
  
  "מבע ירושלים לפיתוח חברה מוריה

  
ציבור  במבני והנגשה שיפוץ עבודות לביצוע מסגרת בחוזה להתקשרות 161/2019מכרז פומבי מס' 

  טהרה פעילים בירושלים מקוואותשונים, ובכללם 
  
  

  פרוטוקול סיור קבלנים 
  

  תפקיד/חברה  נוכחים:
  

  יצחק הנאו
  כנרת משולם

  אלי בראשי
  אריה חובב

  מנהל מנהלת מבני דת, עיריית ירושלים
  מנהלת תכנון, מוריה

  מהנדס תכנון וביצוע, מוריה
  בית הלל ניהול ובקרה הנדסית בע"מ, מנה"פ

  
  

  . הקבלנים בסיור שנרשמו  הנתונים"פ ע לקבלנים מופץ הפרוטוקול :הסיור משתתפי קבלנים
  
  

  15/9/2019תאריך:  
                                          

  , ירושלים 13מקווה דבאח, רח' יהודה הנשיא מקום הסיור: 
  
  נושא:   

  
  

 :כללי . 1
כדוגמה למבנה , ירושלים  13סיור הקבלנים נערך במבנה מקווה "דבאח" ברח' יהודה הנשיא   . א

 .לתקנות הנגישותשבו מתוכננות לביצוע עבודות הנגשה בהתאם 
של חלק מהעבודות שיש לבצע בתוך מבנה בלבד הסיור נערך באתר זה לצורך המחשה  . ב

מאוכלס ופעיל וכן לצורך מתן הסבר על סדרי ושעות ההפעלה של מקוואות הטהרה 
 בירושלים.

  

  :בטיחות, צוות קבלן והכנות נדרשות . 2
מכרז זה מחויבת במינוי ונוכחות מלאה של הובהר לנוכחים כי כל עבודה שתבוצע במסגרת  . א

מנהל עבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ללא קשר להיקף הביצוע. במקרה שהעבודה 
 תבוצע במקביל בשני אתרים או יותר, יחויב הקבלן במינוי מנהל עבודה לכל אתר בנפרד.

מהנדס האחראי על ביצוע העבודות. לא יבוצעו עבודות הריסה המכרז    הקבלן יעסיק במסגרת . ב
 או בינוי ללא פיקוח צמוד של מהנדס מטעם הקבלן המבצע. 

לפני כל כניסה לאתר עבודה, יערוך ממונה הבטיחות מטעם הקבלן סיור מקדים לצורך  . ג
י גישה, אחסנה הוצאת דו"ח והנחיות בטיחות מפורטות לצורך סגירת אזורי העבודה, דרכ

 וכו'.
אזורי העבודה יתוחמו בסגירה הרמטית למניעת גישת בלתי מורשים וכן למניעת פגיעה  . ד

 במשתמשי / ות המקווה. 
מובהר כי לא תותר סגירת מקוואות או הגבלה בשעות הפעילות השוטפות לצורך ביצוע  . ה

שמירה על פעילות שוטפת העבודות. הקבלן הזוכה מחויב בביצוע כל הסדרי הבטיחות לצורך  
 של המקווה.

ליווי הלכתי של רב אגף המקוואות במועצה הדתית ובכפוף לביצוע העבודות יבוצע תחת  . ו
ירושלים. לא תבוצענה עבודות בבורות טבילה, אוצרות, מאגרי מי גשמים, חדרי אוצרות ללא 

 קבלת אישור מקדים.
  



 :עבודות ההנגשה באתרים השונים . 3
יועבר דו"ח הכולל הערות והנחיות לביצוע עבודות לצורך קבלת אישור עמידה לקבלן הזוכה  . א

 בתקנות הנגישות.
ויכלול  ,כמפורט במסמכי המכרז )הנחת הקבלן(בניכוי הדו"ח יתומחר בהתאם לסעיפי דקל  . ב

 את כל מרכיבי הביצוע.
 תקופת הביצוע בכל אתר תיקבע ע"י מנה"פ והמזמין בהתאם להיקף העבודה ותכולתה. . ג
שיוודא בזמן  מתו"ס הקבלן יעסיק על חשבונו וכחלק מתכולת העבודה, יועץ נגישות מורשה . ד

  ביצוע כי העבודות מבוצעות בהתאם לתקני הנגישות ובהתאם לדו"ח הנגישות הראשוני.ה

  :סיום העבודות, קבלת אישורים ומסירת העבודות . 4
הקבלן יעביר דו"חות שוטפים הנוגעים ביצוע העבודות, ממונה הבטיחות מטעם משך כל ב . א

 לבטיחות העבודה והעובדים.
יועצי   ,בסיום העבודות בכל אתר, יערך סיור בנוכחות המזמין, המפקח, נציגי המועצה הדתית  .ב

הנגישות מטעם המזמין והקבלן, וכן ממונה הבטיחות של הקבלן ורק לאחר קבלת כל 
ותקנות הנגישות יורשה הקבלן לפרק האישורים שהאתר עומד בדרישות תקנות הבטיחות 

  את הגידור והסגירה הזמנית ואזור העבודה יפתח לקהל.
האמור אינו גורע מהוראות חוזה קבלנים מוריה בכל הנוגע לדרישות השונות בקשר עם ביצוע  . ג

  העבודה והשלמתה.
  :ניהול והתארגנות באתרים השונים . 5

לקחת בחשבון בהצעתו שימוש במנופים וכן על הקבלן ו, מקווה לדוגמההסיור נערך באתר  . א
וכן לשטחי ההתארגנות  שונות בכל אתר ואתרהגישה ה כיבכלים אחרים המתאימים לדר

 באתרים השונים.המוגבלים 
על הקבלן להתקשר עם יועץ תנועה ובטיחות לשם הסדרת דרכי גישה לאתר ולקבל אישור  . ב

ל קבלנים אחרים הפועלים כבר באזור לתוכנית מגורמי העיריה השונים וכן ביצוע תיאום מו
 ובסמיכות למגרש המקווה.

 הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו אשר יערוך תכנית בטיחות מלאה. . ג
 הקבלן ימנה מנהל עבודה מיומן ובעל ניסיון קודם כמוגדר במסמכי המכרז. . ד
כל שימוש לצורך אחסנה, מעבר, חניה וכו' בשטחים הגובלים באתר או בסביבתו יהיו  . ה

, ועליו להסדירם כנדרש מראש מול הבעלים/מחזיקים אחריותו הבלעדית של הקבלןב
  והמזמינה לא תהיה ערבה או אחראית לכל נזק או הסדר מסוג זה.  

  :ביצוע העבודות מול המועצה הדתית ותיאום תשתיות תיאום . 6
ם לאישורכל העבודות במקווה יבוצעו תחת פיקוחם ובכפוף  תיאום מול המועצה הדתית: . א

כניסה למבני מקוואות ושעות הפעילות  ההלכתי של נציגי המועצה הדתית ירושלים.
  ., ולא תותר כל חריגה מהםיתואמו מול המועצה הדתית ירושלים ומנה"פ

הקבלן לא יחל בביצוע עבודות במבנים או עבודות פיתוח ללא ביצוע תיאום   תיאום תשתיות: . ב
 בתוך המבנים והן מחוצה להם.הן  ,תשתיות מול הגורמים המוסמכים

האחריות לפגיעה בתשתיות קיימות או נזק למבנה היא באחריות  :פגיעה בתשתיות . ג
  הקבלן.

  : "מדריך לתכנון ובינוי מקוואות" –קבלני משנה ועבודות בהתאם ל  . 7
מטעם משנה קבלני במידת הצורך ובהתאם לתכולת העבודה בכל אתר ובמידה ויופעלו  . א

קודם ומוכח בביצוע עבודות במבני מקוואות  ןיהיו בעלי ניסיוהקבלן, כל קבלני המשנה 
 .בהתאם להוראות המכרז ויובאו לאישור מוקדם של המזמין ומנה"פ

י מקוואות" בהוצאת המנהלת מבני בהתאם למצוין בחוברת המכרז, "המדריך לתכנון ובינו . ב
דת בעיריית ירושלים ומח' המקוואות במועצה הדתית ירושלים הוא חלק מחייב ובלתי 

, ₪13 במנהלת מבני דת, ככר ספרא  150נפרד ממסמכי המכרז. (ניתן לרכישה תמורת 
  עיריית ירושלים).

  מסמכי המכרז: . 8
 ₪ במשרדי חברת מוריה. 1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  . א
ויש להחזירו חתום עם שאר מסמכי  פרוטוקול זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז . ב

  המכרז.

                
  
  

  :  אריה חובברשם                                                                                                                                   

 


