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תרשים כללי| התמצאות 
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רשימת יועצים| כללי 

וייסמןשלומי תאורה  , חשמל

קום'רנגיועץ מערכות

מהנדסיםסניטמים וביוב

סי.די.יויועץ תאום תשתיות

על בטוחיועץ בטיחות

Arupמתחלףמ"נתיועץ 



חתכים טיפוסיים| כללי 
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'מ890מנהרה חדשה 'מ360גשר חדש 'מ260מנהרה חדשה 

'מ890מנהרה קיימת 'מ360גשר קיים 'מ260מנהרה קיימת 

שלב ג פתיחה לתנועה 
מנהרה חדשה מקטע דרומי

שלב ב  פתיחה לתנועה כל  
(מ"נתללא )המקטע הצפוני 

שלב א פתיחה לתנועה 
מנהרה וגשר חדשים מקטע 

(מ"נתללא )צפוני 

פתיחה לתנועה כל ' שלב ד
ללא )המקטע הדרומי 

(מרווח ביטחון

פתיחת הכביש ' שלב ה
מ"הנתלתנועה מלאה כולל 

ש"יום-י

מבחינת הפעלות ובדיקות של המערכות לצורך  , כי כל שלב ושלב כולל בין היתר את כל העבודות הדרושות להפעלת אותו שלב ומסירתו, יובהר ויודגש

נתיבי  , עיריית ירושלים, משטרת ישראל, כיבוי אשי"מנת: קבלת אישור הגורמים הרלוונטיים המאשרים בטרם העתקת התנועה למקטע הרלוונטי כגון

.ישראל ועוד

17.5.2021

20.10.2022

24.11.2022

15.7.2024

15.2.2025

שלביות ביצוע ומסירות



מטרת הפרויקט| כללי 

.שיפור רמת השרות והבטיחות של הכביש תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית•
.  צור הדסה והסביבה, ר עלית"בית, שחרור מגבלת תוספת יחידות דיור בבית שמש•
.443וכנגזרת גם כביש 1הקלה על עומס התנועה בכביש •
.צומת חוסאן והגוש–והר גילה לכיוון דרום אלה'גשיפור נגישות תושבי בית •
.איטום, מערכות, בטיחות אש–שיפור ושדרוג רמת הבטיחות של המנהרות הקיימות •
חיבור נוסף לדרום גילה–אופציה עתידית •



תיאור הפרויקט| כללי 

.  ₪ מיליון 103-אומדן ביצוע כ•
2025פתיחה סופית לתנועה פברואר : ז"לו•
מ כביש"ק5.5-כ כ"מ סה"ק3.8אורך המקטע הדרומי כ, מ"ק1.7כ –אורך המקטע הצפוני•
:הפרויקט כולו מחולק לשלושה קבלנים•

סולל בונה קבלן ראשי-מכרז קטע צפוני ממחלף רוזמרין עד וכולל גשר גילה1.

גילי ויואל עזריה קבלן ראשי375מכרז קטע דרומי מגשר גילה ועד צומת חוסאן כביש 2.

קבלן מערכות קבלן ממונה-קבלן ממונה לקבלנים הראשיים של כל מקטע–מכרז מערכות 3.
מים ואוורור  , בקרת תנועה, בקרת מבנים, חשמל ותאורה-עבודות המערכות כוללות הקמת מערכות•

:חדשות עבור
כל אחת' מ270שתי המנהרות הצפוניות באורך של כ•
כל אחת' מ890שתי המנהרות הדרומיות באורך של כ •
'  מ360-הגשר החדש האורך של כ•
נוספים במקטע הדרומי-2ו, במקטע הצפוני 1,מבני אנרגיה ומאגר מים 3•
עבודות תשתיות בכביש  •
שילוט אלקטרוני•
מתחלףמ"נתתכנון וביצוע •
אחזקה-אופציה •



תנאי סף| כללי 

:  בכל הענפים והסיווגים הבאים, 1969-ט"התשכ, המשתתף הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות1.

;בלתי מוגבל5'בסיווג א, (חשמלאות)160ענף משנה 1.

;בלתי מוגבל5'בסיווג א, (תאורת כבישים ורחובות)270ענף משנה 2.

מבין ארבעת  בלפחות ענף אחד , 1969-ט"התשכ, הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, או קבלן משנה מטעמו, המשתתף2.
.לפחות3בסיווג , הענפים המפורטים להלן בסעיף זה

(.הנחת קווי תקשורת)240ענף משנה 1.

(.  התקנת רמזורים)280ענף משנה 2.

(.  מתקני מיזוג אוויר וקירור)170ענף משנה 3.

(.  ביוב וניקוז, ביצוע קווי מים)260ענף משנה 4.

פרויקט אחד  , עד היום2008מ( 'מערכות בקרת מבנה ותנועה למנהרות וכו, רמזורים, שילוט אלקטרוני" ) מערכות בקרה תחבורתיות"ביצוע עבודות בתחום 3.
₪  מיליון 5ואחד מהם בהיקף של לפחות ₪ מיליון 15או מספר פרויקטים שהיקפם המצטבר ₪  מיליון 7בהיקף של 

או  ₪  מיליון 24ועד היום של פרויקט אחד בהיקף של 2008מ( 'מתקני חשמל וכו, מ "תאורה ומנ, אוורור" )מערכות תחבורתיות"אחזקה של אוהקמה . 4
₪  מיליון 16ואחד מהם בהיקף של לפחות ₪ מיליון 48מספר פרויקטים שהיקפם המצטבר עומד על 



דרישות איכות ובטיחות-תנאי סף| כללי 

בעלת ניסיון של שבע שנים לפחות  , על הזוכה במכרז להתקשר עם חברת בקרת איכות חיצונית: בקרת איכות

:  הצוות יכלול, בתחום מערכות מבנים
,  שנים לפחות בביצוע ובבקרה של מערכות מכניות5מהנדס מערכות בהכשרתו בעל ניסיון של 1.
שנות ניסיון בביצוע ובבקרה של מערכות מכניות3ועוזר מנהל בקרת איכות שהוא מהנדס מערכות בעל 2.

.  שנים לפחות בפרויקטים אשר כללו ביצוע מערכות מכניות7הזוכה יעסיק ממונה בטיחות בעל ניסיון של : בטיחות



תכולת עבודה קבלן ראשי וקבלן מערכות| כללי 

מכרז דרומימכרז מערכותמכרז צפוני

חפירה חציבהחשמלחפירה חציבה

קירות תומכיםעמודי תאורת בכבישים  קירות תומכים

הארקת יסודות  תאורת מנהרותהארקת יסודות  

מעברים תת קרקעייםתקשורת עירוניתמעברים תת קרקעיים

סופי+תימוך זמני, כרייהתת קרקעי  -בזק עבודות גישור

איטום'וכוהידרנטים, ספרינקלרים-מיםסופי+תימוך זמני, כרייה

פיתוחמערכות בקרת תנועהאיטום

גינון והשקיהמערכות בקרת מבנהפיתוח

ניקוזמערכות אוורורגינון והשקיה

אספלטיםהסדרי תנועה זמנייםניקוז

העתקת תשתיותמתחלףצ"לנתמערכות מצעים ואספלטים

פירוקיםכולל קונסטרוקציה וביסוסvmsגשרי שילוט העתקת תשתיות

גמריםvps,lcsשילוט אלקטרוני פירוקים

הסדרי תנועה זמנייםרמזוריםגמרים

מחסומי זרועהסדרי תנועה זמניים

הכנות למערכות בבטונים  

(קירות,גשרים,מנהרות)

מבני אנרגיהקרקעיותתתלתשתיותצנרתצנרת בבטון  -הכנות למערכות 

מסגרות ומעקותבזקמבני אנרגיה

(קונסטרוקציה)גשרי שילוט מים כולל קו הזנה ראשי של הגיחוןמסגרות ומעקות

תנועה ותמרורמשאבות(קונסטרוקציה)גשרי שילוט 

תחנת אטובוסתנועה ואביזרי בטיחות

ללא כבילה)חשמל (ללא כבילה)חשמל 

כולל ביסוס לעמודים  ( ללא כבילה)תאורה 

תאורה

כולל ביסוס לעמודים  ( ללא כבילה)תאורה 

תאורה

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



דגשים מתך המוקדמות | כללי 

-ש"יו)וקבלן ראשי למקטע הדרומי . סולל בונה –( ירושלים)קבלן ראשי למקטע הצפוני -לביצוע המערכות עבור שני קבלנים ראשיים כקבלן ממונה הקבלן משמש -א

. מ"גילי ויואל עזריה בע

לא תשולם כל תוספת -אם הקבלן ירצה אתר נפרד. של הקבלן יהיו באתרי העבודה של כל אחד מהקבלנים הראשיים בשטח שיוקצה לו על ידםאתרי העבודה -ב

. אישור וביצוע, הסדרי תנועה זמניים נוספים לצורך ביצוע העבודות של קבלן המערכות בלבד ברשויות השונות הינה באחריות הקבלן כולל תכנוןתכניותאישור -ג

המיועד  ( חדרים, נישות)כולל התאמה לגדלים , כדוגמת גשרי שילוטי הקבלנים הראשיים "לקבלן המערכות אחריות להתאמת כל האלמנטים לתשתית שתיבנה ע-ד

.ל כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות"הנ. 'וכוכולל התאמת השילוט האלקטרוני , לציוד השונה

המזמין שומר אופציה להעברת חלק מתכולת העבודה של קבלן המערכות לקבלנים הראשיים-ה

תיאום עם הצבא ועם כל הגורמים הרלוונטיים בשטח באחריות הקבלן-ו



אחזקה ובדק, מסירות| כללי 

ותאומים, יחס בין קבלן ראשי לממונה לגבי לוחות זמנים–WINWIN ,loss loss-א

הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור מסירת  . י"לנתעל הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן וחלק מהמערכות או כולן יימסרו . י"למנתמסירת המערכות של המנהרה תעשה -ב

.הפרויקט בחלקים או למספר גורמים

משטרת ישראל וכל הגורמים  י"נת, י"מנת, ם-עיריית י, על הקבלן לבצע הרצות למערכות השונות לפני מסירתן בהתאם לאמור במפרט המיוחד בהתאם לדרישות כיבוי אש-ג

.הרלוונטיים

:כאשר( י"למנתהפעלת כל המערכות ומסירתם הסופית )חודש מיום המסירה המלאה של הפרויקט 24תקופת הבדק הינה ל –בדק -ד

ל לא מהווה מסירה ועד להשלמת כל הפרויקט ומסירתו הסופית הקבלן נדרש  "לצורך העברת תנועה הני"נת/י"למנתעד תקופת הבדק יבוצעו מסירות חלקיות •

.של מפרט האחזקה SLAלתחזק את כל המערכות על חשבונו בהתאם ל 

החודש הראשונים של תקופת הבדק כוללים תחזוקה מלאה  של כל המערכות על חשבון הקבלן12•

החודשים האחרונים של תקופת הבדק התחזוקה הינה אופציונלית לפי החלטת המזמין  12•

עד תחילת תקופת הבדק הקבלן אחראי לכל תחזוקת המערכות על חשבונו  •

מפרט אחזקה–3'מסמך גמהכרזבהתאם למסמכי SLAלרמת שירות מחוייבהקבלן –SLAרמת השירות •

מתחלףצ"נת•

המתחלף תעשה עם השלמת המסירה של כל המערכותמ"הנתהפעלת •

.על חשבון הקבלן' פרוגרמות וכו, חודשים כולל עדכון נהלים6הרצה •



מתחלףמ"נת| כללי 

התכנון עצמו  , הקמת האביזרים, לצורך קבלת אישור יש לתאם את הנוהל-א

,  משרד הביטחון, מפעילי המחסום: עם הגורמים הרלוונטיים ביניהם

,  המנהל האזרחי,א"כב, י"מנת,עיריית ירושלים , י"נת, משטרה, ב"מג

משרד התחבורה

הקמת אתר  , הפעלה, פרויקט תכנון ביצוע שכולל בין היתר הדרכות-ב

הכנת נוהל הפעלה  , מ"הנתאישור ציוד מיוחד לצורך , אינטרנט

פ אבני דרך לתשלום בהתאם למופיע  "ע-תשלום פאושלי לא למדידה-ג

'  במסמך ד

Lane 2

Lane 1

Lane 1

Exit
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Cross Passage
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Access

Access

Access
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Junction
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1

2
3

4

Existing Tunnel Existing TunnelExisting Bridge

New Tunnel New Bridge New Tunnel



מתחלףמ"נתז "לו| כללי 

.מטעמומיאו/והמזמיןלאישורהקבלןמטעםהמתחלףמ"הנתשלמתכנן/יועץשלחייםקורותהעברתע.ה.מצחודש–1שלב•

AIPומסמךראשוניתכנוןהשלמתע.ה.מצחודשיים–2שלב• (Approval In Principal)הפרויקטמנהלאו/והמזמיןלאישור.

התפעולתפיסתשלמפורטתכנוןהקבלןישלים.ע.ה.מצחודשים4–3שלב•

.מתחלףמ"הנתמערכתשלמפורטפונקציונליתכנוןיועברע.ה.מצחודשים4-6שלב•

מ"הנתמערךשלהסופיהמפורטהתכנוןיוגש,ע.ה.מצחודשים9–5שלב•

מטעמומיאו/והמזמיןידיעלמאושרבטיחותח"דוכוללהמתחלףמ"לנתמפרוטתכנוןלהשליםהקבלןעלע.ה.צחודש12–5שלב•
,המתחלףצ"לנתהרשויותי"עתכניותואישור

(נדרשאם)משרדית-הביןהועדהידיעלהמתחלףמ"הנתשלבטיחותאבזריאישור-ע.ה.מצחודש24–6שלב•

.הפרויקטסיוםעםביחדהמתחלףמ"הנתשל"חיה"להפעלהמוכנות––7שלב•



אבני דרך חוזיות| כללי 
הקבלן יידרש לעמוד באבני הדרך החוזיות  

בהסכם זה וכן בלוחות הזמנים המתואמים  

,  ללוחות הזמנים של הקבלנים הראשיים

ולהתאים את העבודות שלו ואת אספקת  

הציוד בהתאם ללוח הזמנים של הקבלנים  

כי אי עמידה בלוח הזמנים  , מובהר. הראשיים

הסופי למסירת הפרויקט וכן אי עמידה באבני  

תיחשב כאי  , הדרך של הקבלנים הראשיים

עמידה של הקבלן בלוחות הזמנים ולהיפך אם  

,  הקבלנים הראשים יעכבו את הקבלן

והקנסות שיוטלו על עיכובים בלוחות הזמנים  

המשותפים לקבלנים הראשיים ולקבלן  

הממונה יושתו גם על הקבלנים הראשיים  

מבלי שתהא להם  , וגם על הקבלן הממונה

.  זהבעניןכל טענה 

תאריך סיוםשם פעילותמס

1
השלמת תכנון מפורט למערכות בקטע ירושלים כולל אישור המזמין להזמנות ציוד לקטע  

ירושלים
ע.ה.צחודשים ממועד קבלת 3

7.5.20211.כולל הרצות ובדיקות( ירושלים)סיום ביצוע עבודות מערכות מכביש המערבי מקטע צפוני 2

18.7.2021.ובקרבת הכבישים הצמודים לוUP01סיום ביצוע עבודות המערכות במעבר התת קרקעי 3

4
החדש כולל הרצות ובדיקות  ( ירושלים)סיום ביצוע עבודות מערכות בכל המקטע הצפוני 

.או נתיבי ישראלי"למנתכולל מסירות 
20.10.2022

ע.ה.חודשים ממועד קבלת צ8ש"ש כולל אישור המזמין להזמנות ציוד לקטע יו"השלמת תכנון מפורט למערכות בקטע יו5

6

תוך דגש על העבודות  ( ש"יו)סיום ביצוע עבודות מערכות בכביש המערבי מקטע הדרומי 

24.11.2022.בתוך המנהרה כולל הרצות ובדיקות

7

כולל הרצות ובדיקות וכולל מסירות  ( ש"יו)סיום ביצוע עבודות מערכות במקטע דרומי 

15.7.2024מתחלףצ"נתאו נתיבי ישראל כולל הפעלת י"למנת

15.2.2025השלמת כל הפרויקט כולל מסירות כולל מרווח ביטחון של המזמין  8

9
י הרשויות  "עתכניותח בטיחות ואישור "המתחלף כולל דוצ"לנתהשלמת תכנון מפרוט 

המתחלףצ"לנת
ע"צהחודשים מיום קבלת 12

ע"צהחודשים מיום קבלת 24המתחלףצ"לנתי הועדה הבין משרדית "אישור אביזרי בטיחות ע10

ליום עיכוב  ₪ 8000-קנסות*



תאריכים משוערים לתחילת עבודות| כללי 

תאריך התחלת עבודות משוערקטע עבודה
תאריך סיום 

עבודות

מקטע צפוני

עד למנהרה  374ממחלף רוזמרין חתך 

329הצפונית חתך 

17.05.2021ע.ה.צ

עד חתך  329מנהרה צפונית חדשה מחתך 

314

ע.ה.צאו 25.11.2020

המאוחר מבין השניים

17.05.2021

עד חתך  314מנהרה צפונית קיימת מחתך 

294

28.07.202220.10.2022

23.03.202117.05.2021גשר גילה חדש

BD0125.11.202017.05.2021מבנה אנרגיה צפוני 

מקטע דרומי

01.10.202124.11.2022מהגשר עד למנהרה הדרומית

BD0306.12.202003.02.2021מבנה אנרגיה מרכזי ומאגר מים 

03.01.2021ע.ה.צBD05מבנה אנרגיה דרומי 

11.05.202224.11.2022מנהרה דרומית חדשה

03.10.202315.07.2024מנהרה דרומית קיימת

09.07.202312.11.2023מהמנהרה הדרומית עד מחסום המנהרות  

27.12.202228.3.2023מחסום המנהרות

25.01.202103.08.2021ממחסום המנהרות עד צומת חוסאן  



לוח זמנים עקרוני לתחילת העבודה| כללי 

(למעט אלו הנדרשים יחד עם הגשת המכרז)ע.ה.מציום 14אישור קבלני משנה תוך •
ע.ה.מציום 14המזמין תוך תכניותהעברת הערות על •
ע.ה.מציום 14אישור תכנית ארגון אתר תוך •
ע.ה.מציום 30אישור תכנית עבודה מפורטת תוך •
ע.ה.מצימים 30הגשת לוח זמנים מפורט תוך •
על הקבלן להתארגן מראש לנושאים אלה  ע.ה.מציום 30אישור ציוד למקטע הצפוני •

(1'בשונה ממה שנאמר במסמך ג)
חודש ימים–המתחל מ"לנתאישור מתכננים •



BD01Rמבנה חשמל

BD05Lחפ"ק פורטל צפוני מנהרה צפונית

BD06Lחפ"ק פרוטל דורמי מנהרה צפונית

BD02R"מבנה חשמל "מרכזי

BD03Rמאגר מים

BD04Rמבנה חשמל דרומי

BD07Lחפ"ק פורטל צפוני מנהרה דרומית

CP5L/Rמעבר מילוט מנהרה קצרה

CP4L/Rמעבר מילוט

CP3L/Rמעבר מילוט

CP2L/Rמעבר מילוט

CP1L/Rמעבר מילוט

TR1Lחדר חשמל דרום מנהרה דרומית

TR3L/Rחדר חשמל מרכז מנהרה דרומית

תכנית מבני דרך| כללי 
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ארוכהמנהרהתשתיותתאוםטיפוסיחתך



חדר טכני צפוני  -חדרים טכניים| כללי 



חדר טכני דרומי  -חדרים טכניים| כללי 



חדר מרכזי–חדרים טכניים | כללי 



תשתיותתאוםחתך



סיכום עקרוני של עליות לפי פרקים

ש"יום-י

19,098,98838,012,463חשמל ותאורה

7,926,88518,210,125מערכות בקרה

455,5806,266,270מפוחים

1,080,4553,366,220מים

4,340,000מתחלףמ"נת
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