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 והנחיות םדגשי 

 כללי

 
הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב  כל

במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בהוראות 
 המכרז. 

 
כל מציע לחתום על  על. למוריה (בלבד)בכתב  הבהרה שאלות להגיש רשאים המציעים

 הגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. הפרוטוקול בשולי העמוד, ול
 

לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים  תשומת
 הנדרשים להצעה. 

 
 במפגש ו/או בסיור אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז.  ההשתתפות

 
 1' מס הבהרה במכתבהכמויות, כמפורט  וכתב 5.3 סף תנאי לעדכון המשתתפיםלב  תשומת

 .המכרז לשונית תחת מוריה באתר שפורסם
 

 תיאור
 תמציתי

 של
 העבודות

עבודות תשתית, בנייה, סלילה ופיתוח עבור הכשרת תוואי הרק"ל בציר  -הפרויקט מטרת
  .שדרות לוי אשכול, ירושלים -שרגאי 

 
 עבודות עיקריות

 העתקת, קסין רנה"ס לבי סמוך גשר פינוי, עקירת עצים כולל ופירוקים העבודות הכנ •
 .גינון צוות מבני

להעתקה ותוספת של תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת  -תשתית עבודות •
 ותשתיות נוספות לאורך התוואי.  

 עבודות סלילה, ריצופים, גינון ותאורה לאורך התוואי. •

 .ן, חיפוי אבן ועודקירות תומכים לרבות כל העבודות הנלוות, ביסוס, איטום, עבודות בטו •

 . "להרקחדר מיישרים תת קרקעי ברחוב מקווה ישראל לטובת  ביצוע •
 

 ביצוע ושלבי דרך אבני



 .המוקדמות בפרק המפורטות דרך אבני לפרויקט נקבעו •

, כאשר שלב א' אושר על ידי המתכנן מול הדרך לאבני תואמים ביצוע שלבי תוכננו •
 המשטרה והעירייה. 

 מערב אשכול שדרות)שרגאי,  זרועות 3-ל מחולק הפרויקט הביצוע שלבי תכנון במסגרת •
 שלבים 3 המהווים עבודה אזורי 3 תוכננו זרוע ובכל לזרוע זרוע בין תלות ללא( ומזרח
 התוכנית הוצגה למשתתפים.  כאשר

 תנועה הסדר תוכנן ראשי בצומת שמדובר כיוון -המתלה מעבר תבצומ העבודות תכנון •
רבעים המאפשרים ביצוע מרבית העבודות במסגרת אזורי  4-ל הצומת את המחלק נפרד

הזרועות שניתן להרחיב אותם לצומת ולהשלים את ביצוע העבודה. מרכז  3העבודה של 
 הצומת יעשה בעבודות לילה ככל הנראה על ידי סגירה חלקית של מרכז הצומת. 

 
 ייחודיים אלמנטים

 שראל. תת קרקעי ברחוב מקווה י )חדר מיישרים( רקטיפייר •

 .קסין רנה"ס לבי סמוך נטר קרל ברחוב להריסההולכי רגל   גשר •

 שדרות אשכול.  ברחוב טרומיטרפו  חדר •

לצומת מעבר המתלה מכיוון דרום מערב. הקיר גובל במבנה המיועד  סמוךב 25 קיר •
 את לנטר. תכנון הקיר מתואם עם מתכנן המבנה אולם הקבלן יידרש 38לביצוע תמ"א 

 המבנה במהלך הביצוע של הקיר. פירוט נוסף במסמכי המכרז.    

. הקבלן נדרש PHIהעבודה תבוצע ע"י חברת  –שרגאי  רחובבאנטנה סלולארית  העתקת •
 ולאפשר לבצע את העבודה בתיאום עם שלבי הביצוע ברחוב.  PHIלתאם את העבודה עם 

 
 גובלים

 הגורמים כל מול תיאום בוצע. ומוסדות פרטייםהפרויקט מצויים גובלים  בתוואי •
לשמור על אפשרותם של  ישכי  ודגשמ לעבודות שיבוצעו במגרשים הפרטיים וברחוב.

 הגובלים השונים לקיים שגרת חיים במשך העבודות. 

 תבבקר עבודות לבצע הקבלן נדרש בהם המוסדיים לגובלים בסמוך לעבודה לב תשומת •
 השונים לצרכים בהתאם המוסדות מול מלא תיאום על להקפיד יש, ובשטחם המוסדות

 עם בדגש על בטיחות בעבודה בתוך ובסמוך למוסד וביטחון ע"פ צורכי המוסד ובתיאום
 .קציני הבטחון

 בנושא עבודותה כל רגישותה. בשל אנדרטאות מספרהפרויקט ישנן  בשטח -אנדרטאות •
הודגש כי אין להזיז אנדרטה ללא אישור  .בלבד העירייה גורמי עם בתיאוםזה יעשו 
 .העירייה עם ותיאום

 
 שמיטה שנת

-7/9/2021"ב )תשפ בשנת, 7/9/2021ב חל"ב תשפ שנת של העברי השנה ראש שמיטה שנת •
  .גינון עבודות ביצוע על משמעותיות מגבלות ישנן בה שמיטה שנת חלה( 26/9/2022

 דרישה או טענה כל תשמעכל עיכוב או דחייה של עבודות אלו יהיה על חשבון הקבלן ולא  •
  לבצע עבודות גינון בשנת השמיטה. ויכולת-איעם  בקשרקבלן מה תביעה או

 .המחיר והצעת העבודה בתכנון בחשבון זה נושא לקחת יש •

לוח 
 הזמנים

 ותקופת ההתקשרותמשך הביצוע 

 4-חודשים עבור מסירות ו 3 ,עבודות עבור חודשים 23.5-ל נקבע בפרויקט הביצוע משך •
 חודשי עבודה.  30.5-כ"כ סה, למזמין ביטחון כמרווח חודשים

ממתן צו התחלת עבודה וכוללים את הוצאת היתרי עבודה ועד  מוגדריםהביצוע  משכי •
 .העבודות מסירת

עבודות לילה ידרשו  .הרשות להנחיות ובהתאם הסביבתי בנספח מוגדרכהעבודה  זמן •
 לבצע הכרח שיהיה היכןויבוצעו  מהגורמים הרלוונטיים הקבלן שלמיוחד  אישור קבל

 .תהמוקדמו בפרק נוסף פירוט, לילה עבודות

 והנחיות דגשים



 

 ביצוע ושלבי זמניים תנועה הסדרי .1
 באחריותו המלאה של הקבלן. הינם הסדרי תנועה והבטיחות בעת הביצוע

הכרוך בתכנון, תיאום, אישור הסדרי התנועה ברשויות, ביצוע ההסדרים ואחזקתם  כל
למשך כל תקופת העבודה באחריותו המלאה של הקבלן, התשלום בגין כך כלול בהקצב 

 המיוחד בכתב הכמויות ולא תינתן בגין כך תוספת תשלום. 
התנועה ושלבי הביצוע תוכננו על ידי צוות התכנון, ביצוע הסדרי התנועה באחריות  הסדרי

 הקבלן ובאפשרותו להציע חלופות. 
א' אושר על ידי המשטרה והעירייה יתר השלבים ימסרו לקבלן כתוכניות, כאשר  שלב

הקבלן ישלים את האישורים הנדרשים. לשם ביצוע הסדרי התנועה מוקצה הקצב חודשי 
 לם לקבלן. המשו
 .המכרז במסמכי נוסף פירוט

 
 ובטיחות בתנועה בעבודה בטיחות  .2

 הכוללת פעילה לסביבה ובסמוך ערה תנועה קיימת בוהפרויקט בכביש  ביצוע בשל
 לתנועהבתי ספר ומוסדות נוספים יש לתת דגש על נושא הבטיחות  תלמידי, תושבים

כי אנשי הצוות וממוני הבטיחות  לוודא האחריות הקבלן עליומיומי.  באופןולהולכי רגל 
 בנושא לאורך הביצוע.  מטפלים מומטע

 
  גובלים .3

, לאורך תוואי הפרויקט ישנם גובלים שנדרש לאפשר להם להמשך לעיל לאמור בהמשך
 בשגרת חיים תקינה. 

הרחובות שדרות אשכול וקרל נטר ישנם בתי מגורים יש לשים לב לנושא הבטיחות,  לאורך
מעברים וכניסות למבני המגורים וכן לנגישות מהמבנים לתחבורה ציבורית במהלך 

 הביצוע. 
ועבדאללה לבנות(, ספרייה  ןילאורך רחוב זלמן שרגאי ישנם שני בתי ספר )רנה קס

ומבנה הפרקליטות. לכל גובל ישנם מאפיינים  עירונית, אתר הנצחה גבעת התחמושת
וצרכים שונים. יש להקפיד על תיאום לאורך הביצוע בכל מה שנוגע לעבודות הסמוכות לכל 

גובל. בחלק מהגובלים ישנן עבודות המבוצעות בשטחם, עבודות אלו תואמו במהלך 
 את הכניסה לעבודה באופן מסודר מול כל גובל.  תאםל יש -התכנון 

 נוסף במסמכי מכרז. פירוט
 

סביבה, אגרונום, יועץ  יועץ)מנהל פרויקט, מהנדס אתר, מנהל עבודה, צוות הקבלן  .4
 אקוסטיקה( 

כמפורט במסמכי  הקבלן מטעם הביצוע וליווי ניהול לשם הנדרש לצוות הקבלן לב תשומת
  .המכרז

 
 (פסולת ופינוי, אבק)אקוסטיקה,  הסביבתי לנספח בהתאם עבודהו חפירה היתר .5

 הנחיות על להקפיד יש. ציבוריים ומוסדות מגורים לשכונת בסמוך מתבצעת העבודה
 .אבק רעש, עבודה שעות להגבלת הקשור בכל הסביבה איכות

עבודה תבוצע בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המחלקה לאיכות הסביבה למניעת ה
 מפגעים סביבתיים.

ולהציג  כתנאי לתחילת העבודה, על הקבלן להשיג את הרישיונות והיתרי העבודה /חפירה,
או לחילופין הסכם קליטה באתר מוסדר אחר כולל אישור  מאושרת הסכם עם מטמנה

 המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.  
רכבים המובילים עודפי עפר לאתרי קליטה מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם 

 ע"י המחלקה לאיכות הסביבה.
, בין ל חשבונועל הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם ע

 את האגרות שידרשו. היתר, 
 

 גיחון  עבודות .6
ישירה  התקשרותב הגיחון חברת מול יעבוד הראשי הקבלן המכרז במסמכי לאמור בהתאם

 במסמכי מפורטותמול חברת הגיחון. כלל ההנחיות להתקשרות בין הקבלן לחברת הגיחון 
 ' 2.2019המכרז 'נספח למכרזי מוריה גרסה 

 



 מדידות .7
על הקבלן לבצע מדידות מצב קיים לפני תחילת העבודות בשטח )לאימות מצב קיים(. על 

 . יום מקבלת צו התחלת עבודה 10-יאוחר מהקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא 
 
 עתיקות .8

 יאפשר החפירה היתרי קבלת עם. העבודות תחילת טרםתיאום מול רשות העתיקות  בוצע
לתאם את  באחריות הקבלן .הקבלן ונציג"פ מנה בתיאום חתכים לבצע לרשות הקבלן

  .מטעמההעבודה עם הרשות ולהזמין פיקוח 
 התארגנות שטח .9

. בתום השימוש גבעת התחמושתל נתונותהתארגנות שהוקצה לקבלן  שטחב הזכויות
בשטח יוכשר השטח כמגרש חנייה בהתאם לתכנון ויימסר לאחזקת העירייה למחלקות 

 . בפרק המקודמות מצוי הרלוונטיות. פירוט נוסף
 

 איכות בקרת .10
פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן. כל העבודה לרבות דרישות כח  .א

 ולנספח בקרת האיכות במפרט.  אדם בהתאם ובכפוף למפרט הטכני בפרק המוקדמות 
חברת , כאשר כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ע"י מוריה - בדיקות מעבדה .ב

, מוריה תנכה לקבלן מכל חשבון המגיע לוהאמור,  בגיןעבדה.  המוריה תתקשר עם 
 .המכרזובמסמכי  כמפורט בחוזה

 
 המבנים על בדגש לעבודה הכניסה לפני קיים מצב תיעוד לבצע יש - קיים מצב תיעוד .11

 .הכלונסאות ומיקומי העבודה לאזורי הסמוכים והקירות
 

 בו מקום בכל. (81/2019) זה פרוטוקול בראש כמופיע המכרז למספר המציעים לב תשומת .12
 הינו המספר הקובע.  האמורבטעות סופר ומספר המכרז  מדובר אחרים מכרז פרטי נכתבו

 מתכננים  דגשי 

 

 הסברים של המתכננים לפרויקט ולתכולת העבודה  ניתנו
  בלים.ניתן הסבר לשינויים ברחוב ובמגרשי כל הגו -תנועה .1
לשים לב למפרט האיטום של חדר המיישרים התת  יש -ואיטום קונסטרוקציה .2

 קרקעי. 
( בו מתבצע שיפוץ במסגרת 126)מעלות דפנה  25לשים לב למבנה הסמוך לקיר  יש

 נדרש הקבלן לבצע ניטור של המבנה במהלך העבודות.  בו"א תמ
בכל מקום  תקשורת חברות מספר של משותפת לחפירה העדפה לתת יש -תקשורת .3

  . שניתן
  של תקשורת תעשה לאורך מקטע שלם ולא בחלקים.  כבילה

לכך שברחוב לוי אשכול מתבצעת תחילה העתקה לתוואי לב  תשומת -הוט תשתית
 זמני עילי.

תחבורה ציבורית תקינה במהלך  תנועת על לשמירה לב תשומת -ביצוע שלבי .4
 בתיאום יעשה ציבורית בתחבורה שינוי כל .הביצוע, ברחובות שרגאי ושדרות אשכול

 .לציבור מוקדמת ובהודעה הקו מפעיל
 על שמירה על העצים שסומנו לשימור במהלך הביצוע.  דגש -אדריכלות .5

 
 

 ________________________ והבנתי קראתי
 תימההמציע וח שם        


