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  2018/229מס'   רשימת מסמכים למכרז

בוסף לאמור במבוא לחוזה קבלים מוריה, המסמכים  המסמך מצורף מסמך
) אים מצורפים בפועל  13 - 1המפורטים מטה (סעיפים 

לחוברת המכרז אך כללים ברשימה, יצורפו בדרך של 
רואים את אימוץ, ויהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז. 

הקבלן כמי שהמסמכים ברשותו ומכיר את האמור בהם 
קובע המסמך במהדורה המעודכת ביותר על בוריים ( 

 ).לתאריך פרסום מכרז/חוזה זה
   הצעת הקבלן  א'
המפרט הכללי לעבודות ביה של הועדה הבין .1 הזמה להציע הצעות  1א'

משרדית (הספר הכחול) בפרקים השוים, כולל  
המדידה ותכולת המחירים המצורפים אופי 

 לפרקים אלו. 
המדריכים להסדרי תועה באתרי עבודות  .2

 משרד התחבורה.  -עירויות  בדרכים
מפרט טכי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה  .3

 של עיריית ירושלים. 
המפרט ותאים כלליים של חברת תיבי ישראל  .4

בע"מ (לשעבר מ.ע.צ. החברה הלאומית לדרכים 
לעבודות סלילה וגישור להלן "מפרט  -בישראל) 

 ". ת"י
 מפרט בזק: מפרטים לבוי תשתית תקשורת. .5
  מפרטי חב' התקשורת: הוט, סלקום ופרטר. .6
מפרט חברת חשמל לעבודות אזרחיות (עבודת  .7

 עפר, תעלות, עבודות בטון).
מפרטים טכיים כלליים של חב' הגיחון (ביוב,  .8

  יקוז ומים). 
לתאורת חוץ של עיריית מפרט טכי מורכב  .9

  מחלקת המאור. -ירושלים
 . 1954חוק החשמל,   . 10
עבודת ביה (פרק  - תקות הבטיחות בעבודה . 11

 ט').
 מפרטי עיריית ירושלים.  . 12
ספחים בושא תועה של מחלקת בטיחות  . 13

 בדרכים של עיריית ירושלים.

   חוזה קבלים חברת מוריה  ב'
המפרט הכללי הבין משרדי  ג'

 ) 1ראה סעיף  - מצורף(לא 
תאים כלליים מיוחדים    1ג'

  (מוקדמות) וספחים 
מפרט טכי לעבודות פיתוח,   2ג'

סלילה ואחזקה של עיריית  
ראה  - ירושלים (לא מצורף

 ) 3סעיף 
מפרט טכי מורכב לתאורת  3ג'

חוץ של עיריית ירושלים (לא 
 ) 9ראה סעיף  - מצורף

מפרטים כלליים של חב'   4ג'
ראה  - הגיחון (לא מצורף

  ) 8סעיף 
ספחים בושא תועה של    5ג'

קת הבטיחות בדרכים מחל
של עיריית ירושלים (לא  

  ). 13מצורף ראה סעיף 
המפרט הכללי לעבודות   6ג'

 - סלילה וגישור (לא מצורף
  ) 4ראה סעיף 

מסמך בקרת והבטחת   7ג'
  איכות, מוריה

  כתב כמויות  ד'
כמויות ואמדן לעבודות כתב   1ד'

  הדסה אזרחית
כתב כמויות ואומדן לעבודות   2ד'

  מערכות מבים
  

    מפרט טכי מיוחד  ה'
מפרט לעבודות הדסה   1ה'

  אזרחית
  

מפרט לעבודות מערכות   2ה'
  במבים

  

    רשימת תכיות  ו'
רשימת ספחים, ראה בתוכן   ספחים 

  עייים 
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  כלליים לביצוע העבודותתאים  - 00פרק 

  

  כללי  00.00

  יסוד מושגי  00.00.01

  כללי   . 1  

סיכום הדרישות התקפות מבחיה טכית יחייבו גם ביחס לתכולת העבודות לצרכי     

דהייו אם קיים ספק ביחס לתכולת העבודות בפרק מסוים בו אין בכתב  -תשלום 

המחיר לסעיף בכתב הכמויות מתייחס הכמויות אזכור מלא של העבודות הכלולות, אזי  

לביצוע כל העבודות המחייבות מבחיה טכית והכלולות במפרטים הכלליים 

  והמיוחדים על פי הדרישה המחמירה כפי שמתואר במפרטים.

   אי התאמות  . 2  

בכל מקרה של אי התאמה בין תכולת העבודה במפרטים ו/או התוכיות יגבר הסעיף     

  המחמיר, ו/או על פי קביעת המפקח, כאמור לעיל. 

  ) 00.45(בוסף לאמור בסעיף  מסירת העבודות עם גמר העבודה  . 3  

מובהר כי לאחר הפעלה מלאה של החיון, ההפרדה המפלסית והמעבר התת"ק, פתיחת     

האחריות למסירת כל  ב והשלמת/ביצוע שאר האלמטים הכלולים במכרז,מפלס הרחו

, חברות מוריה, מת"י(עירייה,  הרלווטיים/העבודות בשלמותן לגורמים המוסמכים 

כולל הכת תיק מסירה מפורט על כל התכולה הדרשת  ),ועוד  , גורמי התפעולתשתית

בסיורי מסירה, מוטלת על הקבלן ועל  ותיקוי כל הרג'קטים, כולל אלו הדרשים 

חשבוו, כאשר התמורה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תשולם בפרד. 

מודגש בזה כי מסירה תיחשב שלמה לאחר קבלת כל אישורי הגורמים במלואם ללא כל 

  הסתייגויות.

  הביצוע  שיטת  . 4  

המומלצת על ידי ולדרכי הקמה  ת הביצוע  יתה התייחסות לשיט)  )17ספח  במסמך זה      

כו'. , לרבות אספקה, התקה, הובלה ומופים עילייםמערכת  לביצוע באמצעות  המזמין  

  .  כל הדרש כלול במחירי היחידה השוים להקמה ולא ישולמו בפרד

חלופית ולהציג אותה, על פרטיה והשפעתה על    הקבלן הזוכה רשאי להציע שיטת ביצוע    

לוחות הזמים (מבלי שתהיה לזוכה ארכה כלשהי או חריגה מלוח הזמים המוגדר 

ימים, לכל היותר, ממועד קבלת הודעת הזכייה.   14במכרז), לאישור המפקח והכל בתוך  

 המפקח יהיה רשאי לדרוש פרטים וספים ו/או הבהרות לשיטה. המפקח רשאי לסרב

לשיטת הביצוע המוצעת על ידי הקבלן מכל סיבה שהיא ומבלי למק את החלטתו. בכל 

לא מקרה בו לא הציע הקבלן שיטת ביצוע חלופית בפרק הזמן האמור או בכל מקרה בו  

מחוייב הקבלן לבצע את העבודה באמצעות מופים   ,אישר המפקח שיטת ביצוע חלופית

לטעון   וספת תשלום ומבלי שהקבלן יוכלעיליים כקבוע במסמכי המכרז, ללא כל ת

    להסתמכות על אפשרות לשיוי שיטת הביצוע.

  אופציות   . 5  

המכרז, למוריה שמורה זכות ברירה (אופציה) להורות לזוכה לבצע  כיכמפורט במסמ    

עבודות וספות במסגרת עבודות הביה והפיתוח ובכלל זה את תקרת הפורטל המערבי 
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החה בהצעתו של הקבלן תחול גם ).  מקרה כלול במכרז זה  שבכל   (ללא מבה המערכות

  וכן סעיפים לא לסיכום. פרקים / פרקים אופציוליים-על הסעיפים / תתי

 50%בוסף שמורה למוריה האופציה להורות לזוכה לבצע עבודות וספות בהיקף של עד      

מפורטות בכתב מהיקפן הכספי של סך העבודות בפרוייקט, גם אם עבודות אלה אין 

ייתכן ויוחלט על ידי    הכמויות ובלבד שמדובר בעבודות אשר מבוצעות בקשר לפרוייקט.

את העבודות במבה   חב' מוריה להפסיק פעילות של אחד מהקבלים האחרים המבצעים

האמורים לבצע עבודות במבה התת"ק ולמסור אותן לביצוע של הקבלן  התת"ק או

העבודות הוספות ישולמו בהתאם למחירי   ).H–ו    Fירים  שוא מכרז זה (לדוגמא שלד פ

  הזכייה של הקבלן. 

למוריה תוה זכות ברירה (אופציה) להורות לזוכה לתפעל את החיון ו/או ליתן ,  בוסף    

שירותי תחזוקה לחיון (לרבות המעבר התת קרקעי להולכי רגל ומעבר תת קרקעי 

מוריה תהא רשאית לממש חלק מתקופת  שים. 10לרכב) ולמערכותיו לתקופה של עד 

האופציה ולהודיע שלושה חודשים מראש, לפי תום תקופת השירותים כקבוע בתוספת 

לחוזה הקבלים, על הארכת האופציה לתקופה וספת. מובהר כי מוריה רשאית להורות 

לזוכה לתפעל ו/או לתחזק רק חלק מהאלמטים של החיון (מעבר תת קרקעי הולכי 

תחזוקה, הזוכה מחוייב היון, מעבר כלי רכב) עוד מובהר כי בכל הקשור לתקופת  רגל, ח

(גם ללא מימוש בת השתיים  במתן שירותי אחריות ותחזוקה במסגרת תקופת הבדק

  האופציה), ללא כל תוספת מחיר, וכאשר עבודות אלה כלולות במחירי היחידה. 

  בדק  . 6  

  חודשים), גם ללא מימוש אופציה כאמור לעיל. 24תקופת הבדק תעמוד על שתיים (    

  העובדים בתחום האתר קבלים  . 7  

לב הקבלן כי על הקבלן לעבוד בממשק מלא ובשיתוף פעולה עם הקבלים  תשומת    

 את  המבצע   הקבלןהעובדים בתחום באתר, לרבות הקבלן המבצע את הפורטל המזרחי,  

, , הקבלן המבצע שלד המעבר התת"קהפירים את המבצע הקבלן וכן האולמות כריית

צע את בוהקבלן המ הקבלן המבצע את עבודות במפלס רחוב שזר והרחובות הסמוכים

. באחריות הקבלן לבצע תיאום הדסי צמוד עם הקבלים  מעטפת הפורטל המערבי

העובדים במרחב ולהבטיח שעבודות אלו יבוצעו באופן בטיחותי והדדי תוך שיתוף 

  ע מזמין העבודה ומה"פ. פעולה וידו

 הצהרת הקבלן  . 8  

הקבלן מצהיר כי ברשותו מצאים כל המסמכים שלא צורפו למכרז/הסכם זה וכי הוא     

  קראם והבין את תוכם והוראותיהם. 

הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכפיפות לכל הדרישות הכלולות בהם ולדרישות הסכם      

 זה. 

הידע והיסיון הדרושים, כושר הביצוע הדרש, הקבלן מצהיר כי ברשותו   8.1    

הכישורים המקצועיים הדרשים וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי 

לבצע את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים בכפיפות להוראות מסמכי החוזה  

  השוות. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המידע המשלים הדרוש לו לשם הכת הצעתו, כי   8.2    

ביקר וסייר באתר ומכיר היטב את תאי האתר המיוחדים, תאי הבטיחות הוא  
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והשמירה על היבטי איכות הסביבה הדרשים במקום, פח התועה המוטורית 

(ותועת רכבי החירום) והרגלית העוברת בו, תאי הקרקע, מצב התשתיות 

(בהדגשת המזמין כי המידע  התת קרקעיות והעל קרקעיות שבתחום העבודות

לגבי התשתיות המופיע במסמכי המכרז והסימון בתכיות הוא חלקי וסכמתי 

  בלבד) וכי לקח בחשבון את כל ה"ל בעת הכת הצעתו. 

 וההתארגות/הכות הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי יידרש לבצע את העבודה  8.3    

כולל עבודות לילה וכל   ,היממה שעותמשך כל וב ,בקטעים לא בהכרח רצופים 

עפ"י הוראות ובכפוף לאישור הגורמים ם למסמכי המכרז בהתאזה 

  משטרה, גורמי תשתיות וכו'). -המדטוריים, ציגי הרשויות (המזמין, העירייה

הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות    8.4    

  מכל סוג שהוא המתחייבות לביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על 

  כל מסמכיו וספחיו ואת הרווח הקבלי. 

הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט שוא מכרז/הסכם זה בכפיפות לתאי   8.5    

והוראות המכרז/ההסכם ובמסגרת הזמים הקוב ולשביעות רצום המלאה 

  של המפקח והמזמין.

מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העושין,   8.6    

  :, הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן1977-של"זהת

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לבעל    8.6.1      

השפעה על חברת מוריה ו/או למי מטעמם, בו/או לגורם כלשהו בעל  

במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת האה ו/או כסף   השפעה על הפרויקט

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על  ו/או 

החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של חברת מוריה או של ושא משרה 

ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר,   במזמין ו/או עובד של חברת מוריה

או תשלום  בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמה או עבודה

 הובעים ממו.

ל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם ושא משרה לא לשד  8.6.2      

במזמין ו/או עובד במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מת  

לקבל מידע חסוי/סודי הקשורים להליך התקשרות ו/או לכל 

 חוזה/הזמה או תשלום הובעים ממו. 

עם ושא משרה  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  8.6.3      

במזמין ו/או עובד 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 ביגוד לאמור בסעיף   8.6.4      

שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול   עיל, חברת מוריהל  8.6.1

עדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי דעתה הבל 

עשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה: "הליך 

ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל 

בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן 

 שרות.שהוא את החוזה/ההזמה הובעים מהליך ההתק
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הקבלן דרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלי משה שלו, ציגיו,       

סוכיו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם חברת 

  מוריה ו/או חוזה/הזמה הובעים ממו.

  תקופת אחריות  . 9  

רכות השוות עתקופת אחריות תחל עם סיום כל העבודות ומסירה סופית של המ    

או חברת אחרת בתאום עם גורמי התפעול כפי שיקבעו, למזמין ו/או לציגיו ו/או 

יבדקו המערכות השוות  אמור לעילכ, אחריותשתמוה ע"י המזמין. בתום תקופת ה

ע"י המזמין ו/או ציגי חברת התפעול ואחרי קבלתם תתחיל תקופת התחזוקה 

  וקדמות.בפרק המ 18+19והתפעול, כאמור בספים 

  מסירת המערכת  . 10  

  לגומרי התפעול  כפי שיקבעו. מסירת המערכת תתבצע ע"י הקבלן למזמין ו/או     

  מתקן חשמל  . 11  

מתקן ו/או מערכת ציוד המשמשים לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתי,     

מצברים, צבירתי, או שיויו (טרספורמציה), לרבות מבים, מכוות, מכשירים, 

  מוליכים, אביזרים וציוד חשמל קבוע או מטלטל הקשורים במתקן.

  עבודות חשמל   . 21  

התקה, בדיקה, שיוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל; לרבות השגחה על ביצוע     

  עבודה, כאמור ועריכת תכיות טכיות לביצועה. 

  

 תאור כללי של העבודות   200.00.0

 :לפי החלוקה הבאה  :מיוחדים  ומפרטים  אומדיםחוברות המכילות    2-חומר המכרז מתחלק ל  

  עבודות הדסה אזרחית - חוברת א'  . 1  

: קוסטרוקציה, איטום, עבודות גמר, סלילה, סימון, תמרור הכוללת בין היתר  1.1    

  ועוד. 

  :מכילה החוברת  1.2    

  המתחלק לפי הפירוט הבא:כתב כמויות  - 1מסמך ד'  1.2.1      

  חיון - 01מבה         

  הפרדה מפלסית + פורטלים  - 02מבה         

  מעבר תת"ק להולכי רגל - 03מבה         

  G-ו A ת רכב וולולאו/או מדרגות  פירי מעליות - 04מבה         

(חלק  פורטל מערבימעטפת  הכולל אתמבה אופציואלי  - 06מבה         

 מבה מערכות פורטל מזרחי (לא לסיכום) לא לסיכום) +

(לא  - 5רצפה , (לא לסיכום) של החיון תחזוקה ותפעולו

  לסיכום).  

  הקצבים  - 07מבה         

  מפרט טכי מיוחד - 1מסמך ה'  1.2.2      

  רשימת תכיות - 1מסמך ו'  1.2.3      
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  עבודות מערכות מבה - חוברת ב'  . 2  

 תקשורת,  ,ה (מבה ותועה) בקרתאורה,  מערכות חשמל,: בין היתר הכוללת  2.1    

  .ועוד שילוט, , דלק, מעליות, כיבוי אש, איסטלציהויראיזוג , מאיוורור

  :מכילה החוברת  2.2    

  כתב כמויות המתחלק לפי הפירוט הבא: - 2מסמך ד'  2.2.1      

  חיון - 01מבה         

  הפרדה מפלסית + פורטלים  - 02מבה         

  מעבר תת"ק להולכי רגל - 03מבה         

  G-ו Aת רכב וולולא פירי מעליות - 04מבה         

  מפלס רחוב שז"ר - 05מבה         

  מפרט טכי מיוחד - 2מסמך ה'  2.2.2      

  .רשימת תכיות - 2מסמך ו'  2.2.3      

  מבים אופציואליים   . 3  

המבים האופציואלים  מובהר כי המזמין שומר לעצמו את האופציה למימוש   3.1    

) הכלולים לעיל 1.2.1, כמפורט בסעיף בכ"כ של הדסה אזרחית 06(מבה 

במכרז במלואם או בחלקם. מימוש האופציה יעשה בהתאם להוראות מסמך 

הזמה להציע הצעות. מועד מסירת המבים האופציואלים יהיה בהתאם 

התחלת עבודה לביצוע  לצרכי המזמין ולא מחייב כי ה"ל יימסר בעת מסירת צו  

הפרויקט. כלומר ייתכן והעבודות להקמת הפרויקט יחלו ורק בשלב מאוחר 

יותר תמסר הודעה לקבלן למימוש/ביצוע המבים האופציואלים. בכל מקרה 

מחירי היחידה לביצוע המבים האופציואלים יהיו בהתאם למסמכי המכרז 

  יותר ממועד צ.ה.ע. ולא תתן תוספת כלשהי בגין מימושם בשלב מאוחר 

החת הקבלן בהצעתו, תכלול גם את הסעיפים לא לסיכום של מבה מערכות   3.2    

 פורטל מזרחי ועבודות תחזוקה ותפעול של החיון. 

  

  תיאור הפרויקט  3.00.000

 את העבודות הבאות:בין היתר הקבלן שוא מכרז זה יבצע  .1

 עבודות שלד  . 1.1

 חיון.  . 1.1.1

 הפרדה מפלסית. . 1.1.2

 מערכות פורטל מערבי.מבה  . 1.1.3

 מעטפת פורטל מערבי (אופציואלית).  . 1.1.4

 .B ,Dת ו מעליי ופיר A, לולאה  Aפיר  . 1.1.5

 מבה מערכות פורטל מזרחי. . 1.1.6

 יציאות לפירים ומבים סמוכים.  . 1.1.7

אלמטי שלד שיבוצעו ע"י בעבודות גמר ומערכות בכל המבים ה"ל, לרבות  . 1.2

ברצועה הדרומית ים , פיראחרים, כגון: מבה פורטל מזרחי, מעבר תת קרקעי

C, E לולאת ופיר ,G יפירים בצד הצפו ,F,H .'וכו 

 קבלים אחרים העובדים במתחם מטעם המזמין ו/או העירייה: . 1.3
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 קבלן פורטל מזרחי.  . 1.3.1

 קבלן כריה.  . 1.3.2

 קבלן המרחב הציבורי, לרבות קבלן הסדרי תועה.  . 1.3.3

 קבלן מעבר תת קרקעי. . 1.3.4

 (אופציואלי). קבלן מעטפת פורטל מערבי   . 1.3.5

 וכן קבלים אחרים שיופעלו על ידי המזמין ו/או העירייה.  . 1.3.6

במתחם ובסביבתו על ידי   או צפויים לבצע עבודות קבלים אחרים העובדים . 1.4

 יזמי חוץ:

 קריית הממשלה המחוזית.קבלן  . 1.4.1

 קבלן עבודות פיתוח הקו הירוק. . 1.4.2

מתחם מגדל הרכבת (מתחם בו קיימת לולאה קבלן שיבצע עבודות ב . 1.4.3

 ). Aיר ופ

 וכן קבלים וספים במידה ויהיו.  . 1.4.4

במסגרת מכרז זה על הקבלן הזוכה להיות אחראי לתיאום עבודותיו עם   . 1.5

 הקבלים האחרים, תוך שילובם בלוח הזמים הכללי של הפרויקט. 

עבודות התיאום עם הקבלים האחרים המפורטים במסמך זה כללים במחירי  . 1.6

 היחידות השוות ולא ישולמו בפרד. 

שז"ר" ב  והפרדה מפלסית  רויקט הוכחי היו השלב האחרון בפרויקט הקרא "חיוןהפ .2

הפרויקט מבוצע בעורק ירושלים.  "הכיסה לעיר"הבה בימים אלו כחלק מפרויקט 

  תחבורתי ראשי ומשמעותי בכיסה לעיר ירושלים. 

רחב היקף הכולל הפרדה מפלסית תת ו מורכב היו פרויקט שוא מכרז זהפרויקט ה .3

מההפרדה המפלסית יבוצעו גישות למבים סמוכים עתידיים/או   רחוב שז"ר.בקרקעית  

הממוקם בצד הצפון מזרחי של חיון שזר   Kשיהיו בהקמה (חיון בייי האומה, מתחם  

) וכן חיבור ישיר לתחת ת צפוית לפורטל המערביבומגדל הרכ  ומזרחית לתחת האומה

 אומה דרך ההפרדה המפלסית לצורך תחזוקה, הכסת ציוד/סחורה ותפעול. ה

חיון תת קרקעי בעל חמישה מפלסים אשר ישמש את   בהי מתחת להפרדה המפלסית י .4

בהיקף  מקומות חייה. 1,370-בת האומה ואת באי המתחם ויכלול כבאי תחת רכ

החיון יבוצעו פירי מעליות וחדרי מדרגות וכן לולאות רכב לכיסת/יציאת רכבים 

לחיון  (בתחום בייי האומה ומצפון לרח' שז"ר בתחום פרויקט "מגדל הרכבת".

רמפות/לולאות גישה כשהאחת בצד הצפון מערבי של המבה ומחברת בין  2יתחברו 

ת), והשיה בצד הדרום מזרחי של המבה (רמפה חד כיווי -1מפלס הרחוב למפלס 

 (רמפה דו כיווית).  -2ומחברת בין מפלס הרחוב למפלס 

מעל קמרוות האולמות התת קרקעיים בהם יבוצעו החיון וההפרדה המפלסית, ותחת  .5

מעבר תת"ק החוצה את שז"ר המאפשר מעבר להולכי רגל. לאורך ייבה רחוב שז"ר, 

 .שלד המעבר יבוצע ע"י קבלן אחר  ות).שטחי מסחר (חוי  ייבוהמעבר 

ביצוע עבודות במפלס הרחוב ברח' שז"ר וברחובות הסמוכים לצורך פתיחת החיון  .6

 (יבוצעו על ידי קבלן אחר). וההפרדה המפלסית לתועה.
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  העבודות יכללו בין היתר את המרכיבים העיקריים הבאים:

השילוט עצמם, שילוט קבוע, למפלס הרחוב לרבות גשרי ביצוע כל הקשור   6.1

  . בהתאם לתוכית התועתית שהם יאשרו –שילוט מתחלף (מכל סוג) 

קבלן המרחב הציבורי הוא זה שיבצע את גשרי השילוט במפלס הרחוב. כמו כן,   6.2

קבלן המרחב הציבורי הוא זה שיבצע את כל התשתיות (צרת בלבד) במפלס 

  הרחוב עד להגעה לפורטלים. 

ה עד לאלמטי הבקרה ואלמטי הבקרה עצמם במפלס הרחוב יבוצעו  כל הכביל  6.3

  ). שוא מכרז זהעל ידי הקבלן של פרויקט חיון והפרדה מפלסית (הקבלן 

בתחום הפורטלים הפתוחים (ללא תקרה): קבלן המרחב הציבורי מבצע את   6.4

  גמר הקירות, מסגרות הפלדה הדקורטיביות והתאורה שבתוכן.

הציבורי הוא זה שיתכן את אלמטי הבקרה והשילוט הלווה  קבלן המרחב   6.5

(קבוע ומתחלף) כשהביצוע עצמו של אלמטי הבקרה המתחלפים יהיה על ידי 

  שוא מכרז זה.הקבלן 

ההבדל היחיד הוא שבתחום הפורטלים הפתוחים הביצוע של התשתיות (גם       

וצע על ידי כל התשתית תב –בקירות וגם בתחום הפורטל (ברצפת הפורטל) 

 יון וההפרדה המפלסית. לאשוא מכר זה תן לקבלן יקבלן הח לחפור.  

לצורך כך פרויקט שז"ר המורחב כולל בתוכו, בין היתר, את המרכיבים העיקריים  .7

 הבאים:

 ביצוע האולמות עשה בימים אלו.  -כרייהבשי אולמות המבוצעים  . 7.1

 אשר הסתיימו. - צבי תחילה"-"בן  תועה מערכתי עבודות לביצוע הסדר . 7.2

 -לאורך הפאה הדרומית של רחוב שז"ר  וגשרויםפורטל מזרחי, פירים אכיים   . 7.3

  אשר ביצועם עשה בימים אלו.ולאורך הפאה הצפוית 

הפרדה   מבי מערכות בפורטלים מערבי ומזרחי,ביית החיון, פורטל מערבי, . 7.4

השלב הרלווטי   -י הרחוב, מעבר תת"ק ועבודות בפאכיים פירים מפלסית, 

 למכרז זה. 

  במסגרת תת שלב זה הקרא "מכרז החיון" יבצע הקבלן מספר מבים, בין היתר: .8

, לרבות קמרוות (בתוך האולמות הכרויים) מבה חיון והפרדה מפלסית . 8.1

 . האולמות (מעטפת פימית)

 פורטל מערבי.  . 8.2

 .מעטפת פימית הפירים ו/אוביית  -פירים אכיים להולכי רגל ולכלי רכב . 8.3

) למהרות מקשרות ולמהרות עבור כלי Inner Liningביית מעטפת פימית ( . 8.4

רכב  לכיסה ויציאה אל מתחמים עתידיים סמוכים (בייי האומה, בדרום, 

  בצפון ומתחם מגדל הרכבת).  Kמתחם 

 מבי מערכות בפורטלים מערבי ומזרחי.  . 8.5
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 (עבודות השלד יבוצעו ע"י קבלן אחר).  ומערכות.עבודות גמר  - מעבר תת"ק . 8.6

 (יבוצעו על ידי קבלן אחר).  גשרי שילוט . 8.7

 גשרויםהמבים המתוארים לעיל כוללים עבודות חפירה/חציבה ביית קירות תומכים,   .9

דרוכה דריכת  (מעברים תת"ק), פירים אכיים, מבים יצוקים באתר, בייה טרומית

  יציקת קמרוות בתביות ייעודיות ,חר, דריכת קדם, אלמטים דרוכים דריכת אקדם

  . וכיוצ"ב

", עבודות Top Downהמבים כוללים עבודות בשיטת ביצוע שוות כגון עבודה ב " . 10

חציבה, קידוחי ברגי סלע, קידוחי מיקרופיילים לעומקים גדולים, ביית קירות /חפירה

מזויין  ןים טרומים (בטוז, עבודה עם אלמטתומכים ביצוע קירות באמצעות בטון מות

ודריכת קדם), אלמטים הכוללים דריכת אחר, עבודות מסגרות וכל סוג עבודה 

המאפיין עבודות הקשורות לביית מבים ועבודות גישור. אופי העבודות שתואר לעיל 

ויתואר ביתר פירוט להלן, מחייב סיווג מתאים לקבלן ראשי בעל יסיון מוכח בביצוע  

 בעלי היקפים גדולים הכוללים, בין היתר גשרים ומבי דרך.מבים מורכבים 

הפרויקט ממוקם בכיסה הראשית לעיר ירושלים בציר תועתי ראשי ובו קיימת תועה   . 11

 משמעותית ביותר של רכבים והולכי רגל. 

כמו כן, בסמוך ובצמוד לתחום העבודות הכלולות במכרז מבוצעות עבודות על ידי 

קבלים ויזמים וספים: קבלן מטעם חב' מוריה המבצע את עבודות הכרייה של מהרות 

קבלן מטעם מוריה המבצע את הפורטל המזרחי ופירים במתחם בייי חיון שז"ר, 

ריה המבצע את ההסדרים המערכתיים קבלן מטעם חב' מוהאומה (דרומית לחיון), 

במפלס הרחוב בכל מרחב הכיסה לעיר לרבות בתחום העבודות (הוא גם הקבלן שיבצע  

פרויקט הקמת  את הסדר התועה במסגרת קידום זמיות ממו תהיה הגישה לאתר),

ורדאו (אשר בוסף   -  "קרית הממשלה המחוזית" בפיה הצפון מזרחית של צומת שז"ר

ן הפרויקטים גם הגישה לאתר העבודות היא משותפת, עבודות להקמת תחת לקרבה בי

 (לרבות אפשרות להרחבה ממזרח לתחה)   האומה והפעלת קו הרכבת המהיר לירושלים

של חברת קבלן ה מבוצעות על ידי רכבת ישראל, עבודות של חב' התשתית ועוד, וכן 

וביית שלד   )7בישים (כביש  "עדן" המבצע עבודות במרחב לטובת הקו הירוק והסדרת כ

 מעבר תת"ק.

 ובשיתוף פעולה עם הקבלים העובדים בתחום באתר, על הקבלן לעבוד בממשק מלא . 12

ית י ועליו להבטיח גישה למתחמים סמוכים (כמו קרלעיל  1.4-ו 1.3כמפורט בסעיפים 

 במפלס רחוב שזר והרחובות הסמוכים. וקבלן המבצע את העבודות ממשלה מחוזית)

שלד ומערכות הצמודות להן (מערכות   מודגש לקבלן כי חב' מוריה החלה בביצוע עבודות . 13

הקדמת מועד פתיחת החיון הכלולות במכרז זה לצורך  הרלווטיות לשלב השלד)

התת"ק, ההפרדה המפלסית והמעבר התת"ק לרווחת הציבור. העבודות שהחל ביצוען  

 רצפה תחתוה של החיון  )H, F, Cירים (פ ,Gפורטל מזרחי, לולאה הן אולמות הכרייה, 

 אופציואלי בכתב הכמויות 06ומעטפת פורטל מערבי (כמוגדר במבה  )-5רצפה (

בעבודות מערכות, פירי מעליות ומדרגות, ומעבר  )1.2.1ס"ק  00.00.02כמפורט בסעיף 
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אותם הקבלן שימוה יידרש לקחת אחריות מלאה על כל מודגש כי לפיכך  .תת קרקעי

  האלמטים שבוצעו ולהמשיך בביצוע תכולת המכרז במלואה. 

עם כיסתו של הקבלן המבצע ולאחר קבלת הודעת המזמין על מסירת קטעי הפרויקט 

תימסר לידיו כל העבודה שבוצעה והמסמכים התומכים. המסירה תכלול בין היתר 

הליך המסירה,   מדידות, בדיקות מעבדה ומסמכי ב"א ועוד. מובהר בזאת כי עם השלמת

האחריות המלאה לעבודה שבוצעה תחול על הקבלן הזוכה במכרז זה, מבלי שיהיו לו  

 טעות ו/או דרישות כספיות בהקשר זה. 

בתחום הפורטלים יבוצעו על ידי קבלן המרחב הציבורי, טרם פתיחת החיון והפרדה  . 14

 מפלסית לתועה, האלמטים הבאים:

 חיפוי אבן בקירות הפורטלים. .14.1

 ות פלדה מעוגת לקורת הראש של הפורטלים. מסגר .14.2

 תאורה באלמטי המסגרות. .14.3

 גשרי שילוט ותשתית שבמפלס הרחוב לטובת אלמטי הבקרה.  .14.4

הקבלן יתאם את המועד לביצוע עבודות אלו, לרבות השחלת הכבילה ממערכות החיון  

לטובת אלמטי הבקרה, עם קבלן המרחב הציבורי לעמידה בלו"ז לפתיחת החיון  

ההפרדה המפלסית לרווחת הציבור ויקצה עבורם את השטח הדרש לטובת ביצוע  ו

 ). 00.03העבודות (ראה התייחסות בלו"ז סעיף 

באחריות הקבלן לבצע תיאום הדסי צמוד עם הקבלים העובדים במרחב ולהבטיח  . 15

שעבודות אלו יבוצעו באופן בטיחותי והדדי תוך שיתוף פעולה וידוע מזמין העבודה 

 פ. ומה"

בלן יקבל אזורים מוגדרים לביצוע העבודות להקמת הפרויקט: בעיקרון ברוב הזמן הק . 16

 ,  תבוצע דרך הפורטלים עצמם. בתחום החיון העבודה 

תתכן עבודה מחוץ לגבולות ותחום   ייתכן ויהיו שיויים באזורי העבודה וההתארגות. . 17

הפרויקט (פיזי, תועתי, תשתיות, קוסטרוקציה). הקבלן יידרש לעבוד גם במעגלים  

רחוקים מאוד מתחום הפרויקט, לצורך התקה או אספקה של אלמטי בקרת תועה,  

לא יתן לקבל כל בקרת תיבים, בהתאם לוהל שיאושר או להחיות העירייה והמזמין.  

 בגין ה"ל.  ו/או תוספת כספית פיצוי

בצד הצפון מערבי של הפרויקט מתוכן מגדל הרכבת. מערכת האוורור של מבה החיון   . 18

מתבססת ומשולבת במבה העתידי של מגדל הרכבת. במידה ויחול עיכוב בביצוע מגדל 

הרכבת יידרש לתת פתרון זמי במפלס הרחוב להכסת/הוצאת אוויר מהמבה התת"ק. 

 מגדל הרכבת כן יהיה פעיל יידרש להפעיל ולהתקין את המערכת בגג המבה.במידה ו

מובהר כי האומדן איו כולל את ההצטיידות לפרויקט (כסאות, דלפקים  - הצטיידות . 19

וכו'). חב' מוריה הקצתה לטובת הושא תקציב אשר ימומש בהמשך הליך הביצוע. 

מידה שיוחלט להזמין הקבלן הזוכה יידרש לתאם את ההתקות של האלמטים ב

, או שיידרש להזמין )מגורם חיצוי (במקרה זה לא תשולם תוספת לקבלן בגין ה"ל
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 6%תן תוספת רווח, טיפול ומימון הקבלן הראשי בסך י בעצמו את האלמטים (ת

 .של עב' ההצטיידות) להיקף הביצוע

ומה. חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה מבוצעות בשטחים שהופקעו מבייי הא  . 20

 מם. ימאחר שהעבודה מבוצעת בצמוד למתחם בייי האומה, דרש לבצע תיאום ע

ובהר כי יתכן שבמהלך הביצוע יבוצעו הפסקות עבודה קצרות כגון, ביקור שיא מ . 21

אירועים מיוחדים וכו'. לא תשולם לקבלן תוספת  ראשי ממשלות וכדומה, ארה"ב,

 כספית בגין עיכובים אלו ו/או הארכת לו"ז. 

ודגש כי לצורך פתיחת הפרויקט לרווחת הציבור הקבלן דרש ומחוייב לבצע מערך מ . 22

תיאומים רחב עם כל הגורמים הרלווטיים (עירייה, רשויות, גורמי תשתית וכו') 

קט (פרויקט קו ירוק, מרחב ציבורי, יזמים פרטיים וקבלים העובדים במרחב הפרוי

 ועוד). 

  הפסקות עבודה מבחיה בטיחותית . 23

לטובת התחברות לפירים קיימים המבוצעים על ידי קבלים אחרים, יתכון עצירות 

עבודה קודתיות מבחיה בטיחותית בעת פריצת הקירות להתחברות לחיון במפלסים 

לתאם את ביצוע העבודות, ולא תשולם כל תוספת בגין השוים. מודגש כי על הקבלן 

 עצירות עבודה אלה או התיאומים.

 לקבלים  זה  מכרז  שוא  הקבלן  בין  התיאומים  עבודות  כל  הפרויקט  אורך  לכל  כי  מודגש .24

 בהצעת כלול יהיה, מסירהאו /ו ביצוע תאום זה אם בין, במתחם העובדים האחרים

בתיאום   ,K  , לרבות מתן אפשרות לגישה למתחםבפרד  כך  עבור  לו  ישולם  ולא  הקבלן

 וגורמי התפעול ככול שיקבעו. עיריית ירושלים, עם חברת מוריה

  מסירת אלמטים שוים למחסי העירייה  . 25

הקבלן יחוייב לספק חלקי חילוף מהציוד המותקן על ידו לטובת מחסי  .25.1

 . 18בספח העירייה, וזאת כמפורט ב"רשימת חלקי חילוף שיסופקו למזמין" 

יקבע על ידי המפקח בתיאום עם העירייה ויועבר    27.1סוג הציוד הכלל בסעיף   .25.2

 לקבלן בכתב.

על הקבלן להמציא לפיקוח אישור העירייה להעברת הציוד וקליטתו במחסי  .25.3

 העירייה. 

 .בהצעתו עלותו את לכלול ועליו בפרד לקבלן ישולם לא זה ציוד מסירת עבור .25.4

 השעון עבודות סביב  . 26

תשומת לב הקבלן כי עבודות התארגות והביצוע יבוצעו במשמרות, לרבות עבודות 

  עיקרי שיטת הביצוע).  17לילה (ראה ספח 

 )17(ראה ספח   צועייטת הבש . 27

המזמין ביצע בדיקת התכות לשיטת הביצוע שערכה כתמיכה להשלמת   .27.1

 הפרויקט בלוח הזמים שקבע למכרז.
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העיקריים המצוייים בספח הים לאידיקציה בלבד ולא כמויות לאלמטים  .27.2

מחייבים את המזמין. על הקבלן לבצע בדיקה יסודית לכמויות הדרשות 

 לביצוע עבודת הדסה אזרחית.

 לוח הזמיםול הקבלן לבדוק שיטת עבודה זו, האם היא מתאימה לצרכיו על .27.3

לן על ביצוע  . לא תתקבל כל טעה מצד הקבעליו התחייב במסגרת חוזה זה

 בשיטה זו. 

עליו להכין ולהגיש    ,מתאימה לצרכיואחרת ה   יטת ביצועשמידה והקבלן מצא  ב .27.4

 ,מסמך משלים לכל הליכי הביצוע ושיטת הביצוע  המפקח והמתכים לאישור

 לעבודות הדסה אזרחית.

בכל מקרה בו לא הציע הקבלן שיטת ביצוע חליפית ו/או שיטת הביצוע שהציע   .27.5

ע"י המפקח, מחוייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לאמור לא אושרה 

, ללא תוספת תשלום ובלי שהקבלן יכול לטעון להסתמכות על 17בספח 

 אפשרות לשיוי שיטת הביצוע. 

 . 00.01.03תכון ע"י הקבלן ראה סעיף  .27.6

 

 אזור העבודה   4.0000.0

שז"ר בכיסה לעיר) העבודה תתבצע באחד האזורים העמוסים ביותר בירושלים (רח'  .1

ומהווה אתגר ביצועי והדסי. העבודות תתבצעה במקביל, בסמוך ובצמוד לביית 

הפורטל המזרחי (לרבות מבה המערכות המזרחי), והפירים האכיים לאורך הרצועה 

הדרומית ובחלק מהצד הצפוי אשר מתבצעות ע"י קבלן מטעם חב' מוריה דבר אשר 

מעבר תת"ק החוצה את שז"ר שלד ן הפרויקטים, וכן תיאום הדסי צמוד בי יחייב

והבה ישירות מעל לקמרוות (עבודות  המעבר יכללו בין היתר חפירה/ חציבה חיתוך 

לאור העובדה שקבלן החיון אשר מבוצע במסגרת פרויקט הקו הירוק.  ספיילים וכדו') ו

  מה"פ מטעמו.בד במקביל מתחת דרש תיאום צמוד והדוק עם קבלן מעבר התת"ק ווע

בחשבון כבר בהיערכותו לביצוע הפרויקט ובמהלכו. בוסף אלו  תוים  להביא  על הקבלן   .2

הפרויקט יבוצע במקביל לעבודות פיתוח ברחוב שז"ר (הסדרת המרחב הציבורי, הקו 

במגרשים סמוכים כגון מגדל הרכבת, תחת האומה,  הירוק של הרכבת הקלה וכד'),

ת הממשלה המחוזית ומתחם הרכב אשר להם ממשק ישיר מתחם בייי האומה, קריי 

עבודות על ידי קבלן מסגרת של  - עם ביית האלמטים במכרז זה, וברחובות סמוכים

  חב' מוריה ועבודות של פרויקט המרחב הציבורי המקודם על ידי חב' עדן. 

באחריות הקבלן לבצע תיאום הדסי צמוד עם הקבלים העובדים במרחב ולהבטיח  .3

בודות אלו יבוצעו באופן בטיחותי והדדי תוך שיתוף פעולה וידוע מזמין העבודה שע

 ומה"פ. 

) והמעבר התת"ק G, H, F,  מתחם Cבמקביל לביית החיון חפרים פירים סמוכים ( .4

שמעל לקמרוות, על הקבלן להתקין יריעות/ רשתות מיגון (או כל אמצעי אחר) למיעת 

פגיעה מתזים, סלעים רופפים וכדו' במהלך העבודות בחיון. עלות המיגון כלולה  
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במחיר הפרויקט ולא תשולם בגיה עלות וספת. על הקבלן לקחת בחשבון שעקב 

ים הסמוכים לאולמות החיון (כפי שתואר לעיל)  ואשר הקרבה לעבודות שעשות במב

להם עלולה להיות השפעה על ושאים כגון שלבי ביצוע, בטיחות וכדו',תיתכן הפסקת 

עבודה לתקופה של עד חודש,  תקופה זאת לקחת בחשובן בלוח הזמים (ראה ספח 

   לו"ז) ולא תהיה לקלבן עילה לתביעה בגין הפסק העבודה בתקופה זו.  

התארגות הקבלן תהיה בתחום שי הפורטלים. כמו כן, תתאפשר התארגות  .5

הקבלןבשטח ההתארגות של קבלן הכרייה הממוקם מזרחית לבייי האומה. מודגש 

כי שטח זה לא יהיה זמין לכל מהלך ביצוע העבודות וייתכן והקבלן יידרש לפותו 

 בהתאם להחיית המזמין.

 -של כמטרים וברוחב  250-תוך שי אולמות כרייה באורך של כביצוע החיון יתבצע ב .6

, ותחת תקרת הפורטלים מטרים ממפלס הרחוב 35-מטרים כ"א, ובעומק של כ 17

. שטח העבודה היו למעשה שי היצוקה במקום בפורטל המזרחי ובפורטל המערבי

ה  מסדרוות כאשר הגישה אליהם תתאפשר בתחילה מצד מערב (דרך מהרות הגיש

ובהמשך דרך   תחילת ביצוע העבודות להקמת המבה התת"ק, הקיימות לכרייה) עבור

  . הפורטל המזרחי

הזת האלמטים והחומרים השוים לביית החיון תתבצע באמצעות מופים עיליים   .7

)Overhead Cranes היון אייית החאשר יחוברו לקמרון הקיים. מודגש בזאת שב (

אלא בתוך אולם סגור ועל הקבלן להיערך בהתאם  מתבצעת תחת כיפת השמיים

מבחית ציוד וכוח אדם מתאים. מודגש בזאת שהציוד עבור שיוע האלמטים בחיון 

עיגון המוף  ועבור בייתו היו ייחודי וככל הראה טרם עשה שימוש כזה בארץ.

מודגש בזאת  לקמרוות יחייב ביצוע בדיקות שליפה כפי שמתואר במסמכי המכרז.

שמחיר המופים, ההרכבה, העיגון (כולל את תכוו, ביצועו, בדיקות שליפה לעוגים), 

התפעול והפירוק הים חלק מהעלות הכוללת של הפרויקט ולא תשולם בגים תוספת 

 לקבלן. 

יבוצעו בחלקים, כאשר התועה בשז"ר הוסטה לצד דרום   Aמבה הפורטל המערבי ופיר   .8

היות עבודות במתחם מגדל הרכבת, הגישה לאתר תהיה אך ורק מצד וכאשר צפויות ל

מערב. ביית הפורטל המערבי היה פרויקט מורכב ומחייבת תשומת לב של הקבלן 

לשלבי הביצוע הדרשים, שלבי הביצוע ושטחי העבודה מתוארים במסמכי המכרז. 

ה יתבצעו על בוסף על הקבלן להיות ער לעובדה שעבודות הפיתוח עבור הרכבת הקל

גבי חלק ממבה הפורטל באמצעות קבלן אחר וזאת במקביל לעבודות הבייה בפורטל 

  מתחת לתקרה העליוה.  TOP DOWNהמערבי המבוצעות בשיטת 

מעבר תת"ק המחבר בין מתחם בייי האומה שמדרום, מבה החיון ותחה האומה  .9

וב שז"ר. ביית שלד שמצפון יבוצע בשלבים עפ"י הסדרי התועה המתוכים ברח

. חשוב להדגיש זאת המעבר תבוצע ע"י פרויקט המרחב הציבורי ועל הקבלן להכיר

שבמקביל לביית המעבר תתבצעה עבודות להסדרת המרחב הציבורי הכוללות העתקת 

תשתיות, ביצוע עבודות עבור הרכבת הקלה, ביית המעבר התת"ק אשר מחבר בין 

מודגש שבעת עבודות החפירה של המעבר  מה והחיון.מתחם בייי האומר, תחת האו

שמצא ישירות מעל לקמרוות ואשר בה ע"י קבלן אחר ייתכן ותופסק    UP-01התת"ק  
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זמית התועה באולם הכרוי אשר מעליו מתבצעת החציבה. מודגש בזאת שהפסקת 

תהיה עבודה של חודש ימים לקחה בחשבון בלוחות הזמים (ראה ספח) ולקבלן לא 

  כל עילה לתביעה בגין הפסקה זו. 

ביצוע פירים ו/או מעטפת פימית של הפירים והרמפות עשה בשטח עבודה מצומצם  . 10

, ויציאות לפירים) ועל  Eולעתים תחת מבה סגור ולא תחת כיפת השמיים (כדוגמת פיר  

מודגש כי לא תשולם זאת בחשבון בבחירת ציוד וכוח אדם מתאים.  להביא הקבלן 

לקבלן כל תוספת בגין קשיים בביצוע, עבודות בשטחי עבודה מצומצמים ועבודות 

  מורכבות.

על הקבלן ללמוד את הממשקים עם המתחמים הסמוכים ואת השטחים המוקצים לו  . 11

  לרבות דרכי הגישה אליהם. 

רויקט ה"ל מתבצע באזור עתיר מערכות קיימות תשומת הקבלן דרשת לעובדה שהפ . 12

ומתוכות דבר שצריך להילקח בחשבון לפי ובעת העלייה לשטח ויצריך בוסף על 

 תכיות התשתיות הקיימות חפירות גישוש וספות למיעת פגיעה בתשתיות קיימות.

בוד הקבלן מחויב בעת ביצוע עבודות בסמיכות ומתחת לקווי חשמל עיליים פעילים לע . 13

בהתאם להלי חברת החשמל. באחריות הקבלן להתארגן בהתאם לכך, כולל תיאום 

, בוסף, העבודות העבודות השוות ואישור ביצוע מראש (בכתב) מחברת חשמל

תבוצעה על פי תקות החשמל החלות עליהן ועל פי תקות הבטיחות בעבודה (ביה 

לבקש מחברת חשמל יתוק זמי  הקבלן רשאיוחשמל) החלות עליהן, הכל לפי העין. 

של מתח, אך חברת מוריה איה מתחייבת כי הוא יעה בחיוב לבקשתו. לפיכך, כל 

עבודותיו יבוצעו לפי החיות הבטיחות שיקבל מחברת חשמל וכן במועדים ובשעות 

שיקבעו ע"י חברת חשמל, תוך שימוש בציוד המתאים לעבודה באזורים מוגבלים, כגון: 

מיוחד שיאפשר עבודה במרווח הקיים תוך שמירה על מרחקי הבטיחות ציוד קידוח 

מהכבלים. קבלת האישורים וביצוע התאומים הדרושים לפי ובזמן ביצוע עבודות 

בקרבה למערכות ה"ל, הם באחריותו ועל חשבוו של הקבלן ולא תשולם כל תוספת 

 ל תבוצע"ות והציוד המיוחד שידרשו. העבודות הה בפיקוח חברת בגין ההתארג

 החשמל והתשלומים בגין ה"ל יחולו במלואן על הקבלן. 

מובהר בזאת לקבלן כי אין התחייבות מטעם חברת החשמל להיעות בחיוב לבקשת 

  הקבלן. 

הקבלן יהיה הגורם האחראי, הישיר והבלעדי על שמירת כללי הבטיחות באתר     15  

ולרכוש באתר ו/או לצד ג' כלשהו  ובסביבתו ויישא בכל זק שייגרם, אם ייגרם, לגוף 

  לרבות במקומות העבודה והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. 

בתחום אזור העבודה המוקצה לקבלן קיימות מהרות גישה באזור הפורטל המערבי   . 16  

אשר שימשו לכריית האולמות. מודגש שמהרות אלה תתפקדה למשך זמן מוגבל בעת 

ע תקרת הפורטל המערבי, ולכן יש לדאוג ליציבותן במהלך ביצוע החיון ובעת ביצו

העבודות, אי לכך הקבלן יהיה אחראי על יציבותן של המהרות לעת ביצוע החיון ולזמן 

ביצוע תקרת הפורטל המערבי ועד לפירוקן במהלך חפירת הפורטל.  לצורך כך יעסיק 

תחום תכון מהרות שים לפחות ב 10הקבלן מהדס כרייה/ מהור בעל יסיון של 
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) אשר יהיה אחראי על יציבות המהרות ויבצע אליזות N.A.T.M,Dril& Blastבכרייה (

ובהתאם לציוד הקבלן ולשיטות העבודה ולממצאים בתוכות ייעודיות ומקובלות 

. ייתכן והקבלן יידרש לבצע חיזוקים במהרות הגישה הקיימות שיתקבלו עקב כך

ם ועל הקבלן להיערך לכך בהתאם. לרשות הקבלן יועמדו כתוצאה משלבי ביצוע שוי 

מסמכי התכון והתיעוד של ביצוע מהרות הגישה. מודגש בזאת שהעברת האחריות 

ליציבות המהרות לקבלן החיון, העסקת מהדס כרייה, ביצוע אליזות, פיקוח, 

כלולים  חיזוקים וכל דבר אחר הדרש לשמירה על יציבותן של המהרות בעת הביצוע 

במחירי היחידה של הפרויקט ולא ישולמו בפרד ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת 

  הגשת ההצעה  למכרז.

בחלק מהאזורים בפרויקט יידרש הקבלן לעבודה באמצעות כלים    -עבודה בכלים קטים  . 17  

קטים כדוגמת מחפרוים, מכוות לקידוח מסמרים, מכות להתזת בטון וכדו' 

ון, ביצוע ומשקל. בחלק מהאזורים יוגבל השימוש בפטישים הידראוליים משיקולי תמר

) בלבד. במקרים אלה על הקבלן Road Headerוברייקרים ויבוצע שימוש במכרסמת (

ייעודיים ועל   ו/או להיערך בהתאם, לא תשולם תוספת עקב שימוש בכלים קטים

  הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת ההצעה. 

  

 פעילות מופים באתר  500.00.0

החיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מופים בשטח ולא בהכרח רק  .1

  להרכבת אלמטים טרומיים.

בעת פעולת המוף להרכבת אלמטים טרומיים, יש לדאוג לשטח סטרילי עד כמה  .2

שיתן, וזאת עפ"י אילוצי השטח ברדיוס של אורך זרוע המוף לפחות כולל מרחקי 

   .. על תכית ההפה וההרכבה להתחשב בכך שתועת זרועות המופים מוגבלתבטיחות

הקבלן מחויב לפעול על פי תכית מפורטת של מהל ההרמה וההרכבה, אשר ימוה על  .3

  ידו ומיויו יובא לידיעת המפקח. התכית תאושר על ידי בודק מוסמך של מופים. 

ה ככל שיתן בסמוך למועד ביצוע  הקבלן יזמין בודק מוסמך למופים ולאביזרי הרמ .4

ההרמה למטרת בדיקת המוף תוך התייחסות מיוחדת לושא המשקל הגדי, תוכת 

  המחשב, גובלים וכיו"ב. 

תכית ההרמה תהיה מותאמת במידת הצורך להסדרי התועה המתוכים והמאושרים  .5

טעם על ידי המשטרה ורשות התימרור לאחר שיתוכו ע"י מתכן תועה מוסמך מ

  הקבלן ועל חשבוו, תוך התחשבות בכל אילוצי השטח והתאים הקיימים. 

מעבר ל"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקות במדית ישראל, שמתייחסים לושא  .6

 ההרמה. 

העבודה בתוך החיון תתבצע באולמות סגורים ולא תחת כיפת השמיים ולכן המופים  .7

(מווריילים) אשר יחוברו לקמרוות  Monorailsאשר ישמשו לביית החיון יהיו מסוג 

). תכון המופים יתבצע ע"י הקבלן או מי Primary liningהקיימים של האולמות (

וסה בתחום. התכן אשר יבחן בין היתר את  מטעמו וע"י חברה מון יובא לעיון המתכ
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השפעת העומסים הצפויים על קמרוות האולמות. הקבלן יבצע בדיקות שליפה לקודות 

, על הקבלן לקחת בחשבון שמופים 20עיגון המוף עפ"י ההחיות המופיעות בספח 

ון, ההתקם ייחודיים ויש להיערך מספיק זמן מראש עבור התכה מסוג זה הי

והבדיקות הדרשות.עלות המופים, התכון, ההתקה, הבדיקות והתפעול כלולים  

במחיר הפרויקט ולא תשולם בגים תוספת, על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת 

 ההצעה.  

כעומסי שירות) אך הוא איו כולל   17כושר ההפה של המופים בחיון מופיע בספח  .8

ים דיימיים שיש לקחת בחשבון. הקבלן יכול את משקלה העצמי של המערכת ומקדמ

להציע כושר הפה אחר למופים עפ"י התארגותו והיערכותו לפרויקט. במידה וירצה 

 לשות הקבלן את כושר ההפה יובא הושא לבדיקה ואישור מתכן השלד והמהור. 

מופיעות הערכות לגבי העומס המותר על קודות העיגון  20מודגש בזאת שבספח  .9

מתייחס לעומסים המרוכזים היכולים לפעול   20אפשריות של המופים, ספח ה

(יש לשמור על מקדם בטחון זה) . על תכון  3קודתית על הקמרון עם מקדם בטחון 

המופים כולל כושר העיגון לקמרוות אשר יבוצע ע"י הקבלן להבטיח שהעומסים 

ים) אים עוברים את העומס מהמופים בשירות  (כולל משקל  עצמי ומקדמים דימי

הצפוי על קודות העיגון כפי שמופיע בספח זה (דהייו שיש לתכון שמשקל האלמטים 

 מתפרש על פי המערכת באופן כזה שלא יעלה על העומס המותר בכל קודת עיגון). 

המהווים בסיס לתכון  בלבד ועל  הקבלן  20התכית המוצגת כמו גם הדו"ח בספח  . 10

שובים סטטים לעיגון, תכיות עיגון, פורמט לביצוע העמסות יסיון ושליפה להגיש חי

 בהתאם למוצג בספח זה.

הקבלן רשאי להציע מערכת שיוע חלופית, במידה והוא מעויין בכך תוגש הצעתו  . 11

יום מרגע הזכייה במכרז. יחד עם זאת המזמין רשאי  30-לאישור מה"פ לא יאוחר מ

  לדחות את הצעת הקבלן. 

 

  יטור המהרות והמבים  600.00.0

מערכת יטור המהרה מהווה חלק קרדילי מתהליך ביית האולמות על כל שלביו   . 1

  השוים (כרייה, ביית החיון, ביית פירים, פורטלים, מבים סמוכים וכדו')

), במסגרת שיטה זו מבוצע  Drill & Blast (N.A.T.Mכריית האולמות בוצעה בשיטת   . 2

  יטור באופן שוטף לתזוזות המהרה. 

בוסף מודגש כי כריית האולמות בוצעה באזור עירוי צפוף ומתחת לעורק תועה מרכזי   . 3

 7עד    4  -בירושלים הכולל מבים סמוכים כגון תחת האומה אשר מצאת במרחק של כ

מטרים מהאולם הצפוי. עקב הרגישות הגבוהה והחשש מהשפעת כריית האולמות על 

תחת האומה הותקה מערכת יטור אוטומטית  ורגישה במיוחד לאורך הקיר הדרומי 

  של תחת האומה אשר מטרת באופן שוטף תזוזות עיבורים וכדו'.

מדרום , מעבר  C-E), מעבר מילוט C, E, G , H, Fבסמוך למבה החיון בים פירים (  . 4

ובאזור בייי האומה   K תת"ק מעל למבה החיון  מבים עתידיים באזור מתחם

  באמצעות קבלים אחרים אשר עלולים להשפיע על תזוזות המהרות. 

לאור הדגש על הצורך ביטור שוטף של הפרויקט, תאומץ במלואה תכית היטור של   . 5

אולמות הכרייה, תחת האומה ובמפלס הרחוב אשר עשית ע"י קבלן המהור אלקטרה. 
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בלן המהור יועברו לקבלן בעת כיסתו.  למסמכי המכרז דו"חות היטור שבוצעו ע"י ק

  . 21מצורפים פרוגרמות היטור בפרויקט ובתחת האומה בספח 

  הקבלן יבצע במידת הצורך יטור זעזועים כפי שדרש ב"חוק אתר".  . 6

מודגש בזאת שעלות ציוד היטור, ביצוע יטור שוטף ויטור וסף עפ"י דרישת המתכן   . 7

מעלות הפרויקט ולא תשולם בגים תוספת. על הקבלן לקחת זאת בחשבון  היה חלק

  בעת הגשת ההצעה.  

למועד מסירת הפרויקט יטור שוטף עבור המהרות ועבור תחת האומה יבוצע עד   . 8

  למזמין. 

  

  בטיחות וגהות  700.00.0

להבטיח הקבלן ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרשים עפ"י כל חוק או דין על מת  .1

את שלום הציבור ועובדיו. האחריות לכל זק שיגרם לצד ג' כלשהו ולעובדיו כתוצאה 

  מאי קיטת אמצעי בטיחות כאמור, תחול על הקבלן ועל חשבוו. 

הקבלן ישתמש בכל האמצעים המתאימים ויתקין את כל אמצעי הבטיחות והזהירות  .2

ודא ויבקר כי כללי הבטיחות הדרושים באתר העבודה הקבלית ובדרכי הגישה אליו, יו

בעבודה שמרים בקפדות, לרבות הכשרת עובדים לעבודה בגובה, ידאג שכל אורח 

המזדמן לאתר יצוייד באמצעים הדרושים להגה על גופו וידאג להשגת אישורים 

  מתאימים מכל הגורמים והרשויות המוסמכים, כל זאת על חשבוו בלבד.

ידאג לא להשאיר מכשולים ובורות פתוחים, ימלא  מיד עם סיום יום העבודה, הקבלן .3

את כל הבורות והחפירות וישלים או יבצע גידור מסביב לבורות ויתקן גדרות שפגעו, 

  אתר העבודה הקבלית, הכל על חשבוו ואחריותו. בכל חלקי

הקבלן יארגן את העבודות באתר על פי כללי הבטיחות ותוך התאמה לתאי האתר  .4

ב ושלב של ביצוע העבודות. עליו לקחת בחשבון סדורי הפרדה, אמצעי המשתים בכל של

זהירות ובטיחות, כדרש על פי החוק ועל פי תוכיות והוראות מאושרות ועל פי הוראות 

 המפקח. 

הקבלן יתקין במידת הצורך יריעות הגה/ רשתות  (או כל אמציעי אחר) למיעת פגיעה   .5

להופיע מעצם ביצוע עבודות שלו או של קבלים   מתזים, סלעים רופפים וכדו' העלולים

אחרים הסמוכים לאזור העבודה (כדוגמת חציבת פירים סמוכים למבה החיון, חפירת 

המעבר התת"ק שמעל לקמרוות וכדו' ). עלות ההתקה היא על חשבון הקבלן ולא 

 תשולם בגיה עלות וספת. 

  

  הערות   800.00.0

השיויים המיוחדים והתוספות בפרטי התשלום במפרט מיוחד זה מתוארים עיקרי  .1

לעומת התיאור של אותו פריט תשלום במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת 

תיבי ישראל. בהעדר תיאור מיוחד לפריט התשלום במפרט מיוחד זה או במוקדמות, 
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יחולו על הסעיף ופריט התשלום בכתב הכמויות ההוראות המופיעות במפרט הכללי  

 גבי פריט התשלום. ל

כמו כן, אין הכרח שכל העבודות המפורטות בכתב הכמויות בפרקים השוים יקבלו את  .2

ביטויים במפרט המיוחד. יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה לאסופת המפרטים 

הטכיים הכלליים לעבודות סלילה וגישור (מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור מהדורה 

תיבי ישראל המצורף  -הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ אחרוה) בהוצאת החברה

 למכרז זה על דרך ההפיה. 

הכווה  - בכל מקום בו מצוין "מפקח" או "פיקוח" או "מהדס האתר" או "המהל" .3

 למהל הפרויקט.

בכל מקום בו מצוין "המפרט הכללי" הכווה היא למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  .4

 ישראל בגרסתו המעודכת ביותר.של חברת תיבי 

במידה ולא קיימת התייחסות לאחד הפרקים במפרט ת"י יש לעבוד עפ"י המפרט     

  (עבודות אבן, עוגים).  וכיוצ"ב  14, 26, 54הבימשרדי (הספר הכחול) כדוגמת פרק 

  

 הדסה אזרחית  00.01

 תיאור סוגי עבודות הקוסטרוקציה העיקריים בפרויקט   00.01.01

ייצור התקה והרכבה של מופים עפר למבים    הכת דרכי גישה, משטחי עבודה, עבודות .1

 . בצ"וכיועיליים לצורך ביית החיון 

עבודות פירוק שוות הכוללות פירוק אלמטים קיימים מבטון מזויין, כגון קירות,  .2

 . וכיוצ"ב קמרוות, משלב כריית מהרה האולמות והפירים, מהלכי מדרגות 

ביית קירות תומכים באמצעות כלוסאות מיקרופיילים, בטון מותז וברגי סלע, קירות  .3

  . אשר יכללו בחלקם חיפוי אבן.וכיוצ"ב רגל 

דיפוים זמיים לחפירות כלשהן, עשויים כלוסאות ומסמרי קרקע ו/או מערכת של  .4

 בטון מותז ומסמרי קרקע/ברגי סלע.

מצעות ברגי סלע ו/או מסמרי קרקע כאשר חפירת/חציבת פירים אכיים וייצובם בא .5

תימוך הקרקע הקיימת מתבצע באמצעות כלוסאות מיקרופיילים (כלוסאות, מסמרי 

עפר וברגי סלע) בחלקה העליון של החפירה. חלקה התחתון של החציבה מתבצע 

באמצעות התזת בטון בשילוב ברגי סלע. אורכי הברגים/מסמרים, קוטרם וציפופם 

 למטים. משתה בין הא

באמצעות קורות טרומיות או אלמטים מבטון יצוק באתר  גשרוים ומעבריםביצוע  .6

ל  ע TOP-DOWNבפורטל המערבי ייעשה בשיטת  התקרהדרוכים בדריכת אחר. ביצוע 

לאפשר המשך הפיתוח במפלס הרחוב (רכבת קלה) לתועה שוטפת, ללא תלות מת 

  המערכות התת קרקעי.   במבה
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דרוכה דריכת   פורטל  וך בדריכת אחר הכוללים בין היתר ביצוע תקרת  אלמטי בטון דר .7

-TOPס"מ (האלמט יבוצע כחלק משיטת    310מטרים ובגובה של    43-אחר במפתח של כ

DOWN.(  

בטון אכיים עבור רמפות כלי רכב, מעבר מילוט להולכי  בייה קובציולית של פירי  .8

 ועמוקים. רגל, מבה מערכות וכו' בשטחי עבודה צפופים

בטון מזויין יצוק באתר ו/או במפעל ליסודות, תעלות בטון, יסודות לעמודי תאורה,  .9

 קירות תומכים, קירות אקוסטיים וכיו"ב.  פלטות גישה,

 לוח"דים, אלמטים טרומיים מלאים (פלטות) בטון טרום ודרוך בדריכת קדם של  . 10

. בטון טרום ת)(שלב ראשון של תקרת ההפרדה המפלסי מיסעה בחתכים שויםל

 לציורות יקוז.

  עבודות מסגרות למעקות בטיחות מפלדה לגשרים ומעל קירות תומכים. . 11

) לאלמטים שיוגדרו במפרט המיוחד ו/או הכללי, כגון: shop-drawingsתכון מפורט, ( . 12

  תפרי התפשטות כולל הייצור, האספקה וההתקה שלהם, מעקות פלדה, וכו'.

מערכות איטום לאלמטים תת קרקעיים (מבה חיון, קמרוות, פירים), לרבות איטום  . 13

  . וכיוצ"ב מיסעות גשרים, קירות תומכים 

, הכות לתשתיות בקרה, תקשורת למבים השוים בפרויקט מתקן הארקת יסוד תקי . 14

 ומאור.

  שלטים לשילוט בצד הדרך. . 15

המכרז/החוזה להשלמה אותה של העבודה ו/או כל עבודה שתידרש באחד ממסמכי  . 16

 ע"י המפקח בהקשר עם פרויקט זה.

  

  תיאור אלמטי הקוסטרוקציה העיקריים במסגרת מכרז החיון   200.01.0

  :במסגרת מכרז/חוזה זה יבצע הקבלן את המבים הבאים  

 פירוק אלמטים קיימים .1

 Eפירוק אלמטים קיימים לאורך רחוב שז"ר פירוק קמרוות קיימים בפירים  . 1.1

ואלמטים אחרים )  Bובאולמות החיון עבור שלוש פירי מעליות (אזור פיר  D  -ו

 ככל שיידרשו (מדרגות, קירות  וכיוצ"ב). 

ובפורטל פירוק זהיר של מהרות גישה קיימות מתחת לתקרת הפורטל המערבי   . 1.2

הבויות מבטון מותז מזויין. הקבלן דרש לתכן את דרומי ידו הצהמזרחי ב

 הפירוק ולאשר את התכון אצל מה"פ לפי תחילת הביצוע. 

פירוק האלמטים יבוצע תוך תיאום מלא עם המזמין וציגי עיריית ירושלים   . 1.3

ובמשה זהירות ובתיאום עם המתכן ובאישור מה"פ תוך הגשת תכית 

 ן, לכל אלמט. פירוקים מפורטת ע"י הקבל 
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 ביית מבה החיון  .2

מבה החיון כולל חמישה מפלסי חיה ומפלס הפרדה מפלסית לתועת כל רכב.  . 2.1

ביית החיון מתבצעת למעשה בתוך שי אולמות כרויים אשר מחוברים 

מקלט  תבאמצעות מספר מהרות מקשרות. הקומה התחתוה ביותר כולל

ה בכללותו ישמש כמבה תת"ק אב"כ בצידה המזרחי. מלבד המקלט, המב

 מוגן בפי איומים קובציואליים בהתאם לדרישות פקע"ר. 

כפי שהובהר לעיל, ביית החיון איה מתבצעת מתחת לכיפת השמים אלא  . 2.2

בתוך אולמות סגורים דבר המצריך היערכות לוגיסטית מתאימה הן בציוד 

ת האלמטים הטרומים הדרש (מופים עיליים תלויים  וכיוצ"ב) והן באופן הז

  שיטת הביצוע ל ים הוגעיםאל האולמות וביצוע היציקות בתוכם (ראה ספח

  ). ולעיגון המופים

 החיון מבוסס ע"ג ביסוס רדוד (רפסודה/יסודות עוברים).  . 2.3

 קירות החיון הים קירות יצוקים באתר. . 2.4

 והשלמות יציקה ס"מ 50בעובי  בויות מלוח"דים ברוב השטח החיון תקרות . 2.5

. מתחת ללוח"דים יחוברו מערכות שוות. על הקבלן להקפיד על  ס"מ 6בעובי 

סימון האזורים בהם מותר להתחבר אל הלוח"דים באמצעות פרטי עיגון שוים 

 אשר יאושרו מבעוד מועד. 

בחיון ישם מספר עמודים המרוכזים באזורי רמפות הירידה והעליה מהחיון   . 2.6

ס"מ  40הרמפות עצמן יצוקות באתר בעובי  מפלס ההפרדה המפלסית.ל

ובצידם קורות תחתוות ועליוות המשמשים כאלמטים ושאים וכמעקות 

 לרכבים. 

 ס"מ. 115רצפת ההפרדה המפלסית (תקרת חיון עליוה) בעלת עובי של  . 2.7

בויה מאלמטים טרומים דרוכים משולבים בברזל זיון בעובי   רצפת ההפרדה . 2.8

שאין לוח"דים) והשלמות   דריכת קדם דרוכות מלאות ס"מ (פלטות 45של 

  ס"מ, שיבוצעו בשי שלבים.   70בעובי של מעליהן יציקה 

 ברצפת ההפרדה המפלסיתהשלמות היציקה מעל לאלמטים הטרומים  . 2.9

 ס"מ).  40ס"מ ולאחר מכן  30מחולקות לשי חלקים (

 120החיון הרצפה בעובי רצפת החיון משמשת גם כרפסודה לביסוס מבה  .2.10

ס"מ. מתחת לרצפה יבוצעו חציבות ליצירת תעלות להעברת מערכות, מעליהן  

 .40-תבוצע השלמת בטון ב

) כגד הקמרון INNER LININGביית החיון כוללת ביית קמרון פימי ( .2.11

מבטון מותז, כאשר ישה שכבת  אשר בוצע), PRIMARY LININGהקיים (

דרשת על ביצוע באמצעות תביות ייעודיות, הקפדה  איטום בייהם. הקפדה

 על ביצוע אות  וכיוצ"ב, תוך הכת פי השטח הקיים לקבלת מערכת האיטום.

יש לשים לב שעובי וחתך הקמרון משתה לאורך האולמות כמו גם במהרות 

המקשרות, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון כבר בהיערכות לפרויקט בכל 

יות מתיות ההיבטים (תבוי עובי, עומסים על  התבייעות בעלות אפשרות שי
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הובעים מעוביים שוים, חתכים משתים וכדו'). עקב שקיעת הבטון בסיום 

מגע בין הקמרון הפימי הוצק לבין הקמרון  סרך לבצע דיווהיציקה יהיה צ

הקיים, בכל יציקה ולכל האורך. דיוס מגע זה כלול במחירי היחידה של בטון  

 .-40ות ולא ישולם בפרד. הדיוס יבוצע מדייס בחוזק בהקמרו

במבה החיון קיימים פירי אוורור, פיר מעליות ופירי מדרגות מעליות   .2.12

 היצוקים במקום. 

מהרות מקשרות בין האולמות ל מעטפת פימית ביית החיון כוללת ביית .2.13

, אלמטי (חציבת המהרות המקשרות בוצעה ע"י קבלן הכרייה) המרכזיים

המהרות המקשרות כוללים אלמטים יצוקים באתר ואלמטים טרומיים 

וביית קמרון עילי המתחבר לקמרוות הראשיים. על הקבלן לקחת זאת 

דיוס מגע בין האלמטים השוים   בחשבון בכלל וביתוח לוחות הזמים בפרט.

 במחירי היחידה השוים ולא ישולם עבורו בפרד. הכרחי וכלול 

  (אופציואלי): ביית פורטל מערבי .3

במסגרת פרויקט חיון שז"ר מתוכן להיבות פורטל מערבי כדוגמת הפורטל   . 3.1

 המזרחי ובמימדים שוים במקצת, הפורטל ממוקם מזרחית לרחוב הרצל. 

ים ומדרום וביין הדואר הקי מצפון לפורטל מצא מגדל הרכבת העתידי . 3.2

 (כביש עתידי). 7מצאים הארכיון הציוי וכביש 

קומות)  30 -במגרש מגדל הרכבת צפוי להיבות מגדל רב קומות (למעלה מ . 3.3

 . מפלסים 6ומבה מוך עילי ע"ג חיון תת קרקעי בעל 

מטרים עבור מעבר תשתיות  2.40מעל הפורטל המערבי מתוכן מילוי של כ  . 3.4

 ברחוב שז"ר. 

דו המזרחי של הפורטל ומעל לתקרה מתוכן לעבור הקו הירוק  כמו כן בצי      

  (רכבת קלה).  

הכולל רמפת כלי רכב ומעבר מילוט, משותף לשי הפרויקטים ומצא  Aפיר  . 3.5

לצורך ביצוע מעטפת הפורטל (תקרת הפורטל) דרשות בתחום מגדל הרכבת. 

  .Aעבודות חפירה ודיפון בשטח פיר 

מבחיה הדסית וביצועית ועל הקבלן ללמוד   הפורטל היו מבה מורכב מאוד . 3.6

  היטב את שלבי העבודה הקשורים בבייתו.

תשומת לב הקבלן דרשת לעובדה שבתחום הפורטל המערבי קיימות מהרות  . 3.7

כפי שתואר לעיל   גישה פעילות זמיות אשר משמשות לכריית המהרות.

 וא מכרז זההאחריות על יציבות של מהרות הגישה יהיה באחריות הקבלן ש

, הקירות -5השימוש במהרות הגישה יהיה לכל הפחות עד להשלמת מפלס 

מוף העילי. במקביל לכך ידאג  הקבלן לשמר את הבקומה התחתוה, והתקת  

הפעילות במהרות הגישה כך שתתאפשרה ביצוע עבודות בפורטל המערבי 

, קידוח כלוסאות הגשר, בית התקרות וכדו', Aכדוגמת  החפירה באזור פיר 

ללא כל מגבלות לעבודה למטה (ראה בפרק המוקדמות לעיל בפרק הדן במתכן 

 ן דרישות היטור). מהור וחיזוקים וכ
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במסגרת העבודה הקבלן דרש בשלב ראשון לצקת את תקרת הפורטל העליוה   . 3.8

ס"מ ובשלב השי לחפור מתחת לתקרה הקיימת, תוך פירוק  310בגובה 

מהרות הגישה הקיימות בצורה זהירה ובהתאם לתכון שיבוצע על ידו ויאושר 

, Top Downהעבודה בפורטל המערבי תיעשה בשיטת  ע"י מה"פ מבעוד מועד.

דהייו שבשלב ראשון יבוצעו כל האלמטים הדרושים לביית מעטפת הפורטל  

(חפירה ודיפון, קירות שיקוע, קידוח כלוסאות מיקרופייל, ביית תקרות 

דרוכות וכדו') ולחר מכן ביצוע חפירה מתחת לפורטל עבור ביית מבה 

 מפלס ההפרדה המפלסית תוך הריסת מהרות הגישה. המערכות והמבים ב

  המבה מורכב מהאלמטים העיקריים הבאים: . 3.9

,  (מיקרופייל)  קירות שיקוע מערבית לקטע המקורה, מכלוסאות דיפון  . 3.9.1

 .בחלק עם מסמרי קרקע

בחלק הדרומי של  קירות דיפון זמיים עבור ביצוע הקטע המקורה . 3.9.2

  ובאזור מגדל הרכבת. שז"ר

מחולק למספר מקטעים, הכולל תקרת גשר דרוכה קטע מקורה, ה . 3.9.3

מטרים. (קטעי התקרות  43בדריכת אחר ובמפתח מקסימלי של 

  ס"מ).  310בגבהים שוים עד 

מערכת של מבים טכיים ותעלות אוורור (חשמל, אוורור  וכיוצ"ב)  . 3.9.4

 +~. 786מתחת לקטע המקורה אשר תחתיתם מגיעה עד למפלס 

וסט התועה בשז"ר לכיוון דרום, לצורך ביית הפורטל המערבי ת . 3.9.5

ויהיה צורך בביית קיר דיפון זמי מדרום לצורך ביית תקרת 

  הפורטל. 

 הגישה לאתר הפורטל המערבי תתבצע מצד מערב. .3.10

  :להלן תיאור האלמטים העיקריים באתר הפורטל המערבי .3.11

  -ביית קיר דיפון זמי רצועה דרומית שז"ר . 3.11.1

מפלס הרחוב וביית הקו הירוק  בשז"ר ביית הפורטל המערבי, פיתוח  

מותים בהסטת התועה בשז"ר לכיוון דרום. לצורך כך יש לבות 

בשלב ראשון  קיר דיפון במקביל לקיר הדרומי המתוכן של הפורטל 

המערבי אשר יאפשר את חפירת וביית הפורטל המערבי. הקיר יבוצע  

אש ומעקה ר תומעליו קור באמצעות קידוח כלוסאות מיקרופייל

  .בטון

 -באזור מגדל הרכבת  דיפון וחפירה . 3.11.2

   הרות הגישה יש צורך לבצעבתחום מגדל הרכבת ובסמוך למ

  חפירה תתבצע כך לצורך דיפון וחפירה עבור ביית הפורטל  

 למפלס הרכבת מגדל במגרש הכרחית מיימלית חלקית

797.5 .~+ 

 י של הפורטל   לצורךהעתקת התשתיות הקיימות באזור הצפו

לכיוון צפון ומזרח למגדל הרכבת תיבה תקרת בטון זמית 
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ואשר תישען על כלוסאות  Top downאשר תבוצע בשיטת 

מטרים  אשר חלקם משולבים יחד עם   35ביסוס בעומק של 

זה תתבצע  באזורכלוסאות הדיפון. החפירה באזור 

ות קידוח מסמרים, באגריםים (באמצעות כלים קטמכו ,

תוך שמירה על   מירביתמכוות להתזת בטון וכדו') ובזהירות 

שלמות כלוסאות הביסוס והדיפון וללא פגיעה בהם. לא 

תורשה חפירה באמצעות פיצוצים באזור זה וזאת ע"מ 

להימע מפגיעה באלמטים ושאים כגון התקרה 

קח זאת בחשבון בעת והכלוסאות התומכים אותה. הקבלן יי

הגשת הצעתו, מודגש בזאת שלא תשולם תוספת בגין ציוד 

 מיוחד הדרש לביצוע העבודה. 

 יית ואת החפירה יציבות את להבטיח"מ עציב בי   ההצפו

זמיים לרוחב רחוב  מתיחה מוטות יחוברו הפורטל של (קיר)

 שמוצג  כפי  שז"ר בין שי קירות הדיפון האורכיים של הפורטל

  . הביצוע שלבי  יותבתכ

 ) ומבים טכייםCut & Coverקטע מקורה ( . 3.11.3

מהרות שתי  מצאות ביית הקטע המקורה בתחום . 3.11.3.1

לצורך ביצוע כריית  אשר שימשו גישה קיימות

ייפסק  חפירת וביית הפורטל מהרות החיון. בעת

השימוש בהן במהלך העבודות תוך תיאום עם מה"פ  

(לאחר הרכבת   הפרויקטותוך התחשבות בלו"ז 

מערכת המופים העיליים ואספקת חומר וציוד דרך 

  . )הפורטל המזרחי

מה"פ את אופן   להייחסותעל הקבלן לתכן ולהעביר      

ושיטת פירוק המהרות ואת תימוכן בשלבי הפירוק  

  והחפירה השוים. 

לצורך ביית התקרה יש לבצע קידוחי כלוסאות  . 3.11.3.2

תקרה. קוטר ושאים אשר ישמשו כסמכים ל

ס"מ ואורכם מגיע ל  75ס"מ כל  60הכלוסאות היו 

מטרים. הכלוסאות ייקדחו מהמפלס המתואר   35  -כ

בתכיות ובמידת הצורך יסותתו לגובה הדרש.  

מודגש בזאת שעל הקבלן להיערך ליציקת 

הכלוסאות לעומקים אלה הן בסוג תערובת הבטון 

ן המתאים (במידה ויידרש יבוצע הדבר באמצעות בטו

למשאבת "מייקו") והן בציוד הדרש ולקבלן לא 

תשולם תוספת בגין זה והיו מודע לאילוצים 

העומדים בפיו. מודגש עוד שבחלק מהקידוחים עלול  

) ובברגי סלע. Spilesהקבלן להיתקל בציורות פלדה (
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הריסת/ חשיפת אלמטים אלה תתואם עם מה"פ  

בגין עבודות ולא תהיה עילה לקבלן לבקש תוספת 

  Spiles -קידוח דרך אלמטים אלה. חשיפת ה 

וחיתוכם במידת הצורך יבוצעו בעבודת ידיים וזאת 

 ע"מ להימע מפגיעה ביציבות מהרות הגישה. 

החפירה לצורך ביית תקרת הפורטל תתבצע מעל   . 3.11.3.3

במהלכן  פעילות שככל הראה תהייה מהרות גישה

הבטחת ל יפעלהקבלן   ,של חלק מעבודות הפורטל

יציבותן של מהרות הגישה במהלך העבודות.  

עבודות החפירה והחציבה יבוצעו בזהירות מירבית 

עם ציוד מכי אשר משקלו ופריסתו בתחום הפורטל  

שיפורטו להלן, יחד עם זאת  חיותהתוגבל עפ"י ה 

יה של ומכיוון שהאחריות על מהרות הגישה תה

הקבלן, רשאי הקבלן לשות את ההגבלות על אופן 

ביצוע החפירה (משקלי כלים, פריסתם וכדו') ולו  

בלבד שיבטיח את יציבות מהרות הגישה במהלך 

  . העבודות

מעל לכלוסאות תבוצע תקרת צלעות מבטון בעל אגף  . 3.11.3.4

תחתון יצוקה באתר ודרוכה דריכה אחר. התקרה 

מקטעי למספר ת מטר ומחולק 43-במפתח של עד כ

. ס"מ) 160, 250, 310בעלי עוביים שוים ( דריכה

 דהייו: "Top-Down"תקרת הפורטל תבוצע בשיטת 

ביצוע הכלוסאות ממפלס מוך מקרקע קיימת  .3.11.3.4.1

 ומעליה ביית קירות הציבים.

חפירה עד לתחתית התקרה או לחילופין עד לתחתית  .3.11.3.4.2

קורת ראש במידה ותקלים בסלע (החפירה עד  

ית קורה ראש מטרתה לאפשר חפירה וחה  לתחת

 כאשר ישה תקרה יצוקה מעל). 

 מילוי מצעים עד לתחתית בטון רזה. .3.11.3.4.3

 ביצוע בטון רזה ומעליו החת דיקטים. .3.11.3.4.4

  פחי פלדה  ביטוןיציקת התקרה בשלבים לרבות  .3.11.3.4.5

בהתאם לפרטים המופיעים בתכיות. ו מ"מ 6בעובי 

"י כפי שדרש ע  ,(החללים יבוצעו מפחי פלדה בהתאם

 .פקע"ר ומשטרת ישראל)

דריכת התקרה בדריכת אחר לאחר הגעת התקרה  .3.11.3.4.6

 . קי מעל לתקרהל וביצוע מילוי ח לחוזק מלא

השלמת יציקות בגב העוגים ובחלק העליון של   .3.11.3.4.7

 התקרה, לצורך יצירת מבה מסגרתי מווליטי. 
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חפירת המבים הטכיים (חדרי מפוחים, חשמל    . 3.11.3.5

ות ברגים וכיוצ"ב) תוך ייצוב החפירה באמצע 

 והתזות בטון. 

ביית החדרים הטכיים וביצוע מצעים/מילוי מעל  . 3.11.3.6

 עפ"י החיות מתכן הכביש. 

חשוב להדגיש שהקטע המקורה כולל בתוכו קטעים   . 3.11.3.7

 ). Bottom –Upשייבו מלמטה למעלה (

בעת חפירת התחום עבור מבה המערכות לא יורשו  . 3.11.3.8

שוצקו  פיצוצים וזאת להימע מפגיעה באלמטים 

  קודם לכן כדוגמת תקרות הפורטל. 

 ביית קירות שיקוע (קטע פתוח לשמיים)  . 3.11.4

מערבית לקטע המקורה ייבו קירות שיקוע  . 3.11.4.1

  ס"מ.  60, 45מכלוסאות בקוטר 

מטרים,   8גובה התימוך המקסימלי למצב סופי יהיה   . 3.11.4.2

אך יחד עם זאת גובה התימוך הזמי יהיה אף גבוה 

רמפת גישה זמית לביית יותר בשל הצורך ביצירת 

  החדרים הטכיים בקטע המקורה.

  החפירה תיוצב באמצעות ברגי סלע. . 3.11.4.3

קורת ראש בגובה משתה ומעליה    תוצקבראש הקיר   . 3.11.4.4

 ,יותקן מעקה משולב לכלי רכב והולכי רגל מבטון

  פי מדרכת מילוט. מס"מ  120גובה המעקה יהיה 

מעל למעקה תותקן פרגולה כחלק מפרויקט הסדרת  . 3.11.4.5

ט זה יבוצעו הכות  ק, במסגרת פרויחב הציבוריהמר

 .כלובי ברגים וכדו'רכבת שוות כגון ה

 :הגבלת העבודות והעומסים מעל למהרות הגישה .3.12

יציבותן של מהרות הגישה בפורטל המערבי עד למועד הריסתן בעת חפירת       

הפורטל יהיו באחריות קבלן שוא מכרז זה כפי שתואר לעיל. הקבלן על סמך 

יכול להציע   יסיוו והתארגותו לביצוע הפרויקט  סמך לו"ז הפרויקט, על

של  הפורטל המערבי תוך שמירת יציבותן  לביצוע מעטפת שוות יותאפשרו

בחיה של האפשרויות השוות  המזמין ערך  המהרות ואפשור תועה בהן.

פת ולהלן החיות כלליות וההגבלות לביצוע מבה מעטהעומדת בפי הקבלן 

  הפורטל המערבי (תקרת הפורטל והרכיבים הושאים אותה):

קידוח הכלוסאות יעשה ב"סיגה לאחור". אין להעמיד את מכות  . 3.12.1

  הקידוח על מהרות הגישה. 

לאורך כל זמן העבודות אין להעמיד את הכלים על מהרות הגישה   . 3.12.2

  באופן רציף (המעבר מותר).
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ולציין את שטחי המעבר בתאום יש לגדר את תחום מהרות הגישה  . 3.12.3

  עם המתכן. 

יש לגדר את תחום הפיצול של מהרות הגישה (הצומת). אין להעמיד  . 3.12.4

  כלים או לעבור מעל הצומת בזמן ביצוע העבודות מעל מהרות הגישה. 

 2משקל כלי מותר לעבודה על מבה הפורטל כאשר קיים מילוי של  . 3.12.5

  טון.  40מטרים ומעלה מעל מהרות : עד 

כלי מותר לעבודה על מבה הפורטל כאשר קיים מילוי הקטן  משקל . 3.12.6

  טון.   20מטרים מעל מהרות : עד  2 -מ

מטרים מעל מהרות הגישה עד למפלס   2 -חפירה במילוי הקטן מ . 3.12.7

  הדרוש לביצוע התקרה:

בשלבי ביצוע מהרות הגישה, בוצע תימוך מקדים  . 3.12.7.1

ע"י ספיילים (ציורות פלדה המוחדרים בזווית כלפי  

  לה).  מע

ע"מ לא לבצע פגיעה בתימוך הבטון של מהרות  . 3.12.7.2

הגישה, עבודת החישוף והחיתוך של הציורות תעשה 

  באופן ידי. 

מהדס מטעם הקבלן יהיה וכח בשטח בכל זמן  . 3.12.7.3

העבודות מעל מהרות הגישה ויפקח על עבודות  

  החפירה וחיתוך הציורות. 

3.12.8 . הרות הגישה בצורה אכית אלא רק אין לבצע חציבה של סלע מעל מ

) Road Headerהחציבה תתבצע באמצעות מכרסמת ( .בצורה אופקית

ציבה באמצעות פטיש הידראולי או באמצעות חבלבד, לא תורשה 

  פיצוצים. 

יציקת התקרה תעשה באופן מאוזן לרוחב המהרות ככל היתן ע"מ  . 3.12.9

לא ליצור עומסים לא סימטריים מעל המהרה, מודגש שבעת יציקת 

תיפסק התועה במהרות הגישה ויתבצע תימוך ו ייתכן התקרה

  . מתכן המהור מטעם הקבלן ובאישור מה"פלמהרות עפ"י החיות 

  הקבלן ייקח בחשבון את האפשרות שיש לחזק את המהרות.

עבודה בשלבים: העבודות מעל המהרות יעשו בשלבים תוך תיאום  . 3.12.10

בודה מעל . יש להגביל את המעבר במהרות בזמן העהעבודות השוות

המהרות. כאשר העבודה מעל מהרות הגישה היה על הצד הדרומי,  

  וגבל למעבר במהרה הצפוית ולהיפך. תבתוך המהרות העבודה 

) טרם תחילת העבודות  Method Statement (MSקבלן הפורטל יעביר  . 3.12.11

יכלול בין היתר את מפרט הכלים איתם יבצע הקבלן  MSלאישור. ה

את העבודות על הפורטל (כולל מידות ועומסים של כל כלי), שיטת 

עבודת החפירה ,מיקומי כלים אפשריים ע"ג תוחה, סימון דרכי 

  הגישה וכו' כפי שרשום במסמך זה לאישור המתכן.
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ישה בכל זמן עבודות היציקה יש להציב מהדס בתוך מהרות הג . 3.12.12

  לביצוע בדיקות שוטפות להתפתחות סדקים. 

בכל זמן עבודות היציקה יהיה מודד בשטח אשר יבצע בדיקות שוטפות  . 3.12.13

לתזוזת מהרות הגישה ויתריע בזמן אמת על כל התפתחות למהל 

את שעל זגש בדהפרויקט, מפקחים (מהור ופורטל), קבלן ומתכן. מו

שה כפי שהדבר מבוצע קבלן הפורטל להמשיך ולטר את מהרות הגי

  באופן שוטף ע"י קבלן הכרייה. 

  יש לחזק את הצומת (או על ידי תימוך פלדה) בזמן עבודות היציקה.  . 3.12.14

ההחיות מעל תקפות רק לתחום מהרות הגישה אשר חוזקו בתוספת  . 3.12.15

ס"מ בטון מותז לפי הוראת מתכן מהרות הגישה. העבודה  40של 

עם  40-ספת של בטון במעל תחום המהרות אשר לא חוזק ע"י תו

  סיבים אסורה בהחלט. 

 ביית מעבר תת"ק .4

מתוכן מעבר תת"ק להולכי רגל ולמסחר אשר יחבר בין בייי האומה לבין   . 4.1

+ מעל  808.5תחת האומה ובין חיון שז"ר. תחתית המעבר מצאת במפלס 

 לקמרוות ובצמוד להם. 

  פרויקט המרחב הציבורי. עבודות השלד יבוצעו ע"י קבלן אחר שיעבוד מטעם  . 4.2

פריצת הפתחים עבור המעליות תתבצע ע"י קבלן החיון, הדבר יתבצע לאחר 

 . סיום שלד המבה התת"ק

, לרבות יציקות ע"י קבלן שוא מכרז זה  גם הם  יבוצעו  והמערכות  עבודות הגמר . 4.3

 .ון תפרי התפשטות, יצוב הפתחים, ואלמטי גמר אחרים ככל הדרשגלעי

בעת חפירת המעבר התת"ק תיתכן הפסקת עבודה זמית באחת מהמהרות  . 4.4

מתחת למעבר מחשש לבטיחות.  על קבלן החיון להיות ער לושא ובמקביל 

להתקין יריעות/ רשתות בטיחות מתחת לקמרוות באזור המעבר התת"ק. אין 

בהפסקות זמיות באם יהיו לגרוע מתקופת הביצוע שהוגדרה לקבלן החיון  

  יום הפרויקט. לס

 Aחפירה וביית פיר  .5

  מצא מצפון לפורטל המערבי בתחום מגדל הרכבת.  Aכפי שתואר לעיל פיר  . 5.1

  ).-1ס חיון ( להפיר כולל רמפת כלי רכב אשר תגיע ממפלס הרחוב אל מפ . 5.2

בוסף כולל הפיר תיב יציאה ומילוט מהחיון להולכי רגל ותחתיתו מגיעה עד  . 5.3

  ). -5למפלס (

העבודה תהיה מצד דרום (אזור פורטל מערבי) וממגרש מגדל הגישה לאזור  . 5.4

  הרכבת.

חשוב להדגיש שבעת העבודות על הפיר והפורטל המערבי ייתכו עבודות  . 5.5

  בפרויקט מגדל הרכבת ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון.

 הם כדלקמן: Aשלבי הביצוע באזור פיר  . 5.6

 ים. +~, בצורה מדורגת ובמספר שלב779ביצוע דיפון וחפירה למפלס  . 5.6.1
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לכלי רכב, פיר אוורור תקרות במפלס הפיתוח  רמפה ,ביית הפיר . 5.6.2

 .וכדו'

  :Aלהלן האלמטים העיקריים באזור פיר . 5.7

 ורמפת כלי הרכב Aחפירת פיר  . 5.7.1

ולרמפת כלי   Aבמסגרת הפרויקט תתבצע חפירה מלאה לפיר   . 5.7.1.1

  הרכב המערבית.

הרמפה תיחפר יחד עם שלב חפירת מגדל הרכבת עבור ביצוע   . 5.7.1.2

  הפורטל המערבי. 

החפירה עבור הפורטל המערבי בתחום מגדל הרכבת היה   . 5.7.1.3

מטרים וחפירה וספת עבור הפיר תהיה לעומק  10-בגובה כ

  מטרים וספים.  20-כ

חפירת הפיר תבוצע באמצעות מיקרופיילים בחלקה העליון  . 5.7.1.4

באמצעות ברגי סלע ו/או מסמרי  של החפירה אשר מיוצבים

עפר, וחלקה התחתון של החפירה יבוצע באמצעות קירות 

 ס"מ מיוצבים באמצעות ברגי סלע. 20בטון מותז בעובי 

מתבצעת באזור צפוף הכולל תקרת  Aהחפירה באזור פיר  . 5.7.1.5

בטון מעל (תקרה שבית עבור מעבר תשתיות) ובין זוגות 

עבור התקרה. על   כלוסאות המשמשים כעמודים זמיים

הקבלן לקחת זאת בחשבון מבחית איפיון הציוד הדרש 

לביצוע עבודות חציבה, קידוח מסמרים, התזות בטון, יציקות 

וכל עבודה וספת המחייבת שימוש בציוד ייעודי קטן. בוסף 

על החפירה להיות זהירה וזאת ע"מ לא לפגוע בתקרת 

מודגש בזאת  התשתיות, בקורות ובעמודים התומכים אותה.

ששימוש בכלים וציוד מעין אלה היו חלק מעלות הפרויקט 

ולא תשולם לקבלן כל תוספת עקב כך. על הקבלן להיערך לזה 

  כבר בעת הגשת ההצעה למכרז.

 ורמפת כלי הרכב Aביית פיר  . 5.7.2

ורמפת כלי הרכב תתבצע מלמטה למעלה בשיטה   Aביית פיר   . 5.7.2.1

ות מבטון. ביסוס קובציולית דהייו ביית קירות ותקר

הפיר יבוצע ע"ג רפסודה מבטון מזויין, לאחר ביצוע עבודות 

  הכה ואיטום כגד קירות החפירים. 

תשומת לב הקבלן לעובדה ששטח הפיר מצומצם ועליו   . 5.7.2.2

להיערך לעבודה עם כלים מתאימים באיזור קטן, צפוף  

אשר בחלקו העבודות מבוצעות מתחת לתקרת  ועמוק.

מודגש בזאת ששימוש  .תומכים אותהתשתיות וכלוסאות ה

בכלים מעין אלה היו חלק מעלות הפרויקט ולא תשולם  

לקבלן כל תוספת. על הקבלן להיערך לזה כבר בעת הגשת 

 ההצעה למכרז.
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תשומת לב הקבלן דרשת לאזור תקרת התשתיות אשר  . 5.7.2.3

מצאת בחלקה המזרחי של הלולאה. התקרה, הקורות 

ק לאחר העתקת התשתיות והכלוסאות התומכים יפורקו ר

 למקום המתוכן להם כגון הפורטל המערבי.

 כל עבודות הפירוק  יתוכו ע"י הקבלן ויובאו לאישור מה"פ. . 5.7.2.4

 ביית פירים ויציאות לפירים מתוך החיון .6

בעת ביית החיון ומתוכו ייבו פירים ויציאות לכלי רכב אשר מצויים מצפון   . 6.1

ירים הללו מתבצעת במקביל לביית ומדרום לאולמות החיון. ביית הפ

 האלמטים באולמות.

מומלץ שביית הפירים והיציאות תקדים את הבייה באולמות המרכזיים  . 6.2

  וזאת לצורך עמידה וקידום לוחות זמים בפרויקט.

) באמצעות בייה Bottom Upהפירים והיציאות אליהם ייבו מלמטה למעלה ( . 6.3

 קובציולית. 

ועל    כרוי  הביה הים מצומצמים והבייה מתרחשת תחת אולםמודגש שאזורי   . 6.4

במרבית  הקבלן לקחת זאת בחשבון מבחית בחירת ציוד וכוח אדם.

יש לבות קמרוות תחת קמרוות קיימים, תוך יצירת  המסדרוות והיציאות

דיוס מגע לאחר היציקה לקבלת מגע מלא בכל התחום בין הקמרוות הקיימים 

  שיצק הקבלן.והחדשים 

 בוסף ישם מקומות מספר מקומות בהם יש להרוס את תקרות הקמרון  . 6.5

 לצורך השלמות הפירים למפלסים גבוהים יותר מהחיון (פיר מעליותהקיימות  

D  ופיר מילוטE.(  

ע בזהירות מירבית תוך הימעות מפגיעה באלמטים צהריסת הקמרוות תתב . 6.6

  שוים. 

  מתוכים להיבות מתוך החיון: להלן פירוט היציאות והפירים ה . 6.7

, וכן מסדרון גישה אל מגדל הרכבת  -1ממפלס חיון    -  Aרמפת כלי רכב . 6.7.1

 .Aלהולכי רגל מהחיון דרך הפורטל המערבי וחיבורו לפיר 

שמעל לחיון (כולל  ביית מעליות וחיבורם אל המעבר התת"ק  -Bפיר   . 6.7.2

 . פירוק קמרוות קיימים באזורים ספציפים)

 .Cפיר ה אל גיש מסדרון  . 6.7.3

פיר מעליות המתחבר אל פיר המעליות של תחת האומה, תוך  -Dפיר  . 6.7.4

יש לשים לב לשלבי הביצוע בביית הפיר.  פירוק קמרון זמי קיים.

ייתכן וביצועו יתחיל יחד עם ביית האגף המזרחי החדש של תחת 

האומה. על הקבלן להיות ער לזה ולתאם את ביית הפיר עם מה"פ  

 .ישראלועם רכבת 

ביית מעטפת פימית של הפיר מתוך מבה החיון ומתוך מעבר   -Eפיר   . 6.7.5

תשומת לב הקבלן דרשת  ופירוק קמרון זמי קיים. C-Eמילוט 

  . Eלהריסת הקמרון הקיים מעל לפיר 
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 .)K(מתחם  מתחם כלי הרכבב - H-ו  Fמסדרוות גישה אל פירים  . 6.7.6

 -מפלס תועה עוברת  -מסדרוות יציאת כלי רכב למתחם הרכב שי  . 6.7.7

799 .+ 

לולאת G (◌ׁ מתחברת אל מתחם  -2מסדרון לרמפת כלי רכב במפלס  . 6.7.8

 .)Gרכבים בפיר 

 . Gמסדרון גישה לפיר  . 6.7.9

 בתחת האומה. משק  מסדרון גישה לחצר ה . 6.7.10

  הערות  .7

כל העבודות יבוצעו עפ"י החיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכי   . 7.1

  לאמור במפרט זה.וסף של ת"י וב

במידה ופרק מסוים איו מופיע במפרט ת"י, העבודה תבוצע בהתאם למפרט   

  הכללי הבימשרדי ("הספר הכחול") ולפי החיות מפרט זה. 

, קירות תומכים  המעבריםעל הקבלן להתקין הארקת יסוד לכל המבים,  . 7.2

  וכיוצ"ב כדרש במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

 אוורור בזמן עבודות: . 7.3

באחריות הקבלן לספק אוורור אות במהלך העבודות באופן שבו  . 7.3.1

, ק' הטל במקום העבודה 19%כמות החמצן באויר תמיד תעלה על 

  מעלות ובהתאם להחיות בטיחות בעבודה.   27-תהיה מוכה מ

באחריות הקבלן לספק מערכת אוורור אשר תמע הצטברות גזים  . 7.3.2

 רעילים באזור העבודה, בהתאם להחיות בטיחות בעבודה. 

האמור לעיל מהותי מאוד ויש לתת על כך דגש מיוחד בשל אופי  . 7.3.3

  העבודה הכלולה במכרז זה. 

ייתכן ובמהלך חפירה/חציבת המבים   -הערה כללית לביצוע החפירות/חציבות   . 7.4

מים במקרה זה ידאג הקבלן לשאיבת המים (כולל משאבת חירום וספת)  יתגלו  

 ויפעל על פי החיות המתכן ויועץ הקרקע. 

מטרים ועל   42מודגש בפי הקבלן שאורך כלוסאות מיקרופייל מקסימלי יהיה   . 7.5

 כן על הקבלן להערך לעבודות בכלים מתאימים. 

וץ יהיו עפ"י החיות  הגבלות על חציבה באמצעות פיצ  -הגבלות על פיצוצים  . 7.6

החיות המפרט המיוחד. על הקבלן להתקין מערכת יטור על חשבוו  ו מה"פ 

למדידת השפעת הפיצוצים. היטור יותקן באולמות, בפורטלים, בפירים ובכל 

פיצוים אים מותרים בתחום הקטע המקורה  מקום שיידרש ע"י מה"פ.

מטרים בסמוך   3זמית, כ  בסמוך לתקרת התשתיות ה  Aבפורטל המערבי, בפיר  

לכלוסאות/ קירות קיימים ובכל מקום אחר אשר הוגדר או יוגדר ע"י המתכן 

 ומה"פ. 

על הקבלן לבצע יטור רציף של אולמות המהרה לאורך כל  -יטור האולמות . 7.7

תקופת הביצוע, כל העבודות בגין סעיף זה על כל היבטיו כלולות במחירי 

  הפרויקט ולא ישולמו בפרד.
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כל ביצוע השרוולים, המעברים והפתחים באלמטי בטון השוים יבוצעו ע"י   . 7.8

הקבלן בתיאום עם קבלן המערכות ללא תשלום וסף ויהיו כלולים במחירי 

היחידה השוים. חציבות וקידוחי פתחים שיבוצעו לצורך מעברים אלו לא  

 ישולמו בפרד, לרבות עיבוד פי הבטון ומסגרת הפתח/מעבר הקידוח.

  

  תכון ע"י הקבלן   300.01.0

 לצורך ביצוע עבודות תכון החלות עליו במסגרת חוזה זה, יעסיק הקבלן מהדס תכון .1

 10, או מהדסי תכון (בהתאם לושאי התכון השוים), וה"ל יהיו בעלי  קוסטרוקציה 

 שות יסיון בעבודות דומות, ומאושרים מראש ע"י המפקח.

בתחום תכון  שים ובעל יסיון מוכח 10מהור בעל יסיון של הקבלן יעסיק מהדס  .2

הגישה  מהרות) אשר יהיה אחראי על יציבות N.A.T.M, Dril& Blastמהרות בכרייה (

ויבצע אליזות בתוכות ייעודיות ומקובלות במידת  הקיימות בפורטל המערבי 

וט לצורך הבטחת ויקבל אישור לחיזוק הדרש או לאמצעים אחרים שיש לקהצורך.

  המהרות לכל אורך שלבי העבודה מעל מהרות אלו ובתוכם. 

יהיה עובד שכיר של הקבלן או עובד עצמאי שיועסק  מהדס המהור /מהדס התכון .3

במיוחד לעיין העבודה. המהדס יהיה בעל הכשרה מתאימה, רשום בפקס  ע"י הקבלן

  המהדסים במדור מבים.

 בהם:  יםמחויב  ו/או מהדס המהור  ותים שמהדס התכוןלהלן מפורטים חלק מהשיר  .4

תכון הסדרי תועה זמיים מיוחדים לצורך ביצוע אלמטי קוסטרוקציה  . 4.1

 שוים. 

תכית פירוקים למבים השוים הקיימים, לרבות מהרות הגישה וקמרוות  . 4.2

 כרויים שבו בשלב הקודם של הפרויקט. 

בפורטל המערבי, ביצוע אליזות,  קבלת אחריות על יציבות מהרות הגישה . 4.3

 תכון חיזוקים, הפקת תכיות וביצוע פיקוח עליון על המהרות ככל שדרש.

 .SHOP DRAWINGSהכת תכיות יצור לאלמטי פלדה  . 4.4

 הכת שרטוטי עבודה מפורטים לאלמטים המתוכים ע"י הקבלן.  . 4.5

 הכת רשימות חומרים לרבות רשימות ברזל.  . 4.6

 חפירה לרבות דיפון ותימוך זמי.תכון עבודות  . 4.7

 תכון הפיגומים, והתביות והטפסות לאלמטים יצוקים באתר. . 4.8

 תכון ווי הרמה לרכיבים טרומיים כלשהם. . 4.9

תכון תימוך זמי של המבה או של חלקים ממו לצורך קיום יציבות המבה  .4.10

 וחלקיו בכל שלב משלבי העבודה. 

 ערבי, בין קירות הדיפון. תכון מוטות המתיחה הזמיים בפורטל המ .4.11
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 תכון תערובות בטון. .4.12

לוח"דים, פלטות בטון  ,תכון תהליך ההרכבה של אלמטים טרומיים (קורות .4.13

 דרוכות וכו').

 תכון הסדרי יקוז זמיים בעת העבודה.  .4.14

 בהתאם לשיטה שתבחר. ופלטות הבטון הדרוכות תכון הלוח"דים  .4.15

לצורך שיוע אלמטים  תכון המופים, עגורים וכל המערכת הדרשת .4.16

טרומים,חומי בייה וציוד לצורך ביית הפרויקט. לרבות תלייתם וחיבורם  

 לקמרוות ופירוקם בסיוס השימוש בהם, לפי יציקת קמרוות המפלס העליון.  

  זה.מכרז כל שרות הדסי וסף הדרש מהקבלן, עפ"י מסמכי  .4.17

כיים המתאימים (תקי את כל עבודות התכון יבצע הקבלן על פי התקים העד .5

  עומסים, חוקת הבטון, חוקת הפלדה, תקן פיגומים, חוקת הביסוס וכו').

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לעבודות התכון של המהדס מטעמו וכל ההוצאות הכרוכות  .6

  בעבודה ה"ל יחולו על הקבלן. 

או המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג בפיו את כל מסמכי התכון המפורט ו/ .7

  את חלקם.

הקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכן, את המסמכים הדרשים, להתייחסות ו/או  .8

  לאישור. 

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו אמר במסמכי חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או  .9

תכיות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכן, יהיו אישורים אלה עקרויים בלבד ואין 

כאישור לכוות התכון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם בהם כדי להתפרש 

כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהדס 

מטעמו, הן לתכון והן לביצוע של הושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת 

  הביצוע. 

התחייבויות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל  קיום כל האמור בסעיף זה ומילוי כל  . 10

 חשבוו ולא יימדד לתשלום בפרד. 

  

  עבודה מתחת לקוי מתח עליון ומתח גבוה  400.01.0

העבודה תבוצע בתאום עם חב' החשמל, ותוך שמירה קפדית על כל החיות הבטיחות  .1

בגובה מתאים, שיימסרו על ידה, לרבות שימוש במופים, משאבות בטון ומכוות קידוח  

בוסף, העבודות תבוצעה על פי תקות החשמל  .ביצוע כלובי זיון לכלוסאות בקטעים

החלות עליהן ועל פי תקות הבטיחות בעבודה (ביה וחשמל) החלות עליהן, הכל לפי 

 העיין. 

עבודה בשעות מסוימות ובימים מסוימים בשבוע לפי החיות חברת החשמל ובהתאם  .2

 יתו (במידה ויתו) ע"י חברת החשמל. להפסקות החשמל ש



37 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

הקבלן, מול  הקבלן רשאי לבקש הפסקות חשמל. חברת החשמל תשקול את בקשת .3

 .צרכיה, ותחליט על כך

  

  התארגות מיוחדת להובלת והרכבת אלמטים טרומים  500.01.0

ממפעלי  , פלטות דרוכות ולוח"דים, הובלת אלמטים טרומים לרבות קורות טרומיות .1

הייצור אל האתר, תהיה באמצעות מובילים מיוחדים. על הקבלן לקבל את אישור 

  משטרת ישראל לציר התועה, לשעות הסיעה וכיו"ב. 

יום לפי תחילת ההרכבה, את תכית ההתארגות  60הקבלן יגיש למפקח לפחות  .2

ל הקבלן תיאור מילולי ושרטוט (על . בתכיתו יכלואלמטיםהמיוחדת שלו להרכבת ה

, אלמטיםגבי העתק של תכית האתר), אשר מבטא את סדר ההרכבה, מיקום מובילי ה

, סוג מופים ומספרם, פירוט כוח אדם להרכבה אלמטיםכיווי סיעה בעת הספקת ה

ולהרכבה ושילוב ה"ל בעבודות הקמת   אלמטיםושיוע, לוח זמים מפורט לאספקת ה

ים השוים. כמו כן תכלול התוכית פרוט מסלול הסיעה של המובילים האלמט

  מהמפעל ועד לעמדת המוף באתר.

במסגרת זו יש לפרט את כל העבודות ההכה להכשרת דרכי גישה ומעבר לכל אורך  .3

  מסלול הסיעה, ובעיקר בכיסות לאתר.

התכית גם את ההסכם בכל מקרה שיידרש מעבר בשטחים ובתחומים פרטיים, תכלול  .4

  עם בעלי הכס לגבי זכות המעבר. 

התכית תוגש למפקח בשלושה העתקים, תיבדק על ידו והוא יעיר את הערותיו. הקבלן  .5

 יתקן את כל הטעון תיקון בכפיפות להערות המפקח. 

עיקרי שיטת   17אפשרות לשיוע אלמטים טרומים בתחום החיון הכרוי ראה בספח " .6

 הביצוע".   

  

  מביםמערכות ה  0200.

 

  תכולות העבודה  00.02.01

  :העבודה כוללת, בין היתר, את המטלות שלהלן .1

כמפורט במסמכי המכרז (תוכיות, מפרטים  המערכות בפרויקטכלל ביצוע  . 1.1

עד לפתיחת החיון, ההפרדה המפלסית,   לשם הפעלה מלאה כדרש וכו')

    המעבר התת"ק לפעילות/תועה.

אספקה והתקות של כלל החומרים וציוד הקצה הדרש בין אם מוזכר  . 1.2

 במסמכי המכרז ובין אם לא.

, לכל המערכות Setup כתיבת תכה, יישומים, פרוטוקולים ותצורות . 1.3

 .הממוחשבות במתקן



38 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

למרכז היהול ובקרת החיון בתיאום עם גורמי  Shop Drawingהכת תכיות  . 1.4

 ככל שייקבעו.  התפעול 

איטגראציה וקישוריות בין כל רכיבי המתקן והמערכות השוות שבו  . 1.5

  ולמערכת בקרה במב"ר ובמת"י. 

 בדיקות ואישורים אל מול גורמי ההפעלה.  . 1.6

  השלמת תכון מפורט היכן שדרש, של המערכות בפרויקט ואישורן. . 1.7

  הדרכות. . 1.8

  הרצות.  . 1.9

  תיעוד.  .1.10

קבלת כל הרישיוות והאישורים הדרשים מהרשויות המוסמכות לצורך  .1.11

הקמת המערכות, הפעלתן, תפעולן ואחזקתן לרבות כל העלויות הכרוכות 

  בקבלת אישורים והיתרים אלו. 

  תיאום מול רשויות ומערכות חיצויות.  .1.12

 . עבודות אחזקה ושירות .1.13

 .עבודות תפעול  .1.14

לא אם צוין אחרת תכולת העבודה בכלל עבודות המפרט וציוד הקצה  מובהר בזאת כי א .2

 . כוללת שילוב המתקן במערכות יהול בקרה ושליטה המרכזית של מת"י

מסמך זה מתייחס לאחריות הקבלן ביחס להקמת כלל עבודות המערכות בפרויקט.  .3

ות, מערכות הפרויקט יתכוו ויבוצעו בהתאם לדרישות כרך זה, התוכיות המצורפ 

לאומיים; דרישות הבטיחות המתייחסות, בין היתר: -התקים הישראליים והבין

לושאי התשתית לחשמל ותשתיות התקשורת, תקשורת וחשמל, האוורור, הבטיחות, 

האבטחה; וכן לדרישות אמצעי בקרת תועה לרבות אמצעי גילוי, אמצעי זיהוי 

ומחסומים, יהול חייה וכל אירועים, גלאים, טמ"ס, שילוט האלקטרוי, רמזורים 

  אמצעי בקרת התועה ככל הדרש.

הדרישות המפורטות מהוות דרישות מיימום המחייבות את הקבלן מבחיה  .4

 טכולוגית, תפקודית, איכותית וכמותית. 

מובהר בזאת כי תכון והקמת המערכת של המבים השוים והמערכות השוות שוא  .5

מכרז זה ייעשה בהפרדה תפעולית כך שתאפשר הפעלה בפרד של מבה המהרה, מבה 

 החיון ומבה המעבר המסחרי הן על ידי מפעילים שוים והן ממקומות שוים.  

ברמת ברמת מתקן החשמל על כלל מרכיביו ומערכותיו, הן ההפרדה תתבצע הן  .6

תקשורת, תשתיות וכן הדרש לשם הפעלת כל  החומרה, תוכה והן ברמת ציוד הקצה,

 . מבה בפרד

. חדרי הבקרה מגבים האחד -5  -ו -1מובהר בזאת שקיימים שי חדרי בקרה בקומות  .7

שבחיון וההפרדה המפלסית מהל את כול המערכות    -1את השי כאשר העיקרי בקומה  
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, SCADA, בקרת מבה, בקרת חיות, שילוט, CCTVהכוללים לדוגמא את : תקשורת, 

 מעליות ועוד. 

  משמש: -5חדר הבקרה בקומה     

חדר פיקוד בשעת מלחמה (חירום). זה במצב שהמקלט והחיון מלא באשים.  . 7.1

במקרה כזה ובכלל  תתאפשר  ממו יכולת תקשורת לכוחות חיצויים (כגון 

 חירום, פיקוד העורף, מד"א, כב"א, משטרה וכדומה) 

חדר הבקרה הזה משמש גם כחדר שליטה ובקרה משי ליהול החיון (במצב  . 7.2

  לא יהיה זמין).  1שהחדר במיוס 

באופן שוטף הפעלת המהרה/ההפרדה המפלסית תעשה ממרכז הבקרה הראשי אשר     

. הפעלה כזאת תתאפשר בחרום או בעת ו/או חדר בקרה משותף לכל חיוי עדן  במת"י

  הצורך גם משי חדרי הבקרה ה"ל. 

  

  מערכות הפרויקט (כל מערכות הפרויקט, להלן: "מתקן")  00.02.02

אחריות הקבלן על פי מסמכי החוזה, כוללת בין היתר, תכון, הקמה, תחזוקה ומסירה של    

 המערכות המפורטות להלן: 

 כל מרכיבי מערכות השליטה המרכזיות ליהול שליטה ובקרת פרויקט המערכות .1

 . )TMS) ויהול תועה (FMSהכוללות יהול בקרת מבה (

גורמי למרכז היהול ובקרת החיון בתיאום עם  Shop Drawingהקבלן יכין תכיות  .2

 התפעול של החיון, ככל שייקבעו, לרבות מיקום מצלמות. 

כל הממשקים בין המערכת והציוד המרכזי ומערכות חיצויות ופימיות לרבות ובלי  .3

ו/או חדר בקרה משותף לכל חיוי  לגרוע החיבור למערכת יהול המהרות של מת"י

 . ערכת יהול ואחזקה מת"י, מערכת יהול ווידאו במת"י, מחברת התפעול 

, מחסומים, רמזורים, VDSלרבות ובלי לגרוע גלאים  TMSכל מרכיבי יהול התועה  .4

 , גילוי רכב גבוה. VPS/VMSמתחלף  , שילוטLCSשילוט בקרת תיבים 

 כל המערכות ומרכיבי מערכות השליטה בקרה ופיקוד.   .5

 .AIDכל מרכיבי מערכת יהול הווידאו מערכת זיהוי אירועים  .6

 .FMSכל מרכיבי יהול בקרת מבה  .7

 . ועשן כל מרכיבי מערכות גילוי וכיבוי אש .8

 כל מרכיבי מערכות האוורור, יטור אוויר ומיזוג אוויר. .9

  .  , המתח המוך והמ"מכל מערכות המתח הגבוה . 10

 כל מערכות ומרכיבי רדיו חירום.  . 11

 ות יהול ומרכיבי התקשורת פסיבית ואקטיבית לכלל המערכות השוות.  כל מערכ . 12

 כל החומרות, תוכות, רישיוות, ארוות, מסדים.  . 13

 כל מערכות התצוגה.  . 14
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   כל מערכות החדרים טכיים וחפ"קיים. . 15

כל התשתיות לאמצעי הקצה והמערכות השוות (צרת, תעלות, מגשים, שוחות מעבר  . 16

 ובקרה, תאי כבלים, תיבות וארוות) לרבות תשתיות ותקשורת צד ג'. 

  . כל מרכיבי מערכות הטלפויה המהלית וחירום . 17

 כל מערכות בקרת מערכות המים.   . 18

 .הול אחזקהמערכות י . 19

 .ל בקרת כיסות, התראות, אמצעי פיקוד וכדומהכל מערכות יהול אבטחה ובטחון כול . 20

 . כל מערכות יהול חייה ויהול תורים . 21

 כל המערכות ומרכיבי החשמל תאורה, מתח מוך ומתח מוך מאד. . 22

 כל מערכות האבטחה. . 23

    (.U.P.S)."אל פסק" -כל מערכות ה . 24

 . כל רכיבי מערכת בקרת התברואה והאיסטלציה . 25

 .והתקשורתכל מרכיבי מערכת המחשבים  . 26

שילוב המתקן במערכת היהול הקיימת  -עבודות שיבוצעו במרכז הבקרה העירוי  . 27

  (בין אם שיויים והתאמות ברמת התוכה או חומרה).  במת"י

כל המערכות והציוד על פי הדרישות בתכולת העבודה, הגזרים מתוך התכון המפורט  . 28

ם פורטו במסמך זה ובין אם המאושר וכמבוצע בפועל, ובהתאם למסמכי החוזה, בין א

 באיזה מבין מסמכי החוזה.  

 הגדרת המתקן היה עבור כל מבה בפרד. . 29

מודגש כי תיאור המערכות בחלק של זה מסמכי המכרז הו מתומצת ביותר למתן  . 30

תמוה כללית, ויש לפעול ולבצע בהתאם לכלל מסמכי המכרז המתארים את תכולת 

 ספחים ועוד).  העבודה (תוכיות, מפרטים, דו"חות,

 

   הגדרות  00.02.03

 מב"ר  .1

  . של החיון -1מרכז הבקרה הראשי אשר ממקומם באתר הפרויקט בקומת     

 מת"י  .2

  , גבעת מרדכי, בירושלים. 1מרכז יהול תועה ירושלים הממוקם ברחוב הועד הלאומי     

בכל מקום שמצויין במסמכי המכרז: "התחברות למערכת בקרה עירוית", הכווה גם     

  המפעיל ככל שייקבע.  לחדר בקרה משותף לכל חיוי
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 חיון  - 1מבה  .3

כל המערכות והציוד על פי הדרישות ב"מתקן", בתכולת העבודה, הגזרים מתוך 

 התכון המפורט המאושר וכמבוצע בפועל, תוכיות המכרז וכלל מסמכי המכרז. 

החיון כולל את כל הדרש לצורך תפעול מלא ומושלם של החיון אשר ימוקם בעיקרו 

  שיפורט להלן: בתוך גבולות הפרויקט אך לא רק כפי 

 מערכות בתחומי הפרויקט  . 3.1

יקט לרבות ובלי לגרוע גשרי שילוט,  שילוט פריפריאלי מחוץ לגבולות הפרו  . 3.2

 , שילוט אלקטרוי.שלטי מידע על החיון

  תשתיות ותקשורת פסיבית ואקטיבית לחיבור החיון למת"י ולמב"ר. . 3.3

לגבולות   מרכז יהול ובקרת התועה ירושלים המצאות מחוץ  מערכות בתחום . 3.4

הפרויקט וכללות גם הן בהגדרת מערכות הפרויקט הים בתכולת העבודה של  

  הקבלן לתכון, הקמה ואחזקה.

 מהרת שז"ר/מהרה - 2מבה  .4

, בתכולת העבודה, הגזרים ות והציוד על פי הדרישות ב"מתקן"כל המערכ . 4.1

מתוך התכון המפורט המאושר וכמבוצע בפועל, תוכיות המכרז וכלל מסמכי 

 המכרז. 

אשר  המבה כולל את כל הדרש לצורך תפעול מלא ומושלם של המהרה . 4.2

  ימוקם בעיקרו בתוך גבולות הפרויקט אך לא רק כפי שיפורט להלן: 

  .מערכות בתחומי הפרויקט . 4.2.1

ותקשורת פסיבית ואקטיבית לחיבור המהרות למת"י תשתיות  . 4.2.2

  ולמב"ר. 

מרכז יהול ובקרת התועה ירושלים המצאות מחוץ  מערכות בתחום . 4.2.3

לגבולות הפרויקט וכללות גם הן בהגדרת מערכות הפרויקט הים  

  בתכולת העבודה של הקבלן לתכון, הקמה ואחזקה. 

 מערכת בקרה מרכזית  . 4.3

המרכזית של מת"י ליטור בקרה ושליטה במהרות באחריות מערכת הבקרה      

ו/או בחדק  אשר ממוקמת בחדר הבקרה הראשי של מת"י עיריית ירושלים

  המפעיל ככל שייקבע. בקרה משותף לכל חיוי

  

  תחזוקה  00.02.04

מוריה לעין מתן שירותי תחזוקה ו/או  –בתוספת לחוזה קבלים ובוסף ראה  18ראה ספח   

  בהזמה להציע הצעות.  )8ספח  תפעול (
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  תפעול   00.02.05

מוריה לעין מתן שירותי תחזוקה ו/או  –ובוסף ראה בתוספת לחוזה קבלים  19ראה ספח   

  ) בהזמה להציע הצעות. 8תפעול (ספח  

  

 לוח זמים לביצוע העבודה בשלמותה  300.0

וכוללת אבי דרך   חודשים)  ושייםחודשים (ארבעים    42תקופת ביצוע הפרויקט היה   .1

 ). 10מחייבות כמפורט במסמכי המכרז ובספח לוחות זמים (ספח 

) שלעיל, יחושב בחודשים קלדריים מיום קבלת צו 1(   00.01משך הביצוע הכללי בסעיף   .2

 התחלת העבודה. 

מובהר בזאת כי המזמין לקח בחשבון כי יתכו עיכובים מסיבות שוות אשר יכול ויביאו     

דה מעבר למשך ביצוע הפרויקט שוא המכרז. העיכובים המצטברים על להפסקות עבו 

מרווח ביטחון חודשים קלדריים. לפיכך קבע בלוח הזמים  3התיב הקריטי יהיו עד 

על התיב הקריטי שהוא של המזמין ולצרכיו, והוא כלול  קלדריים חודשים 3של 

לקבלן לא תהה כל טעה, דרישה או תביעה בגין עיכוב  במשך תקופת ביצוע הפרויקט.

  .קלדריים חודשים 3מצד המזמין עד למשך מצטבר של 

ימים קלדריים בלוח הזמים עבור עצירות עבודה  15בוסף, קבע מרווח בטחון של     

תהה כל טעה, דרישה או תביעה בגין עיכוב   ע"י המזמין משיקוליו. לקבלן לאשיידרשו  

חודשים קלדריים  3בגין תקופה זו, וזאת בוסף למשך המצטבר של  מצד המזמין

  כאמור לעיל. 

לא תיתן לקבלן ארכה בלוחות הזמים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה ו/או  .3

 י הגורמים הרלווטיים. להארכת שעות העבודה לא יאושרו ע"

 בגין עיכובים מהסיבות שמו לא ישולמו פיצויים.  .4

 תקופת ההתארגות .5

 52.תקופת ההתארגות וביצוע ההכות לקראת תחילת ביצוע העבודות תהא  5.1

 מיום קבלת צו התחלת עבודה. חודשים קלדריים 

 תקופת ההתארגות המפורטת לעיל תיכלל במשך ביצוע הפרויקט.  5.2

 : בין היתר ההתארגות של הקבלן כוללתתקופת  5.3

 קבלת היתר חפירה.   5.3.1

 תיעוד כל תחום הפרויקט (וידיאו וסטילס) ומסירתו למה"פ.   5.3.2

 התקת שילוט אתר עבודה.  5.3.3

 תכון, אישור והקמת אתרי התארגות ומשרדי אתר.  5.3.4

 -5לתקרת מפלס ייצור של אלמטים טרומיים תחילת תכון, אישור ו  5.3.5

 ).-4(רצפת מפלס  

להקמת שלד המבה התת"ק.   תכון, אישור והזמת מופים לקמרוות  5.3.6

מובהר כי בסוף תקופת ההתארגות המופים יהיו בשטח האתר, כך 

 שהתקתם תבוצע מיד עם השלמת תקופת ההתארגות.

ע עבודות שלד בחיון טרם קבלת לביצו מפורטת הכת תכית עבודה  5.3.7

 ואישורה ע"י המזמין. שטח העבודה של הפורטל המזרחי,
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קבלת שטח המהרות לעבודה מקבלן הכרייה, לרבות מסירת שלד   4.3.8

 .-5מפלס 

במהלך תקופת ההתארגות, בהתאם ללו"ז המפורט במסמכי המכרז לכל   5.4

החוזיות: אישור צוות הביצוע, מטלה, דרש הקבלן להשלים את הדרישות 

אישור תוכית בטיחות וסקר סיכוים, אישור תוכית בקרת איכות, אישור 

 תוכית יהול סיכוים וכו'. 

  סיום תקופת ההתארגות יוגדר רק לאחר השלמת כל המטלות שתוארו לעיל.  5.5

הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגות והעבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת  5.6

יך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מת להשלימה, עבודה" וימש 

 בהתאם לפרקי הזמן שמצויים בחוזה. 

 אבי דרך חוזיות .6

  המשכים המקסימליים (קלדריים) לביצוע המקטעים השוים מפורטים בטבלה מטה:    

 חודשים  דרך אבן שם  "דמס

  .ה.ע.מצ

  

   0  צ.ה.ע 0

   2.5סיום התארגות1

קבלת רצפת החיון וקירות : מתהא.ד. 2

 -5מפלס 

  הערות  ראה 2.5

  ראה הערות  5 א.ד. מתה: קבלת שטח פורטל מזרחי3

  הערות  ראה  5.5  א.ד. מתה: קבלת שטח פורטל מערבי  4

משטח רצפות החיון   50%סיום ביצוע 5

כולל רצפת מפלס ההפרדה  הטרומיות

  . -5המפלסית ולא כולל רצפת מפלס 

10.5    

השלמה ומסירה של מעטפת פורטל 6

  מערבי לקבלן הקו הירוק 

12    

   17  סיום יציקת רצפת ההפרדה המפלסית 7

  הערות  ראה G  18ולולאה    Gקבלת שלד פיר  .ד. מתה:  א8

  הערות  ראה C  18א.ד. מתה: קבלת שלד פיר  9

  הערות  ראה H18א.ד. מתה: קבלת שלד פיר  10

  הערות  ראה F  18א.ד. מתה: קבלת שלד פיר  11

   20.5סיום עבודות שלד בפורטל המערבי 12

מוכות לביצוע עבודות גמר בפורטלים  13

  ע"י קבלן משה של המרחב הציבורי 

23   

מתה: קבלת שלד מעבר הולכי רגל א.ד. 14

 תת"ק

  הערות  ראה 23

סיום עבודות שלד חיון, ללא מרווח זמן 15

 מזמין

26   
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 חודשים  דרך אבן שם  "דמס

  .ה.ע.מצ

  

סיום עבודות שלד חיון, כולל מרווח זמן 16

 מזמין

26.5    

סיום עבודות שלד בכל מבי הפרויקט,  17

 לרבות: חיון, פורטלים, פירים, רמפות

27   

מערכות במעבר הולכי רגל  סיום התקת   18

  תת"ק ומוכות לתחילת הרצות

29.5    

    32.5  "קלמעבר הולכי רגל תת 4קבלת טופס   19

    34.5  "קסיום מסירות מעבר הולכי רגל תת  20

סיום חיווט וחיבור תשתיות לציוד,  21

וחיבור חשמל מ"ג של חדרי השאה  

  להרצות 

33   

   37  4קבלת טופס 22

פרויקט כולל מסירות, לא כולל  סיום 23

 מרווח בטחון של המזמין 

39   

סיום פרויקט, כולל מרווח בטחון של 24

 המזמין

42   

 

 הערות .7

 :מתות דרך אבי לגבי הערות 7.1

אבן דרך מתה היה אבן דרך המציית אירוע חיצוי שאיו תלוי    7.1.1

 בקבלן, אשר מתה פעילות כלשהי / אבן דרך של הקבלן.

 :)-5קבלת רצפת החיון וקירות מפלס ( 2' מס מתה דרך אבן  7.1.2

כל אבי הדרך החוזיות בפרויקט למעט אבי   את  מתה  2'  מס  דרך  אבן  

  . 18 -, ו13 ,12, 6דרך 

תביא לדחייה זהה באבי   2באבן דרך מס'  חודשים    11של עד  כל דחייה    

, 18, 13, 12, 6, ואילו אבי דרך מס' 21-24 -ו 17, 16, 15, 7, 5 מס' דרך

   תשארה ללא שיוי. 20, 19

תביא לדחייה זהה באבי   2חודשים באבן דרך מס'  11דחיה של מעל   

תידחה    19-20אבי דרך מס'    , ואילו21-24  -ו  17,  16,  15,  7,  5דרך מס'  

  חודשים.  11באותו שיעור אך בהפחתה של 

 :)פורטל מזרחי שטחקבלת ( 3' מס מתה דרך אבן  7.1.3      

 יאבכל אבי הדרך החוזיות בפרויקט למעט    את  מתה  3'  מס  דרך  אבן        

  . 20, 19, 18, 12, 6, 5דרך מס' 

תביא לדחייה זהה באבי   3חודשים באבן דרך מס'    8כל דחייה של עד          

    תשאר ללא שיוי. 13, ואילו אבן דרך מס' 21-24, 15-17, 7 דרך מס'
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תביא לדחייה זהה באבי  3חודשים באבן דרך מס'  8דחיה של מעל         

תידחה באותו שיעור   13, ואילו אבן דרך מס'  21-24,  15-17,  7דרך מס'  

  9 -תידחה ב 3 חודשים. לדוגמה: אם אבן דרך מס' 8אך בהפחתה של 

  חודש.  1 -תידחה ב 13חודשים, אזי אבן דרך מס' 

 :)קבלת שטח פורטל מערבי( 4' מס מתה דרך אבן  7.1.4

כל אבי הדרך החוזיות בפרויקט למעט אבי   את  מתה  4'  מס  דרך  אבן        

תביא לדחייה זהה   4. כל דחייה באבן דרך מס'  18-20,  16,  15  ,7  ,5דרך  

,  16 ,15 ,7 ,5, ואילו אבי דרך מס' 21-24 -ו 17, 12-13 ,6 באבי דרך

   תשארה ללא שיוי. 20-18

 :)Gולולאה  Gקבלת שלד פיר ( 8' מס מתה דרך אבן  7.1.5      

  .  21-24אבי דרך מס'  את מתה 8' מס דרך אבן        

לא תביא לדחיה באבן דרך  8חודש באבן דרך מס'  1דחיה של עד         

  אחרת.

-21תביא לדחייה של אבי דרך    8חודש באבן דרך מס'    1דחיה של מעל          

חודש. שאר אבי הדרך תישארה ללא שיוי.  1בהפחתה של  24

  3תביא לדחייה של  8חודשים באבן דרך מס'  4לדוגמא: דחיה של 

  .  21-24חודשים באבי דרך מס' 

 :)Cקבלת שלד פיר ( 9' מס מתה דרך אבן  7.1.6      

  . 19-24אבי דרך מס'  את מתה 9' מס דרך אבן        

לא תביא לדחייה באבן דרך   9חודשים באבן דרך מס'    3.5דחיה של עד          

  אחרת.

תביא לדחייה של אבי  9חודשים באבן דרך מס'  3.5דחיה של מעל         

חודשים. שאר אבי הדרך תישארה ללא   3.5בהפחתה של  19-24דרך 

תביא לדחייה   9חודשים באבן דרך מס'  5שיוי. לדוגמא: דחייה של 

  .  19-24חודש באבי דרך מס'   1.5של 

  :)Hקבלת שלד פיר ( 10' מס מתה דרך אבן  7.1.7      

  . 21-24אבי דרך מס'  את מתה 10' מס דרך אבן        

לא תביא לדחייה באבן   10חודשים באבן דרך מס'  5.5דחיה של עד         

  דרך אחרת.

תביא לדחייה של אבי  10חודשים באבן דרך מס'  5.5דחיה של מעל         

חודשים. שאר אבי הדרך תישארה ללא   5.5בהפחתה של  21-24דרך 

תביא לדחייה   10חודשים באבן דרך מס'  8שיוי. לדוגמא: דחייה של 

  . 21-24חודשים באבי דרך מס'   2.5של 

 :)Fקבלת שלד פיר ( 11' מס מתה דרך אבן  7.1.8      

  . 21-24אבי דרך מס'  את מתה 11' מס דרך אבן        

לא תביא לדחייה באבן   11חודשים באבן דרך מס'  5.5דחיה של עד         

  דרך אחרת.

תביא לדחייה של אבי  11חודשים באבן דרך מס'  5.5דחיה של מעל         

חודשים. שאר אבי הדרך תישארה ללא   5.5בהפחתה של  21-24דרך 
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תביא לדחייה   11חודשים באבן דרך מס'  8שיוי. לדוגמא: דחייה של 

  . 21-24חודשים באבי דרך מס'   2.5של 

 :)מעבר הולכי רגל תת"קקבלת שלד ( 14' מס מתה דרך אבן  7.1.9      

. כל דחייה באבן דרך 18-24אבי דרך מס'  את מתה 14' מס דרך אבן        

  . 18-24תביא לדחייה זהה באבי הדרך מס'  14מס' 

מודגש כי דחייה סימולטית במספר אבי דרך תביא לדחיה באבי הדרך   7.2    

שיעורי המושפעות בשיעור המקסימלי שהיה גרם מדחיה של אבן דרך בודדת.  

חודשים    -  8דחית ב  11. לדוגמא: אם אבן דרך מס'  הדחיות לא יהיו מצטברים

  -  4דחית ב  14), ואבן דרך מס'  21-24חודשים באבי דרך    2.5(מביא לדחיה של  

) אזי הדחיה באבי דרך 18-24חודשים באבי דרך    4חודשים (מביא לדחיה של  

  חודשים.   4תהיה בשיעור המקסימלי שהוא  18-24

ע"י הקטת מרווח הבטחון   24המזמין רשאי להקטין את הדחיה באבן דרך מס'    . 7.3    

כאמור לעיל תקופת מרווח הביטחון הראשי היה של המזמין של המזמין. 

   בלבד ושימוש בה יעשה אך ורק באישורו.

  וספות הערות         7.4    

  בפורטלים ע"ימוכות לביצוע עבודות גמר " :13אבן דרך מתה מס'   .  7.4.1      

מובהר לקבלן כי עבודות הגמר  - "קבלן משה של המרחב הציבורי

בפורטלים, לרבות חיפוי הקירות, התקת מסגרות פלדה על גבי קירות 

  הפורטלים, תאורה ועוד יבוצעו ע"י קבלן המרחב הציבורי. 

על הקבלן לאפשר כיסת קבלן המרחב הציבורי לביצוע העבודות         

משה לכל דבר ועיין, על כל המשתמע מכך עפ"י   האמורות כקבלן

  חוק. 

בתחום הפורטלים  בגין הפעלת קבלן המרחב הציבורי כקבלן משה        

  ישולם לקבלן רווח קבלן ראשי בהתאם לתאי החוזה.   בלבד

השלמה ומסירה של מעטפת פורטל מערבי לקבלן הקו " :6אבן דרך   7.4.2      

מובהר כי אבן דרך זו מתייחסת להשלמת חלק הפורטל  –" הירוק

המערבי בתוואי הקו הירוק של הרק"ל, הכוללת: יציקת תקרת 

על גבי קורות ראש בכללותה  "מס 310 בעוביהפורטל המערבי 

וכלוסאות, לרבות דריכת התקרה, איטום ועבודות מילוי מעל לתקרה  

  המתכן. ואישורם ע"י  AS MADEה"ל, וכן מסירת תכיות 

 בגין אי עמידה/איחור באבי דרך קסות .8

 :באבי הדרך איחור /בגין אי עמידה קסותלהלן פירוט ה  8.1

 סכום הקס תקופת האיחור אבן הדרך
תאי לביטול 

 קסות

סיום ביצוע אבן 

 15 או 7 או 5דרך  

 17או 

  חודשיים ראשוים 
 

מהתמורה בגין   0.1%

כל חודש איחור במהלך 

 כאמורחודשיים 

עמידה במועד אבן 

ו/או  21דרך מס' 

23 
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 סכום הקס תקופת האיחור אבן הדרך
תאי לביטול 

 קסות

  חודשיים  

(בוסף על  התקופה 

 לעיל) 

מהתמורה בגין   0.4%

כל חודש איחור במהלך 

 חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

ו/או  21דרך מס' 

23 

  חודשיים 

(בוסף על התקופות 

 לעיל) 

מהתמורה בגין   0.7%

כל חודש איחור במהלך 

 חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

ו/או  21דרך מס' 

23 

סיום ביצוע אבן 

 13או    12או    6דרך   

 23או 

 חודשיים ראשוים 

מהתמורה בגין   0.1%

כל חודש איחור במהלך 

 חודשיים כאמור

 ללא החזר קסות

  חודשיים  

(בוסף על  התקופה 

 לעיל) 

מהתמורה בגין   0.4%

כל חודש איחור במהלך 

 חודשיים כאמור

 החזר קסותללא 

  חודשיים 

(בוסף על התקופות 

 לעיל) 

מהתמורה בגין   0.7%

כל חודש איחור במהלך 

 חודשיים כאמור

 ללא החזר קסות

סיום ביצוע אבן 

  19או  18דרך 

  חודשיים ראשוים 

מהתמורה בגין   0.1%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

  20דרך מס' 

  חודשיים  

(בוסף על  התקופה 

  לעיל) 

מהתמורה בגין   0.4%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

  20דרך מס' 

  חודשיים 

(בוסף על התקופות 

  לעיל) 

מהתמורה בגין   0.7%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

  20דרך מס' 

סיום ביצוע אבן 

  22או  21דרך 

  חודשיים ראשוים 

מהתמורה בגין   0.1%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

  23דרך מס' 

  חודשיים  

(בוסף על  התקופה 

  לעיל) 

מהתמורה בגין   0.4%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

  23דרך מס' 

  חודשיים 

(בוסף על התקופות 

  לעיל) 

מהתמורה בגין   0.7%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

עמידה במועד אבן 

  23דרך מס' 

סיום ביצוע אבן 

   23או  20דרך  
  חודשיים ראשוים 

מהתמורה בגין   0.1%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

  קסותללא החזר 
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 סכום הקס תקופת האיחור אבן הדרך
תאי לביטול 

 קסות

  חודשיים  

(בוסף על  התקופה 

  לעיל) 

מהתמורה בגין   0.4%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

  ללא החזר קסות

  חודשיים 

(בוסף על התקופות 

  לעיל) 

מהתמורה בגין   0.7%

כל חודש איחור במהלך 

  חודשיים כאמור

  ללא החזר קסות

    

[ובלבד שסך הקסות 

להשלמת הדרך לא  

 4.0%על יעלה 

  מהתמורה]

  

  

בהתאם  -החזר קסות בגין עיכובים בעמידה בתאריכי היעד של אבי הדרך       

לא יהיה  10,11לאמור בטבלה. מובהר כי עבור איחור בסיום אבי דרך מספר 

החזר קסות, גם אם עמד הקבלן בתאריכי היעד להשלמת הפרויקט (אבן דרך 

18 .(  

כמו כן מובהר כי סכום הפיצוי עבור איחור חלקי יחושב באופן יחסי לפי       

  תקופה של חודש ימים. 

 מודגש כי הקסות יחושבו לכל אבן דרך בפרד.      

  

  לוח הזמים שיגיש הקבלן .9

  10הקבלן יפעל בהתאם להחיות ולהלים המחייבים המפורטים בספח  9.1

 . "מפרט ליהול לוחות זמים בפרויקט"

-MSמקבלת צו התחלת עבודה יגיש לוח זמים מפורט בתוכת 1תוך חודש  9.2

PROJECT   .הל הפרויקטט, לאישור מבתרשים גא 

  הגשת לוח הזמים למהל הפרויקט היא תאי להגשת החשבון.  9.3

י חודש בחדשו, עם הגשת החשבון החלקי, הקבלן יגיש לוח זמים מעודכן מד 9.4

  לאישור מהל הפרויקט, על בסיס לוח הזמים כפי שאושר בתחילת העבודות. 

רוף לוח זמים לחשבון החלקי מהווה תאי לקבלת החשבון החלקי לבדיקת יצ 9.5

  מהל הפרויקט.

הל הפרויקט, תוגש כל סטייה ושיוי מתכית לוח זמים המאושרת ע"י מ 9.6

בכתב ע"י הקבלן מבעוד מועד למהל הפרויקט וטעוה אישור בהתאם לראות 

עייו הבלעדית של מהל הפרויקט. אי מתן אישור מהל הפרויקט פירושו שאין 

הסכמת מהל הפרויקט לתהליך הביצוע המוצע וכל האחריות לכך תחול על  

זה. מתן אישור מהל  הקבלן אשר צריך לסיים את הפרויקט בהתאם לחו 

הפרויקט ללוח הזמים המעודכן לא משחרר את הקבלן מחבותו לתשלום 
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הקסות בגין אי עמידה בלוחות הזמים המקוריים שאושרו על ידי מהל  

  הפרויקט.  

  

  התחייבויות הקבלן לפעולות שוות שאין מדדות לתשלום (רשימה חלקית)  400.0

להשלים או להדגיש את האמור במספר סעיפים מתוך המובא להלן בא להוסיף או   . 1  

  מסמכי המכרז.

את הסעיפים  בוסף לאמור ביתר סעיפי המכרז, התחייבויות הקבלן כוללות בין היתר  . 2  

ושאין עבורן סעיף מפורש הבאים, לגבי פעולות שבאחריות הקבלן ושעל הקבלן לבצע 

רשימה חלקית ( לא תימדדה בפרד לתשלום והן למדידה לתשלום בכתב הכמויות

  ).בלבד

התמורה עבור אספקה וביצוע כל הדרש בהתחייבויות אלו כלולה במחירי היחידות   . 3  

  שבכתב הכמויות ובתמורה שתתקבל עבור העבודות השוות (שכן מדדות לתשלום). 

רשת עבור על הקבלן לכלול בסכום התמורה הכוללת שהגיש בהצעתו את התמורה הד  . 4  

  .כל האמור לעיל ובסעיפים הבאים

לא יוכרו כל טעות ו/או תביעות בגין הקשיים, המגבלות וההוצאות שיושתו על הקבלן   . 5  

  עקב הקשיים המתוארים בסעיפים הבאים:

יום מקבלת צ.ה.ע. המציגה את שיטות  30על הקבלן להציג תכית כוללת תוך   5.1  

מצריכה את . תכית זו  המתוכים על ידו בצורה ברורההביצוע ואופי הביצוע  

  אישור המפקח לפי הביצוע.

ושיטות המפקח לא מסיר את האחריות של הקבלן לאופן התכית ע"י אישור     

  הביצוע. 

  שטחי התארגות ומערך משרדים עבור עצמו ועבור היהול, הבקרה והפיקוח:  5.2  

, הכת והקמת שטחי הקבלן אחראי לאיתור, השכרת שטח  5.2.1    

ההתארגות לכל צרכיו העצמיים כולל עבור מערך בקרת האיכות 

מטעמו וכן, גם מערך משרדים עבור היהול, הבקרה והפיקוח למכרז 

וכחי זה (התמורה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא  

תשולם בפרד). מובהר כי כל העלויות בגין שטחי ההתארגות יהיו על  

  הקבלן (מתן ערבויות, שכירות, ביטוחים וכו'). חשבון 

ההתארגות יובאו  יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי      

תחילה לאישור מהל הפרויקט, המזמין, לרשויות מוסמכות 

וכי אין הדבר מחויב ששטחי ההתארגות שהוצעו  ולמשטרת ישראל

  על ידו יאושרו.

העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח במידה ועם התקדמות       

 ההתארגות, יעשה הדבר על חשבון הקבלן.
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יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י חברת  14תוך   5.2.2

מוריה, ימציא הקבלן למהל הפרויקט את תכית ההתארגות באתר. 

התכית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכי 

שיוע לאתר וממו, חיה, דרכים זמיות, מילוי זמי וחפירות  גישות,  

 זמיות, קודות כיסה לאתר ויציאה ממו ותאורה. 

מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עלולים להיות מפוצלים, בכל קטע   5.2.3

של האתר, שבו מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח 

 מגודר שבו תתבצע העבודה.

הל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכית ההתארגות, מ  5.2.4

 15ובלבד שאם חפץ מהל הפרויקט להעיר על התכית יעשה כן בתוך 

ו/או על   ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכית. על חברת מוריה

מהל הפרויקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימעות ממתן 

 האישור.  

כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגות עם הרשויות ולפעול  מודגש,    5.2.5

 על פי דרישותיהן, ככל שתהייה. 

תארגות עבור מכרז וכחי כלולה במחירי הה יהתמורה עבור שטח  5.2.6

  .היחידות שבכתב הכמות ולא תימדד לתשלום

 הוצאת היתרי חפירה ורישיוות על שמו.   5.3    

תכיות הסדרי תועה זמיים לשלבי הביצוע, תכון  כל הכרוך בתכון ואישור   5.4

דרכי גישה זמיים, תכון חיות זמיות, הסדרי בטיחות וגישות לכלל  

  וביצוע לפי התכון המאושר.  - משתמשי הדרך, כולל לבעלי מוגבלויות

 :מדידות ותיעוד  .55

לצורך ביצוע העבודות, כולל בדיקת ואישור  -ביצוע מדידות וסימון   5.5.1

המדידות שמסרו לקבלן, כולל הכת מדידות לפי, במהלך ולאחר 

ביצוע. המדידות תבוצעה ע"י מודד מוסמך, לפי, במהלך ובסיום 

, כולל מדידה בחתכי רוחב לפי  DIS-ו REGהעבודות, כולל קבצי 

כולל עריכת המדידות בתכיות לפי   שיידרש ע"י מהל הפרויקט,

מודגש בזה כי הקבלן . PLT -ו DWGהוראות מה"פ והפקת קבצי 

דרש לביצוע מדידות תיעוד עבודותיו טרם ביצוען ובמהלך העבודות, 

  בכל אחד משלבי הביצוע, לפי כיסוי העבודות.

ביצוע המדידות בשטח על מת לאפשר עמידה בדרישות החוזה בוגע    5.5.2

דידות והבטחת ההתאמה בין התכיות והמפרטים בהתייחס למ

(הפרויקט בה בתואי קשתי לכל למידות, מפלסים, מיקום במרחב 

וסטיות מותרות בעבודות באלמטי המבים. בין היתר, אורכו וגובהו)  

  :יטופלו הלי ביצוע המדידות בושאים הבאים
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ישראל החדשה  הקמת מערכת קודות קבע קשורות לרשת    5.5.2.1  

  . ממשלתיים BM -ול

  .קביעה מדויקת של מצב קיים לפי תחילת העבודות   5.5.2.2  

מדידות לפי יציקה ולאחריה של אלמטים הדורשים דיוק   5.5.2.3  

קמרוים,  יסודות,  ,ביצוע מירבי כגון: דיפוים כלוסאות

  ו'.וכמהרות, פורטלים, פירים בהיקף החיון 

בייים לקומות, מפלסים תחתוים ומפלסי  יציקות  דידה של  מ  5.5.2.4  

הפרדה מפלסית, מעבר תת קרקעי, רמפות, מפלסי גג עליון, 

  .'אלמטים בולטים וכד פירים, קמרוים, מהרות קישור, 

בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי בעבודות סלילה    5.5.2.5  

למייהן כגון: גבהי בייים ועבי של שכבות מילוי, מצעים,  

  '. חפירה וכו

  . קביעת מידות, שטחים ופחים לצורכי תשלום  5.5.2.6  

ביקורת פימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את   5.5.2.7  

המדידות בשטח בתכיפות של אחת לחצי שה לפחות. 

הביקורת תכלול בין ביתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד  

ביקורת המדידה בתאום וע"פ החיות הבטחת האיכות. דו"ח  

  .מתאים יצורף לדוחות מערכת בקרת האיכות

מודגש בזה כי הקבלן דרש להגיש את מדידות התיעוד של עבודותיו   5.5.3

במהלך העבודות, יחד עם כל חשבון חלקי, כתאי לבדיקת ואישור 

 החשבון.

ביצוע תיעוד מפורט של מצב האתר והמחוברים הצמודים והגובלים   5.5.4

), מקדים, תיעוד שוטף במהלך העבודות ותיעוד בסיומןתיעוד באתר (

ותיעוד מצב צרת היקוז והביוב התת קרקעיים. התיעוד יבוצע  

 בצילומי סטילס וצילומי וידיאו ממוחשבים. כולל עריכה, הדפסה. 

תאום עם כל גורמי התשתית ועם כל הגורמים הדרשים כולל, הזמת מפקחים    5.6

  רשות העתיקות). -ים אחרים (כולל, בין היתר מטעם גורמי התשתיות וגורמ

למשל, בין היתר, תאום פרטי עם אגפי הביטחון, התברואה ושאר   5.6.1

אגפי ומחלקות העיריה לפי הצורך, עם המשטרה, עם המהלות  

השכותיות, עם גורמים שוים לפי הצורך וכו' וסיורים עם כל 

  ם השוים. הציגים, המפקחים מטעם גורמי התשתית והגורמי

האחריות להזמת המפקחים מטעם גורמי התשתית, רשויות וכו'   5.6.2

  מוטלת אך ורק על הקבלן. 
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לא ישולם לקבלן עבור פעילות זו ולא יוכרו תביעות הקבלן לפיצוי בגין   5.6.3

עיכובים הובעים מאי תאום או מעיכוב עקב אי תאום ו/או אי 

  . םרמים שויאו הופעה מאוחרת של מפקחים או גו/הופעה

  תיאום העבודות עם בעלי עין סמוכים.  5.6.4

תשומת לב הקבלן כי בסמוך לעבודות ממוקמים משרדי ממשלה בעלי   5.6.5

רגישות ביטחוית מיוחדת. למשרדים אלו הזכות לבקר את האתרים 

ולבדוק את בעלי המקצוע העובדים בהם, לרבות לעכב אותם לצורך 

  בדיקות אלו.

המשמעויות הלוות לבקרות אלו לרבות עיכובים ועלויות שוות כל   5.6.6

אם תהיה חלות על הקבלן ומכומתות בהצעתו הכספית ובלוחות 

  הזמים של הפרויקט.

לפי המפורט הכת לוחות זמים מפורטים ע"י מומחה להכת לוחות זמים,   5.7

ל עדכון , כולמפרט ליהול לוחות זמים בפרויקט" שצורף לעיל" 10בספח 

ותחזוקה שוטפת של לוחות הזמים, כולל הצגת ומסירת לוחות הזמים 

למזמין וכולל כל השיויים הדרשים לקבלת אישור המזמין ללוחות הזמים 

  המפורטים לביצוע העבודה ובמהלכה. 

הצגת ואישור צוות הפרויקט מטעמו. מודגש למען הסר ספק כי הקבלן יהיה    5.8

ות שהוצג במסגרת המכרז, אלא אם יאשר המזמין חייב לעשות שימוש בצו

   אחרת מראש ובכתב.

  התארגות למוכות לכיסה לעבודה מיד בתום תקופת ההתארגות.  5.9

כולל דיווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה, לרבות ומבלי לפגוע      

בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה  

והמסחר/משרד הכלכלה. באחריות הקבלן לדאוג לדווח למוקד העירייה (טל' 

) ולגורמים וספים כפי שיסוכם עם המזמין על תחילת העבודה וכמו כן על  106

שעות    24במשך    שמו של מהל העבודה שיהיה איש קשר זמין במכשיר סלולארי

  ימים בשבוע.  7ביממה, 

הסדרת (אספקת, התקת, תחזוקת, פיוי) שירותים סיטריים לעובדי הקבלן   5.10

  בסמיכות לכל מקום בו יבוצעו עבודות.  

אספקה ומסירת דוגמאות לבדיקה למהל הפרויקט למשל, בין היתר, של   5.11

דוגמאות של אבן, ריצופים, מעקות, אלמטים של ריהוט רחוב ואלמטים 

  ויקט.וספים המיועדת לשימוש בפר

תיעוד וארגון ספריית מסמכים: הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל   5.12

המסמכים אותם הוא חייב להמציא בהתאם לסעיפי החוזה וכן מסמכים 

  והורתה לו על שמירתם. שהמציאה לו חברת מוריה

שוים   מפגעים/צוות כוות והתערבות לתיקון ליקויי בטיחות ולתיקון פרצים  5.13

  פול מיידי.  הדורשים טי
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הקבלן חייב להעמיד בזמיות מיידית לטיפול במפגעים בפרויקט צוות כוות,   5.14

ימים בשבוע, כל השה, כולל בשבתות ובחגים (של   7שעות ביממה,  24זמין 

הדתות השוות) להתערבות לתיקון ליקויי בטיחות וליקויי חירום דחופים  

  שוים של מפגעים באזור העבודות.

וך צוות הקבלן: הקבלן מתחייב להחות את מהל הביצוע, את האחראי תדר  5.15

לביצוע השלד, את מהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מהלי  

  העבודה למייהם באשר לחובותיהם על פי דין.

העברת חומר הדסי/טכי: הקבלן אחראי להעביר את החומר ההדסי והטכי   5.16

רך ביצוע העבודה לעובדים העוסקים בביצוע העבודה,  הרלווטי שמסר לו לצו

לרבות קבלי המשה מטעמו. כמו כן, מתחייב הקבלן, כי במידה שיורה לו  

מהל הפרויקט יעביר את החומר ההדסי והטכי גם לקבלים אחרים 

  ועובדיהם.  וע"י הרשויות השוות המועסקים באתר ע"י חברת מוריה

 בקרת איכות עצמית  75.1

בפרויקט זה בקרת האיכות היא בקרת איכות עצמית של הקבלן   5.17.1

כמפורט להלן. האחריות לבקרת האיכות, לפעולה תקיה ומתוזמת 

של מערך בקרת האיכות העצמית של הקבלן, להזמת ולתזמון 

מוטלת אך ורק  - המעבדות לבדיקות ולתיקון אי ההתאמות שיתגלו

  על הקבלן. 

יכלול מערך בקרת האיכות את כל התחומים בתקופת ההקמה   5.17.2

  : רבותל ,המפורטים במכרז

  .תחום עבודות בטוים (ביסוס, דיפוים וכו')    5.17.2.1  

  תחום עבודות עפר וכבישים.     5.17.2.2  

  תחום עבודות פלדה, אלומייום, גרות חרש.    5.17.2.3  

חיפוי, תחום עבודות איטום, בידוד, צביעה, טיח,     5.17.2.4  

  ציפויים, שילוט וצביעה. 

  תחום עבודות חשמל ותקשורת.     5.17.2.5  

תחום עבודות אוורור ומיזוג, מעליות, בקרה,     5.17.2.6  

  מחשוב ותפעול. שליטה, 

  ., מערכות תאורה וכו'במפלס הרחוב תחום עבודות      5.17.2.7  

תחום מתקים טכיים שוים, שאי חשמל,     5.17.2.8  

 בקרה,  תקשורת,חשמל, חות הפעלה, גרטורים, לו 

  משאבות מים ביוב

  ומקלטים.  מרחבים מוגים    5.17.2.9  

  תחום בטיחות וגהות.  5.17.2.10  

  תחומי עבודות בהתאם לפירוט המערכות במבה.  5.17.2.11  

"אחראי לביקורת ראשי " בהתאם לדרישות היתר   5.17.2.12  

הרשות  הביה לתקות בתכון והביה בתחום 

  המקומית.
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בקרת האיכות של הפרויקט תבוצע ותוהל באמצעות אחד מהגורמים   5.17.3      

  הבאים: 

חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות אחריות     5.17.3.1        

, מערכות ראשית לביקורת ובקרה בעבודות ביה

  וסלילה. 

לחברה זו יהיה יסיון בהתאם לתאים ביתר מסמכי     5.17.3.2        

החוזה בביצוע עבודות מסוג זה, ותהיה מוסמכת 

  . 9001ISOעפ"י תקן 

מחלקת בקרת איכות פימית של הקבלן בעלת ותק     5.17.3.3        

שים לפחות בתאי שכל העובדים יהיו בעלי   5של 

  .ISO  9001ותהיה מוסמכת    בספחכישורים כמפורט  

ומים  היקף הכוח ההדסי המקצועי בכל אחד מהתח    5.17.3.4        

(צוות בכיר + אשי מקצוע וספים) ייקבע על ידי 

  מהל הבטחת האיכות. 

במידת הצורך, יתוגבר צוות בקרת האיכות בכוח     5.17.3.5        

  אדם וסף בכמות ובתדירות מוגברת. 

הקטת כוח האדם ו/או וכחות בתדירות מוכה יותר     5.17.3.6        

  תותר אך ורק באישור המהל. 

יש לקבל את אישור המהל למיוי של כל אחד מבעלי     5.17.3.7        

התפקידים המוצעים ו/או החלפתם באחרים במהלך 

  הפרוייקט.  

המהל רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאשי הצוות      5.17.3.8        

  ללא צורך בימוק. 

כמו כן, רשאי המהל ו/או מהל הבטחת האיכות     5.17.3.9        

בצוות הבקרה במקרים בהם לדרוש הוספת כוח אדם  

מערכת בקרת האיכות איה מטפלת ביעילות בצרכי 

  הפרויקט. 

הקבלן אחראי להפעיל מערך בקרת איכות עצמית וכן, באמצעות   5.17.4

מערך בקרת איכות מטעמו לבדוק באופן שוטף (לפי פרוגרמה מאושרת 

ע"י המזמין לבקרת האיכות העצמית) מתקים, מערכות וחומרים 

ים להתקה באתר, וכן לבקר, לבדוק, לטר ולתקן ככל שיידרש המיועד

את שיטות העבודה ואת הביצוע באתר שלו ו/או של קבלי משה  

מטעמו, לשם אישורם או פתיחת אי התאמות והליך לתיקום ו/או 

  פסילתם ובייתם מחדש.

תופעל ותבוצע באמצעות בקרת האיכות העצמית בפרויקט תוהל,   5.75.1

, אשר אושרה צוית עצמאית, שאיה קשורה ארגוית לקבלןחברה חי

על ידי המזמין במסגרת המכרז, המתמחה בביצוע בקרת איכות 
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לצורך   בפרויקטים של סלילה ו/או גישור ומבים, עמה יתקשר הקבלן

  למסמך זה. 8הבקרה בפרויקט. א ראו פרוט בספח 

ו ארגון פרד מהמערך מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהי  5.17.6

  של הקבלן העוסק בביצוע של הפרויקט.  

מערך בקרת האיכות של הקבלן יוהל בתוכה ייעודית אשר תבחר ע"י   5.17.7

המזמין. הקבלן יהיה חייב לעבוד ולהטמיע את כל מערך בקרת 

  האיכות שלו בתוכה זו

עלות החומרים עלות הבדיקות תקוזז בהתאם לאמור בחוזה מוריה.   5.17.8      

שלקחו לבדיקות ולבדיקות חוזרות ככל שיידרש תחול על הקבלן ולא 

 תימדד לתשלום.

לא ישולם לקבלן עבור כל פעילות בקרת איכות זו שהתמורה עבורה   5.17.9      

כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות. הקבלן אחראי על הפעלת  

שדה, ציגי יצרן   מערך בקרת האיכות, פעילות הזמת מעבדות, פיקוח

 וכו'.

לא יוכרו תביעות הקבלן לפיצוי בגין עיכובים הובעים מאי תאום או   5.17.10      

מעיכוב עקב אי הופעה או הופעה מאוחרת של ציגי המעבדות או 

גורמים שוים, או מעיכובים בגלל הצורך בתיקון ליקויים ואי 

  ההתאמות עד לסגירתן ואישור העבודה. 

איכות העצמית מצורפת הערה: רשימת מטלות עיקרית לבקרת ה  5.17.11      

מובהר כי המזמין יפעיל מערך הבטחת איכות מטעמו . 8בספח מס' 

  .לבקר את מערך בקרת האיכות של הקבלן

  תשלום אגרות עקירת והעתקת עצים.  .6

  תשלום אגרות פיוי ופזור חומר לסוגיו באתרים מורשים לפי סוג החומר המפוה.  .7

  תשלום לרשות (מיהל) מקרקעי ישראל, לרשויות שוות.   כולל, במידת הצורך, 7.1

הקבלן יישא בכל התשלומים/אגרות היטלים וכו' ככל שיידרשו רשויות שוות  7.2

ו/או שימוש אחר  כגון רשות מקרקעי ישראל ו/או אחרות עבור שימוש זמי

ע"י גריסה בקרקע, ו/או עבור הוצאת חומר/קרקע מהאתר בין בצורה מעובדת  

קרקע שאיו מעובד או מעובד חלקית ואך איו פסולת מחומר פסול /ובין חומר

ו/או חות/שאריות בטון וכו' (כזו המועברת למקום מאושר לשפיכת פסולת 

עודפי חפירה ושעבורה הקבלן יישלם לאתר הפסולת את התשלומים  

  הדרשים). 

ות, איכות הסביבה, גישות התייחסות וביצוע כל הדרש לשמירה על הבטיחות, הגה .8

לרכב ולהולכי רגל כולל לבעלי מוגבלויות וכולל אספקה והתקה של כל הדרש לביצוע 

העבודה בשלמותה כולל כל חומרי ועבודות העזר שאין להם ביטוי פרטי במסמכי 

  המכרז.
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הכת תיק מסירת העבודה (כולל בין היתר הכת תכיות מפורטות לאחר ביצוע) לפי   .9

 המזמין, העירייה. הלי 

תשתיות והמערכות יוגשו מבה החיון, העבור    –תכולת ספרי המתקן ותוכיות העדות   . 10

ספרי מתקן ותוכיות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בפרד את הפרטים 

 :המפורטים להלן

  מתקים ושטחים טכיים, עבודות במפלס הרחוב, ,  מבה החיון על כל קומותיו 10.1

 . וכדומה , בקרהתשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת

קוסטרוקציה, חיפויים חיצויים, גגות, חדרי שלד לרבות  החיון רכיבי כלל 10.2

מדרגות, חיפויים פימיים, חלוות ודלתות כולל אביזרים, תקרות בייים,  

 . םחתכים של פריטים חריגים, תוים טכיירמפות, גגות עליוים, 

, מערכת הארקה, מערכות תאורה לרבות לוחות  , בין היתר,מתקי חשמל כולל 10.3

, מערכות תאורה פימית למייהן לרבות תאורת חירום מפלס עליוןתאורת 

 . וכיו"ב ושלטי מילוט ואזהרה מוארים

  (ספריקלרים) ערכות כיבוי אש אוטומטיות במים , מערכות גילוי אש ועשן 10.4

 . פריצה מערכת גלוי  , ובגז

 .מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור 10.5

  ותברואה. מערכת איסטלציה 10.6

 מערכות מ"מ, מערכות תקשורת ובקרה 10.7

 שליטה ובקרת מבים וחיוים.  תומערכ מערכת כריזה 10.8

מדידה של יציקות מפלסים תחתוים ומפלסי בייים לקומות, מפלסי גג עליון,   10.9

פירים, קמרוים, מהרות קישור, רמפות, הפרדה מפלסית, מעבר תת קרקעי, 

 אלמטים בולטים וכד'.

בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי בעבודות סלילה למייהן כגון: גבהי  10.10

 '.בייים ועבי של שכבות מילוי, מצעים, חפירה וכו

 . קביעת מידות, שטחים ופחים לצורכי תשלום 10.11

בשטח  ביקורת פימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות 10.12

בתכיפות של אחת לחצי שה לפחות. הביקורת תכלול בין ביתר הקמת מתקן 

לבדיקת ציוד המדידה בתאום וע"פ החיות הבטחת האיכות. דו"ח ביקורת 

  .מתאים יצורף לדוחות מערכת בקרת האיכות

חתימה על מסמכים: הקבלן אחראי לחתום, לפי דרישת חברת מוריה, על אישור לפיו   . 11

ות בהתאם לתוכיות ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של ביצע את העבוד

  הקבלן דרשת עליו לפי דין או והג.

 הכולל: מסירת העבודות לגורמים המוסמכים והרלווטיים . 12

(כמפורט בסעיף  התלות בהשלמת תיקי המתקן והמסירה למשתמשי הקצה 12.1

הדרכות והפעלות של  , הגדרת תקופות להרצת ומסירות המערכות, )00.45

 .המערכות כחלק מתהליך מסירתם
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מיסמוך ותיעוד הרצות והפעלת המערכות בחיון שיש להשלימם טרם המסירה  12.2

ולמוסרם בצורה מאורגת, מקוטלגת ומתועדת כך שיתן יהיה להעבירם לגורם 

  המתחזק ומתפעל את החיון. 

 . 18+19ספחים  כמופיע ב אחריות בתקופת הבדק . 13

 

  אתר שפיכה והוצאת חומר מהאתר  500.0

כל עודפי עפר, פסולת, לסוגיהם השוים, תמוין. חומרים מתאימים לפיזור באתר לפי   .1

תפלים   הוראת המהדס הגיאוטכי יפוזרו ויותקו באתר וחומר ופסולת עפר ובין

יסולקו לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה או פיוי מתאימים המאושרים על ידי 

 לאיכות הסביבה, עירית ירושלים והמזמין, בהתאם לסוג החומר המפוה. המשרד 

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמה לו כתוצאה מדרישות תשלום של   .2

גורמים שוים כגון רשות מקרקעי ישראל ואחרים עבור שימוש בקרקע שחפר/חצב 

לאתרי שפיכה ופיוי באתר וכן את כל העלויות הכרוכות בפיוי הפסולת לסוגיה 

 מתאימים ומאושרים, לרבות העמידה בדרישות עיריית ירושלים בושאים אלו. 

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמה לו בגין ה"ל (לרבות אגרות,  .3

היטלים, תשלומים וכו'), בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של 

 .יותהסעיפים השוים בכתב הכמו

לאתר פסולות ו/או לאתר סילוק עודפי  להגיש אישורי השפיכהעל הקבלן  .4

 .עם הגשת כל חשבוןחציבות, הריסות, בהתאם לחומר שהוצא מהאתר, /החפירות

ע על ידי מופים, מעליות זמיות וכלים וצכל ושא העלאת והורדת חומר חצוב/חפור יב .5

שבוו וכולל במחירי היחידה מתאימים לתאי השטח. הכול באחריות הקבלן ועל ח

 השוים. 

כל העודפים והפסולת ה"ל (כולל פסולת אסבסט צמט וחומרים רעילים) יסולקו ע"י  .6

הקבלן ועל חשבוו אל מחוץ לאתר העבודה לאתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה 

 ובהתאם להלים שקבע המשרד לאיכות הסביבה. 

 ע"י הקבלן ועל חשבוו אל מחוץ לאתר העבודה. כל העודפים והפסולת ה"ל יסולקו  .7

בהתאם החצוב /באחריות הקבלן ועל חשבוו לבצע פיוי שוטף של החומר החפור .8

 להחיות המפקח.

 

  עבודות לילה  600.0

 ללא כל תוספת או שיוי במחירי היחידה.  עבודות לילה תבוצעה .1

 מוגבלים לביצוע העבודה בשעות היום.מובהר בזאת כי, ככלל, תאי הרישיון וההיתרים   .2

 העבודות תבוצעה בקטעי עבודה איטסיביים ככל היתן, בעבודת יום.  .3
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במקרים מיוחדים בלבד בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות בטיחות  .4

מיוחדות, להפרעות לתועה ו/או למרקם החיים וכו', או כדי לקדם עבודות, לעמוד 

 אי בלוחות הזמים וכו', יוכל הקבלן לבקש לבצע העבודות בעבודת לילה וזאת בת

שיקבל את כל האישורים לכך מהגורמים הרלווטיים לרבות המחלקה לאיכות הסביבה 

בעירית ירושלים מצ"ב ספח איכות הסביבה לשלב ההקמה המהווה חלק מהיתר הביה 

ות בספח ולדאוג לקבלת המאושר לקטע זה. על הקבלן לפעול בהתאם להחיות המפורט

 ההיתר הדרש לצורך ביצוע עבודות לילה.  

במידה ותתבצעה עבודות לילה (כפוף לאישור הגורמים המאשרים), על הקבלן לדאוג  .5

 שההפרעה למרקם החיים בכל קטע עבודה תהיה המיימאלית האפשרית. 

כן ולארגן את המזמין איו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לת .6

ביצוע העבודות לעמידה בלוח הזמים, גם אם לא ייתו היתרים ורישיוות לעבודות 

 .לילה, ע"י תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום

והקבלן יצטרך   ואופי הפעילות  עבודות לילה במידה ותאושרה, תהייה מוגבלות בשעות  .7

 לבצע העבודות בשלבים. 

לבצע העבודות בעבודות לילה, יהיה על הקבלן לתכן ולבצע במידה ולא יאושר לקבלן  .8

העבודות בשיטות שימזערו ההפרעות לציבור ושלא יהיה בהם שום שמץ של סיכון 

 בטיחותי. 

מהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות  .9

או המשטרה, הדבקת בשטח, החיות המזמין, העירייה, גורמים מדטוריים שוים ו/

פיגור בביצוע, מזעור הפרעות למבים סמוכים, מבי ציבור, בתי מגורים, מבי שירותים 

שוים כגון גי ילדים ואחרים) וכו', והקבלן יהיה חייב לפעול לפי הוראות מהל  

 הפרויקט כאמור.

 ולתאורהלביצוע עבודות לילה על הקבלן להתארגן להתקת אמצעי בטיחות מאושרים  . 10

 .זמית על חשבוו

במקום שטרם יתן היה להקים מערכת תאורה זמית או במקום שאיו מכוסה בתאורה  . 11

הזמית, ידאג הקבלן לספק על חשבוו מערכת תאורה יידת המספקת את צרכי 

 העבודה והבטיחות ותאושר ע"י מהל הפרויקט.

עבור סעיפי כתב  התשלום עבור תגבור צוותים ועבודות לילה כלולים בתמורה הכוללת . 12

 .הכמויות, לא יימדד לתשלום בפרד ולא ישולם שום פיצוי עבור עבודות אלו

  

  עבודה במס' מקטעי עבודה במקביל, במספר צוותים, במשמרות  700.0

על הקבלן לקחת בחשבון כי לשם עמידה בלוח הזמים הדרש לביצוע העבודות, יהיה   .1

בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל, לעבודה במספר עליו לתכן ולארגן את עבודתו 

 צוותים ולעבודה במשמרות, ככל שיידרש לעמידה בלו"ז.
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הקבלן מחויב ליכולת התארגות וביצוע עם מספר צוותים וציוד ככל שיידרש, כך שיוכל  .2

 לבצע עבודה בהיקף מלא לעמידה בלוח הזמים המתוכן.

 ל כל תכולתה, לכל רוחב תחום העבודה,הקבלן מחויב לביצוע העבודה בשלמותה, ע .3

 בו זמית ובמקביל.  -במקטעי עבודה פרדים ככל שיידרש 

מודגש בזה כי עמידה בלוח הזמים של גמר כל העבודות במועדן כולל מסירות הם  .4

מרכיב בסיסי והכרחי בעבודה ועל הקבלן להיערך בהתאם לעמידה בלוחות הזמים 

הר כי ביצוע הפרויקט כולל עבודה בכל שעות עבודה ולביצוע איכותי של העבודה. מוב

ביממה ככל שידרשו, דהייו: משמרות יום ו/או לילה ככל שיידרשו, בכפוף לקבלת 

האישורים המתאימים. על כן, הקבלן יידרש לבחון את מכסת השעות האפשרית ולתכן 

 ולארגן עבודתו לעמידה בלו"ז הדרש במגבלות ה"ל. 

זמים לא ישתה אם תוטלה על הקבלן מגבלות הקשורות לימי מובהר בזה כי לוח ה .5

העבודה, שעות העבודה, לעבודות לילה, לצורך להפסיק עבודות בשל אירועים עירויים 

או בשל החיות המשטרה או העיריה או גורמי חירום ובטחון אחרים או בשל אילוצים  

ת הצורך בעבודה במספר חיצויים אחרים. על הקבלן לקחת בחשבון בתכון העבודה א

 צוותים ותגבורם לפי הצורך, לעמידה בלוח הזמים. 

הקבלן הוא האחראי לתזמון עבודותיו השוות ולתכון שלבי עבודתו אחרי בדיקה  .6

 מפורטת ומעמיקה של השטח מבחית "סוף מעשה במחשבה תחילה". 

הלי עבודה עבור כל הקשיים ה"ל (כולל בין היתר למשל גם ציוות בכל משמרת של מ .7

מאושרים, ממוה בטיחות, אחראי בטיחות וכל הלוגיסטיקה, הצוות והציוד 

הדרשים) לא תשולם תוספת ועבודות במקביל ובמשמרות לא תימדדה לתשלום 

בפרד. התמורה עבור ההתארגות המיוחדת ה"ל צריכה להילקח בחשבון בהצעה 

 .ולהיכלל במחירי היחידות שבכתב הכמויות

 

  בודות בשטחים מוגבליםע  800.0

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותאי העבודה, העבודה תתבצע   .1

 בשטחים מוגבלים. 

 על הקבלן לתכן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמים הדרש.  .2

, ביצוע עבודות התשלום עבור ארגון ותכון העבודה ועבודה בשטחים מוגבלים .3

על כל האילוצים והמשמעויות הכרוכים בכך כלול בתמורה שיפועים בקשתות ו

הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא ייתן בשל כך שום פיצוי ועבודה בשטחים 

 .מוגבלים לא תימדד לתשלום בפרד

  

  עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן בזמן הביצוע  900.0

שיתבצעו בהתאם ללוח הזמים המאושר, על הקבלן לתכן, לארגן ולתאם עבודותיו, כך   .1

ורכבי שירות וחירום ומעברים להולכי רגל   תוך כדי כך שהקבלן מאפשר תועת כלי רכב
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ולבעלי מוגבלויות וכן יאפשר גם ביצוע עבודת קבלים אחרים וגורמי תשתית אחרים 

  . באותו תא שטח במקביל לעבודת הקבלן

כגון פירוק ת לעבודה בשל סיבות שוות, מובהר בזה לקבלן כי במידה ותהייה מגבלו .2

והעברת שערי הכיסה לאתר, לרבות הדרכים המובילות אליו, כמו כן במסגרת הסדרי 

למשל בין היתר בגלל תשתיות שוות בין שהיו ידועות , התועה המבוצעים ע"י אחרים

ומסומות בתכיות ובין שלא, בשל עיכובים בהעתקת התשתיות ע"י גורמי תשתיות, 

בשל עבודות מורשות של קבלים אחרים, בשל אילוצים במתן אישורים ע"י הגורמים 

רשויות   המורשים, בשל אילוצים הובעים מתאומים עם העיריה, המשטרה, התושבים,

שוות, גורמי תשתיות שוים, או מסיבות שוות, יהיה על הקבלן להתחשב במגבלות 

  באזורי התשתיות. בקטעים לא רצופים ובהפסקותאלו ולבצע את עבודתו 

בהסדרי התועה   על הקבלן לקחת בחשבון את מגבלות התועה והשיויים שיחולו  .3

ל תועות כלי הרכב והציוד המכי ושישפיעו על מורכבות הגישות, התועה כולל גם ע

והשיוע העצמי של הקבלן ושלוחיו ועל ביצוע העבודות של הקבלן עקב העבודה 

  באזורים מוגבלים וכו'. 

כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון את העובדה שביצוע העבודות יהיה כפוף למגבלות ככל  .4

אבק וכו' ושאי שידרשו לעמידה בתקים ו/או בדרישות המזמין בושאי מטרדי רעש, 

  איכות הסביבה. 

בשל הגבלות, הפרעות והפסקות כאלו ובשל עבודה בקטעים ולא ברצף, לא תשולם  .5

תוספת ולא ייתן בשל כך שום פיצוי פרד ורואים הקבלן כמי שכלל את התמורה עבור 

מגבלות בעבודה לא רצופה ובקטעים, ככלולה במחירי היחידות שקב שבכתב 

 .הכמויות

  

  ה מפי שיטפוות, זקי זרימת מים, זקי הצפותהג  .1000

הקבלן כי עליו לקוט בכל האמצעים להבטחת זרימה חופשית  מופית תשומת לב של .1

בכל הערוצים ותעלות היקוז, לרבות ביצוע יקוז זמי, ציורות בטון עם כסוי מעל  

עבודותיו לרבות קבלת וכל שיידרש לביצוע הגה זמית על  בדרכי גישה זמיות,

האישורים מהרשויות, פרוק והחזרת המצב לקדמותו. כל ה"ל יהיה על חשבון הקבלן,  

    ולא ישולם בפרד. 

כמו כן, עליו לדאוג לקז את תחתית החפירה המבוצעת על ידו לרבות שאיבת מים  .2

 במידת הצורך.

יוצפו ולא יפגעו במי גשמים על הקבלן לדאוג להגן על עבודותיו כך ששטחי העבודה לא  .3

ו/או במים, ביוב, דלוחים או וזלים אחרים שמקורם בצרת פגומה או פגועה או ממקור 

 כלשהו אחר. 

כמו כן אחראי הקבלן לכך שלא ייגרמו עקב עבודותיו, זקים לצד ג', לדרכים, וכסים  .4

 קיימים.
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חסימה, תעלות הגה לצורך זה יבצע הקבלן על חשבוו עבודות הגה והסדרה, סוללות  .5

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפי הצפה   -והטיה, בורות, עבודות שאיבה, וכיו"ב 

 בכל עוות השה וכן כדי לא לגרום להצפות וזקים לגורמים אחרים. 

תכון החפירות והתעלות, כולל כל ההגות הדרשות, ביצועם והפעלת משאבות וכל  .6

פגיעה באזורי העבודה, בדרכים וכסים קיימים ובוחות אשר יידרש למיעת שיטפוות ו

 הציבור, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוו.  

ייתכן ובמהלך חפירה/חציבת המבים יתגלו  -הערה כללית לביצוע החפירות/חציבות  .7

משאבת חירום וספת) ויפעל על פי  מים במקרה זה ידאג הקבלן לשאיבת המים (כולל

  קע. החיות המתכן ויועץ הקר

 . ן הקבלן, ולא יימדד בפרד לתשלוםבצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבו .8

 

 עבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שוות, תכון תאום ואישורים  .1100

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שוות והוצאות תכון שיחולו על    

 הקבלן ועל חשבוו. 

מסוימים דרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכון מפורט, תיאום, אישור בושאים  .1

וביצוע של עבודות או פריטים שוים העשויים להידרש לביצוע העבודה, ושיש צורך 

ידי מתכים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שוות, עבודות עזר או -לתכם על

 כעבודות משלימות לעבודות העיקריות. 

בור עבודות אלו לא תשולם בפרד, אלא רק לפי הסעיפים המפורשים בכתב התמורה ע .2

הכמויות (אם וככל שישו סעיף תשלום ברור בכתב הכמויות) והתשלום עבור עבודות 

אלו אם לא פורטו בכתב הכמויות, כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן 

 בהצעתו.

אר סעיפי המכרז, מובהר בזה כי בין מבלי לפגוע בכלליות האמור ובוסף לאמור בש .3

 היתר מדובר, בעבודות הבאות:

: הקבלן אחראי לתכון, אישור דיפוים ותימוכים לצרכי החפירות/חציבות 3.1

וביצוע תמיכות זמיות ככל שיידרש, לאלמטי מבה או לקרקע, לשם ביצוע  

-יד ציורות ומערכות תת-יד כבישים ו/או על-מחפורות (בורות, תעלות) על

 קרקעיות ו/או על יד עמודים שוים ו/או על יד מבים או חלקי מבים שוים. 

: הקבלן אחראי לתכון, אישור וביצוע  מערכי פלטות וקורות גישור זמיות 3.2

למערכי פלטות וקורות פלדה ו/או פלטות וקורת פלדה ו/או בטון מזוין, כולל  

י של בורות, תעלות ולגישור זמי שיאפשר מעבר כלל  מעקות, עבור כיסוי זמ

משתמשי הדרך מעל החפירים. הקבלן אחראי לתכון, אישור ולאופן התקת 

מערכי הגישור הזמי ולשיועם לפי הצורך. הקבלן אחראי לתכון, אישור 

וביצוע מערכי הגישור כך שיתאימו לעומסים והכוחות הדימיים שיופעלו  

 עליהם ע"י כלי הרכב.
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3.3 SHOP DRAWINGS יות עבודה : הקבלןת תכון מפורט והכאחראי לתכ

) לאופן התקתם המדויק של כל אלמטי SHOP DRAWINGSמדויקות (

 הפרויקט. 

: הקבלן אחראי לתכון תערובות הבטון. לא תשולם לקבלן  תכן תערובות בטון 3.4

 תוספת עבור הוספת מוספים איזה שהם לבטון, זרזים, מעכבים וכו'. 

חראי לתכון, אישור ולביצוע פיגומים, תמיכות, : הקבלן אפיגומים, תמיכות 3.5

תביות לכל האלמטים היצוקים באתר, ולכל העבודות ומתקי עזר /טפסות

 שוים. 

: יטור ופעולות מתקות למיעת מפגעי רעש, אבק, רעידות, זיהום הסביבה 3.6

הקבלן אחראי לתכון, לאישור ולביצוע היטור אחר עצמות הרעש שמחוללת  

עקב שוטף אחר התוצאות ולתכון, אישור וביצוע כל הכרוך ביישום עבודתו, למ

הפעולות המתקות ככל שיידרשו לעמידה בחוקים, בדרישות התקים 

הוגעים לשמירה על איכות הסביבה (היבטי מיעת מפגעי רעש מעבר   והתקות

לתחום המורשה ומיעה כ"ל של מפגעי רעש מעבר למשכי הזמן המורשים, 

עי אבק, מיעת מפגעים מזיהום מוזלים (סולר, ביוב, וזלים מיעת מפג

 מזהמים אחרים), מיעת זיהום אויר (מאבק, מגזי פליטה מהציוד).  

: הקבלן אחראי לתכון, לאישור מיעת מפגעים למבים (שקיעות, רעידות) 3.7

ולביצוע היטור אחר השקיעות והרעידות בבייים הצמודים ו/או סמוכים 

תכון, אישור וביצוע כל הדרש למיעת שקיעות ורעידות  ועל דהלאזור העבו

 בעצמות העלולות לגרום זק למבים. 

: הקבלן אחראי לתכון עבודה והתארגות לביצוע עבודות לילה  עבודות לילה  3.8

בכבישים כגון: ביצוע תשתיות, חציות, עבודות עפר, עבודות מבה, עבודות 

זמיים (אספלט קר, אספלט חם), קרצוף, , אספלטים CLSMריצוף, בטוים, 

 ריבוד, צביעה והקמת מתקים סמוך למיסעה וכו' כמפורט במפרט המיוחד. 

בקבלת אישור שלבי השלמות התכון מול  קבלן דרש ההשלמת תכון:  3.9

הפיקוח, המתכים והרשויות הרלווטיות כולל הוצאת היתרי ביצוע בהתאם 

 . הדרשת בהשגתם, אשר יכללו בתקופת הביצוע ומשך הזמן הכרוך והתמורה 

כ"ל גם לגבי חלופות ביצוע שהקבלן מעויין להציע במקום תכון קיים לביצוע        

אחד מאלמטי/ מרכיבי הפרויקט (לדוגמא: שיוי שיטת קירות הדיפון והעיגון,  

  שיטות ביצוע תקרות החיון וכו').

לגבי עבודות תכון, כל הכרוך כל ההוצאות הכרוכות בכל המתואר לעיל  3.10

בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע של כל עבודות העזר ה"ל 

 .כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בפרד
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   עבודות יומיות (רג'י)  200.1

 כללי  .1

פרק זה ועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא יתן לצפותן מראש  1.1

ושאין יתות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר מהל הפרויקט החליט לא 

לקבוע עבורן מחיר לעבודה וספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר  

 לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. 

ביומן  מוקדמת בכתב של מהל הפרויקט ביצוע עבודות אלו מותה בהוראה 1.2

 ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.  העבודה

שיטת העבודה תקבע ע"י מהל הפרויקט אולם האחריות ליהול העבודה חלה   1.3

 על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.  

פריטי התשלום יהיו על פי במידה וידרוש מהל הפרויקט ביצוע עבודות ברג'י,   1.4

 .15% דקל בהחה שלמחירון 

התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה (בין לאשים ובין לציוד לפי העיין)   1.5

 -התשלום הוא עבור שעות עבודה בפועל של הכלים והצוותים באתר העבודה 

ע"י הקבלן   המחירים כוללים את מחירי וזמי הסעת הכלים ויהול העבודה

 ולא ישולם על כך בפרד.

לקבלן ע"י מה"פ או המפקח בכל הקשור לביצוע עבודות  ייתוהחיות בכתב  1.6

רג'י ותהליך הרישום (קבלן) והאישור (פיקוח) שלהם ביומי העבודה   -יומיות

בסוף כל יום עבודה, תוך פירוט מלא של תשומות כ"א והציוד שכלל באותו 

 ."יום העבודה לביצוע אותה עבודה ספציפית

פירוט שעות כ"א וכלים יימסר ע"י הקבלן כמו כן, ריכוז יומי עבודה עם       

לפיקוח כחלק ממסמכי החשבוות החלקים והחשבון הסופי, בצירוף דפי היומן 

הרלווטיים בהם פירוט העבודות שבוצעו (כ"א וכלים) ואישור הפיקוח ע"ג דפי 

ריכוז יומי עבודה עם פירוט שעות כ"א "-יומי העבודה, לפי יסוח אפשרי

הקבלן לפיקוח כחלק ממסמכי החשבוות החלקים והחשבון    וכלים יימסר ע"י

הסופי, בצירוף דפי היומן הרלווטיים בהם פירוט העבודות שבוצעו (כ"א 

  וכלים) ואישור הפיקוח ע"ג דפי יומי העבודה. 

במקרה ומהל הפרויקט יורה בכתב לקבלן לבצע עבודות שהתשלום עבורן  1.7

ודה. ש"ע עב  9ודה", המחיר יהיה עבור  יהיה ברג'י ויחידת המדידה היא "יום עב

כלי ו/או פועל (מקצועי/בלתי מקצועי)  ש"ע 9-במקרה של זמן עבודה פחות מ

 ישולם חלק יחסי ממחיר היחידה. 

במידה ומהל הפרויקט יורה על הפעלת הקבלן ברג'י בסעיפים שאים כללים   1.8

ל חברת מור בחוזה הקבלים ש בכתב הכמויות, מחיר היחידה יהיו בהתאם לא

 . מוריה

 .לא תיתן תוספת בגין קבלן משהבעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י  1.9
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המחיר כולל גם הובלה, שיוע של הציוד וחומרי העזר, יהול עבודה, מפעילים  1.10

ואת כל חומרי העזר כגון: דלק, שמים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין 

אם המחירון הרלווטי מציין מחירים  של העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת  

 פרדים לפריטים אלה. 

אם ראה למהל הפרויקט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו  1.11

אים יעילים בהתאם לדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה  

והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבוו, וכל ההוצאות הובעות מהחלפה זו  

 יחולו על הקבלן. 

 חלוקה לסוגים .2

 החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האשים.  2.1

מהל הפרויקט יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שיתן לכל אדם שיועסק  2.2

 בעבודה ה"ל. 

החלטת מהל הפרויקט תיתן לאחר שהמהדס המוסמך מטעם הקבלן יגיש לו  2.3

 כאמור ואת הסיווגים המוצעים על ידו. רשימה של האשים המועסקים ברג'י 

  

  בטיחות וגהות  300.1

  כללי   . 1  

התמורה עבור כל הדרש לאספקה, התקה וביצוע כל העבודות והפעילויות   1.1    

המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה  

ולא תימדד ולא תשולם בפרד   בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויות

  אלא רק לפי סעיף מפורש של כתב הכמויות המגדיר את הפעולות.

במסמך זה כלל ספח בטיחות של חברת מוריה. כל ההוראות  12בספח מס'   1.2

וההחיות כאמור בספח הבטיחות יחד עם האמור להלן ובשאר מסמכי 

ור במסמכים, המסמך מחייבות את הקבלן. במקרה של סתירה בין האמ

 מחייבת ההחיה המחמירה. 

תחום אחריות הקבלן לבטיחות הוא על כל אזור העבודה כגבולות המוגדרים   1.3

בתכיות ובמסמכי המכרז, מ"פסאד" ל"פאסד", כלומר מצד אחד של הרחוב  

(מקיר או גדר החלקה הגובלת) עד הצד השי של הרחוב (מקיר או גדר החלקה  

מ' וספים לכל צד מעבר   50אחריות של הקבלן כולל גם  הגובלת). בוסף, אזור ה

יות. ים לגבולות העבודה המסומבתכ  

 :בטיחות בעבודה בקרבת תועה והולכי רגל  . 2

תשומת לב הקבלן מופית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים    2.1

 קיימים בהם התועה רבה. 
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בין היתר  יםתשומת לב הקבלן מופית לעובדה כי כבישי אתר העבודה משמש  2.2

גם צירי תועה לרכבי הצלה וחירום וכי על הקבלן לאפשר בכל עת מעבר רכבי 

 לי רכב שירות וחירום.החירום ה"ל ומעבר כלי רכב כולל כ

על הקבלן לקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מת לשמור על שלומם של   2.3

משתמשי הדרך, כלי הרכב והולכי הרגל לרבות בעלי מוגבלויות ולרבות כל 

משתמשי הדרך הקבועים והזמיים והמבקרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע 

תועה המתהלת בכבישים ה"ל ובאתר שלא לצורך לתועת הולכי הרגל ו/או ל

 העבודות, בכפוף להסדרי התועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו,    2.4

 שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואשיו הוא. 

 הסדרי תועה ובטיחות .3

  מן ביצוע יבוצעו על ידי קבלן אחר. הסדרי תועה לז

פרק זה יפרט את הערכות הקבלן להסדרי תועה ובטיחות זמיים, דרכי גישה ועבודות 

 , לידיעת הקבלן גם אם הם מבוצעים על ידי אחרים.שוות להסדרים לשלבי הביצוע

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לתכון, תאום, אישור וביצוע הסדרי התועה    3.1    

והבטיחות לשלבי הביצוע, כולל כל העבודות הלוות הדרשות, ככל שיידרש 

  לביצוע העבודה. 

הקבלן, באמצעות מהדס תועה מטעמו, שיופעל על חשבון הקבלן, ע"י הקבלן   3.2    

  ובאחריות הקבלן, לתכן ולאשר את הסדרי התועה הדרושים לעבודה. 

שיופעל על חשבון הקבלן, ע"י הקבלן, באמצעות מהדס בטיחות מטעמו,   3.3    

הקבלן ובאחריות הקבלן, יתכן ויאשר את הסדרי והלי הבטיחות הדרושים  

  לעבודה.  

מטעמו, שיופעלו על  -הקבלן באמצעות מהדסים מורשים במקצועות השוים   3.4  

חשבון הקבלן ובאחריות הקבלן, יתכן, יאשר ויבצע את כל העבודות הלוות 

העבודות, כגון דרכים זמיות, שיוי מדרכות, איי הדרושות לצורך ביצוע 

למיסעות, שיויי מיסעות למדרכות, איי תועה וכו',  תועה, אזורים שוים

פירוקים והתאמות זמיות, עבודות שוות הדרושות להעברת משתמשי הדרך, 

  תאורה זמית, תכון טפסות ותימוכים זמיים וכו'. 

ת והצבת שילוט ותמרור זמי הדרש כ"ל, וכל  תכון, אישור וביצוע אספק  3.5  

אמצעי הבטיחות בהתאם לתוכיות המאושרות, בעת הביצוע וביצוע כל  

והבטיחות לשלבי הביצוע,   העבודות הוספות הדרשות לצורך הסדרי התועה

  תיעשה ע"י הקבלן. 

העבודה תבוצע על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להחיות המעודכות   3.6  

  ת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירויות. להצב
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הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרויים אשר ייתו ע"י משטרת ישראל   3.7  

ועיריית ירושלים לפי תחילת ביצוע העבודה לתכיות שיציג הקבלן לאישור  

רות הגורמים, יכולים לחול שיויים כתוצאה מבעיות תועה ומסיבות אח

כלשהן, לפי תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה, ועל כן הוא יידרש מעת לעת 

  בהתאמה.  - ים בתכיות ובאופן יישומן בשטחלתכן, לאשר ולבצע עדכו

למכרז מצורפות תכיות (טיוטה) רעיויות המציגות הסדרי תועה עקרויים   3.8  

זמין העבודה אך לשלבי הביצוע. תכיות אלו אין מחייבות את הקבלן או מ

  הוא רשאי לעשות בהן שימוש.

תכיות הסדרי התועה הזמיים לביצוע יוכו ע"י הקבלן בעזרת מהדס תועה    3.9  

מטעם הקבלן שיופעל ע"י הקבלן ובאחריותו, תוך תאום עם הרשויות,  

המשטרה, ציגי התושבים, מהל הפרויקט, ויוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת 

  ת הרשויות המוסמכות.רישיון עבודה מא

התכיות יעודכו מעת לעת ע"י מהדס התועה מטעם הקבלן ובהחיית הקבלן,    3.10  

  לפי דרישות המשטרה ו/או הרשויות המוסמכות ו/או המהל. 

הקבלן יבדוק, יעדכן, ישה במידת הצורך (בכפוף להחיות ולסיכומים עם   3.11  

התועה לשלבי הביצוע   הגורמים המאשרים) וישלים את תכיות הסדרי

  לפרטיהם ובלבד שתכיות אלו יאושרו ע"י כל הגורמים הדרשים וע"י המזמין. 

אביזרי בטיחות והתקי בטיחות, אזי סוגי הציוד, אביזרי התועה והתקי   3.12  

הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכית המאושרת על ידי 

י תועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה משרדית לבחית התק-ןהועדה הבי 

משרדית ביחס לסוג זה -המעודכת. ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבין

של אביזרים והתקים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקים שקיבלו את 

  האישור האמור.

עבודות הסדרי התועה והבטיחות הזמיים כוללים בין השאר אספקה,   3.13  

התקה, שיוע והעברתם לכל מקום ובכל כמות בשלבי העבודה השוים  

ותחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התועה לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב 

  שעות ביממה, וכולל בין היתר:  24של ביצוע העבודות, 

מ' בגדרות  2.0גידור בסטדרט לפי דרישות המפרט העירוי בגובה   3.13.1      

תעשייתיות כדוגמת גדרות "יהודה", "אאוטדור" ו/או שווה ערך, כולל  

 גם גידור בטיחות ככל שיידרש, גדרות רשת, גדרות איסקורית, גדרות

ומחיצות הפרדה בין מתחמי העבודה, בין אזורי מיסעה, בין מעברי 

הולכי הרגל, כולל שלטי זהירות והכווה ע"ג הגדרות. (במקרה של 

  ש, כאמור גדר איסכורית כ"ל). ביצוע שילוט תדר

  מעקות הבטיחות לסוגיהם השוים.   3.13.2      

  מעברים בטוחים להולכי רגל.   3.13.3      
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גשרוים להולכי רגל (הכוללים פלטות, מעקות ומסעדי יד בכיסות   3.13.4      

  לבתים ולעסקים, לאורך הרחובות ובכל מקום שיידרש). 

פלדה ו/או מקורות פלדה, פלטות בטון גשרוים מריילסים, פלטות   3.13.5      

  מזוין ומעקות למעבר רכב והולכי רגל. 

השילוט, התמרור, אביזרי והתקי הבטיחות השוים בכלל זה שילוט   3.13.6      

הכווה/הוריה/אזהרה להולכי רגל עפ"י דרישת יועץ הבטיחות ו/או 

  מהל הפרויקט.

+) 10%תמרורים וספים (בוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן   3.13.7      

להחלפת התמרורים שבשימוש או שיידרש בוסף. בוסף ל"ל על 

הקבלן להציב על חשבוו מכווי תועה, דגלי אזהרה ומכשירי קשר 

  בהתאם לדרישת מהל הפרויקט ו/או המפקח.  

פי תכית הסדרי התועה  כל עבודות הצביעה והמחיקה כדרש על  3.13.8      

פי דרישת הרשויות הסדרי התועה בעבודות  הזמיים ו/או על

  בכבישים. 

  עגלות חץ תקיות (ביום ובלילה), לוח ייד מהבהב.   3.13.9      

  צוותי אבטחה ככל שיידרש.   3.13.10      

  צביעה והעלמות צבע זמיים כולל חספוס.  3.13.11      

התקת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות   3.13.12      

  ה. וכדומ

הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התועה והבטיחות לכל אורך תקופת   3.14    

  הביצוע ייעשו על ידי הקבלן, על חשבוו ובאחריותו. 

לא תשולם תוספת מכל סוג שהיא עבור עבודות תכון וביצוע הסדרי תועה    3.15    

ור לשלבי ביצוע אלה או עבור שיויים בהסדרי התועה לשלבי הביצוע, או עב

  התארכות משך הביצוע.  

במידת הצורך, על הקבלן להאיר באמצעות תאורה יידת את שטח העבודה    3.16    

באופן שלא יגרום לסוור ההגים באזור אתר העבודה. תאורה זמית תתוכן 

במקרים הבאים: באזורים מיוחדים כגון: צמתים, באתרי עבודה בהם קיימת 

שהיא במהלך העבודות. יש להתייחס תאורה קבועה המופסקת מאיזו סיבה 

לתאורה הזמית כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפיו לפי הצורך 

  על ידי התקת מעקות בטיחות זמיים על פי ההחיות. 

על הקבלן להבטיח תקיותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקי הבטיחות   3.17    

ציוד ואביזרים שלא יותקו  להכוות התועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי

כדרש במפרט ובהחיות מהל הפרויקט, (כדוגמת פס מהבהב שאיו פועל  

כדרש, מעקה בטיחות פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן בהתאם ללוח  

  עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום.  היכויים שיורה המהל
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התועה האחראי לתכון   המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהדס  3.18    

הסדרי התועה הזמיים ואישורו כי המותקן בשטח תואם את תכיותיו 

ואישורי הרשויות. היה והמותקן לא קיבל את אישור המתכן רשאי המזמין 

להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר (בסעיף זה: "הקבלן האחר") על חשבון  

  הקבלן כולל כל התקורות הלוות. 

החלטה בושא זה תהיה ע"י מהל הפרויקט, ללא כל זכות ערעור של   3.18.1      

    הקבלן.

התשלום לקבלן האחר (שיופעל לצורך התשלום בלבד כקבלן משה של   3.18.2      

הקבלן) לפי סכום התמורה כפי שסוכם בין המזמין והקבלן האחר  

  יקוזז מחשבוות שוטפים של הקבלן. 

יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו למען הסר הספק    3.18.3      

  .לכל ושא הסדרי התועה והבטיחות הכוללת של הקבלן

מהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו    3.19    

העבודה עשית שלא בהתאם לתאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל,  

  וע עם הרשויות המוסמכות.או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצ

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התועה לדרכים   3.20    

ייעשה הדבר עפ"י תכית מאושרת ובוכחות מהל הפרויקט,  -עוקפות 

  והמתכן. 

 הכוות התועה, שוטרים בשכר, פקחים/סדרים בשכר .4

יה ו/או מהל הפרויקט, הכוות היה ודרשה עפ"י דרישות המשטרה ו/או העירי  4.1    

התועה ע"י שוטרים בשכר ו/או פקחים/סדרים בשכר ו/או דרשה וכחות 

סדרים לצורך ביצוע העבודות, על הקבלן לדאוג לוכחותם /פקחים/שוטרים

  סדרים./פקחים/ של השוטרים

עבודה זו תשולם ישירות  -דרשה הפעלת שוטרים או פקחים/סדרים בשכר   4.2    

טרת ישראל ע"י המזמין, אולם האחריות לתיאום והזמת השוטרים  למש

והפקחים/סדרים חלה על הקבלן. הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, 

  תקורה או תשלום וסף בשל כך.

על הקבלן להציב, על חשבוו, מכווי תועה עם שילוט, דגלי אזהרה ומכשירי   4.3  

ת ואביזרים וכל הדרש לפעולתם  קשר תקיים בכלל זה אמצעי טעיה/סוללו

התקיה של המכשירים בכל מהלך העבודות, בהתאם לדרישת מהל הפרויקט 

ו/או המפקח או כעזרה לעבודתם של השוטרים/מפקחים/סדרים בשכר, בכל 

  מקרה שיידרש.

היה ותוכה עבודה בה דרשת הפעלת שוטרים/פקחים/סדרים, ומסיבה   4.4  

פקחים/סדרים ולא יתן היה לבצע העבודה, לא  כלשהי לא הגיעו שוטרים/

ישולם לקבלן פיצוי כלשהו או תשלום בטלה וכו', מאחר והאחריות לתאום 

  סדרים חלה על הקבלן. / פקחים/והזמת השוטרים
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בתאום עם –הקבלן ימלא את כל הוראות המשטרה, העירייה וכל גוף מוסמך   4.5  

דלת שטחי העבודה, הגבלת ימי מהל הפרויקט כולל הוראות על הגבלת או הג

השבוע ושעות העבודה ו/או תגבור והגדלת שעות העבודה כולל ביצוע עבודות 

  לילה או עבודה במשמרת שיה במידה ויאושרו. 

 בטיחות וגהות באתר העבודה  . 5

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות והגהות של הרשויות   5.1

הקשור לתפקידו של הקבלן, שילוט גלוי לעיי הציבור  המוסמכות, כגון: שילוט  

עם פרטי מהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווח ורישומם 

ו/או בכל משרד או  באגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה (התמ"ת) 

גוף/רשות מדטוריים אחרים, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכי, ציוד 

דה מכאיים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגה בפי מקומות הרמה, כלי עבו

בהם מאוחסים חומרים מסוכים ואספקת, הקמת ותחזוקת כל הדרש 

 להגייה ושמירה על בריאות העובדים והציבור ועל איכות הסביבה. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, אגף הפיקוח    5.2

ו/או בכל משרד או גוף/רשות מדטוריים   הכלכלה (התמ"ת)על העבודה במשרד  

אחרים וכן גורמי תשתית כגון חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל 

ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות  -כל טעה של הקבלן בגין אי

המוסמכות כמפורט. האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השוים ולא  

 ישולם על כך בפרד. 

בוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לקוט בכל האמצעים    5.3

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות 

הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה שמרים  

ם בקפדות ע"י כלל הקבלים ועובדיהם, לרבות "הקבלים האחרים", כהגדרת

בחוזה, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגה על  

גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים 

 והרשויות וכל זאת על חשבוו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם של כללי הבטיחות   5.4

 ביצוע העבודה.   אשר קבעו בכל דין במקומות והגהות

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא או לתחום    5.5

 ולגדר את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם פגעו. 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתאי    5.6

לקחת בחשבון סידורי האתר המשתים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו  

הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה 

 מהל הפרויקט.

, עלי/מגפי עבודה, כובעי מגן, ים זוהריםעל הקבלן לספק על חשבוו אפוד  5.7

 משקפי מגן תקיים אשר ישמשו את עובדיו ואת מבקרי האתר. 
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די לשמור על תאי הבטיחות של העובדים  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כ  5.8

ושל כל משתמשי הדרך כדרש על פי כל דין בתחום הבטיחות והגהות ועל פי 

רשאית להפסיק את  הוראות מהל הפרויקט ו/או המפקח. חברת מוריה

עבודתו של הקבלן במקרה וזו עשית בתאי בטיחות וגהות גרועים ו/או לא 

 ו/או המפקח. מתאימים לדרישות מהל הפרויקט 

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הזקים שייגרמו למבה או   5.9

לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לזקים  

 אלה. 

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע, כדי לשמור   24על הקבלן להציב שמירה    5.10

הבטיחות ולהבטיח תקיותם מיד עם גילוי על ציודו, חומריו, עבודתו, אמצעי 

 תקלה. 

פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמיות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו   5.11

את הקבלן בתשלום וסף אלא רואים אותם ככלולות במחירי העבודה השוים  

של העבודה. במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות והשמירה עליהם  

כיות המאושרות ודרישות הפיקוח, רשאי המזמין לספקם ולחייב את על פי הת

חשבון הקבלן בכל העלויות והתקורות ע"י קיזוז הסכום ה"ל מחשבוות 

הקבלן, אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא  

 במסגרת עבודה זו. 

השוות בכל  הקבלן מהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקות הבטיחות  5.12

תחום העבודה המוגדר. מצב זה יישאר ללא שיוי גם אם יפעלו במקום קבלים 

וספים בחוזים אחרים כגון קבלים אחרים, קבלים מטעם גורמי התשתית, 

 קבלי רמזורים, בזק, חשמל, שערים ומערכות מתח מוך, עתיקות ואחרים. 

ור העבודה חלה על הקבלן בכל מקרה האחריות הראשית לושא בטיחות באז  5.13

הזוכה במכרז ושהוגדר בסעיף הקודם כקבלן ראשי והוא זה האחראי לדאוג 

במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מיעת 

סיכוים והפרעות מכל סוג שהוא וכל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י  

  דין ו/או הורה עליו המפקח. 

 מתחת לקוי מתח וליד כבלי חשמל תת קרקעייםעבודה   . 6  

על הקבלן לתכן עבודתו ולקבל אישור חב' החשמל לתאי העבודה ליד קווי   6.1

חשמל עיליים וכבלי חשמל תת קרקעיים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין 

 קווי החשמל.   העבודות והציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות באזור

התאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי העבודה תבוצע עפ"י   6.2

קרקעיים בשעת הצורך, תימוכים, פלטות בטון, -או כבלי החשמל התת/חשמל ו

הגות וחפירות עמוקות ובאישור הפיקוח מחברת החשמל וממוה הבטיחות 

  של הקבלן.  
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 שוחות בקרה/עבודה בביבים   . 7

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, מבלי לפגוע במקרה של עבודה, תיקון ו/או      

בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים 

 מרעילים ולקוט בכל אמצעי הזהירות וההגה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפי כיסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת   7.1

של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכס לתא הבקרה אלא 

לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאיים. רק לאחר שסולקו כל  

רק   הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכיסה לתא הבקרה,

 לושאי מסכות גז.

שעות לפחות לפי   24למשך מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו,   7.2

 הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  -לעבודה בתא בקרה קיים   7.2.1

 והמכסים בשי התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. 

 המכסים משי צידי קודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים   7.2.2

וסף מחוץ לא יורשה אדם להיכס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם   7.3

 לשוחה, המוכן ומיומן להגיש עזרה במקרה הצורך. 

הכס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי ויעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   7.4

מחליקות, ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר קצהו החופשי יחזיק 

 האיש המצא מחוץ לשוחה. 

 מטר יישא מסכת גז מתאימה. 3.0הכס לשוחת הבקרה שעומקה מעל   7.5

 העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כיסה לשוחות בקרה יודרכו בושא  7.6

 אמצעי הבטיחות הדרשים ויאומו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

  .הקבלן יגדר, ישלט ויסמן בצורה בולטת את אזור התא בו הוסר המכסה  7.7

  עבודות בגובה  . 8  

רמפות, מפלסי עבודה על (של עבודה בגובה  תתבצע בחלקה גם בתאיםהקבלן עבודות     

בהתאם  )ובקירות התומכיםקרקעי מעבר התת ההפרדה המפלסית, ההגשרים, חיון, 

בגובה, על כל המשתמע מכך ובהתאם לתקים ולהכשרות הדרשות  לתקות לעבודה

 מצוותי העבודה השוים. 

 

  תשתיות    00.14

הפרויקט הו עורק ראשי בעיר ירושלים, בתחום הרחוב עוברות תשתיות מאחר ותחום    . 1  

ועוד). בימים אלו מבוצעות העתקות  , בקרהרבות (מים, יקוז, חשמל, תקשורת

תשתיות שוות על ידי מספר קבלים מטעם העירייה, חב' מוריה וגורמים וספים 

  (פרויקט המרחב הציבורי והקו הירוק).  
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מורכבות האזור לא ידוע בשלב זה אילו תשתיות יידרש להסדיר/להעתיק ולפיכך בשל     

חב' מוריה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את הקבלן לטיפול בתשתיות בהתאם 

ביצוע התשתיות על ידי גורמים אחרים  לצורך הן ברח' שז"ר והן ברחובות הסמוכים.

רבים, ולפיכך לקבלן לא תהיה כל ובע משיקולים רבים של המזמין ושאר הגופים המעו

זכות לדרוש טיפול בהעתקת תשתית או לחילופין לא לבצע העתקת תשתית כזאת או 

הקבלן יהיה מחוייב לביצוע עבודות אלו כשהתשלום בגין יהיה בהתאם  אחרת.

לסעיפים בכ"כ/אומדן למכרז או בהתאם להגדרות של עבודות וספות. הכל לשיקול 

  ויקט והמזמין.בלעדי של מפקח הפר

, וכן עם על הקבלן להיות בקשר רציף ותמידי עם חברות התשתית בעת ביצוע העבודה   . 2  

  . הגורמים/קבלים הוספים העובדים במרחב זה

בעת כל ביצוע העבודות על הקבלן לוודא בעזרת איתור אלקטרוי וביצוע גישושים   . 3  

בודה כל תשתית פעילה. גם פיזיים (בתיאום עם מפקח הפרויקט) כי אין באיזור הע

לאחר חשיפה וגילוי התשתיות על הקבלן לוודא מול בעלי התשתית ומפקחים מטעמם 

איתור וגילוי התשתיות כלול במחירי   כי התשתית איה פעילה ויתן לתקה ולפגוע בה.

היחידה ולא ישולם בפרד (אלא אם הוגדר ספציפית אחרת), וזאת בהתאם לשיקול 

  הדעת של המפקח. 

כל עודפי הצרת הישה השבר והפסולת יפוו ויסולקו למקום שפיכה מאושר ע"י    . 4  

  הרשויות לרבות אגרות והיטלים ללא הגבלות מרחק.

  

  עבודה בקרבת תשתיות    00.15

מודגש כי בתחום הפרויקט קיימות תשתיות רבות פעילות. חלקן הועתקו במסגרת   . 1  

חלק מתשתיות אלו יקטים אחרים במרחב. שלבים קודמים וחלקן יבוצעו במסגרת פרו

  . הים קווים רגישים ביותר

על הקבלן לעבוד באזור זה ביתר תשומת לב בעזרת כל האמצעים הקיימים על מת   . 2  

, וכן לשתף פעולה באופן מלא עם קבלים למוע כל פגיעה שהיא בתשתית הקיימת

על הקבלן ובאי כוחו לעבוד עפ"י כל חוק,  שיבצעו תשתיות חדשות בתחום הפרויקט.

  תקן ודין החלים על עבודות בקרבת תשתיות, הכל לפי העיין. 

  

  שלביות בביצוע העבודה  00.16

מודגש כי ייתכן ויהיה שיוי בשלביות ביצוע העבודות ו/או תוספת שלבים ותתי שלבים וזאת   

ול כל שיוי במחירי היחידה לאור מורכבות הפרויקט, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא יח

, מעבר בין השלבים, עבודה בחלל תחום  ביצוע העבודה ומורכבות כתוצאה משיוי שלביות

ולא יהיה כל פיצוי ו/או תוספת בגין יהול מתמשך ולא   וסגור ובסמיכות לפרויקטים שבביצוע

  תעמוד לו בעין זה כל בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית כגד המזמין.
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  תשתיות ובורות גישוש  700.1

קרקעית והמבים התת קרקעיים המצאים -המידע וסימון מערכות התשתית התת .1

באתר סומו בתכיות באופן סכמתי, חלקי ואיפורמטיבי בלבד. הסימון איו מדויק 

 .מבחית סימון מיקום ועומק המתקים

את סימון כל התשתיות הקיימות ואת כל המבים התת  איו כוללהמידע בתכיות  .2

 קרקעיים. 

משום האמור לעיל, בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וחציבה, ובתאום עם מהל   .3

הפרויקט, עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות השוות והמבים השוים 

השוים שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום וסיורים עם הגורמים 

והמפקחים מטעמם, בדיקות עם גלאי תשתיות, חפירות של בורות גישוש וכיו"ב 

 בוכחות ציגים מטעם גורמי/בעלי התשתיות, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. 

 כל עבודות הגישוש ה"ל הכללים במחירי היחידות השוים ולא ישולמו בפרד.  .4

או כבלים ו/או תשתיות ומבים תת /חציבות על יד צרת ו/בכל מקרה של חפירות .5

קרקעיים קיימים כ"ל, או ביצוע קידוחים סמוכים ל"ל, תהיה העבודה בוכחות ציג 

מהל הפרויקט, מפקח מטעם הגורם/הרשות האחראית לקווים אלה ומפקח רשות 

 העתיקות במידה וישה דרישה כ"ל מרשות העתיקות. 

מכי ו/או בעבודת ידיים, ללא וכחות מטעם  לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי .6

קרקעי או העל קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בקרקע ו/או בגובה -בעל המתקן התת

 בקרבת מתקים עיליים ללא אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו. 

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפיה לבעלי המתקים התת קרקעיים ואו העיליים,  .7

הזמת המפקחים ה"ל . יבתם והסדרים להזמת השגחהלקבלת אישור עבודה בסב

 היא באחריותו של הקבלן. 

הקבלן, בתאום עם הפיקוח ובליווי צמוד של מפקחים מטעם גורמי התשתית יבצע   .8

עבודות גישוש בעבודות חפירה זהירה ועבודות ידיים, במקומות שוים ובחתכים 

ם לרוחב אזורי העבודה), כדי או שוים (לרוחב המדרכה ובכבישים, ובחתכי  רוחביים

 -לזהות ולמדוד את התשתיות הקיימות (שהתוים לגבי מיקומן ועומקם המסומים

בתכיות היו משוער בלבד), או כדי לברר מידע תשתיתי כל שהוא  -אם מסומים 

ובמידת הצורך למדוד את התשתיות שיתגלו ולהעביר את המידע  - במטרה לוודא

עדכון התכון וכדי להבטיח ככל היתן עבודה רצופה ומבוססת   למהל הפרויקט לצורך

 על מידע בדוק מתת הקרקע.

האיתור של מיקום ועומק התשתיות יבוצע הן בעזרת ציוד לגילוי תשתיות כולל מכשיר  .9

שאיבת עפר לגילוי תשתיות בהפרה מיימלית של סביבת התשתיות וכן ע"י בורות גישוש  

זהירה/עבודת ידיים לפי הצורך, כדי לגלות את מיקום והעומק של התשתיות בעבודה 

הקיימות בכל מקטע עבודה בו יעבוד הקבלן, למדוד את מיקומן ועומקן בעזרת מודד 

מוסמך מטעם הקבלן, לסמן בתכיות באופן מדוייק, לקבל החיות ועדכוים לפי 
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מכן, להתחיל בביצוע   הצורך מהמתכים באמצעות יהול הפרויקט ורק לאחר

  העבודות. 

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים תת קרקעיים ו/או  . 10

עיליים של חשמל, בזק, תאורה, תקשורת, פיקוד, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, יקוז 

וכיו"ב, ו/או ליד מבים תת קרקעיים שוים, תבוצעה העבודות בזהירות המרבית, 

דיים לפי הצורך, ולאחר ווידוא מרחקי בטיחות מכבלים עיליים, כבלים  בעבודת י

תחתיים, תשתיות למייהם, תוך שמירה קפדית על שלמותם ותקיותם של הקווים 

 והמבים הקיימים. 

תכולת העבודה חפירות גישוש לא תמדדה בפרד לתשלום וכמו כן מובהר בזאת כי  . 11

סמך והעברת התוים והשרטוט למהל כוללת גם מדידת הממצאים ע"י מודד מו

הפרויקט לצורך אימות ועדכון התכון במידת הצורך וכן כוללת העבודה שיקום חוזר 

 .של השטח להחזרת המצב לקדמותו

האחריות להסדרי תועה מאושרים לביצוע לכל מרכיבי העבודות הדרשים ולכל עבודה  . 12

ורים ולביצוע מוטלת אך ורק דרשת, הזמת שוטרים ומפקחים וכו' כל הדרש לאיש

  ע"י הקבלן. 

הקבלן יסמן על חשבוו באמצעים בי קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכות  . 13

 באתר על גבי תכיות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימים. 

עבור עבודות אלו של איתור תשתיות קיימות, ביצוע בורות גישוש מקדימות, מדידתן,  . 14

ן באופן ממוחשב בתכיות והגשת תכית מצ"ב קיים מעודכת של התשתיות סימו

 במחירי היחידה השוים ומחירם כלול בכ"כ.שולם לקבלן לא יהקיימות 

כל זק אשר יגרם למתקים זכרים לעיל, כתוצאה מאי קיטת אמצעי הזהירות  . 15

 והבטיחות ה"ל, יתוקן על חשבון הקבלן. 

ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של היה וגילה הקבלן תוך כדי  . 16

 עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן.

 על הקבלן לכלול עבודות אלו בלוח הזמים המפורט. . 17

מודגש כי לא תיתן לקבלן הארכת זמן ביצוע בשל עבודות בורות הגישוש ובשל  . 18

המתכים (ובלבד שמשך הזמן ממסירת תכית עדכית ההמתה לעדכון התכון ע"י 

של תשתיות ליהול הפרויקט ועד לקבלת תכית מעודכת מהמתכים לא יעלה על 

  ).שבועיים קלדריים

בכל מקרה שתיפגע תשתית (צרת, שוחות, פילרים, כבלים, עמודים, מתקים, מבים  . 19

מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן וכו') תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או 

מיידית לידע את מהל הפרויקט ואת בעלי התשתית שפגעה על מת שאלה יפעלו  

לתיקון התקלה באופן מיידי, או יחו את הקבלן ויפקחו על ביצוע התיקון ע"י הקבלן, 

 במידה והקבלן יקבל הרשאה לכך מגורמי התשתית. 

יות מכל סוג שהיא הובעת מהפגיעה  הקבלן יישא בכל האחריות הכספית ו/או אחר . 20

 ה"ל ואחריות זו תהא בלעדית. 
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  עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות ומבים ומתקים  800.1

  עבודה בסמוך למתקים, קירות מרתפים של מבים קיימים:  

ותמיכת המבים, מובהר בזה כי הקבלן היו האחראי הבלעדי לשמירה מפי פגיעה וזק   .1

  קירות, מהלכי מדרגות, הגדרות, התשתיות וכו' מבים, תשתיות ומתקים קיימים. 

הקבלן אחראי להשתמש בכלים וציוד המתאימים ולא לגרום לכל זק שהוא למבים  .2

  (או לכל חלק או מרכיב שלהם כולל האיטום), התשתיות והמתקים הקיימים. 

ירות זהירות בעבודות ידיים ועבודה זהירה על הקבלן לקחת בחשבון את הצורך בחפ .3

 מאד לבל יפגעו תשתיות ומבים קיימים. 

כל זק שהוא שיגרם למבים ו/או התשתיות ו/או מתקים למייהם בזמן עבודות  .4

הקבלן, יטופל מידית ע"י הקבלן, עד להחזרת המצב לקדמותו. המזמין לא יישא 

לן אחראי להחזיק מתכים ויועצים  באחריות כלשהי לזק במידה ויגרם. בוסף, הקב

מקצועיים כפי וככל שיידרש, מטעמו, שיתו את הפתרוות הדרשים למיעת זק 

למבים, תשתיות ומתקים למייהם או לחילופין לטיפול ושיקום זקים במבים, 

הכל באחריות הקבלן, ובתאום עם בעלי התשתיות, המבים   -שפגעו  תשתיות, מתקים

  ולא ישולם על זה בפרד.  -והמתקים 

במידת הצורך, לפי החיית יהול הפרויקט ו/או בעל התשתית ובתאום מלא אתם  .5

ובמידת הצורך גם בפיקוחם בוסף לפיקוח ע"י המפקח, תבוצעה עבודות גילוי, חשיפה  

מלאה ו/או חלקית, תימוך ותלייה ושמירה על תשתיות ומבים, ו/או עבודות העתקה 

או סופית של התשתיות. ביצוע עבודות מעין אלו ובסביבת תשתיות /והתקה זמית ו

ומבים יעשה ע"י הקבלן ושלוחיו תוך קיטת הסדרי בטיחות מבוקרים (ע"י הקבלן) 

  בעת עבודות מתחת, ליד ו/או בסביבתן של תשתיות אלו. 

 התשתית).מפקח מטעם בעל   עבודות אלו אפשר שתתבצעה בכמה אופים (ובוכחות .6

עבודות חפירה זהירה, גילוי התשתיות למייהן (כבלי החשמל, תקשורת, פיקוד,  . 6.1

קווי מים/ביוב, יקוז וכו' כל סוגי התשתיות), איגודם במידת האפשר אך רק 

ויועץ בטיחות בלבד, ובכפוף לאישור   בהחיית מהדס חשמל, ציגי חברת החשמל

ותלייתם בצד החפירה או תלייתם   ולפי החיות בעל התשתית, קשירתם, תמיכתם

 תימוכם במקומם הקיים מעל החפירה  תוך כדי

 לתעלה חלופית לתוואי שיקבע באתר ע"י המפקח.  העתקה זמית של התשתיות . 6.2

העתקה זמית עילית של התשתיות לתשתית על קרקעית זמית, כפי שייקבע ע"י  . 6.3

 המתכים, גורמי התשתיות ומהל הפרויקט.

 יתוק וחיבור בתיאום וע"י הגורם המוסמך לפי קביעת בעל התשתיתעבודות  . 6.4

 הכל, רק בתאום ובאישור בעל התשתית ומהל הפרויקט. . 6.5

 .לא תשולם תוספת עבור עבודות כאמור בסעיף זה . 6.6
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  תימוכים, דיפוים, פיגומים   900.1

השלמות, עבודות המכרז צריכות להתבצע תוך שמירה מרבית והבטחה של הבטיחות, 

התקיות והתפקוד תקין של כלל המשתמשים והקיימים והמחוברים באתר (תועת כלי רכב, 

על כן ולפי הצורך, יכללו עבודות הקבלן   בי אדם, בעלי חיים, רכוש, מבים, חמרים, ציוד וכו').

את כל שיידרש לשם שמירה מירבית והבטחה של הבטיחות וכו' כאמור לעיל, כולל תכון  

ם הדרשים (כגון תימוכים ודיפוים למשל) ע"י מהדס קוסטרוקטור, אישור ע"י  ההתקי

הגורם המאושר לאישור התקים כ"ל וכולל אספקה, התקה, ביצוע (מבוקר כ"ל) של  

תימוכים, דיפוים ופיגומים והתקים מאובטחים וכולל כל חומרי העזר שיידרשו לתמיכת 

 כל התימוכים, הדיפוים, הפיגומים וכו'  התמורה עבורחב.  ודיפון תעלות ובורות בכל עומק ורו

  כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם בפרד.

  

  אחריות הקבלן לשמירה על עצים קיימים  .2000

הקבלן אחראי להגן על עצים קיימים מפי פגיעה במהלך העבודות, ע"י גידורם, עטיפת   .1

בפח איסכורית צמודים זה לזה שיקשרו מסביב הגזע לכל גובה שיידרש בקרשים או 

  לגזע ובהתאם למפורט בפרק הגיון במפרט מיוחד זה ולהחיות משרד התחבורה. 

הקבלן יהיה אחראי לגיזום עפים שפגעו ו/או למריחה במשחת עצים מתאימה   .2

  במקומות שיידרש ובהתאם למפורט בפרק הגיון במפרט מיוחד זה. 

בלן בליווי צמוד ואמצעות גן מוסמך מטעמו (הגן חייב להיות עבודות אלו יעשו ע"י הק .3

  מאושר ע"י האגף לש.פ.ע) ועל חשבוו ולא ישולם עבורם בפרד. 

מודגש כי פיוי עצים יבוצע על ידי קבלים אחרים, אך יתכן והקבלן יופעל   .4

להעתקת/שימור/טיפול/הסדרה של עצים בתחום הפרויקט. יש לפעול בהתאם להחיות 

  זמין, מפקח והעירייה בושא.המ

  

  פיצול עבודות, אילוצים, שיויים בקטעים לא רציפים, 'פעיל, עב 'בממשק עם רח ודהעב  .2100

עבודה בממשק עם תועה של כלי רכב, רכבי שירות וחירום, הולכי רגל  -רחוב פעיל  .1

בשלבים ושאר משתמשי הדרך בכללם בעלי מוגבלויות, קבלים אחרים, עבודה 

 ובהפסקות. 

בפרויקט זה תבוצעה העבודות בסמיכות לתועה, לפעילות תחבורתית, לאורך כבישים  .2

 קיים, לאורך מדרכות ובממשק או בתוך חצרות הבייים.

בפרויקט או במהלך העבודות, ללא קשר לפרויקט, יש לאפשר עבודות של קבלים  .3

 מטעם גורמי תשתית שוים או גורמים שוים. 
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ם בהם יהיה טיפול במערכות אחרות ע"י קבלים מטעם גורמי תשתית אחרים, באזורי .4

או קבלים אחרים, יתכן ויתן יהיה להמשיך בעבודה רק כשיושלם הטפול במערכות 

 ה"ל או כאשר תסתיימה העבודות הדרשות.

כל העבודות בפרויקט זה יהיו מותות בתיאום ואישור העבודות עם מגוון גורמים  .5

 ועם הציבור. מאשרים 

 המזמין שומר לעצמו את האופציה להרחבת תכולת העבודה למוקדים וספים.  .6

כמו כן, לאור מורכבות הפרויקט, המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע את כל  .7

לא ייתן פיצוי כלשהו בגין וכו'. לרבות הפורטל המערבי האלמטים הכלולים במכרז, 

 הפחתת תכולת עבודה. 

התחשבות זו בצרכי הציבור ובעבודות קבלים אחרים היא תאי הכרחי לביצוע  .8

 העבודות. 

ביצוע העבודות, שלביות העבודות והיקף הביצוע יכול להשתות וסביר שישתה אופן  .9

מעת לעת עקב אילוצים הקשורים בעבודה בממשק עם המרקם האושי ו/או אילוצים 

 שוים אחרים.

מובהר בזה שבמהלך ביצוע העבודות ישה סבירות לכך כי בהתאם להחיות המשטרה  . 10

תיאומים עם גורמים שוים, המזמין והגורמים המאשרים האחרים ו/או עקב 

ובאמצעות מהל הפרויקט, רשאים לדרוש מהקבלן ביצוע קטעי עבודה לא רציפים 

 בהתאם למגבלות תכון, בטיחות, או אילוצים אחרים בשטח. 

הקבלן עלול להידרש לשיויים בארגון העבודות, להפסקות עבודה לשיוי סדרים  . 11

העבודה, למועדי ביצוע העבודות בעבודות יום או   הוגעים לאופן ביצוע העבודה, לשעות

 לילה, וכו'. 

סדר ביצוע העבודה יקבע בכפוף לשיקולים יהוליים, שיקולים אורביים, שיקולי   . 12

עירייה, שיקולים מהליים, הדסיים, תחבורתיים ואחרים שהמזמין יידרש להתחשב 

 בהם ויחה בהתאם את הקבלן. 

 לא ישמש עילה לשיוי מחיריה ו/או צמצום תכולה ו/או הרחבת תכולפיצול העבודות  . 13

היחידה או תוספת כספית כלשהי ורואים את הקבלן כמי שכלל בתמורה הכוללת 

 את התמורה עבור האמור לעיל. שדרש בהצעתו

קשיים צפויים כאלו הם חלק בלתי פרד מאופן ביצוע העבודות בפרויקט זה. לא תשולם  . 14

קשיים אלו. רואים הקבלן כמי שלקח בחשבון ותמחר והעריך לקבלן שום תוספת בגין 

את עלות הקשיים ה"ל וכי כלל את סכום הפיצוי עבור כל הקשיים ה"ל, בתמורה 

 הכוללת שדרש בהצעתו שבכתב הכמויות.

 

  התאמת מכסים לעומס  .2200

  ). EN 124(  489-המכסים לשוחות יתאימו ל ת"י .1
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במדרכות ללא חשיפה לעומסי רכב יתאימו  מודגש כי מכסים לתאי מעבר ושוחות .2

כמפורט במפורש לגבי כל שוחה בתכיות,  -) D125/D250טון ( 25טון ו/או  12.5לעומס 

בכתב הכמויות ו/או במפרטים. בהיעדר החיה ברורה המכסים במדרכה יתאימו לעומס 

  ).250Dטון ( 25

  ). 400D( טון 40יתאימו לעומס מכסים בכביש או בחיה או בחשיפה לעומסי רכב   

  

  חומר מקורצף   .2300

חומר מקורצף היו רכוש המזמין, במידה והמזמין ידרוש, יעביר הקבלן את החומר  .1

 ה"ל למקום שיורה המפקח (מחיר ההובלה כלול במחירי היחידה). 

במידה ולא יידרש יתייחס ל"ל כפסולת ועל הקבלן לסלקה על חשבוו למקום שפיכה  .2

  בהתאם להחיות. מאושר 

  

  עבודות ע"י ו/או בתאום ו/או בהתקשרות עם גורמים אחרים  .2400

כל העבודות המפורטות בסעיפים מטה תבוצעה עפ"י כל חוק, תקן ודין החלים עליהן,  .1

 הכל לפי העיין.

עבודות החת כבלי חשמל של חח"י והתחברויות, במידת הצורך (יתוק המערכת הישה  .2

 לביטול והתחברויות חדשות) תבוצעה ע"י חח"י. המיועדת 

ישה אפשרות כי חח"י תבוא במו"מ עם הקבלן לביצוע החת כבלי החשמל ע"י הקבלן  .3

  באמצעות קבלן מורשה מטעם חח"י. 

עבודות העתקות כבלי חשמל, תקשורת, פיקוד, תאורה, וכו', ועבודות יתוקים וחיבורי  .4

כלשהי, במידת הצורך, תתואמה ע"י הקבלן עם בעל   תשתית קיימת או מתוכת

התשתית או הגורם האחראי לתשתית והקבלן יפעל רק לפי החיות בעל/גורם התשתית 

 ובאישורו בכתב לקבלן. 

 עבודות השחלת, יתוק וחיבור כבלי בזק, במידת הצורך, תעשה ע"י בזק בלבד. .5

ר, במידת הצורך, תעשה רק עבודות השחלת, יתוק וחיבור כבלי תקשורת סלקום/פרט .6

 . רם/הזכיין המפעיל את המערכת ה"לע"י הגורם שייקבע ע"י בעל/גו

 עבודות השחלת וחיבור כבלי הוט, במידת הצורך, תעשה ע"י הוט בלבד. .7

עבודות אלקטרויקה ומכלולי רמזורים, בקרת רמזורים תבוצעה ע"י קבלי  .8

 העיריה/מת"י (מרכז יהול תועה ירושלים)

תבוצעה רק ע"י קבלן מאושר ע"י הגיחון. הגיחון רשאי לדרוש כי   דות מים/קולחיןעבו .9

הקבלן יתקשר בחוזה עם הגיחון לביצוע עבודות המים, ו/או הגיחון יבצע את העבודה 

 בעצמו. 

קבלים אחרים /קבלים שוים וספים, או קבלים מטעם גורמי תשתית או גורמים . 10

 דות הקבלן. עשויים לעבוד באתר במקביל לעבו
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 כללי . 11

הקבלן ישמש כקבלן ראשי בהיבטי הבטיחות על כל הקבלים העובדים בתחומי  .11.1

. על הקבלן מוטלת הפרויקט הן במפלס הרחוב והן בתת הקרקע/האתר

עבודותיו עם העבודות המשלימות של גורמי  ותיאום האחריות לתזמון

התשתית ועם הגורמים השוים והרשויות המתאימות ועם קבלים שוים  

העובדים או שיעבדו באתר. מובהר בזאת, כי על הקבלן לקחת בחשבון בתכון 

עבודותיו ולוח זמים את האפשרות של עיכובים בביצוע עבודות משלימות ע"י  

חיצויים או אחרים, החיות המשטרה וגופי בטחון אחרים או עקב אילוצים 

 וחירום וכו'.  

לא תוכר תביעה של הקבלן להארכת לוחות זמים או לפיצוי עקב עיכובים  .11.2

 כאלו

כמו כן, לא תשולם לקבלן תמורה בגין עבודתם של קבלים אחרים בתחום  .11.3

  האתר.

  

  חיבורי חשמל ותאורה  500.2

כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל ו/או המחוברת למתח  .1

 ,בעל רישיון מתאים לסוג העבודה המבוצעת, הכל לפי העיין תבוצעה ע"י חשמלאי 

בתאום ובאישור ציגי חברת החשמל ו/או בעל  ובהתאם לחוק ותקות בושא חשמל, 

האמצעים והזהירות למיעת חיבור המתח המתקן. יחד עם זאת, על הקבלן לקוט בכל  

בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו ועליו להקפיד על קיום כל התקות וההוראות 

 הקשורות בכך.

 על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל ו/או עם בעל המתקן מועדים להפסקת המתח. .2

 הקבלן ידאג להמשכיות התאורה הקיימת, בזמן העבודות ע"י הפעלת העמודים .3

החדשים לפי פירוק העמודים הקיימים ובמידה והדבר לא מתאפשר עליו להתקין 

 תאורה זמית על עמודי עץ, בכפוף לאישור מהל הפרויקט.

בכל מקרה עליו לשמור על מיימום של רמת תאורה הזהה לרמת התאורה הקיימת  .4

  בכביש לפי תחילת העבודה.

 

  ומשטחים קיימים תועה ועבודה על פי הכבישים, רצפות  600.2

כל התועות של כלי הרכב, העבודה והציוד המכי, על פי משטחים סלולים ומרוצפים  .1

קיימים, לרבות לצורכי איסוף/פיוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת 

  שהיא, תבוצעה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פיאומאטיים.

 או לרצפות ולמשטחים קיימים, אבי שפה, גיון ותכסית/כל זק אשר ייגרם לכבישים ו .2

יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוו ובכפוף ולאישורם של מהל הפרויקט והרשויות הוגעות 

 בדבר.
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  אתר העבודה ושטחי ההתארגות  700.2

התמורה עבור כל הדרש לאספקה, התקה וביצוע כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן    

ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים  

  ולא תימדד ולא תשולם בפרד.  שבכתב הכמויות

  

 קבלת השטח ע"י הקבלן     01700.2.

בוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בושא זה מופית תשומת לב הקבלן במיוחד לושאים    

 הבאים:

קטעי העבודה המבוצעים על ידי אחרים ישתחררו לקבלן במקביל/בסיום מקטע אחר,   .1

שביצע את העבודה, האחר  כולל סיור משותף של הפיקוח עם צוות יהול הקבלן והקבלן  

טילס + וידאו) לפי כיסה לעבודת הקבלן, תוצאת פרוטוקול תיעוד האתר (צילום ס

 כתוב להעברת השטח לאחריותו של הקבלן. 

ר שיתוקו על ידו. במידת הצורך, באם יידרש, יורה חרשימת ליקויים תמסר לקבלן הא

הפיקוח לקבלן על תיקון הליקויים המופיעים ברשימה. ליקויים שאותם לא ביצע קבלן 

 ר, תמורת תשלום בוסף.חהא

 הקבלן יסייר בשטח האתר כולו ויוודא שתאי השטח, שימושי הדרך (לרכבי החירום .2

והביטחון, להולכי רגל המרובים שבאזור העבודה, לרכבים שוים פרטיים וציבוריים, 

לחיה, לפריקה וטעיה, לבעלי מוגבלויות וכו') וכל התוים הדרושים להגשת הצעתו 

ברורים לו, לרבות שטחי התארגות, דרכי גישה, תשתיות שוות ומטרדים (מובהר כי 

מטי ועל הקבלן לשקול את המשמעויות ולתת לכך המידע לגבי התשתיות הוא חלקי וסכ

 ביטוי כספי בהצעתו), גבולות הביצוע והתאמת תאי העבודה לתאי השטח. 

הקבלן יבדוק את מערכת הדרכים המובילות לאתר ושערי הכיסה/יציאה מהאתר שהם  .3

, לרבות העתקתם בגלל מתאימים לצרכיו ולא תהיה לו טעות לגביהם במהלך הביצוע 

 ביצוע. שלבי ה

חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתאים אלה ברורים לו. וכי כלל את כל  .4

 העלויות המשתמעות מכך במחירי היחידות שבכתב הכמויות. 

  

 משרדים וציוד באתר/מערך מבי שדה    02700.2.

מבים לפרויקט, יכלול את כל /: כל שטח התארגות ומשרדיםמערך התארגות ומשרדים  

הדרש לשטח ההתארגות לקבלן ולצוותו (כולל לבקרת האיכות העצמית של הקבלן), כולל 

חדרים מזוודים  3מערך משרדים בן וכן חדר אוכל, שירותים, מקלחות, עזרה ראשוה וכו', 

הבטחת  (למהל הפרויקט, למפקח מטעם המזמין וחדר ישיבות) וכן, חדר וסף, מזווד עבור

  חדרים לצוות המזמין)  4האיכות מטעם המזמין (סה"כ 

הערה: אתר ההתארגות של הקבלן יגודר בגדר פח איסכורית (בהתאם לדרישות עיריית   

מטר מעל הקרקע (ביצוע הגידור: רק על פי  4מ"מ בגובה  0.8ירושלים) בעובי מיימלי של 

  תכון ואישור מהדס קוסטרוקציה רשוי מטעם הקבלן). 
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ה, התקה, תחזוקה, פירוק עבור כל האמור לעיל לא ישולם בפרד והתמורה עבור אספק  

  גדר אקוסטית תשולם בפרד.ופיוי כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות. 

שטח התארגות, עבור הקבלן, יהיה בגודל מתאים למכלול שימושי קבלן, ויכללו מקום מספיק   

ואתר מאורגן הן עבור כלים, ציוד ומשרדי הקבלן, כולל סידורי רחצה, שירותים והיגייה  

וכן יכלול   -ובדים, כולל מקלחות וכולל חדר אוכל, והן עבור מערכי המשרדים עבור המזמין  לע

  את כל ההכות והתשתיות.

עם מס' החדרים כפי שפורט  עבור כל מערך משרדים עבור המזמין יסופקו המבים היבילים  

יקוז, חשמל, טלפון,  הזיווד/הציוד, מיזוג אויר, חיבורי מים, ביוב,  לעיל ובהמשך וכולל כל

דרכי הגישה, גידור היקפי ושער/ים, חיות,   תקשורת, איטרט וכו' קומפלט. כמו כן יותקו

  אבי שפה, יקוז שטח, תאורה וכו' כל הדרש, בהתאמה. 

עבור אספקת, התקת,  תכולת העבודה, אחריות ופעילות הקבלן כוללת כל הדרש .1

ומערכי המשרדים השירותים וההגייה, הן עבור תחזוקת, יוד ופיוי שטחי התארגות 

 הקבלן ועובדיו והן עבור המזמין וציגיו. 

תשלום כל כולל: תאום, תכון, איתור, טיפול בקבלת האישורים וההיתרים הדרשים,     

כולל בין היתר עבור המקרקעין, עבור   האגרות, היטלים, מיסים, תשלומים הדרשים,

יקוז, טלפון/תקשורת.חיבורי חשמל, מים, ביוב ו  

כולל דרכי גישה, תשתיות, הסדרת שירותים, תאורה, חיות, אבי שפה, אספלטים 

  ויקוז. 

  כולל כל העבודות המכיות, גידור, עבודות עפר ובטון, אספלטים, תשתיות וכל הדרש.

כולל אספקה, התקה ואחזקה של שירותים, מטבחוים במבים השוים, הן עבור 

  והן עבור המזמין וציגיו.הקבלן 

: חדר אוכל עבור צוות הקבלן והעובדים - כולל אספקה, התקה ואחזקה לשים לב:

(כיורים, סבון, מגבות ייר, פחי אשפה וכו') בצמוד  והתקי רחצה שירותים והגייה

לחדר האוכל, חדרי שירותים והתקי רחצה והגייה כ"ל, חדר מקלחת והתקי רחצה  

 "ה כל. והגיי  

על כל תכולתם   -ופיוי מבים יבילים זמיים    כולל אספקה, הקמה, זיווד מלא, תחזוקה 

  וציודם לפי המפורט בהמשך.

והלילה של האתר/אתרים, משרדים,  כולל יקיון יום יומי ושוטף במהלך היום

שירותים, מטבחוים כולל של הקבלן וכולל המיקלחוים, חדר האוכל וכו', פיוי 

מערך המשרדים, שמירה, וכן כל עלויות /משרדים/ור שטחי ההתארגותפסולת, גיד

  וכיוצא באלה.  אתרים, פירוק ופיוי/השיוע משטח/שטחי ההתארגות לאתר

מספר חדרים כאמור לעיל, ממוזגי אויר, עם  כל מערך משרדים אחד יכלול לכל הפחות .2

שבהמשך ושיהיו מתאימים מטבחון ושירותים צמודים, מזוודים קומפלט לפי הפרוט 

כל אחד, בין היתר לעבודה משרדית (זאת בוסף למשרדים ולשטחי ההתארגות 

הדרושים לקבלן). משרדי הקבלן ימוקמו בסמיכות למשרד מהל הפרויקט, בתאי שהם 

 יהוו יחידות משרדיות פרדות לחלוטין. 



82 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

חמש לחיית  על הקבלן להכשיר בצמוד למבי הבקרה ויהול הפרויקט משטח חיה .3

כלי רכב לפחות, לשימוש ציגי המזמין, מהל הפרויקט, המפקח,  )15(עשרה 

 והמתכים. 

המבים ה"ל והחיות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מהל הפרויקט תוך לא יאוחר  .4

 ימים קלדאריים, ממועד ממתן צו התחלת העבודה.  30 -מ

 ופקס', איטרט, מים והם יחוברלמבים תהא אספקת חשמל, מיזוג אויר, טלפון,  .5

 למערכת ביוב ויקוז עירוית.

 המבים יכללו: .6

 -חדרים, מטבחון ושירותים יהיה בשטח טו שלא יקטן מ  2בין    שטח: כל מבה . 6.1

 מ"ר.  20

איש   20 -  מבה עם מספר חדרים גדול יותר ו/או המכיל גם חדר ישיבות (ל . 6.2

 ברווחה) יהיה במידות גדולות ביותר בהתאמה. 

כל מבה יכלול מטבחון, חדר שירותים על ומאוורר שיכלול אסלה, כיור, חלון   . 6.3

 (עם רשת) לשימושם הבלעדי של בעל החדר ואורחיו. 

כל חדר יכלול חלוות (אטומים בעת עילה) בתוספת תריסים ודלתות עם עילה   . 6.4

 אמיה.

 המשרדים יקבעו שלטים המתארים את יעוד החדרים.  על דלתות . 6.5

ח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבה יביל  כל חדר יטוי . 6.6

יוכס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות 

 .C.V.Pאו יחופו בשטיחי  20/20טרצו 

בכל חדר יהיה מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום לכל חדר  . 6.7

 כ"ס לפחות.   2בהספק של 

בכל מבה יהיה ריהוט וציוד תקין, באישורו של מהל הפרויקט ולשביעות   . 6.8

 רצוו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבוו ויכלול בין היתר: 

 ס"מ כולל מגירות. 180/70שולחות משרדיים במידות  שלושה . 6.8.1

 אשים.  20-שולחן ישיבות ל . 6.8.2

 כסאות לשימושים המשרדיים בהתאם להוראת המפקח. . 6.8.3

 פח עם אמצעי עילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי עילה.ארוות    4 . 6.8.4

לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית   . 6.8.5

 תכיות.

ציוד משרדי הכולל: סרגל קה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם  . 6.8.6

סיכות, מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים,  
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ת בכל כמות עפרוות, קלסרים ותיקי קרטון, דפים למדפס

 שתידרש ע"י מהל הפרויקט.

 . והמפקח (חדרים פרדים) טלפון קבוע למשרד מהל הפרויקט . 6.8.7

מכות צילום צבעוית, משולבת פקס, סורק ומדפסת קבועה  . 6.8.8

 למשרד מהל הפרויקט. 

) תחות עבודה וציוד היקפי 9על הקבלן לספק ולהתקין תשע ( . 6.8.9

 לשימושם הבלעדי של משתמשי החדרים. 

 ויקט שמורה הזכות להחליף עמדת עבודה ממוחשבתלמהל הפר . 6.8.10

, DELLכמוגדר לעיל ולהן, בתחת עגיה למחשב ייד מתוצרת 

  כולל מסך, מקלדת ועכבר. 

  מיימלי כדלקמן: טכי תחת עבודה (מחשב) מפרט      

 מפרט  הרכיב

  ATX Midi/mini Tower case  מארז
  ומעלה  Intel i5  מעבד 

  ומעלה  Intel chipset, H87  לוח אם 
  ומעלה  GB8 DDR3  זיכרון במהירות המתאימה

DISC  סוג)SATA(  500 GB 7200 RPM   
DVD/RW (צורב)    
  Autocad-מתאים לצפייה ב NVIDIAבקר מסך 

    כרטיס רשת
 + WINDOWSמקלדת תואמת 

  +  כרטיס קול + רמקולים 
  אופטי  עכבר 

 Epson V10/100  סורק שולחי 

 SCX-3405Fסמסוג   דף לדקה 40מדפסת 

  "LED 22 מסך
  ומעלה  VA 650הספק  )UPSאל פסק (

  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרוה בשוק. עבור כל התוכות צ"ל תוכה:      

 מפרט  הרכיב
  תוכה

 או שווה ערך Windows7 x64  מערכת הפעלה

  או שווה ערך N0D32  אטי וירוס

    שליטה 

     MsProject 2010יהול פרויקטים

  או שווה ערך   MsOffice 2010יהול משרד 

ביארית עבודות עפר או שווה    חישוב כמויות עפר 
 ערך

מגה לפחות + חיבור   40קו גישה לאיטרט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של        

במשך כל לקו טלפון וספק שירותי איטרט. שירות ואחריות לחומרה ותוכה  

  תקופת הביצוע.
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המחשב מצויד בתוכת מיפה לכתבי כמויות ומחירים, תכת  . 6.8.11

ובתוכת מייקרוסופט ביארית, תכת אופיס כולל וורד, אקסל 

המחשב יחובר לקו טלפון כך  (לפחות) ללוחות זמים. 2010פרוג'קט 

שיתן יהיה לשלוח לאתר וממו דואר אלקטרוי ויכלול חיבור 

  או ש"ע.  E-PROJETר כך שיאפשר התחברות לאתר לאיטרט מהי

הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים,   . 6.8.12

שתכלול קודות מאור ומורות עם ורות פלואורסטיות וחיבורי קיר, 

בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש אות ויעיל. המתקן כולו יחובר 

 להארקת יסודות תקית ויצויד בממסר פחת.

צאות אספקה, התקה, הפעלה, תחזוקה ויקיון שוטפים הו . 6.8.13

ויומיומיים של המשרדים על כל מרכיביהם וציודם לרבות כל מתקי 

החשמל, לרבות תשלום ההוצאות בגין החלפת מורות שרופות,  

הציוד  חלות על הקבלן. -תשלום עבור צריכת החשמל, טלפון והמים 

וטף ויומיומי. הקבלן יהיה המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן ש

יומי של המבה, חדריו, השירותים, -אחראי ליקיון השוטף, היום

 הכיורים, החיה וכל הקשור למבה ולסביבתו. 

  במקרה של גיבה/פריצה/שבירה או זק אחר, אחריות הקבלן ועל . 6.8.14

 חשבוו למלא את החסר כפי שמופיע בסעיף זה מבי שדה. 

 וחיות לעובדיםמחסים וסידורי  . 6.9

הקבלן יבה על חשבוו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים  . 6.9.1

לאחסת חומרים, כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על 

הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת 

 הביצוע, לשטח המיועד לביית המחסים והמשרדים ה"ל. 

6.9.2 . ים ושירותים מיימאליים של הקבלן שיש להקים בתחום מחס

 האתר:

 מוגן בהחלט בפי רטיבות.  -מחסן לצמט  . 6.9.2.1

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון.  . 6.9.2.2

מחסים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסים  . 6.9.2.3

 .העובדים ישירות עבור חברת מזמין  לקבלי משה

חדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מים קרים/חמים, כיור  . 6.9.2.4

 ייהרחצה וציוד הג

שירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוי, זאת בוסף  . 6.9.2.5

לשירותים כימיים יידים שיותקו במספר מקומות באתר 

 לפי התאום ואישור גורמי איכות הסביבה והעיריה. 

 מקלחון עם חיבור לביוב העירוי  . 6.9.2.6
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במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לייד בתחום האתר את המבים  . 6.9.3

תם, לרבות חיבורם למערכות העירויות,  הארעיים שהקים בכללו

מים, ביוב, יקוז, חשמל, טלפון וכו',כך שיתאימו במקומם החדש 

בהתאם להוראת מהל הפרויקט. התמורה עבור עבודות אלו כלולה 

 במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות ולא תשולם בפרד. 

קבלן  עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יפה, יפרק או יהרוס ה . 6.9.4

מבי צוות יהול הפרויקט (באם יורשה לכך) ואת מבי   על חשבוו, את

הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת המבה שהוכן כחדר 

אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבה. הקבלן יחזיר את מצב השטח 

לקדמותו. כל הציוד שרכש או סופק עבור מהל הפרויקט לצורך 

 חזר לקבלן.ביצוע הפרויקט יו

לחילופין יוכל המזמין, אם יבחר בכך, להורות לקבלן על השארת כל   

הציוד והמשרדים בשלמותם לרבות כל ההכות שבוצעו ע"י הקבלן 

בשטח ההתארגות כולו לרבות מתחם המחה כולו הגידור ומערכות 

התאורה והשערים הכל באופן מושלם. עבור השארת כל המערך ישלם  

  ₪.  50000המזמין לקבלן סכום של 

 

    שילוט עבודה    03700.2.

למשך כל   הקבלן יכין, יציב ויתחזק על חשבוובהיעדר הוראה אחרת ממהל הפרויקט,   .1

מ"מ ומסגרת וחיזוקים  2שלטי אלומייום בעובי ) 8שמוה (תקופת ביצוע העבודה 

 300/400  ס"מ ובמידה מיימאלית של  15/20תואמים, בגודל שיקבע על בסיס גובה אות  

 ס"מ. עיצוב השלט וקביעת הכתוב בו יעשו ע"י המזמין. 

מ"מ גב צבוע עפ"י בחירה, חזית מצופה מדבקת וייל   0.6השלטים שלטי פח לבן  .2

בהדפסה דיגיטאלית איכותית, ציפוי דוחה קריה לקריאות ועמידות מקסימאלית 

 בתאי חוץ. 

בחירה, מסגרת  השלט יהיה מחוזק בקוסטרוקציית ברזל שחור פימית, צבוע עפ"י .3

  מ"מ לפחות.  25/60ברזל מרובע, פרופיל 

השלט יהיה מורכב ע"ג שי עמודי ברזל שחור צבועים עפ"י בחירה, בויים בצורת  .4

מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משי  3.8מ"מ, עובי דופן  80/80מסילות פרופיל מרובע 

  צידי השלט. 

  יה באחריות הקבלן.חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ"י מפרט מהדס קוסטרוקצ .5

 ס"מ לפחות.  230מרחק ראש רצפה  .6

המזמין שומר לעצמו הזכות לעצב השלט ועל הקבלן תישאר המשימה והאחריות לייצר  .7

 ולהציב השלטים ולפרקם ולפותם בגמר הביצוע באישור מה"פ. 

 מיקום השלטים ומספרם יקבע על ידי מהל הפרויקט (ועל חשבון הקבלן).   .8
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ותם של השלטים ולעמידותם בכל תקן או תקה. מהדס מטעם הקבלן אחראי ליציב .9

הקבלן יאשר את התקתם ויבדוק את תקיותם בכל עת שיידרש ולפחות אחת לחודש. 

 הוראותיו ואישורו יירשמו ביומן העבודה של האתר.

הכיתוב יהיה על פי הוראות המזמין ועל פי החיות מהל הפרויקט ויכלול גם את סמלי  . 10

ברת מוריה, משרד התחבורה, עיריית ירושלים וגורמים וספים לפי החיית הלוגו של ח

 מהל הפרויקט, בצבעים הטבעיים ושם הגורם לידו. 

 .DG -סוג מחזיר אור יהיה מסוג יהלום  . 11

העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבוו, ועד לשלוש העברות  . 12

 של כל או חלק מהשלטים. 

) העברות וספות לכל שלט, תעשה בהתאם 3רות וספות מעבר לשלש (תשלום עבור העב . 13

 לחוזה. 

פעמים בכל שלט) יהיו באחריות הקבלן ועל  3שיויי תאריכים וכיתוב בשלטים (עד  . 14

  חשבוו. 

לא ישולם לקבלן בפרד עבור השלטים ואספקתם, התקתם, תחזוקתם, העתקתם  . 15

העבודה, כלולה במחירי העבודות במידת הצורך כולל פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף 

 שבכתב הכמויות ולא תשולם בפרד. 

 

  לית עובדים באתר  04700.2.

  לא תותר לית עובדים באתר.  

  

 אספקת מים וחשמל, חיבורי ביוב, יקוז, טלפון/תקשורת  05700.2.

איטרט על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל, לחיבורי ביוב ויקוז, לחיבורי טלפון,  .1

וכו' ולצורכי עבודותיו והפרויקט ככל שדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים 

 וגרטור למקרה של הפסקות חשמל, צרת זמית וכבלי הזה זמיים. 

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים  .2

יה, וגורמי התשתית ולקבל את אישורם עם חב' החשמל לישראל, ציגי המזמין העירי

 בכתב, תוך תאום עם מהל הפרויקט. 

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקת מוים וצרת או  .3

כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים לתקשורת, ביוב 

 יחולו על הקבלן.  - וליקוז

 

 המתקים, ציוד, חומריםביטוח     6.0700.2

 על הקבלן לבטח את המתקים, הציוד והחומרים למשך כל תקופת הפרויקט. .1
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הקבלן מתחייב לספק מתקים, ציוד וחומרים חליפיים לאלתר במקרה של גיבה או  .2

 אובדן של מתקים, ציוד ו/או החומרים או חלקם. 

 לביצוע העבודה. על הפריטים החלופיים המסופקים, להיות מתאימים לדרש  .3

לא ישולם על הפריטים אלו בפרד. הקבלן יכלול במחירי היחידות שבכתב הכמויות את  .4

 עלויותיו, תקורותיו וכל הדרש לו עבור ביטוח העבודה ואספקת פריטים חלופיים. 

  

 תאורה, שמירה ואחזקת האתר    7.0700.2

, ויתחזק על חשבוו תאורה, בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממו מתחייב הקבלן כי יתקין  

יקיים שמירה, ויבצע כל עבודות האחזקה השוטפת בשטח ההתארגות ובאתר העבודה  

  בהתאם להחיות מהל הפרויקט, בקשר לביצוע העבודה.

  

  השארת המשרד לרבות הציוד באתר    8.0700.2

לסיום בדיקה הקבלן מתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה ולתחזקו עד   

  ואישור חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותית באישור בכתב ממהל הפרויקט.

  

  אתר העבודה ושטחי ההתארגות והמשרדים במהלך ובגמר העבודה יקיון  09.700.2

  מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעיין זה יחולו הוראות אלה: .1

יומי של אתר העבודה, לרבות -האשפה היום הקבלן אחראי על היקיון השוטף ופיוי  .2

איזור ההתארגות, המחסים והמשרדים על כל מביו, חדר אוכל, מקלחות, שירותים, 

  מערכי החדרים, המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. 

 יקיון זה יכלול פיוי כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בין מצטברת, כל פסולת, .3

 יומי. -וכן טיאטוא יוםשיירים ועודפי חומרים אחרים 

בטיאטוא יום יומי של אתר העבודות כולו ע"י  כמו כן מודגש בזה כי הקבלן מחוייב .4

 מטאטא מיכי ופיוי הפסולת.

 היקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות. .5

העבודה, לרבות מהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לזמן על תגבור יקוי אתר  .6

 המדרכות והכבישים הסמוכים.

האחריות למציאת מקום שפיכה מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים   .7

  והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבוו. 

בסיום העבודות יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקים והמבים הארעיים,  .8

ום את כל הבורות והתעלות, המשרדים, המחסים והצריפים שבאתר העבודה ויסת

  ויישר את כל קפלי הקרקע שעשו בזמן ביצוע העבודה. 
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במקרה והיקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר התראה  .9

שתן לו מהל הפרויקט, רשאי המזמין לבצע היקיון הדרש באמצעות אחרים, וכל 

 מהחשבוות השוטפים של הקבלן. ההוצאות הישירות והעקיפות בדון תקוזזה 

  

  הכללה ב"מחירי היחידות"     10.700.2

עבור כל המתואר לעיל ב"אתר העבודה" והמתייחס לאתר העבודה כולו וכן לשטחי    

לא ישולם בפרד והתמורה כלולה במחירי היחידות השוים שבכתב , ההתארגות והמשרדים

  הכמויות. 

 רכוש הקבלן. כל ציוד שסופק ע"י הקבלן יישאר   

  עם תום העבודה יוחזר כל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן.   

  

  מתקן החשמל של "אתר העבודה"      100.27.1

  כמיתקן חשמלי ארעי באתר ביה במתח שאיו עולה על מתח מוך  

מיתקן  -מתקן החשמל של "אתר העבודה" על כלל תכולתו ומרכיביו יעמוד בתקות החשמל   

באתר ביה במתח שאיו עולה על מתח מוך, החלות עליו, הכל לפי העיין, ויהיה  חשמלי ארעי  

  על פי כל חוק, תקן ודין החלים עליו, הכל לפי העיין. 

  

  צוות הביצוע מטעם הקבלן   800.2

 הקבלן יעסיק באתר בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים   . 1  

הדסי הביצוע, מהל  עותק של רישיוות בתוקף של בעלי המקצוע ובכלל זה של מ    

העבודה הראשי, מהלי העבודה האחרים, אחראי הבטיחות, המודד המוסמך, ממוה 

יועברו לידי יוצ"ב  בקרת האיכות, בקרי האיכות, יועץ איכות הסביבה, קבלן החשמל וכ

  מהל הפרויקט לפי תחילת העבודות לצורך אישורם ע"י מהל הפרויקט.

והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש  התמורה עבור כל הדרש     

ולא  למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויות

  תימדד ולא תשולם בפרד. 

 מהל פרויקט מטעם הקבלן  .2

  מהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה ציגו הרשמי של הקבלן באתר.  2.1

ה מהדס אזרחי רשוי בעל יסיון מוכח של  מהל הפרויקט מטעם הקבלן יהי  2.2    

עבודות קוסטרוקציות ומבי שים, ביהול פרויקטים של ביצוע  10לפחות 

עבודות תשתית תחבורתית, תשתיות רטובות, תשתיות חשמל ותקשורת, דרך,  

ומהור  מערכות ובעל יסיון עשיר בביצוע מבים מרובי תשתיות,  פיתוח וכו'

 מיליון ₪.  200-כבהיקפי ביצוע של 

מהל הפרויקט יהיה בעל יסיון ויכולת בעבודה מול כל הגורמים והממשקים   2.3    

כמפורט בהמשך ובמסמכי המכרז בכללותם, בעל יכולת לתקשורת מעולה 

בעברית בכתב ובע"פ בעברית ובאגלית ובעל יכולת לעבוד, לדווח ולהתהל 

  מכלול המשימות הדרשות. רהוטה, לטפל, לתקן, לקדם ולבצע כיאות את כל
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ובהתאם לצורך    להימצא באתר באופן מתמידעל מהל הפרויקט מטעם הקבלן    2.4    

לילה, יהיה וכח   בעבודה במשמרותגם בעת עבודות לילה ואירועים חריגים. 

  לכל אורך המשמרת מהל פרויקט שמחליף את מהל הפרויקט הראשי. 

קשר הדוק ומלא עם מהל הפרויקט מטעם על מהל הפרויקט יהיה לעבוד תוך    2.5    

המזמין ובוסף להגיע לפגישות במקום שיידרש לפי דרישות המזמין באופן 

 שוטף ומעת לעת, במשך כל תקופת ביצוע העבודות.  

מהל הפרויקט חייב להשתתף בכל ישיבות האתר וכן בישיבות לפי דרישת   2.6    

יהול הפרויקט וכן להיות בזמיות מלאה לפרויקט (להגעה לשטח ו/או 

 לתקשורת, לפי הצורך) לפי דרישות יהול הפרויקט.  

מהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה אחראי מול המזמין כציגו של הקבלן על    2.7    

על יישום, פתרון בעיות וקידום הפעילות המחייבת בכל הדרש כל התיאומים ו

מהקבלן בהיבטי העבודה על כל מרכיביה ובכללם בהיבטים היהוליים,  

והיבטים תקציביים, היבטים של   האירגויים, הביצועיים, חשבוות, חריגים

תאומים קהילתיים וכל התאומים האחרים לפי הצורך, כולל טיפול בכל 

הסכרון בין הגורמים השוים הן במערך הקבלן והן בין גורמי   התיאומים ובכל

הקבלן וכל הגורמים האחרים. כולל טיפול בכל האישורים, התשלומים,  

הדיווחים, המצגות, השתתפות בישיבות, פגישות, סיורים וכו' ככל שיידרש לפי  

כל הממשקים צרכי העבודה וע"י המזמין וטיפול בכל הפעילויות הדרשות וב

ה"ל והאחרים. כולל עבודה וטיפול בכל ההיבטים מול מהל הפרויקט מטעם 

המזמין, מול עיריית ירושלים, גורמי תשתית וגורמים מקצועיים, ציבוריים,  

פרטיים ושוים לפי הצורך. כולל אחריות על התאום עם ציגי צוות תכית אב 

וכ"ל מול כל הרשויות לתחבורה, על התיאום וקבלת האישורים מהמשטרה 

והגורמים הרלווטיים. כולל יהול והפעלת כל מערכי העבודה והאחרים של  

מערכי הבטיחות והגהות, טיפול יהול, מעקב ודיווח על לוחות  הקבלן כגון

הזמים וטיפול בכל הדרש אצל הקבלן וגורמים אחרים כדי לעמוד בלוחות  

של פיגורים מקומיים ו/או  הזמים ולבצע כל הפעולות המתקות במקרה

מצטברים בלוחות הזמים. כולל טיפול במערך בקרת האיכות של הקבלן,  

במערך בקרת הדיווחים, התיעוד, המדידות, יהול המסמכים, טיפול מערך 

השמירה על איכות הסביבה, וכן בכל הדרישות הוספות ומחויבויות הקבלן 

   כמפורט בכל מסמכי המכרז.

 הקבלן  מטעם) טגרטוראי(מערכות  מהל .3

, לתחום  מטעם הקבלן יהיה ציגו הרשמי של הקבלן באתרהמערכות מהל   3.1    

  יהול המערכות.

יעמוד בדרישות הבאות (יש לצרף מסמכים  האיטגרטור לושא מערכות  3.2    

  להעמידה בדרישות):

והאדריכלים בעף  מהדס חשמל הרשום בפקס המהדסים  3.2.1.1  3.2.1      

(ע"י רשם המהדסים ואדריכלים  במדור חשמלהדסת חשמל 

  שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים)
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ע"י המהל למתן   ושרשאבתוקף  .  מהדס-בעל רישיון חשמלאי   .3.2.1.2        

רישיוות לעבודות חשמל שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

  החברתיים 

  . שים בתכון 10בעל יסיון של   3.2.2      

בעל  יסיון  בתכון והקמה של פרויקט מערכת  תקשורת דו כיווית   3.2.3      

  לציודי הקצה המוטרים/ מבוקרים ע"י מערכת המרכזית. 

בעל יסיון בתכון והקמה של פרויקטים הכוללים מערכות לבקרה   3.2.4      

  ושליטה בשלטים למסרי תועה מתחלפים.

רויקט אחד לפחות הכולל שים האחרוות, בפ 10 -בעל יסיון, ב  3.2.5      

 MMS )MotorwayManagementהתקת מערכת מרכזית מסוג 

System מלאה כאשר מערכת זו כוללת שתי תתי מערכות. מערכת (

TMS  )Traffic Management System אשר באמצעותה מבוצעת בקרת (

 FMS )Facilityהתועה ואילו המערכת השייה הה מערכת ה 

Management System אשר באמצעותה מבוקרים כל האמצעים (

  והאלמטים האלקטרו מכאיים.  

יהיה בעל יסיון ויכולת בעבודה מול כל הגורמים והממשקים המערכות מהל   3.3    

רז בכללותם, בעל יכולת לתקשורת מעולה כמפורט בהמשך ובמסמכי המכ

בעברית בכתב ובע"פ בעברית ובאגלית ובעל יכולת לעבוד, לדווח ולהתהל 

  רהוטה, לטפל, לתקן, לקדם ולבצע כיאות את כל מכלול המשימות הדרשות.

ובהתאם לצורך   להימצא באתר באופן מתמידמטעם הקבלן  מערכות  על מהל ה  3.4    

ואירועים חריגים. בעבודה במשמרות לילה, יהיה וכח  גם בעת עבודות לילה 

  לכל אורך המשמרת מהל פרויקט שמחליף את מהל הפרויקט הראשי. 

 יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מהל הפרויקט מטעםהמערכות  על מהל    3.5    

המזמין ובוסף להגיע לפגישות במקום שיידרש לפי דרישות הקבלן ומטעם 

 המזמין באופן שוטף ומעת לעת, במשך כל תקופת ביצוע העבודות.  

חייב להשתתף בכל ישיבות האתר וכן בישיבות לפי דרישת מערכות מהל ה  3.6    

יהול הפרויקט וכן להיות בזמיות מלאה לפרויקט (להגעה לשטח ו/או 

 ורך) לפי דרישות יהול הפרויקט.  לתקשורת, לפי הצ

מטעם הקבלן יהיה אחראי מול המזמין כציגו של הקבלן על מערכות מהל ה  3.7    

טיפול בכל התיאומים ובכל הסכרון בין הגורמים השוים הן במערך הקבלן  ה

והן בין גורמי הקבלן וכל הגורמים האחרים. כולל טיפול בכל האישורים,  

מצגות, השתתפות בישיבות, פגישות, סיורים וכו' ככל התשלומים, הדיווחים, ה

שיידרש לפי צרכי העבודה וע"י המזמין וטיפול בכל הפעילויות הדרשות ובכל 

כולל עבודה וטיפול בכל ההיבטים מול עיריית , הממשקים ה"ל והאחרים

ירושלים, גורמי תשתית וגורמים מקצועיים, ציבוריים, פרטיים ושוים לפי 

אחריות על התאום עם ציגי צוות תכית אב לתחבורה, על  בות , לרהצורך

התיאום וקבלת האישורים מהמשטרה וכ"ל מול כל הרשויות והגורמים 

הרלווטיים. כולל יהול והפעלת כל מערכי העבודה והאחרים של הקבלן כגון 

מערכי הבטיחות והגהות, טיפול יהול, מעקב ודיווח על לוחות הזמים וטיפול  
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הדרש אצל הקבלן וגורמים אחרים כדי לעמוד בלוחות הזמים ולבצע כל    בכל

הפעולות המתקות במקרה של פיגורים מקומיים ו/או מצטברים בלוחות 

הזמים. כולל טיפול במערך בקרת האיכות של הקבלן, במערך בקרת 

הדיווחים, התיעוד, המדידות, יהול המסמכים, טיפול מערך השמירה על 

בה, וכן בכל הדרישות הוספות ומחויבויות הקבלן כמפורט בכל איכות הסבי

   מסמכי המכרז.

 מהדסי הביצוע מטעם הקבלן למקצועות השוים  .4

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מהדסי ביצוע רשויים ומוסים למקצועות     

וכדרש השוים, ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע העבודות לפי חוקי התכון והביה 

  במסמכי המכרז.

  מהדס הביצוע הראשי  4.1    

מטעם הקבלן יהיה מהדס אזרחי רשוי בעל  מהדס הביצוע הראשי  4.1.1      

יסיון בביצוע עבודות תשתית תחבורתית, תשתיות רטובות, תשתיות 

בטון דרוך דריכת חשמל ותקשורת, עבודות בייה, קירות, דיפוים, 

שים ביהול ביצוע   10בעל יסיון מוכח של לפחות  פיתוח וכו',ר, חא

ודות תשתית תחבורתית, ומבי דרך, עב של עבודות הדסה אזרחית

והוא יהיה תשתיות רטובות, תשתיות חשמל ותקשורת, פיתוח וכו' 

ובעל יסיון בשיטת הביצוע הבחרת על ידי   האחראי על הביצוע באתר

 הקבלן. 

על מהדס הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד   4.1.2      

לעבוד תוך קשר הדוק במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה 

ומלא עם מהל הפרויקט של הקבלן, עם מהל הפרויקט מטעם 

 המזמין ועם כל הגורמים הרלווטיים לפי הצורך. 

מהדס הפרויקט חייב להשתתף בכל ישיבות האתר וכן בישיבות לפי   4.1.3      

  דרישת יהול הפרויקט. 

"אחראי על כ הקבלן, באמצעות מהדס הביצוע מטעם הקבלן, ישמש   4.1.4      

, על פי חוק התכון  הביצוע" וכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע"

והביה ותקותיו ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך 

ובעל יסיון בביצוע עבודה לפי דרישות   שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת

BIM  ספח 16(ראה .(  

יהיה כפוף למהדס מהדס ביצוע לתחום מערכות המבים אשר   4.1.5      

שים ביהול    10הביצוע הראשוי ולמה"פ בעל יסיון מוכח של לפחות  

ביצוע של עבודות מערכות מבים והוא יהיה האחראי על הביצוע 

  באתר.
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 מודד מוסמך  4.2    

על הקבלן להעסיק למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט מודדים מוסמכים וצוותי        

, מערכות צית בטוןקבעבודות קוסטרו שים לפחות 5בעלי יסיון של  מדידה

לזמיות מלאה באתר ככל שיידרש, לעבודת , ותשתיות תחבורתיות ביסוס

ככל שיידרשו ביום ובלילה וכן ככל שיידרש לעבודות משרד,  שטח, במשמרות

לליווי הביצוע (למדידות סימון כל הדרש ובכל עת שדרש לצרכי הביצוע, 

למדידות תיעוד שוטף במהלך העבודה ולפי כיסוי העבודות של ממצאים 

ועבודות במהלך הביצוע, למדידות שוטפות לאחר ביצוע, למדידות לצרכי  

הגשת חשבוות חלקיים וסופיים, למדידות לתכיות סופיות לאחר ביצוע)  

יווי בעבודות יום ובעבודות לילה, ולליווי מודדי הבקרה מטעם המזמין וכן גם ל

ככל  - ועיריית ירושלים מודדי בקרה מטעם תכית אב לתחבורה ירושלים

וכן תאומים הדרשים  הדרש לביצוע בדיקות הבטחת איכות בושא המדידות

  עם צוותי מדידה מקבילים. 

פי הצורך ו"אחראי ל וספים מהל עבודה ראשי, מהלי עבודה מוסמכים  4.3    

 בטיחות".

מהלי עבודה האחראים: אחד לעבודות הדסה אזרחית  2באתר יהיו   4.3.1

  והשי לעבודות מערכות המבה. 

 מהל העבודה הראשי וכן כל מהל עבודה אחר שיעבוד באתר חייבים  4.3.2

(משרד הכלכלה כיום) (ו/או /להיות מוסמכי משרד התעשייה והמסחר

מספיק (של גוף הסמכה מדטורי אחר במדיה) ובעלי תעודות ויסיון 

  שים לפחות) בביצוע עבודות מהסוג הדרש בחוזה.  5

, משמרת עבודה  בכלהקבלן חייב להעסיק מהל עבודה מוסמך באתר    3.3.4      

 לרבות עבודות הדסה אזרחית ועבודות מערכות מבה. 

העבודה מתהלת בכמה משמרות, יום ולילה וכו' ומהל עבודה  מאחר ו  4.3.4      

ות וכח באתר במשך כל שעות העבודה, כדבר אחד איו יכול להי

שבשגרה, אזי חובה על הקבלן למות מהלי עבודה מוסמכים וספים, 

שים לפחות, במספר ככל  5בעלי יסיון (לכל אחד מהם בפרד) של 

שיידרש, כדי להבטיח שבכל משמרת ובכל עת בה מתהלת עבודה, 

הפיקוח על  יהיה באתר מהל עבודה מוסמך, מדווח שמית לאגף

העבודה במשרד הכלכלה/תמ"ת ולכל הגורמים ככל שדרש, כולל 

דיווח בכתב למפקח העבודה האזורי ומאושר ע"י כל הגורמים 

הדרשים. על הקבלן לקבל אישור מהמפקח לגבי כל מהל עבודה 

כאמור. אם יהיו יותר ממהל עבודה אחד באתר אזי מהל העבודה 

  המכרז יהיה מהל עבודה ראשי. שאושר על ידי המזמין במסגרת

ברישום יום יומי ביומי העבודה השוטפים לכל מהל העבודה חייב   4.3.5      

אורך תקופת הביצוע ובתיאום מלא מול המפקח באתר, כולל רישום 

מלא של תכולת היומים, לרבות כ"א, כלים, תיאור עבודות ברור 
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ומטרדים, עבודות חריגות ושוטף, יהול בעיות, חוסרים, הפרעות 

  ווספות, דיווח וקבלת אישור הפיקוח על ביצוע עבודה וכו'.

המאשרים כגון אגף הפיקוח על העבודה   על הקבלן להודיע לגורמים   4.3.6      

במשרד הכלכלה/המסחר והתעשייה על מיויו של מהל העבודה 

הראשי ועל מיוי מהלי העבודה הוספים לעבודה במשמרות 

 . האחרות

  העתק מההודעה תועבר לידי מהל הפרויקט.  4.3.7      

העברת העתק מההודעה לרשויות המוסמכות לידי המפקח, היא תאי   4.3.8      

 לעבודה באתר.

מהל עבודה חייב להיות וכח באתר העבודה בכל זמן בו מתקיימת בו   4.3.9      

הבטיחות עבודה בההלתו הישירה והמתמדת (ה"ל עפ"י תקות 

 בעבודה (עבודות ביה). 

 בפרויקט זה ימוה "אחראי בטיחות" לכל משמרת עבודה.   4.3.10      

כל מהל עבודה במשמרת כלשהי, רצוי שיהיה בעל הסמכה כ"אחראי   4.3.11      

בטיחות", אחרת על הקבלן לצוות לעבודה באתר, לכל משמרת שבה 

אחראי  מהל העבודה איו מוסמך לשמש ב"אחראי בטיחות",

 בטיחות מוסמך אחר, בוסף.

מהל העבודה הראשי ומהלי העבודה האחרים במשמרות האחרות   4.3.12  

יכולים לשמש גם כ"אחראי בטיחות" באתר במידה והוסמכו לכך 

  כדין, ובתחום הסמכתם בלבד, ובכפוף לאישורם על ידי המפקח. 

או תחום הסמכתו היה ומהל עבודה איו מוסמך כ"אחראי בטיחות"    3.3.13      

איו מכסה את כל תחום ההסמכה הדרש מ"אחראי הבטיחות" 

בהתאם לסוג העבודות שיתבצעו באתר, הקבלן ימה "אחראי 

בטיחות" אחרים, וספים, ככל הדרש, כך שבכל משמרת עבודה יהיה 

 של הפרויקט. באתר "אחראי בטיחות" מתאים לסוג העבודות

ה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור לא יוחלף מהל העבוד  4.3.14      

  מהל הפרויקט והמזמין.

 אחראי בטיחות מוסמך 4.4

חובה על הקבלן למות "אחראי בטיחות" מוסמך שיתפקד בכל משמרת עבודה       

באתר, כאחראי בטיחות, בכפיפות לממוה הבטיחות, בוכחות מלאה באתר 

להיות מהל עבודה, בעל יסיון של  כל מהלך העבודות. אחראי הבטיחות יכול 

שים בפרויקטים תחבורתיים, תשתיתיים, אם הוסמך לכך ע"י  5לפחות 

  הרשויות המתאימות וברשותו תעודה ברת תוקף המעידה על כך. 
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בודות בתת ולעממוי בטיחות מוסמכים לבטיחות כללית וגהות ולבטיחות  4.5

וממוה בטיחות בתעבורה/בתועה עבור הסדרי  קרקע וממוה בטיחות אש

 התועה הזמיים והובלות אלמטים חריגים מהמפעלים לאתר 

 הקבלן ימה שי ממוי בטיחות מוסמכים: ממוה בטיחות וממוה  4.5.1

על המשתתף לציין את זהותם  לעבודות בתת קרקע.בטיחות אש 

  ולצרף קורות חיים שלהם. 

      4.5.2  בקורס בטיחות וגהות   כואישורים כי הוסמ  יבעל  והבטיחות יהי  יממו

במקום הסמכה מאושר ע"י משרד הכלכלה/תמ"ת ו/או משרד המסחר 

שים בעבודה כממוה  5יסיון של לפחות  יבעל ווהתעשייה ויהי

 תשתיות., של תשתית תחבורתיתבטיחות בתחומו, בפרויקטים 

 ועבודות מיהור.

      4.5.3  ות פרוגרמות בטיחות  יממוו במהלך תקופת ההתארגהבטיחות יכי

הפרוגרמות אצל מהל ויאשרו את בטיחות כללית ולגהות ללעבודה, 

הבטיחות של  יממו והפרויקט מטעם המזמין. במהלך העבודה יבצע

ושא הבטיחות והגהות בעבודות הקבלן בקרת איכות עצמית שוטפת ב

 . המבים

במידה ולא ימוו ממוה בטיחות ו/או אחראי בטיחות ו/או בקרי   4.5.4      

בטיחות ו/או לא יתפקדו, רשאי המזמין למות ממוה בטיחות ו/או 

  7000אחראי בטיחות מטעמו לפי הצורך, בכמות הדרשת בעלות של 

ללית וגהות) אשר למקצוע (תועה ו/או בטיחות כ/לשבוע/אדם/₪

 תקוזז מחשבון הקבלן. 

  8חברה חיצוית ליהול בקרת איכות ומהל בקרת איכות (כמפורט בספח  4.6

 .מסמך מוקדמות זה)ל

חברה חיצוית עצמאית, שאיה על הקבלן להעסיק על חשבוו, באופן שוטף,       

המתמחה בביצוע בקרת  ,שים 10בעלת יסיון של  קשורה ארגוית לקבלן

  לצורך הבקרה בפרויקט.  איכות בפרויקטים של סלילה, עמה יתקשר הקבלן

מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון פרד מהמערך הקבלן       

  העוסק בביצוע של הפרויקט.

  00.35פרוט דרישות למערכת בקרת האיכות מטעם הקבלן יש לראות בסעיף       

  שלהלן. 

על הקבלן למות יועץ מומחה להכה ותחזוקה יועץ מומחה ללוחות זמים:  4.7

שוטפים של לוחות זמים מפורטים לעבודות. היועץ יהיה מהדס בעל יסיון  

 מוכח כמפורט ודרש בספח לוחות הזמים.

 . ועוזר למהל המודל) 16(ראה ספח  BIMמתאם ביצוע ומערכות בשיטת  4.8

שים בביצוע הקמת מבים  10הפרויקט עם יסיון של מהדס זר שילווה את  4.9

 בתת הקרקע תוך שימוש במערכות מופים.
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  סמכויות המפקח  900.2

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   . 1  

  והחוזה. 

המפרט הטכי המפקח הוא ציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכיות,   . 2  

בהירות לפי מיטב הבתו. בכל מקרה -התאמה בייהם ו/או אי-וכתב הכמויות וכל אי

  המפקח הוא הפוסק הבלעדי בושא זה. 

המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכן מטעם המזמין) הוא הפוסק הבלעדי   . 3  

  להתבצע. לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות 

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוותו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלי   . 4  

  משה. 

אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן     

  לפעולות או מחדלים של קבלי המשה. 

ם, עם הפסקות המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים ו/או בקטעים שוי   . 5  

  בייהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. 

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו     

עבודה או חלק ממה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

  לסדר העדיפות שקבע ע"י המפקח ללא תוספת מחיר לקבלן. 

אי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג המפקח רש  . 6  

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו חוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי 

למוע זק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן איו משחרר 

  י תאי החוזה. את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולזק כלשהו, הבא לפ

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכיות מאושרות לביצוע ושל   . 7  

המפרט הטכי. לצורכי ביצוע מחייבות אך ורק התכיות שמסרו לקבלן ע"י המפקח 

חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכיות כ"ל לא תתקבל והזק 

  קבלן בלבד. והאחריות יחולו על ה

  

  אישור קבלי משה, יצרים וספקים  .3000

קבלי משה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי רישיון קבלן בתוקף, סיווג קבלי  ככלל,  . 1  

בהתאם לאמור  ויסיון ומתאימים המתאים לסוג והיקף העבודה המבוצע על ידם

קבלי משה לבצוע עבודות מים, ביוב ויקוז יאושרו . במסמך ההזמה להציע הצעות

כמו כן מובהר כי על הקבלן להתקשר עם כל . ע"י הרשות המקומית והתאגיד המקומי

על הקבלן להגיש לחוברת המכרז (חלק כללי).  7קבלי המשה המפורטים בספח 

, את רשימת קבלי המשה ועד קבלת הודעת הזכייהמיום מ 30לאישור המזמין, תוך 

שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרים והספקים למייהם.  

סמכות המזמין היה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משה, ו/או יצרן, 
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ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או 

  לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן. 

בוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מהאתר כל קבלן משה,  . 2  

ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי איו מסוגל, לדעת המפקח, לבצע את עבודתו 

הזמים עליו  בהתאם לדרישות החוזה, לתכיות ולמפרטים, ו/או שאיו עומד בלוח 

התחייב הקבלן או מסיבה של אי התאמה. סילוק קבלן משה, ו/או יצרן, ו/או ספק, או 

הקטת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד 

  הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. 

משה ו/או ליצרן ו/או תשלום הקבלן לקבלן ה-אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי  . 3  

לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלי המשה, ו/או היצרים, ו/או הספקים, 

מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התיה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר 

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משה, ו/או יצרן,  7שהקבלן לא ציית תוך 

מת העבודה. הסכום אשר ישולם לקבלן המשה, ו/או ליצרן, ו/או ו/או ספק אחר להשל

לספק, שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, יוכה מחשבוות הקבלן ו/או 

באמצעות חילוט הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הביה למגורים 

והסכום אשר  ובתוספת ריבית ודמי יהול. ידוע לקבלן והוא מסכים לכך כי אפשר

ישולם לקבלן המשה ו/או ליצרן ו/או לספק שהובא ע"י המזמין יהיה גבוה באופן  

משמעותי מהסכום הקוב בחוזה עימו לביצוע העבודה, אם מסיבות של דחיפות ביצוע 

העבודה, או החלפת קבלן מבצע, או מאחר והקבלן קב במחיר מוך לעבודה או מכל 

  סיבה אחרת שהיא.  

ור לעיל איו עומד בסתירה לזכות המזמין לקוט באמצעים על פי כל דין כגד כל האמ  . 4  

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן. 

  

  בטלת ציוד  .3100

הקבלן יביא לשטח את הציוד הדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הדרשים בשטח בכל זמן   

בשטח ובטלת ציוד מסיבות וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים 

  כלשהן. וכן לא ישולם לקבלן כל תוספת בגין בטלת עובדים מכל סיבה שהיא. 

  

  יהול יומן עבודה ורישום תביעות  .3200

  פרטים בדבר: מדי יום ביומו(להלן "היומן") וירשום בו   יומי  הקבלן יהל יומן עבודה  . 1  

  בלן בביצוע הפרויקט.מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הק  1.1    

  כמויות החומרים למייהם המובאים למקום הפרויקט או המוצאים ממו.  1.2    

  כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע הפרויקט.  1.3    

  הציוד המכי המובא למקום הפרויקט והמוצא ממו.  1.4    
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  השימוש בציוד מכי בביצוע הפרויקט.   1.5    

  האויר השוררים במקום הפרויקט.תאי מזג   1.6    

  תקלות והפרעות בביצוע הפרויקט.  1.7    

  ההתקדמות בביצוע הפרויקט במשך היום.  1.8    

  הוראות שיתו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח.   1.9    

  הערות המזמין או המפקח בדבר מהלך ביצוע הפרויקט.   1.10    

את המצב העובדתי במהלך  כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקףו  1.11    

  ביצוע הפרויקט.

העתקים חתומים עם הרשומים בו ימסרו למפקח  3-היומן ייחתם כל יום ע"י הקבלן, ו  . 2  

 7או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 

הסתייגותו של ימים ממסירת ההעתק כאמור, ע"י מסירת הודעה בכתב לקבלן, דבר 

 המפקח יירשם ביומן.

למפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא או בא כוחו המוסמך יהיו רשאים   . 3  

 להוסיף ביומן הערות או הוראות לקבלן כפי שימצאו לכון. 

כל הרשומים שיוכסו ליומן העבודה כ"ל, ייראו כהודעות שמסרו כדין לקבלן בהתאם     

אי חוזה זה, בתל או העדרם לא ייראו כאשור או הסתייגות לת"אי שרשומים כ

  לרשומים הכלולים ביומן העבודה. 

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט, אולם רישומים אלה לא   . 4  

 ייחיבו את המזמין.

אישר לא הודיע המפקח או בא כוחו המוסמך על הסתייגויות כאמור, רואים אותו כאילו    . 5  

את כוות הפרטים הרשומים ביומן ובלבד שאין ברישומים אלו כדי לחייב את המזמין 

 בתשלום כלשהו. 

), 4רישומים ביומן, פרט לאלה שהמפקח הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (  . 6  

ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם 

  לום על פי החוזה.  עילה לדרישת כל תש

  רשום תביעות ביומן העבודה  . 7  

בכל מקרה שהקבלן יבוא בתביעות שתתעוררה במהלך העבודה, עליו יהיה לרשום את     

תביעותיו ביומן העבודה בו ביום בו בוצעה העבודה או ארעה העילה לתביעה. תביעה  

מגיע לקבלן  שלא תרשם ביומן העבודה בו ביום, לא תובא כלל לדיון ולא יבדק באם

  תשלום מיוחד בגין אותה תביעה, והקבלן לא יקבל כל תשלום בעדה. 
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  קסות בגין אי קיום הוראות  .3300

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שרשמו   

בהוראה, תהווה  ביומן העבודה ו/או במכתב רשום ששלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הקוב 

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה.  600עילה להטלת קס מוסכם וידוע מראש של 

  

  ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות  .3400

תתקיימה ישיבות שוטפות לפי הצורך, בהשתתפות מהל הפרויקט ו/או המפקח מטעם  .1

י הצורך של ציגים המזמין, בהשתתפות ציגי היזם חב' מוריה וציגיה ובהשתתפות לפ

ככל שיקבעו מטעם חברת מוריה, בהשתתפות גורמים וספים לפי הצורך והחלטת מהל  

הפרויקט מטעם המזמין, ובהשתתפות מהל הפרויקט מטעם הקבלן, המהדס האחראי 

מטעם הקבלן, ממוה הבטיחות מטעם הקבלן וגורמים וספים לפי הצורך ולפי החלטת 

 ין.מהל הפרויקט מטעם המזמ

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מהל הפרויקט, גורמים שוים, קבלי   .2

משה וספקי הציוד ו/או המוצרים, ואחרים, אשר לדעתו של מהל הפרויקט חוצים  

למעקב ולבקרה, לתאום ותזמון פעילויות הייצור, האספקה והביצוע, ולהבטחת 

 הבטיחות, האיכות, לוחות הזמים וכו'.

הקבלן, קבלי המשה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי יהול טכי  .3

ומהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השוות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש 

 על ידי מהל הפרויקט.

  

  מדידות ובקרת איכות  .5300

והפעילויות המפורטות להלן  התמורה עבור כל הדרש לאספקה, התקה וביצוע כל העבודות   

ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים  

  ולא תימדד ולא תשולם בפרד.  שבכתב הכמויות

  

  מדידות    .015300.

 כללי  .1

על פי דרישתו ימסרו לקבלן עם תחילת העבודה (צו התחלת עבודה) רשימת  1.1

הפלימטרי (פוליגוים וערכיהם) ורשימת קודות הביסוס קודות הביסוס 

 בתיק מדידות. וערכיהם) M.Bהאלטימטרי (.

על הקבלן לאשר בכתב את קבלת תיק המדידות הכולל את התוים ה"ל,   1.2

לסמן את הקודות בשטח בכפוף לרשימה, להכין "תחות שליטה" מאובטחות 

 ק את מצב העבודה. שמהן יתן כל פעם לחדש את הסימוים או לבדו

 חידוש קודות שהרסו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו.  1.3
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 בדיקת תוי תיק המדידות .2

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים וקודות הפוליגון המסומים  2.1

בתכיות וכל ערעור על התוים (פלימטריה ואלטימטריה) ייעשה לא יאוחר 

 משבוע ימים מיום מסירתם לקבלן.  

 טעות שתובאה לאחר מכן לא תילקחה בחשבון.  2.2

 )Is-Asתכית מצב קיים ( .3

על חשבוו, ובאמצעות מודד מוסמך, תכית  לפי ביצוע העבודות יכין הקבלן 3.1

), הכוללת רשת גבהים וכל התוים הרלווטיים, ורק לאחר As-Isמצב קיים (

 אישורה על ידי מהל הפרויקט יוכל להתחיל בעבודה. 

לפי,   הבדיקות, המדידה, העריכה והפקת התכיות של המדידות של המבוצע 3.2

צוע העבודה ייעשו על ידי הקבלן ועל  בי  במהלך (יצורף לכל חשבון חלקי) ואחרי

 חשבוו. 

 מדידות לביצוע העבודה  .4

לאחר קבלת המדידות (כולל איזון גבהי המצב הקיים או גבהי המצב שלאחר  4.1

יקוי השטח) ואישורן, יחשב הקבלן את מיקום ומפלסי קודות העבודות  

לפי תחילת עבודות  -בהתאם לחישוב  -המתוכות בשלביהן, יסמן בשטח 

 עפר, ויקבל עליהן את אישור מהל הפרויקט בכתב.ה

אחריותו של הקבלן לגבי סימון הקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  4.2

סטייה או אי התאמה, אשר ובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום וסף,  

 ולשביעות רצוו של המפקח. 

בודות שלא לפי  אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כ"ל תבוצעה ע 4.3

מה"פ ולשביעות  /התכית, יתקן אותן הקבלן ללא תשלום לפי דרישת המפקח

 רצום. 

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים. ולסמן בשטח את גבולותיהם.   4.4

כל זאת יבוצע תוך הקמת אבטחות לקודות ה"ל בצורה שתשביע את רצון 

 מה"פ. /המפקח

בקודות ה"ל ויחדש את כל הקודות הקבלן אחראי לשלמות הסימוים  4.5

שסימן בשטח, יחדשן במקרה של זק או אובדן וישמור על שלמותן, עד 

 למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח. 

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים, כדי לאפשר ביקורות  4.6

ן (להלן קו על כוות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שיוי בסימו

האבטחה). קו האבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי  

 המפקח. 

לכל קודה שסומה על הציר יש להתאים קודה מקבילה על קו האבטחה, הן   4.7

מבחית מרחקים והן מבחית מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע  
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(המשכת הציר אל  למפקח שיטה שוה לביקורת צירים, שוה מהאמור לעיל

וכיו"ב). בכל מקרה, אופן שיטת הביקורת לצירים יהיה טעון  מעבר לתוואי

 אישור המפקח. 

 את קודות הסימון יש לסמן לפי תקות המדידות.  4.8

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי  70-יתדות יוכסו לקרקע לעומק של כ 4.9

 מחק ובצורה ברורה. 

 מדידה וסימון של חתכי רוחב .5

וסף למדידות ה"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר מדדות, יהיה הקבלן  5.1

או מדידות וסימוים אחרים לצורך חישוב   חתכים לרוחבחייב למדוד ולסמן 

 כמויות לתשלום. 

המפקח רשאי לערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת  5.2

בצורת מדידה חתומה ותראה המדידה סופית שערכה על ידי הקבלן תוגש 

 בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכים. 

כל עבודות המדידה והסימון, המוטלות על הקבלן, תעשה ע"י, באחריות  5.3

 ובחתימת מודד מוסמך.

התמורה עבור עבודת מדידה מכל סוג שהוא כללת במחירי היחידה של פריטי  5.4

 פרד.התשלום האחרים ולא ישולם עבורה ב

דרישה למדידת מצב קיים במקומות מסוימים יכולה לבוא גם ממהל  5.5

 הפרויקט ו/או המפקח תוך התקופה ה"ל. 

 על הקבלן לבצע את המדידה בתאום עם מהל הפרויקט ו/או המפקח. 5.6

אישר מהל הפרויקט את מדידת הקבלן, תשמש זו כבסיס לחישוב הכמויות  5.7

 ם במידת הצורך.של עבודות העפר ועבודות אספלט ומצעי

 מדידות במהלך הביצוע  .6

 הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות.  6.1

 הקבלן יגיש בהתאם לדרישת הפיקוח מדידות של העבודות שבוצעו על ידו. 6.2

בוסף למדידות אלו, יגיש הקבלן לבדיקת המפקח טבלת השוואה בין דרישות  6.3

 פועל. התכון והמדידה כפי שבוצעה ב

העברת מדידה זו תהווה תאי לאישור המשך הביצוע ותאי לתשלום העבודה  6.4

 שבוצעה. 

לכל חשבון חלקי יצורפו מדידות חתומות ע"י מודד מוסמך לכמויות פריטי  6.5

 התשלום השוים המוגשים לתשלום.

התשלום עבור כל שירותי המדידות במהלך הביצוע כלול במחירי היחידות   6.6

  שולם בפרד. שבכתב הכמויות ולא י
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  דרישות למדידות להבטחת טיב ביצוע בפרויקט .7

  סימון ומדידות במהלך הביצוע ע"י מודד הקבלן   .  7.1

הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות    7.1.1

  המבוצעות. 

מודגש כי מוטלת בזה חובה על הקבלן לסימון מתמיד של חתכים    7.1.2

הכל לפי דרישות המפרט מיוחד והמפרטים  - וקודות בוסף לכך

  הכלליים לסוגי עבודות שוים.

בכל מקרה בעבודות עפר יסומו קודות בכל חתך לפחות בשלוש     

  קודות כלל קווי דיקור וציר התוואי.

  10בעבודות סלילה, אם אין החיות אחרות, הסימון יבוצע לפחות כל         

שלעיל, אולם מרחק בין  מטר אורך התוואי ולפחות בשלוש קודות

  מטר. 10שתי קודות ברוחב התוואי בכל מקרה לא יעלה על 

  מטר. 5מרחקים בסימון עבודות סלילה בעקומות לא יעלו על          

  הגשת תוצאות המדידות ע"י מודד בקרת האיכות (הקבלן)   .  7.2

תוצאות המדידות לצורך בקרת האיכות תוגשה ע"י מודד הקבלן   7.2.1

מיוחד/ים שיפרטו בוהל בקרת איכות למדידות כחלק  בפורמט/ים

  מתכית בקרת האיכות.

 מדידות בקרה מטעם המזמין (מדידות הבטחת איכות)  . 8  

בהתאם להחלטת יהול הפרויקט/הבטחת האיכות ובהתאם לתכית בקרת   8.1    

, אם לבקרה מדידות הבטחת איכותהאיכות (בקודות עצירה) תבוצעה 

דות והעבודות  ואו למדידות ובדיקות הבטחת איכות של דיוק המדי מדגמית,

  .שמבצע הקבלן

האיכות בברור דיוק הבטחת /הקבלן מחויב לשתף פעולה עם מודד הבקרה  8.2    

המדידות והעבודות שביצע, לצרף את המודד המוסמך מטעמו לכל הבדיקות 

והבירורים הדרשים ע"י מודד הבקרה/הבטחת האיכות עד לברור סטיות 

במדידה ככל שיתגלו ועד להגעה להסכמה לגבי תוצאות המדידה והצורך או אי 

  הצורך בתיקון עבודות.

  :שיטות המדידות תבוצעה בשתי  8.3    

  מדידת אימות:  8.3.1      

בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון קודות למדידה וימדוד   8.3.1.1  

  שטח ו/או מיקום אלמט.

בשלב השי בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן   8.3.1.2  

תקיות (סטיות עומדות בסטיות מותרות לפי מפרטים או 

  להבטחת איכות.תקים) המדידות תועברה 
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  בשלב שלישי תבוצעה מדידות ע"י מודד ה"א.   8.3.1.3  

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד ייתן   8.3.1.4  

  לקבלן אישור להמשיך בעבודות.

באם מדידות של שי המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע    8.3.1.5  

  מדידה משותפת.

  מדידה משותפת  8.3.2  

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שי מודדים   8.3.2.1  

באותו זמן ובאותן קודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים  

  משלו. 

תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם   8.3.2.2  

  ע"י שי המודדים. 

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות   8.4    

בפרויקט. לא תתקבלה תביעות של הקבלן לתשלום ו/או לפיצוי בגין עיכובים 

  הבטחת האיכות./כלשהם הקשורים לתאומים ולביצוע מדידות הבקרה

התמורה עבור כל הכרוך במדידות בקרה/הבטחת איכות כלולה במחירי   8.5    

היחידה ולא תהיה שום מדידה של עיכובי זמן ו/או תשומות שיידרש הקבלן 

  השקיע ולא ישולם עבור כך שום תשלום פרד.ל

  

  בקרת איכות ובדיקות מעבדה    .025300.

  של הקבלן.  עצמית מבוצע בבקרת איכותפרויקט זה  .1

איכות  בקרת -' 8פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בספח  .2

 להלן.  זה עצמית של הקבלן ובסעיף

  מודגש בזה כי: .3

המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות בהתאם למפורט המזמין יקבע את   3.1

 בחוזה. 

שתקבע ע"י   מערכת איטרטיתתיעוד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת   3.2    

 המזמין.

מהל בקרת האיכות מחויב לוכחות קבועה באתר ליהול כל מערך בקרת   3.3    

בקרת האיכות האיכות, לביצוע בקרה שוטפת על העבודות, הפעלת כל מערך 

העצמית, כולל בין היתר יהול דיווחים, מסמכים ותצורה וכו', פתיחת אי 

ההתאמות בביצוע, מעקב לטיפול לתיקון אי ההתאמות, סגירת אי ההתאמות 

)NCR יהול טבלאות מעקב לתוצאותעד האחרון שבהם, מעקב שוטף ו (

התוצאה הטובה  הבדיקות השוות, יהול ביצוע בדיקות חוזרות עד להשגת יעד  

 .8הדרשת, יהול תיק בקרת האיכות וכו' כמפורט בספח 
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 פרוגרמת בקרת איכות  3.4  

מהל בקרת האיכות יכין פרוגרמת איכות ויגישה למהל הפרויקט לאישור        

 במהלך תקופת ההתארגות.

  , פרוגרמת האיכות תכלול, בין היתר:8בוסף לאמור בספח   3.5    

  כל מערך עבודת בקרת האיכות תאור ופרוט  3.5.1      

  תרשים ארגוי  3.5.2      

תאור כל העבודה עם המימשקים (קבלן, קבלי משה, הבטחת איכות,   3.5.3      

  פיקוח, מהל הפרויקט, ציגי המזמין)

תכית עבודה ובדיקות (סוג בדיקת הבקרה, אופן הביצוע, מועד צפוי    3.5.4      

הבדיקות, תהליך הבקרה, פרוט טפסי ואופן ודרש לכל בדיקה, מספר  

  הדיווח וכו') 

פרוט לכל שיטות העבודה, שיטות הבדיקה ותהליכי בדיקה ובקרת   3.5.5      

  האיכות.

הלי עבודה, בקרה, דיווח, כולל מעקב ובקרה ודיווח חוזרים עד סגירת   3.5.6      

  כל אי התאמה והתאמה

לה, ללא וכחות בקרת האיכות באתר. אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלי  3.6    

עבודה שבוצעה ללא וכחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא 

 תתקבל ולא ישולם בעבורה.

עלות ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה,   3.7    

 לרבות בדיקות חוזרות, יהיו על חשבון הקבלן. 

יות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השוות על הקבלן מוטלת האחר  3.8    

במועד ובלוח הזמים על פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב  

  עיכובים שגרמו על ידי המעבדה.

 כוח האדם של מערכת בקרת האיכות .4

היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מעה לכל    4.1

 מכך, אך בכל מקרה לא יפחת מהאמור בסעיף זה.פעילות הקבלן וייגזר 

  בצוות בקרת האיכות הדרש בפרויקט זה יועסקו לכל הפחות:  4.2    

 מהל בקרת איכות (מב"א) במשרה מלאה.  4.2.1      

מהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממוה על תחום תשתיות, או   4.2.2      

  . 8בקריטריוים של ספח  בטוים, או עפר וסלילה ובתאי שהוא עומד  

מהדס בין אזרחי  - ממוה בקרת איכות (מבא"ת) בתחום בטוים  4.2.3      

  . משרה מלאה - במקצועו
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משרה   - ממוה בקרת איכות (מבא"ת) בתחום תשתיות, עפר וסלילה   4.2.4      

 . מלאה

  . מלאהמשרה  - בתחום מערכות מבים מבא"ת  4.2.5

לממוי בקרת האיכות התחומיים, יעבדו בתחומי  בכפוף    -  בקרי איכות  4.2.6

הבקרה השוים בקרי איכות וספים, שכמותם תיגזר מדרישות 

  מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות.

בקרי האיכות יהיו מהדסים או הדסאים בעלי וותק ויסיון מיקצועי   4.2.7

מוכחים בתחום    מוכח בתחום העבודות שוא ההסכם ויסיון מיקצועי

מודד -. מודד ראשי לבקרת איכות8בקרת איכות, כמפורט בספח 

מוסמך בעל יסיון מיקצועי מוכח בעבודות דומות לשוא הפרויקט 

  .  8כמפורט בספח 

  8כמפורט בספח  -מודדים לבקרת איכות  4.2.8

היקפי משרות חלקיות יוגדרו ע"י הבטחת איכות/יהול הפרויקט         

לצורך בביצוע בקרה באותם תחומים ובהתאם להתקדמות בהתאם 

  בביצוע עבודות.

  מערכת איטרטית .5

צוות בקרת האיכות יקבלו הדרכה לשימוש במערכת ה"ל בתחילת העבודה    5.1

  הכל על חשבון המזמין. -יוכלו לקבל תמיכה טכית במערכת  ובמשך העבודה

צוות בקרת האיכות יידרש למילוי מסמכים שוים באופן ממוחשב (שימוש   5.2    

 ) ובטפסים שוים (בהתאם לסוג המערכת). MS OFFICEבתוכת 

הושא ידון בתחילת הפרויקט בישיבת איכות, שבה יוגדרו המסמכים למילוי    5.3    

  ידי (במחשב) ולא במערכת.

ות במסגרת אישור תכית בקרת רשימות תיוג מאושרות על ידי הבטחת האיכ  5.4    

האיכות, ימסרו ע"י בקרת האיכות לאשי התוכה (מערכת איטרטית) לצורך  

  הטמתן לתוך המערכת.

 תכית בקרת איכות .6

 . 8ראה בספח  - דרישות לתכית בקרת איכות    

 בוסף לכך על תכית בקרת האיכות לכלול:    

 בקרת האיכות (ראה גם פירוט מטה) תיאור מפורט של כל שלבי ותהליכי   6.1    

 טפסים כלליים: ריכוזים מייהם של בקרה מוקדמת ושוטפת, ריכוז מעקב  6.2    

 לאחר דוחות פיקוח עליון, דוגמת מעקב שכבות;

 הלי בקרת האיכות כוללים רשימות תיוג ומסמכים אחרים הרלווטיים;  6.3    

 רשימת קודות עצירה והבדיקה;  6.4    
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 בדיקות מעבדה של בקרת האיכות.תכית   6.5    

  בקרה מוקדמת .7

 ישיבות מוקדמות (ישיבות התעה):     

על בקרת איכות לתאם ולהל ישיבות מוקדמות (ישיבות התעה) לכל סוגי   7.1    

 העבודות בפרויקט.

הישיבות יתואמו מראש ובכל מקרה לא פחות משבוע לפי תחילת עבודות   7.2    

מה"פ, מתכים, הבטחת איכות, קבלן ראשי,   בפועל. לישיבות יזומו ציגי

 קבלי משה.  

להכיר תכיות, פרטים מיוחדים ואופן ביצוע עבודות ע"י   - מטרת הישיבות  7.3    

  קבלן המבצע, בירור וקבלת תשובות הקשורות לתכון וביצוע. 

עד מועד עריכת הישיבות, על בקרת האיכות לאשר את קבלי המשה וציודם,   7.4    

ספקים וחומרים הקשורים לעבודה. חובת בקרת האיכות להציג את האישורים 

 ה"ל בישיבה. 

 קטעי יסוי (קטעי הוכחת יכולת של הקבלן):  7.5    

יסוי (הוכחת  לכל סוג עבודה חדשה ולכל קבוצת ביצוע חדשה יבוצעו קטעי   7.6    

 יכולת של קבלן/קבוצה/צוות);

קטעי יסוי יתועדו בטפסים מיוחדים, בצירוף מדידות, תעודות, תמוות   7.7    

ומסמכים אחרים רלווטיים. טופס ייעודי לקטע יסוי יוגש בתכית בקרת 

 האיכות;

על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו לתאם את מועד ביצוע קטעי היסוי מראש,   7.8    

  די למוע מצבים של דחיות בשל אי זמיות מתכן/ים רלווטי/ים.  כ

 אישור ספקים וחומרים  .8

  אישור ספקים ייתן רק לספקים העומדים בדרישות של מפרטי תיבי ישראל.   8.1

 אישור חומרים:  8.2    

חומרי סלילה יעו לדרישות מפרטי תיבי ישראל המתאימים, דהייו רק את   

  מאושרים ע"י תיבי ישראל יאושרו לשימוש בפרויקט.חומרי סלילה  

  שימוש בחומרים מגריסה מיקומית כפוף לאישור מה"פ.   

 בקרה שוטפת .9

באחריות בקרת האיכות להל ריכוזי רישומי בקרה שוטפת (רשימות תיוג ותוצאות 

הבדיקות שוטפות) לכל סוגי העבודות שמבוצעות בפרויקט. פורמטים של ריכוזי בקרת 

  כות יתואמו עם הבטחת האיכות ויאושרו על ידה. האי

  קודות בדיקה ועצירה  9.1    
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רשימת קודות בדיקה ועצירה יש להגיש בתכית בקרת האיכות.   9.1.1      

  בסמכותה של הבטחת האיכות להוסיף ו/או לשות את הרשימה;

שעות מראש על   48 לפחות על בקרת האיכות להודיע בכתב (במייל)  9.1.2      

התרחשות של כל קודות בדיקה ועצירה. על הקבלן לקחת בחשבון כי 

בדיקות קודות עצירה עלולות להידחות עקב אי זמיות מתכן 

  בעוד מועד.  רלווטי ולכן מומלץ לתאם את בדיקות הקודות

בקודות העצירה על בקרת האיכות להציג להבטחת האיכות את כל   9.1.3      

  הרלווטי לשלב הביצוע.  השוטפתהחומר של הבקרה המוקדמת ו

בקודות בדיקה ועצירה על בקרת האיכות למלא ולהציג טפסים   9.1.4      

  ייעודיים, כפי שיסוכם עם הבטחת האיכות. 

הבטחת האיכות תאשר בכתב את המשך הביצוע בקודות עצירה   9.1.5      

ובהתאם למסמכי בקרת האיכות, בדיקות ומדידות של הבטחת 

  האיכות. 

הודגש כי ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות להמשך ביצוע אין   9.1.6      

 הקבלן רשאי לבצע עבודות מעבר לקודה עצירה. 

 דוחות פיקוח עליון  9.2    

קרת האיכות להל ריכוז של כל דוחות הפיקוח העליון תוך ציון  על ב  9.2.1      

 קודות חשובות מהדוחות ודרישות לתיקון ליקויים. 

  פורמט הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות.  9.2.2      

 ישיבות איכות  9.3    

 על בקרת האיכות לדאוג לתאם ולהל ישיבות איכות בפרויקט.  9.3.1      

 יזומו ציגי מה"פ, הבטחת האיכות והקבלן הראשי.לישיבות   9.3.2      

בישיבות ידוו ליקוים שהתגלו בביצוע עבודות, אי התאמות הפתוחות   9.3.4      

  וושאים אחרים של איכות וטיב ביצוע. 

 מעקב שכבות  9.4    

על בקרת האיכות להל באופן שוטף מעקב שכבות לכול התוואים   9.4.1      

  מילוי למבים ומילוי חוזר למבים.ואלמטים המבוצעים כולל  

. פורמט של מעקב השכבות MS EXCELמעקב שכבות יוהל בקובץ   9.4.2      

  יתואם עם הבטחת האיכות.

 מעקב לאחר קבלת תכיות וביצוע על פי תכיות מעודכות:  9.5    

בקרת האיכות חייבת לבצע מעקב אחר קבלת תכיות מיהול   9.5.1      

צע באופן שוטף ומיד לאחר קבלת תכית הפרויקט. המעקב יבו

 מעודכת.
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  באחריות בקרת האיכות לוודא כי הביצוע בפועל עשה על פי תכיות   9.5.2      

 מעודכות. 

  תכיות מבוטלות יסומו בבירור.  9.5.3      

 בקרה צמודה מלאה:  9.6    

בתכית בקרת האיכות יוגדרו עבודות שתבוצעה בבקרה צמודה   9.6.1      

 של בקר שטח.מלאה 

על הקבלן ועל בקרת האיכות לקחת בחשבון כי גם בעבודות לילה   9.6.2      

ידרשו בקרי שטח צמודים לעבודות שיוגדרו מראש בתכית בקרת 

  איכות. 

 אי התאמות  9.7    

מודגש בזה כי על בקרת האיכות לפתוח אי התאמות גם על פי דרישה   9.7.1      

 האיכות.של יהול הפרויקט ו/או הבטחת 

(הבטחת האיכות) לעומת אי  QAאי התאמות ה"ל תקבלה סימון   

 .QC-התאמות בקרת האיכות שיסומו כ

צוות בקרת האיכות ידאג למילוי ועדכון שוטף של ריכוז אי התאמות   9.7.2      

באופן ידי, אם הדבר לא מתאפשר ע"י מערכת איטרטית. ריכוז 

ידית) יופץ לכל הגורמים  מעודכן (באם הוא מהמערכת או מבוצע 

  הרלווטיים פעם בשבוע לפחות במועד שיתואם עם יהול הפרויקט. 

  דרגות אי התאמות כדלקמן:  9.7.3      

: אי התאמות עם ליקוי או סטייה מדרישות התכון או המפרט 1דרגה    

  או תקן שלא דרש תיקון, אולם דרש תיעוד המקרה;

מדרישות התכון או המפרט או תקן שדרש : ליקוי או סטייה 2דרגה         

  עבורם ביצוע תיקון מסוג כלשהו; 

: ליקוי או סטייה מדרישות התכון או המפרט או תקן שדורש 3דרגה         

פירוק (לדוגמה, שימוש בחומר לא מאושר) ו/או פייה למתכן לקבלת 

 החיות ו/או אישור האלמט שבוצע. 

צע אך ורק דרך יהול הפרויקט, במקרה שכזה הפייה למתכן תבו        

  אלא אם יסוכם אחרת.

 בדיקות קבלה  9.8    

בדיקות קבלה תבוצעה בסיום ביצוע אלמט/קטע/חלק או כל   9.8.1      

הכל בהתאם למסמכי החוזה ובהתאם לדרישות מפרטים  - הפרויקט

 ו/או יהול הפרויקט/הבטחת האיכות.

קות הקבלה ככל שבוצעו ע"י על בקרת האיכות להל ריכוז כל בדי  9.8.2      

 בקרת או הבטחת האיכות.
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. הפורמט של  EXCELתוצאות בדיקות האלו ירוכזו בריכוז בקובץ   9.8.3      

  הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות.

תעודות, תוצאות בדיקות קבלה וריכוז התוצאות יוטמעו לתוך   9.8.4      

  המערכת האיטרטית בתיקיה הייעודית. 

 מסמכי בקרת האיכות בתום הביצועמסירת   9.9

המערכת האיטרטית שלעיל, בסיום ביצוע   בוסף לאמר בושא  9.9.1

עבודות על בקרת האיכות למסור לבדיקה ולאישור הבטחת האיכות 

 את תיקי בקרת האיכות. 

תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות תדון בישיבת איכות בתחילת   9.9.2

עקרוי התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות הפרויקט. באופן 

כולל דוחות פיקוח עליון, סיכומי מסירות, מעקב לאחר קבלת עדכון 

 ועוד.  תכיות

 התיקים יערכו ויוהלו בהתאם להחיות הבטחת האיכות בכתב.  9.9.3

 , בתום ביצוע העבודות (בוסף לתיקי המסירה 8בוסף לאמר בספח   9.9.4

 / CD /DVD) הקבלן ימסור מדיה דיגיטלית ( 00.45כמפורט בסעיף 

דיסק און קי) שתכלול את כל מסמכי בקרת האיכות  / כרטיס זיכרון

 - קטעי עבודה וכדומה / עבודות / תיקים / המחולקים לפי ושאים

  הכל בתאום מראש עם מהל הבטחת האיכות. 

 מבדקי הבטחת איכות  9.10

  מבדקי תפקוד בקרת האיכות בתחומים שוים.בסמכות הבטחת איכות לערוך    

המבדקים יערכו ע"י הבטחת האיכות ובמועדים שקבעו על ידה ולא בהכרח       

  בתאום מראש עם בקרת האיכות.

 בדיקות מעבדה של הבטחת האיכות.  9.11

במהלך ביצוע תבוצעה בדיקות אימות ובדיקות משותפות מטעם   9.11.1

  הבטחת האיכות.

  הבדיקות תבוצעה בתאום מראש.  9.11.2

על בקרת איכות ומעבדת בקרת האיכות לשתף פעולה מלאה עם בודקי   9.11.3

  מעבדה מטעם ה"א. 

  

  המחיריםוכתב הכמויות, שיויים בכמויות   .6300

 כללי  . 1

הכמויות המופיעות בכתבי כמויות אלה מטרתן לשקף את אופי העבודה    1.1

מבטיחים לקבלן, כי הוא אמם יידרש להוציא לפועל העומדת להתבצע. אין 
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לא עבור פריט  -את כמויות העבודה באותו ההיקף שצוין בכתבי הכמויות 

וזאת על אף הסברה כי כתבי   -מסוים כלשהו, ולא עבור קבוצת פריטים כלשהי  

 הכמויות, בכללותם, משקפים אמם את העבודה העומדת להתבצע. 

ת הזכות לשות את הכמויות של כל סעיף בפרד, ו/או המזמין שומר לעצמו א  1.2

של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם (להוסיף לכמות או להפחית ממה ואף 

לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויות). שיויים אלה, במידה ויעשו, לא יהוו  

סיבה לשיוי במחיר היחידה ולא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עקב שיוי 

 ול סעיפים הרשומים בכתב הכמויות המקורי ובחוזה עם הקבלן.בכמות או ביט

עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות במסמכי החוזה ושעל הקבלן   1.3

להוציאן לפועל, ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות, 

והתמורה עבור ביצוע כל הדרש כלולה במחירי היחידות   - לא ישולם בפרד

  הכמויות. שבכתב

מובהר לקבלן כי בגלל ריבוי מבים בכתב הכמויות, יתכן ותהיה אי התאמה   1.4

במחיר אומדן בין סעיפים זהים במבים השוים, אזי יקבע המחיר המוך 

שמופיע במבה מסוים ושאר הסעיפים הזהים המופיעים במבים השוים  

  יתומחרו בהתאם למחיר המוך.

הצעתו, על הקבלן להתריע על סתירה במחירי סעיפים זהים בין במהלך הגשת   1.5

  המבים. 

 תאור סעיפים ותכולתם  . 2

איו בהכרח מתאר  -כל תיאור היתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות   2.1

את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכיות, במסמכי 

הל הפרויקט.החוזה ובמילוי הוראות המזמין, המתכן ומ  

כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתוכיות אך איו בא לגרוע   2.2

  מהאמור בהם.

מחירי היחידות בכתב הכמויות הים מחירים שלמים עבור ביצוע המתואר   2.3

  בסעיפי כתב הכמויות, כולל את כל הדרש למילוי דרישות החוזה. 

 מדידה לתשלום  . 3

טו, לפי האמור במסמכים המצויים לעיל (לפי סדר עדיפות  כל העבודה תימדד    3.1

אלא אם צוין אחרת להלן ובמסמכי המכרז הזה) בהתאם לפרטי -המסמכים 

התכיות, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור 

וכד' ומחירה כולל את ערך חומרי העזר ועבודות  פחת (שלא יימדד לתשלום)

ו. הלוואי הזכרות במפרט והמשתמעים ממ  

 / התקה  /  מחירי היחידה בכל סעיפי כתב הכמויות כוללים גם אספקה והחה  3.2

ביצוע וגמר מלא ומסירות של פריט התשלום במלואו, כולל כל מרכיבי הביצוע  

(אלא אם אמר במפורש אחרת בכתב הכמויות). המוח "אספקה" כולל 

בדיקתם וביצוע בקרת איכות במקום הייצור,  הזמת/ייצור המרכיבים, 
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אספקת כל הכמות הדרשת לביצוע העבודה כולל פחת, הובלה, טעיה, פריקה,  

עבור כל המוצרים הדרשים לביצוע הסעיף (וזאת  שיוע, שמירה, ביטוח וכו'

עפ"י התוכיות, הפרטים השוים המפרטים ו/או הוראות הפיקוח) גם אם ושא 

  וין במפורש.האספקה איו מצ

 

 ושאיבת מים עודפתחפירה   .7300

  לא תימדד לתשלום. עודפת  חפירה   . 1

העבודות עלולים להתגלות מים. במקרה זה על הקבלן  ביצוע על הקבלן להיערך שבעת  . 2

להיערך בציוד מתאים לשאיבת המים ופיויים למקום מאושר לכל משך העבודות וזאת 

  ללא תוספת תשלום ו/או הארכת לוח זמים.

  

  בדיקת התאמת התכיות, המפרט וכתב הכמויות  .8300

 פורטות בתכיות, במפרטים,התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המ  

ובהוראות מכלול מסמכי החוזה ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה  

  ולא תימדד ולא תשולם בפרד.  בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויות

על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכיות ומסמכי החוזה את כל  .1

 המידות, התוים והמידע המובאים בהם. 

בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בתוים במפרט הטכי, בכתב  .2

הכמויות ובין התוכיות השוות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למהל הפרויקט 

 וראותיו.ולבקש את ה

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומים בתכיות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  .3

 מהל הפרויקט. 

 

  שימוש בשווה ערך ואיכות לפריט   .9300

בכל מקרה בו יתה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך  .1

או פרט ביצוע השוה מן התון בתכון המקורי הכלל בהסכם, אך שווה   תמחור/ואיכות

יהיה על הקבלן להגיש למהל הפרויקט או המפקח את כל  - ותמחור איכות ,ערך

 ידו לקבלת אישור. -המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

 דר אישור חתום ע"י המזמין יחשב שהמוצר שווה הערך לא אושר.הע .2

 רשאי, כתאי לאישור מוצר שווה ערך, לדרוש תקופות בדק ארוכות יותרמזמין יהיה  ה .3

 מהדרש במפרט.

יידרש לספק למזמין את כל האישורים, תוצאות בדיקות והוכחות שהמוצר  הקבלן .4

עוה לאיכות ולמפרט הטכי של המוצר המקורי וכי אורך חייו, עלויות אחזקתו   המוצע

 ות של המוצר המקורי.שדרוגו אין עולות על העלוי ועלויות
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יידרש להוכיח למזמין כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל אחד  הקבלן .5

לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שוים שהורכבו בידי גורם   האחראי

 והאישורים להרכבת המוצר הכולל.  האסמכותלו  וסף שאין

מתממשק למוצרים מקבילים יידרש להוכיח למזמין כי המוצר המוצע  הקבלן .6

 המותקים במערכת. ומשלימים

 יידרש להוכיח למזמין כי למוצר שווה הערך יש יירת ותיעוד מקצועי ולצרף את  הקבלן .7

 הקטלוג של המוצר. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכיים של המוצר והוראות יצרן

 להתקה, הפעלה ואחזקה. 

 את תוכיות העדות על פי המוצרים שאושרו.  קבלןוסף יעדכן ה ב .8

 -לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה ערך והיו יקר יותר הקבלן .9

 מהמוצר הדרש.

תהליך אישור המוצר לפי אספקתו והתקתו בשטח כולל  הקבלן יידרש להציג את  . 10

(ע"פ הצורך),  תיעוד ובדיקות מקדימות, התאמות לתקים רלווטיים, ביקור במפעל

), חישובים, שיטות ייצור, אבטחת ובקרת איכות shop-drawingsאישורי שרטוטים (

  וכדומה.  במפעל

מהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו למק את  . 11

החלטתו אולם החלטתו של מהל הפרויקט תיתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה 

  עוד לא אושרה בקשת הקבלן רואים את בקשתו כאילו פסלה.  המפורטת של הקבלן וכל

אישור או פסילת בקשת הקבלן לשיוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמים  . 12

 ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכון חליפי לאלמטים ועבודות שוות, יחולו עליו כל  . 13

הפרויקט או המפקח ו/או יועצים מטעם ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מהל 

 המזמין. הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מהל הפרויקט.

 

  חישובי כמויות וחומר מדידה לאחר ביצוע ילווה לכל חשבון  .4000

התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף   

ולא  בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויותמפורש למדידה 

  תימדד ולא תשולם בפרד. 

 חישוב הכמויות לחשבוות חלקיים ולחשבון הסופי יערכו ויחושבו במחשב.  .1

 .DWG +PLTולא רק קבצי  PDFכל חשבון חלקי יש לצרף גם קבצי ל .2

של אלמט/ שכבה/ מרכיב   מדידות לפי ולאחר ביצועלכל חשבון סופי על הקבלן לצרף   .3

מההפרש בין המצב ההתחלתי למצב הסופי מחושבת  -שבוצע במהלך אותו החודש

הכמות המוגשת. לדוגמא: חפירת תעלה להחת מערכות תימדד לפי תחילת החפירה, 

כת, לאחר הכיסוי בשכבות בגמר החפירה לפי החת המערכת, לאחר החת המער

 השוות מעל המערכת ולאחר הכיסוי הסופי של התעלה בה הוחה המערכת.
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"בכל מסירת חשבון חלקי/ סופי יכללו שרטוטי תוחה, החתכים הרוחביים, חישובי  .4

, על פי המדידות פרטי הביצוע, פריסות ומבטים, חישובים וסקיצות לוותהכמויות, 

 לאחר ביצוע...". 

באותו חודש תון,   א של כלל העבודות בשטח המבוצעותתיעוד מלבמסירת    חקיים הכר .5

 בחתימת מודד,  סקיצות מפורטות,  עבודות סמויות מהעין/ שכוסו במהלך הביצועכולל  

מתוך תכיות  פרטי הביצוע, כולל צירוף של דפי ריכוז ודפי חישובי כמויות מפורטים

בון השוים, להוכחת הכמויות דורש הקבלן תשלום בסעיפי החש הביצוע, בגים

עבודה, סיכומי ישיבות/ פגישות, מכתבי החיות   צילומי יומיהמוגשות על ידו, בצירוף  

החיות לביצוע, פרוטוקולי סיורי  מטעם מה"פ/ מפקח, דוחות פיקוח עליון הכוללים

המקומית/ ציגי  השוים ו/או ציגי הרשות מעקב ו/או החיות מצד גורמי הפרויקט

  אחד לבא אחריו, כולל  אישורים מטעם הפיקוח למעבר משלב ביצועשכוה, ה

 .בחישובים ומדידות תומכים/ לווים

דרך ושלבי הגשת השרטוטים, המדידות והחישובים ואופן עריכתם יהיו בהתאם  .6

  להוראות והחיות מהל הפרויקט.

חישוב הכמויות והחשבון של החודש עבורו מוגש החשבון יוגש לבדיקת מהל הפרויקט  .7

  ו/או המפקח עד הראשון לכל חודש הבא,  

איחור במסירת החשבוות לאחר הראשון בכל חודש, יגרום לדחיית מועד הגשת  .8

החשבוות ובהכרח לדחיית תשלום לקבלן. לא ייתן פיצוי לקבלן במקרה והחשבוות 

 איחור במועד התשלום לקבלן.  הלאחר הראשון לכל חודש ועקב כך יהיהוגשו 

 

  תכיות "למכרז" ותוכיות "לביצוע"   .4100

התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף   

ולא  הכמויותמפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב 

  תימדד ולא תשולם בפרד. 

עם מסירת צ.ה.ע. הקבלן יקבל סט תכיות מלא לביצוע והקבלן דרש לספק לו"ז מפורט  .1

 ותכית עבודה מלאה שלו לאישור מה"פ. 

הן תכיות "למכרז בלבד" המיועדות  ההתכיות המצורפות כחלק ממסמכי המכרז ז .2

להבהיר את סוגי העבודות והיקפן, והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. עם 

תחילת הביצוע יועברו לקבלן תכיות מאושרות "לביצוע", ובהן עשויים לחול שיויים 

לא מהותיים והשלמות מהתכיות שכללו במסגרת מסמכי המכרז. הקבלן יבצע את 

קביעת הגדרתו של שיוי אם מהותי או   ודה רק על פי תכיות המסומות "לביצוע".העב

לא תוה בלעדית בידי מהל הפרויקט. תכיות המאושרות לביצוע יועברו עפ"י קצב 

 ביצוע העבודות ועפ"י לוח הזמים שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י מהל הפרויקט. 

כיות, לא יהיה בכל השיויים בתכיות למרות כל האמור לעיל, היה כי יתווספו ת .3

ובעבודה, כדי לשות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה 

 אלה ייחשבו כסופיים.  
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  תכיות, תשלום עבור תכיות  .4200

סטים של תכיות לביצוע ומסמכים  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  .1

עותקים של כל תכית חדשה או  3ודות במסגרת חוזה זה, וכן לווים המתייחסים לעב 

 מעודכת לביצוע. 

 הקבלן רשאי לצלם לעצמו ועל חשבוו כל תכית או מפרט בכל כמות. .2

לקבלן, ישמר בשלמות על ידי  סט מעודכן של תכיות הביצוע מתוך אלה שמסרו  .3

 , במשרדו שבאתר העבודה, בכל משך תקופת הביצוע. הקבלן

ן להחזיק בוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים על הקבל .4

 בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב. 

המזמין, מהל הפרויקט, ו/או מתכים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש  .5

במסמכים אלה ו/או בתכיות באתר העבודה, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע 

 העבודה. 

בכתב למהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכית וספת או הקבלן יודיע  .6

מפרט וסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא 

 בהתאם לחוזה. 

ע"י  הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, העתק מכל תכית שמסרה לידו .7

ם מיעת טעויות בביצוע העבודה. מהל הפרויקט. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולש 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכיות שוא חוזה זה לבין יתר 

התכיות, על הקבלן לפות מיד למהל הפרויקט או המפקח ולא יבצע את עבודתו עד 

 לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה.

ביצוע העבודה, כל תכית, מהל הפרויקט רשאי לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך  .8

שרטוט, הוראה ומפרט וסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב 

מצדו לבצע את העבודה בהתאם לאותן התכיות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. על 

שיוי ביחס לתוכיות, למפרטים ולתאים שפורסמו בשלב המכרז יחולו הוראות פרק 

 ח' לחוזה. 

  

  תיעוד האתר   .4300

מצב האתר  בהתחייבות הקבלן כללת, בין היתר, האחריות לתיעוד מלא ומפורט של  . 1  

יומי במהלכה וכן בסיום העבודה, כולל צילומי סטילס -לפי הכיסה לעבודה, באופן יום

ווידאו וכולל צילומי וידיאו פים של ביוב ויקוז. ה"ל חלק מהתחייבות הקבלן בחוזה  

  וספת בגין זה.ולא תשולם ת 

התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן   . 2  

סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב 

  ולא תימדד ולא תשולם בפרד.  הכמויות
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טיהם,  הקבלן יתעד את אתר העבודה ואת המחוברים הצמודים והגובלים בו לפר .3

ובסיומה.  - כמפורט בהמשך, בתחילת העבודה, באופן שוטף ויומי במהלך העבודה

דיגיטאליים צבעויים של שלבי העבודה  STILLSהתיעוד יהיה באמצעות צילומי 

השוים וצילומי וידיאו צבעויים, כולל צילומי טלביזיה במעגל סגור של מערכות הביוב 

ה, ובמקרה של חשד לתקלות במהלך העבודה, גם והיקוז לפי התחלת העבודה ובסיומ

  במהלכה. 

מטרת הצילום לפי העבודה לתעד אם ישם ליקויים במרכיבי הדרך והמתחם שאים  .4

כלולים בעבודה והקבלן איו אמור להפר את מצבם, כדי שלא יתן יהיה לטעון אח"כ 

  כי גרמו ליקויים למרכיבים אלו באשמת עבודת הקבלן. 

עד את הליקויים הקיימים באתר, שתיקום איו כלל בתכולת עבודתו: הקבלן דרש לת .5

הגדרות, מעקות, הבייים, מדרגות, כיסות למבים, חלוות שלטים, חצרות בממשק 

עם העבודה, העמודים, פילרים, האספלט, ריצופים, המדרכות, ריהוט הרחוב, השוחות, 

  וכו'.  ת שירותיםערימות עפר ופסולת, מזגים, מערכות מדידה, תעלו

 העתקים מהתיעוד ורשימת ליקויים באתר יועבר מיד למהל הפרויקט. 3 .6

יומי ושוטף הקבלן יתעד את הפעילות באתר בצילומי -במהלך העבודה, באופן יום .7

 וידיאו וצילומי סטילס

מטרת הצילומים במהלך העבודה היא לתעד באופן יומי ומפורט את ההתהלות  .8

  המתבצעת באתר.הבטיחותית ואת העבודה 

בסיום העבודה יצלם הקבלן את כל האתר כתיעוד לביצוע העבודה בשלמותה וכתיעוד  .9

 לכך שלא גרם זק לסביבה. 

  ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם המהל והמפקח.  . 10

  סרטי הצילום יועברו לרשות המזמין, באמצעות מהל הפרויקט עם תום העבודה.  . 11

התשתית, הקבלן יתעד את מצב צרת הביוב והיקוז שבאתר ע"י  בתאום עם בעל  . 12

  צילומי וידיאו פים במעגל סגור בתחילת העבודה ובסיומה.

מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה ו/או עד גמר תקופת  . 13

האחריות, יזוהו זקים לקיים באזור העבודה, לכסים כלשהם, לתשתית ביוב ויקוז 

שלא תועדו מראש ע"י הקבלן   תית אחרת, לעצים, מבים, מחוברים אחרים וכד',וכל תש

בתחילת העבודה, ולא יהיה ברשות הקבלן תיעוד מלא ומפורט להוכיח כי הליקוי איו 

קשור לעבודות שביצע או מפי שהיה קיים לפי תחילת עבודתו, או תיעוד המוכיח כי 

את הקבלן כמי שגרם הזק והקבלן יהיה  כשסיים עבודתו לא היה ליקוי כ"ל, יראו

 אחראי לביצוע התיקוים ולאחריות לזקים ויישא בעלות התיקון על חשבוו. 

הקבלן ימסור את קלטות הוידיאו, צילומי הסטילס הלווים ודוחות הצילום של תיעוד  . 14

מפקח טרם תחילת העבודות / האתר על כל מרכיביו שפורטו לעיל למהל הפרויקט

  סיומן.וב -באתר 
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לגבי צילומי וידיאו של פים ציורות הביוב והיקוז, לפי התחלת העבודות באתר  . 15

ובסיומן הקבלן יעביר עותקים וספים עבור בעל התשתית למהל הפרויקט שיעביר 

  העותקים לבעל התשתית. 

  התשלום עבור כל שאר הצילומים ה"ל יבוצע ע"י הקבלן. . 16

מפורטים לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב התמורה עבור ביצוע שאר הצילומים ה . 17

  הכמויות ולא תשולם בפרד (אלא אם כתב במפורש אחרת במסמכי החוזה). 

הקבלן ייקח בחשבון את עלות העבודות ה"ל ויכלול את התמורה עבור עבודות אלו  . 18

 בסכום התמורה הכוללת שידרוש בהצעתו.

  

  )MADE ASתכיות "עדות לאחר ביצוע"(  .4400

התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף   

ולא  מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויות

  תימדד ולא תשולם בפרד. 

  

 כללי .1

הקבלן יכין, וימסור למהל הפרויקט לאישורו, תכית לאחר ביצוע עבור כל   1.1

על פי העיקרון שתוגש תכית תיעוד לאחר ביצוע עבור תכית שקבל לביצוע, 

, כך שהתכיות לאחר ביצוע יתארו באופן  כל תכית שקבל הקבלן לביצוע

ים, מדויק ועל פי מדידת מודד מוסמך במהלך הביצוע, את הפרטים, הרומ

בהקבלה למתוכן בתכיות שקבל המפלסים של כל האלמטים שביצע הקבלן,  

  .הקבלן לביצוע

מפקח על גבי דיסקים בפורמט /התכיות לאחר ביצוע יימסרו למהל הפרויקט  1.2

DWG כולל קבצי ,DIS ו - - REGוכן קבצי , - PLT   הלכפי שייקבע ע"י מ

העתקים על ייר לבן בחתימת הקבלן, הפרויקט/המפקח, וכן בהדפסה בשלושה  

  המהדס והמודד המוסמך אשר הכין אותם.

תכיות לאחר ביצוע יוגשו בהתאם להחיות מהל הפרויקט ובהתאם למפרט  1.3

 GISהאחרון של עיריית ירושלים, בפורמט המתאים לאחסון התכית במערכת  

  של עיריית ירושלים. 

ביצוע של עבודות מים, ביוב תשומת לב הקבלן מופית לכך שתכיות לאחר  1.4

ויקוז יוכו בפורמט חב' בעל התשתית לרבות מילוי כרטיסי האביזרים 

והפרטים הדרושים בכל פורמט או תוכה אחרת בשימוש ובדרישה של בעל  

  התשתית.

לסים המדודים לאחר המידע בתכיות לאחר ביצוע יראה את המיקום והמפ 1.5

ובה מתוכן וכן במקומות וספים כפי מסר ג , שבהןהקודות ביצוע בכל אותן

 שידרשו המפקח והמתכן. 
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  תכיות ודיסקטים אלה תהייה חתומות ומאושרות על ידי הקבלן ומודד מוסמך .2

), יוכו ע"י הקבלן באופן רציף  MADE ASתוכיות "עדות לאחר ביצוע" ( 2.1

 ומצטבר במהלך הביצוע ובתום השלב הסופי. 

ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ותחתמה ע"י  תכיות העדות לאחר ביצוע יוכו   2.2

לפי המקצועות –המודד המוסמך, ע"י מהדסים רשויים מטעם הקבלן 

 הרלווטיים וכן ע"י הקבלן. 

התוכיות תורכבה משכבות פרדות לכל מערכת או אלמט, תוך שימוש  2.3

  בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי החיות מהל הפרויקט.

ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע   התכיות ה"ל תאושרה  2.4

 קואורדיאטות המצב הקיים של התכון ובק"מ על פי החיות מהל הפרויקט.

יש להגיש תכיות עדות בשלבי הביצוע בכל חשבון חלקי לבדיקת המפקח  2.5

 והמתכים. 

מצורפת לכל חשבון חלקי היה תאי לקבלת  MADE AS -הגשת תכיות ה  2.6

 ע"י המפקח. החשבון

מובהר כי מאחר וישו מדרג בביצוע העבודות, המזמין רשאי לבקש מס' תכיות  2.7

As-Made   ים עבור כל עבודהים ולסוגי עבודה שוים, לקטעים שוים שובזמ

    שהסתיימה.

ולמהל הפרויקט   טרם המסירה, יעביר הקבלן את התוכיות למתכן הרלווטי 2.8

 לחתימה ובדיקה.

היה תאי לקבלת העבודה ע"י מהל הפרויקט,  MADE AS -הגשת תכיות ה  2.9

  המפקח והמתכן.

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפי שיגיש את התכיות ה"ל   2.10

 חתומות ומאושרות ע"י המתכן.

ר העבודה ולפי יום לאחר גמ  30התכיות הסופיות לאחר ביצוע תימסרה תוך    2.11

 הוצאת תעודת גמר.

המדידה ה"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות בחשבון הסופי, ומסירתן לידי  2.12

 תאי הכרחי לאישור חשבוו הסופי של הקבלן. וא מהל הפרויקט ה

עבור כל המתואר בסעיף זה: המדידות, הכת התכיות ועריכתן, הדיסקטים,   2.13

העתקות אור וכו', לא ישולם לקבלן בפרד והתמורה כלולה במחירי היחידות  

 שבכתב הכמויות והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום פרד. 

יום להכין   60לאחר  לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה, רשאית חברת מוריה  2.14

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן  AS MADEתכיות 

ולקזז הסכום מחשבוות  פיצוי מוסכם לטובת חברת מוריה 18%ובתוספת 

 הקבלן. 
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 החיות למדידה והכת תכיות "עדות לאחר ביצוע" .3

 המדידה תכלול את כל פרטי הביצוע אשר מעל פי השטח ומתחת לפי השטח  3.1

מראה מקום, כוון    האיפורמציה הבאה: תאריך מדידה,ע"ג התכית תצוין גם   3.2

  הצפון ותחום התכית.

תכית החלוקה לגיליוות ומיקום כל גיליון בתוך סך הגיליוות. מועד המדידה,  3.3

שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך, פרטי הקבלן המבצע, חתימות 

 המודד, המהדס והקבלן המבצע. 

 . 1:250מ.פ.י. לק"מ  רמת המדידה תתאים לדרישות 3.4

) תבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן AS MADEמדידת מצב "כפי שבוצע" ( 3.5

למדוד ולסמן בתכיות לאחר ביצוע את מיקום פרטי ורומי כל העבודות 

מ' מכל צד מחוץ לרצועת הכבישים  20-והאלמטים שביצע בתחום העבודה ו

 ולפי שכבות. שבוצעו והכוללת: עבודות העפר כולל החלפות הקרקע 

התכיות יכללו תיעוד שוטף של כלל העבודות המבוצעות באתר, כולל תוי   3.6

מצב התחלתי/ מצב בסוף שלב/ מצב אורך/ רוחב/ שטח/ פח/ מפלס/ משקל, 

(פירוקים והריסת אלמטים קיימים, מצב קיים, שכבות    עב' עפר  לרבות:סופי,  

למבים,   ותשתית (פירוקים והריסות, חפירה עב' בטון מילוי, מילוי חוזר),

קירות תומכים, משטחים ורצפות, קורות, תקרות, גגות, גשרים, קורות ,  ביסוס

ראש, עמודים, קורות/ תקרות טרומיות, תפרים הפרדה והתפשטות, ביסוס 

מוק כלוסאות, מבים טכיים, פירים, הפרדות מפלסיות, מעברים רדוד/ ע

, גגות, (איטום משטחי בטון עב' איטום ),תת"ק, גשרי שילוט, פורטלים

תאורה/ כבלים/  בקרה/ עב' חשמל/ תקשורת/ ),התחברויות, חללים רטובים

(חפירות, מובילים, כבלים, כיסויים, יסודות, הצבות, חיבורים,  וכד' ביטחון 

דלתות, ( מסגרותגרות ו ),וכיו"ב ריסות, סלסלות, לוחות, קודות, הכותפ

איסטלציה וספריקלרים   ),, רפפותגדרותמאחזי יד,  מעקות,  חלוות, פתחים,  

, עב' טיח (צרת, שוחות, תאים, חיבורים, קבועות, מיכלים, מתזים, לוחות)

, עב' ריצוף וחיפוי טיח פים/ חוץ, צביעת משטחים אכיים ואופקיים)וצביעה (

עב' (משטחים אופקיים/ אכיים, פריסות, כיסות, שבילים, מדרכות), 

(תעלות, לוחות, יחידות,   מערכות ומתקי מיזוג אוויר ואוורור, אלומייום

אלמטים קוסטרוקציות פלדה), מבי פלדה (, מעליותצרת, מועים), 

(פירוק והריסת  לילהעבודות ס (תקרות מומכות, רצפות צפות),מתועשים 

שטחי אספלט קיימים, קרצופי שטחים, ריבוד שטחים, מצעים, שכבות 

אספלטיות+ ריסוסים, סימון+ יתוב+ שילוט+ תמרור, התקת אמצעי 

(חפירות, החת  קווי מים, ביוב ויקוז), בטיחות/ מעקות וגדרות בטיחות

עבודה אחרת שדרש לתעד תוך וכל    קווים, שוחות, חיבורים, כיסויים, חציות),

 .כדי/במהלך ביצוע עד להשלמתה הסופית

סימון ברור בצבעים שוים בין מה ) כולל AS MADEהגשת תכיות העדות ( 3.7

כולל מידע   שבוצע בפועל ע"י הקבלן, למה שתוכן לביצוע ע"י צוות התכון
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הכולל אורכים, קטרים, שטחים, מידות, פחים, מפלסים, גבהים, כמויות 

  (כמפורט לעיל).

  סימון מספר חתך הכבישים עפ"י סימוים מוסכמים בתכיות. 3.8

 וציר התשתית.  I.L - ו T.Lבתשתיות ימדדו  3.9

 -ו DWG) ובקבצי  REG+DISהמדידות תימסרה למזמין בפורמט אסקי (כולל   3.10

PLT.  

 או גרסה חדשה יותר. 2010השרטוט יבוצע בתוכת אוטוקאד  3.11

עפ"י דוגמא שתימסר ע"י מהל הפרויקט ו/או התוכיות יוגשו בפורמט  3.12

  המפקח. 

ועל רקע גושים וחלקות   1:250/100תכיות לאחר ביצוע כוללות תוחה בק"מ   3.13

, קודות הפוליגון וצירי הכביש וכוללות  G.P.Sוטבלאות עם תוים של קודות  

לרוחב, פריסת קירות, פרטי ביצוע של אלמטי /גם חתכים לאורך

 ולל פרטי הזיון. הקוסטרוקציה כ

בל יעבור כל תכית שקהכל, על פי העיקרון שתוגש תכית תיעוד לאחר ביצוע  3.14

 . הקבלן לביצוע

  

  מסירה ותיק חשבון סופי  .5400

התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן   . 1  

עבור שאר הסעיפים שבכתב סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה 

  ולא תימדד ולא תשולם בפרד.  הכמויות

  פורמט הכת חשבוות ובכללן החשבון הסופי תתבצע לפי הלי חברת מוריה.   . 2  

עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור מהל הפרויקט   . 3  

  יקים:להלן תכולת הת -והמפקח בשלשה עותקים את התיקים הבאים 

  תיק חשבון סופי   3.1    

 MSחישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה (בתוכת   3.1.1  

EXCEL(   

המלווים   תכיות לאחר ביצוע סקיצות חתומות ע"י מודד מוסמך  3.1.2  

 בצבע. 

 מלא -פירוט כמויות וחישובי כמויות   3.1.3  

 ריכוז יתוחי מחיר לסעיפים חריגים  3.1.4  

 ריכוז יומי עבודה חתומים   3.1.5  

וגורמי  , לרבות אישורי מסירה של משתמשי הקצהאישורי מסירה  3.1.6  

  התפעול. 
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למילוי,  CLSM(פיוי פסולת למטמה, אספקת וח תעודות משל  3.1.7  

  עוגים, קוסט' ועוד).

  דפי יומן רלווטיים.   3.1.8  

מתכים תוך כדי הביצוע וסיכומים עם סיכומי פיקוח עליון והחיות   3.1.9  

  הפיקוח. 

  תיק מסירה   3.2

תכיות לאחר ביצוע צבעויות: הקבלן יגיש תכיות לאחר ביצוע,    3.2.1

תכית לביצוע שקבל, עפ"י העיקרון כי מול   כלתכית לאחר ביצוע מול  

עליו למסור חזרה תכיות  כל התכיות והתוים שמסרו לקבלן

מקבילות של מדידה לאחר ביצוע, מדודות, ערוכות. העריכה בפורמט 

של  GIS -ובשכבות בהתאמה לעריכה בתכיות הביצוע ולמפרט ה

. סוג התפעולו/או גורמי  המזמין ו/או לפי הוראות מהל הפרויקט

יהיה לפי הסידור שבתכיות  הקווים, צבע, עובי, סימון, שכבות

 לביצוע. 

בתכיות יצויו תוי מדידות שמדדו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן    3.2.2

 התכיות לאחר ביצוע, ובהם הפרטים של כל מרכיבי העבודות.

 התכיות לאחר ביצוע תחתמה ע"י הקבלן ומודד מוסמך מטעם   3.2.3

 הקבלן. 

  את התכיות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליוות כמפורט להלן:  3.2.4

תוחה של מדידת כל התשתיות וכל האלמטים  -גיליון א   3.2.4.1

הבויים התת קרקעיים, עמודי תאורה, רמזור, יסודות 

לעמודי חשמולת (קטריס), שוחות וכו', ע"ג רקע גיאומטריה 

  סופית. 

מדידת הפיתוח, ריצופים, אדריכלות, תכסית,  - ב גיליון  3.2.4.2

  השקיה, עצים, פרטים, כפי שבוצע. 

 כביש, קווי גובה, תוחת יקוז.  -גיליון ג   3.2.4.3

קירות לפי מספריהם, תוחה, מבטים/חזיתות,  -גיליון ד  3.2.4.4

חתכים, כולל כל המדידות לאחר ביצוע של רומי הביסוס וכל 

הזיון, עוגים, דיפוים וכו', כולל  מרכיבי הקירות, פרטי 

תיאור מדויק של מה שבוצע של כל פירטי הגימור האדריכלי 

 והבטיחותי 

כולל שילוט,    מדידת תכית תועה סופית כפי שבוצע,   -  גיליון ו  3.2.4.5

  תמרור וסימוי כביש.

על פי מדידות כפי שבוצע, עפ"י מה  חתך למערכות -גיליון ז   3.2.4.6        

  שמסר לביצוע לקבלן. 
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פיות, כולל   4לעצים עם סימון    מדידת בורות טיעה  –גיליון ח  3.2.4.7

  (מיקום מרחבי ועומק) XYZתוי 

3.2.4.8  CD על הקבלן לצרף :CD  בפורמטDWG, PLT  עפ"י פירוט

 הגיליוות בסעיף קודם 

תכיות לביצוע: על הקבלן יש לצרף העתקים צבעויים של כל    3.2.4.9

 התכיות "לביצוע" מן המתכים, בגרסתם האחרוה בצרוף 

CD בפורמטDWG, PLT  וכן בפורמטPDF  ולקבל את

  אישורם הכתוב לכוות הגרסה 

  את המסמכים הבאים: יש לצרף -מסמכים  3.2.4.10

העתק טופס היתר חפירה ("תאום תשתיות עירוי")   א.

  חתום ומאושר.

 בפרויקט)היתר ביה (אם קיים   ב.

חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי    ג.

 מפרט קבלת עבודות בעיריית ירושלים. 

החתמת כל המתכים על התכיות לאחר הביצוע,    ד.

מכתב לווה  לאישור התאמת הביצוע לתכון, בצרוף

של מתכים המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום 

 העבודה ורשימת התכיות לביצוע. 

ויים (בזק, ר קבלת העבודה ע"י גורמי חוץ עיראישו  ה. 

) לפי מפרט קבלת וכיוצ"ב בעל התשתית, עירייה

  עבודות בעריית ירושלים. 

כי בכל טופס יצוין בבירור: תאריך החתימה,  מודגש  ו.

שם החותם, תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת 

 החברה  

 מדידות הבקרה: יש לצרף את מדידות הבקרה של מודד  3.2.4.11

הבקרה שהופעל ע"י מהל הפרויקט בצרוף טבלת השוואה עם  

  . מדידות הקבלן

3.2.4.12  A.M  יות לאחר ביצוע של החציותשל החציות: יש לצרף תכ

כולל חתך לאורך החציה (חתך רוחב בכביש) וטבלת ריכוז 

  תוי גובה של חציות תשתית.

וקדמים של  : צילומים דיגיטליים מCD-תיק תיעוד צילומים ו  3.2.4.13

עם פירוט  האתר לפי ואחרי עם תאריכים. מס סידורי ומפה 

 מיקום הצילום.

כולל הקלטת   צילומי תשתיות ביוב ויקוז בתמוות ובווידיאו  3.2.4.14

 ודו"ח המצורף ומותאם לתכית שלאחר ביצוע. 
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יש לצרף את הצילום הראשוי ואת התיקוים במידה ודרשו.   3.2.4.15

  (לתשתיות אורכיות, חציות וחיבורים לקולטים) 

יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות   3.2.4.16

 בקרת האיכות, ובדיקות הבקרה.

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י    3.2.4.17

סוג הבדיקה, מס' שכבה, מיקום הטילה ותכית עליה  

 שלקחו. מסומות הבדיקות 

 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי.   3.2.4.18

עותק של כל יומי העבודה חתומים ע"י הקבלן ומהל    3.2.4.19

 מפקח./הפרויקט

על תיק זה לכלול תוכן עייים וחוצצים, ולצרף אליו כל   3.2.4.20

 או המפקח מטעמו./מסמך וסף אותו ידרוש מהל הפרויקט ו 

את כל האמור לעיל ובוסף כל דרישה בהתאם   התיקים יכללו   3.2.4.21

  לוהלי עיריית ירושלים. 

השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי פרד    א.

  ממסירת העבודה. 

. על התמורה עבור כל האמור לעיל לא תשולם בפרד  ב.

הקבלן לקחת בחשבון את כל האמור לעיל ולכלול  

 התמורה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

  

  גורמים וספים/ביקורת חברת מוריה  .6400

התמורה עבור כל הדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן   . 1  

סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב 

  ולא תימדד ולא תשולם בפרד.  הכמויות

למשתמשי  לעובדי מחלקות ביקורת, הקבלן/המבצע חייב לאפשר ולסייע, לבקרים,  . 2  

למבקרים מטעם גורמים הקשורים לפרויקט והמתואמים לצורך  קצה של מערכות,

(ציגי צוות תכית אב לתחבורה ירושלים, משרד התחבורה,  העיין עם חברת מוריה

ציגי עיריית ירושלים, האוצר, בעל התשתית, חח"י, גורמי תשתית וכו'), וכן למי שמוה 

ן זה על ידי חברת מוריה ו/או ע"י מי מהגורמים ה"ל לקיים ביקורת מקצועית לעיי 

  באתר העבודה ו/או במקומות הייצור של החומרים. 

  הקבלן יסייע לגורמים המבקרים בכל הדרש לביצוע עבודתם.  . 3  

  

  ארכיאולוגיה  .7400

  העתיקות. ידוע לקבלן שהעבודה תבוצע בפיקוחם של ציגי רשות   . 1  
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במידה ובמהלך העבודות יתגלו עתיקות ויהיה צורך בבירור לגבי ממצאים   . 2  

ארכיאולוגיים, ו/או במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע בורות או חתכי בדיקה 

ארכיאולוגיים או ביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיים וכו', הקבלן עלול להידרש 

ים בו יבקשו הארכיאולוגים לברר לגבי לסירוגין להפסיק עבודותיו בקטע מסו

הממצאים. במקרה כזה עליו לאפשר לארכיאולוגים לקות, לברר ולתעד את הממצאים 

ובמידת הצורך, לפי החיית מהל הפרויקט, לסייע לארכיאולוגים בעבודתם בתוך 

תחום הסדרי התועה לביצוע של עבודות הקבלן, לספק ציוד וכלים ברג'י לסייע  

  החפירות הארכיאולוגיות. לעבודות 

לא תשולם תוספת איזו שהיא עבור הקשיים או הפסקות עבודה בגים ועל הקבלן לכלול   . 3  

במחירי הצעתו את כל התמורה הדרושה לו להתארגות ולביצוע העבודה בתאים 

  שתוארו לעיל. 

  

    _______________         ________________  

  תאריך        וחותמת  ת הקבלןחתימ  
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  ספחים
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  הצהרת האחראי לביצוע (קבלן)  - 1ספח 

  קבלן: _____________   חוזה: _________ 

  

__ עובד ת.ז. ______________מהדס אזרחי רישוי מס' __________אי הח"מ ______________  

_____________  חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס'    בחוזה חברת מוריהמטעם הקבלן ____________

  מצהיר בזאת כדלקמן:

  אי מסכים להיות האחראי לביצוע העבודה שוא החוזה.  .1

לביצוע על    יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואי מתחייב לדאוג .2

חיקוק הוגע   פי תכיות והוראות המתכן כפי שיתו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שקבע בכל

  לה. 

דס ימוה אחראי לביקורת מטעם החברה. במסגרת תפקידו זה, יחתום על תצהיר של  המה .3

אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הביה, בהתאם לדרישות 

  ).5התקות לתכון וביה (בקשה להיתר תיקון מס' 

  

    _______________         ________________  

  ריךתא          שם חתימה וחותמת   
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  הצהרת מהדס האתר (קבלן)   - 2ספח 

  קבלן: _____________   חוזה: _________ 

  

__ עובד ת.ז. ______________מהדס אזרחי רישוי מס' __________אי הח"מ ______________  

_____________  חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס'    בחוזה חברת מוריהמטעם הקבלן ____________

  מצהיר בזאת כדלקמן:

  אי מסכים להיות האחראי לביצוע העבודה שוא החוזה.  .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואי מתחייב לדאוג לביצוע על   .2

שקבע בכל חיקוק הוגע   פי תכיות והוראות המתכן כפי שיתו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי

  לה. 

  

    _______________        ________ ________  

  תאריך          שם חתימה וחותמת   
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  מבוטל   – 3ספח 
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  הצהרת הממוה לבטיחות (קבלן)   - 4ספח 

  קבלן: _____________   חוזה: _________ 

  

ת.ז. ______________ממוה בטיחות, רישוי מס' ____________ י הח"מ ______________ א

חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס'  הקבלן ____________ בחוזה חברת מוריהעובד מטעם 

  _____________ מצהיר בזאת כדלקמן:

  אי מסכים להיות הממוה לבטיחות האתר בעבודה שוא החוזה.  .1

 יש לי את הכישורים המקצועיים להיות ממוה הבטיחות בביצוע העבודה ואי מתחייב לדאוג .2

אתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על פי שקבע בכל חיקוק לשמירת הבטיחות והגהות ב

    הוגע לה.

  

     _______________         ________________  

  תאריך          שם חתימה וחותמת   
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  הצהרת מהל העבודה (קבלן)   - 5ספח 

  קבלן: _____________   חוזה: _________ 

  

בחוזה   ______________עובד מטעם הקבלן ____________ת.ז. אי הח"מ ______________ 

  מצהיר בזאת כדלקמן: חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס' _____________ חברת מוריה

  אי מסכים להיות מהל העבודה שוא החוזה.  

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות מהל העבודה ואי מתחייב לדאוג לביצוע על פי   .1

והוראות המתכן כפי שיתו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שקבע בכל חיקוק הוגע  תכיות

 לה. 

  אי מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה שוא החוזה.  .3

 . יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה .4

  .יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי הבטיחות בעבודה .5

על פי   לשמירת הבטיחות והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי לדאוג אי מתחייב .6

   . שקבע בכל חיקוק הוגע לה

  

    _______________         ______ ____ ______  

  תאריך          שם חתימה וחותמת   
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  ספח תאום תשתיות ובטיחות אתרי עבודה   - 6ספח 

  אשר מהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה:

תכית הסדרי תועה זמית כולל לו"ז לביצוע, המאושרת ע"י המחלקה להסדרי תועה  תוגדר  .1

(עפ"י החלטת מהדס יוחלט האם התכית תהיה מהחוברת להגת עוברי דרך בדרכים 

  עירויות, או תכית מיוחדת לעבודה המוצעת). 

ת מעת הקבלן יציב אביזרי בטיחות מתוך החוברת המאושרת ע"י משרד התחבורה, המתעדכ .2

 לעת. 

, לאורך כל תקופת העבודה וישלים אביזרי בטיחות כפי שיידרשהקבלן יבצע סימון כבישים  .3

  באתר.

הקבלן חייב לטפל במפגעים הקיימים באתר שבאחריותו, תוך שעתיים מרגע קבלת הודעה על  .4

  מפגע. חובה על הקבלן להחזיק ריכוז וציוד לטיפול בכלל המפגעים באתר.

מהיקף העבודה או עפ"י קביעת המפקח.   5%ד הקבלן ערבות בטיחות בגובה  על פי דרישה יפקי .5

  הערבות תופקד לידי הרשות המוסמכת כתאי לאישור העבודה. 

במידה ולא עמד הקבלן בלו"ז ובאיכות הטיפול הדרשים, ובמידה ולא הותקו בכלל אמצעי   .6

פ"י תכית הסדר הבטיחות באתר או הותקו התקים לא מוכרים ומאושרים ע"י הועדה ע

התועה, או הותקו לא כראוי, או מצאו לא תקיים ומלוכלכים, יהיה המזמין ו/או הרשות 

האחראית רשאים להפעיל קבלן מטעמם ולחלט את הערבות כולה או חלקה עפ"י הדרש  

לקיום בטיחות באתר. ערבות הבטיחות תופעל גם כאשר הקבלן לא ביצע שיקום כדרש ממו 

 דה והוגדר לו בתיאום מקדים ו/או ע"י מפקח.בסיום העבו

מודגש כי: במידה ויופעל קבלן להשלמת הדרש באתר, האחריות לקיום הבטיחות תמשיך   

להיות על הקבלן שקיבל את ההיתר (הקבלן המקורי) עד לסיום העבודה באתר, ולא תהיה 

  מזק שיגרם לכל צד.לקבלן שום תביעה מול המזמין ו/או הרשות ו/או בא כוחם כתוצאה 

שעות בכל תקופת ההיתר, לטיפול בבעיות  24חובה על הקבלן להחזיק צוות בטיחות זמין  .7

המתעוררות באופן שוטף באתר. הקבלן יעביר מס' טלפון ופקס הזמין באופן שוטף כולל 

  ). 5314755פקס  5314600, 1, 2, 3, 4(  106שבתות וחגים למוקד 

ומפקחי תיאום תשתית על תחילת  106הקבלן למוקד העירוי ביצוע העבודה, יודיע  בתחילת .8

 העבודות באתר, תוך ציון כתובת מדויקת.

  

    _______________         ________________  

  תאריך          שם חתימה וחותמת   
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  מבוטל   – 7ספח 
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חלק א': ספח עיקרי המטלות למערך היהול והבקרה    - 8ספח 

  העצמית של הקבלן 

  בקרת איכות (ב"א) והבטחת איכות (ה"א)

כללי אם לא אמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל   -בקרת איכות (ב"א)  .1

ועל חשבוו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת איכות עצמית  בפרויקט, מטעמו, במימוו

הלן בקרת איכות). מערכת בקרת האיכות, היה מערכת ארגוית מקצועית עצמאית, אשר (ל

תבצע את יהול האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תטר, 

תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלי המשה, הספקים והיצרים מטעמו, הקשורים 

יקט, באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן  לפרויקט. יהול האיכות בפרו

את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למייהן, שהעבודות שעליו  

לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבים, מלאכות והתקות, ישיגו את האיכות 

הפעלת מערכת בקרת  המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם.

כול   ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות האיכות היה תאי הכרחי ויסודי בהסכם. כבסיס

המיוחד ובמפרטים והתקים הקשורים  הטכי המפורטות בתוכיות, במפרט האיכות דרישות

 הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל אליו וביתר מסמכי ההסכם. את

 ביצוע המדגמים, הבקרה, טילת פעילויות של הפרויקט ובאופן שמועדי הזמים לוח במסגרת

 הזמים  בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה  שלבי את יעכבו  והדיווח לא הבדיקות, התיעוד

 הפרויקט.  של

הבטחת המזמין ותופעל על ידו.  הבטחת האיכות היה באחריות כללי – הבטחת איכות (ה"א) .2

האיכות תבוצע באמצעות מערך יהול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגוית 

מקצועית פרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך יהול הפרויקט. תפקיד 

על מת לוודא  הבטחת האיכות היו ליווי, בחיה, בקרה ויטור פעילות מערך בקרת האיכות,

דה. עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את את תקיות תפקו

  הבטחת האיכות בפרויקט.

תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן,   .3

  הכללים בהסכם: מערכתיים-פרויקט ביוי מורכבים ורב בכפוף לתחומי העבודה

 .(ביסוס, דיפוים וכו')ם עבודות בטוים תחו . 3.1

 חום עבודות עפר וכבישים. ת . 3.2

 חום עבודות פלדה, אלומייום, גרות חרש.ת . 3.3

 חום עבודות איטום, בידוד, צביעה, טיח, חיפוי, ציפויים, שילוט וצביעה. ת . 3.4

 חום עבודות חשמל  ת . 3.5

 תחום עבודות מ"מ, תקשורת, בקרה שליטה מחשוב ותפעול  . 3.6

מחשוב שליטה, בקרה,  ,איסטלציה , מעליות,אוויר וורור ומיזוגיחום עבודות את . 3.7

 ותפעול. 

 בהתאם לדרש במסמכי המכרז., במפלס הרחוב חום עבודות  ת . 3.8
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תקשורת, הפעלה,  חשמל,  גרטורים, לוחות  חום מתקים טכיים שוים, שאי חשמל,  ת . 3.9

 . , יקוז, ספריקלרים וכיו"במשאבות מים ביוב

 ומקלטים.  רחבים מוגיםמ .3.10

 וגהות.חום בטיחות ת .3.11

 תחומי עבודות בהתאם לפירוט המערכות במבה. .3.12

"אחראי לביקורת ראשי " בהתאם לדרישות היתר הביה לתקות בתכון והביה  .3.13

  בתחום הרשות המקומית.

 כל תחום וסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא כלל בתחומים שלעיל.  .3.14

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

  הגורמים המבצעים .4

תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצוית עצמאית, בקרת האיכות בפרויקט תוהל,  . 4.1

המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה   שאיה קשורה ארגוית לקבלן,

החברה תהיה בעלת לצורך הבקרה בפרויקט.  ו/או גישור ומבים, עמה יתקשר הקבלן

בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי   שים, לכול הפחות,7 של יסיון מצטבר מוכח

בקרת אופי והיקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט. ההתקשרות עם חברת 

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 להתות אישור 

 בתאים שייקבעו על ידה. 

כות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון פרד מהמערך הקבלן העוסק מערכת בקרת האי . 4.2

 .בביצוע של הפרויקט

על  "מעבדה מוסמכת" בדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י . 4.3

ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממוה על התקיה 

זמין ותהיה מוכתבת לקבלן. עלות במשרד המסחר והתעשייה. המעבדה תבחר ע"י המ

הבדיקות תקוזז בהתאם למפורט בחוזה. יהול המעבדה יבוצע ע"י צוות בקרת האיכות 

 ובמשרה מלאה.  של הקבלן באופן מלא

 צוות בקרת האיכות ומבה אירגוי: . 4.4

 .כלשהי  בדרך הביצוע  מצוות חלק יהיה  לא איכות-בקרת צוות . 4.5

  התפקידים והמרכיבים הבאים:צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי  . 4.6

בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מהל בקרת  -מהל בקרת איכות (מב"א) . 4.6.1

יהיה מהדס אזרחי מוסמך ורשום, בעל ותק  האיכות. מהל בקרת האיכות

שוא ההסכם ובעל וותק    שים לפחות בתחום עבודות  10ויסיון מקצועי מוכח של  

 ות בתחום בקרת האיכות.שים לפח  5ויסיון מקצועי מוכח של 

בכפוף למהל בקרת האיכות ובראש תחומי -ממוה בקרת איכות תחומי (מבא"ת) . 4.6.2

העבודה השוים יעמדו ממוי בקרת האיכות התחומיים. ממוה בקרת האיכות 
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התחומי יהיה מהדס רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל וותק ויסיון 

עליהן הוא   עבודות שוא ההסכם, שים לפחות בתחום 10מקצועי מוכח של 

  שים לפחות בתחום בקרת האיכות.  2ממוה, ובעל וותק ויסיון מקצועי מוכח של  

בכפוף לממוה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתחומי הבקרה  - בקרי איכות . 4.6.3

השוים, בקרי איכות וספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או 

האיכות. בקרי האיכות יהיו מהדסים או הדסאים, היקפי מטלות מערכת בקרת  

שים לפחות בתחום העבודות שוא  5בעלי וותק ויסיון מקצועי מוכח של 

בהם הם עוסקים, ובעלי וותק ויסיון מקצועי מוכחים של שה אחת   ההסכם,

  לפחות בתחום בקרת האיכות.

אשר יעבוד , ראשי"  "מודדיכלול  האיכות בקרת מערכת של  הצוות  - מודד ראשי . 4.6.4

המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד זה  בכפוף למהל בקרת האיכות.

יהיה מודד מוסמך בעל יסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לשוא הפרויקט של 

 שים לכל הפחות.   5

בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה,  - מודדים . 4.6.5

ר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. שכמותם תיגז

שים לכול הפחות   5צוותי המדידה יכללו מודדים בעלי יסיון מקצועי של 

 בעבודות דומות לשוא ההסכם.

גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הוכחות הדרשת בפרויקט, המבה האירגוי  . 4.7

פרויקט   האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילתוהכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקרת  

 בצוות הדסיים/האוש המקצועיים  משאבי של הכולל ויוגש לאישור המזמין. ההיקף

בקרת האיכות והיקף וכחותם בפרויקט דורש את אישור מהל הבטחת האיכות ומהל  

 הפרויקט. 

 הפרויקט.של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כפי שיאשר מהל  מספרם המזערי . 4.8

בוסף לאמור לעיל, במידת הצורך וע"פ דרישת מהל הבטחת האיכות ו/או מהל   . 4.9

הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לגזר מהיקפי העבודה 

 והמטלות הדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב. 

אישור מהל  כל עובד בצוות בקרת האיכות (לרבות שיויים במהלך הפרויקט) טעון  .4.10

הבטחת האיכות ומהל הפרויקט. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם 

עומדים בדרישות הסף כמתואר לעיל, לפי שיקול דעתם הבלעדית. יתה הוראה כזו, 

  ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.

 ביותר הבכירה  לההלה ישירות כפופה  תהיה האיכות בקרת מהל של האיכות מערכת .4.11

  .עימו ובתיאום הקבלן של  הביצוע  לאגף הקבלן במקביל של

הקבלן והן  של ביותר הבכירה  לההלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מהל .4.12

 למהל האיכות הראשי של הקבלן. 
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 מטלות מערכת בקרת האיכות .5

ההסכם בהיבטי מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי  . 5.1

האיכות הדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר 

  והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר. 

  הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרים וקבלי המשה מטעם הקבלן.   . 5.2

  . בת השתיים הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק . 5.3

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות  . 5.4

הדרשות על פי מסמכי ההסכם או הגזרות מהדרישות ה"ל. כמות הבדיקות המזערית 

  תהיה בהתאם לדרש במסמכי ההסכם.  

  מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות: . 5.5

תכית ברורה של פיקוח, בקרה, יטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי  הקמת  . 5.5.1

והבטחת עקיבות על מת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד  

בדרישות מסמכי ההסכם, כולל לגבי קבלי המשה, היצרים והספקים הקשורים  

הל הבטחת האיכות ומית זו חייבת לקבל את אישור מהל  לפרויקט. תכ

הפרויקט, אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שיויים בושאים והסעיפים  

 השוים. 

ביית תהליכי בחירה של ספקים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם   . 5.5.2

 עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפי שילובם בעבודות.

 יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכיות, בתהליכי  . 5.5.3

העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על 

 מת להימע מחזרה על אי התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הפיקוח   . 5.5.4

 והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

  ות יכללו בין היתר:מטלות מערכת בקרת האיכ . 5.6

 .הכת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות והלי בקרה  . 5.6.1

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. . 5.6.2

 בדיקת תכיות ווידוא עבודה ע"פ תכיות עדכיות  . 5.6.3

אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרים לאספקת חומרים ומוצרים  . 5.6.4

 לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים ה"ל. 

 עבודה.  -ייעודי וצוותי אישור ציוד . 5.6.5

 בדיקת איכויות וזמיות של חומרים וציוד, כולל אישורם . 5.6.6

בדיקת זמיות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שוות  . 5.6.7

 והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה ה"ל. 
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 תכון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן.  . 5.6.8

וים לרבות: פיקוח, בדיקות בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע הש . 5.6.9

 מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. 

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר . 5.6.10

 בקרה, יהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן. . 5.6.11

 יהול ישיבות איכות שבועיות. . 5.6.12

 יהול יומן בקרת איכות יומי. . 5.6.13

 לרבות הכת דו"חות בקרה חודשיים. תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה  . 5.6.14

 דיווח למזמין העבודה.  . 5.6.15

  תכית בקרת האיכות .6

החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מהל   . 6.1

הבטחת האיכות ומהל הפרויקט תכית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד 

  מתן צו התחלת העבודה.  

תכית בקרת האיכות תפרט את הושאים השוים הקשורים ליהול האיכות בפרויקט  . 6.2

ליכים והאמצעים שועדו להבטיח שתהליכי העבודה תוך פירוט הפעילויות התה

והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם. התכית תספק החיה והדרכה לצוות 

 בקרת האיכות ביישום ושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה. 

  תכית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לושאים הבאים: . 6.3

י של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן לרבות תיאור מבה ארגו . 6.3.1

כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, הבטחת האיכות 

 .ויהול הפרויקט

והכשרתם, תחומי  עובדים, מיומותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של  פרוט . 6.3.2

 אחריותם וסמכויותיהם. 

 והסמכה הכשרה  פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל פעלושיו המעבדה/ות תוי פרוט . 6.3.3

  .האחרים והבודקים מעבדה של מהל 

 פירוט תוי המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט. . 6.3.4

  שלהם האיכותי אש וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל יצרים רשימות . 6.3.5

יתחיל והכשרתם (פרק זה יושלם במהלך הפרויקט, כאשר לא  עיסוקם ואישורי

 .לפי שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות) ספק/יצרן בעבודה בפרויקט

פרוט תכית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות  . 6.3.6

 המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרים/ספקים חיצויים. 

תכית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השוים הכלולים   . 6.3.7

בפרויקט. לכול סוג עבודה יוכן והל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה 
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במקביל לשלבי הביצוע השוים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב וטיפול באי 

 התאמות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז וטפסים וספים עפ"י הצורך.

ות פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכ . 6.3.8

התוכיות, המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למיעת הישות 

 מקרים דומים.

פירוט שיטת עיבוד התוים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות  . 6.3.9

תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה והמדידות 

המחשב בהן  כמוכן תתואר תוכותעל מת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגו. 

  יעשה שימוש. 

 והל לביצוע מדידות בקרה. . 6.3.10

והל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות  . 6.3.11

 פירוט הדו"חות התקופתיים ותכולתם.

 דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט. . 6.3.12

  דוחות בקרת איכות .7

הקבלן  להגשה יחד עם מסמכי החשבוות החלקיים והחשבון הסופיהדוחות הדרשים  . 7.1

  דרש לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבוות החלקיים והחשבון הסופי.

מהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות וספים ואו הצגה אחרת של המידע  . 7.2

  הדרש. 

  ת כולן סגרו.כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמו מודגש בזה . 7.3

  להלן הדוחות הדרשים:  . 7.4

טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכית למועד  . 7.4.1

החשבון. (כל אי ההתאמות שפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, 

 לרבות הסגורות והפתוחות). 

 טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, עדכית למועד החשבון. . 7.4.2

ז יכויים ("קסות") מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות  טבלת ריכו . 7.4.3

 .השוות, בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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  ספח יהול איכות   - 9ספח 

  יהול איכות

של הפרויקט בהתאמה לדרישות  הקבלן יהל, ישמור, יתעד ויגיש את כל המסמכים והתיעוד .1

 "יהול השרטוטים" שיקבל מהמזמין"יהול המסמכים" ודרישות 

הקבלן יכין (ויגיש לאישור המזמין) "מסמכי יהול ובקרה לפרויקט" הכוללות תכון שיטות   .2

 עבודה ותהליכים לאפיון ותאור כל הפעולות הדרשות ליהול ובקרה עצמית של העבודה 

  "יות דרשותח "פעולות איכות ראשודו"  ימים מקבלת צו התחלת עבודה   14הקבלן יגיש תוך  .3

)INITIAL QUALITY ACTIVITIES REPORT ( ובו יתוארו הפעולות הדחופות והקריטיות

  הימים הראשוים ממועד קבלת צו התחלת העבודה.  60שיש לבצען תוך 

 PROJECT( ימים מקבלת צו התחלת העבודה את "תכית יהול הפרויקט"    28הקבלן יגיש תוך   .4

MANAGEMENT PLAN (:שתפרט לכל הפחות את 

  . התרשים הארגוי של הקבלן לפרויקט . 4.1

  . רשימת אשי המפתח (כולל קורות החיים ופירוט היסיון והתעודות והרישיוות)  . 4.2

  .תקציר תכית האיכות הכוללת . 4.3

  . תקציר תכית בקרת האיכות על העבודות . 4.4

  . תקציר תכית הדיווחים, יהול מסמכים ותצורה . 4.5

  . תקציר תכית הבטיחות והגהות . 4.6

  . תכית ולוח זמים לרכישות לאספקת הציוד והחומרים הדרשים לעבודה . 4.7

  .תכית הבסיס -לוח הזמים המפורט . 4.8

בהתאמה ללוח  תכית לתזרים התשלומים מהמזמין המתוכן לקבלה ע"י הקבלן  . 4.9

  . הזמים ותכית העבודה המתוכים

  . ושאים וספים כפי שיסוכם בין המזמין והקבלן .4.10

ים לישיבת מעקב שבועית עם קבוע  לפי הצורך יתווספו ושאים) -רשימת ושאים (עיקריים .5

 המזמין

  . דו"ח וסטטוס הבטיחות והגהות . 5.1

  . הבסיסייםהתקדמות הביצוע מול תכית העבודה ולוח הזמים  מעקב . 5.2

  .השבועות הבאים 4 - תכית עבודה ל . 5.3

  .תכית עבודה וכוח האדם והציוד הדרשים לשבוע הקרוב . 5.4

  . תכית פעולה מתקת לתיקון סטיות ופיגורים מתכית העבודה . 5.5

(שיויי תכון יזומים ע"י המזמין, צורך לכאורה בשיויים עקב ממצאים  שיויים . 5.6

   .במהלך הביצוע, אי התאמות וכו')
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  .(סטטוס) הרכש בושא הזמת והגעת החומרים הדרשים לפרויקט מצב . 5.7

  . מצב (סטטוס) התכון במידה ודרשות השלמות ו/או עדכוים ו/או תכיות וספות . 5.8

  .ממשקים וטיפול בממשקים . 5.9

  .דו"ח בקרת איכות .5.10

 . ושאים וספים לפי הצורך .5.11

 :שו דו"ח התקדמות חדשי, אשר יכלולהקבלן יגיש מדי חודש בחד .6

 .ביצוע עד כה, כולל צילומים מהאתרסטטוס הביצוע ותאור תכולת ה/דו"ח . 6.1

 .פעילות מתוכת לחודש הקרוב . 6.2

 . ושאים קריטיים והגדרת סיכוים . 6.3

 CONTRACTלפי דרישות החוזה למסירת תוצרים תוצרים דו"ח על מסירת . 6.4

DELIVERABLES REQUIREMENTS LIST )CDRL(. 

 . דו"ח בטיחות וגהות חדשי . 6.5

  . חדשי בושאי איכות סביבהדו"ח  . 6.6

  . ומשאבים דו"ח סטטוס לוח זמים . 6.7

  .קהילה/תושבים/דו"ח ממשקים וטיפול בממשקים . 6.8

דו"ח סטטוס אישור החומרים ומצב תהליך הרכש (סטטוס ההזמות, תכית האספקה  . 6.9

  .לאתר)

 . סטטוס החשבוות, התשלומים ותזרים המזומים הפרויקטלי .6.10

לשקף את אחוזי הביצוע באבי  ה גרפית טבלאית,בדו"ח ובהצג - דו"ח חקר הביצועים .6.11

הדרך העיקריות של הפרויקט (ביצוע בפועל מול ביצוע בתכית העבודה הבסיסית) 

 . ואחוזי יצול כספי באבי הדרך השוים

 .אחוזי ביצוע בפרקי כתב הכמויות .6.12

 . (במידה ואושרו) דו"ח חריגים .6.13

  . המזמין)התייחסות  /חריגים משמעותיים בתהליך (תביעות קבלן .6.14

  . ושאים חוזיים/יהוליים .6.15

דיווח על פעולות הבקרה העצמית של הקבלן (בדיקות, אי התאמות שסגרו, אי  .6.16

 .התאמות פתוחות, תכית מתקת)

דיווח על פעילות הבטחת האיכות של המזמין (מדידות בקרה, הבטחת איכות על  .6.17

  .בדיקות חומרים ועבודה, בקרות שוות)

 . ותכתובות יוצאות וכסות לתקופת הדו"חסיכומי ישיבות  .6.18
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כגון קבלה ושליחה של   טבלת מעקב לושאי תכתובת וקבלת/העברת חומרים עיקריים, .6.19

 מסמכים משמעותיים, תכתובת משמעותית, תכיות, חשבוות וכו'. 

 . יומי עבודה .6.20

 אי התאמות בתכון/תכיות .7

רשימת ממצאיו לגבי אי התאמות יום מקבלת צו התחלת העבודה את  28הקבלן יגיש תוך   

  . שמצא בתכיות המכרז (מדידות, תכון, אחרים)

 רשימת תכיות הביצוע .8

הקבלן יהל רשימה של תכיות מאושרות לביצוע (שם ומס' תכית, תאריך קבלה, מס'  . 8.1

 . עדכון, עיקרי העדכון)

 .כון)הקבלן יהל רשימה של תכיות מבוטלות (שם ומס' תכית, תאריך קבלה, מס' עד . 8.2

הקבלן ישמור באתר תיקי תכיות הכוללים רשימת התכיות המאושרות לביצוע, מס'  . 8.3

 . הגירסא, תאריך העדכון

  .הקבלן ישמור באתר תיקי תכיות הכוללים רשימת התכיות המבוטלות . 8.4

 :)CAD MANAGEMENTיהול תצורת שרטוטים ( .9

ותכיות לאחר ביצוע שיגיש לקבלן  הקבלן יפרט את החיות הכת השרטוטים של מדידות   

ויפרט את מקרא כל המרכיבים בתכית, פירוט הצבעים לאלמטים השוים, שם ומספר  

  והלי המזמין. בהתאמה ולפי החיות -השכבה וכו' 

 יהול ומעקב התקדמות העבודה . 10

יום מקבלת צו התחלת העבודה את תכית ה"יהול מעקב אחר התקדמות   28הקבלן יגיש תוך    

), המתארת את השיטות, התהליכים  PROGRESS MANAGEMENT PLANהפרויקט" (

  והמשאבים הדרושים, לצורך מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקט.

 לוחות זמים . 11

   . 10מוקדמות" בספח    00"   מפרט ליהול לוחות זמים בפרויקטלפי החוזה וכמפורט בספח "  

 יהול ובקרת שיויים: לפי החוזה . 12

  מימשקיםיהול  . 13

הקבלן יכין "תכית יהול ממשקים" ובה יפרט את כל הממשקים המזוהים ואת כל הפעולות   

הממשקים השוים ויכלול את כל הפעילות הדרשת בין הממשקים   -, מ-הדרשות עם, בין, אל

השוים ועם גורמים שוים המשפיעים על הפרויקט. הקבלן יפרט את כל הפעילויות הדרשות 

 .WBS  )(WORK BREAKDOWN STRUCTUREמרכיבי העבודה    ודה מפורטת לפי בתכית עב

בתכולת הפעילויות תיכלל כל פעילות משמעותית הדרשת לצורך תאום, לקבלת או למסירת 

  תכיות, חומרים, אישורים, בדיקות, בירורים וכו', העשויה להשפיע על העבודה. 
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  טבלת מעקב אחר קבלה ושליחה של מסמכים, תכתובת, תכיות, חשבוות וכו'.  . 14

כלשהו, הקבלן יהל טבלת מעקב ובה יפרט את תאריכי הקבלה או השליחה של חומר  .14.1

, תאריך, שם השולח, שם המקבל מפורט, תאריך צפוי  תוך תיאור כללי של הושא

 התגובה. לקבלת תגובה, ותאריך קבלת

והקבלן יחשוב כי אי קבלת תגובה עלולה להשפיע לרעה על התקדמות במקרה  .14.2

  הפרויקט, עליו להודיע על כך בכתב למהל הפרויקט מטעם המזמין. 

 תכית יהול איכות של הקבלן  . 15

שיתקבלו   כללי: הקבלן יהיה אחראי לבקרת איכות עצמית כדי לוודא שכל הטובין והשירותים  

  החוזה ובכל הורמות, התקים והתקות הדרשות.ויותקו עומדים בדרישות 

 יום מקבלת צו התחלת העבודה לאישור המזמין תכית יהול איכות  28הקבלן יגיש תוך   .15.1

QUALITY MANAGEMENT PLAN  )QMP יהול שלו לביצועובה יפרט את פעולות ה (

ת, בכל עד להבטחת יישום איכותי של כל הפעילויו  בדיקות ופעילות מעקב ובקרת איכות

שלבי הפרויקט, כולל בקרה אחר פעולות הרכש, ייצור, אריזה, הגה ושמירה על איכות 

המוצרים, שיוע ואספקת החומרים, כולל פירוט ומעקב ובקרה אחר שיטות קבלת 

החומרים, שיטות הפריקה, ההגה על המוצרים לשמירה על שלמותם ותקיותם, הלי 

מרים, בקרה אחר שיטות, אופן ומהלך הביצוע,  ושיטות בדיקה, אחסון ושיוע של חו

 ובקרה על כל הפעולות היהוליות הכרוכות בפרויקט והדרשות במסמכי החוזה.

התכית תתאר את הבדיקות, אופן ביצוען, כוח האדם והציוד הדרשים לביצוע בקרת 

האיכות, לאישור התאמות, זיהוי אי התאמות, פתיחת אי התאמות, טיפול באי 

 , בדיקות חוזרות, סגירת אי התאמות ודיווחים.התאמות

התכית תפרט את התהליכים והפעולות היהוליות הדרושות כדי למסד ולשמר שיטות  .15.2

לבקרת איכות שיבטיחו שתקלות או סטיות בייצור לא יגרמו להכסת חומרים לקויים 

סד ותמ באתר. התכית תמסד שיטות לבקרת איכות למיעת שימוש בחומרים לקויים,

שיטות ובקרת איכות לזיהוי מוקדם למיעת סטיות או תקלות בביצוע. התכית תכלול 

 וכו', כדי למוע ביצוע לקוי. פעילות מעקב ובדיקה לזיהוי תקלות בציוד

כמו כן, לאחר שזוהו מרכיבים לקויים בחומרים, בציוד, בשיטות העבודה ו/או בתוצרים  .15.3

יכות והקבלן יפעל באופן מהיר לתיקון המוגמרים, תיפתח אי התאמה ע"י בקרת הא

לכל הפחות, את הפעילויות תכית יהול האיכות תכלול,    הליקוי ולסגירת אי ההתאמה.

מדריך  ISO10005 - סטדרטים ליהול איכות וב ISO9000-1-2:2008 - ב המפורטו

כדי   האיכותתכית יהול האיכות תקבע יעדים ומטרות מדידים לבקרת    לתכית איכות.

 . לוודא התאמה ועמידה בכל דרישות החוזה

 CONTRACTאחר דרישות החוזה למסירת תוצרים רשימת זיהוי ומעקב . 16

DELIVERABLES REQUIREMENTS LIST )CDRL(  

ויעביר בדו"ח החודשי את הדיווחים.   , לאישור המזמיןCDRL - הקבלן יכין פורמט דיווח ל  

הדיווח יכלול את רשימת כל התוצרים הדרשים להעברה למזמין (מסמכים, דוחות, חשבוות,  

הודעה על גמר של אבי דרך ממרכיבי הביצוע, מדידות, תכיות לאחר ביצוע, תוצאות של 
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פרוט המרכיב  , כשבכל שורה עםעל פי המפורט בכל מסמכי החוזה ).בדיקות איכות, וכו' 

ירשמו בעמודות המתאימות המועד המתוכן למסירה, תאריך המסירה בפועל, אחוז  

  ההתקדמות, הערות וכו'. 

  מבה ארגוי של יהול האיכות . 17

הקבלן ימה מהל איכות ליהול, להטמעת הלי ושיטות עבודה להשגת תוצרי עבודה  .17.1

 בבעיות איכות.איכותיים ולזיהוי, מעקב ובקרה אחר טיפול 

מהל האיכות יהיה בעל סמכות ויכולת להיע תהליכי בקרת איכות, להמליץ וליישם  .17.2

שיטות עבודה איכותיות, להציע פתרוות ולעקוב ולוודא יישומן, לפתוח אי התאמות 

ולהל את המעקב והבקרה אחר הפעולות המתקות לטיפול באי ההתאמות עד לסגירת 

 אי ההתאמות. 

לוחות זמים ועלות, לא יבואו על חשבון ביצוע איכותי  מהל האיכות יוודא ששיקולי .17.3

של העבודה ושלחצי ביצוע לא יטו את המחויבות לאיכות. על כן על הקבלן להבטיח 

  מגובה בדון ע"י ההלת החברה הקבלית. שמהל האיכות יהיה

 תאישור חומרים ושווי ערך ואיכו . 18

 . על פי החוזה  

 טיפול ואיחסון . 19

של הליכי בקרת והבטחת האיכות  הלים צוות יהול האיכות יכין ויישםהקבלן באמצעות 

שיספקו הוראות לטיפול, אחסון, שימור, אריזה ושליחת המוצרים על מת לשמור על איכותם  

 ולמוע זקים, אובדן, שחיקה או החלפה של המוצרים. 

 תיעוד הבטחת איכות . 20

הביקורות, הבדיקות, המבחים, הליכי הבקרות, אישורי מערכת תיעוד לתוצאות    הקבלן יהל

ההליכים ואשי הצוות, חומרים או מרכיבים שאים עומדים בדרישות (כולל תיעוד ההשלכה  

יישמר באופן זמין וגיש על ידי הקבלן, על מת לספק   שלהם) ודרישות איכות אחרות. התיעוד

תיעוד של ביצועי עבודת היטור ושל ראיה לאיכות ולאחריות לה. במיוחד יצויו מסמכי 

הבדיקות והמבחים שיצייו את מידת הקבלה של העבודות או המוצרים ואת הפעולות 

 תאימות. -שקטו לצורך תיקון חוסר

 מסמכי הבייה . 21

מסמכי הבייה המלאים, כולל גרסה דיגיטלית, יהיו זמיים בכל עת לוחות שימושו של מהל  

 ן באתר. הפרויקט במשרדו של הקבל

 מזוהמים חומרים מסוכים ו/או וזלים, אדמות . 22

הליכים לצורך יטור, בקרה  QMP -ב  הקבלן באמצעות יועץ איכות סביבה מטעמו ישלב

ופיקוח למיעת זיהום הסביבה מחומרים מסוכים ו/או וזלים מזהמים ולטיפול בסביבה 

חוקים והתקות הרלווטיות.  במקרה של אירועי זיהום. תהליכים אלו יעמדו בדרישות כל ה

האיכות ביהול יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של כל עבודות   צוות בקרת
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ההתקה מבחית חומרים מסוכים ואדמות ו/או וזלים מזוהמים ופעולות הדרושות לצורך  

 סילוקם של אלו, טיפול בהם והשלכתם כראוי. 

 )RMP -Risk Management Plan( תכית יהול סיכוים . 23

, שתתאר את השיטה וההליכים אשר RMP  מטעמו יטפל בהכת  הקבלן באמצעות יועץ סיכוים

ישמשו את הקבלן לאורך כל שלבי העבודה לצורך זיהוי, סיווג, כימות, יטור, בקרה והקלה 

לל,  של סיכוים פוטציאלים משמעותיים העולים בעת מילוי כל אחת מהדרישות של החוזה, כו

אולם לא מוגבל ללוחות הזמים, העלויות, התפקוד, הביצועים, הבטיחות, העמידות,  

 האמיות, הזמיות ויכולת התחזוקה של העבודות. 

 יהול בטיחות וגהות . 24

הקבלן יהיה אחראי ליהול עייי הבטיחות והגהות במלואם עבור האתר כולו וכן, יהיה  .24.1

עבודות קבלים וספים  חות והגהות שלגם אחראי כקבלן ראשי ליהול היבטי הבטי

 זאת בהתאם לכל הורמות והתקות המקומיות.  שיושתו תחת אחריותו לושא זה.

על מת להשיג מטרה זו, הקבלן יעסיק יועצים מיוחדים ומורשים לושאי בטיחות  .24.2

 וגהות בעבודות תשתית תחבורתית ולעבודות בייה וגישור. 

בעת מילוי כל משימה הקשורה בעבודות של הקבלן או היועצים המיוחדים יוודאו כי  .24.3

 בעבודות קבלים אחרים, הסיכון לבריאות ולבטיחות העובדים יצומצם לרמה אשר

  עמידה בדרישות של כל החוקים והתקות.  תבטיח

-Construction Health and Safety Management Planה (תכית יהול בטיחות וגהות בביי . 25

CHSMP( 

מטעמו יהיה אחראי לתיאום כל מהלי הבטיחות  באמצעות יועצי הבטיחות והגהותהקבלן 

תכלול לכל   CHSMP-האחרים של הקבלים האחרים, וידווח ישירות למהל הפרויקט. ה

הפחות: רשימת אשי מפתח בתחום הבטיחות ותפקידם, כללי הבטיחות והגהות באתר, זיהוי 

ם להפחית את הסיכוים, הליכי התקשרות הוגעים  סיכוים והליכי בטיחות וגהות המיועדי 

  לושאי הבטיחות והגהות. 

 ארגון והשמה .25.1

 תספק תיאור של האחריות התוה בידי קציי הבטיחות.   CHSMP-ה . 25.1.1

תאשר כי מהלי הבטיחות המוצעים הוסמכו כראוי והים מוסים   CHSMP-ה . 25.1.2

 תקיםוכן ב CHSMP-דיים על מת לפקח ולטר את העמידה בדרישות ה

ותקות מחייבים; כמו כן, כל מהל בטיחות צריך במיוחד (אולם מבלי להיות 

בהתאם לתכית שתוגש, מעת   CHSMP-מוגבל לכך) לבצע בדיקות של יישום ה

לעת, למהל הפרויקט לצורך אישורו. מהל הבטיחות יקפיד על תיעוד יומי,  

זמין בכל עת בצורת יומן, המתעד אירועים שוים. התיעוד צריך להיות 

 לבדיקתו של מהל הפרויקט לפי דרישתו. 
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 אכיפת הבטיחות .25.2

הקבלן יעסיק קציי בטיחות ועוזרי בטיחות מוסמכים ומוסים  . 25.2.1

במשרה מלאה, אשר מספרם יהיה מספיק לביצוע תפקידם וסמכותם 

תהיה מספקת על מת לאכוף את כל עייי הבטיחות באתר. חובה 

שיהיה, בכל רגע תון, אדם באתר האחראי לפעולות הקטות 

 דך. במסגרת היהול מחד והבטיחות והגהות מאי

וישלב תאים בכל חוזי  CHSMP-הקבלן יספק לספקים עותקים מה . 25.2.2

בעבודתם; דרש  CHSMP-הספקים על מת להבטיח עמידה בתאי ה

כי כל הספקים ימו ציג בטיחות אשר יהיה זמין בכל אזורי הביה  

הרלווטיים למשך כל תקופת העבודה של אותו ספק, בתיאום עם קצין  

לוודא כי אשי הצוות של כל הספקים מודעים הבטיחות של הקבלן. יש  

ובתקות החוקיות וכי הדבר  CHSMP-לדרישות לעמוד בדרישות ה

 מוזכר להם באופן קבוע ותדיר. 

הליכי דיווח והתקשרות: דו"חות בטיחות: דו"חות בייים בושאי בטיחות  .25.3

ת וגהות ייערכו על ידי הקבלן על בסיס שבועי ודיווח בטיחות וגהות המסכם א

 התוצאות של דו"חות בייים אלו יוגש בדו"ח ההתקדמות החודשי.  

הודעות על אירועים: יש ליידע את מהל הפרויקט באופן מידי בוגע לכל אירוע   .25.4

המתרחש, בין שבאתר ומחוצה לו, בו הקבלן, אשי הצוות שלו או צוות הבייה, 

ין בפרויקט. או אשים השייכים לקבלי המשה המעורבים במישרין או בעקיפ

הודעות אלו יסופקו מילולית, עם תחילת האירוע, אולם תמיד יסופקו גם בכתב 

שעות מהתרחשות האירוע, כאשר ההודעה הכתובה תכלול פרטים  24בתוך 

 רבים ככל האפשר.  

ביקורות פימיות: מהל הבטיחות יבצע ביקורות פימיות על מת להבטיח   .25.5

-ים המרכזיים המכוסים במסגרת הסקירה שגרתית של התוכיות והתהליכ

CHSMP .ימיותהל הפרויקט עותק של לו"ז הביקורות הפהקבלן יספק למ ; 

שיפורים רציפים: הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים על מת להבטיח  .25.6

 . CHSMP-שיפור קבוע של ה

 יהול סביבתי . 26

ובקרת כללי: הקבלן יוודא כי סגל היהול הסביבתי מצא במקום לצורך יטור  .26.1

 ההשלכות הסביבתיות במהלך ביצוע העבודות. 

 EMP - Enviromentalתכית יהול סביבתית: הקבלן יכין, תכית היהול סביבתית ( .26.2

Management Plan יקפיד על יישומה ויקפיד לתעד את כל ההליכים הסביבתיים ,(

ות תחולק לכל הפח EMP-ה המבוצעים במהלך קיום העבודות לאורך תקופת החוזה.

 לארבעה חלקים: הליכי היהול, ארגון והשמה, הליכי דיווח ותאי יהול סביבתי; 

הקבלן יעביר את קורות החיים (קו"ח) ופרטי מידע אחרים הרלווטיים להסמכה של  .26.3

המוצע והיכולות שלו/שלה לבצע את  EO - Officer (Enviromentalקצין הסביבה (
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לאישורו של מהל   EMP-החובות המופקדות במסגרת התפקיד יסופקו יחד עם ה

 יהיה תון לאישורו של מהל הפרויקט.  EO-הפרויקט. המיוי של ה

קבלי המשה שלו /: הקבלן יוודא כי ארגוו וכן והספקיםEMP-שלבי ההטמעה של ה .26.4

 . EMP-תאי היבססו, יטמיעו וישמרו על 

 ארגון והשמה .26.5

 . EO-תספק תיאור של מחויבויות ה EMP-ה . 26.5.1

המוצע יהיה מוסמך ומוסה בהתאם לצורך פיקוח ויטור העמידה  EO-ה . 26.5.2

וכן ידאג במיוחד, אולם מבלי להיות מוגבל לכך בלבד,  EMP-בדרישות ה

בהתאם לתכית הפרסת אשר תוגש, מעת  EMP-לביצוע ביקורות של יישום ה

 מהל הפרויקט לצורך אישורו. לעת, ל

 הליכי דיווח והתקשרות .26.6

דו"חות סביבתיים: דו"ח הבסיס הסביבתי הראשוי יכיל את תוי הבסיס הסביבתיים     

. דו"חות EMP-ימים לאחר קבלת אישור מטעם מהל הפרויקט על ה 28ויוגש בתוך 

פימיות יתבססו הבייים הסביבתיים יבוצעו על ידי הקבלן על בסיס שבועי. ביקורות 

על התוכיות המתוכות ועל הודעות אודות אירועים (יש ליידע את מהל הפרויקט 

באופן מידי בכל אירוע; דו"ח רשמי, אשר יוכן לאחר חקירת האירוע, יוגש למהל  

  הפרויקט).  

 דרישות החומרים ועבודת הייצור . 27

ייבדקו בהתאם לתקים החומרים והציוד המשמשים בפרויקט יתוכו, ייוצרו, יותקו ו .27.1

 הרלווטיים בתחום ובהתאם לוהגים המצויים במפרט הטכי הספציפי.  

הקבלן יגיש את המסמכים המלווים את התכון, החומרים, הציוד, ההתקה והבדיקה,  .27.2

ואשר הים בהתאם למפרט הטכי הספציפי ועומדים בדרישות התקים והוהגים 

 הישימים המצויים.  

כל החומרים הדומים אחד לשי יהיו מייצורו של יצרן אחד עד למידה המרבית  .27.3

 האפשרית. חומרים המגיעים מיותר מקבלן אחד יעמדו בדרישות היישומים הייעודיים.  

תחזוקה תוך שימוש -תיקון וברי-כל החומרים המשמשים את הקבלן יהיו זמיים, ברי .27.4

 תשתית.  בציוד ובהליכים הזמיים על פי רוב בעבודות

הקבלן יגיש לאישור מהל הפרויקט את כל החומרים או פרטי הציוד החלופיים  .27.5

המוצעים, כאשר על הקבלן להראות כי הם לכל הפחות שווים באיכותם למקור ובעלי  

המאפייים הדרושים לאותו חומר או פריט ציוד, כאשר הדבר ייעשה טרם הרכישה של 

ומרים או ציוד תלווה ביתוח תכוי משווה  החומרים או הציוד. כל בקשה להחלפת ח

 מפורט. 

כל הציוד והחומרים המיועדים לשימוש במהלך היצור וההתקה של העבודות יישלחו   .27.6

ויאוחסו באופן שימע זקים או ירידה באורך חיי השירות של אותם פריטים. כל 

וגו בכיסויים החומרים והציוד המאוחסים העשויים להיות תוים לשיתוך (קורוזיה) י
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או ציפויים עמידים למים. החומרים או הציוד יאוחסו תחת כיסוי ומורמים מגובה 

 הרצפה או הקרקע. 

כל הציוד יאוחסן כאשר כל הכיסות, הכיסויים ואטומים אחרים כלשהם הים סגורים  .27.7

 על מת למוע הצטברות של לכלוך, לחות ומזיקים. 

כל החומרים המתכלים יסומו באופן ברור וכזה המציין את תאריך התפוגה שלהם,  .27.8

ולא יהיו בשימוש מעבר לתאריך תפוגה זה. כל החומרים הכוללים דרישות טיפול או 

 אחסון מיוחדות יטופלו או יאוחסו בהתאם לדרישות היצרן. 

מספק את  כל החומרים יסומו באופן ברור או יאוחסו עם מלל המתאר באופן .27.9

 ההוראות בוגע אליהם, לצורך מיעת שימוש שגוי. 

חומרים או ציוד שדחו לשימוש יסומו באופן ברור ככאלה ויאוחסו באזור המיועד  . 27.10

 למטרה זו באופן מיוחד.  

מחיקה המכילה את פרטי המידע -כל פריט יזוהה על פי תווית מקובעת היטב ובלתי . 27.11

 רו הסידורי של פריט, מצב שיויים.  הבאים: דגם היצרן ומק"ט הפריט, מספ

כל תווית, במידת האפשר, תמוקם באופן כזה שיתן לקרוא אותה ישירות עם פתיחת  . 27.12

 לוח גישה כלשהו. 

פי השטח החיצויים של הציוד יהיו ללא פריטי הידוק כלשהם. הגישה לפריטי ההידוק  . 27.13

 הפימיים תיעשה דרך לוחות גישה היתים לעילה.  

יסופקו לכל המרכיבים והמודולים במידה וקיימת סכת הלם חשמלי, פציעה    כיסויי מגן . 27.14

בשל קצוות חדים, טמפרטורות גבוהות וסכות וספות. הכיסויים יכילו תוויות אזהרה 

 קבועות מתאימות המתארות את הסיכון המדובר. 

תקית מוצרים: הציוד והחומרים המסופקים במסגרת החוזה יהיו מייצורם של  . 27.15

ה המעורבים באופן קבוע בתהליכי היצרים מוסמכים ומאושרים ע"י רשויות התקי

 ייצור של ציוד או חומרים מעין אלו.  

איכות: כל החומרים והציוד המסופקים יהיו מאיכות ראשוה במעלה. כל עבודות  . 27.16

הייצור יעמדו בדרישות העבודה והייצור, הבייה וההרכבה הטובות ביותר. כל 

 פוקציות דומות יהיו זהים מכל בחיה. /עלי פוקציההמרכיבים שהים ב

עשן וחומרים דליקים: הקבלן יעמוד בדרישות כל התקים הקיימים הוגעים למידת  . 27.17

 הדליקות של החומרים ופליטת עשן. 

 יהול אישורים, בדיקות וקבלה . 28

כללי: הקבלן יקפיד שהעבודות יעמדו במסגרת תכית אישור ובדיקה מקיפה על מת  .28.1

דא תאימות ועמידה בדרישות התכון המאושר וקריטריון הביצועים הספציפי, וכן לוו

התחזוקה והבטיחות -על מת לוודא עמידה בדרישות משתי האמיות, הזמיות, כושר

 הדרושים.  
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: הקבלן יכין תכית אישור, בדיקה Verification, Test and Acceptance (VTA)תכית .28.2

יום  45שר תועמד לאישורו של מהל הפרויקט בתוך ) מקיפה, אVTAוקבלה (תכית 

תתאר את השיטות וההליכים אשר  VTA-לאחר תאריך תחילת העבודה. תכית ה

ישמשו לווידוא עמידת העבודות והחומרים בדרישות המפרט הטכי הספציפי ו/או בכל 

 התקים הרלווטיים האחרים הקובעים בתחום.  

, וכן יטיל VTA-שלו, במסגרת תכית ה VTA-ה: הקבלן יקבע את ארגון VTAארגון  .28.3

אחריות מתאימה לאשי הצוות של הארגון ויוודא כי אשי צוות מוסמכים מתאימים 

הים זמיים לביצוע כל תכוי הבדיקות, תזמון, ביצוען, יתוחן, סקירת התוים 

 ודיווח פועלו של הארגון. 

ה החיויים לאתר עבור כל אחת בחי/הליכי בדיקה: הקבלן יפתח את הליכי הבדיקה .28.4

 . VTA-מהפעילויות המתוארות בתכית ה

הודעות בדיקת האתר, תדרוכים בושא והגשות: יש ליידע את מהל הפרויקט בכל  .28.5

) יום לפי כל בדיקה ו/או 14עשר (-הוגע לזמים ולמיקום של הבדיקות לפחות ארבעה

 הדגמה וכן תיתן למהל הפרויקט הזכות להיות עד לכל בדיקה או הדגמה. 

: הקבלן יספק דו"חות רשמיים המתארים את התוצאות של כל פעולות  VTAדו"חות  .28.6

הסעיפים הבאים -וידוא העמידה בדרישות התכן והביצועים. הדו"חות הרשומים בתתי

הים מייצגים בלבד, ודיווחים ברמות פירוט שוות עשויים להיות מתאימים יותר 

דעתו הבלעדי של מהל  לבדיקות ברמות מורכבות שוות, כפי שייקבע בהתאם לשיקול 

 הפרויקט.  

 באתר ומחוץ לאתרבדיקות  .28.7

אישור ובדיקות סוג המוצר: הקבלן יציג רשימה של בדיקות מאפייות  . 28.7.1

לאישורו של מהל הפרויקט. כל הבדיקות ייערכו בהתאם למפרט התכן ולפי 

 התקים והתקות הדרשים. 

ידה בדרישות משה: הקבלן יגיש תעודת עמ-בדיקות חומרים, ציוד ומרכבי . 28.7.2

הרסיות -. הקבלן יבצע בדיקות באתר, בדיקות לאוהציודעבור כל החומרים 

ובדיקות הרסיות במידת הצורך, זאת כחלק מתכית בקרת האיכות, על מת 

להבטיח כי התכון, היצור ואיכות העבודה עומדים בדרישות לצורך אישורו של  

  מהל הפרויקט.

ימים   28למהל הפרויקט בהתראה של בדיקות קבלת מפעל: הקבלן יודיע  . 28.7.3

לפחות לפי תחילת ביצועם של מבחי קבלה במפעלים כלשהם. בהודעות מעין  

-מבחים אשר יבוצעו תוך התייחסות לתכית ה/אלו, יתאר הקבלן את המבחן

VTA .  

 בדיקות באתר עצמו: . 28.7.4

בדיקות בייים ובדיקות סופיות: לכל אורך תהליך העבודה, מהל   . 28.7.4.1

ה רשאי, לבצע בדיקות בייים של העבודות במקומות הפרויקט יהי 

ייצורם ו/או התקתם. לאחר אותן בדיקות בייים, תוכן "רשימת 
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יהיה  תיקון" של כל הפריטים שדורשים השלמה או תיקון. הקבלן

 אחראי לאספקת מעה לושאים הרשומים ברשימת התיקון. 

ר כל חלק בדיקות טרם השלמה: הקבלן יודיע למהל הפרויקט כאש . 28.7.4.2

מהעבודה יהיה מוכן לעבור בדיקות טרם השלמה. ההודעה תאשר 

באופן רשמי כי הקבלן השלים את כל בדיקות הבייים, בדיקות 

הטמעת התכית ותיקן את כל הכשלים, הפגמים והתקלות שמצאו 

 במהלכן.  

בקרת אי התאמות לפי אישור השלמת שלב ביצוע לקראת אישור  . 28.7.4.3

ן "מסירה") יופק ע"י צוות בקרת האיכות דוח השלמת שלב ביצוע (להל

אי ההתאמות מתוך מערכת המידע הממוחשבת. הדוח יכלול לפחות 

 את המידע הבא:

מספר אי ההתאמות הפתוחות הקיימות במערכת הקשורות  .28.7.4.3.1

 למסירת האלמט.

באחריות מי בארגון הקבלן, מתי ובאיזה אופן תיסגר אי  .28.7.4.3.2

 ההתאמה. 

 מהי מהות אי התאמה. .28.7.4.3.3

אילו עבודות עלולות להתעכב, ואו להיזק מאי ההתאמה  .28.7.4.3.4

 הפתוחה. 

מהן ההשלכות הבטיחותיות עד להשלמת התיקון/הטיפול   .28.7.4.3.5

 בליקוי. 

שטח או אלמט אחר בו התגלו אי התאמות לא יאושר  .28.7.4.3.6

להשלמת שלב ביצוע לפי שדרך הטיפול באי ההתאמה 

  ותוצאותיה קיבלו את אישור צוות בקרת איכות. 

בדיקות מסירה סופיות לאחר השלמת תיקון הליקויים שזוהו בתהליך לפי אישור שלב  .28.8

החומרים את כל התיעוד  הייצור של/במקום הרכש/ביצוע: הקבלן יציג לקבלן בשטח

הדרש להוכחת תיקון הליקויים וסגירת אי ההתאמות ויגיש למהל הפרויקט את כל 

  התיעוד המוכיח זאת.

 מסירת העבודה למזמין . 29

הקבלן יודיע למהל הפרויקט כי לדידו, העבודות מוכות למסירה לגורמים הרלווטיים  .29.1

  וכן לגורמי התפעול ככל שייקבעו. JTMT-ול

הגשת "תיק מסירה" לפי הוהל העירוי, כדי לוודא  קדים לעיין הודעה זו היותאי מ .29.2

שכל הושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה, כולל ראיות לעמידה בדרישות 

כל התקים, התקות והחוקים הישראלים הרלווטים וכן תאימות ועמידה בכל 

 הדרישות של המפרט הטכי הספציפי. 
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  תיק מסירה  .29.3

המקטע שהוגדר יגיש הקבלן לההלת הפרויקט, להבטחת האיכות /עם סיום העבודה    

ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב הבא (אם קיים כזה), תיק/תיקים הכוללים 

  את מסמכי האיכות באופן הבא:

טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מהל הביצוע והמבא"ת (מהל בקרת  . 29.3.1

 האיכות) הרלווטי.

כולל טבלאות ריכוז של  - תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שעשו . 29.3.2

 התעודות חתומות ע"י המבא"ת.

 מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך. . 29.3.3

 אי ההתאמות שפתחו במהלך הפרויקט.  . 29.3.4

אישורי מתכים לשיויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר, מוצרים שו"ע,  . 29.3.5

 .  מיקום כלוס וכיו"ב

 ) לפי והל הכת תכיות עדות. AS MADEתכיות עדות ( . 29.3.6

 טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל, פלדה וכו'.  . 29.3.7

, כגון: ציודי חשמל, תאורה טבלאות וריכוזי אספקת ציוד, חומרים ואלמטים . 29.3.8

 וכו'.

לפי מקצועות, כגון: פלדה, אדריכלות,  Shop Drawingsרשימת תוכיות  . 29.3.9

 '.וכו מסגרות

 הצהרת מתכים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצום. . 29.3.10

מטעם  פרוגראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומהל האיכות . 29.3.11

 הקבלן. 

את תיק המסירה שהגיש הקבלן.   כחלק מוהל המסירה על מהל הפרויקט לאשר .29.4

במידה וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע מהל הפרויקט בכתב לקבלן על  

 יקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקןהל

ימים מקבלת תיק המסירה המתוקן   28מהל הפרויקט יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך   .29.5

  והמושלם. 

המזמין לקבלן תעודת  במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים וספים יוציא .29.6

אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר חייבים לעבור /גמר

  השלמות וספות. 

במקרה ובסיורי המסירה רשמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או חלקי אשר  .29.7

הקבלן חייב לתקן, על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן 

 שקבעו על ידי מהל הפרויקט.
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דות יוכרו כ"מסרו" לאחר אישור מהל הפרויקט והגורמים השוים כי תוקו כל העבו .29.8

הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים השוים והוצאת תעודת 

 גמר סופית ע"י המזמין. 

 תקופת האחריות לתקלות . 30

 אישור המסירה.   תקופת האחריות לתקלות תתחיל עם מתן תעודת .30.1

תכית הבטחת השלמות הוגעות לבדיקות ימשיכו גם לאורך תקופת כל הדרישות של  .30.2

 האחריות לתקלות. 

הקבלן יגיש לסקירתו והערכתו של מהל הפרויקט במועדים הקצובים בחוזה דו"חות  .30.3

על כל  העבודות ובקרת ליקויים בעבודות עצמן של בקרת ליקויים באזורי הביצוע של

הליקויים החוצות ואת פעולות התחזוקה  פרטיהן. הדוחות יפרטו את פעולות תיקון

  והפעולות לשמירה על הבטיחות הדרושות.

מהל הפרויקט יזמן את הגורמים הרלווטיים ויבצע סיורי בדק וסיורי תיקוי ליקויי  .30.4

 על פי החוזה.  בדק במועדים

  תקופת האחריות לתיקון ליקויים תמשיך כפי שקבע על פי תאי החוזה.  .30.5

 החוזה תיקון תקלות וסיום . 31

מחדש לצורך וידוא תיקום -הקבלן יגיש לאישור מהל הפרויקט את הצעתו לבדיקות .31.1

 של הפגמים אשר צויו עם הגשת תעודת הגמר. 

מחדש לצורך וידוא תיקום -הקבלן יגיש לאישור מהל הפרויקט את הצעתו לבדיקות .31.2

 של כל הפגמים אשר עלו במהלך תקופת האחריות לתקלות. 

קדם לסיום -ים בסופה של תקופת האחריות לתקלות מהווה דרישתהתיקון של הפגמ .31.3

 החוזה.  
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  מפרט ליהול לוחות זמים בפרויקט  -  10ספח 

 הגדרות .1

לוח זמים הערך ע"י הקבלן ובו יתוח מפורט של ביצוע   :לוח זמים מפורט לביצוע . 1.1

הפרויקט, לרבות כל העבודות לביצוע ע"י הקבלן. בלוח הזמים המפורט של הקבלן ישולבו  

גם פעילויות שאין מבוצעות ע"י הקבלן (מבוצעות ע"י החברה או ע"י צד ג'), לרבות 

יות ה"ל. לוח הזמים המועדים החזויים ומשכי ביצוע משוערים להשלמת הפעילו

המפורט יתאם את ההגדרות של לוח הזמים במסמכי המכרז. לוח הזמים המפורט 

 לביצוע יהיה ערוך בשיטת התיב הקריטי. 

אבי הדרך החוזיות הן אבי דרך המוגדרות בחוזה לביצוע הפרויקט. : אבי דרך חוזיות . 1.2

הארכה של אבי /לחוזה. כל שיויאבי הדרך החוזיות יצויו בלוח הזמים השלדי המצורף  

הדרך החוזיות מחייבות אישור. החברה תהיה רשאית להפעיל קסות במקרה של אי 

  עמידת הקבלן באבי הדרך החוזיות בפרויקט.

אבי הדרך למעקב מחלקות את תהליכי הביצוע של הפרויקט  אבי דרך למעקב: . 1.3

למרכיבים מדידים. זאת על מת לבקר את התקדמות הפרויקט באופן עקבי. ככלל הפרש 

חודשים. אבי הדרך למעקב יצויו גם הם   3הזמן המרבי בין אבי הדרך למעקב הוא עד 

  במסמכי החוזה.

דה למעט ימי חג וימי חופש רשמיים במדית ימי עבו 6לתזמון יכלול  לוח שה לתזמון: . 1.4

 . 00בפרק  3ישראל. שעות העבודה בלוח השה הן בהתאם למוגדר בסעיף 

חודשים קלדריים של מרווח  3.5 משך הביצוע החוזי כולל מרווח ביטחון של המזמין: . 1.5

 ביטחון. מרווח הביטחון ועד לספוג עיכובים של המזמין והוא שייך למזמין.

 

 ש יחידת השליטה והבקרה של הפרויקטתאים לאיו .2

  ע"י הקבלן.  יחידת השליטה והבקרה תאוייש . 2.1

מהדס תעשייה ויהול/מהדס אזרחי בעל יסיון של   יועץ לוחות הזמים של הקבלן יהיה . 2.2

  (עשר) שים ביהול לוחות זמים בתחום התשתיות והביוי. 10לפחות 

הזמים ואת פירוט יסיוו המקצועי ותעודות הקבלן יגיש לאישור הפיקוח את יועץ לוח  . 2.3

  השכלה יחד עם המסמכים המוגשים למכרז.

  הפיקוח יחליט באם לאשר/לא לאשר את היועץ שהגיש הקבלן.  . 2.4

  יועץ לוח הזמים יידרש להיות וכח בכל ישיבות בקרת לוח הזמים   . 2.5

הדרישות ע"י יועץ  באם לא יגיש הקבלן יועץ אשר עומד בדרישות, יפעל המפקח למילוי  . 2.6

 מטעמו ויחייב את הקבלן בעלויות הכרוכות בכך.

  

 המפורט  החיות והלים להכת לוח זמים .3

 איסוף כל תוים לצורך הכת לוח זמים . 3.1

 לוח הזמים יתבסס לפחות על מקורות המידע הבאים וייתן להם ביטוי:  .א

  אבי דרך חוזיות ואבי דרך למעקב.  .1. א. 3.1

 התכון. תוים שמבוססים על  .2. א. 3.1

 תוים המבוססים על כתבי הכמויות.  .3. א. 3.1
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 תוים המבוססים על המפרט. .4. א. 3.1

 תוים המבוססים על החוזה והמוקדמות. .5. א. 3.1

 תוים המבוססים על שלבי ביצוע.  .6. א. 3.1

 תוים המבוססים על מטרדים.  .7. א. 3.1

 תוים וספים רלווטיים.  .8. א. 3.1

 

 מועדים להכה וקליטה של לוח הזמים המפורט כבסיסי.  . 3.2

יגרמו פיגורים בפרויקט, הקבלן יגיש לוח זמים מפורט  מת להבטיח כי לא-על  .א

 חודש קלדרי מצ.ה.ע.  1-לכלל הפרויקט לא יאוחר מ

על הקבלן להשלים את תהליך הקליטה של לוח הזמים המפורט המלא כבסיסי   .ב

לאחר אישור מהל הפרויקט לא יאוחר מחודשיים לאחר צ.ה.ע. לא השלים  

 ₪ ליום.  1000קס של הקבלן את התהליך יוטל עליו 

 CDבתום תהליך האישור של לוח הזמים הוא יקלט כלוח זמים בסיסי וישמר על    .ג

 .A3וכהדפסה על גבי ייר בפורמט  MPPבפורמט 

  

 מבה תכולת העבודה בלוח הזמים המפורט  . 3.3

 הכת לוח זמים בשיטת התיב הקריטי   .א

 2010בגרסה    MS Projectלוח הזמים יבה בשיטת התיב הקריטי בתוכת   .1. א. 3.3

 .MPPבפורמט    CDומעלה. הקבלן יעביר כל לוח זמים במדיה מגטית ע"ג  

ידו של הדוחות הבאים -תדפיסים חתומים על A4-ו A0 הקבלן יגיש בייר .2. א. 3.3

 מלוח הזמים:

 בייהם.דו"ח מלא המציג את כלל הפעילויות והקשרים   . 2.1. א. 3.3

 דו"ח המציג ערסלים ראשיים ומשיים בלבד.   . 2.2. א. 3.3

 ימים  20דו"ח המציג תיב קריטי בלבד במרווח כולל  . 2.3. א. 3.3

-ויאפשר יתוח ב CPMיתוח לוח הזמים יתבצע בשיטת התיב הקריטי  .3. א. 3.3

GANTT  ו/אוPERT כל הפעילויות יקושרו באמצעות קשרים לוגיים .

 יקט.ברורים ומתאימים לסוג ההתיות ההדסיות בפרו

 . FS, SS, FFכל הפעילויות תהייה מקושרות בקשרים לוגיים:  .4. א. 3.3

לכל פעילות בלוח הזמים תהיה לפחות פעילות מקדימה ופעילות עוקבת  .5. א. 3.3

 אחת.

 כל הפעילויות בלוח הזמים יתוזמו מוקדם ככל האפשר. .6. א. 3.3

אף פעילות בלוח הזמים לא תהיה מאולצת אלא אם יש לכך סיבה הדסית  .7. א. 3.3

 ראויה

 יום.  20טי יחושב לפי מרווח כולל של  התיב הקרי .8. א. 3.3

 כל שם פעילות יופיע בלוח הזמים בעברית ובאגלית. .9. א. 3.3

לכל פעילות יוצג קוד ייחודי, משך, תאריך התחלה ותאריך סיום ומרווח  . 10. א. 3.3

 כולל של הפעילות. 

 משך הפעילויות בלוח הזמים יבוטא בימי עבודה.  . 11. א. 3.3
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 תכולת לוח הזמים המפורט  .ב

בתוכו את כלל הפעילויות להקמה של הפרויקט וכן לוח הזמים יכיל  .1. ב. 3.3

אופציות במידה ויהיו. כמו כן, לוח זמים יציג פיוי מטרדים, עבודות של 

 חברות תשתיות אחרות, קבלת היתרים. 

ימי עבודה אלא אם  20המשך המירבי של כל פעילות בלוח הזמים יהיה  .2. ב. 3.3

 המפקח הורה אחרת.

סוג וכמות המשאב   -ת משאבי הפעילות  לוח הזמים יציג עבור כל פעילות א .3. ב. 3.3

 הדרש לביצוע הפעילות. 

 לוח הזמים יציג עבור כל פעילות את התוים הבאים: .4. ב. 3.3

 דת המידה האופייית לה ובתאום עםכמות לביצוע בפעילות עפ"י יחי .4.1. ב. 3.3

 כתב הכמויות.

 יחידת המדידה של הכמות.  .4.2. ב. 3.3

 קצב ביצוע (כמות מדדת ליום עבודה).  .4.3. ב. 3.3

 וט מתאימה לבקרה). משאב מוקצה (ברמת פיר .4.4. ב. 3.3

 מס' חתך. .4.5. ב. 3.3

 הקטע/האזור בו מבוצעת הפעילות.  .4.6. ב. 3.3

 העמסה כספית לכל פעילות ביצוע.  .4.7. ב. 3.3

העתקת מערכות, ביצוע   -שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  .4.8. ב. 3.3

 מערכות ועבודות עפר ופיתוח. 

  מצ"ב טבלה לדוגמא המציגה את הפעילויות והתוים של כל פעילות: .4.9. ב. 3.3

  
 לוח הזמים המפורט לביצועהמבה הלוגי היררכי של   .ג

 אבי דרך 

לוח הזמים יכלול אבי דרך אשר תהייה מחולקות לשי חלקים בשי  .1. ג. 3.3

 הערסלים הראשוים בלוחות הזמים:

  יוצגו בערסל הראשון בגאט. -"אבי דרך חוזיות לביצוע"   .2. ג. 3.3

אבי דרך אשר קבעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י הפיקוח והן   -"אבי דרך למעקב"   .3. ג. 3.3

ו בערסל השי בגאט. המרחק המקסימאלי המותר בין אבי הדרך יופיע 

 חודשים 4יעלה על   למעקב לא

אבי דרך חוזיות לביצוע יוצגו בערסל פרד בתחילת הלו"ז וישקפו את דרישות  .4. ג. 3.3

 החוזה.  

אבי דרך למעקב אשר קבעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י הפיקוח יופיעו בערסלים   .5. ג. 3.3

יעלה    המותר בין אבי הדרך למעקב לאהרלווטיים. המרחק המקסימאלי  

 חודשים.  4על 

 אבן דרך סיום הפרויקט תהיה מוצגת באותה רמה של כל הערסלים הראשיים. .6. ג. 3.3

שלב 

ביצוע

קטע/

איזור

מס' 

חתך

משאב 

מוקצה 
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 כספית 
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לוח הזמים יכלול בתוכו אבי דרך לעבודות של קבלים אחרים אשר עתידים  .7. ג. 3.3

 לעבוד בפרויקט ו/או ממשק עם פרויקטים סמוכים. 

לויות המקדימות הרלווטיות. כך, כל אבי הדרך תהייה מקושרות לפעי  .8. ג. 3.3

במידה וקיימת חריגה ממועד אבן הדרך, המערכת תתריע על כך ע"י מרווח 

כולל שלילי המבטא את כמות החריגה בימים. למען הסר ספק, לוח זמים 

 בסיסי איו כולל מרווחים שליליים. 

 ערסלים

תכולת העבודה לכל  לוח הזמים יהיה בוי מערסלים כאשר כל ערסל ייצג את  .9. ג. 3.3

 .רי תועה זמיים וקבועים ומסירותשלב הביצוע לרבות התארגות הסד

לוח הזמים יכלול ערסלים של קטעי ביצוע (מסלול, קטע כביש, גשרים,   . 10. ג. 3.3

 מסירות וכד'). כל ערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע. 

יהיו   בלוח הזמים יוצגו ערסלים של שלבי הביצוע, כאשר ערסלים אלו . 11. ג. 3.3

 תחת הערסלים של קטעי העבודה. 

 הערסלים יאורגו בצורה היררכית בשלוש רמות פירוט . 12. ג. 3.3

 קודי מיון שוים בתיאום עם מהל הפרויקט -4בוסף הפעילויות יקודדו ב . 13. ג. 3.3

יכלול את האלמטים העיקריים של שרשרת האספקה   -  "שרשרת אספקה" . 14. ג. 3.3

(עפ"י התוכיות וכתב הכמויות) בחלוקה לפרקים מהספר הכחול בכל אחד 

 מהערסלים המשיים הבאים:

  מו"מ עם קבלי משה.  .14.1. ג. 3.3

  דוגמאות./Shop Drawingהגשות של חומרים/ .14.2. ג. 3.3

משך הזמן  -דוגמאות /Shop Drawingאישורים של חומרים/ .14.3. ג. 3.3

  ודש עבור כל פעילות. לאישורים היו ח

 דוגמאות./Shop Drawing/ייצור, בדיקה ואספקה של חומרים .14.4. ג. 3.3

 חומרים באתר. .14.5. ג. 3.3

מחולק לערסלים משיים לפי קטעי  - "הסתת תשתיות וביצוע תשתיות" . 15. ג. 3.3

 עבודה לביצוע ושלבי ביצוע. 

מחולק לערסלים משיים לפי קטעי  - "ביצוע מבה כביש ותכסית עליוה" . 16. ג. 3.3

 ביצוע. 

מכיל בתוכו פעילויות מסירות והרצות. משך הזמן לא   -"  מסירות והרצות" . 17. ג. 3.3

שבועות. שלב המסירות וההרצות יתחיל עם סיום המערכות  3-יפחת מ

ויסתיים בתום המסירות. פעילויות מסירות והרצות תהייה על התיב 

 הקריטי הראשי ולא יהיו להן פעילויות מקבילות.

בערסל זה יוצג פירוט מלא   -לוח הזמים יכלול בתוכו ערסל ראשי לבדיקות   . 18. ג. 3.3

 לכל הבדיקות למערכות העיקריות בפרויקט.

  

 

 מרווח ביטחון  .ד

חודשים   3לוח הזמים יציג מרווח הביטחון חוזי של הפרויקט בעל משך של   .1. ד. 3.3

 קלדריים. 
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פעילות "מרווח הביטחון" תהיה הפעילות הקריטית האחרוה של  .2. ד. 3.3

הפרויקט. פעילות "מרווח הפרויקט ומקושרת לתיב הקריטי הראשי של 

הביטחון" תהיה הפעילות המקדימה לאבן הדרך לסיום הפרויקט 

והפעילות העוקבת לפעילות האחרוה של המסירות. פעילות "מרווח 

הביטחון" תהיה מורכבת משורה אחת בלוח הזמים ולא תהיה מקבילה  

 לאף פעילות אחרת בלוח הזמים. 

חון שאין על התיב הקריטי הראשי למען הסר ספק, פעילויות מרווח הביט .3. ד. 3.3

 אין חלק ממרווח הביטחון הדרש. 

לוח הזמים יכלול "מרווח ביטחון" לכל אחת מהפעילויות של הסרת  .4. ד. 3.3

מסה"כ תקופת הביצוע של   10%מטרדים. משך כל "מרווח ביטחון" יהיה 

הסרת אותו מטרד ולא יהיה קצר משבועיים. למען הסר ספק, מרווח 

וסף לפעילות הסרת המטרד.הביטחון יהיה ב 

לוח הזמים יציג פעילויות מרווחי ביטחון על התיב הקריטי במידה והוגדר  .5. ד. 3.3

 בחוזה. 

למען הסר ספק, מרווח הביטחון שייך למזמין ואיו שייך לקבלן כך גם  .6. ד. 3.3

 יהול מרווח הביטחון. 

למען הסר ספק, ייערך עדכון של משך מרווח הביטחון אך ורק בהוראה  .7. ד. 3.3

 ין.בכתב של המזמ

 משך הביצוע של מרווח ביטחון היו משך ביצוע קלדרי.  .8. ד. 3.3

 משאבים ותזרים   . ה

בהתבסס על העמסת המשאבים בלוח הזמים תוגש בוסף לגאט  . 1.ה. 3.3

 היסטוגרמת משאבים אשר תכלול תצוגה בגרף של הבאים:

  כמות כ"א על ציר הזמן מתחילת הפרויקט ועד סופו.  . 1.1.ה. 3.3

  הפרויקט ועד סופו. כמות ציוד על ציר הזמן מתחילת  . 1.2.ה. 3.3

בוסף ללוח הזמים יוגש תזרים הוצאות של הפרויקט מתחילתו ועד סופו  . 2.ה. 3.3

 .PDF-ו Excelבחלוקה לחודשים בקובץ 

בוסף ללוח הזמים הקבלן יגיש גרף כמות במטר אורך של העתקת  . 3.ה. 3.3

תשתיות לכל חודש על ציר הזמן מתחילת הפרויקט ועד סיומו לכל תשתית 

 וי בזק להעתקה, מט"א קווי ביוב להעתקה ווספים.בפרד לדוג': מט"א קו

 התצוגה וההגשה של לוח הזמים המפורט  .ו

 לוח הזמים יציג את המידע לכל פעילות בעמודות הבאות: . 1.ו. 3.3

  חד חד ערכי.  -קוד ייחודי  . 1.1.ו. 3.3

  שם פעילות.  . 1.2.ו. 3.3

 משך  . 1.3.ו. 3.3

  תאריך התחלה (מוקדם ומאוחר)/תאריך סיום (מוקדם ומאוחר).  . 1.4.ו. 3.3

 מרווח כולל.  . 1.5.ו. 3.3

 מקצוע אותם צורכת הפעילות. המשאבים לפי  . 1.6.ו. 3.3

 פעילויות מקדימות/עוקבות. . 1.7.ו. 3.3

 תאריכי יעד. . 1.8.ו. 3.3
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כמות לביצוע בפעילות עפ"י יחידת המידה האופייית לה ובתאום עם  . 1.9.ו. 3.3

 כתב הכמויות.

 יחידת המדידה של הכמויות. . 1.10.ו. 3.3

 קצב ביצוע (כמות מדדת ליום עבודה).  . 1.11.ו. 3.3

 משאב מוקצה (ברמת פירוט מתאימה לבקרה).  . 1.12.ו. 3.3

 מבוצעת הפעילות. הקטע/האזור בו  . 1.13.ו. 3.3

העתקת מערכות, ביצוע   -שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  . 1.14.ו. 3.3

  מערכות ועבודות עפר ופיתוח. 

לוח הזמים יכלול בתוכו עמודה המתייגת כל פעילות לפי פרק אחד בלבד  . 2.ו. 3.3

 מהספר הכחול (מהפרט הבין משרדי).

 

 אישור לוח הזמים מפורט כלוח זמים בסיסי . 3.4

הסבבים, יתבצע תהליך קליטה של לוח הזמים כלוח זמים בסיסי שיכלול בתום כל     

 את הבאים:

בכל קודת זמן שידרוש הפיקוח יעביר הקבלן לפיקוח לפחות את התוצרים    .א

 הבאים:

  של הלו"ז שיידרש. MPPקובץ  .1. א. 3.4

  .PDFקובץ  .2. א. 3.4

  .A4-ו A0תוצרים חתומים של הלו"ז בייר  .3. א. 3.4

  דו"חות וספים שיידרשו.  .4. א. 3.4

דפיס לוח הזמים המפורט. יוגש ע"י הקבלן בשי העתקים  גבי ת-חתימה על  .ב

 מלאים חתומים של הלו"ז. 

 שמירת לוח הזמים כבסיסי.  .ג

לצורך תיעוד והגשתו בשי   MPP בפורמט CD גבי-שמירת לוח הזמים על  .ד

 העתקים לפיקוח. 

 הפיקוח רשאי להוסיף בדיקות ולהורות לקבלן לעמוד בהן.   . ה

זמים ראוי העומד בדרישות, רשאי הפיקוח  במידה והקבלן לא יספק לוח     .ו

 להכין לוח זמים מחייב. עלויות הכת לוח הזמים ייערך על חשבון הקבלן. 

 

 אופן היהול השוטף של לוח הזמים ועדכוו  .4

 מועדי עדכון לוח הזמים  . 4.1

בשבוע האחרון של החודש מועד  הקבלן יעדכן את לוח הזמים פעם בחודש  .א

 של החודש.  30ל  25צריך להיות בין  הדיווח (תאריך הדיווח)

לחודש העוקב לחודש העדכון. לדוגמה   2הקבלן יגיש את הקובץ של העדכון עד   .ב

 לאוגוסט.  02עדכון הלוז של חודש יולי יועבר למה"פ עד 

 אופן העדכון והגדרת המועדים בפועל  . 4.2

  בכל עדכון יופק דו"ח עדכון אשר יכיל לפחות את התוים כדלקמן:   .א

בין העדכון האחרון לעדכון הוכחי יוצגו כל   לכל הפעילויות שהתחילו להתבצע

  התוים הרלבטיים לרבות: 
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 מועד התחלה בפועל כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל   .1. א. 4.2

משך ביצוע צפוי מעודכן (לא בהכרח זה המתוכן במקור אלא זה  .2. א. 4.2

ע"י  שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל, התון מוזן

 הקבלן). 

 מועד הסיום צפוי של הפעילויות ה"ל   .3. א. 4.2

הוכחי  לכל הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון  .4. א. 4.2

  (במהלך שבועיים) יוצגו כל התוים הרלבטיים לרבות: 

  ממועד הדיווח או משך ותר לביצוע % ביצוע .5. א. 4.2

מועד סיום צפוי (לא בהכרח זה המתוכן במקור אלא זה שלמיטב  .6. א. 4.2

 ע"י הקבלן)  ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל, התון מוזן

שוות (פעילויות בפיצול)  לכל הפעילויות שהיו בביצוע אך הן הופסקו מסיבות   .ב

  התוים הרלבטיים לרבות:  יוצגו כל

 מועד צפוי לחידוש העבודה   .1. ב. 4.2

   משך ותר לביצוע .2. ב. 4.2

מועד סיום צפוי (לא בהכרח זה המתוכן במקור אלא זה שלמיטב  .3. ב. 4.2

 ע"י הקבלן).  ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל, תון מוזן

לכל הפעילויות שהסתיימו בין העדכון האחרון לעדכון הוכחי יוצגו כל התוים    .ג

  הרלבטיים לרבות: 

 התחלה בפועל  .1. ג. 4.2

ע"י   מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות (תון מוזן .2. ג. 4.2

 הקבלן) 

 

 שיויים בלוח הזמים המפורט .5

 הסיבות בהן יתן לבצע שיויים בלוח הזמים הבסיסי  . 5.1

 יש להתייחס לשיוי בלוח זמים הבסיסי כמו לשיויים בכתב הכמויות החוזי.   .א

מתאר  מותר לבצע שיויים בלוח הזמים הבסיסי כאשר הלו"ז הבסיסי איו  .ב

 כוה את לוח הזמים של הפרויקט ואיו כלי למעקב ובקרה. 

הזמים הבסיסי להיות מאושרים ע"י מהל הפרויקט  על השיויים בלוח   .ג

 ומוסכמים על ידו. 

  שיוי בלוח הזמים הבסיסי יכול להיעשות כאשר יש שיויים בתוכיות לביצוע  .ד

של מרכיב/ים בפרויקט אשר בעטיו/ם לוח הזמים הבסיסי איו מתאר כוה 

 את לוח הזמים הצפוי. 

ות כתוצאה משיוי של טכולוגיה או שיוי בלוח הזמים הבסיסי יכול להיעש   . ה

  -שיטת ביצוע. לדוגמה 

 . שות כתוצאה משיוי שלביות הביצועשיוי בלוח הזמים הבסיסי יכול להיע  .ו

שיוי בלוח הזמים הבסיסי יכול להיעשות על מת לתעד אירועים/סיבות שיש   .ז

ועים, להן השלכה על לוח הזמים. לדוגמה עצירת עבודה, גילוי של חסמים לא יד

 הוראות שיוי ושיויי תכון.  
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 הגדרת השיוי בלוח הזמים הבסיסי . 5.2

שיויים בלוח הזמים הבסיסי מוגדרים  לוח הזמים הבסיסי הוא מסמך חוזי מחייב.

 כדלקמן:

 הוספת פעילויות מכל סוג שהוא ללוח הזמים הבסיסי  .א

 גריעת פעילויות מלוח הזמים הבסיסי  .ב

 הפעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמים הבסיסישיוי הקשרים בין   .ג

 שיוי משכים של פעילויות שהוגדרו בלוח הזמים הבסיסי  .ד

 תאריכי יעד, מדייות תזמון בפעילויות הבסיסיות/שיוי של אילוצים  . ה

כל שיוי אחר, שאם היה מבוצע בלוז המפורט הבסיסי היה משה את מועדי   .ו

 בלו"ז. התחלה והסיום של הפעילויות 

 חוזיים של אבי הדרך החוזיות /שיויים במועדים הבסיסיים  .ז

 לתשלום /שיויים בתכולה של אבי הדרך החוזיות  . ח

אבי הדרך החוזיות  /הוראות שיוי שיתו לקבלן ואשר עיין לוח הזמים  .ט

 מועדיהן או תכולתן. 

  הסמכות ליזום שיויים בלוח הזמים הבסיסי  . 5.3

ליזום שיוי בלוח הזמים הבסיסי כאשר לוח הזמים  מהל הפרויקט ראשי   .א

הבסיסי איו מייצג כראוי את תכון ההתקדמות/לוח הזמים של הפרויקט. כמו 

כן הוא רשאי להורות על הוספת פעילויות לצורך פירוט של תהליכים קריטיים, 

 מיקוד תיבים קריטיים וכד'

 י.  גם הקבלן רשאי ליזום שיויים בלוח הזמים הבסיס  .ב

כל שיוי בלוח הזמים הבסיסי מחייב לקבל את אישור המה"פ. במקרים בהם   .ג

התכולות של אבי /לשיוי יש השפעה על מועדי הסיום של אבי הדרך החוזיות

הדרך החוזיות ושיויים בלוח הזמים הבסיסי יכולים להיעשות רק לאחר קבלת 

 ועדת מכרזים. /אישור ועדת חריגים

 ים הבסיסי, הוספת פעילות, גריעת פעילות וכו'  כל שיוי בלוח הזמ  .ד

  שיויים בלוח הזמים ביוזמת הקבלן  . 5.4

ביקש הקבלן לבצע שיויים בלוח הזמים הבסיסי בסיבות המפורטות בסעיף   .א

  . לעיל עליו לפעול כדלקמן:5.1

ות אשר בגללן הוא מבקש את להגיש בקשה מומקת בכתב המפרטת את הסיב  .ב

 .  השיוי

 הבקשה את כל המסמכים והתיעוד הדרש לצורך בחית הבקשה  לצרף למסמך  .ג

 עליו להכין סימולציה של לוח הזמים, באמצעות התוכה ליהול לוחות זמים,   .ד

 בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:

 הפעילויות שוספו או שגרעו מלוח הזמים.  .1. ד. 5.4

הקשרים בין הפעילויות שהשתו בין לוח הזמים הבסיסי  .2. ד. 5.4

 לסימולציה (מחקו, וספו, שוו). 

 השיויים בתיב הקריטי לאבי הדרך החוזיות ולפרויקט כולו.  .3. ד. 5.4
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פערי זמן שיש לשיויים המבוקשים על מועדי הסיום /ההשפעות .4. ד. 5.4

 של אבי הדרך למעקב ואבי הדרך החוזיות. 

בקשה ללוח זמים חדש  /הסימולציה של השיוי המבוקש היא מעין הצעה  . ה

. הסימולציה תוגש למה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מוהל לוח  ליתרת הביצוע

  הזמים המפורט של הפרויקט.

 החיית מהל הפרויקט לקבלן בדבר עריכת שיויים בלוח הזמים הבסיסי  . 5.5

וצרו בפרויקט הסיבות המחייבות עריכת שיויים בלוח הזמים הבסיסי   .א

להורות לקבלן לערוך שיויים בלוח  רשאי מהל הפרויקט  5.1כמוגדר בסעיף 

 הזמים הבסיסי.

הורה מהל הפרויקט לקבלן לערוך שיויים בלוח הזמים הבסיסי יהיה על    .ב

 של לוח הזמים באמצעות התוכה ליהול לוחות זמים  להכין סימולציה  הקבלן

 בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:

 הפעילויות שוספו או שגרעו מלוח הזמים.  .1. ב. 5.5

שרים בין הפעילויות שהשתו בין לוח הזמים הבסיסי הק .2. ב. 5.5

 לסימולציה (מחקו, וספו, שוו). 

 השיויים בתיב הקריטי לאבי הדרך החוזיות ולפרויקט כולו.  .3. ב. 5.5

פערי זמן שיש לשיויים המבוקשים על מועדי הסיום /ההשפעות .4. ב. 5.5

  של אבי הדרך למעקב ואבי הדרך החוזיות. 

ש היא בסיס ללוח זמים חדש ליתרת הביצוע. הסימולציה של השיוי המבוק  .ג

הסימולציה תוגש למה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מוהל לוח הזמים המפורט 

   של הפרויקט.

  הדו"ח החודשי  . 5.6

הקבלן מתחייב להכין ולהציג לחברה מידי חודש את העדכוים של לוח הזמים שהיו     

חודשי. הדו"ח יכלול את המרכיבים במהלך החודש. זאת באמצעות דו"ח עדכון 

  הבאים:

 לסוף החודש המכיל גם את עדכון אמצע החודש  קובץ מעודכן של לוח הזמים  .א

דו"ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמים וכן תחזית עדכית של לוח   .ב

 הזמים העתידי. 
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  הלי ושיטות עבודה (מתודולוגיה)  -  11ספח 

למסירת מתודולוגית ביצוע מפורטת עבור הפעילויות השוות המרכיבות את הקבלן יכין לוח זמים  .1

 העבודה בכללותה. 

הקבלן יגיש לאישור מהל הפרויקט (בעברית ובאגלית) את התיאור המפורט של שיטת העבודה  .2

מועד התחלת העבודה בכל  ימים לפי 28 -המתוכת עבור כל משימת עבודה פרטית, לא יאוחר מ

  אתר.חלק מה

כל הפרוט לתיאור משימה פרטית הצריכה להתבצע חייב להיות ספציפי ומפורט עבור שיטת הביצוע  .3

   של הפעילות המתוארת.

הדרשת לביצוע פעילות מסויימת יכלול את בין היתר את המידע  כל דוח של תיאור שיטת העבודה .4

מועד מתוכן ליישום ; קוד זיהוי; מספור גירסת ההגשה; תאריך הגשה;  המיימאלי הבא: כותרת

  באתר; סטטוס אישורים; תאור מפורט של הלי ושיטות העבודה  

 :תיאור שיטת העבודה צריך לכלול, אך לא יהיה מוגבל לדברים הבאים  .5

תיאור העבודות המתוכות תוך פרוט היקף העבודות המתוכות להתבצע ובצרוף  . 5.1

 טות.שרטוטים לווים, ביאורים, חישובים, תכיות עבודה מפור

 פירוט כיצד מתוכות העבודות להתבצע ותיאור של הטכולוגיות שייושמו. . 5.2

  תכיות שלבי הביצוע וחתכים מייצגים.  . 5.3

לוח זמים מפורט של העבודות כולל לוח זמים לרכש הדרש לעבודות כולל אבי דרך  . 5.4

  למועדי הזמה של מרכיבים עיקריים של העבודות. 

  האתר, כולל אזורי עבודה זמיים. תכית ארגון לוגיסטית של  . 5.5

הציוד לביצוע העבודה פירוט הגורמים הדרשים לפעולה, גורמים מאשרים,   תכית ארגון  . 5.6

 גורמי בקרה ופיקוח, אשי הקשר הקשורים לעבודות. 

 האישורים הדרשים והגורמים המאשרים.  פרוט . 5.7

 מיפוי הממשקים עם פעילויות אחרות. . 5.8

קים, מערכות, אלמטים, פעילויות אחרות, גורמים, פירוט ההשלכות וההשפעות על מת . 5.9

 משתמשים, עוברים ושבים, גורמי תפעול, שירות, תחזוקה, חירום וכו'.

 מה השיטות שייקטו למיעת זקים והפרעות.  .5.10

פירוט ההיבטים המסוימים של התהליך הדורשים  היבטי הרגישות של התהליך (כלומר: .5.11

הצפויה) לכל שלב של העבודה, כולל תיאור של טיפול ספציפי כדי להשיג את התוצאה 

  אמצעי הבייה שיאומצו וההמלצות למעקב.

  הלי העבודה כולל איטראקציות עם הלים אחרים.  .5.12

תאי הבוחן הדרשים להשגה בכל שלב של העבודה לפי שהעבודה תמשיך לשלבי הבייה   .5.13

 ;הבאים
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  התאמות.קריטריוים לקבלה והאמצעים בהם יש לקוט במקרה של אי  .5.14

  (Specific Personal Protection Equipment PPE) אמצעים וציוד הגה האישי ספציפי .5.15

  הערכת סיכוי בריאות ובטיחות הקשורים לעבודה המתוכת. .5.16

  הערכת השפעות סביבתיות הקשורות לעבודה המתוכת. .5.17
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  ספח בטיחות חברת מוריה  -  12ספח 

  כללי

מוריה היה שמירה מרבית על בטיחות הציבור, בטיחות התועה, ובטיחות בעבודה  מדייות חברת 

באתרי העבודה אשר באחריותה. על הקבלן להקפיד על עמידה בכל החיות הבטיחות לפי כל דין ולפי  

הוראות חוזה מוריה. הקבלן מודע לכך שספח זה איו מחליף את הוראות הבטיחות לפי כל דין, ועל  

  ר את ההוראות הקבועות בכל דין ולפעול לפיהן. הקבלן להכי

החברה מפעילה יועצי בטיחות מטעמה ומהלי פרויקטים, אשר תפקידם לפקח ולבקר על מילוי הקבלים  

  אחר החיות הבטיחות בעבודה, וזאת בהתאם לחוקי מדית ישראל ולחוזה מוריה. 

או בכל מקרה של אי בהירות, על הקבלן בכל מקרה של סתירה בין הוראות ספח זה לבין הוראות הדין,  

  לפות בכתב למהל הפרויקט ולקבל את התייחסותו. 

  מטרה

מטרת הספח היה להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הוגע לושאי הבטיחות בתועה  

ובעבודה בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של החברה. הוראות והל זה אין באות במקום הוראות 

ו/או תקות רלווטיות ובכל מקום של אי התאמה, תגברה הוראות הדין בכל מקרה, אלא אם כן חוק 

יתה החייה אחרת ע״י מוריה. ספח זה והפיקוח העשה על ידי יועצי הבטיחות ומהלי הפרויקטים 

ת מטעם מוריה איו גורע בכל צורה שהיא מאחריות המבצע למלא אחר כל הוראות הדין בקשר לבטיחו

  בעבודה ולפעול בהתאם להוראות חוזה הקבלים של מוריה. 

  הגדרות

אתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הדסיות כעבודות ביה וביה הדסית או עבודות פיתוח   -אתר עבודה  

  ותשתית.

מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תאי הבטיחות, בהתאם  -בטיחות בעבודה 

  ת וזאת על מת להגן על העובדים והאשים המצאים באתר.לפקודות ולתקו

מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים להסדרת זרימת התועה,   -בטיחות בתועה 

  והגה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מיעת תאוות דרכים. 

התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון תוכית או תרשים שאושרו על ידי רשות   -הסדר תועה

או התקן בוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התועה בכביש ואת אופן השימוש 

  בדרך.

כל שיוי ביתוב התועה, כולל הסטתה, לרבות כיון הסדר תועה חדש ומעבר בין שלבי   -העברת תועה  

  הביצוע של הפרויקט.

קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת תיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות ולתחבורה   -קבלן בטיחות

  ובעל הסמכה תקפה.״תיבי ישראל״), בע״מ (להלן: 

ממוה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בושא הבטיחות מטעם משרד  -ממוה בטיחות בעבודה

  הכלכלה שמוה לאתר העבודה. 
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  5יועצי בטיחות בתועה מטעם חברת תיבי ישראל ובעל יסיון של בוגר קורס  -יועץ בטיחות בתועה

  שים לפחות. 

על פי תקות ארגון הפיקוח על העבודה (תכית ליהול הבטיחות),  -תכית הבטיחות וסקר סיכוים

  .2012-התשע״ג

  

 בטיחות כללי

  הקבלן המבצעהאחריות המלאה לכל ושאי הבטיחות ומיעת תאוות באתר העבודה, חלה על    א.

  הקבלן הראשי״).או״ ״הקבלן״ (להלן: 

  לאחר מתן צו התחלת העבודה ולפי תחילת עבודה ראשוה באתר העבודה, על הקבלן לקבל  ב.

  תדרוך בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם מוריה. התדרוך יתבצע במשרדי האתר והקבלן

  יידרש לחתום על בצוע התדריך (ראה ספח אי).

  קבלן למות קבלן בטיחות מטעמו שיפקח על ביצוע העבודה באתר. על קבלןבאחריות ה  ג.

  הבטיחות להיות בעל אישור כשירות בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה של קבלן

  הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור מהל הפרויקט מטעם מוריה על הקבלן לקוט בכל

  העובדים ושל צד גי כדרש בתקות הבטיחותהאמצעים בכדי לשמור על תאי הבטיחות של 

  בעבודה ההוגות במדית ישראל, בהוראות מקצועיות של חברת מוריה ובא כוחה ועירית

  ירושלים, בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן 

  בוסף למיוי מהללמות מטעמו קבלן בטיחות, אשר יפקח על הבטיחות באתר, גורם זה יהיה  

  העבודה. 

 ימים  7תוך  באחריות הקבלן למות מהל עבודה מוסמך כחוק. הקבלן יעביר למהל הפרויקט    ד.

 שמו של מהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן ממועד קבלת צו התחלת עבודה את

  יוודא משלוח הודעה למהל הבטיחות על מיוי מהל העבודה מטעמו באתר.

כל    וסיומו שלות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו  באחרי  ה. 

  יום עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע״י הקבלן ביומן העבודה עפ״י הסעיפים הבאים: 

  תאריך ושעת הסריקה.   •

  המפגע.   •

  אופן הטיפול.   •

  

  בטיחות בתועה

  היתרי עבודה/רישיון עבודה

מציג העירייה ו/או הפרויקט, רישיון עבודה לפי תחילת העבודה. הרישיון יימצא באתר על הקבלן לקבל  

ויכלול את הפרטים הבאים: סוג העבודה, מיקום מדויק בקה מידה ומסי התרשים/תכית הסדר 

  התועה. 

  הקבלן מתחייב לפעול על פי תאי הרישיון. 
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  שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות

 בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט, תמרור  על מת לשמור על רמת  א.

  ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכיות שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי תועה באתרי עבודה

 או החיות להגת עובדי דרך בדרכים בדרכים בין עירויות המאושר במהדורתו המעודכת

  שיידרש. עירויות ודרישות מהל הפרויקט אם וככל 

  (מחזירי 1.1חלק  2247כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישראלי מסי   ב.

  (תמרורים).  1.2חלק  2247אור) ותקן ישראלי מסי 

  גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקות והחיות המאושרות להצבת  ג.

  יך להסדרי תועה באתרי עבודותלוח התמרורים והמדר - תקות התעבורה - תמרורים

  ס״מ משולש אורך צלע 80בדרכים בין עירויות המאושר במהדורתו המעודכת (עגול קוטר 

  ס״מ). 120

  במבואות אתר העבודה, יהיה מצויד 908המוצב על תמרור  901על הקבלן לוודא כי תמרור   ד.

  (בכל צלע מצלעות התמרור). 932בשלישיית תמרורי 

וודא שכל התמרורים, ההתקים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים  על הקבלן ל  ה. 

ידו באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע״י הוועדה הבין משרדית להתקי   על

  ובטיחות, המופצת מעת לעת ע״י הוועדה.  תועה

 אם למבה מבה העגלה יהיה תובעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ גררת, לוח ייד מהבהב    ו.

  המאושר ע״י הוועדה הבין משרדית להתקי תועה   -המוגדר ב״מפרט כללי ללוח ייד מהבהב״  

  . ובטיחות

  תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות יידות תהיה דרישה להציב בוסף ללוח הייד המהבהב  ז.

  משרדית להתקי(עגלת חץ) סופג ארגיה ייד העוה למפרט לתקן המאושר ע״י הוועדה הבין 

  תועה ובטיחות.

  מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלי המשה המועסקים מטעם הקבלן ואין  ח. 

  בהעסקת קבלי משה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי. 

  חברת מוריה רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממוה הבטיחות מטעם  ט.

 י, סטיות או חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי הקבלן בעקבות תפקוד לקו

  הבטיחות. 

לאחר הצבת השילוט לפי תוכיות הסדרי התועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת    י.

  ולא יהיה חיוב וסף בגין כך.

פחות על מהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדרוך לעובדיו עם תחילת המשמרת אשר יכלול ל  יא. 

  את שלושת הושאים הבאים:

  מהות ביצוע העבודה   . 1

  בטיחות בעבודה  . 2

  בטיחות בתועה.   . 3
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  הכוות התועה

  סגירת תיב ו/או מסלול תועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התועה למסלול   א.

 אחר שהוסמךבשכר, ו/או גורם  או פקחי תועהחילופי באופן זמי, מחייבת העסקת שוטרים 

  .עפ״י דיןלהכווין תועה 

  חל איסור מוחלט בהכוות תועה ע״י מי שלא הוסמך לכך.  ב.

  באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התועה  ג.

  באתר.

קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת תיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר   

  סמכים בלבד. צוותים מו

  עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס 2צוות האבטחה כאמור, ימה לפחות   ד.

  לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו. 

  העברת תועה למסלול זמי תעשה עפ״י תוכיות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם-ביצוע מעקף  ה. 

 בהתאם לוהל העברת תועה המעודכן ועפ״ימשטרת ישראל ובאישור מתכן הפרויקט, הכול 

  המדריך להסדרי תועה בדרכים בין עירויות המאושר במהדורתו המעודכת.

  תעשה רק בוכחות מהל הפרויקט פקחי תועהביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או   ו.

  באתר העבודה.  מי שהוסמך על ידוו/או 

  

  הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

מהל הפרויקט מטעם חברת מוריה יורה על הפסקת עבודה, במקרים בהם לפי שיקול דעתו, אירע ליקוי 

בטיחותי, המהווה סכה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר. מהל הפרוייקט יהיה רשאי להפסיק את 

  ביצוע העבודות גם בהתקיים אחד מהדברים הבאים:

מתייחס  ליקויים חוזרים, אשר הקבלן איו באתרכאשר קיבל דו״ח יועץ בטיחות לפיו ישם   .א

  אליהם באופן הראוי ו/או איו פועל לאי הישותם. 

  כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של  .ב

  העבודה, יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ״י שקול דעתו מהווה סכה למשתמשי הדרך

  ו/או לעובדים באתר.

  ית בא כוח חברת מוריהעפ״י החי  .ג

  חריגה מהוראות המפקח  .ד

 

הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מה״פ לקבלן באופן מיידי בעל פה. במקביל, ירשום מה״פ את 

  החייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתהל על ידו באתר.

בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמה״פ ווידא שהקבלן טיפל  

  למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר.
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עצם הפסקת העבודה איה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ״י החיות מה״פ. במקרה 

שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ״י החיות מה״פ, יפעל מה״פ להפעלת קבלן 

  בהתאם להוראות החוזה.  חלופי,

  בכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמי או לצמיתות, בשל ליקויים בטיחותיים, הזקים שיחולו 

 במועד הפסקת העבודה או עקב הפסקתה כליל, יחולו על הקבלן. 

  

  יכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות מפורטים בחוזה הקבלים של חב' מוריה.

  

  בטיחות בעבודה

יכס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכס לאתר עובד שאיו לא  

  מצויד בציוד מגן אישי כדרש בתקות.

החיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן עצמו, 

  ות הבטיחותכדרש בתק -מהדס הביצוע, מהדס התכון, אורחים וכוי 

  הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין. 

הבטיחות בכל תחום מתחומי   הקבלן אשר יחתם עימו החוזה יהיה קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקות

, וזאת בוסף למיוי קבלים וספים בחוזים אחרים בפרויקט (כגון: חח״י, חמ״י, גיחון, בזק, העבודה

יו״ב) הקבלן ישלבם בלו״ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא  הוט, וכ

ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. באזורי עבודה בהם יוגדר ע״י המפקח 

קבלן ראשי אחר, יישמע הקבלן אחר החיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע״י המפקח ויישא  

  בכל העלויות הגזרות מהחיות אלו ללא תשלום וסף מעבר לשכר החוזה. 

מודגש כי האחריות הראשית לושא בטיחות באזור העבודה היה בידי הקבלן, כקבלן ראשי, על כל הובע  

  ממה.

המפקח ו/או חברת מוריה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו עשית שלא על פי תאי 

גהות הדרשים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר הבטיחות וה

את המזמין מכל אחריות עבור הזקים שייגרמו למבה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו  

  ומתחייב לשאת באחריות לזקים אלה. 

ות תקיות, גשרוים להולכי רגל על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור אתרי עבודתו בגדרות זמי

למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמי של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב, 

לרבות רכב כבד (פלטות פלדה), אמצעי דיפון זמי לתמיכת וייצוב מדרוות, מתקי תשתית, מחסומים 

סמכים (פיקוח, עיריה, משרד העבודה, משרד וכו', כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המו

כל העבודות ה״ל, הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמטים המבוצעים,    -התחבורה, משטרת ישראל וכדי)

  לכל זמן העבודות הין חלק ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי. 

  מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן: 
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  מו כדרש עפ״י החוק. העתק מההודעה על תחילת פעולתלמות ״מהל עבודה מוסמך״ מטע  א.

  הבייה ומיוי מהל עבודה ותעודת ההסמכה של מהל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי

  האתר בכל עת.

  באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם מהל עבודה, טלי.  ב.

  מוסמך מלווה לפרויקט.באחריות הקבלן למות ממוה בטיחות   ג.

  איש כולל עובדי קבלן משה או מטעמו, ימוה לאתר ממוה 100אם בפרויקט עובדים מעל   ד.

  בטיחות לאתר עצמו. 

  באחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק הרלווטיות   ה. 

  לבטיחות בעבודה ובתועה, לרבות:

  . 1954- ודה, התשכ״דחוק ארגון הפיקוח על העב  . 1

  . 1970-פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש) תש״ל  . 2

  פקודת התעבורה ותקותיה.   . 3

  הלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית.   . 4

  המדריך להסדרי תועה באתרי עבודה בדרכים בין עירויות במהדורתו המעודכת.   . 5

  כחוק במקרים תר מבחיה בטיחותיתתוכית ארגון אעל הקבלן להגיש למהל הפרויקט   ו.

  אשים, כולל עובדים ו/או קבלי משה.  50באתר העבודה שוהים או מועסקים מעל  -הבאים 

  חפירות עם דיפוים.  .1

  הריסות המוגדרות כחוק. .2

  שי עגורי צריח ומעלה.  .3

  מ'.  25גובה סופי של המבה עולה על  .4

  אזורי של משרד העבודה ו/או מזמין.בכל אתר, במידה וקיימת דרישה של מפקח עבודה   .5

  

  סקר סיכוים ותכית בטיחות

  באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכוים לפי תחילת העבודה ובמהלכה. 

סקר הערכת סיכוים מטרתו לזהות ולאתר סיכוים פוטציאליים בעבודות ובאתרים בהם מתבצעות  

  עבודות ביה, וביה הדסית ובאתרי הסלילה. 

הקבלן להגיש תכית בטיחות אשר תהיה במתכות הרלווטית לאתר העבודה המיועד, ועל פי   באחריות

  . 2012- תקות ארגון הפיקוח על העבודה (תכית ליהול הבטיחות), התשע״ג

על הקבלן חלה חובה להל פקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק, ולדאוג כי פקס זה ימצא 

  באתר בכל עת.

ובהתאם לצרכי  ע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבוומבלי לגרו

אזהרה וכל הדרוש לשם  האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה, גידור, תמרורי
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והמשתמשים בדרך ו/או שיהיו  שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחום ווחותם של העובדים

  י דין או עפ׳׳י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.דרושים על פ

  

  תוך דגש מיוחד על:  1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת״י 

  מ׳. 6אישור קוסטרוקטיבי והגשת תוכיות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על    .א

  בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום:   .ב

  אבטחת כלי עבודה  .א

  חבישת כובע מגן.  .ב

  העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.   .ג

י. חל איסור עבודה על פיגום או   ציוד מגן אישי למיעת פילה (רתמות וחגורות בטיחות). י.  .ג

  בקרבתו בעת מזג אוויר סוער.

מ׳ בוה מקצועי לפיגומים מלווה את הליך  6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על   .ד

לתקות עבודות  17ת עד שלב הפרוק של הפיגומים (כמוגדר בתקה הבייה והעבודה לרבו

  ). 1988 -בייה, התשמ״ח 

באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכוים לפי תחילת יום העבודה. בזמן הסריקה יתבצע 

  ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:

  תאריך הסריקה.   . 1

  התקלה/הסיכון.   . 2

  אופן הטיפול.   . 3

  

  פיגומים

  חובת התקתם 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. 

  עי הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בוה פיגומים מקצו

פיגום יש להציב (ולפרק) אך ורק בהשגחתו ובההלתו הישירה של בוה מקצועי לפיגומים (בוה מקצועי  

שעבד שלוש שים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג 

  הממשלתי הגבוה ביותר בטפסות). 

  ידי מהל העבודה -איכות הפיגומים ובדיקתם על

הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים את 

בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מהל העבודה 

  באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקות.
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  פיגום מפרקים מלמעלה למטה

את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הותר, והרחקת האשים  

  המצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע. 

  אופן התקת פיגומים 

גומים אפשר תקות הביה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הדרשות, ואילו סוגי פי

להתקין. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההחיות בדבר חומר ומבה פיגום, ואישור 

  כזה חייב להיתן בכתב.

  

  פיגום זקפים 

מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכון.    18מבצע הביה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על  

וקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדי עץ כמפורט בתקות. יש להכין ולקות את השטח עליו מ

  התקות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבין או לגוף יציב אחר.

 

  פיגום ממוכן

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן (המאפשר שיוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכי, חשמלי,  

לי) על מבצע הביה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום, ותעודה מאת או הידראו

מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפקס דגמי הפיגומים הממוכים. על תעודות אלו 

  להימצא באתר שבו מוצב הפיגום. 

דק מוסמך לפי השימוש בו, ידי בו-פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על

  וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו. 

  את תסקיר הבדיקה המסר למבצע הביה יש לשמור באתר.

פי תכית כתובה (או מפרט היצרן) השמרת -אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על

  פי התכית. -תק ממקומו רק עלבאתר, ומהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יוע

  מתקן הרמה על פיגום 

אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וקטו אמצעים שימעו 

  ידי מתקן ההרמה. -פגיעה בפיגום או באדם שעליו על

 

  סולמות

  סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם

ביה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שי מטרים, הוא  סולמות באתר 

צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם 

  קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם היצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם. 

  ידי ברגי קשירה-י מטרים עלחיזוק סולם שארכו עולה על יותר מש
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ידי -מטר לכל הפחות, או על  1.5ידי ברגי קשירה כל -סולם עץ שארכו עולה על שי מטרים יחוזק על

חיזוקי עץ אחוריים במרחק כ״ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק 

ס״מ, ולא  30-ייהם לא יפחת מבמסמרים. צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק ב

  ס״מ. 35יעלה על 

  

  סולם ייד יוצב באופן שתובטח יציבותו 

סולם ייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם 

תזוזה. אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי למוע  

שי הזקפים של הסולם צריכים להשען באופן יציב הן למעלה והן למטה, ואסור להשעין סולם על אחד 

  משלביו. 

  אכי, וייקטו אמצעים אותים למיעת התהפכותו או החלקתו.   4-אפקי ל  1סולם ייד יועמד בשיפוע של  

ו שי משטחי עבודה) לכל היותר. סולם המקשר בין קומות באתר ביה סולם יכול לקשר עד שתי קומות (א

  הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל היתן, 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  

אשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד חייב להיות מכוסה במכסה חזק המוע פילת 

ואזן תיכון למיעת פילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למיעת פילתם של חומרים וציוד. אזן 

ס״מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפימי   45-50ס״מ, והאזן התיכון בגובה של    90-115היד יהיה בגובה של  

  ס״מ מעל המשטח או הרצפה.  15-יפחת מ של המעקה וגובהם לא

מובהר לקבלן כי האחריות לגידור פתחים מוטלת עליו כמבצע וכי בכל מקרה או תדרש מוריה לשאת 

בתשלום כלשהן בגין זק שגרם תוך כדי ביצוע העבודות או בעקבות ביצוען, תהיה מוריה זכאית לשיפוי  

  מאת הקבלן, מבלי לגרוע מאחריותו כאמור.

  

  קיר שעשויים ליפול ממו חייב להיות מגודרחלל ב

ס״מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר,  90-חלל בקיר ששפתו התחתוה מוכה יותר מ

יד ואזן תיכון כמוסבר -ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משי מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן

  לעיל. 

 

  פתחים בקיראסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם 

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר חוץ להעברת ציוד וחומרים. 

אם מסירים אותו, יש לקוט אמצעים הדרושים למיעת פילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו 

  מוקדם ככל שאפשר. 
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  טפסות

  תקן ישראלי לטפסות

  טפסות, ועל מהל העבודה לבדוק אותן לפי היציקה. ) להתקת 904קיים תקן ישראלי (ת״י 

  דרישה לקיום תכית לטפסות

  במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הביה תכית לטפסות:

  מטרים. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על    א)

  ס״מ. 40-לתקרה בעובי בטון של יותר מ  ב)

  ס״מ.  75לקורה שגובהה עולה על   ג)

  צורה או מידות לא מקובלות בביה.לכל רכיב בעל    ד)

 

  הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאין מפורטות בספר זה

בתקות הביה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכית לטפסות מסויימות, אופן הצבת תשתית לתומכות, 

מקצועי  ידי טפסים, ובהשגחת בוה-אופן העמדת התומכות, קשירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק על

  עשרה). -(בעל סיון של יותר משלוש שים לאחר הגיעו לגיל שמוה

  מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר (בכתב בלבד) חריגות מההחיות הקשורות לטפסות.

  

  ביה טרומית

רכיב טרומי יהיה בחוזק אות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקות הביה 

ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של ביה טרומית. מבצע הביה אחראי כי ברכיב טרומי בדבר 

המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבה, יימצאו התקים ועוגים המאפשרים התקת אמצעים  

  (מעקות, אזים וכד׳) למיעת פילתו של אדם.

  

  הקמת מבי מתכת

  ה על ששה מטריםקיום תכית הרכבה לכל מבה מתכת שגובהו עול 

מטרים יוקם לפי תוכית הרכבה הכוללת לפחות את האלמטים  6כל מבה מתכת שגובהו עולה על 

  הבאים:

  פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לשיאת פיגום או מכות ההרמה.   א)

  תכון שלבי ביצוע ההקמה.   ב)

  איתור הסיכוים בביצוע והאמצעים למיעתם.   ג)

  והמעברים לעוסקים בביצוע.  תכון משטחי העבודה  ד)
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  כיסוי מפלסי בייים במבה מתכת

מפלסי בייים הקיימים במבה יש לכסות ברצפה זמית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי 

  המוסבר לעיל לגבי גידור פתחים. 

  חובה לקוט אמצעים למיעת פילתם של אדם וחפצים ממבה מתכת

הוראות המחייבות קיטת אמצעים למיעת פילתו של אדם ממבה מתכת, בתקות הביה קיימות 

התקת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבה, וקיטת אמצעים למיעת פילתם של חפצים.  

אם קיימת סכה של פילת אדם ממבה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מפילה, אליהם אפשר לחבר 

  העובד למיעת פילתו.  חגורה או רתמת בטיחות של

  

  חפירות ועבודות עפר

  ס״מ  120התקת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 

  1.20עבודת חפירה או מילוי חייבת להיעשות בצורה המועת פגיעה בעובד. בחפירה שעומקה עולה על 

קיימת סכת מטר, ושיש בה סכת התמוטטות, יש להתקין דיפון מתאים המוע התמוטטות הדפות. אם  

התמוטטות בעת התקת הדיפון, על עובד המצא בחפירה להשתמש בתא הגה שיאפשר לו לעבוד בלי 

להיפגע. אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגה לכל עובד המצא בחפירה, או שהחפירה 

  מתבצעת באמצעות מכוה בלבד. 

ית שתוחזק באתר העבודה. הרחקת ציוד או פי תוכ-מטרים ייעשה על 4דיפון חפירה שעומקה עולה על 

  רכב כבדים מחפירה 

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפותיה, אלא אם קטו צעדים  

  מיוחדים למיעת התמוטטות.

 

  הרחקת חומר המוצא מהחפירה

ס״מ משפת  50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ

  החפירה. יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה

לפי התחלת החפירה או החציבה, על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון,  

גז וכד׳. אסור להתחיל בעבודה לפי קיטת אמצעי זהירות למיעת פגיעה בעובדים או במתקים. על  

העבודה לקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מהל 

  מזיקים, או מים פורצים. 

  

  התקת תאורה בחפירה במקום חשוך 

אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים 

חפירה או בור שקיימת סכת פילה לתוכם, יש להציב פסים  הסמוכים תאורה אותה. בוסף, ליד כל 

  שצבעם אדום. 
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  גידור חפירה ממה אפשר ליפול לגובה העולה על שי מטרים

תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול  -יד ואזן-ידי מעקה עם אזן-יש לגדר על

  מגובה העולה על שי מטרים.

 

  ס״מ רק עם סולם או מדרגות 120שעומקו עולה על ירידה ועליה לבור 

ס״מ תהייה באמצעות דרך ששיפועה איו עולה  120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 

  ידי סולם או מדרגות מתאימות.-אופקי, או על 1.5-אכי ל 1על היחס של 

מטרים. תעלות באדמה  20על  המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממה לא יעלה

  חולית 

בתקות הביה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפות 

ס״מ מעל פי   15עומדות המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

משעות וחיזוקים, וכללי הבטיחות הקרקע. בתקה קיים פירוט של אופן ביית דפות התעלה, כולל 

  להבטחת יציבותם.

 

  התקת מעברים מעל תעלות 

ס״מ. על המעברים להיות בטוחים לפי   60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 

  כללי הבטיחות ההוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל. 

 

  ידי מהל עבודה -עלביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה 

על מהל 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 (לפי חידושה).

  

  בטיחות במדרון ובקיר חצוב 

חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלים יש למוע הדרדרות סלעים או  

  ושיטות עבודה שימעו פגיעה באדם או ברכוש. 

מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר יתוכן ויבוצע בבטיחות, ועל מהל העבודה לבדוק מדי יום, 

בולט או רופף. אסור לדרוש  לפי תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חיצוב, ולהסיר ממו כל חלק 

  מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב. 
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  הריסות

  ביצוע הריסה רק בהשגחת מהל עבודה מוסה

מבצע הביה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבה) תבוצעה בההלתו הישירה של  

סיון של שה אחת לפחות בהריסת מבים. אם גובה קירות או דפות האתר עולה על  מהל עבודה בעל 

  פי תכית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה. -ארבעה מטרים, יש לבצע את ההריסה רק על

  ידי בוה מקצועי -עבודות הריסה שיבוצעו רק על

ון של יותר משלוש שים שצבר ידי בוה מקצועי (בעל סי-עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על

  עשרה):-לאחר הגיעו לגיל שמוה

  הריסת מבה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין.   א)

  הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר ושא, קיר מגן, עמוד ושא או מדרגות.  ב)

  מטרים.  1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על   ג)

  הריסה הגת חלקי מבה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת

יש להגן על כל חלקי המבה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולתק אותם 

מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לקוט אמצעי בטיחות 

  להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש.

  ביצוע עבודת הריסה  גידור והצבת שלטי אזהרה במקום

מקום שבו עשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים (בוסף לשילוט  

הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע הביה, שם מהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת). אם 

  למקום הסכה.  אין אפשרות להתקין גדר, יש לקוט אמצעים אחרים למיעת גישה של אדם

  פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בוה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה

פירוק של פיגום באתר ביה יש לבצע רק בהשגחת בוה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת 

יציבות החלק הותר, והרחקת האשים המצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות 

  רוק אותם אל הקרקע.ואסור לז

  

  חשמל

עבודות החשמל תבוצעה בהתאם לכל חוק, תקה, תקן, החייה ודין החלים עליהן, הכל לפי העיין, 

  ובפרט על פי תקות החשמל והתקים הישראלים החלים עליהן, הכל לפי העיין 

מבצע הביה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקים החשמליים באתר הביה יתאימו לדרישות 

כל חוק, תקה, תקן, החייה ודין החלים עליהן, הכל לפי העיין, ובפרט על פי חוק ותקות החשמל  

  . והתקים הישראלים החלים עליהן, הכל לפי העיין

  קווי חשמל  בקרבתעבודה 

תתבצע עפ"י האמור בתקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה), במהדורתן בקרבת קווי חשמל   עבודה

  האחרוה, הכל לפי העיין ועפ"י כל חוק, תקן ודין החלים על עבודה כ"ל, הכל לפי העיין. 
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  החת כבלי חשמל על הקרקע

ע יש להגן עליהם מפגיעת אסור להיח כבלי חשמל בתוך וזל או שלולית מים, ואם הם מוחים על הקרק

הדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המוחים על הקרקע -רכב או ציוד מכי

  יהוו מכשול. 

החת כבלי חשמל על הקרקע תתבצע בהתאם לכל חוק, תקה, תקן, החייה ודין החלים עליה, הכל לפי  

  ראלים החלים עליה, הכל לפי העיין. העיין, ובפרט על פי תקות החשמל והתקים היש

 

  מטרים 25מעלית להסעת עובדים במבה שגובהו עולה על  

  מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים.  25מבצע הביה אחראי לכך כי במבה שגובהו עולה על 

 

  קיום ארגז עזרה ראשוה באתר ביה

ראשוה שיצוייד כראוי, ויוחזק במקום וח לגישה.  מבצע הביה אחראי להתקין באתר הביה ארגז עזרה  

  אסור לשים בארגז ציוד שאיו מיועד למתן עזרה ראשוה. 

 

  מופים ועגורים ומכוות הרמה

הקבלן מחויב לפעול על פי תכית מפורטת של מהל ההרמה וההרכבה/מהל העבודה, אשר   . 1

בודק מוסמך למופים ולאביזרי הרמה ככל תאושר על ידי בודק מוסמך למופים הקבלן יזמין  

שיתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת המוף תוך התייחסות מיוחדת לושא 

  המשקל הגדי, תוכת המחשב, גובלים וכיו״ב. 

  הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הדרש ולוודא כי הם משתמשים בו.  . 2

פי כל החוקים והתקות במדית ישראל, שמתייחסים לושא  מעבר ל״ל יפעל הקבלן על   . 3

  ההרמה. 

החיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת   . 4

  אלמטים טרומיים. 

  

  אחסון דלק

  של כמות 110%כל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף יוח בתוך מאצרה שפחה יהיה   ) 1

  יכלול הארקה וציור איוורור.  הדלק המאוחסת המיכל

  בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי אש.  ) 2

  בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקו שלטים באותיות  ) 3

  וזל דליק״ושלט ״אסור לעשן״.  -בולטות ״זהירות 
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  פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין יש להקפיד ולהמע משפך דלק בעת   ) 4

  מאגר לחול ליד קודת מילוי הדלק. 

  פרופן) באתר. -ייאסר שימוש בגז בישול (בוטן   ) 5

 

  עובדי הקבלן

  הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים.   . 1

  ולל בטיחות בציוד, כלים מכוות, כליהקבלן ימסור לעובדיו את הסיכוים בעבודה ובתועה כ   . 2

  יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שדרש.

  על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להחיות הבטיחות של החברה   . 3

  הלאומית באתר.

 

  ציוד מגן אישי

  כדרש על פי כל דין ועל פי הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי  . 1

  תקות הבטיחות בעבודה ועפ״י החיות החברה הלאומית, לרבות: עלי בטיחות, קסדות מגן,

  אפודות כתומות תקיות (״דגם החברה הלאומית״), משקפי מגן, אטמי אוזיים וכל ציוד מגן

  אישי אחר הדרש.

בקרבתו, וכן ציוד מגן אישי לעבודת חשמל במתקן ציוד מגן אישי לעבודה במתקן חשמלי חי או    

חשמלי משוחרר ממתח ו/או בכל מתקן חשמלי אחר מכל סוג שהוא, יעמוד בכל חוק, תקן, 

  תקה, החייה והדין החלים עליו, הכל לפי העיין. 

  הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאיו ראוי לשימוש בטוח.   . 2

  העובדים המצאים באתר (לרבות קבלי משה ועובדיהם), יצוידו בציודהקבלן יוודא שכל   . 3

  המגן האישי המפורט לעיל. 

  

  הפעלת כלים וציוד באתר

  הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאיים או הדסיים תעשה בתאים הבאים:

  יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.  א.

  .יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף  ב.

  הציוד והכלים יופעלו ע״י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות הקבלן לוודא כי יהיו  ג.

 בעלי רישיון תקף וכדרש על פי חוק, ובעלי יסיון ומיומות מתאימים להפעלת הכלים.

  לכלים וציוד, המחויבים על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך.  ד.

  יו זמיים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.תסקירים אלו יה
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  כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקיים, (פס מהבהב, צופר שיופעל אוטומטית  ה. 

  בעת סיעה לאחור וכדי) כדרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית. המהבהבים יופעלו באופן 

  במצב ייח. המהבהבים קבוע בעת הימצאות הרכב על פי המיסעה ו/או המדרכה בתועה או 

  יהיו מהסוג המצויד במראה מסתובבת על מת שייראו מכל הכיווים ותתבצע הכווה בסיעה 

  לאחור. 

 במקרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד ההדסי, ובמקרה  ו.

 שייראו גם מלפים וגםשל שיים או יותר, יותקו משי צידיו. התקת המהבהבים תעשה כך 

  מאחור.

 

  אמצעי מיגון

  על הקבלן לוודא התקת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר  . 1

  החלקים העים והמסוכים, באופן שיהיו מוגים מבחיה בטיחותית. 

  שדה ראייהעל הקבלן לוודא התקת מראות פים וצד בכלים המכאיים בכל בכדי להבטיח   . 2

  מרבי לפים, צדדים ואחור למפעילי הכלי.

  על הקבלן לוודא הימצאות ותקיות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת סיעה לאחור על כל הציוד   . 3

  הכבד כפי שמתחייב עפ״י חוק.

  על הקבלן לוודא מצאי ותקיות של שתי מורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים  . 4

  סות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכוי). המורותהמכאיים (מחפרים, מפל

  המהבהבות יותקו בקי הגבוהות משי צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. 

  מטאטא מכי יצויד בשי פסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה. 

  , ועל הקבלן לסלקו ולהחליפולא יורשה שימוש בציוד שאיו עומד בדרישות הבטיחות ה״ל  . 5

  בציוד תקין שיאושר ע״י מהל הפרויקט.

  

  עבודה בגובה

  .2007- תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה על פי תקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס״ז

  תקציר לתקה החדשה עבודה בגובה

ק העולה  כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומ

  על 

  -״עבודה בגובה׳׳

   -מטרים, ולרבות עבודה כאמור 2  

  ) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקי;1( 

    

  מעלות מעבר לגדר או למעקה של  45 -) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2(

  משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העיין; 
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 -מתרוממת יידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן. ״תחום עבודה בגובה״) המתבצעת מתוך בימה 3(

  - עבודה בגובה שהיא עבודה 

  על סולמות;  ) 1(

  מתוך סלים להרמת אדם;  ) 2(

  מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכים;  ) 3(

  בתוך מקום מוקף;  ) 4(

  מעל לפיגומים ייחים;   ) 5(

  מעל גגות;  ) 6(

  ציה;מעל מבה קוסטרוק  ) 7(

  בטיפול בעצים וגיזומם;  ) 8(

  בהקמת בימות והתקת מערכות תאורה והגברה  ) 9(

 

  מטר לעבור הכשרה מתאימה. 2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  - הערה

  

  תאוות ואירועים חריגים

מעורבים על הקבלן חלה החובה לדווח למהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאוה בה 

  עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול: 

  שמות המעורבים באירוע   •

  פרטי האירוע   •

  פעולות שקטו ע״י הקבלן בעקבות האירוע.   •

שעות בדו״ח מפורט בכתב. הקבלן יהל רישום ביומן   24הדיווח יועבר במיידי בע״פ למהל הפרויקט ותוך  

  אירועי הבטיחות החריגים/תאוות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך.העבודה של כל 
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  עקרוות ההסברה  מפרט כללי להסברה -  13ספח 

  על הקבלן לפעול על פי העקרוות הבאים:

 שמירה על רמה גבוהה של יחסי ציבור ותקשורת עם הקהילה.  .1

  העברת מידע מקדים ורציף לתושבים לכל אורך תקופת העבודות.   .2

שמירה על יחסי שכות טובים ותמיכה בתושבים ובעסקים לכל אורך תקופת ההקמה ותקופת  .3

  התחזוקה. 

התחשבות בצרכי הציבור באמצעות מתן מידע לציבור לגבי העבודה הקבלית. טרם תחילת   .4

העבודות בשטח יש לבות בשיתוף עם צוות ההסברה של תכית אב לתחבורה ירושלים תכית  

עבודה בושא ההסברה: פרסום, פעילות קדם, יו מדיה, דפוס, שילוט וגידור ועוד. בסיום 

 ב עבודה שיאפשר ביצוע המשימות לאורך תקופת העבודות. הכת התכית ייבה תקצי

  כללי 

על הקבלן לספק ולמסור כל מידע עבור הכת עלוים, מודעות, שילוט וכו', שיידרש לרבות  .1

תרשימים, תכיות, צילומים, מצגות, או חומרים אחרים כגון: לוחות זמים, תוכיות שלבי  

ר רמת רעידות, תוי איכות אוויר, תוים סביבתיים ביצוע, תוי יטור רמת רעש, תוי יטו

אחרים,מידות וכיוצ"ב. מסירת המידע תיעשה במסגרת לוחות הזמים הדרשים בהתאם 

ימי עבודה ממועד הבקשה. הקבלן יהיה מודע לכך שתאריך  7לסיבות, אך, בכל מקרה, תוך 

ות המקומית לקבלת פרסומות או הודעות לעיתוי, בכל היעד של העיתוות הוא צהרי יום ש

  שבוע. 

  להשתתף בפגישות ייעודיות עם ציגי אגף ההסברה של הצוות.  .2

וגרפיקה  לבצע ולהפיק עלוים, מודעות בעיתוות, שילוט לפי דרישת הצוות ולפי מיפרט .3

 יחליט הצוות להפיק ולבצע באופן עצמאי.  שתיתן ע"י הצוות אלא אם

  סברה באופן עצמאי שלא בתיאום עם הצוות. חומרי ה לא להפיץ, לתלות או להפיק  .4

  

  השתתפות בדיוים ופגישות שוטפות בושאי הסברה

לאחר שלב הכת תכית העבודה על הקבלן להיפגש עם ציגי צוות ההסברה לפחות אחת לשבועיים לכל 

דיווח  אורך תקופת ההקמה והתחזוקה (או בתדירות אחרת אשר תוסכם ביהם). פגישות אלה יכללו, 

  על:

עבודות אשר ישה סבירות גבוהה לגביהן כי ישפיעו על התושבים, העסקים או בעלי עיין  .1

אחרים. פירוט מלא על העבודות/פעילויות ה"ל והשפעתן ייתן זמן סביר מראש לפי תחילתן  

 על מת לאפשר הכה והפקה של חומרי הסברה.

  לעבודות ולפעילויות ה"ל. הצעות ליוזמות פרסום ויחסי ציבור בוגע  .2

פרטים על תקלות, תאוות, תלוות שהתקבלו והתגדויות שהועלו, לרבות מהותן, מצבן  .3

  והפעולות שקטו לתיקון ולשיפור. 
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 הקבלן יהיה אחראי לתיעוד הפגישה.  .4

  גידור זמי

לפחות), על מת שתתאים  80%-ידור (כעל הקבלן להקים גדר איסכורית ברוב שטח הג .1

מדבקות מיתוג, שיופקו ויודבקו על ידו ו/או לצבוע סמלים או כל רכיב גרפי על כל  להדבקת 

  . , על פי מיקום שייקבע ע"י המזמיןחלק בגידור

על הקבלן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור ההיקפי של האתר. במידת הצורך,   .2

 ייצבע הקבלן מחדש את הגדר, לשמירה על איכות גימור טובה. 

הגידור עשוי מרשתות מתכת או עמודים, הקבלן ידביק כיסויי על כל חלק בגידור. הקבלן אם  .3

יוודא שהגידור מתוכן ומקובע היטב כדי לאפשר את הדבקת הכיסויים ה"ל. הקבלן יהיה  

ולהדבקת  אחראי על קבלת כל הרישיוות ו/או האישורים הדרשים להקמת הגידור ההיקפי.

 רכיבים גרפיים, או חיבור כיסויים אל הגידור הזמי.  מדבקות, צביעת סמלים או

  

  להלן מפרט מיתוג בגדרות (אופן הביצוע בפועל יקבע בתכית העבודה עם צוות ההסברה)

מודגש כי עבודות אלו אין מחליפות את עבודות הגידור, הסדרי הבטיחות והסדרי התועה מכל סוג 

בתכולת העבודה של הקבלן על אחריותו ומשולמות שהוא המפורטת במכרז ומצאות באופן מלא 

  במסגרת סעיף הסדרי התועה או כלולות בכלל מחירי היחידה של הפרויקט.

  העבודות המפורטת בפרק זה באות בוסף למחויבותו המלאה של הקבלן וע"פ החלטת המזמין.

  

  א. גדר עבודות הולכי רגל תדמיתית 

גידור בטיחותי לסביבת הולכי רגל יכול להיות מבוצע באמצעות גדרות רשת ו/או גדר איסכורית. במידה 

ולא יקבע אחרת ויאושר בכתב על ידי הצוות ו/או ידרש אחרת על ידי מהדס תועה מסיבות בטיחותיות, 

  גדר עבודות הולכי רגל תהיה תמיד איסכורית. 

ומותקת בכפוף לאישור מהדס קוסטרוקציה בחישוב תוספת מטר, מבוססת  2גובה הגדר מיימום 

  הגרפיקה מעליה. 

על גבי האיסכורית יחובר חיפוי של גרפיקה שיכסה את פי כל הגדר בצד הפוה לציבור ולא יחרוג ממו. 

הגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכית אב לתחבורה באחריותו ובמימוו. הפקת הגרפיקה, ביצוע יח'  

  תקתם יבוצעו ע"י הקבלן. החיפוי וה

מכלל שטח   80%בכל מקרה של תיחום באמצעות גדר איסכורית שטח הכיסוי של החיפוי הגרפי יהיה עד  

  הגידור.

מטר,  4X2 -מטר ובגודל מקסימום של כ 2X2 -חיפוי הגרפיקה יהיה מבוסס על יח' בגודל מיימום של כ

אמו מידות לשערים ופתחים ייחודיים בהתאם גודל היחידות יקבע בשלב התכון המפורט. בוסף יות

  לגודלם בשטח.

חיפוי הגרפיקה יעוגן לגדר האיסכורית באופן שיאפשר פירוק והתקה חוזרים פשוטים ומהירים על ידי  

  כל עובד מזדמן באתר, תכון החיבור יוצג ע"י הקבלן לאישור המזמין. 
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יבוצע הפירוק וההתקה בזהירות  אם מכל סיבה שהיא יידרש פירוק והתקה חוזרת של השלטים

מיירבית תוך שמירה על השלטים באופן תקין. לא ישולם בפרד על הפירוק והתקה החוזרת ועלות זו 

  תיכלל במחיר אספקת הגדר.

חיפוי הגרפיקה על גבי גדר האיסכורית יכול להתבצע בשלושה אופים שוים. הכווה היא שיש מספר 

 י כפי שמפורט למטה. שיטת החיפוי תיקבע לפי הביצוע.  אופציות איך לצבוע את החיפו

אופן הביצוע יקבע על ידי ציגי צוות ההסברה בהתאם למיקום ההתקה ויסוכם סופית בשלב התכון 

המפורט. במידה ויאשר הצוות הצבת גדר רשת ו/או זו תידרש מטעמי בטיחות על ידי מהדס התועה,  

את הגדר באופן שיאפשר להצמיד לכל שטח הפים שלה שמשוית יהיה הקבלן אחראי בין היתר לבסס 

  רשת צפופה כך שהגדר תעמוד במופי רוח כדרש. 

  משטח הגידור.  100%בכל מקרה של תיחום באמצעות גדר רשת שטח הכיסוי יהיה עד 

התכון   גודל חיפוי הגרפיקה יהיה על פי שטח הרשת של כל יח' גדר. צורה וגודל סופי של היח' תקבע בשלב

  המפורט. בוסף יותאמו מידות לשערים ופתחים ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח. 

חיפוי הגרפיקה יעוגן לגדר הרשת באופן שיאפשר הזזת כל יח' גדר רשת בפרד ופירוק והתקה חוזרים  

  .הירים על ידי כל עובד מזדמן באתרפשוטים ומ

  

  איסכורית קיימתעל בסיס  - מפרט חיפוי גדר בפח ממותג  . 1

  (והכל בכפוף לתוכיות ואישורי מהדס קוסטרוקציה)   

  מטר 2      גובה:   

  כאמור לעיל     אורך יח':  

  מסגרת פרופיל ברזל רגיל/או עץ מחוזקת (הזול בין השיים)   מסגרת אחורית:  

  מ"מ על גבי הקוסטרוקציה   1 - 0.5פח מגלוון     פח חיפוי:  

  קיימת)(להתקה על גדר איסכורית          

מדבקת וייל דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות     גרפיקה:   

איכותי לעמידות מקסימאלית  UVמקסימאלית לתאי חוץ + גימור 

  מחשיפה לשמש

ס"מ, על בסיס מסגרת בויה בקוסטרוקציה +  20X60חלון גודל     חלוות הצצה:  

   מטר. 40כל מ"מ. לכל הפחות יח' אחת  10חיפוי פוליקרבוט 

על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקה חוזרת     התקה:  

      פשוט ווח על ידי כל עובד באתר. 

  הכת תוכיות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.         

דרש לקבל אישורי מהדס קוסטרוקציה לכל רכיב קוסטרוקטיבי         

  בתוכיות בהתאם.
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  על בסיס איסכורית קיימת - גדר בלוקבוד ממותגמפרט חיפוי   . 2

  (והכל בכפוף לתוכיות ואישורי מהדס קוסטרוקציה)   

  מטר 2     גובה:  

  כאמור לעיל     אורך יח':   

  מסגרת פרופיל ברזל רגיל/או עץ מחוזקת (הזול בין השיים)    מסגרת אחורית:  

  מ"מ על גבי הקוסטרוקציה  3לוקבוד     לוקבוד חיפוי:  

  (להתקה על גדר איסכורית קיימת)        

מדבקת וייל דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות     גרפיקה:   

איכותי לעמידות מקסימאלית  UVחוץ + גימור  מקסימאלית לתאי

  מחשיפה לשמש

בויה בקוסטרוקציה + ס"מ, על בסיס מסגרת  20X60חלון גודל     חלוות הצצה:  

   מטר. 40מ"מ. לכל הפחות יח' אחת כל  10חיפוי פוליקרבוט 

על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקה חוזרת     התקה:  

      פשוט ווח על ידי כל עובד באתר. 

  הכת תוכיות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.   

  לכל רכיב קוסטרוקטיבי בתוכיות בהתאם.דרש לקבל אישורי מהדס קוסטרוקציה   

  

  על בסיס איסכורית קיימת - מפרט חיפוי גדר בשמשוית ממותגת  . 3

  (והכל בכפוף לתוכיות ואישורי מהדס קוסטרוקציה)   

  מטר 2     גובה:  

  כאמור לעיל  2-6    אורך יח':  

  השיים) מסגרת פרופיל ברזל רגיל/או עץ מחוזקת (הזול בין   מסגרת אחורית:   

  (להתקה על גדר איסכורית קיימת)        

שמשוית איכותית עבה, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות     גרפיקה:   

איכותי לעמידות מקסימאלית  UVמקסימאלית לתאי חוץ + גימור 

  מחשיפה לשמש, מתוחה על מסגרת

ציה + ס"מ, על בסיס מסגרת בויה בקוסטרוק 20X60חלון גודל     חלוות הצצה:  

  מטר.  40מ"מ. כל  10חיפוי פוליקרבוט 

"קשירה" על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק      התקה:  

      והתקה חוזרת פשוטים על ידי עובדי הקבלן באתר.

  הכת תוכיות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.   
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  כיות בהתאם.דרש לקבל אישורי מהדס קוסטרוקציה לכל רכיב קוסטרוקטיבי בתו  

 

  על בסיס גדר רשת קיימת - מפרט גדר רשת ממותגת  . 4

  (והכל בכפוף לתוכיות ואישורי מהדס קוסטרוקציה)   

  בהתאם לפי הגדר    גובה/אורך:  

שמשוית רשת צפופה איכותית, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, באיכות     גרפיקה:   

איכותי לעמידות מקסימאלית  UVמקסימאלית לתאי חוץ + גימור 

קף, וטבעות מטיחה מחשיפה לשמש, כולל תפירה, רצועות חיזוק בהי

  .  ס"מ 30כל 

  .אזיקוים על מסגרת גדר רשת קיימתמתיחה באמצעות     התקה:   

  ביצוע מפורטות באחריות הקבלן. הכת תוכיות   

  דרש לקבל אישורי מהדס קוסטרוקציה לכל רכיב קוסטרוקטיבי בתוכיות בהתאם.  

   שילוט

לפי החלטת המזמין, יוקמו ויותקו ע"י הקבלן על פי גרפיקות ועל פי מפרט טכי שיסופקו ע"י המזמין, 

ימי עבודה ממועד קבלת ההחיה. הקבלן  10באתר העבודה לפי מיקומים שייקבעו ע"י המזמין, תוך 

  יספק את כל המידע הרלווטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלטים.  

הקבלן לא יקים אף שלט, לוח מודעות, דגלון או לוח פרסום של החברה מבלי לקבל אישור מראש לכך 

  מהצוות, למעט כל שילוט הדרש על פי חוק וליהול תקין של עבודת הקבלן, כגון:

  דבר בטיחות.שילוט ב .1

  שילוטי הכוות תעבורה. .2

ידי הרשות המקומית או רשות חוקית אחרת, בין אם כללי או הקשור -כל שלט שיידרש על .3

 לקבלת אישורים או רישיוות.

  

  -(אופן הביצוע בפועל יקבע בתכית העבודה עם צוות ההסברה) מפרט שילוט

  1שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות. בהגדרה גודל השלט יהיה על פי סעיף 

להלן) יבוצע רק במקרים בהם בלתי אפשרי להציב את השלט הגדול  2להלן. הגודל הקטן יותר (סעיף 

  בשל תאי השטח. 

מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי יוצב שלט וסף הפוה לכיוון התועה המרכזי במידה ואת 

  בציר. /בצומת

  במידה ולשטח העבודות מספר צירי גישה יוצב השלט בקודה קריטית בכל אחד מהצירים. 

 תכון מבה ועמוד השלט והגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכית אב לתחבורה באחריותו ובמימוו. הפקת

  הגרפיקה, ביצוע השלט והתקתו יבוצע באחריות הקבלן ועל חשבוו, לא ישולם עבור השלטים בפרד. 
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  עדכון תוים על גבי השלט אם ידרשו יבוצעו על ידי הקבלן ככל שיידרש ולא ישולם על כך בפרד.

   

 ס"מ  366גובה  250מפרט שלט תדמיתי רוחב  .1

בחירה, חזית מצופה מדבקת וייל בהדפסה דיגיטאלית מ"מ גב צבוע עפ"י  0.6שלט פח לבן   

  איכותית, ציפוי דוחה קריה לקריאות ועמידות מקסימאלית בתאי חוץ. 

מחוזק בקוסטרוקציית ברזל שחור פימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע, פרופיל    

 מ"מ.  25/60

ים בצורת מסילות פרופיל מרובע מורכב ע"ג שי עמודי ברזל שחור צבועים עפ"י בחירה, בוי  

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משי צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80

 חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ"י מפרט מהדס קוסטרוקציה באחריות הקבלן.  

  ס"מ. 230מרחק ראש רצפה   

 ס"מ  280גובה  200מפרט שלט תדמיתי רוחב  .2

בחירה, מצופה מדבקת וייל בהדפסה דיגיטאלית איכותית,   מ"מ גב צבוע עפ"י  0.6שלט פח לבן    

  ציפוי דוחה קריה לקריאות ועמידות מקסימאלית בתאי חוץ. 

מחוזק בקוסטרוקציית ברזל שחור פימית, צבוע עפ"י בחירה, מסגרת ברזל מרובע, פרופיל    

 מ"מ.  25/60

בויים בצורת מסילות פרופיל מרובע מורכב ע"ג שי עמודי ברזל שחור צבועים עפ"י בחירה,   

 מ"מ, מוצבים עם ספייסרים משי צידי השלט. 3.8מ"מ, עובי דופן  50/50

 חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ"י מפרט מהדס קוסטרוקציה באחריות הקבלן.  

  ס"מ. 230מרחק ראש רצפה   

  שילוט שירותי על בסיס גדרות איסכורית או רשת קיימות  .3

לוט  ה היה לשילוט שירותי עבור הולכי רגל כגון שילוט מעבר הולכי רגל, שיהכווה בסעיף ז  

, הכל בוסף למחויבות הקבלן ע"פ תוכיות הסדרי התועה או הכווה למעבר הולכי רגל וכד'

  כל חובה אחרת הכלולה בסעיפים אחרים. 

  השלט יותקן על גבי תשתית גדר קיימת ומבוססת כדרש באחריות קבלן האתר.  

  שלט כ"ל יוצב בכיסה למעבר, בכל אחת ממבואותיו.   

הגרפיקה תבוצע על ידי צוות תוכית אב לתחבורה באחריותו ובמימוו. הפקת הגרפיקה, ביצוע    

  השלט והתקתו יבוצע באחריות הקבלן. 

  

 על בסיס גדרות איסכורית או רשת קיימות  - מפרט שלט שירותי .4

      "מ.ס 0.5לוקובד (דו שכוותי)   חומר:   

  ס"מ רוחב X 50ס"מ גובה  100-כ    גודל:  
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מדבקת וייל בהדפסה דיגיטאלית איכותית, ציפוי דוחה קריה לקריאות   גרפיקה:  

  ועמידות מקסימאלית בתאי חוץ. 

  חורי קשירה בהיקף  6  גימור:   

פשוטים על   "קשירה" על גבי גדר קיימת באופן המאפשר פירוק והתקה חוזרת  התקה:   

      עובדי הקבלן באתר.ידי 

  הכת תוכיות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.   

  שילוט הכווה  .5

  עמודים מרובעים: 2שלט הכווה ע"ג   

  ס"מ, צבועים  160ס"מ גובה  5*5עמודים מרובעים  2 - עמודים  

  ס"מ גובה  120ס"מ רוחב *  60מ"מ,  5אלומייום  - פלטה  

י עילה לחיזוק משי הצדדים ומכסה פלסטיק הפלטה מוכסת לעמודים עם חריץ ועם ברג  

  שסוגר את העמוד מלמעלה. 

  , אותיות גזורות בפלטר3Mמדבקת וייל  - גראפיקה  

  

  עמוד מצלמה

    שיהיה יתן להתקין עליו מצלמה. מ' 8 -עמוד בגובה כ

  חפירה, הצבה ויציקת בטון עפ"י מפרט מהדס קוסטרוקציה באחריות הספק.

 

  הוגעות לפרסוםמגבלות 

  הקבלן לא רשאי, למעט אם קיבל אישור מפורש מראש לכך מהמזמין או כפי שדרש על פי חוק: 

להקים אתר איטרט כלשהו, או להוסיף לאתר התוכן שלו, הגיש לציבור הרחב ומעיק מידע    .א

בוגע לעבודות הקבליות פרטים הוגעים לעבודות ה"ל, למעט לאחר קבלת אישור מראש 

  תב מהמזמין. בכ

לאשר לאדם אחר, שלא מטעם הקבלן או מטעם המזמין לצלם או להסריט את העבודות,    .ב

  בחלקן או במלואן, למעט לאחר קבלת הסכמה לכך מהמזמין.
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  דוח קרקע וביסוס  -  14ספח 

  

  

  ירושלים -חיון שז"ר 

 קרקעי-מבה חיון, פורטל מערבי, מעבר תת

  תוי קרקע לשלב המכרז

  2/5080-18דו"ח 

  

  

  

  

  

  

  

 -אלמטים כלולים במכרז: .1

  -התוים הגאוטכיים שבהמשך מתייחסים לאלמטים הבאים: .1.1

  מבה החיון. -

  הפורטל המערבי.  -

  קרקעי. -מעבר תת -

  .Eפיר  -

  .Dפיר  -

  החיון עצמו בשיטות מהור.האלמטים ה"ל ייבו לאחר פיתוח 

  העבודה תעשה בתאום מלא עם קבלי המהור כפי שמוכתב ע"י התכון. 

 -להלן התאור הקצר של האלמטים:

  -מבה החיון: .1.2

) עד 219200/632783החיון יעבור מתחת לשד' שז"ר משד' הרצל במערב (.צ. מקורב 

  ).219467/632785לשד' השיא השישי במזרח (.צ. מקורב 

  מ'. 40-מ' ורוחבו כ 250-אורך החיון יהיה כ

 פורטל מערבי 

 Dפיר 

  Eפיר 

 קרקעי-מעבר תת
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  מפלסים.  6-קרקעי, ב-החיון יהיה תת

 

  
  

  -החתך הטיפוסי:

  
  +.778 -+ 780הרצפה התחתוה של החיון תהיה בין רומים 

  ביית החיון תעשה לאחר כריית המהרות לכל העומק. 

  הקירות המהרות. יבוצעו יסודות ותקרות, שייתמכו למצב הסופי את
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 -הפורטל המערבי: .1.3

  
  

  להלן החתך הטיפוסי של הפורטל. 

  
  

  מ', מוח על שי קירות הפורטל. 40 –תקרת הפורטל תיהיה למעשה גשר כביש ברוחב כ   

  החפירה תעשה מתחת לתקרת הפורטל, שתהווה סמך אופקי. 

  המתוכן.הקיר הצפוי יעשה בין הפורטל לבין הפרויקט מגדל הרכבת 

  . זמיותמהרות גישה  2היום בין קירות הפורטל במקביל להם עוברות 

 בשלב הסופי, בין מהרות מתוכן חדר טכי. 

 

 -קרקעי:-מעבר תת .1.4

  קרקעי שיחצה את החיון. -מתוכן מעבר תת 132בחתך   

  .Cהמעבר מיועד להולכי רגל ומחבר בין תחת הרכבת לפיר 
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  המעבר יעבור מעל הקמרוות של המהרות של החיון. 

  מ'. 8-+ ועבורו דרושה חפירה לעומק כ808.35תחתית המעבר יהיה ברום מוחלט 

  

 -להלן החתך של המעבר:
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 -:Eפיר  .1.5

  .130בחתך  G-ו   Cממוקם בחלק הדרומי של המהרה, בין פירים  Eפיר   

  +. 780.81תחתית הפיר תהיה במפלס זהה לתחתית המהרה (החיון) ברום מוחלט 

 

 -:Dפיר  .1.6

  . 130ממוקם בחלק הצפוי דרומי של המהרה, בחתך  Dפיר 

  +. 780.89תחתית הפיר תהיה במפלס זהה לתחתית המהרה (החיון) ברום מוחלט 

 -להלן חתך הפיר:
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 -חקירת תאי הסלע: .2

 בהמשך מתוארים תכוות הסלע בתוואי הפרויקט. .2.1

  -הוא למעשה סיכום של: רהתיאו

   תיסיון שבוצעו בש 2013קידוחי . 

  תאור הממצאים עשה ע"י גיאולוג ד"ר עוזי זלצמן.   

  יון שמתוארים בדו"ח גיאולוג שמלווה את עבודותממצאי כריה לאורך הח

 ד"ר רם בן דוד. –החציבה 

כפי שיתואר בהמשך, הסלע הוא קרבוטי, בדרגות קושי שוות ואחידות שמשתה     

  בעומק וגם לאורך הפרויקט. 

שבהמשך יכולים לתת רק מושג כללי ובלתי מחייב של  םאין שום ספק שהתיאורי    

  אחידות הסלע.

הקבלן דרש לבצע בעצמו בורות או קידוחים בכל מקום בו יש חשיבות לאחידות הסלע      

  מבחית יציבות ו/או לחוזק הסלע מבחית חציבות או ביסוס.

  זלצמן. גאולוג ד"ר עוזי  לש(מצ"ב) ע והגיאולוגיה מפורטים בדו"ח סלתוי ה .2.2

  -באזור אלמטי הפרויקט בוצעו קידוחי יסיון הבאים:

  . 2÷11קידוחים מס'  -  לאורך החיון  -

  . 4,11קידוחים מס'  -  פורטל מערבי -

  .5קידוח מס'  -  קרקעי-מעבר תת -

כמו כן מצ"ב דו"ח ממצאי כריה בחלק העליון של המהרות לכל אורך החיון, שהוכן 

ו"ח מתייחס לכריית קרמון של המהרות, בין רומים ע"י גאולוג רם בן דוד. הד

 +. 798 -+ 807אבסולוטיים 

 -להלן תאור מקוצר של הסלע: .2.3

  -מילוי: . 2.3.1

  מ'.  4-1 –עובי המילוי כפי שהתגלה בקידוחי יסיון הוא עד כ 

 מ'). 5-6-במקומות ייתכן ועובי המילוי גדל (כ  

 -סלע: . 2.3.2

דולומיט גירי, לעיתים קרטוי. חוזק הלחיצה הסלע בכל האתר היו דולומיט,       

למוך  םשל הסלע משתה באופן קיצוי מגבוה באזורים של הדולומיטי

  באזורים הקרטוים. 

יחד עם זה, לכל העומק הוגדר הסלע כסדוק. הסדקים מלאים בחלקם עם 

  חרסית וסלע בלוי. 

  

  -:+)798 -+ 807חלק העליון (רומים אבסולוטיים 

הגאולוגיים של כריית קמרוות המהרה, יתן לראות עפ"י הממצאים 

), ובמקומות משתה Poor( 1-4) מוערך ברוב בתחום Qשאיכות מסת הסלע (

  ).Fair) עד סביר (very poorלחלש ( 

(סלע  Q=  0.9-2.2קרקעי מקדם איכות הסלע ע בתחום -באזור מעבר תת

  סדוק עד לעיתים סדוק מאוד).
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לעיתים קיימים חללים קארסטיים קטים, ריקים או מלאים בשברי סלעים  

  עם חרסית. 

  -+):798חלק תחתון (מתחת לרום 

  בהמשך הסלע הדולומיטי סדוק, אך הסלע מסיבי יותר .

  תופעות של חללים קרסטיים מצאו בעומקים שוים. 

מ' . 2.0 –טימטרים ועד כ גודל החללים הוא בין מספר ס  

  

עפ"י קידוחי היסיון  מיקום הסלע הרציף/הבריא וסלע מרוסק/חלש איו 

   אחיד וחסר סדר.

  

  -להלן המאפייים הסלע:

 

RMR  Rock mass rating

Q  Rock mass quality    

GSI  Geological strength index 
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  -מים: . 2.3.3

האומה התגלו מים זורמים ידוע שבכריית מהרות של הרכבת בתחת 

  (מעיין). 

  לכן יתכן שבחפירה/כרייה יתגלו מים.

 

  -העתקים: . 2.3.4

) לא קיימים 2009בהתאם למפת ההעתקים החשודים כפעילים בישראל ( 

  העתקים החשודים כפעילים בסביבת הפרויקט.

 

  -רקע סייסמי: . 2.3.5

   5%(סלע) ומקדם התאוצה להסתברות של  Aסוג הקרקע הוא  413לפי תקן 

  .  0.12הוא  הש 50-ב

 

  -הגברות שתית חריגות: . 2.3.6

ות (זהר גבירצמן/זסלבסקי, ת שתית חריגועפ"י מפת אזורים החשודים בהגבר

  האתר הדון איו מצא בקרקע עם חשד להגברה חריגה. ) 2009

 

 

 -תאים כללים להשלמת העבודה כמתוכת: .3

 צוע עבודות חציבהמפרט טכי מיוחד לבי 3.1

  -תאור הפרויקט:  3.1.1

  הפרויקט מתייחס לביצוע עבודות חציבה , תוך כדי תימוך ודיפון.       

  בצמוד למהרה עמוקה, שתהיה כבר חפורה.  החציבה תבוצע      

  כמו כן החציבה תעשה ליד הביים הקיימים (תחת רכבת, ביי האומה וכו').      

  להיות מותאם למיקום האתר בלב ירושלים. פוי חומרי החציבה חייב 

  שלבי העבודה יהיו על פי המתוכן וכל שיוי מחייב אישור ההלת הפרויקט.      

  -חומרים חפורים:  3.1.2

הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים       

בלן  מאושרים לשפיכה על ידי עיריית ירושלים. האחריות לכך מוטלת על הק

  ורק עליו. 

חפורה באתר או   אבןהמזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של        

  לאכסן לצורך מלוי בעתיד.  

  -שלבי ביצוע ומעבר בביצוע משלב אחד לשי:  3.1.3

כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור המהדס בכתב לפי התחלת ביצועו של        

  השלב הבא. 

מיוחדים שימציא המהדס לצורך זה. רק עם מלוי  הדבר ייעשה על טפסים       

הטופס ואישור המהדס על גמר שלב מסוים יהיה רשאי הקבלן לעבור לשלב  

  השי. 
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  -שלבי העבודה יהיו כדלקמן:      

  קבלת קודות קבע מהמודד של המזמין.   .א

סימון מפורט , בדיקת גבהים , סימון קודות קבע וספות , אבטחת   .ב

וספות, התקת קודות שעקרו ממקומן ( כל העבודה על קודות קבע  

 ידי הקבלן ), גידור השטח. 

תאום  .חפירה ו/או חציבת השטח בשילוב ביצוע קירות הדיפון מבטון  .ג

 עבודות החציבה עם עבודות ביה מעל השטח, כולל הרכבת הגשרים.

בדיקה ומדידה סופית של השטח על ידי המודד המוסמך כמתואר לעיל   .ד

 תהווה תאי בל יעבור לאישור חשבון סופי.

מתן אישורים חלקיים על ידי המהדס לא ישחרר את הקבלן מאחריותו       

  עד תום תקופת האחריות.  המלאה בהתאם לחוזה,  

  מתן אישורים חלקיים לא יתפרש כקבלת אותו חלק מהעבודה שהושלם.      

  -דיוק וסטיות:  3.1.4    

פות לסטיות המותרות במפרט הכללי , ואולם לא  העבודה וחלקיה יבוצעו בכפי      

 ס"מ מהמפלס המתוכן של תחתית החפירה 10 -מ  תותר סטייה של יותר

  . ומישור החפירה המתוכן

יותר מהאמר לעיל , יהיה רשאי  במידות גדולות אם יבצע הקבלן חפירה      

המהדס להפחית מחשבון הקבלן את הסכום הדרש לפי שיקול דעתו הבלעדי  

של המהדס ולמלא את השטח החפור מעבר לדרש , במלוי מהודק לפי  

  ; או בבטון כולל עיגון כגד הסלע. המפרט

  אותה סטיה דרש בהיקף הקירות.      

הקבלן יעבוד עם ציוד מדידה מתאים שיאושר על ידי המהדס ויהיה לשימוש        

  כל זמן שהקבלן בשטח. 

  -שיטת החציבה:  3.1.5

החציבה תעשה עם פטיש שבירה ( ברייקר ) וזו תהיה שיטת החציבה היחידה ,       

אם לא תיתן הוראה אחרת על ידי המזמין. שיטת חציבה זו בחרה כדי למוע  

. הקבלן בחתימתו על החוזה מאשר וכבישים ומהרות פגיעות כלשהן במבים 

  כי אכן יעבוד בשיטת חציבה זו. 

בכמות כזו שתאפשר לו להשלים את עבודות  הקבלן ישתמש בפטישי שבירה      

  העפר במועד הדרש בחוזה. 

מוצב לקבלן תאי שתודות שימדדו על גבי המבים הסמוכים בשיטת עבודה       

  זו לא יעלו על הערכים המותרים כמפורט בהמשך המפרט. 

עם התחלת ביצוע החציבות , על הקבלן לבדוק תודות על מבים הסמוכים        

  סוס.יולחזור על הבדיקה לפחות פעמיים לפי הוראות מהדס הב

  -חציבה בעזרת פיצוצים:  3.1.6

חציבה בעזרת פיצוצים תבוצע על פי קביעת המזמין בלבד, גם אם הקבלן השיג       

  את כל אישורי הרשויות לביצוע העבודה בעזרת פיצוצים.

ה בלבד , רשאי למרות שכוות המזמין שהעבודה תעשה בעזרת פטישי שביר      

המזמין לאפשר או לחייב את הקבלן להיעזר בפיצוצים מבוקרים לצורך עבודת 
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החציבה. בכל מקרה חובתו של הקבלן להשיג את אישורי הרשויות להשתמש 

  בשיטה זו. 

האישור הסופי לביצוע פיצוץ בסמוך למהרה הקיימת ייתן ע"י מתכן       

בו יתן להתקרב עם הפיצוצים   המהרה. הוא גם יקבע את המרחק המיימלי

  למהרה. 

בסעיף זה תוות החיות לפיצוצים בהן יצטרך הקבלן להתחשב אם יוחלט על  

  ביצוע החפירה בעזרת פיצוצים. 

  ספליטיג בלבד. -השימוש בפיצוצים אפשרי בשיטת הפרה   .א

הקבלן שייבחר או קבלן משה שלו לפיצוצים חייב להיות בעל ידע ,   .ב

בפיצוצים באזורים בויים , כאשר ברשותו הכלים מומחיות וסיון 

והציוד המתאימים לביצוע העבודה. יהול העבודה מטעם הקבלן 

ייעשה על ידי מהל עבודה וממוה על פיצוצים שיאושר על ידי המזמין 

  או ציגו. העבודה תעשה תחת פיקוח מתמיד ומדידות זעזועים. 

תתחשב בהחיות הקבלן יכין על ידי מומחה תכית פיצוצים ש  .ג

בדק על ידי המזמין באמצעות המכון ית  ובדרישות המפרט. התכית

הגיאופיזי. רק תכית מאושרת וחתומה בכתב על ידי המכון הגיאופיזי 

  והמזמין תהיה ראויה לביצוע. 

סיון כדי לבדוק את י ץלקראת ביצוע העבודה יהיה צורך לבצע פיצו  

  המבים בסביבה הקרובה.   המהרה ועלהשפעתם על  

        ים של המכון הגיאופיזי. כמות יהוכחות מעבדת הגיאופוסוי ייערך ב

  גרם לחור. 300סוי לא תעלה על  יה חומר הפץ בתחילת

אם תכית המומחה לא תאושר על ידי המזמין , והמזמין יחליט בכל         

זאת לבצע את עבודות החציבה בעזרת פיצוצים, הוא יהיה רשאי 

לכפות זאת על הקבלן על פי שיטה שתקבע על ידי המזמין. השיטה  

שיציע המזמין תאושר על ידי המכון הגיאופיזי . גם במקרה זה יקבל  

    קב בה בכתב הכמויות. אותה החה שהקבלן  המזמין 

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת הפש והרכוש,   .ד

התועה בכבישים , המבים שבסביבה הקרובה והרחוקה , קוי חשמל, 

  טלפון וכו'. 

  -תכית פיצוצים:  . ה

תכית הפיצוצים תכלול את מספר הקדחים בהם יופעל פיצוץ בו    

רי סכה , כסוי הקדחים וסתימתם. זמית , זמית הפיצוץ , סגירת אזו

התכית תקבע את המרחק בין הקידוחים , קוטר הקידוחים , כמות 

  חומר הפץ בקידוחים , וכמות ההשהיות בכל פיצוץ. 

  אלפיות שיה לפחות.  50פצי ההשהיה יהיו במרווחי זמן של         
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  -תודה מותרת:  .ו

יעלו על הערכים  תודות במבים הסמוכים שייגרמו עקב פיצוצים לא   

  2שייקבעו על ידי היועץ. מהירות הערעור בעת הפיצוצים לא תעלה על  

  ס"מ לשייה על פי מדידות באתר על ידי המכון הגיאופיזי.

  -הצבת גיאופוים:  .ז

המדידות הסיסמיות תקבע בסיור משותף עם   רהצבת גיאופוים עבו  

  המכון הגיאופיזי בתאריך שייקבע מראש.

  -תאום עם גורמים:  . ח

  -יש להודיע על כוות פיצוצים ומועדיהם לגופים הבאים:  

  מדור מבים מסוכים בעיריית ירושלים.  .1

  משטרת ישראל.  .2

  משרד העבודה , מפקח עבודה אזורי , ירושלים.  .3

 - זמי פיצוץ:  .ט

  על ידי הגורמים המוסמכים. ותאושרבשעות המ יופעלו פיצוצים   

  -:או רובד צידי חציבת רובד תחתון  .י

, אם ייחצב   או הקרוב ביותר לאלמטים יצוקים  הרובד התחתון ביותר        

  מ'.  2.0בפיצוצים , יהיה בעובי שאיו עולה על 

כמו כן בהפעלה אחת יתבצע פיצוץ של לא יותר משורת קדחים אחת ,         

  תוך הקפדה על קיום פים חופשיות במרחק מתאים.

  -חציבה לאורך היקף הקירות:  .יא

 2.0הרובד הקרוב ביותר לקו הקירות, אם יחצב בפיצוץ , יהיה בעובי   

  מ'.

פיצוץ רובד כזה ייעשה רק בשיטת הסידוק המוקדם   

)PRESPLITTING . (  

  -גבולות החפירה:  3.1.7    

  בתכיות.גבולות החפירה מסומים       

גבולות החפירה המסומים בתכית הם אלו שבתחתיתה ועל הקבלן להקפיד        

שאכן הוא חפר לפי גבולות אלו. השיפועים והדירוג כלפי מטה יבוצעו לפי  

  החתכים שבתכיות ובהתאם לשלבי החפירה השוים. 

בשום מקרה אסור לקבלן לחרוג מהשיפועים הדרשים בתכיות או לבצע את       

הדירוגים לעומק ולגובה במידה שוה מהמסומן בתכיות , אלא באם קיבל לכך 

  את אישורו של מהל ההקמה בכתב.

במקרה של חפירה רחבה יותר מהקו הדרש או ערעור הקרקע מעבר לקו  זה       

  יידרש מלוי חוזר עם בטון מחוזק עם עוגים או ברגים לפי יועץ הקרקע. 

  על חשבון הקבלן.  עבודות תיקון אלו יבוצעו      
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  -יציבות:  3.1.8

בוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר , יוחזק הקבלן כאחראי ליציבות       

כל העבודות המתבצעות על ידו. במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע 

  הקבלן את ה"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לושא הבטיחות.

מפולת שארעה בשטח בין אם תמכה הקרקע לפי הקבלן יהיה אחראי לכל       

המפולת בין אם לא תמכה. הקבלן יהיה אחראי גם לזקים העקיפים שיבעו  

  כתוצאה מהמפולת ויתקם בהקדם.

  -ביקורת על שלמות המבים הסמוכים:  3.1.9

מסביב המבים הסמוכים והכבישים המהרה הקיימת, שמירה על שלמות       

בעת ביצוע עבודות החציבה. במקרה של פגיעה  הכרחיאתר היא תאי ל

ישא הקבלן בכל הוצאות התיקון או הפיצוי לפגע. אלמטים בויים קיימים,  ב

לפיכך שיטת החפירה/חציבה הרצויה ביותר היא על ידי כלים מכיים בלבד.  

עם תחילת העבודה  ובמשך תקופת הביצוע צריך יהיה לבדוק את השפעת  

עבודה על המבים והכבישים ה"ל , ובהתאם לכך להרשות את עבודות אותם ה

סוגי כלים מכיים שהשפעתם תהיה מזערית ביותר וכמובן מתחת למקדם 

  הגבולי המומלץ של התודה. 

  עם התחלת החציבה יש לבדוק תודות גם במקרה ולא יהיה שימוש בחומר פץ.      

  -ייצוב דפות החפירה:  3.1.10    

בלן יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפות החפירה במהלך ועד גמר עבודתו הק      

ועד לתום תקופת האחריות. הכווה היא לשמור גם על שלומת הסלע לכל גובה 

הדרדרות  דהמדרון ( מצוק החפירה ). כמו כן, עליו לשמור ולקוטר צעדים כג

למוע תופעה לא מבוקרת של אבים וגושי קרקע מהמדרון לתוך החפירה. כדי  

זו , על הקבלן לדרדר מדפות החפירה בצורה מבוקרת אבים או סלעים  

מטיפוסים מאושרים על ידי המפקח המאפשרים ביצוע העבודה בתאי המגרש 

  הקיים ו/או בעבודת ידיים. עבודה זו לא תשולם בפרד.

 במסגרת אחריותו , על הקבלן להודיע למתכים על כל אזור חולשה , אזור      

  סדוק , מערה או כל שיוי בסוג הסלע. 

  -דרכי גישה לעבודות בדיפון:  3.1.11

ר הקבלן דרכי גישה ומשטחי עבודה שיאפשרו לו י במהלך עבודת החפירה יכש      

לבצע את עבודות הדיפון הכוללות יציקת קירות מבטון בקטעים וקידוחים  

  אופקיים לעוגי קרקע , ברגי סלע ודרילים.

  -רמפת ירידה:  3.1.12

במהלך עבודת החפירה ייצור הקבלן רמפת ירידה לשטח ההולך וחפר.        

מיקומה של הרמפה יתואם עם המפקח ועם הרשויות המסוכמות , שיאשרו את 

קודת הכיסה והיציאה של משאיות אל האתר וממו. הרמפה תבה בשיפועי  

ה עם סוללת עפר  אורך הדרושים לעליית משאיות עם עפר. כמו כן תגמר הרמפ

בשיפוע מתאים לכיוון האזור החפור. פי הרמפה יהיו מחומר כורכרי המאפשר 

עליה וירידה וחה של כלי הרכב שיסעו בה. הרמפה אשר מיועדת לוחיות  

הקבלן בלבד, תתוכן ותבוצע על ידו והוא יהיה האחראי עליה מכל הבחיות 
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הקבלן כאשר השיפועים  ובפרט מבחיה בטיחותית. הרמפה תסולק על ידי 

ולכל המאוחר לקראת גמר  ויוכל להשתמש בשבה יהיו גדולים מכדי  ושייווצר

  העבודה. 

העלויות של הכת והכשרת הרמפה יחולו על הקבלן. בסיום העבודה הקבלן       

ימסור למזמין את הרמפה במצב תקין. המזמין רשאי לבקש מהקבלן לסלק  

ישולם לקבלן עבור הסילוק בהתאם לסעיף  את הרמפה בגמר העבודה , ואזי 

  בכתב הכמויות.

  בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשלים את החציבה ולסלק את הרמפה.      

 

 מפרט טכי מיוחד לעבודות תימוך והגת מדרוות חצובים בסלע 3.2

  -כללי: 3.2.1

  מסמך זה מהווה מפרט מיוחד לעבודות תימוך מדרוות חצובים בסלע.   .א

ובכפיפות למסמך זה יש לעיין בדרישות המופיעות במפרט בהמשך   

  הכללי הבין משרדי (" הספר הכחול "). 

הדסיות שאין מפורטות במפרט  –עבודות או דרישות טכיות   

  מפרט הכללי. ההמיוחד להלן, יבוצעו לפי הדרישות 

יש להביא בחשבון שהחציבות יבוצעו בצמוד למהרה עמוקה קיימת   .ב

 פתוחה לכל הגובה. שתהיה 

  לכן כל פעולת התימוך והחציבה תעשה בהתחשבות בכך. 

העבודה כוללת קדיחה והתקת ברגי סלע ,( בטון מותז כולל זיון רשת 

פלדה) יציקות למלוי וחסימת חללים ופריסת רשת מעל מדרוות 

  לצורך הגה מדרדרת אבים וסלעים. 

יתים עבודה בגובה על הקבלן להביא בחשבון שאתר העבודה מחייב לע  .ג

הדורשת התארגות מיוחדת הכוללת בייה של פיגומים ו/או רמפות 

ומשטחי עבודה לצורך קבלת משטחים מתאימים לביצוע העבודה , 

  שימוש במופים וכד'. כל העבודות יתואמו מראש עם המפקח. 

כמו כן , עשויים להידרש תיאומי עבודה ולוחות זמי ביצוע מול    

  בשלבים.  כולל עבודה קבלים אחרים ,

מחירי היחידה שיציע הקבלן יביאו בחשבון את ה"ל. לא ישולמו כל   

  לביצוע, עיכובים , וכו'. תוספות בגין התארגות מיוחדת

על הקבלן להקפיד על עבודה בהתאם לתקות הבטיחות וחוקי   .ד

העבודה. משיקולי בטיחות הפועלים יש לקוט  בפעולות הגה מפי 

ת החצובים כגון: סילוק גושי סלע ואבים רופפות,  מפולת מהקירו

פריסה ועיגון של רשת מגן על דופן החפירה וכד'. בכל שלב בו יתגלו 

אזורי אי יציבות במדרון העליון או אזורי חולשה במצוק הסלע, סידוק 

  וכו'.
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על הקבלן להודיע זאת מיד למהדס ולא להמשיך בעבודה עד לקבלת   

הבטיחות . על הקבלן יהיה לפעול   עבודות הוראות ברורות ותאום

או אבים  כדי להסיר כל סכה של התמוטטות חלקי חפירה מידית

בודדות. החיות מיוחדות לטיפול ימסרו בהתאם לממצאים בעת 

  הביצוע. 

באחריות הקבלן לחדש עם תום עבודתו, סימון גבולות וכו' ( יעשה   

  באמצעות מודד מוסמך מטעם הקבלן ). 

באחריות הקבלן להחזיר את כל השטחים הצמודים לאתר העבודה   . ה

למצבם המקורי לרבות , אך לא רק , תיקון עבודות עפר כדרש, סילוק 

כל פסולת אל מחוץ לתחום הפרויקט, החלפת כל קרקע מעורבת 

  בפסולת/בטון מעבודות הקבלן וכיו"ב , עפ"י החית המפקח.

  ברגי סלע   3.2.2

מ"מ,   25-32יורכבו ממוטות פלדה מצולעת ומגולוות בקוטר  ברגי סלע    .א

  .  4.1חלק  940העוה לדרישות ת"י 

מוטות הפלדה יהיו מגולווים. הקבלן יציג לאישור את תוי הגלוון.    .ב

כמו כן , לפי החדרת המוט לקדח, יורכבו על המוט ספייסרים בקוטר 

סמוכים לא הקטן בס"מ אחד מקוטר הקידוח. המרחק בין ספייסרים  

מטר. הספייסרים יבטיחו שמירת מרחק מוט הפלדה מדופן   2יעלה על  

  הקידוח. 

 ,קצה הבורג יהיה עם הברגה באופן המאפשר עילת פלטת דריכה  .ג

 באמצעות אום ומד מומט.

טון ועבור בורג הכולל   10עומס השרות לבורג עם מוט פלדה בודד יהיה    .ד

  במפרט ויתואם מראש ).טון ( או כפי שתון  20–שי מוטות פלדה 

. הקדיחה תהיה ביצב לפי המדרון החצוב   5  -    4וטר הקידוח יהיה  ק  . ה

  אופקי ). 3-4 –אכי ל  1( בקירוב, שיפוע של 

על הקבלן להציע שיטת קדיחה שתבטיח יציבות הקדח ותמע   

  היוצרות מפולות בזמן הקדיחה. 

באמצעות דייס במקרה של מפולת בתוך  הקדח תידרש סתימתו         

  וקדיחתו מחדש.

) לשיטת הקדיחה  GMTעל הקבלן לקבל אישור הצוות הגיאוטכי (         

  המוצעת. 

בכל מקרה האחריות לשיטת הקדיחה ולזקים העלולים להיגרם          

  מוטלת על הקבלן. 

  מפרט הכללי. של התכוות הדייס יעו לכל דרישות   .ו

לגרום לקורוזיה בפלדה. תכולת  הדייס לא יכיל חומרים העלולים         

.  0.1%ותכולת הכלורידים לא תעלה על  4%הסולפטים לא תעלה על 

  ק"ג/מ"ק וחוזק 300 –כמות הצמט בדייס לא תפחת מ 

  מגפ"ס. 30 –יום לא יפחת מ  28הלחיצה החד צירית לאחר         
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על הקבלן לאשר התאמת התערובת לדרישות המפרט ע"י בדיקות         

  המהדס.  מאושרת ע"י מעבדה מוסמכת

הזרקת הדייס תעשה באופן שיבטיח יקוז מלא של כיסי אויר, חדירת   .ז

מלוי כל המרווח שבין הקדח למוט העיגון ללא  והדייס לסדקים 

  השארת חללים באזור העיגון. 

  אטמוספרות. 10 –לחץ ההזרקה לא יפחת מ   

ן. עילת הבורג תעשה כגד פלטת מפלדה מגולוות יצבת לציר העוג  . ח

. מידות הפלטה   5הפלטה מהיצב לא תעלה על    הסטייה המותרת של  

  ס"מ. X 20 20 –לא יפחתו מ 

  מ"מ. 20 –עובי הפלטה לא יפחת מ   

לפי עילת הבורג, יש להשלים יציקה שתבטיח מגע רציף ומלא בין         

  פלטת הדריכה לסלע. 

בהתאם ון של פלטת הדריכה והיציקה תשמש גם להתאמת הכי        

  להחיה לעיל. 

  במידת הצורך , פי הסלע יסותתו ו/או תבוצע יציקה משלימה.         

  ראש מוט העיגון יצופה בכסוי המבטיח הגה מלאה מפי קורוזיה.   .ט

כסוי יבוצע רק לאחר השלמת כל הבדיקות העומס בהתאם לדרישות   

  וקבלת אישור לתקות המלאה.  QC –ה 

הקבלן יציע פרט העוה לכל הדרישות לפי תחילת הביצוע בשטח,   .י

לעיל, שיובא לאישור המהדס. תאי לאישור הברגים היא בדיקת 

  התאמת הברגים לתוי התכון. 

הקבלן יקה כל זילות דייס מפי משטחי אבן המתוכים  להישאר    .יא

  חשופים. 

  דת בורג, עפ"י דרישות המפרט לעיל. ייחידת התשלום: לפי יח  .יב

   זיון רשת פלדה בטון מותז עם  3.2.3

בטון מותז עם זיון של רשת פלדה יבוצע באזורים בהם דרש קיר צפוי    .א

  קוסטרוקטיבי להגה של פי המדרון החצוב.

מ"מ ומרווח בין מוטות סמוכים  8-12מוטות רשת הזיון יהיו בקוטר   .ב

  .התקןס"מ, בהתאם לדרישות הפרט. הרשת תעה לדרישות  20של 

רשת הזיון תחובר אל ברגי הסלע בהתאם לדרישות התקן ופרטי   .ג

  התכית.

  במפרט הכללי. שהבטון המותז יעה לכל דרישות   .ד

החציבה. פח ברוטו של  עובי הבטון המותז ישתה בהתאם למצב פי  . ה

הבטון המותז ימדד עפ"י ההפרש בין מדידה של מורפולוגית פי 

  החציבה לפי ההתזה ומדידה של פי שכבת הגמר העליוה. 

לפי תחילת התזת הבטון יגיש הקבלן תכית עדות של המצב הקיים.   

המדידה תכלול חתכי מדרון מפורטים ותכית " תוחה" של חזית 
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( מרווח  םבייההמדרון, הכוללת מיקום החתכים, מרחק אופקי 

  .מ' ) ורומי ראש ותחתית כל חתך 5אופקי כדרש, אך שלא יעלה על 

ס"מ באם יידרשו , יותקו בהתאם  30רצועות יקוז אכיות ברוחב   .ו

לדרישות התכית בצמוד לסלע לפי ביצוע ההתזה הראשוה. 

הרצועות תהייה מדגם אקדריין או שווה ערך מאושר, עם צפוי בד 

  גיאוטכי לא ארוז בצד אחד.

  הדגם המוצע ע"י הקבלן יובא לאישור המתכן.  

עם הגה   4קוטר אופקי ב-בתחתית כל רצועת יקוז יותקן ציור תת  .ז

של כיס חצץ עטוף בד גיאוטכי לא ארוג בצידו הפימי. אורך הציור 

ס"מ מעבר לפי הבטון   10 ס"מ ויבטיח בליטה של  30 –לא יפחת מ 

  הסופיים. 

  -רשת הגה מפי דרדרת אבים וסלעים:  3.2.4

או  Maccaferriרשתות הגה מפי דרדרת אבים וסלעים כדוגמת   .א

Teccoים. , המחוברת למדרון באמצעות מערכת כבלי פלדה ועוג  

 X 80 100מ"מ. גודל עין  3.0הרשת תהיה מתיל פלדה מגלוון בעובי   .ב

  .Maccaferri) כדוגמת  Double  Twistedמ"מ, שזורה בשזירה כפולה (

  -הפרמטרים הטכיים של הרשת לא יפחתו מהדרישות הבאות:  

  .m  /KN  47 2  חוזק למתיחה   -  

  מ"מ   0.08 3.0  חוט עובי   -  

  "ר.גר/מ 275מיימום צפוי אבן ( גלוון)  משקל של   -  

מ'. לכל גליל  4.0או  2.0הרשתות יסופקו לאתר בגלילים ברוחב של   .ג

  תוצמד פתקית עם פרוט התוים הטכיים.

חיבור הרשת יעשה ישירות למערכת  כבלי פלדה המתוחים לאורך   ד.

כל מדרגה ימתחו ארבעה כבלים ולגובה פי המדרון החצוב. בחזית 

  -כדלקמן:

כבל אופקי בקצה העליון של כל מדרגה ( בחזית הברמה )   -

   3   5מ"מ מעוגן לסלע במרווחים אופקיים של כל    14בקוטר  

  מטר.

כבל אופקי בקצה התחתון של כל מדרגה ( בגב הברמה )   -

  3 5מ"מ מעוגן לסלע במרווחים אופקיים של כל  12בקוטר 

  מטר.

  מ"מ. 8כבל בייים אופקי ( באמצע חזית המדרגה ) בקוטר   -

כבל   –מטר    5מ"מ , במרווח אופקי של כל    10בכל אכי בקוטר    -

  מ"מ. 10בקוטר 

הכבלים ימתחו וידרכו באופן שיבטיח הצמדה של הרשת למדרון , 

 3קצה כל כבל יכופף מסביב לאוזן פלדה תקית וייתפס באמצעות 
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ם בהברגה ומאפשרים פתיחה ותחזוקה של חבקים תקיים העלי

  הרשת והכבלים.

-חיבור הרשת לכבלים יעשה באמצעות  טבעות " ספקס" מפלדת אל  . ה

, המותאמות mm  /g K 170 2חוזק מתיחה  בעלות  מ"מ   3חלד בעובי 

בעזרת טבעות יעשה במרווח שלא   למכשיר סגירה בלחץ אויר, חיבור 

  ס"מ. 25יעלה על 

  -בין רשתות:רוחב חפיפה   .ו

חפיפה אכית בין שוליים חיצויים של גלילי רשת סמוכים   -

ובתאי שהרשת לא חתוכה ובעלת תיל קצה עבה , ולא חתוך 

  בצמוד לא דרשת חפיפה.  –

חפיפה אופקית בין קטעי רשת לחיבור והמשך פריסה אכית   -

  ס"מ.  50 –לא פחות מ  –

ס"מ לפחות  סביב   50בקצה סיום , תקופל הרשת ברצועה ברוחב של   .ז

  כבל הקצה. 

במקרה שמתוכת פריסת רשת על מספר מדרגות עוקבות אכית ,   . ח

ביצוע להציע פריסת רשת גם עם גבי  הקבלן רשאי  משיקולי וחות 

  -הברמה האופקית בתאים הבאים:

לא תשולם כל תוספת בגין שטח הפריסה הוסף על גבי   -

    הברמות.

  ים והרשת ישארו ללא שיוי.כל פרטי חיבור ועיגון הכבל   -

עיגון הכבלים העליון והתחתון בחזית כל מדרגה יעשה באמצעות   .ט

עוגים שיוחדרו לקדח בסלע כולל דייס צמט באופן דומה למפורט 

מטר. יתכן שיוי  5לעיל. המרחק בין הברגים לא יעלה על  1בסעיף ב.

  ח.במרווח בין עוגים בהתאם לתאי השטח , ועפ"י החיית המפק

מ"מ. עומס השרות על עוגן לא יפחת  20 –קוטר מוט עוגן לא יפחת מ   .י

טון תכן ). אורך העיגון יקבע ע"י הקבלן בהתאם  4.5טון (  3.0 –מ 

  לתאי הסלע באתר ובלבד שהעוגן יתאים לקבלת העומס ה"ל. 

חיבור הכבלים לעוגן בקצה יכול להיעשות למשל  באחת מהשיטות   .יא

  -הבאות:

ס"מ, בעובי  X 20 20גולוות במידות כלליות פלטת פלדה מ  -

  מ"מ עולה כגד הברגה בקצה הבורג. 15 –שלא יפחת מ 

  חיבור לולאה בקצה העוגן.   -

  .Uכיפוף קצה העוגן בצורת האות   -

תוכית ההתקה המוצעת ע"י הקבלן תובא לאישור המתכן והפיקוח   .יב

  לפי תחילת הביצוע בשטח. 

ת את אספקת הרשת הכבלים העוגים  יחידת התשלום לרשת מגן כולל  .יג

  וסיכות החיבור ואת האמצעים והעבודה הדרשת להתקה. 
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יחידת המדידה היא מ"ר , מדוד לפי חזית מדרון טו מצופה ברשת (         

  ללא מדידה של כסוי ברמות , חפיפות, וכיו"ב ). 

 מקרופיילס –מפרט טכי מיוחד לביצוע כלוסאות קטי קוטר  3.3

  -כללי:  3.3.1

המבוצעים בשיטת   ,ס"מ  60   מפרט זה מתייחס לכלוסאות בקוטר של  .א

ההקשה  והסיבוב של ראש קדוח, כאשר הוצאת החומר עשית 

  באמצעות לחץ אויר.

 מ' .  25-30 –אורך הכלוסאות מגיע עד ל   .ב

עם ציוד מתאים  ע"י קבלן מוכר ומאושרהכלוסאות יבוצעו אך ורק   .ג

  . לעומקים הדרשים

  הקבלן יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי.

  הקבלן אחראי לשיטת קדיחה מתאימה.

ביצוע הקידוח לפי הדרישות, התאמות דרישות הפלדה לתקן, טיב 

 הבטון, היציקה וכו. 

 הקבלן יהל רישום מדוייק של מהלך ביצוע העבודה.   .ד

הרישום יכלול בכל כלוס וכלוס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע 

  וסלע, לא יאושר כלוס אם לא יוהל רישום מסודר.

  -הכה ודרישות מוקדמות:  3.3.2

 הכלוסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי.   .א

לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכי בשטח בו יבוצעו 

  הכלוסאות. 

בשטח העבודה קיים או מבוצע מילוי, יש לערוך מפת עבודות במידה ו  .ב

עפר עם התייחסות למפלס הקרקע הטבעי והסופי. תוי עובי המילוי  

  בכל כלוס יהיו בידי המבצע לפי תחילת העבודה. 

העומקים המיימלים הדרושים בהחיות הבסוס ובתכיות היסודות   .ג

י החמור ביותר, ימדדו מפי הקרקע או ממפלס תחתית הקורות לפ

  התוים יהיו בידי "המבצע" לפי תחילת העבודה. 

החיות הבסוס ותכית מפורטת וברורה יהיו ברשות הקבלן בעת   .ד

  הביצוע. 

במקרה של מפולות, על הקבלן למלא את הקדוח בבטון ולחדש את   . ה

 הקדיחה לאחר מספר ימים.

  -מערות:  .ו

לסתום בבטון ולקדוח מערות שיתגלו תוך כדי קידוח , על הקבלן 

  ימים.  3-4מחדש לאחר 

מערות שימצאו תוך כדי יציקה , על הקבלן להוציא מיד את הזיון , 

  למלא בטון ולקדוח מחדש. 

  מ' מתחת למערה.  4.0הכלוס יחדור לפחות 
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  -סטיות מותרות:  3.3.3

  "כלוס" שלא יעמוד בדרישות פרק זה יפסל.   .א

  בקוטר הכלוס.  10%תעלה על הסטיה המותרת מציר המתוכן לא   .ב

  .2%שיפוע מקסימלי של הכלוס לא יעלה על   .ג

  המפקח יוודא דרישות אלו לפי היציקה.   .ד

  -הזיון:  3.3.4

  . 739זיון הכלוס יהיה פלדה מצולעת מתאים לת"י   א.

"כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם   ב.

  הבסוס.יצויין במפורש אחרת בהחיות 

מטר העליויים של "הכלוס"  5 -ס"מ ב 10החישוק יהיה בפסיעה של    ג.

  הזיון. ס"מ ביתרת כלוב  15 -ו

  .לפחות ס"מ 7ס"מ יהיה  60כסוי הזיון בכלוסאות בקוטר   ד.

מוטות הזיון ימשכו ויעלו מעל פי הקידוח ויחדרו לקורה שמעליהם,   ה. 

  כדרש בתוכיות.

  -הבטון והיציקה:  3.3.5

  ס"מ. 2אגרט מקסימלי בקוטר  40 -הבטון יהיה ב   .א

דרוג האגרטים בבטון יתאים "לבטון  6" -שקיעת הקווס הדרושה   

  משאבה". 

הבטון יצופף בקידוח בעזרת מרטט (ויברטור) מחט, שיופעל מתחתית   ב.

  כלפי מעלה. 

לפי היציקה יש לקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שיווצרו    ג.

  הקידוח. כתוצאה מ

  היציקה באמצעות משפך יציקה מאושר.   ד.

  במידה ויתגלו מים בקידוח תקבע היציקה ע"י המהדס.  ה. 

במידת הצורך תבוצע היציקה באמצעות משאבה כשהבטון זורם 

  מתחתית הקידוח כלפי מעלה. 
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  החיות לאיכות הסביבה  -  15ספח 

  הוראות כלליות .1

  בפועל טרם קבלת אישור המחלקה לאיכות הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות בשטח

 הסביבה. 

  .ייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישיםיה באתר הבציוד ב  

  ית ו/או לחלופין ישתמשו בשירותיםשרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירו

  כימיים. 

   יעת מטרדיםדרשים למקוט בכל האמצעים הופגיעה  על הקבלן המבצע את העבודה ל

  בסביבה.

 .יהוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב הביש למ  

  יה (באם הוא ציבורי ו/אוו ושלמותו של השטח הגובל באתר הביקיו יש לשמור על

  פרטי). 

  עם גילויו של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי תופסק מידיית פעילות החפירה

  העבודה באתר ידווח מיידית לעירייה ולרשויות.באזור ומהל 

 .ים ללא היתר מתאים מהרשות המקומית ו/או משרד החקלאותאין לעקור עצים מוג 

 

  שעות עבודה .2

  יון בהםיסות לחהעבודות יבוצעו במשך כל שעות היממה בתת הקרקע, למעט הכ

 . 19:00-ל 7:00תתבצע העבודה בשעות העבודה הרגילות בין 

  תהיה יציאת כלים מחוץ לתת הקרקע בשעות הלילה יידרש אישור משטרה על כך.אם  

  

  מיעת מטרדי רעש וזעזועים .3

 :קריטריוים  .א

  המלצות המשרד להגת הסביבה    

המשרד להגת הסביבה ממליץ לקבוע, כי רעש שמפלסו עולה על מפלסי הרעש המרביים     

 dBA  ,1 20, בתוספת  1990  -  סביר) התש"ןשקבעו בתקות למיעת מפגעים (רעש בלתי  

לחלון הפוה לאתר הבייה, יחשב כרעש בלתי סביר מאתר בייה (מכתב של  מחוץמ' 

) בעיין רעש 7.4.02ד"ר סטליאן גלברג, ראש האגף למיעת רעש וקריה (מתאריך 

  מאתרי בייה).
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לאזור הסמוך לאתר   לדוגמא: ע"פ המלצה זו, באזור מעורב (מגורים ומסחר), הרלווטי    

לרעש  dBA 80העבודות, (מבה ג' בתקות), מפלס הרעש המרבי בשעות היום היו 

  שעות.  9 -3המשך בין 

  1992 תקות למיעת מפגעים (מיעת רעש)    

 7:00 -ל 19:00בין השעות  בתקות, ציוד הבייה לא יופעל באזור מגורים, 5ע"פ סעיף     

  למחרת יום המוחה.  7:00 -בערבי ימי מוחה ל  17:00למחרת, ובין השעות 

בתקות, האיסורים על גרימת רעש באזור מגורים, חלים גם מחוץ לאזור  15ע"פ סעיף     

  מגדורים, אם אותו רעש גורם להפרעה או מטרד באזור מגורים.

  1979 תקות למיעת מפגעים (רעש מציוד בייה)    

ויקט, לעמוד בדרישות התקות למיעת מפגעים (רעש על על הציוד המכאי שיופעל בפר    

, בתאי dBA 80מ', מפלס הרעש לא יעלה על  15. דהיו, במרחק של 1979מציוד בייה) 

  המדידה המוגדרים בתקות.

  ע"פ התוספת הראשוה בתקות, התקות חלות על כל הציוד שיופעל באתר.    

 אמצעים אקוסטים  .ב

   ות גדר איסכורית וגדר אקוסטית טרם תחילת העבודות תוצבבשטח ההתארג

 במיקום המסומן בבקשה להיתר.

   מוכות, ישובע מהעבודות, בפרט לקומות הת להפחית את הרעש העל מ

 מ' מעל מפלס הקרקע מדרום לפורטל המזרחי.  3להקים גדר אקוסטית בגובה 

 י לוחות פח בעובידוויץ" המורכבת משסטרוקציית "ס1.5  הגדר תהיה מקו   - 

צמר סלעים  -מ''מ לפחות של חומר בולע רעש, למשל  50מ''מ. בין הלוחות  2

ק''ג/מ''ק, עמיד בפי תאי חוץ. הצד הפימי, לכיוון מקור   80  -במשקל סגולי כ

עם תומכים גד שקיעת החומר ועם פרופילי פלדה    25%  -הרעש, יהיה מחורר כ

 לחיזוק.  

   יסהויציאה של כלי רכב, בצדים של אזורי העבודה  יש להתקין את השערים לכ

שאים פוים למבים רגישים לרעש. באזור המזרחי בפרט יש להימע משער 

  בצד הדרומי של האזור הסמוך למבי המגורים ברח' היכל המשפט. 

  קוטות בשעות הלילה יש לת להפעיל את מפוחי האוורור באתר ההתארגעל מ

קול, מעטפת אקוסטי וכו') שיפחיתו את הרעש באמצעים (כגון התקת משתיק  

. כמו כן, יש להפחית את הרעש ממדחס האוויר בשיעור  dBA  20  -בשיעור של כ

 (להתקין מעטפת אקוסטית). dBA 15 -של כ

  החיות לבדיקת רעש לפי תחילת העבודות  .ג

  .הקבלן יעסיק יועץ אקוסטי  
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 שמתאר את  טרם תחילת העבודות המרעישות, הקבלן יערך מסמך אקוסטי

שיטת העבודה שלו, את המכוות שעומד להשתמש בהן, את מפלסי הרעש 

שלהן, את מפלסי הרעש הצפויים במבים הסמוכים את המיגון שהוא עומד 

להשתמש ואת מחויבותו לעמוד בקריטריוים שקבעו. המסמך יועבר למחלקה 

  לאיכות הסביבה בעירית ירושלים, לאישור.

 יין את הרעש מהציוד, הקבלן יבצע מדידות באזור במידת הצורך, כדי לאפ

 בהמשך. b.3העבודות, טרם תחילת העבודות השוטפות, כמפורט בסעיף 

  החיות לבדיקת רעש ורעידות אחרי תחילת העבודות  .ד

במידה וקיים חשש לחריגות מהקריטריוים לרעש או לרעידות בשלב הביצוע, על הקבלן     

  יהיה לבצע מדידות בשטח.

  להלן והל מוצע לביצוע המדידות:    

  כללי

  מדידת מפלסי הרעש/הרעידות הקיימים בפועל בעת ביצוע העבודות.  מטרת המדידות:

מדידות הרעש/הרעידות יבוצעו לפי הצורך, בקודות זמן שבהן מפלסי   המדידות: מועד ביצוע

יקבע מראש. הרעש/הרעידות החזויים צפויים להתקרב לקריטריון. מועד ביצוע המדידות י

תישלח הודעה על מועד ביצוע המדידות לגורמי הפיקוח הרלווטיים, לפחות שבוע לפי מועד 

  הביצוע. 

במהלך ביצוע המדידות, תיתן אפשרות לשיוים בוהלים המפורטים  שיטת ביצוע המדידות:

הקבלן ו/או ציג המחלקה לאיכות  לעיל, בהתאם לשיקול הדעת של היועץ האקוסטי של

  יבה בעירית ירושלים. הסב

ימים ממועד ביצוע המדידות,   7דו"ח המסכם את תוצאות המדידות יוכן בתוך    דו"ח המסכם:

  ויישלח לגורמי הפיקוח הרלווטיים. 

  רעש

הכלים יופעלו בהתאם למשטר ההפעלה השוטפת, הכולל כל האמצעים  הפעלת הכלים:

  האקוסטיים הדרשים.  

המדידות יבוצעו במבים מייצגים, שייבחרו מראש ע"י ציגי הקבלן,  מיקום ביצוע המדידות:

מ' מחזית המבה כאשר  1המחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים. המדידות יבוצעו 

  שבון את הגברת הרעש כתוצאה מחזית הביין. קביעת מפלס הרעש תביא בח

דקות לפחות בהתאם למשטר ההפעלה של הכלי.    10כל מדידה יימשך    שיטת ביצוע המדידות:

. לפי הפעלת הכלי, ימדדו מפלסי רעש הרקע בסביבה. dBAמפלסי הרעש יימדדו ביחידות 

סיר את תרומות רעש במידת הצורך, יתוקו מפלסי הרעש שיימדדו בעת הפעלת הכלי, כדי להח

  הרקע. 
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  רעידות

הכלים יופעלו בהתאם למצב הצפוי לגרום למפלסי רעידות מירביים, הכולל  הפעלת הכלים:

    כל האמצעים הדרשים.

בכל אתר, המדידות יבוצעו במבים מייצגים, שייבחרו מראש ע"י  מיקום ביצוע המדידות:

ציגי הקבלן, המחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים. המדידות יבוצעו בתוך המבה,  

במרכז החדר בקומה ראשוה. במקרים בהם לא יתן לבצע מדידות בתוך המבה, יבוצעו  

יבוצע חישוב כדי להעריך את מפלס מדידות בקרקע בסמוך למבים ו/או ביסודות המבה ו

  הרעידות בתוך המבה, במרכז החדר בקומה הראשוה.

דקות לפחות. מפלסי הרעידות יימדדו ביחידות   15 -כל מדידה תימשך  שיטת ביצוע המדידות:

  מ"מ/שייה.  

במידה ומפלס הרעידות (האכי) יעלו על הקריטריוים המפורטים לעיל, המצב ייבחן   יישום:

הות את מקור הרעידות ולקוט באמצעים כדי להפחית את הרעידות. לפי המשך  כדי לז

  העבודות יש לקוט באמצעים כדי להפחית את הרעידות.

  

 פיצוצים .4

  י המחלקה לאיכות הסביבה דוחטרם תחילת ביצוע הפיצוצים על הקבלן הציג בפ

 . 1990אקוסטי להוכחת עמידה בתקות למיעת מפגעים ( רעש בלתי סביר ) 

  ים יבוצעו בשעות היום בלבד מהזריחה ועדהפיצוצים (לכריית/חציבת הקרקע) המתוכ

  השקיעה. 

  הי מגורים הייה (בתחום   5מהירות הזעזוע המירבית המותרת במבמ"מ/ש

 הרץ).  10 -התדירויות המוך מ

  

  מיעת מפגעי אבק .5

 למיעת פיזור אבק לסביבה.מ' מסביב לפירים  3יוקמו גדרות מאיסכורית בגובה   .א

מתוכת עבודה של מיקרופיילר בעת העבודות על  - עבודות הקידוח של המיקרופיילר  .ב

  הפורטלים. יש לקוט באמצעים הבאים: 

  .יעת אבקכל בור קידוח יורטב ויכוסה בחומר קשיח למ  

  תוקם גדר איסכורית אטומה (או לחילופין גדר אקוסטית) לרבות בחיבור עם

  מ' מסביב למקדח. 4הקרקע בגובה מיימלי של 

משאיות שיוצאות מהאתר וושאות פסולת ביין, עודפי עפר או כל  - תועות משאיות  .ג

 חומר אחר הגורם לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה, יהיו מכוסות. 
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ביצוע העבודות ייקטו כל האמצעים לצמצום פליטת אבק בדרכי במהלך  - דרכי גישה  .ד

  הגישה, כדלהלן:

  ,וע/להפחית באופן שוטף מטרדי אבק מדרכי הגישההקבלן המבצע אחראי למ

מהמתקים ומהפעילות באתרי העבודה, בעיקר באזורים הסמוכים לשימושים  

חקלאות וערכי רגישים כגון: מבי מגורים, מבי ציבור, מבים רגישים, שטחי 

  טבע המשמשים תדיר מעבר כלי רכב.

 .תוסף שכבת חצץ או אספלט גרוס  

  ועת כלי רכב וצמ"ה לדרכים קיימות שאושרו לכך בלבד. הדרכיםתוגבל ת

  ישולטו ויותמררו באופן ברור.

  סיעה בדרכי עפר תוגבל לקמ"ש לכל היותר באמצעות הצבת  30מהירות ה

  תמרורים ותדרוך ההגים. 

 ועו כלי העבודה  כל דרכי הגישה הבלתי סלולות בתחום שטח העבודות עליהן י

  יורטבו פעמיים ביום לפחות בעוה היבשה ע"י מיכלית מים. 

  יתן, ועם התקדמות העבודות, ירובדו דרכי הגישה במצעים מהודקיםככל ה

  ו/או אספלט מקורצף למיעת אבק.

מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במיקום מוגן ערמות עפר וחומרי גלם בעלי    -  ערמות עפר  . ה

 מרוח ויכוסו ו/או יורטבו, למיעת היוצרות אבק.

   - שטחי ההתארגות  .ו

 .ות באספלט גרוסציפוי כל שטח ההתאג 

 ועת משאיות לקמ"ש.   20 -הגבלת מהירות ת  

 ים, דלקים או  פיזור תקופתישל חומר מייצב מתאים (אין להשתמש בשמ

 הפיזור תקבע על פי עומס התועה וסוג הקרקע.מלחים). תדירות 

  ות האומהיתן מדיירי משכיש למקם שימושים רועשים במרוחק ככל ה

  (בחלקו הצפוי של שטח ההתארגות).

  עודפי עפר/פסולת ביין

  .ו לאתר מאושר בסביבת ירושליםיין יפועודפי העפר ופסולת הב  

  וי למחלקה לאיכות סביבה יומצא אישור קליטת עודפייין באתר הפיעפר/פסולת ב

  בעיריית ירושלים. 

  תםיין ועודפי העפר לרבות הובלתם, מחזורם והטמוגעות לפסולת הבכל העבודות ה

,  1996  -  ב' בצו רישוי עסקים  5.1יבוצעו ע"י עסקים בעלי רשיון עסק מתאים על פי סעיף  

  ין.עבודתם תותר רק לאחר הצגת רשיון עסק כד

  .ייהה כל פסולת ושרידים מפעולות הבייה תפובתום עבודות הב  
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  מיעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן .6

  פח המאצרה יהיה110% .פח המכל הגדול שבתוכולפחות מ  

 .י חלחול שמן ודלקהמאצרה תהיה עמידה בפ  

 .קודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוףב  

  יקוז מי גשם בלבד. המגוף יישאר במצבורמלי סגור ויפתח ל  

   שעות מרגע גילויו; בעל    24במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על

ההיתר יפעל מיידית לספיגת החומר ויקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה 

 אל מחוץ למאצרה. 

 

  שיויים המבוקשים ע"י הקבלן .7

  איםויים בתומקת למח' לאיכות שיהמפורטים לעיל יותרו בכפוף להגשת בקשה מ

  הסביבה בעיריית ירושלים. 
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  BIMמודל  -  16ספח 

  בפרויקט BIM - מפרט ודרישות ל

 יעדי העל של התכית .1

ההבה ועל אופן קבלת החלטות בושאים  המודל יהווה עזר ויזואלי הדסי שיקל על . 1.1

 שיעלו תוך כדי הביצוע

יכיל ייצוג דיגיטלי ברמת פירוט אותה של כל המערכות המבה: מיזוג המודל  . 1.1.1

תקשורת, בקרה, מ"מ, גילוי וכיבוי אש ועשן,   תאורה, חשמל, איוורור, אוויר,

איסטלציה ותליות, אלמטי שלד בטיחות, אבטחה וביטחון, שילוט, מעליות, 

תכון (תאום אלמטי הגמר, ריהוט, פיתוח שטח ועוד לצורך אבטחת תאימות ה

 סופר פוזיציה) /מערכות

תכיות תאום מערכות, חתכים, פריסות תכיות  מן המודל יתן יהיה להכין . 1.1.2

העמדת ציוד מפורטות ומבטי איזומטריה לטובת קבלת אישורים מהמזמין 

 )Shop drawingsטרם ביצוע התקה בפועל ( 

גרפית כך ייחוס גאוגרפי: האלמטים והמודלים המשיים יהיו מיוחסים גאו . 1.1.3

שיתן יהיה לקבל לגבי כל אובייקט את מיקומו במרחב עפ"י רשת ישראל 

 החדשה. 

הקשר סביבתי: הסביבה הקרובה למודל תהיה גם מיוצגת ברמה טובה לצורך  . 1.1.4

 הבת הממשקים בין המבים והתשתיות. 

המודל יאפשר לבחון, למדוד ולוודא שיתן בקלות לבצע פעולות אחזקה למתקן  . 1.1.5

 קת מערכות).(גישה לתחזו

) עבור כלל בעלי העיין Real Timeהמודל ישמש ככלי המחשה איטראקטיבי ( . 1.1.6

 בפרויקט

 תיק עדות דיגיטלי חי של המתקן . 1.2

המודל יהווה תיק מתקן דיגיטלי ויכיל את המידע התיעודי על המבה   . 1.2.1

על פי שיטת המספור ומפרט   - לרבות האלמטים האחזקתיים

המופיע   מפרט לשיטת מספור אחידהובפרט על פי ה התחזוקה

 מפרט ותאים למתן שרותי תחזוקה.   – 18ביספח 

לכל אלמט אחזקתי יהיה מספר זהות חד חד ערכי במודל אשר יהווה מפתח   . 1.2.2

מפרט לשיטת וזאת (בין היתר) על פי ה  לממשק מול תוכת יהול ואחזקת מבה

  תאים למתן שרותי תחזוקה.מפרט ו – 18המופיע ביספח  מספור אחידה 

 של הקבלן ותפקידיו BIM - צוות יהול תכית ה .2

 כללי:  . 2.1

הקבלן יעסיק חברה המתמחה במתן שירותי מידול ותאום מערכות, בעלת   . 2.1.1

, את האחריות תוך כדי ביצועותאום מערכות  BIMיסיון מוכח במידול 
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אשר יהווה תשתית וממשק לתהליכי תאום  BIMהכוללת להל ולפתח מודל 

 מערכות מפורט, תאום פתחים ותאום אביזרי קצה בפרויקט.

של הפרויקט מתוך תכיות היועצים ע"פ  BIMעל החברה יוטל להקים מודל  .2.1.2

 ימים קלדרים.  80מפרט זה. המודל יוקם תוך פרק זמן קצר שלא יעלה על  

חברה תספק שירותים לקבלן במהלך הביצוע מבה צוות יהול המודל יהיה ה .2.1.3

 כדלקמן:

 

  

 הגדרות תפקיד: .2.2

 (מהל מודל) BIMמתאם ביצוע ומערכות בשיטות  .2.2.1

  דרישות לתפקיד:      

שים סיון לפחות בתאום תכון או ביצוע של  3אדריכל בעל /הכשרה: מהדס      

  מש"ח.  50פרויקטים מורכבים בהיקף כולל של מעל 

ימים בשבוע, וכחות מוגברת  3משרה מלאה. וכחות קבועה בשטח לפחות       

  באתר בחודשים הראשוים לביצוע. 

  על מהל המודל מוטלת אחריות לושאים הבאים במסגרת התהליך:      

  עדכון ותחזוקת מודלBIM  .ן ולפי תאומי ביצועויי תכלפי שי  

 יות עבודהחתכים, פריסות ומבטי מפורטות כולל  הפקת תכ

  איזומטריה לתאום מערכות עבור צוות הקבלן מתוך המודל 

 ושאי סטאטוס ביצוע, /בקרהים למודל בתו תהזRFI הגשות ,

  ).Material submittalsחומרים לאישור (
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 .הלים הכשרת צוות, תמיכה בצוות, והטמעת 

 ) גשויותבדיקת התClash Detection .ןופיתרו ( 

  יהול .המודל מרגע התחלת הביצוע על ידי הקבלן  

  ים, מידע ודפי מוצר לתיק המתקן הדיגיטלי (כחלקתו תבקרה על הז

  .)Material Submittals -מוהל הגשת חומרים לאישור 

 ) גשויות שוטפתבדיקת התClash Detection ילמודל לאחר עדכו (

 ביצוע. 

 יתן להציגדו"ח בעיות פתוחות  תיעוד בעיות ביצוע גבי המודל כך ש

  על ידי צביעת אלמטים במודל. 

   עדכון שוטף של התקדמות הביצוע על גבי המודל בין היתר לצורך

  דיווח על התקדמות למזמין.

 עוזר למהל המודל בתכון . 2.2.2

  דרישות לתפקיד:

  .BIMמהדס זוטר בעל ידע וסיון בתפעול תוכות /שים סיון 3הדסאי בעל       

ימים בשבוע, וכחות מוגברת  3משרה מלאה. וכחות קבועה בשטח לפחות       

  באתר בחודשים הראשוים לביצוע. 

  עוזרים למהל המודל בכל המטלות לעיל /עוזר      

 דרישות סף, רמות פירוט וקווי יסוד .3

 BIM forum“רמות הפירוט של האלמטים השוים במודל יקבעו על פי החיית מסמך  . 3.1

Level of development specification 2015” טים במודל בכלרמות הפירוט של האלמ .

 שלב הגשה תכוי ושלב המסירה יהיו כדלקמן:

תאום מערכות טרום   שלב

  ביצוע

  עדות/מסירה

LOD  300  400  

 מודלים:חלוקת  . 3.2

של המתקן יהיה מחולק למודלים משיים על מת לשמור על מבה  BIM - מודל ה  

הראשי כאשר אמות     -  BIMתוים יעיל. אסטרטגית החלוקה תיקבע ע"י מהל תכית ה

  המידה המרכזיות שעל פי הן יוחלט אופן החלוקה הן: 

 יםחלוקה והפרדה בין מב 

  בתשתיות ומודל פיתוח חלוקה והפרדה בין אזורים  

 כיות, קליפה וקומותהפרדה בין גרעין שלד, גרעין מערכות א  
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 חיזוי גודל הקבצים והתאמה ליכולת החומרה  

 וחות שימושחיזוי צרכים עתידיים ו 

 הפרדת מערכות  

  BIMתכית החלוקה ותרשים זיקות בין המודלים יפורטו בתכית למימוש     

ה לתתי מודלים דיסיפליריים לכל מבה ואת דוגמא לתרשים חלוקה המציג הפרד    

את  גההתממשקות עם מודל אתר ותשתיות ומודל לחישוב כמויות. התרשים גם מצי

 סוג התכה המשמשת לביית המודל:

  

 

 יקיון מודלים .3.3

מתקן בהתאם לתרשים /המודלים יכילו אך ורק תוים רלווטים השייכים למבה    

  התוים במודל יהיו חד חד ערכיים על מת למוע כפילות וסתירות.חלוקת המודלים. 

  האחריות לבקרה על קיון המודלים תהיה של מהל המודל.     

 התאמת תכה לייעוד .3.4

תכת המידול תיבחר בקפידה לכל תת מודל בהתאם לייעוד המודל, דרישות התכית ה     

- BIM .הסיון מצטבר בשימוש בתכ ,  

 Autodeskלמודל תשתיות והדסה אזרחית יעשה שימוש בתכה יעודית כגוןלדוגמא     

civil 3D  אוAutodesk infraworks  ולאAutodesk Revit.  
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 הגדרת חומרים . 3.5

. BIM - יעשה שימוש בספריית חומרים אחידה לפרויקט שתוהל ע"י מהל תכית ה    

 על פי סוג החומרזאת במטרה ליצור אחידות מראה ויכולת יתוח תוים אמין 

 תוים תיעודיים של המבה . 3.6

על מת שהמודל יוכל להוות תיק מתקן דיגיטלי ומקושר לתכת יהול האחזקה של     

  המבה יש לדאוג להזת התוים הרלווטים לכל אלמט.

את התוים מומלץ להזין כחלק מהליך התכון או אישור החומרים לפי הזמתם     

)Material Submittals .(  

 LOD) שיש לדאוג להזתם עד לשלב מסירת המודל (paramtersלהלן רשימת של תוים (     

  ). רשימה זו היה דרישת חובה והמימוש באחריות מהל המודל. 400

  

  גרות ומסגרות אומן

  תוים להזה   האלמט

 חומר המשקוף   דלתות

 גמר משקוף 

 ףחומר הכ 

 ףגמר כ 

 סוג צירים 

  ידיתסוג 

 עולסוג מ 

 מספר אחזקתי  

ריהוט 

  קבוע

  חומר עיקרי 

 גמר עיקרי 

 מספר אחזקתי  

  

  חדרים

  תוים להזה   האלמט

 שם החדר    חדרים 

 מספר החדר 

 מחלקה /יעוד 

 מספר אחזקתי  
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  איסטלציה

  תוים להזה   האלמט

 יצרן    קבועות סיטריות

 דגם  

  חומר/סוג ציור   צרת

 שם המערכת    סוג מערכת

 תיאור המערכת 

 קישור לסכמה  

 יצרן    אביזרי צרת

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 מספר אחזקתי  

 יצרן    ציוד אלקטרומכי/משאבות

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 מספר אחזקתי  

  

  חשמל

  תוים להזה   האלמט

 שם הלוח    לוחות בקרה / לוחות חשמל

 קישור לסכמה 

 מספר אחזקתי  

  

 יצרן    קודות קצה/אביזרי חשמל 

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 המספר אחזקתימקור הז  

 יצרן    גופי תאורה

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 מספר אחזקתי  
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  מתקי דלק

  תוים להזה   האלמט

 יצרן    אביזרי צרת

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 מספר אחזקתי  

  ציוד אלקטרומכי

  

  יצרן 

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 אחזקתי   מספר 

  חומר/סוג ציור   צרת 

  

  תקשורת, מערכות בקרת מבה, מערכות ביטחון, מערכת גילוי אש

  תוים להזה   האלמט

 שם הלוח    לוחות בקרה / לוחות פיקוד

 קישור לסכמה 

 סוג המערכת 

 מספר אחזקתי  

 יצרן    אביזר קצה/קודות קצה/אביזרי תקשורת

 דגם 

 קישור לדף מוצר 

 המקור הז 

 אחזקתי   מספר 

 הלוח שם    לוחות בקרה / לוחות פיקוד

 קישור לסכמה 

 סוג המערכת 

 מספר אחזקתי  
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 BIM - תוצרים ודוחות דרשים להצגה מתוך מודל ה .4

  על המודל לאפשר קבלה של התוצרים הבאים אשר ישמשו במהלך סקרי התכון:  

 סיור וירטואלי: . 4.1

במודל אחוד ורציף במתחם הקמפוס כאשר רמת הויזואליזציה גבוהה, אמיה ומשקפת     

  המציאות.את 

הסיור יוכל להתקיים באופן רציף ללא הפרעה, תתאפשר כיסה למבים, יציאה ושיטוט     

 ברחבי המתקן.

רמת הפירוט תהיה כזו שיתן להבחין בפריטים ולתח ולהבין את אופן התפעול של     

 המתקן. 

  , BIMדוגמאות מתוך סיור וירטואלי במודל 

  

 BIM -תאום מערכות מלא באמצעות מודל ה  . 4.2

  ) גשויותדוחות התClash detection(  

  מ"יות תאום מערכות בקת כל המערכות. סימון  1:50תכבציון גובה התק

  ופירוט אופן ביצוע חציות 

 :יות פתחיםתכ  

  פתחים ברצפות, פתחים בקירות בטון וקירות בייה

  לתחזוקה  פתחים באלמטי גבס למעבר מערכות וגישה

חתכים, פריסות ומבטי איזומטריה משלימים בצירוף מידות, מפלסים 

 דו"ח סטאטוס ביצוע ויזואלי  והסברים

 תיק מתקן דיגיטלי  . 4.3

  בשלב התכון: 

  אישור מוצרים וחומרים:

  מודל עדות וקישור בין אוביקטים לדפי המוצר המאושרים

  .אלמטים אחזקתיים
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  עיקרי שיטת הביצוע  -  17ספח 

(Preliminary Construction Method Statement) 

  מבוא:  . א

 Preliminary Construction Method)עיקרי שיטת הביצוע מתוארת להלן בתמצית  .1

statement)  קבע במכרז, באיכותים שערך כתמיכה להשלמת הפרויקט בלוח הזמ

 הדרשת תוך שמירה על בטיחות העובדים ויתר תאי המכרז.

הפרויקט מורכב מבחית ביצוע החיון בעומק רב בשי אולמות צרים וארוכים באופן  .2

 יחסי. 

הפרויקט מסמך מסמך זה היו תמציתי, על הקבלן הזוכה להכין ולהגיש לאישור מהל   .3

משלים לכל הליכי הביצוע לעבודות הדסה אזרחית בצירוף רטיב עד להשלמה ומסירת 

העבודות. המסמך המפורט יוגש לאישור מהל הפרויקט ויאושר רק לאחר הטמעת 

 התיקוים והפירוט הוסף ככל שמהל הפרויקט ידרוש.

 ם הבאים:הפירוט שיוגש על ידי הקבלן הזוכה יכלול לפחות את התוי .4

 התארגות: . 4.1

 תכית אוורור. . 4.1.1

 תכית איכות ובטיחות.  . 4.1.2

 דרכי גישה ומילוט עובדים.  . 4.1.3

 דרכי גישה של ציוד.  . 4.1.4

 תכית הבקרה של פעילויות באתר. . 4.1.5

 וביוב.  , מיםמקורות חשמל, אספקת מים וסילוק יקוז . 4.1.6

 שלבי הביצוע: . 4.2

 רשימת הפעילויות כולל כמויות עבודה.  . 4.2.1

 הטכולוגיים.חסמים וקשרים  . 4.2.2

 אילוצי ביצוע וקצב ההתקדמות שמכתיבים כמויות המשאבים.  . 4.2.3

 חישוב משכי הביצוע בהתאם לקצבי הביצוע וכמויות העבודה.  . 4.2.4

 איתור משאבים קריטיים המכתיבים את השרשרת הקריטית. . 4.2.5

 דרכי הגישה ותצורת האתר מוכתבות על ידי התקדמות העבודות.  . 4.2.6

הובלה והרכבת אלמטים תכון, אישור, ביצוע עבודות ייצור,  . 4.2.7

 טרומיים.

 תכון וביצוע עבודות הבטון יצוק באתר. . 4.2.8

 חישוב משאבי כ"א. . 4.2.9

 עודי שיתוכן לצורך הפרויקט בלבד.יכולל ציוד י  -רשימות ציוד עיקרי   . 4.2.10

 , תקציב. קצב, איכות -מערכת בקרת הביה  . 4.2.11

ביצוע הפרויקט היו ברמת סיכון בטיחותית גבוהה וכל פעילות, ציוד,   .5

 לוגיסטיקה ארגון ושליטה יתוכו באופן שבטיחות העובדים לא תפגע. 
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המסמך מאפשר לקבלן להבין את מורכבות הפרויקט ופעילויות הביצוע   .6

  בשלבים שוים.

 

  תיאור הפרויקט:  .ב

 כולל קשת עליוה יצוקה )CAVERN( אולמות כרויים 2הקמת חיון תת קרקעי בתוך  .1

שכבת הקיימים עם    של האולמות  חיפוי הקירותהמשמשים גם כ  ויציקת קירות ושאים

 הכרייה). על ידי קבלן  שבוצעו בטון מותזת כולל זיון (העבודות

כולל פורטלים במוצאים  ,מתחת לשדרות שז"ר בירושלים האולמות כרויים 2  1.1

 המזרחי והמערבי.

מאזורים מאוכלסים יתן לתכן פעילויות הובלה  עקב מיקום הפורטל והריחוק    1.2    

  ופריקה בשעות הלילה. 

מודגש כי העבודה בהתאם לשלביות הביצוע גם תחת תקרות הפורטלים     1.3    

  המזרחי והמערבי (מעטפת הפורטלים) המתחברים לאולמות הכרייה.

 

יקת הקמת שלד חיון שז"ר בירושלים הוא פרויקט רב שלבי שבו משולבות עבודות יצ .2

בטון עם הרכבת אלמטים טרומיים. הפרויקט חויב להתבצע בזמן הקצר ביותר עקב 

י, ודרישות רשויות  ההיבטים של כדאיות כלכלית, הגון אורבלשימוש אזרחית, תכ

 . , מוקדם ככל האפשרחיון צמוד עםתחת הרכבת  של

 הפרויקט יבוצע בשי שלבים: .3

  גישה מערבית עד רצפת החפירה של חלל החיון. כיסה דרך מהרת  -בשלב ראשון     

 לרבות הפורטל שלד הקמת השלמת לאחר המזרחי הפורטל דרך כיסה -בשלב שי     

  שיבוצע במסגרת מכרז זה. הפורטל רצפת תחת המערכות מבה
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  תכית כללית .4

 

  

  חתך לאורך: .5
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  :(הדמייה מצב סופי) המערבי לפורטל כיסה .6

  

  

  

  האתר:ארגון   . ג

  האומה  ביי של המערביים הקצוות מול  ועד במזרח ורדאו מצומת החל ממוקם הפרויקט  

 . המערבי בצד(תחת "האומה")   החדשה הרכבת ותחת

 .והמזמין המפקח ידי על שיוגדר בתחום ימוקמו המשרדים  . 1  

 .לאתר מחוץ ימוקמו מסגריה, מחסן  . 2  

 .הפעילות אזור לפי קודות' במס מספקת בכמות שירותים  . 3  

 המזרחי הפורטל באזור ימוקם לעבודה זמי לחיבור "י חח חשמל  לוח  כולל גרטורים  . 4  

 . לעבודה שימסר

 יתוכו')  וכו  טרומיים  אלמטים,  ברזל(בטון,    האספקה  עיקר  מתבצעת  בו"חצר"  ה  אזור  . 5  

), עצמאי  באופן  אולם(לכל    המווריילים  באמצעות  ישירות  תעשה  המשאיות  שפריקת  כך

 הצבת, בטון), גרר(סוס +  גרר משאיות של מהירה ופריקה כיסה תתאפשר"חצר" ב

  .הדרשות הלוגיסטיקה פעילות ויתר), אולם לכל 2( הסטטיות המשאבות

  

  מהלך ביצוע העבודות:  . ד 

 הקמת לרבות העבודות לביצוע בהתארגות הקבלן יתחיל עבודה התחלת צו תקבל עם .1

 אלמטים הזמת, מופים מערכות תכון, דרשים אישורים קבלת, אתר משרדי

 .ועוד  טרומיים

 הכרייה   אולמות  שלחציבה  /החפירה  עבודות  בסיום  מתחילה  באולמות  הפיזית  העבודה .2

(כלומר הפורטלים   הפורטלים מסירת ולפיהמותז  הבטון חיפוי שכבות כולל(מהרות) 

 .  )המזרחי והמערבי לא יהיה זמיים לביצוע העבודות מאחר ויהיו בהקמה

ששמשה לביצוע  דרך מהרת הגישה המערבית הראשון היאהגישה לעבודה בשלב  .3

 למפלס רצפת החיון. עד   השמגיע עבודות הכרייה

הקיים של הקבלן דרש לתכן את ביצוע העבודה והכלים בשימוש בהתאם למצב  .4

משאבות בטון מהרת הגישה הזמית אשר תהיה גישה לביצוע העבודות, בין היתר
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. על  , לוח"דים וכו'.ברזל זיון, תביות (כולל תביות לקירות) מערבלי בטון, סטטיות,

הקבלן לשקול הכסת הבטון באמצעות משאבות סטטיות מהכביש כדי להימע 

 ערבית. ה הממהכסת מערבלי בטון לתוך מהרת הגיש

באולם הצפוי והדרומי  במקבילשלבי העבודה והפעילויות המתוארות להלן תתבצעה  .5

 של החיון. 

יתוח שיטת הביצוע על ידי הקבלן תיתן ביטוי למרכיבים הבאים וזאת בהתאם  .6

 ללוחות הזמים:

התארגות ותחילת שרשרת האספקה לרצפת החפורה של החיון (בטון, ברזל   6.1    

  זיון, מופים יידים, ציוד, חומרים שוים). 

  הרכבת משאבות סטטיות.  6.2    

  פיזור ברזל ורשתות זיון ליציקת הביסוס והרצפה.   6.3    

  הרכבת צרת גמישה ליציקת הביסוס והרצפה.   6.4    

  יציקת הביסוס והרצפה של החיון.   6.5    

  תמיכת רגל.הורדת תביות לקירות מסוג תבית צד אחד עם   6.6    

  מודולים.  יציקת רצפת בטון לפי  6.7    

  יציקת רצפות בטון וקירות במעברים.   6.8    

יציקת קירות הבטון בשי צידי כל אחד משי החללים של החיון ממזרח   6.9    

  . )-5למערב במפלס תחתון (חיה 

  .התקת המופים התקרתים על גבי מתלים   6.10    

ותקרות הפריקסט תעשה באמצעות המוף התקרתי הראשי הורדת הלוח"דים    6.11    

  .90º -כולל סיבוב ב 

  התקת לוח"דים בכל המפלסים, יציקת בטון קופיג, יציקת קירות.  6.12    

(התקרה בויה  מטר 1.15בעובי  המפלסית פרדההה רצפת יציקת   6.12.1      

  . מהרכבת פלטות טרומיות ומעליהן יציקה בשי שלבים)

 יציקת חיפוי בטון הקימרון.  6.12.2      

תקרות בטון, מעבר בין , קירות בטון, מעליות/השלמת עבודות בטון: יציקת פירי בטון  . 7  

  אולמות, רמפות וכו'.

 :תרשים שרשרת הביצוע  .8  
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בשלב הראשון, עד שהפורטל   למערב  ממזרח   -  ביצוע עבודות השלדשל    התקדמות  כיוון  . 9

המזרחי יהיה זמין לביצוע העבודות. זאת בהתאם לתכון מפורט של לוחות הזמים 

 להלן חלוקה מוצעת של המודולים לביצוע העבודות.על ידי הקבלן המבצע. 
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  :דגשים לקבלן  . ה

 להקמת הפרויקט תוך יתוח הביצוע הדרשותהקבלן לאמוד את כמויות  באחריות .1

 . כוח אדם, ציוד וחומרים התשומות

 כמות כח האדם ופרישתם במשמרות העבודה לושא פרטי יתוח לבצע יידרש הקבלן .3

  .העבודה  בביצוע הצפויות לכמויות בהתאם

 : ביותר הרחב  היהמערכת המופים העילית תב השימוש .4

  הפורטל  בפתח ממשאיות בחבילות זיון וברזל מרותכות רשתות - שיוע לצורך . 4.1

 היעד .  למקום קרוב ועד

 .תביות ובתוך מעל קטות חבילות לפריסת שוטף סיוע . 4.2

 ,איטום חומרי, תביות אביזרי, סמויה צרת, סמויים אביזרים, תביות שיוע . 4.3

  וצרת  אביזרים  כולל  סטטיות  משאבות,  הרמה  מתקי  ויברציה  מכוות  ,תפרים

 . טון 15 -מ פחות משקל עם וסף מרכיב כל או בטון הולכת

 .סטטיות משאבות באמצעות ברובן תבוצעה הבטון  יציקות . 4.4

  

  :עיקרי ציוד  . ו

 את להמחיש  אלא אחר או כזה צרכן  על להמליץ מת על מובא איו כאן המוצג הציוד .1

 ציוד   בכל  לבחור  רשאי  הקבלן.    הדרשים  הביצוע  קצבי  להשגת  המומלצות  הטכולוגיות

 . הפרויקט  מהל ולאישור מאושרם לסטדרטים בכפוף לו שיראה

 מופים  בחשבון לקחו  והמעברים האולמות בשי במקביל תתבצע והעבודה מאחר .2

 . הצורך לפי יידים ומופים האולמות לתקרת מתחת שיותקו יעודים

 טו שיאה  כושר בעלי) מוורייל(מהסוג  מופים שלושה יותקו מהאולמות אחד בכל .3

 תרשים(ראה  סימטרית בצורה הצדדים  בשי טון 15 -ו קמרון במרכז טון 25 של

מודגש שעומסי השיאה המצוייים אים כוללי את משקל המערכת עצמה  ).בהמשך

ומקדמים דימיים וספים במידה ודרש. כמו כן דרש הקבלן לקרוא בעיון את ספח 

20 ות הקיימים.בוף אל הקמרוושא עיגון המ 
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מהתקרה הם האלמטים הדומיטיים בשמירת קצב העבודה זמן  המופים .3.1

 . פריקה\הובלה  \מחזור כולל העמסה

 תלייה(פרטי  המוורייל תליית אופן את המתכן לאישור להגיש הקבלן על .3.2

  .לקמרון העומסים את המעבירים -) התליות בין ומרחקים

 מקום  לכל"בחצר"    המשאית  מפריקת  הישר  הובלה  מאפשר  המווריילים  מבה .3.3

 . וספים חומרים פריקתאו /ו הפריקסטים להרכבת הדרש

 :להם דומה או האפשריים מהיצרים  אחד של ציוד .3.4

3.4.1. Menhaeuser.com. 

3.4.2. Tandem monorail. 

3.4.3. GTA inTRAK. 
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 :תלויות פרקיות קורות - מווריל . 3.5

 מקובלים בגרמיה ושוויץ –טכולוגית תליה מהתקרה  –מופים 

 

 :להם דומות או והרכבתן המווריל קורות להרמת  פלטפורמתות .4

4.1 . www.dormlift 

4.2 . www.holand.com 
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 מ'  גובה 25 –ן טו 1פלטפורמה מספריים 

  

 בפורטל ימוקמו אשר אולם לכל 2, משאבות  4דרשות -"ק/שעה מ 21 בטון משאבות .5

 :המזרחי

 שעה כל אחד/מ"ק 21 –משאבות בטון  4
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 :)ברזלו איטום הרכבת אחרי( קירות ליציקת תביות .6

 פרי של טכולוגיה-קירות ליציקת תביות

 

 :וברזל איטום אחרי לקמרון קלה תבית .7

 שבוע\מ"א 10 עד 8 הקשת יציקת קצב- פרי של טכולוגיה והתבית הקשת ליציקת  תביות
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 ):וברזל איטום(אחרי  לקמרון כבדה תבית .8

 שבוע\מ"א 12 עד 10 הקשת יציקת קצב-והתבית הקשת ליציקת הכות

 

 :שוים ומטעים תביות לשיוע מערכות .9
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  תחזוקה ותאים למתן שרותי  מפרט –  18ספח 

  

למסמכי המכרז (חלק     8ספחכ  צורפה  אשר,  229/2018'  מס  קבלן  לחוזה  לתוספת  ספח  מהווה  זה  מסמך

הזמה להציע הצעות), ואין באמור בו כדי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, בחוזה או בתוספת  –כללי 

  לחוזה. 

  

  אזורי תחזוקה .1

  תחזוקת המתחם מתייחסת לשלושה אזורים, כדלקמן: . 1.1

החיון, לרבות הרמפות (להלן ייקראו גם "לולאות הרכב") ופירי המעליות ו/או  . 1.1.1

  המדרגות.

  להולכי רגל.  קרקעי תת מעבר . 1.1.2

 הפרדה המפלסית.ה . 1.1.3

 

  החיון תחזוקת .2

 האכיים  הפירים ,  הרמפות  לרבות,  הדרשות  התחזוקה  עבודות  כל  את  כוללת  החיון  תחזוקת  

 תחזוקה  ביצוע , תגובה בזמי עמידה כולל שבר בתקלות טיפול לרבות והמעליות למדרגות

, גרות  תיקוי,  בתקלות  וטיפול  תיקון,  תחזוקה  משימות  ביצוע,  להלן  כמפורט  ומתוכת  מועת

 יקוי לרבות שרברבות, מסגרות), החיון שטחי בכל האפוקסי רצפת לרבות( ריצוף, צבע, טיח

 יהול ,  ותחזוקתו  שירות  רכב  הפעלת',  וכו  שבר,  ודליזם  תיקוי,  סתימות  שחרור,  יקוז  תעלות

 בדיקות אחר ומעקב ביצוע, שירות הסכמי ביצוע, המתאימים הביטוחים עריכת, תקציבי

  המפורט כל  וכן  התחזוקה ליהול ממוחשבת מערכת ותחזוקת הפעלה , רכישה, תקופתיות

 .זה במפרט

  

 - לתחזקן שיש בחיון מערכות .3

 ;האיטום מערכת . 3.1

 ציוד,  אש  כיבוי,  יקוז,  ביוב,  מים  משאבות(  אש  בטיחות  ומערכות  איסטלציה  מערכות . 3.2

 ');וכו ספריקלרים מערכת, אש בטיחות

, גבוה במתח חשמל מערכות)ב"וכיו  בגז כיבוי, היתר בין( ועשן אש וכיבוי גילוי מערכות . 3.3

 ארגיה ובקרת יהול ומערכות) ב"וכיו שוטפת  תחזוקה, לוחות( מ"ומ מוך מתח

 ");UPS מערכות" גם ייקראו להלן( פסק-אל מערכות . 3.4

 חלוקת  לוחות,  גרטורים-דיזל  על  המבוססים  חילופית  לאספקה)  לגיבוי(  גרציה   מערכי . 3.5

 ;סולר מערכות, סיכרון מערכות, גרטורים

 ;ועטלפים מכרסמים גד מערכות . 3.6

 מערכות( בקרה ומערכות) ופאסיביות אקטיביות( תקשורת מערכות, מ"מ מערכות . 3.7

 )ב" וכיו חיוים בקרת, מבה בקרת מערכות: כגון בקרה

 ');וכו ואש עשן מדפי, VRF, מפוחים( א"ומז עשן הוצאת, איוורור מערכות . 3.8

 ;מעליות . 3.9
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 ;הרמה ובמות מעלוים . 3.10

 ;כ"אב ומערכות מקלט . 3.11

 ; וחירום  לשגרה שילוט . 3.12

 חירום יציאות ושילוט תאורה בקרת ומערכות) ושגרה חירום( תאורה מערכות . 3.13

 ;פיקוד לוחות, כריזה . 3.14

 ";כתום ברק" . 3.15

 ;פוי חיה מקום אל רכב הכוות מערכת . 3.16

 אוטומטיות תשלום עמדות, כרטיסים הפקת עמדות, מחסומים: חיון תפעול  מערכת . 3.17

 ';וכו

 ;אלקטרוי שילוט . 3.18

 ;ס"טמ ומערכת מצלמות . 3.19

 מצלמות, מבה בקרת, תחזוקה יהול, פריצה גילוי ( ואבטחה לביטחון ב"שו מערכת . 3.20

 ');וכו LPR ,CO' מצלמ, ס"טמ

 ;פריצה גילוי . 3.21

 . תחזוקה הדורשת וספת מערכת כל .3.22

 

  בחיון קבוע תחזוקה צוות . 4

  ולביצוע ליהול המיועד  צוות קבע באופן יעמיד הקבלן, החיון תחזוקת לצורך . 4.1

  :כדלקמן, התחזוקה

 ;אחזקה  מהל . 4.1.1

  רישיוות  למתן  המהל  י" ע  שאושר  בתוקף(  חשמלאי  רישיון  בעל-   אחזקה  עובד . 4.1.2

 המתאים) החברתיים והשירותים  הרווחה, העבודה שבמשרד חשמל לעבודות

  הרמפות לרבות[  החיון של החשמל במתקן שיידרשו האחזקה עבודות לסוג

  ככל], המדרגות או/ו המעליות ופירי") הרכב לולאות" גם ייקראו  להלן(

 ;שיידרשו

 .בוקר משמרת - פקידה . 4.1.3

  

  רגל להולכי קרקעי התת במעבר תחזוקה . 5

 ולרבות ,  הדרשות  התחזוקה  עבודות  כל  את  כוללת  רגל  להולכי  ק"התת  המעבר  תחזוקת . 5.1

 כמפורט  ומתוכת  מועת   תחזוקה  ביצוע,  תגובה  בזמי  עמידה  כולל   שבר  בתקלות  טיפול

, צבע, טיח, גרות תיקוי, התקלות וטיפול תיקון, התחזוקה משימות ביצוע, להלן 

, ודליזם  תיקוי,  סתימות  שחרור,  יקוז  תעלות  יקוי  לרבות  שרברבות,  מסגרות,  ריצוף

, שירות הסכמי ביצוע , המתאימים הביטוחים עריכת, תקציבי מעקב, ב"וכיוצ שבר

 ממוחשבת מערכת ותחזוקת הפעלה , רכישה, תקופתיות בדיקות אחר ומעקב ביצוע

 .זה  בספח המפורט הכל, התחזוקה ליהול

 - לתחזקן שיש רגל להולכי קרקעי התת במעבר מערכות . 5.2
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 ;האיטום מערכת . 5.2.1

  ציוד , אש כיבוי, ביוב משאבות( אש בטיחות ומערכות איסטלציה מערכות . 5.2.2

 ');וכו ספריקלרים מערכת, אש בטיחות

 ) ב"וכיו בגז כיבוי,  היתר בין( ועשן אש וכיבוי גילוי מערכות . 5.2.3

 ) ב"וכיו שוטפת תחזוקה, לוחות ( מ"ומ מוך במתח חשמל מערכות . 5.2.4

 ");UPS מערכות" גם ייקראו להלן( פסק-אל מערכות . 5.2.5

 ;מכרסמים גד מערכות . 5.2.6

 בקרה ומערכות) ופאסיביות אקטיביות( תקשורת מערכות, מ"מ מערכות . 5.2.7

 ) ב"וכיו מבה בקרת מערכות: כגון בקרה מערכות(

 ');וכו ואש עשן מדפי, VRF, מפוחים( א"ומז עשן הוצאת, איוורור מערכות . 5.2.8

 ;הרמה ובמות מעלוים או/ו מעליות . 5.2.9

 ; וחירום  לשגרה שילוט . 5.2.10

 ושילוט תאורה בקרת ומערכות) ושגרה חירום( תאורה מערכות . 5.2.11

 חירום  יציאות

 ;פיקוד לוחות, כריזה . 5.2.12

 ;אלקטרוי שילוט . 5.2.13

 ;אבטחה מצלמות . 5.2.14

 ');וכו אבטחה  מצלמות, פריצה גילוי( ואבטחה לביטחון ב"שו מערכת . 5.2.15

 . תחזוקה הדורשת וספת מערכת כל . 5.2.16

 

  רגל להולכי קרקעי התת במעבר קבוע תחזוקה צוות . 6

 צוות קבוע באופן יעמיד הקבלן, רגל להולכי קרקעי התת המעבר תחזוקת לצורך . 6.1

  :כדלקמן, התחזוקה ולביצוע ליהול המיועד

 להולכי  קרקעי התת והמעבר  לחיון משותף שיהיה אפשרות – אחזקה מהל . 6.1.1

  .המזמין לאישור בכפוף, רגל

  רישיוות   למתן  המהל  י"ע  שאושר  בתוקף(  חשמלאי  רישיון  בעל  -  אחזקה  עובד . 6.1.2

 המתאים) החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה שבמשרד חשמל לעבודות

 ק"התת  המסחרי  המעבר  של  החשמל  במתקן  שיידרשו  האחזקה  עבודות  לסוג

 התת והמעבר לחיון משותף שיהיה אפשרות ;שיידרשו ככל, רגל להולכי

 .המזמין לאישור בכפוף רגל להולכי קרקעי

 התת והמעבר לחיון משותף תהיה/שיהיה  אפשרות - בוקר משמרת - ה/פקיד . 6.1.3

 .המזמין לאישור בכפוף רגל להולכי קרקעי

  

  המפלסית ההפרדה תחזוקת . 7

  טיפול ולרבות, הדרשות התחזוקה עבודות כל את ללת המפלסית ההפרדה תחזוקת . 7.1

,  להלן  כמפורט  ומתוכת  מועת  תחזוקה  ביצוע,  תגובה  בזמי  עמידה  כולל  שבר  בתקלות
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, ריצוף, צבע, טיח, גרות תיקוי, התקלות וטיפול  תיקון, התחזוקה משימות ביצוע

 שבר, ודליזם תיקוי, סתימות שחרור, יקוז תעלות יקוי לרבות שרברבות, מסגרות

, המתאימים הביטוחים עריכת, תקציבי מעקב, ותחזוקתו שירות רכב הפעלת, ב"וכיוצ

 ותחזוקת הפעלה, רכישה, תקופתיות בדיקות אחר ומעקב ביצוע, שירות הסכמי ביצוע

 . זה בספח כמפורט  הכל, התחזוקה  ליהול ממוחשבת מערכת

 –  לתחזקן שיש  המפלסית בהפרדה מערכות . 7.2

 ;האיטום מערכת . 7.2.1

 כיבוי, יקוז, ביוב, מים משאבות( אש בטיחות ומערכות איסטלציה מערכות . 7.2.2

 ');וכו ספריקלרים מערכת, אש בטיחות ציוד, אש

 )ב"וכיו בגז כיבוי, חום גילוי,  היתר בין( ועשן אש וכיבוי גילוי מערכות . 7.2.3

)  ב"וכיו  שוטפת   תחזוקה,  לוחות(  מ"ומ  מוך  מתח,  גבוה  במתח  חשמל  מערכות . 7.2.4

 ארגיה  ובקרת יהול ומערכות

 ");UPS מערכות" גם ייקראו להלן( פסק-אל מערכות . 7.2.5

, גרטורים-דיזל על המבוססים חילופית לאספקה) לגיבוי( גרציה מערכי . 7.2.6

 ;סולר מערכות, סיכרון מערכות, גרטורים חלוקת לוחות

 ;ועטלפים מכרסמים גד מערכות . 7.2.7

 בקרה ומערכות) ופאסיביות אקטיביות( תקשורת מערכות, מ"מ מערכות . 7.2.8

  חיוים  בקרת , תועה בקרת, מבה בקרת מערכות: כגון בקרה מערכות(

 ) ב"וכיו

 ');וכו ואש עשן מדפי, VRF, מפוחים( א"ומז עשן הוצאת, איוורור מערכות . 7.2.9

 ;מעליות . 7.2.10

 ;הרמה ובמות מעלוים . 7.2.11

 ;כ"אב ומערכות מקלט . 7.2.12

 ; וחירום  לשגרה שילוט . 7.2.13

 ושילוט תאורה בקרת ומערכות) ושגרה חירום( תאורה מערכות . 7.2.14

 חירום  יציאות

 ;פיקוד לוחות, כריזה . 7.2.15

 ";כתום ברק" . 7.2.16

 ;פוי חיה מקום אל רכב הכוות מערכת . 7.2.17

 עמדות, כרטיסים הפקת עמדות, מחסומים: חיון תפעול מערכת . 7.2.18

 ';וכו אוטומטיות תשלום

 ;אלקטרוי שילוט . 7.2.19

 ;ס"טמ ומערכת מצלמות . 7.2.20

 בקרת, תחזוקה יהול, פריצה גילוי( ואבטחה לביטחון ב"שו מערכת . 7.2.21

 ');וכו LPR ,CO' מצלמ, ס"טמ מצלמות, מבה

 ;פריצה גילוי . 7.2.22
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  NO ,COיטור . 7.2.23

 רוחות מדידת . 7.2.24

 אשפה דחסיות . 7.2.25

 חירום  רדיו מערכת . 7.2.26

 מים מאגר . 7.2.27

 . תחזוקה הדורשת וספת מערכת כל . 7.2.28

 

 המפלסית בהפרדה קבוע תחזוקה צוות . 8

לצורך תחזוקת ההפרדה המפלסית, הקבלן יעמיד באופן קבוע צוות המיועד ליהול   . 8.1

  ולביצוע התחזוקה, כדלקמן:

  ;אחזקה  מהל . 8.1.1

 למתן המהל י"ע שאושר בתוקף( חשמלאי רישיון בעל  - אחזקה עובד . 8.1.2

) החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה שבמשרד חשמל לעבודות רישיוות

 ההפרדה  של החשמל במתקן שיידרשו האחזקה עבודות לסוג המתאים

 ;שיידרשו ככל, המפלסית

 רגל  להולכי קרקעי התת והמעבר לחיון משותף שיהיה אפשרות - ה/פקיד . 8.1.3

 .המזמין לאישור  בכפוף

  

  "] TOTAL RISKשיטת "טוטאל ריסק" [" תכולת שירותי התחזוקה: .9

הקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע שירותי תחזוקה מלאה של המערכות לאורך כל  . 9.1

תקופת החוזה בשיטת "טוטאל ריסק", באופן מקצועי ובסטדרטים הגבוהים ביותר 

", בין אם 7/24/365עולה רציפה ותקיה שלהן במשך "לשביעות רצון החברה ויבטיח פ

חוזה על ספחיו ובין אם לאו, זאת, בין היתר, ההפעילויות מוגדרות במפורש במסגרת 

 בשים לב ליתר הדרישות והתאים כמפורט להלן בספח זה. 

למען הסר ספק, שירותי התחזוקה הכלולים בהתחייבות הקבלן הים בשיטת טוטאל  . 9.2

ריסק ויכללו בגדר זה כל שירות וסף דרש, ללא תוספת תשלום, ויכללו גם תיקוים 

 ושיויים, בהם: 

ביצוע תיקוים הגרמים מחמת טיפול ו/או שימוש ביגוד להוראות היצרן ו/או  . 9.2.1

סיבה אחרת שאיה ובעת מתקלה או קלקול  עקב הפרעות בחשמל ו/או מכל

  שמקורם בעבודה שבוצעה על ידי הקבלן.  

ביצוע כל שיוי ו/או תיקון במערכות, שלא כתוצאה מתקלה או פגם, שיידרשו   . 9.2.2

על ידי החברה ו/או על ידי הרשויות המוסמכות, לרבות כל שיוי ו/או תיקון 

חייב ו/או עקב דרישות שעון חורף/קיץ, תיקון שיידרש עקב שיוי בתקן המ

החוק, ו/או בודק מוסמך, ו/או מכוח התקים הישראליים ו/או כל רשות 

  מוסמכת אחרת. 

תיקוי פגיעה מכאית מכל סיבה שהיא, ובכלל זה זקי ודליזם או כל זק אחר  . 9.2.3

  שייגרם למערכות. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שירותי התחזוקה הכלולים בהתחייבות הקבלן  . 9.3

לרבות בתקופת הבדק יכללו (ללא תוספת תשלום) תחזוקה מועת ותחזוקה שוטפת, 

  הדרישות המפורטות להלן:   את(ללא תמורה) ולאחריה, כולל 

ביצוע טיפול תקופתי במערכות בהתאם להוראות היצרן של המערכות כפי  . 9.3.1

  שיבואו לידי ביטוי בספר המתקן, לאחר שאושר ע"י המהל.  

היעות לקריאות תיקון במערכות במשך כל שעות היממה ובכל ימות השה  . 9.3.2

 עפ"י ורמות השירות המפורטות להלן:

 ע ותחזוקתו;הפעלת רכב שירות קבו . 9.3.2.1

 עריכת הביטוחים כדרש במסמכי המכרז; . 9.3.2.2

 העמדת כוח אדם קבוע כפי שמוגדר, וכוח אדם מזדמן עפ"י הצורך; . 9.3.2.3

 שימוש במערכת ממוחשבת ליהול התחזוקה; . 9.3.2.4

ביצוע כל הביקורות והבדיקות התקופתיות הדרשות למערכות עפ"י  . 9.3.2.5

 התקים, החוקים והתקות;

ום על רישיוות ההפעלה הפעלת מערכות ממוחשבות, לרבות תשל . 9.3.2.6

  כדרש;

ביצוע כל התיקוים, הן אלו שתודיע עליהם החברה והן אלו  . 9.3.2.7

המאובחים במהלך הטיפולים התקופתיים. עבודות הכרוכות בתיקון 

והחלפת חלקי החילוף וחומרים דרשים, לרבות חומרים מתכלים 

  בהם סוללות וורות, ללא כל תשלום וסף; 

ועדי אישור התקיות למערכות מטעם הקבלן יערוך רישום של מ . 9.3.2.8

משרדי הממשלה כגון משרד העבודה או מכוח תקים ויהיה אחראי 

 בעללזמן על חשבוו בודק מוסמך מטעם משרד העבודה, בודק חשמל 

בודק מתאים או כל בודק אחר ככל שיידרש עפ"י -רישיון חשמלאי

רו והתקים, לבדיקת המערכות כך שיוחז ההחיות, התקותהחוק, 

אישורים תקפים בכל משך תקופת התחזוקה. הקבלן יעמיד על חשבוו  

לצורך זה גם את כוח האדם הוסף הדרש לליווי בודקים אלו, 

 הזמתם ושחרורם, ככל שדרש לשם כך; 

מחיר התחזוקה איו כולל שדרוג טכולוגי ו/או החלפה של המערכות   . 9.3.2.9

כולל את כל הדרש  או הציוד הובע מרצון או דרישה של המזמין, אך 

לשמירת רמות השירות ו/או התפוקות ו/או ההספקים המתוכים 

לאותה מערכת או יחידת ציוד, לרבות שדרוג שיידרש עקב מחסור 

בחלקי חילוף מקוריים, הובעים מהתיישות ו/או מכל סיבה אחרת, 

  כדרש לתחזוקתם.

לצרכי מחיר התחזוקה כולל גם מחיר כיול וביקורות שתיות  . 9.3.2.10

 רישוי למערכות הדרשות עפ"י תקן;

הקבלן אחראי לביצוע תשלומים במועדם ללא עיכוב לספקים  . 9.3.2.11

  השוים כגון: אגרות, ביטוח וכו'.
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מובהר כי הוצאות מים, חשמל וארוה לא יכללו בדמי היהול לחברת היהול   . 9.3.3

והתחזוקה וישולמו ישירות על ידי המזמין לאחר בדיקת החשבון ואישור  

 ח.  המפק

 

  חלקי חילוף  .10

במשך תקופת ההתקשרות הקבלן מתחייב לספק ללא תשלום וסף את כל חלקי החילוף  .10.1

(בוסף לרשימת חלקי החילוף  שיידרשו לשם הבטחת פעולתן התקיה של המערכות

 תחזוקה). 18כמפורט בסעיף חלקי חילוף בספח קבלן שיסופקו ע"י ה

למשך תקופה של שתיים מיום הקבלן יהיה אחראי לחלקי החילוף שיסופקו על ידו  .10.2

ויישא משך תקופה זו, בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון ו/או החלפה חוזרת של   החלפתם

   חלקי החילוף שסופקו על ידו.

   תהיה רשאית, על פי בקשתה, לבדוק את חלקי החילוף המוחלפים. המזמיה .10.3

מוסכם כי מספר חלקי חילוף שמקובל לשפץ אותם יתים להרכבה כחלקים משופצים   .10.4

 .מהמזמיהלאחר ששופצו על ידי הקבלן, וזאת לאחר שהקבלן קיבל אישור מראש לכך  

  

  תדירות תיקוים וטיפולים במערכות .11

   הציודשם   מס"ד

  או /ו

הציוד והמערכת/מערכות  שם

 הרלווטי ששייך לה/להן

מספר תקלות שים

אושר לשה מ

 בפריט בודד

מספר 

תקלות 

מאושר 

  לשה

 במערכת

מס' 

  טיפולי

  תחזוקה

  מועת

  במשך

 שה

  1  00  (בדק) 2  איטום  )1

3 - 5  0  0  1  

6 - 10  0  0  1  

 6 24  (בדק) 2מעליות ומעלוים   )2

3 - 535 4 

6 - 1036 2 

קווי כיבוי אש במים, מתזים,   )3

איסטלציית מים, ביוב קווי 

 ויקוז

 2 324(בדק) 2

3 - 5430 

6 - 10430 

גילוי אש ועשן וכיבוי בגז או   )4

 באבקה, כריזת חירום

 2 24(בדק) 2

3 - 524 

6 - 1024 

בקרת כיסה, גילוי פריצה   )5

ומחסומים חשמליים או 

 2 34(בדק) 2

3 - 544 
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   הציודשם   מס"ד

  או /ו

הציוד והמערכת/מערכות  שם

 הרלווטי ששייך לה/להן

מספר תקלות שים

אושר לשה מ

 בפריט בודד

מספר 

תקלות 

מאושר 

  לשה

 במערכת

מס' 

  טיפולי

  תחזוקה

  מועת

  במשך

 שה

פאומטיים או הידראוליים, 

 דחסיות אשפה

6 - 1044 

6(  

  

  :וציוד  מערכות

  , תקשורת

 בקרת(בקרת מבה,  בקרה

תאורה, יהול ובקרת ארגיה, 

בקרת תועה, בקרת חיוים, 

  וכיו"ב), אבטחה וביטחון,  

מ, מ"  

  שו"ב,  

  "ברק כתום", 

  טמ"ס 

הרחקת מזיקים (מכרסמים 

 ועטלפים) 

 2 34(בדק) 2

3 - 544 

6 - 1044 

  1 14(בדק) 2שילוט אלקטרוי  )7

 3 - 10

  תקשוב, מחשבים וטלפויה   )8

מערך חדר הבקרה לרבות 

ריהוט, מצגים, תשתיות, 

  וכיו"ב  UPSכבילה, 

  2 2  2  (בדק) 2

5-3  2  2  

6-10  2  2  

" ומ"ג בממתקי חשמל   )9

 אל מערכות(לוחות, שאים, 

מערכת  ,ים), מסדרUPS( פסק

הארקה, גרטורים, מערכות 

  דלק וכיו"ב) 

(מערכות תאורה  מאור מתקי

ו/או חירום לרבות  לשגרה

תאורה דקורטיבית, תאורת 

ושלטי מילוט ואזהרה מוארים 

  וכיו"ב) 

  2 2  2  (בדק) 2

3-10  2  2 2  

תחות שאיבה למים וליקוז,   ) 10

 לרבות משאבות כיבוי אש

  2 2  2  (בדק) 2

5-3  2  2 2  
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   הציודשם   מס"ד

  או /ו

הציוד והמערכת/מערכות  שם

 הרלווטי ששייך לה/להן

מספר תקלות שים

אושר לשה מ

 בפריט בודד

מספר 

תקלות 

מאושר 

  לשה

 במערכת

מס' 

  טיפולי

  תחזוקה

  מועת

  במשך

 שה

  10-6  2  2 2  

אוורור, מיזוג אוויר, פיוי    ) 11

 COודיחוס עשן, גילוי 

  2 44(בדק) 2

1 3 - 5

6-10  

שטיפת קירות המהרה במי  ) 12

 קיטור בלחץ גבוה

0-10  N/A N/A 2 

יומי של המהרה, -יקיון יום ) 13

החדרים הטכיים וחדר  

  הבקרה. 

0-10         

צביעה וסיוד של קירות  ) 14

 המתקן

0-10  N/A N/A 1 

צביעת כל אלמטי המתכת  ) 15

  הצבועים. 

0-10  N/A N/A 1  

 שלאכל מערכת אחרת  ) 16

  מוזכרת בטבלה

עפ"י  

הוראות 

  יצרן 

עפ"י הוראות 

 יצרן 

עפ"י  

הוראות 

 יצרן 

עפ"י  

הוראות 

  יצרן 

מוזכרת  שכןמערכת  כל ) 17

  בטבלה 

"י התון  עפ

 המחמיר

מבין  יותר

הרשום  

בטבלה 

והרשום  

בהוראות 

  היצרן 

"י התון  עפ

 המחמיר

מבין  יותר

הרשום  

בטבלה 

והרשום  

בהוראות 

  היצרן 

"י התון  עפ

 המחמיר

מבין  יותר

הרשום  

בטבלה 

והרשום  

בהוראות 

  היצרן 

"י  עפ

התון 

 המחמיר

 יותר

מבין 

הרשום  

בטבלה 

והרשום  

בהוראות 

  היצרן 

  

  

תכולת התחזוקה המועת עפ"י סעיף זה תיקבע ע"י הקבלן באישור המזמין, עפ"י  .11.1

  .תכולת שירותי התחזוקה המועת לביצוע על ידי הקבלן - 2בספח א'המפורט 

תקלה מוגדרת כמצב בו אביזר או תת מערכת או המערכת כולה מושבתים ואים  .11.2

  פעילים.  
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התקלות הבאות: אזעקות שווא  לא יבואו במיין התקלות, כמפורט בטבלה לעיל, .11.3

שמקורן לא ברור, אזעקות לא רצויות ותקלות שמקורן בטיפול ע"י גורמים לא מורשים 

   וכן תקלות שמקורן בחבלה בזדון או בשוגג.

שים), המצוית בטבלה שלעיל היה תקופת אחריות ושרות,   2תקופת בדק בת שתיים ( .11.4

תקופת הבדק לא תשולם כל תוספת תשלום על  . במהלך החוזה כמפורט ביתר סעיפי 

כוח אדם, עבודות וחומרים ו/או עבור כל עבודה הדרשת במסגרת התחזוקה והשירות 

 שייתו על ידי הקבלן. 

  

  ורמות שירות לפי דחיפות התקלה  .12

זמן מוקצב 

לתיקון 

  התקלה

  (שעות)

זמן תגובה 

להגעה 

לתיקון 

  התקלה

  (שעות)

דוגמה לתקלה רמת 

הדחיפות 

 תקלהה

 מס'

השבתת מכלול מערכת או השבתת אזור או   1 - 4  1 - 4

השבתת ציוד חיוי כדוגמת מערכות בטיחות, 

, ביטחון אבטחה מחשוב, תקשורת, חשמל, בקרה,

וכדומה, או תקלה בטיחותית או תקלה המשביתה 

, זה  מכרז  שואים  מהמבים  אחד  בכלאת התועה  

 . השוים ומעבריהם מבואותיהם לרבות

תקלה 

 דחופה 

1 .

תקלות למערכות שלא כללו בקטגוריה הדחופה   12  3 - 6

כאמור לעיל, לדוגמה אי אפשרות לעול דלת 

כיסה לביין, זכוכית שבורה שאיה מהווה סיכון 

בטיחותי, החלפת מדחס למזגן מפוצל שאיו  

משרת מערכות מחשבים ותקשורת וכדומה, 

ובמערכות שאים הצפה, תיקוים כלליים במבה 

משפיעים על פעילות הביין ואים מהווים סכה 

 בטיחותית.

דחיפות  

 רגילה 

2 .

 

  

מדד מרגע מסירת ההודעה לקבלן ע"י המזמין בטלפון או בפקס או  זמן תגובה להגעה .12.1

בדוא"ל, ועד לרגע הגעת הקבלן לבדיקת התקלה. לצורך כך אין הבדל אם מדובר ביום 

  חול או בימי שישי, שבת או חג, יום או לילה. 

מדד מרגע הגעת הקבלן לבדיקת התקלה ועד להשלמת התיקון  זמן מוקצב לתיקון .12.2

 ך כך אין הבדל אם מדובר ביום חול או בימי שישי, שבת או חג.במלואו. לצור 
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  מתן שירותי התחזוקה ע"י הקבלן .13

תיקן הקבלן ו/או החליף במסגרת התחייבויותיו חלק לקוי או פגום, יחול מין תקופת  .13.1

השרות על החלק המוחלף או המותקן, עד לתום שתיים ממועד התיקון או ההחלפה  

 ים לפי תום תקופת הבדק או האחריות. ובלבד שהמועד לא יסתי

תיקון ו/או החלפה לצורך סעיף זה פירושו: איתור התקלה, קבלת אישור המפקח לשיוי  .13.2

בציוד/מערכת, הובלה, התקה, חיבור, החלפת רכיבים לרבות עלות הרכיב המוחלף,  

עולה  שיוי טכי, כיוון, בדיקה, כיול, אישור הרשויות במידה ודרש עפ"י התקן וכל פ 

אחרת שיעודה להביא את המערכת לפעולה תקיה ולהעמידה בביצועים הדרשים 

  בהתאם להוראות היצרן ולמפרט הטכי.

הקבלן יבצע על חשבוו את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה   .13.3

  במתכות שהובהרה לעיל. 

ות המוגדרות הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עליו לבצע את עבודות התחזוקה במערכ .13.4

בטבלה לעיל רק באמצעות קבלי המשה המקצועיים שהתקיו את המערכת או גורמים 

 אחרים המוסמכים על ידי יצרן המערכת. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמערכות יותקו ויתופעלו במתקן ציבורי אשר מספק  .13.5

ביותר בהפעלת שירותים במשך כל ימות השה וכי המערכות מהוות מרכיב חיוי וחשוב  

  המתקן.

הקבלן מתחייב במשך תקופת החוזה לפעול ולתת שרות באופן אשר לא יפריע לפעילות  .13.6

השוטפת של הפרויקט ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעילותם, וכן 

לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים לעיל.  

  כן מתחייב הקבלן, כדלקמן: 

גיע לביצוע התיקון ולבצע את תיקון התקלה תוך תקופות הקבלן מתחייב לה . 13.6.1

לעיל ולבצע את כל הפעולות    12הזמן מרגע הקריאה המצויות בטבלה שבסעיף  

הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בציוד ואשים באופן אשר יאפשר 

 ביצוע במהירות, ביעילות ובטיב המרביים. 

זה במשך  ספחהמוגדרים עפ"י הקבלן יספק את שירותי התחזוקה בתאים  . 13.6.2

כל ימי השבוע, לרבות בימי שישי, שבת, וכן בחגים ומועדי ישראל, למעט יום 

  כיפור. 

היה והקבלן לא יצליח לתקן את התקלה תוך תקופות הזמן כדרש, יהיה על  . 13.6.3

הקבלן להמציא מערכת חלופית תקיה ועובדת, להרכיבה ולטעון עליה את כל 

מערכת כך שהיא תהיה מבצעית וכשירה לפעולה.   רכיבי התכה לרבות קבצי

שעות מקריאת השירות. עד  24המערכת החלופית תהיה כשירה לפעולה בתוך 

להתקת המערכת החלופית יבצע הקבלן כל הדרש להפעלה זמית של 

 או למתן פתרון בייים אשר ימע השבתת הפרויקט.\המערכת ו

 איש קשר מטעם הקבלן  .13.7

  3מזמין איש קשר קבוע שהוא בעל יסיון קודם של הקבלן יעמיד לרשות ה . 13.7.1

שים לפחות ביהול תחזוקת מבים ומתקים אלקטרומכיים דומים למבה  
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(כדוגמת חיון, מהרה, מרכז מסחרי, מתקן הדסי מורכב). הקבלן יציג את 

  .  החוזהפרטי איש הקשר לאישור המזמין כתאי לחתימה על 

פיה מצד המזמין בקשר לתפקוד ותחזוקת על איש הקשר להוות כתובת לכל  . 13.7.2

עד   8.00המערכת. איש קשר זה חייב להיות וכח בפרויקט במהלך השעות 

שעות  24בימי שישי וכן להיות זמין  12.00עד  8.00בימי חול ובשעות  16.00

ביממה בקשר טלפוי. פרטיו יאושרו על ידי המזמין. המזמין רשאי להורות  

ה במידה ולא יבצע את תפקידו לשביעות רצון  לקבלן להחליף איש קשר ז

המזמין או מכל סיבה אחרת להחלטתו הבלעדית של המזמין. אי זמיות של 

איש הקשר או אי החלפתו של איש הקשר בזמן הדרוש, תגרור אחריה הורדות 

  כמפורט בהמשך. 

" היה אי היעות לטלפון תוך חצי שעה אי זמיותבסעיף זה, משמעות המוח "  . 13.7.3

ע צלצול או העברת מסרון לציג (ההוכחה על אי קבלת ההודעה חלה על  מרג

  הקבלן).  

היה אי החלפת   אי החלפת איש הקשר בזמן"בסעיף זה, משמעות המוח " . 13.7.4

יום קלדריים מרגע מסירת ההודעה להחלפתו על ידי   30איש הקשר תוך 

 המזמין. 

אחר עפ"י  מובהר כי על איש הקשר ליידע את קבלי המשה או כל גורם . 13.7.5

החלטתו על אודות הפייה מטעם המזמין ולוודא כי הפייה תטופל באופן מידי 

  זה. שבספחעפ"י ההגדרות 

הקבלן מתחייב שלא להחליף את איש הקשר מיוזמתו באיש קשר אחר ללא  . 13.7.6

  אישור המזמין.

הקבלן מתחייב להפעיל מוקד (ללא תשלום וסף) מאויש לקבלת הודעות על   . 13.7.7

תקלות בכל שעות היום והלילה ובמשך כל ימות השה כולל בימי שישי, 

שבתות, חגים ומועדים. מסירת הודעה על תקלה למוקד משמעותה כאילו 

  שהיא מסרה לאיש הקשר מטעם הקבלן. 

 צוות עובדי הקבלן .13.8

רשימת אשי צוות קבועים שיועסקו על ידו בתחזוקת  הקבלן יעביר למזמין . 13.8.1

  חשמלאיהפרויקט. צוות הקבלן יכלול לפחות חשמלאי אחד בעל רישיון 

(בתוקף שאושר ע"י המהל למתן רישיוות לעבודות חשמל שבמשרד העבודה,  

 הדרשותהתחזוקה  עבודות לסוגמתאים ההרווחה והשירותים החברתיים) 

, שישהה באופן קבוע  שיהיו  ככל,  זה  מכרז  שואים  םהמבי   שלהחשמל    במתקי

" ויהיה 24/7/365באתר ובוסף טכאי מיזוג אוויר שיהיה זמין לקריאה "

מסוגל להתייצב במבה תוך חצי שעה מקריאה לכל היותר. החשמלאי יהיה  

עבודות תחזוקת מתקי חשמל למתקים   ביצועשים לפחות ב  3בעל יסיון של  

למתקים שבמבים שואים מכרז זה. כמו כן, החשמלאי   של מבים הדומים

שים לפחות בתפעול וטיפול במערכות חשמל ופיקוד   3בעל ידע ויסיון של    היהי

ברמה שתאפשר לו לאתר ולהתגבר על תקלות. העובדים יכירו את המתקים, 
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בחדרים הטכיים ובכל מקום אחר במרחב  השוים והמערכות  הציוד

 הפרויקט. 

 צוות הקבלן הדרש בכל אחד ממרכיבי הפרויקט, כמפורט בסעיפים לעיל.  . 13.8.2

  רכב תפעולי לצרכי תחזוקה  .13.9

הקבלן יצטייד בשי כלי רכב תפעוליים (אחד בחיון והשי בהפרדה המפלסית)   . 13.9.1

לכל משך  המתאימים לצרכיו עבור מתן שירותי התחזוקה ויתחזק אותו 

  תקופת החוזה. מובהר, כי במעבר הולכי רגל אין צורך ברכב תפעולי. 

הרכב יהיה חשמלי ותודבק עליו מדבקה ובה פרטי התקשרות עם מרכז  . 13.9.2

  הבקרה. 

להחלטת הקבלן גודל הרכב ואבזורו כגון ארגז ציוד פתוח או סגור, והתקת  . 13.9.3

  מכשור כלשהו על הרכב כגון מכשירי שטיפה בלחץ או כיוצ"ב. 

  על הרכב תותקן ורת סימון מהבהבת בצבע ירוק (צ'קלקה).  . 13.9.4

  על הקבלן לשמור על ראות ויקיון הרכב, תקיותו ורישויו.  . 13.9.5

  קריאות למתן שירות וטיפול מוע  . 13.10

  תהליך תיקון תקלות . 13.10.1

עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפוית לאיש הקשר של   . 13.10.1.1

הקבלן. מיד לאחר מכן תועבר הודעה ע"י ציג המזמין 

 עות פקס או דוא"ל למשרדי הקבלן.באמצ

ההודעה תירשם ביומן התקלות של הפרויקט על ידי ציג  . 13.10.1.2

 המזמין.

 ההודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה.  . 13.10.1.3

איש הקשר יזעיק טכאי תחזוקה/ציג של ותן השירות  . 13.10.1.4

 המתאים.

 בגמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכאי לאיש הקשר.   . 13.10.1.5

לכך שבמשרד הקבלן יעודכן מחשב איש הקשר ידאג  . 13.10.1.6

 התחזוקה על גמר ביצוע תיקון.

הטכאי/ציג מטעם הקבלן שהתייצב לביצוע התיקון, לא  . 13.10.1.7

יעזוב את הפרויקט בטרם הסביר לציג המזמין את מהות 

התקלה וסייע לו לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות של 

ן הפרויקט. הקבלן ידאג להחתים את ציג המזמין על תיקו

התקלה. במידה והקבלן לא ימציא אישור חתום מטעם ציג 

 המזמין, יחשב כאילו התקלה לא תוקה. 

הקבלן ישלח למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע קריאות  . 13.10.1.8

שירות. הדו"ח יכלול פירוט כדלקמן: שם הקבלן, תאריך, 

שעת קבלת ההודעה על התקלה, שעת הגעה לתיקון, שעת 

ספר סידורי של הרכיב בו התרחשה  סיום התיקון, תיאור ומ
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התקלה, פירוט התקלה, פירוט התיקון שבוצע, פרטי ציג 

 המזמין ששחרר את הקבלן בחתימתו בתום התיקון. 

 תהליך ביצוע תחזוקה מועת . 13.10.2

 לעיל.  הקבלן יבצע תחזוקה מועת בתכיפות כדרש בטבלה . 13.10.2.1

תכולת התחזוקה המועת עבור כל מערכת, תיקבע על ידי  . 13.10.2.2

מצוי הסבר כיצד על   2ספח א'הקבלן ותאושר ע"י המזמין (ב

  הקבלן להכין את תכולת התחזוקה המועת עבור כל מערכת).

מרווח הזמן בין ביצוע פעולות תחזוקה מועת לא יסטה  . 13.10.2.3

ימים קלדאריים מהמועד המתוכן כפי שמוגדר  14-ביותר מ

  בטבלה. 

ע תחזוקה הקבלן יתאם עם המזמין ויודיע על כוותו לביצו  . 13.10.2.4

 ימים לפי הביצוע.  10מועת, לפחות 

עם הודעתו, יצרף הקבלן מסמך המפרט את מהות התחזוקה  . 13.10.2.5

המתוכת, מי יבצע אותה, לוח הזמים לביצוע (מועד, שעה,  

משך), ציוד שישמש את הקבלן בביצוע התחזוקה, היערכות 

והכות דרשות מטעם המזמין, היערכות הקבלן בהיבט 

 ה ובטיחות בכלל, סיכוים צפויים וכיו"ב.בטיחות בעבוד

במועד הרלווטי, יגיע הקבלן עפ"י מה שתואם עם המזמין,  . 13.10.2.6

 ויבצע את פעולות התחזוקה כדרש.

לאחר סיום העבודה, הקבלן יסביר לציג המזמין את מהות  . 13.10.2.7

הטיפול המוע ויסייע לו לרשום את פרטי הטיפול המוע  

דאג להחתים את ציג ביומן התחזוקה של הפרויקט. הקבלן י

המזמין על הטיפול המוע. במידה והקבלן לא ימציא אישור 

 חתום מטעם ציג המזמין, יחשב כאילו הטיפול לא בוצע. 

הקבלן ישלח למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע פעולות  . 13.10.2.8

תחזוקה מועת. הדו"ח יכלול פירוט כדלקמן: שם הקבלן,  

מספר סידורי של הרכיב תאריך, מועדי ביצוע הטיפול, תיאור ו

בו בוצע הטיפול, פירוט הטיפול שבוצע, פרטי ציג המזמין 

 ששחרר את הקבלן בחתימתו בתום הטיפול. 

 

 עדכון טכולוגי של גרסאות תוכה .14

או הסתיים \הקבלן מתחייב כי במקרה שמופיע עדכון גרסתה לתוכה התומכת במערכת ו  

הגרסה הקיימת ו/או כאשר דרשת גרסה חדשה מכל  פיתוח גרסה משופרת המחליפה את 

סיבה שהיא, לתפעול תקין של המערכת, יחליף הקבלן את התוכה הקיימת בגרסה המעודכת 

  משופרת על חשבוו.  \
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 דרישות תוכת התחזוקה .15

הקבלן יצטייד ויפעיל תוכה ליהול התחזוקה. על התכה לאפשר מסך ראשי לשימוש מהלים,    

יהול מוקד תקלות לפתיחה וסגירה של קריאות שבר, קישור פריטים, עובדים, עבודות  

קבלים, רכש, חשבויות ועוד; יהול כרטסת ציוד, ביית תכית אחזקה מועת שתית והפקה 

, מעקב אחר מוים וביצוע אחזקה מועת לפי שעות עבודה, יהול מלאי, אוטומטית של עבודות

  , הפעלה ממכשירים יידים פוצים. ERPממשקים למערכות 

  תוכת התחזוקה תשקף את תכית האחזקה המועת/מתוכת בחתכים הבאים: .15.1

  יומית. . 15.1.1

  שבועית.  . 15.1.2

  חודשית.  . 15.1.3

  תלת חודשית.  . 15.1.4

  חצי שתית.  . 15.1.5

  שתית. . 15.1.6

  תכת האחזקה תכלול בין היתר:  .15.2

רשימת ציוד מפורטת של כל הציוד שאמור להיות מתוחזק במסגרת תכית  . 15.2.1

  האחזקה;

מספור פריטי הציוד הכולל זיהוי, מיקום, פרטים טכיים עפ"י שיטת המספור  . 15.2.2

  האחיד המתוארת להלן;

 דיווח על הביצוע ברמת פריט ציוד.  . 15.2.3

  האחזקה, לרבות:טפסים שוים להפקה עבור עובדי  .15.3

  פקודה יומית; . 15.3.1

  הודעת תקלה; . 15.3.2

  פקודת תיקון; . 15.3.3

  הודעת דיווח תיקון תקלה. . 15.3.4

  עיבוד תוים  .15.4

  יתוח ביצועים; . 15.4.1

  רשימת תקלות; . 15.4.2

  תקלות חוזרות; . 15.4.3

  איכות ביצוע תיקים; . 15.4.4

  משכי זמן בין ההודעה לביצוע; . 15.4.5

  יתוח ועיבוד תגובת הלקוח; . 15.4.6

 עלויות בחתכים שוים; . 15.4.7

 פריט.היסטוריה של תקלות לפי  . 15.4.8
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 חומר טכי ותיק מתקן .16

החיות לביצוע תיק המתקן של הפרויקט יוכן עפ"י ההחיות המפורטות להלן בפרק " .16.1

  ".AS MADEתיקי מתקן ותכיות עדות 

באחריות הקבלן לשמור את כל   -  , חומר טכי ותיק מתקןAS MADEלתכיות    אחריות .16.2

החומר הטכי לצורך ביצוע עבודותיו באתר, להודיע על הצורך בעדכון ולהחזירו 

או לא יעודכן חומר טכי כלשהו \בשלמותו למזמין בתום תקופת החוזה. היה ויחסר ו

בעת סיום החוזה, יחויב הקבלן בעלויות השלמת החומר הטכי. המזמין יהיה רשאי 

ר הטכי בכל עת והקבלן יחויב להציגו בפיו ולתקן כל הדרש על ידו לעיין בחומ

 להשלמת ועדכון החומר הטכי.

ערך - בכל מקרה בו הקבלן מחליף חלק או ציוד בשווה - עדכון חומר טכי והשלמתו .16.3

מאושר, עליו לצרף את הקטלוג של החלק החדש לתיק המתקן המתאים. הקטלוג יהיה  

מלא ויכלול פרטים טכיים של החלק והוראות יצרן להתקה, בטיחות, הפעלה  

ע. בכל ותחזוקה. בוסף יעדכן הקבלן את התוכיות של המתקים על פי השיויים שביצ

מכי, בין שיוי חשמלי או מכי, עליו  -מקרה בו הקבלן מבצע שיוי במתקן אלקטרו

למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור המזמין. הקבלן יעדכן את כל תוי השיויים 

  שביצע גם במדיה מגטית.

 

 הספקת ציוד, חלקים וחומרים .17

על חשבוו את כל הציוד,   במסגרת וכחלק בלתי פרד מעבודתו יהיה הקבלן חייב לספק .17.1

החלקים, החומרים וחומרי העזר המתכלים הדרשים לביצוע העבודות התחזוקה. 

אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת ציוד שהקבלן החליט כי לא ראוי או 

 משתלם לו לשפצו.  

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבלן יהיו  .17.2

ריים, חדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של המערכות מקו

עבורם ועדו, יתאים לדרישות התקים הישראליים המתאימים, ובהעדרם לתקים 

האמריקאים או לתקים של ארץ מוצאם. פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמין, הם יהיו 

, ובאם אין באפשרות הקבלן זהים מבחית יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקים

להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, עקב התיישות או בגין כל סיבה שהיא, הוא יגיש 

 ידו. -ערך" המוצע על-לאישור המזמין "שווה

המוח "שווה ערך", אם זכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכיות  .17.3

רן, פירושו שהמוצר כאלטרטיבה למוצר מסוים קוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצ

חייב להיות שווה ערך מבחית הטיב, התפקוד הפוקציולי, האיכות, עמידה בתקים, 

 המחיר והתכוות הפיזיות והאסטטיות. 

טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעוים אישורו המוקדם  .17.4

מוחלטת, ואין לקבלן הבלעדי של המזמין. קביעתו של המזמין מהווה קביעה סופית ו

  ולא תהייה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי בגין קביעה זו. 
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 אופן אישור מוצר שווה ערך  .17.5

ימי עבודה על מת לשכע את המזמין בטיב המוצר  7לרשות הקבלן יעמדו עד  . 17.5.1

 החליפי. 

המזמין יהיה רשאי שלא לאשר מוצר שווה ערך המוצע ע"י הקבלן, מכל סיבה  . 17.5.2

 שהיא. 

לצורך אישור מוצר שווה ערך, יציג הקבלן את המוצר המקורי ויעמיד לידו את  . 17.5.3

המוצר השווה ערך המבוקש לאישור. כמו כן יציג הקבלן חומר טכי שיוכיח  

 את התכוות של המוצר המבוקש לאישור. 

לחובת הקבלן ואחריותו להחתים את המזמין על אישור בכתב של המוצר   . 17.5.4

וג המוצר, עם סימון ברור של המוצר בתוך הקטלוג, ולפי לרבות חתימה על קטל

הצורך על דוגמה פיזית של המוצר. אי החתמת המזמין על אישור בכתב תהווה 

 הוכחה לכך שהמוצר שווה הערך לא אושר. 

כתאי לאישור מוצר שווה ערך יהיה רשאי המזמין לדרוש תקופות בדק  . 17.5.5

 ארוכות יותר מהדרש במפרט.

י המזמין של המוצר שווה הערך המוצע על ידי הקבלן לא יגרום אי אישור על יד . 17.5.6

לעיכוב ביצוע התחזוקה ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל עיכוב שיוצר עקב 

 כך.

הקבלן יידרש לספק למזמין את כל האישורים, תוצאות בדיקות והוכחות   . 17.5.7

שהמוצר המוצע עוה לאיכות ולמפרט הטכי של המוצר המקורי וכי אורך 

ו, עלויות תחזוקתו ועלויות שדרוגו אין עולות על העלויות של המוצר חיי

 המקורי.

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי המוצר שווה הערך מורכב כמכלול במפעל   . 17.5.8

אחד האחראי לביצועים של המוצר כולו ולא מרכיבים של מפעלים שוים  

צר שהורכבו בידי גורם וסף שאין לו ההסמכה והאישורים להרכבת המו

 הכולל. 

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי המוצר המוצע מתממשק למוצרים מקבילים  . 17.5.9

 ומשלימים המותקים במערכת.

הקבלן יידרש להוכיח למזמין כי למוצר שווה הערך יש יירת ותיעוד ברמה  . 17.5.10

 הדרשת. 

 

 יכויים .18

, זו תוספת ולפי החוזה לפי קבלן ה זכאי להםהתשלומים  כללגרוע מהוראות החוזה, מ מבלי  

ביצוע עבודות תחזוקה מועת ועקב חוסר תגובה המתאימה לדרישות  -סכומים עקב אי יוכו

לא ימע חיוב וסף של הקבלן בכל זק שייגרם.  היכוייםהספח להודעות על תקלות. בצוע 

להלן פירוט ההורדות (מחירי ההורדות  שלהלן היו חלקי בלבד.  היכוייםמודגש כי פירוט 

  למדד):צמודים 
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 אי העות במועד לקריאות לתיקון תקלות .18.1

  ש"ח לכל שעת פיגור.  1,000 –אי העות לקריאה לתיקון תקלה דחופה  . 18.1.1

  שעות פיגור.  24ש"ח לכל    500  -אי העות במועד לקריאה לתיקון תקלה רגילה   . 18.1.2

של עבודות תחזוקה מועת כדרש בלוח זימון שתי ובהוראות  במועדביצוע -אי .18.2

 בפרד מתקן לכלהתחזוקה, 

ש"ח לכל    500  -פיגור של שבועיים ומעלה בביצוע פעולת תחזוקה תלת חודשית   . 18.2.1

  שבוע פיגור. 

 –פיגור של שבועיים ומעלה בביצוע פעולת תחזוקה חצי שתית או שתית  . 18.2.2

 ש"ח לכל שבוע פיגור.  1,000

 ות איש הקשר מטעם הקבלן זמי-אי .18.3

 ש"ח לקריאה. 1,000של  יכויאי זמיות של איש הקשר תגרור  . 18.3.1

אי זמיות של איש הקשר בפעם השייה לאותה הקריאה תגרור הורדה של   . 18.3.2

 ש"ח וספים.  3,000

פעמים תגרור אוטומטית דרישה  3אי זמיות מצטברת של איש הקשר  . 18.3.3

 להחלפתו של איש הקשר.

 ותיתעבודה בצורה לא בטיח .18.4

שימוש -קיטת אמצעי זהירות ואבטחה, אי-עבודת הקבלן בצורה לא בטיחותית כגון אי    

קיום של אישורים מתאימים לביצוע העבודה -בציוד מגן לעובדיו, אלתור חשמלי, אי

 ש"ח לכל אירוע.  1,000של  יכויולעובדיו עפ"י כל דין, תגרור 

 עבודה בצורה לא מסודרת או קייה  .18.5

קיטת אמצעי מיעה לגרימת -בצורה לא מסודרת או קייה כגון אי עבודת הקבלן    

-לכלוך, החת פסולת או חומרים סביב אזור העבודה, עובדים בהופעה מרושלת, אי

ש"ח לכל   1,000של  יכויביצוע יקיון והחזרת המקום לקדמותו בתום העבודה, תגרור 

 אירוע. 

 הישמעות להוראות המזמין-אי .18.6

יישמע להחיות המזמין בכל מה שקשור לסדר, בטיחות, משמעת, הקבלן לא ו היה    

  ש"ח לכל אירוע.   1,000יקיון, בעבודתו, תגרור הורדה של 

  

  תאום העבודות .19

בכל מקרה שיש לביצוע העבודה השלכות על השימוש בפרויקט, למעט במקרים דחופים,  .19.1

, המשטרה יהיה הקבלן חייב להגיש תכית עבודה מסודרת ולתאם אותה עם המזמין

והגורמים העירויים. התכית תוגש על ידי מהדס תועה מוסמך על חשבון הקבלן. 

התכית תכלול ותפרט את כל האמצעים הדרשים ואשר ייושמו על ידי הקבלן לרבות 

הצבת מכווי תועה, משטרה ואשי ביטחון בכל עת שיש לעבודה השלכות על המעבר 

בפרויקט. לפי הצורך יבצע הקבלן את העבודות או בטיחות הוסעים והמשתמשים \ו

בשעות הלילה המאוחרות בהן עומס התועה מוך ויקוט על חשבוו בכל האמצעים 

 הדרשים להכוות הוסעים לדרכים חלופיות, ובכלל זה הזמת שוטרים על חשבוו. 
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ות מובהר כי כל האמצעים הדרושים לביצוע פעולה כזו כלולים בתמורה, ובכלל זה על  .19.2

האביזרים ואמצעים להכוות התועה, תמרורים, מחסומים, תאורה מיוחדת, תשלום 

 למשטרה ולמאבטחים וכו' כולל קבלת רישיון מהמשטרה או מהעירייה עפ"י הצורך.

  

 קבלת המתקים מהקבלן בתום תקופת חוזה התחזוקה .20

יממש את זכותו לרכוש מהקבלן את שירותי התחזוקה למערכת או מתקן  והמזמין היה   

לתקופות זמן שוות, יתקיימו בתום תקופת התחזוקה כל התאים המפורטים בחוזה זה  

  ובספחיו. 
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  תכולת שירותי התחזוקה המועת לביצוע על ידי הקבלן - 2ספח א'

  

 אופן הכת תכולת התחזוקה המועת  .1

  רשימת איווטר ציוד ומערכותהכת  . 1.1

באחריות הקבלן להכין מפרט לביצוע תחזוקה מועת לכל המערכות והציוד   . 1.1.1

  במבה.

 תחילה, על הקבלן להכין את רשימת המערכות, עפ"י ושאים ראשיים הבאים:  . 1.1.2

רשימת הציוד/מערכות המפורטת לעיל, היה רשימה מחה שמתוכה יש לבחור  :הערה[

את הושא/מערכת/ציוד הרלווטיים למערכות החיון [לרבות הרמפות 

(לולאות רכב) ופירי המעליות ו/או המדרגות], ההפרדה המפלסית, מעבר תת"ק 

 המבוצעות בפועל. במידה שלא הוזכרה ברשימה המפורטת לעיל מערכת ו/או

להקמת הפרויקט, עליו להוסיפה  החוזהציוד שהקבלן ביצע במסגרת 

  לרשימה]. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7.  

8.  

9. 

10 .  

11 .  

12 .  

13 .  

14 .  

15 .  

16 .  

17 .  
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 הציוד הרלווטי ששייך לה/להןומערכת/מערכות האו /ו ציוד  מס"ד

  איטום)1

מעליות ומעלוים )2

 איסטלציית מים, ביוב ויקוזקווי כיבוי אש במים, מתזים, קווי )3

 גילוי אש ועשן וכיבוי בגז או באבקה, כריזת חירום)4

בקרת כיסה, גילוי פריצה ומחסומים חשמליים או פאומטיים או )5

 הידראוליים, דחסיות אשפה

6(

  

  :וציוד  מערכות

  , תקשורת

תאורה, יהול ובקרת ארגיה, בקרת תועה,  בקרת(בקרת מבה,  בקרה

  בקרת חיוים, וכיו"ב), אבטחה וביטחון,  

מ, מ"  

  שו"ב,  

  "ברק כתום", 

  טמ"ס 

 הרחקת מזיקים (מכרסמים ועטלפים) 

שילוט אלקטרוי)7

  תקשוב, מחשבים וטלפויה )8

  וכיו"ב UPSמערך חדר הבקרה לרבות ריהוט, מצגים, תשתיות, כבילה, 

), UPS( פסק אל מערכות" (לוחות, שאים,  ומ"ג בממתקי חשמל )9

  , מערכת הארקה, גרטורים, מערכות דלק וכיו"ב)יםמסדר

ו/או חירום לרבות תאורה  לשגרה(מערכות תאורה  מאור מתקי

  דקורטיבית, תאורת ושלטי מילוט ואזהרה מוארים וכיו"ב) 
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 הציוד הרלווטי ששייך לה/להןומערכת/מערכות האו /ו ציוד  מס"ד

  תחות שאיבה למים וליקוז, לרבות משאבות כיבוי אש) 10

 COאוורור, מיזוג אוויר, פיוי ודיחוס עשן, גילוי ) 11

 שטיפת קירות המהרה במי קיטור בלחץ גבוה) 12

קירות המתקןצביעה וסיוד של ) 13

  צביעת כל אלמטי המתכת הצבועים. ) 14

  יומי של המהרה, החדרים הטכיים וחדר הבקרה.-יקיון יום) 15

  מוזכרת בטבלה שלאכל מערכת אחרת ) 16

  

  הכת דפי תחזוקה מועת לכל מערכת . 1.2

לכל אחד  באחריות הקבלן להכין את הוראות / מפרט לביצוע תחזוקה מועת  . 1.2.1

  . מפרטי הציוד והמערכות במבה

לשם כך ייעזר הקבלן בהוראות היצרן, החיות מתכן המערכת, הוראות  . 1.2.2

  הרשויות המוסמכות, התקים הרלווטיים, החוק ועפ"י כל דין. 

-היא חלק מהחוזה, ואיתכולת פעולות התחזוקה המועת שתוכן ע"י הקבלן  . 1.2.3

  ביצועה, גם אם חלקית, תגרור אחריה הורדות כפי שמפורט לעיל. 

  .המזמיןהקבלן יעביר את דפי התחזוקה המועת לאישור  . 1.2.4

הטבלאות יוכו עפ"י הדוגמה המובאת להלן, או בכל פורמט אחר שהקבלן יציג  . 1.2.5

 :המזמיןלאישור 
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  ת  ועבצ  1מתוך  1דף טיפולים דף 

  ד

  י

  ר

  ו

  ת

  מ

  ס

  פ

  ר

A08A -  מעבה מקורר מים -מערכת מיזוג עצמאית     

  במצב  הוראות לבצוע תחזוקה מועת 

 PSI .........PSIבדוק ורשום קריאת מדי לחץ ייקה דחיסה ושמן ...... 

.........PSI .  

    פ

  

  

  ש

  

1  

  2  פ  רשום זרמי עבודה במדחסים (אמפ').

  3  פ  ......... C רשום טמפ' אויר אספקה ואויר חוזר 

  4  פ  בדוק מערכת גז קירור לדליפות שמן ועין בקורת.

  5  פ  הקשב לרעשים חריגים ורעידות.

    פ  בדוק תקיות גופי חימום במדחס וגובה שמן.

  ח

6  

  7  פ  רשום טמפ' כיסה ויציאה של מי עבוי (בעומס).

    פ  תריסים ומועי הפעלה. בדוק ושמן צירי 

  

  ת

  

8  

  9  ס  בדוק מסי אויר, קה או החלף לפי סוגיהם. 

  10  ס  קה אגי המים במאייד ויציאת היקוז.

וודא תקיות מערכת הפיקוד, מפסק דגל, תרמוסטט ולוח פיקוד, פעולת 

  סטרט". -"סטופ

  11  פ

    פ  בדוק תקיות מערכת מחזור גז הקירור ודליפות. 

  מ

12  

  13  פ  בדוק ויסות ברזי מי העיבוי במערכת הראשית.

    ס  פרק מכסי מעבה ובדוק אבית ולכלוך. 

  

  

  

  

  

14  

  15  ס  בדוק יקיון סוללת מאייד, שטוף כימית כדרש. 

  16  ס  בדוק מכלול מערכת חשמל ופיקוד, ווסת וחזק.

  17  ס  בדוק ווסת ספיקת אויר כדרש ביחידה ומפזרים. 

  18  ס  מתלים, חיבורים גמישים. בדוק 

  19  ס  קה יסודית מחלודה וצבע כדרש. 

  תדירות:

  שתי. -חצי שתי,   -עותי, מ  -תלת חודשי, ע  -דו חודשי, ת  -חודשי, ד  -שבועי, ח -יומי, ש  -י 

  פעולה.  -סטטי, פ  -צוע כשהציוד במצב: ס יהב

  

  הכת תכית עבודה לתחזוקה מועת . 1.3

באחריות הקבלן להכין תכית עבודה שתית לביצוע תחזוקה מועת לכל הציוד   . 1.3.1

והמערכות המופיעות ברשימת התכולה, בהתאם לתדירות המופיעה בדפי  

  התחזוקה. 
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תכית העבודה תובא לאישור המזמין ותתחשב בגורמים משפיעים כגון  . 1.3.2

ים אירועים המתוכים במבה או בסביבתו, חגים ומועדים דתיים יהוד

  וערבים, תאי מזג האוויר הצפוי עפ"י עוות השה וכיו"ב. 

התוצר יהיה ספר תחזוקה הכולל תכית ברזולוציה יומית לתחזוקה מועת לכל   . 1.3.3

  המערכות. 

  הגשת התכית לאישור היא תאי לחתימה על החוזה.  . 1.3.4

  תכית שתית חדשה תוגש לאישור חודש לפי מועד הארכת החוזה.  . 1.3.5
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  AS MADEקי מתקן ותכיות עדות החיות לביצוע תי

  

 תיק מתקן .1

מסירה סופית של ספרי מתקן על ידי הקבלן תתבצע בהתאם להוראות הבאות: הקבלן ימסור   

)  5, חמישה (למזמין, עם תום תקופת החכירה של החיון וכחלק מתהליך המסירה למזמין

עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן למבה ולכל  

מערכת בפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבים, המערכות, המתקים 

 והאביזרים.  

(ציוד ו/או מערכות   ספרי המתקן יכללו, בהתאמה לצרכים המקצועיים, את הפרטים . 1.1

 ווה) המפורטים להלן:וציוד ל

תשתיות (מובילים, קווים, כבלים, מוליכים וכד') לרבות תשתיות מים, יקוז וביוב, גז,  . 1.2

 "ב; יוצ חשמל, בקרה, תקשורת למייה וכ

 מתקי חשמל במ"ג ובמ" לרבות מתקי הארקה וכיוצ"ב; . 1.3

 "מ מ וציוד"מ מ מערכות . 1.4

קורטיבית, שלטי מילוט ד תאורה, חירוםאו /ו שגרה תתאורה לרבות תאור מתקי . 1.5

 "ב; יוצואזהרה מוארים וכ

 תקשורת מערכות . 1.6

 "ב וכיוצ חיוים, תועה, מבה, תאורה בקרת מערכות לרבות בקרה מערכות . 1.7

 ארגיה ובקרת יהול  מערכות . 1.8

 "סטמ מערכות . 1.9

 מצלמות לרבות וביטחון אבטחה מערכות .1.10

 בטיחות מערכות .1.11

 אש ועשן; וכיבוימערכות גילוי  .1.12

  יקוז;מערכת  .1.13

  מערכת איסטלציה;  .1.14

 מתקי מעליות ומעלוים;  .1.15

 מערכות פאומטיות; .1.16

 וג אויר;יזמערכות אוורור ומ .1.17

 עמודי מחסום מתרוממים; .1.18

 מערכות סיון חל"כ;  .1.19

 . תחזוקה הדורשת וספת מערכת כל .1.20

  

  ורמט ההגשה של תיקי המתקןפ .2

תכיות, סכמות, הקבלן יגיש למזמין את כל החומר, במועדים כאמור לעיל, לרבות  . 2.1

 סוגי פורמטים:  שיקטלוגים, הוראות תפעול ותחזוקה, ב
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של היצרים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי   ומקורייםפורמט מודפס  . 2.1.1

 כריכה קשה, כמפורט להלן. 

בגרסה העדכית ביותר (בזמן מסירת  DWG-ו PDF בפוקמטמדיה מגטית  . 2.1.2

והקטלוגים וכל  DISC ON KEY "ג עספרי המתקן), צרובים על סי. די. רום ו 

"ג ועהחומר המודפס יועבר אף הוא במדיה סרוקה, אף הם על גבי סי.די.רום 

DISC ON KEY .  

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכיות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי   . 2.2

  ה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:כריכ

הקלסרים הקשיחים יהיו בגוון שוה לכל תת מערכת. הגווים המדויקים יוגשו  . 2.2.1

 על ידי הקבלן לאישור המזמין. 

  _______________על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית מערכת  . 2.2.2

דולות (בהתאם למערכת או המתקן המתוארים). הכתוביות יודפסו באותיות ג

 ככל היתן.  

לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבה. לכל   Masterאחד הקלסרים יהווה  . 2.2.3

 אשרלכלל ספרי המתקן באותה מערכת  Masterקלסר  היהמערכת בפרד י

 -רוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי הייכלול פ

Master .בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר 

רוט תוכן העייים  יבתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פ . 2.2.4

תאפשר למשתמש למצוא תכית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר 

השוים בקלסר יופרדו באמצעות  הושאיםהמתויק בקלסר ללא חיפוש וסף. 

 הדפים ימוספרו.  לפלסטיים וכלחוצצים 

כל כריכת קלסר יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף  שלבצידה הפימי  . 2.2.5

 יהיה בגוון ורוד.

כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכס לתוך שקיות יילון שקופות. בכל שקית  . 2.2.6

פריט אחד בלבד: תוכית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת תחזוקה, רשימת 

. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מספר הפריט "בוכיוצ חלפים, 

 המצוי בתוכה ותיאור הושא. המדבקות יתאמו את תוכן העייים.  

אחת השקיות, בעלת אפשרות סגירה, תכלול את התקליטורים בהם ייצרב   . 2.2.7

 החומר הכלל באותו קלסר. 

רים, (ארבעה) חו 4(ארבע) שייים והשקיות בעלות  4כל הקלסרים יהיו בעלי  . 2.2.8

 למיעת קריעת השקיות. 

 כל החומר במדיה המגטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.  . 2.2.9

, המזמיןדרישת  ל  בהתאםהקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף,   . 2.2.10

סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת 

יים באותה מערכת לוחות חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מתקים עיקר

כדוגמת מערכת המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של ההזות במערכות חשמל,  
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מערכת אספקת מים קרים וספחיהם לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי 

 במים, סכמת צרת במערכת השקיה וכו'. 

 

  רוט התכולה בספר המתקן לכלל המערכות והמתקיםיפ .3

החיות הבטיחות יכללו אזהרות והחיות לשימוש בכלים וחומרים  -הוראות בטיחות  . 3.1

מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים 

לפעול במתקן וכדומה. ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות 

 משולבות חשמל ודלק. 

למצב בפועל כפי שהוא בתום תקופת   תכיות עדות מתאימות  -  תכיות עדות מעודכות . 3.2

_" 10בספח "_זהחכירה. הפורמט וצורת ההגשה של תכיות אלו הוא כפי שמפורט 

 . לחוזה ההקמה

התוכיות   -  פוזיציה) של כלל המערכות בביין-(סופר  תכיות תאום מערכות מעודכות . 3.3

צורת יכללו את כל המערכות שהותקו או שוו במהלך תקופת החכירה. הפורמט ו 

 ._" לחוזה ההקמה10בספח "_זההגשה של תכיות אלו הוא כפי שמפורט 

זרימה של כל מערך האספקה לאותה  תרשימה - תרשימי זרימה מפושטים מעודכים . 3.4

_" 10בספח "_זמערכת. הפורמט וצורת ההגשה של תכיות אלו הוא כפי שמפורט 

 .לחוזה ההקמה

הכרטסת תכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם תוי  - מרוכזת כרטסת ציוד ופריטים . 3.5

יצרן וספקים לרבות כתובות וטלפוים, תוים טכיים, פיזיים ותפעוליים המתאימים 

לו. דף התוים יכלול בטבלה הן את התוים הומיליים המצויים על ידי היצרן והן 

 ך הרצת הציוד.  את תוי העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שמדדו בפועל במהל

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד  . 3.6

 ומרכיב הכללים במערכות לרבות אביזרי צרת וחשמל. 

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות.  . 3.7

 יחודים לכל מערכת ומתקן בפרד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. ירשימת כלי עבודה   . 3.8

מפורט של פעולת המערכת במצבים שוים והחיות הפעלה מפורטות ומותאמות אור  ית . 3.9

 :כדלקמןלמצבים שוים של המערכת. ההחיות יכללו בין היתר את ההפעלות, 

 הפעלה ראשוה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בפרד; . 3.9.1

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות; . 3.9.2

 מבים כדרש במצבי חירום;יתוק חלק מהמערכות ו/או ה . 3.9.3

 הפסקה מתוכת של המערכת והפסקה במצב חירום; . 3.9.4

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת  . 3.9.5

 חשמל ובעת ולאחר שריפה; 

  סיכרויזציה של מערכות הכוללות מספר מתקים משולבים.   . 3.9.6

הוראות התחזוקה המועת תהייה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות  .3.10

 האביזרים המטופלים.  

 הוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון.  .3.11
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אישורים של הרשויות המוסמכות כדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקים,  .3.12

 משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה. 

 ערבות וביטוח.  .3.13

פרטים מלאים של הקבלים, הספקים, היצרים וותי השירות של כל   - תוים כלליים .3.14

מכלול, יחידה, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול (שם איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת 

 אלקטרוית, טלפון, פקס' טלפון ייד). 

  תוי מדידה של הספקים ותפוקות של המערכות.  .3.15

 ןכשהוא מעודכ  המזמין") לאישור החומר הטכית תיק השטח (להלן: "הקבלן יגיש א  .3.16

ומתאים למצב ולציוד הקיים בפועל. הסימון על גבי החומר הטכי יתאם את השילוט 

 על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.  

יבצעו בדיקה ראשוית של החומר הטכי המוגש  וובודקים מקצועיים מטעמ המזמין .3.17

לאישורם ויעירו הערותיהם העקרויות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכי למצב 

  בפועל. 

קבלן יבדוק את כל החומר הטכי שהגיש, על בסיס ההערות העקרויות של המזמין ה .3.18

ויתקן כל הדרש. בתום ביצוע התיקוים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה 

  חוזרת. 

חומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות לתהייה הערות חוזרות הוגעות  ולמזמין היה  .3.19

 הבדיקות החוזרות על הקבלן. 

  

 החיות והרחבות ספציפיות להכת ספרי מתקן למערכות ומתקים .4

  מעליות ומעלוים  . 4.1

בוסף להחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך  . 4.1.1

  קיטת אמצעי בטיחות מיוחדים. 

  יש לתת דגש על ההיבטים הבאים: . 4.1.2

אופן ביצוע החילוץ מהמעלית. ההחיות יהיו מפורטות ומותאמות  . 4.1.2.1

לרמה של מחלצים שקיבלו הכשרה בסיסית אך אים מעליתים 

 מוסמכים. 

 המעלית לתקרת הפיר.  מרווחים בין גג . 4.1.2.2

 דרכי גישה לתחתית הפיר.   . 4.1.2.3

 פרטי ההפרדה בין מעליות העות באותו פיר.  . 4.1.2.4

 מיקום דלתות חרום ומידותיהן.   . 4.1.2.5

  שיטות ליקוז מים מתחתית פיר המעליות.  . 4.1.2.6

תכיות העדות יכללו בין היתר גם מידות מיקום לכל מרכיב במערכת,  . 4.1.2.7

, שרשראות, וסת מרווחים בין רכיבים שוים, ציון פרטי הכבלים

 מהירויות, סימוי קומות או מיקום וכדומה. 

אור מילולי מפורט של פעולת המערכת המשלבת מספר מעליות ושל  ית . 4.1.2.8

 המעלית הבודדת. 
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אור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, התקשורת והבקרה ית . 4.1.2.9

 והמחשב ואופן כיולן.  

החיות פעולה מפורטות ומותאמות למצבים שוים של המעלית. ההחיות  . 4.1.3

 יכללו בין היתר את ההפעלות, כדלקמן:

 הפעלת מעלית אחת תוך השבתת מעליות אחרות באותה קבוצה.   . 4.1.3.1

  ולאחר אש. הפעלת המעלית במצב חירום, לרבות בעת  . 4.1.3.2

 להלן רשימה של תכיות שעל הקבלן להכין: . 4.1.4

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכוות, מערכי ציוד, מסילות,  . 4.1.4.1

 תכיות בסיסים והגבהות. 

 תכיות פתחים בקירות ותקרות.  . 4.1.4.2

 תכיות ייצור של תאי המעליות.  . 4.1.4.3

תכיות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות  . 4.1.4.4

 חות חשמל ותכיות בצוע של לוחות החשמל. מפורטות של לו

  תכיות עבודה וייצור וספות כפי שדרשות במסמכי המכרז.  . 4.1.4.5

ו/או מערכות ו/או מתקים  לציוד חשמל (הכללים לגבי החשמל כוים גם  מתקי . 4.2

 כללים מתקי חשמל)  םבה יםאחר

בוסף להחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תוך  . 4.2.1

 קיטת אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגרטורים. 

 אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.  ית . 4.2.2

הבקרה ואמצעי מיה  ואור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, התקשורת  ית . 4.2.3

 . ואופן כיולן 

 אור מפורט של הפעולות הדרשות לסכרון גרטורים. ית . 4.2.4

 להלן רשימה של תכיות שעל היזם להכין: . 4.2.5

, מוביליםשרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד,  . 4.2.5.1

 תכיות בסיסים והגבהות וכיוצ"ב.  

ופיקוד מהלוחות אל הציוד.  תקשורתווט החשמלי, כוח, יתכיות הח . 4.2.5.2

צוע של יסכמות מפורטות של לוחות חשמל, סימון המעגלים ותכיות ב

 לוחות החשמל וכיו"ב.  

 תכיות עבודה וייצור של כל לוחות החשמל.  . 4.2.5.3

, גופי  התקע בתי( הקצהאלמטי /אביזריטבלאות עם רשימת פריסת  . 4.2.5.4

ום תאורה וכיו"ב)  והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי סימ

 בפועל. 

  מערכות יקוז . 4.3

 אור מפורט של מערכת הבקרה להפעלת המשאבות. ית . 4.3.1

 טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.  . 4.3.2

 להלן רשימה של תכיות שעל הקבלן להכין: . 4.3.3
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 תכיות עבודה של כל מערכות היקוז, המשאבות והצרת.  . 4.3.3.1

 שרטוטי הרכבה כלליים של מערכי ציוד.   . 4.3.3.2

 תכיות תלייה של המשאבות.  . 4.3.3.3

צוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את יתכיות ב . 4.3.3.4

 מראה הלוחות. 

 תכיות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.   . 4.3.3.5

 ים, כיבוי אש, מתזים וספריקלריםמערכות איסטלציה, מ . 4.4

 אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש. ית . 4.4.1

 טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות.  . 4.4.2

 להלן רשימה של תכיות שעל היזם להכין: . 4.4.3

 תכיות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצרת.   . 4.4.3.1

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכוות ומערכי ציוד.   . 4.4.3.2

 תכיות בסיסים והגבהות לציוד בחדרי המכוות.  . 4.4.3.3

תכיות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את  . 4.4.3.4

 מראה הלוחות. 

  תכיות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.   . 4.4.3.5

 ובקרה תקשורת"מ, מ מערכות . 4.5

 ואיוורור "א מ מערכות . 4.6

 העתקים ויכלול בין היתר: 3-ספר זה יוגש ב

מקררי המים, יחידות    -שסופק והותקן בפרוייקט    כל הציודטבלה מסכמת של   . 4.6.1

ם התקתו במבה מ"א, מפוחים, מדפים, מערכות סיון  וכל ציוד אחר, מיקו

וייעודו. טבלה זו תכלול תוים עיקריים של הציוד: תוצרת ודגם, תפוקות 

 קירור/חימום, ספיקות אוויר/מים,  וכו'.

  של   תקיה  הפעלה  לצורך  הדרשות  המטלות  כל  את  בפירוט  הכולל  מקלט  ספח . 4.6.2

 תקיותבדיקת /לשמירת בשיגרה לבצע שיש והפעולות בחירום המקלט

 .המקלט

 תאור המתקים ותפ"מ מפורט לכל מערכת. . 4.6.3

 דו"חות הפעלה של כל הציוד מאושרים על ידי המתכן.  . 4.6.4

דוחות וויסות אוויר ומים. סכמות אוויר לאחר גמר וויסות עם ציון הכמות  . 4.6.5

המדדת בכל מפזר אוויר ותריס ייקת אוויר ,  וולידציה של ספיקות אוויר 

 .תבוצע ע"י מעבדה המאושרת על ידי המתכן

הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובת, עם רשימת תקלות אפשריות  . 4.6.6

 וטיפול בהן. 

בשלושה   CDתוכית לוחות חשמל ותוכיות מ"א "כפי שבוצע" על גבי  . 4.6.7

 העתקים. 
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רשימת מועים ואלמטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמט ועם כל   . 4.6.8

ם, בידוד וכו' כמופיע הפרטים הוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחי

 בשלט, כוון יתרת זרם וכו' כדרש. 

מפרטי שירות מפורטים לפי שירות חודשי, תלת חודשי, עותי ושתי בהתאם  . 4.6.9

 להחיות המתכן.

 קטלוגים שבהם יצויו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק.  . 4.6.10

 ש. במידה ודר –על כל חלקיו ע"י מעבדה מוסמכת  1001אישור עמידה בתקן  . 4.6.11

4.6.12 . הם. י אישור ביצוע ציפויים למי 

 אשור כי בדקו כל יקוזי המזגים בפרויקט ע"י הקבלן. . 4.6.13

בדיקת מעבדה מוסמכת של איכות המים מאושרת על ידי המתכן במידה  . 4.6.14

  ובוצעה פסיבציה. 
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  אחריות הקבלן לתחזוקה ושירות בתקופת הבדק

 

  ללאחודשים,  24תהיה למשך  )ושרות אחריות(תקופת הבדק לכל רכיבי הביין והמערכות  .1

ו/או  . תקופת הבדק תימדד לכל קטע פרויקט בפרד על פי מועד מסירתותשלום תוספת

 לתקופה ארוכה יותר לפריטים מסוימים, בהתאם למופיע במסמכי המכרז.

  

 למרות האמור לעיל, תקופת הבדק לרכיבים השוים תהיה כדלקמן: .2

חודשים על פי חוק מכר   24-תקופת הבדק למרכיבים בהם יש הגדרה חוקית הארוכה מ   . 2.1

תהיה תקופת הבדק כחוק או או לפי המצוין במסמכי המכרז, דירות או כל חוק אחר, 

 , הארוך מבייהם. בחוזהלפי הרשום 

כאמור בהחיות לתיק מתקן, תעודת האחריות המקורית של יצרן הציוד תימסר  . 2.2

למזמין. במערכות ובאלמטים בהם יש אחריות יצרן לרכיבים שסיפק ואשר אורכה 

 , דוגמא:חודשים, התקופה הארוכה ביותר היא זו שקובעת  24-עולה מ

 שים.  10תקופת הבדק לעבודות איטום תהיה למשך  . 2.2.1

 שים.   7תקופת הבדק לצרות מים, יקוז וביוב, תהיה למשך  . 2.2.2

 

רכות ולמתקים שהותקו על ידו ו/או על ידי קבלי המשה  הקבלן יהיה אחראי למבה, למע .3

 המקצועיים מטעמו במשך כל תקופת הבדק. 

  

 למען הסר ספק אחריותו של הקבלן בתקופת הבדק תתבטא, כדלקמן: .4

בתקופת הבדק הקבלן יבצע על חשבוו ויהיה אחראי הן לרמת המוצר, הן לתיקון תקלות   

התחזוקה המועת בתדירות ובורמות השירות כמפורט בחוזה התחזוקה, וכשלים והן לביצוע  

  לרבות כל העבודה, החלקים והחומרים הדרשים. 

  

 הבדק תקופת לאחר ושירות לתחזוקה הקבלן אחריות .5

 באמצעים אםמזמין ה ידי על תתבצע הבדק לתקופת שמעבר  בתקופה התחזוקה . 5.1

 שימצא דרך בכל או המקצועיים המשה קבלי באמצעות, הקבלן באמצעות, עצמיים

. במידה והמזמין יחליט לבצע את התחזוקה על ידי הקבלן או על ידי קבלי לכוןמזמין  ה

 המשה המקצועיים מטעמו, התחזוקה תבוצע כמפורט בספח התחזוקה. 

  

 קבלת המתקים מהקבלן בתום תקופת הבדק .6

קבלה בכל המתקים שהוקמו יום לפי מועד תום תקופת הבדק, יתקיים סיור  90 . 6.1

ידי הקבלן לפי ובמהלך תקופות הבדק. בסיור ישתתפו ציגי המזמין, ציגי -ותוחזקו על

  ולציגי גורמי התפעול.  הקבלן וציגי הקבלים המקצועיים

ככל   גורמי תפעוללציגי  ו/או  חובת הקבלן והקבלן, של כל מערכת בפרד, לסייע למזמין   . 6.2

ידי הפעלת -ימי עבודה מלאים וזאת על 14מתקים במשך לסקור את כל השייקבעו 
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הצגת פעולתם, תפעול, הו/או גורמי  מטעמווציגים המתקים באמצעות טכאים 

  הדרכה, הצגת יומי עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. 

הקבלן יידרש להציג את יומי העבודה המפורטים בהם רשמו כל התקלות לכל אורך  . 6.3

או \ כמפורט בספח התחזוקה. אי השתתפות בסיור הקבלה של הקבלן ותקופת הבדק, 

  קבלן המשה המקצועי, לא תפטור את הקבלן מתוצאות הבדיקה.

הקבלן יידרש להציג את מערכת התחזוקה הממוחשבת ואת פעולתה לרבות הפקת  . 6.4

  דוחות לדוגמה.

המזמין, לאחר בחית הפרויקט והמתקים, יגיש לקבלן בכתב את הסתייגויותיו ממצב  . 6.5

המתקים. ההסתייגויות יכללו כל כשל במבה ובמערכות ואשר אמור היה להיות 

 מטופל ע"י הקבלן או על ידי הקבלן כחלק ממטלות החוזה.  

ע"י הפעלת כל הקבלן יידרש לבצע ולתקן את כל המפורט עד לסיום תקופת הבדק וזאת   . 6.6

  האמצעים שידרשו. 

במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין  . 6.7

ידי קבלן אחר או בכל דרך -להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לכות את 

(שייחשבו כהוצאות משרדיות) מכל סכום שיגיע  15%אמורות בתוספת ההוצאות ה

לקבלן הראשי בכל זמן שהוא לרבות חילוט ערבות הבדק וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן 

  מהקבלן בכל דרך אחרת.

ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע ההשלמות והתיקוים כפי שאמר בדו"ח, גם  . 6.8

משה המקצועיים להמשיך לפעול מעבר במקרים בהם יהיה על הקבלן וקבלי ה

  לתקופת הבדק, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תשלום או תוספת כספית כלשהי. 

או היו בהם תקלות מרובות מעבר \במקרים בהם יתגלו במתקים ליקויים חמורים ו . 6.9

למותר הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את ההסתייגויות ה"ל, ימשיך הקבלן לשרת 

 מתקן כדרש בחוזה, על חשבוו, ללא תשלום וסף. בעצמו את ה

תקופת האחריות תסתיים רק לאחר שחלפה לפחות חצי שה רצופה מתום תקופת  .6.10

הבדק, בה היה מספר התקלות תואם את הצפי של היצרן. המזמין יעביר את המשך 

 הטיפול במערכות לאחריות הקבלן אך ורק לאחר מסירה סופית. 

ת בתום תקופת הבדק תהיה מותית במסירה של תכיות מסירה סופית של המערכ  .6.11

לאחר ביצוע ותיק מתקן מושלם ומעודכן לעת המסירה (כולל עדכון שיויים שבוצעו 

, וכן במסירה לגורמי במהלך תקופת הבדק) ובהדרכה של עובדי המזמין כמפורט לעיל

  התפעול ככל שייקבעו. 
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  י חילוף שיסופקו למזמין רשימת חלק

  

  חלקי חילוף .1

  ללאחודשים,  24תהיה למשך  )ושרות אחריות(תקופת הבדק לכל רכיבי הביין והמערכות   

  . תקופת הבדק תימדד לכל קטע פרויקט בפרד על פי מועד מסירתו.תשלום תוספת

 

מותית בהספקת אלמטים בפרויקט אים סטדרטיים. לפיכך, מסירת הפרויקט לעירייה  .2

 חלקי חילוף לצרכי תחזוקה.

  

  חלקי חילוף הם: להםהאלמטים שעל הקבלן לספק  .3

  מכל סוג. - 2%ורות וגופי תאורה  . 3.1

 מכל סוג. 2% -מצלמות טמ"ס  . 3.2

יחידת ההגות המתאימה וכולל כל האביזרים הרלווטיים   כוללראשי    אוטומטימפסק   . 3.3

והמישיים  יםהחשמל הראשי ותהדרשים לאותו מפסק אוטומטי ראשי עבור לוח

ועבור לוחות חלוקת הגרטורים בכל אחד ואחד ממתקי החשמל במבים שואי מכרז 

 יח' לכל לוח חשמל כמפורט להלן  1 -זה  

 יח' 1-מוע של משאבת יקוז  . 3.4

 מכל סוג. 2% -וד גילוי אש (גלאים, צופרים, צצים, רמקולים וכו') צי . 3.5

 מכל סוג. 2% -אבן חיפוי קירות וקופיג  . 3.6

 

להם הקבלן דרש לספק כחלקי חילוף לא תשולם   לעיל  המפורטים  האלמטים  בגיןכי    מודגש .4

בהתאם לכתב הכמויות,  הפרויקט להקמתבמחירי היחידה  כלולהלקבלן כל תוספת ועלותם 

 . למכרז הצעתו הגשת בעת בכך להתחשב הקבלן ועל

 

 של  מיקומוק"מ מ  30חלקי החילוף יועברו לאחסון אל מחסי המזמין המצאים בטווח של עד   .5

 עיר ירושלים. ב זה מכרז שוא  פרוייקט

  

 חלקי החילוף יאוחסו כשהם ארוזים בצורה מסודרת ויכוסו בכיסוי יילון או ברזט. .6

  

אחסון החלפים, הובלה ופריקה במחסן כאמור, יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבוו ובתאום מלא  .7

 עם המזמין וכגד חתימת המקבל על תעודת המשלוח. 

 

 אזי,  בודד  לפריט   ידו  על  המותקן  מהציוד  2%-מ  יותר  של  כמות  להעביר  יתבקש  והקבלן  במידה .8

  לפריט בהצעתו הקוב מהמחיר 70% היה ) 2%-ל מעבר הכמות(על  לקבלן שתשולם התמורה

 . זה
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  מפרט לשיטת מספור אחידה

  

  רקע .1

  השיטה  י"עפ  ממספר  מתכן  כל.  אחידה  איה  במבים  כלל  בדרך  הקיימת  הציוד  מספור  שיטת  

 אותה הכה אין כן וכמו אחידות וחוסר לטעויות לגרום עלולה זו עובדה. במשרדו ההוגה

 גם מאפשרת איה השיטה. הפרויקט חיי  ולאורך הביוי  בשלב ומיקומו  הציוד על  למעקב

  .התחזוקה  מערך את למחשב

  

  מטרה .2

  :כדלקמן, והציוד מערכותיו הפרויקט לחלקי אחידה מספור שיטת הטמעת . 2.1

יצירת שפה משותפת ואחידה בין המתכים, המבים  -אחידות בתכון  . 2.1.1

  והאתרים. 

המספור בשלב התכון יהווה תשתית למספור פיזי בשטח  -הכה לשלב הביוי  . 2.1.2

  של הציוד. 

המספור בשלב התכון יהווה תשתית  -הכה למחשוב ותחזוקת הפרויקט  . 2.1.3

ליצירת מערכת ממוחשבת ליהול תחזוקה במבים וכמו כן ישמש למעקב 

 "ב. יוצובקרה על מלאי הציוד, מיקומו וכ

  

  יתרוות השיטה .3

  שיטת מספור מודולרית אחידה ווחה ליישום.   . 3.1

  מספר ייחודי חד ערכי לכל פריט וציוד או יחידה במבה. . 3.2

  סימון פיזי כפי שיתן על ידי המתכן.-באים: ביוי יצירת בסיס לשלבים ה . 3.3

 כלי יהולי למתחזקי הפרויקט המשתמש. -תחזוקה  . 3.4

  

  כללי - אלמטים מספור/לסימון והגדרות מפרט .4

 תיאור הרכב הסימון/המספור של ישות/אלמט סטדרטי/ת: . 4.1
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 תיאור הרכב הסימון/המספור של ישות/אלמט עיקרי/ת: . 4.2

  

  

5. Entity/Element Name  (דרטי/תהעיקרי/ת ו/או הסט) טשם הישות/האלמ- SECTION  

NO. 1  

  ויהול ובקרת ארגיה) תאורה בקרת לרבות( ותאורה חשמל . 5.1

 יתרה הקפדה תוךוהתאורה)  החשמל  יועץ  י" ע( רשומות בשוטף מתווספות זו  לטבלה[    

תוכית מקרא ב מופיעה עדכית רשימה: הערה. הקיימת הקידוד שיטת שמירת על

  (מפרט והגדרות לסימון/מיספור אלמטים) בסט התוכיות למכרז מטעם יועץ החשמל 

  ] והתאורה

Entity/Element Description 

 האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE 

של  עדכיזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE 

של  קודםזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Service Cabinet לוח שירות  SRVC  LV  אוStore SRVC 

או לוח שירות או לוח 

חשמל שירות 

Electrical & Lighting Cabinet  לוח חשמל ותאורה

או  Eאו  Gאו   Cהממוקם בחדר חשמל שבפיר

  Gאו  Aבחדר חשמל שבלולאת רכב 

ELC&LTCLV  אוRAMPXC

Generator Distribution Cabinet  לוח חלוקת

  גרטור

GDC  PGR  

Generator   רטור לרבות לוח פיקוד והפעלהדיזל ג

  להגת הגרטור

G  GR  
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Entity/Element Description 

 האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE 

של  עדכיזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE 

של  קודםזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Transformer אי הספקש  TRי  זההלעדכ

Transformer Protection & Warning Cabinet   לוח

הגה והתראה בשאי (לוח בקרת שאי)

TRP&WCTRP&W  או לוח

בקרת שאי

High Voltage Cabinet לוח מ"ג  HVCHV

Main High Voltage Distribution Cabinet  לוח

  חלוקת מ"ג ראשי

MHVDC  HV  

Main Low Voltage Cabinet  ראשי במרכז "לוח מ

  ארגיה או במעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל

MLVC  LV  

Secondary Low Voltage Cabinet  ימש "לוח מ

במרכז ארגיה

SLVC  LV  

UPS Distribution Cabinet   לוח חלוקתUPS  UPSDCUPS

Uninterruptible Power Supply  אל פסק  UPSי  זההלעדכ  

UPS Battery  מצברUPS  UPSBatUPS-Bat  אוBT  

UPS Insulating Transformer  אי מבדלשUPS  UPSINSTי  זההלעדכ

Lighting Control System Cabinet  לוח מערכת

  (כולל מצברים)  בקרת תאורה

LCSCCBSD   אוBT  

CBS Unit Cabinet יארון של הממיר האלקטרו  CBSUCCBS  או ארון של

  הממיר האלקטרוי

CBS Batteries Cabinet  ים מצבריכוCBS  CBSBCיתהמצברים של הכו  

Centralize DALI Controller Cabinet  לוח מערכת

  בקרת תאורה (ללא מצברים)

CDCCCDC

Capacitors Cabinet  לוח קבלים  CAPCי  זההלעדכ

IEC Main Low Voltage Counters Cabinet 

  ארון/פילר ריכוז מוים של חח"י 

IECMLVCNTCMLVCountersC  או

IEC  

IEC Network Cabinet  ארון/פילר רשת של חח"י  IECNETCרשת (חח"י) או   פילר

IEC  

Lighting Cabinet לוח תאורה  LTCLT  אוL

Ultrasonic Hub יקרכזת אולטרה סוULTSHיק אולטרה רכזתסו

Electrical Cabinet "לוח חשמל במ  ELCLV

Temporary Low Voltage Secondary Cabinet   לוח

  משה זמי (לוח שירות) לחשמל ומאור

TLVSCLVSC  האו לוח מש

  זמי
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Entity/Element Description 

 האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE 

של  עדכיזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE 

של  קודםזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Temporary Low Voltage Main Cabinet  לוח

  Xמפסק ראשי זמי באתר עבודה 

TLVMCמפסק ראשי אתר  לוח

  Xעבודה 

E90 Cable Ladder ) סולם כבלים חסין אשE90 (  E90CL  י  זההלעדכ  

Cable Ladder  סולם כבלים  CL  י  זההלעדכ  

E90 Cable Tray ) ת אשתעלת כבלים חסיE90 (  E90CT  י  זההלעדכ  

Cable Tray  תעלת כבלים  CT  י  זההלעדכ  

E90 Cable Hanger ) קליפס חסין אשE90(  E90CH  י  זההלעדכ  

Cable Hanger קליפס  CH  י  זההלעדכ  

E90 Wire Mesh Cable Tray  ת אשתעלת רשת חסי

)E90 (  

E90WMCT  י  זההלעדכ  

Wire Mesh Cable Tray תעלת רשת  WMCT  י  זההלעדכ  

Pipeline E90  ת אש לחשמל, תקשורתרת חסיצ

  ) E90ובקרה (

E90PLי  זההלעדכ  

Pipeline רת לחשמל, תקשורת ובקרהצ  PLי  זההלעדכ  

  

 "ממ ומערכות בקרה, תקשורת . 5.2

Entity/Element Description 

 תיאור הישות/האלמט

Entity/Element 

CURRENT ID 

CODE  

 של עדכי זיהוי קוד

האלמט/הישות

Entity/Element PREVIOUS ID 

CODE  

 של קודם זיהוי קוד

האלמט/הישות

Communication Cabinet  לוח

  תקשורת

COMCCC או לוח/ארון חשמל ותקשורת  

Control Cabinet  לוח בקרהCtrlC  CP

Communication Room Cabinet 

מסד תקשורת בחדר תקשורת של 

מרכז ארגיה

COMRC  COMROOMC  אוCH  

Servers Room Cabinet  מסד שרתים

  בחדר שרתים

SRVRCSRVroomC  אוSRVRoomC  או

CH  

Main Control Cabinet  לוח בקרה

  ראשי

MCCCP  או לוח בקרה או לוח בקרה

ראשי
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Entity/Element Description 

 תיאור הישות/האלמט

Entity/Element 

CURRENT ID 

CODE  

 של עדכי זיהוי קוד

האלמט/הישות

Entity/Element PREVIOUS ID 

CODE  

 של קודם זיהוי קוד

האלמט/הישות

או ארון  COMCלעדכי או  זההPTM  תועה בקרתארון /לוח

  חשמל ותקשורת בקרת תועה 

Variable Message Sign  שלט מחליף

  מסרים

VMSי  זההלעדכ

Variable Prismatic Sign  שלט

  פריזמטי  מחליף מסרים

VPSי  זההלעדכ

Lane Control Sign  תמרור בקרת

  תיבים

LCSי  זההלעדכ

Traffic Light רמזור  TLי  זההלעדכ

Breaking Barrier מחסום שביר  BBי  זההלעדכ

Automatic Incident Detection 

(מבצעת אליזה לאיפורמציה 

המצולמת, לצרכי בקרת תועה,  

  גילוי עשן, ביטחון וכו') 

AIDTVD  

Closed-Circuit Television Camera 

מצלמת תועה (איה מבצעת אליזה 

  לאיפורמציה המצולמת) 

CCTVTC  

  לעדכי  זההGDבכביש  חרוץ לולאה גלאי

Flashing Light  ג"ת מהבהב משולב

  בשלט

FLמהבהב  

Security Hub רכזת ביטחוןSECH  ביטחון רכזת

Public Address Hub רכזת כריזהPAHכריזה רכזת

Programmable logic controller  בקר

PLC  

PLCי  זההלעדכ  

Multiplexer מרבבMUXי  זההלעדכ  

Optical Link Module  מודול

הממיר/המעביר סיגל דיגיטלי 

  לסיגל אופטי 

OLMי  זההלעדכ  

Digital InputDIי  זההלעדכ

Digital OutputDOי  זההלעדכ

Digital Input/OutputDI/Oי  זההלעדכ
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Entity/Element Description 

 תיאור הישות/האלמט

Entity/Element 

CURRENT ID 

CODE  

 של עדכי זיהוי קוד

האלמט/הישות

Entity/Element PREVIOUS ID 

CODE  

 של קודם זיהוי קוד

האלמט/הישות

Analog InputAIי  זההלעדכ

Analog OutputAOי  זההלעדכ

Analog Input/OutputAI/Oי  זההלעדכ

Switch מתג  SWי  זההלעדכ  

  

  

  גילוי וכיבוי אש ועשן  . 5.3  

 יתרה הקפדה תוךוהתאורה)  החשמל  יועץ  י" ע( רשומות בשוטף מתווספות זו  לטבלה[    

תוכית מקרא ב מופיעה עדכית רשימה: הערה. הקיימת הקידוד שיטת שמירת על

(מפרט והגדרות לסימון/מיספור אלמטים) בסט התוכיות למכרז מטעם יועץ החשמל 

  והתאורה] 

Entity/Element Description 

 תיאור הישות/האלמט

Entity/Element 

CURRENT ID CODE 

קוד זיהוי עדכי של 

הישות/האלמט

Entity/Element 

PREVIOUS ID CODE 

קוד זיהוי קודם של 

הישות/האלמט

Fire Detection & 

Extinguishing Hub   רכזת גילוי

  וכיבוי אש

FCEHFCEC

לעדכי  זההUUKL  UUKL פל

  

  

   ביטחון ואבטחת מידע  . 5.4  

  

Entity/Element Description 

 האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE  קוד זיהוי

של  עדכי

הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE 

של  קודםזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Intercom טרקוםאי  IC  י  זההלעדכ

) או מצלמת Aקבוצה  Cמצלמת כיפה אטי ודל (

) Bקבוצה  Cציור מוגת אטי ודל (

Cי  זההלעדכ

לעדכי  זהה  CBמצלמת בקרה כיפה אטי ודל
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Entity/Element Description 

 האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE  קוד זיהוי

של  עדכי

הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE 

של  קודםזיהוי  קוד

הישות/האלמט

Pedestrians & Vehicles Inspection Position 

קודת הכה לבידוק הולכי רגל ו/או לכלי רכב 

("עמדת בידוק")

P&VIPי  זההלעדכ  

  

 תפעול מערכות חיויםו שילוט  . 5.5  

או יועץ התקשורת והבקרה ו/או יועצת השילוט /ויועץ מערכות החיוים  באחריות[

 שיטת שמירת על יתרה הקפדה תוך בה מופיעים שאים אביזרים  זו לטבלה להוסיף

  ]הקיימת הקידוד

Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

של 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

 לעדכי  זהה  PIN  לרכב כיסה עמדת

 לעדכי  זהה  PEX  לרכב יציאת עמדת

 לעדכי  זהה  PST  תשלום  עמדת

 לעדכי  זהה  PSC  בלבד.אשראי כ באמצעות תשלום עמדת

 לעדכי  זהה  KIO  רכבך מצב"קיוסק"  עמדת

 BEX  BAR  זרוע  מחסום

 לעדכי  זהה  SYB  ומפוקד מוזן שלט

 לעדכי  זהה  SYC  מפוקד ולא  מוזן שלט

 לעדכי  זהה  SYS  רגל להולכי מואר שלט

 לעדכי  זהה SYE  מואר  הכווה שלט

 לעדכי  זהה SYP  לחיה  מפוקד שלט

 לעדכי  זהה SYD  כללי  מפוקד שלט

 לעדכי  זהה SWE  מואר פרסום שלט

 לעדכי  זהה SEE  כיסה ללובי קיר עיצוב

 לעדכי  זהה SYY  תלוי מואר שלט

 לעדכי  זהה SCC  קורה  על לחיה  הכווה שלט

 לעדכי  זהה SCB  קורה  על לאזור כללי הכווה שלט
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Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

של 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

 לעדכי  זהה SCS  קורה  על לאזור  הכווה שלט

 לעדכי  זהה BHT  גובה מגביל

 לעדכי  זהה MTP  ותקון  מחירון

Parking Control Equipment Cabinet   לוח חשמל

(ציוד בקרת חיוים) (מתוכן  PCEותקשורת עבור ציוד 

  ע"י יועץ תפעול מערכות חיוים) 

PCEC י  זההלעדכ  

Parking Control Equipment  ים (פרטייוציוד בקרת ח

  ציוד מהסוגים:

PIN, PEX, BEX, LPR( 

PCE י  זההלעדכ  

Camera Based Parking Guidance Unit   תיחידת הכוו

 חייה ("אדום ירוק מצלמה")

CBPGU  י  זההלעדכ  

  

  

  מ"א ואיוורור  . 5.6  

  

Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

של 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

 לעדכי  זהה  FD  אש מדף

 לעדכי  זהה  SD  עשן מדף

 לעדכי  זהה  FU  צח  אוויר סיון יחידת

 לעדכי  זהה  FAH  למקלט סיון יחידת

 לעדכי  זהה  OAU  צח אוויר יחידת

 לעדכי  זהה  ACU  מרכזית מיי"א מ יחידת

 לעדכי  זהה SU  עילי  מזגן

 לעדכי  זהה CU  מעבה 

 לעדכי  זהה VRF  VCU מעבה
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Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

של 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

 לעדכי  זהה VSU  (יש להזין בפרד) VRF מאייד

 לעדכי  זההSF  עשן  להוצאת מפוח

 לעדכי  זההJF  (במהרה)  סילוי מפוח

 לעדכי  זהה VF  חיון  אוורור מפוח

 לעדכי  זהה FAN  דיחוס/אוורור מפוח

 לעדכי  זהה VDT  רוח מהירות מד

 לעדכי  זהה VISIBILITY  NOX-ו NOX ,CO מד

 לעדכי  זהה CO  בלבד CO מד

 לעדכי  זהה LPG  LPG מד

 אוורוראו /ו"א מ מכוותאו /ו למערכת חשמל לוח

  )ואיוורור"א מ יועץ"י ע(מתוכן 

PAC  י  זההלעדכ 

Fire Dampers and/or Smoke Dampers Cabinet   לוח

  (חשמל) מדפי אש ו/או עשן

FDSDC י  זההלעדכ 

Machines Room Low Voltage Cabinet  לוח חשמל חדר

  מכוות מ"א ו/או איוורור

MRLVC MRFC 

Machines Room Communication Cabinet  לוח תקשורת

  חדר מכוות מ"א ו/או איוורור

MRCOMC MRFCC 

Machines Room Control Cabinet  ותלוח בקרה חדר מכו

  מ"א ו/או איוורור

MRCtrlC MRFCtrlC 

Jet Fans Cabinet  הרהיים מלוח מפוחים סילו  JFC מפוחים לוח  

 מהרה 

  

   איסטלציה  . 5.7  

  

Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

של 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

  לעדכי  זהה  SP  ביוב משאבת
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Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

של 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

  לעדכי  זהה    DPיקוז משאבת

  לעדכי  זהה FEP  אש כיבוי משאבת

  SPRP  SPR  (ספריקלרים) מתזים משאבת

  יועץ"י ע(מתוכת  למתזים קומתית  שליטה תחת

  ) איסטלציה

SPRCS SPR 

Sewage Pumps Cabinet  ן ע"ילוח משאבות ביוב (מתוכ

  יועץ איסטלציה) 

SWPC  SWC 

Drainage Pumps Cabinet  ןיקוז (מתוכ לוח משאבות

 ע"י יועץ איסטלציה) 

DNPC DNC 

Fire Extinguishing Pumps Cabinet  לוח משאבות כיבוי

  אש (מתוכן ע"י יועץ איסטלציה) 

FEPC  FPC 

Sprinklers Pumps Cabinet  ןלוח משאבות מתזים (מתוכ

  ע"י יועץ איסטלציה) 

SPRPC  SPC 

Pre-Action Sprinklers Facility Cabinet  לוח מתקן

  (מתוכן ע"י יועץ איסטלציה)  Pre-Actionמתזים 

PASFC  PAPC 

  

   מעליות  . 5.8  

 

Entity/Element Description   

  האלמט/הישות תיאור

Entity/Element 

ID CODE CURRENT 

של  עדכיקוד זיהוי 

 הישות/האלמט

Entity/Element 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 הישות/האלמט

Elevator # # 'וסעים מס מעליתELV#  #  

Elevator #A # מעלית אשפה מספרELV#A  #A  

Mini Elevator #A # מעלון אשפה מספרMELV#A  #A  

Elevator / Mini Elevator #/#A Load 

Disconnector   תק בעומס עבור מעלית/מעלוןמ

 #Aוסעים/אשפה מס' # או 

ELV#-LD   אוELV#A-

LD  אוMELV#A-LD  

  לעדכי  זהה
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6.  Level  מפלס– SECTION NO. 2 

החשמל והתאורה) תוך הקפדה יתרה על  [לטבלה זו מתווספות בשוטף רשומות (ע"י יועץ    

שמירת שיטת הקידוד הקיימת. הערה: רשימה עדכית מופיעה בתוכית מקרא (מפרט 

  והגדרות לסימון/מיספור אלמטים) בסט התוכיות למכרז מטעם יועץ החשמל והתאורה]

Level Description  

 המפלס תיאור

 CURRENTLevel 

ID CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

 של המפלס

Level 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 המפלס 

 של גגאו /ו בייים מפלס, היתר### (בין  מפלס

  ) הפירים
P### י  זההלעדכ 

או /ו"א מ מכוות חדרי מפלס , היתר(בין  818 מפלס

  )בפירים איוורור
P818  03  

  P815  02  ) הרחוב מפלס , היתר(בין  815 מפלס

"ק התת המסחרי המעבר מפלס , היתר(בין  808 מפלס

  )רגל להולכי
P808  01 

 P799T  )המפלסית ההפרדה מפלס , היתר(בין  799 מפלס

 לעדכי  זהה  P1  -1 מפלס

 לעדכי  זהה  P2  -2 מפלס

 לעדכי  זהה  P3  -3 מפלס

 לעדכי  זהה  P4  -4 מפלס

 לעדכי  זההP5  -5 מפלס

(בין היתר, מפלס חדר מכוות מקלט   -6 מפלס

  בחיון) 
P6 י  זההלעדכ 

  

7 .  Region  אזור– SECTION NO. 3   

[לטבלה זו מתווספות בשוטף רשומות (ע"י יועץ החשמל והתאורה) תוך הקפדה יתרה על   

שמירת שיטת הקידוד הקיימת. הערה: רשימה עדכית מופיעה בתוכית מקרא (מפרט 

  לסימון/מיספור אלמטים) בסט התוכיות למכרז מטעם יועץ החשמל והתאורה]והגדרות 

Region Description   

  האזור תיאור

Region 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

 של האזור

Region 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 האזור

East מזרח  Eי  זההלעדכ 

West מערב  W  י  זההלעדכ  

North  צפון  Nי  זההלעדכ 
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Region Description   

  האזור תיאור

Region 

ID  CURRENT

CODE   

 עדכיזיהוי  קוד

 של האזור

Region 

ID  PREVIOUS

CODE   

של  קודםזיהוי  קוד

 האזור

South  דרום  Sי  זההלעדכ 

North-East 'מז'-צפ  NE  י  זההלעדכ 

North-West 'מע'-צפNW  י  זההלעדכ 

South-East 'מז'-דר  SEי  זההלעדכ 

South-West 'מע'-דר  SW  י  זההלעדכ 

Top  עליון  Tי  זההלעדכ  

Bottom תחתון  Bי  זההלעדכ  

ShaftX  פיר מעליות ו/או מדרגותX  ShaftX י  זההלעדכ 

RampX  לולאת רכבA  RampX  י  זההלעדכ 

EngCen רגיהמרכז אEngCen EnergyCenter  

Street-Level  מפלס הרחובSLי  זההלעדכ  

Underground Passage   מעבר מסחרי תת"ק להולכי

 רגל
UP  USH 

Tunnel  הפרדה מפלסית  TUNי  זההלעדכ 

Underground Car Park   יון כלי רכב תת"ק (כוללח

 פירים ולולאות רכב)
UCP י  זההלעדכ  

General יס מבטר  GENי  זההלעדכ 

 

8. Circuit No מספר המעגל .– SECTION NO .4 

9. Phase No(הפאזה) מספר המופע . – SECTION NO. 5  

10. Entity/Element No טמספר הישות/האלמ .– SECTION NO. 6  
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  אישור למתן שירותי תחזוקה ע"י קבלן משה מקצועי - 4ספח א'

  

 עפ"י המפורט בספח התחזוקה לחוזה ההקמה.  זמיןשירותי תחזוקה למ  לספקהקבלן מתחייב   .1

שירותי התחזוקה ייתו על ידי הקבלן באופן ישיר או באמצעות קבלי המשה שביצעו את  .2

 המערכת.

יהיה רשאי אך לא חייב להתקשר עם הקבלן ו/או עם קבלי המשה לצורך קבלת  המזמין .3

 שירותי התחזוקה כמפורט.

יהיה רשאי, כאמור בספח התחזוקה ה"ל, להפסיק את ההתקשרות לתחזוקת  המזמין .4

או את קבלן  המזמיןתחזוקה אחר לבחירתו של  ןהמערכות עם הקבלן ולהפעיל במקומו קבל

 המשה שביצע את המערכת. 

וסח ספח התחזוקה עליו הקבלן יחתים כל קבלן משה המועסק על ידו יהיה זהה לוסח   .5

 .המזמיןשיחתום הקבלן עם  החוזה התחזוקה

 מודגש כי חתימת קבלי המשה על ספח זה היו תאי למסירת המערכת. .6

לקבלן   המזמיןקבלן המשה יתחייב למתן שירותי תחזוקה לקבלן, וככל שחוזה התחזוקה בין   .7

 .למזמיןיסתיים, יתחייב קבלן המשה לספק את שירותי התחזוקה ישירות 

  הקבלן לבין קבלן המשה יהיה המבוא המצורף להלן. בתחילת החוזה שייחתם בין  .8

  

  החוזה שלהלן ותאיו יגברו על כל מחיר ותאים שהוצעו בכתבי הכמויות בכל פרק מקצועי שהוא.

  

  20חוזה שערך וחתם בירושלים ביום _____ לחודש ______ שת __

  

  בין

 _____________________________________  

  מצד אחד;  ") קבלןה(להלן: "

  

  

  לבין 

 _____________________________________  

  מצד שי;  ")משההקבלן (להלן: "

  

וקבלן המשה היו קבלן מתאים ובעל יסיון, מיומות, אמצעים ומקצועיות במתן שירותי   הואיל

  תחזוקה כוללים למערכת לאורך שים;

(להלן:  מטעמן גורם כלאו /ו ושליםיר עירייתחברה לפיתוח ירושלים בע"מ ו/או  ומוריה  והואיל

את הזכות להתקשר עם קבלן המשה לקבלת שירותי  הלשמור לעצמ ת"), מעוייהמזמין"

תחזוקה למערכת חלף קבלת שירותים אלו מהקבלן, מיד לאחר תום תקופת הבדק ו/או 

במקרה של הפסקת ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הבדק או 

  לאחריה, למספר תקופות וספות של שה אחת ועד עשר שים;
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לחייב את קבלן המשה להתחייב למתן שירותי  המזמיןחוזה שביו לבין והקבלן דרש ב  והואיל

או ימע מכל סיבה שהיא   זמיןבכל מקרה בו יחליט על כך המ  למזמיןתחזוקה למערכת ישירות  

  ; הדרשים יםאת השרות לספקקבלן המ

ה  קבלן בוסח חוזה זה וקבלן המשה הסכים וקיבל עליו, לחתום על חוזה תחזוקה עם    והואיל

  ובהשלמות הדרשות, ולבצע את השירותים לתקופת הזמן ובתאים המפורטים בחוזה זה;

קבלן לא ימשיך לספק את הוקבלן המשה הסכים וקיבל עליו, כי במקרה ומכל סיבה שהיא    והואיל

וזאת בתאים  למזמיןיממש חוזה זה למתן השירותים ישירות  הואהשירותים למזמין, 

ספח לחוזה זה  בבצע את העבודה בתאים המצרפיים שבחוזה זה והמפורטים בחוזה זה וי

לחלק הכללי במכרז בו זכה הקבלן, וכן מפרט ותאים למתן   8ספח –קבלן  לחוזה(תוספת 

למוקדמות), אשר הובאו לידיעת קבלן המשה ומהווים חלק בלתי      18ספח  –  שרותי תחזוקה

  פרד ממו;

  

  לפיכך ובתמורה להתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים בחוזה זה הוסכם והותה כדלקמן:

  

  ]המזמין[כאן יצורף החוזה כפי שחתם בין הקבלן לבין 
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  ותאים למתן שרותי תפעול  מפרט -  19ספח 

  

למסמכי המכרז (חלק     8ספחכ  צורפה  אשר,  229/2018'  מס  קבלן  לחוזה  לתוספת  ספח  מהווה  זה  מסמך

הזמה להציע הצעות), ואין באמור בו כדי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, בחוזה או בתוספת  –כללי 

  לחוזה. 

  

 כללי .1

 בלוחות  עמידה  על  הקפדה  תוך,  ביותר   הגבוהה  מקצועית  ברמה  החיון  את  יתפעל  הקבלן  1.1  

 . אותה שירות ורמת זמים

 הידע, החומרים, הרכיבים , הכלים, הציוד כלל את חשבוו ועל  באחריותו יספק הקבלן  1.2  

 . החיון של ותקיה רציפה להפעלה  החוצים האדם וכוח

 יטפל המוקד. החיון יוהל ובו ובקרה שליטה מוקד ויתפעל יקים, יתכן הקבלן  1.3  

 ביומן יתועדו הללו, לחיון הוגע אחר מידע וכל, אירועים, דרישות, פיות, בתקלות

 . המזמיה  לעיון יעמוד אשר  אירועים

 היכרות בעל ביממה שעות 24 במשך" שירות טכאי" מטעמו להעמיד מתחייב הקבלן  1.4  

 החיון  של  תקיה  פעילות  להבטחת,  ותיקון  שליטה   ויכולת  החיון  מערכות  עם  מעמיקה

 . ממלכתיים וימים שבתות, חג בימי לרבות, וספת תמורה כל ללא וזאת

 כל למילוי ובכפוף, ובמועדן במלואן החיון מערכות התקת עבודות השלמת לאחר  1.5  

 השלמה תעודת קבלת לרבות, במלואן אלה עבודות עם בקשר הקבלן התחייבות

 והמזמיה במידה(  למזמיה לפות רשאי הקבלן יהיה, המערכות התקת לעבודות

 אישור. החיון הפעלת אישור לקבלת בבקשה) תפעול שירותי מתן על לקבלן  הורתה

 :הבאים התאים כל להתקיימות בכפוף  לקבלן יועק החיון  הפעלת

 ; החיון מערכות התקת לעבודות השלמה תעודת קבלת  1.5.1    

 ;זה בהסכם כהגדרתה,  והתחזוקה התפעול לתקופת הדרשים ביטוחים הצגת  1.5.2    

 ;בדק ערבויות העמדת  1.5.3    

 דין פי על הדרושים וההרשאות הרישיוות, ההיתרים, האישורים כל קבלת  1.5.4    

 לצורך, דין פי על סמכות בעל אחר גורם כל או עירוית, ממשלתית רשות מכל

 מכבי,  משטרה,  האמור  בכלליות  לגרוע  ומבלי  בהם,  החיון  של  ואחזקה  הפעלה

 ;  ב"וכיוצ החשמל חברת, הגיחון ,  ירושלים עיריית, אש

  והעומדים  הקבלן מטעם המשרה ושאי לזהות ביחס המזמיה אישור קבלת  1.5.5    

 . המיוחד הטכי למפרט בהתאם בדרישותיה

 התקיה   פעילותו  את  ויוודא,  שוטף  באופן  החיון  ותחזוקת  תפעול  על  אמון  יהיה  הקבלן  1.6  

 באי של פיה או/ו תקלה או/ו קריאה בכל הקבלן יטפל, כך בכלל. עת בכל החיון של

 "). משתמשים: "גם להלן(  החיון

 לגרוע מבלי, אחראי הקבלן יהיה , החיון  ואחזקת לתפעול הקבלן אחריות בגדר  1.7  

 :הבאים  לושאים, האמור בכלליות

 ;החיון מוקד  1.7.1    

 ;החיון מחסומי  1.7.2    

 ;תשלום ועמדות מדחים  1.7.3    
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 ;וסימון  שילוט  1.7.4    

 ; ויקיון אבטחה, שמירה  1.7.5    

 ;ומיומן מקצועי אדם כוח הפעלת  1.7.6    

 ;השוים  העירויים העזר וחוקי  התעבורה ותקות לחוקי החיון באי ציות  1.7.7    

  על יופעל החיון, החיון להפעלת המזמין אישור קבלת ממועד החל כי מתחייב הקבלן  1.8  

 באי כי, העירויים  העזר בחוקי כהגדרתם פרטיים רכב לכלי חיה כמקום ורק אך ידו

 שימוש  יעשה  לא  וכי,  ולמטרותיו  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  ורק  אך  בחיון  יחו  החיון

  .אחרת מטרה לכל בחיון

 כון. עלות ללא, ישראל למדית החיון מויי כלל מתוך מויים להקצות הקבלן על  1.9  

 על להחליט רשאית המזמיה ואולם מויים 400-ל הוא הצפי המכרז פרסום למועד

. החיותיה אחר הקבלן מילוי תוך המוחלט דעתה שקול לפי, לעת מעת המספר שיוי

 .החייתה פי ועל המזמיה עם ותיאום בשיתוף אפוא תבוצע המויים הקצאת

 דעתה שקול ולפי לעת מעת לתפעול בקשר הוראות לקבלן ליתן רשאית המזמיה  1.10  

 לבאי אישורים הפקת, חיה על איסור, קסות הטלת מדייות זה ובכלל המוחלט

 .  וכדומה לאירועים  החיון

 ביגוד  חו אשר החיון ממשתמשי שגבה סכום  כל למזמיה להעביר יחויב הקבלן  1.11  

 יאוחר ולא עד למזמיה הקבלן ידי על יועבר שייגבה  תשלום כל. זה הסכם להוראות

 כל של  העתקים למזמיה  יציג הקבלן. העוקב החודש של  הראשון העבודה  מיום

 .  לעיל כאמור חיה דמי שילמו אשר החיון למשתמשי שמסרו החשבויות

 מסיבה, זה הסכם להוראות ביגוד שפעל חיון ממשתמש תשלום גבה שלא במקרה  1.12  

 ללא שעשו הידיות הפתיחות פירוט ובו ח" דו למזמיה להגיש הקבלן על, כלשהי

 תוי את לקבל האם בלעדי דעת שיקול שמורה למזמיה. לכך הסיבה ואת תשלום

  100 של סכום בהעברת הקבלן את לחייב או הידיות לפתיחות הקבלן וימוקי ח"הדו

 .ידית פתיחה כל בגין כאמור ₪

 

  עיקרי מטלות התפעול  .2

  המפורטות בהסכם היהול ובמפרט זה.ביצוע כל המשימות  . 2.1

ת עקרוות מחים וקווי מסגרת לתפעול הפרויקט, המבוססים על אסטרטגית יבי . 2.2

  החברה והדגשים שיתו ברמה שתית.

הכת תכית עסקית לרבות קביעת יעדים עסקיים כמותיים הכוללים תעריפי מיויים  . 2.3

 רקע מדייות העירייה (לדוגמא:ומזדמים, מבצעים, השכרת מקומות חיה, זאת על 

החה לתושבי העיר, חיון קרוב לבית בחים, חייה חים לכים) וכיו"ב. תכון הוצאות 

  לרבות כוח אדם, ציוד וחומרים ליהול, תפעול, אבטחה, יקיון וכו'. 

הכת תכית שיווקית לחיון על בסיס יתוח צרכי השוק ופוטציאל החיה באזור, סקר  . 2.4

בחיוים סמוכים, תחזיות שיווק ומגמות בסביבה במעגל הקרוב ובמעגלים מחירים 

  הרחוקים יותר, פרסום החיון, מבצעי מכירת מויים. 

  פריסת הפעילויות הכלולות בתכית העבודה על פי השה.  -תכון לו"ז  . 2.5
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יתוח משאבים הדרשים לביצוע התכית, אל מול המשאבים הקיימים   -תכון תקציב   . 2.6

  ים, ובהתאם לכך קביעת סדרי עדיפויות.והצפוי

ווידוא עמידה בכל החוקים והתקות הוגעים לתפעול ותחזוקת האתר לרבות תקי  . 2.7

הבטיחות, החיות רשויות האכיפה (משטרה), ההצלה, כיבוי אש, עמידה בחוקי עבודה 

 הוגעים להעסקת עובדים ברמות השוות וכיו"ב. 

לפתרון המלא לרבות חסימה זמית ושילוט של טיפול מידי בכל מפגע בטיחותי ועד  . 2.8

  המפגע. 

הכת הלים לתפעול ותחזוקת הפרויקט ואישורם ע"י המזמין, לדוגמה: הכה ואישור  . 2.9

, תכון ISOתכית העבודה, שיווק ופרסום, החלטה באם לעמוד בתקי איכות כגון 

 תגובות לתרחישי שגרה וחירום, הפעלת קבלים וספקים וכו'.

רם המבצע לכל פעילות, גיוס, איוש, שיבוץ והתאמת כוח האדם למועדים קביעת הגו .2.10

 בוקר, אחה"צ, לילה, סופ"ש).  –שוים בתפעול החיון (משמרות 

  בקרה אחר יישום ההלים ועדכום בהתאם להפקת לקחים.  .2.11

יהול מרכז בקרה הכולל מוקד ממוחשב לקבלת קריאות והודעות של המשתמשים/  .2.12

ליטה ובקרה על המתקן, תכון העבודות וריכוז הטיפול בתקלות השוכרים/ המויים, ש 

  והכל כמפורט בהמשך.

 הכת תקציב שתי המתבסס על תכית התפעול ואישורו ע"י המזמין.  .2.13

 גביית התשלומים השוטפים והמיוחדים מהמשתמשים/ השוכרים/ המויים.   .2.14

 טיפול בביטוח האתר ופעילויות חברת התפעול.  .2.15

מתקן המושלמים ותוכיות העדות המעודכות מהמבצע, ועדכום קבלה ואישור ספרי ה .2.16

 למשך תקופת ההפעלה. 

חברת התפעול אחראית לביצוע תשלומים במועדם ללא עיכוב לספקים השוים כגון:  .2.17

 פרסום, אגרות, ביטוח וכו'.

מובהר, כי הוצאות מים, חשמל וארוה לא יכללו בדמי היהול לחברת היהול וישולמו  .2.18

 ל ידי המזמין.ישירות ע

 

 חלוקה לאזורי תפעול .3

 מתחמים, כדלקמן:  לשיתפעול המתחם מתייחס  . 3.1

או /ו המעליות פירי"), הרכב לולאותהחיון לרבות הרמפות (להלן גם: " . 3.1.1

 ;המדרגות

 המעבר התת קרקעי להולכי רגל; . 3.1.2

 שירותי מתן לעיןבתכולת עבודת הקבלן  ואי , כי מתחם ההפרדה המפלסיתמובהר . 3.2

 ע"י מת"י.  ובוצעי  ואלו, תפעול
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 והמדרגות המעליות פירי, הרכב לולאות, לרבות ןתפעול החיו .4

הפעלת חדר בקרה המהווה מוקד לקבלת פיות המשתמשים, מתן מעה לפיות קהל   . 4.1

המשתמשים מתוך מערכות קשר פים איטרקום ממכוות התשלום או המחסומים, 

הפעלת מערכת הכווה למקומות חיה פויים, צפייה קריאות טלפויות ובע"פ, 

במצלמות המותקות בחיון לצרכי תפעול שוטף, הכוות סדרים, הפעלת קבלן 

התחזוקה במידת הצורך, הפעלת מערכת שו"ב ובקרת מבה, הפעלת מערכת בטיחות 

 אש, אזעקת כוחות חילוץ והצלה במידת הצורך. 

בכלל זה שטחי החיה, רצפת החיון, חדרי המדרגות, יקיון כל חלקי החיון ו -יקיון  . 4.2

ריקון פחי אשפה, יקיון מחסים, חדרי שירות, יקיון מתקים, מחסומים וציוד החיון,  

 יקיון משרדי החיון ועמדות השמירה, יקיון יסודי תקופתי בעזרת מכות שטיפה. 

ערכות כריזה, בקרת שליטה והפעלת מערכת שו"ב לביטחון, תפעול מ  -שמירה ואבטחה   . 4.3

כיסה, טמ"ס לביטחון, בידוק ביטחוי בכיסה לחיון בהתאם לדרישות המשטרה, 

שמירה על הסדר הציבורי ברחבי החיון, בכיסות והיציאות בשגרה ובאירועים, סיורים 

 יזומים ודיווחים בהתאם.

הביטחון, טיפול יהול מערכות תפעול החיון, צפייה ותפעול מצלמות  -שליטה ובקרה  . 4.4

 בהתראות ובמקרים חריגים, הפעלת גורמים חיצויים בהתאם.

שיווק, פרסום ומכירת מויים לחיון, גביית דמי חיה מלקוחות מזדמים   -יהול עסקי   . 4.5

וממויים, יהול ההלת חשבוות כולל הוצאת דו"חות, קבלות וחשבויות, תשלומים, 

 תשלום והעברת הכסף לקופה. הפקדות, מעקב ובקרה, ריקון מכוות ה

הפעלת החיון עפ"י מפרט זה תמומן מתוך תקציב התפעול המוגדר  -הכסות החיון  . 4.6

 בחוזה.  

 הגורם שאליו יופקדו ההכסות ותהליך העברת הכספים יקבעו ע"י המזמין.  . 4.7

חברת היהול תגבה דמי חיה בתעריפים ותאי תשלום לפי מדייות  -מדייות גביה  . 4.8

 ידי המזמין.שתיקבע על 

מויים מתוך כלל מויי החיון למדית ישראל, ללא עלות. כון  תקצה התפעול חברת . 4.9

מויים ואולם המזמיה רשאית להחליט על   400-פרסום המכרז הצפי הוא ל למועד

שיוי המספר מעת לעת, לפי שקול דעתה המוחלט תוך מילוי הקבלן אחר החיותיה. 

  יתוף ותיאום עם המזמיה ועל פי החייתה. הקצאת המויים תבוצע אפוא בש

היערכות, הכת הלים ותרגול לאירועי חירום: שריפה, אירוע ביטחוי, אירוע  -חירום  .4.10

 בטיחותי וכו'.

 צוות התפעול יהיה כדלקמן: .4.11

 מהל חיון.  . 4.11.1

  משמרת בוקר. -פקידה  . 4.11.2

  שעות. 24 -בקר  . 4.11.3

כות שטיפה  עובדים ביום + עובד אחד בשבת, לרבות הפעלת מ - 2יקיון  . 4.11.4

 ויקיון שירותים, וכן תורן בערב לאירועים.

 סדרים.  2מאבטחים,  2 -אבטחה  . 4.11.5
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 תפעול מעבר תת"ק להולכי רגל .5

הפעלת משרד בקרה המהווה מוקד לקבלת פיות טלפויות או בע"פ מהמשתמשים,  . 5.1

מתן מעה לפיות קהל המשתמשים, הפעלת קבלן התחזוקה במידת הצורך, הפעלת 

שו"ב ובקרת מבה, הפעלת מערכת בטיחות אש, אזעקת כוחות חילוץ והצלה  מערכת 

 במידת הצורך.

יקיון שטחים המשותפים, רצפת המעבר, חדרי המדרגות, ריקון פחים, יקיון  -יקיון  . 5.2

 משרדי יהול המעבר. 

בידוק ביטחוי בכיסה למעבר התת"ק בהתאם לדרישות המשטרה,   -שמירה ואבטחה   . 5.3

הסדר הציבורי ברחבי המתחם, בכיסות והיציאות בשגרה ובאירועים,  שמירה על 

 סיורים יזומים ודיווחים בהתאם.

שיווק, פרסום ומכירת שטחי המסחר, גביית שכר דירה, יהול ההלת  -יהול עסקי  . 5.4

חשבוות כולל הוצאת דו"חות, קבלות וחשבויות, תשלומים, הפקדות, מעקב ובקרה, 

 יהול ומעקב תקציב.

הפעלת המעבר התת"ק להולכי רגל עפ"י מפרט  -כסות המעבר התת"ק להולכי רגל ה . 5.5

 זה תמומן מתוך תקציב התפעול המוגדר בחוזה.  

הגורם שאליו יופקדו ההכסות משכר דירה, אירועים וכיו"ב (חברת המזמין/חברת  . 5.6

 התפעול) ותהליך העברת הכספים יקבעו ע"י המזמין.  

ל תגבה שכר דירה בתעריפים ותאי תשלום לפי מדייות חברת היהו -ה ימדייות גבי . 5.7

 שתיקבע על ידי המזמין.

היערכות, הכת הלים ותרגול לאירועי חירום: שריפה, אירוע ביטחוי, אירוע  -חירום  . 5.8

 בטיחותי וכו'.

 צוות תפעול קבוע: . 5.9

 מהל מעבר תת"ק. . 5.9.1

  שעות. 24 -בקר  . 5.9.2

הפעלת מכות שטיפה   עובד אחד ביום + עובד אחד בשבת, לרבות -יקיון  . 5.9.3

 ויקיון שירותים, וכן תורן בערב לאירועים.

 מאבטחים. 2 -אבטחה  . 5.9.4

 

 איוש כוח אדם .6

  כללי  . 6.1

חברת התפעול תעסיק לצורך ביצוע העבודה כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל יסיון     

בהתאם לדרישות מסמכי המכרז לרבות מפרט זה. כוח האדם יהיה בכמות המספיקה 

 לביצוע כל עבודה שיידרש הקבלן לבצע על פי המפרט ומסמכי המכרז. 

 גיוס כוח אדם . 6.2

לביצוע המשימות ולפעול בערוצים  על חברת התפעול תפעל לגיוס כוח אדם המתאים    

  הבאים:
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שיקולים לגיוס עובדים מהארגון ומחוץ לארגון, שימוש  -מקורות הגיוס  . 6.2.1

ברשתות חברתיות, אתרים באיטרט, חיפוש מועמדים (באמצעות מכרז, 

 פרסום, חברות השמה, חבר מביא חבר).

מטריים, מכתבי ייחוס והמלצות, ראיוות קבלה, מבחים (פסיכו  -כלי איוש  . 6.2.2

גרפולוגיים, חברתיים), השכלה, הסמכה ותוים ביוגרפיים, קריטריוים 

 להערכת כלי איוש (תקפות, מהימות, עלות, ישימות).

קריטריוים ואמות מידה לאיוש תפקידים, מיעת  -הגיות איוש תפקידים  . 6.2.3

 אפליה באיוש תפקידים. 

 יסוח הגדרות תפקיד . 6.3

תיאור תפקיד ברור ומדויק ככל היתן הכולל את המרכיבים הבאים: שם  . 6.3.1

התפקיד, מחלקה, למי בעל התפקיד מדווח, אחריות כוללת, תחומי אחריות 

מרכזיים, עם מי עובד בעל התפקיד על בסיס שוטף, תאי העסקה ודרישות 

 (כישורים, השכלה ויסיון). 

הפעילויות הדרשות לכל  רשימה כוללת פירוט -תיאור תחומי האחריות  . 6.3.2

משימה וכן פעולות דרשות ספציפיות אשר יובילו את העובד לבצע את 

  הפעולות באופן המדויק והטוב ביותר, מבלי להתחמק מאחריות.

מיקוד בדרישות הוכחיות והצפויות של מהתפקיד, על  -אופן ביצוע התפקיד  . 6.3.3

ות במשימות פי הצרכים הוכחיים וארוכי הטווח של החברה תוך התחשב

 וסדרי העדיפויות.

יש לבחון מחדש את תיאור התפקיד כל תקופה מסוימת וקבועה  -תקפות  . 6.3.4

מראש על מת לוודא שהתפקיד משקף כוה את מטרותיה הדיאמיות של 

 החברה. 

 יהול כוח האדם . 6.4

מתפקידי חברת התפעול להל את כוח האדם האחראי על ביצוע העבודה.   . 6.4.1

שיר ולאמן את כח האדם, להעריך את תפקודו במסגרת זו היא תידרש להכ

 ולוודא תקשורת ארגוית יציבה ותקיה. 

 אימון והדרכה  . 6.4.2

ברמת הפרויקט, ברמת העיסוק / תפקיד  -יתוח צורכי ההדרכה  . 6.4.2.1

  וברמת והעובד.

  הגדרת קדימויות בהדרכה.  . 6.4.2.2

גיבוש ואישור תכית הדרכה תוך קביעת עקרוות,   -תהליך ההדרכה  . 6.4.2.3

  תכים ואמצעים. 

דרת עקרוות הדרכה כלליים עפ"י צרכי החיון כולל תרגולים  הג . 6.4.2.4

  ותרחישים. 

  התאמת ההדרכה למאפייי המודרכים.  . 6.4.2.5

  שיגרה, חירום, תרחישים, תרגילים.  -קביעת תכי ההדרכה  . 6.4.2.6

  כיתה, שטח, תרגול. -שיטות ואמצעי הדרכה  . 6.4.2.7
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  הערכה אפקטיבית (השגת מטרות ויעדי ההדרכה).  . 6.4.2.8

איכות, כמות, שימוש במדדי ביצועי   -גיבוש מגון של הערכת עובדים   . 6.4.2.9

עובדים (עלות, זמן, תרומה ארגוית וחברתית וכו'), כחלקים חשובים 

  בתהליך הערכה. 

הערכת ממוים, הערכת עמיתים, הערכת  -מקורות ההערכה  . 6.4.2.10

כפופים, הערכה עצמית, הערכה חיצוית, סיכום הערכה 

 . לעובד (משוב לעובד)

 הערכת עובדים . 6.4.3

חברת התפעול תאמץ שיטות הערכת עובדים לביצועי העובדים   . 6.4.3.1

 איכות, כמות, עלות וזמן. -במתחם במוחי

מגון הערכת עובדים יכלול תהליך איסוף, יתוח ותיעוד מידע על   . 6.4.3.2

ערכיות העובד לארגון. הצלחות וכישלוות, חוזקו וחולשותיו של 

יצו על הכשרות וספות העובד יקבעו את התאמתו לקידום וימל

לפיתוח הקריירה של העובד, למקסם את הפוטציאל הטמון בכל אחד 

מהעובדים, לייצר משוב לעובדים בוגע לביצועיהם, ולשמש בסיס 

להחלטות בושאי: כוח אדם, העלאות שכר, קידום, הגדרות 

 משמעתיות, תגמולים וכד'.

 תקשורת פים וחוץ ארגוית . 6.4.4

ישם ותטייב ערוצי תקשורת פים ארגוית חברת התפעול תאמץ, תי . 6.4.4.1

 וחוץ ארגוית על מת ליישם המטרות העסקיות ולממש יעדי ההסכם. 

ארגוית מתייחסת -: תקשורת פיםתקשורת פים ארגוית . 6.4.4.2

עובדים ובים לבין עצמם)   -לאיטראקציה בין חברי הארגון (מהלים  

ם). זאת,  בוגע לושאים ארגויים (פרויקטים, תהליכים, שיויי

במטרה לידע, לחבר, לערב ולהגביר את מחויבות העובדים לארגון 

 ולמימוש מטרותיו העסקיות. 

: תקשורת חוץ ארגוית מטפלת בבחירת תקשורת חוץ ארגוית . 6.4.4.3

 -האמצעים המתאימים ביותר לקידום תהליכי המכירה השוים 

שיווק באמצעי התקשורת השוים: עיתוות, פרסומים, איטרט, 

וכו'. בכדי להל תקשורת שיווקית אופטימאלית, יש  ות חברתיותרשת

לשמור על מסגרת ברורה וקשיחה לתקשורת השיווקית כך שתהיה 

אחידה בכל מסריה בכל אמצעי התקשורת השוים, כחלק מחיזוק 

  התדמית והמכירה. 

 

 בקרה ושליטה .7

בקרת יישום בקרה אחר יישום תכית העבודה ואחר עמידה בורמות שירות, וכן  . 7.1

 ההלים היה מתפקידי חברת התפעול. 
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מערכות שליטה ובקרה (שו"ב) הין מערכות ממוחשבות לריכוז, יהול, תיעוד ואחזור  . 7.2

 (שימוש חוזר בתוים) של מידע לטובת קבלת החלטות של שליטה ובקרה. 

מערכת בקרה היה מערכת מידע המאפשרת לשלוט בכמות גדולה של מידע המגיע  . 7.3

מקורות, משאבים, קלטים ממערכות מקבילות וכן אירועי שיגרה וחירום ממספר 

  .המשפיעים על התהגות המערכת וההחלטות שמפעיליה צריכים לקבל

כלל הושאים הדורשים בקרה הם: תכית עבודה, תפקוד מערכות, תקציב, ביצועיי   . 7.4

 עובדים, זמי תגובה, איכות הטיפול. מטרות הפעלת מערכת הבקרה:

 תרוות יעילים לבקרה ושליטה בעבודה השוטפת.מתן פ . 7.4.1

להוות בסיס תוים אמין ומפורט למידע שישמש לצורכי קביעת: מדייות,  . 7.4.2

 כדאיות, עלויות והצטיידות עתידית.

ע"י יתוח התוים, יתן לקבוע את הורמות בתפעול   -קביעת ורמות תפעול  . 7.4.3

 השוטף. 

ור התוים והביצועים בפועל בדיקה, יטור ותחק -יטור הביצועים בפועל  . 7.4.4

 בזמן אמת על מת לקבל החלטות תפעוליות.

יתוח ע"י דו"חות והתראות על מת  -זיהוי פערים בין הביצועים לורמות  . 7.4.5

 לשפר ביצועים.

בעקבות יתוח התוים והקצאת  -החלטה על דרך פעולה לתיקון פערים  . 7.4.6

 המשאבים מתאימה.

  

 שעות הפעילות .8

 כל שעות היממה. - החיון פעילות שוטפת של  . 8.1

 .07:00-24:00 -פעילות שוטפת של המעבר התת"ק והמתחם המסחרי  . 8.2

 כל שעות היממה.  –שוטפת של המיהרה  פעילות . 8.3

 

  יהול פעילויות אזורים משותפים במעבר התת"ק המסחרי  .9

יהול פעילויות השוכרים במעבר התת"ק המסחרי ופיוי פסולת דרך השטחים   . 9.1

קצאה ויהול זמי שימוש במעלית שירות, תיאום מיקום למשאיות הציבוריים לרבות ה

לפריקה והעמסה, מיקום למכלי קליטת פסולת וכדומה וככל הדרש לפעילויות 

המשתמשים והספקים מטעמם בעת ביצוע הספקה שוטפת יום יומית, אכלוס, 

   שיפוצים, שיויים, תיקוים ועבודות.

הקשורים בהובלות לרבות בעיין עבודות המתבצעות הכסה והוצאה של סחורה וציוד  . 9.2

ה' בין השעות _________, ימי שישי וערבי חג בין -ימים א' -בשטחים המושכרים 

 באישור ותיאום עם חברת התפעול. -השעות ________ 

 

  פירוט -חדר בקרה בחיון  .10

  .חברת התפעול תפעיל חדר בקרה לקבלת הודעות וליהול יומי עבודות ומטלות .10.1
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חדר הבקרה ישמש מוקד לקבלת קריאות והודעות טלפויות או הודעות במייל או  .10.2

הודעות אחרות מכל סוג שהוא לצורך הפעלת צוותי היקיון והאבטחה, באמצעות 

הבקרים. הזמת עובדי הגיבוי לעזרת הסדרים, צוות האבטחה וצוות היקיון הקבוע 

  במבה והפעלת מערך התחזוקה במידת הצורך. 

קד יהיה מעודכן בכל פרטי החוזה, ויאפשר השגת בעל מקצוע מומחה לפתרון המו .10.3

  תקלות. כמו כן, ימצא תמיד במוקד עותק קשיח של החוזה. 

באתר יופעל חדר בקרה לשליטה ובקרה על פעילויות המערכות, לכל מערכות המתחם  .10.4

ובכלל זה מערכת בקרת המבה, מערכת מחסומים, מערכת חיון (מערכת בקרת 

יטור אוויר מזוהם, טמ"ס, מערכת בקרת ח ,וייה פה אל מקום חים), הכוויו

אוורור, שליטה על ו"א מ מערכותתאורה, מערכת יהול ובקרת ארגיה, שליטה עלעל 

מערכות רטובות (איסטלציה), מערכת כריזה, מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן, מערכת 

הביטחון, בטיחות, ודיווח התקלות, פריצה, מערכת שליטה ובקרת תועה, מצלמות 

ה /שאיות /אחר ציודאו /ו מערכת וכל) ועטלפים(מכרסמים  מזיקים הרחקת מערכת

 .  להלן מפורט

משרות ביממה ויהיה מסוגל להפעיל ולטפל בתקלות  3 -שעות ב 24חדר הבקרה יאויש  .10.5

 כולל הזעקת כוים.  

 כל חדר הבקרה יאויש ע"י בקר אחד באופן קבוע. .10.6

  עובדי חדר הבקרה יהיו בעלי רקע מתאים ויעברו הדרכה והכשרה בושאים הבאים:  .10.7

הכרת החיון והמעבר התת"ק והליו, הכרת מערכות החיון וגופי התחזוקה פימיים 

 וחיצויים, עבודות קבלים וותי שירותים, טיפול בקהל, טיפול בגבייה וכו'.

"י  ע במהרה"קים ולחפ במקלט לחירום הבקרה חדר לכשירות תדאג התפעול חברת .10.8

 .תקלות ותיקון בדיקה, יקיון, המערכות בדיקת: תכלול אשר שבועית ביקורת

 

 עובדי חברת התפעול .11

  חברת התפעול תפעיל חדר בקרה לקבלת הודעות וליהול יומי עבודות ומטלות. .11.1

חברת התפעול תעסיק באתר את כל העובדים הישירים הקבועים, עובדים   . 11.1.1

מחליפים ועובדי סיוע וגיבוי הדרשים לה על מת למלא את המשימות עליהן 

 היא מופקדת. 

 כל עובד קבוע שחברת התפעול תעסיק באתר יחויב לקבל את אישור המזמין. . 11.1.2

ו, על פי אופי עובדי חברת התפעול שיועסקו בביצוע המטלות באתר יתחלק . 11.1.3

 העסקתם באתר, למספר סוגים כדלקמן:

עובדים קבועים, במספר שלא יפחת מהמפורט להלן, שיועסקו בימים ובשעות  . 11.1.4

מוגדרים ואשר יהיו אחראים לביצוע כל המטלות והמשימות שבאחריות חברת 

 התפעול.  

עובדי תגבור של ו/או מטעם חברת התפעול שישמשו כמחליפים לעובדים   . 11.1.5

עת היעדרותם ו/או על מת לסייע להם לבצע ולהשלים את כל הקבועים ב 

משימות היהול, התפעול המהווים חלק מאחריות חברת התפעול. עובדים אלה 
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יופעלו על חשבוה של חברת התפעול ועלות העסקתם היא חלק מהתשלום  

 הכולל המשולם לה. 

וחדים  עובדים ארעיים לתקופות קצרות אשר ידרשו לטפל במספר אירועים מי . 11.1.6

בשה אשר ייצרו עומס בחיון בעקבות האירועים, טיפול או תקלה חריגה 

 וכדומה. עובדים אלה יועסקו מטעם חברת התפעול ללא תשלום וסף. 

 . לעיל מצבת העובדים הקבועים, כמפורט  . 11.1.7

  הלי העסקת העובדים   .11.2

חברת התפעול תהיה אחראית לכך כי עובדיה יהיו לבושים בצורה מסודרת  . 11.2.1

ובתלבושת אחידה הולמת מתאימה שתאושר ע"י המזמין המאפשרת את 

 זיהויים וכן כי תדריך את עובדיה להעיק שירות אדיב ויעיל. 

חברת התפעול אחראית לכך שעובדיה יהיו מאומים ומתורגלים בביצוע   . 11.2.2

השירותים ובשימוש בציוד, באביזרים ובחומרים וכן בכל ושאי הגהות 

  ן השירותים. והבטיחות הקשורות במת

המזמין יהיה רשאי להורות לחברה, בין בע"פ ובין בכתב, לחדול מלהעסיק   . 11.2.3

בביצוע השירותים כל עובד מעובדיה וחברת התפעול תהא חייבת להפסיק את 

  עבודת העובד, כאמור, מיד עם הדרישה לעשות כן.

ידי חברת התפעול, לא יזכו את חברת התפעול -פיטורי עובד המועסק על . 11.2.4

או תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על המזמין חבות  בפיצויים

  כלשהי. 

חברת התפעול מצהירה ומאשרת בזה כי עובדיה יהיו תחת פיקוח, השגחה   . 11.2.5

 וביקורת מתמדת שלה או של מהל העבודה מטעמה.

 תפקידי עובדי החברה הקבועים באתר .11.3

  מהל התפעול   . 11.3.1

תר ייצג יהיה הציג הבכיר של חברת התפעול באתר. מהל הא . 11.3.1.1

את חברת התפעול באופן שוטף מול המזמין, השוכרים, 

  המשתמשים והמויים. 

שים ביהול של התפעול של   5יהיה בעל יסיון של לפחות  . 11.3.1.2

אתר בסדר גודל וברמה דומים. יוצגו הוכחות להצלחתו  

בתפקידים הקודמים כגון מכתבי המלצה ופרטי התקשרות 

  עם ממליצים. 

ל, לפי הצורך, אך לפחות בין השעות יהיה וכח באתר בימי חו . 11.3.1.3

 לפי הצורך.  -, ובימי שישי ובערבי חג 07:00-16:00

אחראי על יהול כל המשימות המוטלות על חברת התפעול   . 11.3.1.4

 באתר לרבות היהול השוטף, התפעול, בכל מרכיבי האתר:

  המעבר התת"ק המסחרי והחיון, על מערכותיהם. 



291 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

ולפעילות בטיחותית של צוותי אחריות לבטיחות האתר  . 11.3.1.5

התפעול. אחראי לבדיקה שתית על ידי יועץ בטיחות של 

  האתר ושל האמצעים המשמשים את חברת התפעול. 

אחראי ליהול וטיפול בכל פיות הקהל וקריאות על תקלות,  . 11.3.1.6

 שליטה ובקרה, מעקב ודיווח.

אחראי על יהול ספרי חשבוות והוצאת קבלות, גביית דמי  . 11.3.1.7

  מי מוי. יהול, ד

אחראי על כתיבת הלי עבודה ליקיון, ביטחון ושמירה,  . 11.3.1.8

שילוט ומודעות, דואר, חיון (מויים ומזדמים, זמי פעילות  

 וכל ושא אחר הקשור למהלך החיים התקין באתר.

אחראי על הכת תכית עבודה והגדרת משימות מפורטת  . 11.3.1.9

 . לעובדי חדר הבקרה, עובדי היקיון, למאבטחים, למזכירה

אחראי על הכת תכית עבודה שתית לכל הגורמים  . 11.3.1.10

המסייעים וכדרש לביצוע עבודות חצי שתיות של יקיון, 

הדברה וכדומה. התוכית תכלול הן את צוות העובדים 

שיוצבו על ידי חברת התפעול והן של החברות הממוות 

 ותות השירותים למערכות המיוחדות. 

רשים למילוי המשימות אחראי להעמיד את כל העובדים הד . 11.3.1.11

 שבאחריותו בכמות, בטיב ובמועד. 

יהול ופיקוח ישיר על עבודת כל עובדי חברת התפעול ומי  . 11.3.1.12

מטעמה ועל עבודת כל הקבלים באתר המופעלים על ידי  

חברת התפעול וביצוע ביקורת לטיב עבודתם, בהתאם 

 להלים. 

בדיקה ואישור של תכיות שיויים המתבצעות על ידי  . 11.3.1.13

שים ככל שהשיויים וגעים במערכות ובשטחים המשתמ

 המשותפים באתר.

אחראי על הכת דוחות וכחות ופעילות של כל עובדי חברת  . 11.3.1.14

 התפעול והקבלים השוים. 

שמירה על קשר שוטף עם החברות אשר  -בתקופת האחריות  . 11.3.1.15

מכיות באתר ודאגה לכך שהן -התקיו מערכות אלקטרו

 תבצעה את כל התחייבויותיהן. 

אחראי לוודא כי באתר יש מלאי חלקים וחומרים וכלי עבודה  . 11.3.1.16

  כדרש לביצוע העבודות בטיב ובמועד.

אחראי על ארגון ותיוק כל היירת הקשורה בעבודת חברת  . 11.3.1.17

התפעול, לרבות תיקי המשתמשים/השוכרים/המויים 

  בביין. 
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אחראי על גיבוש תיק אתר מסודר, לרבות תכיות האתר  . 11.3.1.18

  ערכות השוות שבו.וההחיות לתחזוקת המ

 פקיד/ה / מזכיר/ה למהל האתר . 11.3.2

  סיוע למהל האתר בכל מטלות היהול והאדמייסטרציה.  . 11.3.2.1

הכת המסמכים הדרושים לביצוע גביה וסיוע בפעולות   . 11.3.2.2

 הגביה. 

תיעוד מסמכים העוסקים ביהול ותחזוקת האתר על כל   . 11.3.2.3

 מרכיביו.

ם טיפול בקשר עם לקוחות החיון בכל הוגע בחידוש מויי . 11.3.2.4

קיימים וקליטת מויים חדשים, פיות לקוח, מערכת האיכות 

ISO יהול יומן וקביעת ,ות בסיסית, הדפסההלת חשבוה ,

  פגישות למהל האתר, זימון קבלי משה.

  מאבטחים  . 11.3.3

  24המאבטחים, יאיישו את עמדות הבידוק בכל ימות השה,  . 11.3.3.1

 10שעות ביממה. מאבטח לא יוכל לעבוד ברציפות יותר מ 

  ות. שע

שמירה על הכיסה לאתר ולחיון ומתן אפשרות כיסה  . 11.3.3.2

  והכווה לפי הוראות הביטחון והמשטרה. 

סיוע והכווה למשתמשים בשטחי החיון, המעבר התת"ק,  . 11.3.3.3

 הלובי והמעליות.

 מילוי הוראות חדר הבקרה בעקבות תרחישים שוים.  . 11.3.3.4

 בקרים . 11.3.4

  והמזדמים.טיפול בקריאות קהל המשתמשים, הלקוחות  . 11.3.4.1

הפעלת מערכות הבקרה: בדיקת תקיות, טיפול בהתראות,  . 11.3.4.2

  הזת דיווחים וטיפולים, יהול יומים, הפקת דו"חות.

הכרת תרחישים והפעלת המערכות, הדיווחים והפעולות  . 11.3.4.3

 בהתאם.

הכרת בעלי המקצוע, הכוים ובעלי התפקידים לטיפול   . 11.3.4.4

  באירועים ותקלות.

בין מערכות המתחם  תרגול מצבי חירום ואיטגרציה . 11.3.4.5

  ומערכות חיצויות.

  עובדי יקיון   . 11.3.5

עובדי יקיון שיקו את האתר לרבות  2באתר יועסקו  . 11.3.5.1

השירותים, הלובי, חדרי מדרגות, חדרי מכוות, שטח החיון,  

  חדר אשפה וכיוצ"ב. 
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שעות הפעילות הקבועות של עובדי היקיון יהיו בימים א' עד  . 11.3.5.2

בשתי משמרות, בימי  17:00-07:00ה' לפחות בין השעות 

 במשמרת אחת.   07:00-13:00שישי ובערבי חג בין השעות  

  

  כלי עבודה, חלקים, חומרים ואמצעים לתחזוקת האתר .12

חברת התפעול תספק לעובדיה הקבועים את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודתם ובין   

  היתר:

  כלי עבודה הדרשים לתפעול כגון בקרים, מאבטחים, סדרים.  .12.1

כל החומרים וכלי העבודה הדרשים לביצוע היקיון לרבות חומרים מתכלים  .12.2

 "ב.צלשירותים, מטבחון וכיו

 

  השתתפות חברת התפעול בסיורים לקבלת ולמסירת המתקים לאחריותה .13

  סיורים לקראת קבלות של האתר והמערכות, לתפעול  .13.1

חברת התפעול, תבצע בתקופה הראשוה ובמהלך מסירת האתר לאכלוס, באמצעות   

מהל האתר ובאמצעות כוחות עזר של מומחים מטעמה, בדיקות של חלקי האתר 

והמערכות המשותפים, תלמד את המערכות עוד בשלב הרצתן ולפי מסירתן הסופית 

ויקט ותעשה כל למזמין, תשתתף בסיורים וביקורות שוטפים יחד עם מהל הפר 

המתבקש על מת לוודא כי המערכות המסרות לטיפולה הין תקיות ופועלות 

כמתוכן. חברת התפעול תגיש הערותיה למזמין ולמהל הפרויקט לגבי טיב האתר, 

המערכות והמתקים, מיד לאחר שתאבחן בעיה. ההערות יהיו מפורטות ויכללו תיאור 

  של הבעיה והצעות לפתרון. 

  מתקים מחברת התפעול בגמר תקופת הסכם זה קבלת ה .13.2

יום לפי תום ההתקשרות על פי הסכם זה, יתקיים סיור ביקורת בכל חלקי   90 . 13.2.1

ידי חברת התפעול. בסיור ישתתף היזם וציגיו וציגי  -האתר המתוחזקים על

 חברת התפעול.

-עלחובת חברת התפעול לסייע למזמין וציגיו לסקור את כל המתקים וזאת,   . 13.2.2

 ידי הפעלתם, הצגת פעולתם, הצגת יומי עבודה, פתיחת דלתות וכדומה. 

המזמין יגיש לחברת התפעול בכתב דו"ח ביקורת על הסתייגויותיו ממצב  . 13.2.3

האתר ומספר המתקן. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל באתר ובמערכות 

  ואשר אמור היה להתבצע ע"י חברת התפעול כחלק ממשימותיה.  

ת התפעול לא תמלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, במידה וחבר . 13.2.4

ידי חברה אחרת או בכל -רשאי המזמין להורות לבצע את העבודה האמורה על

דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על חברת התפעול, והמזמין יהיה רשאי 

מכל סכום שיגיע  12%לגבות או לכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

ל בכל זמן שהוא ו/ או לחלוט את הערבות ו/או לגבותן מחברת לחברת התפעו 

 התפעול בכל דרך אחרת.

 תיקון הסתייגויות יתבצע תוך שבוע ימים מיום מסירת הדו"ח.  . 13.2.5
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  טיב ציוד, חלקים וחומרים .14

מודגש, כי החל מתום תקופת האחריות/בדק, חברת התפעול תהיה חייבת במסגרת  .14.1

ל הציוד החלקים, החומרים וחומרי העזר וכחלק בלתי פרד מעבודתה לספק את כ

וחומרים מתכלים הדרשים לביצוע העבודות הדרשות ומוגדרות בהסכם. אספקת 

הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת ציוד שחברת התפעול החליטה כי לא ראוי 

 או משתלם לה, לשפצו.  

חברת התפעול,  כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י  .14.2

הן במסגרת התחייבויותיה כחלק מביצוע העבודות הכללות בהסכם והן במסגרת 

רכישות בתשלום פרד שיתבצעו על פי דרישת ציגות המשתמשים, עבור עבודות 

שיויים, תוספות והתקות חדשות בלבד, יהיו זהים לקיים ולסטדרטים הקיימים 

פול, לשימוש ולהחלפה של חלקי האתר, באתר, חדשים, ממין משובח ומתאימים לטי

 המערכות עבורם ועדו.  

כל הרכש, שאיו זהה לקיים מכל סיבה שהיא ואשר התקבל לכך אישור המזמין,  .14.3

יתאים לדרישות התקים הישראליים המתאימים. בהיעדר תקיה ישראלית, יש 

תקיה  להתאים לדרישות תקיה בי"ל. בהיעדר תקיה בי"ל, יש להתאים לדרישות

אירופאית. בהיעדר תקיה אירופאית, יש להתאים לתקים של ארץ מוצאם. פרט אם 

יאושר אחרת ע"י המזמין, בכתב, הם יהיו זהים מבחית יצרן ודגם לאלה אשר במקומם 

הם מותקים, ובאם אין באפשרות חברת התפעול להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או 

ידו. כל ציוד, -ערך" המוצע על- שור המזמין "שווהבגין כל סיבה שהיא, היא תגיש לאי

 חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו ל"ל, יוחלפו ללא דיחוי.  

הערך למיקום -עבודות ההתאמה המכיות והחשמליות הדרשות להתאמת הציוד שווה .14.4

ידי חברת התפעול ועל  -ולתפקוד של הציוד המקורי במקומו הוא מותקן, יבוצעו על

 חשבוה. 

 

 סיורי בוקר .15

 סיור בוקר של מהל התפעול  -כללי  .15.1

בחית כל המבה הכוללת בדיקה ויזואלית, איתור מפגעים, קיום אמצעי  . 15.1.1

בטיחות, שלמות פריטים, תקיות מכית, יריעות איטום הגג, בדיקת תקיות 

 יחידות קירור, מפוחים, בדיקת יקיון, זילות ואיתור מפגעים. 

ציבוריים עיקריים: לובי, שטח החיון [(לרבות שטחי הרמפות סיור בשטחים  . 15.1.2

(להלן ייקראו גם "לולאות הרכב")], השטח המסחרי, שירותים ציבוריים,  

 מעליות. 

איתור מפגעים כולל בחית תקרה וקירות ומעבר  -חדרי מדרגות ומסדרוות  . 15.1.3

 מובילים, תאורה ואביזרי מ"מ, זילות, לכלוך וכו'. 

, תאורה ואביזרי מוביליםמפגעים, בחית תקרה וקירות ומעבר איתור  -חיון  . 15.1.4

 מ"מ, מפוחים, מחסומים, יקיון, זילות. 
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בדיקה ויזואלית, שלמות פריטים, קיום אמצעי  -חדרי מכוות מעליות  . 15.1.5

בטיחות, תקיות מכית כולל האזה לרעשים חריגים, בדיקת יקיון, זילות 

 ואיתור מפגעים.

 קיוםויזואלית, שלמות פריטים, קיום אמצעי בטיחות,  בדיקה - חדרי חשמל  . 15.1.6

שילוט מתאים, בדיקת תקיות מכית כולל האזה לרעשים חריגים, בדיקת 

 יקיון ואיתור מפגעים. 

בדיקה ויזואלית, שלמות פריטים, קיום אמצעי בטיחות,  -חדר גרטורים  . 15.1.7

ראות בדיקת תקיות מכית וזילות, בדיקת מצב דלק, בדיקת לוחות הת

  תקלה, בדיקת יקיון ואיתור מפגעים. 

בדיקה ויזואלית, שלמות פריטים, קיום אמצעי בטיחות,  -חדרי משאבות  . 15.1.8

תקיות מכית כולל האזה לרעשים חריגים, בדיקת יקיון, זילות ואיתור 

  מפגעים. 

בדיקה ויזואלית, שלמות פריטים, קיום אמצעי בטיחות, תקיות   -חדרי אשפה   . 15.1.9

  חסים, בדיקת יקיון ואיתור מפגעים. מכית של הד

בדיקה ויזואלית, שלמות פריטים, קיום אמצעי בטיחות,  -שערים ומחסומים  . 15.1.10

 תקיות מכית.

 בדיקת הודעות, דיווחים והתראות –מערכות יהול  .15.2

בדיקת הודעות, אירועים של הערב/לילה הקודם,   -שולחן קבלה ובקרה מרכזי   . 15.2.1

 מעליות, דיווחים וכו'. התראות, בדיקת מערכת בקרת 

 בדיקת התראות ומצב פעולה בכל המערכות.  -מערכת בקרת מבה  . 15.2.2

  בדיקת אירועים חריגים.  -ביטחון  אבטחהמערכות  . 15.2.3

 . להלן מצויית שאיה אחרת ובקרה יהול מערכת כל . 15.2.4

  

  יקיון והדברה  .16

  פירוט עבודות היקיון  .16.1

  תיאור פעולת היקוי  תדירות  אובייקטים  סוג שטח

  

  

  

  

  

  

  לובי כיסה 

  רצפה 

  

לפחות  

  פעמיים ביום 

  טאטוא, שטיפה ויגוב יסודי

לפחות  

  פעמיים ביום 

סריקה לאיסוף לכלוך גס ויקוי 

  קודתי

לפחות    פחים ומאפרות

  פעמיים ביום 

הורקה, החלפת שקיות, פיוי פסולת,  

  יקוי חיצוי 

 פיוי פסולת  יומי  אדיות ועציצים

  ויקוי כתמיםיגוב אבק   שבועי 

  יקוי עד גובה יד אדם  יומי  ויטריות וחלוות

  דלתות כיסה

  

לפחות  

  פעמיים ביום 

  יגוב קודתי לפי הצורך, בגובה יד אדם
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  תיאור פעולת היקוי  תדירות  אובייקטים  סוג שטח

  שטיפה יסודית ויגוב לכל הגובה  חודשי 

יגוב אבק, יגוב והסרת כתמים   שבועי   קירות שיש

  קודתית

שילוט ואביזרים על  

  הקירות

  יקוי אבק  שבועי 

  הברקה קריסטלית  חצי שתי   רצפת שיש 

  

  

  

  

  

  

  

  מעליות 

  רצפה 

  (לפי חומר חיפוי) 

לפחות  

  פעמיים ביום 

טאטוא, שטיפה, יגוב יסודי (ברצפת  

  שאיבת אבק) –שטיח 

  יקוי יסודי והברקה   תלת חודשי 

מסילות דלת תא פימי 

  ובקומות

לפחות  

  פעמיים ביום 

  יקוי ושאיבההוצאת פסולת, 

קירות פים, משקופים,  

  דלתות פים וחוץ 

לפחות  

  פעמיים ביום 

  יגוב אבק, יקוי כתמים קודתית

לפחות    מראות

  פעמיים ביום 

  הברקת מראות כולל תקרה

  יגוב אבק יסודי  חודשי   לוברים ותאורה

  יגוב אבק ע"י פירוק (אם יתן)  חודשי   תקרת תא

  

  

  פרוזדור 

ומבואות 

  מעלית 

לפחות    רצפה 

  פעמיים ביום 

סריקה לאיסוף לכלוך גס ויקוי 

  קודתי

  טאטוא, שטיפה ויגוב יסודי  יומי

  פיוי פסולת  יומי  אדיות ועציצים

  יקוי חיצוי והסרת כתמים  שבועי 

  יקוי כתמים קודתי חיצוי   שבועי   ארוות חשמל ותקשורת 

יקיון יסודי חיצוי, יקוי לח והסרת   שתי חצי   דלתות כיבוי אש

  כתמים

  

  

  

  חדר מדרגות

  סריקה לאיסוף לכלוך גס קודתי  יומי  רצפה 

  טאטוא, שטיפה ויגוב יסודי  שבועי 

  יגוב אבק, יקוי לח, הסרת כתמים  שבועי   מעקים

  יקוי לח ויבש, הסרת כתמים  שבועי   דלתות יציאת חירום 

יגוב אבק יומי, יקוי לח, הסרת   שבועי   מתקי כיבוי אש

  כתמים

  פיוי פסולת, שטיפה, איסוף מים  יומי  רצפה   חדר אשפה 

  יקוי ושטיפה בעזרת ציור   שבועי   קירות

  יקוי חיצוי, הסרת לכלוך   שבועי   פח זבל 

חדרי 

  מכוות

סריקה ואיסוף לכלוך, טאטוא כל   חצי שתי   רצפה ומשטחי בייים 

  השטח 

  יקוי כתמים קודתי לפי הצורך  חצי שתי   גדרות וסולמות ודומיהם
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  תיאור פעולת היקוי  תדירות  אובייקטים  סוג שטח

  

מקלט, 

  ממ"ד

  

  

  סריקה ואיסוף לכלוך גס  שבועי   רצפה 

  יקוי יסודי  חצי שתי 

אבזרי בטיחות ומדפים  

  פתוחים 

    חודשי 

  יקוי אבק לח ויבש 

  יקוי יבש   

  יקוי יבש ולח   שתי  ותאורה

  יקוי יבש ולח   שתי  קירות ודלתות

  

  ריהוט

  

  יקוי יבש ולח   חודשי 

  יקוי יסודי  חצי שתי 

  כיורים אסלות וברזים 

  

  יקוי קודתי יבש ולח   חודשי 

  

  יקוי כללי סודי  חצי שתי 

    חודשי   מקלחות

  יקוי קודתי יבש ולח 

    חצי שתי 

  יקוי כללי 

  יקוי כללי   חצי שתי   פתחי מילוט ואוורור

  

  חיון 

  

    יומי  רצפת חיון 

  סריקה ופיוי פסולת, טאטוא ידי

טאטוא ויקוי יסודי ע"י מכוה יבש+   חצי שתי 

  רטוב

  יקוי יבש ולח, הסרת כתמים  חצי שתי   שילוט 

  

  אזור מחסים

  

  איסוף לכלוך גס  דו שבועי 

  טאטוא ושטיפה  חודשי 

  כתמיםיקוי יבש ולח, הסרת   שבועי   דלתות ושערים

  יקוי יבש ולח   חודשי   ארוות כיבוי

  יקוי יבש ולח   שתי  לוברים ותאורה 

  

  

חדרי 

  שירותים 

  

לפחות    מקלחות

  פעמיים ביום 

  

  שטיפה  

לפחות  

  פעמיים ביום 

  

אסוף אשפה שטיפה קודתית ויקוז 

  מים

  רחיצה יסודית פים וחוץ   שבועי 

לפחות    אסלות

  פעמיים ביום 

  

  וחיטוי כולל רשתות ריחיות שטיפה 
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  תיאור פעולת היקוי  תדירות  אובייקטים  סוג שטח

  שטיפה קודתית לפי הצורך   יומי

  

  שבועי 

  

  רחיצה יסודית פים וחוץ 

לפחות    ברזים

  פעמיים ביום 

  

  שטיפה ויגוב משטחי שיש 

  

  שבועי 

  

  שטיפה יסודית וחיטוי עם כלור 

    מראות

לפחות  

  פעמיים ביום 

  

  יגוב סימים בגובה יד אדם

  

  שבועי 

  

  

  יגוב והברקה בכל הגובה 

    סלי אשפה ומאפרות

לפחות  

  פעמיים ביום 

  

  הורקה והחלפת שקיות יילון ויגוב

    מתקי ייר ידיים וטואלט

לפחות  

  פעמיים ביום 

  

  הזת גלילי ייר למתקים 

  

לפחות  

  פעמיים ביום 

  

  יקוי יבש ולח, יקיון כתמים

לפחות    מתקן סבון ידיים 

  פעמיים ביום 

הזה ומילוי וזל סבון למכלים, כולל  

  יגוב שאריות סבון ולכלוך 

לפחות    מתקן יבוש ידיים 

  פעמיים ביום 

  

  יקוי לח ויבוש יקיון כתמים

  

  פירוט חומרים מתכלים .16.2

חברת התפעול תספק על חשבוה את כל חומרי היקיון והחומרים המתכלים  . 16.2.1

הדרשים ליקיון ושימוש שוטף בחלקים המשותפים באתר לרבות לשירותים  

ציבוריים. החומרים יהיו מקוריים, ממין משובח ועומדים בתקים 

החומרים תתבצע רק לאחר לקבל אישור ממזמין העבודה.    הזמתהמתאימים.  

  ירוט החומרים:להלן פ

  שכבתי עדין ומשובח בצבע לבן.  -ייר טואלט מסוג טישו דו . 16.2.1.1

  מגבות ייר משתלבות (צץ רץ) ליגוב .  . 16.2.1.2

סבון וזלי לרחיצת ידיים. הסבון יהיה על בסיס צמחי, ריחי,  . 16.2.1.3

  בעל צבע, ובצמיגות יעילה. 



299 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

חומרים מחטאים ומפיצי ריח לאסלות. החומרים יהיו  . 16.2.1.4

  היאגרה ולא לאסלה. מותאמים ליישום בתוך 

  חומרי ריח וזליים כלליים לשירותים.  . 16.2.1.5

 רשתות למשתות המשמשות ליקוי הצרת ולהפצת ריח.  . 16.2.1.6

  שקיות יילון לכל פחי האשפה לסוגיהם לפי המפרט הבא: . 16.2.1.7

בשיעור   OXOפלסטיק בתוספת חומר מפרק  -סוג החומר  .16.2.1.7.1

  . באחד מהתקים הבאים:2%

  6018תקן ישראלי  . 16.2.1.7.1.1

   EN 13432תקן  . 16.2.1.7.1.2

    ASTM D 6400תקן  . 16.2.1.7.1.3

אך ורק עם חומר שלא מכיל מתכות  V IN D 54900תקן  . 16.2.1.7.1.4

  כבדות. חובה לצרף אישור יצרן. 

 מיקרון. 0.5 -עובי הפלסטיק  . 16.2.1.8

  עובי היילון יותאם לתכולה, לגודל ולפח הפח.  . 16.2.1.9

  חומרי הדברה למזיקים לפי סוגיהם. . 16.2.1.10

 .הערה: כל החומרים יעמדו בתקים הישראליים ובדרישות החוק . 16.2.2

  כלי עבודה  .16.3

חברת התפעול תרכוש על חשבוה ותשתמש בכל כלי העבודה הדרשים לביצוע העבודות     

שבאחריותה. כלי עבודה המשמשים לעבודה יומיומית יאוחסו באתר. כלי עבודה 

המשמשים לעבודות חצי שתיות, יובאו ע"י חברת התפעול לצורך ביצוע העבודה בלבד. 

היתר גם ציוד לשטיפה ולליטוש של משטחי ריצף גדולים כלים  כלי העבודה יכללו בין 

  לעבודה בגבהים וכו'.

  

 ביטחון בטיחות וחירום .17

 ביטחון  .17.1

יש לקבוע מסמך מדייות ביטחון לפי הוראות המשטרה  -מדייות והוראות  . 17.1.1

 ואילוצי משתמשים, החיות משרדי ממשלה ועוד. 

כולל תרגול, ביקורות מיוי אחראי ביטחון שיוודא קיום ההלים  -תפעול  . 17.1.2

 וריעון. זהו איו עובד קבוע באתר.

על מהל האתר לוודא מילוי כל ההחיות וההוראות בהסכם עם חברת   -הסכם   . 17.1.3

 התפעול. 

 בטיחות  .17.2

יש לקבוע טבלת תרחישי חירום (שריפה, רעידת אדמה, ירי  –תרחישי חירום  . 17.2.1

פעולות, חלוקת תפקידים טילים, חסימת דרכי יציאה וכו'), לקבוע סדר 

 ותרגולים תקופתיים. 
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יש לוודא תמיכה טכית ואיטגרציה של המערכות  –תרגול ואיטגרציה  . 17.2.2

ואמצעי הבטיחות בתרחישי החירום בכלל זה מעליות, מערכת הוצאת עשן, 

 מערוכת גילוי וכיבוי אש, איטרקום, כריזה. 

  חירום  .17.3

הלי חירום כולל קשר עם  באחריות מהל האתר לקבוע ולרען -סדר פעולות  . 17.3.1

גורמי חירום והצלה ארציים ועירויים: משטרה, מגן דוד אדום, כיבוי אש, 

 פיקוד העורף, עירייה וכו'. 

 בדיקת איטגרציה של מערכות הביין לקראת אירוע שריפה.  -איטגרציה  . 17.3.2

יש לוודא ריעון ותרגול מצבי חירום כולל קביעת מועדים  -תרגול וריעון  . 17.3.3

רגול, מיוי אמי ביטחון וחירום וכן קבלת החיות מעודכות באופן מראש לת

 שוטף מגורמי החירום הארציים. 

בדיקת תקיות שוטפת של מערכת הכריזה בעמדת הקבלה/  -מערכת כריזה  . 17.3.4

 מודיעין ובכל הקומות והשטחים הציבוריים. 

 מרכיבי האבטחה במתחם יכללו את הגופים והאמצעים הבאים  .17.4

בכפיפות לחברת היהול של החיון. מערך  אבטחה פיסית קבועמערך  . 17.4.1

האבטחה יכלול מאבטחים מאומים, חמושים ומאבטחים אחרים שיוצבו  

בפתחים ובאזורים רגישים לצורך בידוק הכסים. אלו יסתייעו באמצעים  

 .טכולוגיים למעקב ולבקרה בשערי כיסת רכב ושערי הולכי רגל

שיפרסו במתחם ליטור ומעקב אחר זרימת הקהל  מערך אמצעים טכולוגיים . 17.4.2

וכלי הרכב אל המתחם לרבות הפעילות לבידוק כלי רכב והולכי רגל )גוף 

 וכבודה( ובפרט מצלמות אבטחה ומערכת שליטה ובקרה.

הפעלת מערכת טכולוגית לקבלת תמוה עדכית על  - מערך שליטה ובקרה . 17.4.3

. מערכת שו"ב מיועדת תאמהיבטי הביטחון ויהול האבטחה בחיון בזמן 

להציג תמות מצב וסטטוס של הססורים והגלאים שיפרסו בחיון ואת 

למערכת הגילוי ודלתות מילוט באמצעות גישה  דלתות מבוקרותסטטוס 

. המערכת תשמש לאיסוף התראות ותאפשר קבלת ולמערכת בקרת הכיסה

ל דלת וכדומה) אידיקציות במערכת הגילוי (הפעלת גלאים, פתיחה/ סגירה ש

ותאחסן כל שיוי בסטטוס דלתות או בהרשאות הכיסה במערכת בקרת 

 הכיסה. 

לרבות הפעלת אמצעי  7/24במתחם יופעל חדר בקרה אחוד  - חדר בקרה . 17.4.4

תקשורת לתיאום עם גורמי אבטחה מחוץ למתחם )משטרה(. בזמן חירום 

 .-5יופעל חדר בקרה על די פיקוד העורף במפלס 

יעודית לביטחון מיועדת לקיים מעקב ופיקוח בזמן אמת מערכת טמ"ס י . 17.4.5

באבטחת שערי הכיסה לחיון ולתועה במפלסים וכן למתקים רגישים 

 ולקודות תורפה למיעת חדירת גורמים עויים למתחם. 

מערך השליטה והיהול בחיון יפעל בתיאום עם המשטרה ועם גופים עירויים   . 17.4.6

 אחרים בהתאם לעיין. 
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רכיבי האבטחה ישולבו, במערך האמצעים בחיון מרכיבי בקרה. בוסף למ . 17.4.7

במקרים מסוימים ישלימו גופים אלו את תמות המודיעין ואת מערך האבטחה 

 , תיאום עם מרכז התועה בעירייה וכדומה.LPRכגון מצלמות בקרה, -בחיון 

  פעילות עיקרית –אבטחת החיון  .17.5

ההחיות של משטרת ישראל. קביעת על פי הכללים ו -בידוק כלי רכב כסים  . 17.5.1

איזורי בידוק, מפרצי בידוק ותהליכי הבדיקה המחייבים. שימוש באמצעים  

 .טכולוגיים לאיתור וזיהוי כלי רכב חשודים

בכיסות החיון המיועדות להולכי רגל. הבידוק יערך עפ"י  -בידוק הולכי רגל  . 17.5.2

 -באמצעים טכולוגיים ההחיות המעודכות של משטרת ישראל תוך שימוש 

  שערי בידוק אביזרי בידוק ידיים וכדומה.

ברמפות הירידה) לחיון מההפרדה המפלסית ומהרמפה (שערי כיסת כלי רכב   . 17.5.3

  הצפוית ומאזור ביי האומה.

בחיון תוכו מפרצי בידוק שיאפשרו בידוק כלי הרכב בפתח המפלס הראשון  . 17.5.4

מפרצי  .הרכב למכשירי הכרטוס במפלס זהשל החיון לפי הגעת כלי  -1

זיהוי אשים, (הבידוק המתוכים בחיון באו להבטיח שכלי רכב יבדקו 

מכויות תופת ומטעי פץ אחרים) בכיסות לחיון באזורים עמידים יחסית 

  .לפיצוץ

בכל השערים יוצבו מצלמות ואמצעי אבטחה ובידוק וספים על מת להבטיח   . 17.5.5

רכב ולהולכי רגל שכסים לחיון. באמצעות מערכות  סיון סביר לכלי

  טכולוגיות אמצעים וספים יוכסו בעתיד למערך אמצעי האבטחה.

ימוקמו בכל שערי   )חשמל, רשת וטלפון(הכות תשתית למערכות ביטחון  . 17.5.6

הכיסה ובמפרצי הבידוק כדי לאפשר בעתיד יטור ותיעוד הפעילות והבידוק 

   ון.בקודות הרגישות בחי

 סיורים .17.6

יום/לילה בחיון לאיתור  )עודיירגלי או בכלי רכב י(סיור של מהל התפעול  . 17.6.1

וזיהוי ודליזם ופשיעה ולאיתור תקלות, חריגים ואירועי ביטחון. שימוש  

   באמצעי קשר לתיאום ועדכון שוטף של חדר הבקרה בחיון.

לחצי  (ם  בדיקה פיסית של מיתקים רגישים בחיון ושל אמצעי אבטחה אחרי . 17.6.2

  באופן שגרתי. )מצוקה, תאורה וכדומה

למעקב אחר המאבטחים על פי תכית הסיורים   -שימוש במערכת וכחות  . 17.6.3

 .המתוכת

כיסוי תועות הולכי רגל וכלי רכב החל   -שימוש במערך מצלמות אבטחה  . 17.6.4

מכיסת כלי הרכב והולכי הרגל לחיון. כיסוי דרכי הגישה למעליות ולמדרגות 

ולאזורים רגישים בחיון לרבות לחצי המצוקה, חדרי תקשורת ומתקי 

תשתית. שימוש מושכל במצלמות ובמערכות האבטחה האחרות לאיתור 

 .אירועים לפי התהוותם
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הצבת מצלמות ברמפות הירידה על מת לאתר  -איתור מוקדם של כלי רכב  . 17.6.5

 ק).(ולמפרצי הבידו - 1ירידת כלי רכב חשוד לפי הגעה למפלס 

למיתקים רגישים בחיון באמצעות מצלמות והפעלת   -איתור יסיוות חדירה   . 17.6.6

 מערכות וססורים לקבלת אידיקציות על חדירה לא מבוקרת לחיון. 

באמצעות מצלמות בקרה ומצלמות ביטחון לרבות  -זיהוי פריצות לכלי רכב  . 17.6.7

LPR. 

בקומות החיון  באמצעות מצלמות ועל ידי סיור    -מעקב אחר התגודדות אשים   . 17.6.8

 (רוכלות, הימורים, הפרעות סדר ציבורי). 

לשימוש המשתמשים בזמן חירום ומתן מעה הולם  -הפעלת לחצי מצוקה  . 17.6.9

  בזמן הפעלת לחצן מצוקה של כוחות אבטחה.

מהחיון אל הרכבת ובחזרה ובמעבר  -מעקב אחר זרימת קהל ווסעים  . 17.6.10

  ומערכת שו"ב. המסחרי ויטור אירועים חריגים באמצעות מצלמות

איתור אירועי בטיחות בחיון באמצעות מצלמות (מים, אש, תקלות חשמל  . 17.6.11

 וכדומה). 

סיורים סמויים של כוחות בילוש ומשטרה בחיון בהתאם להחלטת משטרת  . 17.6.12

 ישראל לאיתור פעילות חריגה / חשודה. 

 הפעלת מערכות תומכות חיון .17.7

  רכות הבאות:כחלק ממערך התפעול, באחריות החברה להפעיל את המע . 17.7.1

תשלום לקוחות מזדמים של  -מכוות תשלום אוטומטיות  . 17.7.1.1

החיון. בכלל זה טיפול בכסף מזומן (איסוף והפקדה), סגירה 

 חשבואית ודיווחים. 

מערכת הפקת כרטיסים ללקוחות  -עמדות יפוק כרטיסים  . 17.7.1.2

המזדמים בכיסה לחיון. בכלל זה טיפול בתקיות העמדות, 

 אספקת ייר וכו'. 

מצלמות לזיהוי מספרי רישוי   -בכיסה וביציאה    LPRמצלמת   . 17.7.1.3

כלי הרכב הכסים לחיון לצורך בקרת כיסה ויציאה 

 וסכרון עם מערכות היהול והתשלום. 

שלטים דימיים  -שלטי הכווה אלקטרויים או פסיביים  . 17.7.1.4

 וקבועים להכוות ההגים. 

 שלטי מידע, החיות ופרסום. -שלטי מידע  . 17.7.1.5

מערכת בקרת תפוסה של מקומות  -וריות סימון תפוסה  . 17.7.1.6

 בחיון כולל קשר לשלטי מידע והכווה. 

עמדות תשלום אוטומטיות  -עמדות תשלום אוטומטיות  . 17.7.1.7

 . ביציאה מהחיון

מצלמות טלוויזיה במעגל סגור במקומות  -מצלמות טמ"ס  . 17.7.1.8

 שהוגדרו לכך מראש כולל מערכות הקלטה שוטפת. 
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גלאי חיווי   -וכו'  תועה , הצפה, NO ,COגלאים למייהם ( . 17.7.1.9

 לאידיקציה המזיה את מערכת בקרת מבה. 

יהול, שליטה ובקרה על מערכות  -מערכת בקרת מבה  . 17.7.1.10

האלקטרומכיות של המבה כולל התראות, תקלות, תכון 

 הפעלה ועוד. 

מערכת בקרת   -מערכת יהול ובקרת ארגיה מערכות התראה   . 17.7.1.11

אספקת מערכות ארגיה ובכלל זה אספקת חשמל, פעילות  

 מיזוג אויר, מים וכו'.

מערכות משיקות ומשלימות (פגו, איזי פארק, אפליקציות  . 17.7.1.12

כות עזר תומכות למשתמשים מער -יווט וחיה וכו') 

 וללקוחות.  

שליטה ובקרה על התאורה על מת  -מערכת בקרת תאורה  . 17.7.1.13

לחסוך בארגיה ולהפעיל התאורה במועדים המתוכים 

  (המערכת מבוססת בין היתר על מערך גלאי תועה). 

 ) ועטלפים(מכרסמים  מזיקים למיעת מערכות . 17.7.1.14

החיון  במטרה לאפשר ללקוחות  -אטות לקליטת סלולר  . 17.7.1.15

המשך השימוש בטלפוים הסלולאריים בעת השהות בחיון  

 התת קרקעי.

המשך קליטת רדיו לרכבי הלקוחות  - FM/AMקליטת רדיו  . 17.7.1.16

 בחיון בעת השהות בחיון התת קרקעי.

 -זו)  רכתמערכת "ברק כתום" (חיבור מקלט שז"ר למע . 17.7.1.17

מערכת רדיו ארגוית דיגיטאלית מתקדמת ובפריסה ארצית, 

 וחות החירום וההצלה של פיקוד העורף בישראל. למערך כ
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  להלן דוגמאות לטבלאות טיפול ברכיבי המערכות השוות

  

  טבלאות ולוח טיפולים –אחזקת מערכות 

ולעמוד בהן טבלאות המגדירות את רמת הפירוט שעל הקבלן דרש להציג לאישור ל דוגמאותלהלן 

  בהמשך.

  

  . מערכת בקרת תועהא

SCADAמערכת מרכזית  

     תדירות ביצוע          

  הערות   24  12  6  3  2  1  פעולה / בדיקה  פ/ס   

בדיקת תקיות חמרה ותכה בכל       1

  תחות העבודה. 

X                    

בדיקת תקשורת עם כל היחידות      2

  במערכת.

X                    

תקיות של כל הבקרים בדיקת      3

במערכת וקבלת התראות 

  ותקשורת מכל יחידות הקצה. 

X                    

                    X לתקלות מערכת  LOGבדיקת יומן      4

           X           עדכון שוטף של גרסאות תוכה       5

בדיקת תקיות ועומסי תעבורה       6

  ברשת התקשורת 

         X           

בדיקה ויקוי וירוסים מכל      7

המחשבים ועמדות העבודה ברשת 

ועדכיות מערכות אבטחת המידע 

  (חומרה ותוכות)

X                    

              X        בדיקת רשם אירועי מערכת הפעלה     8

         X    בדיקת תקיות מהלי התקים      9

         X    בדיקת תקשורת לשרתים ולתחות     10

בדיקת תקיות השתלטות מרחוק      11

)IN+OUT  ( 

    X         

בדיקת צילות משאבי המערכת      12

 (מהל המשאבים) 
    X         

בדיקת ממשקים קיימים למערכות     13

 חיצויות
     X       
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  ( זיהוי אירועים) AIDמערכת 

     תדירות ביצוע          

  הערות   24  12  6  3  2  1  פעולה / בדיקה  פ/ס   

                    X  בדיקת רשם אירועי מערכת הפעלה      1

                    X  בדיקת תקיות תוכה ראשית     2

                    X  בדיקת סכרון זמים לשרת ראשי     3

                    X  התקים בדיקת תקיות מהלי      4

                    X בדיקת תקשורת לשרתים ולתחות      5

בדיקת תקיות השתלטות מרחוק       6

)IN+OUT  (  

X                    

בדיקת צילות משאבי המערכת       7

  (מהל המשאבים) 

X                    

                    X  בדיקת תקיות תקשורת      8

                    X  אביזרים במארזבדיקת חיבורי      9

בדיקה ויזואלית ואבחון פגמים      10

  במארז

X                    

                    X  בדיקת תקיות קודות וכבלי רשת     11

בדיקת זיהוי תקין בפועל של כל       12

  האירועים המוגדרים במערכת 

         X           

בדיקת זמן זיהוי אירועים ביחס      13

  להגדרות

         X           

  FARבדיקת רמת התראות שווא      14

  של זיהוי אירועים ביחס להגדרות

         X           

בדיקת תקיות מערכת תוכת      15

  יהול התראות וטיפול באירועים 

         X           

           X           בדיקת ביצוע כיול תקופתי      16
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  מערכת תקשורת 

     תדירות ביצוע          

  הערות   24  12  6  3  2  1  פעולה / בדיקה  פ/ס   

בדיקת תקיות חמרה ותכה בכל      1

  תחות העבודה. 

         X           

בדיקת תקשורת עם כל היחידות      2

  במערכת.

         X           

בדיקת תקיות וקבלת התראות      3

  מכל יחידות הקצה. 

         X           

           X          לתקלות מערכת  LOGבדיקת יומן      4

בדיקת מערכת יהול תקשורת      5

  וכלל הציוד האקטיבי

X                  במידה וקיים  

בדיקת עדכון / שדרוג של כלל      6

מערכות התקשורת ואבטחת 

המידע בהתאם לפרסום של יצרן  

  הציוד / מערכת

         X           

  במידה וקיים         X           בדיקת תקיות מערכת רדיו חירום      7

בדיקת תקיות ורציפות של כבילה      8

  )OTDRאופטית (

               X   או אחרי כל

תיקון של הסיב 

מכל סיבה 

  שהיא 
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  ארוות תקשורת

     תדירות ביצוע          

  הערות   24  12  6  3  2  1  פעולה / בדיקה  פ/ס   

בדיקת שלמות מכית של ארון      1

  התקשורת. 

         X           

           X           בדיקת תקיות מאווררים.     2

בדיקת תקיות מיזוג אויר (אם      3

  יש). 

         X           

           X           בדיקת טיב החיבורים המכאיים.      4

בדיקת שלמות הכבילה מכל סוג      5

  איגוד ותיעול. 

         X           

           X           בדיקת תקיות כבלי הארקה.      6

           X           בדיקת תקיות עילה.      7

בדיקת תקיות מע'      8

  הזעקה/התראה (אם יש). 

         X           

בדיקת תקיות שילוט מכלולים       9

 וכבלים. 
     X        

בדיקת קודות קורוזיה יקוי     10

הקורוזיה, צביעתם בצבע מוע 

 וצבע סופי מתאים.

     X        

        X     חיזוק ברגים ומהדקים    11
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  מתגים

     תדירות ביצוע          

  הערות   24  12  6  3  2  1  פעולה / בדיקה  פ/ס   

           X           בדיקת תקיות וריות חיווי.     1

יקוי כל חלקי המארז הציוד       2

  החיצויים והפימיים. 

         X           

           X           בדיקת שלמות מכית של הציוד.      3

           X           בדיקת טיב חיבורים .     4

בדיקת שלמות הכבילה מכל סוג      5

  איגוד ותיעול. 

         X           

בדיקת תפקוד מול מערכת הבקרה      6

  המרכזית.

         X           

בדיקת תקיות שילוט מכלולים       7

 וכבלים. 
     X        

        X     חיזוק ברגים ומהדקים.   8

     X       עדכון קשוחה במידה ויש    9
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 . מערכות חשמלב

  בדיקות -חדר חשמל  1.1

  

  טיפול חודשי  הערות

והיה ואין רשימה , הרשימה תמולא 

  בטיפול הראשון

  וכחות ציוד עפ"י רשימת ציוד

  תריסי אוויר אים חסומים   

  מעול דלת תקין (כולל אפשרות פתיחה ללא מפתח מבפים)  

  תאורה כללית   

והיה ואין שילוט יש להשלים בטיפול  

  הראשון. 

  קיים שילוט קבוע ומטלטל ("אזהרה חשמל" וכו') 

שלמות חיבורים ושילוט פס השוואת פוטציאלים    

  והמוליכים המחוברים אליו

כבלי חשמל מסודרים ביציאה מהלוח אל   

  סולמות/תעלות/שוחות

יש לוודא שהסכמה עטופה  ביילון 

  ותלויה על הקיר

  קיום וכחות סכמה חשמלית 

  קיום לחצי חרום (מ", מ"ג, גראטור) משולטים.   

יש לתק את קו ההזה לתאורה בלוח  

  החשמל 

  בדיקת תאורת חרום

  

  עבודות תחזוקה ותיקוים –חדר חשמל 1.2

  

  טיפול חודשי  הערות

  השלמת כל הציוד הפגום/חסר עפ"י דו"ח בדיקה חזותית  

  סדר וקיון כללי בחדר   

  שימון צירים בדלתות  

    

  טיפול חצי שתי  

  חיזוק ברגים בפס השוואת פוטציאלים   

חיזוק כבלים רופפים והתקתם בצורה מסודרת על תעלת   

  הכבלים 
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  מפרט טיפול בלוחות מתח גבוה 2פרק 

  

  בדיקות -גבוה תא מתח  2.1

  טיפול חצי שתי  הערות

הוראות בטיחות בודק מ"ג שטיח גומי, 

כפפות  מ"ג, מקצרים, מוט שליפת  

  תיכים

  וכחות ושלמות ציוד בארון בטיחות

  פתחי אוורור אים חסומים   

יש לודא שהסכמה עטופה ביילון  

  ותלויה על הקיר

  וכחות סכמת חיבורים במתח גבוה

שילוט ע"ג לוח מ"ג על כל תא המתאים קיום   

  ליעודו עפ"י סכמת החיבורים

קיום סימון ברור של כיוון הכיסה של מתח   

  מחברת החשמל

  שלמות רשת ההגה מסביב לתא  

צירים , מגון עילה, פתיחה מבפים ,  

  שילוט 

  בדיקת דלת הכיסה לחדר מיתוג

  

  

 חיצוי:טיפולים ע"י קבלן   -לוח מתח גבוה  2.2

  

 הערותטיפול שתי –מתקים   א

 בדוק פעולה מכית במתק  

   בדוק מבדדים  

   בדוק אבזרי פקוד התראה  

   בדוק אמצעי עזר להפעלה   

   שמן, גרז כדרש  

   בדוק תושבת תיכים  

   בדוק יקיון  

   חיזוק חיבורים וברגים  

   בדקו גופי חימום  

   בדיקת שלמות כולאי ברק  

   בדיקת משי זרם ומתח  

כולל רישום ופרוט   בדיקת הגות  

 מכשיר הבדיקה

    בדיקת חיבורי הארקה  
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    בדיקת מכשור המותקן על המסדר  

    בדיקת מתח הזה לפיקוד וגופי חימום   

    טיפול שתי –תא מתק בעומס   ב

    בדיקה חשמלית סליל הפסקה  

    בדיקה חשמלית סליל הפעלה  

    מכית של מקצר הארקהבדיקה   

    בדיקה חשמלית של מקצר הארקה  

    קיון יסודי של מבודדים  

    טיפול שתי –תאי מזב"ג עם הגות   ג

    טיפול בתא משוחרר ממתח  

    בדיקה חשמלית סליל הפסקה  

    בדיקה חשמלית סליל הפעלה  

    בדיקה מכית של מקצר הארקה  

    בדיקת מגוי שליפה   

    הגות ממסרי הגהבדיקת   

    בדיקת תקיות יח' מצברים  

  

  מפרט טיפול לשאים -  3פרק 

  

  בדיקות –תאי/חדרי שאים  3.1

  טיפול חצי שתי  הערות

  הקשב לרעשים חריגים  

  בדיקה ויזואלית כללית מחוץ לתא השאי   

  בדיקת שלמות הרשת מסביב לשאי   

  בדיקת דלת הכיסה לחדר שאים   ושילוטצירים, מגון עילה ופתיחה מבפים  

  

  טיפולים ע"י קבלן חיצוי–שאים  3.2

  הערות  טיפול שתי -שאי יצוק  א

    בדיקה חזותית כללית ויקיון השאי   

    בדיקת מבודדים  

    בדיקת שלמות סלילים   

    בדיקת חיזוק ברגים  

    בדיקת אוורור מאולץ  

    בדיקת מהדקים של טרמיסטורים  

    צד מ"ג/מ"  5000בדיקת מגר   

    בדיקת הארקה כללית   

  תוים טכיים של השאי   בדיקת לוחית זיהוי ושילוט   
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  מפרט טיפול בלוחות מתח מוך – 4פרק 

  

  בדיקות -לוח חשמל  מתח מוך  4.1

  

  טיפול חודשי  הערות

  וודא קיום תכיות בלוח   

  הקשב לרעשים חריגים  

החדר יש לוודא במידה והלוח עומד במרכז 

  גישה חופשית גם מאחוריו

  וודא גישה חופשית לחזית הלוח 

מדידה, רישום של מודדים בחזית הלוח כגון:   

 COSשיא ביקוש,  אמפרמטרים, וולטמטר,  

  וכו'

בדוק שילוט בחזית הלוח המצביע על מספר   

הלוח ותפקידו, מיקום מפסק ראשי וגודלו 

ם באמפרים, מיקום מפסקי משה וגודל

  ושילוט כללי עפ"י תכית 

בדיקת תקיות בפעולה של אמצעי חיווי   

  והתראה (ורות סימון, צופרים, שעוים) 

  

  עבודות תחזוקה ותיקוים –לוח חשמל מתח מוך  4.2

  טיפול חודשי  הערות

השלמת חוסרים ותיקון ליקויים שתגלו בבדיקה   

  החזותית 

  זיהוי מקורות חום חריגים   לוח פתוח 

  יקיון במקומות שאים מחייבים הפסקת חשמל   

  טיפול חצי שתי  

  בדיקה וכיול מדי זרם ומתח  עפ"י הרשום בתכיות

  בדיקה וכיול מפסקים מתכווים   עפ"י הרשום בתוכית

  בדיקת פעולה של מפסקים לחצים ומתגים  

  בדיקת הארקת הלוח ע"י מכשור מתאים  

  בדיקת רציפות הארקה  בעזרת מד רציפות הארקה

  בדיקת התגדות הארקה  LOOP TESTERבעזרת 

  בדיקת התגדות הבידוד    VDC500בעזרת "מגר בידוד" 

  בדיקת הפעלה של מפסקי זרם דלף (פחת)   TESTע"י לחצן 
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  טיפול שתי  הערות

  בדיקות תחת מתח  

  חשמלית בדיקת פעולה של מגוי הגה   באביזר TESTבעזרת לחצן  

  צילום תרמוגרפי ממוחשב ללוח חשמל   ע"י חברה המתמחה בדון

  בדיקות ללא מתח  

  חיזוק ברגים בפס"צ ובכיסות למפסקים  

  יקוי אבק באמצעות חקן יבש דחוס  

  בדיקת יקיון ותקיות מגעים במגעים מפסקים וכו'  

  

  

  בדיקות -לוח בקרת תאורה  4.3

  

  טיפול חודשי  הערות

  בדיקת תקשורת בקר למרכזיה ולהיפך   

  וודא קיום תכיות בלוח   

  הקשב לרעשים חריגים  

במידה והלוח עומד במרכז החדר יש לוודא 

  גישה חופשית גם מאחוריו

  וודא גישה חופשית לחזית הלוח 

מדידה, רישום של מודדים בחזית הלוח כגון:   

 COSשיא ביקוש,  אמפרמטרים, וולטמטר,  

  וכו'

בדוק שילוט בחזית הלוח המצביע על מספר   

הלוח ותפקידו, מיקום מפסק ראשי וגודלו 

באמפרים, מיקום מפסקי משה וגודלם 

  ושילוט כללי עפ"י תכית 

בדיקת תקיות בפעולה של אמצעי חיווי   

  והתראה (ורות סימון, צופרים, שעוים) 

  

  

  עבודות תחזוקה ותיקוים –לוח בקרת תאורה  4.4

  טיפול חודשי  הערות

השלמת חוסרים ותיקון ליקויים שתגלו בבדיקה   

  החזותית 

  זיהוי מקורות חום חריגים   לוח פתוח 

  יקיון במקומות שאים מחייבים הפסקת חשמל   

  טיפול חצי שתי  
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  טיפול חודשי  הערות

  בדיקה וכיול מדי זרם ומתח  הרשום בתכיותעפ"י  

  בדיקה וכיול מפסקים מתכווים   עפ"י הרשום בתוכית

  בדיקת פעולה של מפסקים לחצים ומתגים  

  בדיקת הארקת הלוח ע"י מכשור מתאים  

  בדיקת רציפות הארקה  בעזרת מד רציפות הארקה

  בדיקת התגדות הארקה  LOOP TESTERבעזרת 

  בדיקת התגדות הבידוד    VDC500בעזרת "מגר בידוד" 

  בדיקת הפעלה של מפסקי זרם דלף (פחת)   TESTע"י לחצן 

  

  

  טיפול שתי  הערות

  בדיקות תחת מתח  

  בדיקת פעולה של מגוי הגה חשמלית   באביזר TESTבעזרת לחצן  

  צילום תרמוגרפי ממוחשב ללוח חשמל   ע"י חברה המתמחה בדון

  בדיקות ללא מתח  

  חיזוק ברגים בפס"צ ובכיסות למפסקים  

  יקוי אבק באמצעות חקן יבש דחוס  

  בדיקת יקיון ותקיות מגעים במגעים מפסקים וכו'  
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  מפרט טיפול לדיזל גרטור -  5פרק 

  בדיקות לפי הפעלת הגרטור (במצב דומם) 5.1

  טיפול חודשי  הערות

  כלליות (מים, שמן, דלק)זילות   

  שלמות רצועות המאוורר  

  שלמות צרת (מים, דלק , שמן)  

  שילוט ע"ג היחידה (תוי מוע ואלטרטור)  

  שילוט ע"ג לוח חשמל   לוח הפעלה אוטומטי

  מצב מפסק ראשי   המפסק מותקן על היחידה 

  מד טעית מצברים ממטען  קריאה ורישום תוים 

  שאיו דרוש לתפעול מחדר הגרטורהרחקת כל ציוד   

  יקיון כללי של החדר והדיזל  

  בדיקה ורישום מפלס שמן במוע   

  בדיקה ורישום מפלס מים ברדיאטור  

  בדיקה ורישום מפלס מים במצברים  

  בדיקה ורישום מפלס דלק במיכל  

  בדיקה ורישום חום מוע   במידה וקיים חימום מקדים

  בדיקת תקיות וריות סימון ואזהרה   חשמל ע"י לחצים בלוח 

  בדיקה ידית של משאבת הדלק  

  

  בדיקות במצב עבודה בריקם 5.2

  ה ע ר ה   

  מילוי שמים וסולר באופן שוטף.  -  

  הפעלת הגרטור תעשה (בריקם) פעם בחודש מלחצן ו/או מפסק להפעלה ידית    -  

  בריקם (מותקים ע"ג לוח ההפעלה) .     

  דקות לצורך ביצוע הבדיקות 15-20פעולת הגרטור תמשך   -  

  לפי ההפעלה ולאחר ההדממה יש לרשום שעות עבודה עפ"י המוה.   -  

  טיפול חודשי  הערות

  הקשב לרעשים חריגים  

  בדיקת זילות (מים, שמן , דלק)  

  תקיות אספקת הדלק  

  טעית מצברים מהאלטרטור  קריאה ורישום תוים 

  T-R, S-T, R-S, T-N, S-N, R-Nמתח יציאה   מצבים בלוח חשמל   7העזר בבורר 

  תדירות יציאה  קריאה ורישום תוים 

  חום מוע   דקות 15 -לאחר פעולה של כ 

  לחץ שמן   דקות 15 -לאחר פעולה של כ 

  הדממת גרטור  בעזרת בורר ו/או לחצן חרום 
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  ביצוע חוזר של בדיקות פעולה במצב "דומם"  

  טיפולים ע"י קבלן חיצוי –דיזל גרטור   5.3

  

טיפול שתי הערות

החלפת מסים שמן, דלק אוויר

  בדיקת הגרטור  מחולל 

  מערכת בקרה חשמלית והגות מוע  

  ומטעןמצברים   

  שטיפת מוע   

  החלפת רצועות במידת הצורך  

  בדיקת תקיות מערכת ההחלפות וההגות החשמליות   

  הדמיית מצב של הפסקת חשמל והפעלת צרכי חרום מגרטור  

  רישום תוי פעולה מכיים   

  הדרכה בושא תפעול   

  

  

  טיפולים כללים במתקן החשמל  :  6פרק 

  

  המהרה תאורת  –מערכת   6.1

  מדידת עוצמת התאורה:    6.1.1  

  מ' מהקירות, בקודות הבאות:  4.5בצע מדידה כלהלן (בלוקסים) בכל מהרה במרחק     

  מ' מהכיסה המזרחית.  100, 50במהרה במרחקים של:     

  חודשים. 6תדירות הביצוע והבדיקה:     

  יקוי גופי תאורה  6.1.2  

 -20%ומבפים. אם עוצמת האור המדדת כ"ל, פחותה מיקוי ורחיצה יסודיים מבחוץ      

  שעות פעולה.  100מהדרש לאחר 

  חודשים. -6תדירות הביצוע והבדיקה: שוטף ו    

  החלפת ורות במהרה    6.1.3  

 -10%כל הורות בקבוצת הדלקה מסוימת יוחלפו בצורה מסודרת עם גילוי תקלות ב    

  מורות השייכות לקבוצה זו. 

) יש להחליף את INTERIOR ZONEתאורת לילה ותאורת אזור הפים ( בקבוצות של    

  הורות המקולקלות מיד עם גילוי קלקולן.

קבוצת הדלקות פרושה קבוצת הורות הדלקות או כבות יחד לפי משטרי ההדלקה     

  השוים לאורך היממה.

  תדירות הביצוע והבדיקה: שוטף.    

  מוארגופי תאורת חירום ושילוט     6.1.4

  שעות מגלוי הקלקול.  -24כל גוף פגום או ורה שרופה יוחלפו מיד ולא יאוחר מ    

   IEC 62034בדיקה לפי תקן בדיקה אטומטית למערכת תאורת חירום     
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  שים לפי הדגם הקיים. 4החלפת סוללות כל     

  בדיקה שבועית:    

  .   מצב סוללה מחוברת/בקצר/טעיה 1    

  .   מתחים במטען2    

  דקות, בדיקת תקיות ורה ומעטן. 1 – 5ביצוע הפעלה  .  3    

  בדיקה שתית:  6.1.5  

  בדיקת הפעלה מלאה בחירום לבדיקת עמידות בתוי הורה ומערכת החירום.     

  כיול מד הבהיקות  6.1.6  

  בדוק כיול המכשיר.     

  בדוק פעולת התאורה בהתאם לערכים שוים.     

  חודשים. 12תדירות הביצוע והבדיקה:     

        

 הערותטיפול חודשי –גופי תאורה א

החלפת ג"ת/מקורות אור בדיקת תקיות מקורות אור 

 במידת הצורך

בדיקת תקיות כיסוי לגופים וחיזוק גופי תאורה למקום  

  התקתם

 

    בדיקת תקיות יחידות חרום לתאורה 

 טיפול חודשי –תעלות וסולמות כבלים ב

 בדיקה חזותיתתקיות חיזוק התעלות למקום התקתםבדיקת  

   קיום שילוט זיהוי לתעלות  

    קיום חיזוק לכבלים בסלמות 

    טיפול חצי שתי -רשתות תת קרקעיות ג

    בדיקת שוחות , מכסים, שילוט, יקוז וסידור הכבלים בשוחה   

    בדיקת בידוד כבלים ראשיים  

    בשהתכיות עדות עדכון פעם   ד
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  טיפולים כלליים במערכות כריזה, גילוי אש ובקרת מבה  :  7פרק 

        

 הערותטיפול חצי שתי –מערכת כריזה א

בדיקת תקיות ושלמות הציוד לרבות רמקולים בכל חלקי  

 החיון 
 

ביצוע יתוק יזום של הזת   בדיקת תקיות מצברים במסד כריזה 

 החשמל והפעלת המערכת

 טיפול שתי –מערכת כריזה ב

בדיקת המערכת ע"י שרותי הכבאות וקבלת אישור בכתב  

 לתקיות המערכת
 

    מערכת גילוי אשג

    1220ביצוע כל הטיפולים השוטפים בהתאם לתקן ישראלי   

  פעם בשה   בדיקת תקיות מיכלי כיבוי בגז ושקילת המכלים   

וקבלת אישור בכתב בדיקת המערכת ע"י שרותי הכבאות   

  לגבי תקיות המערכת

  פעם בשה 

    מערכת בקרת מבה  ד

ביצוע טיפולים שוטפים בהתאם להחיות היצרן וספק   

  המערכת וקבלת אישור הספק לתקיות המערכת

פעם בשה יש להעביר אישור 

  הספק בכתב לתקיות המערכת
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  . מערכות מיזוג אוירג

 

  יטא

  

    __________________ סימול היחידה 

  

  מיקום היחידה __________________ 

  

  משרת איזורים: _________________ 

  

  אויר צח _______________  ) __________ cfmספיקת אויר כללית (

  

  סל"ד _________________  סוג מפוח _____________________ 

  

  מוע חשמלי:  

  _________כ"ס____________סל"ד __  דגם _____________     יצרן __________ 

  

  סוג רצועות____________       מס רצועות __________ 

  

  :מיסבים

  סוג __________________      כמות ______________ 

  

  ברז חשמלי:

  דגם__________________      יצרן _______________ 

  

  גופי חימום:

  לדרגה____________הספק       מס' דרגות __________ 

  

  בקר טמפ'

  דגם__________________        יצרן______________ 
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  שתי)-חצי שתי, ש-עותי-חודשי, ע- סוג טיפול ___________________(ח
  חתימה ____________   תאריך __________   שם מבצע הטיפול _____________ 
  חתימה ____________   תאריך __________   שם מפקח __________________ 

  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקת מצב הרצועות ומתח או החלף הרצועות.   ס  ח  1
        בדיקת איטום הפלים ובדיקת סגרי הפלים, ברגי החיזוק.  ס/פ  ע  2
        בדיקות בידוד היחידה והפלים.   ס/פ  ע  3
המועים, המיסבים ומגיי בדיקת חיזוקי הברגים של   ס  ח  4

  הרצועות. 
      

        בדיקת ראשים חריגים מיחידה.   פ  ח  5
        בדוק מסבי מוע.   פ  ח  6
        גרז מיסבי מוע במידה וקיימות פיטמות גירוז.   ס  ע  7
        בדוק מסבי מפוח   פ  ח  8
        גרז מסבי מפוח  ס  ע  9

        שמן מפרקי תמסורת הדמפרים.   ס  ח  10
        כיוון כל להבי הדמפרים למצב פתוח/סגור.בדוק   פ  ח  11
        קה מסים.   ס  ח  12
        החלף המילוי של מסי האויר.  ס  ע  13
        בדוק פעולת כל התרמוסטטים.   פ  ח  12
        בדוק פעולת התרמוסטטים גד אש.  פ  ח  13
        בדוק פעולת מפסקי זרימה.  ס  ח  14
        בדוק פעולת ברזי פיקוד מים.  פ  ח  15
        בדוק פתיחה וסגירה מלאה של ברזי מים.   פ  ח  16
        ]_ A___] A 1בדוק צריכת זרם של גופי חימום דרגה   פ  ע  17
        ]_ A___A___A___] Aבדוק צריכת זרם של מוע   פ  ע  18
        .OLבדוק כיוון   פ  ע  19
        שחרר אויר ממשחרר אויר בסוללה   ס  ע  20
        אספקה_______ חזרה______ מדוד לחצי מים   פ  ח  21
        מדוד מפל לחץ על הסוללה כאשר ברז חשמלי פתוח במלואו.  פ  ע  22
        קה היחידה בשלמותה, כפי המפוחים, פתחי אוורור המוע  ס  ע  23
        קה בריכת היקוז וציור היקוז.  ס  ע  24
        לציר.בדוק התקה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחיזוקם   ס  ע  25
        מתח הציר בגריז.  ס  ע  26
        בצע יקוי חיצוי לסוללה.   ס  ע  27
שטוף הסוללה בחומר בסיר לכלוך ושמוים (החומר חייב   ס  ע  28

  לקבל אישור היועץ). 
      

        הסר חלודה ובצע תיקוי צבע.   ס  ע  29
        בדוק שלמות ואיטום החיבורים הגמישים.  פ  ע  30
        שילוט היחידה, איזורים מדפים. בדוק   פ  ע  31
        בדוק שלמות הערכה ליחידה וגשר על הגמיש.  פ  ע  32
        הידוק כל חיבורי החשמל של המוע.   ס  ע  33
        בדיקת הארכת המוע.   ס  ע  34

  הערות: 
  
  
  
] A _[  דרשהערך ה  

  פעולה  –סטטי, פ  –מצב הציוד בעת הביצוע: ס 
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  מפוח ייקה
  

    המפוח __________________ סימול 
  

  מיקום המפוח __________________ 
  

  משרת איזור: _________________ 
  

  דגם _____________     סוג מפוח _____________________   יצרן __________ 
  

  מוע חשמלי:  
  סל"ד ___________   דגם _____________     יצרן __________ 

  
  כ"ס____________ 

  
  זרם_____________         ומילי ____________זרם 

  
  סל"ד מפוח: 

  סוג רצועות____________         מס רצועות __________ 
  

  :מיסבים
  

  סוג __________________        כמות ______________ 
  
  

  חצי שתי) -עותי-חודשי, ע- סוג טיפול ___________________(ח
  חתימה ____________   __________ תאריך   שם מבצע הטיפול _____________ 
  חתימה ____________   תאריך __________   שם מפקח __________________ 

  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקת מצב הרצועות ומתח או החלף הרצועות.   ס  ח  1
בדוק חזותית קוסטרוקציה, חיזוקים, רשתות, בולמי   ס  ח  2

  רעידות. 
      

        קה המפוח בשלמותו, כפי המפוח, פתחי אוורור של המוע.   ס  ח  3
בדיקת חיזוקי הברגים של המועים, המיסבים ומגיי   פ  ח  4

  הרצועות. 
      

        בדיקת כיוון סיבוב המפוח.   פ  ח  5
        בדוק רעידות ורעשים חריגים.  פ  ח  6
        בדוק מסבי מפוח ומוע.   פ  ע  7
        בדוק התקה בקו ישר של גלגלי הרצועות וחיזוקם לציר.  פ  ח  8
        מרח את הציר בגריז.  ס  ע  9

        בדוק שלמות ואיטום החיבורים הגמישים.  פ  ע  10
        בדוק שלמות ואיטום החיבורים הגמישים.  ס  ע  11
        הסר חלודה ובצע תיקוי צבע.   ס  ע  12
        בדוק שילוט המפוח.   ס  ע  13
        ___A___A___Aמדוד זרם   פ  ע  12
        בדוק שלמות הערכה ליחידה וגשר על הגמיש.  ס  ע  13
        הידוק כל חיבורי החשמל של המוע.   ס  ע  14
        בדיקת הארכת מוע.  ס  ע  15

  הערות 
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  TVFמפוחי 
    סימול המפוח __________________ 

  
  מיקום המפוח __________________ 

  
  _________________ משרת איזור: 

  
  דגם _____________     סוג מפוח _____________________   יצרן __________ 

  
  מוע חשמלי:  

סל"ד ___________  דגם _____________     יצרן __________ 
  כ"ס____________   

  זרם_____________       זרם ומילי ____________
  

  סל"ד מפוח: 
  ות____________ סוג רצוע      מס רצועות __________ 

  
  :מיסבים

  סוג __________________      כמות ______________ 
  

  פעולת תחזוקה  סעיף מחה   תקופת הבדיקה
  בדיקת מפוחים ממערכת הבקרה3.1  חודשית 

  חצי שתית 

 בדיקת מפוחים ממערכת הבקרה3.1
 איתור רעשים חריגים3.2
 בדיקה של איגון המפוחים 3.3
 משטח המפוח יקוי 3.4
  בדיקה והפעלה מקומית3.5

  שתית

 בדיקת מפוחים ממערכת הבקרה3.1
 איתור רעשים חריגים3.2
 בדיקה של איגון המפוחים 3.3
 יקוי משטח המפוח 3.4
  בדיקה והפעלה מקומית3.5

 בדיקה פימית של המפוח 3.6
 בדיקת להבי המפוח  3.7
  בדיקת מוע המפוח 3.8

 בדיקת מפוח חיצוית 3.9
 בדיקת רגש רעידות 3.10
 בדיקת חיווט וחיבור ללוח 3.11
 בדיקת מרווח בין להבי המפוח למעטפת 3.12
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 דרך מערכת בקרה  מפוחים בדיקות
  

  בדיקה חודשית תתבצע דרך מרכז הבקרה ע"י הבקר. 
דקות,  5הרעידות והספק החשמלי הצרך לאחר דקות, ותוך כדי הפעלתו ייבדק רגש  5כל מפוח יופעל 

  שיות מרגע הפסקתו. 90יותק המפוח ויופעל מחדש בכוון הגדי בתוך 
ושוב ייבדק תדר הרצועות וההספק החשמלי של המוע ויירשם סיום מודלים של בדיקת מפוח תצביע על 

  פעילותו בזרם ומיאלי ± (       ) טווח רעידות שאיו (     ).
איפורמציה תרוכז בטבלה עם מהות הבדיקה, מועד הבדיקה, ממצאים, שם הבודק (ראה טבלה כל ה

  מצורפת) 
בוסף לבדיקות החיווי של כל מפח בפרד, יש לבצע אחת לחודש הפעלה של כל מערכת המפוחים לפי  

חד. תצורת הפעלה מתוכת מראש של יצירת על לחץ במהרה הקיה והפעלה של כל המפוחים בכיוון א
  בבדיקה זו יש לודא כי כיוון פעולה של כל מפוח היה בהתאם לתצורה שקבע כברירת מחדל.

  
  

  מהרות גילון  -בדיקת סיגלים למפוחים

 שם הבודק: תאריך:

FORWARD 
[amp]

BACKWARD 
[amp]

VIBRATION 
SENSOR 

FORWARD [Hz]

VIBRATION 
SENSOR 

BACKWARD 
[Hz]  הערות

FAN-1-N       
FAN-2-N         
FAN-3-N       
FAN-4-N         

  
  
  
  

 מהרות גילון  -מפוחים-בדיקת תצורת הפעלה לתרחיש
 שם הבודק: תאריך:

 

 הערות  תרחיש ג' תרחיש ב' תרחיש א' מפוח 
FAN-1-N       
FAN-2-N     
FAN-3-N       
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  רעשים חריגיםאיתור  1.1

במהלך פעולת המפוח יש לבדוק האם ישם רעשים חריגים, רעשים חריגים יכולים לבוע   

  מבעיה מכאית או מחפץ זר בתוך המפוח. 

  על הבודק להמצא בקרבת המפוח הבדק בזמן הבדיקה.  

  

  בדיקה של איגון המפוחים   1.2

 הבדיקה תתבצע בעזרת רכב יעודי עם במה מתרוממת של רכבת ישראל.  

  .יש לבדוק את כל הברגים בחיבורי המפוח ובחיבורי המסגרת לקיר/תקרה 

  .יש לבדוק את שרשרת הבטחון, וכן את הברגים המחברים את השרשרת לקיר ולמפוח 

  .ות מסגרת/תושבת למפוחיש לבצע בדיקה ויזואלית לתקי 

  בהתאם יש לחזק את כל הברגים של המסגרת למפוח ולקיר, יש לחזק את הברגים

 למומט על פי המלצות יצרן הברגים.

 

  יקוי משטח המפוח 1.3

  קות את המשטח בלחץ מיםקיים, אין ל קות את משטח המפוח בעזרת מיםיש ל

 למיעת זק לחומר הבידוד האקוסטי.

  קות את החלודה מהחלקבמקרה של היבצרות חלודה בחלקי המפוח, יש להסיר ול

 ת החומר לתכוותיו המקוריות. ולבצע פאסיבציה, על מת להביא א

 

  בדיקה והפעלה מקומית 1.4

  פרדת של כל פרד, תתבצע הפעלהיש לבצע בדיקת מגירות בלוח החשמל לכל מפוח ב

 מפוח וכן רישום תוי צריכה (כמופיע בסעיף הפעלה חודשית מלוח הבקרה).

  ,יםות כל הכבלים (חיבורים תקייקיון של המגירה ולבדוק תקי זקים יש לבצע

  ממכרסמים וכו')

  

  בדיקה פימית של המפוח 1.5

יש לבצע בדיקה בתוך גוף המפוח להימצאות גופים זרים, המצאות גוף זר עלולה לגרום לזק   

  ללהבי המפוח.

  

 בדיקת להבי המפוח 1.6

  יעת הצטברות של פיח ולכלוך, הצברות מקומית שלקות את להבי המפוח למיש ל

שיווי משקל על הלהבים ובכך לגרום לרעידות ולזק משקעים מזהמים תגרום לחוסר 

 למוע. 

  .יש לבדוק את להבי המפוח ולראות כי אין כל שבר או שחיקה של הלהבים 

  .במקרה הצורך יש להחליף את הלהבים 
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 בדיקת מוע המפוח  1.7

  .וע החשמליית של המיש לבצע בדיקה חזותית חיצו 

  קות הצטברות אבק על מסגרתוע. יש להמ 

  .ועוע לבסיס המיש לבדוק את ברגי החיבור של המ 

  .ט המומלץ על ידי יצרן המפוחיש לחזק את הברגים לפי המומ 

  יש למרוח חומרי סיכה על המיסבים. כמות חומר הסיכה וסוג החומר על פי דרישות

 יצרן המפוח. 

  תק את המפוח מהחיבור לקו החשמלבמידה ותידרש החלפת מיסבים, תחילה יש ל

  המוע מהמפוח. 

  

  בדיקת מפוח חיצוית  1.8

  .ית של המפוח, בדגש על צבע המפוח ו/או ציפוי המתכתיש לבצע בדיקה חזותית חיצו

 במקרה של פגיע בצבע או בציפוי המתכת, יש לצפות בציפוי מוע חלודה. 

 ים יש לבדוק את חיבור כל האביזרים של המפוח ולודא כי כל עמצאי החיבור תקי

 ומחוזקים. 

  

  בדיקת רגש רעידות  1.9

  .וע החשמלייש לבדוק כי רגש הרעידות מחובר היטב למעטפת המ 

  יש לבדוק את כבל החיבור של הרגש לקופסת החיבור, במידה והכבל פגום או משופשף

 יש להחליפו. 

 רעידות בתוך קופסת החיבורים. יש לבדוק חיווט תקין של רגש ה 

  

  בדיקת חיווט וחיבור ללוח 1.10

  ,ה לקופסאת החיבורוע מחוברים בצורה תקייש לבדוק כי כבלי אספקת מתח למ

 במידה והחיבור היו מדגם חיבור מהיר, יבדקו החיבורים בין המפוח לחיבור המהיר.

 .היש לבדוק כי הארקה של המפוח מחוברת ותקי 

 ט על פי הוראות יצרן  יש לבדוק כי כבליםהמחוברים בעזרת ברגים יחוזקו למומ

 המפוח. 

  

  בדיקת מרווח בין להבי המפוח למעטפת 1.11

  יש לבדוק כי אין מגע או שפשוף של הלהבים ומעטפת המפוח, בדיקה זו תעשה על ידי

 סיבוב ידי של הלהבים. 

  מ"מ. 2עולה על יש לבדוק מרווח בין הלהבים לבין מעטפת המפוח ולודא כי מרווח זה 

 מ"מ יש להודיע ליצרן ולהחליף את המפוח. 2-במידה והמרווח קטן מ  
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  לוח חשמל

  מיקום הלוח __________________   סימול הלוח __________________ 

  משרת צרכים: ________________ 

    סוג טיפול ___________________(עותי/חצי שתי)  

  חתימה ____________   תאריך __________   שם מבצע הטיפול _____________ 

  חתימה ____________   תאריך __________   שם מפקח __________________ 

מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הער 
ה 

  מס'

        הסימון והאזעקה בדיקת פעולת כל ורות   פ  ח  1
        בדיקת איטום חדירת הכבלים ללוח   ס  ע  2
        בדיקות כיול ואיפוס מכשירי מדידה  פ  ע  3
        בדיקת פעולת מפסקים, מתגים ולחצים   פ  ח  4
        חיזוק תפסים לראשי כבלים כסים ויוצאים  ס  ע  5
בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים קיים שלמים, ודא   ס  ע  6

  פיח שאין 
      

        הידוק ברגי מגעים, חיבורים ומהדקים בכל לוח.   ס  ע  7
        בדיקת ממסרים, ממסרי זמן ויחידות פיקוד.  ס  ע  8
        בדוק פעולת מגוי המפסקים הראשיים.   ס  ע  9

        בדוק פעולת קבלים ואטומט שמירת כופל הספק.   פ  ע  10
ומפסקים באמצעות ציוד בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים    פ  ע  11

מתאים (איפרא אדום) ע"י חברה המתמחה בושא. צרף 
  דו"ח עם התילומים וההסברים וטופס זה.

      

        יקוי חיצוי, תיקוי צבע ושימון צירים.   ס  ע  12
        קה מגעים באמצעות חקן יבש (דחוס).   ס  ע  13
        קה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.  ס  ע  14
        ריסוס קודות המגע החשמליות בחומר מתאים.  ס  ע  15
        בדוק שלמות תוכיות הלוח.  פ  ע  16
        חזק והשלם שילוט בלוח. החיזוק ע"י ברגים או מסמרות.  פ  ע  17
זרם V…V…V…A…A…A…רשום זרם ומתח בכל פזה   פ  ע  18

  A…הגה ראשית  …Aומילי מפסק ראשי 
      

        ושפר לפי הצורך. בדוק איזון הפזות   פ  ע  19
סמן בכל אמפרטר זרם ומילי בפס אדום וזרם עבודה בפס   פ  ע  20

  כחול. 
      

        בדוק ורשום התגדות הארקת הלוח, הגוף והדלתות ____  פ  ע  21
        בדוק שמיעת זמזום מסלילי המגעים.   פ  ח  22

  הערות: 
  
  
  שתי  –עותי, ש  –חודשי, ע   –ח 

  פעולה  –סטטי, פ  –מצב הציוד בעת הביצוע: ס 
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

  יח' קירור מים

    סימול היחידה __________________ 

  מיקום היחידה __________________ 

  משרתת מעגל: _________________(חיוי/בלתי חיוי) 

  דגם__________________    יצרן _____________________ 

  צריכת זרם ומילית ______________     _____________ TRתפוקה ומילית 

  מפל לחץ על מחליף חום 

  

  מדחס:

  מס'____________   דגם_____________זרם ומילי ___________   יצרן __________ 

  

  מוע מעבה: 

    סל"ד ___________   דגם _____________     יצרן __________ 

  ___________זרם עבודה___    כ"ס זרם ומילי____________ 

    סוג טיפול ___________________(עותי/חודשי) 

  חתימה ____________   תאריך __________   שם מבצע הטיפול _____________ 

  חתימה ____________   תאריך __________   שם מפקח __________________ 

  

מ

  ס'

תדירו

  ת

במ

  צב

בוצ   סוג טיפול

  ע

ת

ו

ק

  ן

הערה  

  מס'

  _______ C°מדידת טמפ' חוץ:   פ  ח  1

  _______ C°מדידת טמפ' מי אספקה: 

  _______ C°מדידת טמפ' מי חוזר: : 

      

        בדוק רעשים חריגים וחזק פירים רופפים.  פ  ח  2

        בדוק תקיות מפסק זרימה.  פ  ח  3

        בדוק תקיות מגן קפיאה.  פ  ח  4

        בדוק תקיות מערכת שמירת לחץ ראש.   פ  ח  5

        בדוק עבודת מפוחי מעבה בכיוון הכון.   פ  ח  6

        ]   [מדוד זרם מפוחי מעבה _____   פ  ע  7

        וודא פעולת גוף חימום, אגן שמן במדחסים.  פ  ח  8

שטוף סוללת עיבוי עם חומר מסיר לכלוך ושומים (החומר   ס  ע  9

  חייב לקבל אישור יועץ). 

      

        בדוק והשלם שילוט היחידה.   ס  ע  10

        הסר חלודה ובצע תיקוי צבע.   ס  ע  11

        כוון שסתום התפשטות לקבלת "השיחון הרצוי".   פ  ע  12

        בדוק כיסת והפסקת פעולת מדחסים לפי הכיול.   פ  ע  13
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      למדחס מס'
  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקת גובה שמן באגן המדחס בהדממה.  ס  ש  1
        בדיקת גובה שמן בפעולת המדחס.  פ  ש  2
        בדיקת רעשים ורעידות חריגים בהפעלה ובפעולה.   פ  ש  3
____, שמן PSI____, דחיסה PSIבדוק ורשום לחץ ייקה   פ  ש  4

PSI .____  

      

        בדיקת בועות וצבע של עיית הגז.  פ  ש  5
        גרוז המוע (במקרה של מדחס פתוח).   ס  ש  6
        חזותית של המדחס, הבסיס והקפיצים. בדיקה   ס  מ  7
        בדיקת צרת הגז, אביזריה, החיזוקים, הבידוד, סימי שמן.  ס  מ  8
        בדוק זילות שמן סביב המדחס.  ס    9

בדוק זילות גז ליד ראשי המדחס חיבורים וציר בעזרת   ס  מ  10
  מגלה זילות. 

      

        Aבדיקת פעולת מחמם אגן שמן במגע יד או מדידת זרם   ס  מ  11
הח יד על ראשי המדחס ובדוק הפרש טמפ'. במידה ואחד   פ  מ  12

  מהראשים קר יחסית יש לבצע בדיקה מעמיקה.
      

בדיקת ציריות מדחס מוע (אליייג) (במקרה של מדחס   ס  מ  13
  פתוח) 

      

        מוסמכת.דגימת שמן ושליחתה למעבדה   ס  ש  14
        בדוק ורשום שעות פעולת המדחס ______ שעות.   פ  מ  15
        בדיקת כיול ואיפוס שעוי לחץ ייקה, דחיסה, שמן.  פ  מ  16
        _____. PSI ,____PSI ,______PSIלחץ פריקת דרגות   פ  מ  17
_____ כעבור PSIמגן לחץ שמן מפסיק בהפרש לחץ   פ  מ  18

  ____שיות. 
      

  בדיקת פעולת שאיבת הגז בהפסקת היחידה   פ  מ  19
)PUMP DOWN.(  

      

-_____ חוזר בPSI  -___ מפסיק בPSIמגן לחץ ייקה מכוון    פ  מ  20
 _____  

      

        ____PSI-____מפסיק בPSI-מגן לחץ דחיסה מכוון ל  פ  מ  21
        בדיקת מהירות השוואת הלחצים בהפסקת המדחס.  פ  מ  22
        המדחס לייצור ואקום (לשיות) ושמירתו. בדיקת יכולת   פ  מ  23
יקוי כללי, הסרת חלודה, תיקוי צבע למדחס, מוע    ס  מ  24

  וקוסטרוקציה. 
      

בדוק הארקת המוע והקוסטרוקציה, הידוק החיבורים   ס  מ  25
  החשמליים. 

      

        ___OL Aכוון  A A A___ עבודה Aרשום זרמי ומילי   פ  מ  26
        בדיקת שילוט המדחס.  פ  מ  27
        בדיקת פעילותו של פורק דרגות.  פ  ע  28

  הערות:
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

  ללוח חשמל 
  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקת פעולת כל ורות הסימון והאזעקה   פ  ח  1
        בדיקת איטום חדירת הכבלים ללוח   ס  ע  2
        מדידהבדיקות כיול ואיפוס מכשירי   פ  ע  3
        בדיקת פעולת מפסקים, מתגים ולחצים   פ  ח  4
        חיזוק תפסים לראשי כבלים כסים ויוצאים  ס  ע  5
בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים קיים שלמים, ודא   ס  ע  6

  שאין פיח 
      

        הידוק ברגי מגעים, חיבורים ומהדקים בכל לוח.   ס  ע  7
        ויחידות פיקוד.בדיקת ממסרים, ממסרי זמן   ס  ע  8
        בדוק פעולת מגוי המפסקים הראשיים.   ס  ע  9

        בדוק פעולת קבלים ואטומט שמירת כופל הספק.   פ  ע  10
בדוק חום הלוח, כבלים, מחברים ומפסקים באמצעות ציוד   פ  ע  11

מתאים (איפרא אדום) ע"י חברה המתמחה בושא. צרף 
  וטופס זה.דו"ח עם התילומים וההסברים 

      

        יקוי חיצוי, תיקוי צבע ושימון צירים.   ס  ע  12
        קה מגעים באמצעות חקן יבש (דחוס).   ס  ע  13
        קה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.  ס  ע  14
        ריסוס קודות המגע החשמליות בחומר מתאים.  ס  ע  15
        בדוק שלמות תוכיות הלוח.  פ  ע  16
        והשלם שילוט בלוח. החיזוק ע"י ברגים או מסמרות.חזק   פ  ע  17
זרם V…V…V…A…A…A…רשום זרם ומתח בכל פזה   פ  ע  18

  A…הגה ראשית  …Aומילי מפסק ראשי 
      

        בדוק איזון הפזות ושפר לפי הצורך.   פ  ע  19
סמן בכל אמפרטר זרם ומילי בפס אדום וזרם עבודה בפס   פ  ע  20

  כחול. 
      

        בדוק ורשום התגדות הארקת הלוח, הגוף והדלתות ____  פ  ע  21
        בדוק שמיעת זמזום מסלילי המגעים.   פ  ח  22

  הערות: 
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  משאבת מים צטריפוגלית
  
  

    סימול המשאבה __________________
  

  מיקום המשאבה __________________
  

  משרת מקרר מים מס': ______________
  

  דגם _____________   ___________________   יצרן __________ סוג משאבה 
  

  דגם _____________   יצרן_____________     הספק מוע __________ 
  

  ____________Aזרם ומילי 
  

  לחץ ייקה ______________
  

  לחץ סיקה______________
  

  _____________ (לפי גרף)gpmספיקת מים בקודה ה"ל 
  
  

    סוג טיפול ___________________(עותי/חודשי) 
  חתימה ____________   תאריך __________   שם מבצע הטיפול _____________ 
  חתימה ____________   תאריך __________   שם מפקח __________________ 

  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        חריגים, בדוק זילות מים. בדיקת רעידות ורעשים   פ  ש  1
בדוק במגע יד חום יתר במיסבים, בדוק גובה שמן באגן   פ  ש  2

  (באם קיים). 
      

        גרז מיסבי המשאבה והמוע.  ס  ש  3
        הפעל משאבה רזרבית ליסיון.   פ  ש  4
        בדוק כיול שעוי לחץ ואיפוסם.  פ  מ  5
        סיקה _____ קרא ורשום לחצי מים ייקה מ' _____   פ  מ  6
        קה ויבש כל סביבת המשאבה, ודא שאין דליפת מים.   ס  מ  7
        בדיקת יישור צירי מוע משאבה (במשאבה אופקית)  ס  מ  8
        בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.   פ  מ  9

        קה מסן מים (ע"י הוצאת הרשת).  ס  מ  10
        זרימה.בדוק פעולת מגן זרימה, פרסוסטט   פ  מ  11
        הסרת חלודה ותיקוי צבע.   ס  מ  12
        בדוק שילוט המשאבה   פ  מ  13
        יקוי פתחי האוורור של המוע ובדיקת מפוח האוורור.   ס  מ  14
        הידוק כל חיבורי החשמל של המוע, בדיקת הארכת מוע.   ס  מ  15
        בדיקת כיוון הסיבוב של המוע.   פ  מ  16
        OL  -  …Aכוון    A…A…A…מדוד     A…]  [זרם ומילי מוע    פ  מ  17

  הערות: 
  
  
  

  עותי  –חודשי, ע   –ח 
  פעולה  –סטטי, פ  –מצב הציוד בעת הביצוע: ס 
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

  בדיקת צרת מים
  

    סוג טיפול ___________________(עותי/חודשי) 
  ____________ חתימה   תאריך __________   שם מבצע הטיפול _____________ 
  חתימה ____________   תאריך __________   שם מפקח __________________ 

  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקת זילות מים מחיבורים ואביזרים.   פ  ח  1
פתיחה וסגירה של כל הברזים, בדיקת אטימות וסיבוב   ס  ע  2

בציר הברז לפי הצור. במידה חופשי על הציר, תיקון זילות 
והברז איו אוטם, יש לפרקו ולקות בחומצה ולהחליף  

  אביזרים ואטמים.

      

בדוק פעולת ברזי שחרור אויר קה שסתומים, שחרר אויר   ס  ע  3
  ידית.

      

פתח וקה כל מסי המים ע"י הוצאת רשת סיון, החלף    ס  ע  4
  רשתות קרועות.

      

יקוז מים וברזי מומטרים, קה אבית בדוק ברזי   ס  ע  5
  ומשקעים וודא תועה חופשית של הידית.

      

פתח אל חוזרים, קה תושבות וודא שלמות קפיצים או   ס  ע  6
  קלפטות, וודא אטימות למים.

      

בדוק פעולת אביזרים אוטומטיים ומפסקי זרימה בצרת   פ  ע  7
  המים. 

      

        וחיזוקי צרת המיםבדוק כל תמיכות   פ  ע  8
בדוק מצב הצבע על הצרת ואביזריה, קלף צבע רופף, קה   פ  ע  9

  חלודה, צבע ותקן כל המקומות הלקויים. 
      

        בצע תיקוי בידוד בכל מקום בו הבידוד פגוע או מקולף.  פ  ע  10
תקן והדבק מחדש כל שילוטי הצרת הרפויים, השלם שילוט   פ  ע  11

  חסר.
      

שלט שילוט פוקציולי של הברזים בצרת וסמן כיווי    פ  ע  12
  זרימה. 

      

        בדוק והחלף תרמומטרים ומומטרים.  פ  ע  13
  הערות: 

  
  
  

  עותי  –חודשי, ע   –ח 
  פעולה  –סטטי, פ  –מצב הציוד בעת הביצוע: ס 
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  מיכל התפשטות מים ומי רשת

  
  

  _________________ מיקום המיכל   סימול המיכל __________________ 
  משרת מערכת מים: _________________

  פח____________   סוג המיכל _____________  יצרן __________ דגם _____________ 
    סוג טיפול ___________________(עותי/חודשי) 

  חתימה ____________   תאריך __________   שם מבצע הטיפול _____________ 
  חתימה ____________   תאריך __________   _______ שם מפקח ___________

  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקה חזותית, זילות וחיבורים.   פ  ע  1
        הורקת מים ויקוי המיכל (במיכל פתוח).   ס  ע  2
הורקת המים מהמיכל ועריכת בדיקת לחץ גז לפי הוראות   ס  ע  3

  סגור).היצרן (במיכל  
      

        בדיקת שלמות ויקיון מד גובה מים (באם קיים).   פ  ע  4
        בדיקת תקיות שעוי הלחץ וכיולם (במיכל סגור).  פ  ע  5
        בדיקת פעולת ברז סגירה ואל חוזר.       6
        בדיקת פעולת המצוף ושימון פרקיו (במיכל פתוח).   פ  ע  7
חקן מעל הממברה בדיקת מפלס המים ולחץ אויר או   פ  ע  8

  (במיכל סגור).
      

בדוק מערכת שמירת לחץ הגז וודא שאין דליפות בצרת   פ  ע  9
  (במיכל סגור).

      

בדוק פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי ביטחון (במיכל   פ  ע  10
  סגור).

      

        בדיקת התראות גובה מים (באם קיים).   פ  ע  11
        הסרת חלודה ותיקוי צבע.   פ  ע  12
        בדיקת שילוט המיכל.   פ  ע  13
        רישום מצב מוה מי רשת ______(באם קיים).   פ  ע  14
        בדוק משחרר אויר אוטומטי.  פ  ע  15
        בדוק שסתום אל חוזר / מג"ח (באם קיים).  פ  ע  16
        קה / החלף רשת במסן מים.  פ  ע  17

  הערות:
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

  VRFמעבי 
  

    __________________ סימול היחידה 
  

  מיקום היחידה __________________ 
  

  משרתת מעגל: _________________(חיוי/בלתי חיוי) 
  

  דגם__________________    יצרן _____________________ 
  

  צריכת זרם ומילית ______________     _____________ TRתפוקה ומילית 
  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקה חזותית.  פ  ע  1
חיבור תקין של כל חיבורי החשמל בלוח החשמל ע"י    ס  ש  2

  חשמלאי מוסמך
      

        בדיקת התראות, וריות ותיקום  פ  ח  3
        יקוי סוללות מעבים ע"י לחץ אוויר  ס  ע  4
        שעות לפחות ובדיקת  5הפעלת המערכת דרך בקרה למשך   פ  ע  5
  

   



334 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

  VRFמאיידי 
  

    סימול היחידה __________________ 
  

  מיקום היחידה __________________ 
  

  משרתת מעגל: _________________(חיוי/בלתי חיוי) 
  

  דגם__________________    יצרן _____________________ 
  

  צריכת זרם ומילית ______________     _____________ TRתפוקה ומילית 
  
מ
  ס'

תדירו
  ת

במ
  צב

בוצ   סוג טיפול
  ע

ת
ו
ק
  ן

הערה  
  מס'

        בדיקה חזותית.  פ  ע  1
        חיבור תקין של כל חיבורי החשמל    ס  ש  2
        יקוי מסים   ס  ע  4
        שעות לפחות ובדיקת  5הפעלת המערכת דרך בקרה למשך   פ  ע  5
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

 
  מעליות. ד
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

  
1  

  
  מכוה

1.1  

  
  יקוי
  כללי 

  

  
x  

                                      

    
1.2  

  
  בדיקה

  ויזואלית 
  

  
x  

                                      

    
1.3  

  
  מיסב 

  מוע 
  (שמן) 

  
x  

                                      

    
1.4  

  
בדיקת שמן 

  בכת

  
x  

                                      

    
1.5  

  
החלפת 

  שמן בכת

 
  

      
x  

                                

    
1.6  

  
בדיקת 

  מעצורים 
  

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
1.7  

  
שימון צירי  

  מעצורים 

  
x  

                                      

    
1.8  

  
יקיון 

רפידות 
  מעצורים 

  
  

  
x  

                                    

    
1.9  

  
עיצי גלגל  

  העה 

    
x  

                                    

    
1.10  

  
בדיקת 
  מהירות

  

        
x  

                                

    
1.11  

  
גירוז 

  מיסבים

  
x  

                                      

    
1.12  

  
בדיקת 
  מגעים

  

 
x  

                                      

    
1.13  

  
בדיקת 
פחמים  
  מברשות

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
1.14  

  
יקיון 

פחמים  
  קולקטור

  
x  

                                      

    
1.15  

  
  גלגל הטיה

  

 
  

  
x  

                                    

    
1.16  

  
בדיקת 
  רעידות

  

  
x  

                                      

    
1.17  

  
  בדיקת 
  גומיות

  
x  

                                      

  
2  

וסת  
  המהירות 

2.1  

  
  יקיון 

  כללי 

  
x  

                                      

    
2.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  

                                      

    
2.3  

  
בדיקת 

קפיצים  
  וגומיות

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
2.4  

  
שימון 
  וגירוז

  

  
x  

                                      

    
2.5  

  
בדיקת 
מפסק 
  פיקוד 

  
x  

                                      

    
2.6  

  
הפעלה  
  סיוית

  
  

  
  

   
x  

                                

  
3  

לוח  
  פיקוד 

3.1  

  
  יקיון 

  כללי 

  
x  

  
  

                                    

    
3.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  

      
  

                                

    
3.3  

  
בדיקת 
  ממסרים

  
x  
  

                                      

    
3.4  

  
בדיקת 
פעולת  
  מגעים

  
x 
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
3.5  

  
בדיקת 
מגעים 
  במגעים

  
x  

                                      

    
3.6  

  
  ב. ממסר
  עומס יתר

  
x  

                                      

    
3.7  

  
  ב. ממסר

  חוסר פאזה 

  
x  

                                      

    
3.8  

  
בדיקת 

  חיבורים 

  
  

  
x  

                                    

    
3.9  

  
חיזוק 
  ברגים

 
  

  
x  

                                    

    
3.10  

  
בדיקת 
  גדים

  

  
  

 
x  

                                    

  
4  

  כבלים 
4.1  

  
בדיקת מצב 

  הכבלים 

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

  
  

  
4.2  

  
בדיקת 
  התילוי 

  
x  

 
  

                                    

    
4.3  

  
בדיקת 

  פעמוים 
  

   
x  

                                    

    
4.4  

  
בדיקת 

  התרופפות 

   
x  

    
  

                                

    
4.5  

  
שימון 
  כבלים 

   
x  

                                    

    
4.6  

  
בדיקת 
 -שבר

  קוצים 

   
x  

                                    

    
4.7  

  
השוואת 
  מתיחות

 
x  

  
  

                                    

  
  

  
4.8  

  
בדיקת 

  מגעי תילוי

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

  
5  

  פסים 
5.1  

  
  יקוי

        
x  
  

                                

    
5.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  
  

                                      

    
5.3  

  
חיזוק 
  ברגים

  
  

    
x  
  

                                  

    
5.4  

  
בדיקת 

  חיזוקים 

  
  

    
x  
  
  

                                  

    
5.5  

  
שימון ו/או 

  גירוז

  
x  

                                      

  
6  

משקל 
  גדי
6.1  

  
  יקיון כללי 

        
x  
  

                                

    
6.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
  

  
x  

                                    

    
6.3  

  
בדיקת 
  עליים 

 
  

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
6.4  

  
בדיקת 

גירוז גלגל 
  הטיה 

  
  

  
x  

                                    

  
  

  
6.5  

  

  
  חיזוק 
  ברגים

  
  

 
  

  
x  

                                  

  
  

  
6.6  

  
בדיקת 
חיבור 
  כבלים 

  
x  

 
  

                                    

  
7  

דלתות 
  הפיר 

7.1  

  
  יקיון כללי 

  
x  
  

                                      

    
7.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  
  

      
  

                                

    
7.3  

  
בדיקת 
  -מעולים

  עילה 

  
x  
  
  

                                      

    
7.4  

  
בדיקת 
מגוי 
  דלתות

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
7.5  

בד' כבלי 
תשלובת 

(או 
  שרשרת)

  
x  
  
  

  
  

                                    

  
  

  
7.6  

בדיקת כבל 
משקולות 
  (או קפיץ) 

  

  
x  
  
  

  
  

                                    

    
7.7  

  
בדיקת עלי 

  דלתות

  
x  
  
  

                                      

    
7.8  

  
בדיקת 
צירים  

  וגלגלים 

  
x  
  
  

                                      

    
7.9  

  
חיזוק 
  ברגים

  
  

  
x  
  
  

                                    

    
7.10  

  
בדיקת 

  דיקטטורים

  
x  
  

                                      

  
8  

  גג התא
8.1  

  
  יקיון כללי 

  
x  
  
  

                                      

    
8.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  
  
  

                                      



344 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
8.3  

  
בדיקת 
התקן 

  תפיסה 

  
x  
  
  

                                      

    
8.4  

  
בד' מגעי 

התקו 
  תפיסה 

  
x  
  
  

                                      

    
8.5  

  
בדיקת 

ארגז 
  השרות 

  
x  
  
  

                                      

    
8.6  

  

  
בדיקת 
תאורת 
  השרות 

  
x  
  
  

                                      

    
8.7  

  
בדיקת 
  גומיות

  
x  
  
  

                                      

    
8.8  

  
גירוז גלגל 

  ושא

  
x  
  
  

                                      

    
8.9  

  
חיבוןר וסת 

  מהירות

    
x  
  
  

                                    



345 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
8.10  

  
בדיקת עלי 

  התא

  
x  
  
  

                                      

    
8.11  

  
בדיקת 
  התילוי 

  
x  
  
  

                                      

    
8.12  

  
חיזוק 
  ברגים

    
x  
  
  

                                    

    
8.13  

  
בדיקת 

  מפעיל דלת 

  
x  
  
  

                                      

    
8.14  

  
בדיקת 
מתקן 

  שקילה 

      
x  
  
  

                                  

  
9  

  התא
9.1  

  
  יקיון כללי 

  
x  
  
  

                                      

    
9.2  

  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  
  
  

                                      



346 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
9.3  

  
בדיקת 
דלתות 
  התא

  
x  
  
  

                                      

    
9.4  

  
גירוז -שימון

דלתות 

  
x  
  

                                      

    
9.5  

  
בדיקת 
מוביל 
  הדלת 

  
x  
  
  

                                      

    
9.6  

  
בדיקת עין 

  -פוטו
  אלקטרית

  
x  
  
  

                                      

    
9.7  

  
בדיקת 
  סרגל

  
x  
  
  

                                      

    
9.8  

  
בדיקת מגע 

  כח

  
x  
  
  

                                      

    
9.9  

  
זמי סגירה 

  ופתיחה 

  
x  
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  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
9.10  

  
בדיקת 

  ורות סימון

  
x  
  
  

                                      

    
9.11  

  
בדיקת 
  מאוורר

  
x  
  
  

                                      

    
9.12  

  
בדיקת 
תאורת 
  התא

  
x  
  
  

                                      

    
9.13  

  
חיזוק 

מעקות, 
  מגיים

    
x  
  
  

                                    

    
9.14  

  
בדיקת 

ארגז 
ל

  
x  
  

                                      

    
9.15  

  
בדיקת 
פעמון  

  
x  
  

                                      

    
9.16  

  
  לחצן עצור 

  
x  
  

                                      

    
9.17  

  

  
תאורת 

  חירום 

  
x  
  

                                      



348 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

  
10  

תחתית 
  התא
10.1  

  
  יקיון כללי 

  
x  
  

                                      

    
10.2  

  
בדיקה 

  ויזואלית 

  
x  
  

                                      

    
10.3  

  
בדיקת עלי 

  התא

  
x  
  
  

                                      

    
10.4  

  
תילוי כבלי  

  איזון

  
x  
  
  

                                      

    
10.5  

  
בדיקת 
התקן 

  
x  
  

                                      

    
10.6  

  
בדיקת 
  מגעים

  
x  
  
  

                                      

    
10.7  

  
בדיקת 
מתקן 

  שקילה 

      
x  
  
  

                                  

    
10.8  

  
בדיקת 
  גומיות

    
x  
  
  

                                    



349 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

קטע   מס'
  הטיפול 

  תקופת הביצוע  תאור
  

      חודשים 
  הערות 

תלת   חודשי       
  חודשי 

חצי  
  שתי

  משביע   טוב  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  שתי
  רצון 

איו 
משביע 

  רצון 

  

    
10.9  

  
  חיזוק 
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  בדיקה פוקציולית   PEX 4  80.02.06  עמדת יציאת לרכב

  בדיקה פוקציולית   PST 4  80,02.07  עמדת תשלום 
עמדת תשלום באמצעות 

  בדיקה פוקציולית   PSC 6  80.02.08  כ.אשראי בלבד
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  80.02.11  (מכלול) 
  בדיקה פוקציולית   שוטף  
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YSB  80,02.10  

YSB 1   ליתקציובדיקה פו  

שלט מואר תלוי 
  שלמות ותאורה  SYC 1  80,02.11  לחייה,לובי, יציאות צד ב' 

שלט הכווה להולכי רגל אל 
  שלמות ותאורה  SYS 1  80,02.12  הלוביים  

  שלמות ותאורה  SYP 1  80,02.13  שלט מפוקד לחיה על עמוד. 
שלט מואר ומפוקד כללי 

  שלמות ותאורה  SYD 1  80,02.14  כולל יחידה מפוקדת

שלט מואר ומפוקד כללי 
  שלמות ותאורה  SYF 1  80.02.15  כולל יחידה מפוקדת 

  שלט מואר תלוי

  מפרט שילוט 

SYY  1  שלמות ותאורה  
שלט מואר פימי בלובי 

  שלמות ותאורה  SCB  1  הכווה לאזורים

  שלמות ותאורה  BHT  1  מגביל גובה

  שלמות ותאורה  MTP  1  מחירון ותקון 

  שלמות ותאורה  A  SET  1שלט מואר בכיסה ללובי 

שלט על עמוד מואר. הזה 
  שלמות ותאורה  SYZ  1  ברצפה 

  שלמות ותאורה  SYX  1  הדגשת יציאה 

שלט הכווה ליציאות 
  שלמות ותאורה  SYK  1  וכיסות לוכיים 

  שלמות ותאורה  SYG  1  שלט יציאה מחיית כים 

לוח חשמל ותקשורת 
  שלמות ותאורה  PCEC  1  לציודחיון 

לחודש   1החודשים הראשוים להפעלת החיון יש לבצע הבקורות בתדירות של לא פחות מ    12ב    -*  
  בכל האלמטים.
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EXECUTIVE SUMMARY 
Three suspended monorail cranes are foreseen along the Shazar caverns. The monorail concept 
allows to re-distribute the self-weight of the train system as well as the lifting load to several sway 
bars. Every sway bar is suspended on fixation points. The present document assumes a rail system 
of type Neuhäuser EHB 140V (or equivalent). For the assumed system the longitudinal distance 
between sway bars amounts to 2.4 m (length of the rail segment). The maximum characteristic 
load (i.e. self-weight and lifting load) allowed at every sway bar amounts to 100 kN. 

The present document investigates the influence of the suspension cranes on the primary lining of 
the top heading and presents a feasible preliminary design of the fixation points with respect to their 
anchoring in the shotcrete lining. Due to the different geometries of the primary lining over the 
portions of caverns designed by Pini Swiss and by Müller + Hereth two design sections are 
considered for the verifications. 

The analysis of the impact of the suspended monorail cranes on the primary lining of the top heading 
shows that the M-N and N-V ultimate state verifications are fulfilled. 

The preliminary design of the fixation points shows that: 

 For the design section Pini Swiss (thickness of the primary lining of 450 mm) two fixations 
points are required (maximum load per fixation point 50 kN at characteristic level, thus 
corresponding to 150 kN at design level). The longitudinal distance between fixation points 
amounts to 60 cm (length of the sway bar). The design verifications of every single fixation point 
are fulfilled with a rebar GEWI 25 (steel quality B500B or equivalent) with hole diameter 𝑑   = 32 
mm and anchorage length in the primary lining of the top heading ℎ  = 386 mm; 

 For the design section M+H (thickness of the primary lining of 300 mm) four fixations points 
are required (maximum load per fixation point 25 kN at characteristic level, thus corresponding 
to 75 kN at design level). The longitudinal distance between fixation points amounts to 60 cm 
(length of the sway bar), while the transversal distance amounts to 65 cm. The design 
verifications of every single fixation point are fulfilled with a single rebar GEWI 16 (steel quality 
B500B or equivalent) with hole diameter 𝑑   = 20 mm and anchorage length in the primary lining 
of the top heading ℎ  = 260 mm.  

In order to achieve the above mentioned load, the bars shall be installed in hammer drilled holes 
(maximal base material temperature between +24°C and +40°C) and have to be grouted with epoxy 
grout Hilti HIT-RE 500 V3 (or equivalent). 

Finally, the following tests shall be performed by the Contractor, reported on appropriated logs, and, 
finally, transmitted to the designer for approval: 

suitability pull-out tests, in order to validate the model assumptions (so-called) before installation 
of the suspended monorail cranes. A minimum of 6 tests in each cavern is required (3 for the 
M+H section and 3 for the Pini section); 

acceptance tests of every single anchor by applying a tensile load of 150 kN and 75 kN in the 
design section Pini Swiss and M+H, respectively (so-called “acceptance tests”), during 
installation of the suspended rails.  

 

Zurich, 19.03.2019 

Andreas Kälin      Dr. Roberto Schuerch 

Project Manager     Chief Engineer 
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1. INTRODUCTION 
The present document investigates the influence of the suspended cranes on the primary lining of 
the top heading and presents the preliminary design of the bolts connection. The suspended crane 
will be fixed after the full excavation of the caverns. Three monorails per cavern are foreseen. Due 
to the different geometries, both the caverns portions designed by Pini Swiss and by Müller + Hereth 
are considered in the design verifications. 

The document is structured as follows: 

Section 0 presents the layout of the problem; 

Section 0 investigates the impact of the overhead cranes on the primary lining of the Shazar Parking 
Caverns; 

Section 0 presents the detailed design of the fixation points of the overhead cranes; 

Section 0 presents the conclusions. 

 

 

2. REFERENCES 
Baselines 

[A1]  Specification of Requirements (GASPS-TU-DD-6800-3) 

[A2]  Geotechnical Interpretative Report (GASPS-TU-DD-6802-2) 

[A3] EOTA (European Organization for Technical Approvals), Design of Bonded Anchors, TR 
 029 (2010) 

[A4] EN 1992-1-1:2005: Eurocode 2 -Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and 
 rules for buildings 

 

Caverns geometry, support, alignment and construction sequence 

[B1]  Caverns cross section and geometry Pini Swiss (GASPS-TU-DD-6060_4) 

[B2] Longitudinal sections and top view (GASPS-TU-DD-6011_6) 
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[B3] Caverns cross section and geometry M+H (Main cavern north and south. Street tunnel, 
regular cross section, profile 4. Müller + Hereth GmbH, Gash, 8.12.2016) 

[B4]  Future Eastern Wing Hauma Station, Static analyses and verifications (GASPS-TU-DD-
6018_1) 

 

Overhead cranes (see also ANNEXES) 

[C1] Cranes layout (NEUHÄUSER Bergbau- und Tunneltechnik, Rails and rail connections for 
monorails) 

[C2] Fixation point, Accessories (NEUHÄUSER Mining- and tunnel engineering, Website) 

[C3] Fixation point, Anchor (GEWI Threadbar System, High Yield Steel for Reinforcement of 
concrete)  

[C4] Fixation point, Grout setup (Hilti HIT-RE 500 V3 mortar with rebar as anchor) 

[C5] Fixation point, Grout approval document (ETA-16-0143-for-HIT-RE-500-V3-injection-
mortar-Approval-document-ASSET-DOC-6038090) 

[C6] Overhead monorail systems for tunneling applications (NEUHÄUSER Bergbau- und 
Tunneltechnik, Rails and rail connections for monorails) 

 

Calculation programs 

[D1] User’s Manual, RS2 (Phase2 9.0), Rocscience Inc. 

[D2] User’s Manual, FAGUS, Cubus AG. 
 

3. LAYOUT OF THE PROBLEM  

3.1 Overhead cranes 

Three suspended monorail cranes are foreseen both in the cavern south and north along the entire 
alignment. Figure 1 presents the distribution of the overhead cranes in the caverns. 

The monorail concept (see Figure 2) allows to re-distribute the self-weight of the train system as well 
as the lifting load to several sway bars. Every sway bar is suspended on fixation points (see also 
[C6]).  

shows the system of the monorail as well a detail of a sway bar fixed on two fixation points. Figure 

3 shows the considered rail system. 

The present document assumes a rail system of type Neuhäuser EHB 140V (or equivalent). For the 
assumed system the longitudinal distance between sway bars amounts to 2.4 m (length of the rail 
segment). The maximum characteristic load (i.e. self-weight and lifting load) allowed at every 
sway bar amounts to 100 kN. 

The rails are fixed on the primary lining of the top heading with grouted anchors. The anchors are 
screwed in fork-shaped suspensions which are connected with the sway bar with suspended chains. 
Figure 3 shows a typical detail of a sway bar fixed on two fixation points. 
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Figure 1.  Layout of the overhead cranes. 

 

 

Figure 2. Concept of the monorail system with suspended train (see also [C6]).  
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Figure 3. Overhead crane, fixation point a) and sway bar (b) [C2] and possible fixation detail. 

3.2 Loads 

The rail system requires sway bars points able to carry 100 kN each (characteristic level; self-weight 
and uplift load). A global safety factor of 3 is applied to the service loads.  

The design load 𝑆  of every sway bar point is therefore 300 kN. 

3.3 Primary lining 

Due to the different thickness of the primary lining, both of the portions designed by Pini Swiss 
(thickness 45 cm, thereafter referred as Design section Pini Swiss) and by M+H (thickness 30 cm, 
thereafter referred as Design section M+H) are considered in the analyses. The filling of triangles is 
not considered in the analyses and in the design verifications. 

Figure 5 and Figure 4 shows the considered cross sections.  
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Figure 4. Design section Pini Swiss, Primary lining top heading. 

 

 

Figure 5. Design section M+H, Primary lining top heading. 

 

4. IMPACT OF THE OVERHEAD CRANES ON THE 

PRIMARY LINING OF THE SHAZAR PARKING CAVERNS 
The present section investigates the influence of the suspension of the overhead cranes on the 
primary lining top heading of the caverns. For design section Pini Swiss the analyses are carried out 
in the area of the future eastern Wing of the Hauma station [B4]. For design section M+H the 
analyses are carried under green field conditions. 

4.1 Excavation/construction steps and sequence 

The simulation reproduces the excavation of the main cavern as defined in [B1].  

4.2 Computational assumptions 

4.2.1 Computational models 

The interaction between the rock mass and the two parallel caverns has been investigated by means 
of 2D plane strain FEM analyses. The commercial software used for the computation is 
RS2 (Phase2 9.0 [D1]). 

The geometry of the caverns and geometry of the supports are defined based on the documents 
[B1] and [B3]. The spacing between the caverns are defined based on the technical drawing [B2]. 
The position of the monorails on the top heading is defined based on the document [C1].  
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4.2.2 Rock mass parameters 

In the computations, the rock mass is taken as a continuum medium obeying the linearly elastic 
perfectly plastic Mohr-Coulomb model. The rock mass parameters assumed for the analyses are 
defined according to GIR [A2] (see Table 1).  According to the design baseline [A1] factor of safety 
of 1.0 is applied to the rock mass parameters.  

Table 1. Rock mass parameters considered in the analyses. 

 

 

4.2.3 Loads 

A vertical load of 22.5 kPa is applied at the top of the model in order to simulate the live load at the 
ground surface (i.e., characteristic value of 15 kPa multiplied by safety factor 1.5 according to [A1]). 

The scenario of a sway bar per meter of cavern is assumed. Therefore a vertical design load of  
300 kN/m (2x150 kN/m in case of two fixation points) is applied. 

4.2.4 Caverns 

The primary support of the caverns is modeled using linearly elastic beam elements (Timoshenko 
formulation). Table 2 shows the model parameters assumed for the primary lining of the caverns 
(thickness according to [B1], Young modulus according to [A1]). 

The computations conservatively assume that no-hardening of the shotcrete occurs (larger loads 
acting on the support); and that the stiffness of the shotcrete remains constant over the time and is 
equal to an average value. The effect of the steel ribs (in top heading only) on both the axial and the 
bedding stiffness of the primary support of the top heading is neglected.  

In design section Pini Swiss, the pre-stressed rock bolts in the foundation area are simulated by 
means of line loads of 120 kN/m. Grouted rock bolts in the caverns are conservatively not considered 
in the computations. 

Table 2. Support of the caverns – Model parameters. 

 E [GPa]  [-] Thickness [cm] 

Top heading primary lining (shotcrete) 15 0.2 
45 (Pini Swiss) 

30 (M+H) 

Benching primary lining (shotcrete) 15 0.2 30 

4.2.5 Simulation steps 

According to [B1] and [B4]. 

E [MPa]  [-]  [°]  [°] c [kPa] UCS
[kPa]


[kN/m3]

K0 [-]

Layer 1 Artificial filling 50 0.3 30 10 5 17 22 0.5

Layer 2 Residual soil (>50 % 
clay)

250 0.3 35 15 40 153 22 0.5

Layer 3 Weathered dolomite/ 
dolomitc limestone

500 0.25 35 15 260 1,000 24 0.5

Layer 4 Slightly weathered
dolomite/ dolomitc
limestone

3,000 0.25 35 15 1,562 6,000 25 0.5

Layer 5 Sound dolomite / 
dolimitic limestone

20,000 0.25 35 15 10,411 40,000 25 0.5
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4.3 Results 

The present section shows the internal forces on the top heading primary lining of the caverns. The 
results refer to the construction stage S1 (caverns completed, no monorails) and S2 (caverns 
completed, monorails active). 

4.3.1 Design section Pini Swiss, construction stage S1 (caverns completed, no monorails) 

 

Figure 6. Computational model and analyzed area. 

 

Figure 7. Axial forces [kN/m]. 
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Figure 8. Bending moments [kNm/m]. 

 

 

Figure 9. Shear forces [kN/m]. 
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4.3.2 Design section Pini Swiss, construction stage S2 (caverns completed, monorails active) 

 

Figure 10. Computational model and analyzed area. 

 

Figure 11. Axial forces [kN/m]. 
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Figure 12. Bending moments [kNm/m]. 

 

 

Figure 13. Shear forces [kN/m]. 
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4.3.3 Design section M+H, construction stage S1 (caverns completed, no monorails) 

 

Figure 14. Computational model and analyzed area. 

 

 

Figure 15. Axial forces [kN/m]. 
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Figure 16. Bending moments [kNm/m]. 

 

 

Figure 17. Shear forces [kN/m]. 
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4.3.4 Design section M+H, construction stage S2 (caverns completed, monorails active) 

 

Figure 18. Computational model and analyzed area. 

 

Figure 19. Axial forces [kN/m]. 
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Figure 20. Bending moments [kNm/m]. 

 

 

Figure 21. Shear forces [kN/m]. 

 

 

 

4.3.5 Summary of the results 

The results presented in the sections 0 to 0, show that both for the design section Pini Swiss and 
for the design section M+H, the overhead cranes cause only a local increase of the internal forces 
in the primary lining top heading of the caverns. 
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4.4 Structural verifications 

4.4.1 Introduction 

The sectional verifications are performed plastic, conforming to the Eurocode, with respect to the 
ultimate state. Verified is the top heading primary lining both for design section Pini Swiss and design 
section M+H after the full benching excavation of the caverns. Considered are the stages before 
and after the installation of the overhead cranes.  

4.4.2 Design approach and assumptions 

According to document [A1] the internal forces on the primary lining are multiplied with a factor of 
1.35.  

4.4.3 Material parameters 

According to [A1], the design values of the construction materials primary lining are: 

Shotcrete (B40):   fcd = 17.4 N/mm2; 

Wire mesh (500W):   fsd = 435 N/mm2. 
 
The interaction diagrams are calculated with the program FAGUS of Cubus [D2] according to [A1]. 
 

4.4.4 Design section Pini Swiss 

 

 

Figure 22. Design section Pini Swiss - Primary lining top heading, verified cross section. 
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Figure 23. Design section Pini Swiss - Primary lining top heading, M-N verification. 

 

 

Figure 24. Design section Pini Swiss - Primary lining top heading, shear force verification. 
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4.4.5 Design section M+H 

 

 

Figure 25. Design section M+H - Primary lining top heading, verified cross section. 

 

 

Figure 26. Design section M+H - Primary lining top heading, M-N verification. 
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Figure 27. Design section M+H - Primary lining top heading, shear force verification. 

 

4.4.6 Summary of the executed verifications 

The interaction diagrams presented in the sections 0 and 0 show that the suspended overhead crane 
cause a local increase of the bending moments and of the shear forces in the primary lining of the 
top heading. Despite that, both the M-N and N-V ultimate state verifications are fulfilled for the 
design section Pini Swiss and for the design section M+H. 

5. PRELIMINARY DESIGN OF THE FIXATION POINTS OF 

THE OVERHEAD CRANES 

5.1 Introduction 

This section presents the tensile verifications of the fixation points of the overhead cranes both for 
the design section Pini Swiss and for the design section M+H. All the varication does not consider 
the filling of the triangles. According to [A3], following failure modes are considered: 

Tensile failure of the anchors (steel failure); 

Combined pull-out and concrete cone failure; 

Concrete cone failure; 

Splitting failure. 
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5.2 Layout of the problem  

Figure 28 shows the geometry of the problem. Figure 29 shows a cross section in the shotcrete layer, 
where Figure 29a shows the layout for 1 bolt per fixation point and Figure 29b shows the layout for 2 
bolts per fixation point. Table 3 shows the layouts considered in the design verifications. These are 
based and limited according the setting details (i.e. anchor sizes, borehole diameter and critical 
spacings) presented in the document [C4]. 

The effective anchorage depth ℎ  is calculated according to [C4] and depends on the anchor 

diameter 𝑑 as presented in the equations 0.1 and 0.2. 

ℎ ℎ 30 𝑚𝑚  for 𝑑  10 mm      (Eq. 0-1) 

ℎ ℎ 2 ⋅ 𝑑   for 𝑑 > 10 mm      (Eq. 0-2) 

 

 

Figure 28. Geometry of the problem, cross section. 

 

 

Figure 29. Geometry of the problem, cross sections in the shotcrete layer.  

Table 3. Considered layout for the design verifications. 

Considered layout  Symbol / Unit 
Design 
section  

Pini Swiss 

Design section 
 M+H 

Alternative A Alternative B 

Number of anchors per fixation point 𝑛 [-] 1 1 2 

Anchor diameter 𝑑 [mm] 25 32 16 

Borehole diameter 𝑑  [mm] 32 40 20 

Thickness of the primary lining ℎ [mm] 450 300 300 

Effective anchorage depth ℎ  [mm] 386 260 260 

Longitudinal spacing between bolts 𝑠  [mm] 600 600 600 

Transversal spacing between bolts 𝑠  [mm] - - 650 
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5.3 Basic assumptions and material properties 

5.3.1 Anchors 

The fixation between chain and primary lining occurs by means of rebars with a steel quality 500W 
or equivalent (for example GEWI Steel B500B). Table 4 resumes the considered properties and 
safety factors. 

Table 4. Material properties anchors. 

Properties and safety factors Symbol / Unit Value Reference 

Characteristic yield strength 𝑓  [N/mm2] 500 [C3] 

Characteristic ultimate tensile strength 𝑓   [N/mm2] 550 [C3] 

Partial safety factor steel failure, tensile loading 𝛾  [-] 1.4 [A3] 

Partial safety factor steel failure, shear loading 𝛾  [-] 1.25 [A3] 

5.3.2 Shotcrete 

The design verifications are based on [A3]. Table 5 resumes the considered properties and safety 
factors for non-cracked concrete. Considered is the concrete C25/30 (equivalent to the installed B-
40). 

Table 5. Material properties shotcrete C25/30. 

Object Symbol / Unit Value Reference 

Characteristic cylindrical compressive strength  𝑓  [N/mm2] 25 [A4] 

Characteristic cube compressive strength 𝑓 ,  [N/mm2] 30 [A4] 

Partial safety factor concrete 𝛾  [-] 1.5 [A3] 

Partial safety factor tension loading 
(normal installation safety) 

𝛾  [-] 1.2 [A3] 

Partial safety factors concrete failures 𝛾 𝛾 𝛾 𝛾 𝛾  [-] 1.5 [A3] 

K-factor combined pull-out and concrete cone 
failure 

𝑘 2.3 [A3] 

K-factor concrete cone failure  𝑘   10.1 [A3] 

5.3.3 Grout 

The considered grout is the epoxy mortar Hilti HIT-RE 500 V3 [C4] (or equivalent). 

Table 5 resumes the values of the characteristic bond resistance in non-cracked concrete R,k 
depending on the considered rebar diameter for a maximal base material temperature between 
+24°C and +40°C and grout installation in hammer drilled holes [C5]. 

Table 6.  Rebar diameter and characteristic bond resistance. 

Object Symbol/Unit Value 

Rebar diameter 𝑑 [mm] 8 10 12 14 16 20 25 28 30 32 

Characteristic bond resistance 𝜏  [N/mm2] 9.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 

5.4 Design acting load 

The rail system requires sway bars points able to carry 100 kN each (characteristic level; self-weight 
and uplift load). A global safety factor of 3 is applied to the service loads.  
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The design load of every sway bar point is therefore 300 kN. The design load 𝑆  per fixation point 
amounts therefore to 75 kN and 150 kN in case of four and two fixation points, respectively.   

5.5 Verification approach and computational models 

5.5.1 Required verifications 

Table 7 resumes the required proof according to Section 5.2.2.1 of [C3]. The considered partial safety 
factors are resumed in Table 4 and Table 5. The characteristic resistances are calculated in the 
following sections according to the sections 5.2.2.2-5.2.2.5 of [C3] and described in Sections 0 to 0 
of the present document according to [C3]. 

Table 7. Resistance to tension loads, required proofs [C3].  

 

5.5.2 Tensile failure of the anchors (steel failure) 

The characteristic resistance of an anchor in case of steel failure 𝑁 ,  amounts to: 

𝑁 , 𝜋 𝑓 ,         (Eq. 0-1) 

 

5.5.3 Combined pull-out and concrete failure 

The characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure 𝑁 ,  is: 

𝑁 , 𝑁 , ⋅ ,

,
⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , .     (Eq. 0-1) 

The different factors of Equation 0-1 for anchors are given below:  

a)  The initial value of the characteristic resistance of an anchor is obtained by: 

  𝑁 , 𝜋 ⋅ 𝑑 ⋅ ℎ ⋅ 𝜏 .      (Eq. 0-2) 

 The characteristic bond resistance 𝜏  is chosen according to Table 6.  

b) The geometric effect of spacing and edge distance on the characteristic resistance is taken 
 into account with the factor 𝐴 , /𝐴 , .  

 For a single anchor or an anchor group of 2 or 4 anchors with an edge distance 𝑐 ,  bigger 

 than 𝑠 , /2  the factor 𝐴 , /𝐴 ,  is: 



381 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

 ,

,

, ,

⋅ ,
.      (Eq. 0-3) 

 where 𝐴 ,  is the ideal area of the considered concrete cone (for a single anchor see Figure 

30), and 𝐴 ,  is the actual area of the considered concrete cone (as example, for a group of 

 four anchors see Figure 31), limited by overlapping concrete cones of adjoining anchors 
 as well as by edges of the concrete member.  

 The spacing for ensuring the transmission of the tensile characteristic tensile resistance of 
a  single anchor without spacing and edge effects in case of concrete failure 𝑠 ,  is: 

 𝑠 , 20 ⋅ 𝑑 ⋅
.

.
3 ⋅ ℎ .     (Eq. 0-4) 

 The parameters 𝑠  and 𝑠  are the spacing for anchors in a group in direction 1 (longitudinal) 
 and 2 (transversal) while 𝑛 is the number of anchors in an anchor group. Note that for a 
 single anchor 𝑠  and 𝑠  are equal to zero.  

c)  The factor 𝜓 , takes account of the disturbance of the distribution of stresses in the 

 concrete due to edges of the concrete member.  

 𝜓 , 0.7 0.3
,  

1.0      (Eq. 0-5) 

 Where 𝑐 is the edge distance. In this case 𝑐 tends to infinity and so it is  𝜓 , 1. 

d)  The factor ψ , takes account of the effect of the failure surface for anchor groups. 

 𝜓 , 𝜓 ,
,

.

⋅ 𝜓 , 1.0     (Eq. 0-6) 

 with 

 𝜓 , √n √n 1 ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ,

.

1.0    (Eq. 0-7) 

 Where 𝑠 is the spacing between the anchors (in case of 𝑠  ≠ 𝑠   the mean value of all 
 spacings should be taken) and 𝑛  is the number of anchors in a group. The factor 𝑘 for 
 concrete cone failure is chosen according to Table 5. 

e)  The factor 𝜓 , takes account of a group effect when different tension loads are acting on 

 individual anchors of a group.  

 𝜓 , / ,
1.0      (Eq. 0-8) 

 Where 𝑒  is the eccentricity of the resulting tensile load acting on the tensioned anchors (as 
 example, see Figure 32). 

 In our case no eccentricity of the resulting tensile load applies and it results 𝜓 , 1. 

f)  The factor 𝜓 , takes account of the effect of a dense reinforcement.  

𝜓 , 0.5 1.0       (Eq. 0-9) 

  
 If in the area of the anchorage there is a reinforcement with a spacing  150 mm (any 
 diameter) or with a diameter  10 mm and a spacing  100 mm then a shell spalling factor 
of  𝜓 , 1.0 may be applied independently of the anchorage depth. 
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Figure 30. Influence area of an individual anchor [A3]. 

 

 

Figure 31. Group of four anchors at a corner of a concrete member [A3]. 

 

 

 

Figure 32. Eccentricity in one direction, all anchors are loaded by a tension force [A3]. 

5.5.4 Concrete cone failure  

The characteristic resistance in case of concrete cone failure N ,  is: 

𝑁 , 𝑁 , ⋅ ,

,
⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , .      (Eq. 0-1) 

The different factors of Equation 0-1 for anchors according to current experience are given below:  

a)  The initial value of the characteristic resistance of an anchor is obtained by: 

  𝑁 , 𝑘 ⋅ 𝑓 , ⋅ ℎ .      (Eq. 0-2) 
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 𝑘  and 𝑓 ,  are chosen according to Table 5.  

b) The geometric effect of spacing and edge distance on the characteristic resistance is taken 
 into account with the factor 𝐴 , /𝐴 , .  

 For a single anchor or an anchor group of 2 or 4 anchors with an edge distance 𝑐 ,  bigger 

 than 𝑠 , /2  the factor 𝐴 , /𝐴 ,  is: 

 ,

,

, ,

⋅ ,
      (Eq. 0-3) 

 where 𝐴 ,  is the ideal area of the considered concrete cone (for a single anchor see Figure 

33, and 𝐴 ,  is the actual area of the considered concrete cone (as example, for a group of 

 four anchors see Figure 34), limited by overlapping concrete cones of adjoining anchors 
 as well as by edges of the concrete member.  

 The spacing for ensuring the transmission of the tensile characteristic tensile resistance of 
a  single anchor without spacing and edge effects in case of concrete failure 𝑠 ,  is: 

 𝑠 , 3 ⋅ ℎ         (Eq. 0-4) 

 The parameters 𝑠  and 𝑠  are the spacing for anchors in a group in direction 1 (longitudinal) 
 and 2 (transversal) while 𝑛 is the number of anchors in an anchor group. Note that for a 
 single anchor 𝑠  and 𝑠  are equal to zero. 

c)  The factor 𝜓 ,  takes account of the disturbance of the distribution of stresses in the 

 concrete due to edges of the concrete member.  

 𝜓 , 0.7 0.3
,  

1.0      (Eq. 0-5) 

 Where 𝑐 is the edge distance. In this case 𝑐 tends to infinity and so it is  𝜓 , 1. 

d)  The factor 𝜓 ,  takes account of a group effect when different tension loads are acting on 

 individual anchors of a group.  

 𝜓 , / ,
1.0       (Eq. 0-6) 

 Where 𝑒  is the eccentricity of the resulting tensile load acting on the tensioned anchors (as 
 example, see Figure 32). 

 In our case no eccentricity of the resulting tensile load applies and it results 𝜓 , 1. 

e)  The factor 𝜓 ,  takes account of the effect of a dense reinforcement.  

 𝜓 , 0.5 1.0       (Eq. 0-7) 

  
 If in the area of the anchorage there is a reinforcement with a spacing  150 mm (any 
 diameter) or with a diameter  10 mm and a spacing  100 mm then a shell spalling factor 
of  𝜓 , 1.0 may be applied independently of the anchorage depth. 
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Figure 33. Idealized concrete cone and influence area of an individual anchor [A3]. 

 

Figure 34. Group of four anchors at a corner of a concrete member [A3]. 

 

5.5.5 Splitting failure 

The characteristic resistance in case of splitting failure N ,  is: 

𝑁 , 𝑁 , ⋅ ,

,
⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 , ⋅ 𝜓 ,      (Eq. 0-1) 

with N , , 𝜓 , , 𝜓 , , 𝜓 ,  according to equations described in Section 0 and 𝐴 , , 𝐴 ,  as defined 

in equation 0-4, however with the values 𝑐 ,  and 𝑠 ,  replaced by the values 𝑐 ,  and 𝑠 ,  as 

defined in the technical documentation [C4]. 

The factor 𝜓 ,  takes account the influence of the actual member depth ℎ on the splitting resistance.  

1 𝜓 ,
⋅

       (Eq. 0-2) 
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5.6 Design verifications 

5.6.1 Design values of the anchors resistances to tension load and design verifications 
Table 8 presents the design resistances and the design verifications executed according to Section 
0. The values of the computations are presented in Appendix A. 

Table 8. Design load, design resistances and design verifications. 

Considered layout  
Symbol / 

Unit 

Design 
section  

Pini Swiss 

Design section M+H 

Alternative 
A

Alternative 
B 

Design load per rebar 𝑆  [kN] 150 150 150/2 = 75 

Ultimate tensile resistance 𝑁 ,  [kN] 192.8 316 79.0 

Combined pull-out and concrete cone 
resistance (group of anchors) 

𝑁 ,  [kN] 167.9 136.7 85.0 

Concrete cone resistance (group of 
anchors) 

𝑁 ,  [kN] 176.9 95.7 104.5 

Splitting resistance (group of anchors) 𝑁 ,  [kN] 156.6 82.0 75.6 

Design verification 
𝑆

min 𝑁  
fulfilled not fulfilled fulfilled 

 

 

6. CONCLUSIONS 
Section 0 shows that the primary lining top heading fulfills the ultimate state verification also after 
the installation of the overhead cranes, both in the section Pini Swiss and in the Section M+H. 

Section 0 shows that: 

For the design section Pini Swiss (thickness of the primary lining of 450 mm) two fixations points 
are required (maximum load per fixation point 50 kN at characteristic level, thus corresponding 
to 150 kN at design level). The longitudinal distance between fixation points amounts to 60 cm 
(length of the sway bar). The design verifications of every single fixation point are fulfilled with a 
rebar GEWI 25 (steel quality B500B or equivalent) with hole diameter 𝑑   = 32 mm and anchorage 
length in the primary lining of the top heading ℎ  = 386 mm; 

For the design section M+H (thickness of the primary lining of 300 mm) four fixations points are 
required (maximum load per fixation point 25 kN at characteristic level, thus corresponding to 75 
kN at design level). The longitudinal distance between fixation points amounts to 60 cm (length 
of the sway bar), while the transversal distance amounts to 65 cm. The design verifications of 
every single fixation point are fulfilled with a single rebar GEWI 16 (steel quality B500B or 
equivalent) with hole diameter 𝑑   = 20 mm and anchorage length in the primary lining of the top 
heading ℎ  = 260 mm.  

In order to achieve the above mentioned load, the bars shall be installed in hammer drilled holes 
(maximal base material temperature between +24°C and +40°C) and have to be grouted with epoxy 
grout Hilti HIT-RE 500 V3 (or equivalent). 
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7. APPENDIX A – DETAILED RESULTS 

7.1 Design section Pini Swiss 

 

Partial safety factor steel MS [-] 1.4

Area steel As [mm2] 490.87

Characteristic steel resistance NRk,s [kN] 270.0

Design steel resistance NRd,s [kN] 192.8

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,p [kN] 394.1

Critical edge spacing for combined pull-out and concrete cone failure scr,Np [mm] 1158.0

Critical spacing for combined pull-out and concrete cone failure ccr,Np [mm] 579.0

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 2681928

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 2035764

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.76

Load eccentricty e [mm] 0

Edge distance factor s,Np [-] 1

Initial value of the failure surface of anchor group factor 0
g,Np [-] 1.03

Failure surface of anchor group factor g,Np [-] 1.01

Eccentricity load factor ec,Np [-] 1

Shell spalling factor re,Np [-] 1

Characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRk,p [kN] 302.0

Design resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRd,p [kN] 167.8

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,c [kN] 419.5

Critical edge spacing for concrete cone failure scr,N [mm] 1158.0

Critical spacing for concrete cone failure ccr,N [mm] 579.0

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 2681928

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 2035764

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.76

Load eccentricty e [mm] 0.00

Edge distance factor s,N [-] 1

Eccentricity load factor ec,N [-] 1

Shell spalling factor re,N [-] 1

Characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRk,c [kN] 318.5

Design resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRd,c [kN] 176.9

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,c [kN] 419.5

Critical edge spacing for splitting failure scr,sp [mm] 1744.7

Critical spacing for splitting failure ccr,sp [mm] 872.4

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 6088096

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 4090880

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.67

Load eccentricty e [mm] 0.00

Edge distance factor s,N [-] 1

Eccentricity load factor ec,N [-] 1

Shell spalling factor re,N [-] 1

Splitting resistance factor h,sp [-] 1.00

Characteristic resistance in case of splitting failure NRk,c [kN] 281.9

Design resistance in case of splitting failure NRd,sp [kN] 156.6

Splitting failure

Tensile failure of the anchors (steel failure)

Combined pull-out and concrete cone failure

Concrete cone failure



387 
 

  ר חניון שזמוקדמות  - 1ג'
 

7.2 Design section M+H, alternative A 

 

Partial safety factor steel MS [-] 1.4

Area steel As [mm2] 804.25

Characteristic steel resistance NRk,s [kN] 442.3

Design steel resistance NRd,s [kN] 316.0

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,p [kN] 287.5

Critical edge spacing for combined pull-out and concrete cone failure scr,Np [mm] 842.6

Critical spacing for combined pull-out and concrete cone failure ccr,Np [mm] 421.3

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 1419947

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 1215533

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.86

Load eccentricty e [mm] 0

Edge distance factor s,Np [-] 1

Initial value of the failure surface of anchor group factor 0
g,Np [-] 1.00

Failure surface of anchor group factor g,Np [-] 1.00

Eccentricity load factor ec,Np [-] 1

Shell spalling factor  re,Np [-] 1

Characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRk,p [kN] 246.1

Design resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRd,p [kN] 136.7

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,c [kN] 180.5

Critical edge spacing for concrete cone failure scr,N [mm] 660.0

Critical spacing for concrete cone failure ccr,N [mm] 330.0

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 871200

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 831600

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.95

Load eccentricty e [mm] 0.00

Edge distance factor s,N [-] 1

Eccentricity load factor ec,N [-] 1

Shell spalling factor  re,N [-] 1

Characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRk,c [kN] 172.3

Design resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRd,c [kN] 95.7

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,c [kN] 180.5

Critical edge spacing for splitting failure scr,sp [mm] 944.0

Critical spacing for splitting failure ccr,sp [mm] 472.0

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 1782272

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 1457536

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.82

Load eccentricty e [mm] 0.00

Edge distance factor s,N [-] 1

Eccentricity load factor ec,N [-] 1

Shell spalling factor  re,N [-] 1

Splitting resistance factor h,sp [-] 1.00

Characteristic resistance in case of splitting failure NRk,c [kN] 147.6

Design resistance in case of splitting failure NRd,sp [kN] 82.0

Splitting failure

Tensile failure of the anchors (steel failure)

Combined pull-out and concrete cone failure

Concrete cone failure
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7.3 Design section M+H, alternative B 

 

Partial safety factor steel MS [-] 1.4

Area steel As [mm2] 201.06

Characteristic steel resistance NRk,s [kN] 110.6

Design steel resistance NRd,s [kN] 79.0

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,p [kN] 183.0

Critical edge spacing for combined pull-out and concrete cone failure scr,Np [mm] 780.0

Critical spacing for combined pull-out and concrete cone failure ccr,Np [mm] 390.0

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 2433600

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 1973400

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.81

Load eccentricty e [mm] 0

Edge distance factor s,Np [-] 1

Initial value of the failure surface of anchor group factor 0
g,Np [-] 1.29

Failure surface of anchor group factor g,Np [-] 1.03

Eccentricity load factor ec,Np [-] 1

Shell spalling factor  re,Np [-] 1

Characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRk,p [kN] 152.9

Design resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRd,p [kN] 85.0

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,c [kN] 231.9

Critical edge spacing for concrete cone failure scr,N [mm] 780.0

Critical spacing for concrete cone failure ccr,N [mm] 390.0

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 2433600

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 1973400

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.81

Load eccentricty e [mm] 0.00

Edge distance factor s,N [-] 1

Eccentricity load factor ec,N [-] 1

Shell spalling factor  re,N [-] 1

Characteristic resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRk,c [kN] 188.1

Design resistance in case of combined pull-out and concrete cone failure NRd,c [kN] 104.5

Initial value of the characteristic resistance N0
Rk,c [kN] 231.9

Critical edge spacing for splitting failure scr,sp [mm] 1175.2

Critical spacing for splitting failure ccr,sp [mm] 587.6

Ideal area of the concrete cone A0
p,N [mm2] 5524380

Actual area of the concrete cone Ap,N [mm2] 3240095

Reduction factor area Ap,N/A0p,N [-] 0.59

Load eccentricty e [mm] 0.00

Edge distance factor s,N [-] 1

Eccentricity load factor ec,N [-] 1

Shell spalling factor  re,N [-] 1

Splitting resistance factor h,sp [-] 1.00

Characteristic resistance in case of splitting failure NRk,c [kN] 136.0

Design resistance in case of splitting failure NRd,sp [kN] 75.6

Splitting failure

Tensile failure of the anchors (steel failure)

Combined pull-out and concrete cone failure

Concrete cone failure
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8. ANNEXES 
The following documents are annexes to this report: 

Drawing GASPS-TU-PD-6253_1, Concept for the fixation of the suspended rails to the primary 
shotcrete lining [1] 

EOTA (European Organization for Technical Approvals), Design of Bonded Anchors, TR 029 (2010) 
[A3] 

Cranes layout (NEUHÄUSER Mining- and tunnel engineering) [C1] 

Fixation point, accessories (NEUHÄUSER Mining- and tunnel engineering) [C2] 

Fixation point, anchors (GEWI Threadbar System) [C3] 

Fixation point, Grout setup (Hilti HIT-RE 500 V3 mortar with rebar as anchor) [C4] 

Fixation point, Grout approval document (ETA-16-0143-for-HIT-RE-500-V3-injection-mortar-
Approval-document-ASSET-DOC-6038090) [C5] 

Overhead monorail systems for tunneling applications [C6] 
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