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מרכז מסחרי
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עמק הארזים

הר חוצבים
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רמות

מרכז העיר

גילה

דרום מערב

דרך 
חברון

מיקום בעיר| התמצאות



א"ג תצ"תכנון ע| התמצאות



שטח  

הפרויקט

שדרות  

גולדה מאיר

שכונת  

רמות

9כביש 

לתל אביב

443כביש 

למודיעין

מסוף

אוטובוסים

מבט דרום לצפון| מצב קיים



שטח  

הפרויקט

מבט מערב למזרח| מצב קיים



שטח  

הפרויקט

מבט צפון לדרום| מצב קיים
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חנה וסע1

ל"רקתחנת 2

תחנת אוטובוס3

CHEEK TO CHEEK

מסוף 4

אוטובוסים

מסוף לילה  5

אוטובוסים

ספורטק6

מסלול אופניים7

פארק הייטק8

הר החוצבים

88

בינוי ופרויקטים שכנים| סביבת הפרויקט 



שטח  

הפרויקט

גולדה  ' משד

מאיר בגין

משכונת  

רמות

9כביש 

לתל אביב

מפסגת זאב

רמת שלמה

ממודיעין

צפון443

כניסות לחניון| נגישות תחבורתית



שטח  

הפרויקט

גולדה  ' לשד

מאיר בגין

לשכונת  

רמות

9לכביש 

תל אביב
443לכביש 

מודיעין

לפסגת זאב

ורמת  

שלמה

יציאות מהחניון| נגישות תחבורתית
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ק להולכי רגל"מעבר תת חניון

חדר מישרים

חפירה ודיפון1.

קומות  5.5הקמת מבנה בן 2.

35,000בשטח כולל של כ 

ר לקומה  "מ6,500כ , ר "מ

כ"חניות סה940כ 

מעבר תת קרקעי להולכי  3.

(מבוצע באופן חלקי)רגל 

מעבר תת קרקעי לרכב4.

שלד בלבד לחדר מיישרים5.

מבנה כניסה להולכי רגל6.

,  אינסטלציה, ביוב, מים7.

ניקוז בתוך  , כיבוי אש

.הבניין ומחוצה לו

חשמל וגילוי אש8.

מעליות9.

איטום 10.

שילוט11.

עבודות סלילה12.

אוורור ומיזוג אוויר13.

כרטוס , עבודות תקשורת14.

(אופציה)והפעלה 

גינון ופיתוח15.

(אופציה)אחזקה 16.

תכולות עיקריות| מרכיבי הפרויקט 

ק לרכב"מעבר תת

4



-3קומה -2קומה -1קומה 

-5.5קומה -5קומה -4קומה 

תנועה בין קומות| מבנה החניון 





גג החניון

מרחב ציבורי נגיש
גג ירוק–נגישות הולכי רגל 



2 1

1-1חתך 

;

-1תכנית 

1 שרות-גרעין מזרחי 

מעבר מפולס

גרעין מערבי 

גרעין לגשר גולדה מאיר

סקייליט-ק "תאורה טבעית בתת

:מקרא

גרעין צפוני

הולכי רגל| ק "מעבר תת

ע
צו

בי
ל 

בו
ג

62י קבלן מקטע "ביצוע עי קבלן החניון"ביצוע ע

גבול עבודה



הולכי רגל| ק "מעבר תת

2

1

גרעין מרכזי

תכנית



-0.00תכנית קומת קרקע תכנית קונסטרוקציה

חזית מערביתחזית דרומיתחזית צפונית

מבנה כניסה בגג החניון| גרעין מרכזי 



קירוי ירוק| מערך הרמפות 



קירוי ירוק| מערך הרמפות 



שלד בלבד| חדר מיישרים 



מצבים  3יתכנו  

להתחברות לשדרות  

כתלות במצב , גולדה

:בשטח

למצב הנוכחי-א

כפי  , לשלב הסופי-ב

שיבוצע על ידי קבלן 

הגשר

במהלך , למצב ביניים-ג

ביצוע העבודות על 

הגשר

סופיים| הסדרי תנועה 



יבוצע לצורך  –הסדר שני 

,  העבודות בצד הדרומי

ללא קשר להסדר הראשון

שטח  

עבודות  

עיקרי

–9כניסה לשטח העיקרי מכביש –הסדר ראשון 
ישמש לכל תקופת הביצוע

יבוצע לצורך  –הסדר שלישי  

המעבר התת קרקעי באזור  

לאחר שיושלם ההסדר  , הרמפה

השני וללא קשר להסדר הראשון

זמניים| הסדרי תנועה 



שטח התארגנות| הסדרי תנועה 



גיר/ קירטון

מאפיינים| קרקע 



מובל תשתיות קיים

קיר דיפון

צ

פתרון כללי| דיפון 

ניתוק מהמבנה•

/  תמיכה בעוגנים•

סלע קבועיםברגי



דגשים| דיפון 

חומר המילוי הינו הטרוגני ועשוי להכיל חללים ואזורים בלתי יציבים לצורך קידוח  •

.הכלונסאות

.15%צפוי פחת מוגבר של בטון עד –קדיחת הכלונסאות דרך המילוי •

23.01.07.04ראו סעיף )מאורך הכלונסאות 15%צפוי יציקה וקידוח חוזר בעד 

(.במפרט הטכני

.מהנפח התיאורטי3עד פי דייסצפוי פחת מוגבר של –סלע וברגיביצוע עוגנים •

כל העבודות הצפויות המפורטות כלולות במחיר היחידה ומומלץ לקרוא בעיון רב •

.במפרט הטכני בדגש על אופני המדידה54, 23,26פרקים 



מובל 

ביוב קיים

מובל 

ניקוז קיים

ביצוע בסמוך לתשתיות קיימות| דיפון 



כלי רכב| ק "מעבר תת

שלב גשלב בשלב א

TOP-DOWN



מצב קיים| תשתיות 

רצועת תשתיות  

,  סטורם, סלקום

תקשורת , פרטנר

כמו כן  , עירונית

קיימים שני קווי  

תאורה

קו מים מפלדה  

של  32"בקוטר 

הגיחון

קו ניקוז של

.לא פעיל, הגיחון
תמיכה זמנית של  

,  תשתיות סלקום

,  פרטנר, סטורם

תקשורת עירונית וקו  

המים במהלך ביצוע  

לא , העבודות

נדרשת העתקת  

.התשתיות

קווי התאורה ינותקו  

לשלב הביצוע של  

המעבר התת 

תוכננה  , קרקעי

תאורה זמנית



תיאור אבן דרך חוזית'מס
ע.ה.צמשך מ 

[חודשים]

1חפירההיתריוקבלתהאתרכלגידור,ז"לוואישורהגשתלרבותבאתרהתארגנות1

2
קידוח ויציקת  , (1+3מקטע )לטובת בניה של מעבר כלי רכב 2הסטת תנועה מספר 

.כלונסאות בהיקף החניון למעט כלונסאות הצמודים למוביל ניקוז

4

7(2מקטע)רכבכלימעברשלבניהלטובת3מספרתנועההסטת3

12.ומתקניםמערכותציודאישורגמר4

14.סלעברגיאועיגוניםכולללחניוןחפירהגמר5

5-20.5מפלסקורותהשלמתכולללוחדיםהנחתגמר6

3-26.5מפלסקורותהשלמתכולללוחדיםהנחתגמר7

1-32מפלסשלדעבודותגמר8

37.5מעליתהתקנתכוללמערכותגמר9

40.5מסירותהתחלתהעבודותכלגמר10

44הפרויקטמסירתסיום11

49.5העבודהמזמיןשלבאפר12

אבני דרך| ז "לו



עלויות עיקריות| אומדן 

עלותתחום

₪ 10,000,000כ עבודות עפר

₪ 20,000,000כ עבודות דיפון

₪ 40,000,000כ עבודות בטון באתר

₪ 10,000,000כ עבודות בטון טרום

₪ 10,000,000כ עבודות חשמל

₪ 5,000,000כ עבודות איטום

₪ 5,000,000כ מ"עבודות מנ

₪ 131,757,626–אומדן עבודות קבלניות 



כמויות עיקריות| אומדן 

כמויותעבודות

ק"מ160,000כ חציבה/ חפירה 

א"מ12,000כ micro-pileכלונסאות 

'יח630כ עוגני קרקע

א"מ11,300כ סלעברגי

טון3,500כ ברזל זיון

ק"מ40,000כ בטון יצוק באתר

ר"מ16,700כ דים"לוח

ק  "מ320כ קורות טרומיות

טון110כ קונסטרוקציית פלדה



דגשים| כללי 

4/9מסוף אוטובוסים –בסמיכות לאתר העבודה יש פרויקט בביצוע 1.

.62קו כחול מקטע ל"רק–תקופת הביצוע של הקבלן כ"תוופרויקט עתידי שכנראה יתחיל 

אישור הסדרים נוספים באחריות  , י העירייה והמשטרה"מאושרים ע0+1הסדר תנועה זמני 2.

.לרכבק"התתהקבלן ובכללם הסדרים לצורך ביצוע המעבר 

.תיאום עם רשויות וגורמי תשתית באחריות הקבלן3.

מפורט בחוזה  –המזמין שומר אופציה להעברת חלק מתכולת עבודת המערכות לקבלן אחר 4.

.לעירייה כחלק ממסמכי המכרזקבלן המערכות המשולש בין 

.כמפורט בנספח האחזקה–( 'כלול במחירי היח)הקבלן מחויב בשנתיים בדק אחריות ושירות 5.

המזמין שומר אופציה להרחבת שירותי אחזקת המבנה מעבר לתקופת הבדק עבור שירותי  6.

Total Risk כמפורט בנספח האחזקה–והרחבת תקופת שירותי האחזקה המונעת.

.על כל כתב הכמויות כולל סעיפי האופציה" הנחה אחידה"הגשת הצעת הקבלן הינה ב7.



תנאי סף| כללי 

-ט"תשכ, המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות1.

(.  בלתי מוגבל)5'סיווג ג( ענף ראשי בניה)100בענף , 1969

או בנין משרדים או בית חולים בהם , חניון לכלי רכב" )עבודות בניה"ביצוע עבודות בתחום 2.

99בפרויקט בהיקף של , 1.1.2015מה ( מפלסים לפחות2בוצע חניון תת קרקעי הכולל 

ואחד מהם בהיקף של  ₪ מיליון 199מספר פרויקטים שהיקפם המצטבר או₪ מיליון 

.₪מיליון 66לפחות 

, גלאי רכב, מחסומים מבוקרים" )מערכות בקרת חניון מקורה"ביצוע עבודות בתחום 3.

בקרת מערכות  , ס"טממערכות , אינטרקום, תקשורת, מערכת בקרת תשלום וכרטוס

פרויקטים שהיקף  3אור "מ15,000בפרויקט בהיקף של , 1.1.2010מה ( אלקטרומכניות

.לפחותר "מ5,000כל אחד מהם 

-לחלופין

כפוף להחלטת  -הגשת קבלן משנה מטעמו בעל ניסיון כנדרש מעלה בשלב הגשת ההצעה 

.המזמין ומנהל הפרויקט ולעמידתו בכל הנדרש בהתאם לאמור במכרז



תנאי סף פיננסיים עיקריים| כללי 

או  2017-2019בשנים , מפעילות שוטפת, ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע1.

.לשנהח"מיליון ש50לא פחת מסכום של , 2016-2018בשנים 

ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי  ישראלהמציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין ב2.

. הקפאת הליכים או כינוס נכסים, לרבות פירוק, חדלות פירעון

":מערכות בקרת חניון מקורה"עבור עבודות 3.

מסך הנכסים בדוח על  10%הונו העצמי של המציע בשנת הדוח האחרונה הינו לכל הפחות 

ממוצע הונו העצמי של המציע בשנות הדוח האחרונה הינו  -או המצב הכספי לאותה שנה 

.מממוצע סך הנכסים בדוחות על המצב הכספי לאותן שנים10%לכל הפחות 

.ח"מיליון ש3.3בסך 4בנספח בהתאם לנוסח , צירוף ערבות מכרז מקורית4.

.1976–ו"התשל, בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים5.

.ח"ש12,000רכישת מסמכי המכרז בסך 6.

וכל המסמכים אשר  , (ולא שותפות או מיזם משותף)המציע הוא אישיות משפטית אחת 7.

.הוגשו על שמו של המציע ובחתימתו בלבד, במסגרת מכרז זה, הוגשו



צוות הקבלן באתר| כללי 

.מנהל פרויקט1.

.מהנדס ביצוע2.

.מנהל עבודה ראשי3.

.מנהל עבודה4.

.ממונה בטיחות5.

:חברת בקרת איכות לתחומים6.

.ועוגניםדיפוניםקידוחים * 

.בטון ואלומיניום* 

.תשתיות ומערכות* 

.  צוות מודד מוסמך7.

.מערכותאינטגרטור8.

.מנהל פרויקט מערכות9.

.מנהל עבודה מערכות10.



(ZOOM)באמצעות שידור אינטרנטי מרחוק , 13:00בשעה 14.2.2021יום מועד ומקום מפגש מציעים

בצהריים12:00בשעה , 7.3.2021יום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

בצהריים12:00בשעה , 21.3.2021יום מועד אחרון להגשת הצעות

מכרז| ז "לו



ONE MORE THING..
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