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 רשימת המתכננים
 

 חברת מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ יזם:

  22-9267913  טל':      

  22-9267936 פקס:        

 דסה וניהול בע"מדן בן עמרם הנ ניהול פרוייקט:

  6247414 -02 טל':     

  22-9244626פקס:         

  אמאב  תנועה:

  22-9729662טל':                               

  22-9729669פקס:        

  פטר ליבוביץ'  כבישים וניקוז:

  03-5624882 :טל'                               

  23-9924969פקס:        

 

 wissSini Pגרושקו מהנדסי מבנים בשיתוף עם חברת  :וחדרים טכניים ותקונסטרוקציה מנהר

  22-9912493טל': 

 22-9912496 פקס:        

  שובל יהודאי : קונסטרוקציה מבני דרך

  23-9422123טל':                                              

  03-6420223 פקס:        

 

 יו.די.סי. הנדסה בע"מ :יותתאום תשת

 22-9394999טל':         

 22-9424322פקס:         

   אלקטרוניקה קוםרנג'מערכות בקרה: 

  26-6949431טל':         

 אי.אי.סי.סי  :, תאורה ורמזוריםחשמל

  02-6525442 טל':                                                            

  02-6525443 :פקס        

 סניט מהנדסים :מים

  03-561-2342 טל':                                    

  03-5612344 :פקס        

 ה.ר.ו.א.ק :ומיזוג אויר  אוורור

  20-9274122טל':                     

 גמזו ניהולית:עורך מכרז

  23-9393361טל':                                                    

 בלבד. ניהול הפרויקטבאמצעות תיעשה פניה אל המתכננים 

https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%98%D7%A8+%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27&oq=%D7%A4%D7%98%D7%A8+%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27&aqs=chrome..69i57j0l2.2418j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%98+%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99%D7%9D&oq=%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%98+%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99%D7%9D&aqs=chrome..69i57.4168j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 שימת המסמכיםר

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

  הצעת הקבלן מסמך א'

  תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן מסמך ב'

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי   ג'מסמך 

 ביותרישראל המעודכן 

  תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו  1-מסמך ג'

מיוחד ואופני מדידה טכני מפרט   2-מסמך ג'

 מיוחדים

 

  וונספחי מפרט אחזקה 3-מסמך ג'

מפרט טכני לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית   4-מסמך ג'

 ירושלים

גף א – מפרט טכני מורכב לתאורת חוץ של עיריית ירושלים  9-מסמך ג'

 המחלקה למאור –לתחבורה ושירותי הנדסה 

פרטים כללים של חברת הגיחון. ובכללם: מפרט טכני כללי   9-מסמך ג'

לביצוע עבודות ביוב וניקוז, חוברת הנחיות והבהרות 

לקבלן המשתתף במכרז של חברת מוריה הכולל פרקי מים 

וביוב, וחוברת הסכם לביצוע עבודות תשתית מים, ביוב, 

 .בניהניקוז ו

 נספחים בנושא אביזרי תנועה של מחלקת בטיחות בדרכים   7-מסמך ג'

  כתב כמויות מסמך ד'

   רשימת התוכניות מסמך ה'

  מערכת התוכניות מסמך ו'

ביצוע והפעלה מבוא להנדסה תכנון  1מסמך ז'

 של נת"מ

 

תפיסת תפעול תכנון ביצוע והפעלה  2מסמך ז'

 נת"מ

 

תפעול /או לאחזקה ו חוזה משולש מסמך ח'

 נת"צ מתחלף

 

 

כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם 

בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות  .בפועל למסמכי המכרז מצורפים

ו העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם א

 לחוברת המכרז. 

 

 הערות

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

 www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם. 

http://www.online.mod.gov.il/
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ך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות מסמה

המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי 

. הקבלנים של מוריה בא להוסיף על האמור בחוזהקרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, 

 לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן. 

 

 

 

 

        ___________________ 

חותמת וחתימת הקבלן           
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 תנאים כלליים מיוחדים- 33ק פר

 

  תיאור העבודה 33.31

תאור העבודה בא להוסיף על המפורט במפרטים ובתוכניות ובכל מקרה איננו גורע מהאמור במפרטים 

 .בכתב הכמויות, בתוכניות וביתר מסמכי המכרז

 

 ממחלף רוזמרין 92 כבישהרחבת עבור מערכות ה של נה והתקקאספ כוללתהמכרז מושא העבודה 

 .כולל נת"צ מתחלף מסלולי דו נתיבי לכביש דו( 379בדרום )כביש  עד לצומת חוסאןבצפון ו

 

ראשי ירושלים מבוצע ע"י שני קבלנים ראשיים שונים, קבלן של ההנדסה האזרחית ביצוע עבודות 

 ראשי יו"ש ממחלף רוזמרין ועד וכולל גשר גילה, וקבלןבתחום שיפוט ירושלים  –סולל בונה חברת 

בדרום כולל  ועד צומת חוסאןתחום יו"ש מגשר גילה בצפון )לא כולל הגשר( ב –רת גילי ויואל עזריה חב

 .הצומת

 

לגבי איתם תאום מלא בשל הקבלנים הראשיים בתחום העבודה  כקבלן ממונהקבלן המערכות יעבוד 

קות ציוד אתרי ההתארגנות, אספ , הסדרי התנועהלוחות הזמנים, בטיחות מסירות, ,ועצשלבי הבי

ברמת איכות גבוה  השלמת הפרויקטתוך כדי שיתוף פעולה מלא בכל הנושאים הנדרשים לצורך והכל 

 .בלוח הזמנים ואבני הדרך

 

ות בקר בזק, ,תקשורת, תאורה, חשמלעבודות:  ןמערכות ותשתיות וביניה עבודותבמכרז זה תבוצענה 

 בכביש מים מערכות , רמזורים,CCTVמצלמות  ומיזוג אויר, שילוט אלקטרוני, אוורור, )מבנה ותנועה(

מערכות הקבלן יידרש להקים ( בדרום, כמו כן 379ממחלף רוזמרין בצפון ועד צומת חוסאן )כביש  92

 חודשים למערכות 9)לרבות ביצוע תקופת הרצה בת  "והפעלה לנת"צ מתחלף בשיטת "תכנון ביצוע

 .אלו(

 

  – בפרויקטת האחזקה וולתקופבכל הנוגע לתקופת הבדק 

תחל לאחר המסירה תקופת הבדק למערכות בפרויקט  – של המערכות תקופת הבדקבכל הנוגע ל

למנת"י, נת"י )למעט הנת"מ המתחלף( הפרויקט מקטעי בשני  המערכותכלל הסופית של וה המלא

 . חודשים 24, ומשכה יעמוד על ועיריית ירושלים

 9 בתלף תחל לאחר השלמת תקופת ההרצה למערכות הנת"מ המתחתקופת הבדק על אף האמור, 

 .  חודש 10לנת"מ המתחלף, ומשכה יהיה  חודשים

לאחר המסירה לתקופת הבדק חודש(  12)שנה הראשונה ב – האחזקה של המערכותתקופת בכל הנוגע ל

 לכל דבר וענין, אחריותובתהא על חשבון הקבלן ואחזקת המערכות  ,של המערכותוהסופית המלאה 

מחירי היחידה של על , וללא כל תוספת תשלום שמופעים במכרז זה SLAי השירות בהתאם לתנא

 . הקמת הפרויקט

 12אחזקה ותפעול לעוד שירותי  נתלהזמ)זכות ברירה( שמורה אופציה או מי מטעמו למזמין , בנוסף

י )בניכו כתב הכמויותמחירי בהתאם ל בתשלום –חודשי הבדק(  24)דהיינו, עד לתום חודש נוספים 

 . הנחת הקבלן(
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מלאים או אחזקה ותפעול )זכות ברירה( להזמין שירותי שמורה אופציה או מי מטעמו למזמין , כמו כן

שנים נוספות לאחר תום תקופת  12 לעוד בהתאם שיקול דעתו,, תקופות נוספותללתקופה או חלקיים, 

 .)בניכוי הנחת הקבלן( כתב הכמויותמחירי בהתאם ל בתשלום – הבדק

הסר ספק, ההוראות בענין אחזקת המערכות, לרבות לענין תקופות האופציה הנתונות למזמין או  למען

 ., לכל דבר וענייןהנת"מ המתחלףמערכות מי מטעמו, יחולו גם על 

יובהר, כי בתקופת הביניים מתחילת הפעלת המערכות באופן חלקי בקטעים שונים של הכביש ועד 

יות לאחזקת המערכות ולתפעול המערכות יהיו של הקבלן למסירה הסופית של המערכות, האחר

)בניכוי הנחת  מחירי היחידה של הקמת הפרויקטוללא כל תוספת תשלום על  ,ועל חשבונובלבד 

 שמופעים במכרז זה.   SLAבהתאם לתנאי השירות ו, הקבלן(

זה סעיף בבסתירה לאמור במסמכי המכרז בו נכתבה הוראה העומדת יובהר ויודגש כי בכל מקום 

 לעיל.בסעיף זה יגבר האמור  –והאחזקה הבדק בענין לעיל 

 

שירותי  עירייה תהיה אופציה לקבלתלצה של הנת"מ המתחלף, למוריה או לאחר תקופת ההרבנוסף, 

 12-וזאת עד לתום תקופת הבדק, וכן לתקופה או לתקופות נוספות עד לשל הנת"צ המתחלף,  תפעול

כתב מחירי בהתאם לבגין האמור יהיה  תשלוםשתופעל אופציה זו, ה ככל שנים מתום תקופת הבדק.

 .)בניכוי הנחת הקבלן( הכמויות

  .לאמור במסמכי המכרזעל הקבלן יהיה לבצע מערכת לאבטחת מידע וסייבר בהתאם  ,כמו כן

יובהר כי חברת מוריה רשאית לגרוע פרק ו/או תחולת עבודה ממכרז זה בהתאם לחוזה מוריה ומסמכי 

לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד  ןרז זה לפי החלטתה ולפי הנחיה של מנהל הפרויקט, לקבלמכ

  המזמין בגין גריעה זו.

ועליו יהיה  את כל עבודות המערכות שבוצעו על ידי הקבלנים הראשים והקבלן יקבל לאחריות ,כמו כן

להחלטת המזמין ו/או  עם המערכות שלו ועם מערכות הבקרה בהתאם ןולהתחבר אליה ןלמסור אות

 עבור הנ"ל לא יקבל הקבלן תשלום נוסף מעבר לאמור בכתב הכמויות. . מובהר, כימנהל הפרויקט

 

 

 

  –כללי  .1

 שיוקצה לואתרי העבודה של כל אחד מהקבלנים הראשיים בשטח ב והעבודה של הקבלן יהי יאתר .א

 על ידם.

הרחבת הכביש  לצורך המכרז המפורטות במסמכי המערכותשל  הוהתקנ האספקהעבודה כוללת  .ב

, וכן כל עבודה נוספת המפורטת במסמכי הקיים לכביש דו מסלולי דו נתיבי כולל נת"צ מתחלף

 .המכרז או הנלווית והנדרשת לכך

הקבלנים הראשיים ללוח הזמנים האינטגרטיבי של העבודה תעשה בשלבים, בהתאם להתקדמות 

 .נועהלתהפרויקט ובהתאם לשלבי הפתיחה החלקיים של 
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 להלן פירוט עקרוני של שלבי הביצוע העיקריים להפעלת המערכות בפרויקט:

לל גשר גילה. בדגש ובין מחלף רוזמרין עד וכ  במקטע החדש הצפוני העבודה תעשה ,בשלב הראשון

המערכות במבנה , וכן ביצוע החדשה ובחדר הטכני הצפוניהמערבית על עבודות המערכות במנהרה 

מסירה  –" מסירה חלקית)" העבודה כוללת בין היתר מסירה חלקית .האנרגיה הדרומי ביו"ש

של המערכות למנת"י  והפעלת כל המערכות לצורך הפעלת נוהל סגירת המנהרות של אותו שלב( 

 וכן)נתיב לכל כיוון(, במנהרה הצפון מערבית החדשה  1ו/או נת"י לצורך הפעלת הסדר תנועה 

תחזוקה והפעלה של כל המערכות הרלוונטיות להפעלת ההסדר עד מסירתם הסופית למנת"י או 

 נת"י.

תתבצע עבודה להקמת החדש לכביש המערבי במקטע הצפוני  לאחר העתקת התנועה  ,בשלב השני

 ,במקטע הצפוני של הכביש הקייםהמזרחית מנהרה דגש על המערכות בב ,בכביש המזרחימערכות 

העבודה כוללת בין היתר מסירה חלקית של המערכות  וזמרין ועד וכולל גשר גילה.בין מחלף ר

)שני נתבים לכיוון צפון במנהרות הצפוניות  2למנת"י ו/או נת"י לצורך הפעלת הסדר תנועה 

וכן תחזוקה והפעלה במנהרה הצפון מזרחית ושני נתיבים לכיוון דרום במנהרה הצפון מערבית(, 

 ונטיות להפעלת ההסדר עד מסירתם הסופית למנת"י או נת"י.של כל המערכות הרלו

 ,ואבני הדרך המצורפים למכרז זהובמקביל לשלב השני בהתאם ללוחות הזמנים  ,בשלב השלישי

 בדגש על המנהרה החדשה, על החדרים הטכניים ,בכביש המערבי  עשה במקטע הדרומייהעבודה ת

העבודה כוללת בין  .UP01תת קרקעי המעבר הועל  )הצפוני והדרומי של המנהרה הדרומית ביו"ש(

העבודה כוללת בין היתר מסירה חלקית של היתר הקמה של כל מערכת הנת"צ המתחלף וכן 

)נתיב במנהרה הדרום מערבית החדשה  3המערכות למנת"י ו/או נת"י לצורך הפעלת הסדר תנועה 

להפעלת ההסדר עד מסירתם וכן תחזוקה והפעלה של כל המערכות הרלוונטיות לכל כיוון(, 

 הסופית למנת"י או נת"י.

תתבצע עבודה , הדרומי לכביש המערבי החדשקטע במלאחר העתקת התנועה  ,בשלב הרביעי

במקטע הדרומי של המזרחית ו בדגש על המערכות במנהרה ,להקמת מערכות בכביש המזרחי

העבודה  מחסום הצבאי.כולל עבודות מערכות בצומת חוסאן ועבודות מערכות ב ,הכביש הקיים

 4כוללת בין היתר מסירה חלקית של המערכות למנת"י ו/או נת"י לצורך הפעלת הסדר תנועה 

)שני נתבים לכיוון צפון במנהרה הדרום מזרחית ושני נתיבים לכיוון דרום במנהרות הדרומיות 
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מנת"י או וכן תחזוקה והפעלה של כל המערכות עד מסירתם הסופית לבמנהרה הדרום מערבית(, 

 נת"י.

הנת"צ המתחלף של  הרצהוכן  ,של כל המערכותומלאה מסירה והפעלה סופית  ,בשלב החמישי

הרצה תקופת )לרבות  , בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרזהמקטע כולולאורך 

אשר  תלכל שלב קיימת תכנית הפעלת מערכות ייחודי .חודשים למערכות הנת"צ המתחלף( 9בת 

יובהר כי הקבלן לא יקבל תוספת על ביצוע השלבים השונים ופיה,  הקבלן לעבוד על עליהיה 

 ועדכונם בהתאם לכל שלב ושלב.

 שלבאותו כולל בין היתר את כל העבודות הדרושות להפעלת  כל שלב ושלב כי ,יובהר ויודגש

ונטיים מבחינת הפעלות ובדיקות של המערכות לצורך קבלת אישור הגורמים הרלו ,ומסירתו

כיבוי אש, משטרת ישראל,  מנת"י המאשרים בטרם העתקת התנועה למקטע הרלוונטי כגון:

 עיריית ירושלים, נתיבי ישראל ועוד.

בין היתר:  להכול מסמך ז'מצורפים במסמכי המכרז  - מתחלףהנת"צ התכנון וביצוע צורך ל .ג

 ורט לביצוע הפרויקט. נחיות הדרושות לשם השלמת תכנון מפהפרוגרמה, תכנון ראשוני וכל ה

קבלן ביצוע העבודות של לצורך  נוספים כי אישור תכניות הסדרי תנועה זמניים ,יודגש ויובהר .ד

)דהיינו, מעבר להסדרי התנועה שיוקמו על ידי הקבלנים ברשויות השונות  המערכות בלבד

 אישור ,כולל תכנון הינה באחריות הקבלןהראשיים לצורך ביצוע העבודות להקמת הפרויקט( 

גשרי שילוט או התקנת גשרי שילוט, עבור הסדרי תנועה זמניים "נקודתיים" כגון החלפת . וביצוע

או התקנת מצלמות כאשר הכביש פעיל ויש צורך לבצע הסדר המבוסס על "תרשימים" יקבל 

הקבלן תוספת בהתאם לאמור בכתב הכמויות. במידה ויהיה על הקבלן להכין תכנית הסדרי תנועה 

 תכנן תנועה עלות התכנון תהא על חשבון הקבלן.עם מ

קבלן  - שני קבלנים ראשיים לביצוע המערכות עבוריודגש ויובהר כי הקבלן משמש כקבלן ממונה  .ה

 . )יו"ש( וקבלן ראשי למקטע הדרומי )ירושלים( ראשי למקטע הצפוני

ה ע"י הקבלנים יודגש ויובהר כי לקבלן המערכות אחריות להתאמת כל האלמנטים לתשתית שתיבנ .ו

הנ"ל  .הראשיים, כולל התאמה לחלל המיועד לציוד השונה, כולל התאמת השילוט האלקטרוני וכו'

 הכמויות. בכלול במחירי היחידה השונים שבכת

בלוחות הזמנים המתואמים ללוחות בהסכם זה וכן  ותבאבני הדרך החוזילעמוד יידרש הקבלן  .ז

אספקת הציוד בהתאם ללוח את העבודות שלו ו ולהתאים את ,יםהראשי ניםהזמנים של הקבל

כן אי עמידה בלוח הזמנים הסופי למסירת הפרויקט וכי , מובהר .הזמנים של הקבלנים הראשיים

אי עמידה של הקבלן בלוחות הזמנים כתיחשב  ,םיאבני הדרך של הקבלנים הראשיאי עמידה ב

זמנים הו על עיכובים בלוחות הקנסות שיוטלו, אם הקבלנים הראשים יעכבו את הקבלן ולהיפך

יים וגם על הקבלן שמשותפים לקבלנים הראשיים ולקבלן הממונה יושתו גם על הקבלנים הראה

 . , מבלי שתהא להם כל טענה בענין זההממונה

מסירת הקטעים השונים והתשתיות שהוכנו על ידי הקבלנים הראשיים לקבלן תבוצע בתיאום עם  .ח

בלן לתאם את מסירת השטחים הן מבחינת לוחות הזמנים והן כי באחריות הק ,הקבלן. מובהר

על ידי הקבלנים הראשיים. הקבלנים הראשיים יעבירו בהן מבחינת התשתיות וההכנות שבוצעו 

והקבלן יידרש לבדוק את המדידה ואת המצב בשטח  ,מוקדם ככול הניתןלקבלן  As Isתכניות 

 7-אך לא יאוחר מ ,נים שיקבע מנהל הפרויקטולהעיר את הערותיו ככל שיידרש בהתאם ללוח הזמ
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 ,. בתוך כך, הקבלן נדרש לתאם מוקדם ככול הניתןימים מיום קבלת החומרים מהקבלן הראשי

מנת למנוע "אי התאמות" או מחלוקות -וזאת על ,את שלב המסירות ,כבר בשלב הקמת התשתיותו

בקשר עם רמת ין היתר בבלן בין הקבלנים. בכל מקרה של מחלוקת בין הקבלן הראשי לבין הק

מסירת כל הפרויקט למזמין , יכריע מנהל הפרויקט והחלטתו תהא סופית. ואיכותה העבודה

העבודה ו/או עיריית ירושלים ו/או נת"י ו/או מנת"י תעשה בצורה משותפת באחריות הקבלן 

 והקבלנים הראשיים. 

 :בלנים הראשייםלהלן טבלה עקרונית של חלוקת העבודות השונות בין הקבלן לק

 מכרז דרומי מכרז מערכות מכרז צפוני
 חפירה חציבה חשמל חפירה חציבה
 קירות תומכים עמודי תאורת בכבישים  קירות תומכים

 הארקת יסודות  תאורת מנהרות הארקת יסודות 
 מעברים תת קרקעיים תקשורת עירונית מעברים תת קרקעיים

 , תימוך זמני+סופיכרייה תת קרקעי  -בזק  עבודות גישור

 כרייה, תימוך זמני+סופי
ספרינקלרים, הידרנטים  -מים
 איטום וכו'

 פיתוח מערכות בקרת תנועה איטום
 גינון והשקיה מערכות בקרת מבנה פיתוח

 ניקוז מערכות אוורור גינון והשקיה
 אספלטים הסדרי תנועה זמניים ניקוז

 תשתיותהעתקת  מערכות לנת"צ מתחלף מצעים ואספלטים

 העתקת תשתיות
כולל  vmsגשרי שילוט 

 פירוקים קונסטרוקציה וביסוס
 גמרים vps,lcsשילוט אלקטרוני  פירוקים
 הסדרי תנועה זמניים רמזורים גמרים

 מחסומי זרוע הסדרי תנועה זמניים
הכנות למערכות בבטונים 
 )מנהרות,גשרים,קירות(

 המבני אנרגי   צנרת בבטון  -הכנות למערכות 
 מסגרות ומעקות   מבני אנרגיה

 גשרי שילוט )קונסטרוקציה(   מסגרות ומעקות
 תנועה ותמרור   גשרי שילוט )קונסטרוקציה(

 תחנת אטובוס צנרת לתשתיות תת קרקעיות  תנועה ואביזרי בטיחות
 חשמל )ללא כבילה בזק חשמל )ללא כבילה(

תאורה )ללא כבילה( כולל 
 ביסוס לעמודים תאורה

ים כולל קו הזנה ראשי של מ
 הגיחון

תאורה )ללא כבילה( כולל 
 ביסוס לעמודים תאורה

 תקשורת ובקרה )ללא כבילה( רמזורים תקשורת ובקרה )ללא כבילה(
 

המזמין שומר לעצמו עיריית ירושלים. עם זאת  –מנת"י בהפרויקט צפוי להימסר לתפעול ותחזוקת  .ט

. אופציה זו מגובה בכתב הכמויות. לא תתקבל כל עולולצורך תפ נת"ילסירת הפרויקט מלאופציה 

 .פעול של נת"יתטענה או תביעה מצד הקבלן במידה ויוחלט להעביר את הפרויקט לתחזוקה ו

יובהר לקבלן כי המסירה של המערכות אשר אינן מחוברות למרכז הבקרה של מנת"י כגון תאורת 

מסר לעיריית יסר לנת"י וקטע ירושלים יקטע יו"ש יימ .כבישים סטנדרטית תימסר לגוף האחראי

ירושלים, עבור המסירות לשני גורמים שונים לא יקבל הקבלן תוספת מחיר והעלות מגולמת 

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

חברת מוריה שומרת לעצמה אופציה לביצוע  – לאחזקה ו0או תפעול הנת"צ המתחלףחוזה משולש  .י

בהתאם באמצעות הקבלן, ויקט ו/או תפעול של הנת"צ המתחלף אחזקה של חלק מהמבנים בפר

. במסמך ח' חוזה משולש לאחזקה ו/או תפעול נת"צ מתחלף –למסמכי המכרז למסמך ח' 

בנוסף למפרטים  זאת ,כל התנאים וההוראות הדרושים לצורך ביצוע האחזקה והתפעול מפורטים

 ך ביצוע תחזוקה והפעלה של הפרויקט.המיוחדים והמסמכים הנוספים שמופיעים בהסכם זה לצור
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בהתאם  על הקבלן לבצע הרצות למערכות השונות לפני מסירתן בהתאם לאמור במפרט המיוחד .יא

ים. כל ים, מנת"י, נת"י משטרת ישראל וכל הגורמים הרלוונט-שות כיבוי אש, עיריית יילדר

לפתיחה  ת האישוריםהוצאות הישירות והעקיפות הנלוות לביצוע ההרצות/הבדיקות לצורך קבלה

יות ווכן על ,כולל הנת"צ המתחלף על כל שלביו )כולל שלבי הביצוע השונים(הכביש של  הוהפעל

 , כולן"י או נת"יתההפעלה והתחזוקה בשלבי הביניים עד למסירה סופית של המערכות למנ

זרות הרצות חו נהדרשתיאם  אף תוספתכל בגינן ולא תשולם  השונים במחירי היחידה ותמגולמ

 .בשל אי עמידת המערכת בדרישות/בדיקות הנדרשות

תהיה אי התאמה במחיר בין סעיפים שמובהר לקבלן כי בגלל ריבוי מבנים בכתב הכמויות יתכן  .יב

מבין הסעיפים הזהים, כאשר יתר יר הנמוך חיקבע המבמקרה כאמור  .זהים במבנים השונים

 אם למחיר הנמוך.בהתוישולמו במבנים השונים יתומחרו הזהים הסעיפים 

 הגשת הצעתו על הקבלן להתריע על סתירה במחירי סעיפים זהים בין המבנים.במסגרת  .יג

 

 האתר 033.3

כולו ממחלף רוזמרין ועד  "(האתר")להלן: הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר 

מערך הכבישים הסמוך לאתר  , את דרכי הגישה לאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואתצומת חוסאן

הזמנה להציע ה מושאובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, 

  הצעות/חוזה זה.

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

ם לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדי

. בנוסף לכך הקבלן המצורף למסמכי המכרזעל ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות 

מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור 

 בסעיף זה.

 

 ההתארגנות אתרפרויקט וה ושילוט דוריג 033.3

במסגרת אתרי ההתארגנות הקיימים  אתרי ההתארגנות, הגידור והשילוט הינם באחריות הקבלנים הראשיים

יחליט הקבלן להקים אתר התארגנות ככל ש, לפרויקטים המבוצעים על ידי הקבלנים הראשיים. יחד עם את

הנדרשים קבלת האישורים  ת האתרים,הקמ ,הראשייםנוסף שאינו חלק מהאתרים הראשיים של הקבלנים 

והם יהיו כלולים במחירי  נועל חשבויבוצעו על ידי הקבלן ופעול האתרים תחזוקה ותההקמה, הועליות לכך 

 לחוזה 10 סעיף ראו) וראות חוזה קבלנים מוריהבהתאם להשלטים  ההקבלן יקים ארבע .היחידה שונים

כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות  . בנוסף מובהר(הקבלנים של מוריה

 שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

במידה ומדובר בשילוט בלוי  ניהול הפרויקטלפי הנחיות  פוקיונו, ולהחלייעל הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט ונ

 זוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. ו/או שני

 . , החוק וההיתרים השוניםניהול הפרויקט וצע בהתאם להוראות החוזה והנחיותיב האתר גידור

 

  התארגנות בשטח 433.3

תכנית  ניהול הפרויקטהגיש לאישור השלים תאום אתרי התארגנות עם הקבלנים הראשיים ולעל הקבלן ל

ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת  מקבלת צו התחלת עבודהיום  14בתוך תאם בההתארגנות 
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על התכנית להיות תואמת לדרישות  .ניהול הפרויקט מטעם המזמיןמשרדי הקבלן ו ,חומרים, כלים וציוד

 .ניהול הפרויקט, ובהתאם להוראות והקבלנים הראשיים תר הבניהה ו/או הייהעירי

ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ה שלבי ככל שעם התקדמות

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר  ל חשבון, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועניהול הפרויקטו/או של 

 . מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית ההעתקות/ההזזות הללו.

 

הקבלן יתחיל בביצוע ותהיה כלולה בתקופת הביצוע.  יםקלנדרי ימים 32 ארגנות תעמוד עלתקופת ההת

ההתארגנות את כל האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכל

השלמת תאום עם הקבלנים הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה 

, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת יםהנדרש יםו/או ההיתר נותשיויטיפול בקבלת הרהראשיים ו

באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת  ותביצוע העבוד

 . לביצוע העבודהדרישות מחייבות  22.13כפי שיפורט בסעיף  משרדים ויתר הדברים הנדרשים

 

 

 ותאום מול גורמים ורשויות שונות באתר מעמד הקבלן בשטח המזמין ,שטח העבודה 533.3

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום העבודה 

 .ובתאום עם הקבלנים הראשיים טניהול הפרויקוע"י אושרו ע"י הרשויות ע"פ ההיתר ולנתיבי התנועה כפי שי

כניות בין אם לא, על ובתות מסומנ ןלפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכות בין אם ה .1

ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם  ועיליות, לתאם ותקרקעי-הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת

או בעלי \הממשלתית ו לית, הרשותהרשות המוניציפא הקבלן הראשי, נציגי המזמין, המתאים, כגון

 .מערכות התשתית

הקבלן יידרש לעשות שימוש לצורך העבודה בתשתיות )בסיסים ו/או צנרת חשמל/תקשורת( מובהר כי  .2

באחריות הקבלן הממונה לבצע . מצד הקבלן בעניין זה שהוכנו על ידי אחרים. לא תתקבלנה כל טענות

ביצוע כחלק מהמערכות  לכל הנדרשים עבורעברים וכד' פתחים, שרוולים מה את כלל התכנון ותיאום

 .ללא תוספת מחיר הראשי הקבלן מולהשלד ועבודות ההנדסה האזרחית 

באתר העבודה.  העבודה באתר תוך שיתוף פעולה ותאום עם גורמים וקבלנים אחריםאת הקבלן יבצע  .3

עבודותיהם תתבצענה אשר  קבלנים מודגש בזאת שהעבודה עשויה להתבצע באתר בו פועלים מספר

 .הקבלן במקביל לעבודות

שלא תיוצר כל  על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתיאום מוקדם עם הקבלנים הנוספים, כך .4

 .הפרעה לביצוע העבודה של הקבלן או של הקבלנים הנוספים

כגון: הנוספים באתר ) כל תביעה מצד הקבלן כלפי המזמין בגין הפרעה שתיווצר עקב עבודות הקבלנים .9

( לא ו'שימוש באמצעי בטיחות נוספים וכד,שינויים ועיכובים בלו"ז, ביצוע עבודה במנות קטנות יותר

 .ולא תשולם כל תוספת על האמור ,תוכר

 יבוצעובתחום הפרויקטים המקדימים  הדוכי בחלק הארי של העב ,מובהר בזאתבהמשך לעיל  .9

י שימונה מייחשב כ , כאשר הקבלןהמזמיןם בהם פועלים קבלנים אחרים מטע ההעבודות באתרי עבוד

שירותי "קבלן ראשי" מהקבלן האחר  כקבלן ממונה לעניין זה. במקרים אלו יקבל הקבלן המזמיןע"י 
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על כל המשתמע מכך. במסגרת זו, יספק הקבלן  "באתר אשר ישמש כ"קבלן ראשי המזמיןמטעם 

מל, שמירה, ניקיון שוטף, בקרת בטיחות שירותים שונים, כגון: מים, חש הממונה לקבלן הראשי באתר

ם מבצע בניה כמפורט בתקנות הבטיחות, שימוש בכל עזרי עבודה של הקבלן, הקצאת שטחי בתור

האחרים הנ"ל  נתגלו חילוקי דעות בין הקבלנים והגורמיםהיה והעבודה ומסירת נקודות מדידה.  באזור

ההדדיות להחלטת המפקח.  התביעות בקשר לסדרי העבודה ובקשר להפרעות בעבודה, יימסרו כל

ומכרעת. מובהר כי הקבלן הראשי באתר הוא  הקבלן מתחייב בזה לקבל את החלטת המפקח כסופית

 .בטיחות בתנועה באתר האחראי בנוסף גם ליישום הסדרי

בביצועה לא יהיו מעורבים באתר  בהתאם לחוזה זה, אשרבפרויקט  תומערכהבעבודות להתקנת  .7

 המזמיןשימונה ע"י  כפי)קבלן המערכות( הממונה בלנים אחרים, ייחשב הקבלן ההתקנה/ביצוע ק

משרד העבודה ושל כל רשות אחרת,  לאותו אתר כ"קבלן ראשי" באתר, לעניין דרישות בטיחות של

את כל השירותים הנדרשים מקבלן ראשי באתר,  ,והוא יידרש לספק לעצמו, ללא כל תוספת מחיר

 .ורישומו במשרד העבודה )במידת הצורך(, הסדרי תנועה באתר וכיוצ"ב ותלרבות מינוי ממונה בטיח

במידה ועקב שלבי ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן  .0

ללא מגבלה לגבי מספר ועל חשבונו, ידרש ע"י הקבלן תכזו ככל ששתבוצע העתקה  ,הממונה

 בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית.  מובהרההעתקות/ההזזות הללו. 

 המפקח. בבעלות המזמין ללא אישור מןשהקבלן אינו רשאי לפרק ולהשתמש בציוד ובתשתית  .6

 , קבלת רישיונות החפירה ההמתנה למשגיחיבדגש על מנת"י התאום עם הרשויות ובעלי המערכות .12

של מלוי כל תנאי  יהוו עילה להארכת משך בצוע. העלויותהרשויות וכו' יהיו במסגרת זמן הבצוע ולא 

 .הרשויות לרבות הגבלת שעות עבודה כלולים במחירי היחידה

ביצוע העבודות באזור כביש "המערכת" )הכביש הצמוד לגדר קו התפר שתשומת לב הקבלן מופנית לכך  .11

ות ועד וכולל צומת אל , מחסום המנהר92העובר מתחת ובצמוד לגשר גילה ולמנהרה הצפונית בכביש 

על הקבלן לתאם  ונציגי משרד הביטחון. , מג"ב( מחייבים תאומים שוטפים עם גורמי הצבאחאדר

יודגש ויובהר כי תאומים אלו ודרישות המערכת הצבאית  ולקבל אישור מהצבא טרם כניסתו לעבודות.

 למעט נושאי האבטחה.  ,במחירי היחידה השונים יםכלול

וכל הגורמים  ע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומיתהקבלן מתחייב לבצ .12

העבודה או בקרבתה ואשר  האחרים שיעבדו במקום, או גורמים המנהלים מערכות, בתחום רצועת

 .חוזה זה עלולות להיות השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת

האמור בסעיף זה.  כלשהי בגין כל כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן, ולא תהיה עילה לתביעה .13

מעבר למתוכנן, ולעיכוב בלתי סביר  במידה ופעילות גורם חיצוני כגון חברת חשמל או בזק גרמה

לא תאושר שום ובכל מקרה לקבלן,  ייבחן מתן ארכה בלוחות הזמניםוהמפקח לפי שקול דעתו הבלעדי 

 .תביעה הנובעת מהארכת לוח הזמנים

  

 עבודות לילה 033.3

 להלן הוראות בקשר עם ביצוע עבודות לילה, בחוזה קבלנים מוריה 92סעיף בלי לגרוע מהאמור במ .1

 . בפרויקט

 מובהר בזאת כי ככלל, תנאי הרישיון וההיתרים מוגבלים לביצוע העבודה בשעות היום. .2
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במקרים מיוחדים בלבד בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות בטיחות מיוחדות,  .3

רעות לתנועה ו/או למרקם החיים וכו', או כדי לקדם עבודות, לעמוד בלוחות הזמנים וכו', יוכל להפ

הקבלן לבקש לבצע העבודות בעבודת לילה וזאת בתנאי שיקבל את כל האישורים לכך מהגורמים 

 הרלוונטיים.

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

לעמידה בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ורישיונות לעבודות לילה, ע"י תגבור צוותי העבודה 

 והציוד בשעות היום.

 עבודות לילה במידה ותאושרנה, תהיינה מוגבלות בשעות והקבלן יצטרך לבצע העבודות בשלבים. .9

בלן לתכנן ולבצע העבודות בשיטות שימזערו במידה ולא יאושר לקבלן לבצע עבודות לילה, יהיה על הק .9

והכל בהתאם להסדרי תנועה  ההפרעות לציבור ושלא יהיה בהם שום שמץ של סיכון בטיחותי

 .מאושרים

רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות בשטח, הנחיות  ניהול הפרויקט .7

משטרה, הדבקת פיגור בביצוע, מזעור הפרעות המזמין, העירייה, גורמים מנדטוריים שונים ו/או ה

 וכו'. למבנים סמוכים, בתי מגורים, מבני שירותים שונים כגון גני ילדים ואחרים

לביצוע עבודות לילה על הקבלן להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים ותאורה זמנית על  .0

 חשבונו.

אינו מכוסה בתאורה הזמנית, ידאג במקום שטרם ניתן היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקום ש .6

הקבלן לספק על חשבונו מערכת תאורה ניידת המספקת את צרכי העבודה והבטיחות ותאושר ע"י 

 .ובתאום עם הקבלנים הראשיים ניהול הפרויקט

למען הסר ספק, עבור עבודת לילה אף אם אלו יידרשו על ידי המזמין או ניהול הפרויקט, לא תשולם  .12

  לקבלן כל תוספת.

 ובקרת איכותתיעוד מדידות  733.3

 מדידות במהלך הביצוע .1

על ידו ובתאום עם  הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות .א

 .הקבלנים הראשיים

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

טבלת השוואה בין דרישות התכנון  הפרויקט ניהולבנוסף למדידות אלו, יגיש הקבלן לבדיקת  .ג

 והמדידה כפי שבוצעה בפועל.

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

 .השוטפים

 

 מדידות בקרה מטעם המזמין .0

לנכון, את המזמין רשאי להפעיל מודדי בקרה מטעמו להבטחת איכות ולבקר מדגמית, או כפי שימצא  .א

 דיוק המדידות שמבצע הקבלן.

הקבלן מחויב לשתף פעולה עם מודד הבקרה מטעם המזמין בברור דיוק המדידות והעבודות שביצע,  .ב

לצרף את המודד המוסמך מטעמו לכל הבדיקות והבירורים הנדרשים ע"י מודד הבקרה עד לברור 

המדידה והצורך או אי הצורך בתיקון  ועד להגעה להסכמה לגבי תוצאות  -סטיות במדידה ככל שיתגלו 

 עבודות.

 תיעוד האתר .0
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בהתחייבות הקבלן נכללת, בין היתר, האחריות לתיעוד מלא ומפורט של מצב האתר לפני הכניסה  .א

לעבודה וכן בסיום העבודה, כולל צילומי סטילס ווידאו. הנ"ל חלק מהתחייבות הקבלן בחוזה ולא 

ל הנדרש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין תשולם תוספת בגין זה. התמורה עבור כ

ולא תימדד ולא תשולם  יםבמחירי היחידות השונעבורן סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה 

 בנפרד. 

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

 .התקנת המערכות והבניהות התיעוד מאפשר לעקוב אחר התקדמ .ג

הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר, שתיקונם אינו נכלל בתכולת עבודתו: גדרות, מעקות,  .ד

מדרגות, כניסות למבנים, חלונות שלטים, חצרות במימשק עם העבודה, עמודים, פילרים, אספלט, 

גנים, מערכות מדידה, תעלות ריצופים, מדרכות, ריהוט הרחוב, שוחות, ערימות עפר ופסולת, מז

 שירותים  וכו'. 

מטרת הצילומים במהלך העבודה היא לתעד באופן יומי ומפורט את ההתנהלות הבטיחותית ואת  .ה

 העבודה המתבצעת באתר.

בסיום העבודה יצלם הקבלן את כל האתר כתיעוד לביצוע העבודה בשלמותה וכתיעוד לכך שלא גרם  .ו

 נזק לסביבה.

 ועל יתואם ע"י הקבלן עם המנהל והמפקח.ביצוע הצילומים בפ .ז

מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה ו/או עד גמר תקופת האחריות, יזוהו נזקים  .ח

לקיים באזור העבודה, לנכסים כלשהם, לתשתית ביוב וניקוז וכל תשתית אחרת, לעצים, מבנים, 

תחילת העבודה, ולא יהיה ברשות הקבלן תיעוד מחוברים אחרים וכד',  שלא תועדו מראש ע"י הקבלן ב

מלא ומפורט להוכיח כי הליקוי אינו קשור לעבודות שביצע או מפני שהיה קיים לפני תחילת עבודתו, או 

תיעוד המוכיח כי כשסיים עבודתו לא היה ליקוי כנ"ל, יראו את הקבלן כמי שגרם הנזק והקבלן יהיה 

 קים ויישא בעלות התיקון על חשבונו.אחראי לביצוע התיקונים ולאחריות לנז

הקבלן ימסור את קלטות הוידיאו, צילומי הסטילס הנלווים ודוחות הצילום של תיעוד האתר על כל  .ט

 ובסיומן.  -מרכיביו שפורטו לעיל למנהל הפרויקט / מפקח טרם תחילת העבודות באתר 

ת שבכתב הכמויות ולא תשולם התמורה עבור ביצוע הצילומים המפורטים לעיל כלולה במחירי היחידו .י

הקבלן ייקח בחשבון את עלות העבודות הנ"ל  בנפרד )אלא אם נכתב במפורש אחרת במסמכי החוזה(.

 ויכלול את התמורה עבור עבודות אלו בסכום התמורה הכוללת שידרוש בהצעתו.

פן יתעד הקבלן באו )ככל שהאופציה האמורה תמומש( בתקופת הבדק ובתקופת האחזקה והתפעול .יא

שוטף את עבודות האחזקה שלו על ידי צילום של האבזרים/האלמנטים/הציוד אותו הוא תחזק באותו 

חודש, כל המידע ישמר בצורה ממוחשבת ומגנטית לצורך תיעוד העבודה. תיק תיעוד זה יעבור למזמין 

 בגמר תקופת הבדק ו/או האחזקה והוא יהווה תנאי לקבלת חשבון סופי ושחרור הערבויות.

 

 קרת איכות ובדיקות מעבדהב .4

 פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן. .א

 בקרת איכות עצמית של הקבלן. - 1פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח  .ב

 באתר.למערכות מודגש בזה אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות  .ג

 אדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן וייגזר מכך.היקף והתמחות כוח ה .ד

עבודה שבוצעה ללא נוכחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא ישולם  .ה

 . ועל הקבלן יהיה לתקנה ולתקן את העבודה בעבורה

 להציע הצעות. כמפורט בחוברת ההזמנה תהא על חשבון הקבלן עלות ביצוע בקרת האיכות .ו
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על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח הזמנים על פי  .ז

כמו כן על הקבלן לוודא  התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי המעבדה.

 ט.שיש לו את כל האישורים הנדרשים מבקרת האיכות בטרם יזמין ציוד לפרויק

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

  .חלק ב': תאור מערך הבטחת איכות ובקרת איכות שמנהלת חברת מוריה -2נספח 

 תכניות למכרז ותכניות לביצוע 30.33

מסגרת כניות העומדות לרשותו אשר באפשרותו למסור. בואת כל הת קבלןרשות ההמזמין ימסור ל .1

ככל שהן מצויות בידי המזמין בשלב זה לצורך  ,"כניות "למכרז בלבדותהממונה חוזה זה ניתנות לקבלן 

ע"י הקבלן. לפני ביצוע העבודה במהלך  בלבד וכהכנה לביצוע העבודה סוגי העבודות והיקפן תהבהר

ות לביצוע" כניויועברו לקבלן "תיבצע הקבלן וכן  מסירת הוראת ביצוע כאמור ובמהלך הביצוע

 ."בלבד הכוללות עדכונים ותוספות לתוכניות "למכרז

תוכניות לביצוע" " כניות "למכרז בלבד" ו/אווכי עדכונים והשלמת הת ,למען הסר ספק מובהר בזאת .2

על פי אחריותו, לא  ומפרטים שיכין הקבלן נוספות לצורכי הבהרה והשלמה ו/או תוכניות כניותוו/או ת

הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות  מחירי היחידה. עליהוו עילה לשינויים ב

חתומות "לביצוע" העבודות ו/או התוכניות המאושרות כפי אשר מי מטעמו  לו על ידי המזמין ו/או

 אישורן. על ידו, מיד עם קבלתן ו/או תכנונן ולא יאוחר משבועיים קלנדריים מיום קבלתן או שיוכנו על

התוכניות,  תשומת לב המפקח לכל שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה ביןאת פנות לה הקבלן

קבלן, ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח. אי הפניית תשומת הומצאו להמפרטים, כתב הכמויות והמידה ש

 כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או התיקונים לב המפקח במועד

תביעה מצד הקבלן על  בנדון תהיה סופית, קובעת ומחייבת. לא תתקבל המתבקשים. החלטת המפקח

 .התאמות-סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי

מרשויות, ויסייע בהשגת  המזמין מתחייב למסור לקבלן את מלוא המידע שברשותו בנוגע לקבלת מידע .3

השגת מידע הרלוונטי מובהר כי האחריות ל ,מידע מכל גוף אחר ככל שהדבר תלוי בו. למען הסר ספק

 .באחריות בלעדית של הקבלן לביצוע העבודה ו/או התכנון הינו

אפשרותה למסור מידע  לקבלן לא תהיה כל טענה עקב אי מסירת מידע על ידי המזמין הנובע מחוסר .4

 .זה, מכל סיבה שהיא

על חשבונו  השלמות תכנון חסר במידה וקיים עד לקבלת אישור על תוכנית לביצוע יבוצעו ע"י הקבלן .9

חובת הקבלן לקבל  .וכן תוכניות יצור על חשבונו ויחשבו ככלולים במחירי היחידות בכתב הכמויות

אישורים לכל תוכנית המבוצעת על ידו מהנ"ל. הכל במקרה שבו בחר המזמין שלא למסור תוכניות ע"י 

 .המתכננים מטעמו מחוייב הקבלן לבצע כל תכנון ע"פ הוראות מנה"פ

 

 ח זמנים ואבני דרך לביצוע העבודה בשלמותהלו  30.33

מובהר, כי משך ) 15.0.0305לא יאוחר מיום ובכל מקרה  ,חודשים 47משך ביצוע הפרויקט בשלמותו הינו  .1

שלא יהיו עיכובי מזמין הנתון באופן בלעדי למזמין, כאשר ככל  חודשים 7כולל מרווח של הביצוע האמור 

  .(19.7.2224 מיום יאוחר לא דהיינוחודשים,  42 תוךלסיים את הפרויקט בהקבלן  על יהיה

 משך הביצוע יחושב בחודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה. .2
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 הפרטים הבאים:בין היתר מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון  .3

 ;עבודות ולוחות הזמנים של הקבלנים הראשיים 3.1

 ;יהדות, אסלאם ונצרותכל החגים המקובלים במדינת ישראל לרבות:  3.2

 ;תנאי האקלים 3.3

מסיבות כלשהן, כגון הוראות משטרת במצטבר חודשים(  2חודשיים ) הפסקות עבודה של עד 3.4

משיקולים של תאומים עם גורמים שונים ו/או נת"י ו/או ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או 

 .מסיבות שונות ואחרות כולל סיבות שאינן נצפות מראש

ת לוח הזמנים הבסיסי שלו עם לוח הזמנים של הקבלנים הראשיים, תאום זה הינו על הקבלן לתאם א .4

תנאי להגשת לוח הזמנים הבסיסי ואישור מנהל הפרויקט והמזמין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

 .כנגד המזמין לאור לוח הזמנים של הקבלנים הראשיים

יהיה זכאי לכל קבלנים הראשיים הקבלן לא מעיכוב של ה הבכל מקרה של עיכוב בלוח זמנים כתוצא .9

תוספת כספית או הארכת משך ביצוע. מובהר, כי המזמין יהיה רשאי להשית על הקבלן קנסות בשל עיכובים 

  שהסב לקבלן הראשי. 

 ,עם זאת יובהריחד  .צומת חוסאןמצומת רוזמרין ועד הקבלן יקבל צו התחלת עבודה כללי לכל הפרויקט  .9

קטעים השונים לאורך הפרויקט ישוחררו לביצוע עבודות המערכות במועדים שונים כי השטחים או המ

 .בטבלה מטהבהתאם לאמור 

באחריות הקבלן לתאם את מועד התחלת העבודות בפועל בינו לבין הקבלנים הראשיים באופן מידי לאחר 

 קבלת צו התחלת עבודה של הקבלן.

 במקטעים השונים לוח זמנים משוער לביצוע עבודות – 1טבלה מספר 

 תאריך סיום עבודות משוער עבודות התחלתתאריך  קטע עבודה

 מקטע צפוני

עד למנהרה  374ממחלף רוזמרין חתך 

 326הצפונית חתך 

 17.29.2221 צ.ה.ע

 או צ.ה.ע  29.11.2222 314עד חתך  326מנהרה צפונית חדשה מחתך 

 המאוחר מבין השניים

17.29.2221 

 22.12.2222 20.27.2222 264עד חתך  314מחתך  מנהרה צפונית קיימת

 17.29.2221 23.23.2221 גשר גילה חדש

 BD01 29.11.2222 17.29.2221מבנה אנרגיה צפוני 

 מקטע דרומי

 24.11.2222 21.12.2221 מהגשר עד למנהרה הדרומית

 BD03 29.12.2222 23.22.2221 מבנה אנרגיה מרכזי ומאגר מים 

 23.21.2221 צ.ה.ע BD05ומי מבנה אנרגיה דר

 24.11.2222 11.29.2222 מנהרה דרומית חדשה

 19.27.2224 23.12.2223 מנהרה דרומית קיימת

 12.11.2223 26.27.2223 מהמנהרה הדרומית עד מחסום המנהרות 

 20.3.2223 27.12.2222 מחסום המנהרות

 23.20.2221 29.21.2221 ממחסום המנהרות עד צומת חוסאן 

 



16 

יובהר לקבלן כי עליו לתאם את כל שלבי העבודה מול הקבלנים הראשיים כבר מיום קבלת צו התחלת  .7

לכניסה וזמינות  לוחות זמניםעבודה. התיאום כולל בין היתר מיקום אתרי התארגנות, הספקות זמנים, 

דיקה , ב Shop Drawingsשל המקטעים השונים בפרויקט, אישור תכניות לביצוע, אישור תכניות  

  .ואישור תכניות לביצוע התשתיות ע"י הקבלנים הראשיים

 .ע"י הקבלן הראשי המבוצעות על קבלן המערכות ללוות בפועל את עבודות התשתית .0

 לא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה ו/או להארכת שעות .6

 העבודה לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים.

 בכתב המופיעים בכל המבנים המתוארות העבודות כל עבור התארגנות כולל זה זמן משךמור לעיל, כא .12

 הנחיות כגון שונות מסיבות עבודה חודשיים הפסקות בתוכו, כאמור, עד וכולל ובתכניות הכמויות

חון, אירועים בט ,משטרה ירושלים, עיריית להנחיות הקשורים ותיאומים הנחיות ,המזמין עם ותיאומים

 עבודה שעות )ונצרות ישראל, אסלאם כגון חגים: חגי עבודה להפסקות בנוסף וכו, )זאת ארכיאולוגיה

 המועד וכו'. חול בלילה,

 תקופת ההתארגנות .11

 תקופת ההתארגנות תהא חודש קלנדרי מיום קבלת צו התחלת עבודה. .א

 תקופת ההתארגנות המפורטת לעיל תיכלל במשך ביצוע הפרויקט. .ב

העבודות, מיד עם קבלת ביצוע ו , התאומים עם הקבלנים הראשייםל בביצוע ההתארגנותהקבלן יתחי .ג

"צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם 

 לפרקי הזמן שמצוינים בחוזה.

 נים מפורטיםולוח זמ עבודה תכנית ט:ניהול הפרויק לאישור יגיש הקבלן ההתארגנות תקופת במהלך .ד

שבועית. הקבלן  פירוט ברמת העבודות ביצוע תיאור לביצוע כוללבתאום עם הקבלניים הראשיים 

 תקופת ההתארגנות. במהלך הזמנים ניהול הפרויקט ללוח אישור לקבלת הנדרש ככל יפעל

ו של חודשיים, מרווח ביטחון זה הינ 7יובהר ויודגש כי לפרויקט מרווח ביטחון של  –מרווח ביטחון  .ה

המזמין בלבד וכי על הקבלן יהיה להגיש לוח זמנים בסיסי כולל מרווחי ביטחון שלו לכל אבני הדרך 

 ולסיום הפרויקט בפרט.

  אבני דרך .12

מס 

א

"

 ד

 תאריך סיום שם פעילות

1 

השלמת תכנון מפורט למערכות בקטע 

ירושלים כולל אישור המזמין להזמנות ציוד 

 לקטע ירושלים

 לת צ.ה.עממועד קבחודשים  3

2 
 מכביש המערביסיום ביצוע עבודות מערכות 

 ת.הרצות ובדיקוכולל )ירושלים( מקטע צפוני 
7.5.20211 

3 
תת הבמעבר המערכות סיום ביצוע עבודות 

 ובקרבת הכבישים הצמודים לו. UP01קרקעי 
10.7.2221 

4 

סיום ביצוע עבודות מערכות בכל המקטע 

ות הרצהחדש כולל )ירושלים( הצפוני 

או נתיבי  מסירות למנת"יובדיקות כולל 

 .ישראל

20.10.2022 
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9 

השלמת תכנון מפורט למערכות בקטע יו"ש 

כולל אישור המזמין להזמנות ציוד לקטע 

 יו"ש

 חודשים ממועד קבלת צ.ה.ע 0

9 

 בכביש המערביסיום ביצוע עבודות מערכות 

( תוך דגש על העבודות יו"ש) דרומיהמקטע 

 .לל הרצות ובדיקותבתוך המנהרה כו

 

24.11.2222 

7 

 מקטע דרומיבסיום ביצוע עבודות מערכות 

( כולל הרצות ובדיקות וכולל מסירות יו"ש)

כולל הפעלת נת"צ  למנת"י או נתיבי ישראל

 מתחלף

 

19.7.2224 

0 
השלמת כל הפרויקט כולל מסירות כולל 

 מרווח ביטחון של המזמין 
19.2.2229 

6 

כולל לנת"צ המתחלף השלמת תכנון מפרוט 

 דו"ח בטיחות ואישור תכניות ע"י הרשויות

 לנת"צ המתחלף

 קבלת צה"עחודשים מיום  12

12 
אישור אביזרי בטיחות ע"י הועדה הבין 

 משרדית לנת"צ המתחלף
 קבלת צה"עחודשים מיום  24

 

 קנסות על אי עמידה באבני הדרך:

הקבלן בסכום  את מוריה תהא רשאית לקנוס ,דרךעל כל יום עיכוב )יום קלנדרי( של אי עמידה באבן 

 שקלים( ליום.  אלפים שמונת) ₪ 0,222של 

 לקבלן בחשבון הסופי. הקנסות יושב סכוםאבן הדרך האחרונה ב הקבלן יעמודבמידה ו

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

הדרך החוזיים בהסכם זה וכן בלוחות הזמנים המתואמים ללוחות  על הקבלן יהיה לעמוד באבני  

אספקת הציוד בהתאם ללוח הזמנים את הזמנים של הקבלנים הראשיים ולהתאים את העבודות שלו ו

אי עמידה כן אי עמידה בלוח הזמנים הסופי למסירת הפרויקט וכי , . מובהרשל הקבלנים הראשיים

הקנסות וכאי עמידה של הקבלן בלוחות הזמנים ולהיפך, יחשב תם יבאבני הדרך של הקבלנים הראשי

משותפים לקבלנים הראשיים ולקבלן הממונה יושתו גם על הזמנים השיוטלו על עיכובים בלוחות 

 ., מבלי שתהא להם כל טענה בענין זההקבלנים הראשיים וגם על הקבלן הממונה

מוריה להטיל על הקבלן קנסות נוספים בהתאם  מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של  

 להוראות חוזה הקבלנים.

 
 לוח הזמנים שיגיש הקבלן: .13

בתאום עם לוחות הזמניים של  במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה .13.1

אבים . לוח הזמנים המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי והמשהקבלניים הראשיים

העומדים לרשותו ולרשות קבלני המשנה שלו. לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר 

 . והקבלניים הראשיים ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן ניהול הפרויקטל
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שבת(, שבתות,  לוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל ימים ללא עבודה: ימי שישי )ערבי .13.2

 ערבי חגים, חגים וכן ימים בהם אין עובדים, כפי שיוכתבו ע"י המזמין ובהם תיאסר עבודת הקבלן.

לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות ופעילויות שאינן  .13.3

רדים, עבודות של חברות פינוי מטפעילות של הקבלניים הראשיים, תלויות בקבלן באופן בלעדי )כגון: 

תשתיות אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. לצורך כך, על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר 

 להלן:

הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי. כל הפעילויות בפרויקט יקושרו  .13.3.1

לפעילויות הרלוונטיות ו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות שבפרויקט

 . של הקבלנים הראשיים

תזמון העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח זמן בטחון  .13.3.2

 .  0( יחידה, בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים, לפני אבן הדרך  מספר BUFFERמתוכנן מראש )

מזמן  22%וא יותיר מרווח של בהיעדר הגדרה אחרת יתכנן הקבלן את לוח הזמנים כך שה .13.3.3

, יודגש ויובהר כי מרווח ביטחון הביצוע על הנתיב הקריטי )באמצעות פעילות מרווח זמן בטחון(

. בנוסף הוא יתכנן את הפרויקט באופן שהוא מותיר זה הינו בנוסף למרווח הביטחון של המזמין

ם מראש על הנתיבים ממשך הנתיב( מתוכנני 22% -מרווחי זמן סבירים )כלומר, גדולים מ

המזינים את הנתיב הקריטי. זאת בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך 

הפרויקט כולו. למען הסר ספק, כל הנתיבים שאינם מוגדרים כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח 

 זמן הבטחון או לפעילויות המקדימות לה.

פשי לפעילויות לא קריטיות אינם חלק ממרווחי למען הסר ספק: המרווח הכולל והמרווח החו .13.3.4

 הביטחון המוגדרים לעיל.

 לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות: .13.4

 כל העבודות המקדימות והמקבילות של הקבלניים הראשיים שמשפיעות על לוח הזמנים שלו .13.4.1

 כל פעילויות הביצוע. .13.4.2

לרבות מרווחי זמן סבירים לפי ההסכם לצורך תנועה זמניים,  כולל הסדריכל פעילויות התכנון  .13.4.3

 מתן האישורים ע"י המזמין. 

 רשויות מוסמכות/כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות / גופים מוסמכים .13.4.4

 .ורשיונות עבודה

שלטים, מערכות תכניות, מרכיבים שונים )לדוגמא: ציוד וכל פעילויות הייצור והאספקה של  .13.4.9

 שאינם באתר(.מיחשוב, בקרים, לוחות חשמל וכו' וכל הדברים 

פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות שבאחריות  .13.4.9

 הקבלן, לרבות קבלנים ממונים.

 כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען. .13.4.7

ניהול חוזיות ומטלות הביניים על פי הנחיית בלוח הזמנים יציג הקבלן את כל אבני הדרך ה .13.4.0

 . אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות בפעילויות הביצוע. הפרויקט

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום של כל פעילות.  .13.9

וכות יותר יחולקו לתתי י"ע. פעילויות אר 22לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה 

פעילויות, זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך הפעילות 

 מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן תלויות בו.

לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופייניות שמבוצעות במסגרת הפעילות ואת המשאבים  .13.9

 להעמיד לצורך ביצוע הפעילות.  לסוגיהם שהוא מתכנן
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לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע הריאליים של פעילויות  .13.7

 אלו ומועדי הביצוע. 

ימים קלנדריים מיום מסירת צו  32והמזמין תוך  ניהול הפרויקטלוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור  .13.0

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

למען הסר ספק המזמין יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שהוא נדרש לבצע בקשר לפרויקט, כל "מרווח"  .13.6

שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם הוא מוגדר ע"י פעילות ובין אם הוא מוגדר מתוך 

 Projectולל, מרווח חופשי, מרווח פרויקטלי, מרווח זמן, ידי מרווח כ-חישוב רשת הפרויקט )למשל על

Buffer  אוFeeding Buffer  .וכיוצא באלו(, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך 

 בין היתר את נושאי הבדיקות ההרצות והמסירות בצורה ברורה ומפורטת.לוח הזמנים יכלול  .13.12

ח הזמנים הבסיסי גם את הנושאים/העבודות האופציונאליים במכרז לוח הזמנים יכלול כבר בהגשת לו .13.11

 כגון: תכנון וביצוע של הנת"צ המתחלף.

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי .14

, ימצאו והתאום עם העבודות של הקבלנים הראשיים לוח הזמנים המפורט ייבדק מבחינת הרצף הלוגי .14.1

יכולת העמידה בתאריכי היעד של הפרויקט. לוח הנתיבים הקריטיים, נתיבים קריטיים נסתרים ותיבדק 

, יועץ הלו"ז והמזמין ויקרא להלן "לו"ז מתוכנן ניהול הפרויקטהזמנים יעודכן עד אשר יאושר ע"י 

 בסיסי".

הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו. הלו"ז המתוכנן  .14.2

בודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע"י קבלנים הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל הע

 אחרים. 

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את מיטב מאמציו  .14.3

 ביצוע. -וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר

 מך בלתי נפרד מהחוזה. הלו"ז המתוכנן הבסיסי ייהפך למס .14.4

 

 עדכון תקופות הביצוע החוזיות .15

תקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות במסמך זה הינן משכי הזמן המרביים לביצוע, אלא אם החוזה  .19.1

 . ניהול הפרויקטעם הקבלן יעודכן בהתאם, באמצעות הוראת שינוי שיוציא 

ה כאבני בוחן לעמידת הקבלן בלוח הזמנים משכי הזמן המרביים לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבוד .19.2

 וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.

בשיתוף עם הקבלניים לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש בפגישת עדכון לוחות זמנים  .19.3

כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל )להלן "דו"ח חודשי"(. הקבלן ימסור הראשיים 

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

, יוזנו במהלך ניהול הפרויקטהסתיימה ומתי ואם לא מתי צפויה להסתיים. הנתונים יאושרו ע"י 

הפגישה ויבדקו משמעויותיהם. במידת הנדרש, יראה הקבלן דרכי פעולה לקיצור משך לוח הזמנים 

במידה והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את הרצף הלוגי המקורי, העדכון ועמידה ביעדים. 

ובחינת כל המשמעויות הנגזרות מהשינוי  ניהול הפרויקטיתבצע רק לאחר דיון בנושא עם יועץ הלו"ז ו

 .ניהול הפרויקט ואישור

וות הניהול של ציהיו נוכחים צוות הניהול של הקבלן,  אחת לחודש בפגישת עדכון לוחות הזמנים  .19.4

 ויועץ לוחות הזמנים.  ניהול הפרויקטהקבלנים הראשיים, 
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ועם  ניהול הפרויקטהדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף עם  .19.9

 המזמין.

, אך לא יהיה באישור כאמור כדי להוות ניהול הפרויקטכל שינוי בלוח הזמנים חייב באישורו של  .19.9

כת משכי הזמן המרביים לביצוע, המוסכמים לצורך גביית פיצויים מוסכמים בשל איחור אישור להאר

 בעמידה בלוחות הזמנים, אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת.

לאחר הפגישה, אחת לחודש, יגיש הקבלן דו"ח חודשי. הדוח ינתח את סטאטוס הביצוע ואת עמידת  .19.7

ין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות. הדו"ח יצי

 מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור שנוצר.

תאומים עם כל ההוצאות להכנת הלו"ז המפורט, הלו"ז הבסיסי, הלו"ז המעודכן והדו"חות לרבות  .19.0

הנסתרים וכל דו"ח דרוש אחר קבלת נתוני הנתיבים הקריטיים והקריטיים הקבלניים הראשיים 

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

כתב בש היחידה , חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחיריניהול הפרויקטעותקים שייקבע ע"י 

 הכמויות.

 

 יועץ לוחות זמנים .10

, כאשר מובהר כי "(יועץ לוחות הזמנים" או "יועץ הלו"זלהלן: "המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו, ) .19.1

זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין. למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה 

 שתשמע כל דרישה או טענה מהקבלן בעניין זה. מבלי 

המשך בלוח הזמנים החל בהגשת לוח הזמנים המפורט ע"י הקבלן,  -בתהליך הכנת לוחות הזמנים  .19.2

הבסיסי וכלה בלוחות העדכון כנדרש לעיל הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו 

ולמסור לו כל מידע, נתונים והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה: הגדרת הפעילויות, הקשרים 

ים בהם הסתיימו וכדומה בין הפעילויות, משכי הביצוע של הפעילויות, פעילויות שהסתיימו והמועד

 באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה. 

מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הינו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של תוכנת  .19.3

MS~PROJECT  על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות הזמנים  (2212)מגרסה

ם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת הממוחשבת היא על כמו ג

 .מטעם המזמין הקבלן בלבד. קובץ המסטר לניהול הנתונים יימצא אצל יועץ לוחות הזמנים

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה לשם הכנסת  .19.4

צד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים לשימוש המזמין, וכי לא תהא לקבלן כל מידע נוסף מ

 עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצדו.

 

 אחריות הקבלן .17

, מובהר כי באחריות הקבלן לתאם באופן שוטף את כל העבודות שלו, לוחות הזמנים, קלמען הסר ספ .17.1

ם הראשיים שבפרויקט וכי עליו להיות זמין וקשוב מול הקבלנייכיוצ"ב הסדרי תנועה, בטיחות התארגנות ו

לצרכים והדרישות של הקבלניים הראשיים, לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה על עיכוב בלוז או תוספת 

 שלום כלשהי בגין חוסר תאום ועיכובים של אחד מהקבלניים הראשיים.ת

חריותו הבלעדית של הקבלן למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מא .17.2

 לעריכת לוח הזמנים, לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות.

פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, -הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על .17.3

ודה, , ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי העבניהול הפרויקטאשר קיבל את אישורו של 
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יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט/ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות 

 ממועד סיום העבודה. 

רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל תביעה  ניהול הפרויקט .17.4

 וספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נ

עילה לפיגור  לא יהווהקורונה מגבלות אחרות הקשורות בנגיף האו סגר בשטחים  מובהר ומודגש כי  .17.9

 בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עליון".

 

 הגשת חשבונות .10

 חשבונות הקבלן יוגשו בליווי הדו"ח החודשי המעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמנים. .10.1

 היה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.לא ניתן י .10.2

 עדכון לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן.  .10.3

 צוות הניהול של הקבלן באתר 31.33

לצורכי ניהול,  ,ניהול הפרויקטתקופת הביצוע ולפי דרישות כל הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך 

 צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. ופיקוח על העבודה את  תיאום

  לביצוע העבודותדרישות מחייבות  11.33

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

 שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 ניסה לביצוע.יש לערוך תיק תיעוד לפני כ .1

  .יום מכניסה לביצוע 14קבלני משנה לאישור תוך רשימת יש להעביר  .2

יום על  14הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך  .3

 חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.

ורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך תכנית עבודה מפ ניהול הפרויקטלערוך ולהציג לאישור  .4

התכנית  מיום קבלת צו התחלת העבודה.ימים  32תוך  -ין ורט במפרט הכללי ואם לא צוהמועד המפ

לקבוצות עבודה ולארגון  ידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקהיח האדם שותתאר בין השאר את כ

 הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

  ניהול הפרויקט: לאישור יגיש הקבלן ההתארגנות תקופת במהלך .9

 שבועית פירוט ברמת העבודות ביצוע תיאור לביצוע כולל מפורטים ולוח זמנים עבודה תכנית .א

 תכנית התארגנות כללית .ב

 ימים מתחילת העבודה 14תכנית ארגון אתרי העבודה תוך  .ג

 עבודות התכנית בטיחות לביצוע  .ד

 תכנית )סקר( סיכונים .ה

 רישיון עבודה .ו

 הל עבודהמינוי מנ .ז

תוך פירוט תפקידם תחומי אחריותם והסמכות / , אישור כל צוות הקבלן וקבלני המשנה .ח

רשיונות מתאימים לכל אחד ככל הנדרש לביצוע ע"פ סוג העבודה המקצועית שבאחריותו 

 כדוגמת רשיונות חשמלאי, עבודה בגובה וכיו"ב.

 טרם ביצוע העבודות ביניהם:להתארגן על כל ההגשות הנדרשות בלן על הקעם הזכייה במכרז  .9

 )למעט אלו הנדרשים יחד עם הגשת המכרז( יום מצ.ה.ע 14אישור קבלני משנה תוך  .א
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 יום מצ.ה.ע 14הערות על תכניות המזמין תוך העברת  .ב

 מצ.ה.עיום  14תוך  ון אתרארגאישור תכנית  .ג

 יום מצ.ה.ע 32אישור תכנית עבודה מפורטת תוך  .ד

 ימים מצ.ה.ע 32הגשת לוח זמנים מפורט תוך  .ה

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

((INITIAL QUALITY ACTIVITIES REPORT 

 ימים מקבלת צו התחלת העבודה את "תכנית ניהול הפרויקט"  20הקבלן יגיש תוך  .ז

((PROJECT MANAGEMENT PLAN-PMP 

צו התחלת העבודה את תכנית ה"ניהול מעקב אחר התקדמות  יום מקבלת 20הקבלן יגיש תוך  .ח

 (PROGRESS MANAGEMENT PLANהפרויקט" )

יום מקבלת צו התחלת העבודה לאישור המזמין תכנית ניהול איכות    20הקבלן יגיש תוך  .ט

QUALITY MANAGEMENT PLAN (QMP) 

עבודות הקבלניים  יום מיום קבלת סט תכניות לביצוע של 32תוך  הקבלן יעביר התייחסות .י

לתכנית המפורטת של עבודות ההכנה שמבוצעות על ידי הקבלנים הראשיים  הראשיים לכל

בתת קרקע, שוחות,  שרוולים ,באלמנטי הבטון פתחים :לצורך ביצוע עבודות המערכות כגון 

 שילוט ועוד.  גשרישל  SD מיקום ארונות, מרכזיות,

ביותר, כולל כוח אדם,  בלן אמצעי ניהול ברמה הגבוההלהציב לרשות מנהל ההקמה של הק על הקבלן .7

 חשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.אמצעי מ

 

 

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  01.33

, ובפורטל מתחת לגשר גילה, במחלף רוזמרין יםההתארגנות של הפרויקט נמצא ימודגש ומובהר כי אתר

 בהתאם להיתר הבנייה ולתב"ע התקפה.  הדרומי של המנהרה הדרומית

 

 ,גרשים אחריםמממובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה 

ניהול ולפי הוראות  עם הקבלנים הראשיים הקבלן יתארגן באתר בתיאום מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין.

 , מנופיםמפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות עירום זמני, שה,)מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גי הפרויקט

 .וכד'(

 

הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית וההיתרים את כל אישורי הרשויות הקבלן אחראי להשיג 

להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או  ניהול הפרויקט, רשאי ניהול הפרויקטשל 

 בות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.לר

 

 חשבונות ממוחשבים  01.33

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

נכרנים בהתאם לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסוועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. 

כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל  ,ניהול הפרויקטלביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי 

 האחראי במוריה.
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  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים 41.33

ועל  של הקבלנים הראשיים באתרביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה 

קבלת צו אין להתחיל בעבודה ללא  הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג.

 הקבלניים הראשיים, קבלת הנחיות בטיחות ותאום ניהול הפרויקטאום מוקדם עם יתהתחלת עבודה או ללא 

 .הצבא ומשרד הביטחוןגורמי עם 

 

 יומן עבודה 51.33

לחוזה הקבלנים של  2ל בהתאם לאמור בסעיף והכ דה באופן מסודר ע"י הקבלןיומן עבודה ינוהל במקום העבו

ללא  ,לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר המזמיןבסמכות יצוין, כי  מוריה.

 תמורה נוספת.

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 01.33

מים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיי .1

חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל 

חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, 

פורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( הורה לו אחרת. מובהר בזאת במ ניהול הפרויקטאלא אם 

תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת  ותקיימ

 ביצוע עבודותיו. 

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם הוא  .2

ו הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים והדרכים הסמוכים לאתר משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו א

 העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר.

 אין לגרום להפרעות ו/או נזקים לכבישים הנ"ל. -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור  .3

הביצוע ועד למסירתם  אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת .4

 לידי המזמין.

אשר ייגרם  -או כל הוצאה כספית אחרת בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -שא באחריות לכל נזק יהקבלן י .9

כתוצאה ממעשה או מזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר כלשהו, ל

הפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה כתוצאה מהקבלן ו/או מי מטעמו ו/או  מחדל רשלני של

 ו/או חיוביו על פי דין.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות ולמתקנים אשר  .9

הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד 

כמי  -ם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם והבלעדי עליהם ובעליה

שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין 

 .מטלטליםוכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם 

קוי בביצוע העבודה או כי הוא טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה לי .7

 עליו נטל ההוכחה. –פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 
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הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן על פי הוראות  .0

 לחודישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל אחד מהם ביחד ו -החוזה 

ושכר מומחים אשר  , שכ"ט עו"דיפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות הוצאות משפטו

 הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

לקבלן או  אשר ייגרם -בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק  .6

לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או עקב ביצוע העבודה ו/או 

כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין ו/או על המפקח אחריות בגין נזק כאמור 

טל על כל אחד ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהו -בסעיף זה 

 מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו מתוקפן של  .12

 התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

 -ן ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י מי מטעמם מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמי .11

כניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור חשבונות, אישורים ואישור תתעודת גמר, לרבות 

לא יהיה בו  -במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

מפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על ה

 מאחריותו על פי החוזה ו/או על פי דין.

שא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה או מחדל ימותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא י .12

 או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם המפקח. המתכנניםכלשהו של 

לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על הקבלן ואולם,  האחריות הכוללת .13

אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל 

או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה  1691 -או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1672 -

לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין  בקשר

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח,  -"מפקח", בין מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

שהוטל ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב 

 עליהם.

 ת הבדקולטיפול דחוף במפגעים בתקופת שנ הקבלן אחריות .14

שעות רשאית חב' מוריה להפעיל קבלן מטעמה,  40במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך  .19

 12%בתוספת חיוב דני ניהול וטיפול ע"י מוריה בשיעור של  אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן

 נשוא מכרז זה.  

 

 

 תקשורת וביוב מים חשמל 71.33

, מובהר כי בכל מקרה תקשורת וביוב חשמל ,ן הסדרת חיבורי מיםינוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניב

שא הקבלן בלבד, בכל העלויות ישנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, י

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

ו/או עיריית ירושלים ו/או נתיבי ישראל ו/או כיבוי אש ומשטרת  הנדרשות לשביעות רצון מוריהוההרצות 

, לצורך ו/או תקשורת ו/או ביוב במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל ישראל
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במידה ותהיה מחלוקת או חוסר תאום בין הקבלן הראשי לממונה יקבע מנהל  בלבד. שא בו הקבלןיהאמור, י

 הפרויקט או המפקח מטעמו בנושא, החלטתו תהיה סופית בעניין.

 

  קיון אתר העבודהישמירה על נ 10.33

 הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה,

בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של  לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים.

 גורם מוסמך

 

 ניהול הפרויקטהאמורות לשביעות רצונו של מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות 

תר מן הפסולת לבצע את ניקוי הא יהול הפרויקטנ, רשאי יהיה ניהול הפרויקטותוך התקופה שנקבעה לו על ידי 

המזמין או מי ת את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. יהיה רשאי לגבו ניהול הפרויקטעל חשבון הקבלן. ולסלקה 

 מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור.

מצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות על הקבלן לנקוט בכל הא

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה  ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות.

לולות במחירי רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככ שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו.

 הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

 

 AS MADEתכניות עדות  10.33

ובהתאם  ( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריהAS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )

קבלן למסור תכניות עדות של . בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות ללהנחיות בקרת והבטחת איכות 

הגשת תכניות עדות לכל  –מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים 

 מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. 

 

יות שנעשו המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטהעבודה / התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע 

התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה,  בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.

 לצורך ביצוע העבודות. 

 

לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של  ניהול הפרויקטלצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא 

ורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמ

בכל המקומות שלידם מידה או גובה  ( העתקים כל אחת.9בחמישה ) ניהול הפרויקטהמקורי, וימסרם ל

המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות 

עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על  בודה כנדרש ולפי המתוכנן.אלו בוצעה הע

התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות  חשבונו.

 ון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.או מזמין העבודות מטעמה. חשבמוריה 

שוטפים ולא רק בגמר העבודה בהתאם לדרישות   as-madeבהר כי על הקבלן יהיה להגיש תכניות יודגש ויו

 בקרת האיכות ) כגון בגמר עבודות הכרייה, בגמר ביצוע מצעים ועוד(

 בנוסף: 
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תוכניות העדות יוכנו ויחתמו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ויימסרו ע"י הקבלן בפורמט המתאים  .1

של עיריית ירושלים ובכפוף  GISע"פ מפרט , של עיריית ירושלים GIS-כת הלאחסון התכנית במער

 .בעיריית ירושלים כי תוכניות העדות נמסרו בהתאם לנדרש GIS-לקבלת אישור מנהל מערכת ה

טרם מסירת תכניות העדות והגשת החשבון הסופי, יעביר הקבלן את התכניות למתכנן הרלוונטי  .2

וייתכן מצב בו הביצוע לא  ימה, כך שהביצוע תואם לתכנון המקוריולמנה"פ לבדיקה, לאישור ולחת

 .יאושר בחלקו/ במלאו לאלמנט כזה או אחר והקבלן יידרש לבצע תיקונים בהתאם להנחיות המתכננים

( כולל סימון ברור בצבעים שונים בין מה שבוצע בפועל AS MADEיש להגיש את הגשת תכניות העדות ) .3

לביצוע ע"י צוות התכנון כולל מידע הכולל אורכים, קטרים, פריסות, מידות, ע"י הקבלן, למה שתוכנן 

 מפלסים, גבהים, כמויות )כמפורט לעיל(.

קוטר/ כמויות/ התכניות יכללו תיעוד שוטף של כלל העבודות המבוצעות באתר, כולל נתוני אורך/  .4

  לרבות:מצב התחלתי/ מצב בסוף שלב/ מצב סופי, , סוגים/ עומק

ל/  תקשורת/  תאורה/ שליטה ובקרה, מים וכיבוי אש, קווי ביוב וניקוז וכל עבודה אחרת עב' חשמ

 שנדרש לתעד לפני/ במהלך ביצוע עד להשלמתה הסופית

 

 מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  03.33

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים  .1

ם, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת אחרי

 הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 מחסנים ושירותים מינימאליים של הקבלן שיש להקים בתחום האתר: .2

 מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט  2.1

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. 2.2

חסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים ישירות עבור חברת מ 2.3

 מזמין .

 חדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מים קרים/חמים, כיור רחצה וציוד הגייינה. 2.4

שירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוני, זאת בנוסף לשרותים כימיים ניידים שיותקנו במספר  2.9

 תר לפי התאום ואישור גורמי איכות הסביבה והעיריה.מקומות בא

 מקלחון עם חיבור לביוב העירוני 2.9

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

חיבורם למערכות העירוניות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון וכו',כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם 

הוראת מנהל הפרויקט. התמורה עבור עבודות אלו כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ל

 תשולם בנפרד.

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את  מבני צוות ניהול  .4

רותים ואת המבנה שהוכן הפרויקט )באם יורשה לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השי

כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה. הקבלן יחזיר את מצב השטח לקדמותו. כל הציוד שנרכש 

 או סופק עבור מנהל הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן.

 ישיבות תיאום 10.33

ום במועד ובתדירות תיאלהשתתף בכל ישיבות ה חובה הקבלןהביצוע מטעם  יומהנדס ניהול הפרויקטעל 

 .וזאת לאורך כל תקופת הביצוע ניהול הפרויקטשיקבע ע"י 
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 תעודת אחריות 00.33

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

תה דרישה כזו באחד ייהחומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם ה

 ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

)ולא ממועד  בתום תקופת הבדק מסירת הפרויקט למזמין או מי מטעמותוקף תעודות האחריות יהיה ממועד 

 אספקת החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 00.33

או לחליפין שווה ערך  על הקבלן לספק אותו כנדרש ן שם מסחרי או שם היצרן או הספק,אם צוי .א

. עצם חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה מאושר ע"י המזמין לפי ההליך המפורט בהמשך

לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה  התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק,

 ובכמות הנדרשת.בזמן 

 המבחר, הטיב, הסוג, במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, .ב

 מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, הצורה,

ו/או היועץ  האדריכלו/או המהנדס . ניהול הפרויקטו/או היועץ הרלוונטי ו/או  האדריכל המהנדס ו/או

המוצר או הציוד הינם שווי ערך  באם החומר, יםהבלעדי יםהקובע ויהי ניהול הפרויקטהרלוונטי ו/או 

 לנדרש במפרטים ובתכניות.ואיכות 

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

לגבי סוג  של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב הכמויות,ובכתב הכמויות. כל הסתייגות 

 לא תתקבל לאחר מכן. אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', החומר ו/או אופן הביצוע,

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

ו/או היועץ  איכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכלהדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת ה

 .ניהול הפרויקטהרלוונטי ו/או 

שיקול הדעת הבלעדי ליישום , ניהול הפרויקטו/או היועץ הרלוונטי ו/או ידי האדריכל מובהר כי ב .ה

 חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, דרישות המסמכים במכרז /

 תן הנמקה כלשהי.ללא מ

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר,  ,ניהול הפרויקטו/או היועץ הרלוונטי ו/או  באם האדריכל .ו

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

 וזאת ללא הסתייגויות. המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש,

/ מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת  ניהול הפרויקטהחומר שלא קיבלה את אישור  כל סטייה בטיב .ז

העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות 

 זמנים וביצוע.

 

  תיאומי פתחים ומעברים 40.33

ועבודות ההנדסה קשורים לביצוע השלד פתחים, שרוולים , מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות ה

 ללא תוספת מחיר.הראשים  ניםיעשו ע"י הקבלהאזרחית 

ינו בתכניות, בין אם המזמין , בין אם צון השוניםטובאלמנטי הכד' שיש לבצע בכל המעברים, פתחים, חריצים ו

 רי היחידה של הבטוניםלבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחיהורה 
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לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן,  , לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרדוהם באחריות הקבלנים הראשיים

שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא ו/או שרוולים מעברים פתחים, 

  תשלום.

, שרוולים, מעברים וכד' יחשבו אלו ככלולים במחירי ידרש הקבלן לבצע פתחיםיכי ככל ש יובהר ויודגש

ן באופן בלעדי לתאם, לבדוק ולאשר מראש את כל לבבאחריות הק היחדה ולא ימדדו וישולמו בנפרד, כמו כן

הפתחים, השרוולים וכל העבודות המקדימות בעבודות הבטון או בעבודות בתת קרקע שיבוצעו על ידי 

  .ת הביצוע שיעברו אליו לאחר קבלת צ.ה.עהקבלנים הראשיים בהתאם לתכניו

 

  בדיקות מעבדה 50.33

למסירת העבודות שורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אי ככלל,

לחוזה קבלנים מוריה,  72לפי סעיף  מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע 

 יווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. לצורך ל

 

 תיקי מוצר, תכנית הפעלה ותחזוקה  033.0

על הקבלן להגיש תיק מוצר כחלק מהחשבון הסופי וכן להגיש תיק הכולל תכנית הפעלה ותחזוקה 

הנת"צ המתחלף, הכנת תכנית זו  לרבותשוטפת ותחזוקה מונעת של כל המערכות השונות בפרויקט 

תיקי תיקי תיעוד, במחירי היחידה השונים ולא תשלום כל תוספת מצד המזמין עבור הכנת כלולה 

תיקים אלו יוגשו בהתאם להנחיות  המוצר ותכנית ההפעלה והתחזוקה של המערכות בפרויקט זה.

 ולדרישות של עיריית ירושלים, נתיבי ישראל חברת מוריה ומנהל הפרויקט.

 

  עבודות אופציונאליות – 733.0

לביצוע כבר מיום קבלת צ.ה.ע  ןבמכרז זה יש עבודות אופציונאליות שעל הקבלן לקחת בחשבון כאילו ה 

בכל נושא לוחות הזמנים והתארגנות גם אם טרם התקבלה החלטה של המזמין להפעיל את הסעיפים 

 . האופציונליים

 רישיונות וזכויות קניין 00.33

 רישיונותא. 

 .שיון על פי כל דיןכל עבודות הקבלן יבוצעו ברי .1

אחר  כל גוף וא( וכיוצ"ב משטרה כל עבודות הקבלן יבוצעו ברישיון הרשויות המוסמכות לכך )עירייה, .2

 .הנדרש על פי החוק

 .כל בעלי המקצוע שיעסיק הקבלן יהיו בעלי רישיון מתאים לסוג העבודה שיבצעו .3

הרשאה של צד ג' כלשהו  רישיון אוכל עבודה ו/או שימוש שיעשה הקבלן בתוכנה ו/או בחומרה המחייב  .4

 .רוחני או אחר מכל סוג שהו שיון וללא הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קנייןייבוצע בר

כניות ו/או ובת ח חוזה זה זכות שימוש בלתי מוגבלת לצמיתות לצרכיה שלהומוקנית מכ למזמין .9

וזה, ולא תישמע טענה מצד הח "י הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרתבמסמכים ו/או בתוצרים שנעשו ע

הרוחני בגין כל  הקנייןיוצרים, זכויות סימן מסחרי, להפרת זכות  המזמיןהקבלן ו/או מי מטעמו כלפי 

שימוש מכל סוג ובכללו ולא מוגבל לכך שימוש לצורך תפעול, שימוש לצורכי פיתוח נוסף ו/או העברה 
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כניות ולצרכיה בת המזמיןעשה ישימוש שכל  לצד ג' לטובת פיתוח ואו תפעול שיעשה לצרכי המזמין וכן

 .ח החוזהומי מעמו במסגרת חובתו מכ שהכין עבורה קבלן ו/או ו/או במסמכים ו/או בתוצרים

וכן רישיונות   , יכלול את כל רישיונות השימושהממונהכל ציוד או תוכנה מכל סוג שיספק הקבלן  .9

כי  לא הגבלה כלשהיא. הקבלן מתחייבעל חשבון הקבלן ל המזמיןבכמות ככל הנדרש ע"י  פיתוח

אחרים  הנדרשים בין מצידו ובין מצד ג' של ספקים או יצרניםהמתאימים ברשותו כל הרישיונות 

 .הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ושימוש במערכות ובציוד שיספק במסגרת חוזה זה

במסגרת כל  סופקומחירי הרישיונות השונים בכל כמות לפי הצורך ליישומי תוכנה או חומרה, שי .7

השירותים ללא הגבלת כמות / תקופת החוזה ויחשבו כמגולמים במחיר המוצע עבור העבודה

 : הרישיונות מסוג כלשהו, לרבות אך לא מוגבל לכך המשתמשים ו/או כמות הרישיונות ו/או זמן תקופת

 למערכות הפעלה מכל סוג בכל מרכיב ממרכיבי המערכת. 

 מכל סוג בכל מרכיב ממרכיבי המערכת למערכת ניהול בסיס הנתונים. 

 הזכויות להם  למערכות ציוד או יישומים מכל סוג בכל מרכיב ממרכיבי המערכת, אשר

 '.נמצאות בבעלות צד ג

 הזכויות להם  למערכות ציוד או יישומים מכל סוג בכל מרכיב ממרכיבי המערכת, אשר

 .נמצאות בבעלות הקבלן

המזמין או  שיועמדו לרשות צרי התוכנה של המערכת שיסופקו אומובהר בזאת כי זכויות השימוש במו .0

הרישיון הסטנדרטיים של  חוזה, יהיו בהתאם לתנאיהלצרכי השימוש בהתאם להוראות  מי מטעמו

 שיון יהיה בתקף ללא מגבלת תוקף מעבר לתקופת החוזה,ישיון, הריאולם ללא מגבלת זמן הר היצרן,

 .חוזההוהתמיכה הטכנית יהיו בהתאם למוגדר במסמכי  יותאולם תנאי השירות והתחזוקה, האחר

 זכויות קנייןב. 

נשוא החוזה במהלך  מובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על ידי הקבלן בקשר לביצוע העבודה .1

וכן כל מידע ו/או מסמך ו/או דו"ח ו/או  תקופת ההסכם, לרבות הפיתוח ו/או ההפעלה )להלן: "הידע"(

ו/או בסיס נתונים שיוכן על ידי הקבלן או שיימסר לקבלן  ו/או כלהמזמין וות דעת עבור נתונים ו/או ח

כתוב או בלתי כתוב של  שיצברו אצל הקבלן במהלך תקופת הפיתוח ו/או ההפעלה וכל תוצר אחר

לא תהיה בהם כל זכות  בלבד, ולקבלן ו/או למי מטעמולמזמין או מי מטעמו הקבלן, יהיו שייכים 

הזכות לציון שמו על תוצריו. מובהר בזאת כי  /או זכות מוסרית ו/או זכות אחרת בהם, למעטיוצרים ו

לרכיבים אשר פותחו על פי ( source code) כניות המקורואת ת וקבל לידיי המזמין בדגש על מנת"י

בתוצרי שירותי הקבלן ו/או בכל חלק מהם כל שימוש לפי  רשאי לעשותהמזמין אשר יהיה דרישת 

 . ול דעתשיקו

ובכתב, אלא  הקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בחומר ובמידע הנ"ל, ללא אישור מראש יובהר כי .2

 למתן השירותים נשוא החוזה. 

המזמין או מי  הפעולות כפי שיידרש על מנת לרשום זכויות אלו על שם הקבלן מתחייב לנקוט בכל .3

במשרדי הקבלן ולדרוש מידע, הצגת כל  ת לבקריהיה רשאי בכל ע המזמיןנציג  .על פי כל דין מטעמו

 .העבודה ופעילות הבקרה נשוא מכרז זה מסמך או כל קובץ ממוחשב הנוגע לביצוע
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 כותרות 00.33

הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן בפירוש תוכן 

 המסמכים.

  

 יחיד ורבים 30.33

 במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך. כל האמור

 

 

         ___________________ 

  חותמת וחתימת הקבלן
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 : נספח ניהול איכות 1נספח 

 

 ניהול איכות

הקבלן ינהל, ישמור, יתעד ויגיש את כל המסמכים והתיעוד  של הפרויקט בהתאמה לדרישות "ניהול  .1

 "ניהול השירטוטים" שיקבל מהמזמין המסמכים" ודרישות

הקבלן יכין )ויגיש לאישור המזמין( "מסמכי ניהול ובקרה לפרויקט" הכוללות תכנון שיטות עבודה  .2

 ותהליכים לאיפיון ותאור כל הפעולות הנדרשות לניהול ובקרה עצמית של העבודה 

 PROJECTויקט" )ימים מקבלת צו התחלת העבודה את "תכנית ניהול הפר 32הקבלן יגיש תוך  .3

MANAGEMENT PLAN-PMP  ׂ(  :שתפרט לכל הפחות את 

a. התרשים הארגוני של הקבלן לפרויקט 

b. )רשימת אנשי המפתח )כולל קורות החיים ופירוט הניסיון והתעודות והרישיונות 

c. תקציר תכנית האיכות הכוללת 

d. תקציר תכנית בקרת האיכות על העבודות 

e. מכים ותצורהתקציר תכנית הדיווחים, ניהול מס 

f. תקציר תכנית הבטיחות והגיהות 

g. תכנית ולוח זמנים לרכישות לאספקת הציוד והחמרים הנדרשים לעבודה 

h. תכנית הבסיס -לוח הזמנים המפורט 

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

 ותכנית העבודה המתוכננים

j. ין המזמין והקבלןנושאים נוספים כפי שיסוכם ב 

 לפי הצורך יתווספו נושאים(  קבועים לישיבת מעקב שבועית עם המזמין: -רשימת נושאים )עיקריים .4

a. דו"ח וסטטוס הבטיחות והגיהות 

b. מעקב  התקדמות הביצוע מול תכנית העבודה ולוח הזמנים הבסיסיים 

c.  השבועות הבאים  4 –תכנית עבודה ל 

d. שים לשבוע הקרובתכנית עבודה וכח האדם והציוד הנדר 

e. תכנית פעולה מתקנת לתיקון סטיות ופיגורים מתכנית העבודה 

f.  שינויים  )שינויי תכנון יזומים ע"י המזמין, צורך לכאורה בשינויים עקב מימצאים במהלך

 הביצוע, אי התאמות וכו'( 

g. מצב )סטטוס( הרכש בנושא הזמנת והגעת החומרים הנדרשים לפרויקט 

h. ידה ונדרשות השלמות ו/או עידכונים ו/או תכניות נוספותמצב )סטטוס( התכנון במ 

i. מימשקים וטיפול במימשקים 

j. דו"ח בקרת איכות 

k. נושאים נוספים לפי הצורך 

 הקבלן יגיש מדי חודש בחדשו דו"ח התקדמות חדשי, אשר יכלול : .9

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

b. ודש הקרובפעילות מתוכננת לח 

c. נושאים קריטיים והגדרת סיכונים 

d.  דו"ח על מסירת  תוצרים לפי דרישות החוזה למסירת תוצריםCONTRACT 

DELIVERABLES REQUIREMENTS LIST  ( ׂCDRL) 
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e. דו"ח בטיחות וגיהות חדשי 

f.  דו"ח חדשי בנושאי איכות סביבה 

g. דו"ח סטטוס לוח זמנים  ומשאבים 

h.  /קהילה/תושביםדו"ח מימשקים וטיפול במימשקים 

i. )דו"ח סטטוס אישור החמרים ומצב תהליך הרכש )סטטוס ההזמנות, תכנית האספקה לאתר 

j. סטטוס החשבונות, התשלומים ותזרים המזומנים הפרויקטלי 

k.   בדו"ח ובהצגה גרפית טבלאית,  לשקף את אחוזי הביצוע באבני הדרך  -דו"ח חקר הביצועים

ביצוע בתכנית העבודה הבסיסית( ואחוזי ניצול כספי  העיקריות של הפרויקט )ביצוע בפועל מול

 באבני הדרך השונים

l. אחוזי ביצוע בפרקי כתב הכמויות 

m. )דו"ח חריגים  )במידה ואושרו 

n. )חריגים משמעותיים בתהליך )תביעות קבלן/ התייחסות המזמין 

o. נושאים חוזיים/ניהוליים 

p. ות שנסגרו, אי התאמות דיווח על פעולות הבקרה העצמית של הקבלן )בדיקות, אי התאמ

 פתוחות, תכנית מתקנת(

q.  דיווח על פעילות הבטחת האיכות של המזמין )מדידות בקרה, הבטחת איכות על בדיקות

 חמרים ועבודה, בקרות שונות(

r. סיכומי ישיבות ותכתובות יוצאות ונכנסות לתקופת הדו"ח 

s. ה ושליחה של טבלת מעקב לנושאי תכתובת וקבלת/העברת חומרים עיקריים,  כגון קבל

 מסמכים משמעותיים, תכתובת משמעותית, תכניות, חשבונות וכו'.

t. יומני עבודה 

 תכניות/ אי התאמות בתכנון .9

מצאיו לגבי אי התאמות ייום מקבלת צו התחלת העבודה את רשימת מ 14הקבלן יגיש תוך 

 שמצא בתכניות המכרז )מדידות, תכנון, אחרים(

 רשימת תכניות הביצוע .7

a. שימה של תכניות מאושרות לביצוע )שם ומס' תכנית, תאריך קבלה, מס' עדכון, הקבלן ינהל ר

 עיקרי העדכון(

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

c.  ,הקבלן ישמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות המאושרות לביצוע, מס' הגרסא

 תאריך העדכון

d. שמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות המבוטלותהקבלן י 

e. תכנית סיכונים לגשר ולמנהרה 

f. תכנית בטיחות לביצוע המנהרה 

g. תכנית בקרה לכרייה 

 ( :CAD MANAGEMENTניהול תצורת שרטוטים ) .0

הקבלן יפרט את הנחיות הכנת השרטוטים של מדידות ותכניות לאחר ביצוע שיגיש לקבלן ויפרט את 

בהתאמה  -ל המרכיבים בתכנית, פירוט הצבעים לאלמנטים השונים, שם ומספר השכבה וכו'מיקרא כ

 ולפי הנחיות  ונהלי המזמין

 

 לוחות זמנים .6
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 במסמך זה 22.11האמור בסעיף לפי 

 ניהול מימשקים .12

הקבלן יכין "תכנית ניהול מימשקים" ובה יפרט את כל המימשקים המזוהים ואת כל הפעולות 

, אל.., מ.. המימשקים השונים ויכלול את כל הפעילות הנדרשת בין המימשקים הנדרשות עם, בין

השונים ועם גורמים שונים המשפיעים על הפרויקט. הקבלן יפרט את כל הפעילויות הנדרשות בתכנית 

.  בתכולת  WBS  ((WORK BREAKDOWN STRUCTUREעבודה מפורטת לפי  מרכיבי העבודה 

משמעותית הנדרשת לצורך תאום, לקבלת או למסירת תכניות, חומרים, הפעילויות תיכלל כל פעילות 

 אישורים, בדיקות, בירורים וכו', העשויה להשפיע על העבודה.

 טבלת מעקב אחר קבלה ושליחה של מסמכים, תכתובת, תכניות, חשבונות וכו'.  .11

וך תאור כללי הקבלן ינהל טבלת מעקב ובה יפרט את תאריכי הקבלה או השליחה של חומר כלשהו, ת

של  הנושא , תאריך, שם השולח, שם המקבל מפורט, תאריך צפוי לקבלת תגובה, ותאריך קבלת  

 התגובה.

במקרה והקבלן יחשוב כי אי קבלת תגובה עלולה להשפיע לרעה על התקדמות הפרויקט, עליו להודיע 

 מטעם המזמין. ניהול הפרויקטעל כך בכתב ל

 תכנית ניהול איכות של הקבלן   .12

כללי: הקבלן יהיה אחראי לבקרת איכות עצמית כדי לוודא שכל הטובין והשירותים  שיתקבלו ויותקנו 

 עומדים בדרישות החוזה ובכל הנורמות, התקנים והתקנות הנדרשות.

 QUALITY יום מקבלת צו התחלת העבודה לאישור המזמין תכנית ניהול איכות   20הקבלן יגיש תוך 

MANAGEMENT PLAN (QMP)  ובה יפרט את פעולות הניהול שלו לביצוע בדיקות ופעילות מעקב

ובקרת איכות  עד להבטחת יישום איכותי של כל הפעילויות, בכל שלבי הפרויקט, כולל בקרה אחר 

פעולות הרכש, ייצור, אריזה, הגנה ושמירה על איכות המוצרים, שינוע ואספקת החומרים, כולל פירוט 

בלת החומרים, שיטות הפריקה, ההגנה על המוצרים לשמירה על שלמותם ומעקב ובקרה אחר שיטות ק

ותקינותם, נהלי ושיטות בדיקה, אחסון ושינוע של חומרים, בקרה אחר שיטות, אופן ומהלך הביצוע, 

התכנית תתאר את   ובקרה על כל הפעולות הניהוליות הכרוכות בפרויקט והנדרשות במסמכי החוזה.

כח האדם והציוד הנדרשים לביצוע בקרת האיכות, לאישור התאמות, זיהוי אי הבדיקות, אופן ביצוען, 

 התאמות, פתיחת אי התאמות, טיפול באי התאמות, בדיקות חוזרות, סגירת אי התאמות ודיווחים.

התכנית תפרט את התהליכים והפעולות הניהוליות הדרושות כדי למסד ולשמר שיטות לבקרת איכות 

ות בייצור לא יגרמו להכנסת חומרים לקויים באתר. התכנית תמסד שיטות שיבטיחו שתקלות או סטי

לבקרת איכות למניעת שימוש בחומרים לקויים,  ותמסד שיטות ובקרת איכות לזיהוי מוקדם למניעת 

סטיות או תקלות בביצוע. התכנית תכלול פעילות מעקב ובדיקה לזיהוי תקלות בציוד  וכו', כדי למנוע 

כן, לאחר שזוהו מרכיבים לקויים בחומרים, בציוד, בשיטות העבודה ו/או בתוצרים  כמו ביצוע לקוי.

המוגמרים, תיפתח אי התאמה ע"י בקרת האיכות והקבלן יפעל באופן מהיר לתיקון הליקוי ולסגירת 

 אי ההתאמה.

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

תכנית ניהול האיכות תקבע יעדים מדריך לתכנית איכות.  ISO10005  - איכות וב  דרטים לניהולסטנ

 ומטרות מדידים לבקרת האיכות  כדי לוודא התאמה ועמידה בכל דרישות החוזה

 CONTRACT DELIVERABLESרשימת זיהוי ומעקב אחר דרישות החוזה למסירת תוצרים  .13

REQUIREMENTS LIST  ( ׂCDRLהק  : )  בלן יכין פורמט דיווח ל-  CDRL לאישור המזמין  ויעביר ,

בדו"ח החודשי את הדיווחים. הדיווח יכלול את   רשימת כל התוצרים הנדרשים להעברה למזמין 

)מסמכים, דוחות, חשבונות, הודעה על גמר של אבני דרך ממרכיבי הביצוע, מדידות, תכניות לאחר 
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כו' (..על פי המפורט בכל מסמכי החוזה , כשבכל שורה עם פרוט ביצוע, תוצאות של בדיקות איכות, ו

המרכיב ירשמו בעמודות המתאימות המועד המתוכנן למסירה, תאריך המסירה בפועל, אחוז 

 ההתקדמות, הערות וכו'.

 מבנה ארגוני של ניהול האיכות .14

איכותיים  הקבלן ימנה מנהל איכות לניהול, להטמעת נהלי ושיטות עבודה להשגת תוצרי עבודה

 ולזיהוי, מעקב ובקרה אחר טיפול בבעיות איכות.

מנהל האיכות יהיה בעל סמכות ויכולת להניע תהליכי בקרת איכות, להמליץ וליישם שיטות עבודה 

איכותיות, להציע פתרונות ולעקוב ולוודא יישומן, לפתוח אי התאמות ולנהל את המעקב והבקרה אחר 

 תאמות עד לסגירת אי ההתאמות. הפעולות המתקנות לטיפול באי הה

מנהל האיכות יוודא ששיקולי לוחות זמנים ועלות, לא יבואו על חשבון ביצוע איכותי של העבודה 

ושלחצי ביצוע לא יטו את המחוייבות לאיכות. על כן על הקבלן להבטיח שמנהל האיכות יהיה  מגובה 

 בנדון ע"י הנהלת החברה הקבלנית.

אמצעות צוות ניהול האיכות יכין ויישם  נהלים  של הליכי בקרת והבטחת טיפול ואיחסון: הקבלן ב .19

האיכות שיספקו הוראות לטיפול, איחסון, שימור, אריזה ושליחת המוצרים על מנת לשמור על איכותם 

 ולמנוע נזקים, אובדן, שחיקה או החלפה של המוצרים.

ורות, הבדיקות, המבחנים, הליכי תיעוד הבטחת איכות: הקבלן ינהל  מערכת תיעוד לתוצאות הביק .19

הבקרות, אישורי ההליכים ואנשי הצוות, חומרים או מרכיבים שאינם עומדים בדרישות )כולל תיעוד 

ההשלכה שלהם( ודרישות איכות אחרות. התיעוד  יישמר באופן זמין ונגיש על ידי הקבלן, על מנת 

עוד של ביצועי עבודת הניטור ושל לספק ראיה לאיכות ולאחריות לה. במיוחד יצויינו מסמכי תי

הבדיקות והמבחנים שיציינו את מידת הקבלה של העבודות או המוצרים ואת הפעולות שננקטו לצורך 

 תאימות. -תיקון חוסר

מסמכי הבנייה: מסמכי הבנייה המלאים, כולל גירסה דיגיטלית, יהיו זמינים בכל עת לנוחות שימושו  .17

 לן באתר. במשרדו של הקב ניהול הפרויקטשל 

חומרים מסוכנים ו/או נוזלים, אדמות  מזוהמים : הקבלן באמצעות יועץ איכות סביבה מטעמו ישלב   .10

הליכים לצורך ניטור, בקרה ופיקוח למניעת זיהום הסביבה מחומרים מסוכנים ו/או נוזלים  QMP -ב 

כל החוקים  מזהמים ולטיפול בסביבה במקרה של אירועי זיהום. תהליכים אלו יעמדו בדרישות

והתקנות הרלוונטים.צוות בקרת  האיכות בניהול יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של 

כל עבודות ההתקנה מבחינת חומרים מסוכנים ואדמות ו/או נוזלים מזוהמים ופעולות הדרושות לצורך 

 סילוקם של אלו, טיפול בהם והשלכתם כראוי. 

(: הקבלן באמצעות יועץ סיכונים  מטעמו יטפל RMP :RiSK Management Planתכנית ניהול סיכונים ) .16

, שתתאר את השיטה וההליכים אשר ישמשו את הקבלן לאורך כל שלבי העבודה לצורך  RMPבהכנת  

זיהוי, סיווג, כימות, ניטור, בקרה והקלה של סיכונים פוטנציאלים משמעותיים העולים בעת מילוי כל 

כולל, אולם לא מוגבל ללוחות הזמנים, העלויות, התפקוד, הביצועים,  אחת מהדרישות של החוזה,

 הבטיחות, העמידות, האמינות, הזמינות ויכולת התחזוקה של העבודות.

 ניהול בטיחות וגיהות .22

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

סעיף כתב הכמויות( לניהול היבטי הבטיחות והגיהות של  אחראי כקבלן ראשי )בתשלום לפי 

עבודות קבלני ההמשך שיושתו תחת אחריותו לנושא זה.  זאת בהתאם לכל הנורמות והתקנות 

 המקומיות. 
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b.  על מנת להשיג מטרה זו, הקבלן יעסיק יועצים מיוחדים ומורשים לנושאי בטיחות וגיהות בעבודות

 וגישור.  תשתית תחבורתית ולעבודות בנייה

c.  היועצים המיוחדים יוודאו כי בעת מילוי כל משימה הקשורה בעבודות של הקבלן או בעבודות

קבלנים אחרים, הסיכון לבריאות ולבטיחות העובדים יצומצם לרמה אשר  תבטיח  עמידה 

 בדרישות של כל החוקים והתקנות. 

 -( Construction Health and Safety Management  Plan-CHSMP) -תכנית ניהול בטיחות וגיהות בבנייה  .21

הקבלן באמצעות יועצי הבטיחות והגיהות  מטעמו יהיה אחראי לתיאום כל מנהלי הבטיחות האחרים 

תכלול לכל הפחות: רשימת אנשי  CHSMP-. הניהול הפרויקטשל הקבלנים האחרים, וידווח ישירות ל

תר, זיהוי סיכונים והליכי בטיחות מפתח בתחום הבטיחות ותפקידם, כללי הבטיחות והגיהות בא

 וגיהות המיועדים להפחית את הסיכונים, הליכי התקשרות הנוגעים לנושאי הבטיחות והגיהות. 

 ארגון והשמה 23.1

 תספק תיאור של האחריות הנתונה בידי קציני הבטיחות.  CHSMP-ה 23.1.1

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

וכן בתקנים  ותקנות  CHSMP-דיים על מנת לפקח ולנטר את העמידה בדרישות ה

מחייבים; כמו כן, כל מנהל בטיחות צריך במיוחד )אולם מבלי להיות מוגבל לכך( 

ניהול בהתאם לתכנית שתוגש, מעת לעת, ל CHSMP-לבצע בדיקות של יישום ה

ומי, בצורת יומן, המתעד לצורך אישורו. מנהל הבטיחות יקפיד על תיעוד י הפרויקט

לפי  ניהול הפרויקטאירועים שונים. התיעוד צריך להיות זמין בכל עת לבדיקתו של 

 דרישתו. 

 אכיפת הבטיחות 23.2

הקבלן יעסיק קציני בטיחות ועוזרי בטיחות מוסמכים ומנוסים במשרה  23.2.1

מלאה, אשר מספרם יהיה מספיק לביצוע תפקידם וסמכותם תהיה מספקת 

כל ענייני הבטיחות באתר. חובה שיהיה, בכל רגע נתון,  על מנת לאכוף את

אדם באתר האחראי לפעולות הננקטות במסגרת הניהול מחד והבטיחות 

 והגיהות מאידך. 

וישלב תנאים בכל חוזי הספקים  CHSMP-הקבלן יספק לספקים עותקים מה 23.2.2

בעבודתם; נדרש כי כל הספקים  CHSMP-על מנת להבטיח עמידה בתנאי ה

יג בטיחות אשר יהיה זמין בכל איזורי הבניה הרלוונטים למשך כל ימנו נצ

תקופת העבודה של אותו ספק, בתיאום עם קצין הבטיחות של הקבלן. יש 

-לוודא כי אנשי הצוות של כל הספקים מודעים לדרישות לעמוד בדרישות ה

CHSMP  .ובתקנות החוקיות וכי הדבר מוזכר להם באופן קבוע ותדיר 

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

ייערכו על ידי הקבלן על בסיס שבועי ודיווח בטיחות וגיהות המסכם את התוצאות של דו"חות 

 ביניים אלו יוגש בדו"ח ההתקדמות החודשי. 

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

המתרחש, בין שבאתר ומחוצה לו, בו הקבלן, אנשי הצוות שלו או צוות הבנייה, או אנשים 

השייכים לקבלני המשנה המעורבים במישרין או בעקיפין בפרויקט. הודעות אלו יסופקו 

שעות מהתרחשות  24מילולית, עם תחילת האירוע, אולם תמיד יסופקו גם בכתב בתוך 

 כלול פרטים רבים ככל האפשר. האירוע, כאשר ההודעה הכתובה ת
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ביקורות פנימיות: מנהל הבטיחות יבצע ביקורות פנימיות על מנת להבטיח סקירה  23.9

; הקבלן יספק CHSMP-שגרתית של התוכניות והתהליכים המרכזיים המכוסים במסגרת ה

 עותק של לו"ז הביקורות הפנימיות.  ניהול הפרויקטל

עים הדרושים על מנת להבטיח שיפור קבוע שיפורים רציפים: הקבלן ינקוט בכל האמצ 23.9

 . CHSMP-של ה

 ניהול סביבתי 24

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

 ההשלכות הסביבתיות במהלך ביצוע העבודות. 

 EMP - Enviromentalתכנית ניהול סביבתית: הקבלן יכין, תכנית הניהול סביבתית ) 24.2

Management Plan יקפיד על יישומה ויקפיד לתעד את כל ההליכים הסביבתיים המבוצעים ,)

תחולק לכל הפחות לארבעה חלקים:  EMP-במהלך קיום העבודות לאורך תקופת החוזה.  ה

 הליכי הניהול, ארגון והשמה, הליכי דיווח ותנאי ניהול סביבתי; 

רלוונטים להסמכה של הקבלן יעביר את קורות החיים )קו"ח( ופרטי מידע אחרים ה 24.3

המוצע והיכולות שלו/שלה לבצע את החובות  EO -  Officer  (Enviromentalקצין הסביבה )

. המינוי של ניהול הפרויקטלאישורו של  EMP-המופקדות במסגרת התפקיד יסופקו יחד עם ה

 . ניהול הפרויקטיהיה נתון לאישורו של  EO-ה

ארגונו וכן והספקים/ קבלני המשנה שלו  : הקבלן יוודא כיEMP-שלבי ההטמעה של ה 24.4

 . EMP-יבססו, יטמיעו וישמרו על תנאי ה

 ארגון והשמה 24.9

 . EO-תספק תיאור של מחוייבויות ה EMP-ה 24.9.1

המוצע יהיה מוסמך ומנוסה בהתאם לצורך פיקוח וניטור העמידה  EO-ה 24.9.2

וכן ידאג במיוחד, אולם מבלי להיות מוגבל לכך בלבד,  EMP-בדרישות ה

בהתאם לתכנית הנפרסת אשר תוגש, מעת  EMP-יקורות של יישום הלביצוע ב

 לצורך אישורו.  ניהול הפרויקטלעת, ל

 הליכי דיווח והתקשרות 24.9

דו"חות סביבתיים: דו"ח הבסיס הסביבתי הראשוני יכיל את נתוני הבסיס הסביבתיים ויוגש 

הביניים  . דו"חותEMP-על ה ניהול הפרויקטימים לאחר קבלת אישור מטעם  20בתוך 

הסביבתיים יבוצעו על ידי הקבלן על בסיס שבועי. ביקורות פנימיות יתבססו על התוכניות 

באופן מיידי בכל אירוע;  ניהול הפרויקטהמתוכננות ועל הודעות אודות אירועים )יש ליידע את 

 (. ניהול הפרויקטדו"ח רשמי, אשר יוכן לאחר חקירת האירוע, יוגש ל

 ת הייצורדרישות החומרים ועבוד 29

החומרים והציוד המשמשים בפרויקט יתוכננו, ייוצרו, יותקנו וייבדקו בהתאם  29.1

 לתקנים הרלוונטים בתחום ובהתאם לנוהגים המצויינים במפרט הטכני הספציפי. 

הקבלן יגיש את המסמכים המלווים את התכנון, החומרים, הציוד, ההתקנה  29.2

ועומדים בדרישות התקנים והנוהגים  והבדיקה, ואשר הינם בהתאם למפרט הטכני הספציפי

 הישימים המצויינים. 

כל החומרים הדומים אחד לשני יהיו מייצורו של יצרן אחד עד למידה המירבית  29.3

 האפשרית. חומרים המגיעים מיותר מקבלן אחד יעמדו בדרישות היישומים הייעודיים. 

וקה תוך שימוש תחז-תיקון וברי-כל החומרים המשמשים את הקבלן יהיו זמינים, ברי 29.4

 בציוד ובהליכים הזמינים על פי רוב בעבודות תשתית. 
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את כל החומרים או פרטי הציוד החלופיים  ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לאישור  29.9

המוצעים, כאשר על הקבלן להראות כי הם לכל הפחות שווים באיכותם למקור ובעלי 

ייעשה טרם הרכישה של  המאפיינים הדרושים לאותו חומר או פריט ציוד, כאשר הדבר

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

כל הציוד והחומרים המיועדים לשימוש במהלך היצור וההתקנה של העבודות יישלחו  29.9

ויאוחסנו באופן שימנע נזקים או ירידה באורך חיי השירות של אותם פריטים. כל החומרים 

הציוד המאוחסנים העשויים להיות נתונים לשיתוך )קורוזיה( יוגנו בכיסויים או ציפויים ו

 עמידים למים. החומרים או הציוד יאוחסנו תחת כיסוי ומורמים מגובה הרצפה או הקרקע. 

כל הציוד יאוחסן כאשר כל הכניסות, הכיסויים ואיטומים אחרים כלשהם הינם  29.7

 ל לכלוך, לחות ומזיקים. סגורים על מנת למנוע הצטברות ש

כל החומרים המתכלים יסומנו באופן ברור וכזה המציין את תאריך התפוגה שלהם,  29.0

ולא יהיו בשימוש מעבר לתאריך תפוגה זה. כל החומרים הכוללים דרישות טיפול או איחסון 

 מיוחדות יטופלו או יאוחסנו בהתאם לדרישות היצרן. 

אוחסנו עם מלל המתאר באופן מספק את כל החומרים יסומנו באופן ברור או י 29.6

 ההוראות בנוגע אליהם, לצורך מניעת שימוש שגוי. 

חומרים או ציוד שנידחו לשימוש יסומנו באופן ברור ככאלה ויאוחסנו באזור המיועד  29.12

 למטרה זו באופן מיוחד. 

מחיקה המכילה את פרטי המידע -כל פריט יזוהה על פי תווית מקובעת היטב ובלתי 29.11

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

כל תווית, במידת האפשר, תמוקם באופן כזה שניתן לקרוא אותה ישירות עם פתיחת  29.12

 לוח גישה כלשהו. 

פני השטח החיצוניים של הציוד יהיו ללא פריטי הידוק כלשהם. הגישה לפריטי  29.13

 ניתנים לנעילה. ההידוק הפנימיים תיעשה דרך לוחות גישה ה

כיסויי מגן יסופקו לכל המרכיבים והמודולים במידה וקיימת סכנת הלם חשמלי,  29.14

פציעה בשל קצוות חדים, טמפרטורות גבוהות וסכנות נוספות. הכיסויים יכילו תוויות אזהרה 

 קבועות מתאימות המתארות את הסיכון המדובר. 

חוזה יהיו מייצורם של תקינת מוצרים: הציוד והחומרים המסופקים במסגרת ה 29.19

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

 ציוד או חומרים מעין אלו. 

איכות: כל החומרים והציוד המסופקים יהיו מאיכות ראשונה במעלה. כל עבודות  29.19

ביותר. כל המרכיבים הייצור יעמדו בדרישות העבודה והייצור, הבנייה וההרכבה הטובות 

 שהינם בעלי פונקציה/ פונקציות דומות יהיו זהים מכל בחינה. 

עשן וחומרים דליקים: הקבלן יעמוד בדרישות כל התקנים הקיימים הנוגעים למידת  29.17

 הדליקות של החומרים ופליטת עשן. 

 ניהול אישורים, בדיקות וקבלה 29

שור ובדיקה מקיפה על מנת כללי: הקבלן יקפיד שהעבודות יעמדו במסגרת תכנית אי 29.1

לודא תאימות ועמידה בדרישות התכנון המאושר וקריטריון הביצועים הספציפי, וכן על מנת 

 התחזוקה והבטיחות הדרושים. -לודא עמידה בדרישות משתני האמינות, הזמינות, כושר

: הקבלן יכין תכנית אישור, בדיקה Verification, Test and Acceptance  (VTA)תכנית 29.2

יום לאחר  04בתוך  ניהול הפרויקט( מקיפה, אשר תועמד לאישורו של VTAוקבלה )תכנית 
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תתאר את השיטות וההליכים אשר ישמשו לוידוא  VTA-תאריך תחילת העבודה. תכנית ה

עמידת העבודות והחומרים בדרישות המפרט הטכני הספציפי ו/או בכל התקנים הרלוונטים 

 האחרים הקובעים בתחום. 

, וכן יטיל VTA-שלו, במסגרת תכנית ה VTA-: הקבלן יקבע את ארגון הVTAארגון  29.3

אחריות מתאימה לאנשי הצוות של הארגון ויוודא כי אנשי צוות מוסמכים מתאימים הינם 

זמינים לביצוע כל תכנוני הבדיקות, תזמונן, ביצוען, ניתוחן, סקירת הנתונים ודיווח פועלו של 

 הארגון. 

יפתח את הליכי הבדיקה/ בחינה החיוניים לאתר עבור כל אחת  הליכי בדיקה: הקבלן 29.4

 . VTA-מהפעילויות המתוארות בתכנית ה

בכל  ניהול הפרויקטהודעות בדיקת האתר, תדרוכים בנושא והגשות: יש ליידע את  29.9

( יום לפני כל בדיקה ו/או הדגמה 14עשר )-הנוגע לזמנים ולמיקום של הבדיקות לפחות ארבעה

 הזכות להיות עד לכל בדיקה או הדגמה.  הול הפרויקטניוכן תינתן ל

: הקבלן יספק דו"חות רשמיים המתארים את התוצאות של כל פעולות VTAדו"חות  29.9

הסעיפים הבאים הינם -וידוא העמידה בדרישות התכן והביצועים. הדו"חות הרשומים בתתי

יותר לבדיקות ברמות מייצגים בלבד, ודיווחים ברמות פירוט שונות עשויים להיות מתאימים 

 . ניהול הפרויקטמורכבות שונות, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 בדיקות באתר ומחוץ לאתר: 27

אישור ובדיקות סוג המוצר: הקבלן יציג רשימה של בדיקות מאפיינות לאישורו של  27.1

 נדרשים. . כל הבדיקות ייערכו בהתאם למפרט התכן ולפי התקנים והתקנות הניהול הפרויקט

משנה: הקבלן יגיש תעודת עמידה בדרישות עבור כל -בדיקות חומרים, ציוד ומרכבי 27.2

הרסניות ובדיקות הרסניות במידת -החומרים והציוד,. הקבלן יבצע בדיקות באתר, בדיקות לא

הצורך, זאת כחלק מתכנית בקרת האיכות, על מנת להבטיח כי התכנון, היצור ואיכות העבודה 

 .ניהול הפרויקטת לצורך אישורו של עומדים בדרישו

ימים לפחות לפני  20בהתראה של  ניהול הפרויקטבדיקות קבלת מפעל: הקבלן יודיע ל 27.3

תחילת ביצועם של מבחני קבלה במפעלים כלשהם. בהודעות מעין אלו, יתאר הקבלן את 

 . VTA-המבחן/ מבחנים אשר יבוצעו תוך התייחסות לתכנית ה

 בדיקות באתר עצמו: 27.4

 ניהול הפרויקטות ביניים ובדיקות סופיות: לכל אורך תהליך העבודה, בדיק 27.4.1

יהיה רשאי, לבצע בדיקות ביניים של העבודות במקומות ייצורם ו/או 

התקנתם. לאחר אותן בדיקות ביניים, תוכן "רשימת תיקון" של כל הפריטים 

שדורשים השלמה או תיקון. הקבלן  יהיה אחראי לאספקת מענה לנושאים 

 מים ברשימת התיקון. הרשו

כאשר כל חלק  ניהול הפרויקטבדיקות טרם השלמה: הקבלן יודיע ל 27.4.2

מהעבודה יהיה מוכן לעבור בדיקות טרם השלמה. ההודעה תאשר באופן 

רשמי כי הקבלן השלים את כל בדיקות הביניים, בדיקות הטמעת התכנית 

 ותיקן את כל הכשלים, הפגמים והתקלות שנמצאו במהלכן. 

י התאמות לפני אישור השלמת שלב ביצוע לקראת אישור השלמת בקרת א 27.4.3

שלב ביצוע )להלן "מסירה"( יופק ע"י צוות בקרת האיכות דוח אי ההתאמות 

 מתוך מערכת המידע הממוחשבת. הדוח יכלול לפחות את המידע הבא:
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מספר אי ההתאמות הפתוחות הקיימות במערכת הקשורות למסירת  .א

 האלמנט.

 ן הקבלן, מתי ובאיזה אופן תיסגר אי ההתאמה.באחריות מי בארגו .ב

 מהי מהות אי התאמה. .ג

 אילו עבודות עלולות להתעכב, ואו להינזק מאי ההתאמה הפתוחה. .ד

  מהן ההשלכות הבטיחותיות עד להשלמת התיקון/הטיפול בליקוי. .ה

שטח או אלמנט אחר בו התגלו אי התאמות לא יאושר להשלמת שלב ביצוע  27.4.4

הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו את אישור צוות בקרת  לפני שדרך

 איכות. 

 

בדיקות מסירה סופיות לאחר השלמת תיקון הליקויים שזוהו בתהליך לפני אישור  27.9

שלב ביצוע: הקבלן יציג לקבלן בשטח/ במקום הרכש/ הייצור של החומרים את כל התיעוד 

את כל התיעוד  ניהול הפרויקטויגיש להנדרש להוכחת תיקון הליקויים וסגירת אי ההתאמות 

 המוכיח זאת.  

 מסירת העבודה למזמין 20

כי לדידו, העבודות מוכנות למסירה לגורמים  ניהול הפרויקטהקבלן יודיע ל 20.1

 . JTMT-הרלוונטיים ול

תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו  הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני, כדי  20.2

קבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה, כולל ראיות לעמידה בדרישות לוודא שכל הנושאים באחריות ה

כל התקנים, התקנות והחוקים הישראלים הרלוונטיים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות של 

 המפרט הטכני הספציפי. 

 תיק מסירה  20.3

עם סיום העבודה/ המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת בנוסף על האמור במפרט המיוחד 

האיכות ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב הבא )אם קיים כזה(, הפרויקט, להבטחת 

 תיק/תיקים הכוללים את מסמכי האיכות באופן הבא:

טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת )מנהל בקרת  20.3.1

 האיכות( הרלוונטי.

כולל טבלאות ריכוז של  –תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו  20.3.2

 מות ע"י המבא"ת.התעודות חתו

 מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך. 20.3.3

 אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט. 20.3.4

אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר, מוצרים שו"ע,  20.3.9

 מיקום כלונס וכיו"ב. 

 ( לפי נוהל הכנת תכניות עדות. AS MADEתכניות עדות ) 20.3.9

 ומרים לאתר כגון ברזל, פלדה וכו'. טבלאות וריכוזי אספקת ח 20.3.7

טבלאות וריכוזי אספקת ציוד, חומרים ואלמנטים, כגון: ציודי חשמל,  20.3.0

 תאורה וכו'..

לפי מקצועות, כגון: פלדה, אדריכלות,  ShopDrawingsרשימת תוכניות  20.3.6

 מסגרות  וכו'..

 הצהרת מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם. 20.3.12



43 

חתומה ע"י המבא"ת ומנהל האיכות  מטעם פרוגראמת הבדיקות המלאה  20.3.11

 הקבלן.

לאשר  את תיק המסירה שהגיש הקבלן.  ניהול הפרויקטכחלק מנוהל המסירה על  20.4

בכתב לקבלן על  ניהול הפרויקטבמידה וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע 

 הליקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקן

ימים מקבלת תיק המסירה  20ה סופיים בתוך יזמן סיורי מסיר ניהול הפרויקט 20.9

 המתוקן והמושלם.

במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא  המזמין לקבלן תעודת  20.9

גמר / אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר חייבים לעבור השלמות 

 נוספות. 

ות לקויות באופן מלא או חלקי במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבוד 20.7

אשר הקבלן חייב לתקן, על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן 

 .ניהול הפרויקטשנקבעו על ידי 

והגורמים השונים כי תוקנו כל  ניהול הפרויקטהעבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור  20.0

ם השונים והוצאת תעודת גמר הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמי

 סופית ע"י המזמין. 

 תקופת האחריות לתקלות 26

 תקופת האחריות לתקלות תתחיל עם מתן תעודת  אישור המסירה.  26.1

כל הדרישות של תכנית הבטחת השלמות הנוגעות לבדיקות ימשיכו גם לאורך תקופת  26.2

 האחריות לתקלות. 

ועדים הקצובים בחוזה דו"חות במ ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לסקירתו והערכתו של  26.3

של בקרת ליקויים באיזורי הביצוע של  העבודות ובקרת ליקויים בעבודות עצמן  על כל 

פרטיהן. הדוחות יפרטו את פעולות תיקון הליקויים הנחוצות ואת פעולות התחזוקה והפעולות 

 לשמירה על הבטיחות הדרושות.

בצע סיורי בדק וסיורי תיקוני ליקויי יזמן את הגורמים הרלוונטיים וי ניהול הפרויקט 26.4

 בדק במועדים  על פי החוזה. 

 תקופת האחריות לתיקון ליקויים תמשיך כפי שנקבע על פי תנאי החוזה.  26.9

 תיקון תקלות וסיום החוזה 32

מחדש לצורך וידוא תיקונם -את הצעתו לבדיקות ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לאישור  32.1

 ת הגמר. של הפגמים אשר צויינו עם הגשת תעוד

מחדש לצורך וידוא תיקונם -את הצעתו לבדיקות ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לאישור  32.2

 של כל הפגמים אשר עלו במהלך תקופת האחריות לתקלות. 

קדם לסיום -התיקון של הפגמים בסופה של תקופת האחריות לתקלות מהווה דרישת 32.3

 החוזה.
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 ל והבקרה העצמית של הקבלןנספח עיקרי המטלות למערך הניהו  חלק א -0נספח 

 

כללי אם לא נאמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו,  -בקרת איכות )ב"א(  .1

במימונו  ועל חשבונו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת איכות עצמית )להלן בקרת איכות(. מערכת 

שר תבצע את ניהול האיכות בפרויקט. במסגרת בקרת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, א

זו, מערכת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, 

הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים לפרויקט. ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכות 

דא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, עצמית, מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק ולוו

שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את האיכות 

המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה 

המפורטות  האיכות כול דרישות ישמשו כת בקרת האיכותמער לפעילות תנאי הכרחי ויסודי בהסכם. כבסיס

 כל המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם. את הטכני בתוכניות, במפרט

של הפרויקט ובאופן  הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה,

 העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא הבדיקות, התיעוד ועביצ המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות שמועדי

 הפרויקט. של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא

הבטחת האיכות הינה באחריות  המזמין ותופעל על ידו. הבטחת האיכות  כללי -הבטחת איכות )ה"א( .0

קצועית נפרדת, תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מ

אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט. תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, 

בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות,  על מנת לוודא את תקינות תפקודה. עם מתן צו התחלת 

 העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות בפרויקט.

ומי הפעילות של מערך בקרת האיכות מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע תח .0

 כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה הנכללים בהסכם:

 תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת 3.1

חשוב ובקרה, מערכות בקרת תנועה שלטים ומחסומים, מערכות רימזור ומערכות מערכות מ 3.2

 טמ"ס

 זיהוי וכיבוי אשמים  מערכותניקוז, תחום עבודות  3.3

 תחום מערכות אוורור וניטור גזים 3.4

 כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעיל. 3.9

 ידי הקבלן.-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות  למזמין 3.9

 הגורמים המבצעים .4

מצעות חברה חיצונית עצמאית, שאינה קשורה ארגונית בקרת האיכות בפרויקט תנוהל, תופעל ותבוצע בא

, עמה יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה מערכות לקבלן, המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של 

שנים, לכול הפחות,  בביצוע בקרת איכות  7בפרויקט. החברה תהיה בעלת ניסיון מצטבר מוכח  של 

 דות הכלולות בפרויקט.בפרויקטים בעלי אופי  והקף כספי דומה לעבו

 מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק בביצוע של הפרויקט.

 

בדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י  "מעבדה מוסמכת" על ידי הרשות הלאומית 

רד המסחר והתעשייה. ביחד עם הגשת להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה במש

תכנית בקרת האיכות, יציג הקבלן את ההסכם שעל פיו התקשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות 
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הדרושות על פי תכנית בקרת האיכות. בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינו  בין היתר גם הזמנים המרביים 

 לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודות.

 ת ומבנה אירגוניצוות בקרת האיכו .5

 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות

 צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:

בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת האיכות. מנהל  -מנהל בקרת איכות )מב"א( 9.1

שנים לפחות  7קצועי מוכח של בקרת האיכות  יהיה מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון מ

שנים לפחות בתחום  3בתחום עבודות  נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

 בקרת האיכות.

בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי העבודה  -ממונה בקרת איכות תחומי )מבא"ת( 9.2

י יהיה מהנדס השונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בקרת האיכות התחומ

שנים לפחות  9רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

שנים  2בתחום עבודות נשוא ההסכם,  עליהן הוא ממונה, ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

 .  כאמור בתנאי הסף לפחות בתחום בקרת האיכות

חומי, יעבדו בתחומי הבקרה השונים, בקרי בכפוף לממונה בקרת האיכות הת –בקרי איכות  9.3

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

 3האיכות. בקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

וניסיון מקצועי  שנים לפחות בתחום העבודות נשוא ההסכם,  בהם הם עוסקים, ובעלי וותק

 מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.  

אשר יעבוד בכפוף למנהל , ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות -מודד ראשי 9.4

המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד זה יהיה מודד מוסמך בעל  בקרת האיכות.

 שנים לכל הפחות.  9רויקט של ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא הפ

בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה, שכמותם תיגזר  -מודדים 9.9

מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. צוותי המדידה יכללו מודדים 

 שנים לכול הפחות בעבודות דומות לנשוא ההסכם. 2בעלי ניסיון מקצועי של 

מעבדה" אשר יעבוד בכפוף  יכלול "מנהל האיכות בקרת מערכת של הצוות -בדהמנהל מע 9.9

למנהל בקרת האיכות. מנהל המעבדה, יהיה עובד של המעבדה עמה התקשר הקבלן לצורך 

ביצוע בדיקות בפרויקט. מנהל המעבדה יהיה ממונה על עבודת מעבדת הבדיקות שתופעל 

. מנהל המעבדה יהיה בעל ניסיון מקצועי באתר ומחוץ לאתר, בנושאים הקשורים לפרויקט

שנים לכול  3שנים לכל הפחות, בביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות בפרויקט ושל  9מוכח של 

 הפחות בניהול צוות מעבדה.

בכפוף למנהל המעבדה יעבדו בודקי מעבדה, אשר יהיו עובדים של המעבדה  -בודקי מעבדה 9.7

. הבודקים יהיו בעלי הסמכה מטעם המעבדה עמה התקשר הקבלן לביצוע הבדיקות בפרויקט

לביצוע הבדיקות אותן הם מבצעים ובעלי ניסיון מקצועי של שנה אחת לכול הפחות בביצוע 

 בדיקות אלה.

גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני  9.0

הקבלן בתחילת  פרויקט ויוגש  והכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י

בקרת האיכות  בצוות הנדסיים/האנוש המקצועיים משאבי של הכולל לאישור המזמין. ההיקף

 .ניהול הפרויקטוהיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות ו

 .ניהול הפרויקטמספרם המזערי  של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כפי שיאשר  9.6



49 

ניהול ור לעיל, במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או בנוסף לאמ 9.12

יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה והמטלות  הפרויקט

 הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב.

כל עובד בצוות בקרת האיכות )לרבות שינויים במהלך הפרויקט( טעון אישור מנהל  9.11

. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם עומדים ניהול הפרויקטות והבטחת האיכ

בדרישות הסף כמתואר לעיל, לפי שיקול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כזו, ירחיק הקבלן את 

 המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.

 ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפופה תהיה האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת 9.12

 .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף ן במקבילהקבל של

הקבלן  של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מנהל 9.13

 והן למנהל האיכות הראשי של הקבלן.

 מטלות מערכת בקרת האיכות .0

 מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי האיכות הנדרשת.

 המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.

 הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. 

 הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק. 

, הבדיקות והמדידות הנדרשות על פי מסמכי מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים

 ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזערית תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. 

 מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות:

זיהוי והבטחת עקיבות הקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות ל 9.1

על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי ההסכם, כולל 

לגבי קבלני המשנה, היצרנים והספקים הקשורים לפרויקט. תכנית זו חייבת לקבל את אישור 

ם , אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים בנושאיניהול הפרויקטמנהל הבטחת האיכות ו

 והסעיפים השונים.

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים  9.2

 שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי העבודה  9.3

כן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה ובאיכויות המוצר המוגמר ו

 על אי התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הפיקוח והבדיקות  9.4

 המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

 מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר: 9.9

 רת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרההכנת מדריך בק 9.9

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. 9.7

 בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות 9.0

אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט ובקרת  9.6

 החומרים והמוצרים הנ"ל.

 אישור קבלני משנה. 9.12

 עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי 9.11

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם 9.12
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בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות והבטחת  9.13

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.

 תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן. 9.14

וח, בדיקות מעבדה, בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיק 9.19

 מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר 9.19

 בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן. 9.17

 ניהול ישיבות איכות שבועיות. 9.10

 ניהול יומן בקרת איכות יומי. 9.16

 ות בקרה חודשיים.תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"ח 9.22

 דיווח למזמין העבודה. 9.21

 תכנית בקרת האיכות .7

ניהול החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל הבטחת האיכות ו

 תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד מתן צו התחלת העבודה.  הפרויקט

נים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט תוך פירוט תכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השו

הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות 

מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות 

 בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

 ות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:תכנית בקרת האיכ

תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן לרבות כפיפויות  7.1

 וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.

שרתם, תחומי אחריותם והכ עובדים, מיומנותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט 7.2

 וסמכויותיהם.

 של מנהל והסמכה הכשרה פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל שיופעלו המעבדה/ות נתוני פרוט 7.3

 .האחרים והבודקים מעבדה

 פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט. 7.4

 שלהם כותהאי אנשי וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל קבלני המשנה, יצרנים רשימות 7.9

והכשרתם )פרק זה יושלם במהלך הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן משנה  ואישורי  עיסוקם

 .לפני שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות( /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט

פרוט תכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות המבוצעות במעבדות  7.9

 פקים חיצוניים.מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ס

תכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים הכלולים בפרויקט. לכול  7.7

סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע 

השונים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז 

 נוספים עפ"י הצורך.וטפסים 

פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות התוכניות,  7.0

 המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים.

פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי  7.6

ולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר הצגת העבודה ותוצאות פע

 רמות האיכות שהושגו. כמוכן תתואר תוכנות   המחשב בהן יעשה שימוש.
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 נוהל לביצוע מדידות בקרה. 7.12

נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות פירוט  7.11

 הדו"חות התקופתיים ותכולתם.

 ן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט.דוגמת יומ 7.12

 דוחות בקרת איכות .0

הקבלן נדרש לצרף את  הדוחות הנדרשים להגשה יחד עם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי

 דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי.

 רת של המידע הנדרש.רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אח ניהול הפרויקט

 מודגש בזה  כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.

 להלן הדוחות הנדרשים:

  טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון. )כל אי

 חות(.ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, לרבות הסגורות והפתו

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

  טבלת ריכוז ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות השונות, בהתבסס על

 .הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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 ריה בפרויקט זהחלק ב' תאור מערך הבטחת איכות ובקרת איכות שמנהלת חברת מו 0נספח 

 

 (QC( ובקרת איכות )OA(, הבטחת איכות )QMניהול איכות )

 

 כללי .1

כחלק מהמגמה של שיפור מתמיד באיכות הביצוע והעלאת רמת השרות בפרויקטים  ובמסגרת ניהול נושא 

( מטעם המזמין, במקביל למערכת בקרת איכות QAהאיכות, מופעלת בפרויקט זה  מערכת הבטחת איכות )

 ( , המופעלת מטעם הקבלנים המבצעים.QC)עצמית 

הפעלת מערכות הבטחת האיכות ובקרת האיכות בפרויקטים, מבוססת על התפיסה לפיה ביצוע והקמה של 

פרויקט הנדסי ברמת איכות גבוהה, כשכול המרכיבים שלו עונים לדרישות מסמכי ההסכם, דורש מערך 

וה את כול שלבי העבודה, החל משלב טרום מכרז והליך סדור ומובנה לניהול האיכות בפרויקט, המלו

והכנת מסמכי התכנון וההסכם, דרך שלבי טרום ביצוע של לימוד תכניות, אישור החומרים, ספקים, קבלני 

משנה ונוהלי עבודה בבקרה מקדימה, ובהמשך בבקרה השוטפת במהלך ההקמה והביצוע ועד לאישור 

 זמין.הסופי והקבלה של התוצרים המוגמרים ע״י המ

( מטעם הקבלן, QCהגופים המרכזיים במערך ניהול האיכות בפרויקטים הינם מערכת בקרת האיכות )

שתפקידה העיקרי הינו להבטיח באופן שוטף עמידת הקבלן והביצוע בדרישות מסמכי ההסכם ומערכת 

את מערכת ( מטעם חברת מוריה , שתפקידה המרכזי הינו: ללוות ולבקר באופן שוטף QAהבטחת האיכות )

 בקרת האיכות, ולוודא את תפקודה התקין, והעמידה של הביצוע, והתוצרים, בדרישות מסמכי ההסכם.

כבסיס לפעילות ניהול האיכות בפרויקטים, ישמשו כול דרישות האיכות המפורטות בתוכניות, במפרט 

הבטחת האיכות״ הטכני המיוחד, במפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם וכן ב״מדריך 

״מדריך בקרת האיכות״ אשר יוכן ע״י מערך בקרת  אשר יוכן ע״י מערך הבטחת האיכות של הפרויקט ו

 האיכות של הפרויקט.

 

 הבטחת איכות )ה׳׳א(־ כללי .0

הבטחת האיכות הינה באחריות המזמין ותופעל על ידו. הבטחת האיכות תבוצע באמצעות מערכת ארגונית 

 פעל למטרה זו ע״י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט.מקצועית נפרדת, אשר תו

תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות, על מנת לוודא את 

 .תקינות תפקודה

 

 תחומי הפעילות של מערך הבטחת האיכות .0

כפוף לתחומי העבודה מערכת הבטחת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, ב

 הנכללים בפרויקט.

  האוורורתחום 

 .תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת 

 .תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב 

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

 

 

 הגורמים המבצעים .4
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 הבטחת האיכות תכלול את הגורמים ובעלי התפקידים הבאים:

 כת הבטחת האיכות יעמוד מנהל הבטחת האיכות. מנהל הבטחת האיכות יהיה מהנדס בראש מער

אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח בתחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועי 

 מוכח בתחום הבטחת איכות ו/או בקרת האיכות.

 חה השונים, בקרי איכות נוספים, בכפוף למנהל הבטחת האיכות, יעבדו עפ״י הצורך, בתחומי ההבט

שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת הבטחת האיכות. בקרי האיכות 

הנ״ל יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח בתחום העבודות נשוא ההסכם, 

 ת איכות ו/או בקרת האיכות.בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים בתחום הבטח

  בדיקות האימות של מערכת הבטחת האיכות, יבוצעו ע״י ״מעבדה מוסמכת״ על ידי הרשות  -מבדקה

הלאומית להסמכת מעבדות ו״מעבדה מאושרת״ ע״י הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה, 

 עמה תתקשר חברת מוריה, ואשר תועמד לרשות מערך הבטחת האיכות.

 מדידות האימות במסגרת הבטחת האיכות בפרויקט, יבוצעו ע״י חברת מדידות  -ידות חברת מד

 חיצונית, עמה תתקשר חברת מוריה , ואשר תועמד לרשות מערך הבטחת האיכות.

  בראש צוות המדידות של הבטחת האיכות, יעמוד מודד ראשי , אשר יעבוד בכפוף למנהל הבטחת

ימות של מדידות המבוצעות ע״י מערכת בקרת האיכות. האיכות. המודד יהיה אחראי על בקרת א

 המודד זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא הפרויקט.

 

 מטלות מערכת .5

לוודא כי מערכת  (, כמתואר לעיל, הינו הבטחתQAכאמור, המטלה המרכזית של מערך הבטחת האיכות )

צע, במסגרת החוזה, פועלת האיכות באופן שוטף ותקין במהלך (, מטעם הקבלן המבQCבקרת האיכות )

הפרויקט. מטלה זן מבוצעת בין היתר באמצעות פעילויות בקרה, פיקוח, ניטור, בדיקה, מדיה תיעוד 

ואישור עבודותיהם ותוצריהם של הקבלן הראשי וכן קבלני המשנה, הספקים, היצרנים והגורמים האחרים 

במטרה להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם, שבין חברת מוריה  לקבלן מטעמו, הקשורים לפרויקט, 

 המבצע.

הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות והבטחת האיכות בפרויקט, יבחנו ויטופלו ע״י מערכת הבטחת 

האיכות באמצעות סיורי ביקורת יזומים מתוכננים ואקראיים, השתתפות בישיבות איכות וישיבות אחרות 

הפרויקט, מבדקים, השתתפות בקטעי מבחן, ביצוע בדיקות ומדידות אימות וניתוח תוצאותיהן,  במסגרת

 קבלה ובדיקת הדיווחים השוטפים מבקרי האיכות, ריכוז התוצאות והתייחסות אליהן.

 מערכת הבטחת האיכות תקיים קשר רציף עם הנהלת הפרויקט ובמקרים של כשל תמליץ על דרכי הטיפול.

ת ניהול הבטחת האיכות תפיק דו״חות פעילות, תפיק דו״חות תקופתיים מרכזים, להנהלת בנוסף, מערכ

הפרויקט, בנושא ניהול האיכות שיכללו בין היתר: תיאור פעילות, סטטוס ורמת האיכות בפרויקט, ריכוזים 

סטטיסטיים של תוצאות בדיקות, ניתוח התוצאות והממצאים, ריכוז ״אי התאמות״ וסטטוס טיפול 

 מלצות לשיפור בתחום ניהול האיכות.וה

 בין המטלות והפעילויות של מערכת הבטחת האיכות כלול בין היתר:
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  במסגרת זו תציע הבטחת -סיוע בשילוב והטמעת בקרת האיכות והבטחת האיכות בפרויקט

האיכות גם שיפורים ושינויים המתאימים לבקרת האיכות בכול חוזה ספציפי לרבות כמות 

 חומים השונים, מבנה הארגוני או דרישות ייחודיות לכול חוזה.כוח האדם לת

 :סיוע בשילוב והטמעת בקרת איכות בפרויקט יכלול בין היתר 

בחינת צוות בקרת האיכות וצוות המעבדה בפרויקט ובדיקת התאמתם לביצוע התפקיד. הליך זה יבוצע  -

 ע״י ראיונות ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט.

המבנה הארגוני של מערך האיכות בפרויקט. בדיקה האם כמות כוח האדם של בקרי האיכות, בחינת  -

 המודדים והמעבדה )לרבות ציוד המעבדה( מספיקים לצורך ביצוע העבודה עפ״י דרישות מסכי ההסכם.

ביצוע הדרכות לצוות בקרת האיכות של הקבלן לגבי אופן יישום הליך בקרת האיכות והבטחת האיכות  -

 ן מתן הדרכות בנושאים מקצועיים שונים וספציפיים בהתאם לצורך.וכ

בחינת נושא ה״בקרה המוקדמת״, הליך אישור החומרים, הציוד וכוח האדם ואופן בחינתו ב״קטע  -

הניסוי״. בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם. הבקרה המוקדמת 

 לאור חשיבותה.תבחן באופן מלא ולא אקראי, 

בחינת נושא ביצוע בדיקות המעבדה בהיקפים, במועדים ובאיכות הנדרשת וביצוע בדיקות ״אימות״  -

 ע״י מעבדת הבטחת האיכות.

בחינת ה״בקרה השוטפת״, בחינת הליכי בקרת הביצוע )מדגמית( לכל שלב/עבודה בפרויקט )שתית,  -

בטון, עבודות בטון טרומי וכוי(. בחינת נוהלי הבקרה מצע, אגו״מ, אספלט, ביסוס, מבנה תחתון, עבודות 

השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת תיוג, דו״חות יומיים, דו״חות ריכוז בדיקתם 

 ועוד׳.

בחינת הטיפול ב״אי התאמות״, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות ונוהלי המעקב עד  -

 מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.להבטחת התיקון הנדרש. בחינת 

בחינת תהליך ה״מסירה״, בחינת נוהל ויישום אישור כל שלב ביצוע/השלמת תוצר לאחר שעמד  -

 בדרישות המפרטים, התוכניות ומסמכי החוזה הרלוונטיים.

 בחינת אופן אישור ספקים/יצרנים/קבלני משנה. -

במפרטים, בתכניות ומסמכי החוזה בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש  -

 הרלוונטיים, לרבות ביצוע מדידות ״אימות״ ע״י מודדי הבטחת האיכות.

בחינת נושא עיבוד הנתונים, התיעוד, הדיווח והמחשוב של בקרת האיכות ושל המעבדה בפרויקט.  -

תונים במחשב, שיטת התיעוד, סדר התיקיות, בניית התיעוד הדיגיטאלי והקבצים במחשב, אופן שמירת הנ

 ביצוע מעקבי שכבות, שיטת התיעוד המודפס ועוד.

 בחינת    אופן    יישום    הסעיפים    שלעיל    לגבי    קבלני המשנה/ספקים/יצרנים הקשורים לפרויקט. -

 בדיקת תכנית בקרת האיכות אשר תוגש ע״י הקבלן הבדיקה תתייחס, בין היתר לנושאים הבאים: -

 קט.תיאור כללי של הפרוי 

 .פירוט המערך הארגוני של מערכת ניהול האיכות ובקרת האיכות 

  פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות )כולל תעודות השכלה, קו״ח וכוי( של  צוות בקרת

 האיכות.

 .)פרטי מעבדות שיופעלו בפרויקט )כולל הסמכות, קו״ח של אנשי צוות 

 תעודות השכלה, הסמכות של נתוני מודדי בקרת איכות שיופעלו בפרויקט )כולל קו״ח ,

 המודדים(.
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  ,רשימת קבלני משנה/ספקים/יצרנים ואישור העסקתם בפרויקט )כולל תווי תקן, הסמכות

 תעודות בדיקה ועוד(.

  ,נהלי בקרה לכול תחום/עבודה הכוללים בין היתר: תיאור תהליך בהתאם לשלבי הבקרה

 (,טבלאות ריכוז נתונים.Check Listתרשימי תהליך בהתאם לשלבי הבקרה, רשימות תיוג )

  פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים

 משתתפים בכל נקודה.

  נוהלי פתיחה, מעקב, טיפול וסגירת "אי התאמות״ הכוללים בין היתר: פירוט דרגות

רוט אופן דיווח חומרה, טפסי אי התאמה, טפסי סגירת אי התאמות וטפסי ריכוז, פי

 לגורמי הפרויקט ולו״ז ממועד אי התאמה.

 .נוהלי בקרה למדידות 

 .פרוגראמת בדיקות בקרת איכות/הבטחת איכות 

  נוהלי ותהליכי העברת מידע ודיווח בין מערכת בקרת האיכות לבין גורמים אחרים

 , הבטחת איכות, הקבלן, המתכנן(.ניהול הפרויקטבפרויקט )

 ממוחשבות לקליטה ועיבוד הנתונים. תיאור תוכנה ומערכות 

 .פרוט דו״חות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם 

 .נהלי בקרת ציוד הבדיקה )ציוד מעבדה( והמדידה. נוהל למבדקי איכות פנימיים 

 .התייחסות לישיבות איכות 

  הבטחת האיכות תעביר את הערותיה לתכנית הנבדקת ויערך הליך של תיקון התכנית עד

 ישות הבטחת האיכות ואישור תכנית בקרת האיכות על ידה.לעמידה בדר
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 תכנית הבטחת איכות .0

 /החברה שתבצע את הבטחת האיכות בפרויקט תכין תכנית הבטחת איכות לפרויקט

תכנית הבטחת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות והבטחת האיכות 

מצעים שנועדו להבטיח שתהליכי בקרת האיכות, בפרויקט תוך פירוט הפעילויות התהליכים והא

תהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם.  התכנית תספק הנחיה והדרכה 

 לצוות הבטחת האיכות ביישום נושא הבטחת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

 תכנית האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

  מבנה ארגוני של מערכת ניהול האיכות והבטחת האיכות לרבות כפיפויות תיאור

וקשרי הגומלין בין גורמי הבטחת האיכות, ניהול הפרויקט גורמי הביצוע וגורמי 

 בקרת האיכות.

  פרוט של הרכב צוות הבטחת האיכות, רשימת עובדים, מיומנותם והכשרתם, תחומי

 אחריותם וסמכויותיהם.

  הבטחת האיכות שתופעל בפרויקט, כולל הסמכות, פרטי הכשרה פרוט נתוני מעבדת

 והסמכה של מנהל מעבדה והבודקים האחרים.

 .פירוט נתוני המודד שיופעל בפרויקט מטעם הבטחת האיכות 

  פרוט תכנית בדיקות הבטחת איכות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן

 יצרנים/ספקים חיצוניים. בדיקות המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל

 . פירוט תכנית מדידות אימות של הבטחת איכות ושכיחותן 

 .תכנית פיקוח שתכלול נוהלי הבטחת איכות לסוגי הפעילויות השונים 

  נוהל לדיווח והעברת מידע מהבטחת  האיכות לגורמי ניהול הפרויקט ולגורמי חברת

 מוריה .

 ויקט.דוגמת טפסים ודיווחים בהם יעשה שימוש בפר 

 

 דגשים בתחומי פעילות הבטחת האיכות .7

 להלן מספר דגשים ופירוט ייתר לגבי חלק מתחומי פעילות:

  ראשי צוותי עבודה )צוותי  -אישור ראשי צוותים, קבלני משנה, ספקים ויצרנים

אספלט, צוותי אגו״מ, צוותי בטון וכדי(, בעלי מקצוע )מודדים, רתכים, חשמלאים 

פקים ויצרנים המיועדים לעבוד בפרויקט וכן ציוד יעוד, וכדי(, קבלני משנה, ס

חומרים, מוצרים המיועדים לפרויקט, דורשים את אישורם המוקדם ע״י בקרת 

האיכות. הבטחת האיכות תוודא את קיום ההליך בצורה תקינה ע״י בקרת האיכות 

ותגיש את הערותיה והנחיותיה בנושא, עפ״י הצורך וכן תדווח על יישום ההליך 

 בדיווחים שלה.

  לכול סוג עבודה וסוג פעילות במסגרת הפרויקט, בטרם אישור  -בקרה מקדימה

תחילת הביצוע, נידרש קיום הליך סדור של ״בקרה מוקדמת״. בהליך זה, נבדקים 

ההיבטים השונים הקשורים לעבודה זו והתאמתם לדרישות מסמכי החוזה לרבות: 

ד, חומרים, צוותי עבודה, צוותי בקרה ועוד. תכניות, נוהלי ביצוע, נוהלי בקרה, ציו

במסגרת זו יבוצע גם ״קטע ניסוי״ לבחינה והוכחת היכולת של הקבלן ליישום 

הדרישות הנ״ל. הבטחת האיכות תוודא את יישום הבקרה המקדימה ע״י הבטחת 
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האיכות בצורה תקינה ותגיש את הערותיה והנחיותיה בנושא, עפ״י הצורך וכן תדווח 

 ם ההליך בדיווחים שלה.על יישו

  בכל מקרה של ״אי התאמה״, שנפתחה ע״י מי מגורמי הפרויקט,  -אי התאמות

הבטחת האיכות תערוך מעקב אחר טיפול בקרת האיכות, תבצע בחינה של הפתרונות 

המוצעים ומעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים. במידה ויידרש, ייפתחו אי התאמות 

מזמין ידווח באופן רציף, ע״י הבטחת האיכות, על אי גם ביוזמת הבטחת האיכות. ל

 ההתאמות וסטטוס הטיפול וכן יוגשו המלצות בנושא, עפ״י הצורך.

  באופן רציף יבחנו פעולות הבקרה, נוהלי העבודה, אופן מילוי  -בקרה שוטפת ומסירה

הטפסים ותוצאות המדידות ובדיקות המעבדה כפי שידווחו ע״י בקרת האיכות. 

רכו סיורים לבחינת איכות העבודה והביצוע. סטיות מהנהלים או מדרישות בשטח יע

המפרט, או שיקול דעת מוטעה של בקרת האיכות בטיפול בנושא מסוים יטופלו ע״י 

הבטחת האיכות, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת להסדיר אותן ולמנוע תקלות 

מקרים של חריגות חוזרות . בניהול הפרויקטדומות בהמשך. במקביל, ידווח על כך ל

בתפקוד מערכת האיכות של הקבלן, כגון אישור קטעים עם בדיקות חסרות, אי מילוי 

מידית ויזומן דיון  ניהול הפרויקטטפסים, חוסר שליטה במקורות חומר וכו' ידווח 

 בנושא. כמוכן, תיכלל בדו״ח החודשי התייחסות לנושא.

  יכות תוודא כי בנקודות עצירה, שיוגדרו הבטחת הא -זימון מתכננים לפיקוח עליון

מראש על בסיס דרישות מסמכי החוזה, יוזמן המתכנן הרלוונטי, לצורך אישור שלב 

העבודה ומתן אישור להמשך ביצוע. כמוכן, תוודא הבטחת האיכות זימון המתכננים 

לאתר, לסיורי פיקוח עליון, בהתאם לצורכי העבודה, לרבות במקרים של ליקויים 

שים את התערבותם וכן את קבלת דו״חות הסיור של המתכננים ומילוי ההנחיות הדור

 הכלולים בהם.

  הבטחת האיכות תערוך, באופן שיטתי מבדקים לצוותי הביצוע,  -ביצוע מבדקים

בקרת האיכות, המעבדות והמודדים. מבדקים אלה יבוצעו באתר בנוכחות בקרת 

תפקוד של הגופים והמערכות הנ״ל האיכות והבטחת האיכות. במסגרת זו ייבדק ה

והתאמתו לדרישות מסמכי החוזה. לאחר המבדק יוכן דו״ח מסכם המפרט את מהלך 

המבדק, הממצאים שלו והמלצות לשיפור עפ״י הצורך. העתק של דו״חות המבדק 

 .ניהול הפרויקטיועבר גם ל

  תחומי  הבטחת האיכות תפיק דו״חות חודשיים/תקופתיים, לגבי -דיווחים חודשיים

 .ניהול הפרויקטפעילותה ותגיש אותם ל

  במסגרת תכנית בקרת האיכות יגדרו נקודות בדיקה  -נקודות בדיקה ונקודות עצירה

 ונקודת עצירה.

נקודות בדיקה הנן אירוע במהלך העבודה שהתרחשותן  -נקודות הבדיקה  -

ר הנה: מחייבת הודעה מתאימה מראש למזמין. משמעות נקודות הבדיקה , בין הית

אישור ספקים וחומרים בבקרה מוקדמת, ביצוע קטעי ניסוי, תחילת פעילות שלב חדש 

שעות מראש לפני  40בעבודה. בקרת האיכות תזמן את נציג הבטחת האיכות 

 התרחשותה החזויה של נקודות הבדיקה.
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נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך  -נקודות עצירה  -

ה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג המזמין, לפני המשך העבודה. הסלילה והבניי

חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות ובחינה של נציגי 

המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות 

 העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


