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 רשימת המתכננים

 

 טלפון משרד איש קשר גוף תפקיד

 02-6297616 רונן קליגר, שניר אלחרר מוריה יזם

 077-4669830 נועם גת, ברק בוכניק זמיר גת ניהול פרויקט

 036366444 יפי הררי, אתל קומרן ד.א.ל מתכנן ראשי

 026716319 חיים פלאי, מתן הראל מת"י תכנון תנועה

 02-6419143 טל בדיחי אהרונסון -ש אדריכלית נוף

 02-679-7744 נמרוד רוזנפלד, פאריה משולם ארי כהן ריכל בינוי והיתראד

 04-8622-337 פרץ בוכריס ספיר בזק, תקשורת עירונית, רמזורים

 02-673-5062 רעי וייס, אלכס גורליק, איתמר יצחק איטקין בלום חשמל, תאורה, מולטיטובולר

 02-5315972 מאזן באראכת UDC מתכנן מים וביוב

 03-649-6004 סשה בר בלנק לרר ביסוס ותכן מבנהיועץ 

 03-7916916 שי כהן פק"צ קונסטרוקציה

 02-651-3423 דני גליקסמן מרשל סלקום, פרטנטר, הוט

  פרדי שרביט סיסטרא מתכנן רכבתי

 04-8662246 מרק גיציס נפתלי רונן יועץ נגישות ובטיחות 

 08-946-5578 ביאסף בי אסף ביבי הגנה קטודית וזרמים טועים

 0775560684 דותן דמתי מרום תובל מתאם תשתיות ומערכות

 03-6155900 איל רחמני הורביץ בוך רחמני יועץ איטום 

 03-5629770 דויד יונג הרוואק  יועץ אוורור

 02-651-3423 ראובן דוד נידם מרשל  תכנון גז 

 02-6252514 אסנת ארנון  טופ סביבה  יועץ סביבה 

 0546696627 יוסי מזרחי רימון סביבה ונוף נוםאגרו

 0528825884 מנחם אדר יוזמות אקולוג

 0503875034 אלכס פרלמן מדבא מודד

 08-8427224 נמרוד קוקוס אבסולוט  כמאות ועריכת מכרז 

 

 באמצעות המפקח בלבד.תיעשה פניה אל המתכננים * 
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 רשימת המסמכים

 אינו מצורףמסמך ש מסמך מצורף המסמך

  הצעת הקבלן מסמך א'

 תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן   מסמך ב'

במהדורה  -המפרט הכללי לעבודות בניה   ג'מסמך 

 העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות

  שם המפרט מס' 

  מוקדמות 00

  עבודות עפר 01

  עבודות בטון 02

  מוצרי בטון טרום 03

  עבודות בניה 04

  עבודות איטום 05

  נגרות אומן ומסגרות פלדה 06

  מתקני תברואה 07

  מתקני חשמל  08

  עבודות טיח 09

  עבודות ריצוף וחיפוי 10

  עבודות צביעה 11

  עבודות אלומיניום 12

  עבודות בטון דרוך 13

  עבודות אבן 14

  מסגרות חרש 19

  ןירכיבים מתועשים בבני 22

  פיתוח האתר 40

  גינון והשקיה 41

  קווי מים ביוב ותיעול 57

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים  

 למפרטים הכלליים

 תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו  1-מסמך ג'

 

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  2-מסמך ג'

 מיוחדים

 

  כתב כמויות מסמך ד'

  מערכת התוכניות מסמך ה'

  דו"ח קרקע ז'מסמך 

  נספח ה' הנחיות סביבתיות לקבלן מסמך ח'
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המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי 

כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים  והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.

 .בפועל למסמכי המכרז בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפיםשלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, 

בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה 

 טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 

 

 הערות

לאיתור  ל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתניםנים לעיהמפרטים הכלליים המצוי

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

 

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

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

בא להוסיף על האמור בחוזה מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 

. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל הקבלנים של מוריה

חיובים י במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת מסמך אחר המצו

 ביחס לקבלן.  מחמירים יותר

 

 

 

 

        ___________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן           

http://www.online.mod.gov.il/
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  תיאור העבודה 00.01

בציר רוזמרין,  "1 אינפרא" ביצוע עבודות הינוצעות הזמנה להציע ההה מושא הפרויקט 

 . (10הכחול של הרק"ל )מקטע הקו  כחלק מפרויקט

 העבודה כוללת בין היתר:  

 שטח העבודה.ופסולת קיימת ב קיימים קירותהריסת  -עבודות הריסה ופינוי  .א

, חדר מיתוג, חדר טרנספורמציה 21RR( רקטיפייר) מיישרים חדר בניית -שלד בניין  .ב

קרקעי( עבור כניסה עתידית בנוסף בניית פורטל ושיקוע )מבנה תת . וחדר נהגים

 .ידי קבלן אחר(-)אשר יבנה על לחניון "חנה וסע" רוזמרין

מעטפת הבניין, כולל חיפויים, קירות מסך, דלתות וחלונות, מערכות איטום וניקוז  .ג

 .לעיל ים המפורטים בסעיף ב'חדרה בניית במסגרת - מבנה

. כולל ביצוע מבנה ברוןרוזמרין ודרך חלאורך תוואי רחובות  -כבישים ופיתוח שטח  .ד

 .ברחובות הסמוכים כביש חדש, שיקום מבנים קיימים והתחברות לכבישים קיימים

 ושיקום ה, הקמחברון דרך רוזמרין לצומת ממזרח תפעולי אוטובוסים חניון בניית

 ברחוב אפרסמון. חניות מגרשי

, מגרש קירות, שונים מסוגים תומכים קירותעבודות פיתוח כולל בניית  -פיתוח  .ה

 התחברות כולל, נטיעת עצים, ריהוט רחוב לכל אורך התוואי. קירות חיפוימדרכות, 

 .המתכננים והנחיות המפרטים התכנון"פ ע קיימים לקירות

במסגרת בניית חדר המיישרים )רקטיפייר( ובניית גדרות ע"ג  - עבודות מסגרות .ו

 שערים בכניסה לבניין משהב ובכניסה למתחם טנטור.  קירות.

כולל התחברות  עבודות תשתית להנחת קווי מים ניקוז -ערכות מים וניקוזים מ .ז

 .קיימות שוחותאו התחברות ל וחיבורים שוחותלקווים קיימים, תוספת 

חשמל, תקשורת, רמזורים  קוויעבודות תשתית להנחת  -מערכות חשמל ותקשורת  .ח

מרכזיות או ותאורה לכל אורך התוואי. כולל התחברות לקווים קיימים, תוספת 

 התחברות לקיימות.

תת קרקעית לתקשורת וחשמל  תשתית צינורות תאים ושוחות - תשתית מולטיטובולר .ט

המיועדת להזנה של תחנות נוסעים, ואיתות כולל חיבורים לחדרי מיישרים 

 )טרנספורמטורים( עבור הרכבת

 מוכיםס וגובלים למוסדות ותשתית פיתוח עבודות יבוצעו הפרויקט במסגרת -כללי  .י

 אליהם ובסמוך ים. העבודה בשטח הגובל, בתי עסק ומוסדותתפיםבתים משו לתוואי

 לעבודהכל האישורים הנדרשים  קבלתכל גובל בהתאם לצרכיו וכן  מולתיאום  כוללת

 אתר אחר.  בכל או חינוך במוסדות

, כולל לשלבי עבודות הגמר והמערכות הפרויקטלכל תקופת  -שרותי קבלן ראשי  .יא

 ו על ידי אחרים. שיבוצע

  - אלמנטים ייחודיים בפרויקט .יב

הקבלן פורטל ושיקוע שיתחברו  יבצעבמסגרת הפרויקט  - פורטל ושיקוע •

רוזמרין הסמוך לפרויקט.  "חנה וסע"לרמפת כניסה תת קרקעית לחניון 

קירות המבוססים על כלונסאות, בגובה  2הפורטל הוא מבנה דרך בעל 
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וב רוזמרין לחניון בין הקירות. מחובר משתנה המאפשר תנועה לרכב מרח

מבנה תת  הוא השיקוע בצידו האחד לרחוב ובצידו השני למבנה השיקוע.

קרקעי הכולל קירות, תקרה ורצפה, המבנה מבוסס על כלונסאות בכל היקפו. 

השיקוע מחובר בצידו האחד לפורטל ובצידו השני למנהרה שלא מבוצעת 

  במסגרת פרויקט זה.

מזרח לצומת הרחובות רוזמרין ודרך -מדרום - סים תפעוליחניון אוטובו •

אוטובוסים. מובהר, כי  25חברון תוכנן חניון אוטובוסים תפעולי עבור 

במסגרת פרויקט זה יבצע הקבלן חניון ללא עמדות טעינה חשמלית אולם 

הכנות דוגמת שרוולים ובניית חדר טרנספורמציה  הקבלן תכלולנה עבודות

ורך טעינת האוטובוסים החשמליים כאמור לעיל. בנוסף, שישמשו בעתיד לצ

עבודות החניון יכללו גם ביצוע קירות שער כניסה וביתן לשומר וכן תשתית 

 תקשורת, חשמל וכן תשתית עבור מספר עמדות טעינה לאוטובוסים. 

חדרים  3בצידו המזרחי של החניון ישנו מתחם עבור  - מתחם חדרים טכניים •

רים עבור אספקת זרם ישר לרכבת הקלה. במסגרת טכניים. חדר מייש

הפרויקט יבוצעו עבודות שלד גמר ומסגרות ללא הכנסת ציוד לתוך החדר או 

טרנספורמציה עבור אספקת חשמל לחניון החדר ביחס ל הפעלתו.

תשתית של החדר והכנות עבור בינוי ויבצע הקבלן עבודות  ,האוטובוסים

חדר מיתוג עבור חברת מול החדר. , ללא חשטעינה חשמלית לאוטובוסים

החדר תוכנן בהתאם לדרישות חמ"י וימסר בתום  - חשמל מזרח ירושלים

העבודות לחמ"י. באחריות הקבלן לתאם ולהשלים את הדרישות בהתאם 

 לתכנון כך שהחדר יימסר בתום העבודות ויתקבל על ידי חמ"י.

גז המבוצעות על תשומת לב הקבלן לעבודות להנחת צינור  - הנחת צינור גז •

ידי קבלן מטעם חברת רותם גז. במסגרת זו, עבודות התשתית יבוצעו על ידי 

הקבלן הזוכה ועבודות הנחת הצנרת יבוצעו על ידי קבלן מאושר מטעם רותם 

המצורפים במסמכים  מפורטיםגז. אופן ביצוע העבודות והמגבלות השונות 

תאם לכל הדרישות . באחריות הקבלן להיערך לביצוע בהלמסמכי המכרז

 הייחודיות לעבודה זו. 

 

 , גבולות העבודה וממשקים עם מקטעי רק"ל נוספים. האתר 200.0

הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "האתר"(,  .א

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

בון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, לאתר ובהצעתו לקח בחש

 נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה. 

כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה  .ב

והיציאה, הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע 

לקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש, העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נ

כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן 

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

 מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.
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רחוב רוזמרין. הממשק  גבול העבודה ממערב: מזרחית לצומת דב יוסף רוזמרין על .ג

. על 10בקו הירוק עם מקטע  16בצומת דב יוסף רוזמרין מחבר את הקו הירוק מקטע 

. 16הקבלן להיערך לאפשרות כי יהיו עיכובים בקצה גבול העבודה בחיבור עם מקטע 

לפני הכניסה לביצוע ככל  16באחריות הקבלן להשלים תיאום מול קבלן מקטע 

מע כל טענה או דרישה או תביעה להארכת משך ביצוע או שיידרש. מובהר כי לא תש

או ביחס  16תוספת תשלום בגין עיכובים שמקורם בעבודות הקשורות למקטע 

 לתיאומים הנדרשים כאמור בסעיף זה. 

אזור העבודה ממוקם לאורך רחוב רוזמרין כאשר ישנן התחברויות לרחובות הניצבים  .ד

 ולי תנועה ונוף )ראו תוכניות המכרז(. לרוזמרין. אורך ההתחברויות נקבע משיק

בצומת גילה )רוזמרין/ דרך חברון(  - גבולות העבודה בצפון )רחוב דרך חברון( .ה

מטר עד אחרי החיבור עם צומת מעלה דרגה. הממשק  170הפרויקט ממשיך צפונה כ

על רחוב דרך חברון. ע"פ לוח  21עם מקטע  10מחבר את מקטע  10מקטע למצפון 

( אולם 10יכנס לעבודה לאחר כניסת הקבלן )מקטע  21וכנן קבלן מקטע הזמנים המת

. באחריות 13וקיר  19יתכנו שינויים בממשק בדגש על עבודות החציבה לבניית קיר 

הקבלן להיערך לשינויים ועיכובים וכן לתת עדיפות להשלמת העבודות באזור 

בעבודת הקבלן  הממשק. לא תשמע כל טענה או דרישה או תביעה ביחס לעיכובים

  .או לוחות הזמנים הקשורים לביצוע מקטע זה 21מהעבודות במקטע  הנובעים

בצומת גילה )רוזמרין/ דרך חברון(  - גבולות העבודה בדרום )רחוב דרך חברון( .ו

מטר עד לחיבור מלא למצב הקיים, זרוע זו מצומת  250הפרויקט ממשיך דרומה כ

 גילה ודרומה היא זרוע משנית.

סדרי התנועה לממשק עם מקטעים סמוכים: באחריות הקבלן לתאם את התאמת ה .ז

הסדר התנועה הזמני עם העבודות במקטעים הסמוכים כולל עדכון תכנון ככל שנדרש, 

שינוי ההסדר בשטח והוצאת כלל האישורים הנדרשים. הנ"ל נכלל בהקצב עבור 

משך ביצוע  ולא תתקבל כל דרישה או תביעה לרבות הארכת הסדרי תנועה זמניים

 .בסעיף זה הקשורים בגין שינויים

 ופרויקטים נוספים.  21, מקטע 16מקטע  הפרויקטים הסמוכים: חניון רוזמרין, .ח

למקטעים הסמוכים, ולא תתקבל כל התנועה  מחובת הקבלן לתאם את ההסדר .ט

 דרישה או תביעה לרבות הארכת משך ביצוע בגין שינויים האמורים בסעיף זה.

בים ושלביות הביצוע הנובעים כתוצאה מגילוי מערכות קיימות או יודגש כי עיכו .י

עבודת קבלנים ורשויות אחרות בסמוך לפרויקט כולל העתקה וטיפול בתשתיות 

קיימות/ חדשות, שעשויות לגרום לצוותי עבודה והציוד של הקבלן לבטלה/המתנה לא 

 ת תשלום כלשהי.יהוו כל עילה מצד הקבלן לתביעה בגין בטלת ציוד וכ"א או לתוספ

 

 האתר ושילוט ידורג 300.0

לחוזה הקבלנים  18האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )ראו סעיף  .א

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

 נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה

על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף,  זכאי לתוספת תשלום כלשהי.
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במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או 

שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. הגידור יבוצע בהתאם 

 להוראות החוזה והנחיות המפקח.

בהתאם לכתוב  שלטי תדמית להצבה בשטח הפרויקט. 5יכין הקבלן  - תשלטי תדמי .ב

 בחוזה הקבלנים.

בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות  - שערים .ג

מ' לכניסת רכבים, וכן  2.50מ' כ"א ובגובה  7.0שני שערי כניסה דו כנפיים ברוחב 

ר ההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית פלדה פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגד

מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה / היתר הבניה 

או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 

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

 

 ת בשטחהתארגנו 400.0

ממזרח לצומת  הפרויקט הוקצה לקבלן שטח התארגנות במסגרת - ההתארגנות שטח .א

השימוש בשטח יוכשר השטח בהתאם לתכנון  בתום. הרחובות רוזמרין דרך חברון

 .או לכל גורם אחר עליו תורה מוריה מנת"י לאחזקת ויימסר חניון אוטובוסיםכ

ת התארגנות כללית בתוך תחומי על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכני .ב

גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים 

וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית להיות תואמת 

  לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להוראות המפקח.

להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים  במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך .ג

הקבלן  ל חשבוןשל הקבלן ו/או של המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. 

 .לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית

לה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל יום ותהיה כלו 45תעמוד על  - תקופת ההתארגנות .ד

בכלל האמור, יבצע הקבלן  .בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה

במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי 

התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל 

בצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת העבודות שנדרש ל

לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים 

 הנדרשים.

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל  .ה

עות מכל סוג. אין להתחיל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפר

בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח. הקבלן 

מודגש כי הדרישות  מחויב לכל הכתוב בנספח הסביבתי הנמצא ברשימת המסמכים.

 ספציפיים המופיעות הנספח הסביבתי כלולות במחיר היחידה למעט מספר סעיפים

 המופיעים בכתב הכמויות. 
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קבלן לערוך סיור מקדים בשטח טרם כניסתו לשטח ההתארגנות כדי לבחון את ה על .ו

המצב בשטח מבחינת גישה לבתים קיימים וכן תשתיות הקיימות בשטח ההתארגנות. 

על הקבלן לאפשר גישה לבתי המגורים הסמוכים במשך כל הביצוע. הגישה 

וגישה בטוחה  שתתאפשר צריכה להיות ע"פ המצב הקיים. גישה בטוחה להולכי רגל

לרכבים בכניסות הקיימות. כמו כן יתכנו תשתיות דוגמת מים חשמל ותקשורת 

 שעוברות דרך שטח ההתארגנות על הקבלן.

 להעסיקבעלי ערכי טבע )טנטור והר חומה ה'( נדרש הקבלן  םאתרי לשניבשל קרבה  .ז

יועץ מטעמו )אקולוג או יועץ תאורה( על מנת לעמוד בדרישת המחלקה לאיכות 

 הסביבה בנושא זיהום אור. 

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 500.0

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד  .א

 והחומרים מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

דה. כל הקשור הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבו .ב

לתחזוקת הגדרות, דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר 

 הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות   .ג

 זמניים בכל קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר. 

אורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור הקבלן אחראי להתקנת ת  .ד

ההתארגנות, עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית 

כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום 

 ן זה. ייעל כל מסמך שיידרש בענ

 

 סידורי ניקוז 600.0

ת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו במשך כל תקופ .א

לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. 

 לחוזה הקבלנים של מוריה.  26ראו לעניין זה סעיף 

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה   .ב

צורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע אחרת. ל

סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים 

 משטחי החפירה.

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

ל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם הקבלן לוודא כי הניקוז אינו מתוע

 אחר. 

 

 ודיווחאבני דרך  , שלבי ביצועלוח זמנים 700.0

לוח הזמנים ייעשה עד בהתאם להוראות החוזה והמכרז.  בסיסייצרף לו"ז  הקבלן .א

לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על 
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עבודות באתר עצמו, רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה, משאבים פי החוזה לרבות ה

 וכו'.

 לוח הזמנים יכלול: .ב

 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. •

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. •

רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו  •

 והציוד באתר העבודה. האמצעים

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  •

או  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  •

 חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור  .ג

 התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'. לדיווחים לגבי

 המפקח. לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור, לוח זמנים זה מחייב .ד

תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת  .ה

קבלן לעדכן החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על ה

 אחת לשבועיים.ח זמנים את הלו

כלל במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם  .ו

  מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין האמור., הרלוונטייםהגורמים 

  שלבים עיקריים. 5הביצוע מחולק לשלבי  -פירוט שלבי ביצוע .ז

ות הכנה על מנת לאפשר תפיסה של שטח באופן בו יעשו עבוד שלב מקדים •

יעיל בשלב א' כולל העתקת צומת מעלה דרגה, שינוי תוואי צומת גילה ופירוק 

מתחם טנטור והעתקת הכניסה הקיימת להמפרדות במרכז הכביש, כניסה 

מרחוב רוזמרין לדרך חברון וביצוע הכיכר ברחוב דרך חברון מדרום לצומת 

 גילה. 

דרום, הרחבת הדרך דרומה )ברחוב רוזמרין( ומזרחה, צד עבודה ב שלב א' •

כולל עבודה על חניון האוטובוסים התפעולי והמבנים המתוכננים במתחם, 

פא. הסטת תנועת רכבים אהרחבת רחוב רומרין באזור הכניסה לבית צפ

 צפונה.

הסטת  רטל והשיקוע ברחוב רוזמרין,וצפון, כולל בניית הפעבודה בצד  שלב ב' •

 רכבים דרומה.תנועת 

עבודה במרכז הכביש. תנועת הרכבים תפוצל דרומה וצפונה בדומה  שלב ג' •

, למעט הסטת התנועה באזור הסמוך למתחם 1למצב הסופי של אינפרא 

בו התנועה תישאר במרכז הכביש על  זמריןור "חנה וסע" המיועד לבניית חניון

בר תת קרקעי בין מנת לאפשר לקבלן החניון לבצע את בניית החניון כולל מע

 החניון לתחנת רק"ל המור הסמוכה.

 פיתוח ותגמירים.השלמת עבודות  שלב ד' •
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בין שלבי הביצוע  -תבוצע עבודה בצמתיםבמקביל לשלבי הביצוע העיקריים  .ח

הראשיים יבוצעו עבודות צמתים. תכנון הסדרי התנועה הזמניים לקח בחשבון עבודה 

ים תמשיך בצירים כאשר בהתחברות לאורך צידי ומרכז הדרך כך שתנועת רכב

פא אלרחובות ניצבים דוגמת ברמן לבונה, המור, שלמה דוגה והכניסה לבית צפ

יתבצעו סגירות חלקיות בימי העבודה שלא בשעות העומס או סגירות מלאות בלילות 

ע"פ צרכי הפרויקט ובתיאום עם הגורמים הרלוונטיים. בצומת גילה וצומת מעלה 

העבודה תתבצע בהסדר מתוכנן ואורך יותר לאורך  60ין רוזמרין דרגה וכן צומת בג

שלבי הביצוע בהתאם לתכנון הקיים או בהתאם לכל תכנון שיוצע ויאושר על ידי 

 הקבלן המבצע.

ראש השנה העברי של שנת  .7/9/2021ביצוע עבודות גינון עד תחילת שנת שמיטה ב .ט

שנת שמיטה בה ישנן  הינה( 7/9/2021-26/9/2022שנת תשפ"ב ). ,7/9/2021תשפ"ב חל ב

להשלים את עבודות מגבלות משמעותיות על ביצוע עבודות גינון. יודגש כי על הקבלן 

כל עיכוב או  .ההכנה, העתקת עצים וכריתת עצים עד למועד תחילת שנת שמיטה

דחייה של עבודות אלו יהיה על חשבון הקבלן ולא תהיה לקבלן אפשרות לבוא בטענה 

. על הקבלן לפעול ע"פ הוראות ת לבצע עבודות גינון בשנת השמיטהעל אי יכול

ולא תתקבל כל והנחיות הרשויות בכל הקשור לביצוע עבודות גינון בשנת השמיטה. 

 .סעיף זה דרישותדרישה או תביעה לרבות הארכת משך ביצוע בגין 

מכוסה  הביצוע להיות כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך -אישור שלבי עבודה .י

וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים 

אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה 

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, 

 המושלם ו/או לכל חלק ממנה בהתאם לחוזה.

 אבני הדרך פירוט .יא

 אבן דרך מרווח מצ.ה.ע

  סיום התארגנות - 0א.ד  ם מצ.ה.עיחודש 2

טיפול העתקות עצים לקראת שנת  סיום - 0.1א.ד  .ה.עמצחודשים  3

 שמיטה 

 העתקת צומת מעלה דרגה - 1א.ד  .ה.עמצחודשים  6

 0גמר שלב  - 2א.ד  .ה.עמצחודשים  7

 במתחם טנטור. גמר עבודות - 3א.ד  .ה.עמצחודשים  15

 גמר שלב א' - 4א.ד  .ה.עמצחודשים  17

 גמר שלב ב' - 5א.ד  .ה.עמצחודשים  32

 גמר שלב ג' - 6א.ד  .ה.עמצחודשים  35

 גמר שלב ד' - 7א.ד  .ה.עמצחודשים  39

 סיום הפרויקט כולל מסירות  - 8א.ד  .ה.עמצחודשים  42

 ל מרווח ביטחון סיום הפרויקט כול - 9א.ד  .ה.עמצחודשים  47
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תאריכי היעד לסיום אבני הדרך הינם ע"פ לוח זמנים שיוגש למנהל הפרויקט ויאושר   

 על ידו או על ידי המפקח. 

 

 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

. מבלי לגרוע מהאמור בחוברת הקבלן יעסיק באתר בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים -כללי 

 אות בעניין צוות הניהול של הקבלן. ההזמנה להציע הצעות להלן הור

 .הקבלן ניהול מטעם צוותמובא בנספח ן פירוט נוסף על צוות הקבל 

  לביצוע העבודותדרישות מחייבות  .0900

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

לערוך תיק  יש בהוראות החוזה והמכרז, תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.

 -לעבודה כניסה לפני ברור באופן השטח מצב את המתעדתיעוד לפני כניסה לביצוע, 

יש להעביר קבלני משנה  .וידאו וצילומי סטילס צילומי, קיים מצב מדידת כולל

 יום מכניסה לביצוע.  14לאישור תוך 

ה"פ, כניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנוהקבלן מחויב לבדוק את ת .ב

 יום על חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות. 21תוך 

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח על הקבלן  .ג

ימים  30תוך  -תשומות וזמנים, בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין 

כוח האדם שיידרש מיום קבלת צו התחלת העבודה. התכנית תתאר בין השאר את 

בכל שלב ושלב וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות 

  הזמנים.

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח  .ד

 אדם, אמצעי מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

ם בשטח ואת רשימת הפוליגונים ובמידה הקבלן נדרש לאמת את מדידת המצב הקיי .ה

 . מקבלת צו התחלת עבודה יום 21ויש פערים עליו להעביר התייחסות תוך 

באחריות הקבלן לקיים סיור עם מנהל מדור פיקוח ובקרה במחלקת בטיחות בדרכים  .ו

בעיריית ירושלים או מי מטעמו על מנת לקבל הנחיות בנוגע לטיפול באביזרי הבטיחות 

שטח העבודה דוגמת מעקה בטיחות, אלמנטי קצה, סופגי אנרגיה הקיימים ב

תמרורים וכדו'. אביזר שלא יטופל בהתאם להנחיות הקבלן יידרש לרכוש על חשבונו 

 פריט שווה ערך במקומו.

ככל שיידרש לתאם מול גורמי עירייה או גורמים נוספים באחריות הקבלן לתאם מול  .ז

 כלל הגורמים לפני כניסתו לעבודה.

 

  והתארגנות בשטח העבודות , הסדרי תנועה זמנייםדרכי תנועה  .1000

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר  .א

כניסה מגרשים אחרים, מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר 

ה, מפעלי יצור בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גיש

  מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.
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במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים,  הקבלן בהתארגנות שינויים .ב

ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל 

 הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו.  חשבון לשיידרש ע"י וע

הקבלן בהתאם  ידי עלולשטחי העבודה. יתבצע  ההתארגנות לשטח גישה דרכי כנוןת .ג

"פ ע העבודות ביצוע בהשלמת לפגוע מבלי זאת כללתוכנית העבודה שלו ובאחריותו. 

 .הביצוע פרטי

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת  -אישורי רשויות .ד

ל המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית ש

סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' 

 המפריעים לניהול העבודות.

 הסדרי תנועה זמניים  .ה

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט והוא  •

העבודה ודרכי גישה אל כל האזורים יהיה אחראי לביצוע ולאחזקת שטח 

הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים, 

 ותמרור זמניים של הכביש. צביעה

ביצוע הסדרי התנועה הזמניים, הוצאות ביצועם כולל כל האביזרים,  •

, התמרור, השילוט "אריג משי"המעקות, גדרות על המעקות כסוי הגדרות עם 

ף והנדרש ברחבי העיר לצורך ביצוע העבודות, הצביעה, ההארה, צוותי המקי

מדרכות זמניות, אבני שפה, ומיסעות וסלילת בניית , אבטחה, עגלות חץ

כולל הכנת , העתקות זמניות וכל מה שנדרש על מנת לקיים הסדר תנועה

התכניות על ידי מהנדס תנועה מוסמך מטעם הקבלן ומאושר על ידי המזמין, 

ובמשטרת ישראל, הוצאות פיקוח על ביצועם, וכל הוצאה  בעירייהורם איש

כלולים במחיר ההקצב לביצוע הסדרי התנועה הזמניים  -שתהיה בהקשר זה 

 כמפורט בכתב הכמויות. 

הקבלן אחראי לתיאום ולאישור הסדרי התנועה הזמניים בכל הגורמים  •

ולאחזקת  המוסמכים לכך, ובכלל זה, משטרת ישראל, לביצועם המלא

ההסדרים הזמניים על כל מרכיביהם )אביזרים, תמרור וצביעה( בצורה 

תקנית ובטיחותית עד גמר העבודה. האמור לעיל נכון גם אם שונו הסדרי 

או הקבלן או מכל סיבה שהיא ונמסרו  התנועה הזמניים על ידי המזמין

 לביצוע על ידי קבלן.

כל ההוצאות הישירות ההקצב לביצוע הסדרי תנועה זמניים כולל את  •

הקשורות להסדרי התנועה הזמניים המאושרים. ההקצב ישולם  והעקיפות

לקבלן במנות אחידות חודשיות )ההקצב הכללי מחולק למספר חודשי הביצוע 

המאושרים(. מחיר ההקצב קבוע וסופי והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת ו/או 

וותר בהגשת הצעתו להגדלת ההקצב בגין התארכות משך הביצוע, והקבלן מ

במכרז, במפורש ובאופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 בקשר לכך.
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לביצוע  ותעקרוני תוכניות הסדרי תנועה זמניים למסמכי המכרז מצורפות •

בהתאם לשלבי הביצוע של הפרויקט. הקבלן יהיה רשאי להציע , העבודה

השלמות להסדרים אלה בתנאי הסדרי תנועה זמניים חלופיים, או תוספות ו

)עירייה, משטרת  והרשויות הרלוונטיות שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט

ישראל וכדומה(, אולם, כל זאת כלול במחיר ההקצב לביצוע הסדרי התנועה 

הזמניים כמפורט בכתב הכמויות ובלוח הזמנים של הפרויקט לרבות אבני 

לבי ביצוע נוספים ו/או הסדרי הדרך כאמור לעיל. כמו כן, במקרה ויידרשו ש

, יהיה על הקבלן מוריהעל ידי  מראש תנועה נוספים שלא הוכנו ואושרו

הגופים המוסמכים )עירייה, משטרת ולתכננם, לאשרם אצל מנהל הפרויקט 

ל כלול במסגרת ההקצב לביצוע הסדרי התנועה הזמניים וישראל וכדומה(, הכ

קט לרבות אבני הדרך ויהפרכמפורט בכתב הכמויות ובלוח הזמנים של 

 כאמור לעיל.

 למכרז מצורפות תוכניות המציגות הסדרי תנועה לשלבי הביצועמובהר, כי  •

. תוכניות אלו אינן מחייבות את הקבלן או מזמין העבודה אך באופן עקרוני

ביצוע ההסדר התאמתו לתנאי השטח  הקבלן רשאי לעשות בהן שימוש.

 ן בלבד.המשתנים בעת הצורך באחריות הקבל

לקבל את כל האישורים הנדרשים על מנת להפעיל את  בלבד באחריות הקבלן •

 .יםהתנועה הזמני יהסדר

תנועה ההסדרי  עקרוני של מועבר לקבלן תכנון - תכנון הסדרי תנועה זמניים •

זמניים. עם זאת מובהר כי ביצוע הסדרי התנועה הינו באחריותו של הקבלן, ה

ביצוע ההסדרים כתוצאה מהנחיית העירייה כולל שינויים שידרשו באופן 

המשטרה או גורמים נוספים. בנוסף במידה ויבחר הקבלן יוכל לתכנן ולבצע 

  הסדרי תנועה שונים מאלו שתוכננו לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט

הקבלן יביא בחשבון כי באישורים אשר יינתנו ע"י משטרת ישראל ועיריית  •

בודה לתוכניות שיציג הקבלן לאישור ירושלים לפני תחילת ביצוע הע

, לפני תחילת ביצוע העבודה מסיבות שונות לחול שינויים עשוייםהגורמים, 

ובמהלכה, ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים 

 בהתאמה.  -בתוכניות ובאופן יישומן בשטח

כל באחריות הקבלן להתריע מבעוד מועד לפני הפעלת  - התרעה מוקדמת •

הסדר תנועה ע"מ שניתן יהיה ליידע הרשויות )עירייה, משטרה, חב' אגד 

וכיו"ב( ולעמוד בלוחות הזמנים הקבועים לפרויקט. הודעה כאמור תימסר 

והכל בתלות במורכבות ההסדר הצפוי ובמשך  חודשיים מראשלכל הפחות 

הזמן שנדרש, לדעת הקבלן לקבלת האישורים הדרושים. למען הסר ספק 

ר, כי הודעה מראש כמפורט לעיל, לא תפטור את הקבלן מאחריותו מובה

להשיג את האישורים הדרושים במועד הנדרש לעמידה בלוחות הזמנים של 

  הפרויקט.

 בנספח הסדרי תנועה זמניים.ראו פירוט נוסף  •
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הקצב חודשי עבור תאורה זמנית פירוט תכנון וחישוב נכלל בפרק ההקצבים  •

 בסט התוכניות ובכתב הכמויות. ויף מצפירוט נוס. התאורה

 

 חשבונות ממוחשבים  .1100

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

הנחיות ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו  העביררשאית ל

יצורפו יומני עבודה חתומים על  לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף

 ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

 

 

 

 

 ותיאום עם גורמים שונים  , עבודות לילהגובליםתיאום , מניעת הפרעות .1200

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל  .א

ל מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו ע

 בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

כל עבודה . לתוואי הרכבת וזכות הדרך הגובליםהקבלן נדרש לבצע עבודות בשטחים  .ב

בשטח פרטי תבוצע בתיאום ובהסכמה מראש של הבעלים או המחזיקים. הכל כלול 

א תינתן בגין כך כל תוספת מחיר או הארכת לוח ודה ומחירי היחידה ולבתכולת העב

 זמנים.

 להלן פירוט המאפיינים העיקריים של הגובלים השונים.  .ג

במסגרת הפרויקט מתבצעת הריסה של קירות  -בתים פרטיים משותפים •

קיימים ובניית קירות חדשים וכן חידוש ושדרוג תשתיות בסמוך למגרשים 

ודות יעשו בהתאם להנחיות יועץ הסביבה/ אקוסטיקה פרטיים. כל העב

למניעת וצמצום מטרד רעש. בתום העבודה יושב המצב לקדמותו ויטופלו כלל 

הליקויים בשטח הפרטי שנגרמו עקב העבודה. כל עבודה בשטח פרטי תבוצע 

 בתיאום ובהסכמה מראש של הבעלים או המחזיקים. 

בודות להריסת קיר עבור הרחבת במסגרת הפרויקט מבוצעות ע -בניין משהב •

העבודות כוללות הריסת  .12-2בית משותף ברחוב רוזמרין זכות הדרך בחזית 

קיר קיים, חפירה, עקירת עצים, בניית קיר חדש ומדרגות כולל שערים השבת 

התכנון תואם מול ועד הבית,  מצב לקדמותו ושיקום הגינה ע"פ תכנון.

מול הדיירים את הכניסה לעבודות באחריות הקבלן להודיע מראש ולתאם 

 בסמוך לבניין המגורים וכן לשמור על מעבר ועל המגבלות הסביבתיות.

רוזמרין ממוקם מעון אמונה. בצמוד -ממערב לצומת יוסטמן -מעון אמונה •

למעון מתבצעות עבודות להריסת קיר קיים ובניית קיר חדש. העבודות תואמו 

לפני תחילת העבודות בשטח  באחריות הקבלן לתאם מול צוות המעון.

ובמהלכן, מול צוות המעון. יתכנו הפסקות או הגבלות עבודה יזומות. הקבלן 
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נדרש לקחת בחשבון את שעות הגעה ואיסוף ילדי המעון כזמן בו נדרשת 

 תשומת לב מיוחדת וזהירות יתרה.

 ברחוב ברמן הסמוך לפרויקט נמצא מתקן ביטחוני. -מתחם שירות הביטחון •

הקבלן לבצע תיאום לפני תחילת העבודות ובמהלכן מול קב"ט  באחריות

המתקן, יתכנו הפסקות או הגבלות עבודה יזומות מצד המזמין או הגורם 

האמון על המתקן. הקבלן נדרש לקחת בחשבון את המגבלות הצפויות 

 בעבודה בקרבת המתקן ורגישותו.

תיאום  בסמיכות לשטח העבודה ישנו מבנה מסחר, נעשה -בית הפירות •

מקדים מול בית העסק. אולם באחריות הקבלן לשמור גישה של הולכי רגל 

-למקום וכן להודיע לבית העסק על התחלת העבודות בסמוך מבעוד מועד על

 מנת לאפשר לו להתארגן לשינויים הזמניים בהסדרי התנועה. 

דרום מזרחית לצומת הרחובות  -בכניסה לרחוב שלמה דוגה המצויים נכסים •

רין שלמה דוגה ישנה דרך גישה לשני מבני מגורים פרטיים הסמוכים רוזמ

לשטח העבודה. נעשה תיאום מקדים מול הדיירים, ואף חלק מהשטח הסמוך 

מופקע עבור הרחבת זכות הדרך לטובת הרכבת הקלה. באחריות הקבלן 

לשמר גישה רציפה למגרש ולעדכן את הדיירים לפני כניסה לעבודה ולתאם 

החלפה של  יבצע הקבלןהמתבצעות בשטחם. במסגרת הפרויקט  את העבודות

 שער קיים בכביש המוביל למבני המגורים.

סמוך לרחוב אפרסמון בצד הפונה לרוחב רוזמרין  -10-28רחוב אפרסמון  •

מבנים אלו מבוצעות  2(. בסמוך ל20-28ו 10-18קיימים שני מבני מגורים )

במסגרת הפרויקט. בשל קרבת עבודות לבניית הפורטל והשיקוע המבוצעות 

העבודות לקיר הדרומי בין מגרשי בתים לרחוב על הקבלן לעדכן את תושבי 

המבנים לפני כניסתו לעבודה וכן לדאוג לאמצעי בטיחות שיבטיחו שבמהלך 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה העבודות לא יפגעו דיירי הבניין ועוברי אורח. 

לפני הכניסה לעבודות לתעד מצב  על הקבלן לבדוק את מצב קירהקבלנים, 

 קיים, לעקוב אחרי מצב הקיר במהלך העבודות וכן לאחריהן במשך חצי שנה

יתכן  על מנת לוודא שלא נגרם לקיר נזק כתוצאה מהעבודות. מתום העבודות

והקבלן יידרש להאריך את תקופת הניתור והמעקב בהתאם להנחיה מטעם 

לא תתקבל תביעה בגין הארכת תקופת המזמין, מנה"פ או המתכנן הרלוונטי, 

במידה  .עד שנתיים מתום העבודות הסמוכות לקיר המדובר המעקב והניתור

שיידרש שיקום לקיר כתוצאה מעבודות הקבלן, עבודות השיקום תהיינה על 

אחריות הקבלן ועל חשבונו, לאחר שיתאם מול הדיירים ברחוב ויקבל את 

 השיקום.אישור מנהל הפרויקט לביצוע עבודות 

מדרום לשטח הפרויקט דרום מזרחית להפרדה מפלסית של  -מוסד טנטור •

ממוקם מכון טנטור. במהלך התכנון  60רחוב רוזמרין מכביש בגין ומכביש 

בוצע תיאום מול נציגי המוסד בהיבט המנהלי, תכנוני ומשפטי. במסגרת 

הפרויקט מופקע שטח משמעותי בצפון המתחם באזור הסמוך לרחוב 

רין, מורחבת הדרך במקום ונבנים קירות חדשים מסביב למתחם בצידו רוזמ

הצפוני והמזרחי. הכניסה הקיימת כיום למתחם מצפון לכלי רכב ולהולכי רגל 
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מוסבת לכניסה להולכי רגל בלבד ותיבנה כניסה חדשה למתחם מצידו 

המערבי. העבודות כוללות פירוקי קירות ופינוי פסולת, חפירה וחציבה וכן 

יית קירות ממספר טיפוסים, התקנת שער חדש להולכי רגל מצפון וכן שער בנ

וביתן שומר ממזרח. חלק מהעבודות מתבצעות בתוך המתחם ומרביתן 

בהיקפו. באחריות הקבלן לתאם מול המוסד לפני כניסתו לעבודות בשטח, 

ולעשות כל מאמץ לצמצם את מטרד הרעש והאבק. תנועת כלי העבודה 

ע רק בשטח העבודה ולא תותר כניסה של גורמים מטעם והפועלים תתבצ

הקבלן ליתר שטחי המתחם. במהלך העבודה יתבצע תיאום מול נציגי המוסד 

ויתכנו עצירות יזומות לאור מועדים וחגים נוצרים. לפני סגירת הכניסה 

הקיימת לכלי רכב מצפון יידרש הקבלן לפתוח כניסה חלופית או את הכניסה 

. על הקבלן לקחת בחשבון בעת תכנון העבודה את כלל המתוכננת ממזרח

 הגורמים ולהיערך בהתאם. 

ממזרח לצומת גילה ולשטח ההתארגנות ממוקם בית -בית משפחת זוהרה •

משפחת זוהרה. בוצע תיאום מול המשפחה במהלך התכנון. באחריות הקבלן 

לעדכן את המשפחה לפני הכניסה לשטח עם תחילת תקופת ההתארגנות. כמו 

כן דרך הגישה לבית המשפחה עובר דרך שטח ההתארגנות. באחריות הקבלן 

 לאפשר גישה רציפה לבית במהלך כל העבודות וכן בסופן.

באחריות הקבלן , ככל שיידרש יתכן ובשטח הפרויקט קיימות אנדרטאות -אנדרטאות .ד

לתאם ולאשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים ולטפל בכל אנדרטה ברגישות הנדרשת 

 אם להנחיות בהמשך. בהת

 עבודות לילה .ה

 עבודות לילה יבוצעו ללא כל תוספת או שינוי במחירי היחידה. •

מובהר בזאת כי ככלל תנאי הרישיון וההיתרים מוגבלים לביצוע העבודה  •

 בשעות היום.

במקרים מיוחדים בלבד בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום  •

ועה ו/או למרקם החיים וכו', יוכל להפרעות בטיחות מיוחדות, להפרעות לתנ

הקבלן לבקש לבצע העבודות בעבודת לילה וזאת בתנאי שיינתנו האישורים 

 לכך מהגורמים הרלוונטיים.

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בשעות מסוימות ועל  •

הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח הזמנים בהתאם 

ינתנו ע"י הרשויות, ורואים בנושא זה סיכון אותו לקח הקבלן לאישורים שי

על עצמו, ובמידת הצורך יתגבר את צוותי העבודה בכדי לעמוד בלוח הזמנים. 

התשלום עבור תגבור כנ"ל כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות 

 ולא תימדד לתשלום בנפרד.

בשעות והקבלן יצטרך עבודות לילה במידה ותאושרנה, תהיינה מוגבלות  •

 לבצע העבודות בשלבים.
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במידה ולא יאושר לקבלן לבצע העבודות בעבודות לילה, יהיה על הקבלן  •

לתכנן ולבצע העבודות בשיטות שימזערו ההפרעות לציבור ושלא יהיה בהם 

 סיכון בטיחותי.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות לילה מטעמי בטיחות,  •

, הנחיות העירייה ו/או המשטרה, הדבקת פיגור בביצוע, מזעור מגבלות בשטח

 הפרעות למבנים סמוכים )בי"ס ומוסדות ציבור( וכו'.

לביצוע עבודות לילה על הקבלן להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים  •

 ולתאורה זמנית על חשבונו.

היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקום שאינו יבמקום שטרם ניתן  •

, ידאג הקבלן לספק על חשבונו מערכת תאורה ניידת מספקתבתאורה  רמוא

 המספקת את צרכי העבודה והבטיחות ותאושר ע"י מנהל הפרויקט.

 

 

 

 בזמן הביצוע עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן .ו

עבודותיו, כך שיתבצעו בהתאם ללוח הזמנים  ולתאם על הקבלן לתכנן, לארגן •

אפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל המאושר, תוך כדי כך שהקבלן מ

וכן יאפשר גם ביצוע עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא 

 שטח במקביל לעבודת הקבלן. 

על הקבלן מוטלת האחריות לתזמון עבודותיו עם העבודות המשלימות של  •

גורמי התשתית ועם הגורמים השונים והרשויות המתאימות ועם קבלנים 

 ים העובדים או שיעבדו באתר.שונ

מובהר בזאת, כי על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון עבודותיו ולוח זמנים את  •

האפשרות של עיכובים בביצוע עבודות משלימות ע"י אחרים או עקב אילוצים 

 חיצוניים או אחרים, הנחיות המשטרה וגופי בטחון וחירום וכו'.

בלן להארכת לוחות זמנים או לא תשמע כל טענה או דרישה או תביעה של הק •

 לפיצוי עקב עיכובים כאמור לעיל.

 עבודה בקרבת תשתיות קיימות .ז

הפרויקט מבוצע באזור עירוני, באזור קיימות תשתיות רבות בצפיפות  •

משתנה. מועבר לקבלן מידע על תשתיות קיימות, המידע הינו חלקי ועשויים 

 להיות בו אי דיוקים. 

אום תשתיות מול הגורמים הרלוונטיים. המידע כחלק מהליך התכנון בוצע תי •

 מועבר לקבלן לצורך הוצאת היתר חפירה. 

במסגרת העבודה הקבלן נדרש לעבוד לצד תשתית קיימת, תשתיות חדשות  •

וישנות. באחריות הקבלן לשמור על תקינות ושלימות התשתיות הסמוכות 

דיים, תמוך לאזורים בהם הוא מבצע עבודה. כולל חפירות גישוש, עבודות י

 זמני וכל מה שיידרש על מנת לשמור על התשתית הקיימת. 
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האחריות לאימות המידע, תיאום התשתיות, הוצאת היתר חפירה וביצוע  •

 העבודה מוטלת על הקבלן בלבד.

לא תשולם תוספת בשל עבודה לצד תשתיות קיימות, לא יוכרו לקבלן  •

 עיכובים בשל עבודה איטית לצד תשתיות קיימות.

 

 יומן עבודה 13.00

 2יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף 

לחוזה הקבלנים של מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן 

 עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

וחשב או קשיח( יהיה מנהל העבודה הראשי אלא האחראי על מילוי יומן העבודה )ממ הנציג

"פ מטעם המזמין. באחריותו לנהל ולמלא את יומני העבודה מנהאחרת על ידי  הוגדראם כן 

סימלית של כלל העבודות המבוצעות קהשוטפים לאורך כל תקופת החוזה ופריסת מ

של תכולת  בפרויקט ובתיאום מלא מול המפקח באתר. כל זאת כולל אחריות על רישום מלא

היומנים לרבות כ"א, כלים, תיאור עבודות ברור ושוטף, ניהול בעיות וחוסרים, הפרעות 

   ומטרדים, עבודות חריגות ונוספות דיווח וקבלת אישור הפיקוח על ביצוע עבודות וכדומה.

העבודה ואת המחוברים הצמודים והגובלים בו לפרטיהם, כמפורט  אתרהקבלן יתעד את 

ובסיומה. התיעוד יהיה  ת העבודה, באופן שוטף ויומי במהלך העבודהבהמשך, בתחיל

 וידיאוצבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי  דיגיטאליים STILLSבאמצעות צילומי 

במעגל סגור של מערכות הביוב והניקוז לפני התחלת  טלוויזיה צילומי כוללצבעוניים, 

 הלך העבודה, גם במהלכה.העבודה ובסיומה, ובמקרה של חשד לתקלות במ

 בעבודה כלולים שאינם הרחוב במרכיבי ליקויים ישנם אם לתעד העבודה לפני הצילום מטרת

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

 .הקבלן עבודת באשמת אלו למרכיבים

קונם אינו נכלל בתכולת עבודתו: נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר, שתי הקבלן

הגדרות, הבתים, מדרגות, כניסות לעסקים, לבתים, שלטים, חצרות בממשק עם העבודה, 

 ערמות, האספלט, ריצופים, המדרכות, ריהוט הרחוב, השוחות, (פילריםגומחות )העמודים, 

 '.וכו עפר ופסולת, מערכות מדידה

 מיד למנהל הפרויקט.ליקויים באתר יועבר  ורשימתהתיעוד מ העתקים

 וידיאו בצילומי באתר הפעילות את יתעד הקבלן ושוטףיומי -יום באופן, העבודה במהלך

 .סטילס וצילומי

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

 .באתר המתבצעת העבודה ואת

 לכך וכתיעוד בשלמותה העבודה יצועלב כתיעוד האתר כל את הקבלן יצלם העבודה בסיום

 .לסביבה נזק גרם שלא

 .והמפקח המנהלביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם 

 , באמצעות מנהל הפרויקט עם תום העבודה.המזמיןסרטי הצילום יועברו לרשות 

 וידיאו צילומי"י ע שבאתר והניקוז הביוב צנרת מצב את יתעד הקבלן, הגיחון עם בתאום

 . ובסיומה העבודה בתחילת סגור במעגל םפני
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 העבודה באזור לקיים נזק יזוהה בסיומה או העבודה ובמהלך במידה כי לקבלן בזאת מובהר

 יהיה והקבלן הנזק שגרם כמי הקבלן יראו, העבודה בתחילת הקבלן"י ע מראש תועד שלא

 .לנזקים ולאחריות התיקונים לביצוע אחראי

 תיעוד של הצילום ודוחות הנלווים הסטילס צילומי, דאוהווי קלטות את ימסור הקבלן

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

 .ובסיומן

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

 למנהל הפרויקט שיעביר העותקים לגיחון. הקבלן יעביר עותקים נוספים עבור הגיחון 

 .הקבלן יהיה על חשבון"ל הנ הצילומים כל עבור התשלום

 תמורה עבור ביצוע הצילומים המפורטים לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.ה

פת התכתובת: מובהר בזה כי תכתובות )למעט רישום ביומני עבודה שיעשה בעברית בלבד( ש

ובאנגלית. צוות הניהול של הקבלן חייב ביכולת ברמה גבוהה של דיבור,  ינוהלו בעברית

קריאה, התנסחות וכתיבה בעברית ובאנגלית. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב בעברית 

 לכתוב באנגלית הנוסח בעברית הוא הנוסח הקובע.

 סכוםב אלו עבודות עבור התמורה את ויכלול"ל הנ העבודות עלות את בחשבון ייקח הקבלן

 .בהצעתו שידרוש הכוללת התמורה

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים .1400

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים מבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים,  

הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

ן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבל

מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו 

אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, 

לים בעת ביצוע תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כב

שהועבר לקבלן עשוי להיות חלקי ועשויות להיות סטיות  תשתיות סקר כי יובהרעבודותיו. 

 בעל מול ותיאוםבדיקה או גישוש  צעהקבלן לב באחריותבמיקום של התשתיות בשטח. 

 טרם הכניסה לעבודה.  התשתית

 

 מים וחשמל .1500

ורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיב 

שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, 

בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב 

סיום ביצוע המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או ב

 העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד.

 

 קיון אתר העבודה ישמירה על נ .1600

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם מבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים,  

לת בנין ופסולת ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות פסו

 חומרים. 
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בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר 

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

רשאית להוסיף מגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה 

ו הציוד כאמור. בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ו/א

ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע 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 

את המגרסה )או הציוד( או לחדול מהפעלתו /ה, מבלי להורות לקבלן להוציא מהאתר 

 שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.

מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו 

של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי 

חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל האתר מן הפסולת ולסלקה על 

דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם 

לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים 

דה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבו

ביריעות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר 

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

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

 AS MADEתכניות עדות  .1700

( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט AS MADEבהמצאת תכניות עדות ) מחויבהקבלן 

בחוזה מוריה. בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של 

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

 ות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. תכני

 מנהל ידי על ויאושר הקבלן מטעם שיומנה מוסמך מודד ידי על יבוצעו העדות תוכניות

 .מטעמו המודד את להחליף לקבלן להורות הפרויקט מנהל של בסמכותו. הפרויקט

ל כל חלקיו ויסומנו בהן כל התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן ע

השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות 

 ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות.

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון 

תוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין המקורי של ה

 ( העתקים כל אחת. 5בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה )

בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר המצביע 

שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן 

המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. 

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

 וי תנאי זה.לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק לאחר מיל

 יועברו המדידות תוצרי כלעל כל האמור בסעיף זה ובחוזה הקבלנים העדכני של מוריה,  נוסף

או ש"ע( וקובץ סגור )דוגמת  DWGפתוח )דוגמת  קובץקשיח ודיגיטאלי  בעותק למזמין

PDF נגיש ויהיה רמדור דוגמת הפרויקט את שתשתמש מידע למערכת יועלה(, כל התיעוד .

 דרישות והליכים' – AS-BUILT' תיעוד זה למסמך המצורף לנספח הקבלן במחויי בנוסף
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 ניהול הפרויקט והבטחת איכותמשרד ל .1800

 מבנה לפיקוח

לפני ביצוע העבודה, יספק הקבלן ויציב על חשבונו מבנה שישמש כמשרד שדה לשימושו 

פרויקט/המפקח הבלעדי של צוות הניהול והפיקוח. המבנה יוצב במקום שיאושר ע"י מנהל ה

 הכל באחריותו הישירה של הקבלן. והרשויות הנוגעות בדבר,

עבור כל מערך משרדים יסופקו המבנים היבילים עם מס' החדרים, הזיווד/ציוד, חיבורי 

קומפלט, כמתואר בהמשך עבור  מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, תקשורת, אינטרנט וכו'

 ה, גידור היקפי ושער/ים, חניות, תאורה בהתאמה.דרכי הגיש משרדי האתר. כמו כן יותקנו

המבנה ישמש את מנה"פ והמפקח מטעם המזמין ללא כל שימוש משותף עם איש מנציגי 

 הקבלן תתאפשר להם נעילה של החדרים והציוד ללא עירוב או שימוש משותף.

 המבנה למשרדי השדה יענה על הדרישות הבאות:

משרדים, מזכירות, חדר ישיבות,  2ויכלול מ"ר  75תהיינה לפחות  המבנהמידות  •

מ'. שטח כל חלון )חלון  2.5ומטבחון. גובה התקרה יהיה לפחות  מקלחת שירותים

 מ"ר.  0.6אחד לפחות לכל חדר( יהיה לפחות 

ויותקנו בהם תריסים או במתקני סגירה ונעילה נאותים,  יצוידוכל החלונות והדלתות  •

יהיו אטומים בפני חדירת מים שמש ישיר. כמו כן וילונות על מנת לאפשר הגנה מאור 

המשרדים יקבעו שלטים  ויותקנו בהם רשתות נגד חרקים וכן סורגים. על דלתות

המתארים את יעוד החדרים. המבנה יכלול חיבורי מים קרים וחמים באמצעות 

 מכשיר "אטמור" או שו"ע.

קח. כל חדר יטויח מסוג מבנה טרומי מטיפוס מאושר על ידי המפ המבנה יהיה חדש •

ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל יוכנס בידוד תרמי בין 

 הציפוי לקירות ולתקרה.

  רצפת המבנה תהיה ריצוף טרצו ו/או קרמיקה. •

המבנה יחובר לרשת החשמל של חברת החשמל )או לחילופין לגנרטור או מקור  •

פקח(, כל החללים בו יהיו ממוזגים אנרגיה אמין אחר שיאושר מראש ע"י המ

 2, קירור וחימום לכל חדר בהספק של אוורורבאמצעות מתקן מיזוג אויר לפעולת 

ותותקן בו תאורה פלואורסצנטית תקנית. כמו כן, יותקנו בכל חדר  כ"ס לפחות,

לפחות ארבעה שקעים לחיבור אביזרי החשמל השונים. הקבלן יתקין, באמצעות 

קווי חוץ, כולל חיבור לחדרים השונים, כאשר לכל עמדה יחוברו חברת "בזק", שני 

 שני הקווים. הקווים יהיו חסומים לחיוג לחו"ל.

ימים לאחר  14המשרדים יועמדו לרשות המפקח שבוע ימים לפני תחילת העבודה ו/או  •

 .מבינהם תאריך צו התחלת העבודה, לפי המוקדם

 להלן )כל הפריטים יהיו חדשים(: המבנה ירוהט ויצויד ע"י הקבלן עפ"י המפורט •

 מתוכם יהיו ברמה של כסאות מנהלים על גלגלים. 4כסאות, כאשר  20  

 ס"מ לפחות. x 300 150שולחן אובלי )לחדר ישיבות( בגודל  1  

 '' עבור הקרנה בחדר הישיבות.65 המקרן ומסך לחדר ישיבות או טלוויזי  
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 ארונות עץ עם מדפים בגודל  2ס"מ,  x 240 x 40 350ארונות עץ עם מדפים בגודל  4   

250 x 240 x 40 1.6כונניות עץ בגודל  4 -ו ס"מX120X60 .עם מדפים ודלתות נגררות 

אבזור למקלחת הכולל ארון עמיד למים עבור אחסון ציוד אישי כולל אפשרות לנעילה,   

וש מתלים לביגוד, ספסל, וילון או מקלחון שימנע הרטבה של הציוד בעת השימ

  במקלחת.

 ס"מ כולל מגירות. 180/70שולחנות משרדיים במידות  2  

 ( ארונות עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי נעילה.4ארבע )  

כולל סט טושים מחיקים שיותקנו במרד מנה"פ,  2*2לוחות מחיקים בגודל של  3  

 מפקח וחדר הישיבות

 כניות.והחדרים לתליית תלוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות   

דפים(,  100-ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות )ל  

דפים(, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות,  100-מחורר )ל

 קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.

 : )שלוש( עמדות מחשב עפ"י המפרט הבא 3 •

 מפרט הרכיב

 ATX Midi/mini Tower case מארז

 ומעלה Intel® Core i5-6600 3.3GHz Skylake מעבד 

 Z170צ'יפסט  GA-Z170-HD3דגם  Gigabyte לוח אם

זיכרון במהירות 

 המתאימה

ADATA XPG Z1 2x4GB DDR4 2400MHz 

DISC  סוג(SATA) Western Digital Black 

3TB SATA3 7200RPM 64MB 

 X24 )צורב( DVD/RWכונן 

 על לוח האם בקר מסך

 intel I1219V 10/100/1000 כרטיס רשת

מקלדת תואמת 

WINDOWS 

+ 

 + כרטיס קול + רמקולים

 אופטי עכבר 

 "SANSUNG LED 24 מסך

 VA 750הספק On-Line (UPSאל פסק )

 

סופק מודם ובמקרה זה י 15במידה ויבחר המפקח, המחשב יהיה נייד, בעל מסך "  

 DOCK STATION -סלולרי כולל חבילת גלישה באינטרנט ללא מגבלת נפח גלישה ו

  לחיבור מהיר של המחשב לציוד הפריפריאלי.

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

 או שווה ערך Windows7 pro מערכת הפעלה
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OFFICE או חדש יותר 2020 מלא 

 או שווה ערך N0D32 י וירוסאנט

 או שווה ערך Pc Anywhere שליטה

 או שווה ערך MS project ניהול פרויקטים

 או שווה ערך MS office 2010 ניהול משרד

 בינארית עבודות עפר או שווה ערך חישוב כמויות עפר

DWG ,PLT VIEWER 

'' לכל 24פקח כולל מסך תחנות עגינה עבור חיבור למחשב נייד למשרדי מנה"פ והמ 2  

 עמדה.

דפים לדקה לפחות להדפסה בנייר  16צבעונית עם מהירות הדפסה  לייזר מדפסת רשת  

 .A 3-ו A4בגודל 

עם אפשרות הגדלה / הקטנה  A4-ו A3 מכונת צילום צבעונית לצילום מסמכים בגודל  

כולל ומתקן לצילום חבילות נייר ברצף )פידר(,  50% - 200%של המסמכים בין 

 דרש.יאחזקתה השוטפת ונייר צילום כמה שי

סורק מסמכים מחובר לרשת המחשבים באתר עם מתקן להזנת נייר ברצף )פידר(   

 .AV-600U או AV U210 –דגם  AVISIONכדוגמת תוצרת 

( המאפשר חיבור אלחוטי וגם חוטי לאינטרנט מהיר + חיבור ROUTERראוטר )  

 EDIMAX-8-PORT FAST ETHERNETא למדפסת ומפצל רשת פנימית לדוגמ

SWITCH  

לפחות מיניבר מקרר קפסולות,  300מכונת קפה אספרסו עם אספקה חודשית של   

 ומקרר , מיקרוגל,עבור מים קרים וחמיםאו ש"ע  4ליטר, מכשיר תמי  140בנפח של 

 .משרדי,

תיתן  על כל הציוד להיות חדש מהחנות, כמו כן הקבלן יתקשר עם חברת אחזקה אשר  

שעות ממועד ההודעה לכל תקלה במערכת המחשב בתקופת אחזקת  6שרות תוך 

 המשרד ע"י הקבלן. ההעתק מהסכם התקשרות יועבר לפיקוח.

על הקבלן להכשיר בצמוד למבני הבקרה וניהול הפרויקט משטח חניה לחניית עשרה  •

 מתכננים.( כלי רכב לפחות, לשימוש נציגי המזמין, מנהל הפרויקט, המפקח, וה10)

עבור אספקת, התקנת,  תכולת העבודה, אחריות ופעילות הקבלן כוללת כל הנדרש •

תאום,  כולל: .הוההיגיינתחזוקת, ניוד ופינוי שטחי התארגנות ומערכי המשרדים 

תכנון, איתור, טיפול בקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים, תשלום כל האגרות, 

בין היתר עבור המקרקעין, עבור חיבורי  היטלים, מיסים, תשלומים הנדרשים, כולל

  חשמל, מים, ביוב וניקוז, טלפון/תקשורת.

 כולל תשתיות, הסדרת שירותים, תאורה וחניות. 

על כל תכולתם  -ופינוי מבנים יבילים זמניים  כולל אספקת, הקמת, זיווד, תחזוקת 

 וציודם לפי המפורט בהמשך המפרט הטכני.

 ר, עבודות עפר, אספלטים, תשתיות וכל הנדרש.עבודות מכינות, גידו כולל 

כולל חדר אוכל והתקני רחצה והגיינה )כיורים, סבון, מגבות נייר, פחי אשפה וכו'  

 בצמוד לחדר האוכל, וכן חדרי שירותים, ומקלחון(. 
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כולל ניקיון שוטף של האתר/אתרים, פינוי פסולת, גידור שטחי ההתארגנות/  

מירה, וכן כל עלויות השינוע משטח/שטחי ההתארגנות משרדים/ מערך המשרדים, ש

 וכיוצא באלה.  לאתר/ אתרים, פירוק ופינוי

 טלפון קבוע למשרד מנהל הפרויקט. •

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

 נייד.מספק תקשורת אחר /  הפרויקט טלפון

מגה לפחות + חיבור לקו טלפון וספק  100של  קו גישה לאינטרנט מהיר. רוחב פס •

שירותי אינטרנט. שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע. החיבור 

 יהיה באמצעות רשת )ראוטר( קווי.

הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות  •

י קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבור

 שימוש נאות ויעיל. המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.

הוצאות אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה וניקיון שוטפים ויומיומיים של המשרדים  •

על כל מרכיביהם וציודם לרבות כל מתקני החשמל, לרבות תשלום ההוצאות בגין 

חלות על הקבלן.  -רופות, תשלום עבור צריכת החשמל, טלפון והמים החלפת מנורות ש

הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף ויומיומי. הקבלן יהיה אחראי 

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

 הקשור למבנה ולסביבתו. 

חשבונו למלא את  ו נזק אחר, אחריות הקבלן ועלבמקרה של גניבה/פריצה/שבירה א •

 .החסר כפי שמופיע בסעיף זה

 

 משרד לצוות הבטחת איכות  

 2כסאות ו  6שולחנות,  2מ"ר בגימור זהה למשרדי הפיקוח, מרוהט עם  36משרד בגודל  

 ס"מ שניתנים לנעילה. 200X200X40ארונות מתכת 

 צעות ראוטר אלחוטי דומה למשרדי הפיקוח.המשרד יחובר לקו טלפון קווי ולאינטרנט באמ 

במשרד תותקן עמדת מחשב זהה למשרדי הפיקוח, כולל מדפסת הזרקת דיו צבעונית בגודל  

 .3Aשל 

כולל מכונת קפה אספרסו עם  יםומטבחון נפרד מקלחת מבנה הבטחת איכות יכלול שירותים 

 ומקרר משרדי.קפסולות, מיניבר עבור מים קרים וחמים  120אספקה חודשית של 

 

 מעבדת שדה 

 מ"ר שיחובר לחשמל, מים וביוב.  30בגודל  מבנה 

מ"ר עם בגימור זהה לזה של הפיקוח  10המבנה יכלול חלוקה פנימית למשרד בגודל של  

 כיסאות. 4מטבחון כולל מיניבר, חדר עובדים כולל ארונות אחסון שולחן ו

אכסון ועבודה של המעבדה כולל חיבור  בחזית המבנה תוצב הצללה ויוקצה שטח לחצר עבור 

 מ"ר לפחות.  15מים, חיבור חשמל גודל החצר 

 

 הערות
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 כל התוכנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות. .א

 הקבלן ידאג לחוזי שירות עם יצרני התוכנות לכל תקופת העבודה באתר. .ב

שהגשה ואישור של חשבון חלקי ראשון בפרויקט מותנית  למען הסר ספק מודגש .ג

ת המבנים למנהלת האתר מטעם המזמין, אספקת הציוד וחיבור לתשתיות בהקמ

 כמפורט לעיל.

יובהר כי כל ההוצאות השוטפות כגון ראשי הדפסה למדפסות, טונר למכונות הצילום,  .ד

דפי צילום מגדלים שונים וכיוב', וכן האחריות לפעילותם התקינה של כל האמצעים 

 שבונו של הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד.הכלולים בסעיף זה הנם באחריותו ועל ח

 

 מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים 

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,  .א

כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית 

מיועד לבניית המחסנים להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח ה

 והמשרדים הנ"ל.

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים ישירות  .ב

 עבור מוריה.

 חדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מים קרים/חמים, כיור רחצה וציוד היגיינה. .ג

ם ניידים שירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוני, זאת בנוסף לשירותים כימיי .ד

 שיותקנו במספר מקומות באתר לפי התאום ואישור גורמי איכות הסביבה והעיריה.

 מקלחון עם חיבור לביוב העירוני. .ה

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים  .ו

שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, 

ו',כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. התמורה טלפון וכ

 עבור עבודות אלו כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

 עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את .ז

הקבלן על ציודם, את המחסן, מבני צוות ניהול הפרויקט )באם יורשה לכך( ואת מבני 

את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה. 

הקבלן יחזיר את מצב השטח לקדמותו. כל הציוד שנרכש או סופק עבור מנהל 

 יוחזר לקבלן למעט עמדות המחשב.הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט 

 

 ישיבות תיאום .1900

פות כל שבוע לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט ו/או תתקיימנה ישיבות שוט 

המפקח, ומי שיקבע מטעם מוריה, ובהשתתפות המהנדס האחראי מטעם הקבלן וכל צוות 

 הביצוע המפורט לעיל. 

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי הציוד ו/או  

לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום ותזמון פעילויות הייצור, המוצרים, ואחרים, אשר 

 האספקה והביצוע, ולהבטחת הבטיחות.
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לכל ישיבת תאום יוזמנו גם יועץ הבטיחות, אחראי הבטחת איכות, יועץ לו"ז, אלא אם  

 קיבלו שחרור מראש מהמפקח.

ניהול טכני הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי  

מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ם ומנהלי

 ידי מנהל הפרויקט..

 

 תעודת אחריות .2000

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

ל מסירת תעודות אחריות עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין ש

לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על 

 פי דין.

תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד(.  

 תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 

 

 ודה בסמיכות למוסד פעילבמקרה של עב תנאים ביטחוניים .2100

על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור 

הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן  -בטחוני 

מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים שם 

 אל המזמין. ות"ז שישלחו

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן 

חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת 

רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה 

 .להציע הצעות

 עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות 

 המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.

סינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע ה

 לפסילת מי מהמועמדים.

עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי לגבי  מובהר כי

 תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 .00.12ראה פירוט על מוסד בטחוני סמוך בסעיף 

 

 , תיאור הסעיפים ותכולת עבודה.ה ערך"מוצר "שוו ,מחיר חומר .2200

אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם  .א

חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה 

שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות 

 הנדרשת.



27 

 

27 

בלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, במידה והק .ב

הסוג, הטיב, המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי 

יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. 

הבלעדיים באם החומר,  האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים

 .תובתוכניוהמוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים 

למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות  .ג

בתכניות, במפרטים, ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. 

אופן הביצוע, אפשרויות השגת התכניות ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או 

 החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.

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

ומסמכים אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או 

 המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.

בהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי מו .ה

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

 יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

מר באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחו .ו

אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש 

שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא 

 הסתייגויות.

כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום  .ז

ל חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר ע

 תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

אינו בהכרח מתאר את  -כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  .ח

העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות, במסמכי החוזה 

 ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט.

ויות משלים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור כתב הכמ .ט

 בהם.

מחירי היחידות בכתב הכמויות הינם מחירים שלמים עבור ביצוע המתואר בסעיפי  .י

 כתב הכמויות, כולל את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה.

חומר \או חציבה בכל סוג קרקע\מחירי היחידה עבור סעיפי החפירה כוללים חפירה ו .יא

ובכל תנאי שטח ועבודה, לרבות, בין היתר, חפירה בשטחים ובהיקפים  )לרבות פסולת(

בהיקף כלשהו  קטנים ומוגבלים, חפירת פסולת, חפירה של קרקע מעורבת בפסולת

ומסוג כלשהו )בהקשר זה יידרש הקבלן למיין החומר ללא תוספת תשלום( וחציבה 

אשר תידרש, פינוי הפסולת או עודפי בכל סוג של מסלע הקיים באתר ובכל שיטה 

העפר אל אתרי שפיכה מאושרים ע"י הרשויות ולמרחק ככל שיידרש, תשלום אגרות 

 והיטלים לגורמים הרלוונטיים וכל הוצאה נוספת ככל שתהיה.

 

 תיאומי פתחים ומעברים .2300
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תיאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות  

כלולים במחיר היחידה ויעשו ע"י הקבלן ללא  ומכניות הקשורים לביצוע השלדהאלקטר

 תוספת מחיר.

באפשרות המזמין דרך מנהל הפרויקט להורות לקבלן להוסיף הכנות לפתחים מעברים  

 חציות שרוולים ופתחים וכדו', במבנה דרך, במבני בטון, שבילים, אזורי פיתוח וכדו'. 

, בין אם צוינו בתכניות, בין ןטואלמנטים מבים וכד' שיש לבצע בכל המעברים, פתחים, חריצ 

אם המזמין הורה לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים 

, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט לעיל. ןבמחירי היחידה של הבטו

שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים 

 היציקה יבוצעו ללא תשלום. 

 

 בדיקות מעבדה .2400

בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או  איישככלל, הקבלן  

למסירת העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע 

לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות  70עיף לפי ס לקבלן,

 מטעם מוריה. 

 

 כותרות .2500

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

 להן בפירוש תוכן המסמכים.

  

 יחיד ורבים .2600

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

 

 

 

 

 

        

 ___________________ 

   חותמת וחתימת הקבלן
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 נספחים לפרק המוקדמות

 

 נספח בקרת איכות

 

 כללי .1

ועל חשבונו, במשך כל  הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו, במימונו -בקרת איכות )ב"א(  .א

יכות(. מערכת בקרת תקופת הביצוע, מערכת בקרת איכות עצמית )להלן בקרת א

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, הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים לפרויקט. 

ות מערכת בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן את ניהול האיכות בפרויקט, באמצע

האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, שהעבודות שעליו 

לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את 

האיכות המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. הפעלת 

כת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם. כבסיס לפעילות מערכת מער

בקרת האיכות ישמשו כול דרישות האיכות המפורטות בתוכניות, במפרט הטכני 

המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי ההסכם. את כל הקשור 

ים של הפרויקט לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנ

ובאופן שמועדי פעילויות הבקרה, נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, התיעוד והדיווח 

 לא יעכבו את שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

המזמין ותופעל על ידו. הבטחת  הבטחת האיכות הינה באחריות -הבטחת איכות .ב

ול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת האיכות תבוצע באמצעות מערך ניה

ארגונית מקצועית נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול 

הפרויקט. תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך 

על מנת לוודא את תקינות תפקודה. עם מתן צו התחלת העבודה,  בקרת האיכות,

 קבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות בפרויקט.ימסרו ל

חברת בקרת האיכות עצמאית אשר תאושר מראש ע"י המזמין. המזמין רשאי שלא  .ג

לאשר את החברה ע"פ שיקול דעתו וללא מתן הסברים לקבלן בנושא. מובהר כי 

המזמין יפעיל חברת הבטחת איכות אשר תבקר ותנטר את פעילות מערכת בקרת 

 הקבלן.  האיכות של

 מהנדס בקרת האיכות יחתום על טפסי אחראי לביקורת בהיתר הבניה. .ד

 מודגש בזה כי : .ה

המזמין יקבע את המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות בהתאם למפורט  •

 בחוזה.

תיעוד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת מערכת אינטרנטית שתקבע ע"י  •

 המזמין.
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ה באתר בהיקף של משרה מלאה נוהל בקרת האיכות מחייב לנוכחות קבוע •

לניהול כל מערך בקרת האיכות, לביצוע בקרה שוטפת על העבודות, הפעלת 

כל מערך בקרת האיכות העצמית, כולל בין היתר ניהול דיווחים, מסמכים 

ותצורה וכו', פתיחת אי ההתאמות בביצוע, מעקב לאחר טיפול באי 

בהן, מעקב שוטף ( עד האחרונה שNCRההתאמות, סגירת אי ההתאמות )

 וניהול טבלאות מעקב לתוצאות הבדיקות השונות, 

 ניהול ביצוע בדיקות חוזרות עד להשגת יעד התוצאה הטובה הנדרשת. •

 ניהול תיק בקרת האיכות וכו' כמפורט בנספח בקרת איכות ולהלן. •

מנהל בקרת האיכות יכין תכנית בקרת איכות ויגישה למנהל הבטחת איכות לאישור  .ו

 ופת ההתארגנות. דרישות לתכנית בקרת האיכות מפורטות מטה.במהלך תק

אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות באתר. עבודה  .ז

שבוצעה ללא נוכחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא 

לה עליו למנות ישולם בעבורה. במידה וברצונו של הקבלן לבצע עבודות גם בשעות הלי

בקרי איכות לליווי עבודותיו גם לשעות הלילה. בנוסף, במקרה שתבוצע עבודה ללא 

לכל מקרה. עלות ₪  2,500נוכחות בקרת האיכות, יוטל ניכוי כספי על הקבלן בסך 

ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה, לרבות בדיקות 

 .חוזרות, יהיו על חשבון הקבלן

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

ובלוח הזמנים על פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על 

 ידי המעבדה.

 

 כוח האדם של מערכת בקרת האיכות .2

היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות  .א

 הקבלן וייגזר מכך, אך בכל מקרה לא יפחת מהאמור בסעיף זה.

 בצוות בקרת האיכות הנדרש בפרויקט זה יועסקו לכל הפחות: .ב

מנהל בקרת איכות )מב"א( במשרה מלאה. מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש  •

גם כממונה על תחום תשתיות, או בטונים, או עפר וסלילה ובתנאי שהוא 

 ח בקרת איכות.עומד בקריטריונים של נספ

משרה מלאה  –ממונה בקרת איכות )מבא"ת( בתחום תשתיות, עפר וסלילה  •

 או בהתאם להתמחות של מב"א;

 משרה מלאה או בהתאם להתמחות של מב"א; –מבא"ת בטונים  •

 מבא"ת עבודות תאורה, חשמל ותקשורת •

 מבא"ת גינון, השקיה ופיתוח נופי. •

ומיים, יעבדו בתחומי הבקרה בקרי שטח, בכפוף לממוני בקרת האיכות התח •

 השונים. 

בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי  •

 מטלות מערכת בקרת האיכות.
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לפי תחום הבקרה  עם רישויבקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים  •

הרלוונטי, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח בתחום העבודות נשוא ההסכם 

 מקצועי מוכחים בתחום בקרת איכות, כמפורט בנספח בקרת איכות.וניסיון 

מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות -מודד ראשי לבקרת איכות .ג

כמפורט  -לנשוא הפרויקט כמפורט בנספח בקרת איכות. מודדים לבקרת איכות

 בנספח בקרת איכות

תאם לצורך בביצוע בקרה משרות חלקיות יוגדרו ע"י ניהול הפרויקט בה היקפי .ד

 .באותם תחומים ובהתאם להתקדמות בביצוע עבודות

 

 מטלות בקרת איכות .3

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי  .א

האיכות הנדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר 

 והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.

 קרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. הב .ב

 הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק.  .ג

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות  .ד

על פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות  הנדרשות

 ית תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. המזער

מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות  .ה

 הבאות:

הקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי  •

והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי 

הסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, היצרנים יעמוד בדרישות מסמכי ה

והספקים הקשורים לפרויקט. תכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל 

הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט, אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים 

 בנושאים והסעיפים השונים.

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן  •

מוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני תהליכים ה

 שילובם בעבודות.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי  •

העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי 

 העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,  שמירת רישום מסודר של •

הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות 

 האיכות שהושגו.

 הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה •

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. •
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 בדיקת תוכניות ווידוא עבודה ע"פ תוכניות עדכניות •

פעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים אישור התאמת מ •

 לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.

 אישור קבלני משנה. •

 עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי •

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם •

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות  •

 ת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.והבטח

 תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן. •

בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיקוח, בדיקות  •

 מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר •

 תיעוד אי התאמות וסגירתן.בקרה, ניהול, מעקב ו •

 ניהול ישיבות איכות שבועיות. •

 ניהול יומן בקרת איכות יומי. •

 תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים. •

 דיווח למזמין העבודה. •

 

 מערכות מידע  .4

צוות בקרת האיכות יקבלו הדרכה לשימוש במערכת הנ"ל בתחילת העבודה ובמשך  .א

 הכל על חשבון המזמין. -וכלו לקבל תמיכה טכנית במערכת י העבודה

צוות בקרת האיכות יידרש למילוי מסמכים שונים באופן ממוחשב )שימוש בתוכנת  .ב

OFFICE.)( ובטפסים שונים )בהתאם לסוג המערכת 

הנושא ידון בתחילת הפרויקט בישיבת איכות, שבה יוגדרו המסמכים למילוי ידני  .ג

 או במערכת.\)במחשב( ו

רשימות תיוג מאושרות על ידי הבטחת האיכות במסגרת אישור תכנית בקרת האיכות,  .ד

 ייקלטו ע"י בקרת האיכות בתוכנה )מערכת אינטרנטית( ויוטמעו בתוך המערכת.

תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות )ארגנו במערכת אינטרנטית( תדון בישיבת  .ה

את כל מסמכי בקרת האיכות איכות בתחילת הפרויקט. באופן עקרוני התיק יכלול 

 ועוד. כולל דוחות פיקוח עליון, סיכומי מסירות, מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות

 

 תוכנית בקרת איכות .5

 תכולת תוכנית הבקרה  

 תיאור מפורט של כל שלבי ותהליכי בקרת האיכות )ראה גם פירוט מטה( .א

מעקב לאחר  טפסים כלליים: ריכוזים מיניהם של בקרה מוקדמת ושוטפת, ריכוז .ב

 דוחות פיקוח עליון, דוגמת מעקב שכבות;
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 נהלי בקרת האיכות כוללים רשימות תיוג ומסמכים אחרים הרלוונטיים; .ג

 רשימת נקודות עצירה והבדיקה; .ד

תכנית בדיקות מעבדה של בקרת האיכות לכול סוגי עבודות וחומרים והמחולקת  .ה

 לשלבי הבקרה.

 :בקרה מוקדמת .ו

 תנעה(:ישיבות מוקדמות )ישיבות ה •

על בקרת איכות לתאם ולנהל ישיבות מוקדמות )ישיבות התנעה( לכל סוגי  •

העבודות בפרויקט. מעבר לכך יתואמו ויתקיימו ישיבות איכות שבועיות 

בהשתתפות בקרת האיכות, הבטחת האיכות מנהל הפרויקט מטעם המזמין 

 או נציג מטעמו.

י תחילת עבודות הישיבות יתואמו מראש ובכל מקרה לא פחות משבוע לפנ •

בפועל. לישיבות יזומנו נציגי מנה"פ, מתכננים, הבטחת איכות, קבלן ראשי, 

הכול בהתאם לסוג העבודה  –קבלני משנה, ספקים, מודד ראשי, נציג מעבדה 

 ודרישות מפרט המיוחד או מנה"פ/מנהל ה"א/מתכננים. 

וע להכיר תוכניות, פרטים ומפרט מיוחדים ואופן ביצ –מטרת הישיבות  •

 עבודות ע"י קבלן המבצע, בירור וקבלת תשובות הקשורות לתכנון וביצוע.

עד מועד עריכת הישיבות, על בקרת האיכות לאשר את קבלני המשנה וציודם,  •

ספקים וחומרים הקשורים לעבודה. חובת בקרת האיכות להציג את 

 האישורים הנ"ל בישיבה. 

 קטעי ניסוי )קטעי הוכחת יכולת של הקבלן(: •

סוג עבודה חדשה ולכל קבוצת ביצוע חדשה יבוצעו קטעי ניסוי )הוכחת  לכל •

 יכולת של קבלן/קבוצה/צוות(;

קטעי ניסוי יתועדו בטפסים מיוחדים, בצירוף מדידות, תעודות, תמונות  •

ומסמכים אחרים רלוונטיים. טופס ייעודי לקטע ניסוי יוגש בתכנית בקרת 

 האיכות;

לתאם את מועד ביצוע קטעי הניסוי מראש, על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו  •

 כדי למנוע מצבים של דחיות בשל אי זמינות מתכנן/נים רלוונטי/ים. 

 אישור ספקים וחומרים: •

 אישור ספקים יינתן רק לספקים העומדים בדרישות של מפרטי נתיבי ישראל. •

 אישור חומרים: •

ינו רק את חומרי סלילה יענו לדרישות מפרטי נתיבי ישראל המתאימים, דהי •

  חומרי סלילה מאושרים ע"י נתיבי ישראל יאושרו לשימוש בפרויקט.

שימוש בחומרים מגריסה מקומית כפוף לאישור מנה"פ, אולם יש לציין כי  •

תינתן עדיפות לשימוש בחומרים מקומיים וחומרים ממוחזרים בהתאם 

 לאיכות החומר הקיים בשטח.
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יכוזי רישומי בקרה שוטפת )רשימות באחריות בקרת האיכות לנהל ר -בקרה שוטפת .ז

תיוג ותוצאות הבדיקות שוטפות( לכל סוגי העבודות שמבוצעות בפרויקט. פורמטים 

 של ריכוזי בקרת האיכות יתואמו עם הבטחת האיכות ויאושרו על ידה.

 נקודות בדיקה ועצירה: •

רשימת נקודות בדיקה ועצירה יש להגיש בתוכנית בקרת האיכות. בסמכותה  •

 חת האיכות להוסיף ו/או לשנות את הרשימה;של הבט

שעות מראש על התרחשות  48 לפחות על בקרת האיכות להודיע בכתב )במייל( •

של כל נקודות בדיקה ועצירה. על הקבלן לקחת בחשבון כי בדיקות נקודות 

עצירה עלולות להידחות עקב אי זמינות מתכנן רלוונטי ולכן מומלץ לתאם 

 מועד. בעוד את בדיקות הנקודות

בנקודות העצירה על בקרת האיכות להציג להבטחת האיכות את כל החומר  •

 הרלוונטי לשלב הביצוע. של הבקרה המוקדמת והשוטפת

נקודות בדיקה ועצירה על בקרת האיכות למלא ולהציג טפסים ייעודיים, כפי  •

 שיסוכם עם הבטחת האיכות. 

ירה ובהתאם הבטחת האיכות תאשר בכתב את המשך הביצוע בנקודות עצ •

 למסמכי בקרת האיכות, בדיקות ומדידות של הבטחת האיכות. 

הודגש כי ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות להמשך ביצוע אין הקבלן  •

 רשאי לבצע עבודות מעבר לנקודה עצירה.

 דוחות פיקוח עליון: •

על בקרת האיכות לנהל ריכוז של כל דוחות הפיקוח העליון תוך ציון נקודות  •

 מהדוחות ודרישות לתיקון ליקויים.חשובות 

 פורמט הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות. •

 

 איכות  ישיבות  .6

 על בקרת האיכות לדאוג לתאם ולנהל ישיבות איכות בפרויקט. .א

 לישיבות יזומנו נציגי מנה"פ, הבטחת האיכות והקבלן הראשי. .ב

ושאים בישיבות ידונו ליקוים שהתגלו בביצוע עבודות, אי התאמות הפתוחות ונ .ג

 אחרים של איכות וטיב ביצוע.

 מעקב שכבות:  .ד

על בקרת האיכות לנהל באופן שוטף מעקב שכבות לכול התוואים ואלמנטים  .ה

  המבוצעים כולל מילוי למבנים ומילוי חוזר למבנים.

. פורמט של מעקב השכבות יתואם עם הבטחת EXCELמעקב שכבות ינוהל בקובץ  .ו

 האיכות.

 ביצוע על פי תוכניות מעודכנות:מעקב לאחר קבלת תוכניות ו .ז

בקרת האיכות חייבת לבצע מעקב אחר קבלת תוכניות מניהול הפרויקט. המעקב  .ח

 יבוצע באופן שוטף ומיד לאחר קבלת תכנית מעודכנת.
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 מעודכנות. באחריות בקרת האיכות לוודא כי הביצוע בפועל נעשה על פי תוכניות .ט

 תוכניות מבוטלות יסומנו בבירור. .י

 רציפה. בקרה צמודה .יא

בתוכנית בקרת האיכות יוגדרו עבודות שתבוצענה בבקרה צמודה מלאה של בקר  .יב

 שטח.

על הקבלן ועל בקרת האיכות לקחת בחשבון כי גם בעבודות לילה ידרשו בקרי שטח  .יג

 צמודים לעבודות שיוגדרו מראש בתוכנית בקרת איכות. 

 

 אי התאמות .7

ם על פי דרישה של ניהול מודגש בזה כי על בקרת האיכות לפתוח אי התאמות ג .א

 הפרויקט ו/או הבטחת האיכות.

)הבטחת האיכות( לעומת אי התאמות בקרת  QAאי התאמות הנ"ל תקבלנה סימון  .ב

 .QC-האיכות שתסומנו כ

צוות בקרת האיכות ידאג למילוי ועדכון שוטף של ריכוז אי התאמות באופן ידני, אם  .ג

עודכן )באם הוא מהמערכת או הדבר לא מתאפשר ע"י מערכת אינטרנטית. ריכוז מ

מבוצע ידנית( יופץ לכל הגורמים הרלוונטיים פעם בשבוע לפחות במועד שיתואם עם 

 ניהול הפרויקט.

 דרגות אי התאמות כדלקמן: .ד

אי התאמות עם ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או  :1דרגה  •

 תקן שלא נדרש תיקון, אולם נדרש תיעוד המקרה.

י או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שנדרש עבורם ליקו :2דרגה  •

 ביצוע תיקון מסוג כלשהו;

ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שדורש פירוק  :3דרגה  •

)לדוגמה, שימוש בחומר לא מאושר( ו/או פנייה למתכנן לקבלת הנחיות ו/או 

 אישור האלמנט שבוצע.

תבוצע אך ורק דרך ניהול הפרויקט, אלא אם במקרה שכזה הפנייה למתכנן  •

 יסוכם אחרת.

 

 בדיקות קבלה  .8

הכל  –בדיקות קבלה תבוצענה בסיום ביצוע אלמנט/קטע/חלק או כל הפרויקט  .א

בהתאם למסמכי החוזה ובהתאם לדרישות מפרטים ו/או ניהול הפרויקט / הבטחת 

 האיכות.

צעו ע"י בקרת או הבטחת על בקרת האיכות לנהל ריכוז כל בדיקות הקבלה ככל שבו .ב

 האיכות.

. הפורמט של הריכוז יתואם עם EXCELתוצאות בדיקות האלו ירוכזו בריכוז בקובץ  .ג

 הבטחת האיכות.
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תעודות, תוצאות בדיקות קבלה וריכוז התוצאות יוטמעו לתוך המערכת האינטרנטית  .ד

 בתיקיה הייעודית.

 

 מסירת מסמכי בקרת האיכות בתום הביצוע .9

המערכת האינטרנטית שלעיל, בסיום ביצוע עבודות על בקרת  ושאבנוסף לנאמר בנ .א

 האיכות למסור לבדיקה ולאישור הבטחת האיכות את תיקי בקרת האיכות. 

תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות תדון בישיבת איכות בתחילת הפרויקט. באופן  .ב

סיכומי עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח עליון, 

 ועוד. מסירות, מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות

 התיקים יערכו וינוהלו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות בכתב. .ג

, בתום ביצוע העבודות )בנוסף לתיקי המסירה( הקבלן ימסור 8בנוסף לנאמר בנספח  .ד

כרטיס זיכרון/דיסק און קי( שתכלול את כל מסמכי בקרת /CD/DVDמדיה דיגיטלית )

הכל בתאום  –מחולקים לפי נושאים/תיקים/עבודות/קטעי עבודה וכדומה האיכות ה

 מראש עם מנהל הבטחת האיכות. 

 

 מבדקי הבטחת איכות .10

 בסמכותה של הבטחת איכות לערוך מבדקי תפקוד בקרת האיכות בתחומים שונים. .א

המבדקים יערכו ע"י הבטחת האיכות ובמועדים שנקבעו על ידה ולא בהכרח בתאום  .ב

 קרת האיכות.מראש עם ב

 בדיקות מעבדה של הבטחת האיכות .ג

 במהלך ביצוע תבוצענה בדיקות אימות ובדיקות משותפות מטעם הבטחת האיכות. .ד

 הבדיקות תבוצענה בתאום מראש. .ה

על בקרת איכות ומעבדת בקרת האיכות לשתף פעולה מלאה עם בודקי מעבדה מטעם  .ו

 ה"א.

 

 דוחות בקרת איכות  .11

ם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי הקבלן הדוחות הנדרשים להגשה יחד ע .א

 נדרש לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי.

מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע  .ב

 הנדרש.

 ו.כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגר מודגש בזה .ג

 להלן הדוחות הנדרשים: .ד

 ספקים, חומרים קבלני משנה וקטעי ניסוי.  -דוח בקרה מוקדמת •

דוח בקרה שוטפת הכולל מעקב אחר עבודות שאושרו לביצוע )דוגמת מעקבי  •

 שכבות, ריכוז בדיקות בטון, רשימות תיוג וכדומה(

 ריכוז אי התאמות.  •
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ן ליקויים בעבודות טבלת ריכוז ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגי •

 השונות, בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'.
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 נספח לניהול והגשת לוחות זמנים

 

 משך הביצוע יחושב בחודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה. .1

 

לא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה ו/או  .2

 לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים.להארכת שעות העבודה 

 

 באחריות הקבלן להכין לו"ז מפורט ומדוקדק תוך שלושה שבועות מצו התחלת העבודה.  .3

 

 בגין עיכובים מהסיבות שנמנו לעיל לא ישולמו פיצויים. .4

 

 תקופת ההתארגנות  .5

 תקופת ההתארגנות המפורטת לעיל תיכלל במשך ביצוע הפרויקט. .א

תארגנות והעבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה" הקבלן יתחיל בביצוע הה .ב

וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי 

 הזמן שמצוינים בחוזה.

במהלך תקופת ההתארגנות הקבלן יגיש לאישור למנהל הפרויקט תכנית עבודה ולוח  .ג

רמת פירוט שבועית. הקבלן זמנים מפורטים לביצוע, כולל תיאור ביצוע העבודות ב

ללוח הזמנים במהלך תקופת  יפעל ככל הנדרש לקבלת אישור מנהל הפרויקט

 ההתארגנות.

 

 הגשת לוז שלדי לביצוע .6

לא יאוחר משלושה שבועות מצו התחלת עבודה במהלך תקופת ההתארגנות הקבלן  .א

ל בתרשים גאנט מעקב, לאישור מנה MS-PROJECTיגיש לוח הזמנים המפורט בתכנת 

 הפרויקט

 אישור מנה"פ ללוח הזמנים והגשתו למזמין הינו תנאי להגשת כל חשבון. .ב

מדי חודש בחדשו, עם החשבון החלקי הקבלן יגיש לוח זמנים מעודכן לאישור מנהל  .ג

 הפרויקט, על בסיס לוח הזמנים כפי שאושר בתחילת העבודות.

י לבדיקת מנהל צרוף לוח זמנים לחשבון החלקי מהווה תנאי לקבלת החשבון החלק .ד

 הפרויקט.

כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח זמנים המאושרת ע"י מנהל הפרויקט, תוגש בכתב ע"י  .ה

הקבלן מבעוד מועד למנהל הפרויקט וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של 

מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט 

מוצע וכל האחריות לכך תחול על הקבלן אשר צריך לסיים את לתהליך הביצוע ה

 הפרויקט בהתאם לחוזה.

, ולא יפעל כמפורט בפרק זה, המזמינה כנדרשבמידה והקבלן לא יגיש את לוח הזמנים  .ו

תהיה רשאית להזמין יועץ מומחה להכנת לוח הזמנים, אשר יקים את לוח הזמנים, 
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ייב את הקבלן במלוא התמורה. מובהר עבור הקבלן, ויבצע עדכונים שוטפים ולח

ומודגש בזאת כי אחריותו של הקבלן לנושא לוח הזמנים שרירה וקיימת והוא מתחייב 

 לשתף פעולה עם היועץ.

מודגש בזאת ומובהר לקבלן כי תקופת ההתארגנות, השגת אישורים והתרים כנדרש,  .ז

 רויקט". הינם חלק אינטגראלי מהפרויקט ובהתאם, כלולים בתקופת "משך הפ

 

 מתודולוגית לוח הזמנים .7

 יחושב בחודשים קלנדריים מיום צו התחלת עבודה. משך הפרויקט .א

 לוח זמנים זה, לאחר אישורו, יהווה את לוח הזמנים הבסיסי. .ב

לוח הזמנים המוגש ע"י הקבלן יתבסס על מערך אבני הדרך  -אבני דרך חוזיות .ג

 החוזיות.

סיום"  –ים תהיינה קשורות בקשר "התחלה אבני הדרך החוזיות הכלולות בלוח הזמנ 

לפעילות הביצוע הרלוונטית בגאנט הפרויקט. אבני דרך אלה, יאוגדו תחת ערסל 

שיקרא "אבני הדרך החוזיות" ויוצגו בתחילת לוח הזמנים. בהקמת אבני הדרך הנ"ל 

 יעשה שימוש בשדה "תאריך יעד".

וע מלא ומושלם של הפרויקט, תייצג את מכלול הפעילויות לביצ -תכולת לוח הזמנים .ד

לרבות כל הפעילויות של גורמים אחרים, כולל תאום עם הגורמים הקשורים לביצוע 

הפרויקט כגון: בעלי תשתיות )למשל: בזק, חח"י, חברות סלולר, חברות כבלים, 

 כוחות הביטחון וכדומה(, גורמי ממשל ושלטון מקומי, הספקות וכדומה.

לול אילוצי זמן מלבד אילוצי תאריכים כגון: מועד צ.ה.ע, לוח הזמנים לא יכ -אילוצים .ה

מועדים חוזיים להשלמת שלבים ואבני דרך, מועדי אספקת חומרים/ ציוד חיצוניות, 

 מועדי קבלת היתרים ומועד סיום הפרויקט.

ימי עבודה וזאת במטרה לאפשר למזמין,  22לא יעלה על  -משך המרבי של פעילות .ו

לת הפעילות, ביצועה ומועד סיומה )פעילויות של אספקות מעקב חודשי סביר על התח

לא תיכללנה בתנאי זה(. כל פעילות תירשם בצורת תוצר כך שניתן יהיה להבחין באופן 

מ"א קיר תומך מחתך עד חתך, או  50ברור וחד משמעי את השלמתו. )למשל: סיום 

 גמר אספלט שכבה ראשונה מחתך עד חתך ו/או שם רחוב, וכו'(

חגי המוסלמים וימי  ימי עבודה ויכלול את כל חגי ישראל, 5.5יהיה בן  -העבודהשבוע  .ז

 אי העבודה המקובלים.

 2010הקבלן יכין את לוח הזמנים בתוכנת "פרוג'קט של מיקרוסופט" בגרסה  -תוכנה .ח

באחריות הקבלן, התקנת התוכנה במחשב באתר ולאפשר למנהל הפרויקט  )חוקית(.

 ת עבודה זו.ולמי מטעמו להשתמש בתחנ

הקבלן יגיש את לוח הזמנים )וכל הגשה אחרת כגון: עדכון, דיווח התקדמות  -הגשה .ט

וישלח אותו לנמענים הרלוונטיים באמצעות  mppוכו'( בקובץ, תוצר התוכנה, מסוג 

 הדוא"ל.

בנוסף, בכל הגשה יגיש הקבלן דוח לוח זמנים בפורמט גנט מעקב  -העתקים קשיחים .י

לצורך הצגתו בחדר הישיבות  A3והן בגיליון  A4ליון בגודל מודפס בצבע, הן בגי
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 A0באתר. על פי דרישת מנהל הפרויקט יוצג באתר תדפיס פלוטר על גבי גיליון בגודל 

 שיופק מחדש בכל פעם שיאושרו שינויים על ידי מנה"פ

יוגש עדכון התקדמות לפחות אחת לחודש. לוח הזמנים המעודכן יוגש, כנדרש  -עדכון .יא

ה, כחלק ממסמכי החשבון החודשי השוטף. יחד עם זאת, רשאי מנהל הפרויקט, בחוז

מטעם המזמין, מעת לעת לשנות )להגביר או להפחית( את תדירות הדיווח )למשל: 

 פעם בשבועיים ו/או אחת לשבוע, הכל בהתאם לנסיבות ולצרכי בקרת הפרויקט(.

ריך הדיווח יסומן עדכון ההתקדמות יתייחס ליום האחרון בחודש השוטף. )תא

בלשונית מידע על הפרויקט בשדה "מועד דיווח"( ו/או ליום האחרון בשבוע אשר נקבע 

הלו"ז המוגש יציג השוואה ללוח  ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמינה לביצוע העדכון.

הזמנים הבסיסי שאושר. במקרה של חריגות בלוח הזמנים, הקבלן יגיש מיידית, 

תכנית עבודה מתקנת ולוח זמנים מתוקנים לגישור ולצמצום לאישור מנהל הפרויקט, 

 הפערים שנוצרו בין תכנית העבודה בלוח הזמנים הבסיסי ובין לוח הזמנים בפועל.

 

 המידע הנדרש לכל פעילות לא יפחת מהמפרט הבא - תכולת נתוני הפעילות .8

 קוד פעילות.  .א

 תיאור הפעילות  .ב

 משך הפעילות )ימי עבודה(  .ג

 ( WBSבודה )שיוך לחבילת ע .ד

כמות, יחידת מידה, תפוקה יומית )לפעילויות רלוונטיות כגון: עב' עפר, תשתיות,  .ה

 בטונים, מצעים, אספלט וכדומה(

 משאבים .ו

 תאריך התחלה וסיום מוקדמים, .ז

 .מרווח כולל .ח

 .פעילויות קדם .ט

 פעילויות עוקבות. .י

 קוד שיוך למבצע  .יא

 קוד שיוך לשלב בפרויקט. .יב

 

 תצוגות לוח הזמנים .9

גנט מעקב על בסיס המוקדם ביותר, כולל ציון הנתיב הקריטי ולרבות הצגת תצוגת  .א

 התאריך הנוכחי.

 תצוגת גנט רק של הנתיב הקריטי. .ב

 ביצוע בפועל מול תכנון בסיסי.  .ג

 

 עדכון זה יצורף לחשבון השוטף. - תכולת העדכון החודשי .10

 .למועד התחלת הפעילות בפוע -לכל פעילות שהוחל בביצוע בתקופת הדיווח  .א
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 לפעילויות שהחלו אך טרם הסתיימו: עדכון משך הביצוע שנותר. .ב

 דוח ההתקדמות יציג בנוסף את השדות: התחלה וסיום בפועל, אחוז התקדמות. .ג

דוח ההתקדמות יציג, בנוסף לאמור לעיל, גם את השדות )מחושבים ע"י התוכנה(  .ד

 ילות.: סטייה ממועד התחלה, סיום ומשך הפעהמציגים סטיות בביצוע בפועל

 דוח ההתקדמות יהיה בפורמט גנט מעקב כולל הצגת הגנט הבסיסי.  .ה
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 נספח צוות ניהול מטעם הקבלן

 

 מנהל פרויקט מטעם הקבלן  .1

 מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. .א

על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להימצא באתר באופן מתמיד ובהתאם לצורך ובנוסף  .ב

המזמין באופן שוטף ומעת לעת, במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו לפי דרישות 

 יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה אחראי על יישום כל הנדרש מהקבלן בהיבטים  .ג

תשלומים הניהוליים, הארגוניים והביצועיים, כולל טיפול בכל תיאומים, האישורים, ה

והפעילויות הנדרשות ובכל הממשקים כולל טיפול מול המנהלות המקומיות, הקהילה 

והתושבים, בתאום ובהנחיית ממוני קשרי הקהילה בתוכנית אב לתחבורה ובמוריה 

ונציגי העיריה והרשויות הרלוונטיים, כולל ניהול והפעלת כל מערך הבטיחות והגהות, 

זמנים, מערך בקרת האיכות של הקבלן, מערך בקרת ניהול, מעקב ודיווח על לוחות ה

הדיווחים, התיעוד, המדידות, ניהול ומסמכים, מערך השמירה על איכות הסביבה, וכן 

 כל הדרישות הנוספות ומחויבויות הקבלן כמפורט בכל מסמכי המכרז. 

אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט, כי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן  .ד

ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות איננו 

שהן נשוא מכרז זה )אפילו הנ"ל אושר קודם לכן( יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן 

להעביר את מנהל הפרויקט מטעמו מן האתר ולהחליפו במנהל אחר בעל כישורים 

יית מיד לדרישה זו, יפסיק את מתאימים וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. הקבלן יצ

עבודתו באתר מיד, יפסיק את מהלך הביצוע, ויחדש את ביצוע הפרויקט רק לאחר 

 שהחליפו באחר, המאושר ע"י המפקח.

 

 מהנדס אתר  .2

מהנדס האתר נידרש להימצא באתר ברציפות, באופן קבוע ומתמיד, במשך כל תקופת  .א

ומלא עם המפקח. הקבלן מתחייב  ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק

בזה כי מהנדס האתר הנ"ל לא יועסק בשום פרויקט אחר במשך כל תקופת הביצוע של 

 פרויקט זה.

אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט, כי מהנדס האתר איננו ממלא את  .ב

ז תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכר

זה )אפילו הנ"ל אושר קודם לכן( יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את 

מהנדס האתר מן האתר ולהחליפו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו 

בעניין זה תהיה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה זו, יפסיק את עבודתו באתר מייד, 

קט רק לאחר שהחליפו באחר, יפסיק את מהלך הביצוע, ויחדש את ביצוע הפרוי

 המאושר ע"י המפקח. 

מהנדס האתר מטעם הקבלן יחתום במסמכי היתר הבנייה בתור "המהנדס האחראי  .ג

על ביצוע השלד". הנ"ל מהווה תנאי מוקדם לקבלת הצו להתחלת עבודה. קיום 



43 

 

43 

האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא 

 עיכובים בלו"ז. תביעה בגין

 

 מנהל עבודה )ראשי, מוסמך ואחראי בטיחות( .3

 הקבלן חייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך באתר בכל משמרת עבודה.  .א

אם העבודה מתנהלת בכמה משמרות, יום ולילה וכו' ומנהל עבודה אחד אינו יכול  .ב

להיות נוכח באתר במשך כל שעות העבודה, כדבר שבשגרה, אזי חובה על הקבלן 

שנים  5ות מנהלי עבודה מוסמכים נוספים, בעלי ניסיון )לכל אחד מהם בנפרד( של למנ

לפחות, במספר ככל שיידרש, כדי להבטיח שבכל משמרת ובכל עת בה מתנהלת עבודה, 

יהיה באתר מנהל עבודה מוסמך, מדווח שמית לאגף הפיקוח על העבודה במשרד 

תב למפקח העבודה האזורי העבודה ולכל הגורמים ככל שנדרש, כולל דיווח בכ

 ומאושר ע"י כל הגורמים הנדרשים. אחד ממנהלי העבודה יהיה מנהל עבודה ראשי.

על הקבלן להודיע לגורמים המאשרים כגון אגף הפיקוח על העבודה במשרד  .ג

הכלכלה/המסחר והתעשייה על מינויו של מנהל העבודה הראשי ועל מינוי מנהלי 

האחרות. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל  העבודה הנוספים לעבודה במשמרות

העתק מההודעה לרשויות המוסמכות לידי המפקח, היא תנאי  הפרויקט. העברת

 לעבודה באתר.

מנהל עבודה חייב להיות נוכח באתר העבודה בכל זמן בו מתקיימת בו עבודה  .ד

 בהנהלתו הישירה והמתמדת )הנ"ל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.

 יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט. לא .ה

אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי מנהלי עבודה אינם עומדים בדרישותיו  .ו

או שכישוריהם נמצאו לא מתאימים, הם יפסלו ע"י המפקח, גם אם אישרו אותם 

חליפם באחרים שיאושרו ע"י קודם לכן. במקרה כזה הקבלן יפסיק את הביצוע וי

 המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא  .ז

 תביעה בגין עיכובים בלו"ז.

 

 ממונה בטיחות וגיהות   .4

 זה יוביל ויטפל את נושאי הבטיחות וגהות )כולל נושאי היגיינה ממונה בטיחות וגהות .א

 ובריאות( בנוסף למנהל העבודה הראשי )גם אם זה האחרון הוא אחראי הבטיחות(.

ממונה בטיחות וגהות יכין תכנית בטיחות מקיפה בהתאם לדרישות והוראות בטיחות  .ב

 של הרשויות המוסמכות ולהעביר לאישור מנה"פ.

 

 צוות בקרת איכות  .5

 לעיל 1ות כמפורט בנספח בקרת איכ על הקבלן להעסיק על חשבונו, באופן שוטף, צוות .א

שיהיה נוכח כל העת באתר העבודות, ינהל ויפעיל את כל מערך בקרת האיכות 

 העצמית. 



44 

 

44 

 הצוות יעבוד בנפרד ובאופן בלתי תלוי מצוות הביצוע.  .ב

 מטלות צוות בקרת איכות .ג

 בקרה מקדימה לספקים, חומרים וביצוע קטעי ניסוי לכל עבודה חדשה באתר.  .ד

 הביצוע: חומרים ושיטת ביצוע. בקרה שוטפת לאיכות  .ה

 הפעלת מעבדה ומודד בקרה.  .ו

 תיעוד וביצוע בקרה אוחרת לכל העבודות שנעשו עד למסירת העבודה למזמין. .ז

 צוות בקרת האיכות יכלול:  .ח

מנהל בקרת איכות מהנדס בקרת האיכות יהיה אחראי על הביקורת בתחום הביצוע  .ט

בקרה יהיה מהנדס רשוי בעל ניסיון ויחתום כאחראי לביקורת בהיתר הבניה. מנהל ה

שנים מתוכן היו בתחום בקרת או  3שנים בעבודות דומות כאשר לפחות  10של מעל 

 הבטחת איכות בהנדסה אזרחית.

שנים בעבודות דומות כאשר לפחות  3מהנדס רשום בעל ניסיון של מעל  -בקר איכות .י

 שנה מתוכן הייתה בתחום בקרת או הבטחת איכות. 

ל בקרי האיכות להיות נוכחים בכל עת בו מבוצעות עבודות באתר לרבות מודגש כי ע .יא

 עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו'. 

 ראה פירוט נוסף בנספח בקרת איכות שבמפרט זה.

 

 צוות מודדי אתר .6

לרשות הקבלן יעמוד בכל תקופת הביצוע צוות מודדים מוסמכים וקבוצות מדידה  .א

 בנים השונים.אשר ילוו את תהליך הביצוע של המ

שנים, לפחות, בעבודות  5בראש צוות המדידה כנ"ל יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון של  .ב

 מדידה וסימון של מבנים, כבישים ותשתיות בהיקף הכלול במכרז זה.

צוותי המדידה, לרבות הציוד שלהם )כולל דיסטומט(, יעמדו לרשות המפקח למדידת  .ג

דה ו/או עדכון התכנון וזאת ללא כל תשלום כל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבו

 נוסף.

 צוות המדידה יאושר מראש וכתנאי לתחילת העבודות ע"י הקבלן. .ד

אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי המודדים אינם עומדים בדרישותיו או  .ה

שכישוריהם נמצאו לא מתאימים, הם יפסלו ע"י המפקח, גם אם אישרו אותם קודם 

זה הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י המפקח לכן. במקרה כ

ורק אז יוכל להמשיך בביצוע. קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד 

 הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה בגין עיכובים בלו"ז.

המודד המוסמך הנ"ל יהיה המודד הקבוע של הפרויקט והקבלן מתחייב שלא  .ו

 במשך הביצוע, אלא אם כן היתיר זאת המפקח בכתב.להחליפו 

הצוות יהיה נוכח באתר ברציפות, ככל שנדרש לשם ביצוע עבודות הפרויקט כמתואר  .ז

 לעיל.
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 קבלן בטיחות להסדרי תנועה .7

ביצוע הסדרי התנועה יבוצע באמצעות חברה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י מנהל  

תעודות הסמכה ל"הצבת אמצעי בטיחות בתחומי הפרויקט. תנאי לאישור החברה הנה הצגת 

הדרך" של נת"י וכן תנאי לאישור ראש צוות יהיה הצגת תעודת "מוסמך להסדרת הבטיחות 

 באתרי סלילה" ע"י משרד התחבורה ונת"י.

 

 יועץ סביבה  .8

הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, יועץ ובקרת איכות עצמית וליווי שוטף של  .א

איכות הסביבה. היועץ יהיה מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון  הפרויקט בנושאי

שנים לפחות, שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי בינו לבין מנהל  5של 

 הפרויקט וגורמי הרגולציה השונים.

מומחים סביבתיים כגון היועץ האקוסטי, ה/על היועץ לתאם את עבודות היועצים .ב

קרקעות מזוהמות ואחרים מטעם הקבלן בהתאם היועץ לאיכות מים, המומחה ל

לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דין, לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות, 

להתריע בדבר אי התאמות, להדריך עובדים ולהגביר מודעותם לשמירה קפדנית על 

הדרישות הסביבתיות השונות, לרכז ולתעד רשומות, לחקור תאונות בעלות השלכות 

 תיות ולהמליץ על צעדים למניעת הישנותם.סביב

יועץ הסביבה של הקבלן נדרש להכיר את התכנון הסביבתי והאקוסטי המאושר על ידי  .ג

 המחלקה לאיכות הסביבה ולעבוד ע"פ ההנחיות. 

 

 אגרונום  .9

הקבלן נדרש להעסיק אגרונום מוסמך ומאושר ע"י שפ"ע: לליווי עבודות עקירת והעתקת  

נת, גידול והעברת עצים מהמשתלה לאתר, ליווי השתילה, הקליטה עצים ולליווי הזמ

 והטיפול השוטף עד למסירה לעירייה.

 

 אקולוג  .10

הקבלן יעסיק אקולוג שילווה את הביצוע בכל השלבים בהם הוא נדרש לכך. האקולוג נדרש  

ת שנות ניסיון בפרויקטים דומים כמו כן האקולוג נדרש להיות בקיא בהנחיות רשו 3להציג 

הטבע והגנים והאגף לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. מינוי האקולוג טעון את אישור 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 

 יועץ לוחות זמנים  .11

הקבלן נדרש להעסיק יועץ לוחות זמנים נדרש להיות מהנדס תעשיה וניהול / מהנדס אזרחי  

 התשתיות והבינוי. שנים לפחות בניהול לוחות זמנים בתחום 10בעל ניסיון של 
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 יועץ אקוסטיקה  .12

שנים  10מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  הקבלן יעסיק לביצוע העבודה יועץ אקוסטיקה .א

לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בהסכם. שמו של יועץ אקוסטיקה ופרטים על 

כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט זה, תהיה 

 להסכמת המפקח בכתב. כפופה

יועץ האקוסטיקה יבקר באתר כמפורט בנספח הסביבה המצורף ויוציא דו"חות  .ב

במידת  שעות או מיידית במקרים של הפרות 24והנחיות בכתב לכל ביקור ובתוך 

 הרעש מעבר למותר כמתואר בנספח הסביבתי.

 פקח.לא יוחלף יועץ האקוסטיקה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור המ .ג
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 נספח הסדרי תנועה זמניים

 

 הסדרי תנועה ובטיחות .1

זה יפרט את הערכות הקבלן להסדרי תנועה ובטיחות זמניים, דרכי גישה  נספח .א

 ועבודות שונות להסדרים לשלבי הביצוע.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לתכנון, תאום, אישור וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות  .ב

מזור ותשתית רמזורים זמנית, כולל כל העבודות לשלבי הביצוע לרבות תוכניות ר

 הנלוות הנדרשות, ככל שיידרש לביצוע העבודה.

הקבלן, באמצעות מהנדס תנועה מטעמו, שיופעל על חשבון הקבלן, ע"י הקבלן  .ג

 ובאחריות הקבלן, לתכנן ולאשר את הסדרי התנועה הדרושים לעבודה. 

ל חשבון הקבלן, ע"י הקבלן הקבלן, באמצעות מהנדס בטיחות מטעמו, שיופעל ע .ד

 ובאחריות הקבלן, יתכנן ויאשר את הסדרי ונהלי הבטיחות הדרושים לעבודה. 

מטעמו, שיופעלו על חשבון -הקבלן באמצעות מהנדסים מורשים במקצועות השונים .ה

הקבלן ובאחריות הקבלן, יתכנן, יאשר ויבצע את כל העבודות הנלוות הדרושות לצורך 

 דרכים זמניות, שינוי מדרכות, איי תנועה, אזורים שונים ביצוע העבודות, כגון

למיסעות, שינויי מיסעות למדרכות, איי תנועה וכו', פירוקים והתאמות זמניות, 

עבודות שונות הדרושות להעברת משתמשי הדרך, תאורה זמנית, רמזורים ותשתית 

 רמזורים, תכנון טפסות ותימוכים זמניים וכו'. 

ע אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל, וכל אמצעי תכנון, אישור וביצו .ו

הבטיחות בהתאם לתוכניות המאושרות, בעת הביצוע וביצוע כל העבודות הנוספות 

 והבטיחות לשלבי הביצוע, תיעשה ע"י הקבלן. הנדרשות לצורך הסדרי התנועה

בת העבודה תבוצע על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות המעודכנות להצ .ז

 תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות.

הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר יינתנו ע"י משטרת ישראל ועיריית  .ח

ירושלים לפני תחילת ביצוע העבודה לתוכניות שיציג הקבלן לאישור הגורמים, יכולים 

כלשהן, לפני תחילת ביצוע  לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות

העבודה ובמהלכה, ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים 

 בהתאמה.  -בתוכניות ובאופן יישומן בשטח

למכרז מצורפות תוכניות רעיוניות המציגות הסדרי תנועה עקרוניים לשלבי הביצוע.  .ט

הקבלן רשאי לעשות בהן  תוכניות אלו אינן מחייבות את הקבלן או מזמין העבודה אך

 שימוש.

תוכניות הסדרי התנועה הזמניים לביצוע יוכנו ע"י הקבלן בעזרת מהנדס תנועה מטעם  .י

הקבלן שיופעל ע"י הקבלן ובאחריותו, תוך תאום עם הרשויות, המשטרה, נציגי 

התושבים, מנהל הפרויקט, ויוגשו ע"י הקבלן בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת 

 ות.הרשויות המוסמכ
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התוכניות יעודכנו מעת לעת ע"י מהנדס התנועה מטעם הקבלן ובהנחיית הקבלן, לפי  .יא

דרישות המשטרה ו/או הרשויות המוסמכות ו/או המנהל לרבות עדכונים הנובעים 

 מהסדרים אותם תבצע מוריה במסגרת פרויקטים מצרניים לפרויקט.

לסיכומים עם הגורמים הקבלן יבדוק, יעדכן, ישנה במידת הצורך )בכפוף להנחיות ו .יב

המאשרים( וישלים את תוכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע לפרטיהם ובלבד 

 שתוכניות אלו יאושרו ע"י כל הגורמים הנדרשים וע"י המזמין.

אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, אזי סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות  .יג

-נית המאושרת על ידי הועדה הביןאשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכ

משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת. ככל 

משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, -שקיימים אישורים של הוועדה הבין

 יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

מ' בגדרות  2.0רט העירוני בגובה גידור בסטנדרט לפי דרישות המפ •

או \או "אאוטדור" ו/או איסכורית ו\תעשייתיות כדוגמת גדרות "יהודה" ו

שווה ערך, כולל גם גידור בטיחות ככל שיידרש, גדרות רשת, גדרות 

ומחיצות הפרדה בין מתחמי העבודה, בין אזורי מיסעה,  איסכורית, גדרות

רות והכוונה ע"ג הגדרות. )במקרה של בין מעברי הולכי הרגל, כולל שלטי זהי

 ביצוע שילוט תידרש, כאמור גדר איסכורית כנ"ל(.

 מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים. •

 מעברים בטוחים להולכי רגל. •

גשרונים להולכי רגל )הכוללים פלטות, מעקות ומסעדי יד בכניסות לבתים  •

 ולעסקים, לאורך הרחובות ובכל מקום שיידרש(.

לי פלדה, פלטות פלדה ו/או מקורות פלדה, פלטות בטון מזוין גשרונים מפרופי •

 ומעקות למעבר רכב והולכי רגל.

השילוט, התמרור, אביזרי והתקני הבטיחות השונים בכלל זה שילוט  •

הכוונה/הוריה/אזהרה להולכי רגל עפ"י דרישת יועץ הבטיחות ו/או מנהל 

 הפרויקט.

+( להחלפת 10%ים נוספים )בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרור •

התמרורים שבשימוש או שיידרש בנוסף. בנוסף לנ"ל על הקבלן להציב על 

חשבונו מכווני תנועה, דגלי אזהרה ומכשירי קשר בהתאם לדרישת מנהל 

 הפרויקט ו/או המפקח. 

פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים  כל עבודות הצביעה והמחיקה כנדרש על •

 ות הסדרי התנועה בעבודות בכבישים.ו/או על פי דרישת הרשוי

 עגלות חץ תקניות )ביום ובלילה(, לוח נייד מהבהב. •

 צוותי אבטחה ככל שיידרש. •

 צביעה והעלמות צבע זמניים כולל חספוס. •

 התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות וכדומה •
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ריצופים הערה: מנה"פ ו/או המפקח מטעמו הינם הגורם הקובע איזה מה   

 בלויים ומיועדים להחלפה ללא אפשרות ערעור מצד הקבלן.

הצבתם בשטח ואחזקתם של הסדרי התנועה והבטיחות לכל אורך תקופת  •

 הביצוע ייעשו על ידי הקבלן, על חשבונו ובאחריותו. 

כל התכנון, התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות, קבלת רישיונות העבודה  .יד

 שו ביוזמתו, באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הקבלן. מהרשויות המתאימות, ייע

לא תשולם תוספת מכל סוג שהיא עבור עבודות תכנון וביצוע הסדרי תנועה לשלבי  .טו

ביצוע אלה או עבור שינויים בהסדרי התנועה לשלבי הביצוע, או עבור התארכות משך 

 הביצוע. 

טח העבודה באופן במידת הצורך, על הקבלן להאיר באמצעות תאורה ניידת את ש .טז

שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה. תאורה זמנית תתוכנן במקרים 

הבאים: באזורים מיוחדים כגון: צמתים, באתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה 

המופסקת מאיזו סיבה שהיא במהלך העבודות. יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם 

ו לפי הצורך על ידי התקנת מעקות בטיחות קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפני

 זמניים על פי ההנחיות.

על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת  .יז

התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט 

כנדרש, מעקה בטיחות ובהנחיות מנהל הפרויקט, )כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל 

עבור כל  פגום וכד'( יופחת מחשבון הקבלן בהתאם ללוח הניכויים שיורה המנהל

 אביזר פגום ו/או חסר ליום.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס התנועה האחראי לתכנון הסדרי  .יח

 ת.התנועה הזמניים ואישורו כי המותקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויו

 החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל הפרויקט. •

למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו  •

 הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות וע"פ כל דין.

מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה  .יט

יחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא נעשית שלא בהתאם לתנאים הבט

 תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

 - באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות .כ

 ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, והמתכנן.

בטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי הדרך הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך ה .כא

 שבתחום אתר העבודה. 
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 שילוט תמרור ואמצעי בטיחות זמניים .2

הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים, תמרורים, סרטים, פנסים  .א

מהבהבים, מעקות בטיחות קבועים או זמניים, ואמצעים נוספים הנדרשים, כולל 

 בתוכניות הסדרי תנועה לשלבי הביצוע. צביעת פסי צבע זמניים בצבע כתום כנדרש

תנאי לביצוע העבודות באתר יהיה הימצאותו של "מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי  .ב

סלילה" באתר במשך כל שעות פעילות האתר. נושא תפקיד זה יערוך סיורים יומיים 

בתחילת ובסיום כל יום עבודה, יבצע מעקב שוטף ביומן מיוחד על אמצעי הבטיחות 

מצב הסדרי התנועה, יטפל מול ממונה הבטיחות בתקלות ומפגעים ולמעשה באתר ו

 ינהל את כל נושא הסדרי התנועה באתר.

שילוט ותמרור זמני וכל שאר אמצעי הבטיחות בין שפורטו לעיל ובין  אספקת והצבת .ג

שלא פורטו ונדרשים כנ"ל בעת הביצוע על פי תכניות התנועה וע"פ ה"מדריך" תיעשה 

 ן.על ידי הקבל

כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין, עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת  .ד

 גודל, צבע, תוכן וכו'. 
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 נספח תיק חשבון סופי ותכולת תיק מסירה

 

כל המוזכר בנספח זה הוא תוספת על הכתוב בחוזה הקבלנים של מוריה המהווה גם כן חלק ממסמכי 

 מכרז זה. 

 

 תיק חשבון סופי  .1

 (.EXCELהכמויות מסודרים לפי סעיפים וריכוז בטבלה )בתוכנת חישובי  .א

 תכניות לאחר ביצוע סקיצות חתומות ע"י מודד מוסמך .ב

 מלא עבור כל סעיף בנפרד. –פירוט כמויות וחישובי כמויות  .ג

 ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים .ד

 ריכוז יומני עבודה חתומים .ה

 אישורי מסירה  .ו

 

אישור אכלוס מהרשות לרבות השלמת כל הדרישות  /4ס מסירת מבנים כוללת קבלת טופ .2

 הנלוות.

 

 תכולת תיק מסירה  .3

תכניות לאחר ביצוע צבעוניות: הקבלן יגיש תכניות לאחר ביצוע, תכנית לאחר ביצוע  .א

מול כל תכנית לביצוע שקבל, עפ"י העיקרון כי מול כל התכניות והנתונים שנמסרו 

ת של מדידה לאחר ביצוע, מדודות, ערוכות. עליו למסור חזרה תכניות מקבילו לקבלן

של  GIS -העריכה בפורמט ובשכבות בהתאמה לעריכה בתכניות הביצוע ולמפרט ה

 יהיה לפי הסידור שבתכניות לביצוע. העיריה. סוג הקווים, צבע, עובי, סימון, שכבות

ר תכניות יצוינו נתוני מדידות שנמדדו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן התכניות לאחב .ב

 ביצוע, ובהם הפרטים של כל מרכיבי העבודות.

 התכניות לאחר ביצוע תחתמנה ע"י הקבלן ומודד מוסמך מטעם הקבלן. .ג

 את התכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליונות כמפורט להלן : .ד

תנוחה של מדידת כל התשתיות וכל האלמנטים הבנויים התת  -גיליון א  •

 /OCSמזור, יסודות לעמודי חשמולת )קרקעיים, קירות, עמודי תאורה, ר

 קטנרי(, שוחות וכו', ע"ג רקע גיאומטריה סופית. 

מדידת הפיתוח, ריצופים, אדריכלות, תכסית, השקיה, עצים,  –גיליון ב  •

 פרטים, כפי שבוצע.

 כביש, קווי גובה, תנוחת ניקוז. -גיליון ג  •

וט, תמרור כולל שיל מדידת תכנית תנועה סופית כפי שבוצע, –גיליון ד  •

 וסימוני כביש.

על פי מדידות כפי שבוצע, עפ"י מה שנמסר לביצוע  חתך למערכות -גיליון ה  •

 לקבלן.
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 XYZפינות, כולל נתוני  4מדידת בורות נטיעה לעצים עם סימון  –גיליון ו  •

 )מיקום מרחבי ועומק(

• CD על הקבלן לצרף :CD  בפורמטDWG, PLT  עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף

 קודם.

תכניות לביצוע: על הקבלן יש לצרף העתקים צבעוניים של כל התכניות "לביצוע" מן  .ה

ולקבל את אישורם  DWG, PLTבפורמט  CD המתכננים, בגרסתם האחרונה בצרוף

 הכתוב לנכונות הגרסה.

 את המסמכים הבאים: יש לצרף -מסמכים .ו

 העתק טופס היתר חפירה חתום ומאושר. •

 (היתר בניה )אם קיים בפרויקט •

חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות בעיריית  •

 ירושלים.

החתמת כל המתכננים על התכניות לאחר הביצוע, לאישור התאמת הביצוע  •

מכתב נלווה של מתכנים המפרט את מהות העבודה, פירוט  לתכנון, בצרוף

 מיקום העבודה ורשימת התכניות לביצוע.

י גורמי חוץ עירוניים )בזק, הגיחון, עירייה...( לפי אישור קבלת העבודה ע" •

 מפרט קבלת עבודות הנדסיות בעיריית ירושלים.

מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור: תאריך החתימה, שם החותם, תפקידו  

 בחברה, חתימתו וחותמת החברה.

מדידות הבקרה: יש לצרף את מדידות הבקרה של מודד הבקרה שהופעל ע"י מנהל  .ז

 יקט בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן.הפרו

• A.M  של החציות: יש לצרף תכניות לאחר ביצוע של החציות כולל חתך לאורך

 וטבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.

: צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני CD-תיק תיעוד צילומים ו •

 הצילום.ואחרי עם תאריכים. מס' סידורי ומפה עם פירוט מיקום 

כולל הקלטת ודו"ח המצורף  צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ובוידאו •

 ומותאם לתכנית שלאחר ביצוע.

יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. )לתשתיות אורכיות,  .ח

 חציות וחיבורים לקולטנים(

ובדיקות יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות,  .ט

 הבקרה.

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה,  .י

 מיקום הנטילה ותכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.

 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. •

 עותק של כל יומני העבודה חתומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט/ מפקח. •

ניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו על תיק זה לכלול תוכן ע •

 ידרוש מנהל הפרויקט ו/ או המפקח מטעמו.
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התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית  •

 ירושלים.

 השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה. .יא

על הקבלן לקחת בחשבון את כל התמורה עבור כל האמור לעיל לא תשולם בנפרד.  .יב

 האמור לעיל ולכלול התמורה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

 מסירת העבודה למזמין .4

הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כי לדידו, העבודות מוכנות למסירה לגורמים  .א

 הרלוונטיים ולצוות תוכנית את לתחבורה. 

לפי הנוהל העירוני, כדי לוודא הגשת "תיק מסירה"  תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו .ב

שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה, כולל ראיות לעמידה 

בדרישות כל התקנים, התקנות והחוקים הישראלים הרלוונטים וכן תאימות ועמידה 

 בכל הדרישות של המפרט הטכני הספציפי. 

הנהלת הפרויקט, עם סיום העבודה/ המקטע שהוגדר יגיש הקבלן ל -תיק מסירה  .ג

 להבטחת האיכות ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב הבא )אם קיים כזה(.

 תיק/תיקים הכוללים את מסמכי האיכות באופן הבא: .ד

טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת )מנהל בקרת  •

 האיכות( הרלוונטי.

ת ריכוז של כולל טבלאו –תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו  •

 התעודות חתומות ע"י המבא"ת.

 מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך. •

 אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט. •

אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר, מוצרים שו"ע,  •

 מיקום כלונס וכיו"ב. 

 ( לפי נוהל הכנת תכניות עדות. AS MADEתכניות עדות ) •

 טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל, פלדה וכו'.  •

טבלאות וריכוזי אספקת ציוד, חומרים ואלמנטים, כגון: ציודי   •

 חשמל, תאורה וכו'.

לפי מקצועות, כגון: פלדה, אדריכלות,  ShopDrawingsרשימת תכניות  •

 וכו'. מסגרות

 הצהרת מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם. •

מטעם  ראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומנהל האיכותפרוג •

 הקבלן.

 את תיק המסירה שהגיש הקבלן.  כחלק מנוהל המסירה על מנהל הפרויקט לאשר .ה

במידה וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע מנהל הפרויקט בכתב לקבלן על  .ו

 הליקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקן
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ימים מקבלת תיק המסירה  28יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך מנהל הפרויקט  .ז

 המתוקן והמושלם.

המזמין לקבלן  במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא •

תעודת גמר / אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר 

 חייבים לעבור השלמות נוספות. 

שמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או במקרה ובסיורי המסירה נר •

חלקי אשר הקבלן חייב לתקן, על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים 

 בתוך מגבלות הזמן שנקבעו על ידי מנהל הפרויקט.

העבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור מנהל הפרויקט והגורמים השונים כי  •

העבודות ע"י הגורמים תוקנו כל הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת 

 השונים והוצאת תעודת גמר סופית ע"י המזמין.
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 דרישות והליכים – BUILT-AS תיעוד נספח

 

 הערה: מפרט זה בה להשלים את האמור במסמכי המכרז ולא לגרוע מהם.

 

PROJECT FILE and AS BUILT DOCUMENTATION 

REQUIREMENTS AND PROCEDURES 

 

PREAMBLE 

Each Contractor (company or group of company) having completed the Works he has been 

assigned to, is bound to submit to Jerusalem Transportation Master Plan Team (further on called 

JTMT), a file recording and summarizing the exact physical conditions of the Works – either 

performed on a temporary or permanent basis at the Project’s time scale , together with their 

deviations versus the designed requirements. 

This file, hereafter called the Project File, shall be constituted by as many sub files and drawings 

as required to clearly and logically indicate and record the nature of the work, and aims at creating 

a basis for interfacing with other disciplines and Contractors involved in design and construction 

of future phases of Light Rail Transit (LRT) network, and/or any other adjacent works by any 

other party  

The Contractor, whilst preparing the Project File for its Works, shall further detail the principles 

elaborated hereafter making use of the MAATS [reference NTI_CAD_Manual_2012-11-28.doc] 

edited by the Israel National Roads Company (INRC). 

When, in this Procedure, mention is made to the Project Owner, it refers to JTMT or to any other 

body duly assigned by JTMT to supervise the Contractor’s Works. 

 

CONTENTS OF THE PROJECT FILE 

The Project File shall summarize the process that has resulted in the final Product delivered under 

each Contract. The File shall be a natural progression from the design and construction phase of 

the Works. It includes: 

  Variation Orders; 

  Valid copies of the various work permits obtained by the Contractor; 

  Approved Requests for Technical Deviations (if any); 

  Approved material / component specifications; 

  Approved material / component Inspection and test reports, records; 

  Schedule of furniture, trees, etc. removed from the site and disposed by the Contractor. 

  Approved list of Method Statements 
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  Approved Inspection and test reports - and records - according to the Works Quality 

Control Program. This includes the final survey of constructed structures and 

monuments, and reports as prepared by a certified surveyor; 

  Approved list of construction drawings; 

  Final Non conformance log and forms; 

  As built (or as-made) drawings; 

  Operation and maintenance manuals for all equipment. 

 

The Project File shall be prepared according to national legislative requirements and all local 

regulations and guidelines. 

For the sake of an efficient use of the Project File amongst all parties involved in the extensions of 

the Jerusalem Light Rail Network, its contents shall be prepared and submitted as bi-lingual 

documents (drawings), Hebrew and English or, translated in English after its approval by the 

Project Owner (schedules, registers, permits, documents, etc.). 

 

As-Built Records shall be provided for the following construction elements as a minimum: 

 

a) Earthworks 

b) Road Geometry 

c) Drainage 

d) Sewage 

e) New Structures 

f) Permanent Fencing and Railings 

g) Safety Barriers and any Restraint Systems 

h) Traffic Signs and Road Markings 

i) Public Lighting 

j) Signals 

k) All Control and Communications Equipment including traffic and telecoms 

l) Ducts and Duct / Pulling Chambers 

m) Utilities Apparatus’ 

n) Accommodation Works 

o) Statutory Requirements 

p) Landscaping 

q) Structures modified 

r) Environmental mitigation measures 

s) Kerbs, Sidewalks, and paved areas 
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t) Walls 

u) Site Demolitions/clearance 

v) Pedestrian Guardrail 

w) Archaeological excavations 

x) Hazardous Materials  

And all other works taken in site which are not mentioned above. 

 

As built mapping  

As built mapping shall be prepared and provided in accordance with the current Israeli surveying 

regulations , accordance to the demands of the engineering department of Jerusalem municipality 

and by the demands of the project owner. . 

The as build mapping will serve the needs of both purposes : 

• The needs for accurate, updated and reliable information for construction and supplying 

all the documentation and the data for the project owner needs. 

• Provide all the data needed for quantities calculations and bills checking . 

•  Supply all the demands of Jerusalem municipality and others in order to get the final 

approval for "form no. 4 ". 

The as build mapping shall include, as a minimum, the full extent of the site, any tie-in or 

modification works to adjacent areas or structures or projects and all areas outside the site where 

work has been undertaken by the contractor under this contract. The as build mapping shall also 

include all site compounds, storage areas adjacent to the works areas unless other expressly agreed 

with the Project Owner 

This as build mapping shall be performed and signed by a certified surveyor and shall be carried 

out at all steps of the construction works characterised as a “hold point”. Such characterisation 

shall – amongst others – apply to the verification of each structure, before being covered by 

successive construction steps. no further activities will be taken until the specific as build mapping 

will be carried out , delivered , checked and approved by the project owner.  

 

Unless otherwise specified or agreed, such verification and release shall be carried out under the 

attendance and supervision of the Project Owner (or empowered entity). 

The frequency of the measurements (sampling) shall be defined in the Contract’s Particular 

specifications, defined through the use of standard practices, state of the art practices or through 

statistic method ensuring that the sampling is representative of the whole structure to be assessed. 

In no case this sampling survey shall be less than: 
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For walls: 

-  A survey point at least each 10 meters of standard structure. 

-  A survey point at any change in the structure direction. 

- A survey point at any designed point that appears on the detailed design drawings  

 

For surfaces: 

-  A survey point at least each 25 square meters of surface. 

- A survey point at any designed point that appears on the detailed design drawings  

-  

The survey data shall be presented in the project reference system also used for the design 

coordination works. 

The as built surveys shall be tied back to the exact project survey control points. A special and 

detailed remark that specified the names and coordinates of the control points used in the survey 

will be written on each as build mapping . 

 

A Survey Report (field book) shall be submitted with the as build mapping . The field book shall 

include the technical specifications including statements on levels of accuracy, reports on errors, 

schedule of survey control points used and any other relevant information the surveyor considers 

necessary to describe and explain the issued survey. 

 

The Contractor shall note that he is responsible for the submission of useable information and data 

in the correct format, presentation and content. The Contractor shall provide for as many 

submissions to the Project Owner as required to achieve the required standard. 

 

 

 

Deliverables: 

• Electronic media mapping - 2D CAD survey model file on fully registered AutoCad 

software of entire survey in one file with standardised layers. ( Dwg and Pdf format ). 

• Hardcopy - Two complete sets of drawings at scale of 1:250 Or 1:100 according to the 

designer drawings scale includes key plans at appropriate legible scales and legend for 

each drawing sheet (at final stage). 

• Electronic copy of Survey Report in Word and Pdf format. 

• Two hardcopies of Survey Report. 
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Additional AS-BUILT documantation 

The wording “Project drawing”, herein, includes all documents prepared for the setting out, 

coordination and construction of the Works. It might include tables of coordinates used to set out 

structures or other nature of constructive support. 

The wording “Works”, in the context of this recording process, means all activities carried out by 

the contractor, exhaustively, with the only exception of the temporary works he executed for the 

purpose of completing the permanent works and later on removed (e.g. temporary arrangement of 

kerbstones for the purpose of a temporary traffic arrangement shall not be recorded; their final 

position to the designed layout shall be) and resulting in the final “observable” conditions of the 

site (removed structures – such as drainage pipes - shall not be recorded in the final as-built 

drawing; however, the extent / volume of the excavations and the conditions of the backfill – e.g. 

layer thicknesses and compaction test results - shall be). 

When the word “structure” is used hereafter, it encompasses all above ground and underground 

rigid structural elements (bridges, walls, slabs, concrete channels or ducts, kerbstones, etc.) but 

also flexible foundation elements such as sub grade or asphalt layers. It also refers to sleeves / 

pipes laid down in an excavated trench, comprising the bedding sand layer, the backfilling layers, 

the warning mesh, etc., as per relevant constructive standard. 

 

The Contractor shall also submit all relevant additional As-Built Material including but not limited 

to: 

• Project Completion Report 

• Full set of progress photographs for each section of the Work showing the general layout 

during the different construction phases as well particular features in detail. Detail 

photographs shall indicate the construction elements, their assemble and relationship to 

other elements on site and any unusual features or issues encountered during the course 

of the Works. 

The Project Completion Report unless otherwise agreed in advance with the Project Owner shall 

include: 

a) A summary by discipline of all materials used on the scheme, materials, testing and 

certification required 

b) A summary record of material sampling and testing for compliance with all relevant 

standards, specifications or other requirements. 

c) Records of product and material compliance provided through external testing or 

approved quality assurance etc. 

d) A summary statement outlining the methodology of the Works, name and scope of each 

subcontractor. 
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e) A summary of the Health and Safety issues encountered during the Works 

f) Any other information the Contractor considers necessary to describe and record the 

Works as completed. 

 

The as-built drawings shall comply with the following principles: 

 All Project drawings, either issued on a paper format or as a layer, xref, etc., of an electronic 

format, that have been used during the Contract Works shall be upgraded to and re-issued with an 

as-built status. 

The Contractor shall prepare as many additional drawings as necessary to fully describe the final 

conditions of the Works, in plan view and in elevations. 

In the as-built drawings, all structures erected shall be represented in full volume, at scale and at 

their exact final surveyed location. They shall be labeled by their name, code, reference or serial 

number, grade, etc. as applicable for their prompt identification and traceability. 

As built drawings shall bear surveyed measurements, not calculations; 

As-built drawings shall be prepared and submitted by nature of structures and cross referenced to 

each other for a fully comprehensive overview of the package content. 

Whenever practicable, the as-built drawings shall be prepared to easily identify the construction 

stages, and related tests. For example, the as-built of a continuous retaining wall, one drawing 

representing in plan view the exact location of the wall and footings (with all 3D coordinates of the 

wall’s contour indicated) and another drawing representing the wall in a longitudinal view – 

indicating the as-built elevations – describing the sequence and reference of all concreting phases. 

Reinforcement drawings, specific wall features (openings, niches, changes of directions and of 

density of reinforcement, etc.) shall be represented in separate drawings. 

The layers constituting an as-built drawing shall be assembled in a way that when combined, the 

drawing remains readable. The original site conditions and drawings shall be compiled in a 

specific layer onto which as-built deviations exceeding the approved construction tolerances – and 

the reference of the relevant Non Conformance Form – shall be indicated. 

Printouts of the as-built drawings shall distinguish as-built and design layouts, sections, etc., 

through colour / shading / etc., codes as indicated in the drawings’ legends. As built drawings shall 

bear titles, reference codes (24 characters), issuer and certifier names, etc. The reference code shall 

consist of 9 sub codes as follows 

WBS code  Project Phase   LRT Line  section  Issuing 

company  Type of document  Sequence number (CHRONO)  Level of 

submission Number of revision 

XXXXX _ XX _ XX - XX _ XXX _ XX _

 XXXXX _ X XX 
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 The Contractor shall ascertain the correct coding lettering and numbering from the Project Owner 

prior to the submission of any documents. Should the Contractor make use of any additional 

coding tools (colour codes, abbreviations, etc.), these shall be clarified in the drawing’s legend. 

 As Built Records shall be prepared by the Contractor on an on-going basis during the construction 

and delivered for each section of the Work. The Contractor shall ensure that that all modifications 

to the Works, carried out as part of a change order or any other modification to the original Works, 

are recorded in the As-Built Records. The Project Owner may comment on the compliance of the 

interim submissions to assist the Contractor in the preparation of proper, useable, compliant 

documentation. 

 The Contractor shall note that he is responsible for the submission of useable information and data 

in the correct format, presentation and content. The Contractor shall provide for as many 

submissions to the Project Owner as required to achieve the required standard. 

Progress and completion photographs shall be in jpeg digital format delivered on fully labelled 

CD/DVD. The location and date for each photograph shall be identifiable on each individual 

image either by use of an integral georeferencing system contained in the camera or some other 

suitable and logical naming. The Contractor shall at the commencement of the Project establish 

and agree with the Project Owner a methodology for the recording and identification of 

photographs. Each photograph shall be of such a resolution (72 pixels per inch or other approved) 

that the elements and assemble intended to be shown are clearly visible. 

 

 

Deliverables  

A full set of all completed documentation of the As Built Records shall be submitted to the Project 

Owner. This Final set of documentation shall comply with this document unless expressly agreed 

in writing with the Project Owner in advance . 

Unless otherwise specified in the contract documentation, As-built drawings shall be in three 

original paper copies, signed by the Contractor’s Project Manager and bearing visibly the stamp [ 

AS-BUILT DRAWING ] and as a electronic version in a “.Dwg” format, to be loaded into the 

Project’s Document Management System and on two sets of fully labelled and indexed DVD/CD 

sets. . 

3 sets of DVD/CDs with all progress and completion photographs clearly labelled and indexed. 

Case study 

As an example of the potential organisation for the preparation and submittal of as-built drawings 

for a work package. It is assumed that specific design and drawing packages have been prepared 

by the Designers and approved by the Project Manager prior to the beginning of the construction 

works. The sample work package includes the following  
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Activity description Activity code 

(as per DQMP) 

Excavations  

Demolition T1320 

Piling T4630 

Erection of new walls T4530 

Backfill  

Road construction (asphalt, kerbs, pavement, etc.) T3323 / T3330 / T3331 / T3332 / T3333 

Public lighting T2330 

Utilities relocation T2210 / T2220 / T2310 / T2320 / T2500 / T2600 

Water supply  

 

As built drawings shall be prepared for each of these activities as indicated hereafter. 

a) Excavations 

 The as-built of the excavations line will include at least the following information and 

data: 

- A layer recapitulating all existing ground levels (mapping) over the areas affected 

by the excavations 

- A layer representing in plan view the excavated areas and the natural soil levels at 

the bottom of the excavation (mapping) 

- Eventual layers at change of ground characteristics ( e.g. soft ground to rock), 

mapping the new ground elevations 

- A layer including typical cross sections of the excavations to assist the 

understanding the extent of the activity and the assembly and relationship of 

materials 

- The mapping shall be organised in such a way that the distance between 

measuring points does not exceed 5m and is not less than 2m. 

b) Demolitions 

 No as-built shall be performed of completely demolished and removed structures. In the 

case of structures partially demolished (e.g. existing wall head removed) the remaining 

portion of the structure shall be surveyed and described in the as-built drawing with the 

removed portion graphically indicated. 

c) Piling 

 The as-built of the piling works should include at least the following information and 

data: 
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- A plan view of the works with all piles at their exact measured location; 

- A longitudinal section of the piling “wall”, with all piles at their exact distances 

and depths 

- All piles shall be labelled for easy reference to their inspection forms (drilling 

inspection, reinforcement and concrete inspection / tests, survey, etc.) 

d) Erection of the new wall 

 The as-built of the new wall should include at least the following information and data: 

- The plan view – in one or several layers - of the contour of the wall with 

indication of the 3D coordinates of each characteristic point of this contour. 

- The longitudinal section of the wall. Lines shall mark the construction or 

expansion joints and each pouring shall be labelled specifically. 

- Layers / Drawings representing the wall’s reinforcement (including construction 

details) 

- The compilation of all these layers / drawings shall permit the 3D reconstitution of 

the wall’s envelope. 

- Details shall be provided at each characteristic point of the structure (change of 

wall direction, change of reinforcement design, sealant joints if any, etc.) 

e) Backfill 

 The as-built of the backfill should include for each filling layer: 

- The elevation of the layer (mapping) 

- The materials used 

- The contour of the backfill 

- The location of test specimens (compaction test) and label for reference to the 

testing form. 

f) Road construction 

 The as-built of the road construction works should at least include for each sub-activity: 

- A plan view describing the contour of the activity (e.g. asphalting works or 

pavement, horizontal signalisation) or the location of the furniture installed (e.g. 

traffic light) 

- When these sub-activities are performed by layers (e.g. asphalting and pavement), 

the survey of the elevation of each layer (mapping) 

- When furniture is installed, the as-built drawing shall specify its reference, 

including for its foundation, which shall be represented in full exact dimensions 

and location . 

- Details shall be provided for specific constructive features (e.g. kerbs’ foundation) 
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g) Public lighting 

 The as-built of the public lighting works should at least include: 

- The exact layout of the poles’ foundations, which shall be represented to their true 

dimensions and labelled to refer to their inspection forms; 

- The lighting poles’ references; 

- The route of the sleeves, as surveyed; 

- Location and type of manholes, chambers etc 

- The elevation of the sleeves along the route. 

- Connections to adjacent Public Lighting schemes and electrical feeder locations 

- All cabinets in relation to the constructed Public Lighting scheme 

h) Utilities relocation 

 The as-built of the utilities relocation works should at least include: 

- The exact layout, type and elevation of the contours of the structures installed 

(ducts, manholes, pulling chambers, etc.) 

- If not covered by the above, the route of the utilities (layout, type and elevation) 

- Typical cross sections of the various sleeves, ducts, etc., indicating their true 

dimensions and usage. 

i) Water supply 

 The as-built of the water supply works should at least include: 

- The exact layout, elevation and type of the equipment's installed (e.g. pipes, 

valves) 

- All else, as in accordance to the Gihon instructions. 

  

JERUSALEM LRT 

RED LINE EXTENSIONS 

INFRASTRUCTURE WORKS 

 

AS BUILT DOCUMENTATION  

REQUIREMENTS AND PROCEDURES 

 

1.  PREAMBLE 

 Each Contractor (company or group of company) having completed the Works he has 

been assigned to is bound to submit to Jerusalem Transportation Master Plan Team 

(further on called JTMT), a file recording and recapitulating the exact physical 

conditions of these Works – either performed on a temporary or permanent basis at the 

Project’s time scale - , together with their deviations versus the designed requirements. 
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 This file, hereafter called the Project File, might be constituted by several sub files and 

drawings, and aims at creating a basis for interfacing with other disciplines and 

Contractors involved in the Tramway extension project(s), for improvements and further 

changes, etc. 

 The Contractor, whilst preparing the Project File for its Works, shall further detail the 

principles elaborated hereafter making use of the MAATS [reference 

NTI_CAD_Manual_2012-11-28.doc] edited by the Israel National Roads Company 

(INRC). 

 When, in this Procedure, mention is made to the Project Owner, it refers to JTMT or to 

any other body duly assigned by JTMT to supervise the Contractor’s Works. 

 

2.  Contents of the project file 

 The Project File shall recapitulate the process that has resulted in the final Product 

delivered under each Contract. It includes: 

  Variation Orders; 

  Valid copies of the various work permits obtained by the Contractor; 

  Approved Requests for Technical Deviations (if any); 

  Approved material / component specifications; 

  Approved material / component Inspection and test reports, records; 

  Schedule of furniture, trees, etc. removed from the site and disposed by the Contractor. 

  Approved list of Method Statements 

Approved Inspection and test reports - and records - according to the Works Quality 

Control Program. This includes the final survey of constructed structures and 

monuments, and reports as prepared by a certified surveyor; 

  Approved list of construction drawings; 

  Final Non-conformance log and forms; 

  As built (or as-made) drawings; 

  Operation and maintenance manuals (when applicable). 

 The Project File shall be prepared according to this procedure and to the Document 

Quality Management Plan applicable to JTMT Projects. 

 For the sake of an efficient use of the Project File amongst all parties involved in the 

extensions of the Jerusalem Tramway Red Line, its contents shall be prepared and 

submitted as bi-lingual documents (drawings), Hebrew and English or, translated in 

English after its approval by the Project Owner (schedules, registers, permits, 

documents, etc.). 
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3.  AS Built topographic survey 

 As built topographic survey shall be provided in accordance to the current Israeli 

surveying regulations, codes and practices - complemented by the requirements set out in 

this procedure - and in accordance to the requirements of the Engineering Department of 

Jerusalem Municipality, with the aim to verify the geometry of the completed works, and 

to serve as a basis for the preparation of the as built drawings. 

 As built topographic survey may additionally serve the following needs: 

- Provide data for quantity calculation and bills checking when so foreseen in the 

Contract documentation; 

- Supports administrative formalities, notably for the application to “form no.4”: 

works final approval. 

 This survey shall be performed and signed by a certified surveyor and shall be carried 

out at all steps of the construction works characterised as a “hold point”. Such 

characterisation shall – amongst others – apply to the verification of each structure, 

before being covered by successive construction steps. 

 Unless otherwise specified or agreed, such verification and release shall be carried out 

under the attendance and supervision of the Project Owner (or empowered entity). 

 The frequency of the measurements (sampling) shall be this defined in the Contract’s 

Particular specifications, defined through the use of standard practices, state of the art 

practices or through statistic method ensuring that the sampling is representative of the 

whole structure to be assessed. In no case this sampling shall be less than: 

 

 For walls: 

- A survey point at each 10 meters of standard structure; 

- A survey point at each change of structure direction; 

- A survey point at any particular point referenced in the construction drawings. 

For surfaces: 

- A survey point at each 25 meter square of surface; 

- A survey point at any particular point referenced in the construction drawings. 

 The survey data shall be presented in the Project reference system also used for the 

design coordination works. 

 These data shall be submitted under the format of a Survey Report (field book) which 

shall emphasize on levels of accuracy, reports on errors, list relevant survey control 

points and house all information the Surveyor considers relevant to characterize the 

measurement performed. 
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 Deliverables: 

- Two hard copies of the Survey Report 

- Electronic version of the Survey Report in editable and non-editable formats 

 

 

4.  As built Drawings 

The wording “Project drawing”, herein, includes all documents prepared for the setting 

out, coordination and construction of the Works. It might include tables of coordinates 

used to set out structures or other nature of constructive support. 

The wording “Works”, in the context of this recording process, means all activities 

carried out by the Contractor, exhaustively, with the only exception of the temporary 

works he executed for the purpose of completing the permanent Works and later on 

removed (e.g. temporary arrangement of kerbstones for the purpose of a temporary 

traffic arrangement shall not be recorded; their final position to the designed layout shall 

be) and resulting in the final “observable” conditions of the site (removed structures – 

such as drainage pipes - shall not be recorded in the as-built drawing; however, the 

extent / volume of the excavations and the conditions of the backfill – e.g. layer 

thicknesses and compaction test results - shall be). 

When the word “structure” is used hereafter, it encompasses all above ground and 

underground rigid structural elements (bridges, walls, slabs, concrete channels or ducts, 

kerbstones, etc.) but also flexible foundation elements such as subgrade or asphalt layers. 

It also refers to sleeves / pipes laid down in an excavated trench, comprising the bedding 

sand layer, the backfilling layers, the warning mesh, etc., as per relevant constructive 

standard. 

The as-built drawings shall comply with the following principles: 

  All Project drawings, either issued on a paper format or as a layer, xref, etc., of an 

electronic format, that have been affected by the considered Contract Works shall be 

upgraded to and re-issued with an as-built status. 

  The Contractor shall prepare as many additional drawings as necessary to fully describe 

the final conditions of the Works, in plan view and in elevations. 

  In the as-built drawings, all structures erected shall be represented in full volume, at 

scale and at their exact final surveyed location. They shall be labeled by their name, 

code, reference or serial number, grade, etc. as applicable for their prompt identification 

and traceability. 

  As built drawings shall bear real measured values, not calculations; 
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  As-built drawings shall be prepared and submitted by nature of structures and cross 

referenced to each other for a fully comprehensive overview of the package content. 

  Whenever practicable, the as-built drawings shall be prepared to easily identify the 

construction stages, and related tests. Accordingly, for the as-built of a continuous 

retaining wall, one could anticipate for a drawing representing in plan view the exact 

location of the wall and footings (with all 3D coordinates of the wall’s contour indicated) 

and for another drawing representing the wall in a longitudinal view – eventually bearing 

indications of the as-built elevations – describing the sequence and reference of all 

concreting phases. Reinforcement drawings, specific wall features (openings, niches, 

changes of directions and of density of reinforcement, etc.) shall be represented in 

separate drawings. 

  The layers constituting an as-built drawing shall be engineered in a way that when piled 

up, the drawing remains readable. The original site conditions and drawings shall be 

compiled in a specific layer onto which as-built deviations exceeding the approved 

construction tolerances – and the reference of the relevant Non Conformance Form – 

shall be indicated. 

  Printouts of the as-built drawings shall distinguish as-built and design layouts, sections, 

etc., through colour / shading / etc., codes as indicated in the drawings’ legends. As built 

drawings shall bear titles, reference codes (24 characters), issuer and certifier names, 

etc., as directed for in JTMT’s Document Quality Management Plan. Should the 

Contractor make use of any additional coding tools (colour codes, abbreviations, etc.), 

these shall be clarified in the drawing’s legend. 

  Unless otherwise specified in the contract documentation, As-built drawings shall be 

issued for the Project Owner’s approval in three original paper copies, signed by the 

Contractor’s Project Manager and bearing visibly the stamp [ AS-BUILT DRAWING ] 

and as a soft version in a “.dwg” format, to be loaded into the Project’s Document 

Management System (Benarit). 

 

5.  Case Study 

 Let’s analyse a potential organisation for the preparation and submittal of as-built 

drawings for a work package including the following activities. It is anticipated that 

specific design and drawing packages have been prepared by the Contractor and 

approved by the Project Manager prior to the beginning of the construction works. 
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Activity description Activity code 

(as per DQMP) 

Excavations  

Demolition T1320 

Piling T4630 

Erection of new walls T4530 

Backfill  

Road construction (asphalt, kerbs, pavement, etc.) T3323 / T3330 / T3331 / T3332 / T3333 

Public lighting T2330 

Utilities relocation T2210 / T2220 / T2310 / T2320 / T2500 / T2600 

Water supply  

 

As built drawings shall be prepared for each of these activities as indicated hereafter. 

a) Excavations 

 The as-built of the excavations line will include at least the following information and 

data: 

- A layer recapitulating all existing ground levels (mapping) over the areas affected 

by the excavations 

- A layer representing in plan view the excavated areas and the natural soil levels at 

the bottom of the excavation (mapping) 

- Eventual layers at change of ground characteristics ( e.g. soft ground to rock), 

mapping the new ground elevations 

- A layer including typical cross sections of the excavations should it helps 

understanding the extent of the activity. 

- The mapping shall be organised in such a way that the distance between 

measuring points does not exceed 5m and is not less than 2m. 

b) Demolitions 

 No as-built shall be performed of completely demolished and removed structures. In the 

case of structures partially demolished (e.g. existing wall head chopped off) the 

remaining portion of the structure shall be surveyed and described in the as-built 

drawing. 

c) Piling 

 The as-built of the piling works should include at least the following information and 

data: 

- A plan view of the works with all piles at their exact measured location; 
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- A longitudinal section of the piling “wall”, with all piles at their exact distances 

and depths 

- All piles shall be labelled for easy reference to their inspection forms (drilling 

inspection, reinforcement and concrete inspection / tests, survey, etc.) 

d) Erection of the new wall 

 The as-built of the new wall should include at least the following information and data: 

- The plan view – in one or several layers - of the contour of the wall with 

indication of the 3D coordinates of each characteristic point of this contour. 

- The longitudinal section of the wall. Lines shall mark the construction or 

expansion joints and each pouring shall be labelled specifically. 

- Layers / Drawings representing the wall’s reinforcement (including constructive 

details) 

- The compilation of all these layers / drawings shall permit the 3D reconstitution of 

the wall’s envelope. 

- Details shall be provided at each characteristic point of the structure (change of 

wall direction, change of reinforcement design, sealant joints if any, etc.) 

e) Backfill 

 The as-built of the backfill should include for each filling layer: 

- The elevation of the layer (mapping) 

- The materials used 

- The contour of the backfill 

- The location of test specimens (compaction test) and label for reference to the 

testing form. 

f) Road construction 

 The as-built of the road construction works should at least include for each sub-activity: 

- A plan view describing the contour of the activity (e.g. asphalting works or 

pavement, horizontal signalisation) or the location of the furniture installed (e.g. 

traffic light) 

- When these sub-activities are performed by layers (e.g. asphalting and pavement), 

the survey of the elevation of each layer (mapping) 

- When furniture is installed, the as-built drawing shall specify its reference, 

including for its foundation, which shall be represented in full exact dimensions 

and location . 

- Details shall be provided for specific constructive features (e.g. kerbs’ foundation) 

g) Public lighting 

 The as-built of the public lighting works should at least include: 
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- The exact layout of the poles’ foundations, which shall be represented to their true 

dimensions and labelled to refer to their inspection forms; 

- The lighting poles’ references; 

- The route of the sleeves, as surveyed; 

- The elevation of the sleeves along the route. 

h) Utilities relocation 

 The as-built of the utilities relocation works should at least include: 

- The exact layout, type and elevation of the contours of the structures installed 

(ducts, manholes, pulling chambers, etc.) 

- If not covered by the above, the route of the utilities (layout, type and elevation) 

- Typical cross sections of the various sleeves, ducts, etc., indicating their true 

dimensions and usage. 

i) Water supply 

 The as-built of the water supply works should at least include: 

- The exact layout, elevation and type of the equipment installed (e.g. pipes, valves) 
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