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 רשימת המתכננים

 ירושלים תחבורהתכנית אב לצוות  :יזם
  02-6299888  טל':

  02-6221063פקס: 
 בע"מ ירושליםמוריה חברה לפיתוח  :מזמין

  02-6297613  טל':
  02-6297539 פקס:

 דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ :ניהול פרוייקט
  6247414 -02 טל':

  02-6244929פקס: 
 קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים בע"מ :אדריכלות

 02-6254603טל': 
 02-6235747 פקס:

 חברה לתכנון הנדסי בע"מ –י. כהן ושות'  :קונסטרוקציה
  02-6512817': טל

 02-6514310 פקס:
 ינון מהנדסים  :ציה קיר תחמ"ש קונסטרוק

  0856900-04טל': 
  0856901-04- פקס:

  
 בע"מ ישיםועה וכבירדן תנ :זמניים תנועההסדרי 

  02-6275463 טל':
  אורה בע"מל ותחשמ תנדסלהטופז חברה  :ותקשורתתאורה  חשמל

  04-8124620טל': 
 04-8124625  פקס:

 מרשל מהנדסים בע"מ :ביובו תיאום תשתיות
  02-6513391 טל':

 02-6513988  פקס:
 בע"מ פרוספקטגיאו :גאולוג

 02-6789358טל': 

 02-6781351פקס: 
 נדסת קרקע וביסוס בע"מא. הג.י. :קרקע

 04-9990457 טל':
 04-9990898 פקס:

 רימון סביבה ונוף בע"מ: םונרואג
 08-6755886 טל:

 08-6754773פקס: 
 אגסי רימון מהנדסים בע"מ: תכן מבנה

 077-2007672 טל:
  077-5621730פקס: 

 גמזו ניהולית :עורך מכרז
  03-5363391טל':

 בלבד. ניהול הפרויקטות באמצעתיעשה פניה אל המתכננים 
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 רשימת המסמכים

 צורףמ ואינש מסמך מסמך מצורף המסמך

  הזמנה להציע הצעותחוברת  מסמך א'

חוזה קבלנים של חברת מוריה לרבות כל  מסמך ב'

המסמכים המהווים חלק ממנו )להלן 

  סמכי החוזה"("מ

 

בניה בהוצאת הוועדה המפרט הכללי לעבודות   ג'מסמך 

במהדורה העדכנית ביותר ליום  –ת הבין משרדי

 הגשת ההצעות

לביצוע עבודות מיוחדים  יםיכללם תנאי 1-מסמך ג'

 נספחיו המכרז על 

 

  מיוחדים אופני מדידהומפרט טכני מיוחד  2-'מסמך ג

תכן  דו"ח קרקע, דו"חדו"ח גיאולוגי,  3-מסמך ג'

 , חוות דעת סביבתיתמבנה

 

של  פיתוח סלילה ואחזקהמפרט טכני לעבודות   4-מסמך ג'

 עיריית ירושלים

חוץ של עיריית  ורתלתא בורכמ מפרט טכני  5-מסמך ג'

 –י הנדסה אגף לתחבורה ושירות – ירושלים

 המחלקה למאור

ם: מפרט פרטים כללים של חברת הגיחון. ובכלל  6-מסמך ג'

יוב וניקוז, חוברת טכני כללי לביצוע עבודות ב

שתתף במכרז של הנחיות והבהרות לקבלן המ

חברת מוריה הכולל פרקי מים וביוב, וחוברת 

ודות תשתית מים, ביוב, ניקוז ע עבוביצל הסכם

 .ובניה

המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים   7-מסמך ג'

 ד התחבורהמשר -עירוניות ובין עירוניות

נספחים בנושא אביזרי תנועה של מחלקת   8-מסמך ג'

 בטיחות בדרכים 

 מפרט כללי לגינון והשקיה של חברת "מוריה"  9-מך ג'סמ

 כללי של נתיבי ישראלהמפרט ה  10-מסמך ג'

  כתב כמויות מסמך ד'

  מערכת התוכניותרשימת תכניות ו מך ה'מס

 

ה, בין שהם מצורפים ובין שלהם מהווים יחד את מסמכי החוז כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים

 תן אביבהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא וה .המכרזלמסמכי בפועל  שאינם מצורפים
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רתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל לאי הכ אות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגעהור

 אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 

 

 רותעה

 באתרלאיתור  ניתנים נים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן,המפרטים הכלליים המצוי

 www.online.mod.gov.il הכניסה לאתר חופשית לכולם. 

 

הקשור לביצוע, ופרטי צוות  מסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכלה

מסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן תי נפרד מהמתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בל

בחוזה  בא להוסיף על האמורמור בו. מובהר, כי המסמך דנן ל האכם לכימאשר כי קרא, הבין והס

בלנים של מוריה או כל מסמך . בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקהקבלנים של מוריה

זה, תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים כרז, לבין הוראה מהוראות מסמך אחר המצוי במסמכי המ

 יותר ביחס לקבלן. 

 

 

 

 

        ___________________ 

לןחותמת וחתימת הקב          

http://www.online.mod.gov.il/
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 תנאים כלליים מיוחדים- 00פרק 

 

  תיאור העבודה  00.01

המפורט במפרטים ובתוכניות ובכל מקרה איננו גורע מהאמור במפרטים א להוסיף על אור העבודה בית

 .כתב הכמויות, בתוכניות וביתר מסמכי המכרזב

 כוללתבמכרז זה דה העבו .לשרות נוסעי הרכבת הקלה נה וסעינו חניון חיט הית בומהחניון המתוכנן בצ

ייחפר החלק שמצפון לכביש שמואל  ןגרתבמסאשר קרקעי, -התתשל הקמת החניון שלב א' עבודות את 

בזק ביוב, ניקוז, , העתקת תשתיות )ות, הריסיםפירוקבמכרז זה תבוצענה בין היתר עבודות בייט. 

 דיפון זמניות וסופיותוחפירה/חציבה עבודות , םתנועה זמני י(, הסדרוצא בזהכיו יםורתאורה ורמז

 ת משנה מתוכננת של חברת החשמל בסמוך לצומת בייט.חנלתכהכנה  קיר תומךביצוע ו

בכביש בגין  בודותובסמוך לע של הרכבת הקלה של הקו הירוק 26-ו 25 םיקטעמהעבודה תבוצע בסמוך ל

 ניםעל הקבלן יהיה לתאם את כל העבודות שלו מראש עם הקבל ,על ידי נת"י 16ביש בכעבודות לביצוע ו

. יובהר כי כבר נבחרו קבלנים לביצוע 16ושל כביש  בגין, של כביש וצוות הפרויקט של הרכבת הקלה

עה המוצע ונתעל הקבלן לקחת בחשבון ששינוי ה ,כמו כן. 16ולביצוע כביש  26-ו 25 בודה של קטעיםהע

משמשים כצירים ראשיים בעיר בישים היתבצע בכל החניון העתידי ח שמין לצורך פינוי השטעל ידי המז

אצת ומהירה לצורך השלמת ההסדר בלוח זמנים מהיר מוור יחייבו עבודה ירושלים והעבודות באז

וכי יש קרקעי  זרימת התנועה באזור. בקרבת החניון העתידי עובר מובל מים תתבה עפגיומינימום 

  .הרכבת שנמצא בביצוע וולק מוך לחניון העתידילהעתיק קו ביוב בסמכרז אופציה ב

ל ידי התבצע עאמורות לת נמצאות כאופציה לאור העובדה שהן י חלק מהעבודות בכתב הכמויויובהר כ

שיבחר  עבודות גם על ידי הקבלן המזמין שום לעצמו את האופציה לבצע את ,אך עם זאת 26ו  25קטע 

 במכרז זה.

רק חלק מהעבודות נשוא מכרז הזוכה קבלן בצע באמצעות הדה שומר לעצמו את הזכות להעבו מזמין

 .ו/או תביעה מצד הקבלן זה ולא תהייה כל טענה

 

  עבודות הריסה ופינוי .1

 :י בין היתר בנוות הריסה ופיעבודבצע ז זה נדרש לת מכרבמסגר

 .פיתוח קיימיםתומכים וקירות קירות  .א

  .ון, תעלות בטהפרדהמעקות  .ב

 .כלונסאות, קווי ניקוז וביוב, ערוגות, מעקות, וכיוצא בזה .ג

 

 כללי  .2

הסדרי  על גבי התכניות וביצוע עבודות ןמסומההעבודות כוללות הקמת אתר התארגנות בשטח  .א

 מהעבודות יחרגו מהגבולות המוזכרים לעיל. כי חלקש יודגשלב הביצוע. ות זמניים לועה ובטיחתנ

בייט הקיים שמואל  –לאל בזק בצאת כביש דרומה צמצם תוכנן מהמ הזמני הראשיהסדר התנועה  .ב

 . ומאפשר כניסות ויציאות לאתר העבודה והקיימות עליבמרכזו והתשתיות  תנועההתוך ביטול אי 

בלן מטעם חברת מוריה אשר מבצע את יבוצע על ידי קת הגישה מבגין צפון לרחוב בייט פטול רמיב
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 8יהיה תוך  ןחרור השטח לביצוע על ידי הקבלביטול הרמפה וששל הרכבת הקלה, השלמת  26קטע 

 .חודשיים מיום קבלת צ.ה.ע

סדרי תנועה אחרת ת הקבלן ובאפשרותו להכין תכנית המחייב א אגש ויובהר כי הסדר זה ליוד

 לצורך ביצוע עבודות החפירה ודיפון. 

 ע"י פקיד היערות.העבודות כוללות העתקות וכריתות עצים ע"פ סקר העצים שהוכן ואושר 

 לביצוע העתקות. ליםהמאושר על ידי עיריית ירושמשנה בלן העתקת העצים תבוצע על ידי ק

ת הינה באחריות יים ברשויות השונור תכניות הסדרי תנועה זמנשואיקבלת כי  הרביודגש ויו .ג

ועל חשבונו, עם זאת יכול הקבלן לאמץ את התכניות אשר אושרו על ידי המזמין אך  הקבלן

 .האחריות בכל מקרה לתכנון ולביצוע תהא של הקבלן

 

 ביסוס ותנאי קרקע  .3

למסמך זה מוצגים  פיםצורמהוגי הגאול "חוובדממצאי סקר הקרקע המפורטים בדו"ח הקרקע  .א

למזמין כל אחריות להתאמת ו/או נכונות ו/או שלמות הנתונים או שינויים  ור מידע כללי ואיןבת

 העבודה. במבנה הקרקע שיתגלו תוך כדי 

נתנו ע"י המזמין נמסרים ימודגש במפורש כי כל הפרטים והתיאורים של תנאי הקרקע אשר י .ב

ומקים ה בעיבותה והתנהגותתנאי הקרקע, יצסקנות לגבי ד וכי כל המלבב לקבלן כאינפורמציה

 השונים תהיה מוטלת על הקבלן לבדו. 

רך השלמת המידע הנדרש לו הקבלן רשאי להשלים את כל הבדיקות והקידוחים הנדרשים לצו .ג

ו"ב( לביצוע המבנים השונים. כל העבודות הנדרשות לצורך )כולל שכבות קרקע, מי תהום וכי

ום נוסף מעבר לנקוב בחוזה תשל יהיה זכאי לכל שבון הקבלן שלאל יהיו על חת המידע כנ"למשה

 ובמסמכי החוזה.

ים )מיקרופיילס( קדוחים ויצוק באמצעות כלונסאות קטני קוטריהיה דיפון הכלונסאות  ביצוע .ד

ת עוצמלוי יהיה צורך לבצע קידוח באייתכן כי באזורי מ .באתר מבוצעים בשיטת הקשה וסיבוב

 ופיילס עד המפלס הדרוש.דוח שוב עם מיקרולק בטוןר מכן לצקת בובית ולאחמכונה סי

  

 האתר  200.0

"(, את דרכי הגישה האתר"ן: הל)להגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר 

ת א ןולאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשב

  מנה להציע הצעות/חוזה זה.א הזלך העבודות, נשוללו על אופן ומההגורמים ה השפעת כל

הכניסה והיציאה, הוראות כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי 

ו חקיצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלהביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לב

. המצורף למסמכי המכרזב הכמויות בכת כפי שהם מפורטיםהיחידה שהגיש,  ידו במחיריבחשבון על 

בגין התנאים המיוחדים של  בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו

הנדון ט קייובהר ויודגש לקבלן כי במקביל ובסמוך לעבודות של הפרו מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.

ד הצפון מזרחי של הפרויקט. על הקבלן לעבוד ה בצוק של הרכבת הקללביצוע הקו היר עות עבודותמבוצ

את התחום שלו בצורה ברורה  עליו לגדרוכי יהיה , הנדוןבתאום עם צוות הפרויקט המשיק לפרויקט 

המחבר את ני מהתנועה הז דרהס לה.ת הקכבהרהירוק של הקו ובתאום עם הקבלן והצוות של הקמת 

שטח החפירה בומאפשר את ביטול הכבישים ש רשון שקדג ובבגין צפון לרחסה והיציאה מרמפת הכני
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של הקו הירוק. לאחר  26את קטע צע נמצא בתחום העבודה של הקו הירוק ויבוצע על ידי הקבלן המב

 . הזוכה בלןקהלאחריות  ועההסדר התנ האחריות על אחזקת עבורתוק סיום העבודה של קבלן הקו היר

, קח מספר חודשייםייהרמפה מכיוון בגין צפון לרחוב בייט שביטול כי לאור העובדה יובהר ויודגש 

דים אשר יחוברו יחדיו לאחר השלמת הסדר הקבלן יאלץ בחודשיים הראשונים לעבוד בשני אתרים נפר

יוד נת צוותים וציעל הקבלן להתארגן מבחוביטול רמפת החיבור לרחוב בייט.  26ע התנועה של קט

 לעובדה שיהיו שני אתרים מופרדים לתקופה של מספר חודשים. בהתאם

 

הקבלן סת כנילהאתר עד של תפעול לו החזקאת האחריות לאלזוכה להשאיר המזמין שומר אופציה 

. עבור הנ"ל יקבל הקבלן תשלום חודשי או הבא של העבודות להקמת החניוןשלב שייבצע את ההראשי 

 א לסיכום.ל סעיף אופציונאלי יף הרלוונטי בכתב הכמויות. סעיף זה הינוסי בהתאם לסעחאת החלק הי

 

 ההתארגנות אתרפרויקט וה ושילוט ידורג 300.0

. בנוסף (הקבלנים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראו) ריהקבלנים מו וראות חוזהשולט בהתאם להאתר יה

בות אחרות שקשורות לביצוע צוע ו/או נסיירש להזיז את השילוט עקב שלביות בדמובהר כי ככל שנ

 וט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. ילקבלן להזיז את השהעבודות, על ה

במידה ומדובר בשילוט  ניהול הפרויקטלפי הנחיות  פוליקיונו, ולהחילתחזוקת השלט ונ על הקבלן לדאוג

 חשבונו.  בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על

 למען. החוק וההיתרים השונים ,טניהול הפרויק יותוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיב האתר ורגיד

, הגדר תהא מסוג יפוןור החפירה והדמסביב לכל אז תהקים גדר היקפיהסר ספק הקבלן יהיה מחויב ל

ת ן גדר אקוסטילהחלק הדרומי )לאורך כביש בייט( בו יקים הקב מטר, למעט 2 בגובה איסכוריתגדר 

 ויות.כמלום בהתאם לכתב התש מטר עליה יקבל הקבלן 4בגובה 

 יםכנפי כניסה דו ישער שניהחוזה וכן לפחות  על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות הקבלן סף יבצעבנו

בגדר  יםמשולבוכן פשפשים לכניסת עובדים, לכניסת רכבים,  מ' 2.50ובגובה  ל אחדכ מ' 7.0ברוחב 

כנדרש בהנחיות הכל , ח כדוגמת פח הגדרת פלדה מגולוונת וחיפוי בפימקונסטרוקצי יםעשויהההיקפית, 

ניהול אתר, והנחיות ובכפוף לתכנית התארגנות המאושרים,  היתר הבניה או הסדרי התנועה / העירייה

 . עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן .הפרויקט

 

 שטחבהתארגנות  400.0

הפרויקט בתוך תוך תחומי גבולות ב רגנות כלליתת התאתכני ניהול הפרויקטקבלן להגיש לאישור ה על

 ,לאחסנת חומרים, כלים וציודובה יפורט בין היתר מקום מתאים  ודהמקבלת צו התחלת עביום  14

נית התכל ע וכד'. , מיקום לעירום זמני, הצבת עגורניםניהול הפרויקט מטעם המזמיןמשרדי הקבלן ו

  .ניהול הפרויקטלהוראות ם תר הבניה, ובהתאיה ו/או היות תואמת לדרישות העירילהי

 

ים וכן משרדים של הקבלן יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרביצוע העבודה  שלבי במידה ועקב

ר י מספבהקבלן ללא מגבלה לג ל חשבון, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועניהול הפרויקטו/או של 

 . תותר אך ורק מהדרך הציבורית יםרתרש כי הכניסה לאמובהר בזאת במפו ההעתקות/ההזזות הללו.

 



   

10 

 לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מבי מס' מכרז פו
 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

הקבלן יתחיל בביצוע ביצוע. ותהיה כלולה בתקופת החודש קלנדרי  תקופת ההתארגנות תעמוד על

ת את וההתארגנהאמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכל

ם, ובכלל זה טיפול בקבלת רידרי התנועה המאושהוראות החוזה וההיתר ו/או הסכל הנדרש לפי 

באתר  ותני תחילת ביצוע העבוד, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפיםהנדרש יםו/או ההיתר נותשיויהר

ים ויתר משרד תלרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצב

  .ודהות לביצוע העביבדרישות מחי 00.13כפי שיפורט בסעיף  הדברים הנדרשים

 הפרויקט והקבלן.יבוצע סיור משותף בשטח עם מנהל ת עם תחילת העבודו -קבלת השטח ע"י הקבלן

הנתונים והמגבלות הקיימות  ה. הפרוטוקול יכלול  תיאור של כלפרוטוקול מסיר יתועד ויוכןהסיור 

 י הקבלן.ח ע"יקת השטלעין בתחילת העבודות, וללא קשר לבדראים נה

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 500.0

תחום מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים ל ית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועליםתשומת לב הקבלן מופנ

  .רויקטפניהול הוע"י אושרו ע"י הרשויות ע"פ ההיתר העבודה ולנתיבי התנועה כפי שי

 

 עבודות לילה 600.0

  .לנים מוריהקבבחוזה  50על סעיף סעיף זה בא להוסיף  .1

 ם.מוגבלים לביצוע העבודה בשעות היו מובהר בזאת כי ככלל, תנאי הרישיון וההיתרים .2

במקרים מיוחדים בלבד בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות בטיחות  .3

לעמוד  למרקם החיים וכו', או כדי לקדם עבודות,ות להפרע מיוחדות, להפרעות לתנועה ו/או

בתנאי שיקבל את כל ם וכו', יוכל הקבלן לבקש לבצע העבודות בעבודת לילה וזאת ניבלוחות הזמ

 הגורמים הרלוונטיים.האישורים לכך מ

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע  .4

ת לילה, ע"י תגבור דוים ורישיונות לעבולעמידה בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרודות בהע

 צוותי העבודה והציוד בשעות היום.

עבודות וגבלות בשעות והקבלן יצטרך לבצע הות לילה במידה ותאושרנה, תהיינה מעבוד .5

 בשלבים.

תכנן ולבצע העבודות בלן לקבמידה ולא יאושר לקבלן לבצע העבודות בעבודות לילה, יהיה על ה .6

והכל בהתאם  בהם שום שמץ של סיכון בטיחותיה ת לציבור ושלא יהיבשיטות שימזערו ההפרעו

 .אושריםלהסדרי תנועה מ

וע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות בשטח, מהקבלן ביצ רשאי לדרוש ניהול הפרויקט .7

, הדבקת פיגור בביצוע, משטרהההנחיות המזמין, העירייה, גורמים מנדטוריים שונים ו/או 

 ם, מבני שירותים שונים כגון גני ילדים ואחרים( וכו'.רים סמוכים, בתי מגומזעור הפרעות למבני

אורה זמנית על להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים ולת צוע עבודות לילה על הקבלן להתארגןלבי .8

 חשבונו.

ו מכוסה בתאורה שאינ םבמקום שטרם ניתן היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקו .9

ה ניידת המספקת את צרכי העבודה ורל חשבונו מערכת תאהזמנית, ידאג הקבלן לספק ע

 .ל הפרויקטניהווהבטיחות ותאושר ע"י 
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 ת איכותקרובתיעוד מדידות  700.0

 (As-Isתכנית מצב קיים ) .1

(,  As-Isיים )קלפני ביצוע העבודות יכין הקבלן על חשבונו, ובאמצעות מודד מוסמך, תכנית מצב  .א

ונקודות האבטחה פוליגונים  עלהמבוססת  וונטיים,הכוללת רשת גבהים וכל הנתונים הרל

יוכל  והמודד מטעמו טניהול הפרויקלאחר אישורה על ידי  ורק שהתקבלו מהמודד של המזמין

ישארו למשך כל תקופת הביצוע ללא י  חהלן לוודא כי נקודות האבטבעל הק להתחיל בעבודה.

ה נוספת טחדת אבלן להכין נקויהיה על הקב יפגעאחת מנקודות האבטחה תדה ובמי – שינוי

 בתאום עם מנהל הפרויקט.

וצע לפני, במהלך )יצורף לכל והפקת התכניות של המדידות של המב הבדיקות, המדידה, העריכה .ב

 ( ואחרי ביצוע העבודה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.חשבון

ניהול ל ידי בקנ"מ שיקבע עהפרויקט אחת לשלושה חודשים  של כל הקבלן יכין צילום אויר .ג

ים בצבע( בכל שלושה את התצלום )דיסק + שני העתק ניהול הפרויקט, הקבלן יגיש לקטהפרוי

 צים והתכניות בצורה מרוכזת. בהפרויקט יוגש תיק הכולל את כל הקחודשים ובגמר 

מנהרת בייט, גשר בייט,  םוביניהים הכביש הקבלן יכין תיק תיעוד לכל המבנים הסמוכים לאורך .ד

. פרוגרמת התיעוד וכים לקירות בצדו הדרומי של רחוב בייטסמהתומכים והמבנים ההקירות 

ביצוע והוא יכלל ול מנה"פ, הנ"ל הינו תנאי לתחילת תצורת התיעוד והבקרה יעשו בתאום מו

בור סעיף זה אלא אם בלן עקלא יבוצע תשלום נוסף ל –במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות 

 יות.צוין במיוחד בכתב הכמו

 

 העבודה ועמדידות לביצ .2

או גבהי המצב שלאחר ניקוי השטח( לאחר קבלת המדידות )כולל איזון גבהי המצב הקיים  .א

 -סי נקודות העבודות המתוכננות בשלביהן, יסמנן בשטח אישורן, יחשב הקבלן את מיקום ומפלו

 בכתב. יקטניהול הפרוות העפר, ויקבל עליהן את אישור עבוד תלפני תחיל -בהתאם לחישוב

ם. כל זאת יבוצע תוך לחדש את צירי הכבישים. ולסמן בשטח את גבולותיה לסמן ו/און על הקבל .ב

 מנה"פ./ניהול הפרויקטן לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצוהקמת אבטחות 

פשר ביקורות על נכונות די לאכעל הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים,  .ג

וי בסימון )להלן קו האבטחה(. קו האבטחה יסומן בצד ינזור, חידוש ו/או שהעבודות ולאפשר שיח

 .ל הפרויקטהוניבמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי הציר ו

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה, הן מבחינת מרחקים  .ד

ת ורשיטה שונה לביק קטניהול הפרויתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע לור היפוהן מבחינת מס

וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן שיטת מור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי  צירים, שונה מהא

 .ניהול הפרויקטקורת לצירים יהיה טעון אישור הבי

 את נקודות הסימון יש לסמן לפי תקנות המדידות.  .ה

בלתי נמחק ובצורה דות ימוספרו בצבע ס"מ. כל הית 70 -ק של כ לעומ עיתדות יוכנסו לקרק .ו

 ורה.בר

 מדידה וסימון של חתכי רוחב .3

ת, יהיה הקבלן חייב למדוד חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדונוסף למדידות הנ"ל, לשם  .א

 תכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.ולסמן ח
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דה דירק לאחר שבדיקת המלערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת אי רש קטיניהול הפרו .ב

ראה בעליל שהעבודה בוצעה סופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותה

 מידות ולרומים המתוכננים.בהתאם ל

את מדידת הקבלן, תשמש זו כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות העפר  ניהול הפרויקטאישר  .ג

 אספלט ומצעים במידת הצורך. בודותעו

 הביצועמדידות במהלך  .4

 "י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות.ידות שוטפות עמדהקבלן יבצע  .א

 דות של העבודות שבוצעו על ידו.לן יגיש בהתאם לדרישת הפיקוח מדיהקב .ב

כנון תטבלת השוואה בין דרישות ה ניהול הפרויקטבנוסף למדידות אלו, יגיש הקבלן לבדיקת  .ג

 והמדידה כפי שבוצעה בפועל.

 צעה.משך הביצוע ותנאי לתשלום העבודה שבוה ישורתהווה תנאי לא העברת מדידה זו .ד

 

 עם המזמיןמדידות בקרה מט .5

איכות ולבקר מדגמית, או כפי שימצא  דדי בקרה מטעמו להבטחתהמזמין רשאי להפעיל מו .א

 לנכון, את דיוק המדידות שמבצע הקבלן.

המדידות והעבודות ם המזמין בברור דיוק לה עם מודד הבקרה מטעף פעותהקבלן מחויב לש .ב

נדרשים ע"י מודד הבקרה צע, לצרף את המודד המוסמך מטעמו לכל הבדיקות והבירורים הביש

להגעה להסכמה לגבי תוצאות המדידה והצורך או ועד   -סטיות במדידה ככל שיתגלו עד לברור 

 אי הצורך בתיקון עבודות.

 

 תראתיעוד ה .6

מצב האתר לפני הכניסה ל תיעוד מלא ומפורט שייבות הקבלן נכללת, בין היתר, האחריות לתחבה .א

ידיאו פנים של ביוב וניקוז. ומי סטילס ווידאו וכולל צילומי ולעבודה וכן בסיום העבודה, כולל ציל

ור בחלק מהתחייבות הקבלן בחוזה ולא תשולם תוספת בגין זה. התמורה עבור כל הנדרש ע הנ"ל

ידה בכתב הכמויות, מדעבורן סעיף מפורש להעבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין  כל

יובהר כי פרד. הכמויות  ולא תימדד ולא תשולם בנכלולה בתמורה עבור שאר הסעיפים שבכתב 

 כל הציוד יישאר פעיל ומחובר גם בגמר העבודה ויעבור למזמין ו/או למי מטעמו בגמר העבודה

 ין.המזמ תלפי החלט

 קט(וי)תיעוד מתמשך לפר  time lapseהקבלן יבצע התקשרות עם חברת מדיה על מנת לבצע  .ב

 .טףופן שובא אפשר לעקוב אחר התקדמות הבניהיהתיעוד  .ג

יא פעם בחודש תיעוד ע"י רחפן בכל תוואי הפרויקט, תיעוד באמצעות חברה וצלההקבלן מחויב  .ד

. הקבלן פעיל אווירי וביטוח תעופתי בתוקףור משמאושרת ע"י רשות תעופה אזרחית ובעלת אי

 אשר יבוצעו פעם בחודש.ם קבועות במרחב לצילויקבל ממנהל הפרויקט שלוש נקודות 

ה מצלמות טלוויזיה במעגל סגור מחוברות לרשת ודעבעל הקבלן להתקין על חשבונו באתר ה .ה

מפקח. על המצלמות ה וליהאינטרנט עם גישה רציפה, בכל תקופת ביצוע העבודות בפרויקט, למור

מקרה  כללדרישה האמורה, וב לכסות את כל אתר ביצוע העבודה. מספר המצלמות יהיה בהתאם

 .מצלמות לכל אתר עבודה 4 -לא פחות מ
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העבודה ואת השטחים הצמודים והגובלים בו לפרטיהם, כמפורט בהמשך,  תרא הקבלן יתעד את .ו

בסיומה. התיעוד יהיה באמצעות צילומי מי וובתחילת העבודה, במהלך העבודה באופן שוטף וי

STILLS  י וידיאו צבעוניים, כולל צילומי ומהעבודה השונים וצילדיגיטאליים צבעוניים של שלבי

ות הביוב והניקוז לפני התחלת העבודה ובסיומה, ובמקרה של רכמער של טלוויזיה במעגל סגו

  חשד לתקלות במהלך העבודה, גם במהלכה.

ם כלולים עד אם ישנם ליקויים במרכיבי הדרך והמתחם שאינפני העבודה לתלמטרת הצילום  .ז

כ כי נגרמו ליקויים לן אינו אמור להפר את מצבם, כדי שלא ניתן יהיה לטעון אח"קבבעבודה וה

 ודת הקבלן.מרכיבים אלו באשמת עבל

גדרות,  תכולת עבודתו:הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר, שתיקונם אינו נכלל ב .ח

עמודים, פילרים, , משק עם העבודהת במטים, חצרומדרגות, כניסות למבנים, חלונות של מעקות ,

ידה, לת, מזגנים, מערכות מדוחות, ערימות עפר ופסואספלט, ריצופים, מדרכות, ריהוט הרחוב, ש

 תעלות שירותים  וכו'. 

תית ואת התנהלות הבטיחוהמי ומפורט את מטרת הצילומים במהלך העבודה היא לתעד באופן יו .ט

 מתבצעת באתר.העבודה ה

וכתיעוד לכך שלא תר כתיעוד לביצוע העבודה בשלמותה האכל  יצלם הקבלן אתבסיום העבודה  .י

 ק לסביבה.גרם נז

 תואם ע"י הקבלן עם המנהל והמפקח.מים בפועל יביצוע הצילו .יא

יזוהו קופת האחריות, תו/או עד גמר  מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה .יב

קוז וכל תשתית אחרת, לעצים, ניהם, לתשתית ביוב וור העבודה, לנכסים כלשנזקים לקיים באז

לא יהיה ברשות קבלן בתחילת העבודה, ושלא תועדו מראש ע"י ה מבנים, מחוברים אחרים וכד', 

שהיה קיים  ישביצע או מפנ הקבלן תיעוד מלא ומפורט להוכיח כי הליקוי אינו קשור לעבודות

כנ"ל, יראו את הקבלן  ויעבודתו לא היה ליקי תחילת עבודתו, או תיעוד המוכיח כי כשסיים לפנ

התיקון  ות לנזקים ויישא בעלותביצוע התיקונים ולאחריכמי שגרם הנזק והקבלן יהיה אחראי ל

 על חשבונו.

על ל תיעוד האתר שדוחות הצילום או, צילומי הסטילס הנלווים והקבלן ימסור את קלטות הויד .יג

 ובסיומן.  -דות באתר בופקח טרם תחילת העכל מרכיביו שפורטו לעיל למנהל הפרויקט / מ

יומן הקבלן התחלת העבודות באתר ובסת הביוב והניקוז, לפני לגבי צילומי וידיאו של פנים צינורו .יד

תית. שותקים לבעל התיעביר עותקים נוספים עבור בעל התשתית למנהל הפרויקט שיעביר הע

תבצע בכתב ת מנת ביצוע העבודהיש סעיף למדידה לתשלום בכתב הכמויות, אך הז )עבור אלו

 .בלבד ע"י מנהל הפרויקט(

על מנהרת בייט וגשר  בקרבת הפרויקט תוך דגש מסודר של כל מבני הדרך הקבלן יכין תיק תיעוד .טו

לפחות  זמין וכן יתקיןמתאם להנחיות הבייט שנמצאים בכביש בגין. הקבלן יכין תכנית ניטור בה

ם כגון: מנהרת בייט ומבנים ברחוב כיזוזות במבנים סמוחיישנים/אבזרי ניטור לצורך בדיקת ת 6

הקבלן ותאושר על ידי טור שתוכן על ידי ובהתאם לתכנית הניויקט בייט בתאום עם מנהל הפר

 המזמין.

יחידות לה במחירי הוים לעיל כלורטהמפ, הבדיקות והניטור התמורה עבור ביצוע הצילומים .טז

הקבלן  מסמכי החוזה(.ב נכתב במפורש אחרתשבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד )אלא אם 
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 בודות אלו בסכום התמורהיכלול את התמורה עבור עייקח בחשבון את עלות העבודות הנ"ל ו

 הכוללת שידרוש בהצעתו.

 

 בקרת איכות ובדיקות מעבדה .7

 .ל הקבלןשאיכות עצמית  פרויקט זה מבוצע בבקרת .א

של כות עצמית איבקרת  - 1בנספח  פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא .ב

 הקבלן.

 ות בקרת האיכות באתר.יום או בלילה, ללא נוכחמודגש בזה אין לבצע כל פעילות, אם ב .ג

לן וייגזר היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקב .ד

 .מכך

 לאקבלן, לא תתקבל ועבודה שבוצעה ללא נוכחות באתר של בקרת האיכות העצמית של ה .ה

 . ועל הקבלן יהיה לתקנה ולתקן את העבודה ישולם בעבורה

 .תהא על חשבון הקבלן לות ביצוע בקרת האיכותע .ו

ח הזמנים על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלו .ז

 ידי המעבדה. ה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו עלהתקדמות העבוד יעל פ

   ך כל תקופת הביצוע.אחד לאור לכל הפחות, מנהל בקרת איכות )מב"א( וועסקט זה ייקבפרו

 חלק א': נספח עיקרי המטלות למערך הניהול והבקרה העצמית של הקבלן  - 2נספח 

 יכות שמנהלת חברת מוריה יכות ובקרת אאמערך הבטחת ר אויחלק ב': ת -2נספח 

 תכניות לביצועתכניות למכרז ו .0800

והיקפן,  הבהיר את סוגי העבודותהן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות ל מכרז זהצורפות לות המניהתכ

שרות תכניות מאוסט לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן  והן באות כדי

עה. הצוכנו לצורך קבלת הן עשויים לחול שינויים לא מהותיים והשלמות מהתכניות שהובה ,וע""לביצ

ל שינוי אם מהותי או צוע".  קביעת הגדרתו שהקבלן יבצע את העבודה רק על פי תכניות המסומנות "לבי

ות דצב ביצוע העבו. תכניות המאושרות לביצוע יועברו עפ"י קניהול הפרויקטא נתונה בלעדית בידי ל

 .ויקטניהול הפרן ע"י הקבלן ויאושר ע"י זמנים שיוכועפ"י לוח ה

נות כניות ובעבודה, כדי לשי יתווספו תכניות, לא יהיה בכל השינויים בתר לעיל, היה כמולמרות כל הא

 . הוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופייםאת מחירי היחידה ש

 

 ניקוז סידורי .0900

די של כל מיעל חשבונו לניקוז העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג תקופת  לבמשך כ

ם לחוזה הקבלני 26סעיף  העבודה. ראו לעניין זהשטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח 

 של מוריה. 

 

ל רת. לצורך זה עחאו כל סיבה א/הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו

ניקוז זמניים לרבות פתיחת י לצורך ביצוע סידורצאות הנדרשות הקבלן לקחת בחשבון את כל ההו

 חפירה.ים ושאיבת מים משטחי התעלות, חפירת בורות סניקה זמני
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י הניקוז היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כ

 גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. מתועל לשטח של  אינו

 החפירה/חציבה בפרויקט.ביצוע עבודות יקוז ייעודית לצורך נ הקבלן ידאג למערכת

 

  26רמפה על ידי מקטע חרור ש – וע העבודה בשלמותהבני דרך לביצלוח זמנים וא   .0100

 (.חודש ואחת םעשרי)חודשים  21משך ביצוע הפרויקט בשלמותו הינו  .1

 משך הביצוע יחושב בחודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה. .2

 הפרטים הבאים:בין היתר בחשבון  אועת פרק זמן זה הובמובהר, כי בעת קבי .3

 .ת ישראל לרבות: יהדות, אסלאם ונצרותבמדינהמקובלים כל החגים  3.1

  .תנאי האקלים 3.2

 קבלת צ.ה.עם וימם ידשחו 8צפון לבייט תוך חרור הרמפה של בגין ש 3.3

מסיבות כלשהן, כגון הוראות משטרת במצטבר   חודש( 1) חודשהפסקות עבודה של עד   3.4

או ו/עם גורמים שונים  םמשיקולים של תאומינת"י ו/או ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או 

 .נן נצפות מראשמסיבות שונות ואחרות כולל סיבות שאי

עבודות בלילה ו/או להארכת ובקשותיו לביצוע  הבמקר וחות הזמניםלן ארכה בלתינתן לקב לא .4

 העבודה לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים. שעות

 יותמוהכ בכתב המופיעים יםנבכל המב המתוארות העבודות כל עבור התארגנות כולל זה זמן משך .5

 םע ומיםותיא הנחיות כגון שונות תמסיבו עבודה הפסקות  חודש , כאמור, עדבתוכו וכולל ובתכניות

אירועים בטחון,  ,משטרה ירושלים, עיריית להנחיות הקשורים ותיאומים הנחיות ,המזמין

 תעוש )ונצרות אםסלא ישראל, כגון חגים: חגי עבודה להפסקות בנוסף וכו, )זאת ארכיאולוגיה

 המועד וכו'. חול בלילה, עבודה

 .ניםכעיכוב בלוח הזמ יחשבווהם לא י וייםישולמו פיצ מנו לעיל לאבגין עיכובים מהסיבות שנ .6

 תקופת ההתארגנות .7

 קלנדרי מיום קבלת צו התחלת עבודה. חודשתקופת ההתארגנות תהא  7.1

 ויקט.פרה תקופת ההתארגנות המפורטת לעיל תיכלל במשך ביצוע 7.2

ך בודה" וימשיוע ההתארגנות והעבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עחיל בביציתהקבלן  7.3

ה, בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים דרוש, על מנת להשלימהבקצב יצוע העבודה, ויתקדם בב

 בחוזה.

ולוח זמנים  עבודה תכנית ט:ניהול הפרויק לאישור יגיש הקבלן ההתארגנות תקופת במהלך 7.4

 ככל שבועית. הקבלן יפעל פירוט ברמת העבודות עצובי תיאור וע כולליצלב מפורטים

 תקופת ההתארגנות. ךלבמה םהזמני ללוח הול הפרויקט ינ אישור בלתלק הנדרש

 אבני דרך .8

 

  הגדרת הזמן מצ.ה.ע שם פעילות מס א"ד

 בחודשים

 5 כלונסאות דיפון של מ"א  13,500ביצוע   1
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 6 חפירה מ"ק60,000 2

 11 מ"ק חפירה 160,000 3

 16 רה"ק חפימ 260,000 4

 21 סיום עבודות המכרז 5

 25 מרווח זמן של המזמין  6

 

 :יהיו כדלקמן קנסות על אי עמידה באבני הדרךחוזה קבלנים מוריה, באמור מבלי לגרוע מה 8.1

של על כל יום עיכוב )יום קלנדרי( של אי עמידה באבן דרך כלשהי ייקנס הקבלן בסכום 

 שקלים( ליום.  פיםאלושת )של ₪ 2,000

 לקבלן בחשבון הסופי. יוחזרו הקנסות אבן הדרך האחרונהב הקבלן יעמודבמידה ו

 .את הקבלן מחייבת זה שלדי זמנים בלוח כמצוין הביצוע זמן משך של תלהכול המסגרת

 
 לוח הזמנים שיגיש הקבלן: .9

הזמנים  וחה. לעבודט לביצוע הבמסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפור 9.1

והמשאבים העומדים לרשותו ולרשות המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי 

ניהול ר ללוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפש .ה שלוקבלני המשנ

 ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן.  הפרויקט

)ערבי שנה הכולל ימים ללא עבודה: ימי שישי ח לו סבסי רט יבנה עללוח הזמנים המפו 9.2

וכתבו ע"י המזמין ובהם יכפי שערבי חגים, חגים וכן ימים בהם אין עובדים, שבת(, שבתות, 

 תיאסר עבודת הקבלן.

לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות  9.3

ון: פינוי מטרדים, עבודות של חברות כגדי )בלע קבלן באופןופעילויות שאינן תלויות ב

וח הזמנים על פי לך את ם חיצוניים וכד'(. לצורך כך, על הקבלן לערותשתיות אחרות, אילוצי

 המוגדר להלן:

הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי. כל הפעילויות בפרויקט  9.3.1

 ת שבפרויקט. יוההתנסוג ומתאימים ליקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים 

כך שלוח הזמנים יכיל פעילות תזמון העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה  9.3.2

( יחידה, בסוף כל הנתיב/ים BUFFERנן מראש )כן מתומרווח זמן בטחו

מובהר, כי מרווח הבטחון נתון במלואו  . 6הקריטי/ים, לפני אבן הדרך מספר 

לעדי, וללא כל תוספת תשלום ב אופןנו בליהנות ממ למזמין בלבד אשר יהיה זכאי

 לקבלן.

 20%ח של נן הקבלן את לוח הזמנים כך שהוא יותיר מרוובהיעדר הגדרה אחרת יתכ 9.3.3

מרווח זמן בטחון(. בנוסף הוא מזמן הביצוע על הנתיב הקריטי )באמצעות פעילות 
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 -גדולים מיתכנן את הפרויקט באופן שהוא מותיר מרווחי זמן סבירים )כלומר, 

. זאת נתיב( מתוכננים מראש על הנתיבים המזינים את הנתיב הקריטיה ממשך 20%

פגוע במשך הפרויקט כולו. למען למבלי בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים 

ם שאינם מוגדרים כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח זמן הסר ספק, כל הנתיבי

 הבטחון או לפעילויות המקדימות לה.

ת לא קריטיות אינם ל והמרווח החופשי לפעילויוולח הכמרוופק: ההסר סלמען  9.3.4

 הביטחון המוגדרים לעיל. חלק ממרווחי

 ת הפעילויות הבאות:יש לאישור יכלול לפחות אגבלן ילוח הזמנים אשר הק 9.4

 כל פעילויות הביצוע. 9.4.1

, תימוך זמני, תכנית פיגומים כולל הסדרי תנועה זמניים, כל פעילויות התכנון  9.4.2

 ן האישורים ע"י המזמין. ים לפי ההסכם לצורך מתירן סבי זמבות מרווחרל

רשויות  /סמכיםופים מיות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות/ גוכל הפעילו 9.4.3

 .שיונות עבודהיור מוסמכות

מנופים, תכניות, מרכיבים שונים )לדוגמא: ציוד וכל פעילויות הייצור והאספקה של  9.4.4

 תר(.ם באועוד, שאינ מעקות, ,מכונות קידוח

של הפעילויות ילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום עפ 9.4.5

 .שבאחריות הקבלן

 ויות ומועדי ביצוען.יים על תזמון הפעילנהחיצוכל האילוצים  9.4.6

בלוח הזמנים יציג הקבלן את כל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניים על פי  9.4.7

 נות בפעילויות הביצוע. ותת ומשרווקרך יהיו מ. אבני הדניהול הפרויקטהנחיית 

יום כו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הספעילויות הביצוע בלוח הזמנים יער 9.5

י"ע. פעילויות  22הזמנים יהיה כל פעילות. לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח  לש

 פועלוע בף אחר הביצארוכות יותר יחולקו לתתי פעילויות, זאת על מנת לאפשר מעקב שוט

 עבודות שאינן תלויות בו.ל הקבלן. הגבלת משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לש

שמבוצעות במסגרת הפעילות ואת  ן את הכמויות האופייניותלג הקבלכל הפעילויות יצי 9.6

 המשאבים לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע הפעילות. 

השונות ואת משכי הביצוע  ותילויהפע הקשרים ביןלוח הזמנים המפורט יכלול את  9.7

 י הביצוע. ו ומועדהריאליים של פעילויות אל

ימים קלנדריים  30והמזמין תוך  הול הפרויקטינישור לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לא 9.8

 מיום מסירת צו התחלת העבודה. ויעודכן ע"י הקבלן עפ"י ההערות שימסרו על ידם.

הפעולות שהוא נדרש לבצע בקשר לפרויקט,   רךלצו לנצליהיה רשאי למען הסר ספק המזמין  9.9

מוגדר ע"י פעילות  אאם הוה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין ל "מרווח" שיהיכ

ידי מרווח כולל, מרווח חופשי, -רשת הפרויקט )למשל עלובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב 

וכיוצא באלו(, ולקבלן  Feeding Bufferאו  Project Bufferמרווח פרויקטלי, מרווח זמן, 

 שור והכרוך בכך. לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הק

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי .10
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 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

מפורט ייבדק מבחינת הרצף הלוגי, ימצאו הנתיבים הקריטיים, נתיבים מנים הזלוח ה 10.1

 נים יעודכןקריטיים נסתרים ותיבדק יכולת העמידה בתאריכי היעד של הפרויקט. לוח הזמ

 לו"ז מתוכנן בסיסי".ושר ע"י ניהול הפרויקט, יועץ הלו"ז והמזמין ויקרא להלן "יאאשר עד 

צלחת הפרויקט כולו. הלו"ז על חשיבות עליונה למזמין ולהבהינו הלו"ז המתוכנן הבסיסי  10.2

המתוכנן הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן 

 רים.ם אחע"י קבלני והמבוצעות

ן הבסיסי וכי ישקיע את בלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנקה 10.3

-וברועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי צו המקמיטב מאמציו וכישורי

 ביצוע.

 הלו"ז המתוכנן הבסיסי ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה. 10.4

 

 ותעדכון תקופות הביצוע החוזי .11

ע, אלא במסמך זה הינן משכי הזמן המרביים לביצוני הדרך המוגדרות אבוע להביצתקופות  11.1

 הוראת שינוי שיוציא ניהול הפרויקט.  מצעותאם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם, בא

משכי הזמן המרביים לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן  11.2

 ים.וסכמפיצויים המבלוח הזמנים וכן לשם חישוב ה

וחות זמנים כדי לשקף את הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש בפגישת עדכון לח לו 11.3

לגבי כל ה בפועל )להלן "דו"ח חודשי"(. הקבלן ימסור עדכון עשבוצ התקדמות העבודה כפי

פעילות בלוח הזמנים: האם התחילה ומתי ואם לא, מתי מתוכננת להתחיל ו/או האם 

ה להסתיים. הנתונים יאושרו ע"י ניהול הפרויקט, יוזנו ויי צפא מתומתי ואם להסתיימה 

הקבלן דרכי פעולה לקיצור  ה, יראלך הפגישה ויבדקו משמעויותיהם. במידת הנדרשבמה

ביעדים. במידה והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את משך לוח הזמנים ועמידה 

יועץ הלו"ז וניהול הפרויקט ם שא עבנו לאחר דיון הרצף הלוגי המקורי, העדכון יתבצע רק

 מהשינוי ואישור ניהול הפרויקט.ובחינת כל המשמעויות הנגזרות 

ש יהיו נוכחים צוות הניהול של הקבלן, ניהול ת הזמנים אחת לחודון לוחבפגישת עדכו 11.4

 הפרויקט ויועץ לוחות הזמנים.

ניהול ם טף עהשו בסיס לתאוםהדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כ 11.5

 הפרויקט ועם המזמין.

כדי  רכאמו ישורו של ניהול הפרויקט, אך לא יהיה באישורכל שינוי בלוח הזמנים חייב בא 11.6

ע, המוסכמים לצורך גביית פיצויים להוות אישור להארכת משכי הזמן המרביים לביצו

 חרת.רש אבכתב ובמפומוסכמים בשל איחור בעמידה בלוחות הזמנים, אלא אם כן הוסכם 

ח את סטאטוס הביצוע חר הפגישה, אחת לחודש, יגיש הקבלן דו"ח חודשי. הדוח ינתאל 11.7

 וע החוזיות. הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגוריםצת הביואת עמידת הקבלן בתקופו

צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את 

 ר.הפיגור שנוצ

ות "ז הבסיסי, הלו"ז המעודכן והדו"חות לרבהלו"ז המפורט, הלות להכנאות כל ההוצ 11.8

ם וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל יהנסתרקבלת נתוני הנתיבים הקריטיים והקריטיים 

עד לסיומה ולמסירת העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל מספר  תקופת ביצוע העבודה,



   

19 

 לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מבי מס' מכרז פו
 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

ושבו ככלולים במחירי היחידה יחלן והקב ט, חלות עלעותקים שייקבע ע"י ניהול הפרויק

 בכתב הכמויות.

 ניםיועץ לוחות זמ .12

לו"ז" או "יועץ לוחות הזמנים"(. זהותו של היועץ המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו, )להלן: " 12.1

עץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או להתנגד למינוי אם בפעולה היו

ף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה לילהח זכותין שמורה הואם במחדל. למזמ

 נגד לכך.לקבלן זכות להת

וח הזמנים המפורט ע"י הקבלן, המשך בלוח להגשת החל ב -בתהליך הכנת לוחות הזמנים  12.2

הזמנים הבסיסי וכלה בלוחות העדכון כנדרש לעיל הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ 

ם והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה: נינתו ידע,ור לו כל מהלו"ז ו/או נציגו ולמס

ות, פעילויות יפעילות, הקשרים בין הפעילויות, משכי הביצוע של ההגדרת הפעילויו

מה באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז שהסתיימו והמועדים בהם הסתיימו וכדו

 תעשה בשקיפות מלאה. 

כול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של וייות מומחהינו בעל  מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז 12.3

על עדכון  ההמלא ( על כל יכולותיה, אולם האחריות2010)מגרסה  MS~PROJECTתוכנת 

שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי  לוחות הזמנים כמו גם על המידע והנתונים

עץ יואצל מצא הנתונים ייהמערכת הממוחשבת היא על הקבלן בלבד. קובץ המסטר לניהול 

 לוחות הזמנים מטעם המזמין.

לעבודה  בקשר המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי 12.4

פקת דו"חות משלימים לשימוש המזמין, לשם הכנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת וה

 וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצדו.

 

 קבלןאחריות ה .13

מאחריותו הבלעדית פק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה הסר סן למע 13.1

 מידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות.עים, לשל הקבלן לעריכת לוח הזמנ

פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן -הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על 13.2

ל הפרויקט, ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל הול נירו שבל את אישוהאחרון, אשר קי

ים בהם נקט/ינקוט, כדי דו הצעעבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיאחד משלבי ה

 ת ממועד סיום העבודה. להתגבר על הפיגור ולא לסטו

ללא בר לקבלן וניהול הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הס 13.3

נוספת, לעדכן בהתאם  עה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישהביכל ת

 את לוח הזמנים.

 ווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עליון".טחים אינו מהשסגר בהערה:  13.4

 

 הגשת חשבונות .14

 .מניםת הזיועץ לוחו חשבונות הקבלן יוגשו בליווי הדו"ח החודשי המעודכן ומאושר ע"י 14.1

 לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן. 14.2

 שור החשבון החודשי של הקבלן. יאי לאכון לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן יהווה תנעד 14.3
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 צוות הניהול של הקבלן באתר .1100

י רכצול ,טל הפרויקהוניתקופת הביצוע ולפי דרישות כל הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך 

 הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. צוות העובדים והניהול יאום ופיקוח על העבודה את ניהול, ת

  לביצוע העבודותת ומחייבדרישות  .2100

להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, 

 ממצה. תוך שמובהר כי רשימה זו אינה 

 .00.07בהתאם לאמור בפרק  יסה לביצועתיעוד לפני כנק ך תיולעריש  .1

 .ה.ע.יום מצ 14ביר רשימת קבלני משנה לאישור תוך יש להע .2

 14, תוך ל הפרויקטהקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה .3

 יות., אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמוחסריםיום על 

מות וזמנים, תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשו ניהול הפרויקטישור לאציג ולה לערוך .4

 מיום קבלת צו התחלת העבודה.ימים  30תוך  -ין א צולואם  ורט במפרט הכלליבתוך המועד המפ

לקבוצות עבודה  ידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקהיח האדם שוהתכנית תתאר בין השאר את כ

 ות הזמנים.וחה בלעמידן הכוחות לולארגו

 ול הפרויקט:במהלך תקופת ההתארגנות הקבלן יגיש לאישור ניה .5

 תכנית התארגנות כללית א.

 ימים מתחילת העבודה 14בודה תוך גון אתרי הערנית אתכ ב.

 תכנית ניטור ותיעוד של הפרויקט ג.

 תכנית בטיחות לביצוע עבודות החפירה/חציבה ד.

 ות הסביבה בעיריית ירושליםיכאקת מחל אם לדרישותדוח סביבתי בהת ה.

 ט שבועיתות פירורטים לביצוע כולל תיאור ביצוע העבודות ברמתכנית עבודה ולוח זמנים מפ ו.

 תכנית )סקר( סיכונים ז.

 רישיון עבודה ח.

 מינוי מנהל עבודה ט.

 As-Isתכנית מדידות  י.

 אישור כל צוות הקבלן וקבלני המשנה יא.

 ע העבודות ביניהם:ל כל ההגשות הנדרשות טרם ביצוע ארגןהתל ישה במכרז עם הזכיי .6

 ד עם הגשת המכרז(חשים ייום מצ.ה.ע )למעט אלו הנדר 14לני משנה תוך אישור קב .א

 יום מצ.ה.ע 14העברת הערות על תכניות המזמין תוך  .ב

 יום מצ.ה.ע 14אישור תכנית ארגון אתר תוך  .ג

 מיום צ.ה.ע וםי 14תוך ר הפרויקט אישור תכנית ניטור ותיעוד של אזו .ד

 יום מצ.ה.ע 30אישור תכנית עבודה מפורטת תוך  .ה

 צ.ה.עיום  ממ 30הקמת מבנים לניהול הפרויקט תוך  .ו

 ימים מצ.ה.ע 30הגשת לוח זמנים מפורט תוך  .ז

 "ימים מקבלת צו התחלת עבודה  דו"ח "פעולות איכות ראשוניות נדרשות 14הקבלן יגיש תוך  .ח

((INITIAL QUALITY ACTIVITIES REPORT 
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ית ניהול הפרויקט"  ימים מקבלת צו התחלת העבודה את "תכנ 28הקבלן יגיש תוך  .ט

((PROJECT MANAGEMENT PLAN-PMP 

יום מקבלת צו התחלת העבודה את תכנית ה"ניהול מעקב אחר התקדמות  28הקבלן יגיש תוך  .י

 (PROGRESS MANAGEMENT PLANהפרויקט" )

בודה לאישור המזמין תכנית ניהול איכות   העחלת ו התום מקבלת צי 28הקבלן יגיש תוך  .יא

QUALITY MANAGEMENT PLAN (QMP) 

הסביבתיים לאחר בתי הראשוני יכיל את נתוני הבסיס י"ח סבימים דו 28הקבלן יגיש בתוך  .יב

 .EMP-קבלת אישור מטעם ניהול הפרויקט על ה

ר, בדיקה שוית איתכנ הקבלן יכין: Verification, Test and Acceptance  (VTA) תכנית .יג

יום לאחר  84ניהול הפרויקט בתוך  ( מקיפה, אשר תועמד לאישורו שלVTAוקבלה )תכנית 

 בודהעילת התאריך תח

ביותר, כולל כוח אדם,  להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוההיש  .7

 חשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.אמצעי מ

 

 , שלבי ביצועהעבודותתארגנות בשטח והנועה ת כידר  .3100

חוב בייט. גין דרום לרביאה מת היצפבסמוך לרמהתארגנות של הפרויקט נמצא מודגש ומובהר כי אתר ה

כן אישור המזמין ו/או מי מטעמו ו תלקבלבכפוף  ,להציע מקום חילופי לאתר ההתארגנותרשאי הקבלן 

 ם זה.אישור עיריית ירושלים למיקו

 

גרשים ממכניסה  כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר ,רשפוזאת במבהר מוב

 ניהול הפרויקטהקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות  זמין.מיה מהמלבד אם ניתנה הנח ,אחרים

 ם, מנופינותמפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכו עירום זמני, )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה,

 .ד'(וכ

 

ורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצן אחראי להשיג בלהק

להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או  ניהול הפרויקטרשאי  ,רויקטניהול הפ

 דות.לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבו

 

תחזוקת הגדרות, ר והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור לק את מערכת הגידוחזראי לתן אחהקבל

 ישולם בנפרד.ניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא מצות זדרכי הגישה החלופיות, מחי

 כולל חיבורלצורך ביצוע העבודות  עהקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצו

  .ועל חשבונ הכל –רויקט דים, כמו כן הקבלן אחראי לחיבור קו תקשורת לפיינים הנבמב

 

פני כניסת הרכבים לכבישים לרכבים וגלגלים ביציאה מהאתר ול השטיפ הקבלן אחראי על התקנת מתקן

 הציבוריים הסמוכים לפרויקט לאורך כל תקופת הפרויקט.
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בדיקת מצב התשתיות בשטח ולבצע חפירה ם להשלי קבלןבה אחראי הלפני תחילת עבודות החפירה/חצי

הקבלן לוודא המצאות  תאחריולצורך מציאת התשתיות והעתקתן. יובהר כי בדרש וגישוש ככול שיי

 ומר ותכנית תאום התשתיות שתעבור לקבלן מהמזמין.תשתיות באזור וזאת מעבר לח

 

 ובאזור ההתארגנות, יקטרוהפסביב  ,תוחכולל בפי עבכל שלב ביצוהקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית 

נאי מקדים תימה ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתכ עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.

 ן זה. יהקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענילביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על 

 ויות.כמבכתב הטים פים הרלוונתחזוקת התאורה לאורך הכבישים מקבלת מענה כספי בסעי

 תו.בלילה וביום יהיו על חשבון הקבלן ובאחריוהתאורה באתר ההתארגנות ולצורך ביצוע עבודות שונות 

 

 בלן אחראי להכנת תכנית הסדרי תנועה ולאישורם על ידי הרשויות לצורך ביצוע העבודות בהתאםקה

וע עקרוניים לביצוע יצשלבי בדה לתכניות עבולשלבי הביצוע ותכנית העבודה שהוא יכין )המזמין הכין 

ר תנועה דש בהסהקבלן יוכל להשתמ .ה הראשון מול הרשויות(העבודה ואף אישר את תכנית הסדר התנוע

 אך האחריות הינה על הקבלן. תו,עבודזה לצורך ביצוע 

ך השלמת בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי על הכנת התכניות הנוספות על ידי יועץ תנועה מוסמך לצור

מפרט  האחרון של נתיבי המפרט הטכני המחייב לביצוע הסדרי התנועה הזמניים הינו ה ת.העבודוצוע בי

 ישראל .

 

לביצוע העבודות יכין הקבלן תכנית תאורה זמנית בהתאם לדרישת התנועה הזמנים  הסדריביחד עם 

 הרשויות.

 מתכנן התאורה יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

רייה, גדרות בטיחות, גל בהתאם לתכנית ובהתאם לדרישת העיר לכיהו בריעה כוללים מהסדרי התנוע

 היחידה.  מחיריביזרי בטיחות וכיוצא בזה. כל הנ"ל כלול בא

 

עבור הסעיפים האמורים לעיל הסדרי התנועה הזמניים, תאורה זמנית, אביזרי בטיחות ורמזורים זמניים 

ולל תחזוקה שוטפת של ההסדרים כ התשלום, ותלכתב הכמוייקבל הקבלן תשלום חודשי קבוע בהתאם 

 24/7הביצוע  תקופתבמשך כל  ל ההסדרים ושינויים בהתאם לצורךוהתאורה והוא כולל העתקות ש

 תאם לתנאי הרישיון שיופק על ידי העירייה והמשטרה.ובה

 סופידשי קבוע והסדרים אלו יהיה לפי הקצב חואבזרי הבטיחות התאורה והתחזוקה של התשלום עבור 

חזוקת ההסדר עד כניסת המזמין שומר לעצמו להאריך את התקופה לתכשת הביצוע, תקופ כללמשך 

עבור  .החניון בהתאם לאופציה שבכתב הכמויותהעבודות להקמת של  אבהשלב ההקבלן הבא לביצוע 

 ודה בפועל.העבודות הפיזיות לביצוע ההסדר יקבל הקבלן תשלום בהתאם לפרוט בכתב הכמויות והעב

 

יהיה אחראי להסדר זה מיום  יקבל כבר בשלב הראשון הסדר תנועה קיים והקבלן תכן והקבלןי ר כיבהיו

 .קבלת צ.ה.ע

על חשבונו ללא תוספת מחיר הזמניים  בלן יפרק את אביזרי הבטיחות והסדר התנועהבודה הקעמר הגב

 עבור הנ"ל. 

 



   

23 

 לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מבי מס' מכרז פו
 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

 –ת השונות באתר דווצוע העבאופן בו דרס פקח תכנית המפרטת אתמל ןלבקילת העבודה יגיש החת ינפל

 לכך.ויקבל  את אישורו  -שלבים השוניםתכנית חפירה/חציבה כולל דיפון ועוגנים ב

החפירה וביצוע העוגנים במפלסים השונים כולל  תבהיר את שלבי ואופן ביצוע עבודות הדיפון, תינכתה

והדיפון תתבצע  רהודת החפיות. עבסאונכלציון רמפות הגישה ופלטפורמות זמניות לעבודה לצורך בצוע ה

שולם כל תולא  ם במגרש. הנ"ל כלול במחירי הקבלןלעיתים בקטעים ובשלבים לאור אילוצים שוני

ביצוע בשלבים ובשילוב עם עבודות נוספות. מודגש כי העבודה בסמוך תוספת עבור החפירות המקומיות ו

ת בקרה מתמדת של תחתאימים וכלים מב ושימליסודות של מבנים סמוכים תבוצע בזהירות יתר ובש

 מורה לעיל שיגיש הקבלן.הקבלן והמפקח. כל הנ"ל יפורט בתוכנית הא

-ו את מצב האתר והנכסים הגובלים בו לפני תחילת העבודה. כל אינשבוחתעד על יוק ודבהקבלן י

 התאמה בין האתר כפי שנבדק ומידע  אשר נמסר בכל דרך אחרת תדווח בכתב למפקח.

ני קבלת אישור הדיפון. אין לחפור לשלב נוסף לפ שילוב עם התקדמות עבודותך יבוצעו תוהעפר ות דובע

 נים בשורה.גע העוהמפקח על גמר ביצו

 

 חשבונות ממוחשבים  .4100

הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט 

לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים  י.תה הבלעדקול דעש פיל הנחיות ועדכונים מעת לעת,

כתנאי לאישור  ,ניהול הפרויקטמים על ידי ודה חתלביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבו ומסונכרנים בהתאם

  החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

 עוד מלא,ון, תישבח כלפירוט המסמכים הנדרשים: חישובי כמויות וחומר מדידה לאחר ביצוע נילווה ל

 ,ביצועת מפורטים, כולל צירוף של פרטי הקיצות מפורטות בחתימת מודד, דפי ריכוז ודפי חישובי כמויוס

גישות, מכתבי הנחיות מטעם מנה"פ/ מפקח, דוחות פיקוח עליון צילומי יומני עבודה, סיכומי ישיבות/ פ

ט השונים ו/או נציגי יקרמי הפרומצד גות יונחהכוללים הנחיות לביצוע, פרוטוקולי סיורי מעקב ו/או ה

בחישובים  ל, כוללמעבר משלב ביצוע אחד לבא אחריו אישורים מטעם הפיקוח ,הרשות המקומית

 ומדידות תומכים/ נלווים.  

 

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים .5100

 טבלעשות כמיקבלן ל העו באתרביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה 

 ללאו קבלת צו התחלת עבודהבעבודה ללא  אין להתחיל תקלות והפרעות מכל סוג.יכולתו על מנת למנוע 

לא ניתן  ,עבודההתחלת צו לאחר קבלת יובהר, כי גם  .וקבלת אישורו ניהול הפרויקטאום מוקדם עם ית

, חתום הוזהמכרז )חוראות ה פיל יהיה להיכנס לאתר העבודות טרם הגשת כלל המסמכים הנדרשים

 ערבות ביצוע, מסמכי ביטוח תקפים וכו'(.

 מן עבודהיו .1600

לחוזה  2ל בהתאם לאמור בסעיף והכ ה באופן מסודר ע"י הקבלןדהעבו יומן עבודה ינוהל במקום

לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת  המזמיןבסמכות יצוין, כי  הקבלנים של מוריה.

מוחשב החלקיים את החלקים הרלוונטיים ביומן העבודה המבחשבונות  ישהקבלן יג ,יבחרשתע ידמ

 ללא תמורה נוספת.יקט ול הפרבהתאם להנחיות ודרישות מנה
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 אחריות למתקנים/מבנים קיימים .7100

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על 

לתר ועל וצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאכתגרם להם זק שיינ כלו חשבונ

ר העבודות שהוזמנו, אלא בנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתמו/או חשבונו את אותם המתקנים 

 הורה לו אחרת.  ניהול הפרויקטאם 

 

 תקשורת וביוב מים חשמל .8100

, מובהר כי בכל מקרה תקשורת וביוב חשמל ,בורי מיםחין הסדרת יבעני זהחוה נוסף לחיובי הקבלן לפיב

שא הקבלן בלבד, בכל יורך ביצוע העבודה, יצשמל להפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשנדרשת 

העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת 

ה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים רירצון מו שביעותל ותרשכל הבדיקות הנד

 שא בו הקבלן בלבד.יר, יך האמור, לצוו/או תקשורת ו/או ביוב ו/או חשמל

 

  קיון אתר העבודהישמירה על נ .1900

 ועיצמבהקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה 

לן לפעול לפי כל דין ו/או בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקב סולת בנין ופסולת חומרים.פ ה, לרבותהעבוד

בלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי ם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקרשל גוהוראה 

להפעלת  רקשב שיון(יכבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו בר

זור מומטר, ותוך ניטור ת אתחבכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה . או הציוד כאמורו/המגרסה 

ילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי ל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מכעש. באבק ור

 תרוציא מהאבלן להלקת רוהפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להו

 יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.  את המגרסה )או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן

 

ניהול האמורות לשביעות רצונו של אם הקבלן לא ימלא את ההוראות  ,ות האמורוע מכלליגלפ לימב

י קולבצע את ני טיקרוהפל ניהו, רשאי יהיה ניהול הפרויקטותוך התקופה שנקבעה לו על ידי  הפרויקט

דרך ת את ההוצאות בכל יהיה רשאי לגבו ניהול הפרויקטעל חשבון הקבלן. תר מן הפסולת ולסלקה הא

המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה ראה לו. תש

ר פסולת זומניעת פיושים לדרה יםעל הקבלן לנקוט בכל האמצע מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור.

 בגמר או לסגור פתחים ביריעות מתאימות.יודים ו/ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות צ

 ות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו.העבוד

לום בגין ביצוע תשל תוספת ם לו כולתשא כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ול

 עבודות אלו.

 AS MADEתכניות עדות  .0200

 ( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריהAS MADE)קבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות ה

. בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור ובהתאם להנחיות בקרת והבטחת איכות 

 –טעים קטנים קו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במ דהתוך העבוטעים ממקל ש תכניות עדות

 נחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. הלפי  גשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד,ה
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המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות העבודה / התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע 

ות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו כניהת קוריות.יות המכנתול שנעשו בביצוע ביחס

 ו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. ל

 

לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון  ניהול הפרויקטנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא ך הכרלצו

את כל  ןבהויציין  תכניותה אתן המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכ

 קומותבכל המ ( העתקים כל אחת.5חמישה )ב ניהול הפרויקטהסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם ל

ו גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר שלידם מידה א

לא תשולם  זהמילוי תנאי  ורעב .נןכהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכ

ה ויצורפו רהמסי ות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיקהתכני מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. כל תוספת

ון סופי יתקבל רק לאחר או מזמין העבודות מטעמה. חשברישות מוריה אליו מסמכים נוספים בהתאם לד

 מילוי תנאי זה.

שוטפים ולא רק בגמר העבודה בהתאם   As-Made תכניותש גילהיודגש ויובהר כי על הקבלן יהיה 

 הכלונסאות וקורת הראשוע ר ביצמ, בגםהבירוג והעוגניכגון בגמר עבודות לדרישות בקרת האיכות ) 

 .ועוד(

של פריסות הקירות כולל מיקום הברגים העוגנים   As-Madeיובהר כי על הקבלן יהיה לספק תכניות 

 שצורפו למכרז.ע ות הביצולתכני אםהתב הכלונסאות קורות הראש

ו  DWGמט רת בפומזמין יהיו בין היתר במדיה מגנטישימסרו ל As Madeתכניות המדידה ותכניות ה 

PDF   .וכל מדיה אחרת שתדרש על ידי המזמין או מי מטעמו והן כלולות במחירי היחידה השוניים 

 משרד לניהול הפרויקט ומזמין העבודה 00.21

וי שטחי עבור אספקת, התקנת, תחזוקת, ניוד ופינש ל הנדרכ כוללת לןקבה אחריות ופעילות .1

עבור הקבלן ועובדיו והן עבור המזמין  ה, הןמערכי המשרדים השירותים וההיגיינהתארגנות ו

 כולל :הנ"ל ציגיו. ונ

תשלום כל תאום, תכנון, איתור, טיפול בקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים,  .1.1

ולל בין היתר עבור המקרקעין, עבור כ הנדרשים,לומים תש, יםהאגרות, היטלים, מיס

 ב וניקוז, טלפון/תקשורת. ביו חיבורי חשמל, מים,

יות, הסדרת שירותים, תאורה, חניות, אבני שפה, אספלטים שה, תשתיכי גרדהסדרת  .1.2

 וניקוז.

 כל העבודות המכינות, גידור, עבודות עפר ובטון, אספלטים, תשתיות וכל הנדרש. .1.3

נים, הן עבור הקבלן והן רותים, מטבחונים במבנים השושיה ואחזקה של קנהת, קהאספ  .1.4

 המזמין ונציגיו.עבור 

על כל תכולתם   -ים יבילים זמניים א, תחזוקה  ופינוי מבנלווד מאספקה, הקמה, זי .1.5

 וציודם לפי המפורט בהמשך.

ם, תירושיניקיון יום יומי ושוטף במהלך היום והלילה של האתר/אתרים, משרדים,   .1.6

, גידור של הקבלן וכולל המקלחונים, חדר האוכל וכו', פינוי פסולת ללחונים כומטב

המשרדים, שמירה, וכן כל עלויות השינוע  מערך שטחי ההתארגנות/ משרדים/

 משטח/שטחי ההתארגנות לאתר/ אתרים, פירוק ופינוי  וכיוצא באלה. 
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מי  מין ו/אומזעבור הם ניידי יםבנמ 3בתכנון האתר יש לקחת בחשבון מיקום לעוד לפחות  .2

 מטעמו.

ם, עם יממוזגמספר חדרים כמפורט, החדרים יהיו כל מערך משרדים אחד יכלול לכל הפחות  .3

קומפלט לפי הפרוט שבהמשך ושיהיו מתאימים כל אחד, בין  מטבחון ושירותים צמודים, מזוודים

 לן שאינםים לקבושדרה היתר לעבודה משרדית )זאת בנוסף למשרדים ולשטחי ההתארגנות

ויקט, בתנאי שהם יהוו יחידות פורטים כאן(. משרדי הקבלן ימוקמו בסמיכות למשרד מנהל הפרמ

 פרדות לחלוטין.נדיות משר

( 15על הקבלן להכשיר בצמוד למבני הבקרה וניהול הפרויקט משטח חניה לחניית חמשה עשר ) .4

המפקח, והמתכננים. , הפרויקט , מנהליןזמהמכלי רכב לפחות, כולל תאורה חיצונית, לשימוש נציגי 

 פלטים הקבלןסה והאעבור ביצוע החני הפרויקט ולמפקח.על הקבלן לסמן בברור את החניות למנהל 

הקמת אתר ההתארגנות הינה על חשבון הקבלן והיא מגולמת יובהר כי כל , מחיר לא יקבל תוספת

 שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים

מסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מחודש ת הצמודות יוקמו ויחניוהמבנים הנ"ל וה .5

 קלנדארי, ממועד ממתן צו התחלת העבודה.

יחובר למערכת  הםפקס', אינטרנט, מים ואספקת חשמל, מיזוג אויר, טלפון, ם יקבלו ימבנה כל .6

 ביוב וניקוז עירונית.

התאם לתקינה העדכנית, מיקום אש במחומרים העומדים בתקנים בטיחות המבנים יהיו בנויים  .7

תם! נם הזמוסוג החומרים יהיו טעונים אישור מראש של יועץ בטיחות ומנהל הפרויקט טרהמבנים 

 המבנים שימסרו למנהל הפרויקט יכללו:

ר הפרויקט והמפקח כל מבנה יכלול חד נטו לכל חדר עבור מנהל "רמ 15חדרים בשטח של  2

 .שירותים ומטבחון

מ"ר כולל חדר  30ד, חדר הישיבות יהיה בשטח נטו של כחדר ישיבות נפרשמש מבנה אחד שי

 שירותים ומטבחון צמודים.  

לשימושם  ת(ה, כיור, חלון )עם רשעל ומאוורר שיכלול אסלון, חדר שירותים ננחל מטבכל מבנה יכלו

 הבלעדי של בעל החדר ואורחיו.

 ם ודלתות עם נעילה אמינה.ריסיות )אטומים בעת נעילה( בתוספת תכל חדר יכלול חלונ

 על דלתות  המשרדים יקבעו שלטים המתארים את יעוד החדרים.

ן יוכנס בידוד תרמי בי ל מבנה יבילבציפוי דקורטיבי אחר. במקרה ש יצופהכל חדר יטויח ויצבע או 

או יחופו בשטיחי  20/20ת טרצו קירות ובתקרה כולל קירות פנימיים. החדרים ירוצפו במרצפוה

C.V.P .או פרקט בהתאם להחלטת ניהול הפרויקט 

 כ"ס לפחות. 2ק של פר בהסבכל חדר יהיה מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חד

, חדש, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונוד יבות יהיה ריהוט וציובכל מבנה כולל חדרי יש

 ן היתר: ל ביעל ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלו אשר יירכש

 400/120ס"מ כולל מגירות. בחדר ישיבות ימוקם שולחן בגודל  180/70שולחנות משרדיים במידות  2

 " וחיבור מחשב.50או מסך טלוויזיה חכמה בגודל מינימלי של /ומקרן כולל 

 אנשים. 12 –ות ל ישיב חןשול

 כיסאות מנהלים.כסאות לשימושים המשרדיים ושני  20

 ם.י נעילה לשמירת תיקיאמצעארונות פח עם  2
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 מידותלוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית תכניות וכן לוח מחיק מגנטי ב

220/110. 

סיכות, מחורר, מספריים, פתקיות  עםה, מחשבון כיס, שדכן ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מיד

ות, קלסרים, תיקי קרטון, פרונים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עטבדביקות, מתקן לעטים, א

 וחוצצים בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.ניילוניות 

 טלפון קבוע בכל חדר.

 A4ו   A3ל רק ומדפסת קבועה בגודצילום צבעונית משולבת פקס, סוה של מכונת נוהתק אספקה

דר ס, סורק ומדפסת בכל מבנה כולל חלמשרד מנהל הפרויקט, וכן מכונת צילום משולבת פק

 ישיבות.ה

במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על הקבלן לספק למנהל הפרויקט 

 חיבור אלחוטי למערכת המחשב והטלפונים. ד וכןולמפקח טלפון ניי

ושם הבלעדי של משתמשי החדרים. כל מחשבים ניידים כולל ציוד היקפי לשימ 3קבלן לספק ה על

לכל עמדת מחשב יהיה קו גישה לספק  ך שרת אחד.רים דרהמחשבים והמדפסות יהיו מחוב

ק שירותי ספו טלפון וקבור למגה לפחות + חי 100אינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של 

 ת ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.רואינטרנט. שי

 

 

 מפרט מחשב נייד 

 

 Legion Y740-17IRHg 81UJ007EIV מחשב 

 או שווה ערך –

 FHD (1920 x 1080) InfinityEdge Anti-Glare "17.3 תצוגה

Non-touch IPS 100% sRGB 400-Nits display 

9880H 8 Core Processor, -™ i9Core ®Intel מעבד

16M Cache, 2.30 GHz up to 4.80 GHz 

 32GB DDR4 2666 זיכרון

+ 7200 דיסק קשיח SSD 
 

 with 4GB GDDR5 0Force RTX 208NVIDIA Ge כרטיס גרפי

 Wi-Fi, BT תקשורת

 x COMBO audio jack 1 יציאות

 Windows 10 64bit מערכת הפעלה

 

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

 

 מפרט הרכיב/תוכנה

 או שווה ערך Windows10 pro מערכת הפעלה
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 וה ערךאו שו N0D32 אנטי וירוס

 שווה ערךאו  Pc Anywhere שליטה

 ערך או שווה Msproject פרויקטים  ניהול

  Microsoft office 2017 ניהול משרד

בינארית עבודות עפר או שווה  ות עפר יב כמוחישו

 ערך

 2020רסת ג 2020אוטוקד 

Revit 2019 2019רסת ג 

Nitro Pro 10  

 

ל נקודות דה הסדירה של המשרדים, שתכלוהקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבו

ספק שיאפשרו שימוש מנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהאור ומ

 ארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.המתקן כולו יחובר לה .ויעילנאות 

חזוקה וניקיון שוטפים ויומיומיים של המשרדים על כל הוצאות אספקה, התקנה, הפעלה, ת .8

ת תשלום ההוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, לרבו קני החשמל,מרכיביהם וציודם לרבות כל מת

יוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י חלות על הקבלן.   הצ -המים ר צריכת החשמל, תקשורת ותשלום עבו

. ר למדפסות, סבון, נייר טואלט ציוד משרדי וכיוצא בזההקבלן באופן שוטף ויומיומי, כדוגמת ניי

י של המבנה, חדריו, השירותים, הכיורים, החניה וכל יומ-םהשוטף, היוהקבלן יהיה אחראי לניקיון 

 ור למבנה ולסביבתו. הקש

הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר כפי  נזק אחר, אחריות גניבה/פריצה/שבירה או רה שלבמק .9

 ה מבני שדה.שמופיע בסעיף ז

 

 מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים

חסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים תר, מר בתחום האלן יבנה על חשבונו, במקום אחהקב .1

רגל ולרכב, לכל  ר גישה חופשית להולכישן לאפביצוע העבודות. על הקבל ומכשירים אחרים, לצורך

 שרדים הנ"ל.אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמ

 יש להקים בתחום האתר:מחסנים ושירותים מינימאליים של הקבלן ש .2

 לט בפני רטיבות.ן בהחמוג -צמנט מחסן ל 2.1

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. 2.2

ובדים ישירות עבור חסנים לקבלני משנה העמרבות חזקה ושמירה על חומרים למחסנים לא 2.3

 חברת מזמין.

 גיינה.ים קרים/חמים, כיור רחצה וציוד החדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מי 2.4

רותים כימיים ניידים שיותקנו יף לש, זאת בנוסבדים עם חיבור לביוב העירונישירותים לעו 2.5

 ה.יה והעיריבהסבי תאום ואישור גורמי איכותבמספר מקומות באתר לפי ה

 .ם חיבור לביוב העירונימקלחון ע 2.6

האתר את המבנים הארעיים שהקים בכללותם,  במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום .3

מל, טלפון וכו',כך שיתאימו במקומם ז, חשביוב, ניקורם למערכות העירוניות, מים, לרבות חיבו
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היחידה השונים  דות אלו כלולה במחיריוור עבמנהל הפרויקט. התמורה עבהחדש בהתאם להוראת 

 שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

, את  מבני צוות דה לפי החוזה, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונועם השלמת ביצוע העבו .4

ואת כך( ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים רשה לקט )באם יוניהול הפרוי

בנה. הקבלן יחזיר את מצב השטח בדים ויסלקם ממקום המוכל לעהמבנה שהוכן כחדר או

 מנהל הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן. לקדמותו. כל הציוד שנרכש או סופק עבור

 ישיבות תיאום 22.00

תיאום ות הלהשתתף בכל ישיב חובה הקבלןמטעם וקבלני המשנה הביצוע  ינדסומה פרויקטניהול העל 

 .וזאת לאורך כל תקופת הביצוע ניהול הפרויקטע ע"י בת שיקבמועד ובתדירו

 

 תעודת אחריות .3200

או יבואנים, עבור כל אותם זמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים למסור למ על הקבלן

תה דרישה כזו יכן אם הייימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, ויהם קומרים שלגבהח

 ין לגביהם חובה כזו על פי דין.סמכי החוזה, למרות שאמאחד מב

)ולא ממועד אספקת  ת הפרויקט למזמין או מי מטעמומסירתוקף תעודות האחריות יהיה ממועד 

 מתקן.ספר היהיו חלק ממרים/ציוד(. תעודות האחריות החו

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" .4200

נדרש. עצם חתימתו של על הקבלן לספק אותו כ הספק,ם מסחרי או שם היצרן או ן שאם צוי .א

לפני מילוי המכרז,  נדרש והוכחה שבדק,הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כ

 .מות הנדרשתן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכאת מחירי היצר

 יב,הט הסוג, כגון: האיכות, דה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישותבמי .ב

מפרטי יצרנים ותעודות מכון  מחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות,האופי וה הצורה, בחר,מה

המהנדס . ניהול הפרויקטו ו/או היועץ הרלוונטי ו/א האדריכל המהנדס ו/או אישורהתקנים ל

 באם החומר, יםדיהבלע יםהקובע ויהי ניהול הפרויקטהיועץ הרלוונטי ו/או ו/או  האדריכלו ו/א

 לנדרש במפרטים ובתכניות.ות ואיכד הינם שווי ערך וו הציהמוצר א

 מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות, חתימתו של הקבלן, כי יןלמען הסר ספק יצו .ג

מפרט. התכניות ו/או כתב שות ההקבלן מדריתב הכמויות. כל הסתייגות של ובכ במפרטים,

א תתקבל ל חומר הספציפי וכד',ההשגת אפשרויות  אופן הביצוע, לגבי סוג החומר ו/או הכמויות,

 לאחר מכן.

תכניות ו/או תקנים ומסמכים אחרים במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין ה .ד

 ע"פ קביעת האדריכלחיר, ות ו/או המה והמחמירה יותר מבחינת האיכתקבע הדרישה הגבוה

 .רויקטניהול הפו/או היועץ הרלוונטי ו/או 

שיקול הדעת הבלעדי , ניהול הפרויקטו/או ו/או היועץ הרלוונטי  דריכלידי האמובהר כי ב .ה

ל חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כ / ליישום דרישות המסמכים במכרז

 י.הנמקה כלשהללא מתן  הדרישות או חלקן,
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חומר רצה בהחלפת חומר מסוים בי ,ניהול הפרויקטו/או היועץ הרלוונטי ו/או  ם האדריכלבא .ו

לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר חר, יהיה הקבלן חייב א

 סתייגויות.וזאת ללא ה המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, היסוד

מעבדה מוסמכת תגרום  / ניהול הפרויקטת אישור בלה אומר שלא קיכל סטייה בטיב הח .ז

קבלן לא תהיה תביעה תר על חשבון הקבלן ולאול מהעבודה ולסילוק החומר הפסלהפסקת ה

 בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 

 פתחים ומעבריםתיאומי  .5200

הקשורים  כניותת האלקטרומ(, מעברים וכד' של כל המערכואומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתםית

 י הקבלן ללא תוספת מחיר.יעשו ע"ועבודות ההנדסה האזרחית לביצוע השלד 

ינו בתכניות, בין אם המזמין הורה כד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוו עברים, פתחים, חריציםמכל ה

, טוניםחידה של הבונות, יהיו כלולים במחירי הילבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות הש

ו/או שרוולים  עבריםמלעיל. כמו כן, פתחים,  לרבות תיאום כמפורט לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד

  הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.שניתנה 

 

 בדיקות מעבדה .6200

למסירת או /תיו ויצוע עבודושורים בקשר לבעבדה והנפקת איהקבלן ישא בעלות בדיקת מ ככלל,

  70לפי סעיף  קבלן,למגיע מניכויים מכל חשבון הרע העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גו

 ריה. חוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מול

 

 כותרות .7200

להזדקק להן בפירוש ואין ריאה בלבד סמכי החוזה נועדו לנוחיות הקהכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מ

 תוכן המסמכים.

  

 יחיד ורבים .8200

 ר בלשון רבים ולהיפך.בלשון יחיד יראה כאמו זה זהכל האמור במסמכי מכרז/חו

 

 

         ___________________ 

  הקבלןחותמת וחתימת 
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 : נספח ניהול איכות 1נספח 

 

 ניהול איכות

ם והתיעוד של הפרויקט בהתאמה לדרישות מסמכייש את כל ההקבלן ינהל, ישמור, יתעד ויג .1

 .בל מהמזמיןקם" שיודרישות "ניהול השרטוטי "ניהול המסמכים"

ן שיטות ין )ויגיש לאישור המזמין( "מסמכי ניהול ובקרה לפרויקט" הכוללות תכנוהקבלן יכ .2

  .העבודה דרשות לניהול ובקרה עצמית שלעבודה ותהליכים לאפיון ותאור כל הפעולות הנ

 "ת איכות ראשוניות נדרשותימים מקבלת צו התחלת עבודה  דו"ח "פעולו 14יגיש תוך  הקבלן .3

 (Initial Quality Activities Report)  60ובו יתוארו הפעולות הדחופות והקריטיות שיש לבצען תוך 

 הימים הראשונים ממועד קבלת צו התחלת העבודה.

 ת "תכנית ניהול הפרויקט"ודה אהתחלת העב ימים מקבלת צו 28ן יגיש תוך הקבל .4

 Project Management Plan)-(PMP   ת:שתפרט לכל הפחות א 

a. קבלן לפרויקטהתרשים הארגוני של ה 

b. תעודות והרישיונות(רשימת אנשי המפתח )כולל קורות החיים ופירוט הניסיון וה 

c. תקציר תכנית האיכות הכוללת 

d. דותר תכנית בקרת האיכות על העבותקצי 

e.  הדיווחים, ניהול מסמכים ותצורה תכניתתקציר 

f.  הותיוהגתקציר תכנית הבטיחות 

g. מרים הנדרשים לעבודהושות לאספקת הציוד והחים לרכתכנית ולוח זמני 

h. תכנית הבסיס - לוח הזמנים המפורט 

i. ללוח התשלומים מהמזמין המתוכנן לקבלה ע"י הקבלן בהתאמה  תכנית לתזרים

 מתוכנניםהזמנים ותכנית העבודה ה

j. נוספים כפי שיסוכם בין המזמין והקבלן ושאיםנ 

מעקב שבועית עם  שאים(  קבועים לישיבתוספו נלפי הצורך יתוו -עיקרייםרשימת נושאים ) .5

 המזמין:

a. הותידו"ח וסטטוס הבטיחות והג 

b.  הביצוע מול תכנית העבודה ולוח הזמנים הבסיסייםמעקב התקדמות 

c. םהשבועות הבאי  4 –ת עבודה ל תכני 

d. ח האדם והציוד הנדרשים לשבוע הקרובוכודה ותכנית עב 

e. ית העבודהנם מתכנת לתיקון סטיות ופיגוריתכנית פעולה מתק 

f. (  שינויי תכנון יזומים ע"י המזמין, צורך לכאורה בשינויים עקב ממצאים שינויים

 מהלך הביצוע, אי התאמות וכו'( ב

g. קטרשים לפרויושא הזמנת והגעת החומרים הנדמצב )סטטוס( הרכש בנ 

h. ו/או תכניות נוספותב )סטטוס( התכנון במידה ונדרשות השלמות ו/או עדכונים מצ 

i. פול בממשקיםיים וטממשק 

j. ת איכותדו"ח בקר 
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k. נושאים נוספים לפי הצורך 

 קדמות חדשי, אשר יכלול:הקבלן יגיש מדי חודש בחדשו דו"ח הת .6

a.  ר לומים מהאתתכולת הביצוע עד כה, כולל צידו"ח / סטטוס הביצוע ותאור 

b. ילות מתוכננת לחודש הקרובפע 

c. ניםנושאים קריטיים והגדרת סיכו 

d. תוצריםדרישות החוזה למסירת  ם לפידו"ח על מסירת תוצרי 

(CDRL - Contract Deliverables Requirements List) 

e. הות חדשייות וגדו"ח בטיח 

f.  דו"ח חדשי בנושאי איכות סביבה 

g. סטטוס לוח זמנים ומשאבים דו"ח 

h. ל בממשקים/קהילה/תושביםוטיפו"ח ממשקים דו 

i. תכנית האספקה  מנות,ב תהליך הרכש )סטטוס ההזמרים ומצודו"ח סטטוס אישור הח

 לאתר(

j. טטוס החשבונות, התשלומים ותזרים המזומנים הפרויקטליס 

k. וע באבני ף אחוזי הביצוקיבדו"ח ובהצגה גרפית טבלאית, ש -ים  דו"ח חקר הביצוע

פועל מול ביצוע בתכנית העבודה הבסיסית( צוע בפרויקט )ביהדרך העיקריות של ה

 ותכספי באבני הדרך השונואחוזי ניצול 

l. יותביצוע בפרקי כתב הכמו אחוזי 

m. )דו"ח חריגים )במידה ואושרו 

n. לן/ התייחסות המזמין(חריגים משמעותיים בתהליך )תביעות קב 

o. נושאים חוזיים/ניהוליים 

p. אי התאמות שנסגרו, אי קות, הקבלן )בדיעל פעולות הבקרה העצמית של  דיווח

 התאמות פתוחות, תכנית מתקנת(

q. הבטחת איכות על המזמין )מדידות בקרה לכות שווח על פעילות הבטחת האידי ,

 מרים ועבודה, בקרות שונות(ובדיקות ח

r. ותכתובות יוצאות ונכנסות לתקופת הדו"ח סיכומי ישיבות 

s. גון קבלה ושליחה של ים, כמרים עיקרינושאי תכתובת וקבלת/העברת חוטבלת מעקב ל

 .ת, תכניות, חשבונות וכו'מסמכים משמעותיים, תכתובת משמעותי

t. י עבודהניומ 

 תאמות בתכנוןתכניות/ אי ה .7

ממצאיו לגבי אי התאמות שמצא  יום מקבלת צו התחלת העבודה את רשימת 14הקבלן יגיש תוך 

 , תכנון, אחרים(בתכניות המכרז )מדידות

 ת הביצוערשימת תכניו .8

a. תאריך קבלה, מס'  ינהל רשימה של תכניות מאושרות לביצוע )שם ומס' תכנית,קבלן ה

 העדכון( יעיקר עדכון,

b.  רשימה של תכניות מבוטלות )שם ומס' תכנית, תאריך קבלה, מס' עדכון(הקבלן ינהל 

c. המאושרות לביצוע, מס' בלן ישמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות הק

 כוןתאריך העד ,ההגרס

d. מבוטלותקבלן ישמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות הה 



   

33 

 לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מבי מס' מכרז פו
 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

e.  חפירה /חציבהלתכנית סיכונים 

f.  החפירה/חציבהלביצוע תכנית בטיחות 

 (CAD MANAGEMENTניהול תצורת שרטוטים ) .9

נהל מביצוע שיגיש ל ותכניות לאחררט את הנחיות הכנת השרטוטים של מדידות הקבלן יפ

 לאלמנטים השונים, שם ל המרכיבים בתכנית, פירוט הצבעיםקרא כויפרט את מ הפרויקט

 .ןי הנחיות ונהלי המזמיפמה ולבהתא -ומספר השכבה וכו'

 ניהול ומעקב התקדמות העבודה .10

מעקב אחר התקדמות הת העבודה את תכנית ניהול יום מקבלת צו התחל 28הקבלן יגיש תוך 

את השיטות, התהליכים והמשאבים תארת (, המPMP - Progress Management Plan) הפרויקט

 קרה אחר התקדמות הפרויקטהדרושים, לצורך מעקב וב

 זמנים תלוחו .11

 במסמך זה 00.11יף האמור בסעלפי 

 ניהול ממשקים .12

ה יפרט את כל הממשקים המזוהים ואת כל הפעולות הקבלן יכין "תכנית ניהול ממשקים" וב

את כל הפעילות הנדרשת בין הממשקים כלול השונים וי ות עם, בין, אל, מ.. הממשקיםהנדרש

ויות הנדרשות בלן יפרט את כל הפעילקקט. השונים המשפיעים על הפרויהשונים ועם גורמים 

. בתכולת WBS - Work Breakdown Structure)בתכנית עבודה מפורטת לפי  מרכיבי העבודה )

למסירת תכניות, ת או תאום, לקבלילות משמעותית הנדרשת לצורך הפעילויות תיכלל כל פע

 ודה.', העשויה להשפיע על העבחומרים, אישורים, בדיקות, בירורים וכו

 ליחה של מסמכים, תכתובת, תכניות, חשבונות וכו'. בלת מעקב אחר קבלה ושט .13

הו, תוך קב ובה יפרט את תאריכי הקבלה או השליחה של חומר כלשהקבלן ינהל טבלת מע

ולח, שם המקבל מפורט, תאריך צפוי לקבלת תגובה, שם השא, תאריך, אור כללי של  הנושית

 קבלת  התגובה. ותאריך

ה עלולה להשפיע לרעה על התקדמות הפרויקט, עליו חשוב כי אי קבלת תגוביקבלן במקרה וה

 מטעם המזמין. יהול הפרויקטנלהודיע על כך בכתב ל

 קבלן תכנית ניהול איכות של ה  .14

צמית כדי לוודא שכל הטובין והשירותים שיתקבלו כות עי לבקרת איכללי: הקבלן יהיה אחרא

 ת הנדרשות.ורמות, התקנים והתקנונבכל העומדים בדרישות החוזה ו ויותקנו

               מין תכנית ניהול איכותיום מקבלת צו התחלת העבודה לאישור המז 28הקבלן יגיש תוך 

(QMP - Quality Management Plan) ול שלו לביצוע בדיקות ופעילות הניה את פעולות ובה יפרט

קט, כולל ויות, בכל שלבי הפרוילהפעי בטחת יישום איכותי של כלמעקב ובקרת איכות עד לה

המוצרים, שינוע ואספקת  בקרה אחר פעולות הרכש, ייצור, אריזה, הגנה ושמירה על איכות

, ההגנה על פריקהם, שיטות הובקרה אחר שיטות קבלת החומריהחומרים, כולל פירוט ומעקב 

חומרים,  לנוע שושיטות בדיקה, אחסון ושיהמוצרים לשמירה על שלמותם ותקינותם, נהלי 

ויקט טות, אופן ומהלך הביצוע, ובקרה על כל הפעולות הניהוליות הכרוכות בפרבקרה אחר שי

הציוד ח האדם ווות, אופן ביצוען, כהתכנית תתאר את הבדיק  והנדרשות במסמכי החוזה.

פתיחת אי התאמות, ביצוע בקרת האיכות, לאישור התאמות, זיהוי אי התאמות, שים להנדר

התכנית תפרט את  סגירת אי התאמות ודיווחים. אמות, בדיקות חוזרות,תבאי הטיפול 
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טיחו ליות הדרושות כדי למסד ולשמר שיטות לבקרת איכות שיבהתהליכים והפעולות הניהו

ת חומרים לקויים באתר. התכנית תמסד שיטות להכנסלא יגרמו  שתקלות או סטיות בייצור

יכות לזיהוי מוקדם ותמסד שיטות ובקרת א ,קוייםלמניעת שימוש בחומרים ל לבקרת איכות

ות מעקב ובדיקה לזיהוי תקלות בציוד למניעת סטיות או תקלות בביצוע. התכנית תכלול פעיל

ויים בחומרים, בציוד, בשיטות ים לקזוהו מרכיבכמו כן, לאחר ש ביצוע לקוי. וכו', כדי למנוע

באופן  ת האיכות והקבלן יפעלר"י בקגמרים, תיפתח אי התאמה עהעבודה ו/או בתוצרים המו

 מהיר לתיקון הליקוי ולסגירת אי ההתאמה.

  ISO9000-1-2:2008 –ב כלול, לכל הפחות, את הפעילויות המפורטות  תכנית ניהול האיכות ת

תכנית ניהול האיכות תקבע מדריך לתכנית איכות.  ISO10005 - איכות וב סטנדרטים לניהול

 .עמידה בכל דרישות החוזהות כדי לוודא התאמה וכת האיעדים ומטרות מדידים לבקרי

 תוצרים רשימת זיהוי ומעקב אחר דרישות החוזה למסירת .15

(CDRL - Contract Deliverables Requirements List)   

לאישור המזמין  ויעביר בדו"ח החודשי את הדיווחים. , CDRL -יווח ל הקבלן יכין פורמט ד

ין )מסמכים, דוחות, חשבונות, הנדרשים להעברה למזמ םתוצריווח יכלול את רשימת כל ההדי

וע, מדידות, תכניות לאחר ביצוע, תוצאות של הודעה על גמר של אבני דרך ממרכיבי הביצ

כשבכל שורה עם פרוט המרכיב ירשמו וזה, ל מסמכי החעל פי המפורט בכ יכות, וכו'(בדיקות א

דמות, ירה בפועל, אחוז ההתקסיך המועד המתוכנן למסירה, תארבעמודות המתאימות המ

 הערות וכו'.

 מבנה ארגוני של ניהול האיכות .16

בודה איכותיים ות לניהול, להטמעת נהלי ושיטות עבודה להשגת תוצרי עהקבלן ימנה מנהל איכ

 ל בבעיות איכות.טיפו ובקרה אחר ולזיהוי, מעקב

ץ וליישם שיטות ילהמל הניע תהליכי בקרת איכות,מנהל האיכות יהיה בעל סמכות ויכולת ל

נהל את המעקב איכותיות, להציע פתרונות ולעקוב ולוודא יישומן, לפתוח אי התאמות ול עבודה

 מות. י ההתאמות עד לסגירת אי ההתאוהבקרה אחר הפעולות המתקנות לטיפול בא

דה ון ביצוע איכותי של העבוות יוודא ששיקולי לוחות זמנים ועלות, לא יבואו על חשבהאיכ מנהל

לאיכות. על כן על הקבלן להבטיח שמנהל האיכות יהיה  המחויבותחצי ביצוע לא יטו את לוש

 דון ע"י הנהלת החברה הקבלנית.מגובה בנ

 ואחסוןטיפול  .17

של הליכי בקרת והבטחת האיכות  נהליםין ויישם  אמצעות צוות ניהול האיכות יכהקבלן ב

ל איכותם וצרים על מנת לשמור עמיחת האחסון, שימור, אריזה ושלשיספקו הוראות לטיפול, 

 ולמנוע נזקים, אובדן, שחיקה או החלפה של המוצרים.

 טחת איכותתיעוד הב .18

שורי הבקרות, אית, הבדיקות, המבחנים, הליכי הקבלן ינהל  מערכת תיעוד לתוצאות הביקורו

שלכה בדרישות )כולל תיעוד הה ההליכים ואנשי הצוות, חומרים או מרכיבים שאינם עומדים

חרות. התיעוד יישמר באופן זמין ונגיש על ידי הקבלן, על מנת לספק להם( ודרישות איכות אש

ל ביצועי עבודת הניטור ושל ה לאיכות ולאחריות לה. במיוחד יצוינו מסמכי תיעוד שראי

עולות שננקטו שיציינו את מידת הקבלה של העבודות או המוצרים ואת הפ בחניםבדיקות והמה

 תאימות. -רן חוסלצורך תיקו

 יהמסמכי הבני .19
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ניהול וחות שימושו של מסמכי הבנייה המלאים, כולל גרסה דיגיטלית, יהיו זמינים בכל עת לנ

 . במשרדו של הקבלן באתר הפרויקט

 יםמזוהמים, אדמות חומרים מסוכנים ו/או נוזל .20

קוח ירה ופהליכים לצורך ניטור, בק QMP-הקבלן באמצעות יועץ איכות סביבה מטעמו ישלב  ב

יבה מחומרים מסוכנים ו/או נוזלים מזהמים ולטיפול בסביבה במקרה של למניעת זיהום הסב

ת צוות בקר .םהרלוונטייהתקנות רועי זיהום. תהליכים אלו יעמדו בדרישות כל החוקים ואי

ודות ההתקנה יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של כל עב ניהולהאיכות ב

לים מזוהמים ופעולות הדרושות לצורך סילוקם של כנים ואדמות ו/או נוזוים מסמבחינת חומר

 ם כראוי. אלו, טיפול בהם והשלכת

 ( RMP - Risk Management Planתכנית ניהול סיכונים ) .21

, שתתאר את השיטה וההליכים אשר RMPיטפל בהכנת  מטעמוץ סיכונים הקבלן באמצעות יוע

כימות, ניטור, בקרה והקלה של  לצורך זיהוי, סיווג, ההעבודאת הקבלן לאורך כל שלבי ישמשו 

בעת מילוי כל אחת מהדרישות של החוזה, כולל, סיכונים פוטנציאלים משמעותיים העולים 

צועים, הבטיחות, העמידות, האמינות, , הביות, התפקודמוגבל ללוחות הזמנים, העלוי אולם לא

 חזוקה של העבודות.הזמינות ויכולת הת

 ת וגיהותובטיח ניהול .22

a.  יה גם אחראי לניהול ענייני הבטיחות והגיהות במלואם עבור האתר כולו וכן, יההקבלן יהיה

גיהות של  ות( לניהול היבטי הבטיחות והאחראי כקבלן ראשי )בתשלום לפי סעיף כתב הכמוי

ם לכל הנורמות ת קבלני ההמשך שיושתו תחת אחריותו לנושא זה. זאת בהתאעבודו

 ת. ומקומיוהתקנות ה

b. ה זו, הקבלן יעסיק יועצים מיוחדים ומורשים לנושאי בטיחות וגיהות על מנת להשיג מטר

 ודות תשתית תחבורתית ולעבודות בנייה וגישור. בעב

c. קשורה בעבודות של הקבלן או ימה הילוי כל משים המיוחדים יוודאו כי בעת מהיועצ

יח  יצומצם לרמה אשר  תבט ובדיםכון לבריאות ולבטיחות העבעבודות קבלנים אחרים, הסי

 עמידה בדרישות של כל החוקים והתקנות. 

 ת בבנייה תכנית ניהול בטיחות וגיהו .23

(CHSMP - Construction Health and Safety Management Plan  ) 

ות יחות והגיהות מטעמו יהיה אחראי לתיאום כל מנהלי הבטיחי הבטמצעות יועצהקבלן בא

תכלול לכל  CHSMP-. ההפרויקט ניהולוידווח ישירות ל חרים,האחרים של הקבלנים הא

ותפקידם, כללי הבטיחות והגיהות באתר, זיהוי הפחות: רשימת אנשי מפתח בתחום הבטיחות 

סיכונים, הליכי התקשרות הנוגעים את ה דים להפחיתוהליכי בטיחות וגיהות המיוע סיכונים

 ות. לנושאי הבטיחות והגיה

 ארגון והשמה 23.1

 תונה בידי קציני הבטיחות. תיאור של האחריות הנ קתספ CHSMP-ה 23.1.1

וסמכו כראוי והינם מנוסים תאשר כי מנהלי הבטיחות המוצעים ה CHSMP-ה 23.1.2

ן בתקנים וכ CHSMP-ת העמידה בדרישות הדיים על מנת לפקח ולנטר א

מבלי להיות מחייבים; כמו כן, כל מנהל בטיחות צריך במיוחד )אולם  תקנותו

בהתאם לתכנית שתוגש, מעת  CHSMP-יקות של יישום הדבצע במוגבל לכך( ל
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הבטיחות יקפיד על תיעוד יומי, לצורך אישורו. מנהל  ניהול הפרויקטלעת, ל

 כל עתיות זמין ברועים שונים. התיעוד צריך להבצורת יומן, המתעד אי

 לפי דרישתו.  ניהול הפרויקטלבדיקתו של 

 תאכיפת הבטיחו 23.2

ומנוסים במשרה מלאה, וזרי בטיחות מוסמכים עחות והקבלן יעסיק קציני בטי 23.2.1

יה מספקת על מנת אשר מספרם יהיה מספיק לביצוע תפקידם וסמכותם תה

דם באתר חובה שיהיה, בכל רגע נתון, אלאכוף את כל ענייני הבטיחות באתר. 

 מאידך. לפעולות הננקטות במסגרת הניהול מחד והבטיחות והגיהות חראי הא

נאים בכל חוזי הספקים על וישלב ת CHSMP-קים מהתים עוהקבלן יספק לספק 23.2.2

דרש כי כל הספקים ימנו בעבודתם; נ CHSMP-מנת להבטיח עמידה בתנאי ה

פת משך כל תקול םהרלוונטייכל אזורי הבניה נציג בטיחות אשר יהיה זמין ב

יש לוודא כי בודה של אותו ספק, בתיאום עם קצין הבטיחות של הקבלן. הע

 CHSMP-ת לעמוד בדרישות ההספקים מודעים לדרישו של כלאנשי הצוות 

 קבוע ותדיר. ובתקנות החוקיות וכי הדבר מוזכר להם באופן 

ות וגיהות : דו"חות ביניים בנושאי בטיחדו"חות בטיחות - הליכי דיווח והתקשרות 23.3

מסכם את התוצאות של ידי הקבלן על בסיס שבועי ודיווח בטיחות וגיהות ה ו עלייערכ

 התקדמות החודשי. יים אלו יוגש בדו"ח הנות בידו"ח

פן מיידי בנוגע לכל אירוע באו ניהול הפרויקטהודעות על אירועים: יש ליידע את  23.4

וות הבנייה, או צ הצוות שלו הקבלן, אנשי מעורביםלו, בו  המתרחש, בין שבאתר ומחוצה

ודעות היקט. במישרין או בעקיפין בפרואו אנשים השייכים לקבלני המשנה המעורבים 

שעות  24ולית, עם תחילת האירוע, אולם תמיד יסופקו גם בכתב בתוך אלו יסופקו מיל

 ככל האפשר. חשות האירוע, כאשר ההודעה הכתובה תכלול פרטים רבים מהתר

יבצע ביקורות פנימיות על מנת להבטיח סקירה יחות : מנהל הבטביקורות פנימיות 23.5

; הקבלן CHSMP-מכוסים במסגרת ההזיים התוכניות והתהליכים המרכשגרתית של 

 עותק של לו"ז הביקורות הפנימיות.  ניהול הפרויקטיספק ל

נת להבטיח שיפור קבוע ורים רציפים: הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על משיפ 23.6

 .CHSMP-של ה

 בתיל סביניהו .24

קום לצורך ניטור ובקרת כללי: הקבלן יוודא כי סגל הניהול הסביבתי נמצא במ 24.1

 וע העבודות. הסביבתיות במהלך ביצ תהשלכוה

   (EMP - Environmental Management Plan) תכנית ניהול סביבתית 24.2

יכים ישומה ויקפיד לתעד את כל ההלהקבלן יכין תכנית ניהול סביבתית, יקפיד על י 24.3

תחולק  EMP-המבוצעים במהלך קיום העבודות לאורך תקופת החוזה.  התיים הסביב

גון והשמה, הליכי דיווח ותנאי ניהול ים: הליכי הניהול, ארקעה חללכל הפחות לארב

 סביבתי.

 ם להסמכה שליחיים )קו"ח( ופרטי מידע אחרים הרלוונטיהקבלן יעביר את קורות ה 24.4

המוצע והיכולות שלו/שלה לבצע את EO – Environmental Officer) קצין הסביבה )



   

37 

 לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מבי מס' מכרז פו
 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

ו לאישור EMP-יחד עם ה ויסופק . קורות החייםרת התפקידהחובות המופקדות במסג

 ויקט.יהיה נתון לאישורו של ניהול הפר EO-של ניהול הפרויקט. המינוי של ה

לו וכן והספקים/ קבלני המשנה ש : הקבלן יוודא כי ארגונוEMP-שלבי ההטמעה של ה 24.5

 . EMP-ו וישמרו על תנאי היטמיעיבססו, 

 ארגון והשמה 24.6

 

 .סביבהאור של מחויבויות קצין התספק תי EMP-ה 24.6.1

היה מוסמך ומנוסה בהתאם לצורך פיקוח וניטור קצין הסביבה המוצע י 24.6.2

ן ידאג במיוחד, אולם מבלי להיות מוגבל לכך וכ EMP-העמידה בדרישות ה

נפרסת אשר תוגש, נית הבהתאם לתכ EMP-יצוע ביקורות של יישום הבלבד, לב

 ו. מעת לעת, לניהול הפרויקט לצורך אישור

 תהליכי דיווח והתקשרו 24.7

סיס הסביבתי הראשוני יכיל את נתוני הבסיס הסביבתיים ות סביבתיים: דו"ח הבחדו"

דו"חות . EMP-על ה ניהול הפרויקטמים לאחר קבלת אישור מטעם י 28ויוגש בתוך 

לן על בסיס שבועי. ביקורות פנימיות יתבססו על י הקבוצעו על ידהביניים הסביבתיים יב

באופן  ניהול הפרויקט אירועים )יש ליידע את אודותת המתוכננות ועל הודעות התוכניו

 (. ניהול הפרויקטירת האירוע, יוגש למיידי בכל אירוע; דו"ח רשמי, אשר יוכן לאחר חק

 ועבודת הייצור דרישות החומרים .25

יקט יתוכננו, ייוצרו, יותקנו וייבדקו בהתאם לתקנים בפרו וד המשמשיםהחומרים והצי

 י הספציפי. המצוינים במפרט הטכנ םנוהגיים בתחום ובהתאם לילוונטהר

וד, ההתקנה והבדיקה, הקבלן יגיש את המסמכים המלווים את התכנון, החומרים, הצי 25.1

ם ים והנוהגיספציפי ועומדים בדרישות התקנואשר הינם בהתאם למפרט הטכני ה

 ימים המצוינים.היש

הבדיקה, ותקנה נון, החומרים, הציוד, הההקבלן יגיש את המסמכים המלווים את התכ 25.2

תאם למפרט הטכני הספציפי ועומדים בדרישות התקנים והנוהגים ואשר הינם בה

 מצוינים.הישימים ה

 של יצרן אחד עד למידה המרביתכל החומרים הדומים אחד לשני יהיו מייצורו  25.3

 יעודיים. ם המגיעים מיותר מקבלן אחד יעמדו בדרישות היישומים היחומריהאפשרית. 

תחזוקה תוך שימוש -תיקון וברי-, בריאת הקבלן יהיו זמינים שמשיםכל החומרים המ 25.4

 ב בעבודות תשתית.בציוד ובהליכים הזמינים על פי רו

החלופיים  את כל החומרים או פרטי הציוד ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לאישור  25.5

ותם למקור ובעלי ים, כאשר על הקבלן להראות כי הם לכל הפחות שווים באיכהמוצע

ריט ציוד, כאשר הדבר ייעשה טרם הרכישה של ושים לאותו חומר או פרים הדהמאפיינ

להחלפת חומרים או ציוד תלווה בניתוח תכנוני משווה  החומרים או הציוד. כל בקשה

 מפורט. 

במהלך היצור וההתקנה של העבודות יישלחו ימוש מיועדים לשכל הציוד והחומרים ה 25.6

ריטים. כל חיי השירות של אותם פ באורךן שימנע נזקים או ירידה ויאוחסנו באופ

ורוזיה( יוגנו בכיסויים החומרים והציוד המאוחסנים העשויים להיות נתונים לשיתוך )ק
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גובה מים מכיסוי ומורומרים או הציוד יאוחסנו תחת או ציפויים עמידים למים. הח

 הרצפה או הקרקע.

שהם הינם סגורים לרים כת, הכיסויים ואיטומים אחכל הציוד יאוחסן כאשר כל הכניסו 25.7

 נת למנוע הצטברות של לכלוך, לחות ומזיקים. על מ

לא נו באופן ברור וכזה המציין את תאריך התפוגה שלהם, וכל החומרים המתכלים יסומ 25.8

ומרים הכוללים דרישות טיפול או אחסון כל החתפוגה זה. יהיו בשימוש מעבר לתאריך 

 ן.רת היצאו יאוחסנו בהתאם לדרישומיוחדות יטופלו 

באופן ברור או יאוחסנו עם מלל המתאר באופן מספק את ההוראות  כל החומרים יסומנו 25.9

 ליהם, לצורך מניעת שימוש שגוי. בנוגע א

באזור המיועד  וחסנוככאלה ויא חו לשימוש יסומנו באופן ברורחומרים או ציוד שנד 25.10

 למטרה זו באופן מיוחד.

המידע  מחיקה המכילה את פרטי-ובלתיל פי תווית מקובעת היטב כל פריט יזוהה ע 25.11

 ינויים.הבאים: דגם היצרן ומק"ט הפריט, מספרו הסידורי של פריט, מצב ש

יחת יתן לקרוא אותה ישירות עם פתכל תווית, במידת האפשר, תמוקם באופן כזה שנ 25.12

 שהו.שה כללוח גי

 קההידווק כלשהם. הגישה לפריטי פני השטח החיצוניים של הציוד יהיו ללא פריטי היד 25.13

 לוחות גישה הניתנים לנעילה.הפנימיים תיעשה דרך 

ים במידה וקיימת סכנת הלם חשמלי, פציעה כיסויי מגן יסופקו לכל המרכיבים והמודול 25.14

יים יכילו תוויות אזהרה הכיסות נוספות. דים, טמפרטורות גבוהות וסכנובשל קצוות ח

 יכון המדובר.קבועות מתאימות המתארות את הס

ם במסגרת החוזה יהיו מייצורם של יצרנים יוד והחומרים המסופקיצים: התקינת מוצר 25.15

התקינה המעורבים באופן קבוע בתהליכי ייצור של  מוסמכים ומאושרים ע"י רשויות

 או חומרים מעין אלו. ציוד

יוד המסופקים יהיו מאיכות ראשונה במעלה. כל עבודות ם והצכל החומרי איכות: 25.16

הטובות ביותר. כל  יצור, הבנייה וההרכבהידה והיצור יעמדו בדרישות העבוהי

 ו זהים מכל בחינה. המרכיבים שהינם בעלי פונקציה/ פונקציות דומות יהי

מידת הנוגעים ל ד בדרישות כל התקנים הקיימיםעשן וחומרים דליקים: הקבלן יעמו 25.17

 הדליקות של החומרים ופליטת עשן. 

 ות וקבלהניהול אישורים, בדיק .26

תכנית אישור ובדיקה מקיפה על מנת עבודות יעמדו במסגרת הפיד שכללי: הקבלן יק 26.1

ן המאושר וקריטריון הביצועים הספציפי, וכן על דא תאימות ועמידה בדרישות התכנוולו

התחזוקה והבטיחות -כושר ינות,מינות, הזמדא עמידה בדרישות משתני האוומנת ל

 הדרושים. 

 (  VTA - Verification, Test and Acceptanceוקבלה) תכנית אישור, בדיקה 26.2

לאישורו של  ( מקיפה, אשר תועמדVTAהקבלן יכין תכנית אישור, בדיקה וקבלה )תכנית  26.3

תאר את ת VTA-תחילת העבודה. תכנית היום לאחר תאריך  84ניהול הפרויקט בתוך 

רישות המפרט ההליכים אשר ישמשו לווידוא עמידת העבודות והחומרים בדטות והשי

 יים האחרים הקובעים בתחום.ו בכל התקנים הרלוונטאפי ו/הטכני הספצי
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, וכן יטיל VTA-ו, במסגרת תכנית השל VTA-: הקבלן יקבע את ארגון הVTAארגון  26.4

מכים מתאימים ת מוסי אנשי צוושי הצוות של הארגון ויוודא כאחריות מתאימה לאנ

הנתונים  תסקיר תזמונן, ביצוען, ניתוחן,הינם זמינים לביצוע כל תכנוני הבדיקות, 

 ו של הארגון.ודיווח פועל

יים לאתר עבור כל אחת הליכי בדיקה: הקבלן יפתח את הליכי הבדיקה/ בחינה החיונ 26.5

 . VTA-מהפעילויות המתוארות בתכנית ה

בכל הנוגע  ניהול הפרויקטגשות: יש ליידע את שא והדרוכים בנוהודעות בדיקת האתר, ת 26.6

בדיקה ו/או הדגמה  ( יום לפני כל14עשר )-ארבעהמיקום של הבדיקות לפחות לזמנים ול

 קה או הדגמה. הזכות להיות עד לכל בדי ניהול הפרויקטוכן תינתן ל

פעולות ם המתארים את התוצאות של כל : הקבלן יספק דו"חות רשמייVTAדו"חות  26.7

הסעיפים הבאים -עמידה בדרישות התכן והביצועים. הדו"חות הרשומים בתתידוא הויו

ירוט שונות עשויים להיות מתאימים יותר בד, ודיווחים ברמות פלגים בהינם מייצ

ניהול כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של  לבדיקות ברמות מורכבות שונות,

 . ויקטהפר

 תרבדיקות באתר ומחוץ לא .27

ישורו של ת סוג המוצר: הקבלן יציג רשימה של בדיקות מאפיינות לאבדיקואישור ו 27.1

מפרט התכן ולפי התקנים והתקנות דיקות ייערכו בהתאם לבכל ה .ניהול הפרויקט

 הנדרשים. 

משנה: הקבלן יגיש תעודת עמידה בדרישות עבור כל -יבדיקות חומרים, ציוד ומרכב 27.2

הרסניות ובדיקות הרסניות -ות לאבדיק יקות באתר,ומרים והציוד. הקבלן יבצע בדהח

ר בטיח כי התכנון, היצוהמנת למתכנית בקרת האיכות על  במידת הצורך, זאת כחלק

 .ניהול הפרויקטואיכות העבודה עומדים בדרישות לצורך אישורו של 

ימים לפחות לפני  28של בהתראה  ניהול הפרויקטקות קבלת מפעל: הקבלן יודיע לבדי 27.3

את י קבלה במפעלים כלשהם. בהודעות מעין אלו, יתאר הקבלן מבחנ ביצועם של תחילת

 . VTA-וך התייחסות לתכנית התוצעו המבחן/ מבחנים אשר יב

 בדיקות באתר עצמו 27.3.1

ליך העבודה, ניהול הפרויקט בדיקות ביניים ובדיקות סופיות: לכל אורך תה 27.3.2

תם. התקנ יצורם ו/אוביניים של העבודות במקומות ייהיה רשאי, לבצע בדיקות 

כל הפריטים שדורשים לאחר אותן בדיקות ביניים, תוכן "רשימת תיקון" של 

ראי לאספקת מענה לנושאים הרשומים יקון. הקבלן  יהיה אחתה או השלמ

 ברשימת התיקון. 

הקבלן יודיע לניהול הפרויקט כאשר כל חלק מהעבודה  בדיקות טרם השלמה: 27.3.3

שר באופן רשמי כי הקבלן עה תאשלמה. ההודהיה מוכן לעבור בדיקות טרם הי

כל  קן אתבדיקות הטמעת התכנית ותיהשלים את כל בדיקות הביניים, 

 תקלות שנמצאו במהלכן. הכשלים, הפגמים וה

)להלן "מסירה"( יופק  בקרת אי התאמות: לקראת אישור השלמת שלב ביצוע 27.3.4

ממוחשבת. ההתאמות מתוך מערכת המידע ה ע"י צוות בקרת האיכות דו"ח אי

 יכלול לפחות את המידע הבא:דו"ח ה
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a. מסירתקיימות במערכת הקשורות למספר אי ההתאמות הפתוחות ה 

 האלמנט.

b. ארגון הקבלן, מתי ובאיזה אופן תיסגר אי ההתאמה.באחריות מי ב 

c. .מהי מהות אי ההתאמה 

d. הפתוחה. או להינזק מאי ההתאמה\אילו עבודות עלולות להתעכב ו 

e. התיקון/הטיפול בליקוי.שלמת תיות עד להמהן ההשלכות הבטיחו 

f.  צוע ישלב בהתאמות לא יאושר להשלמת שטח או אלמנט אחר בו התגלו אי

באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו את אישור צוות בקרת  לפני שדרך הטיפול

 איכות.

פני אישור שלב ה סופיות לאחר השלמת תיקון הליקויים שזוהו בתהליך לבדיקות מסיר 27.4

הייצור של החומרים את כל התיעוד  \במקום הרכש \בשטח יציג לקבלןביצוע: הקבלן 

הול הפרויקט את כל אי ההתאמות ויגיש לני סגירתלהוכחת תיקון הליקויים והנדרש 

 התיעוד המוכיח זאת.  

 מסירת העבודה למזמין .28

  .ירה לגורמים הרלוונטייםיודיע לניהול הפרויקט כי לדידו, העבודות מוכנות למסהקבלן  28.1

כדי לוודא  הודעה זו הינו  הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני, ענייןאי מקדים לתנ 28.2

ו בהצלחה, כולל ראיות לעמידה בדרישות ת הקבלן הושלמו ובוצעובאחרישכל הנושאים 

ראלים הרלוונטיים וכן תאימות ועמידה בכל כל התקנים, התקנות והחוקים היש

 המפרט הטכני הספציפי. הדרישות של

 סירהתיק מ 28.3

ת האיכות בודה/ המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת הפרויקט, להבטחום העעם סי

קיים כזה(, תיק/תיקים הכוללים את  לביצוע השלב הבא )אם חת השטולקבלן המקבל א

 מסמכי האיכות באופן הבא:

 ת האיכות(ה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת )מנהל בקרטפסי בקר 28.3.1

 הרלוונטי.

כולל טבלאות ריכוז של  –לכל הבדיקות שנעשו  מעבדהבדיקה של התעודות  28.3.2

 תומות ע"י המבא"ת.התעודות ח

 ע"י מודד מוסמך. קיים מפורטות וחתומות ת מצבמדידו 28.3.3

 אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט. 28.3.4

, לשינויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר, מוצרים שו"עאישורי מתכננים  28.3.5

 מיקום כלונס וכיו"ב.

 ( לפי נוהל הכנת תכניות עדות.AS MADEת עדות )תכניו 28.3.6

 ו'.כלדה וומרים לאתר כגון ברזל, פטבלאות וריכוזי אספקת ח 28.3.7

ספקת ציוד, חומרים ואלמנטים, כגון: ציודי חשמל, תאורה טבלאות וריכוזי א 28.3.8

 וכו'.

כלות, מסגרות  לפי מקצועות, כגון: פלדה, אדרי ShopDrawingsוכניות רשימת ת 28.3.9

 וכו'.

 יצוע השלב לשביעות רצונם.למת בתכננים להשהצהרת מ 28.3.10
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טעם מכות  מה ע"י המבא"ת ומנהל האיפרוגראמת הבדיקות המלאה חתו 28.3.11

 הקבלן.

לאשר  את תיק המסירה שהגיש הקבלן.  ניהול הפרויקטל המסירה על כחלק מנוה 28.4

בכתב לקבלן על  ויקטניהול הפרוימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע במידה 

 לקבלת התיק המתוקן מועד ויסוכם על הליקויים

המסירה המתוקן  ת תיקימים מקבל 28ופיים בתוך ניהול הפרויקט יזמן סיורי מסירה ס 28.5

 ם.והמושל

בלן תעודת גמר / במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא  המזמין לק 28.6

ות לעבור השלמים מבין העבודות אשר חייבים אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרט

 ספות. נו

 י אשרלקויות באופן מלא או חלקבמקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות  28.7

הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן הקבלן חייב לתקן, על 

 .הול הפרויקטנישנקבעו על ידי 

כל כי תוקנו  והגורמים השונים הול הפרויקטניהעבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור  28.8

שונים והוצאת תעודת יקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים ההל

 ע"י המזמין.  סופיתגמר 

 אחריות לתקלותתקופת ה .29

 רה. תקופת האחריות לתקלות תתחיל עם מתן תעודת  אישור המסי 29.1

יקות ימשיכו גם לאורך תקופת כל הדרישות של תכנית הבטחת השלמות הנוגעות לבד 29.2

  קלות.האחריות לת

 ים הקצובים בחוזה דו"חותבמועד ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לסקירתו והערכתו של  29.3

ביצוע של  העבודות ובקרת ליקויים בעבודות עצמן  על כל רת ליקויים באיזורי הקשל ב

ות התחזוקה ת יפרטו את פעולות תיקון הליקויים הנחוצות ואת פעולפרטיהן. הדוחו

 שות.הדרו על הבטיחותוהפעולות לשמירה 

יי וי ליקסיורי בדק וסיורי תיקונ יזמן את הגורמים הרלוונטיים ויבצע ניהול הפרויקט 29.4

 י החוזה.. בדק במועדים  על פ

 י החוזה. תקופת האחריות לתיקון ליקויים תמשיך כפי שנקבע על פי תנא 29.5

 תיקון תקלות וסיום החוזה .30

רך וידוא תיקונם של ש לצומחד-בדיקותאת הצעתו ל ניהול הפרויקטור הקבלן יגיש לאיש 30.1

 הגמר. הפגמים אשר צויינו עם הגשת תעודת 

מחדש לצורך וידוא תיקונם של -בדיקותאת הצעתו ל ל הפרויקטוניהר הקבלן יגיש לאישו 30.2

 אחריות לתקלות. כל הפגמים אשר עלו במהלך תקופת ה

דם לסיום ק-אחריות לתקלות מהווה דרישתהתיקון של הפגמים בסופה של תקופת ה 30.3

 חוזה.ה
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 קרה העצמית של הקבלן נספח עיקרי המטלות למערך הניהול והב   חלק א -2נספח 

 

א נאמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל בפרויקט, כללי אם ל -ות )ב"א( כרת איבק .1

ת איכות עצמית )להלן בקרת ימונו  ועל חשבונו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרמטעמו, במ

צע את ניהול ת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבת בקרכות(. מערכאי

האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר ותתעד את כל  מסגרת זו, מערכת בקרתביקט. האיכות בפרו

יהול האיכות המשנה, הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים לפרויקט. נ פעילויות הקבלן וקבלני

כות עצמית, מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, רת אית מערכת בקבפרויקט, באמצעו

ו לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, יניהן, שהעבודות שעלימקרה לאמצעות בדיקות ופעולות בב

ו את האיכות המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיג

ינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם. כות הת בקרת האיים במסמכי ההסכם. הפעלת מערכהמוגדר

 ות, במפרטהמפורטות בתוכני יכותאה שותכול דרי ישמשו רת האיכותמערכת בק לפעילות כבסיס

הקשור לבקרת  כל ההסכם. אתהמיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי  הטכני

 אופן שמועדיקט ובשל הפרוי םהזמני לוח במסגרת הקבלן יבצע האיכות כמפורט במסמך זה,

 העבודה שלבי את וביעכ אוהדיווח ל דיקות, התיעודהב ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות

 הפרויקט. של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא

  ליכל -הבטחת איכות )ה"א( .2

עות מערך דו. הבטחת האיכות תבוצע באמצהבטחת האיכות הינה באחריות  המזמין ותופעל על י

רה ית נפרדת, אשר תופעל למטהפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מקצועיהול נ

 ניהול הפרויקט. תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור ע"י המזמין, לצד מערך זו

בודה, תפקודה. עם מתן צו התחלת הע פעילות מערך בקרת האיכות,  על מנת לוודא את תקינות

 לן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות בפרויקט.ו לקבימסר

 יכות הפעילות של מערך בקרת האתחומי  .3

לול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה מערכת בקרת האיכות תכ

 כללים בהסכם:הנ

 תחום עבודות עפר וסלילה 3.1

 מבנים ובטוןתחום עבודות   3.2

 רתותקשול, מערכות תחום עבודות חשמ 3.3

 תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב 3.4

 ל בתחומים שלעיל.ללא נכסגרת עבודות ההסכם, אשר כל תחום נוסף במ 3.5

 לן.ידי הקב-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות  מיןלמז 3.6

 הגורמים המבצעים .4

ינה קשורה ת, שאונית עצמאיפעל ותבוצע באמצעות חברה חיצבקרת האיכות בפרויקט תנוהל, תו

יתקשר הקבלן   הם, עמבניומפרויקטים של סלילה ארגונית לקבלן, המתמחה בביצוע בקרת איכות ב

הפחות,  בביצוע  שנים, לכול 7הבקרה בפרויקט. החברה תהיה בעלת ניסיון מצטבר מוכח  של לצורך 

 .ות בפרויקטהקף כספי דומה לעבודות הכלולבקרת איכות בפרויקטים בעלי אופי  ו
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ע של המערך הקבלן העוסק בביצוכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד ממער

 פרויקט.ה

 

רשות דה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י  "מעבדה מוסמכת" על ידי הבדיקות המעב

מונה על התקינה במשרד המסחר הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י המ

פיו התקשר עם עם הגשת תכנית בקרת האיכות, יציג הקבלן את ההסכם שעל ביחד והתעשייה. 

ות על פי תכנית בקרת האיכות. בהסכם עם צוע כל הבדיקות הדרושיות לבמעבדה/מעבד

 ת.תר גם הזמנים המרביים לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודוהמעבדה/מעבדות יצוינו  בין הי

 ירגוניצוות בקרת האיכות ומבנה א .5

 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-תבקר תצוו

 :ידים והמרכיבים הבאיםקי התפקרת האיכות יכלול את בעלצוות ב

האיכות. בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת  -מנהל בקרת איכות )מב"א( 5.1

 7ח של בעל וותק וניסיון מקצועי מוכמנהל בקרת האיכות  יהיה מהנדס אזרחי רשוי, 

שנים  3י מוכח של ות בתחום עבודות  נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועם לפחשני

 בקרת האיכות. בתחוםלפחות 

בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי  -קרת איכות תחומי )מבא"ת(ממונה ב 5.2

בקרת האיכות התחומי  דה השונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונההעבו

לתחום הבקרה המתאים, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח  בהתאםנדס רשוי, יהיה מה

א ממונה, ובעל וותק וניסיון שוא ההסכם,  עליהן הונודות שנים לפחות בתחום עב 5ל ש

 .  כאמור בתנאי הסף האיכות שנים לפחות בתחום בקרת 2מקצועי מוכח של 

השונים,  הבקרהדו בתחומי ונה בקרת האיכות התחומי, יעבבכפוף לממ –בקרי איכות  5.3

לות מכי ההסכם ו/או היקפי מטבקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מס

י האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון רכת בקרת האיכות. בקרעמ

עוסקים, שנים לפחות בתחום העבודות נשוא ההסכם,  בהם הם  3ל מקצועי מוכח ש

 ל שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.  חים שמקצועי מוכובעלי וותק וניסיון 

בוד בכפוף אשר יע, ראשי" "מודד ליכלו האיכות בקרת מערכת של ותהצו -מודד ראשי 5.4

דד זה יהיה מודד המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מו למנהל בקרת האיכות.

 שנים לכל 5דות דומות לנשוא הפרויקט של מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבו

 ת. הפחו

ם ידות צוותי מדידה, שכמותבכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המד -מודדים 5.5

ם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. צוותי המדידה ר מדרישות מסמכי ההסכזתיג

שוא שנים לכול הפחות בעבודות דומות לנ 2סיון מקצועי של יכללו מודדים בעלי ני

 ההסכם.

מעבדה" אשר יעבוד בכפוף  יכלול "מנהל האיכות בקרת מערכת של תהצוו -מנהל מעבדה 5.6

תקשר הקבלן עובד של המעבדה עמה ה יהיה רת האיכות. מנהל המעבדה,למנהל בק

עבודת מעבדת הבדיקות לצורך ביצוע בדיקות בפרויקט. מנהל המעבדה יהיה ממונה על 

בעל עבדה יהיה ים הקשורים לפרויקט. מנהל המשתופעל באתר ומחוץ לאתר, בנושא
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ת המעבדה הנדרשות שנים לכל הפחות, בביצוע בדיקו 5יסיון מקצועי מוכח של נ

 יהול צוות מעבדה.שנים לכול הפחות בנ 3 ט ושלבפרויק

ה, אשר יהיו עובדים של בכפוף למנהל המעבדה יעבדו בודקי מעבד -בודקי מעבדה 5.7

ה הסמכ יהיו בעלי וע הבדיקות בפרויקט. הבודקיםהמעבדה עמה התקשר הקבלן לביצ

 יסיון מקצועי של שנה אחתמטעם המעבדה לביצוע הבדיקות אותן הם מבצעים ובעלי נ

 אלה.הפחות בביצוע בדיקות  לכול

בנה האירגוני גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המ 5.8

קט חילת  פרוית האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתוהכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקר

 בצוות הנדסיים/עייםהאנוש המקצו משאבי של הכולל וגש לאישור המזמין. ההיקףוי

ניהול יקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות ות והיקף נוכחותם בפרווהאיכ בקרת

 .הפרויקט

 .הפרויקטניהול של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כפי שיאשר  מספרם המזערי  5.9

ניהול פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או ך וע"במידת הצורבנוסף לאמור לעיל,  5.10

העבודה בהתאם לנגזר מהיקפי  עהביצוצוות הבקרה במהלך תקופת יוגדל  הפרויקט

 והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב.

ור מנהל קרת האיכות )לרבות שינויים במהלך הפרויקט( טעון אישכל עובד בצוות ב 5.11

ם אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם גורמי. הפרויקט ניהולהבטחת האיכות ו

ראה כזו, תם הבלעדית. ניתנה הועקול דהסף כמתואר לעיל, לפי שיעומדים בדרישות 

 ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.

 ביותר כירההב להנהלה ישירות כפופה תהיה האיכות בקרת מנהל של תהאיכו מערכת 5.12

 .עימו ובתיאום הקבלן של עהביצו לאגף הקבלן במקביל של

הקבלן והן  של תרובי רההבכי להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מנהל 5.13

 ל האיכות הראשי של הקבלן.למנה

 מטלות מערכת בקרת האיכות .6

בטי האיכות ת מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהימערכת בקרת האיכו

לגבי כל העבודות המבוצעות באתר והמוצרים והחומרים יכות בצע בקרת אהנדרשת. המערכת ת

 ופקים לאתר.המס

 קבלני המשנה מטעם הקבלן. כל הספקים, יצרנים ו תגם א הבקרה תכלול

 לרבות בתקופת הבדק. הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט 

ות על פי הנדרשוהמדידות  הפעילויות, המבדקים, הבדיקותמערכת בקרת האיכות תבצע את כל 

נדרש להתאם הבדיקות המזערית תהיה ב מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות

 במסמכי ההסכם. 

 הבאות:מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות 

טחת יקות, כולל שיטות לזיהוי והבהקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובד 6.1

דרישות מסמכי נת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בעל מ עקיבות

ם והספקים הקשורים לפרויקט. תכנית זו קבלני המשנה, היצרני יל לגבההסכם, כול

, אשר רשאים לדרוש ניהול הפרויקטת האיכות וחייבת לקבל את אישור מנהל הבטח

 ם השונים.ספת/שינויים בנושאים והסעיפיביטול/תו
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ם וכן תהליכים תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימי בניית 6.2

 מכי ההסכם לפני שילובם בעבודות.הם עמודים בדרישות מסישתוצרהמוודאים 

יקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי העבודה יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ל 6.3

ליכי העבודה על מנת להימנע ור תהדרכים לשיפיות המוצר המוגמר וכן קביעת ובאיכו

 מחזרה על אי התאמות.

בקרה, הפיקוח ודה ותוצאות פעולות הבכי הערישום מסודר של כל תהלי שמירת 6.4

 איכות שהושגו.והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות ה

 יתר:מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין ה 6.5

 והלי בקרהבות נלפרויקט לרהכנת מדריך בקרת איכות  6.6

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. 6.7

 ות עדכניותיפ תכנתכניות ווידוא עבודה ע" בדיקת 6.8

מת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט אישור התא 6.9

 החומרים והמוצרים הנ"ל. ובקרת

 אישור קבלני משנה. 6.10

 עבודה. -יוד ייעודי וצוותיאישור צ 6.11

 מינות של חומרים וציוד, כולל אישורםות וזדיקת איכויב 6.12

הבטחת ות ופעילויות שונות ודע עבוי העבודה המיועדים לביצובדיקת זמינות שטח 6.13

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.

 צוע קטעי מבחן.תכנון, ליווי ובקרת בי 6.14

ת מעבדה, השונים לרבות: פיקוח, בדיקו בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע 6.15

 ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דידותמ

 וגמרמוצר הקבלה של שלבי העבודה והמבדיקות  6.16

 קב ותיעוד אי התאמות וסגירתן.בקרה, ניהול, מע 6.17

 ניהול ישיבות איכות שבועיות. 6.18

 מן בקרת איכות יומי.ניהול יו 6.19

 ודשיים.רה לרבות הכנת דו"חות בקרה חתיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבק 6.20

 מזמין העבודה.ווח לדי 6.21

 תכנית בקרת האיכות .7

הבטחת האיכות  לן ותגיש לאישור מנהלבור הקהאיכות בפרויקט תכין עב החברה שתבצע את בקרת

 ם ממועד מתן צו התחלת העבודה. תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיי ניהול הפרויקטו

ת בפרויקט תוך פירוט האיכוים לניהול פרט את הנושאים השונים הקשורתכנית בקרת האיכות ת

שות וצר הסופי יעמדו בדריתדה והעדו להבטיח שתהליכי העבוהפעילויות התהליכים והאמצעים שנו

ם נושא בקרת האיכות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישו

 ה.בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבוד

 ות לנושאים הבאים:תייחסבין היתר התכנית בקרת האיכות תכלול 

ן לרבות לל הקביכות ושל גורמי הביצוע שתיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת א 7.1

 רי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, הבטחת האיכות וניהולכפיפויות וקש

 הפרויקט.
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מי והכשרתם, תחו בדים, מיומנותםעו האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט 7.2

 ויותיהם.וסמכ אחריותם

 לש מכהוהס הכשרה פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל שיופעלו המעבדה/ות נתוני פרוט 7.3

 .האחרים והבודקים מעבדה מנהל

 פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט. 7.4

 האיכות אנשי יקט, כוללוספקים, אשר יועסקו בפרו קבלני המשנה, יצרנים שימותר 7.5

 והכשרתם )פרק זה יושלם במהלך הפרויקט, כאשר לא יתחיל יסוקםואישורי  ע שלהם

 .י מערכת בקרת האיכות(לפני שאושר ע" פרויקטבבודה קבלן משנה /ספק/יצרן בע

עות באתר והן בדיקות המבוצעות פרוט תכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצ 7.6

 ניים.דיקות אצל יצרנים/ספקים חיצובמעבדות מחוץ לאתר וב

לולים בפרויקט. וח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים הכת פיקתכני 7.7

ם אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי יוכן נוהל בקרה מתאי העבוד לכול סוג

תהליכים, מעקב וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג,  הביצוע השונים, כולל תרשימי

 "י הצורך.לאות ריכוז וטפסים נוספים עפטב

ות איכות התוכניות, השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמ פירוט 7.8

 ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים. עבודות לדרישות מסמכיהרים והמוצ

 והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי פירוט שיטת עיבוד הנתונים 7.9

ות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר בדיק וח, הבקרה,העבודה ותוצאות פעולות הפיק

 חשב בהן יעשה שימוש.מת   הושגו. כמוכן תתואר תוכנוהצגת רמות האיכות שה

 נוהל לביצוע מדידות בקרה. 7.10

רמי הפרויקט האחרים לרבות פירוט נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגו 7.11

 ותכולתם.הדו"חות התקופתיים 

 שה שימוש בפרויקט.בה יעכות יומית דוגמת יומן בקרת אי 7.12

 דוחות בקרת איכות .8

הקבלן נדרש לצרף  לקיים והחשבון הסופיחנות ההגשה יחד עם מסמכי החשבוהדוחות הנדרשים ל

 ון הסופי.את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשב

 דע הנדרש.נוספים ואו הצגה אחרת של המירשאי להוסיף דרישה לדוחות  ניהול הפרויקט

 ות כולן נסגרו.בזה  כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמ מודגש

 דרשים:נחות הלהלן הדו

טברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון. )כל אי טבלת ריכוז מצ •

 רבות הסגורות והפתוחות(.התאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, לה

 תאמות פתוחות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון.אי ה ת ריכוז שלטבל •

בעבודות השונות,  מצטברת, בגין ליקוייםוורטת וז ניכויים )"קנסות"( מפטבלת ריכ •

 .בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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חברת מוריה    אור מערך הבטחת איכות ובקרת איכות שמנהלתיחלק ב' ת  2נספח 

 בפרויקט זה 

 

 (QC( ובקרת איכות )OAהבטחת איכות )(, QMול איכות )ניה

 

 כללי .1

רויקטים  ובמסגרת ניהול והעלאת רמת השרות בפ עהביצושל שיפור מתמיד באיכות  כחלק מהמגמה

( מטעם המזמין, במקביל למערכת QAת איכות )נושא האיכות, מופעלת בפרויקט זה  מערכת הבטח

 ם.מבצעיהקבלנים ה ( , המופעלת מטעםQCת עצמית )בקרת איכו

 עביצו , מבוססת על התפיסה לפיההפעלת מערכות הבטחת האיכות ובקרת האיכות בפרויקטים

סי ברמת איכות גבוהה, כשכול המרכיבים שלו עונים לדרישות מסמכי והקמה של פרויקט הנד

דה, קט, המלווה את כול שלבי העבו, דורש מערך והליך סדור ומובנה לניהול האיכות בפרויההסכם

צוע של לימוד תכניות, ום מכרז והכנת מסמכי התכנון וההסכם, דרך שלבי טרום בילב טרהחל מש

משנה ונוהלי עבודה בבקרה מקדימה, ובהמשך בבקרה השוטפת ומרים, ספקים, קבלני חשור האי

 ם ע״י המזמין.הביצוע ועד לאישור הסופי והקבלה של התוצרים המוגמריבמהלך ההקמה ו

( מטעם QCהאיכות בפרויקטים הינם מערכת בקרת האיכות )יהול ים במערך נהגופים המרכזי

הקבלן והביצוע בדרישות מסמכי  טיח באופן שוטף עמידתבנו להקבלן, שתפקידה העיקרי היה

חברת מוריה , שתפקידה המרכזי הינו: ללוות ולבקר ( מטעם QAההסכם ומערכת הבטחת האיכות )

קודה התקין, והעמידה של הביצוע, את תפת, ולוודא פן שוטף את מערכת בקרת האיכובאו

 מכי ההסכם.והתוצרים, בדרישות מס

ישמשו כול דרישות האיכות המפורטות בתוכניות, ל האיכות בפרויקטים, ות ניהכבסיס לפעילו

ב״מדריך פרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם וכן במפרט הטכני המיוחד, במ

״מדריך בקרת האיכות״ אשר  טחת האיכות של הפרויקט ורך הבוכן ע״י מעהבטחת האיכות״ אשר י

 ויקט.רשל הפן ע״י מערך בקרת האיכות יוכ

 

 ה׳׳א(־ כלליהבטחת איכות ) .2

האיכות תבוצע באמצעות מערכת  הבטחת האיכות הינה באחריות המזמין ותופעל על ידו. הבטחת

 ניהול הפרויקט.מערך זמין, לצד , אשר תופעל למטרה זו ע״י המארגונית מקצועית נפרדת

דא ת האיכות, על מנת לווררך בק, בקרה וניטור פעילות מעתפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה

 .את תקינות תפקודה

 

 תחומי הפעילות של מערך הבטחת האיכות .3

להלן, בכפוף לתחומי  טחת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורטמערכת הב

 .רויקטהנכללים בפהעבודה 

 תחום עבודות עפר וסלילה. •

 ובטון.תחום עבודות גישור, מבנים  •

 ות ותקשורת.כ, מערתחום עבודות חשמל •
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 דות ניקוז, צנרת מים ביוב.תחום עבו •

 יבתי.תחום עבודות גינון , עיצוב נוף ושיקום סב •

 לל בתחומים שלעיל.כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכ •

 

 המבצעיםהגורמים  .4

 איכות תכלול את הגורמים ובעלי התפקידים הבאים:טחת ההב

בטחת האיכות יהיה הבטחת האיכות. מנהל ה מנהל ערכת הבטחת האיכות יעמודבראש מ •

תחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח ב

 ת.בקרת האיכווכח בתחום הבטחת איכות ו/או וניסיון מקצועי מ

 בטחה השונים, בקרי איכותפוף למנהל הבטחת האיכות, יעבדו עפ״י הצורך, בתחומי ההבכ •

שות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת הבטחת האיכות. ם, שכמותם תיגזר מדריינוספ

קצועי מוכח בתחום הנ״ל יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מבקרי האיכות 

טחת ם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים בתחום הבבהם הוא ההסכם, העבודות נש

 כות.איכות ו/או בקרת האי

של מערכת הבטחת האיכות, יבוצעו ע״י ״מעבדה מוסמכת״ על ידי  בדיקות האימות -בדקה מ •

התקינה במשרד  אומית להסמכת מעבדות ו״מעבדה מאושרת״ ע״י הממונה עלהרשות הל

 רת מוריה, ואשר תועמד לרשות מערך הבטחת האיכות.שר חבה, עמה תתקהמסחר והתעשיי

ט, יבוצעו ע״י חברת מדידות הבטחת האיכות בפרויק תבמסגרמדידות האימות  -מדידות חברת  •

 עמד לרשות מערך הבטחת האיכות.חיצונית, עמה תתקשר חברת מוריה , ואשר תו

בכפוף למנהל הבטחת  יעבודאשי , אשר הבטחת האיכות, יעמוד מודד ר בראש צוות המדידות של •

מערכת בקרת  יות ע״אימות של מדידות המבוצע האיכות. המודד יהיה אחראי על בקרת

וא המודד זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשהאיכות. 

 הפרויקט.

 

 מטלות מערכת .5

לוודא כי  הבטחתהינו ואר לעיל, (, כמתQAמערך הבטחת האיכות )כאמור, המטלה המרכזית של 

כות באופן שוטף ילת האמבצע, במסגרת החוזה, פוע(, מטעם הקבלן הQCמערכת בקרת האיכות )

קוח, ניטור, במהלך הפרויקט. מטלה זן מבוצעת בין היתר באמצעות פעילויות בקרה, פי ותקין

קים, , הספבלני המשנהוצריהם של הקבלן הראשי וכן קבדיקה, מדיה תיעוד ואישור עבודותיהם ות

מסמכי  רישות, במטרה להבטיח עמידה בדהיצרנים והגורמים האחרים מטעמו, הקשורים לפרויקט

 רת מוריה  לקבלן המבצע.ההסכם, שבין חב

ת האיכות בפרויקט, יבחנו ויטופלו ע״י מערכת הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות והבטח

ואקראיים, השתתפות בישיבות איכות  כנניםיזומים מתואיכות באמצעות סיורי ביקורת הבטחת ה

קות ומדידות קטעי מבחן, ביצוע בדיבתפות רת הפרויקט, מבדקים, השתוישיבות אחרות במסג

מבקרי האיכות, ריכוז התוצאות אימות וניתוח תוצאותיהן, קבלה ובדיקת הדיווחים השוטפים 

 והתייחסות אליהן.
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ויקט ובמקרים של כשל תמליץ על דרכי ת הפריף עם הנהלת הבטחת האיכות תקיים קשר רצמערכ

 הטיפול.

ו״חות תקופתיים מרכזים, ו״חות פעילות, תפיק דדתפיק רכת ניהול הבטחת האיכות בנוסף, מע

בין היתר: תיאור פעילות, סטטוס ורמת האיכות להנהלת הפרויקט, בנושא ניהול האיכות שיכללו 

ח התוצאות והממצאים, ריכוז ״אי ניתו ות בדיקות,, ריכוזים סטטיסטיים של תוצאבפרויקט

 יכות.אהול הוהמלצות לשיפור בתחום ניהתאמות״ וסטטוס טיפול 

 עילויות של מערכת הבטחת האיכות כלול בין היתר:בין המטלות והפ

במסגרת זו תציע -קרת האיכות והבטחת האיכות בפרויקט סיוע בשילוב והטמעת ב •

לבקרת האיכות בכול חוזה ספציפי ימים נויים המתאהבטחת האיכות גם שיפורים ושי

ול ו דרישות ייחודיות לכאגוני תחומים השונים, מבנה הארלרבות כמות כוח האדם ל

 חוזה.

 סיוע בשילוב והטמעת בקרת איכות בפרויקט יכלול בין היתר: •

ך ת התאמתם לביצוע התפקיד. הליבחינת צוות בקרת האיכות וצוות המעבדה בפרויקט ובדיק -

 ראיונות ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט.ע״י  זה יבוצע

כמות כוח האדם של בקרי בפרויקט. בדיקה האם  תהאיכוהמבנה הארגוני של מערך  בחינת -

מספיקים לצורך ביצוע העבודה עפ״י  האיכות, המודדים והמעבדה )לרבות ציוד המעבדה(

 ם.דרישות מסכי ההסכ

לן לגבי אופן יישום הליך בקרת האיכות והבטחת ל הקבת האיכות שביצוע הדרכות לצוות בקר -

 תאם לצורך.ם שונים וספציפיים בהיקצועיכן מתן הדרכות בנושאים מהאיכות ו

ד וכוח האדם ואופן בחינתו בחינת נושא ה״בקרה המוקדמת״, הליך אישור החומרים, הציו -

מת והתאמתם. המוקדליך הבקרה ן מילוי הטפסים המלווים את הב״קטע הניסוי״. בחינת אופ

 לאור חשיבותה. הבקרה המוקדמת תבחן באופן מלא ולא אקראי,

היקפים, במועדים ובאיכות הנדרשת וביצוע בדיקות יצוע בדיקות המעבדה בבנושא בחינת  -

 .טחת האיכות״אימות״ ע״י מעבדת הב

ויקט עבודה בפר/קרת הביצוע )מדגמית( לכל שלבבחינת ה״בקרה השוטפת״, בחינת הליכי ב -

(. יי וכובטון, עבודות בטון טרומ )שתית, מצע, אגו״מ, אספלט, ביסוס, מבנה תחתון, עבודות

השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת תיוג, דו״חות  בחינת נוהלי הבקרה

 מיים, דו״חות ריכוז בדיקתם ועוד׳.יו

הנדרשות ונוהלי המעקב עד  תקנותעילויות המ״אי התאמות״, בדיקת ביצוע הפבחינת הטיפול ב -

 מות.אי ההתמילוי הטפסים לטיפול בא להבטחת התיקון הנדרש. בחינת

ד ״מסירה״, בחינת נוהל ויישום אישור כל שלב ביצוע/השלמת תוצר לאחר שעמבחינת תהליך ה -

 ים.בדרישות המפרטים, התוכניות ומסמכי החוזה הרלוונטי

 משנה.בלני ם/יצרנים/קבחינת אופן אישור ספקי -

ה זי החובמפרטים, בתכניות ומסמכ בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש -

 ביצוע מדידות ״אימות״ ע״י מודדי הבטחת האיכות.הרלוונטיים, לרבות 

המעבדה  נתונים, התיעוד, הדיווח והמחשוב של בקרת האיכות ושלבחינת נושא עיבוד ה -

בניית התיעוד הדיגיטאלי והקבצים במחשב, אופן  קיות,ד, סדר התיבפרויקט. שיטת התיעו

 פס ועוד.ות, שיטת התיעוד המודבבי שכנתונים במחשב, ביצוע מעקשמירת ה
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קבלני המשנה/ספקים/יצרנים הקשורים בחינת    אופן    יישום    הסעיפים    שלעיל    לגבי     -

 לפרויקט.

תתייחס, בין היתר לנושאים  בדיקה״י הקבלן הכנית בקרת האיכות אשר תוגש עבדיקת ת -

 הבאים:

 יקט.תיאור כללי של הפרו •

 קרת האיכות.ערכת ניהול האיכות ובמי של פירוט המערך הארגונ •

ו״ח וכוי( של  צוות פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות )כולל תעודות השכלה, ק •

 בקרת האיכות.

 (.צוות ״ח של אנשילו בפרויקט )כולל הסמכות, קופרטי מעבדות שיופע •

 ח, תעודות השכלה, הסמכותנתוני מודדי בקרת איכות שיופעלו בפרויקט )כולל קו״ •

 ודדים(.משל ה

משנה/ספקים/יצרנים ואישור העסקתם בפרויקט )כולל תווי תקן, רשימת קבלני  •

 עודות בדיקה ועוד(.הסמכות, ת

 התאם לשלבילים בין היתר: תיאור תהליך בנהלי בקרה לכול תחום/עבודה הכול •

 Checkה, תרשימי תהליך בהתאם לשלבי הבקרה, רשימות תיוג )הבקר

Listתונים(,טבלאות ריכוז נ. 

ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל פירוט נקודות בדיקה  •

 בכל נקודה.גורמים משתתפים 

וט אמות״ הכוללים בין היתר: פירנוהלי פתיחה, מעקב, טיפול וסגירת "אי הת •

ירוט טפסי אי התאמה, טפסי סגירת אי התאמות וטפסי ריכוז, פ ומרה,דרגות ח

 מה.ט ולו״ז ממועד אי התאקהפרויאופן דיווח לגורמי 

 נוהלי בקרה למדידות. •

 פרוגראמת בדיקות בקרת איכות/הבטחת איכות. •

כות לבין גורמים אחרים והלי ותהליכי העברת מידע ודיווח בין מערכת בקרת האינ •

 , הבטחת איכות, הקבלן, המתכנן(.קטהפרויניהול קט )בפרוי

 נים.וד הנתת ממוחשבות לקליטה ועיבותיאור תוכנה ומערכו •

 פסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם.פרוט דו״חות מוד •

 המדידה. נוהל למבדקי איכות פנימיים.נהלי בקרת ציוד הבדיקה )ציוד מעבדה( ו •

 ות איכות.התייחסות לישיב •

כנית הנבדקת ויערך הליך של תיקון יה לתר את הערותהבטחת האיכות תעבי •

ית בקרת האיכות על נור תכרישות הבטחת האיכות ואישהתכנית עד לעמידה בד

 ה.יד

 תכנית הבטחת איכות .6

 /ית הבטחת איכות לפרויקטהחברה שתבצע את הבטחת האיכות בפרויקט תכין תכנ

טחת האיכות ת והביהול האיכות הנושאים השונים הקשורים לנתכנית הבטחת האיכות תפרט א

קרת האיכות, בליכי מצעים שנועדו להבטיח שתהבפרויקט תוך פירוט הפעילויות התהליכים והא
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והדרכה עבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם.  התכנית תספק הנחיה תהליכי ה

 העבודה.ת בפרויקט בקשר עם כל היבטי לצוות הבטחת האיכות ביישום נושא הבטחת האיכו

 איכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:נית התכ

רבות כפיפויות וקשרי יכות והבטחת האיכות לאהול המבנה ארגוני של מערכת ניתיאור  •

גורמי הביצוע וגורמי בקרת  הגומלין בין גורמי הבטחת האיכות, ניהול הפרויקט

 האיכות.

כשרתם, תחומי תם והים, מיומנוות הבטחת האיכות, רשימת עובדפרוט של הרכב צו •

 אחריותם וסמכויותיהם.

שרה כולל הסמכות, פרטי הכ ויקט,הבטחת האיכות שתופעל בפרפרוט נתוני מעבדת  •

 והסמכה של מנהל מעבדה והבודקים האחרים.

 ל בפרויקט מטעם הבטחת האיכות.פירוט נתוני המודד שיופע •

ר והן ת באתות המבוצעוטחת איכות ושכיחותן, הן בדיקפרוט תכנית בדיקות הב •

 יצרנים/ספקים חיצוניים. בדיקות המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל

 של הבטחת איכות ושכיחותן .תכנית מדידות אימות  טפירו •

 וגי הפעילויות השונים.תכנית פיקוח שתכלול נוהלי הבטחת איכות לס •

ברת רמי חרויקט ולגוטחת  האיכות לגורמי ניהול הפנוהל לדיווח והעברת מידע מהב •

 מוריה .

 ויקט.דוגמת טפסים ודיווחים בהם יעשה שימוש בפר •

 

 טחת האיכותבלות הדגשים בתחומי פעי .7

 דגשים ופירוט ייתר לגבי חלק מתחומי פעילות: להלן מספר

אספלט, ראשי צוותי עבודה )צוותי  -ני משנה, ספקים ויצרנים אישור ראשי צוותים, קבל •

מקצוע )מודדים, רתכים, חשמלאים וכדי(, קבלני  בעלי טון וכדי(,צוותי אגו״מ, צוותי ב

, חומרים, מוצרים פרויקט וכן ציוד יעודבעבוד פקים ויצרנים המיועדים למשנה, ס

רת האיכות. הבטחת האיכות המיועדים לפרויקט, דורשים את אישורם המוקדם ע״י בק

יה ש את הערותתקינה ע״י בקרת האיכות ותגי תוודא את קיום ההליך בצורה

 בדיווחים שלה.נחיותיה בנושא, עפ״י הצורך וכן תדווח על יישום ההליך וה

עילות במסגרת הפרויקט, בטרם אישור תחילת כול סוג עבודה וסוג פל -מה בקרה מקדי •

ור של ״בקרה מוקדמת״. בהליך זה, נבדקים ההיבטים הביצוע, נידרש קיום הליך סד

י החוזה לרבות: תכניות, נוהלי מסמכ תם לדרישותנים הקשורים לעבודה זו והתאמהשו

ו יבוצע בקרה ועוד. במסגרת ז יצוות ד, חומרים, צוותי עבודה,ביצוע, נוהלי בקרה, ציו

ות הנ״ל. הבטחת גם ״קטע ניסוי״ לבחינה והוכחת היכולת של הקבלן ליישום הדריש

ינה ותגיש ה ע״י הבטחת האיכות בצורה תקהאיכות תוודא את יישום הבקרה המקדימ

 ם ההליך בדיווחים שלה.רותיה והנחיותיה בנושא, עפ״י הצורך וכן תדווח על יישואת הע

התאמה״, שנפתחה ע״י מי מגורמי הפרויקט, הבטחת  בכל מקרה של ״אי -ות מי התאא •

ים ר טיפול בקרת האיכות, תבצע בחינה של הפתרונות המוצעהאיכות תערוך מעקב אח

ויידרש, ייפתחו אי התאמות גם ביוזמת  במידההנדרשים.  ומעקב אחר ביצוע התיקונים



   

52 

 לביצוע עבודות חפירה ודיפון לחניון חנה וסע בייט 20/2019מבי מס' מכרז פו
 תנאים כללים מיוחדים – 1מך ג'מס

התאמות בטחת האיכות, על אי ההע״י  מזמין ידווח באופן רציף,הבטחת האיכות. ל

 וסטטוס הטיפול וכן יוגשו המלצות בנושא, עפ״י הצורך.

העבודה, אופן מילוי באופן רציף יבחנו פעולות הבקרה, נוהלי  -פת ומסירה בקרה שוט •

ובדיקות המעבדה כפי שידווחו ע״י בקרת האיכות. בשטח ידות תוצאות המדהטפסים ו

הלים או מדרישות המפרט, ה והביצוע. סטיות מהנדהעבו רכו סיורים לבחינת איכותיע

נושא מסוים יטופלו ע״י הבטחת או שיקול דעת מוטעה של בקרת האיכות בטיפול ב

דומות  תקלותתן ולמנוע ים לרשותה, על מנת להסדיר אוהאיכות, באמצעים העומד

 דבתפקומקרים של חריגות חוזרות בהמשך. במקביל, ידווח על כך לניהול הפרויקט. ב

לן, כגון אישור קטעים עם בדיקות חסרות, אי מילוי טפסים, מערכת האיכות של הקב

ן דיון בנושא. במקורות חומר וכו' ידווח ניהול הפרויקט מידית ויזומחוסר שליטה 

 ייחסות לנושא.שי התבדו״ח החודכמוכן, תיכלל 

שיוגדרו  צירה,יכות תוודא כי בנקודות עהבטחת הא -זימון מתכננים לפיקוח עליון  •

דרישות מסמכי החוזה, יוזמן המתכנן הרלוונטי, לצורך אישור שלב  מראש על בסיס

ות זימון המתכננים ה ומתן אישור להמשך ביצוע. כמוכן, תוודא הבטחת האיכהעבוד

, בהתאם לצורכי העבודה, לרבות במקרים של ליקויים עליוןורי פיקוח לאתר, לסי

נים ומילוי ההנחיות ו״חות הסיור של המתכנדקבלת שים את התערבותם וכן את הדור

 הכלולים בהם.

, באופן שיטתי מבדקים לצוותי הביצוע, בקרת הבטחת האיכות תערוך -ביצוע מבדקים  •

נוכחות בקרת האיכות אתר בה יבוצעו בהמעבדות והמודדים. מבדקים אלהאיכות, 

והתאמתו  לת הנ״תפקוד של הגופים והמערכווהבטחת האיכות. במסגרת זו ייבדק ה

כי החוזה. לאחר המבדק יוכן דו״ח מסכם המפרט את מהלך המבדק, לדרישות מסמ

דק יועבר גם שלו והמלצות לשיפור עפ״י הצורך. העתק של דו״חות המבהממצאים 

 לניהול הפרויקט.

תחומי  הבטחת האיכות תפיק דו״חות חודשיים/תקופתיים, לגבי -ם ודשיידיווחים ח •

 הול הפרויקט.יתם לנפעילותה ותגיש או

 במסגרת תכנית בקרת האיכות יגדרו נקודות בדיקה -בדיקה ונקודות עצירה נקודות  •

 ונקודת עצירה.

תן אירוע במהלך העבודה שהתרחשו נקודות בדיקה הנן -נקודות הבדיקה  -

ר הנה: מתאימה מראש למזמין. משמעות נקודות הבדיקה , בין הית הודעהמחייבת 

עי ניסוי, תחילת פעילות שלב חדש קרה מוקדמת, ביצוע קטברים באישור ספקים וחומ

שעות מראש לפני  48בטחת האיכות בעבודה. בקרת האיכות תזמן את נציג ה

 נקודות הבדיקה.התרחשותה החזויה של 

רה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך ת עצינקודו -רה נקודות עצי -

משך העבודה. נציג המזמין, לפני ה ללות שה והמחייבים נוכחות ופעיהסלילה והבניי

וכחות ובחינה של נציגי חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נ

ות באיכ וצאה מתקלהתי מתוכננות מראש הנובעות כתהמזמין וחלקן הינן נקודות בל

 העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות.


