקות מעבדה ,מדידות
ובדיקות אחרות ,עד להשלמת כל שלב של העבודה.

•

בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר

•

בקרה ,ניהול ,מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן.

•

ניהול ישיבות איכות שבועיות.

•

ניהול יומן בקרת איכות יומי.

•

תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים.

•

דיווח למזמין העבודה.

•

ניהול רשימת תכניות.

תכנית בקרת האיכות
החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל הבטחת
האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט ,תוך שבועיים ממועד מתן צו התחלת
העבודה.
תכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט תוך פירוט
הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו
בדרישות מסמכי ההסכם .התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא
בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.
תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
•

תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן לרבות כפיפויות
וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע ,הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.
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•

פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות ,רשימת עובדים ,מיומנותם והכשרתם ,תחומי
אחריותם וסמכויותיהם.

•

פרוט נתוני המעבדה/ות שיופעלו בפרויקט ,כולל הסמכות ,פרטי הכשרה והסמכה של מנהל
מעבדה והבודקים האחרים.

•

פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט.

•

רשימות קבלני המשנה ,יצרנים וספקים ,אשר יועסקו בפרויקט ,כולל אנשי האיכות שלהם
ואישורי עיסוקם והכשרתם (פרק זה יושלם במהלך הפרויקט ,כאשר לא יתחיל קבלן משנה
/ספק/יצרן בעבודה בפרויקט לפני שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות).

.7

•

פרוט תכנית בדיקות ושכיחותן ,הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות המבוצעות
במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

•

תכנית פיקוח ,בדיקה ,בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים הכלולים בפרויקט.
לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי
הביצוע השונים ,כולל תרשימי תהליכים ,מעקב וטיפול באי התאמות ,רשימות תיוג,
טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י הצורך.

•

פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי ,טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות התוכניות,
המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים.

•

פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי
העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח ,הבקרה ,בדיקות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר
הצגת רמות האיכות שהושגו .כמוכן תתואר תוכנות המחשב בהן יעשה שימוש.

•

נוהל לביצוע מדידות בקרה.

•

נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות פירוט
הדו"חות התקופתיים ותכולתם.

•

דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט.

דוחות בקרת איכות
הדוחות הנדרשים להגשה יחד עם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי הקבלן נדרש לצרף
את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי.
מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע הנדרש.
מודגש בזה כי עם הגשת החשבון הסופי ,יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.
להלן הדוחות הנדרשים:
•

טבלת ריכוז מצטברת ,מפורטת ,של אי התאמות בפרויקט ,עדכנית למועד החשבון( .כל אי
ההתאמות שנפתחו בפרויקט ,מתחילתו ועד למועד ההגשה ,לרבות הסגורות והפתוחות).

•

טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט ,עדכנית למועד החשבון.

•

טבלת ריכוז ניכויים ("קנסות") מפורטת ומצטברת ,בגין ליקויים בעבודות השונות,
בהתבסס על הדרישות החוזיות ,מפרטיות וכד'.
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•

מנהל בקרת האיכות יעביר לידי מנהל הפרויקט ,תוך  14יום מ-צ.ה.ע .טבלאות ריכוז לכל
העבודות המתוכננות בפרויקט בפורמט שיקבע על ידי מנהל הפרויקט בישיבה מקדימה עם
התחלת הפרויקט.
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נספח  – 8נספח ניהול איכות
ניהול איכות
.1

הקבלן ינהל ,ישמור ,יתעד ויגיש את כל המסמכים והתיעוד של הפרויקט בהתאמה לדרישות
"ניהול המסמכים" ודרישות "ניהול השרטוטים" שיקבל מהמזמין.

.2

הקבלן יכין (ויגיש לאישור המזמין) "מסמכי ניהול ובקרה לפרויקט" הכוללות תכנון שיטות עבודה
ותהליכים לאפיון ותאור כל הפעולות הנדרשות לניהול ובקרה עצמית של העבודה.

.3

הקבלן יגיש תוך  14ימים מקבלת צו התחלת עבודה דו"ח "פעולות איכות ראשוניות נדרשות
"( (ׂINITIAL QUALITY ACTIVITIES REPORTובו יתוארו הפעולות הדחופות והקריטיות
שיש לבצען תוך  60הימים הראשונים ממועד קבלת צו התחלת העבודה.

.4

הקבלן יגיש תוך  28ימים מקבלת צו התחלת העבודה את "תכנית ניהול הפרויקט" ( PROJECT

 (ׂPMP-MANAGEMENT PLANשתפרט לכל הפחות את:
4.1

התרשים הארגוני של הקבלן לפרויקט

4.2

רשימת אנשי המפתח (כולל קורות החיים ופירוט הניסיון והתעודות והרישיונות)

4.3

תקציר תכנית האיכות הכוללת

4.4

תקציר תכנית בקרת האיכות על העבודות

4.5

תקציר תכנית הדיווחים ,ניהול מסמכים ותצורה

4.6

תקציר תכנית הבטיחות והגהות

4.7

תכנית ולוח זמנים לרכישות לאספקת הציוד והחומרים הנדרשים לעבודה

4.8

לוח הזמנים המפורט -תכנית הבסיס

4.9

תכנית לתזרים התשלומים מהמזמין המתוכנן לקבלה ע"י הקבלן בהתאמה ללוח הזמנים
ותכנית העבודה המתוכננים

 4.10נושאים נוספים כפי שיסוכם בין המזמין והקבלן
.5

רשימת נושאים (עיקריים -לפי הצורך יתווספו נושאים) קבועים לישיבת מעקב שבועית עם
המזמין:
5.1

דו"ח וסטטוס הבטיחות והגהות

5.2

מעקב התקדמות הביצוע מול תכנית העבודה ולוח הזמנים הבסיסיים

5.3

תכנית עבודה ל –  4השבועות הבאים

5.4

תכנית עבודה וכוח האדם והציוד הנדרשים לשבוע הקרוב

5.5

תכנית פעולה מתקנת לתיקון סטיות ופיגורים מתכנית העבודה
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5.6

שינויים (שינויי תכנון יזומים ע"י המזמין ,צורך לכאורה בשינויים עקב ממצאים במהלך
הביצוע ,אי התאמות וכו')

5.7

מצב (סטטוס) הרכש בנושא הזמנת והגעת החומרים הנדרשים לפרויקט

5.8

מצב (סטטוס) התכנון במידה ונדרשות השלמות ו/או עדכונים ו/או תכניות נוספות

5.9

ממשקים וטיפול בממשקים

 5.10דו"ח בקרת איכות
 5.11נושאים נוספים לפי הצורך
.6

הקבלן יגיש מדי חודש בחדשו דו"ח התקדמות חדשי ,אשר יכלול :
6.1

דו"ח  /סטטוס הביצוע ותאור תכולת הביצוע עד כה ,כולל צילומים מהאתר

6.2

פעילות מתוכננת לחודש הקרוב

6.3

נושאים קריטיים והגדרת סיכונים

6.4

דו"ח על מסירת

תוצרים לפי דרישות החוזה למסירת תוצרים CONTRACT

)CDRL(ׂ DELIVERABLES REQUIREMENTS LIST
6.5

דו"ח בטיחות וגהות חדשי

6.6

דו"ח חדשי בנושאי איכות סביבה

6.7

דו"ח סטטוס לוח זמנים ומשאבים

6.8

דו"ח ממשקים וטיפול בממשקים /קהילה/תושבים

6.9

דו"ח סטטוס אישור החומרים ומצב תהליך הרכש (סטטוס ההזמנות ,תכנית האספקה
לאתר)

 6.10סטטוס החשבונות ,התשלומים ותזרים המזומנים הפרויקטלי
 6.11דו"ח חקר הביצועים  -בדו"ח ובהצגה גרפית טבלאית ,לשקף את אחוזי הביצוע באבני
הדרך העיקריות של הפרויקט (ביצוע בפועל מול ביצוע בתכנית העבודה הבסיסית) ואחוזי
ניצול כספי באבני הדרך השונים
 6.12אחוזי ביצוע בפרקי כתב הכמויות
 6.13דו"ח חריגים (במידה ואושרו)
 6.14חריגים משמעותיים בתהליך (תביעות קבלן /התייחסות המזמין)
 6.15נושאים חוזיים/ניהוליים
 6.16דיווח על פעולות הבקרה העצמית של הקבלן (בדיקות ,אי התאמות שנסגרו ,אי התאמות
פתוחות ,תכנית מתקנת)
 6.17דיווח על פעילות הבטחת האיכות של המזמין (מדידות בקרה ,הבטחת איכות על בדיקות
חומרים ועבודה ,בקרות שונות)
 6.18סיכומי ישיבות ותכתובות יוצאות ונכנסות לתקופת הדו"ח
 6.19טבלת מעקב לנושאי תכתובת וקבלת/העברת חומרים עיקריים ,כגון קבלה ושליחה של
מסמכים משמעותיים ,תכתובת משמעותית ,תכניות ,חשבונות וכו'.
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 6.20יומני עבודה.
.7

תכניות /אי התאמות בתכנון
הקבלן יגיש תוך  28יום מקבלת צו התחלת העבודה את רשימת ממצאיו לגבי אי התאמות שמצא
בתכניות המכרז (מדידות ,תכנון ,אחרים)

.8

רשימת תכניות הביצוע
הקבלן ינהל רשימה של תכניות מאושרות לביצוע (שם ומס' תכנית ,תאריך קבלה ,מס' עדכון,
עיקרי העדכון)
הקבלן ינהל רשימה של תכניות מבוטלות (שם ומס' תכנית ,תאריך קבלה ,מס' עדכון)
הקבלן ישמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות המאושרות לביצוע ,מס' הגירסא,
תאריך העדכון
הקבלן ישמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות המבוטלות

.9

ניהול תצורת שרטוטים (: )CAD MANAGEMENT
הקבלן יפרט את הנחיות הכנת השרטוטים של מדידות ותכניות לאחר ביצוע שיגיש לקבלן ויפרט
את מקרא כל המרכיבים בתכנית ,פירוט הצבעים לאלמנטים השונים ,שם ומספר השכבה וכו' -
בהתאמה ולפי הנחיות ונהלי המזמין.

.10

ניהול ומעקב התקדמות העבודה
הקבלן יגיש תוך  28יום מ קבלת צו התחלת העבודה את תכנית ה"ניהול מעקב אחר התקדמות
הפרויקט" ( ,)PROGRESS MANAGEMENT PLANהמתארת את השיטות ,התהליכים
והמשאבים הדרושים ,לצורך מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקט.

.11

לוחות זמנים
 11.1לפי החוזה וכמפורט בנספח "מפרט לניהול לוחות זמנים בפרויקט " 00מוקדמות" בנספח
10

.12

ניהול ובקרת שינויים :לפי החוזה

.13

ניהול מימשקים
הקבלן יכין "תכנית ניהול ממשקים" ובה יפרט את כל הממשקים המזוהים ואת כל הפעולות
הנדרשות עם ,בין ,אל ,..מ ..הממשקים השונים ויכלול את כל הפעילות הנדרשת בין הממשקים
השונים ועם גורמים שונים המשפיעים על הפרויקט .הקבלן יפרט את כל הפעילויות הנדרשות
בתכנית עבודה מפורטת לפי מרכיבי העבודה (WORK BREAKDOWN STRUCTURE ( WBS

בתכולת הפעילויות תיכלל כל פעילות משמעותית הנדרשת לצורך תאום ,לקבלת או למסירת
תכניות ,חומרים ,אישורים ,בדיקות ,בירורים וכו' ,העשויה להשפיע על העבודה.
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.14

טבלת מעקב אחר קבלה ושליחה של מסמכים ,תכתובת ,תכניות ,חשבונות וכו'.
הקבלן ינהל טבלת מעקב ובה יפרט את תאריכי הקבלה או השליחה של חומר כלשהו ,תוך תיאור
כללי של הנושא  ,תאריך ,שם השולח ,שם המקבל מפורט ,תאריך צפוי לקבלת תגובה ,ותאריך
קבלת התגובה.
במקרה והקבלן יחשוב כי אי קבלת תגובה עלולה להשפיע לרעה על התקדמות הפרויקט ,עליו
להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט מטעם המזמין.

.15

תכנית ניהול איכות של הקבלן
כללי :הקבלן יהיה אחראי לבקרת איכות עצמית כדי לוודא שכל הטובין והשירותים שיתקבלו
ויותקנו עומדים בדרישות החוזה ובכל הנורמות ,התקנים והתקנות הנדרשות.
הקבלן יגיש תוך  28יום מקבלת צו התחלת העבודה לאישור המזמין תכנית ניהול איכות
א.
 )QMP( QUALITY MANAGEMENT PLANובה יפרט את פעולות הניהול שלו לביצוע
בדיקות ופעילות מעקב ובקרת איכות עד להבטחת יישום איכותי של כל הפעילויות ,בכל
שלבי הפרויקט ,כולל בקרה אחר פעולות הרכש ,ייצור ,אריזה ,הגנה ושמירה על איכות
המוצרים ,שינוע ואספקת החומרים ,כולל פירוט ומעקב ובקרה אחר שיטות קבלת
החומרים ,שיטות הפריקה ,ההגנה על המוצרים לשמירה על שלמותם ותקינותם ,נהלי
ושיטות בדיקה ,אחסון ושינוע של חומרים ,בקרה אחר שיטות ,אופן ומהלך הביצוע ,ובקרה
על כל הפעולות הניהוליות הכרוכות בפרויקט והנדרשות במסמכי החוזה.
התכנית תתאר את הבדיקות ,אופן ביצוען ,כוח האדם והציוד הנדרשים לביצוע בקרת
האיכות ,לאישור התאמות ,זיהוי אי התאמות ,פתיחת אי התאמות ,טיפול באי התאמות,
בדיקות חוזרות ,סגירת אי התאמות ודיווחים.
התכנית תפרט את התהליכים והפעולות הניהוליות הדרושות כדי למסד ולשמר שיטות
לבקרת איכות שיבטיחו שתקלות או סטיות בייצור לא יגרמו להכנסת חומרים לקויים
באתר .התכנית תמסד שיטות לבקרת איכות למניעת שימוש בחומרים לקויים ,ותמסד
שיטות ובקרת איכות לזיהוי מוקדם למניעת סטיות או תקלות בביצוע .התכנית תכלול
פעילות מעקב ובדיקה לזיהוי תקלות בציוד וכו' ,כדי למנוע ביצוע לקוי.
כמו כן ,לאחר שזוהו מרכיבים לקויים בחומרים ,בציוד ,בשיטות העבודה ו/או בתוצרים
המוגמרים ,תיפתח אי התאמה ע"י בקרת האיכות והקבלן יפעל באופן מהיר לתיקון הליקוי
ולסגירת אי ההתאמה.
תכנית ניהול האיכות תכלול ,לכל הפחות ,את הפעילויות המפורטות ב – ISO9000-1-

 2:2008סטנדרטים לניהול איכות וב  ISO10005 -מדריך לתכנית איכות.
תכנית ניהול האיכות תקבע יעדים ומטרות מדידים לבקרת האיכות כדי לוודא התאמה
ועמידה בכל דרישות החוזה.
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.16

רשימת זיהוי ומעקב אחר דרישות החוזה למסירת תוצרים CONTRACT DELIVERABLES

: )CDRL(ׁ REQUIREMENTS LIST
הקבלן יכין פורמט דיווח ל  ,CDRL -לאישור המזמין ויעביר בדו"ח החודשי את הדיווחים.
הדיווח יכלול את רשימת כל התוצרים הנדרשים להעברה למזמין (מסמכים ,דוחות ,חשבונות,
הודעה על גמר של אבני דרך ממרכיבי הביצוע ,מדידות ,תכניות לאחר ביצוע ,תוצאות של בדיקות
איכות ,וכו' )..על פי המפורט בכל מסמכי החוזה  ,כשבכל שורה עם פרוט המרכיב ירשמו בעמודות
המתאימות המועד המתוכנן למסירה ,תאריך המסירה בפועל ,אחוז ההתקדמות ,הערות וכו'.
.17

מבנה ארגוני של ניהול האיכות
הקבלן ימנה מנהל איכות לניהול ,להטמעת נהלי ושיטות עבודה להשגת תוצרי עבודה איכותיים
ולזיהוי ,מעקב ובקרה אחר טיפול בבעיות איכות.
מנהל האיכות יהיה בעל סמכות ויכולת להניע תהליכי בקרת איכות ,להמליץ וליישם שיטות
עבודה איכותיות ,להציע פתרונות ולעקוב ולוודא יישומן ,לפתוח אי התאמות ולנהל את המעקב
והבקרה אחר הפעולות המתקנות לטיפול באי ההתאמות עד לסגירת אי ההתאמות.
מנהל האיכות יוודא ששיקולי לוחות זמנים ועלות ,לא יבואו על חשבון ביצוע איכותי של העבודה
ושלחצי ביצוע לא יטו את המחויבות לאיכות .על כן על הקבלן להבטיח שמנהל האיכות יהיה
מגובה בנדון ע"י הנהלת החברה הקבלנית.

.18

אישור חומרים ושווי ערך ואיכות :על פי החוזה

.19

טיפול ואיחסון :הקבלן באמצעות צוות ניהול האיכות יכין ויישם נהלים של הליכי בקרת
והבטחת האיכות שיספקו הוראות לטיפול ,אחסון ,שימור ,אריזה ושליחת המוצרים על מנת
לשמור על איכותם ולמנוע נזקים ,אובדן ,שחיקה או החלפה של המוצרים.

.20

תיעוד הבטחת איכות :הקבלן ינהל מערכת תיעוד לתוצאות הביקורות ,הבדיקות ,המבחנים,
הליכי הבקרות ,אישורי ההליכים ואנשי הצוות ,חומרים או מרכיבים שאינם עומדים בדרישות
(כולל תיעוד ההשלכה שלהם) ודרישות איכות אחרות .התיעוד יישמר באופן זמין ונגיש על ידי
הקבלן ,על מנת לספק ראיה לאיכות ולאחריות לה .במיוחד יצוינו מסמכי תיעוד של ביצועי עבודת
הניטור ושל הבדיקות והמבחנים שיציינו את מידת הקבלה של העבודות או המוצרים ואת
הפעולות שננקטו לצורך תיקון חוסר-תאימות.

.21

מסמכי הבנייה  :מסמכי הבנייה המלאים ,כולל גרסה דיגיטלית ,יהיו זמינים בכל עת לנוחות
שימושו של מנהל הפרויקט במשרדו של הקבלן באתר.

.22

חומרים מסוכנים ו/או נוזלים ,אדמות מזוהמים  :הקבלן באמצעות יועץ איכות סביבה מטעמו
ישלב ב  QMP -הליכים לצורך ניטור ,בקרה ופיקוח למניעת זיהום הסביבה מחומרים מסוכנים
ו/או נוזלים מזהמים ולטיפול בסביבה במקרה של אירועי זיהום .תהליכים אלו יעמדו בדרישות
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כל החוקים והתקנות הרלוונטיות .צוות בקרת האיכות בניהול יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע
פיקוח ובדיקה של כל עבודות ההתקנה מבחינת חומרים מסוכנים ואדמות ו/או נוזלים מזוהמים
ופעולות הדרושות לצורך סילוקם של אלו ,טיפול בהם והשלכתם כראוי.
.23

תכנית ניהול סיכונים ( :)RMP :RISK Management Planהקבלן באמצעות יועץ סיכונים מטעמו
יטפל בהכנת  , RMPשתתאר את השיטה וההליכים אשר ישמשו את הקבלן לאורך כל שלבי
העבודה לצורך זיהוי ,סיווג ,כימות ,ניטור ,בקרה והקלה של סיכונים פוטנציאלים משמעותיים
העולים בעת מילוי כל אחת מהדרישות של החוזה ,כולל ,אולם לא מוגבל ללוחות הזמנים,
העלויות ,התפקוד ,הביצועים ,הבטיחות ,העמידות ,האמינות ,הזמינות ויכולת התחזוקה של
העבודות.

.24

ניהול בטיחות וגהות
 24.1הקבלן יהיה אחראי לניהול ענייני הבטיחות והגהות במלואם עבור האתר כולו וכן ,יהיה
גם אחראי כקבלן ראשי לניהול היבטי הבטיחות והגהות של עבודות קבלנים נוספים
שיושתו תחת אחריותו לנושא זה .זאת בהתאם לכל הנורמות והתקנות המקומיות.
 24.2על מנת להשיג מטרה זו ,הקבלן יעסיק יועצים מיוחדים ומורשים לנושאי בטיחות וגהות
בעבודות תשתית תחבורתית ולעבודות בנייה וגישור.
 24.3היועצים המיוחדים יוודאו כי בעת מילוי כל משימה הקשורה בעבודות של הקבלן או
בעבודות קבלנים אחרים ,הסיכון לבריאות ולבטיחות העובדים יצומצם לרמה אשר
תבטיח עמידה בדרישות של כל החוקים והתקנות.

.25

תכנית ניהול בטיחות וגהות בבנייה Construction Health and Safety Management Plan-( -

 - )CHSMPהקבלן באמצעות יועצי הבטיחות והגהות מטעמו יהיה אחראי לתיאום כל מנהלי
הבטיחות האחרים של הקבלנים האחרים ,וידווח ישירות למנהל הפרויקט .ה CHSMP-תכלול
לכל הפחות :רשימת אנשי מפתח בתחום הבטיחות ותפקידם ,כללי הבטיחות והגהות באתר ,זיהוי
סיכונים והליכי בטיחות וגהות המיועדים להפחית את הסיכונים ,הליכי התקשרות הנוגעים
לנושאי הבטיחות והגהות.
 25.1ארגון והשמה
.1

ה CHSMP-תספק תיאור של האחריות הנתונה בידי קציני הבטיחות.

.2

ה CHSMP-תאשר כי מנהלי הבטיחות המוצעים הוסמכו כראוי והינם מנוסים
דיים על מנת לפקח ולנטר את העמידה בדרישות ה CHSMP-וכן בתקנים ותקנות
מחייבים; כמו כן ,כל מנהל בטיחות צריך במיוחד (אולם מבלי להיות מוגבל לכך)
לבצע בדיקות של יישום ה CHSMP-בהתאם לתכנית שתוגש ,מעת לעת ,למנהל
הפרויקט לצורך אישורו .מנהל הבטיחות יקפיד על תיעוד יומי ,בצורת יומן,
המתעד אירועים שונים .התיעוד צריך להיות זמין בכל עת לבדיקתו של מנהל
הפרויקט לפי דרישתו.
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 25.2אכיפת הבטיחות
.1

הקבלן יעסיק קציני בטיחות ועוזרי בטיחות מוסמכים ומנוסים במשרה מלאה,
אשר מספרם יהיה מספיק לביצוע תפקידם וסמכותם תהיה מספקת על מנת
לאכוף את כל ענייני הבטיחות באתר .חובה שיהיה ,בכל רגע נתון ,אדם באתר
האחראי לפעולות הננקטות במסגרת הניהול מחד והבטיחות והגהות מאידך.

.2

הקבלן יספק לספקים עותקים מה CHSMP-וישלב תנאים בכל חוזי הספקים על
מנת להבטיח עמידה בתנאי ה CHSMP-בעבודתם; נדרש כי כל הספקים ימנו נציג
בטיחות אשר יהיה זמין בכל אזורי הבניה הרלוונטיים למשך כל תקופת העבודה
של אותו ספק ,בתיאום עם קצין הבטיחות של הקבלן .יש לוודא כי אנשי הצוות
של כל הספקים מודעים לדרישות לעמוד בדרישות ה CHSMP-ובתקנות החוקיות
וכי הדבר מוזכר להם באופן קבוע ותדיר.

 25.3הליכי דיווח והתקשרות :דו"חות בטיחות :דו"חות ביניים בנושאי בטיחות וגהות ייערכו
על ידי הקבלן על בסיס שבועי ודיווח בטיחות וגהות המסכם את התוצאות של דו"חות
ביניים אלו יוגש בדו"ח ההתקדמות החודשי.
 25.4הודעות על אירועים :יש ליידע את מנהל הפרויקט באופן מידי בנוגע לכל אירוע המתרחש,
בין שבאתר ומחוצה לו ,בו הקבלן ,אנשי הצוות שלו או צוות הבנייה ,או אנשים השייכים
לקבלני המשנה המעורבים במישרין או בעקיפין בפרויקט .הודעות אלו יסופקו מילולית,
עם תחילת האירוע ,אולם תמיד יסופקו גם בכתב בתוך  24שעות מהתרחשות האירוע,
כאשר ההודעה הכתובה תכלול פרטים רבים ככל האפשר.
 25.5ביקורות פנימיות :מנהל הבטיחות יבצע ביקורות פנימיות על מנת להבטיח סקירה שגרתית
של התוכניות והתהליכים המרכזיים המכוסים במסגרת ה ;CHSMP-הקבלן יספק למנהל
הפרויקט עותק של לו"ז הביקורות הפנימיות.
 25.6שיפורים רציפים :הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שיפור קבוע של
ה.CHSMP-
.26

ניהול סביבתי
 26.1כללי  :הקבלן יוודא כי סגל הניהול הסביבתי נמצא במקום לצורך ניטור ובקרת ההשלכות
הסביבתיות במהלך ביצוע העבודות.
 26.2תכנית ניהול סביבתית :הקבלן יכין ,תכנית הניהול סביבתית ( EMP - Enviromental

 ,)Management Planיקפיד על יישומה ויקפיד לתעד את כל ההליכים הסביבתיים
המבוצעים במהלך קיום העבודות לאורך תקופת החוזה .ה EMP-תחולק לכל הפחות
לארבעה חלקים :הליכי הניהול ,ארגון והשמה ,הליכי דיווח ותנאי ניהול סביבתי;
 26.3הקבלן יעביר את קורות החיים (קו"ח) ופרטי מידע אחרים הרלוונטיים להסמכה של קצין
הסביבה ( (Enviromental Officer - EOהמוצע והיכולות שלו/שלה לבצע את החובות
המופקדות במסגרת התפקיד יסופקו יחד עם ה EMP-לאישורו של מנהל הפרויקט .המינוי
של ה EO-יהיה נתון לאישורו של מנהל הפרויקט.
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 26.4שלבי ההטמעה של ה :EMP-הקבלן יוודא כי ארגונו וכן והספקים /קבלני המשנה שלו
יבססו ,יטמיעו וישמרו על תנאי ה.EMP-
 26.5ארגון והשמה
.1

ה EMP-תספק תיאור של מחויבויות ה.EO-

.2

ה EO-המוצע יהיה מוסמך ומנוסה בהתאם לצורך פיקוח וניטור העמידה בדרישות
ה EMP-וכן ידאג במיוחד ,אולם מבלי להיות מוגבל לכך בלבד ,לביצוע ביקורות
של יישום ה EMP-בהתאם לתכנית הנפרסת אשר תוגש ,מעת לעת ,למנהל
הפרויקט לצורך אישורו.

 26.6הליכי דיווח והתקשרות
דו"חות סביבתיים :דו"ח הבסיס הסביבתי הראשוני יכיל את נתוני הבסיס הסביבתיים
ויוגש בתוך  28ימים לאחר קבלת אישור מטעם מנהל הפרויקט על ה .EMP-דו"חות
הביניים הסביבתיים יבוצעו על ידי הקבלן על בסיס שבועי .ביקורות פנימיות יתבססו על
התוכניות המתוכננות ועל הודעות אודות אירועים (יש ליידע את מנהל הפרויקט באופן
מידי בכל אירוע; דו"ח רשמי ,אשר יוכן לאחר חקירת האירוע ,יוגש למנהל הפרויקט).
.27

דרישות החומרים ועבודת הייצור
 27.1החומרים והציוד המשמשים בפרויקט יתוכננו ,ייוצרו ,יותקנו וייבדקו בהתאם לתקנים
הרלוונטיים בתחום ובהתאם לנוהגים המצוינים במפרט הטכני הספציפי.
 27.2הקבלן יגיש את המסמכים המלווים את התכנון ,החומרים ,הציוד ,ההתקנה והבדיקה,
ואשר הינם בהתאם למפרט הטכני הספציפי ועומדים בדרישות התקנים והנוהגים
הישימים המצוינים.
 27.3כל החומרים הדומים אחד לשני יהיו מייצורו של יצרן אחד עד למידה המרבית האפשרית.
חומרים המגיעים מיותר מקבלן אחד יעמדו בדרישות היישומים הייעודיים.
 27.4כל החומרים המשמשים את הקבלן יהיו זמינים ,ברי-תיקון וברי-תחזוקה תוך שימוש
בציוד ובהליכים הזמינים על פי רוב בעבודות תשתית.
 27.5הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט את כל החומרים או פרטי הציוד החלופיים המוצעים,
כאשר על הקבלן להראות כי הם לכל הפחות שווים באיכותם למקור ובעלי המאפיינים
הדרושים לאותו חומר או פריט ציוד ,כאשר הדבר ייעשה טרם הרכישה של החומרים או
הציוד .כל בקשה להחלפת חומרים או ציוד תלווה בניתוח תכנוני משווה מפורט.
 27.6כל הציוד והחומרים המיועדים לשימוש במהלך היצור וההתקנה של העבודות יישלחו
ויאוחסנו באופן שימנע נזקים או ירידה באורך חיי השירות של אותם פריטים .כל החומרים
והציוד המאוחסנים העשויים להיות נתונים לשיתוך (קורוזיה) יוגנו בכיסויים או ציפויים
עמידים למים .החומרים או הציוד יאוחסנו תחת כיסוי ומורמים מגובה הרצפה או הקרקע.
 27.7כל הציוד יאוחסן כאשר כל הכניסות ,הכיסויים ואטומים אחרים כלשהם הינם סגורים על
מנת למנוע הצטברות של לכלוך ,לחות ומזיקים.

מסמך ג'  - 1מוקדמות – מכרז 228/2018

80

 27.8כל החומרים המתכלים יסומנו באופן ברור וכזה המציין את תאריך התפוגה שלהם ,ולא
יהיו בשימוש מעבר לתאריך תפוגה זה .כל החומרים הכוללים דרישות טיפול או אחסון
מיוחדות יטופלו או יאוחסנו בהתאם לדרישות היצרן.
 27.9כל החומרים יסומנו באופן ברור או יאוחסנו עם מלל המתאר באופן מספק את ההוראות
בנוגע אליהם ,לצורך מניעת שימוש שגוי.
 27.10חומרים או ציוד שנדחו לשימוש יסומנו באופן ברור ככאלה ויאוחסנו באזור המיועד
למטרה זו באופן מיוחד.
 27.11כל פריט יזוהה על פי תווית מקובעת היטב ובלתי-מחיקה המכילה את פרטי המידע
הבאים :דגם היצרן ומק"ט הפריט ,מספרו הסידורי של פריט ,מצב שינויים.
 27.12כל תווית ,במידת האפשר ,תמוקם באופן כזה שניתן לקרוא אותה ישירות עם פתיחת לוח
גישה כלשהו.
 27.13פני השטח החיצוניים של הציוד יהיו ללא פריטי הידוק כלשהם .הגישה לפריטי ההידוק
הפנימיים תיעשה דרך לוחות גישה הניתנים לנעילה.
 27.14כיסויי מגן יסופקו לכל המרכיבים והמודולים במידה וקיימת סכנת הלם חשמלי ,פציעה
בשל קצוות חדים ,טמפרטורות גבוהות וסכנות נוספות .הכיסויים יכילו תוויות אזהרה
קבועות מתאימות המתארות את הסיכון המדובר.
 27.15תקינת מוצרים :הציוד והחומרים המסופקים במסגרת החוזה יהיו מייצורם של היצרנים
מוסמכים ומאושרים ע"י רשויות התקינה המעורבים באופן קבוע בתהליכי ייצור של ציוד
או חומרים מעין אלו.
 27.16איכות :כל החומרים והציוד המסופקים יהיו מאיכות ראשונה במעלה .כל עבודות הייצור
יעמדו בדרישות העבודה והייצור ,הבנייה וההרכבה הטובות ביותר .כל המרכיבים שהינם
בעלי פונקציה /פונקציות דומות יהיו זהים מכל בחינה.
 27.17עשן וחומרים דליקים :הקבלן יעמוד בדרישות כל התקנים הקיימים הנוגעים למידת
הדליקות של החומרים ופליטת עשן.
.28

ניהול אישורים ,בדיקות וקבלה
 28.1כללי :הקבלן יקפיד שהעבודות יעמדו במסגרת תכנית אישור ובדיקה מקיפה על מנת לוודא
תאימות ועמידה בדרישות התכנון המאושר וקריטריון הביצועים הספציפי ,וכן על מנת
לוודא עמידה בדרישות משתני האמינות ,הזמינות ,כושר-התחזוקה והבטיחות הדרושים.
 28.2תכנית  :(VTA) Verification, Test and Acceptanceהקבלן יכין תכנית אישור ,בדיקה
וקבלה (תכנית  )VTAמקיפה ,אשר תועמד לאישורו של מנהל הפרויקט בתוך  84יום לאחר
תאריך תחילת העבודה .תכנית ה VTA-תתאר את השיטות וההליכים אשר ישמשו לווידוא
עמידת העבודות והחומרים בדרישות המפרט הטכני הספציפי ו/או בכל התקנים
הרלוונטיים האחרים הקובעים בתחום.
 28.3ארגון  :VTAהקבלן יקבע את ארגון ה VTA-שלו ,במסגרת תכנית ה ,VTA-וכן יטיל
אחריות מתאימה לאנשי הצוות של הארגון ויוודא כי אנשי צוות מוסמכים מתאימים הינם
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זמינים לביצוע כל תכנוני הבדיקות ,תזמונן ,ביצוען ,ניתוחן ,סקירת הנתונים ודיווח פועלו
של הארגון.
 28.4הליכי בדיקה :הקבלן יפתח את הליכי הבדיקה /בחינה החיוניים לאתר עבור כל אחת
מהפעילויות המתוארות בתכנית ה.VTA-
 28.5הודעות בדיקת האתר ,תדרוכים בנושא והגשות :יש ליידע את מנהל הפרויקט בכל הנוגע
לזמנים ולמיקום של הבדיקות לפחות ארבעה-עשר ( )14יום לפני כל בדיקה ו/או הדגמה
וכן תינתן למנהל הפרויקט הזכות להיות עד לכל בדיקה או הדגמה.
 28.6דו"חות  :VTAהקבלן יספק דו"חות רשמיים המתארים את התוצאות של כל פעולות וידוא
העמידה בדרישות התכן והביצועים .הדו"חות הרשומים בתתי-הסעיפים הבאים הינם
מייצגים בלבד ,ודיווחים ברמות פירוט שונות עשויים להיות מתאימים יותר לבדיקות
ברמות מורכבות שונות ,כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט.
 28.7בדיקות באתר ומחוץ לאתר:
.1

אישור ובדיקות סוג המוצר :הקבלן יציג רשימה של בדיקות מאפיינות לאישורו
של מנהל הפרויקט .כל הבדיקות ייערכו בהתאם למפרט התכן ולפי התקנים
והתקנות הנדרשים.

.2

בדיקות חומרים ,ציוד ומרכבי-משנה :הקבלן יגיש תעודת עמידה בדרישות עבור
כל החומרים והציוד .,הקבלן יבצע בדיקות באתר ,בדיקות לא-הרסניות ובדיקות
הרסניות במידת הצורך ,זאת כחלק מתכנית בקרת האיכות ,על מנת להבטיח כי
התכנון ,היצור ואיכות העבודה עומדים בדרישות לצורך אישורו של מנהל
הפרויקט.

.3

בדיקות קבלת מפעל :הקבלן יודיע למנהל הפרויקט בהתראה של  28ימים לפחות
לפני תחילת ביצועם של מבחני קבלה במפעלים כלשהם .בהודעות מעין אלו ,יתאר
הקבלן את המבחן /מבחנים אשר יבוצעו תוך התייחסות לתכנית ה.VTA-

.4

בדיקות באתר עצמו:
א.

בדיקות ביניים ובדיקות סופיות :לכל אורך תהליך העבודה ,מנהל
הפרויקט יהיה רשאי ,לבצע בדיקות ביניים של העבודות במקומות ייצורם
ו/או התקנתם .לאחר אותן בדיקות ביניים ,תוכן "רשימת תיקון" של כל
הפריטים שדורשים השלמה או תיקון .הקבלן יהיה אחראי לאספקת
מענה לנושאים הרשומים ברשימת התיקון.

ב.

בדיקות טרם השלמה :הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כאשר כל חלק
מהעבודה יהיה מוכן לעבור בדיקות טרם השלמה .ההודעה תאשר באופן
רשמי כי הקבלן השלים את כל בדיקות הביניים ,בדיקות הטמעת התכנית
ותיקן את כל הכשלים ,הפגמים והתקלות שנמצאו במהלכן.

ג.

בקרת אי התאמות לפני אישור השלמת שלב ביצוע לקראת אישור השלמת
שלב ביצוע (להלן "מסירה") יופק ע"י צוות בקרת האיכות דוח אי
ההתאמות מתוך מערכת המידע הממוחשבת .הדוח יכלול לפחות את
המידע הבא:
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.1

מספר אי ההתאמות הפתוחות הקיימות במערכת הקשורות
למסירת האלמנט.

.2

באחריות מי בארגון הקבלן ,מתי ובאיזה אופן תיסגר אי
ההתאמה.

.3

מהי מהות אי התאמה.

.4

אילו עבודות עלולות להתעכב ,ואו להינזק מאי ההתאמה
הפתוחה.

מהן ההשלכות הבטיחותיות עד להשלמת התיקון/הטיפול
.5
בליקוי.
שטח או אלמנט אחר בו התגלו אי התאמות לא יאושר להשלמת שלב
ביצוע לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו את אישור
צוות בקרת איכות.
 28.8בדיקות מסירה סופיות לאחר השלמת תיקון הליקויים שזוהו בתהליך לפני אישור שלב
ביצוע :הקבלן יציג לקבלן בשטח /במקום הרכש /הייצור של החומרים את כל התיעוד
הנדרש להוכחת תיקון הליקויים וסגירת אי ההתאמות ויגיש למנהל הפרויקט את כל
התיעוד המוכיח זאת.
.29

מסירת העבודה למזמין
 29.1הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כי לדידו ,העבודות מוכנות למסירה לגורמים הרלוונטיים
ול.JTMT-
 29.2תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני ,כדי לוודא
שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה ,כולל ראיות לעמידה בדרישות
כל התקנים ,התקנות והחוקים הישראלים הרלוונטים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות
של המפרט הטכני הספציפי.
 29.3תיק מסירה
עם סיום העבודה /המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת הפרויקט ,להבטחת האיכות
ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב הבא (אם קיים כזה) ,תיק/תיקים הכוללים את
מסמכי האיכות באופן הבא:
.1

טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת (מנהל בקרת האיכות)
הרלוונטי.

.2

תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו – כולל טבלאות ריכוז של
התעודות חתומות ע"י המבא"ת.

.3

מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך.

.4

אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט.

.5

אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון :סוג חומר ,מוצרים שו"ע ,מיקום
כלונס וכיו"ב.
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.6

תכניות עדות ( ) AS MADEלפי נוהל הכנת תכניות עדות.

.7

טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל ,פלדה וכו'.

.8

טבלאות וריכוזי אספקת ציוד ,חומרים ואלמנטים ,כגון :ציודי חשמל ,תאורה
וכו'..

.9

רשימת תוכניות  Shop Drawingsלפי מקצועות ,כגון :פלדה ,אדריכלות ,מסגרות
וכו'.

.10

הצהרת מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם.

.11

פרוגראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומנהל האיכות מטעם הקבלן.

 29.4כחלק מנוהל המסירה על מנהל הפרויקט לאשר את תיק המסירה שהגיש הקבלן .במידה
וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה ,יודיע מנהל הפרויקט בכתב לקבלן על הליקויים
ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקן
 29.5מנהל הפרויקט יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך  28ימים מקבלת תיק המסירה המתוקן
והמושלם.
 29.6במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא המזמין לקבלן תעודת גמר /
אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר חייבים לעבור השלמות
נוספות.
 29.7במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או חלקי אשר
הקבלן חייב לתקן ,על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן שנקבעו
על ידי מנהל הפרויקט.
 29.8העבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור מנהל הפרויקט והגורמים השונים כי תוקנו כל
הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים השונים והוצאת תעודת גמר
סופית ע"י המזמין.
.30

תקופת האחריות לתקלות
 30.1תקופת האחריות לתקלות תתחיל עם מתן תעודת אישור המסירה.
 30.2כל הדרישות של תכנית הבטחת השלמות הנוגעות לבדיקות ימשיכו גם לאורך תקופת
האחריות לתקלות.
 30.3הקבלן יגיש לסקירתו והערכתו של מנהל הפרויקט במועדים הקצובים בחוזה דו"חות של
בקרת ליקויים באזורי הביצוע של העבודות ובקרת ליקויים בעבודות עצמן על כל פרטיהן.
הדוחות יפרטו את פעולות תיקון הליקויים הנחוצות ואת פעולות התחזוקה והפעולות
לשמירה על הבטיחות הדרושות.
 30.4מנהל הפרויקט יזמן את הגורמים הרלוונטיים ויבצע סיורי בדק וסיורי תיקוני ליקויי בדק
במועדים על פי החוזה..
 30.5תקופת האחריות לתיקון ליקויים תמשיך כפי שנקבע על פי תנאי החוזה.
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.31

תיקון תקלות וסיום החוזה
 31.1הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט את הצעתו לבדיקות-מחדש לצורך וידוא תיקונם של
הפגמים אשר צוינו עם הגשת תעודת הגמר.
 31.2הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט את הצעתו לבדיקות-מחדש לצורך וידוא תיקונם של
כל הפגמים אשר עלו במהלך תקופת האחריות לתקלות.
 31.3התיקון של הפגמים בסופה של תקופת האחריות לתקלות מהווה דרישת-קדם לסיום
החוזה.
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נספח  – 9שליטה ,בקרה ולוחות זמנים
.1

הגדרות
א.

לוח זמנים מפורט לביצוע :לוח זמנים הנערך ע"י הקבלן ובו ניתוח מפורט של ביצוע
הפרויקט ,לרבות כל העבודות לביצוע ע"י הקבלן .בלוח הזמנים המפורט של הקבלן ישולבו
גם פעילויות שאינן מבוצעות ע"י הקבלן (מבוצעות ע"י החברה או ע"י צד ג') ,לרבות
המועדים החזויים ומשכי ביצוע משוערים להשלמת הפעילויות הנ"ל .לוח הזמנים המפורט
יתאם את ההגדרות של לוח הזמנים במסמכי המכרז .לוח הזמנים המפורט לביצוע יהיה
ערוך בשיטת הנתיב הקריטי.

ב.

אבני דרך חוזיות :אבני הדרך החוזיות הן אבני דרך המוגדרות בחוזה לביצוע הפרויקט .כל
שינוי /הארכה של אבני הדרך החוזיות מחייבות אישור .החברה תהיה רשאית להפעיל
קנסות במקרה של אי עמידת הקבלן באבני הדרך החוזיות בפרויקט.

ג.

אבני דרך למעקב :אבני הדרך למעקב מחלקות את תהליכי הביצוע של הפרויקט למרכיבים
מדידים .זאת על מנת לבקר את התקדמות הפרויקט באופן עקבי .ככלל הפרש הזמן המרבי
בין אבני הדרך למעקב הוא עד  3-4חודשים.

ד.

לוח שנה לתזמון :לתזמון יכלול  5.5ימי עבודה למעט ימי חג וימי חופש רשמיים במדינת
ישראל .שעות העבודה בלוח השנה הן בהתאם למוגדר בפרק .00

ה.

מרווח ביטחון של המזמין :משך הביצוע החוזי של הפרויקט כולל  20%מזמן הביצוע (על
הנתיב הקריטי של הפרויקט) של מרווח ביטחון .מרווח הביטחון נועד לספוג עיכובים של
המזמין והוא שייך למזמין.

.2

תנאים לאיוש יחידת השליטה והבקרה של הפרויקט
יחידת השליטה והבקרה תאוייש ע"י הקבלן.
א.
יועץ לוחות הזמנים של הקבלן יהיה מהנדס תעשייה וניהול/מהנדס אזרחי בעל ניסיון של
ב.
לפחות ( 10עשר) שנים בניהול לוחות זמנים בתחום התשתיות והבינוי.
הקבלן יגיש לאישור הפיקוח את יועץ לוח הזמנים ואת פירוט ניסיונו המקצועי ותעודות
ג.
השכלה יחד עם המסמכים המוגשים למכרז.
הפיקוח יחליט באם לאשר/לא לאשר את היועץ שהגיש הקבלן.
ד.
יועץ לוח הזמנים יידרש להיות נוכח בכל ישיבות בקרת לוח הזמנים
ה.
לא תינתן כל תוספת מחיר בגין סעיף זה
ו.
באם לא יגיש הקבלן יועץ אשר עומד בדרישות ,יפעל המפקח למילוי הדרישות ע"י יועץ
ז.
מטעמו ויחייב את הקבלן בעלויות הכרוכות בכך.

.3

הנחיות ונהלים להכנת לוח זמנים המפורט
 .3.1איסוף כל נתונים לצורך הכנת לוח זמנים
לוח הזמנים יתבסס לפחות על מקורות המידע הבאים וייתן להם ביטוי:
א.

אבני דרך חוזיות ואבני דרך למעקב.
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ב.

נתונים שמבוססים על התכנון.

ג.

נתונים המבוססים על כתבי הכמויות.

ד.

נתונים המבוססים על המפרט.

ה.

נתונים המבוססים על החוזה והמוקדמות.

ו.

נתונים המבוססים על שלבי ביצוע.

ז.

נתונים המבוססים על מטרדים.

ח.

נתונים נוספים רלוונטיים.

 .3.2מועדים להכנה וקליטה של לוח הזמנים המפורט כבסיסי.
א.

על -מנת להבטיח כי לא יגרמו פיגורים בפרויקט ,הקבלן יגיש לוח זמנים מפורט
לכלל הפרויקט לא יאוחר מ 1-חודש קלנדרי מצ.ה.ע.

ב.

על הקבלן להשלים את תהליך הקליטה של לוח הזמנים המפורט המלא כבסיסי
לאחר אישור מנהל הפרויקט לא יאוחר מחודשיים לאחר צ.ה.ע .לא השלים הקבלן
את התהליך יוטל עליו קנס של  ₪ 1000ליום.

ג.

בתום תהליך האישור של לוח הזמנים הוא יקלט כלוח זמנים בסיסי וישמר על CD
בפורמט  MPPוכהדפסה על גבי נייר בפורמט A3

 .3.3מבנה תכולת העבודה בלוח הזמנים המפורט
3.3.1

הכנת לוח זמנים בשיטת הנתיב הקריטי
א.

לוח הזמנים יבנה בשיטת הנתיב הקריטי בתוכנת  MS Projectבגרסה
 2010ומעלה .הקבלן יעביר כל לוח זמנים במדיה מגנטית ע"ג  CDבפורמט
.MPP

ב.

ניתוח לוח הזמנים יתבצע בשיטת הנתיב הקריטי ( ) CPMויאפשר ניתוח
ב GANTT-ו/או  .PERTכל הפעילויות יקושרו באמצעות קשרים לוגיים
ברורים ומתאימים לסוג ההתניות ההנדסיות בפרויקט.

ג.

כל הפעילויות תהיינה מקושרות בקשרים לוגיים.FS, SS, FF :

ד.

לכל פעילות בלוח הזמנים תהיה לפחות פעילות מקדימה ופעילות עוקבת
אחת.

ה.

כל הפעילויות בלוח הזמנים יתוזמנו מוקדם ככל האפשר.

ו.

אף פעילות בלוח הזמנים לא תהיה מאולצת אלא אם יש לכך סיבה
הנדסית ראויה

ז.

הנתיב הקריטי יחושב לפי מרווח כולל של  20יום.

ח.

כל שם פעילות יופיע בלוח הזמנים בעברית ובאנגלית.

ט.

לכל פעילות יוצג קוד ייחודי ,משך ,תאריך התחלה ותאריך סיום ומרווח
כולל של הפעילות.

י.

משך הפעילויות בלוח הזמנים יבוטא בימי עבודה.
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3.3.2

קוד
ייחודי

שם
פעילות

משך

3.3.3

תכולת לוח הזמנים המפורט
א.

לוח הזמנים יכיל בתוכו את כלל הפעילויות להקמה של הפרויקט וכן
אופציות במידה ויהיו .כמו כן ,לוח זמנים יציג פינוי מטרדים ,עבודות של
חברות תשתיות אחרות ,קבלת היתרים.

ב.

המשך המירבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה  20ימי עבודה אלא אם
המפקח הורה אחרת.

ג.

לוח הזמנים יציג עבור כל פעילות את משאבי הפעילות  -סוג וכמות
המשאב הנדרש לביצוע הפעילות.

ד.

לוח הזמנים יציג עבור כל פעילות את הנתונים הבאים:

%
ביצוע

•

כמות לביצוע בפעילות עפ"י יחידת המידה האופיינית לה ובתאום
עם כתב הכמויות.

•

יחידת המדידה של הכמות.

•

קצב ביצוע (כמות נמדדת ליום עבודה).

•

משאב מוקצה (ברמת פירוט מתאימה לבקרה).

•

מס' חתך.

•

הקטע/האזור בו מבוצעת הפעילות.

•

שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  -העתקת מערכות ,ביצוע
מערכות ועבודות עפר ופיתוח.

•

מצ"ב טבלה לדוגמא המציגה את הפעילויות והנתונים של כל
פעילות:

התחלה

סיום

מרווח
כולל

יחידות
מידה

קצב
ביצוע

כמות

משאב
מוקצה

מס
חתך

קטע

איזור

שלב
ביצוע

המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע
אבני דרך
א.

לוח הזמנים יכלול אבני דרך אשר תהיינה מחולקות לשני חלקים בשני
הערסלים הראשונים בלוחות הזמנים:

ב.

"אבני דרך חוזיות לביצוע"  -יוצגו בערסל הראשון בגאנט.

ג.

אבני דרך חוזיות לביצוע יוצגו בערסל נפרד בתחילת הלו"ז וישקפו את
דרישות החוזה.
לכל אבן דרך חוזית יהיה תאריך יעד.

ד.

"אבני דרך למעקב"  -אבני דרך אשר נקבעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י
הפיקוח והן יופיעו בערסל השני בגאנט .המרחק המקסימאלי המותר בין
אבני הדרך למעקב לא יעלה על  4חודשים

ה.

אבני דרך למעקב אשר נקבעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י הפיקוח יופיעו
בערסלים הרלוונטיים.
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ו.

אבן דרך סיום הפרויקט תהיה מוצגת באותה רמה של כל הערסלים
הראשיים.

ז.

לוח הזמנים יכלול בתוכו אבני דרך לעבודות של קבלנים אחרים אשר
עתידים לעבוד בפרויקט ו/או ממשק עם פרויקטים סמוכים.

ח.

כל אבני הדרך תהיינה מקושרות לפעילויות המקדימות הרלוונטיות .כך,
במידה וקיימת חריגה ממועד אבן הדרך ,המערכת תתריע על כך ע"י
מרווח כולל שלילי המבטא את כמות החריגה בימים .למען הסר ספק ,לוח
זמנים בסיסי אינו כולל מרווחים שליליים.

ערסלים
א.

לוח הזמנים יהיה בנוי מערסלים כאשר כל ערסל ייצג את תכולת העבודה
לכל שלב הביצוע לרבות התארגנות הסדרי תנועה זמניים וקבועים
ומסירות .

ב.

לוח הזמנים יכלול ערסלים של קטעי ביצוע (מסלול ,קטע כביש ,גשרים,
מסירות וכד') .כל ערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע.

ג.

בלוח הזמנים יוצגו ערסלים של שלבי הביצוע ,כאשר ערסלים אלו יהיו
תחת הערסלים של קטעי העבודה.

ד.

הערסלים יאורגנו בצורה היררכית בשלוש רמות פירוט

ה.

בנוסף הפעילויות יקודדו ב -4קודי מיון שונים בתיאום עם מנהל הפרויקט

ו.

"שרשרת אספקה"  -יכלול את האלמנטים העיקריים של שרשרת
האספקה (עפ"י התוכניות וכתב הכמויות) בחלוקה לפרקים מהספר
הכחול בכל אחד מהערסלים המשניים הבאים:
•

מו"מ עם קבלני משנה.

•

הגשות של חומרים/Shop Drawing/דוגמאות.

•

אישורים של חומרים/Shop Drawing/דוגמאות  -משך הזמן
לאישורים הינו  14ימי עבודה עבור כל פעילות.

•

ייצור ,בדיקה ואספקה של חומרים/Shop Drawing/דוגמאות.

•

חומרים באתר.

ז.

"הסתת תשתיות וביצוע תשתיות"  -מחולק לערסלים משניים לפי קטעי
עבודה לביצוע ושלבי ביצוע.

ח.

"ביצוע מבנה כביש ותכסית עליונה"  -מחולק לערסלים משניים לפי קטעי
ביצוע.

ט.

"מסירות והרצות"  -מכיל בתוכו פעילויות מסירות והרצות .משך הזמן
לא יפחת מ 4-שבועות .שלב המסירות וההרצות יתחיל עם סיום המערכות
ויסתיים בתום המסירות .פעילויות מסירות והרצות תהיינה על הנתיב
הקריטי הראשי ולא יהיו להן פעילויות מקבילות.
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י.
3.3.4

3.3.5

לוח הזמנים יכלול בתוכו ערסל ראשי לבדיקות  -בערסל זה יוצג פירוט
מלא לכל הבדיקות למערכות העיקריות בפרויקט.

מרווח ביטחון
א.

לוח הזמנים יציג מרווח הביטחון חוזי של הפרויקט בעל משך של 20%
לפחות ממשך ביצוע הפרויקט.

ב.

פעילות "מרווח הבטחון" תהיה הפעילות הקריטית האחרונה של
הפרויקט ומקושרת לנתיב הקריטי הראשי של הפרויקט .פעילות "מרווח
הבטחון" תהיה הפעילות המקדימה לאבן הדרך לסיום הפרויקט
והפעילות העוקבת לפעילות האחרונה של המסירות .פעילות "מרווח
הבטחון" תהיה מורכבת משורה אחת בלוח הזמנים ולא תהיה מקבילה
לאף פעילות אחרת בלוח הזמנים.

ג.

למען הסר ספק ,פעילויות מרווח הביטחון שאינן על הנתיב הקריטי
הראשי אינן חלק ממרווח הביטחון הנדרש.

ד.

לוח הזמנים יכלול "מרווח ביטחון" לכל אחת מהפעילויות של הסרת
מטרדים .משך כל "מרווח ביטחון" יהיה  10%מסה"כ תקופת הביצוע של
הסרת אותו מטרד ולא יהיה קצר משבועיים .למען הסר ספק ,מרווח
הביטחון יהיה בנוסף לפעילות הסרת המטרד.

ה.

לוח הזמנים יציג פעילויות מרווחי ביטחון על הנתיב הקריטי במידה
והוגדר בחוזה.

ו.

למען הסר ספק ,מרווח הביטחון שייך למזמין ואינו שייך לקבלן כך גם
ניהול מרווח הביטחון.

ז.

למען הסר ספק ,ייערך עדכון של משך מרווח הביטחון אך ורק בהוראה
בכתב של המזמין.

ח.

משך הביצוע של מרווח ביטחון הינו משך ביצוע קלנדרי.

התצוגה וההגשה של לוח הזמנים המפורט
 3.3.5.1לוח הזמנים יציג את המידע לכל פעילות בעמודות הבאות:
א.

קוד ייחודי  -חד חד ערכי.

ב.

שם פעילות.

ג.

משך

ד.

תאריך התחלה (מוקדם ומאוחר)/תאריך סיום (מוקדם ומאוחר).

ה.

מרווח כולל.

ו.

המשאבים לפי מקצוע אותם צורכת הפעילות.

ז.

פעילויות מקדימות/עוקבות.

ח.

תאריכי יעד.

ט.

כמות לביצוע בפעילות עפ"י יחידת המידה האופיינית לה ובתאום
עם כתב הכמויות.
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י.

יחידת המדידה של הכמויות.

יא.

קצב ביצוע (כמות נמדדת ליום עבודה).

יב.

משאב מוקצה (ברמת פירוט מתאימה לבקרה).

יג.

הקטע/האזור בו מבוצעת הפעילות.

יד.

שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  -העתקת מערכות ,ביצוע
מערכות ועבודות עפר ופיתוח.

 .3.4אישור לוח הזמנים מפורט כלוח זמנים בסיסי
א.

בתום כל הסבבים ,יתבצע תהליך קליטה של לוח הזמנים כלוח זמנים בסיסי
שיכלול את הבאים:
א.

בכל נקודת זמן שידרוש הפיקוח יעביר הקבלן לפיקוח לפחות את
התוצרים הבאים:
•

קובץ  MPPשל הלו"ז שיידרש.

•

קובץ .PDF

•

תוצרים חתומים של הלו"ז בנייר  A0ו.A4-

•

דו"חות נוספים שיידרשו.

ב.

חתימה על-גבי תדפיס לוח הזמנים המפורט .יוגש ע"י הקבלן בשני
העתקים מלאים חתומים של הלו"ז.

ג.

שמירת לוח הזמנים כבסיסי.

ד.

שמירת לוח הזמנים על-גבי  CDבפורמט  MPPלצורך תיעוד והגשתו בשני
העתקים לפיקוח.

.4

ב.

הפיקוח רשאי להוסיף בדיקות ולהורות לקבלן לעמוד בהן.

ג.

במידה והקבלן לא יספק לוח זמנים ראוי העומד בדרישות ,רשאי הפיקוח להכין
לוח זמנים מחייב .עלויות הכנת לוח הזמנים ייערך על חשבון הקבלן ,ויחייב את
הקבלן.

אופן הניהול השוטף של לוח הזמנים ועדכונו
 .4.1מועדי עדכון לוח הזמנים
א.

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים פעם בחודש בין ה 20-ל 25-לכל חודש .מועד הדיווח
(תאריך הדיווח) צריך להיות בין  20ל  25של החודש.

ב.

הקבלן יגיש את הקובץ של העדכון עד ה 25-לכל חודש או עד יום לפני ישיבת לוחות
הזמנים ,המוקדם מביניהם בחודש העדכון .לדוגמה עדכון הלוז של חודש יולי
יועבר למנה"פ  25לחודש יולי או עד יום לפני הישיבת לוחות הזמנים.

ג.

לא יאושר חשבון לקבלן ללא הגשת לוח זמנים

 .4.2אופן העדכון והגדרת המועדים בפועל
א.

בכל עדכון יופק דו"ח עדכון אשר יכיל לפחות את הנתונים כדלקמן:
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לכל הפעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל
הנתונים הרלבנטיים לרבות:
•

מועד התחלה בפועל כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל

•

משך ביצוע צפוי מעודכן (לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב
ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל ,הנתון מוזן ע"י הקבלן).

מועד הסיום צפוי של הפעילויות הנ"ל
•
לכל הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי (במהלך שבועיים)
יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות:

ב.

•

 %ביצוע או משך נותר לביצוע ממועד הדיווח

•

מועד סיום צפוי (לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב ידיעת
הקבלן מייצג את המצב בפועל ,הנתון מוזן ע"י הקבלן)

לכל הפעילויות שהיו בביצוע אך הן הופסקו מסיבות שונות (פעילויות בפיצול)
יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות:
א.

ג.

.5

מועד צפוי לחידוש העבודה
•

משך נותר לביצוע

•

מועד סיום צפוי (לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב
ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל ,נתון מוזן ע"י הקבלן).

•

פעילויות שהיה צורך לפצלן – יש לפצל ל 3-פעילויות –
פעילויות מקורית ומועד סיום לפני פיצול
פעילות המתארת את סיבת הפיצול

התחלת ומועד סיום צפוי לאחר סיום הסיבה לפיצוללכל הפעילויות שהסתיימו
בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות:
•

התחלה בפועל

•

מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות (נתון מוזן ע"י
הקבלן)

שינויים בלוח הזמנים המפורט
 .5.1הנסיבות בהן ניתן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי
א.

יש להתייחס לשינוי בלוח זמנים הבסיסי כמו לשינויים בכתב הכמויות החוזי.

ב.

מותר לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי כאשר הלו"ז הבסיסי אינו מתאר נכונה
את לוח הזמנים של הפרויקט ואינו כלי למעקב ובקרה.

ג.

על השינויים בלוח הזמנים הבסיסי להיות מאושרים ע"י מנהל הפרויקט
ומוסכמים על ידו.

ד.

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כאשר יש שינויים בתוכניות לביצוע של
מרכיב/ים בפרויקט אשר בעטיו/ם לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה את לוח
הזמנים הצפוי.
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ה.

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי של טכנולוגיה או
שיטת ביצוע .לדוגמה -

ו.

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי שלביות הביצוע .

ז.

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות על מנת לתעד אירועים/נסיבות שיש
להן השלכה על לוח הזמנים .לדוגמה עצירת עבודה ,גילוי של חסמים לא ידועים,
הוראות שינוי ושינויי תכנון.

 .5.2הגדרת השינוי בלוח הזמנים הבסיסי
לוח הזמנים הבסיסי הוא מסמך חוזי מחייב .שינויים בלוח הזמנים הבסיסי מוגדרים
כדלקמן:
א.

הוספת פעילויות מכל סוג שהוא ללוח הזמנים הבסיסי

ב.

גריעת פעילויות מלוח הזמנים הבסיסי

ג.

שינוי הקשרים בין הפעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי

ד.

שינוי משכים של פעילויות שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי

ה.

שינוי של אילוצים /תאריכי יעד ,מדיניות תזמון בפעילויות הבסיסיות

ו.

כל שינוי אחר ,שאם היה מבוצע בלוז המפורט הבסיסי היה משנה את מועדי
התחלה והסיום של הפעילויות בלו"ז.

ז.

שינויים במועדים הבסיסיים /חוזיים של אבני הדרך החוזיות

ח.

שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות /לתשלום

ט.

הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים /אבני הדרך החוזיות
מועדיהן או תכולתן.

 .5.3הסמכות ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי
א.

מנהל הפרויקט ראשי ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לוח הזמנים
הבסיסי אינו מייצג כראוי את תכנון ההתקדמות/לוח הזמנים של הפרויקט .כמו
כן הוא רשאי להורות על הוספת פעילויות לצורך פירוט של תהליכים קריטיים,
מיקוד נתיבים קריטיים וכד'

ב.

גם הקבלן רשאי ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי.

ג.

כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מחייב לקבל את אישור המנה"פ .במקרים בהם
לשינוי יש השפעה על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות /התכולות של אבני
הדרך החוזיות ושינויים בלוח הזמנים הבסיסי יכולים להיעשות רק לאחר קבלת
אישור ועדת חריגים /ועדת מכרזים.

ד.

כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי ,הוספת פעילות ,גריעת פעילות וכו'.

 .5.4שינויים בלוח הזמנים ביוזמת הקבלן
א.

ביקש הקבלן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות המפורטות בסעיף .5.1
לעיל עליו לפעול כדלקמן:
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ב.

להגיש בקשה מנומקת בכתב המפרטת את הנסיבות אשר בגללן הוא מבקש את
השינוי .

ג.

לצרף למסמך הבקשה את כל המסמכים והתיעוד הנדרש לצורך בחינת הבקשה

ד.

עליו להכין סימולציה של לוח הזמנים ,באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים,
בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:
הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים.
▪
הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה
▪
(נמחקו ,נוספו ,שונו).
השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו.
▪
ההשפעות  /פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני
▪
הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות.

ה.

הסימולציה של השינוי המבוקש היא מעין הצעה /בקשה ללוח זמנים חדש ליתרת
הביצוע .הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים
המפורט של הפרויקט.

 .5.5הנחיית מנהל הפרויקט לקבלן בדבר עריכת שינויים בלוח הזמנים הבסיסי
א.

נוצרו בפרויקט הנסיבות המחייבות עריכת שינויים בלוח הזמנים הבסיסי כמוגדר
בסעיף  5.1רשאי מנהל הפרויקט להורות לקבלן לערוך שינויים בלוח הזמנים
הבסיסי.

ב.

הורה מנהל הפרויקט לקבלן לערוך שינויים בלוח הזמנים הבסיסי יהיה על הקבלן
להכין סימולציה של לוח הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים בה
מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:
הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים.
▪
הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה
▪
(נמחקו ,נוספו ,שונו).ע
השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו.
▪
ההשפעות  /פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של אבני
▪
הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות.

ג.

הסימולציה של השינוי המבוקש היא בסיס ללוח זמנים חדש ליתרת הביצוע.
הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים המפורט
של הפרויקט.

 .5.6הדו"ח החודשי
הקבלן מתחייב להכין ולהציג לחברה מידי חודש את העדכונים של לוח הזמנים שהיו
במהלך החודש .זאת באמצעות דו"ח עדכון חודשי .הדו"ח יכלול את המרכיבים הבאים:
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קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש המכיל גם את עדכון אמצע החודש
•
דו " ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים וכן תחזית עדכנית של לוח הזמנים
העתידי  ,בדו"ח זה יש לכלול הסברים לעיכובים /שינויים בלוח הזמנים ,וכן סיכונים צפויים
ללוח הזמנים.
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נספח  – 11נספח בטיחות חברת מוריה
כללי
מדיניות חברת מוריה הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבור ,בטיחות התנועה ,ובטיחות בעבודה באתרי
העבודה אשר באחריותה .על הקבלן להקפיד על עמידה בכל הנחיות הבטיחות לפי כל דין ולפי הוראות חוזה
מוריה .הקבלן מודע לכך שנספח זה אינו מחליף את הוראות הבטיחות לפי כל דין ,ועל הקבלן להכיר את
ההוראות הקבועות בכל דין ולפעול לפיהן.
החברה מפעילה יועצי בטיחות מטעמה ומנהלי פרויקטים ,אשר תפקידם לפקח ולבקר על מילוי הקבלנים
אחר הנחיות הבטיחות בעבודה ,וזאת בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוזה מוריה.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות הדין ,או בכל מקרה של אי בהירות ,על הקבלן
לפנות בכתב למנהל הפרוייקט ולקבל את התייחסותו.
מטרה
מטרת הנספח הינה להגדיר את השיטה ,האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות בתנועה ובעבודה
בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של החברה.
הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום
של אי התאמה ,תגברנה הוראות הדין בכל מקרה ,אלא אם כן ניתנה הנחייה אחרת ע"י מוריה .נספח זה
והפיקוח הנעשה על ידי יועצי הבטיחות ומנהלי הפרויקטים מטעם מוריה אינו גורע בכל צורה שהיא
מאחריו ת המבצע למלא אחר כל הוראות הדין בקשר לבטיחות בעבודה ולפעול בהתאם להוראות חוזה
הקבלנים של מוריה.
הגדרות
אתר עבודה  -אתר העבודה ,בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח
ותשתית.
בטיחות בעבודה  -מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי
הבטיחות ,בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים
הנמצאים באתר.
בטיחות בתנועה  -מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה ,המיועדים
להסדרת זרימת התנועה ,והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר ,לצורך מניעת
תאונות דרכים.
הסדר תנועה -תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או
התקן בנוי ,סלול ,מוצב ,מסומן או מופעל ,המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך.
העברת תנועה  -כל שינוי בניתוב התנועה ,כולל הסטתה ,לרבות כינון הסדר
תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של הפרויקט.
קבלן בטיחות -קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות ולתחבורה
בע"מ (להלן" :נתיבי ישראל") ,ובעל הסמכה תקפה.
ממונה בטיחות בעבודה -ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם משרד
הכלכלה שמונה לאתר העבודה.
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יועץ בטיחות בתנועה -בוגר קורס יועצי בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל ובעל ניסיון של  5שנים
לפחות.
תכנית הבטיחות וסקר סיכונים -על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות),
התשע"ג.2012-
בטיחות כללי
א.

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

ב.

לאחר מתן צו התחלת העבודה ולפני תחילת עבודה ראשונה באתר העבודה ,על הקבלן לקבל
תדרוך בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם מוריה .התדרוך יתבצע במשרדי האתר והקבלן
יידרש לחתום על בצוע התדריך (ראה נספח א').

ג.

באחריות הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו שיפקח על ביצוע העבודה באתר .על קבלן הבטיחות
להיות בעל אישור כשירות בטרם תחילת העבודות .שמו ותעודת ההסמכה של קבלן הבטיחות
יועברו מראש ובכתב לאישור מנהל הפרויקט מטעם מוריה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי
לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות
במדינת ישראל ,בהוראות מקצועיות של חברת מוריה ובא כוחה ועירית ירושלים ,בתחום
הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות .על הקבלן למנות מטעמו קבלן
בטיחות ,אשר יפקח על הבטיחות באתר ,גורם זה יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה.

ד.

באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק .הקבלן יעביר למנהל הפרויקט תוך  7ימים
ממועד קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא
משלוח הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר.

ה.

באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה ,בתחילתו וסיומו של כל יום
עבודה .ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:


תאריך ושעת הסריקה.



המפגע.



אופן הטיפול.

בטיחות בתנועה
היתרי עבודה/רישיון עבודה
על הקבלן לקבל מנציג העירייה ו/או הפרויקט ,רישיון עבודה לפני תחילת העבודה .הרישיון יימצא באתר
ויכלול את הפרטים הבאים :סוג העבודה ,מיקום מדויק בקנה מידה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה.
הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון.
שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות
א.

על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט ,תמרור
ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע ,והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים
בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת או הנחיות להגנת עובדי דרך בדרכים עירוניות
ודרישות מנהל הפרויקט אם וככל שיידרש.
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ב.

כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישראלי מס'  2247חלק ( 1.1מחזירי אור)
ותקן ישראלי מס'  2247חלק ( 1.2תמרורים).

ג.

גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות המאושרות להצבת
תמרורים  -תקנות התעבורה  -לוח התמרורים והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים
בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת (עגול קוטר  80ס"מ משולש אורך צלע  120ס"מ).

ד.

על הקבלן לוודא כי תמרור  901המוצב על תמרור  908במבואות אתר העבודה ,יהיה מצויד
בשלישיית תמרורי ( 932בכל צלע מצלעות התמרור).

ה.

על הקבלן לוודא שכל התמרורים ,ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על
ידו באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות ,המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.

ו.

בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת ,לוח נייד מהבהב מבנה העגלה יהיה תואם למבנה
המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב"  -המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות.

ז.

תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות ניידות תהיה דרישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב (עגלת
חץ) סופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות.

ח.

מובהר ,כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת
קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי.

ט.

חברת מוריה רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעם הקבלן
בעקבות תפקוד לקוי ,סטיות או חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט ,התמרור ואביזרי
הבטיחות.

י.

לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה ,חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא
יהיה חיוב נוסף בגין כך.

יא.

על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדרוך לעובדיו עם תחילת המשמרת אשר יכלול לפחות את
שלושת הנושאים הבאים:
.1

מהות ביצוע העבודה

.2

בטיחות בעבודה

.3

בטיחות בתנועה.

הכוונת התנועה
א.

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות ,שיקום ופיתוח והעברת התנועה למסלול
חילופי באופן זמני ,מחייבת העסקת שוטרים או פקחי תנועה בשכר ,ו/או גורם אחר שהוסמך
להכווין תנועה עפ"י דין.

ב.

חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך.

ג.

באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה באתר.
קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים
מוסמכים בלבד.
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ד.

צוות האבטחה כאמור ,ימנה לפחות  2עובדים .ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס
לאבטחת אתרי סלילה ,בעל תעודה תקפה על שמו.

ה.

ביצוע מעקף -העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם
משטרת ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט ,הכול בהתאם לנוהל העברת תנועה המעודכן ועפ"י
המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת.

ו.

ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או
מי שהוסמך על ידו באתר העבודה.

הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות
מנהל הפרויקט מטעם חברת מוריה יורה על הפסקת עבודה ,במקרים בהם לפי שיקול דעתו ,אירע ליקוי
בטיחותי ,המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר .מנהל הפרוייקט יהיה רשאי להפסיק את
ביצוע העבודות גם בהתקיים אחד מהדברים הבאים:
כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים ,אשר הקבלן אינו מתייחס
א.
אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.
כאשר במסגרת הסיור היומי ,שבאחריותו לבצע בכל בוקר ,או במהלך שוטף של העבודה ,יתגלה
ב.
ליקוי בטיחותי ,אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר.
עפ"י הנחיית בא כוח חברת מוריה
ג.
חריגה מהוראות המפקח
ד.
א.

הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי בעל פה .במקביל ,ירשום
מנה"פ את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר.

ב.

החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי ,באופן כזה שהוסר הסיכון
הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר.

ג.

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ.
במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי ,עפ"י הנחיות מנה"פ ,יפעל
מנה"פ להפעלת קבלן חלופי ,בהתאם להוראות החוזה.

בכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמני או לצמיתות ,בשל ליקויים בטיחותיים ,הנזקים שיחולו
ד.
במועד הפסקת העבודה או עקב הפסקתה כליל ,יחולו על הקבלן.
ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות  -ראה נספח ב'
בטיחות בעבודה
לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך או לא חתם על קבלת ההדרכה .לא יכנס לאתר עובד שאינו
מצויד בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות.
הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה ,כולל הקבלן עצמו ,מהנדס
הביצוע ,מהנדס התכנון ,אורחים וכו' – כנדרש בתקנות הבטיחות
הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.
הקבלן אשר יחתם עימו החוזה יהיה קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחום מתחומי
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העבודה  ,וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט (כגון :חח"י ,חמ"י ,גיחון ,בזק ,הוט,
וכיו"ב) הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט ,ויהווה קבלן ראשי עבורם ,כחלק ממחירי היחידה ,ולא ישולם לו
תגמול כלשהו עבור הגדרה זו ,על כל המשתמע מכך .באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי אחר,
יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות
הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה.
מודגש כי האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן ,כקבלן ראשי ,על כל הנובע
ממנה.
המפקח ו/או חברת מוריה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית שלא על פי תנאי
הבטיחות והגיהות הנדרשים ,או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.הקבלן משחרר
את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב
לשאת באחריות לנזקים אלה.
על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור אתרי עבודתו בגדרות זמניות תיקניות ,גישרונים להולכי רגל
למעבר מעל תעלות ,פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב,
לרבות רכב כבד (פלטות פלדה) ,אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות ,מתקני תשתית ,מחסומים וכו',
כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים (פיקוח ,עיריה ,משרד העבודה ,משרד התחבורה,
משטרת ישראל וכד') -כל העבודות הנ"ל ,הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים ,לכל זמן
העבודות הינן חלק ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,על הקבלן:
א.

למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו כנדרש עפ"י החוק .העתק מההודעה על תחילת פעולת
הבנייה ומינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי האתר
בכל עת.

ב.

באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע :שם הקבלן המבצע ,שם מנהל עבודה ,טל'.

ג.

באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט.

ד.

אם בפרויקט עובדים מעל  100איש כולל עובדי קבלן משנה או מטעמו ,ימונה לאתר ממונה
בטיחות לאתר עצמו.

ה.

באחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו ,לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות
בעבודה ובתנועה ,לרבות:

ו.

.1

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשכ"ד1954-

.2

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל.1970-

.3

פקודת התעבורה ותקנותיה.

.4

נהלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית.

.5

המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות במהדורתו המעודכנת.

על הקבלן להגיש למנהל הפרוייקט תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית כחוק במקרים הבאים:
.1

באתר העבודה שוהים או מועסקים מעל  50אנשים ,כולל עובדים ו/או קבלני משנה.

.2

חפירות עם דיפונים.

.3

הריסות המוגדרות כחוק.

.4

שני עגורני צריח ומעלה.
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.5

גובה סופי של המבנה עולה על  25מ'.

בכל אתר ,במידה וקיימת דרישה של מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין.
.6
סקר סיכונים ותכנית בטיחות
באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה.
.1
סקר הערכת סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאליים בעבודות ובאתרים בהם
מתבצעות עבודות בניה ,ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה.
באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה
.2
המיועד ,ועל פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) ,התשע"ג.2012-
ז.

על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק ,ולדאוג כי פנקס זה
ימצא באתר בכל עת.

ח.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להתקין ,לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם
לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה וכל
הדרוש לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם של העובדים והמשתמשים
בדרך ו/או שיהיו דרושים על פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.

ט.

עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  1139תוך דגש מיוחד על:
.1

אישור קונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על  6מ'.

.2

בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום:
•

אבטחת כלי עבודה

•

חבישת כובע מגן.

•

העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.

•

ציוד מגן אישי למניעת נפילה (רתמות וחגורות בטיחות).

י.

חל איסור עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער.

יא.

יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  6מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך הבנייה
והעבודה לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומים (כמוגדר בתקנה  17לתקנות עבודות בנייה ,התשמ"ח
– .)1988

יב.

באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה.
בזמן הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:
.1

תאריך הסריקה.

.2

התקלה/הסיכון.

.3

אופן הטיפול.

פיגומים
חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב
חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על
משטח עבודה יציב ובטוח.
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הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי
פיגום יש להציב (ולפרק) אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים (בונה מקצועי
שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח ,או בעל הסוג
הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות).
איכות הפיגומים ובדיקתם על-ידי מנהל העבודה
את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב ,ואם הפיגום עשוי מעץ ,עליו להיות ללא קליפה ,צבע ומסמרים בולטים,
ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים .פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת .מנהל העבודה באתר חייב
לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות.
פיגום מפרקים מלמעלה למטה
את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה ,תוך הבטחת יציבות החלק הנותר ,והרחקת האנשים הנמצאים
בסביבה .את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.
אופן התקנת פיגומים
תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים ,מהן המידות הנדרשות ,ואילו סוגי פיגומים אפשר להתקין.
מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגום ,ואישור כזה חייב
להינתן בכתב.
פיגום זקפים
מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על  18מטר ,וכן פיגום מיוחד ,יוצבו לפי תכנון.
יש להכין ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום ,ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט בתקנות.
התקנות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום ,חיזוקו ,וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר.
פיגום ממוכן
אם עושים שימוש בפיגום ממוכן (המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני ,חשמלי ,או
הי דראולי) על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום ,ותעודה מאת מפקח
העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים .על תעודות אלו להימצא באתר
שבו מוצב הפיגום.
פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים ,על-ידי בודק מוסמך לפני השימוש בו ,וכן
מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.
את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.
אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר ,אלא על-פי תכנית כתובה (או מפרט היצרן) הנשמרת
באתר ,ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק על-פי התכנית.
מתקן הרמה על פיגום
אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום ,אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך ,וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה
בפיגום או באדם שעליו על-ידי מתקן ההרמה.

מסמך ג'  - 1מוקדמות – מכרז 228/2018

102

סולמות
סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם.
סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם .אם אורך הסולם עולה על שני מטרים ,הוא צריך
להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם ,אלא אם קיימת
אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.
חיזוק סולם שארכו עולה על יותר משני מטרים על-ידי ברגי קשירה
סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על-ידי ברגי קשירה כל  1.5מטר לכל הפחות ,או על-ידי חיזוקי
עץ אחוריים במרחק כנ"ל .אסור שיחסר שלב בסולם ,ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים .צריך
שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם ,ושהמרחק ביניהם לא יפחת מ 30-ס"מ ,ולא יעלה על  35ס"מ.
סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו
סולם נייד יוצב במקום ישר ,ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו .אם אי
אפשר להציב את הסולם באופן יציב ,יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי למנוע תזוזה .שני
הזקפים של הסולם צריכים להשען באופן יציב הן למעלה והן למטה ,ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.
סולם נייד יועמד בשיפוע של  1אפקי ל 4-אנכי ,ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו.
סולם המקשר בין קומות באתר בניה
סולם יכול לקשר עד שתי קומות (או שני משטחי עבודה) לכל היותר.
הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן ,ויגודר משלשה צדדים.

פתחים
כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר
כל פתח ברצפה ,במשטח עבודה ,במדרכת מעבר ,ברצפת פיגום ,בגג ,במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב
להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד ,או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן
תיכון למניעת נפילתו של אדם .כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד .אזן היד
יהיה בגובה של  90-115ס"מ ,והאזן התיכון בגובה של  45-50ס"מ .לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של
המעקה וגובהם לא יפחת מ 15-ס"מ מעל המשטח או הרצפה.
מובהר לקבלן כי האחריות לגידור פתחים מוטלת עליו כמבצע וכי בכל מקרה או תדרש מוריה לשאת
בתשלום כלשהן בגין נזק שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות או בעקבות ביצוען ,תהיה מוריה זכאית לשיפוי
מאת הקבלן ,מבלי לגרוע מאחריותו כאמור.
חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר
חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ 90-ס"מ משפת רצפה ,משטח עבודה או מדרכת מעבר ,ושאפשר
ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים ,יגודר אף הוא במעקה בעל אזן-יד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.
אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר
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גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו ,אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים .אם
מסירים אותו ,יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד ,ולהשיבו למקומו מוקדם ככל
שאפשר.
טפסות
תקן ישראלי לטפסות
קיים תקן ישראלי (ת"י  )904להתקנת טפסות ,ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה.
דרישה לקיום תכנית לטפסות
במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:
א) במפלס או תקרה שגובהה עולה על  4מטרים.
ב) לתקרה בעובי בטון של יותר מ 40-ס"מ.
ג) לקורה שגובהה עולה על  75ס"מ.
ד) לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.
הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה
בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות ,אופן הצבת תשתית לתומכות,
אופן העמדת התומכות ,קשירתן וכדומה .טפסות יפורקו רק על-ידי טפסנים ,ובהשגחת בונה מקצועי (בעל
נסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה).
מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר (בכתב בלבד) חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

בניה טרומית
רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות ,ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת .קיימות הוראות בתקנות הבניה
בדבר ההרכבה ,הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית .מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש
כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה ,יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת אמצעים (מעקות ,אזנים
וכד') למניעת נפילתו של אדם.
הקמת מבני מתכת
קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים
כל מבנה מתכת שגובהו עולה על  6מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים:
א) פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.
ב) תכנון שלבי ביצוע ההקמה.
ג) איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.
ד) תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.
כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת
מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה .הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר
לעיל לגבי גידור פתחים.
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חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת
בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת ,התקנת
אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה ,ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים .אם קיימת
סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת ,יש להתקין קווי אבטחה מנפילה ,אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת
בטיחות של העובד למניעת נפילתו.
חפירות ועבודות עפר
התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על  120ס"מ
עבודת חפירה או מילוי חייבת להעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד .בחפירה שעומקה עולה על  1.20מטר,
ושיש בה סכנת התמוטטות ,יש להתקין דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות .אם קיימת סכנת
התמוטטות בעת התקנת הדיפון ,על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי
להיפגע .אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה ,או שהחפירה מתבצעת
באמצעות מכונה בלבד.
דיפון חפירה שעומקה עולה על  4מטרים ייעשה על-פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה.
הרחקת ציוד או רכב כבדים מחפירה
אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה ,אלא אם ננקטו צעדים
מיוחדים למניעת התמוטטות.
הרחקת חומר המוצא מהחפירה
חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ 50-ס"מ משפת החפירה.
יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז וכדומה
לפני התחלת החפירה או החציבה ,על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל ,ביוב ,טלפון ,גז
וכד' .אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים .על מנהל
העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,או
מים פורצים.
התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך
אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך ,יש להתקין במקום העבודה ובמעברים
הסמוכים תאורה נאותה .בנוסף ,ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם ,יש להציב פנסים
שצבעם אדום.
גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים
יש לגדר על-ידי מעקה עם אזן-יד ואזן -תיכון כל בור ,חפירה ,קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול
מגובה העולה על שני מטרים.
ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על  120ס"מ רק עם סולם או מדרגות
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הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  120ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה אינו עולה על
היחס של  1אנכי ל 1.5-אופקי ,או על-ידי סולם או מדרגות מתאימות.
המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על  20מטרים.
תעלות באדמה חולית
בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית .יש להתקין בה דפנות עומדות
המכסות את כל צידי התעלה ,חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה ,ובולטות  15ס"מ מעל פני הקרקע .בתקנה
קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה ,כולל משענות וחיזוקים ,וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם.
התקנת מעברים מעל תעלות
יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על  60ס"מ .על המעברים להיות בטוחים לפי כללי
הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.
ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על-ידי מנהל עבודה
על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה ,מילוי ,חציבה ,או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי
יום ,אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ,ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה (לפני חידושה).

בטיחות במדרון ובקיר חצוב
יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון ,ויש להפעיל במקום כזה כלים
ושיטות עבודה שימנעו פגיעה באדם או ברכוש.
מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות ,ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום ,לפני
תחילת העבודה ,את יציבותו של קיר חיצוב ,ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף .אסור לדרוש מאדם
שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.
הריסות
ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה
מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבנה) תבוצענה בהנהלתו הישירה של
מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים .אם גובה קירות או דפנות האתר עולה על
ארבעה מטרים ,יש לבצע את ההריסה רק על-פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.
עבודות הריסה שיבוצעו רק על-ידי בונה מקצועי
עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על-ידי בונה מקצועי (בעל נסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר
הגיעו לגיל שמונה-עשרה):
א) הריסת מבנה מפלדה ,מבטון או מבטון מזוין.
ב) הריסת גג ,תקרה ,תקרת קמרון ,קיר נושא ,קיר מגן ,עמוד נושא או מדרגות.
ג) הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על  1.50מטרים.
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הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה
יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים ,ולנתק אותם
מחשמל ,גז ,מים וקיטור .כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב .יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת
שלום העובדים מהתפוצצות גזים ,אבק או אש.
גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה
מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה ,ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים (בנוסף לשילוט הרגיל
עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה ,שם מנהל העבודה וכתובתו ,ומהות העבודה המתבצעת) .אם אין אפשרות
להתקין גדר ,יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום הסכנה.
פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי ,מלמעלה למטה
פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי ,מלמעלה למטה ,תוך הבטחת
יציבות החלק הנותר ,והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה .את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות
ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.
חשמל
שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים
מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד ,האבזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק
החשמל (התשי"ד ,)1954-התקנות שהותקנו לפיו ,ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל על-פי חוק התקנים,
התשי"ג.1953-
עבודה ליד קווי חשמל
אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ -3.25מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד  33,000וולט ,או במרחק
קטן מ 5-מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  33,000וולט ,אלא אם מתקיימים כל התנאים
הבאים:
א) הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה
ב) אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח ,יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע
ישיר של אדם עם התילים .בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור אספקת
המתח.
הנחת כבלי חשמל על הקרקע
אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים ,ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת
רכב או ציוד מכני-הנדסי העלול לעבור מעליהם ,או פגיעה אחרת .כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע
יהוו מכשול.
מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על  25מטרים
מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על  25מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים.
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קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה
מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצוייד כראוי ,ויוחזק במקום נוח לגישה.
אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה.
מנופים ועגורנים ומכונות הרמה
.1

הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה/מנהל העבודה ,אשר
תאושר על ידי בודק מוסמך למנופים הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל
שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל
הנגדי ,תוכנת המחשב ,גובלים וכיו"ב.

.2

הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו.

.3

מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל ,שמתייחסים לנושא ההרמה.

.4

הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת
אלמנטים טרומיים.

אחסון דלק
.1

כל מיכל דלק הממוקם באתר ,יוקף יונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה  110%של כמות הדלק
המאוחסנת המיכל יכלול הארקה וצינור איוורור.

.2

בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר ,ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי אש.

.3

בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור ,יותקנו שלטים באותיות בולטות "זהירות
– נוזל דליק"ושלט "אסור לעשן".

.4

יש להקפיד ולהמנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר .יש להכין מאגר לחול ליד
נקודת מילוי הדלק.

.5

ייאסר שימוש בגז בישול (בוטן – פרופן) באתר.

עובדי הקבלן
.1

הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו ,כולל עובדים חדשים.

.2

הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד ,כלים מכונות ,כלי יד,
בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש.

.3

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה
הלאומית באתר.

ציוד מגן אישי
.1

הקבלן יספק לעובדיו ,ולכל מי שמועסק על ידו ,ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי תקנות
הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות החברה הלאומית ,לרבות :נעלי בטיחות ,קסדות מגן ,אפודות
כתומות תקניות ("דגם החברה הלאומית") ,משקפי מגן ,אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר
הנדרש.

.2

הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.
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.3

הקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר (לרבות קבלני משנה ועובדיהם) ,יצוידו בציוד המגן
האישי המפורט לעיל.

הפעלת כלים וציוד באתר
הפעלת ציוד וכלים חשמליים ,מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:
א.

יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.

ב.

יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף.

ג.

הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין ,באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי
רישיון תקף וכנדרש על פי חוק ,ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.

ד.

לכלים וציוד ,המחויבים על פי החוק ,יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך .תסקירים
אלו יהיו זמינים באתר ,בכל עת ,לצורך ביקורת.

ה.

כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים( ,פנס מהבהב ,צופר שיופעל אוטומטית בעת
נסיעה לאחור וכד') כנדרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית .המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת
הימצאות הרכב על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח .המהבהבים יהיו מהסוג
המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה לאחור.

ו.

במקרה של מהבהב אחד ברכב ,יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד ההנדסי ,ובמקרה של
שניים או יותר ,יותקנו משני צידיו .התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם מאחור.

אמצעי מיגון
.1

על הקבלן לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות ,השרשראות והגלגלים ושאר
החלקים הנעים והמסוכנים ,באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.

.2

על הקבלן לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי
לפנים ,צדדים ואחור למפעילי הכלי.

.3

על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד
הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.

.4

על הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכאניים
(מחפרים ,מפלסות ,מקרצפת ,ממחזרת ,מגמר ,אספלט ,מכבשים וכו') .המנורות המהבהבות
יותקנו בנק' הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה .מטאטא מכני
יצויד בשני פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה.

.5

לא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל ,ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד
תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.

עבודה בגובה
תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז.2007-
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תקציר לתקנה החדשה עבודה בגובה
"עבודה בגובה" -כל עבודה ,לרבות גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2
מטרים ,ולרבות עבודה כאמור-
( )1המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני;
( )2המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 45 -מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת
המעבר ,לפי העניין;
( )3המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת ,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.
"תחום עבודה בגובה" -עבודה בגובה שהיא עבודה -
( )1על סולמות;
( )2מתוך סלים להרמת אדם;
( )3מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
( )4בתוך מקום מוקף;
( )5מעל לפיגומים נייחים;
( )6מעל גגות;
( )7מעל מבנה קונסטרוקציה;
( )8בטיפול בעצים וגיזומם;
( )9בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה
הערה  -חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  2מטר לעבור הכשרה מתאימה.
תאונות ואירועים חריגים
על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים עובדיו
או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה .הדיווח יכלול:
•

שמות המעורבים באירוע

•

פרטי האירוע

פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.
•
הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך  24שעות בדו"ח מפורט בכתב .הקבלן ינהל רישום ביומן
העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך.
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נספח  – 12נספח בטיחות במתחמי הרכבת
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