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 ארגון    תפקיד   שם   נוכחים 

    מפגש מציעים ל נציגי הקבלנים שנרשמו     

  מוריה    שניר אלחרר  

  הגיחון    נאדיא ג'אבר  

  מוטי כהן ניהול ובקרה בע"מ  יועץ לו"ז   מוטי כהן  

  דאל  מנהל תכנון   טיבריו סטלר  

  דאל  מתכנן   אורן הר צבי  

  דאל  PMO  רון מילס  

  מת"י  מתכנן תנועה   מתן הראל  

  שמיר פוזנר בראון  קרונסטרוקטור   גיא שיבא  

  בלום -איטקין מתכנן חשמל   שגיב יעקב  

  מרשל תיאום תשתיות   רחמני שם טוב   

  מרשל תיאום קו קולחין   יעקב פארן  

   אדריכלית נוף   דליה בולטנסקי  

    אגרונומית   ד"ר רקפת הדר גבאי  

  IN PROJECT  מנהל פרויקט   יהודה דוגץ'  

  IN PROJECT  מנהל תכנון   אבי סיילס  

 IN PROJECT  מתאמת תכנון   יערית שבח  

 IN PROJECT  מהנדס אזרחי   אסף אבירם 

  IN PROJECT  מתאם תכנון   דוד מקס  

       תפוצה

 תכנית אב   סמנכ"ל הנדסה   איריס ארד   

  תכנית אב   מנהל הקו הכחול   גלעד צוובנר   

  תכנית אב   מנהל אגף תכנון   ציון מטלון    

 תכנית אב   מנהל סטטוטוריקה   צחי ויטלזון   

  תכנית אב   אדריכל   סטיב קולקר   

  מתן   PMO  שי לוי   

  דאל  מתכננת   הררי יפי   

  דאל   PMO  נתן זיגלר   

  מת"י   מתכנן תנועה   חיים פלאי  

  בלום -איטקין  מתכנן חשמל   יוסי תפארת    

  שמיר פוזנר בראון   קרונסטרוקטור   רונן בראון  

  IN PROJECT  מנהל פרויקט   ניר פרצלינה  

  IN PROJECT  מנהלת פרויקט   אירה דבלמן  

18.02.21: הפצה    דוד מקס   רשם:   
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 אחראי  תיאור סעיף

      

1  

לביצוע עבודות להסטת נחל רפאים   110/2020פומבי מס'  מכרז  במסגרת מפגש מציעים התקיימה 
    .כחלק מפרויקט דפו מלחה, ירושלים

  
, בו נכחו קבלנים אשר בקשו  )ZOOM( התבצע באופן וירטואליאשר  מפגש המציעיםלהלן פרוטוקול 

  .במפגשלהשתתף 
, הפגישה הוצגה  הועברו דגשים מפי צוות המתכנניםובחלקיו רה על ידי מנה"פ, הפגישה הועב

    .ממבטים שוניםכל קטעי העבודות הוצגו  מהתכנון ובאמצעות מצגת בליווי תמונות מהשטח 
  

הכמויות  כתב הכמויות בפורמט "אקסל" עלה לאתר מוריה תחת לשונית המכרז. מובהר כי כתב 
כי כתב הכמויות המחייב הוא  ו , ליו או לצרפו להצעההאמור מהווה כלי עזר בלבד שאין להסתמך ע

    ז אשר רכשו הקבלנים. כתב הכמויות המצורף לתיקי המכר
  

  . במפגש המציעיםהנושאים שנסקרו להלן עיקרי 

  לידיעה 

2  

  : קטהפרוי  הצגת
פו  יקטים אשר תכליתם לאפשר את הקמת דפרו עבודות להסטת הנחל הינו חלק מרצף של הפרויקט 

  מלחה.
בות רבה  וישנה חשיאחד מסדרת מכרזים לעבודות מוקדמות לביצוע דיפו מלחה מכרז זה הינו  

  .וצגוהשלעמידה ביעדים ובלוחות הזמנים כפי 
  : בין היתר   העבודה  תכולת

  להסטת נחל רפאיםעבודות:  
o  עבודות כריתה והעתקת עצים   
o  עבודות פירוקים והריסות  
o (קירות, מובלי ניקוז, גשר הולכי רגל) עבודות בטון מזויין  
o  עבודות עפר  
o  שיקום ופיתוח נופי  
o  עבודות גינון והשקייה  
o  עבודות תאורה 

  :עבודות להעתקת תשתיות בדרך בנבנישתי 
o  העתקת קו ניקוז 
o  העתקת קו ביוב 
o  ו קולחין העתקת ק 
o  הסדרי תנועה 
o  רמזורים 
o  קו חשמל 

   

  לידיעה 

3  

  : )תכנית  ועל"א תצ  על הוצג (  עבודה ואזורי התמצאות 

  גםישרת את אשר  שנים   7-לכניסה לאתר מדרך בנבנישתי הינה הסדר תנועה זמני  
 ההסדר יבוצע כהסדר קבע.   .יםהבא  יםהמכרז

 הופקע   לא לק מן השטח בחלקו הצפוני הובהר כי ח - אזור אתר ההתארגנות המוצע לקבלן
 בשלב זה וכי יתכן ולא יוקצה לטובת האתר. 

  ואלמנטים קיימים   לשימור קייםמצוק    ,ירושלים   תוואי של שביל    -סביבת העבודה
 אחרים (טרסותובולדרים). 

 תקתו לגדה הדרומית של נחל רפאים. פירוק שביל קיים והע 

  רפאים לרוכבי אופניים. גשר מעל נחל ביצוע 

  אזור המובלים, הסטת הנחל. בדרך בנבנישתי  , ניקוז וקולחיןביובעבודות ביצוע , 

  סונול, אגד, רכבת ישראל.  –בסביבת העבודה גורמים ומבנים הקיימים  

  לידיעה 

4  

  : המכרז  להליך"ז לו ודרך  אבני
  

  במוקדמות   כפי שמופיע כלול באבן הדרך מרווח ביטחון לביצוע העבודות,  הוצגו אבני דרך
ויתכנן עמידה   האמור פרק הזמן  זה שמור למזמין, הקבלן יקח בחשבון את  מרווח.  המכרז

  לידיעה 
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  הנתון למזמין מרווח הביטחוןב  שושימוהדרך בהתאם. חריגה מלוחות הזמנים  ניבאב
  בלבד. קט  באישור מנהל הפרוי יהיה  

  
 

5  

  : (ר"ע)  ארכיאולוגיה
  

  חפירות הצלה על ידי רשות העתיקות על מנת לשחרר את השטח,   לבצעהוסבר שנדרש
, ובמקרה כאמור על הקבלן  תכן ויבוצע טרם כניסת הקבלן הזוכה או במקביל לכניסתוי

  ות.  לתאם עבודותיו עם רשות העתיק

  לידיעה 

6  

  שגרת תנועה בשביל האופניים:
  

 תוך   חייב להישאר פעיל לאורך כל הפעילות באתר ולכי רגלהודגש כי שביל האופניים /ה
  ורוכבי אופניים גלרולכי  . השביל יאפשר מעבר של השמירה על בטיחות ההולכים ושבים

  החדש.או  הזמני אוהשביל הקיים בין אם על  – בכל עת 

  לידיעה 

7  

  טיפול בעצים לפי מגבלות שנת שמיטה: 
  

  החשיבות של ביצוע הטיפול בעצים בהתאם להנחיות שנת השמיטההוסבר  .   

 יבצע מערכת  הקבלן   .לפני שנת השמיטה יש להעתיק את כל העצים המיועדים להעתקה
הלך שנת  במהשקיה לעצים שלא יועתקו לפני שנת השמיטה על מנת שיוכלו לקבל טיפול  

 שנת השמיטה. בסיוםהעתיקם מיד תן יהיה להשמיטה וכדי שני

 8.9.21ת שנת השמיטה (הוסבר כי הכוונה היא להספיק להעתיק את כל העצים לפני כניס 
לאזורים אחרים ברחבי  ו לפארק גוננים מתוכננות בשלב זה העתקות העצים  -) 26.9.22עד 

העצים זמנית  , יועתקו יטה את כולם לפני שנת השמבאם לא ניתן יהיה להעתיק  העיר. 
, בתאום עם  ילשטח אתר ההתארגנות . לאחר סיום שנת השמיטה יועברו למיקומם הסופ

 עיריית ירושלים.  

  "הכוונה לפארק גוננים או לכל   – הודגש שבסעיפי כתב הכמויות, "העתקות לפארק גוננים
 .ית ירושליםבתחומי העיר בהתאם להנחיות עירי אחר   מקום

  בשנת השמיטה. עבודות גננות  כלל לבצע אגרונומית הפרויקט הבהירה שאין אפשרות 

 תן אפשרות לשנות את  נכמויות מופיעים סוגי צמחים מיוחדים ולא תיבכתב ה במפרט ו
בלן הזוכה להתקשר מיד עם משתלה המסוגלת לספק את הצמחים  על הק סוגי הצמחים.

  לפי לוחות הזמנים של הפרויקט. והנדרשים בזמן הנדרש 

  לידיעה 
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8  

  : תכנוניים אלמנטים
  

  :הוצגו לנוכחים את האלמנטים התכנוניים הבאים 
o  תכנון כניסה לאתר 
o  עבודות פירוקים 
o  עבודות הנדסה אזרחית 
o  תכנון נופי 
o  תכנון קונסטרוקציה 
o  תכנון קווי ביוב 
o  תכנון תאורה 
o  תכנון הסדרי תנועה זמניים  

  לידיעה 

9  

  :נוספים דגשים

מכרז במהלך השנה   פורסם אזור הצפוני ייחס לבחשבון בביצוע העבודה כי ב להביאיש  - 
על  .האמור  תחילת עבודות של המכרז הנוסף רך ולצוהעבודות המקדימות מתוכננות 

 . ני או כל קבלן אחר שיופעל באזורהקבלן לתאם את העבודות עם הקבלן הצפו
את  ויועץ הבטיחות   הציג לאישור מנהל הפרוייקט על הקבלן ל –עבודות העתקת קו ביוב  - 

, וככל שיאושר הפתרון  לטובת עבודה זו. ה קעבודה בתעלה עמו רלביצוע דיפון עבו הפתרון 
וכל  הדיפון , תעלות(עבודות הקיים סעיף מיוחד בכתב הכמויות. יתר המוצע כאמור,  
   מחירי היחידה השונים. ב  םמגולעבודה אחרת ) 

העבודות  . ההקצב מתיחס לכל יקט משולמים בהקצב חודשיובפר הזמניים הסדרי התנועה  - 
    , למעט שוטרים בשכר.הנדרשות לביצוע הסדרי תנועה זמניים

  

10  

  : נוספות לשאלות  מענה
  

  בכתובת הדוא"ל למהנדס אסף אבירם במייל באופן מסודרלשאלות הבהרה יש לפנות  
Assaf@inproject.co.il  .לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב במסמכי המכרז , 

   

  לידיעה 

    בהצלחה!  -   


