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 שימת המתכנניםר

  

  חברה לפיתוח ירושלים בע"ממוריה  :מזמין

    02-6297613  טל':            

    02-6297539 פקס:                

  דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ  ול פרוייקט:ניה

    6247414 -02 טל':          

    02-6244929פקס:                 

    אלתן   כבישים וניקוז:

    03-5751755 טל':                                     

   03-5750127פקס:                

    ירון עברון הנדסה   תנועה:

     08-9318184טל':                                     

    08-9318338פקס:                

  מילר בלום :אדריכלות נוף

    04-8339070  טל':          

    04-8339980 פקס:                

  גרושקו מהנדסים :קונסטרוקציה

    02-5612463טל': 

  02-5612459 פקס:                                                                                                            

  טופז :תקשורתו חשמל

  04-8124620 טל':                                                                  

    04-8124625 :פקס                

  יו.די.סי  :מים

    02-5354666 טל':                                          

    05-6513398 :פקס                

  ת.ה.לביוב: 

   03-6924442 טל:

                  

  מרשל הנדסה: , סלקום ופרטנרתאום מערכות

  02-6513391 טל:

  02-6513988פקס:                 

  

  מ.ת.נ.: והסדרי תנועה זמניים  רמזורים

  03-5625919 טל:

  03-5685918פקס:                 

  EECCתאורה: 

  02-6525442 טל:
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  02-6525443פקס:                 

  הלפרין פלוסמודד: 

  03-9627082 טל:

  03-9626874פקס:                 

  חנוך בורגר: אגרונום

   04-8662572 טל:

  04-8674028פקס:                 

        מ.נ.מ מהנדסים: תכן מבנה

  04-6276771 טל:              

     04-6276773פקס:               

  אדריכלים ביטלמן איטום:

    09-7741595 טל':                                         

    09-7741868 :פקס                

  ישראל חוג'ה בטיחות:

  052-6877878 טל':                                                                       

  אבי ורשבסקי   נגישות:

        0526686395טל':                                

        

  ישראל קיסר  קרקע:ביסוס + 

    04-9990457טל':                                                                    

                  

  נתיב הנדסה וניהול בע"מ:עורך מכרז

    052-4824485טל':                                                        

  

  

  בלבד. ניהול הפרויקטבאמצעות תיעשה פניה אל המתכננים 
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  רשימת המסמכים

  מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף  מסמךה

חוברת הזמנה להציע הצעות על  מסמך א'

 )1-4נספחיה (

 

לרבות  חוזה קבלנים של חברת מוריה מסמך ב'

כל המסמכים המהווים חלק ממנו 

 (להלן "מסמכי החוזה")

 

המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי     ג'מסמך 

  ישראל המעודכן ביותר

    תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו   1- מסמך ג'

    מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  2- ך ג'מסמ

מפרט טכני לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית     3- מסמך ג'

  ירושלים

אגף  – מפרט טכני מורכב לתאורת חוץ של עיריית ירושלים    4- מסמך ג'

  המחלקה למאור –לתחבורה ושירותי הנדסה 

פרט טכני כללי פרטים כללים של חברת הגיחון. ובכללם: מ    5- 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, 

  .ניקוז ובניה

  מפרט כללי לגינון והשקיה של חברת "מוריה"     6- מסמך ג'

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

  מפרט גינון והחזקה של מחלקת הגננות בעיריית ירושלים    8- מסמך ג'

    כתב כמויות  מסמך ד'

    התוכניות סטרשימת תכניות ו  מסמך ה'

    דו"ח קרקע  מסמך ז'

    דו"ח תכן מבנה  מסמך ח'

  

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

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

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

  לחוברת המכרז. 

  

  הערות

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

 www.online.mod.gov.il הכניסה לאתר חופשית לכולם.  
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מסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות ה

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

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

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

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

  

  

                ___________________  

  חותמת וחתימת הקבלן                
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  תנאים כלליים מיוחדים-  00פרק 

  פרויקט הכניסה לעיר מבוא

  

- . הפרויקט יכלול בינוי בהיקף של כהחדש של ירושלים יםרובע העסקמתוכנן להיות  פרויקט הכניסה לעיר

  דונם. 300 - שטח של כהקרקע והוא ישתרע על על פני ממ"ר  1,500,000

מקומות עבודה חדשים לבירת ישראל ויציע שטחי תעסוקה, מסחר ותרבות  40,000 - בע צפוי להוסיף עוד כוהר

  זמין.חדרי מלון וכן מרחב ציבורי שוקק ומ 2,000- נרחבים, כ

מת"א לירושלים,  בשטח הפרויקט יוקם המרכז התחבורתי הגדול והמשולב בארץ במסגרתו תפעל רכבת מהירה

 ב שז"רורחבוהפרדה מפלסית  שבילי אופניים, וכן נתיבי תחבורה ציבורית) J-NETקווי רכבת קלה ( 5

תחנה המרכזית לתחנת נבון שונים כגון בין ה בינוי ומעבירים תת קרקעים להולכי רגל לחיבור בין אזורים

שיחברו בין החניון התת קרקעי מתחת אנכיים כמו כן מתוכננים פירים  .ומתחנת נבון למתחם בנייני האומה

  רחוב שז"ר למרחב הציבורי ולמבנים הסמוכים.

טק" אשר התוו אלמנטים מיוחדים לכניסה לעיר כגון: ו"טופ חברת - לפרויקט התלווה צוות אדריכלים מברלין 

  .עוד, עמודי תאורה וOCS צוף מיוחד, ספסלים, תחנות אוטובוס, ברזיות, עמודי קטנרירי

הכוללים את הקו האדום, אדום   J-NETקווי רכבת קלה מערכת ה 5באזור הכניסה לעיר מתוכננים לעבור 

הרצל, שז"ר, שדרות  ות:מקווקו, ירוק, ירוק בהיר וצהוב. הכבישים הכלולים בתכנית הכניסה לעיר הם רחוב

ר (הרב שפירא) יפו, שערי צדק, בן דו שרי ישראל, הנשיא השישי, נורדאו,רחוב  ,לשעבר) 7(כביש כביש לב ציון 

  בהתאם לתכנית המפתח המצורפת בזאת.והרב שמואל ברוך 

עבור (הקו הירוק) לרכבת הקלה  1אינפרא עבודות המכרז זה כולל את ביצוע ההכנות לפיתוח המרחב הציבורי ו

צפוני מצומת בתי המשפט (כולל) נורדאו, הנשיא השישי (בקטע הרחוב , )דרומי שלובקטע ה( שרי ישראלרחוב 

  ועד שזר ורחוב יפו (מרחוב מוריה במערב ועד רחוב שערי צדק במזרח).
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  תיאור העבודה    100.0

במפרטים  תכניות ובכל מקרה איננו גורע מהאמורהאור העבודה בא להוסיף על המפורט במפרטים וית

 .בכתב הכמויות, בתוכניות וביתר מסמכי המכרז

, הריסה, עבודות עפר והחלפת קרקע, עבודות תשתית יםבמכרז זה תבוצענה בין היתר עבודות פירוק

כבישים עבודות בתשתיות למיניהן, עבודות פיתוח, עבודות הכנה למערכות כולל חציות, שרוולים 

ך (קירות תומכים), מבנה חדר מיישרים טום,  סלילה, מבני דרעבודות בטון/תמוך, אי ,וצנרת מבוטנת

RR100 תקשורת, תאורה ריהוט ורחוב פיתוח, עמודי יסוד לעמודי קטנרי, מוליטבולר, ניקוזים ביוב ,

  מים ועוד.

כניסה ב 32) למסילה לקו הירוק של הרכבת הקלה בקטע 1 קמת תשתית (אינפראמכרז זה כולל המהות 

, בהתאם לקטעים המפורטים ת, כבישים, תשתיות חדשות, ופיתוח המרחב הציבורי, הקמת מדרכולעיר

  .להלן

  

לאורך רחובות אלו מתוכננת מסילת הרכבת של הקו הירוק  – שרי ישראל ונורדאוכביש  -  1קטע 

לעבור בצידו המערבי של הרחובות בצמוד למדרכות, כמו כן יש חיבור של מפלגים בצומת נורדאו/יפו 

דום הפעיל כיום בירושלים, חיבור המפלגים יעשה על ידי הזכיין להקמת הקו הירוק כחלק עם הקו הא

אחר מטעם בימים אלו מבוצעות עבודות מקדימות בצומת נורדאו/יפו על ידי קבלן . 2מעבודות אינפרא 

חברת מוריה לביצוע הסדר תנועה "יפו חלופת הישרים", הסדר תנועה זה והעתקות תשתית באזור 

בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי  מטר אורך. 265קטע כ יעברו לאחריות הקבלן הזוכה. אורך ה הצומת

מטעם מוריה לא יספיק לבצע  האחר קבלןככל שהלהשלים את כל הסדרי התנועה הזמנים להסדר זה 

  את העבודה במלואה.

צעו עבודות יבו בקטע כביש זה מצומת שז"ר ועד צומת היכל המשפט –שדרות הנשיא השישי  – 2קטע 

שלושת הצמתים יפו/נורדאו, שז"ר/נורדאו ושדרות הנשיא  –תשתית וטיפול בצמתים וברמזורים 

  השישי/היכל המשפט הינם מערכת אחת שמחוברת בגל ירוק והינם רמזורי העדפה של הרכבת הקלה.

קיים לאורך רחוב יפו כיום  יפו (מרחוב מוריה במערב ועד בניין של חברת ערים במזרח) - 3קטע 

התוואי של הקו האדום הפעיל, חלק מהעבודות של מכרז זה לבצע עבודות תשתית מקדימות לאורך יפו 

כולל עבודת פיתוח והעתקות של עמודי חשמול קיימים ושינויי מפלסים בזמן שהרכבת פעילה. אורך 

  מטר אורך. 165הקטע כ 

בקטע כביש  –מסילה שלישית  - רח) יפו מזרח (מבניין ערים במערב ועד רחוב שערי צדק במז – 4קטע 

זה במדרכה הדרומית מתוכננת להיבנות המסילה שלישית של הקו האדום בצד המזרחי של תחנת 

השלישית. אורך הקטע ויהפוך למסילה  ייהרס הטורים הקיימת. החלק הצפוני של המדרכה הדרומית 

  מטר. 300כ 

יקום מבנה תת קרקעי שישמש  Jסמוך למתחם , בכיכר נורדאו בחלקו המערבי בכיכר נורדאו – 5אזור 

כחדר מישירים לטובת אספקת החשמל של הקו הירוק, מבנה תת קרקעי שהגג שלו ישמש לפיתוח 

יבוצעו עבודות של קידום זמינות להעתקת תשתיות ופינוי עתיקות, על המרחב הציבורי. בקטע זה 

זק וקו מתח גבוה על מנת שרשות הקבלן יהיה להשלים באופן מידי את העתקת התשתיות של קו ב

העתיקות תוכל להיכנס לביצוע פינוי השטח מעתיקות, בלוח הזמנים על הקבלן לקחת בחשבון שרשות 

חודשים לפני שחרור השטח להמשך ביצוע עבודות של כלונסאות  4העתיקות תבצע עבודה במשך 

  ./RR100חפירה ובניה של חדר ה 
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וקבלנים אחרים שנמצאים  משקות עם מספר בעלי ענייןתממיל בכול המקטעים האומרים לעהעבודות 

עולה עם כל הגורמים בין הגופים והקבלנים שנמצאים פבאזור ועל הקבלן לעבודת בתאום ובשיתוף 

רכבת ישראל, יזמים  ,)  CAF –שפיר הקו האדום (סיטיפס ו/או : בהםועובדים בסמיכות לפרויקט 

דק) מתחמים שיצאו למכרז על ידי רשות מקרקעי ישראל , מתחם שערי צJמתחם  K(מתחם  פרטים

, והחניון התת קרקעי בשז"ר ר"שזלביצוע מנהרת , קבלני ואשר אמורים להיות בביצוע בשנים הקרובות

לשז"ר מרכז ולב ציון, בנין שערי העיר,  1קבלן לביצוע יפו דו סטרי, קבלן לביצוע עבודות של אינפרא 

, בנייני האומה, בתי המשפט, 167מבנה יפו  פרויקטבליליוס ביפו,  קטפרויפרויקט הקריה המחוזית, 

  וכו'. , דיירים פרטיםקבלנים נוספים המשיקים עם הפרויקט

הקמת ותפעול של ע"י הזכיין שיבחר לביצוע  יבוצעו הרכבת הקלההמסילות והחשמול עבור ביצוע 

  המסילה החשמלית של הרכבת הקלה.

צא בלב אזור התחבורה הציבורית של העיר, עוברים בסביבת הפרויקט יודגש ויובהר כי הפרויקט נמ

ובתוך הפרויקט עצמו עשרות אלפי איש ביום הולכי רכב, אופניים, רכבים, מוניות ואוטובוסים. לאור 

האמור לעיל יש לשמר על רמת תחזוקה גבוה מאוד של כל הכבישים והמדרכות גם אם הם זמניים, 

רכה עם אספלטיים סדוקים שמהווים סכנה לציבור, על הקבלן יהיה לא יתקבלו בכביש ולא במד

לחדש את האספלטיים על חשבונו במידת הצורך לפי החלטת מנהל הפרויקט, יש לשמור על ניקיון 

יש  חידוש מיתוגים, שוטף של האזור על ניקוי הגדרות והשערים, הסרת מדבקות מהגידור והמיתוג,

נהל הפרויקט ויועץ התנועה, משטרה ועוד. עבור כל הנ"ל לא לחדש את הצבע בהתאם להנחיות המ

בכתב הנקוב  להסדרי התנועה החודשי יקבל הקבלן תוספת מחיר מעבר למחיר הנקוב בהקצב

  .הכמויות

  

  

  עבודות הריסה ופינוי . 1

 

 :לשבצע עבודות הריסה ופינוי בין היתר במסגרת מכרז זה נדרש ל 

 , שלטים תמרורים  .א

 םהריסת קירות תומכי  .ב

 אבני שפה, אספלטיים   .ג

 קווי תשתיות  .ד

 שינויים זמניים וסופים של מדרכות ומיסעות זמניות.  .ה

 עמודי תאורה, רמזורים וכו'.  .ו

  

 

 עבודות קונסטרוקציה . 2

  סוגי העבודות הקונסטרוקציה העיקריים במכרז זה:

 מבנה חדר מיישרים בכיכר נורדאו  

 יפו שרי ישראל ,בנורדאו (קבועים וזמניים) קירות תומכים וקירות דיפון ,  

 ביסוס לעמודי קטנרי  
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  כבישים ופיתוח שטח  . 3

ביצוע שינויים גיאומטריים לאורך כל תוואי העבודות תוך התחברות למצב הקיים  כוללות העבודות 

, שדרות הנשיא השישי, רחוב יפו, שרי ישראל, היכל המשפט, רוממה, שערי , שז"ריפו, ברחובות נורדאו

  צדק.

  

 פיתוח  . 4

, ספסלים, תחנות אוטובוס/רק"ל, הכניסה לעירבסטנדרט יתוח רחובות הכוללות ריצוף עבודות פ

ברזיות, ערוגות עצים עם מערכות השקייה וניקוז, גדרות, מדרגות, גינון, כריתת עצים ושתילת עצים 

בהתאם למפרט המיוחד  ויהיאלה ביצוע עבודות  .לסטנדרט הכניסה לעיר וכו' עפ"י המפרט המיוחד

  .ות הביצועולהנחי

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק לקבלן את אבני הריצוף המיוחדים בפרויקט באמצעות ספקים 

שנבחרו על ידו, הספקים יספקו את האבנים ברמת גימור סופית הכוללת: חיתוך וגימור פני האבן 

  בהתאם למפרטים והדרישות של היזם.

  ל הספק על חשבונו לאתר.הקבלן יהיה מחויב לדאוג להובלה של האבנים ממפע

  על הקבלן יהיה לספק לספק האבן את לוח הזמנים לאספקה לשטח, כולל כמויות.

הקבלן יוציא הזמנת עבודה לספק האבנים לאספקות לפחות ארבעה חודשים לפני המועד הדרוש 

  לביצוע בשטח.

את האבנים באופן יובהר כי למרות האמור לעיל המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לספק 

  ישיר ובהתאם למפרטים והתוכניות. 

Mock Up –  מ"ר הכולל את כל פרטי הפיתוח  120על הקבלן יהיה להכין מוקאפ בשטח כללי של כ

המיוחדים של הכניסה לעיר לצורך אישורם של: החומרים, שיטות העבודה והישום, פרטי החיבור, 

שור של מכון התקנים לעמידה בכל דרישות התקניים האבנים והאביזרים האחרים, החומרים יקבלו אי

הרלוונטיים לפי אספקתם לשטח, המוקאפ יוכן בתאום עם מנהל הפרויקט, תכנון המוקאפ יהיה 

 –באמצעות היועצים של הפרויקט, מיקום המוקאפ יהיה ביחד עם הקבלן. בין הרכיבים שיבדקו יהיו 

, פרטי הנגישות, ספסלים, עמודי לוי המיוחד בערוגותוהמי פה, פרטי ערוגות העציםשהריצופים, אבני ה

, מעקות, חיפוי אבן לקירות, קופינג, מאחזי תאורה, עמודי מחסומי רכב, מכסים לתאים קולטני ניקוז

. עבור עבודה זו לא יקבל הקבלן כל תוספת מחיר הכל לפי הנחיית מנהל הפרויקט והמזמין ועוד יד

יחידה השונים שבכתב הכמויות. על הקבלן יהיה להשלים את ועליו לגלם את עבודה זו במחירי ה

על הקבלן להכין בנוסף תכנית למוקאפ לאישור  המוקאפ תוך שלושה חודשים מיום קבלת צ.ה.ע.

. המוקאפ יוכן במקום קבוע שלא יפורק ויישאר 1:50אדריכל הפרויקט ומנהל הפרויקט בקנ"מ 

ט. פירוק המוקאפ יהיה באישור מנהל הפרויקט להשוואה עד גמר ביצוע העבודות של כל הפרויק

 והמזמין בלבד.

ו/או על ידי המזמין בהתאם להחלטת  הקבלן בהתאם למפרטים והתוכניותעצים בפרויקט יסופקו ע"י 

  .מנהל הפרויקט

ביצוע הריצופים, נטיעת העצים והרכבת התחנות יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו בהתאם לתנאי 

סעיף לכך בכתב הכמויות הכוונה שהעבודה תתבצע על ידי הקבלן והיא מגולמת  , במידה ואיןהחוזה

  לא יהיה על כך תשלום נוסף. –בסעיפי היחידה האחרים 
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במידה והמזמין ינחה את הקבלן לקחת את  על ידי הקבלן לספק ישירותהתשלום לספק האבן יעשה 

 האבנים לריצוף מספק ספציפי.

           

 ניקוזיםוביוב מערכות מים  . 5

נורדאו, שרי ברחוב  ובחלק העתקות חדשיםוביוב עבודות קווי מים כחלק מביצוע הפרויקט  מבוצעות 

ובתיאום מלא ובהתאם לתכניות  הסמוכים לכבישיםעם חציות לאספקה עתידית למבנים  ישראל ויפו

קלה, על מערכת הניקוז של הכבישים בחלקה תהא מחוברת לניקוז העתידי של הרכבת ה עם הגיחון.

חלק מהעבודות של  הקבלן להכין את כל החיבורים העתידיים הדרושים בהתאם לתכניות והמפרטים.

 סמוכים יםתוקף תאום תשתיות של פרויקטמשל פרויקט זה סעיף זה יבוצעו מחוץ לתחום ההיתר 

וכי על הקבלן להשלים את שעל הקבלן יהיה לקבל  ו/או מתוקף תאום תשתיות באזורים סמוכים

החיבורים בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט והתכניות ללא כל טענה ו/או תביעה על תוספת צנרת וה

  מחיר או תוספת זמן, על הקבלן יהיה לתאם את העבודות מול הגורמים הרלוונטיים כמקובל.

 

 ותקשורת מערכות חשמל . 6

קום להוט, סבזק, הכנות לחברת חשמל בזק ותקשורת,  העבודות כוללות ביצוע תשתית קווי חשמל

כמו כן בין היתר יכללו בפרויקט בניית שוחות  ,הפרויקט של כבישיםה ולרוחב (חציות) לאורךופרטנר 

שיתוף פעולה עם קבלני משנה של כוללת עבודה הקו הירוק. הרכבת ב של וצנרות ל"מולטיטובולר"

פרויקט זה  שלחלק מהעבודות של סעיף זה יבוצעו מחוץ לתחום ההיתר  גורמי התשתית השונים.

שעל  ו/או מתוקף תאום תשתיות באזורים סמוכים סמוכים יםתוקף תאום תשתיות של פרויקטמ

החיבורים בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט העבודות ווכי על הקבלן להשלים את הקבלן יהיה לקבל 

לן על הקב. במסגרת זו, להארכת משך ביצועתוספת מחיר או לוהתכניות ללא כל טענה ו/או תביעה 

  .הגורמים הרלוונטייםכלל את העבודות מול  , על חשבונו,יהיה לתאם

  

 מערכות הגז . 7

לצורך הטמנת קווי גז לאספקה  ייעודייובהר ויודגש לקבלן כי בתחום עבודה זו ישנו תוואי שמור 

, ביצוע העבודה תעשה רק ידי חברת רותם או מי מטעמה, על הקבלן יהיה עתידית למבנים הסמוכים

העבודות כוללות ביצוע תשתית , העבודה ושלבי הביצוע (הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים)לתאם את 

, על הקבלן לתאם את העבודה מול חברת רותם לצורך כבישי הפרויקטקווי גז והכנות עתידיות לאורך 

קבלן  באמצעותהקבלן יחויב באישור חברת רותם לאסמכת ביצוע התוואי או . אישור והנחת קו הגז

  חברת רותם. מטעם נה מורשהמש

עבור תאום זה הקבלן לא עבודה של תאום מול חברות הגז כלולה ומגולמת במחירי היחידה השונים ו  

כמו כן על הקבלן להכניס בלוח הזמנים שלו את הפעילות של הקמת קו הגז  כלשהי. יקבל תוספת מחיר

רותם לצורך עמידה חברת קבלן של בלן לתאם את שלבי הביצוע עם הקעל ה . בנוסף,בתחומי הפרויקט

 יםעיכוב שיגרמוככל לא תתקבל כל טענה או תביעה מצד הקבלן . בלוחות הזמנים של הפרויקט

  .או מי מטעמה חברת רותםשמקורם ב

 כללי . 8

הקמה , ותחזוקתם העבודות כוללות הקמת אתרי התארגנות בשטחים המסומנים על גבי התכניות  .א

וביצוע עבודות הסדרי תנועה ובטיחות זמניים לשלב  מיםקיים וזמנייתנועה השל הסדרי  תחזוקהו
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ותכולות אלו  הפרויקטיחרגו מגבולות  הסדרי התנועה . יודגש כי חלק מעבודותהשונים הביצוע

יובהר כי בכל מקרה האחריות למציאת מיקום אתר ההתארגנות  .החודשי כלולות בסכום ההקצב

 בלן ועל חשבונו.העירייה הינה באחריות הק ידי- המאושר על

עשוי להורות  מנהל הפרויקטשעבודות נוספות כך ובכלל ת והתשתי תיאום  יובהר כי חלק מעבודות  .ב

בהתאם למחירים  ולבצען לכך בהתאםגבולות התכנית ועל הקבלן להיערך ל מחוץ ותנמצא עליהן

יעה מצד לא תתקבל כל טענה או תבמובהר, כי  .(בניכוי הנחת הקבלן) הנקובים בכתב הכמויות

לקבל את וכי על הקבלן יהיה  כאמור ביצוע עבודות מחוץ לתחומי הפרויקט בקשר עםהקבלן 

 אמור בסעיף זה.ולבהתאם לתכניות הביצוע  םיהאישורים, הרישיונות וההיתרים הרלוונטי

 הקשורותאת כל הדוחות והבדיקות הדרושות  שיערכומטעמו  ציםלהחזיק יוע נדרש הקבלן  .ג

התאם לדרישות עיריית ירושלים המחלקה לאיכות הסביבה או בהתאם איכות הסביבה בל

היועצים יעמדו . , ככל שיהיוומזהמים, בין היתר בשל טענות למפגעי רעש לדרישות מנהל הפרויקט

לא יהיה זכאי  עבור כך הקבלן לרשות הפרויקט למשך כל תקופת הביצוע על חשבון הקבלן,

 פים השונים בכתב הכמויות.סעיבתוספת מחיר מעבר למחיר שמגולם ל

 

רבים ועל הקבלן לקדם במהירות את כל האזורים בהם  אזור הכניסה לעיר רווי בממצאי עתיקות  .ד

 הוא אמור לעבוד לצורך שחרור השטחים לעבודה על ידי רשות העתיקות. 

באזור הפרויקט קיימת רכבת פעילה של הקו האדום בירושלים וכל העבודות במשך כל תקופת   .ה

מחויבות להיות בתאום שוטף ומראש עם המפעיל של הקו האדום ויש להישמע לכל  הביצוע

  להלן פרוט עקרי הדרישות של הזכיין בשלב זה: ההוראות הבטיחות והמגבלות שלו

  כל עבודה בקרבת המסילה שמבוצעת ע"י צד שלישי נבדקת על ידי הזכיין במסלול העירוני של תאום

 תשתיות

  היבטים: 3באופן עקרוני נבדקים 

  נזק לתשתיות רקל"ה, יש מערכות רקל"ה גם מחוץ לרצועת הרכבת . 1

  .מ' ללא הורדת מתח 3.5נדרש מרחק של מינימום  –מערכת הקטינרי לבטיחות עבודה בגובה בסמיכות  . 2

  בטיחות משתמשי הדרך ומבצעי העבודה בסמיכות לרכבת . 3

 

 :ות שתי אופציותקיימעם הזכיין לאחר השלמת התאום 

  את הפרויקט לביצוע והזכיין מאשרעילות נוספת לא נדרשת פ . 1

נדרש תדרוך של ממונה  לתשתיות של הרכבת הקלה קרובה של העבודות במקרים בהם הסמיכות . 2

לצוות המבצע, מסוכם לוח זמנים והורדת מתח חשמל עם רלוונטי, במקרים  הזכייןהבטיחות מטעם 

 .WP –מנפיק אישור עבודה  הזכייןאלו 

  

ו/או תביעה מצב הקבלן עבור עיכוב או תוספת עבודה בעקבות דרישות של חברת  לא תוכר כל טענה

כיום חברת התפעול של הקו האדום בירושלים הינה חברת סיטיפס ויש התפעול של הרכבת הקלה.  

היזם באמצעות מנהל הפרויקט יעביר את פרטי , המפעיל שיתחלף הגוף ככל לטעם מולה את העבודה, 

  אנשי הקשר שלהם. החברה החדשה ופרטי

 העבודות כוללות העתקות וכריתות עצים ע"פ סקר העצים שהוכן ואושר ע"י פקיד היערות.
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 זמניות כולל עבודות ,זמניות תשתיות של ופירוק ניוד ,תחזוקה ,הקמה עבודות גם כוללות העבודות

  העבודות. צועבי לצורך וכו' ככל שיידרש זמניות לתשתיות ,לדיפון ,למיגון ,רעש הפחתת לצורך

זמניים לביצוע העבודות השונות, באחריות הקבלן להכין את ביצוע הסדרי תנועה  כוללות העבודות

במידת הצורך, התכנון של הסדרי התנועה זמניים רמזורים לל הסדרי התנועה הזמניים כו

ן והאישורים השונים להסדרי התנועה מהעירייה והמשטרה וגורמי התשתית יהיו באחריות הקבל

הקבלן יקבל לידו הסדר תנועה שבוצע על ידי חברת מוריה יתכן וועל חשבונו. יודגש ויובהר כי 

באמצעות קבלן אחר, הקבלן יקבל את ההסדר לאחריותו עם קבלת צ.ה.ע, הקבלן יהיה אחראי 

תשלום ועבור כל מה שקשור בהקמת ההסדרים לתחזוקה שוטפת של ההסדר והוא יקבל עבור כך 

הסדרי תנועה  כמו כן יקבל הקבלן לידיו עוד שלושהבהתאם לאמור בכתב הכמויות. חודשי קבוע 

ועל הקבלן על ידי הרשויות  טרם נחתמו, הסדרי התנועה האלה הפרויקט זמניים לביצוע ראשיים

ובכפוף  תהא הזכות להשתמש בהם או לייצר הסדרי תנועה אחרים בהתאם לתכנית העבודה שלו

דגש על התיאום שעליו לעשות בהסדרי התנועה הזמניים עם יתר  תוך אישור המזמין מראשל

בכל מקרה  הסמוכים לפרויקט זה.הפרויקטים הסדרי התנועה שמתוכננים ומבוצעים על ידי 

התשלום להסדרי התנועה יהיה תשלום חודשי קבוע בהתאם לכתב הכמויות ללא תלות בתכנית 

אומים ואת כל העבודות הפיזיות יל את כל הת, התשלום יכלוככל שיהיו הסדרי התנועה של הקבלן

את כל עגלות החץ להסדרי התנועה הזמניים  הקצב החודשיהדרושות לשם כך, כמו כן יכלול ה

 .ללא יוצא מן הכלל, גם עבור ביצוע הסדרים כדוגמת תרשימים הדרושות לביצוע הפרויקט

כולל  ונות הינה באחריות הקבלןיודגש ויובהר כי אישור תכניות הסדרי תנועה זמניים ברשויות הש

התשלום החודשי הקבוע "הקצב חודשי" שמופיע בכתב הכמויות . להקמתם שלבי הביצוע השונים

תכנונם את ת החומרים לשם הקמת הסדרי התנועה, לל בין היתר את כל העבודות ואספקכו

לקבלן , סיוע אחזקתם ופירוקם עם סיום העבודה, כולל הקמת תשתיות לרמזורים הזמניים

, גדרות שעות 24- וכן ביצוע הסדרי תנועה זמניים למשך של פחות מ ביצוע הטלאות, הרמזורים

 לות חץ ככול שידרשוגעירושלים וגדרות בטיחות ככול שידרשו על ידי הגורמים הרלוונטיים, 

 ,למשך כל התקופה, עבודות פיזיות כגון אספלטיים מצעים אבני שפה וכיוצא בזה כולל פירוקם

של הסדרי לעבודה חריגה לא תוכר כל בקשה . הדרוש לשם ביצוע הסדרי התנועה בכללותם וכל

יובהר ויודגש כי כל מעברי החציה הזמניים . קצב החודשיימעבר למשולם בההתנועה הזמניים 

יהיו מונגשים לאנשים מוגבלים בהתאם להנחיות החוק והנחיות עיריית ירושלים והם כלולים 

  שבכתב הכמויות.  הסדרי התנועה של קצב החודשי יבה

יובהר ויודגש כי לאור העובדה שפרויקט זה נמצא בין מספר פרויקטים למרות האמור לעיל 

שנמצאים בביצוע (כפי שהובהר במסמכי המכרז) המזמין שומר לו את הזכות להכין את כל 

הזמניים  הסדרי התנועה לקבלן ועל הקבלן יהיה להתאים את עבודתו בהתאם להסדרי התנועה

שהוכנו על ידי המזמין ואשר תואמו עם יתר הפרויקטים בסביבת הפרויקט ותואמו מול הקבלנים 

הנוספים שעובדים בסמוך לפרויקט, לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין במקרה 

 על הקבלן .את כל שלבי הביצוע בשלב המכרז ובשלב הביצוע להיערך לאמור ולהכירזה וכי עליו 

יהיה לתאם את העבודות שלו בהתאם להסדירי התנועה ולוחות הזמנים לכל שלב שנקבעו ויקבעו 

 על ידי המזמין או מי מטעמו. 

ביצוע עבודות קונסטרוקציה (קירות תומכים, בניית שוחות בין היתר  כוללות העבודות  .ו

 ועוד) יסודות לעמודי חשמול למולטיטבולר, בניית ערוגות עצים,
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 עבודות ,העבודה ביצוע לשלבי זמניים ובטיחות תנועה הסדרי עבודות יבוצעו יקטהפרו במסגרת  .ז

 תשתיות ועומק של מיקום ואימות איתור ,קיימות תשתיות של גישוש עבודות ,והכנה פירוקים

 מוסמך מודד ידי על זהירות, מדידת התשתיות המתגלות בחפירות גישוש בורות ביצוע י"ע קיימות

 בתכניות. לעדכון המידע לניהול הפרויקט הנתונים הקבלן, העברת מטעם

 לתמוך אחראי על חשבונו הקבלן .תשתיות קיימות ליד זהירה בחפירה עבודה בביצוע מחויב קבלןה  .ח

 אחראי הקבלן .הטיפול הקבוע עד קיימים קירות כולל תשתיות או/ו מבנה אלמנט כל זמני של

 למבנים נזק לא לגרום מנת על אימיםהמת העבודה וחומרי הכלים, העבודה בשיטות להשתמש

 אחראי, לתעד הקבלן .הקבלן של ובאחריותו חשבונו על יתוקן הקבלן י"ע שיגרם נזק כל .קיימים

קיימים,  'וכו רחוב ריהוט מבנה, תשתית, ,קיר כל לגבי העבודה תחילת לפני לפיקוח העתק ולמסור

 תחילת לפני קיימים ליקויים בתיעוד רבה קיימת מצבם בטרם יחל בעבודה. חשיבות את לתעד כדי

  .ידו על נגרמה שישנה, לא ל, ככל"בנ שהפגיעה אסמכתאות להוכיח תהיינה שלקבלן העבודה, כדי

 שהדרוש להוכיח יוכל לא והקבלן תיקון הדרוש את לתקן יעלה הצורך ל ואם"כנ תיעוד בהיעדר

את  לתקן יידרש והקבלן ליקוי/קלנז שגרם כמי הקבלן את בגלל עבודותיו, רואים נגרם לא תיקון

 .חשבונו על הנזק ולפצות על הליקוי

 

  תיאור העבודה  00.01

העבודה תתבצע באחד האזורים העמוסים ביותר בירושלים הן מבחינת מספר הולכי הרגל הן מבחינת  01

כמות האוטובוסים ותחנות האוטובוסים, מוניות תחנות של רכבת קלה פעילות, תחנה מרכזית 

ראשית של קו הרכבת ירושלים ת"א ומהווה אתגר ביצועי הנדסי וניהולי, העבודות  בירושלים, תחנה

תתבצענה במקביל ובסמוך לפרויקטים אחרים אשר מבוצעים ע"י קבלנים אחרים מטעם חברת מוריה 

וקבלנים אחרים של יזמים פרטים או מטעם המדינה והעירייה כפי שיפורט בהמשך. על הקבלן ללמוד את 

  המתחמים הסמוכים ואת השטחים המוקצים לו לרבות דרכי הגישה אליהם. הממשקים עם 

תשומת הקבלן נדרשת לעובדה שהפרויקט הנ"ל מתבצע באזור עתיר מערכות קיימות ומתוכננות, דבר  02

שצריך להילקח בחשבון לפני ובעת העלייה לשטח ויצריך בנוסף על תכניות התשתיות הקיימות חפירות 

 פגיעה בתשתיות קיימות.גישוש נוספות למניעת 

 

  RR100 –מבנה אנרגיה תת קרקעי בצומת נורדאו  03

בכיכר נורדאו בפינה המערבית מתוכנן מבנה תת קרקעי  -  - RR100תיאור מבנה אנרגיה תת קרקעי 

לצורך ביצעו העבודה יש לבצע עבודות הריסה ופינוי  .שישמש כמבנה אנרגיה לרכבת הקלה לקו הירוק

ות מגן אקוסטיים וטיפול במפגעי רעש ואבק בהתאם להנחיות מחלקת איכות תשתיות, להקים קיר

סביבה בעיריית ירושלים על הקבלן יהיה להחזיק יועץ מטעמו שיכין את כל הדוחות והבדיקות 

הדרושות מטעם העירייה בנושא איכות הסביבה למשך כל תקופת הביצוע. ביצוע המבנה כולל ביצוע 

רופיילס, חציבה/חפירה, ברגיי סלע, עבודות בטון, איטום, תשתיות, העתקת תשתיות, קידוחי מיק

חשמל, תאורה תקשורת פיתוח מסגרות ועוד. מבנה האנרגיה נמצא בקרבת הרכבת הקלה (הקו האדום) 

הפעילה ובקרבת עמודי חשמול וכבלים של מערכת החשמול של הרכבת הקלה, על הקבלן להכין תכנית 

ולהביא  הרכבת תנועתלהפסיק את  אפשרותן את העובדה שלא תהא עבודה מראש אשר תיקח בחשבו

כל תוספת בלוחות הזמנים יהיה זכאי ליובהר כי הקבלן לא את האמור בחשבון בעת הגשת הצעתו. 
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וכי עליו יהיה לתאם את העבודות באופן שוטף מול חברת סיטיפס  בגין האמורו/או במחירי היחידה 

  חליפי אחר.או מול כל מפעיל שמפעילה את הרכבת הקלה כיום ו/

 

 

 העבודה שלהםתאור וסמוכים לפרויקט הנדון  יםפרויקטכללי של ותאור דרישות  04

  

 

חניה תת קרקעית, כחלק מהעבודות של הפרויקט יש לבצע הפניה של הרכבים שיוצאים מהחניון  – שערי העיר 04.01

ייבות עבודה בסמוך לתקרת החניון של של שערי העיר לכיוון מערב, לצורך כך יש לבצע עבודות תשתית אשר מח

שערי העיר, על הקבלן לתאם את העבודה עם אנשי האחזקה ובעלי הבניין. באחריות הקבלן לכל נושא האיטום 

נה בטרם יחל בעבודה למנוע תביעות בשל המבנה ועליו לבצע תיעוד של על המבנה תוך דגש על נושא האיטום במ

ושינוי הסדרי התנועה בקרבת הבניין מחויבות בתאום מראש עם נציגי שערי ובעיות מול שערי העיר. כל העבדות 

 העיר. 

 

פרויקט הקריה המחוזית נמצא בשלב ביצוע מתקדם והוא נמצא בפינת הרחובות  – קריה מחוזית  04.02

, חלק מהחניון התת קרקעי של המבנה נמצא מתחת לרחוב בצידו המזרחי של רחוב נורדאו יפו/נורדאו/ש"זר

לקבל את כל הנתונים של המבנה התת קרקעי בטרם יחל העבודות באזור זה תוך דגש על נושא  ןעל הקבלנורדאו ו

האיטום. פיתוח הרחובות באזור הקריה המחוזית תואם עם היועצים של הקריה המחוזית ועל הקבלן המפלסים ו

ית וזע של הקריה המחיהיה לתאם את שלבי הביצוע ותאום הריצופים והתשתיות באופן שוטף על הקבלן המבצ

על ה של הקריה המחוזית וכן אות לאתר העבודייצהלמשך כל תקופת הפרויקט, יש לתת דגש על נושא כניסות ו

בכל לוח הזמנים של הקריה המחוזית יש לתאם את העבודות מול מבנה. ת ויציאות של התשתיות לתאום כניסו

, יתכנו שינויים בלוחות הזמנים של הקריה המחוזית עבודות פיתוח באזור הרחובות יפו, שזר ונורדאוב הקשור

בכל מקרה לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה מצד הקבלן הנושא של עיכובים מצב גורמי בינוי כל שהם שעובדים 

בסמוך לפרויקט הנדון וכי על הקבלן להעריך לכל סיטואציה של עיכוב מציגם ולהיערך להשלמת העבודה ללא 

את התחלת הריצוף ספציפית נוסף לאמור לעיל יובהר כי על הקבלן יהיה לתאם בהם. תלות בגמר העבודות של

החיפוי של החזית עם נציגי הקריה המחוזית לאור העובדה כי עליהם להשלים את עבודות לאורך רחוב נורדאו 

יולי  הקריה המחוזית אמורה להשלים את החיפוי של החזית המערבית בסביבות –המחוזית  ריההמערבית של הק

, התאריכים לא סופיים ויכולים להשתנות, לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין 2021אוגוסט  /

 תאום זה /או שיניים בלוחות הזמנים.

 

נמצא בצד המערבי של רחוב נורדאו בין הרחובות יפו (בצפון) ושז"ר (בדרום), המתחם נמצא  Kמתחם  – Kמתחם  04.03

מקרקעי ישראל, כיום מבוצעים במתחם עבודת של פינוי עתיקות וע"ע שפורסם על ידי רשות בשלב של מכרז ליזם 

והעתקת תשתיות וכן עבודות של שני פירים לחניון התת קרקעי בשז"ר. במתחם צפוי לקום חניון תת קרקעי 

חודש, על  60 מיום זכייה של היזם כ לוח הזמנים לביצוע הפרויקט –קומות  40מבנה מרקמי וששני מגדלים של 

הקבלן יהיה לתאם את העבודות עם היזם של המתחם באופן שוטף הן מבחינת הסדרי תנועה זמניים הן מבחינת 

 תשתיות והן מבחינת פיתוח של המרחב הציבורי. 
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נמצא בצד המערבי של כיכר נורדאו בסמוך למבנה האנרגיה, הפרויקט נמצא בשלב של תב"ע  Jמתחם  – Jמתחם  04.04

לביצוע בשנה הבא לאחר שהוא ישווק ליזם פרטי, העבודה במתחם זה כוללת בין היתר שיקום של  יכנסו ויתכן

המבנים הקיימים במתחם ועל הקבלן יהיה לתאם את העבודות השוטפות מול היזם העתידי תוך דגש על כניסות 

 ויציאות לאתר, תאום תשתיות ופיתוח של המרחב הציבורי.

  

ס נמצא באזור הדרומי של רחוב יפו בסמוך למסילה השלישית, הפרויקט נמצא מתחם בליליו – תחם בליליוסמ 04.05

בשלב ביצוע, כחלק מהעבדות של המסילה השלישית על הקבלן להשלים תאום ושלבי ביצוע מול נציגי בליליוס 

  בכל הקשור לשלבי הביצוע, התשתיות והפיתוח של מרחב הציבורי.

  

צא בצידו המערבי של שדרות הנשיא השישי הפינה הדרום מזרחית של מתחתם בנייני האומה נמ – בנייני האומה 04.06

שז"ר/נורדאו, כיום מבוצעים באזור עבודות חפירה ובינוי לכניסה העתידית של הרכבים לחניון התת קרקעי של 

שז"ר ובנייני האומה, העבודות במתחם נמצאות בעיצומן ועל הקבל לתאם את כל העבודות שלו מול הקבלן והבצע 

ח תוך דגש על כניסות והיציאות מהאתר, תשתיות ופיתוח המרחב הציבורי, כולל הכניסה והיציאה העתידית בשט

 .ןלחניון שתבוצע כחלק מהפרויקט הנדון על ידי הקבל

  

הפרויקט נמצא בשלב ביצוע, על הקבלן לתאם את העבודות עם הקבלן  – 1אינפרא  שז"ר לבציון 32קו ירוק קטע  04.07

מי והוא המשך רציף של הפרויקט הנדון, התאום יהיה שוטף והוא יחייב בדיקות ותאומים של קטע הרכבת הדרו

תאום פוליגונים  –חשמל, מים, תאורה, ניקוז, תקשורת, ביוב וכיוצא בזה), מדידות שוטפים כגון: ביצוע תשתיות (

ים לשני הפרויקטים יובהר כי הסדרי התנועה חופפ –ומפלסים, ביצוע עבודות פיתוח, הסדרי תנועה זמניים 

בצומת שז"ר נורדאו ועל הקבלנים להיות בתאום מלא בכל נושא השלביות אחד של השני, לפרויקט זה מצורפים 

אך בכל מקרה האחריות הסופית לנושא  שלבי הביצוע להקמת הפרויקט עם תאום של פרויקט שז"ר לבציון

ו תביעה על עיכוב בלוח הזמנים ועל תוספת מחיר תתקבל כל טענה ו/א לא, הזוכהחלה על  התאום ושלבי הביצוע 

 עצמומת ובכל מקרה האחריות של הסדרי התנועה בצ  חוסר תאום בין הקבלנים. בשללהסדרי התנועה הזמניים 

  יחולו על הזוכה. 

  

הפרויקט נמצא בשלב ביצוע מתקדם, כחלק מהעבודות בפרויקט הנדון יש לבצע  – פורטל מזרחיומנהרת שז"ר  04.08

- חלק מהתשתיות יעברו בסמוך למבנים התת מעל הפורטל המזרחי ובקרבת הקירות של הפורטלים, עבודות

קרקעיים של הפורטל המזרחי ועל הקבלן יהיה לעבוד בתאום עם הקבלן של ביצוע הפורטל כולל תאום של הסדרי 

ב והניקוז שיורדים תנועה, תשתיות ופיתוח של המרחב הציבורי. על הקבלן לתאם את עבודות התשתיות של הביו

מכיוון צומת שז"ר/נורדאו עם הקבלן של הפורטלים ועם הפרויקט של הקריה המחוזית ובליליוס. קווים אלו 

 הינם קווים ראשים שיש להשלים את הביצוע שלהם בתאום עם כל הפרויקטים הסמוכים.

  

ל ידי קבלן פיתוח במכרז שטרם ביצוע הפיתוח של הפורטל המזרחי יבוצע ע –ציבורי שז"ר מזרח המרחב הפיתוח  04.09

פורסם, על הקבלן יהיה לתאם את העבודות של פיתוח המרחב הציבורי באזור הפורטל המזרחי באופן שוטף ובין 

היתר לתאם איתו את שלביות הביצוע של צומת שז"ר נורדאו, מעבר תשתיות, הסדרי תנועה זמניים ופיתוח של 

 המרחב הציבורי.
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באזור המזרחי של שדרות הנשיא השישי קיים מבנה מערכות של  –רכבת ישראל  – מבנה מערכות פיר מזרחי 04.10

לעבוד  ןרכבת ישראל, כחלק ממכרז זה על הקבלן יהיה לבצע עבדות תשתית ופיתוח בשטח של הרכבת, על הקבל

 בתאום עם נציגי הרכבת ולעבוד לפי התכנון הקיים לאזור. 

  

בחלק מהקטעים שיהיו זמינים  2הזכיין לביצוע עבודות של אינפרא יתכן כי בתקופת הביצוע יכנס  – 2אינפרא  04.11

השוטפות ואת המסירות עם הקבלן עבורו באזור המתחם בכניסה לעיר, הקבלן יהיה מחויב לתאם את העבודות 

 מטעם הזכיין של הרכבת הקלה 

  

קט הנדון הינם כל התאומים השוטפים עם כל הגורמים היזמיים והקבלנים שעובדים בסמוך לפרוי –כללי  04.12

באחריות הקבלן והוא לא יקבל תוספת מחיר עבור תאומים אלו, עליו להתארגן מבחינת כ"א מתאים להשלמת 

ענה ו/או טי הביצוע של כל מתחם ומתחם בהתאם לתכנית העבודה שלו. לא תתקבל כל בהתאום ההנדסי ושל

על הקבלן  ים הסמוכים לפרויקט הנדון.מעיכוב או שינוי כלשהו במתחמ הביעה על עיכוב בלוח זמנים כתוצאת

 לצרף לצוות הפרויקט מהנדס מתאם מטעמו על חשבונו ללא תוספת למחירי היחידה.

  

  

 תיאור סוגי עבודות הקונסטרוקציה העיקריים בפרויקט 05

 .'הכנת דרכי גישה, משטחי עבודה, עבודות עפר למבנים וכיוב 

 ים מבטון מזויין כגון, מבנה תת"ק קיים, קירות, עבודות פירוק שונות הכוללות פירוק אלמנטים קיימ

 .מהלכי מדרגות, כלונסאות קיימים

 ם זמניים וסופיים לחפירות כלשהן, עשויים כלונסאות ומסמרי קרקע ו/או מערכת של בטון מותז ידיפונ

 ומסמרי קרקע/ ברגי סלע.

  ך הקרקע הקיימת וברגי סלע ו/או מסמרי קרקע כאשר תמחפירה/ חציבה אנכית וייצובה באמצעות

מתבצע באמצעות התזת בטון בשילוב מסמרי עפר או ברגי סלע או לחילופין באמצעות כלונסאות 

 מיקרופיילים בשילוב עם מסמרים או ברגי סלע.

 ייה קונבנציונלית מבטון מזויין של מרצפי בטון, יסודות, קירות, מעקות זמניים  וכדו'. בנ 

 ) ,תכנון מפורטshop-drawings הכללי, כגון : תפרי  למנטים שיוגדרו במפרט המיוחד ו/או) לא

 כולל הייצור, האספקה וההתקנה שלהם, מעקות פלדה, וכו'. התפשטות

  מערכות איטום לאלמנטים תת קרקעיים לרבות איטום מיסעות גשרים, קירות תומכים, יצירת מערכת

באמצעות בטון מזוין הכולל גם  איטום בחיבור למבנים סמוכים וכן הגנה על מערכת האיטום העליונה

 גרמים מהרק"ל המתוכנן מעל המבנה. נפתרון הגנה נגד זרמים תועים ה

 .שלטים לשילוט בצד הדרך 

 ביסוס לעמודי קטנרי. 

  כל עבודה שתידרש באחד ממסמכי המכרז/החוזה להשלמה נאותה של העבודה ו/או ע"י המפקח

  בהקשר עם פרויקט זה.
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  הערות 06

 ו עפ"י הנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של נת"י ובתוספת כל העבודות יבוצע

במידה ופרק מסוים אינו מופיע במפרט נת"י, העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  לאמור במפרט זה.

 הבינמשרדי ("הספר הכחול") ולפי הנחיות מפרט זה.

  ע לא יציבה ועל הקבלן יהיה צורך לבצע בחלק מהאזורים יהיה מילוי ו/או קרקש ככליובהר יודגש כי

כל  תשולםהנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא , שרוולים או קידוחי בשיטה הסיבובית עד הגעה לסלע

 .תוספת מחיר מעבר לביצוע תאורטי של הכלונס ככולנס רגיל בשיטת המיקרופיילס

  במפרט הכללי לעבודות על הקבלן להתקין הארקת יסוד לכל המבנים, קירות תומכים וכדו' כנדרש

כל מכלול התכנון והביצוע ע"י הקבלן תיכלל במסגרת עבודותיו השונים של הקבלן ולא  סלילה וגישור.

 ישולם  עבורה בנפרד.  

  ייתכן ובמהלך חפירה/ חציבת המבנים יתגלו מים במקרה זה  - הערה כללית לביצוע החפירות /חציבות

לל  משאבת חירום נוספת) ויפעל על פי הנחיות המתכנן ויועץ לשאיבת המים (כועל חשבונו ידאג הקבלן 

 הקרקע.

 הפרויקט.לא תורשה חפירה באמצעות פיצוצים בתחום  - הגבלות על פיצוצים 

  

  ביסוס ותנאי קרקע 07

  ממצאי סקר הקרקע המפורטים בדו"ח הקרקע המצורף למסמך זה מוצגים בתור מידע כללי ואין

כונות ו/או שלמות הנתונים או שינויים במבנה הקרקע שיתגלו תוך למזמין כל אחריות להתאמת ו/או נ

 כדי העבודה. 

  ינתנו ע"י המזמין נמסרים לקבלן ימודגש במפורש כי כל הפרטים והתיאורים של תנאי הקרקע אשר

כאינפורמציה בלבד וכי כל המסקנות לגבי תנאי הקרקע, יציבותה והתנהגותה בעומקים השונים 

 בדו.ת על הקבלן לומוטל

   הקבלן רשאי להשלים את כל הבדיקות והקידוחים הנדרשים לצורך השלמת המידע הנדרש לו (כולל

שכבות קרקע, מי תהום וכיו"ב) לביצוע המבנים השונים. כל העבודות הנדרשות לצורך השלמת המידע 

  חוזה.כנ"ל יהיו על חשבון הקבלן שלא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לנקוב בחוזה ובמסמכי ה

  

  האתר  200.0  

"), את דרכי הגישה לאתר האתר"(להלן: הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר 

וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל 

   זה זה.הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חו

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

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

. בנוסף לכך הקבלן מסמכי המכרזהמצורף לעל 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.

מודגש כי בהיתר הבניה של הפרויקט הוטמע אתר התארגנות לטובות ביצוע הפרויקט, עם זאת האחריות 

  בו הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו.הבלעדית לקבלת אישור האתר וסוג העבודות ש
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  ההתארגנות אתרפרויקט וה ושילוט ידורג  300.0

. בנוסף מובהר )הקבלנים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראו( וראות חוזה קבלנים מוריההאתר ישולט בהתאם לה

, על כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות

  הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

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

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

  . , החוק וההיתרים השוניםניהול הפרויקט ה והנחיותוצע בהתאם להוראות החוזיב האתר גידור

ולאורך  אתרלכל ה (הגידור יהיה חלק ומוכן להדבקה של מדבקות למיתוג) על חשבונו גידור הקבלן סף יבצעבנו

דו  מבוקרות כניסה ישער שלושהוכן לפחות והנחיות מנהל הפרויקט והמזמין לפי הוראות החוזה  הכבישים

בגדר  יםמשולבפשפשים לכניסת עובדים, שער וכן לכניסת רכבים,  מ' 2.50ובגובה  ל אחדכ מ' 7.0ברוחב  יםכנפי

, כולל מספר העתקות של הגדרות ככול שידרש לשם ביצוע העבודה ובהתאם להסדרי התנועה השונים. ההיקפית

  ת.שבכתב הכמויוהשונים מעבר למחירי היחידה מחיר סעיפים אלו לא יקבל הקבלן כל תוספת העבור 

  היזם, מנהל הפרויקט ועיריית ירושליםעפ"י דרישת  גדר ממותגתחיפוי לבצע יידרש הקבלן שבנוסף יתכן 

היתר הבניה או הסדרי  / כנדרש בהנחיות העירייההכל , , תכניות והכמויותלנספחיםובגדר אקוסטית בהתאם 

תוספת  תשולםעבור הנ"ל  .ניהול הפרויקטובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות התנועה המאושרים, 

המיתוג יעשה ברמה של כתב אחרת במסמכי המכרז. ייאלא אם  לקבלן לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות

  ברזולוציה גבוהה עם מעכב בעירה. UVמדבקות ויניל לבן מבריק/מט מתאים לתנאי חוץ דפוס 

  . הקצב החודשי להסדר תנועה זמנייםמחיר של תחזוקת הגדר הממותגת כלולה ב

  

ן תשלום מיסים ישטחי ההתארגנות בפרויקט יהיו באחריות הקבלן לכל דבר וענין, לרבות לענימובהר, כי 

ואגרות וככל שיידרש על ידי הרשות המקומית לשלם ארנונה על שטחי ההתארגנות היא תשולם על ידי 

בלת כל תוספת או החזר הקבלן, או על חשבונו באמצעות קיזוז מחשבונותיו, וזאת מבלי שהוא יהיה זכאי לק

  על כך.

  

  התארגנות בשטח  400.0

 בתוך שבועייםהפרויקט תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות  ניהול הפרויקטעל הקבלן להגיש לאישור 

משרדי הקבלן  ,ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד מקבלת צו התחלת עבודה

על התכנית להיות תואמת לדרישות  וכד'. , מיקום לעירום זמני, הצבת עגורניםמזמין ניהול הפרויקט מטעם הו

  .ניהול הפרויקטתר הבניה, ובהתאם להוראות ה ו/או הייהעירי

  

ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של  שלבי במידה ועקב

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר  ל חשבוןו ככל שיידרש ע"י וע, תבוצע העתקה כזניהול הפרויקט

  . מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית ההעתקות/ההזזות הללו.
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הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד ותהיה כלולה בתקופת הביצוע.  ימים 32 תקופת ההתארגנות תעמוד על

ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  ללעם קבלת צו התחלת עבודה. בכ

, יםהנדרש יםו/או ההיתר נותשיויהחוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הר

באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים,  ותוכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבוד

 00.13כפי שיפורט בסעיף  גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים

   דרישות מחייבות לביצוע העבודה

  שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין  500.0

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

   .ניהול הפרויקטוע"י אושרו ע"י הרשויות ע"פ ההיתר ולנתיבי התנועה כפי שי

 אתר שפיכה והוצאת חומר מהאתר  600.0

כל פסולת, לסוגיה השונים, תמוין ותסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על  . 1

 ידי המשרד לאיכות הסביבה, עירית ירושלים והמזמין.

בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו כתוצאה מדרישות תשלום של גורמים שונים  על הקבלן להביא . 2

כגון רשות מקרקעי ישראל ואחרים עבור שימוש בקרקע שחפר/חצב באתר וכן את כל העלויות 

 הכרוכות בפינוי הפסולת לסוגיה לאתרי שפיכה מתאימים ומאושרים.

בגין הנ"ל (לרבות אגרות, היטלים, תשלומים  על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו . 3

 וכו'), בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

על הקבלן להגיש אישורי שפיכה לאתר פסולות ו/או לאתר סילוק עודפי עפר, בהתאם לחומר שהוצא  . 4

 עם הגשת כל חשבון.מהאתר, 

לשם כך בלן, שלא ע"י הק בתחום הפרויקט וי פסולת הנערמת במהלך הפרויקטלא ישלום לקבלן פינ . 5

 באופן שוטף. וגידור האתר מעגל סגורב  PTZמסוג מצלמות נדרש הקבלן לתיעוד מלא ב

כל המחירים בסעיפי היחידה השונים של חפירה/הריסה/פינוי וכיוצא בזה הכוללים  –תשלומים  . 6

הינם על חשבון הקבלן והם מגולמים במחירי היחידה ו הופינוי לאתר מורש הוצאת חומר מהשטח

 השונים שבכתב הכמויות גם אם הנ"ל לא נאמר בצורה מפורשת בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות.

  

 עבודות לילה  700.0

 או שינוי במחירי היחידה. זמן עבודות לילה תבוצענה ללא כל תוספת . 1

 בלים לביצוע העבודה בשעות היום.מובהר בזאת כי ככלל, תנאי הרישיון וההיתרים מוג . 2

במקרים בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות בטיחות מיוחדות, להפרעות לתנועה  . 3

ו/או למרקם החיים וכו', או כדי לקדם עבודות, לעמוד בלוחות הזמנים וכו', יוכל הקבלן לבקש לבצע 

 ם לכך מהגורמים הרלוונטיים.העבודות בעבודת לילה וזאת בתנאי שיקבל את כל האישורי

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

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

 והציוד בשעות היום.

תמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות ולא תימדד לתשלום התשלום עבור תגבור כנ"ל כלול ב . 5

 בנפרד.
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במידה ותאושרנה, תהיינה מוגבלות בשעות והקבלן יצטרך לבצע העבודות רועשות עבודות לילה  . 6

 בשלבים.

במידה ולא יאושר לקבלן לבצע העבודות בעבודות לילה, יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע העבודות  . 7

והכל בהתאם  לציבור ושלא יהיה בהם שום שמץ של סיכון בטיחותיבשיטות שימזערו ההפרעות 

 .להסדרי תנועה מאושרים

רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות בשטח, הנחיות  ניהול הפרויקט . 8

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

מבני שירותים  דרישות תחבורה ציבורית, דרישות מפעיל רכבת קלה, סמוכים, בתי מגורים,למבנים 

 שונים כגון גני ילדים ואחרים) וכו'.

לביצוע עבודות לילה על הקבלן להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים ולתאורה זמנית על  . 9

 חשבונו.

שאינו מכוסה בתאורה הזמנית, ידאג במקום שטרם ניתן היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקום  .10

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

  .ניהול הפרויקט

 מדידות ובקרת איכות  800.0

ושאין עבורן סעיף  במכרז זההתמורה עבור כל הנדרש לביצוע כל העבודות והפעילויות המפורטות 

, , בקרת איכות, שמירה ועוד) As-Made(כמו מדידות, הכנת  דה בכתב הכמויותמפורש למדיספציפי ו

  ולא תימדד ולא תשולם בנפרד. עבור שאר הסעיפים שבכתב הכמויות בתמורהומגולמת כלולה 

  

  מדידות כללי

על פי דרישתו ימסרו לקבלן עם תחילת העבודה (צו התחלת עבודה) רשימת נקודות הביסוס הפלנימטרי   .א

 בתיק מדידות.  וערכיהם) M.Bנים וערכיהם) ורשימת נקודות הביסוס האלטימטרי (.(פוליגו

על הקבלן לאשר בכתב את קבלת תיק המדידות הכולל את הנתונים הנ"ל, לסמן את הנקודות בשטח   .ב

בכפוף לרשימה, להכין "תחנות שליטה" מאובטחות שמהן ניתן כל פעם לחדש את הסימונים או לבדוק 

 את מצב העבודה.

 חידוש נקודות שנהרסו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  .ג

מיד עם קבלת צ.ה.ע ועד שבועיים ימים מיום קבלת על הקבלן יהיה לבצע מדידה של כל תחום הפרויקט   .ד

, על הקבלן יהיה לאשר את המדידה מול המודד של היזם כתנאי לתחילת העבודה בפרויקט וכתנאי צ.ה.ע

 ל המודד מטעם היזם או מנהל הפרויקט כי תהליך המדידה הראשוניללא אישור ש –להגשת החשבונות 

בכל מקרה במידה והקבלן  כל הקבלן להתחיל בעבודה ולהגיש חשבונות.וב הקרקע הסתיים לא ישל מצ

לא יגיש מדידה של מצב קיים בשטח ישתמש המזמין לצורך חישובים את תכנית המדידה האחרונה 

 ס לחישוב הכמויות בפרויקט. שברשותו והיא תשמש אך ורק כרפרנ

 

  בדיקת נתוני תיק המדידות . 1

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים ונקודות הפוליגון המסומנים בתכניות וכל ערעור על הנתונים 

מסירתם לקבלן. טענות שתובאנה לאחר מכן לא  יאוחר משבוע מיום(פלנימטריה ואלטימטריה) ייעשה לא 

  תילקחנה בחשבון.
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 )Is-Asמצב קיים ( תכנית . 2

), הכוללת As-Isלפני ביצוע העבודות יכין הקבלן על חשבונו, ובאמצעות מודד מוסמך, תכנית מצב קיים (  .א

 והמודד מטעם מוריה ניהול הפרויקטרשת גבהים וכל הנתונים הרלוונטיים, ורק לאחר אישורה על ידי 

 יוכל להתחיל בעבודה.

ת של המדידות של המבוצע לפני, במהלך (יצורף לכל חשבון הבדיקות, המדידה, העריכה והפקת התכניו  .ב

 חלקי) ואחרי ביצוע העבודה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

, ניהול הפרויקטהקבלן יכין צילום אויר של כל הפרויקט אחת לשלושה חודשים בקנ"מ שיקבע על ידי   .ג

בכל שלושה חודשים ובגמר  את התצלום (דיסק + שני העתקים בצבע) ניהול הפרויקטהקבלן יגיש ל

 הפרויקט יוגש תיק הכולל את כל הקצים והתכניות בצורה מרוכזת. 

 לעיל. הקבלן יכין את התיק בהתאם לאמור  .ד

 רכבתמבנה מערכות , שערי העירהם יהקבלן יכין תיק תיעוד לכל המבנים הסמוכים לאורך הכבישים ובנ  .ה

והבקרה יעשו  רמת התיעוד ותצורת התיעוד. פרוגישראל וכל מבנה שיידרש על ידי מנהל הפרויקט

כלל במחירי היחידה השונים בכתב תי , עבודה זו מנה"פ, הנ"ל הינו תנאי לתחילת ביצוע עם בתאום 

 בכתב הכמויות.במיוחד  צויןלא יבוצע תשלום נוסף לקבלן עבור סעיף זה אלא אם  –הכמויות 

  

 מדידות לביצוע העבודה . 3

זון גבהי המצב הקיים או גבהי המצב שלאחר ניקוי השטח) ואישורן, לאחר קבלת המדידות (כולל אי  .א

 - בהתאם לחישוב - יחשב הקבלן את מיקום ומפלסי נקודות העבודות המתוכננות בשלביהן, יסמנן בשטח 

 בכתב. ניהול הפרויקטלפני תחילת עבודות העפר, ויקבל עליהן את אישור 

לטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוח  .ב

 .ניהול הפרויקטאשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של 

אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן   .ג

 שביעות רצונם.מנה"פ ול/ניהול הפרויקטללא תשלום לפי דרישת 

על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים. ולסמן בשטח את גבולותיהם. כל זאת יבוצע תוך הקמת   .ד

 מנה"פ./ניהול הפרויקטאבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון 

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה   .ה

 .ניהול הפרויקטאו אובדן וישמור על שלמותן, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י של נזק 

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים, כדי לאפשר ביקורות על נכונות העבודות   .ו

ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון (להלן קו האבטחה). קו האבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל 

 .ניהול הפרויקטבמרחק שיקבע על ידי  לו,

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

שיטה שונה לביקורת צירים, שונה  ניהול הפרויקטמבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע ל

כל מקרה, אופן שיטת הביקורת לצירים יהיה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי  וכיו"ב). ב

 .ניהול הפרויקטטעון אישור 

 את נקודות הסימון יש לסמן לפי תקנות המדידות.   .ח

 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. 70 - יתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ   .ט
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 מדידה וסימון של חתכי רוחב . 4

יות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמו  .א

 חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

רשאי לערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת המדידה סופית  ניהול הפרויקט  .ב

שהעבודה בוצעה בהתאם למידות  שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל

 ולרומים המתוכננים.

 כל עבודות המדידה והסימון, המוטלות על הקבלן, תעשנה ע"י, באחריות ובחתימת מודד מוסמך.  .ג

התמורה עבור עבודת מדידה מכל סוג שהוא נכללת במחירי היחידה של פריטי התשלום האחרים ולא   .ד

 ישולם עבורה בנפרד.

תוך  ניהול הפרויקטו/או  ניהול הפרויקטמקומות מסוימים יכולה לבוא גם מדרישה למדידת מצב קיים ב  .ה

 התקופה הנ"ל. 

 .ניהול הפרויקטו/או  ניהול הפרויקטעל הקבלן לבצע את המדידה בתאום עם   .ו

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

 ורך.אספלט ומצעים במידת הצ

 

 מדידות במהלך הביצוע . 5

 הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות.  .א

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

טבלת השוואה בין דרישות התכנון והמדידה  ניהול הפרויקטבנוסף למדידות אלו, יגיש הקבלן לבדיקת   .ג

 ועל.כפי שבוצעה בפ

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

לכל חשבון חלקי יצורפו מדידות חתומות ע"י מודד מוסמך לכמויות פריטי התשלום השונים המוגשים   .ה

 לתשלום.

ולם התשלום עבור כל שירותי המדידות במהלך הביצוע כלול במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא יש  .ו

 בנפרד. 

 

 מדידות בקרה מטעם המזמין . 6

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

 דיוק המדידות שמבצע הקבלן.

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

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

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

 עבודות.

 

 תיעוד האתר . 7

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

וכן בסיום העבודה, כולל צילומי סטילס ווידאו וכולל צילומי וידיאו פנים של ביוב וניקוז. הנ"ל  לעבודה

חלק מהתחייבות הקבלן בחוזה ולא תשולם תוספת בגין זה. התמורה עבור כל הנדרש עבור כל העבודות 
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ורה עבור והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה בכתב הכמויות, כלולה בתמ

  שאר הסעיפים שבכתב הכמויות  ולא תימדד ולא תשולם בנפרד. 

(תיעוד מתמשך   time lapseעם חברת מדיה על מנת לבצע תוך שבועיים מצ.ה.ע הקבלן יבצע התקשרות   .ב

  נקודות קבועות. 5עם מנה"פ לפחות  ם המצלמות הקבועות יתואם מראש, מיקולפרויקט)

  .במשך כל תקופת הביצוע ת הבניהאפשר לעקוב אחר התקדמוהתיעוד י  .ג

תיעוד  תיעוד ע"י רחפן בכל תוואי הפרויקט ויום לאחר קבלת צ.ה.עהקבלן מחויב להוציא פעם בחודש   .ד

 באמצעות חברה מאושרת ע"י רשות תעופה אזרחית ובעלת אישור מפעיל אווירי וביטוח תעופתי בתוקף

קום נקודות הצילום יקבעו ביחד עם מנה"פ מי ם.יותיאום עם גורמי משרד הביטחון וגורמים רלוונטי

  , מעבר לאמור בסעיף ב' לעיל.נקודות קבועות במרחב 5לפחות 

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

מצלמות לכסות האינטרנט עם גישה רציפה, בכל תקופת ביצוע העבודות בפרויקט, למוריה ולמפקח. על ה

 - 5את כל אתר ביצוע העבודה. מספר המצלמות יהיה בהתאם לדרישה האמורה, ובכל מקרה לא פחות מ 

  מצלמות לכל אתר עבודה

הקבלן יתעד את אתר העבודה ואת השטחים הצמודים והגובלים בו לפרטיהם, כמפורט בהמשך, בתחילת   .ו

 STILLSעוד יהיה באמצעות צילומי העבודה, במהלך העבודה באופן שוטף ויומי ובסיומה. התי

דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי וידיאו צבעוניים, כולל צילומי טלוויזיה במעגל 

סגור של מערכות הביוב והניקוז לפני התחלת העבודה ובסיומה, ובמקרה של חשד לתקלות במהלך 

  העבודה, גם במהלכה.

לתעד אם ישנם ליקויים במרכיבי הדרך והמתחם שאינם כלולים  העבודהתחילת מטרת הצילום לפני   .ז

בעבודה והקבלן אינו אמור להפר את מצבם, כדי שלא ניתן יהיה לטעון אח"כ כי נגרמו ליקויים 

  למרכיבים אלו באשמת עבודת הקבלן.

ות , הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר, שתיקונם אינו נכלל בתכולת עבודתו: גדרות, מעק  .ח

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

ריצופים, מדרכות, ריהוט הרחוב, שוחות, ערימות עפר ופסולת, מזגנים, מערכות מדידה, תעלות שירותים  

  וכו'. 

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

  העבודה המתבצעת באתר.

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

  לסביבה.

  ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם המנהל והמפקח.  .יא

יות, יזוהו נזקים מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה ו/או עד גמר תקופת האחר  .יב

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

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

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

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

  אחראי לביצוע התיקונים ולאחריות לנזקים ויישא בעלות התיקון על חשבונו.
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הצילום של  וידיאו, צילומי הסטילס הנלווים ודוחות דיסק/דיסק און קי /הקבלן ימסור את קלטות  .יג

  - תיעוד האתר על כל מרכיביו שפורטו לעיל למנהל הפרויקט / מפקח טרם תחילת העבודות באתר 

  ובסיומן.

לגבי צילומי וידיאו של פנים צינורות הביוב והניקוז, לפני התחלת העבודות באתר ובסיומן הקבלן   .יד

לבעל התשתית. (עבור אלו  יעביר עותקים נוספים עבור בעל התשתית למנהל הפרויקט שיעביר העותקים

יש סעיף למדידה לתשלום בכתב הכמויות, אך הזמנת ביצוע העבודה תתבצע בכתב בלבד ע"י מנהל 

  הפרויקט)

התמורה עבור ביצוע הצילומים המפורטים לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תשולם   .טו

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

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

  

 בקרת איכות ובדיקות מעבדה . 8

  פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן.  .א

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

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

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

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

 . ן יהיה לתקנה ולתקן את העבודהועל הקבל בעבורה

 תהא על חשבון הקבלן עלות ביצוע בקרת האיכות  .ו

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח הזמנים על פי   .ז

 התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי המעבדה.

לסלילה ולמבנים ומהנדס בקרת איכות  מנהל בקרת איכות (מב"א)  לכל הפחות, ובפרויקט זה יועסק  .ח

מנהל בקרת האיכות יכול לשמש גם כמהנדס בקרת האיכות כאשר  מבנה אנרגיהטיבים כגון קורקונסט

 במידה ויש לו את הניסיון הרלוונטי. לסלילה ומבנים

 עומד בקריטריונים.מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום: סלילה ובתנאי שהוא ש  .ט

  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  900.0

ר את סוגי העבודות והיקפן, והן הן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות להבהי מכרז זההתכניות המצורפות ל

תכניות מאושרות "לביצוע", סט באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן 

ובהן עשויים לחול שינויים לא מהותיים והשלמות מהתכניות שהוכנו לצורך קבלת ההצעה. הקבלן יבצע את 

.  קביעת הגדרתו של שינוי אם מהותי או לא נתונה בלעדית בידי העבודה רק על פי תכניות המסומנות "לביצוע"

. תכניות המאושרות לביצוע יועברו עפ"י קצב ביצוע העבודות ועפ"י לוח הזמנים שיוכן ע"י ניהול הפרויקט

  .ניהול הפרויקטהקבלן ויאושר ע"י 

ת ובעבודה, כדי לשנות את למרות כל האמור לעיל, היה כי יתווספו תכניות, לא יהיה בכל השינויים בתכניו

 מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים. 
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 סידורי ניקוז  .1000

הכניסה לעיר הינו אזור בעל תנועת הולכי רגל הגדולה ביותר בעיר והאזור רווי בתחבורה ציבורית, על הקבלן 

ומי וכי עליו להיערך מראש עבור כך. הניקיונות והסדר בפרויקט לוודא כי האזור נקי ומסודר באופן שוטף יום י

זה הם קריטיים להצלחה הפרויקט. במידה ולא ישמר הסדר (הבטיחותי והתנועתי כולל נגישות) והניקיון 

  המזמין יבצע קנסות בהתאם לחוזה מוריה.

נו לניקוז מידי של כל שטחי במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבו

  לחוזה הקבלנים של מוריה.  26החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה סעיף 

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת. לצורך זה על הקבלן 

צוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך בי

  בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקוז אינו 

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

 ח זמנים ואבני דרך לביצוע העבודה בשלמותהלו .1100

 .חודשים 28.5 ינובשלמותו החודשים של המזמין  4באפר של כולל  משך ביצוע הפרויקטכמפורט להלן,  . 1

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

 הפרטים הבאים:בין היתר מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון  . 3

 כל החגים המקובלים במדינת ישראל לרבות: יהדות, אסלאם ונצרות 3.1

 תנאי האקלים   3.2

מסיבות כלשהן, כגון הוראות משטרת ישראל ו/או במצטבר   ייםחודשהפסקות עבודה של עד   3.3

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

 .נן נצפות מראשואחרות כולל סיבות שאי

 לא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה ו/או להארכת שעות . 4

 העבודה לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים.

 הכמויות בכתב המופיעים בכל המבנים המתוארות העבודות כל עבור התארגנות כולל זה זמן משך . 5

 . ובתכניות

  .והם לא ייחשבו כעיכוב בלוח הזמנים שנמנו לעיל לא ישולמו פיצויים בגין עיכובים מהסיבות . 6

 תקופת ההתארגנות . 7

  מיום קבלת צו התחלת עבודה. מיםי 32תקופת ההתארגנות תהא   8.1

 תקופת ההתארגנות המפורטת לעיל תיכלל במשך ביצוע הפרויקט. 8.2

בודה" וימשיך ויתקדם הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת ע 8.3

 בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים בחוזה.

ולוח זמנים  עבודה תכנית ט:ניהול הפרויק לאישור יגיש הקבלן ההתארגנות תקופת במהלך 8.4

 הנדרש ככל שבועית. הקבלן יפעל פירוט ברמת העבודות ביצוע תיאור לביצוע כולל מפורטים

 תקופת ההתארגנות. במהלך הזמנים ללוח ניהול הפרויקט  אישור בלתלק
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   אבני דרך . 8

  

   הגדרת הזמן מצ.ה.ע  שם פעילות  מס א"ד

1  
  השלמת הכנת התשתיות במדרכה המזרחית של נורדאו

  
  חודשים 6

2  

השלמת הפיתוח של המדרכה המזרחית לאורך רחוב נורדאו, 

סדר שרי ישראל ושדרות הנשיא השישי והשלמת ה

  תנועה שני ברחוב נורדאו

  חודשים 10

  חודשים 11  למסילה השלישית  1השלמת ביצוע אינפרא   3.1

  חודשים 13  מסירת המסילה השלישית   3.2

4  
השלמת הסדר שלישי ברחוב נורדאו, שרי ישראל ושדרות 

  הנשיא 
  חודשים 15.5

5  

   RR100השלמת מבנה אנרגיה 

  שות העתיקות.חודש מיום שחרור השטח על ידי ר 11

 

 חודשים 17

 סיום קבלני לכל הפרויקט  1השלמת אינפרא   6
  חודשים 21.5

  

 חודשים 24.5   חודשים 3מסירות   7

  חודשים 28.5  חודשים 4 ל המזמיןש מרווח בטחוןסיום הפרויקט כולל   8

  

  

 לוחות זמנים פרויקטים משיקים . 9

 

ך הביצוע של הפרויקט, קבלן את הלוחות הזמניים המשפיעים על הלי יש להביא בחשבון

  .2022ברבעון אחרון של שנת להשלים את העבודות שלו  צפוילרחוב שז"ר  1רא אינפ

  

ולהשלים את הביצוע  03.21להתחיל את הביצוע בתאריך  צפוישרי ישראל  34קבלן קטע  10.1

  חודשים. 26לאחר 

את השטח  לשחרר צפוי – רכבת ישראל  פיר מזרחיביצוע עבודות חפירה ודיפון קבלן  10.2

   2021 ברבעון שלישי

בחשבון כי התאריכים עלולים להשתנות והקבלן לא יקבל פיצוי על עיכוב  יש לקחת 10.3

  הפרויקט בעקבות עיכובים שלא קשורים אליו.
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 לוח הזמנים שיגיש הקבלן: .10

 במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה.   11.1

והמשאבים הכמויות "י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי לוח הזמנים המפורט יוכן ע  11.2

 ולרשות קבלני המשנה שלו.  העומדים לרשותו

ולמזמין להבין  ניהול הפרויקטלוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר ל  11.3

 היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן. 

ימים ללא עבודה: ימי שישי (ערבי לוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל   11.4

שבת), שבתות, 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  11.5

מטרדים, עבודות של חברות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן באופן בלעדי (כגון: פינוי 

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   11.5.1

 ט. יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות שבפרויק

 20בהיעדר הגדרה אחרת יתכנן הקבלן את לוח הזמנים כך שהוא יותיר מרווח של  11.5.2

מזמן הביצוע על הנתיב הקריטי (באמצעות פעילות מרווח זמן בטחון). בנוסף הוא   11.5.3

 20% - יתכנן את הפרויקט באופן שהוא מותיר מרווחי זמן סבירים (כלומר, גדולים מ

ם המזינים את הנתיב הקריטי. זאת בכדי ממשך הנתיב) מתוכננים מראש על הנתיבי

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.

קריטיות אינם חלק  למען הסר ספק: המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות לא 11.5.4

 ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל.

 לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות: 11.6

 כל פעילויות הביצוע. 11.6.1

, תימוך זמני, תכנון כולל הסדרי תנועה זמניים, תכנית פיגומים כל פעילויות התכנון  11.6.2

העבודות), לרבות מרווחי זמן  (אם נדרשות במסגרת למעבר תת קרקעי,שלבי ביצוע 

 סבירים לפי ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין. 

רשויות /כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות / גופים מוסמכים 11.6.3

 .שיונות עבודהיור מוסמכות

תכניות, מנופים, מרכיבים שונים (לדוגמא: ציוד וכל פעילויות הייצור והאספקה של  11.6.4

front traveler  , .(מעקות, ועוד, שאינם באתר 

פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות  11.6.5

 שבאחריות הקבלן, לרבות קבלנים ממונים.

 כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען. 11.6.6

(אבני דרך  םבלוח הזמנים יציג הקבלן את כל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניי 11.6.7

 . ניהול הפרויקטעל פי הנחיית  משניות)
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 אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות בפעילויות הביצוע.  11.6.8

 אבני הדרך החוזיות תוצגנה בערסל הנושא שם זה וערסל זה יוצג בקדמת לוח הזמנים. 11.6.9

לא ניתן יהיה לעשות שינוים באבני הדרך שהוצגו במכרז בשלב אישור לוח הזמנים 

 הקבלן לפרויקט.הבסיסי של 

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום  11.7

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

ארוכות יותר יחולקו לתתי פעילויות, זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל 

 הגבלת משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן תלויות בו. של הקבלן.

הפעילות ביצוע לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופייניות שמבוצעות במסגרת  11.8

, לרבות הצגת הקצב ואת המשאבים לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע הפעילות

 היומי.

הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע לוח הזמנים המפורט יכלול את  11.9

 הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע. 

ימים קלנדריים  30והמזמין תוך  ניהול הפרויקטלוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור  11.10

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

יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שהוא נדרש לבצע בקשר לפרויקט,  למען הסר ספק המזמין  11.11

כל "מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם הוא מוגדר ע"י פעילות 

ידי מרווח כולל, מרווח חופשי, - ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט (למשל על

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

 לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך. 

חודש וכי מרווח הזמן שקיים בפרויקט  24.5יובהר כי על הקבלן להשלים את הפרויקט תוך  11.12

הינו של המזמין בלבד, המזמין רשאי להאריך את לוח הזמנים של הקבלן במרווח זמן זה 

א יעכב את הקבלן מכל סיבה שהי שהו ימצא לנכון ולקבלן לא תהא כל תביעה במידה והו

 ו/או טענה כנגד הארכת משך הביצוע בתקופה זו.  

  

 

  לוח זמנים מתוכנן בסיסי .11

התאמתו למפרט ולהנחיות שלבי הביצוע, לוח הזמנים המפורט ייבדק מבחינת הרצף הלוגי,  12.1

סתרים ותיבדק יכולת העמידה בתאריכי ימצאו הנתיבים הקריטיים, נתיבים קריטיים נ

, יועץ הלו"ז ניהול הפרויקטהיעד של הפרויקט. לוח הזמנים יעודכן עד אשר יאושר ע"י 

 והמזמין ויקרא להלן "לו"ז מתוכנן בסיסי".

הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו. הלו"ז  12.2

ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן  המתוכנן הבסיסי ישמש לתאום

 והמבוצעות ע"י קבלנים אחרים. 

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את  12.3

- מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר

 ביצוע. 

 יסי ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה. הלו"ז המתוכנן הבס 12.4
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  עדכון תקופות הביצוע החוזיות .13

תקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות במסמך זה הינן משכי הזמן המרביים לביצוע, אלא  . 12.1

  . ניהול הפרויקטאם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם, באמצעות הוראת שינוי שיוציא 

משך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן משכי הזמן המרביים לביצוע הנ"ל ישמשו בה . 12.2

  בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.

לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש בפגישת עדכון לוחות זמנים כדי לשקף את  . 12.3

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

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

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

במהלך הפגישה ויבדקו משמעויותיהם. במידת הנדרש, יראה הקבלן דרכי פעולה לקיצור 

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

 ניהול הפרויקטהרצף הלוגי המקורי, העדכון יתבצע רק לאחר דיון בנושא עם יועץ הלו"ז ו

 .ניהול הפרויקט ובחינת כל המשמעויות הנגזרות מהשינוי ואישור

בכל חודש יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן לפי הביצועים  5 –למען הסר ספק, עד לתאריך ה   . 12.4

ההגשה תיבדק הן מול הפן ההנדסי של הפרויקט והן מול ההיבטים  חודש החולף.עד לתום ה

 הטכניים של מפרט לוח הזמנים והעמידה באבני הדרך החוזיות.

אחת לתקופה ועל פי החלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמינה תתקיים באתר ישיבת עבודה  . 12.5

 שתיוחד לדיון בלוח הזמנים והמשמעויות של הביצוע בפועל.

ניהול יהיו נוכחים צוות הניהול של הקבלן,  אחת לחודש שת עדכון לוחות הזמניםבפגי  . 12.6

 ויועץ לוחות הזמנים.  הפרויקט

ניהול הדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף עם  . 12.7

 ועם המזמין. הפרויקט

ה באישור כאמור כדי , אך לא יהיניהול הפרויקטכל שינוי בלוח הזמנים חייב באישורו של  . 12.8

להוות אישור להארכת משכי הזמן המרביים לביצוע, המוסכמים לצורך גביית פיצויים 

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

לאחר הפגישה, אחת לחודש, יגיש הקבלן דו"ח חודשי. הדוח ינתח את סטאטוס הביצוע  . 12.9

ן בתקופות הביצוע החוזיות. הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים ואת עמידת הקבל

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

 הפיגור שנוצר.

כל ההוצאות להכנת הלו"ז המפורט, הלו"ז הבסיסי, הלו"ז המעודכן והדו"חות לרבות  . 12.10

קריטיים הנסתרים וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל קבלת נתוני הנתיבים הקריטיים וה

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

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

 כתב הכמויות.ב

 

  יועץ לוחות זמנים .14
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, (להלן: "יועץ הלו"ז" או "יועץ לוחות הזמנים"). זהותו של המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו 14.1

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

 מבלי שתהיה לקבלן זכות להתנגד לכך.

וכן לוח זמנים  באחריות הקבלן להכין ולהגיש לאישור הנהלת הפרויקט לוח זמנים בסיסי 14.2

כך יעסיק הקבלן יועץ לוח זמנים מקצועי, בעל ניסיון בפרויקטים מסוג  . לצורךחודשי

 תשתיות בפרויקט זה. יועץ לוח הזמנים מטעם הקבלן יוגש לאישור מנהל הפרויקט. 

 - תהליך הכנת לוחות הזמנים יועץ לוח זמנים מקצועי ללוי  מובהר לקבלן כי המזמין ימנה 14.3

המשך בלוח הזמנים הבסיסי וכלה בלוחות  החל בהגשת לוח הזמנים המפורט ע"י הקבלן,

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 בין 

דים בהם הסתיימו הפעילויות, משכי הביצוע של הפעילויות, פעילויות שהסתיימו והמוע

 וכדומה 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  14.4

) על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על עדכון 2010(מגרסה  MS~PROJECTתוכנת 

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

המערכת הממוחשבת היא על הקבלן בלבד. קובץ המסטר לניהול הנתונים יימצא אצל יועץ 

 .מטעם המזמין לוחות הזמנים

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה  14.5

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

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

  

 

 אחריות הקבלן .15

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית של  15.1

  הביצוע החוזיות.הקבלן לעריכת לוח הזמנים, לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות 

פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר - הקבלן יפעל לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על   15.2

, ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי העבודה, ניהול הפרויקטקיבל את אישורו של 

גבר על הפיגור ולא יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט/ינקוט, כדי להת

  לסטות ממועד סיום העבודה. 

רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל  ניהול הפרויקט 15.3

 .על חשבונו תביעה בגין כך ועל הקבלן לעדכן בהתאם את לוח הזמנים

 ליון".הערה: סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח ע 15.4

 

  הגשת חשבונות .16

  חשבונות הקבלן יוגשו בליווי הדו"ח החודשי המעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמנים. . 16.1

  לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן. . 16.2

  עדכון לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן.  . 16.3
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  באתרצוות הניהול של הקבלן   .1200

תקופת הביצוע ולפי כל הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך מבלי לגרוע מהאמור בחוברת הכללית, 

צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את  ,ניהול הפרויקטדרישות 

  המכרז, ובניהם מנהל עבודה מאושר.ובמסמכי 

 :לןמהנדס הביצוע מטעם הקב  .א

 .מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר

במשך כל תקופת ביצוע העבודות  על מהנדס הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד

 ומלא עם המנהל או המפקח. הקבלן, באמצעות מהנדס הביצוע מטעם ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק

הביצוע", על פי חוק התכנון והבניה  ביצוע" וכ"אחראי על הביקורת בתחוםהקבלן, ישמש כ"אחראי על ה

 .תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף

השונים, ככל שהדבר יידרש לצורך  הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מהנדסי ביצוע רשויים למקצועות

 .והבניה י התכנוןביצוע העבודות לפי חוק

 RR100מבנה אנרגיה מהנדס לטובת ייעודי לטובת  - מהנדס ביצוע לעבודות ביסוס ושלד    .ב

תשתיות תת קרקעיות, עבודות מהנדס ייעודי לטובת ביצוע עבודות  –מהנדס לעבודות תשתיות וסלילה   .ג

  .עבודות פיתוחו תשתית כבישים למיניהן

עבודה עם קבלנים שכנים, רשויות ובעלי יניין. כמו כן  אמון על ממשקי – )PMOשליטה בקרה (מהנדס   .ד

  1נספח אמון על הוצאת הדוחות והמסמכים כמפורט ב

   לביצוע העבודותדרישות מחייבות   .1300

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

  שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 .00.08בהתאם לאמור בסעיף  יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע . 1

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

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

 בכתבי הכמויות.חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ו

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

התכנית  מיום קבלת צו התחלת העבודה.ימים  30תוך  - ין ורט במפרט הכללי ואם לא צוהמועד המפ

ודה ולארגון לקבוצות עב 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 . 5

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

 תכנית התארגנות כללית  .ב

 העבודה ימים מתחילת 7תכנית ארגון אתרי העבודה תוך   .ג

שלבי ביצוע, דרכי גישה, רשימת ציוד,  RR100מבנה האנרגיה ארגנות לביצוע תכנית הת  .ד

 , תכנית הנפות בקרבת כבלי חשמל.רשימת ספקים

ניקוז, עירום זמני, רשימת ציוד, דרכי מבנה האנרגיה כולל תכנית בטיחות לביצוע עבודות   .ה

 גישה, רשימת ספקים

 תכנית (סקר) סיכונים  .ו
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 רישיון עבודה  .ז

 דהמינוי מנהל עבו  .ח

 as-isמדידות   .ט

 וספקים. קבלני המשנה ,אישור כל צוות הקבלן  .י

  

   דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות   .1400

יהיו באחריות הקבלן, הקבלן יוכל להיעזר  ההתארגנות של הפרויקט יאתרקיבעת מיקום מודגש ומובהר כי 

  .היתר הבנייהב יםנמצאש באתרי ההתארגנות

  

 ,גרשים אחריםממתותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה  יםסה לאתרמובהר בזאת במפורש כי הכני

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי  .והתקבלו אישורים מבעלי המגרשים מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין

מפעלי יצור מאולתרים, ציוד,  עירום זמני, (מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, ניהול הפרויקטהוראות 

  .וכד') , מנופיםותמכונ

  .מיום קבלת צו התחלת העבודהימים  7, בתוך ניהול הפרויקטהקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור 

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

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

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

  

  הסדרי תנועה זמניים  .ה

  

עד למסירת העבודה. כל של הפרויקט מערכת הגידור והשערים כל הקבלן אחראי לתחזק את  . 1

זמניות בתוך  , מחיצותכי רגלוללרכבים וה הקשור לתחזוקת הגדרות, דרכי הגישה החלופיות

בהתאם לשלבי הביצוע, פרטי נגישות לפי הוראות  כולל הפרדת חצרות, העתק מחיצותהאתר 

יב בחוק ולפי דרישות המחו יגידור הבטיחותה, ביצוע פרטי הנגישות ולים והחוקושעיריית יר

להסדרי תנועה זמניים ולא יתקבל כל ים יבסעיף הקצב במחיר הצעתו של הקבלן יםכלולהפיקוח 

  .שלום נוסף עבורםת

ע, כמו כן לוחות זמניים לפי כל כללי המקצו םראשי םחשמל זמני ותהקבלן אחראי להתקנת לוח . 2

  עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.מקום הדרוש בכל 

ככל שתהיה דרישה  באזור ההתארגנות, ביצועה יבכל שלבהקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית  . 3

מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן  מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי

  ן זה. ילחתום על כל מסמך שיידרש בעני

התאורה באתר ההתארגנות ולצורך ביצוע עבודות שונות בלילה וביום יהיו על חשבון הקבלן  . 4

  ובאחריותו.

הקבלן אחראי להכנת תכנית הסדרי תנועה ולאישורם על ידי הרשויות לצורך ביצוע העבודות  . 5

התאם לשלבי הביצוע ותכנית העבודה שהוא יכין (המזמין הכין תכניות עבודה לשלבי ביצוע ב

עקרוניים לביצוע העבודה ואף אישר את תכנית הסדר התנועה הראשון מול הרשויות.) הקבלן יוכל 

  להשתמש בהסדר תנועה זה לצורך ביצוע העבודה שלו אך האחריות הינה על הקבלן.
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מטעמו ועל  אחראי על הכנת התכניות הנוספות על ידי יועץ תנועה מוסמךבכל מקרה הקבלן יהיה 

  .ה ותכנית העבודה שלוהעבודי שלבי פהסדרי התנועה ללצורך השלמת ביצוע  חשבונו

ביחד עם הסדרי התנועה הזמנים לביצוע העבודות יכין הקבלן תכנית תאורה זמנית בהתאם  . 6

  לדרישת הרשויות.

  יות הקבלן ועל חשבונו.מתכנן התאורה יהיה על באחר

ואחריותו גם רמזורים בצומת  הראשון שיקבל הקבלן לתחזוקתוכחלק מהסדר התנועה הזמני  . 7

ים רמזורבנוסף יבצע הקבלן  יפו/נורדאו, שז"ר/נורדאו ושדרות הנשיא השישי/היכל המשפט

בהר בתאום עם גורמי העירייה, יו נוספים בצמתים אלו בהתאם לשלבי הביצוע להקמת הפרויקט

כי על הקבלן יהיה לתת את כל התמיכה והעזרה לקבלן המסגרת של העירייה שיקים את 

 .הרמזורים

ם זמניים ידאג הקבלן לביצוע כל עבודות התשתית לביצוע הרמזורים והם עבור ביצוע רמזורי . 8

כלולים בסעיף של ההיקצב החודשי להסדרי התנועה והם כוללים את כל התמיכה והעזרה לקבלן 

 הרמזורים של העירייה שיבצע את ביצוע הרמזורים בפועל כולל מרכזיות הרמזורים.

בהתאם לתכנית ובהתאם לדרישת העירייה, ישים נגהסדרי התנועה כוללים מעברי הולכי רגל  . 9

 וכיוצא בזה. כל הנ"ל כלול במחירי היחידהם י, אספלטינגישותוגדרות בטיחות, אביזרי בטיחות 

 . של הקצב החודשי להסדרי התנועה

כיום הינה מרחוב נורדאו וכי על הקבלן לדאוג לגישה למתחם בכל  Kדרך הגישה למתחם מודגש כי  .10

  שלב של ההסדר. 

  

יקבל  , אביזרי בטיחות ורמזורים זמנייםתאורה זמנית, עבור הסעיפים האמורים לעיל הסדרי התנועה הזמניים

והתאורה הקבלן תשלום חודשי קבוע בהתאם לכתב הכמויות, התשלום כולל תחזוקה שוטפת של ההסדרים 

  .בוצעו בפועלובהתאם לשלבי הביצוע שי והוא כולל העתקות של ההסדרים ושינויים בהתאם לצורך

  התשלום עבור הסדרים אלו יהיה לפי הקצב חודשי קבוע וסופי למשך כל התקופה.

  

  חשבונות ממוחשבים   .1500

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

חות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לחשבונות יצורפו לוועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. 

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

  האחראי במוריה.

ימי בדיקה לאישור החשבונות לפני תאריך  10הקבלן יגיש את החשבונות החודשיים לניהול הפרויקט במסגרת 

  נות של מזמין העבודה להלן חברת מוריה.היעד למסירת חשבו

    

  

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים   .1600

ועל הקבלן לעשות כמיטב באתר ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה 

ללא  קבלת צו התחלת עבודה אואין להתחיל בעבודה ללא  יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג.
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בהתאם ם ם עם הגורמים המשיקי, כמו כן הקבלן יבצע תיאומים שוטפיניהול הפרויקטאום מוקדם עם ית

 למסמך זה. 00.01לאמור בסעיף 

  

  יומן עבודה  .1700

לחוזה הקבלנים של  2ל בהתאם לאמור בסעיף והכ יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן

ללא  ,לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר המזמין בסמכותיצוין, כי  מוריה.

  תמורה נוספת.

  

  אחריות למתקנים/מבנים קיימים  .8100

ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום  ו/או הכבישים ו/או הרכבות הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים

מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן  עבודתו ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה

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

 ותהורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימ ניהול הפרויקטאלא אם 

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

  .00.08ראה פירוט נוסף בסעיף 

 

  תקשורת וביוב מים חשמל  .9100

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

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

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

ו/או  הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל

  שא בו הקבלן בלבד.י, לצורך האמור, ייובתקשורת ו/או ב

  

  קיון אתר העבודה ישמירה על נ  .2000

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

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

גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה 

. שיון) בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמורירשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על אלה שנקבעו בר

ורעש. בכל מקרה בו תקבע  זור מומטר, ותוך ניטור אבקתחת אבכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה 

מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה 

מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול 

  מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

  

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

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

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

 מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור.
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על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות 

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

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

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

  

  AS MADEתכניות עדות   .2100

 ) ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריהAS MADEתכניות עדות ( הקבלן מחוייב בהמצאת

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

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

  ניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. הגשת תכ

  

המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות שנעשו העבודה / התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע 

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

  לצורך ביצוע העבודות. 

  

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

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

בכל המקומות שלידם מידה או גובה  ) העתקים כל אחת.5(בחמישה  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  אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן.

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

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

שוטפים ולא רק בגמר העבודה בהתאם לדרישות   as-madeיודגש ויובהר כי על הקבלן יהיה להגיש תכניות 

החפירה, בגמר ישום צנרת תת קרקעית או כבלים תת ( כגון בגמר עבודות פרויקט וניהול הבקרת האיכות 

  ועוד)בגמר יציקת מבני דרך , בגמר ביצוע מצעים קרקעים לפני המילוי

  משרד לניהול הפרויקט ומזמין העבודה 00.22

 אחריות ופעילות הקבלן כוללת כל הנדרש עבור אספקת, התקנת, תחזוקת, ניוד ופינוי שטחי התארגנות . 1

 כולל :הנ"ל ומערכי המשרדים השירותים וההיגיינה, הן עבור הקבלן ועובדיו והן עבור המזמין ונציגיו. 

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

, מים, ביוב עבור חיבורי חשמלארנונה, מיסים, תשלומים הנדרשים, כולל בין היתר עבור המקרקעין, 

 וניקוז, טלפון/תקשורת.

 דרכי גישה, תשתיות, הסדרת שירותים, תאורה, חניות, אבני שפה, אספלטים וניקוז.הסדרת  . 1.2

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

והן עבור המזמין  אספקה, התקנה ואחזקה של שירותים, מטבחונים במבנים השונים, הן עבור הקבלן  . 1.4

 ונציגיו.

 אספקה, התקנה ואחזקה של שערי כניסה חשמליים עם יכול של פתיחה בשלט . . 1.5
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על כל תכולתם וציודם לפי   - אספקה, הקמה, זיווד מלא, תחזוקה  ופינוי מבנים יבילים זמניים  . 1.6

 המפורט בהמשך.

שירותים, מטבחונים כולל ניקיון יום יומי ושוטף במהלך היום והלילה של האתר/אתרים, משרדים,   . 1.7

של הקבלן וכולל המקלחונים, חדר האוכל וכו', פינוי פסולת, גידור שטחי ההתארגנות/ משרדים/ מערך 

המשרדים, שמירה, וכן כל עלויות השינוע משטח/שטחי ההתארגנות לאתר/ אתרים, פירוק ופינוי  

  וכיוצא באלה. 

כמפורט, החדרים יהיו ממוזגים, עם מטבחון  כל מערך משרדים אחד יכלול לכל הפחות מספר חדרים . 2

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

משרדית (זאת בנוסף למשרדים ולשטחי ההתארגנות הדרושים לקבלן שאינם מפורטים כאן). משרדי 

  י שהם יהוו יחידות משרדיות נפרדות לחלוטין.הקבלן ימוקמו בסמיכות למשרד מנהל הפרויקט, בתנא

) כלי רכב 15על הקבלן להכשיר בצמוד למבני הבקרה וניהול הפרויקט משטח חניה לחניית חמשה עשר ( . 3

לפחות, כולל תאורה חיצונית, לשימוש נציגי המזמין, מנהל הפרויקט, המפקח, והמתכננים. על הקבלן 

 מפקח.לסמן בברור את החניות למנהל הפרויקט ול

המבנים הנ"ל והחניות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מחודש  . 4

 קלנדארי, ממועד ממתן צו התחלת העבודה.

כל המבנים יקבלו אספקת חשמל, מיזוג אויר, טלפון, פקס', אינטרנט, מים והם יחובר למערכת ביוב  . 5

 וניקוז עירונית.

ומדים בתקנים בטיחות אש בהתאם לתקינה העדכנית, מיקום המבנים יהיו בנויים מחומרים הע . 6

המבנים וסוג החומרים יהיו טעונים אישור מראש של יועץ בטיחות ומנהל הפרויקט טרם הזמנתם! 

 המבנים שימסרו למנהל הפרויקט יכללו:

וחדר עבור חדר עבור מנהל הפרויקט  שני חדרים,הכולל מ"ר נטו  30בשטח של  מבנה אחד  . 6.1

 .מבנה יכלול חדר שירותים ומטבחון המפקח כל

מ"ר כולל חדר  30מבנה אחד שישמש כחדר ישיבות נפרד, חדר הישיבות יהיה בשטח נטו של  . 6.2

 שירותים ומטבחון צמודים.  

מ"ר  15מ"ר נטו כולל שירותים ומטבחון צמודים כולל שני חדרים של  30מבנה אחד בשטח של  . 6.3

 .בטעם המזמין נהל הבטחת האיכותנטו כל אחד, חדר אחד למזמין וחדר אחד למ

 לצוות המזמין (מעבר למבנים של הקבלן) מ"ר כל אחד 30מבנים של  3סה"כ  . 6.4

כל מבנה יכלול מטבחון, חדר שירותים ננעל ומאוורר שיכלול אסלה, כיור, חלון (עם רשת)  . 6.5

 לשימושם הבלעדי של בעל החדר ואורחיו.

 ת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.כל חדר יכלול חלונות (אטומים בעת נעילה) בתוספ . 6.6

 על דלתות  המשרדים יקבעו שלטים המתארים את יעוד החדרים. . 6.7

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל יוכנס בידוד תרמי  . 6.8

או יחופו  20/20בין בקירות ובתקרה כולל קירות פנימיים . החדרים ירוצפו במרצפות טרצו 

 או פרקט בהתאם להחלטת ניהול הפרויקט. C.V.Pחי בשטי

כ"ס  2בכל חדר יהיה מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של  . 6.9

 כ"ס. 2, בחדר הישיבות יהיו שני מתקנים של לפחות

בכל מבנה כולל חדרי ישיבות יהיה ריהוט וציוד חדש, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות  . 6.10

 נו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר: רצו
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ס"מ כולל מגירות. בחדר ישיבות ימוקם שולחן  180/70שולחנות משרדיים במידות  4  . 6.10.1

 " וחיבור מחשב.50כולל טלוויזיה חכמה בגודל מינימלי של  400/120בגודל 

 אנשים. 12 –שולחן ישיבות ל  . 6.10.2

 סאות מנהלים.כי 4כסאות לשימושים המשרדיים ו 18 . 6.10.3

 ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי נעילה. 4 . 6.10.4

לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית תכניות וכן לוח מחיק  . 6.10.5

 .220/110מגנטי במידות 

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר,  . 6.10.6

מתקן לעטים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, מספריים, פתקיות דביקות, 

וחוצצים בכל כמות שתידרש ע"י , דפדפות עפרונות, קלסרים, תיקי קרטון, ניילוניות 

 מנהל הפרויקט.

 טלפון קבוע בכל חדר. . 6.10.7

 מחוברת לתחנת עבודה. ובחדר מנהל הפרויקט " בחדר הישיבות50טלוויזיה חכמה  . 6.10.8

 מצלמת תיעוד דיגיטלית. . 6.10.9

נה של מכונת צילום צבעונית משולבת פקס, סורק ומדפסת קבועה אספקה והתק . 6.10.10

למשרד מנהל הפרויקט, וכן מכונת צילום משולבת פקס, סורק  A4ו   A3בגודל 

 , ובמבנה של המזמין והבטחת האיכות.ומדפסת בכל מבנה כולל חדר הישיבות

הל במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על הקבלן לספק למנ . 6.10.11

 הפרויקט ולמפקח טלפון נייד וכן חיבור אלחוטי למערכת המחשב והטלפונים.

מחשבים ניידים כולל ציוד היקפי לשימושם הבלעדי של משתמשי  4על הקבלן לספק  . 6.10.12

החדרים. כל המחשבים והמדפסות יהיו מחוברים דרך שרת אחד. לכל עמדת מחשב 

מגה לפחות +  100חב פס של יהיה קו גישה לספק אינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רו

חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט. שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל 

 תקופת הביצוע.

  

  מפרט מחשב נייד  . 6.10.12.1
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 תוכנה:  עבור כל התוכנות צ"ל  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק. . 6.10.12.2

 

  מפרט הרכיב/תוכנה

  או שווה ערך Windows10 pro מערכת הפעלה

  או שווה ערך N0D32 אנטי וירוס

  או שווה ערך Pc Anywhere  שליטה

  או שווה ערך Msproject  ניהול פרויקטים

   Microsoft office 2017  ל משרדניהו

בינארית עבודות עפר או שווה   חישוב כמויות עפר

  ערך

    גירסה אחרונהאוטוקד  

Nitro Pro 10    

Revit   גירסה אחרונה   

תעריפון דקל ממוחשב ומעודכן 

 באופן רבעוני

  

  וה ערך.המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומר לו את האופציה והזכות להזמין מחשבים אחרים שו

 

הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם  . 7

נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. המתקן כולו יחובר 

 להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.

וניקיון שוטפים ויומיומיים של המשרדים על כל מרכיביהם הוצאות אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה  . 8

וציודם לרבות כל מתקני החשמל, לרבות תשלום ההוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, תשלום עבור 

חלות על הקבלן.   הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף  - צריכת החשמל, תקשורת והמים 

  או שווה ערך – DELL XPS  מחשב 

 FHD (1920 x 1080) InfinityEdge Anti-Glare "15.6  תצוגה

Non-touch IPS 100% sRGB 400-Nits display  

 8th Generation Intel® Core™ i7-8950HK  עבדמ

Processor (12M Cache, up to 4.8 GHz, 6 

cores)Cores  

  32GB DDR4 2666  זיכרון

  SSD 1 TB  דיסק קשיח

 NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti with 4GB  כרטיס גרפי

GDDR5  

  Wi-Fi, BT  תקשורת

  x COMBO audio jack 1  יציאות

  Windows 10 64bit  מערכת הפעלה
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וכיוצא בזה. הקבלן יהיה ערכת קפה סות, סבון, נייר טואלט ציוד משרדי ויומיומי, כדוגמת נייר למדפ

יומי של המבנה, חדריו, השירותים, הכיורים, החניה וכל הקשור למבנה - אחראי לניקיון השוטף, היום

 ולסביבתו. 

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, אחריות הקבלן ועל   חשבונו למלא את החסר כפי שמופיע  . 9

 עיף זה מבני שדה.בס

 

 מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים

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

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

 ם והמשרדים הנ"ל.הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסני

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

 מוגן בהחלט בפני רטיבות. - מחסן לצמנט  2.1

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. 2.2

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

 מזמין .

 .קרים/חמים, כיור רחצה וציוד היגיינה תקן מיםחדר אוכל מזווד לעובדים כולל מ 2.4

רותים כימיים ניידים שיותקנו במספר ישירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוני, זאת בנוסף לש 2.5

 מקומות באתר לפי התאום ואישור גורמי איכות הסביבה והעיריה.

 מקלחון עם חיבור לביוב העירוני 2.6

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

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

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

 תשולם בנפרד.

 רכות של ציוד בטיחות באתר. (נעלים, קסדות, וסטים בארון מסודר ונקי.ע 20הקבלן יספק  . 4

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את  מבני צוות ניהול  . 5

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

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

 או סופק עבור מנהל הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן.

המזמין שומר לעצמו זכות לדרוש מהקבלן להשאיר את המבנים והציוד שבתוכו ששימשו אותו להקמת 

ע וסופי כפי שמופיע בכתב הכמויות ואם לא מופיע קבוהפרויקט באתר, עבור הנ"ל יקבל הקבלן סכום 

 בכתב הכמויות אז כפי שיתואם בין הצדדים.

  ישיבות תיאום  .2300

תיאום במועד ובתדירות להשתתף בכל ישיבות ה חובה הקבלןהביצוע מטעם  יומהנדס ניהול הפרויקטעל 

  .וזאת לאורך כל תקופת הביצוע ניהול הפרויקטשיקבע ע"י 
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  דת אחריותתעו  .2400

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

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

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

(ולא ממועד אספקת  מסירת הפרויקט למזמין או מי מטעמודות האחריות יהיה ממועד תוקף תעו

  החומרים/ציוד). תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

  

  מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"  .5200

על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של הקבלן על  ן שם מסחרי או שם היצרן או הספק,אם צוי  .א

לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן  זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, מכרז/חוזה

 ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

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

 צרנים ותעודות מכון התקנים לאישורמפרטי י האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, הצורה,

ו/או היועץ  האדריכלהמהנדס ו/או . 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 יןק יצולמען הסר ספ  .ג

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

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

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

ו/או היועץ  הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכל

 .ניהול הפרויקטהרלוונטי ו/או 

ליישום שיקול הדעת הבלעדי , 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 /

 ללא מתן הנמקה כלשהי.

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

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

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

מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת  / ניהול הפרויקטכל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור   .ז

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

 מנים וביצוע.ז

  

 תיאומי פתחים ומעברים  .6200

אומי פתחים, שרוולים (לרבות אספקתם), מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורים לביצוע ית

  יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.ועבודות ההנדסה האזרחית השלד 
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לבצעם, תכניות, בין אם המזמין הורה ינו בכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוכל המעברים, פתחים, חריצים ו

או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא 

שניתנה הוראה ביומן ו/או שרוולים מעברים לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים,  ישולם עבורם בנפרד

   היציקה יבוצעו ללא תשלום. לבצעם לפני היציקה ואף בזמן

  

 בדיקות מעבדה  .7200

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

לחוזה קבלנים   70לפי סעיף  מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע 

  הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. מוריה, לצורך ליווי, בקרה, 

  

  כותרות  .8200

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

  המסמכים.

    

  יחיד ורבים  .9200

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

  

  

                  ___________________  

    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

  המסמכים" ודרישות "ניהול השירטוטים" שיקבל מהמזמין

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

 פיון ותאור כל הפעולות הנדרשות לניהול ובקרה עצמית של העבודה ותהליכים לאי

ימים מקבלת צו התחלת עבודה  דו"ח "פעולות איכות ראשוניות נדרשות  14הקבלן יגיש תוך  . 3

)"INITIAL QUALITY ACTIVITIES REPORT ׂ◌( פעולות הדחופות והקריטיות שיש ובו יתוארו ה

 הימים הראשונים ממועד קבלת צו התחלת העבודה. 60לבצען תוך 

 PROJECTימים מקבלת צו התחלת העבודה את "תכנית ניהול הפרויקט" ( 28הקבלן יגיש תוך  . 4

MANAGEMENT PLAN -PMP ׂ◌(  :שתפרט לכל הפחות את  

 התרשים הארגוני של הקבלן לפרויקט  .א

  פתח (כולל קורות החיים ופירוט הניסיון והתעודות והרישיונות)רשימת אנשי המ  .ב

  תקציר תכנית האיכות הכוללת  .ג

  תקציר תכנית בקרת האיכות על העבודות  .ד

  תקציר תכנית הדיווחים, ניהול מסמכים ותצורה  .ה

  תקציר תכנית הבטיחות והגיהות  .ו

  תכנית ולוח זמנים לרכישות לאספקת הציוד והחמרים הנדרשים לעבודה  .ז

  תכנית הבסיס - מנים המפורטלוח הז  .ח

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

 ותכנית העבודה המתוכננים

  נושאים נוספים כפי שיסוכם בין המזמין והקבלן  .י

  לפי הצורך יתווספו נושאים)  קבועים לישיבת מעקב שבועית עם המזמין: - רשימת נושאים (עיקריים . 5

 ח וסטטוס הבטיחות והגיהותדו"  .א

  מעקב  התקדמות הביצוע מול תכנית העבודה ולוח הזמנים הבסיסיים  .ב

  השבועות הבאים  4 –תכנית עבודה ל   .ג

  תכנית עבודה וכח האדם והציוד הנדרשים לשבוע הקרוב  .ד

  תכנית פעולה מתקנת לתיקון סטיות ופיגורים מתכנית העבודה  .ה

מין, צורך לכאורה בשינויים עקב ממצאים במהלך הביצוע, אי שינויים  (שינויי תכנון יזומים ע"י המז  .ו

  התאמות וכו') 

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

  מצב (סטטוס) התכנון במידה ונדרשות השלמות ו/או עדכונים ו/או תכניות נוספות  .ח

  ממשקים וטיפול בממשקים  .ט

  דו"ח בקרת איכות  .י

  צורךנושאים נוספים לפי ה  .יא

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

 דו"ח / סטטוס הביצוע ותאור תכולת הביצוע עד כה, כולל צילומים מהאתר   .א
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 פעילות מתוכננת לחודש הקרוב  .ב

 נושאים קריטיים והגדרת סיכונים  .ג

 CONTRACT DELIVERABLESדו"ח על מסירת  תוצרים לפי דרישות החוזה למסירת תוצרים   .ד

REQUIREMENTS LIST  )◌ׁCDRL( 

 דו"ח בטיחות וגיהות חדשי  .ה

 דו"ח חדשי בנושאי איכות סביבה   .ו

  דו"ח סטטוס לוח זמנים  ומשאבים  .ז

  דו"ח ממשקים וטיפול בממשקים/ קהילה/תושבים  .ח

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

  ותזרים המזומנים הפרויקטליסטטוס החשבונות, התשלומים   .י

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

 הפרויקט (ביצוע בפועל מול ביצוע בתכנית העבודה הבסיסית) ואחוזי ניצול כספי באבני הדרך השונים

 אחוזי ביצוע בפרקי כתב הכמויות  .יב

 דה ואושרו)דו"ח חריגים  (במי  .יג

 חריגים משמעותיים בתהליך (תביעות קבלן/ התייחסות המזמין)  .יד

  נושאים חוזיים/ניהוליים  .טו

דיווח על פעולות הבקרה העצמית של הקבלן (בדיקות, אי התאמות שנסגרו, אי התאמות פתוחות, תכנית   .טז

  מתקנת)

קות חמרים ועבודה, דיווח על פעילות הבטחת האיכות של המזמין (מדידות בקרה, הבטחת איכות על בדי  .יז

 בקרות שונות)

  סיכומי ישיבות ותכתובות יוצאות ונכנסות לתקופת הדו"ח  .יח

טבלת מעקב לנושאי תכתובת וקבלת/העברת חומרים עיקריים,  כגון קבלה ושליחה של מסמכים   .יט

 משמעותיים, תכתובת משמעותית, תכניות, חשבונות וכו'.

 יומני עבודה  .כ

 תכניות/ אי התאמות בתכנון . 7

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

 שמצא בתכניות המכרז (מדידות, תכנון, אחרים)

  רשימת תכניות הביצוע . 8

הקבלן ינהל רשימה של תכניות מאושרות לביצוע (שם ומס' תכנית, תאריך קבלה, מס' עדכון,   .א

 עיקרי העדכון)

  טלות (שם ומס' תכנית, תאריך קבלה, מס' עדכון)הקבלן ינהל רשימה של תכניות מבו  .ב

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

  תאריך העדכון

 הקבלן ישמור באתר תיקי תכניות הכוללים רשימת התכניות המבוטלות  .ד

 תכנית סיכונים לגשר ולמנהרה  .ה

 תכנית בטיחות לביצוע המנהרה  .ו

  בקרה לכרייהתכנית   .ז

  ) :CAD MANAGEMENTניהול תצורת שרטוטים ( . 9
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הקבלן יפרט את הנחיות הכנת השרטוטים של מדידות ותכניות לאחר ביצוע שיגיש לקבלן ויפרט את 

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

  ולפי הנחיות  ונהלי המזמין

 

  קב התקדמות העבודהניהול ומע .10

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

), המתארת את השיטות, התהליכים PROGRESS MANAGEMENT PLANהפרויקט" (

 והמשאבים הדרושים, לצורך מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקט

  לוחות זמנים .11

 הבמסמך ז 00.11האמור בסעיף לפי 

  ניהול ממשקים .12

הקבלן יכין "תכנית ניהול ממשקים" ובה יפרט את כל הממשקים המזוהים ואת כל הפעולות הנדרשות 

עם, בין, אל.., מ.. הממשקים השונים ויכלול את כל הפעילות הנדרשת בין הממשקים השונים ועם 

תכנית עבודה גורמים שונים המשפיעים על הפרויקט. הקבלן יפרט את כל הפעילויות הנדרשות ב

.  בתכולת  WBS  )(WORK BREAKDOWN STRUCTUREמפורטת לפי  מרכיבי העבודה 

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

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

  ם, תכתובת, תכניות, חשבונות וכו'. טבלת מעקב אחר קבלה ושליחה של מסמכי .13

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

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

  התגובה.

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

  מטעם המזמין. ניהול הפרויקטעל כך בכתב ל

  תכנית ניהול איכות של הקבלן   .14

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   28קבלן יגיש תוך ה

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 

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

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

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

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

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

 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 

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

לבקרת איכות למניעת שימוש בחומרים לקויים,  ותמסד שיטות ובקרת איכות לזיהוי מוקדם למניעת 
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סטיות או תקלות בביצוע. התכנית תכלול פעילות מעקב ובדיקה לזיהוי תקלות בציוד  וכו', כדי למנוע 

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

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

  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  סטנדרטים לניהול

  זהומטרות מדידים לבקרת האיכות  כדי לוודא התאמה ועמידה בכל דרישות החו

 CONTRACT DELIVERABLESרשימת זיהוי ומעקב אחר דרישות החוזה למסירת תוצרים  .15

REQUIREMENTS LIST  )CDRL  הקבלן יכין פורמט דיווח ל  : ( -  CDRL  לאישור המזמין ,

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

ת, חשבונות, הודעה על גמר של אבני דרך ממרכיבי הביצוע, מדידות, תכניות למזמין (מסמכים, דוחו

לאחר ביצוע, תוצאות של בדיקות איכות, וכו' )..על פי המפורט בכל מסמכי החוזה , כשבכל שורה עם 

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

  כו'.ההתקדמות, הערות ו

  מבנה ארגוני של ניהול האיכות .16

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

  ולזיהוי, מעקב ובקרה אחר טיפול בבעיות איכות.

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

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

  הפעולות המתקנות לטיפול באי ההתאמות עד לסגירת אי ההתאמות. 

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

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

  בנדון ע"י הנהלת החברה הקבלנית.

טיפול ואחסון: הקבלן באמצעות צוות ניהול האיכות יכין ויישם  נהלים  של הליכי בקרת והבטחת  .17

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

  ולמנוע נזקים, אובדן, שחיקה או החלפה של המוצרים.

תיעוד הבטחת איכות: הקבלן ינהל  מערכת תיעוד לתוצאות הביקורות, הבדיקות, המבחנים, הליכי  .18

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

יעוד  יישמר באופן זמין ונגיש על ידי הקבלן, על מנת ההשלכה שלהם) ודרישות איכות אחרות. הת

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

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

 תאימות. - תיקון חוסר

מכי הבנייה המלאים, כולל גירסה דיגיטלית, יהיו זמינים בכל עת לנוחות שימושו מסמכי הבנייה: מס .19

 במשרדו של הקבלן באתר.  ניהול הפרויקטשל 

חומרים מסוכנים ו/או נוזלים, אדמות  מזוהמים : הקבלן באמצעות יועץ איכות סביבה מטעמו ישלב   .20

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

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

צוות בקרת  האיכות בניהול יועץ איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של  והתקנות הרלוונטים.
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זלים מזוהמים ופעולות הדרושות לצורך כל עבודות ההתקנה מבחינת חומרים מסוכנים ואדמות ו/או נו

  סילוקם של אלו, טיפול בהם והשלכתם כראוי. 

): הקבלן באמצעות יועץ סיכונים  מטעמו RMP :Risk Management Planתכנית ניהול סיכונים ( .21

, שתתאר את השיטה וההליכים אשר ישמשו את הקבלן לאורך כל שלבי העבודה  RMPיטפל בהכנת  

ווג, כימות, ניטור, בקרה והקלה של סיכונים פוטנציאלים משמעותיים העולים בעת לצורך זיהוי, סי

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

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

  ניהול בטיחות וגיהות .22

היה אחראי לניהול ענייני הבטיחות והגיהות במלואם עבור האתר כולו וכן, יהיה גם הקבלן י  .א

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

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

 המקומיות. 

ג מטרה זו, הקבלן יעסיק יועצים מיוחדים ומורשים לנושאי בטיחות וגיהות בעבודות על מנת להשי  .ב

 .תשתית תחבורתית ולעבודות בנייה

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

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

 בדרישות של כל החוקים והתקנות. 

-Construction Health and Safety Management  Plan( - תכנית ניהול בטיחות וגיהות בבנייה  .23

CHSMP ( -  הקבלן באמצעות יועצי הבטיחות והגיהות  מטעמו יהיה אחראי לתיאום כל מנהלי

תכלול לכל  CHSMP- . ההפרויקטניהול הבטיחות האחרים של הקבלנים האחרים, וידווח ישירות ל

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

והליכי בטיחות וגיהות המיועדים להפחית את הסיכונים, הליכי התקשרות הנוגעים לנושאי הבטיחות 

  והגיהות. 

  ארגון והשמה 23.1

 ונה בידי קציני הבטיחות. תספק תיאור של האחריות הנת 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- ה לבצע בדיקות של יישום

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

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

 דרישתו. 

 אכיפת הבטיחות 23.2

וסמכים ומנוסים במשרה הקבלן יעסיק קציני בטיחות ועוזרי בטיחות מ 23.2.1

מלאה, אשר מספרם יהיה מספיק לביצוע תפקידם וסמכותם תהיה מספקת 

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

אדם באתר האחראי לפעולות הננקטות במסגרת הניהול מחד והבטיחות 

 והגיהות מאידך. 
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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

ם למשך כל יימנו נציג בטיחות אשר יהיה זמין בכל איזורי הבניה הרלוונטי

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

- ם לדרישות לעמוד בדרישות הלוודא כי אנשי הצוות של כל הספקים מודעי

CHSMP  .ובתקנות החוקיות וכי הדבר מוזכר להם באופן קבוע ותדיר 

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

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

 בדו"ח ההתקדמות החודשי. ביניים אלו יוגש 

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  24לית, עם תחילת האירוע, אולם תמיד יסופקו גם בכתב בתוך מילו

 האירוע, כאשר ההודעה הכתובה תכלול פרטים רבים ככל האפשר. 

ביקורות פנימיות: מנהל הבטיחות יבצע ביקורות פנימיות על מנת להבטיח סקירה  23.5

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

 עותק של לו"ז הביקורות הפנימיות.  ניהול הפרויקטל

שיפורים רציפים: הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שיפור קבוע  23.6

 . CHSMP- של ה

  ניהול סביבתי 24

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

 וע העבודות. ההשלכות הסביבתיות במהלך ביצ

 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

 רגון והשמה, הליכי דיווח ותנאי ניהול סביבתי; הליכי הניהול, א

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

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

. המינוי של הפרויקטניהול לאישורו של  EMP- המופקדות במסגרת התפקיד יסופקו יחד עם ה

 . ניהול הפרויקטיהיה נתון לאישורו של  EO- ה

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

 . EMP- יבססו, יטמיעו וישמרו על תנאי ה

 ארגון והשמה 24.5

 . EO- תספק תיאור של מחוייבויות ה EMP- ה 24.5.1

לצורך פיקוח וניטור העמידה המוצע יהיה מוסמך ומנוסה בהתאם  EO- ה 24.5.2

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

בהתאם לתכנית הנפרסת אשר תוגש,  EMP- לביצוע ביקורות של יישום ה

 לצורך אישורו.  ניהול הפרויקטמעת לעת, ל
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 הליכי דיווח והתקשרות 24.6

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

. דו"חות הביניים EMP- על ה ניהול הפרויקטימים לאחר קבלת אישור מטעם  28בתוך 

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

ידי בכל אירוע; באופן מי ניהול הפרויקטהמתוכננות ועל הודעות אודות אירועים (יש ליידע את 

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

  דרישות החומרים ועבודת הייצור 25

החומרים והציוד המשמשים בפרויקט יתוכננו, ייוצרו, יותקנו וייבדקו בהתאם  25.1

 לתקנים הרלוונטים בתחום ובהתאם לנוהגים המצויינים במפרט הטכני הספציפי. 

את המסמכים המלווים את התכנון, החומרים, הציוד, ההתקנה הקבלן יגיש  25.2

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

 הישימים המצויינים. 

כל החומרים הדומים אחד לשני יהיו מייצורו של יצרן אחד עד למידה המירבית  25.3

 חד יעמדו בדרישות היישומים הייעודיים. האפשרית. חומרים המגיעים מיותר מקבלן א

תחזוקה תוך שימוש - תיקון וברי- כל החומרים המשמשים את הקבלן יהיו זמינים, ברי 25.4

 בציוד ובהליכים הזמינים על פי רוב בעבודות תשתית. 

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

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

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

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

העבודות יישלחו  כל הציוד והחומרים המיועדים לשימוש במהלך היצור וההתקנה של 25.6

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

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

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

כל הציוד יאוחסן כאשר כל הכניסות, הכיסויים ואיטומים אחרים כלשהם הינם  25.7

 סגורים על מנת למנוע הצטברות של לכלוך, לחות ומזיקים. 

כל החומרים המתכלים יסומנו באופן ברור וכזה המציין את תאריך התפוגה שלהם,  25.8

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

 מיוחדות יטופלו או יאוחסנו בהתאם לדרישות היצרן. 

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

 ההוראות בנוגע אליהם, לצורך מניעת שימוש שגוי. 

חומרים או ציוד שנידחו לשימוש יסומנו באופן ברור ככאלה ויאוחסנו באזור המיועד  25.10

 ה זו באופן מיוחד. למטר

מחיקה המכילה את פרטי המידע - כל פריט יזוהה על פי תווית מקובעת היטב ובלתי 25.11

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

כל תווית, במידת האפשר, תמוקם באופן כזה שניתן לקרוא אותה ישירות עם פתיחת  25.12

 לוח גישה כלשהו. 
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חיצוניים של הציוד יהיו ללא פריטי הידוק כלשהם. הגישה לפריטי פני השטח ה 25.13

 ההידוק הפנימיים תיעשה דרך לוחות גישה הניתנים לנעילה. 

כיסויי מגן יסופקו לכל המרכיבים והמודולים במידה וקיימת סכנת הלם חשמלי,  25.14

ות אזהרה פציעה בשל קצוות חדים, טמפרטורות גבוהות וסכנות נוספות. הכיסויים יכילו תווי

 קבועות מתאימות המתארות את הסיכון המדובר. 

תקינת מוצרים: הציוד והחומרים המסופקים במסגרת החוזה יהיו מייצורם של  25.15

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

 ציוד או חומרים מעין אלו. 

ם יהיו מאיכות ראשונה במעלה. כל עבודות איכות: כל החומרים והציוד המסופקי 25.16

הייצור יעמדו בדרישות העבודה והייצור, הבנייה וההרכבה הטובות ביותר. כל המרכיבים 

 שהינם בעלי פונקציה/ פונקציות דומות יהיו זהים מכל בחינה. 

עשן וחומרים דליקים: הקבלן יעמוד בדרישות כל התקנים הקיימים הנוגעים למידת  25.17

 החומרים ופליטת עשן. הדליקות של 

  ניהול אישורים, בדיקות וקבלה 26

כללי: הקבלן יקפיד שהעבודות יעמדו במסגרת תכנית אישור ובדיקה מקיפה על מנת  26.1

לודא תאימות ועמידה בדרישות התכנון המאושר וקריטריון הביצועים הספציפי, וכן על מנת 

 והבטיחות הדרושים.  התחזוקה- לודא עמידה בדרישות משתני האמינות, הזמינות, כושר

: הקבלן יכין תכנית אישור, Verification, Test and Acceptance  (VTA)תכנית 26.2

יום  84בתוך  ניהול הפרויקט) מקיפה, אשר תועמד לאישורו של VTAבדיקה וקבלה (תכנית 

תתאר את השיטות וההליכים אשר ישמשו  VTA- לאחר תאריך תחילת העבודה. תכנית ה

ודות והחומרים בדרישות המפרט הטכני הספציפי ו/או בכל התקנים לוידוא עמידת העב

 הרלוונטים האחרים הקובעים בתחום. 

, וכן יטיל VTA- שלו, במסגרת תכנית ה VTA- : הקבלן יקבע את ארגון הVTAארגון  26.3

אחריות מתאימה לאנשי הצוות של הארגון ויוודא כי אנשי צוות מוסמכים מתאימים הינם 

תכנוני הבדיקות, תזמונן, ביצוען, ניתוחן, סקירת הנתונים ודיווח פועלו של זמינים לביצוע כל 

 הארגון. 

הליכי בדיקה: הקבלן יפתח את הליכי הבדיקה/ בחינה החיוניים לאתר עבור כל אחת  26.4

 . VTA- מהפעילויות המתוארות בתכנית ה

ל בכ ניהול הפרויקטהודעות בדיקת האתר, תדרוכים בנושא והגשות: יש ליידע את  26.5

) יום לפני כל בדיקה ו/או הדגמה 14עשר (- הנוגע לזמנים ולמיקום של הבדיקות לפחות ארבעה

 הזכות להיות עד לכל בדיקה או הדגמה.  ניהול הפרויקטוכן תינתן ל

: הקבלן יספק דו"חות רשמיים המתארים את התוצאות של כל פעולות VTAדו"חות  26.6

הסעיפים הבאים הינם - ות הרשומים בתתיוידוא העמידה בדרישות התכן והביצועים. הדו"ח

מייצגים בלבד, ודיווחים ברמות פירוט שונות עשויים להיות מתאימים יותר לבדיקות ברמות 

 . ניהול הפרויקטמורכבות שונות, כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 בדיקות באתר ומחוץ לאתר: 27

דיקות מאפיינות לאישורו של אישור ובדיקות סוג המוצר: הקבלן יציג רשימה של ב 27.1

 . כל הבדיקות ייערכו בהתאם למפרט התכן ולפי התקנים והתקנות הנדרשים. ניהול הפרויקט
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משנה: הקבלן יגיש תעודת עמידה בדרישות עבור כל - בדיקות חומרים, ציוד ומרכבי 27.2

דת הרסניות ובדיקות הרסניות במי- החומרים והציוד,. הקבלן יבצע בדיקות באתר, בדיקות לא

הצורך, זאת כחלק מתכנית בקרת האיכות, על מנת להבטיח כי התכנון, היצור ואיכות העבודה 

 .ניהול הפרויקטעומדים בדרישות לצורך אישורו של 

ימים לפחות לפני  28בהתראה של  ניהול הפרויקטבדיקות קבלת מפעל: הקבלן יודיע ל 27.3

ין אלו, יתאר הקבלן את תחילת ביצועם של מבחני קבלה במפעלים כלשהם. בהודעות מע

  . VTA- המבחן/ מבחנים אשר יבוצעו תוך התייחסות לתכנית ה

  בדיקות באתר עצמו: 27.4

 ניהול הפרויקטבדיקות ביניים ובדיקות סופיות: לכל אורך תהליך העבודה,  27.4.1

יהיה רשאי, לבצע בדיקות ביניים של העבודות במקומות ייצורם ו/או 

כן "רשימת תיקון" של כל הפריטים התקנתם. לאחר אותן בדיקות ביניים, תו

שדורשים השלמה או תיקון. הקבלן  יהיה אחראי לאספקת מענה לנושאים 

 הרשומים ברשימת התיקון. 

כאשר כל חלק  ניהול הפרויקטבדיקות טרם השלמה: הקבלן יודיע ל 27.4.2

מהעבודה יהיה מוכן לעבור בדיקות טרם השלמה. ההודעה תאשר באופן 

כל בדיקות הביניים, בדיקות הטמעת התכנית  רשמי כי הקבלן השלים את

 ותיקן את כל הכשלים, הפגמים והתקלות שנמצאו במהלכן. 

בקרת אי התאמות לפני אישור השלמת שלב ביצוע לקראת אישור השלמת  27.4.3

שלב ביצוע (להלן "מסירה") יופק ע"י צוות בקרת האיכות דוח אי ההתאמות 

  פחות את המידע הבא:מתוך מערכת המידע הממוחשבת. הדוח יכלול ל

  מספר אי ההתאמות הפתוחות הקיימות במערכת הקשורות למסירת האלמנט.  .א

 באחריות מי בארגון הקבלן, מתי ובאיזה אופן תיסגר אי ההתאמה.  .ב

  מהי מהות אי התאמה.  .ג

 אילו עבודות עלולות להתעכב, ואו להינזק מאי ההתאמה הפתוחה.  .ד

  טיפול בליקוי.מהן ההשלכות הבטיחותיות עד להשלמת התיקון/ה  .ה

שטח או אלמנט אחר בו התגלו אי התאמות לא יאושר להשלמת שלב ביצוע  27.4.4

לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו את אישור צוות בקרת 

 איכות. 

  

בדיקות מסירה סופיות לאחר השלמת תיקון הליקויים שזוהו בתהליך לפני אישור  27.5

ן בשטח/ במקום הרכש/ הייצור של החומרים את כל התיעוד שלב ביצוע: הקבלן יציג לקבל

את כל התיעוד  ניהול הפרויקטהנדרש להוכחת תיקון הליקויים וסגירת אי ההתאמות ויגיש ל

 המוכיח זאת.  

 מסירת העבודה למזמין 28

כי לדידו, העבודות מוכנות למסירה לגורמים  ניהול הפרויקטהקבלן יודיע ל 28.1

 . JTMT- הרלוונטיים ול

י מקדים לעניין הודעה זו הינו  הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני, כדי תנא 28.2

לוודא שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה, כולל ראיות לעמידה בדרישות 
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כל התקנים, התקנות והחוקים הישראלים הרלוונטיים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות של 

  המפרט הטכני הספציפי. 

 סירה תיק מ 28.3

עם סיום העבודה/ המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת הפרויקט, להבטחת האיכות ולקבלן 

המקבל את השטח לביצוע השלב הבא (אם קיים כזה), תיק/תיקים הכוללים את מסמכי האיכות 

  באופן הבא:

טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת (מנהל בקרת  28.3.1

  האיכות) הרלוונטי.

כולל טבלאות ריכוז של  –בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו  תעודות 28.3.2

 התעודות חתומות ע"י המבא"ת.

 מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך. 28.3.3

 אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט. 28.3.4

אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר, מוצרים שו"ע,  28.3.5

 מיקום כלונס וכיו"ב. 

 ) לפי נוהל הכנת תכניות עדות. AS MADEיות עדות (תכנ 28.3.6

 טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל, פלדה וכו'.  28.3.7

טבלאות וריכוזי אספקת ציוד, חומרים ואלמנטים, כגון: ציודי חשמל,  28.3.8

 תאורה וכו'.

לפי מקצועות, כגון: פלדה, אדריכלות,  ShopDrawingsרשימת תוכניות  28.3.9

 מסגרות  וכו'.

 רת מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם.הצה 28.3.10

פרוגראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומנהל האיכות  מטעם  28.3.11

 הקבלן.

לאשר  את תיק המסירה שהגיש הקבלן.  ניהול הפרויקטכחלק מנוהל המסירה על  28.4

בכתב לקבלן על  ניהול הפרויקטבמידה וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע 

 ויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקןהליק

ימים מקבלת תיק המסירה  28יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך  ניהול הפרויקט 28.5

 המתוקן והמושלם.

במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא  המזמין לקבלן תעודת  28.6

בים לעבור השלמות גמר / אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר חיי

  נוספות. 

במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או חלקי  28.7

אשר הקבלן חייב לתקן, על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן 

  .ניהול הפרויקטשנקבעו על ידי 

ונים כי תוקנו כל והגורמים הש ניהול הפרויקטהעבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור  28.8

הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים השונים והוצאת תעודת גמר 

 סופית ע"י המזמין. 

 תקופת האחריות לתקלות 29
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 תקופת האחריות לתקלות תתחיל עם מתן תעודת  אישור המסירה.  29.1

ופת כל הדרישות של תכנית הבטחת השלמות הנוגעות לבדיקות ימשיכו גם לאורך תק 29.2

 האחריות לתקלות. 

במועדים הקצובים בחוזה דו"חות  ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לסקירתו והערכתו של  29.3

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 

 ירה על הבטיחות הדרושות.לשמ

יזמן את הגורמים הרלוונטיים ויבצע סיורי בדק וסיורי תיקוני ליקויי  ניהול הפרויקט 29.4

  בדק במועדים  על פי החוזה.. 

 תקופת האחריות לתיקון ליקויים תמשיך כפי שנקבע על פי תנאי החוזה.  29.5

  תיקון תקלות וסיום החוזה 30

מחדש לצורך וידוא תיקונם - תו לבדיקותאת הצע ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לאישור  30.1

 של הפגמים אשר צויינו עם הגשת תעודת הגמר. 

מחדש לצורך וידוא תיקונם - את הצעתו לבדיקות ניהול הפרויקטהקבלן יגיש לאישור  30.2

 של כל הפגמים אשר עלו במהלך תקופת האחריות לתקלות. 

קדם לסיום - שתהתיקון של הפגמים בסופה של תקופת האחריות לתקלות מהווה דרי 30.3

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

  

כללי אם לא נאמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו,  - בקרת איכות (ב"א)  . 1

ן בקרת איכות). מערכת במימונו  ועל חשבונו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת איכות עצמית (להל

בקרת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבצע את ניהול האיכות בפרויקט. במסגרת 

זו, מערכת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, 

ט, באמצעות מערכת בקרת איכות הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים לפרויקט. ניהול האיכות בפרויק

עצמית, מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, 

שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את האיכות 

פעלת מערכת בקרת האיכות הינה המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. ה

 האיכות כול דרישות ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות תנאי הכרחי ויסודי בהסכם. כבסיס

המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם.  הטכני המפורטות בתוכניות, במפרט

של הפרויקט ובאופן  הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל את

 העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא הבדיקות, התיעוד ביצוע 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) . 2

וצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מקצועית נפרדת, תב

אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט. תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, 

התחלת בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות,  על מנת לוודא את תקינות תפקודה. עם מתן צו 

 העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות בפרויקט.

תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע  . 3

  כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה הנכללים בהסכם:

  תחום עבודות עפר וסלילה  .א

  תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת  .ב

  תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב  .ג

 סביבתי  ושיקום נוף עיצוב  גינון עבודות תחום  .ד

 כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעיל.  .ה

 ידי הקבלן.-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות  למזמין  .ו

  הגורמים המבצעים . 4

האיכות בפרויקט תנוהל, תופעל ותבוצע באמצעות חברה בקרת , מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז

, חיצונית עצמאית, שאינה קשורה ארגונית לקבלן, המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה

בנים, עמה יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה בפרויקט. החברה תהיה בעלת ניסיון מצטבר נהור וממ , גישור

והקף כספי דומה לעבודות  בקרת איכות בפרויקטים בעלי אופי חות,  בביצועשנים, לכול הפ 7מוכח  של 

  .הכלולות בפרויקט

  מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק בביצוע של הפרויקט.
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הלאומית  בדיקות המעבדה במסגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י  "מעבדה מוסמכת" על ידי הרשות

להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה. ביחד עם הגשת 

תכנית בקרת האיכות, יציג הקבלן את ההסכם שעל פיו התקשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות 

ם הזמנים המרביים הדרושות על פי תכנית בקרת האיכות. בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינו  בין היתר ג

  לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודות.

  צוות בקרת האיכות ומבנה אירגוני . 5

 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות

  צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:

ות. מנהל בקרת האיכות  בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת האיכ - מנהל בקרת איכות (מב"א)  .א

שנים לפחות בתחום עבודות  נשוא ההסכם  7יהיה מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

  שנים לפחות בתחום בקרת האיכות. 3ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

שונים יעמדו בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי העבודה ה - ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת)  .ב

, בהתאם לתחום רת האיכות התחומי יהיה מהנדס רשוםממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בק

שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם,  עליהן  5הבקרה המתאים, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

 .  כאמור בתנאי הסף כותשנים לפחות בתחום בקרת האי 2הוא ממונה, ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

בכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתחומי הבקרה השונים, בקרי איכות נוספים,  –בקרי איכות   .ג

שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות. בקרי האיכות יהיו 

שנים לפחות בתחום העבודות נשוא ההסכם,   3מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

 בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.  

אשר יעבוד בכפוף למנהל בקרת , ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות - מודד ראשי  .ד

ה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד ז האיכות.

 שנים לכל הפחות.  5בעבודות דומות לנשוא הפרויקט של 

בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה, שכמותם תיגזר מדרישות  - מודדים  .ה

 2מקצועי של  מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. צוותי המדידה יכללו מודדים בעלי ניסיון

 שנים לכול הפחות בעבודות דומות לנשוא ההסכם.

מעבדה" אשר יעבוד בכפוף למנהל בקרת  יכלול "מנהל האיכות בקרת מערכת של הצוות - מנהל מעבדה  .ו

האיכות. מנהל המעבדה, יהיה עובד של המעבדה עמה התקשר הקבלן לצורך ביצוע בדיקות בפרויקט. מנהל 

ת מעבדת הבדיקות שתופעל באתר ומחוץ לאתר, בנושאים הקשורים המעבדה יהיה ממונה על עבוד

שנים לכל הפחות, בביצוע בדיקות המעבדה  5לפרויקט. מנהל המעבדה יהיה בעל ניסיון מקצועי מוכח של 

  שנים לכול הפחות בניהול צוות מעבדה. 3הנדרשות בפרויקט ושל 

שר יהיו עובדים של המעבדה עמה התקשר בכפוף למנהל המעבדה יעבדו בודקי מעבדה, א - בודקי מעבדה  .ז

הקבלן לביצוע הבדיקות בפרויקט. הבודקים יהיו בעלי הסמכה מטעם המעבדה לביצוע הבדיקות אותן הם 

 מבצעים ובעלי ניסיון מקצועי של שנה אחת לכול הפחות בביצוע בדיקות אלה.

האירגוני והכפיפויות במערכת, גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה   .ח

 של הכולל יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת  פרויקט ויוגש לאישור המזמין. ההיקף

בקרת האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור  בצוות הנדסיים/האנוש המקצועיים משאבי

 .ניהול הפרויקטמנהל הבטחת האיכות ו

  .ניהול הפרויקטעובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כפי שיאשר מספרם המזערי  של   .ט
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יוגדל צוות  ניהול הפרויקטבנוסף לאמור לעיל, במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או   .י

הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל 

  שלב ושלב.

ניהול האיכות (לרבות שינויים במהלך הפרויקט) טעון אישור מנהל הבטחת האיכות וכל עובד בצוות בקרת   .יא

. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף כמתואר לעיל, לפי הפרויקט

  שיקול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כזו, ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.

 הקבלן במקביל של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפופה תהיה האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת  .יב

  .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף

הקבלן והן למנהל האיכות  של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מנהל  .יג

  הראשי של הקבלן.

  מטלות מערכת בקרת האיכות . 6

ווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי האיכות הנדרשת. מערכת בקרת האיכות מה

 המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.

  הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. 

  ת בתקופת הבדק. הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבו

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות הנדרשות על פי מסמכי 

  ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזערית תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. 

  ת:מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאו

הקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות על מנת לוודא   .א

שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, 

ניהול יכות והיצרנים והספקים הקשורים לפרויקט. תכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל הבטחת הא

  , אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים בנושאים והסעיפים השונים.הפרויקט

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם   .ב

 עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות.

ים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקוי  .ג

 המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הפיקוח והבדיקות המעבדתיות,   .ד

 ת שהושגו.בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכו

 מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:  .ה

  הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה  .ו

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם.  .ז

 בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות  .ח

מרים אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט ובקרת החו  .ט

 והמוצרים הנ"ל.

 אישור קבלני משנה.  .י

 עבודה. - אישור ציוד ייעודי וצוותי  .יא

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם  .יב
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בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות והבטחת הסידורים המוקדמים   .יג

 לביצוע העבודה הנ"ל.

 קטעי מבחן.תכנון, ליווי ובקרת ביצוע   .יד

בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיקוח, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות   .טו

 אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר  .טז

 בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן.  .יז

 ניהול ישיבות איכות שבועיות.  .יח

 קרת איכות יומי.ניהול יומן ב  .יט

 תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים.  .כ

 דיווח למזמין העבודה.  .כא

 תכנית בקרת האיכות . 7

ניהול החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל הבטחת האיכות ו

  ועד מתן צו התחלת העבודה. תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממ הפרויקט

תכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט תוך פירוט 

הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות 

שא בקרת האיכות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נו

  בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

  תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן לרבות כפיפויות וקשרי הגומלין   .א

  ויקט.בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, הבטחת האיכות וניהול הפר

והכשרתם, תחומי אחריותם  עובדים, מיומנותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט  .ב

 וסמכויותיהם.

 מעבדה של מנהל והסמכה הכשרה פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל שיופעלו המעבדה/ות נתוני פרוט  .ג

 .האחרים והבודקים

  פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט.  .ד

ואישורי   שלהם האיכות אנשי וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל קבלני המשנה, יצרנים תרשימו  .ה

והכשרתם (פרק זה יושלם במהלך הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן משנה /ספק/יצרן בעבודה  עיסוקם

 .לפני שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות) בפרויקט

באתר והן בדיקות המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר פרוט תכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות   .ו

 ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

תכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים הכלולים בפרויקט. לכול סוג עבודה   .ז

יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים, כולל תרשימי 

 יכים, מעקב וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י הצורך.תהל

פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות התוכניות, המוצרים והעבודות   .ח

 לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים.
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יעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי העבודה ותוצאות פירוט שיטת עיבוד הנתונים והת  .ט

פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגו. כמוכן 

 תתואר תוכנות   המחשב בהן יעשה שימוש.

  נוהל לביצוע מדידות בקרה.  .י

הפרויקט האחרים לרבות פירוט הדו"חות התקופתיים נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי   .יא

 ותכולתם.

 דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט.  .יב

  דוחות בקרת איכות . 8

הקבלן נדרש לצרף את   הדוחות הנדרשים להגשה יחד עם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי

  סופי.דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון ה

  רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע הנדרש. 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   .א

  ות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, לרבות הסגורות והפתוחות).ההתאמ

 טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון.  .ב

טבלת ריכוז ניכויים ("קנסות") מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות השונות, בהתבסס על   .ג

 .הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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 אור מערך הבטחת איכות ובקרת איכות שמנהלת חברת מוריה בפרויקט זהיחלק ב' ת 2נספח 

  

  )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 QAערכת הבטחת איכות (האיכות, מופעלת בפרויקט זה  מ

  ) , המופעלת מטעם הקבלנים המבצעים.QCעצמית (

הפעלת מערכות הבטחת האיכות ובקרת האיכות בפרויקטים, מבוססת על התפיסה לפיה ביצוע והקמה של 

מכי ההסכם, דורש מערך פרויקט הנדסי ברמת איכות גבוהה, כשכול המרכיבים שלו עונים לדרישות מס

והליך סדור ומובנה לניהול האיכות בפרויקט, המלווה את כול שלבי העבודה, החל משלב טרום מכרז 

והכנת מסמכי התכנון וההסכם, דרך שלבי טרום ביצוע של לימוד תכניות, אישור החומרים, ספקים, קבלני 

ך ההקמה והביצוע ועד לאישור משנה ונוהלי עבודה בבקרה מקדימה, ובהמשך בבקרה השוטפת במהל

  הסופי והקבלה של התוצרים המוגמרים ע״י המזמין.

) 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 

) מטעם חברת מוריה , שתפקידה המרכזי הינו: ללוות ולבקר באופן שוטף את מערכת 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 

מיוחד, במפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם וכן ב״מדריך הבטחת האיכות״ הטכני ה

״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 . 2

דו. הבטחת האיכות תבוצע באמצעות מערכת ארגונית הבטחת האיכות הינה באחריות המזמין ותופעל על י

  מקצועית נפרדת, 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

  

  תחומי הפעילות של מערך הבטחת האיכות . 3

מערכת הבטחת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה 

  הנכללים בפרויקט.

 .תחום עבודות עפר וסלילה  

 .תחום עבודות גישור, מבנים ובטון  

 .תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת  

 .תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב  
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  ושיקום סביבתי.תחום עבודות גינון , עיצוב נוף  

 .כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעיל 

  

 הגורמים המבצעים . 4

  הבטחת האיכות תכלול את הגורמים ובעלי התפקידים הבאים:

  בראש מערכת הבטחת האיכות יעמוד מנהל הבטחת האיכות. מנהל הבטחת האיכות יהיה מהנדס

עי מוכח בתחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועי אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון מקצו

  מוכח בתחום הבטחת איכות ו/או בקרת האיכות.

  ,בכפוף למנהל הבטחת האיכות, יעבדו עפ״י הצורך, בתחומי ההבטחה השונים, בקרי איכות נוספים

י האיכות שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי מטלות מערכת הבטחת האיכות. בקר

הנ״ל יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח בתחום העבודות נשוא ההסכם, 

  בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים בתחום הבטחת איכות ו/או בקרת האיכות.

  הרשות  בדיקות האימות של מערכת הבטחת האיכות, יבוצעו ע״י ״מעבדה מוסמכת״ על ידי - 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  - חברת מדידות

  , ואשר תועמד לרשות מערך הבטחת האיכות.חיצונית, עמה תתקשר חברת מוריה 

  בראש צוות המדידות של הבטחת האיכות, יעמוד מודד ראשי , אשר יעבוד בכפוף למנהל הבטחת

האיכות. המודד יהיה אחראי על בקרת אימות של מדידות המבוצעות ע״י מערכת בקרת האיכות. 

 דומות לנשוא הפרויקט.המודד זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות 

  

 מטלות מערכת . 5

לוודא כי מערכת  ), כמתואר לעיל, הינו הבטחתQAכאמור, המטלה המרכזית של מערך הבטחת האיכות (

), מטעם הקבלן המבצע, במסגרת החוזה, פועלת האיכות באופן שוטף ותקין במהלך QCבקרת האיכות (

בקרה, פיקוח, ניטור, בדיקה, מדיה תיעוד  הפרויקט. מטלה זן מבוצעת בין היתר באמצעות פעילויות

ואישור עבודותיהם ותוצריהם של הקבלן הראשי וכן קבלני המשנה, הספקים, היצרנים והגורמים האחרים 

מטעמו, הקשורים לפרויקט, במטרה להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם, שבין חברת מוריה  לקבלן 

  המבצע.

כות והבטחת האיכות בפרויקט, יבחנו ויטופלו ע״י מערכת הבטחת הנושאים השונים הקשורים לניהול האי

האיכות באמצעות סיורי ביקורת יזומים מתוכננים ואקראיים, השתתפות בישיבות איכות וישיבות אחרות 

במסגרת הפרויקט, מבדקים, השתתפות בקטעי מבחן, ביצוע בדיקות ומדידות אימות וניתוח תוצאותיהן, 

  השוטפים מבקרי האיכות, ריכוז התוצאות והתייחסות אליהן. קבלה ובדיקת הדיווחים

  מערכת הבטחת האיכות תקיים קשר רציף עם הנהלת הפרויקט ובמקרים של כשל תמליץ על דרכי הטיפול.

בנוסף, מערכת ניהול הבטחת האיכות תפיק דו״חות פעילות, תפיק דו״חות תקופתיים מרכזים, להנהלת 

ת שיכללו בין היתר: תיאור פעילות, סטטוס ורמת האיכות בפרויקט, ריכוזים הפרויקט, בנושא ניהול האיכו

סטטיסטיים של תוצאות בדיקות, ניתוח התוצאות והממצאים, ריכוז ״אי התאמות״ וסטטוס טיפול 

  והמלצות לשיפור בתחום ניהול האיכות.
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  בין המטלות והפעילויות של מערכת הבטחת האיכות כלול בין היתר:
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במסגרת זו תציע הבטחת - ב והטמעת בקרת האיכות והבטחת האיכות בפרויקט סיוע בשילו  .א

האיכות גם שיפורים ושינויים המתאימים לבקרת האיכות בכול חוזה ספציפי לרבות כמות 

  כוח האדם לתחומים השונים, מבנה הארגוני או דרישות ייחודיות לכול חוזה.

  ן היתר:סיוע בשילוב והטמעת בקרת איכות בפרויקט יכלול בי  .ב

בחינת צוות בקרת האיכות וצוות המעבדה בפרויקט ובדיקת התאמתם לביצוע התפקיד. הליך זה יבוצע   - 

  ע״י ראיונות ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט.

בחינת המבנה הארגוני של מערך האיכות בפרויקט. בדיקה האם כמות כוח האדם של בקרי האיכות,   - 

  וד המעבדה) מספיקים לצורך ביצוע העבודה עפ״י דרישות מסכי ההסכם.המודדים והמעבדה (לרבות צי

ביצוע הדרכות לצוות בקרת האיכות של הקבלן לגבי אופן יישום הליך בקרת האיכות והבטחת האיכות   - 

  וכן מתן הדרכות בנושאים מקצועיים שונים וספציפיים בהתאם לצורך.

מרים, הציוד וכוח האדם ואופן בחינתו ב״קטע בחינת נושא ה״בקרה המוקדמת״, הליך אישור החו  - 

הניסוי״. בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם. הבקרה המוקדמת 

  תבחן באופן מלא ולא אקראי, לאור חשיבותה.

בחינת נושא ביצוע בדיקות המעבדה בהיקפים, במועדים ובאיכות הנדרשת וביצוע בדיקות ״אימות״   - 

  י מעבדת הבטחת האיכות.ע״

בחינת ה״בקרה השוטפת״, בחינת הליכי בקרת הביצוע (מדגמית) לכל שלב/עבודה בפרויקט (שתית,   - 

מצע, אגו״מ, אספלט, ביסוס, מבנה תחתון, עבודות בטון, עבודות בטון טרומי וכוי). בחינת נוהלי הבקרה 

דו״חות יומיים, דו״חות ריכוז בדיקתם  השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת תיוג,

  ועוד׳.

בחינת הטיפול ב״אי התאמות״, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות ונוהלי המעקב עד   - 

  להבטחת התיקון הנדרש. בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.

ר לאחר שעמד בחינת תהליך ה״מסירה״, בחינת נוהל ויישום אישור כל שלב ביצוע/השלמת תוצ  - 

  בדרישות המפרטים, התוכניות ומסמכי החוזה הרלוונטיים.

  בחינת אופן אישור ספקים/יצרנים/קבלני משנה.  - 

בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים, בתכניות ומסמכי החוזה   - 

  הרלוונטיים, לרבות ביצוע מדידות ״אימות״ ע״י מודדי הבטחת האיכות.

שא עיבוד הנתונים, התיעוד, הדיווח והמחשוב של בקרת האיכות ושל המעבדה בפרויקט. בחינת נו  - 

שיטת התיעוד, סדר התיקיות, בניית התיעוד הדיגיטאלי והקבצים במחשב, אופן שמירת הנתונים במחשב, 

  ביצוע מעקבי שכבות, שיטת התיעוד המודפס ועוד.

  לגבי    קבלני המשנה/ספקים/יצרנים הקשורים לפרויקט.  בחינת    אופן    יישום    הסעיפים    שלעיל    - 

 בדיקת תכנית בקרת האיכות אשר תוגש ע״י הקבלן הבדיקה תתייחס, בין היתר לנושאים הבאים: - 

  תיאור כללי של הפרויקט.  .א

  פירוט המערך הארגוני של מערכת ניהול האיכות ובקרת האיכות.  .ב

ת השכלה, קו״ח וכוי) של  צוות בקרת פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות (כולל תעודו  .ג

  האיכות.

  פרטי מעבדות שיופעלו בפרויקט (כולל הסמכות, קו״ח של אנשי צוות).  .ד

נתוני מודדי בקרת איכות שיופעלו בפרויקט (כולל קו״ח, תעודות השכלה, הסמכות של   .ה

  המודדים).
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הסמכות,  רשימת קבלני משנה/ספקים/יצרנים ואישור העסקתם בפרויקט (כולל תווי תקן,  .ו

  תעודות בדיקה ועוד).

נהלי בקרה לכול תחום/עבודה הכוללים בין היתר: תיאור תהליך בהתאם לשלבי הבקרה,   .ז

),טבלאות ריכוז Check Listתרשימי תהליך בהתאם לשלבי הבקרה, רשימות תיוג (

  נתונים.

ם פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמי  .ח

  משתתפים בכל נקודה.

נוהלי פתיחה, מעקב, טיפול וסגירת "אי התאמות״ הכוללים בין היתר: פירוט דרגות   .ט

חומרה, טפסי אי התאמה, טפסי סגירת אי התאמות וטפסי ריכוז, פירוט אופן דיווח 

  לגורמי הפרויקט ולו״ז ממועד אי התאמה.

  נוהלי בקרה למדידות.  .י

  ת איכות.פרוגראמת בדיקות בקרת איכות/הבטח  .יא

נוהלי ותהליכי העברת מידע ודיווח בין מערכת בקרת האיכות לבין גורמים אחרים   .יב

  , הבטחת איכות, הקבלן, המתכנן).ניהול הפרויקטבפרויקט (

  תיאור תוכנה ומערכות ממוחשבות לקליטה ועיבוד הנתונים.  .יג

  פרוט דו״חות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם.  .יד

  ד מעבדה) והמדידה. נוהל למבדקי איכות פנימיים.נהלי בקרת ציוד הבדיקה (ציו  .טו

  התייחסות לישיבות איכות.  .טז

הבטחת האיכות תעביר את הערותיה לתכנית הנבדקת ויערך הליך של תיקון התכנית עד   .יז

  לעמידה בדרישות הבטחת האיכות ואישור תכנית בקרת האיכות על ידה.



  

 

  תכנית הבטחת איכות . 6

  /קט תכין תכנית הבטחת איכות לפרויקטהחברה שתבצע את הבטחת האיכות בפרוי

תכנית הבטחת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות והבטחת האיכות 

בפרויקט תוך פירוט הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי בקרת האיכות, 

תספק הנחיה והדרכה תהליכי העבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם.  התכנית 

  לצוות הבטחת האיכות ביישום נושא הבטחת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

  תכנית האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

תיאור מבנה ארגוני של מערכת ניהול האיכות והבטחת האיכות לרבות כפיפויות   .א

הול הפרויקט גורמי הביצוע וגורמי וקשרי הגומלין בין גורמי הבטחת האיכות, ני

  בקרת האיכות.

פרוט של הרכב צוות הבטחת האיכות, רשימת עובדים, מיומנותם והכשרתם, תחומי   .ב

  אחריותם וסמכויותיהם.

פרוט נתוני מעבדת הבטחת האיכות שתופעל בפרויקט, כולל הסמכות, פרטי הכשרה   .ג

  והסמכה של מנהל מעבדה והבודקים האחרים.

  המודד שיופעל בפרויקט מטעם הבטחת האיכות.פירוט נתוני   .ד

פרוט תכנית בדיקות הבטחת איכות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן   .ה

  בדיקות המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

  פירוט תכנית מדידות אימות של הבטחת איכות ושכיחותן .  .ו

  חת איכות לסוגי הפעילויות השונים.תכנית פיקוח שתכלול נוהלי הבט  .ז

נוהל לדיווח והעברת מידע מהבטחת  האיכות לגורמי ניהול הפרויקט ולגורמי חברת   .ח

  מוריה .

  דוגמת טפסים ודיווחים בהם יעשה שימוש בפרויקט.  .ט

 

  דגשים בתחומי פעילות הבטחת האיכות . 7

  להלן מספר דגשים ופירוט ייתר לגבי חלק מתחומי פעילות:

ראשי צוותי עבודה (צוותי  - צוותים, קבלני משנה, ספקים ויצרנים אישור ראשי   .א

אספלט, צוותי אגו״מ, צוותי בטון וכדי), בעלי מקצוע (מודדים, רתכים, חשמלאים 

וכדי), קבלני משנה, ספקים ויצרנים המיועדים לעבוד בפרויקט וכן ציוד יעוד, 

וקדם ע״י בקרת חומרים, מוצרים המיועדים לפרויקט, דורשים את אישורם המ

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   .ב

יום הליך סדור של ״בקרה מוקדמת״. בהליך זה, נבדקים תחילת הביצוע, נידרש ק

ההיבטים השונים הקשורים לעבודה זו והתאמתם לדרישות מסמכי החוזה לרבות: 

תכניות, נוהלי ביצוע, נוהלי בקרה, ציוד, חומרים, צוותי עבודה, צוותי בקרה ועוד. 

יישום במסגרת זו יבוצע גם ״קטע ניסוי״ לבחינה והוכחת היכולת של הקבלן ל

הדרישות הנ״ל. הבטחת האיכות תוודא את יישום הבקרה המקדימה ע״י הבטחת 



  

 

האיכות בצורה תקינה ותגיש את הערותיה והנחיותיה בנושא, עפ״י הצורך וכן תדווח 

 על יישום ההליך בדיווחים שלה.

בכל מקרה של ״אי התאמה״, שנפתחה ע״י מי מגורמי הפרויקט,  - אי התאמות   .ג

רוך מעקב אחר טיפול בקרת האיכות, תבצע בחינה של הפתרונות הבטחת האיכות תע

המוצעים ומעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים. במידה ויידרש, ייפתחו אי התאמות 

גם ביוזמת הבטחת האיכות. למזמין ידווח באופן רציף, ע״י הבטחת האיכות, על אי 

  ך.ההתאמות וסטטוס הטיפול וכן יוגשו המלצות בנושא, עפ״י הצור

באופן רציף יבחנו פעולות הבקרה, נוהלי העבודה, אופן מילוי  - בקרה שוטפת ומסירה   .ד

הטפסים ותוצאות המדידות ובדיקות המעבדה כפי שידווחו ע״י בקרת האיכות. 

בשטח יערכו סיורים לבחינת איכות העבודה והביצוע. סטיות מהנהלים או מדרישות 

ות בטיפול בנושא מסוים יטופלו ע״י המפרט, או שיקול דעת מוטעה של בקרת האיכ

הבטחת האיכות, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת להסדיר אותן ולמנוע תקלות 

. במקרים של חריגות חוזרות ניהול הפרויקטדומות בהמשך. במקביל, ידווח על כך ל

בתפקוד מערכת האיכות של הקבלן, כגון אישור קטעים עם בדיקות חסרות, אי מילוי 

מידית ויזומן דיון  ניהול הפרויקטחוסר שליטה במקורות חומר וכו' ידווח טפסים, 

  בנושא. כמוכן, תיכלל בדו״ח החודשי התייחסות לנושא.

הבטחת האיכות תוודא כי בנקודות עצירה, שיוגדרו  - זימון מתכננים לפיקוח עליון   .ה

ר שלב מראש על בסיס דרישות מסמכי החוזה, יוזמן המתכנן הרלוונטי, לצורך אישו

העבודה ומתן אישור להמשך ביצוע. כמוכן, תוודא הבטחת האיכות זימון המתכננים 

לאתר, לסיורי פיקוח עליון, בהתאם לצורכי העבודה, לרבות במקרים של ליקויים 

הדורשים את התערבותם וכן את קבלת דו״חות הסיור של המתכננים ומילוי ההנחיות 

  הכלולים בהם.

איכות תערוך, באופן שיטתי מבדקים לצוותי הביצוע, הבטחת ה - ביצוע מבדקים   .ו

בקרת האיכות, המעבדות והמודדים. מבדקים אלה יבוצעו באתר בנוכחות בקרת 

האיכות והבטחת האיכות. במסגרת זו ייבדק התפקוד של הגופים והמערכות הנ״ל 

והתאמתו לדרישות מסמכי החוזה. לאחר המבדק יוכן דו״ח מסכם המפרט את מהלך 

ק, הממצאים שלו והמלצות לשיפור עפ״י הצורך. העתק של דו״חות המבדק המבד

  .ניהול הפרויקטיועבר גם ל

הבטחת האיכות תפיק דו״חות חודשיים/תקופתיים, לגבי תחומי  - דיווחים חודשיים   .ז

  .ניהול הפרויקטפעילותה ותגיש אותם ל

קודות בדיקה במסגרת תכנית בקרת האיכות יגדרו נ - נקודות בדיקה ונקודות עצירה   .ח

  ונקודת עצירה.

נקודות בדיקה הנן אירוע במהלך העבודה שהתרחשותן  - נקודות הבדיקה   - 

מחייבת הודעה מתאימה מראש למזמין. משמעות נקודות הבדיקה , בין היתר הנה: 

אישור ספקים וחומרים בבקרה מוקדמת, ביצוע קטעי ניסוי, תחילת פעילות שלב חדש 

שעות מראש לפני  48ן את נציג הבטחת האיכות בעבודה. בקרת האיכות תזמ

  התרחשותה החזויה של נקודות הבדיקה.

נקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך  - נקודות עצירה   - 

הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג המזמין, לפני המשך העבודה. 



  

 

דה המחייב נוכחות ובחינה של נציגי חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבו

המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות 

  העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות.

  

  



  

 

  ופרסוםקשרי קהילה וגידור הסברה, מיתוג  נספח   -  '3נספח 

 רקע כללי:  . 1

 רי העבודות (כולל קירות קבועים, גידור אתרי העבודות (זמני וקבוע), המרחב סביב אזו

מדרכות וכו׳) וכן השילוט במרחב הפרויקט כולו, מהווים את הפנים של הפרויקט כלפי 

המשתמשים, ברגל או באמצעי התחבורה, במהלך כל תקופת העבודות בכל שטחי 

 הבניה והעבודה של הפרויקט. 

  וכח במרחב הכניסה הינו פרויקט ציבורי מוביל אשר יהיה נ’ הכניסה לעיר‘פרויקט

 לירושלים תקופה ארוכה במקטעים שונים.

  ,על כן, לאורך כל תקופת העבודות במתחם כולו ישנה חשיבות בעיצוב חדשני לגידור

 שילוט ואלמנטים נוספים במרחב.

 :על הקבלן לפעול על פי העקרונות הבאים  

  שמירה על רמה גבוהה של תקשורת עם משתמשי הדרך והקהילה

 יקט.הגובלת בפרו

  העברת מידע מקדים ורציף לצוות הפרויקט וקשרי הקהילה לשם

העברתו לציבור הרחב באמצעי התקשורת וכן לתושבים ולרשויות 

  הרלוונטיות לכל אורך תקופת העבודות. 

  שמירה על יחסי שכנות טובים ותמיכה בבעלי העסקים ובתושבים

  הגובלים באזורי העבודות וההתארגנות.

 יבור באמצעות מתן מידע לציבור לגבי העבודה התחשבות בצרכי הצ

  הקבלנית. 

  כללי   .א

על הקבלן לספק ולמסור כל מידע עבור הכנת עלונים, מודעות, שילוט וכו' שיידרש,  . 2

לרבות תרשימים, תכניות, צילומים, מצגות, או חומרים אחרים כגון: לוחות זמנים, 

רמת רעידות, נתוני איכות  תכניות שלבי ביצוע, נתוני ניטור רמת רעש, נתוני ניטור

אוויר, נתונים סביבתיים אחרים, מידות וכיו"ב. מסירת המידע תיעשה במסגרת 

ימי עבודה ממועד  7לוחות הזמנים הנדרשים בהתאם לנסיבות, אך בכל מקרה תוך 

הבקשה. הקבלן יהיה מודע לכך שתאריך היעד של העיתונות המקומית לקבלת 

  הוא צהרי יום שני בכל שבוע.פרסומות או הודעות לעיתונות 

  על הקבלן להשתתף בפגישות ייעודיות עם נציגי אגף קשרי קהילה של המזמין. . 3

על הקבלן לבצע ולהפיק עלונים, מודעות בעיתונות, שילוט לפי דרישת הצוות ולפי  . 4

מפרט  וגרפיקה שתינתן ע"י המזמין או מי מטעמו אלא אם יחליט המזמין להפיק 

 ולבצע באופן עצמאי.

על הקבלן חל איסור להפיץ, לתלות או להפיק  חומרי הסברה או פרסום שלו באופן  . 5

  עצמאי שלא בתיאום ואישור מראש עם המזמין או מי מטעמו.



  

 

  גידור זמני, גידור קבוע ואלמנטים נוספים  .ב

הקבלן ידאג להקמת גדר ואלמנטים נוספים (שילוט אלקטרוני וכיוב) בנוסף לגדרות  . 6

ונה המחויבים בחוק ובתכניות הבטיחות השונות ועל פי ושילוט ההכוהבטיחות 

המפרט המצורף בנספח א', עליהם ועל מיקומם במרחב בזמן העבודות יחליט מנהל 

הפרויקט בהתאם להנחיות מטעם חברת מוריה, כולל: שילוט בסגנונות שונים, שילוט 

מתאימים,  פרויקט,  משטחים מיוחדים, פתרונות להולכי רגל וכן הפעלת אנשי מקצוע

או כל אלמנט אחר לאורך הכבישים ובכל מקום בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 מטעם חברת מוריה ודרישות הבטיחות, העירייה והפיקוח. 

ותאפשר  כל גדר אשר תיבנה תהיה בהתאם למפרט המצורף בנספח א' למסמך זה . 7

ריה התקנת שילוט, מיתוג ומדבקות בהתאם להנחיות שיעברו על ידי חברת מו

 באמצעות מנהל הפרויקט. 

כל האלמנטים הנדרשים יופקו ויותקנו על ידי הקבלן או קבלן ממונה (קבלן ממונה:  . 8

קבלן אשר יבחר על ידי המזמין לצורך ביצוע עבודות המיתוג, פרסום, שילוט של 

לשיקול דעת החברה. מיקום השלטים  - הפרויקט) אשר ייבחר על ידי חברת מוריה

בלן הממונה באמצעות מנהל הפרויקט. הקבלן יהיה אחראי לתאום, ותוכנם יעבור לק

בטיחות ותחזוקה של גדרות המיתוג, השלטים המדבקות וכל סוג אחר של פרסום 

אשר יותקן על הגידור או בסמוך אליו. ההתקשרות החוזית תעשה ישירות בין הקבלן 

  לקבלן הממונה.

אלמנטים והגידור ההיקפי של על הקבלן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את ה . 9

הקבלן מחדש את הגדר, לשמירה על איכות ו/או יחליף האתר. במידת הצורך, ייצבע 

 גימור טובה ויחליף את המדבקות במידה ויתבלו. 

אם הגידור עשוי מרשתות מתכת או עמודים, הקבלן ידביק כיסויי על כל חלק בגידור  .10

בלווי מתכנן  מתוכנן ומקובע היטבעל פי דרישת המזמין. הקבלן יוודא שהגידור 

כדי לאפשר את הדבקת  קונסטרוקציה אשר יתכנן ויאשר את החיזוקים של הגדרות,

הכיסויים הנ"ל. הקבלן יהיה אחראי בסיוע החברה על קבלת כל הרישיונות ו/או 

האישורים הנדרשים להקמת הגידור ההיקפי ולהדבקת מדבקות, צביעת סמלים או 

 חיבור כיסויים אל הגידור הזמני. רכיבים גרפיים, או

  תשלום  .ג

לסעיף  עבור האמור לעיל בסעיף זה יקבל הקבלן תשלום חודשי קבוע בהתאם .11

אלא  בכתב הכמויות המצורף בנספח ד' להסכם זה ההקצבים להסדרי תנועה זמניים

קצבים החודשיים, בכל מקרה כל יאם כן יש סעיף ספציפי בכתב הכמויות בנוסף לה

הן להולכי הרגל  –שות והאביזרים הדרושים לצורך בטיחות בעבודה העבודות הדרו

גדרות מעקות שילוט וכיוצא בזה יהיו על חשבון הקבלן  –והן להסדרי התנועה 

 והקבלן לא יקבל עליהם כל תוספת תשלום.

  

  

  



  

 

  מגבלות הנוגעות לפרסום  .ד

של הקבלן לא רשאי, למעט אם קיבל אישור מפורש מראש לכך מנציג אגף ההסברה  .12

  הצוות או כפי שנדרש על פי חוק:

להקים אתר אינטרנט כלשהו, או להוסיף לאתר התוכן שלו, הנגיש לציבור הרחב  .13

ומעניק מידע בנוגע לעבודות הקבלניות פרטים הנוגעים לעבודות הנ"ל, למעט לאחר 

  קבלת אישור מראש בכתב מנציג אגף ההסברה של הצוות.

מטעם הצוות לצלם או להסריט את לאשר לאדם אחר, שלא מטעם הקבלן או  .14

 העבודות, בחלקן או במלואן, למעט לאחר קבלת הסכמה לכך מצד הצוות.

  לפרסם את עצמו או מי מטעמו על גבי השילוט והגידור. .15

  



  

 

 נספח 4 – הנחיות לגידור אתרים

  נחיות לגידור אתרים ללא חיפוי עיצוביה

 

  הלוחות

הלוחות יהיו כל בתנור בשיטה אלקטרוליטית.  לוחות הגדר יהיו מפח מגולוון חלק, וצבועים  .א

 ים ללא יוצא מן הכלל.חדש

הלוחות יהיו מתוחזקים כחדשים, קשיחים ולא מכופפים, בגדלים וגוונים אחידים  ולשביעות רצון   .ב

יש לוודא כל יום שהלוחות נקיים ואין עליהם מדבקות או פגם כלשהוא, במידה  הפיקוח על הבניה.

חות על הקבלן יהיה להחליף את הלוחות הפגומים בלוחות חדשים על ויגרם נזק כלשהו ללו

 חשבונו.

  או פרופיל דומה להקשחתו ולמניעת כיפופו. "U"כל קצה חשוף של הלוח יהיה תחום בפרופיל   .ג

 זווית. –הלוחות יהיו מלבניים וישרי   .ד

 מ' מפני הקרקע. 2.0גובה הלוחות יהיה לפחות   .ה

מחלקו הפנימי של הגדר בלבד, ולא יבלטו מעבר לקו העליון  לוחות הפח ייתמכו בעמודים וקורות  .ו

 של הלוחות. 

התכנון הקונסטרוקטיבי לעומסים יעשה על ידי קונסטרוקטור ובאחריות הקבלן, על הקבלן להציג   .ז

אישורים אלו בטרם התחלת הביצוע של הגידור, התכנון הקונסטרוקטיבי יהיה  על חשבון הקבלן 

  נ"ל מגולם במחירי היחידה השונים.ובאחריותו והמחיר עבור ה

 

  שערים 

השערים הקבועים בגדר ייתמכו במסגרת ובצירים המותאמים למשקל השער. השערים ייפתחו כלפי 

   פנים האתר.

על הקבלן להתקין שער חשמלי עם מערכת בקרה למספרים קבועים  –שער ראשי כניסה לאתר הראשי 

אופן קבוע ובכניסה לאתר יהיה שומר קבוע במשך שעות של רכבים ועל שלט רחוק, השער יהיה סגור ב

והמחיר מגולם במחירי היחידה השונים  הפעילות באתר. עבור סעיף זה הקבלן לא יקבל תוספת תשלום

  .שבכת הכמויות

  

  הוראות ביצוע

 ס"מ לפחות. 20הלוחות יתחברו זה לצד זה בחפיפה של   .א

 ניהם.הלוחות יהודקו לתמיכות האנכיות בשטחי החפיפה בי  .ב

 מ'. 0.30ההידוק לעמודים והקורות ייעשה במרווחים שלא עולות על   .ג

 יש להדק את כל פינות הלוחות למניעת כיפופים.  .ד

 חיבור הלוחות יעשה בהברגה, עם אטם בצד אחד לפחות.  .ה

גדר המונחת על קרקע משופעת תלווה את שיפוע הקרקע או שתונח בדירוג, כאשר הפרש הדירוג   .ו

 מ'. 0.30המינימלי הוא 

  

  



  

 

 

  הנחיות לגידור אתרים עם חיפוי עיצובי

  

הבקשה להיתר תוגש למח' רישוי בנייה. המידה והחיפוי לגדר כולל שילוט פרסומי, יש לקבל את אישור 

  מדור רישוי שלטים.

  הגידור

 הגדר תבוצע בהתאם ל"תכנית ארגון בטיחותי"

  חיפוי הגידור

 יש לחפות את גדרות האתר במשטח מעוצב.  .א

  יעשה מלוחות פח חלקים ומגולוונים או לוחות עץ או מיריעות בד/פולימר מתוחים. המשטח י  .ב

על משטח החיפוי להיות המשכי ורציף, ולחפות את כל פני הגדר הפונה לשטח ציבורי (דרך,   .ג

שצ"פ, פיתוח נופי וכו'), ובשיפוע המלווה את שיפועי  הקרקע. החיפוי העיצובי יכול שיכלול 

 הפרויקט, ו/או יצירות אומנות. משטחי צבע, הדמיות 

קונסטרוקציית התמיכה ללוחות החיפוי לא תבלוט מעל לגובה החיפוי ולא תהיה גלויה לחלקו   .ד

 החיצוני של האתר.

חינה גרפית ויכלול משטחי צבע, כתוביות, תמונות, והדמיות. ניתן לשלב המשטח יעוצב מב  .ה

 של הפרויקט. בחיפוי מידע אודות הפרויקט הנבנה באתר ומידע שיווקי

 במידה ויידרש, יש להציג מס' חלופות לחיפוי המבוקש   .ו

 יש להציב שלט נפרד ובו מידע אודות מהות האתר ובעלי התפקידים בפרויקט.  .ז

ניתן לשלב מידע פרסומי* כחלק אינטגרלי מהחיפוי, ובלבד שסה"כ שטח הפרסום המסחרי לא   .ח

 משטח הגדר. 25%יעלה על 

סום כחלק מעיצוב הלוח, יש לקבל את אישור מדור רישוי במידה ומבוקש לשלב שטחי פר  .ט

 )13שלטים (כיכר ספרא 

  

 לשיקול דעת החברה - פתחי הצצה

 מ' מעל הקרקע. 1.10הגובה התחתון של הפתח יהיה לפחות   .א

 הפתח ימוסגר בפרופיל חיזוק היקפי ו"פלשונג".  .ב

 .5X5רשת מתכת יש להניח בחלקו הפנימי של הפתח לוח שקוף מסוג "פלגלס" או ש"ע או   .ג

  תאורה 

במידה וחברת מוריה תתבקש או תבקש, הגדר תואר בגופי תאורה שאינם מסנוורים אשר יונחו   .ז

). במקרה זה חיווטי החשמל "bullnose"לאורך קו המתאר העליון של הגדר, בתוך פרופיל מכופף (

 לא יהיו גלויים כלפי חוץ.

  

  שערים 

 רים המותאמים למשקל השער.שערים הקבועים בגדר ייתמכו במסגרת ובצי

  השערים ייפתחו כלפי פנים האתר.


