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נכתב    במפגש הנאמר    כל הדבר  אם  אלא  המכרז  במסמכי  מהאמור  גורע  ואינו  מחליף  אינו 

במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בהוראות 
 המכרז. 

 
עד למועד האחרון להגשת    למוריה ( בלבד )בכתב    הבהרה   שאלות  להגיש  רשאים  המציעים

כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד,   על.  שאלות הבהרה כמפורט בחוברת המכרז
 ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת. 

 
והמסמכים   תשומת האישורים  כל  ולצירוף  המכרז  במסמכי  הדרישות  לכל  המציעים  לב 

 הנדרשים להצעה.  
 

 אינה חובה ואינה תנאי להגשת הצעה במכרז. במפגש  ההשתתפות

  תיאור
  תמציתי

 של
 העבודות 

ברחובות  ה, סלילה ופיתוח עבור הכשרת תוואי הרק"ל  עבודות תשתית, בני  -הפרויקט מטרת
 .רוזמרין, דרך חברון והתחברויות לרחובות הניצבים

 
 עבודות עיקריות 

 מאושר. הפקעה עם תחילת העבודה תפיסת חזקה בהתאם לתשריט   •

   .והעתקת גיאופיטים עצים כרית והעתקת  /עקירת כולל  ופירוקים העבודות הכנ  •

להעתקה ותוספת של תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת    -תשתית  עבודות •
 ותשתיות נוספות לאורך התוואי. 

 סלילה, ריצופים, גינון ותאורה לאורך התוואי.  פיתוח:  עבודות •

 . קירות תומכים לרבות כל העבודות הנלוות, ביסוס, איטום, עבודות בטון, חיפוי אבן ועוד •

  מתחם חדרים טכניים : פורטל ושיקוע עבור חניון חנה וסע רוזמרין וכןבנייה עבודות •
 .נהגים בחניון האוטובוסיםחדר ו

 
 ביצוע  ושלבי  דרך אבני

   .המוקדמות  בפרק המפורטות   דרך אבני לפרויקט  נקבעו •
שמטרתו לפתוח את שטחי העבודה בדרך חברון על ידי טיפול בצמת מעלה   -שלב מקדים

 דרגה ובצומת גילה.   
 שלבים עקרים :   3

 ים והסטת תנועה צפונה.  י עבודה מדרום וממזרח לכביש הק -שלב א
 עבודה מצפון וממערב והסטת תנועה דרומה.   -שלב ב
 עבודה במרכז הכביש -שלב ג'
 תגמירים.   -שלב ד'



אושר על ידי  המ  א'שלב  לקבלן מועבר תכנון , הדרך  לאבני  תואמים ביצוע שלבי תוכננו •
 המתכנן מול המשטרה והעירייה.  

הגורמים במשטרה  תוכניות עבור שלבים נוספים, הקבלן נדרש לאשר בעצמו מול כל  
ובעירייה בסיוע מנה"פ. ככל שידרשו שלבי ביניים הקבלן נדרש לתכנון ולבצע כל שלב  

 שדרוש על מנת להשלים את העבודה. 

להסדרי תנועה זמניים, כולל עבודות הנדסה    עבור שלבי הביצוע השונים ישנו הקצב •
המשולם אחת לחודש  קבוע אזרחית זמניות הנדרשות לטובת הביצוע, ההקצב הוא סכום 

הסדר התנועה, סלילה   ביצוע, לרבות לטובת הביצועוכולל את כל הדרוש באופן זמני 
 במסמכי המכרז.   תכולת ההקצב מפורטת. וכיוצ"ב זמנית, תמיכות זמניות

 לעבוד במקביל במספר מוקדים כדי לעמוד בלוח הזמנים.  נדרש  הקבלן •
 

 ייחודיים   אלמנטים

במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן פורטל ושיקוע שיתחברו לרמפת   - פורטל ושיקוע •
 כניסה תת קרקעית לחניון "חנה וסע" רוזמרין הסמוך לפרויקט.  

מזרח לצומת הרחובות רוזמרין ודרך חברון  -מדרום -חניון אוטובוסים תפעולי  •
בוצע עבודת  תבמסגרת העבודה אוטובוסים.   25תוכנן חניון אוטובוסים תפעולי עבור 

. בנוסף, עבודות החניון  נה ותשתית לצורך הקמת עמדות טעינה חשמלית בעתיד הכ
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  •
חדר   עבור אספקת זרם ישר לרכבת הקלה.)רקטיפייר( ר מיישרים טכניים. חד

  -מיתוג עבור חברת חשמל מזרח ירושלים החדר מיישרים עבור חניון האוטובוסים ו 
החדר תוכנן בהתאם לדרישות חמ"י וימסר בתום העבודות לחמ"י. באחריות הקבלן  

עבודות  לתאם ולהשלים את הדרישות בהתאם לתכנון כך שהחדר יימסר בתום ה 
 ויתקבל על ידי חמ"י. 

תשומת לב הקבלן לעבודות להנחת צינור גז המבוצעות על ידי קבלן   -הנחת צינור גז   •
עבודות הכנה )הנדסה   נדרש לבצע הזוכה קבלן  הכאשר   מטעם חברת רותם גז

אזרחית וקבלן מטעם רותם גז מבצע את העבודה המקצועית הרלוונטית להנחת  
 הצינור. 

מבוצעות באופן מלא על ידי קבלנים מטעם חברות   -דות עבור חברות תקשורתעבו •
בכתב הכמויות הוכנסו סעיפים לביצוע   .הזוכההתקשורת ובתיאום עם הקבלן 

מת אפשרות  תשתית עבור חברות התקשורת 'לא לסיכום' יש לקחת בחשבון כי קיי
 על ידי הקבלן הזוכה.  בפועל שעבודות התקשורת תבוצענה

בתוך שטח העבודה ובסמוך לו ממוקמים אזורים המוגדרים כערכי טבע   -ערכי טבע •
הנושא מורחב בנספח הסביבתי של היתר הבנייה. יש לקחת    בשל צמחים ייחודיים,

בחשבון את הטיפול בשטחים אלו ואת התיאום שיידרש בליווי אנשי מקצוע  
אקולוג, אגרונום, ומניעת זיהום אור הנדרשים בנספח   -מתאימים מצד הקבלן

הקבלן נדרש לבצע העתקה של גיאופיטים בהתאם לסקר האקולוגי, לא    הסביבתי.
 מתחילת שנת שמיטה.יאוחר  

 
 שמיטה  שנת

-7/9/2021"ב )תשפ שנת. 7/9/2021ביום   חל"ב תשפ שנת של העברי  השנה ראש •
 .  גינון עבודות  ביצוע על משמעותיות  מגבלות ישנן בה שמיטה שנת הינה(  26/9/2022

במסגרת הפרויקט יש לסיים את עבודות הכריתות, עקירות והעתקות עד תחילת שנת   •
 הזמנים.  ותבלוח וונטיתהרל  דרךבאבן בכמוגדר שמיטה, 

  או טענה  כל תשמעכל עיכוב או דחייה של עבודות אלו יהיה על חשבון הקבלן ולא    •
 ות גינון בשנת השמיטה.  לבצע עבוד ויכולת - עם אי בקשרקבלן מה תביעה  או דרישה

 .המחיר והצעת העבודה בתכנון  בחשבון זה נושא  לקחת יש •

ליווי של אגרונום מטעם הקבלן ובמקרה של העתקות  לבצע את העבודות בהקבלן נדרש  •
חיבורי מים    עד להעתקת העצים כוללנדרש תיאום מלא והכנה מראש של שטח המיו

 וההכנות הנדרשות על מנת לבצע העתקה מיטבית. 



 
 גובלים 

במסגרת הפרויקט מתבצעת הריסה של קירות קיימים   -בתים פרטיים משותפים •
ובניית קירות חדשים וכן חידוש ושדרוג תשתיות בסמוך למגרשים פרטיים. כל  

ם מטרד  העבודות יעשו בהתאם להנחיות יועץ הסביבה/ אקוסטיקה למניעת וצמצו
 רעש. 

במסגרת הפרויקט מבוצעות עבודות להריסת קיר עבור הרחבת זכות   -בניין משהב •
. העבודות כוללות הריסת קיר קיים,  2-12הדרך בחזית בית משותף ברחוב רוזמרין  

חפירה, עקירת עצים, בניית קיר חדש ומדרגות כולל שערים השבת מצב לקדמותו  
אם מול ועד הבית, באחריות הקבלן להודיע  ושיקום הגינה ע"פ תכנון. התכנון תו

מראש ולתאם מול הדיירים את הכניסה לעבודות בסמוך לבניין המגורים וכן לשמור  
הכניסה לעבודות במבנה בתיאום מול הדיירים,   על מעבר ועל המגבלות הסביבתיות.

 התיאום צפוי להסתיים עד מועד מתוכנן לביצוע עבודות במגרש במסגרת שלב א'.  

רוזמרין ממוקם מעון אמונה. בצמוד למעון  -ממערב לצומת יוסטמן -מעון אמונה •
מתבצעות עבודות להריסת קיר קיים ובניית קיר חדש. העבודות תואמו מול צוות  
המעון. באחריות הקבלן לתאם לפני תחילת העבודות בשטח ובמהלכן, מול צוות  

 המעון.  

יקט נמצא מתקן ביטחוני.  ברחוב ברמן הסמוך לפרו -מתחם שירות הביטחון •
באחריות הקבלן לבצע תיאום לפני תחילת העבודות ובמהלכן מול קב"ט המתקן,  

 יתכנו הפסקות או הגבלות עבודה יזומות מצד המזמין או הגורם האמון על המתקן.  

בסמיכות לשטח העבודה ישנו מבנה מסחר, נעשה תיאום מקדים מול   -בית הפירות •
הקבלן לשמור גישה של הולכי רגל למקום וכן להודיע  בית העסק. אולם באחריות  

 .  לבית העסק

דרום מזרחית לצומת הרחובות   -נכסים המצויים בכניסה לרחוב שלמה דוגה •
רוזמרין שלמה דוגה ישנה דרך גישה לשני מבני מגורים פרטיים הסמוכים לשטח  

עבור  העבודה. נעשה תיאום מקדים מול הדיירים, ואף חלק מהשטח הסמוך מופקע  
הרחבת זכות הדרך לטובת הרכבת הקלה. באחריות הקבלן לשמר גישה רציפה  

למגרש ולעדכן את הדיירים לפני כניסה לעבודה ולתאם את העבודות המתבצעות  
בשטחם. במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן החלפה של שער קיים בכביש המוביל  

 למבני המגורים. 

צד הפונה לרוחב רוזמרין קיימים  סמוך לרחוב אפרסמון ב -10-28רחוב אפרסמון  •
מבנים אלו מבוצעות עבודות לבניית   2(. בסמוך ל20-28ו 10-18שני מבני מגורים )

הפורטל והשיקוע המבוצעות במסגרת הפרויקט. בשל קרבת העבודות לקיר הדרומי  
בין מגרשי בתים לרחוב על הקבלן לעדכן את תושבי המבנים לפני כניסתו לעבודה  

צעי בטיחות שיבטיחו שבמהלך העבודות לא יפגעו דיירי הבניין  וכן לדאוג לאמ
ועוברי אורח. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים, על הקבלן לבדוק את מצב קיר  

לפני הכניסה לעבודות לתעד מצב קיים, לעקוב אחרי מצב הקיר במהלך העבודות וכן  
לקיר נזק   לאחריהן במשך חצי שנה מתום העבודות על מנת לוודא שלא נגרם

 כתוצאה מהעבודות.  

מדרום לשטח הפרויקט דרום מזרחית להפרדה מפלסית של רחוב   -מוסד טנטור •
השייך לכנסיה הקתולית   ממוקם מכון טנטור 60רוזמרין מכביש בגין ומכביש 

. הכניסה הקיימת כיום למתחם  דבוצע תיאום מול נציגי המוס .ובבעלות הוותיקן
מוסבת לכניסה להולכי רגל בלבד ותיבנה כניסה חדשה   מצפון לכלי רכב ולהולכי רגל 

המוסד משמש ללימודי תאולוגיה לסטודנטים קתוליים וכן  למתחם מצידו המערבי. 
תנועת כלי העבודה  נית בשל רגישות המוסד יש להקפיד על כך שילתיירות צלי 

והפועלים תתבצע רק בשטח העבודה ולא תותר כניסה של גורמים מטעם הקבלן  
 שטחי המתחם.  ליתר 

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 המתוכננת ממזרח. על הקבלן לקחת בחשבון בעת תכנון העבודה את  

 הגורמים ולהיערך בהתאם.כלל 



ממזרח לצומת גילה ולשטח ההתארגנות ממוקם בית משפחת   -בית משפחת זוהרה  •
זוהרה. בוצע תיאום מול המשפחה במהלך התכנון. באחריות הקבלן לעדכן את  

המשפחה לפני הכניסה לשטח עם תחילת תקופת ההתארגנות. כמו כן דרך הגישה  
. באחריות הקבלן לאפשר גישה רציפה  לבית המשפחה עובר דרך שטח ההתארגנות

 לבית במהלך כל העבודות וכן בסופן. 

ובצומת   16בצומת דב יוסף ישנו ממשק עם הקו הירוק מקטע  -מקטעי רכבת גובלים •
שצפוי להתחיל בעבודה לאחר התחלת העבודה  21מעלה דרגה ישנו ממשק עם מקטע 

בעבודות בסמוך   אפשריים . תשומת לב הקבלן לשינויים ולעיכובים 10על מקטע  
דרש להיערך לכך בפריסת הסדר  נהקבלן . 21ומקטע  16לממשקים עם מקטע 

 . ישנו פרוט נוסף במוקדמות.  ועה הזמני וכן בשלביות הביצועהתנ
 

לוח  
 הזמנים 

 משך הביצוע ותקופת ההתקשרות

  3  ,עבודות עבור חודשים 39-ל  נקבע בפרויקט הביצוע משךכמפורט במסמכי המכרז,  •
 .  םיחודש  47-כ "כ סה, למזמין ביטחון כמרווח חודשים  5-חודשים עבור מסירות ו

ממתן צו התחלת עבודה וכוללים את הוצאת היתרי עבודה ועד  הביצוע מוגדרים משכי •
 .העבודות מסירת

עבודות לילה ידרשו   .הרשות  להנחיות ובהתאם הסביבתי   בנספח מוגדרכהעבודה  זמן •
 לבצע הכרח שיהיה היכןויבוצעו   מהגורמים הרלוונטיים הקבלן  שלמיוחד  אישור תקבל

 . תהמוקדמו בפרק  נוסף   פירוטר' , לילה  עבודות

 והנחיות  דגשים

 

 ביצוע ושלבי  זמניים תנועה הסדרי .1
 באחריותו המלאה של הקבלן.  הינם הסדרי תנועה והבטיחות בעת הביצוע

הכרוך בתכנון, תיאום, אישור הסדרי התנועה ברשויות, ביצוע ההסדרים ואחזקתם  כל
למשך כל תקופת העבודה באחריותו המלאה של הקבלן, התשלום בגין כך כלול בהקצב 

 המיוחד בכתב הכמויות ולא תינתן בגין כך תוספת תשלום.
 VMSכגון ) זמניים גשרי שילוטגם הודגש כי נכללים במסגרת הסדרי התנועה הזמניים  

כולל חיבורי תקשורת חשמל וכל מה שנדרש הקבלן נדרש להתקין גשרים זמניים  וכדו'(
   י השילוט. גשרלפעולה תקינה של 

סדרי התנועה באחריות  התנועה ושלבי הביצוע תוכננו על ידי צוות התכנון, ביצוע ה  הסדרי
 הקבלן ובאפשרותו להציע חלופות.  

א' אושר על ידי המשטרה והעירייה יתר השלבים ימסרו לקבלן כתוכניות, כאשר   שלב
הקבלן ישלים את האישורים הנדרשים. לשם ביצוע הסדרי התנועה מוקצה הקצב חודשי 

 המשולם לקבלן. 
רויקט הסמוכים / הגובלים ולעדכן מודגש כי הקבלן נדרש לתאם את שלבי הביצוע עם הפ

את תוכניות הסדרי התנועה בהתאם. הכל כלול בהקצב להסדרי תנועה זמניים, ללא  
 תוספות בגין עדכונם אלו. 

 . המכרז  במסמכי  נוסף  פירוט
 

 ובטיחות בתנועה בעבודה בטיחות  .2
  הכוללת  פעילה  לסביבה ובסמוך  ערה תנועה  קיימת בוהפרויקט בכביש    ביצוע בשל

  לתנועהבתי ספר ומוסדות נוספים יש לתת דגש על נושא הבטיחות  תלמידי, תושבים
כי אנשי הצוות וממוני הבטיחות   לוודא האחריות הקבלן עליומיומי.    באופןולהולכי רגל 

 בנושא לאורך הביצוע.   מטפלים מומטע
 
ונום, יועץ סביבה, אגר יועץ)מנהל פרויקט, מהנדס אתר, מנהל עבודה, צוות הקבלן  .3

 אקוסטיקה(  
כמפורט במסמכי   הקבלן מטעם הביצוע וליווי  ניהול לשם הנדרש לצוות  הקבלן  לב תשומת
דגש על אגרונום שיש לאשר עם בחירת הקבלן הזוכה על מנת לאפשר את התחלת   .המכרז

 קבלת צו התחלת עבודה. העבודה על כריתת/ העתקת העצים עם 
 

 ( פסולת ופינוי, אבק)אקוסטיקה,   הסביבתי לנספח בהתאם עבודהו חפירה היתר .4



  הנחיות  על להקפיד יש. ציבוריים ומוסדות  מגורים לשכונת בסמוך מתבצעת העבודה 
 .אבק  רעש, עבודה שעות להגבלת  הקשור בכל הסביבה   איכות

עבודה תבוצע בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המחלקה לאיכות הסביבה למניעת ה
 מפגעים סביבתיים. 

ולהציג    כתנאי לתחילת העבודה, על הקבלן להשיג את הרישיונות והיתרי העבודה /חפירה, 
או לחילופין הסכם קליטה באתר מוסדר אחר כולל אישור   מאושרת הסכם עם מטמנה

 המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.   
רכבים המובילים עודפי עפר לאתרי קליטה מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם 

 ע"י המחלקה לאיכות הסביבה.
, בין  כת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונועל הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפי

 את האגרות שידרשו. היתר, 
 

במסגרת הקו הכחול מבוצעים חניוני 'חנה וסע' עבור משתמשי  -פרויקט חניון רוזמרין  .5
 לבין החניון במספר היבטים.   10הרכבת. ישנו ממשק רחב בין מקטע 

ר תחילת העבודות על מקטע  קבלן החניון צפוי להיכנס לעבודה כשנה לאח -לוחות זמנים
10. 

ואף ישנה חפיפה ברחוב    10שטח העבודה והכניסה אליו סמוכים למקטע  -שטח העבודה
רוזמרין ממזרח לצומת רוזמרין דוגה מדרום לכביש הקיים. לאחר כניסת קבלן החניון 

 לקבלן החניון.  מהקבלן הזוכה תתבצע מסירה של שטח שייתכן לשטח במקביל לשלב ג 
קבלן החניון מבצע את הקיר הצפוני של החניון ומעבר תת קרקעי בין   -אלמנטים סמוכים

החניון לתחנת רכבת הסמוכה, וכן מתחבר במנהרה המבוצעת בכרייה לשיקוע המבוצע על  
 ידי הקבלן.  

כנו עיכובים או  כיוון שמדובר בשני פרויקטים סמוכים ובלתי תלויים ית  -  נוספים דגשים
בצוע  י הקדמות ושנויים בלוחות הזמנים. ישנה התייחסות במסמכי המכרז כולל אופציה ל 

 המעבר התת קרקעי והקיר הצפוני על ידי הקבלן כדי למנוע עבודות בנייה לאחר השלמת
 .1אינפרא  דות העבו

עבודות הפורטל  את למסורדרש י 10קבלן מקטע בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 
שיבחר במכרז נפרד בהתאם  )או לכל גורם אחר שיקבע המזמין( והשיקוע לקבלן החניון

 לכל דרישות המסירה בפרויקט, וקבלן החניון יעביר אישור מסירה עבור מבנים אלו. 
 
ידרש לבצע  יעל הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ו  -צומת מעלה דרגה וצומת בית צפפא .6

מ"א נוספים( במעלה דרגה   150במסגרת מכרז זה קטע כביש נוסף על המופיע בתוכניות )כ
פפא. הנ"ל מפורט  לכיוון שכונת הר חומה וכן הסדרה של צומת בכניסה לשכונת בית צ

 במסמכי המכרז. 
 

 גיחון  עבודות .7
ה.  ישירה מול  התקשרותב  הגיחון  חברת מול יעבוד  הקבלן המכרז במסמכי  לאמור בהתאם

המכרז 'נספח   במסמכי מפורטותכלל ההנחיות להתקשרות בין הקבלן לחברת הגיחון 
 ' 2.2020למכרזי מוריה גרסה 

 
 מדידות .8

על הקבלן לבצע מדידות מצב קיים לפני תחילת העבודות בשטח )לאימות מצב קיים(. על  
עיכוב או אי  . בהתאם לאמור במסמכי המכרזהקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח 

 מדידת השטח לא תהווה עילה לעיכוב בתחילת העבודות.  
 

 עתיקות .9
 יאפשר  החפירה  היתרי קבלת עם.  העבודות  תחילת טרםתיאום מול רשות העתיקות  בוצע

לתאם את   באחריות הקבלן . הקבלן ונציג"פ מנה בתיאום  חתכים לבצע לרשות  הקבלן
 . מטעמההעבודה עם הרשות ולהזמין פיקוח 

  
 התארגנות  שטח .10

 שטח ההתארגנות שהוקצה מתוכנן לשמש כחניון אוטובוסים בתום הפרויקט. 
 

 איכות  בקרת .11



פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן. כל העבודה לרבות דרישות כח   .א
 אדם בהתאם ובכפוף למפרט הטכני בפרק המוקדמות ולנספח בקרת האיכות במפרט.  

 
  המבנים על  בדגש לעבודה הכניסה לפני  קיים מצב  תיעוד  לבצע יש -  קיים מצב  תיעוד .12

 .הכלונסאות  ומיקומי  העבודה לאזורי  הסמוכים והקירות
 מתכננים   דגשי 

 

 הסברים של המתכננים לפרויקט ולתכולת העבודה   ניתנו
ניתן דגש על קיר קרקע משוריינת המתוכנן על ידי הקבלן   -ואיטום קונסטרוקציה .1

  לאשרו על ידי המתכנן ודרוש 
תחבורה ציבורית תקינה במהלך   תנועת על לשמירה  לב תשומת -ביצוע שלבי .2

  בתיאום יעשה  ציבורית בתחבורה שינוי  כל הביצוע, ברחובות שרגאי ושדרות אשכול.
 . לציבור מוקדמת  ובהודעה הקו  מפעיל 

 על שמירה על העצים שסומנו לשימור במהלך הביצוע.    דגש -אדריכלות .3
 
 

 ________________________  והבנתי קראתי
 תימה המציע וח  שם        


