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 רשימת המתכננים
 

   מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ     יזם:

 

 6796644-02 טל': ות ובינוי עריםארי כהן אדריכל  אדריכלות:

 02-6796640 :פקס        

 

 8303060-03 טל': גדיש הנדסה וניהול  ניהול פרוייקט:

 03-6083020 פקס:        

 

 6994427-03 טל': רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים    קונסטרוקציה:

 03-6995808 :פקס        

 

 6735062-02 טל':  איטקין בלום    חשמל:

 02-6735258 :פקס        

 

 02 -5335218 טל':  דרזנר מהנדסים  אינסטלציה:

 02 -5335093 :פקס        

 

 6723303-02 טל':  יזהר עירוני   מיזוג אויר:

  :פקס        

 

 6419143-02 טל': (2001אדריכלים ) אהרונסוןשלמה     פיתוח:

 02-6436825 :פקס        

 

 7741595-09 טל': ביטלמן אדריכלים   איטום:

 09-7741868 :פקס        

 

 6488202-03 טל':  הולץ קרסנר  מעליות:

  :פקס        

 

 9667172-03 טל':   שלהבת  בטיחות:

  :פקס        

 

 5791604-02 טל': אדריכלית -אירנה רובין  -שקל    :נגישות

 02-5791604 :פקס        

 

 6720645-02 טל': יםמערכות תחבורה ירושל -מתי     תנועה:

 02-6720204 :פקס        
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 9599686-03 טל':  מדרונות   קרקע:

 03-9599686 :פקס        

 

 9037080-04 טל':  ארם מהנדסים  :יועץ תכן מבנה

 04-9037077 פקס:        

 

 6789770-02 טל': שריסט מהנדסים  מפרט וכמויות:

 02-6789441 פקס:        

 

 

 

 באמצעות המפקח בלבד.תיעשה ננים פניה אל המתכ
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 רשימת המסמכים

 מסמך שאינו מצורף 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

  פרטשם המ 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

  ומיניוםעבודות אל 12

  עבודות בטון דרוך 13

  עבודות אבן 14

  מתקני מיזוג אוויר 15

  מעליות 17

  תשתיות תקשורת 18

  מסגרות חרש 19

  ןירכיבים מתועשים בבני 22

  מערכות גילוי וכיבוי אש 34

  בקרת מערכות במתקן 35

  פיתוח האתר 40

  גינון והשקיה 41

  קרקע משוריינתקירות תמך מ 43

  עבודות סלילה 51

  עבודות מנהור 54

  קווי מים ביוב ותיעול 57

  מקלטים 58

  מרחבים מוגנים 59
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 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

מתקני פלדה נושאי אנטנות  67

 וציוד יעודי אחר

 

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 מסמך ז'

  נספח בניה ירוקה מסמך ט'

 

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי 

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

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

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

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

 

 הערות

לאיתור  נים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתניםהמפרטים הכלליים המצוי

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

 

ף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות כולל פירוט נוסמסמך 

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

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

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

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

 ביחס לקבלן.  מחמירים יותר

 

 

 

 

 

        ___________________ 

חותמת וחתימת הקבלן       

http://www.online.mod.gov.il/
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 1-מסמך ג'

 ם מיוחדיםתנאים כלליי

 

הקו הכחול של הרכבת  משתמשיהפרויקט כולל הקמת חניון חנה וסע לטובת  :תיאור העבודה 00.01

ארצי( לשד'  1החניון ממוקם בתוך לולאת מחלף היציאה מיגאל ידין לכיוון מזרח )כביש מס' הקלה. 

, , בנוסףחניות 935-קומות ומכיל כ 5.5החניון הינו מקורה בעל  גולדה מאיר בירושלים לכיוון צפון.

  .רמפותו בנית מעבר תת"ק לרכב ולהולכי רגל, חדר מיישריםהעבודות תכלולנה, 

גמרים  בניה, מעטפת,סלילה, עבודות תשתית,  כוללות העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה

 : , לרבותחניון נחל שורקבאתר  ופיתוח

מסעה, אספלט, מדרכות, אבני שפה,  עצים, פירוקוהעתקת עקירת  - עבודות הריסה ופינוי (1

 .וגשרי שילוט , פירוק תשתיות תת קרקעיותחציבת כלונסאות ,קירות מבטון, מעקות בטיחות

 כולל: - שלד בניין (2

 יסודות רדודים עמודים קורות קירות ותקרות כולל יציקות עבודות בטון יצוק באתר :

 בשלבים ויציקות בגובה. 

 על בסיס קורות : תקרות חלולים דרוכים ותקרה עבודות מבטון דרוך ובטון טרום

 .AASHTOIIIדרוכות מסוג 

 צעות ברגים או ריתוכים, על גג ממבני פלדה מפרופילים ופחים שונים מחוברים בא

 החניון.

  עבודות דיפון וחפירה על בסיס כלונסאות קדוחות באתר בשיטת מיקרופייל, עם

בחתך קרקע משתנה הכולל חציבה עוגנים וקורות עוגנים קבועים. העבודה תתבצע 

 בסלע.

 "למעבר הולכי רגל ולמבנה הגנה על מובל ביוב קיים. מנהרות מסוג "בוקס 

  מנהרה לרכב המבוצעת בשיטת ביצועTOP-DOWN . 

 .גשרי שילוט מפלדה ובטון טרום 

ע. צבוחיפוי: זכוכית או טיח  ,אריחי ריצוףאו אריחי גרניט פורצלן ריצוף:  - בלובי עבודות גמר (3

 תקרה אקוסטית מינרלית, וכן י בטיחות"גבס עמיד אש עפאו  צבעוגבס מוגן מים תקרה: 

 הכול עפ"י תכניות ורשימות האדריכלים.

הכל עפ"י תכניות  חיפוי ותקרה: טיח וצבע. ,ריצוף: ארחי ריצוף - עבודות גמר בחדרי מדרגות (4

 .ורשימות האדריכלים

גבס עמיד אש עפ"י . תקרה: צבעוטיח  :חיפוי ,ףריצוף: ארחי ריצו - י"םקעבודות גמר בממ (5

 הכול עפ"י תכניות ורשימות האדריכלים.אקוסטית מינרלית ותקרה צבע , בטיחות

גבס עמיד אש עפ"י תקרה:  ,ריצוף: ארחי ריצוף - ומטבחון רותיםיעבודות גמר בחדרי ש (6

 ים.הכול עפ"י תכניות ורשימות האדריכלתקרה אקוסטית מינרלית וצבע , בטיחות

חיפוי ותקרה: טיח וצבע. הכל עפ"י  ,אריחי ריצוף טרצוריצוף:  - שירות חדרי עבודות גמר (7

 .תכניות ורשימות האדריכלים

מבני פלדה מפרופילים ופחים שונים מחוברים בריתוכים או  - מסגרות בנין בשלב השלד (8

 ברגים, על גג המבנה לצורך לובי הכניסה ולצורך קירוי רמפת הכניסה
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דלתות וחלונות, מערכות איטום  ,קירות בלוקים הבניין, כולל חיפויים, קירות מסך,מעטפת  (9

 .שונות

בניה קלה מסגרות פלדה בכפוף לאישור קונסטרוקטור משולב בניה  - מבנה כניסה מערבי

שלד מבנה הכניסה מחופה זכוכית  -כהמשך לפיר המדרגות והמעליות  תקונבנציונלי

 .ניוםיואלומ

בכפוף  קונסטרוקציה קלה מחופה אלומיניום, אלוקובונד או שווה ערך גג מבנה הכניסה

  , ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט.לתכניות יצרן ואישור קונסטרוקטור

 .-5קירוי מרחב הרמפה הנעה ממפלס הקרקע לקומה  -פשייה

  .הקירוי ייושם בסדנא כסגמנטים בודדים בכפוף לאישור קונסטרוקטור

  תחומים במסגרת פלדהישרים פלדה נטים יישומו מצינורות הסגמ

 

 שטח וניקוז חיצוניכבישים  (10

 העבודה כוללת, בין השאר: -תיאור כללי  .10.1

 ן.וארצי( לטובת מתן גישה )כניסה בלבד( אל מבנה החני 1)כביש  9הרחבת כביש  .10.1.1

 חיבור החניון באמצעות רמפת יציאה אל שדרות גולדה לכיוון צפון. .10.1.2

ון באמצעות רמפת גישה )כניסה ויציאה( המתחברת אל רמפת חיבור החני .10.1.3

 מזרח.-המחלף הקיימת בכיוון גולדה

 .קפיתיהסדרת מערכת ניקוז ה .10.1.4

 האלמנטים המרכזיים הכלולים בעבודה כוללים, בין השאר: .10.2

אספלטים שונים לטובת סלילת רמפות למבנה החניון וכן עבור הסדרי תנועה  .10.2.1

 .סיםזמניים, כולל מצעים וכולל ריסו

 .סלילת שביל אופניים .10.2.2

 .קרצוף אספלט קיים .10.2.3

מעקות בטיחות מפלדה ומעקות בטיחות מבטון )כולל מעקה בטון בראש קיר  .10.2.4

מתוכנן( כולל האביזרים והאלמנטים הנדרשים כדוגמת מתקני מעבר תקניים, 

 סופג אנרגיה וכד'. 

 .מעקות בטיחות זמניים )עבור הסדרי תנועה זמניים( .10.2.5

 וגים שונים כולל, בין השאר, אבני שפה לניקוז.התקנת אבני שפה מס .10.2.6

  .מפרדות מרוצפות .10.2.7

התקנת מערכת ניקוז הכוללת, בין השאר, קולטנים, תאי בקרה עגולים  .10.2.8

בגדלים שונים )חלקם כוללים סולמות ופודסטים(, צנרת ניקוז  ומלבניים

וחול מצומנט עבור חציית  CLSM)כדוגמת מערכת ניקוז עירונית(, תעלות בטון, 

 .כבישים

חיבור מערכת הניקוז המתוכננת למובל ניקוז קיים )התקנת תא ניקוז חדש על  .10.2.9

 גבי המובל הקיים(.

ש , לרבות סלילת מעקפים זמניים ככל שיידרסופיים וזמניים עבודות להסדרי תנועה .10.3

 עבור:

להוספת נתיב עבור -C-D-Road הרחבת הכביש הקיים בתוך שטח ה -שלב א'  .10.3.1

העבודות יבוצעו בקטע דרך בין מחלף היציאה לשד'  יון.רמפה גישה לחנביצוע 
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גולדה מאיר לכיוון דרום ועד למחלף שד' גולדה מאיר לכיוון צפון על רח' יגאל 

 ארצי( לכיוון מזרח. 1ידין בירושלים )כביש מס' 

ביצוע רמפה תת קרקעית לרכב עבור גישה לחניון אשר חוצה מספר  - 'בשלב  .10.3.2

 נתיבי תנועה.

 .שילוטו עהסימון, צבי .10.3.3

 .על הקבלן לתכנן ולבצע הסדרי תנועה כל משך הפרויקטמובהר, כי  .10.3.4

 

 פיתוח באבנים משתלבות וקירות תמוך, גג ירוק, קירות תמך, גינון והשקיה. - וגינון פיתוח (11

תסופק על ידי הרשת העירונית ותגובה על ידי מאגר, ראה מערך צנרת בתכניות  - מערכות מים (12

 .ובסכמות

בחלקה תחובר לרשת העירונית הקומות התחתונות יפונו על ידי מערך  - וזמערכות הניק (13

 ראה תכנית. -משאבות 

 ראה תוכנית. -תסולק מהבניין על ידי משאבות עם חיבור לרשת העירונית  -מערכות הביוב  (14

 כוללות: - מערכות חשמל (15

ם תשתיות הקמת חדר מיתוג עבור חברת חשמל עפ"י פרטים בתכניות והנחיות חח"י, כולל ג .15.1

מתקן שרות וכל הדרוש  כניסת חח"י ראשית, הארקת יסודות בחדר מיתוג, גילוי אש,

 להקמה ומסירת חדר מיתוג לחברת חשמל. 

 חיבור במתח גבוה והקמת תחנת שנאים פרטית לחניון.  .15.2

 הגנת ברקים ומערכת השוואת פוטנציאלים ע"פ חוק., הארקת יסודות .15.3

 . (400V/230Vלוחות חשמל במתח נמוך )  .15.4

 דיזל גנרטור לוחות ותשתיות למערכות חרום. .15.5

כבלים, סולמות, צנרת וכבלים כמפורט  תשתיות חשמל ותקשורת מלאות כולל גם מגשי .15.6

 בתכניות.

 תעלות תאורה משולבות כבלים בחניה. .15.7

 .כולל גם מערכות תת קרקעיות, תאורת חוץ -תשתיות בפיתוח קומת רחבה עליונה  .15.8

 .אור וכוחמאינסטלציה חשמלית מושלמת  .15.9

 .פנים וחוץ בכל שטחי הפרויקט גופי תאורה .15.10

 .תאורת חרום בכל שטחי הפרויקט .15.11

הזנות חשמל למעליות, ציוד אינסטלציה, מזגנים ואוורור ע"פ הצורך וכמופיע בתכניות  .15.12

 המקצועות הרלוונטיים.

 בקרות כניסה ובקרת חניה., תשתיות הכנה עבור מערכות ביטחון .15.13

 ויזיה וטלפונים.טלו, תשתיות הכנה לתקשורת .15.14

 .ולבקרת מבנה COתשתיות הכנה לבקרת  .15.15

 .מערכת ניהול עשן משולבת במערכת גילוי אש ומתואמת עם קבלן האוורור .15.16

חיבור חשמל זמני לעבודות באתר בנייה כולל הכנת התשתיות עבור חברת חשמל כמפורט  (16

 ת העבודות., חיבור הזמני יהיה באחריות הקבלן למשך כל תקופבפרק חשמל במפרט המיוחד

חיבור זמני למים יהיה באחריות הקבלן למשך כל תקופת העבודות, החיבור הקבוע יבוצע ע"י  (17

 .הגיחון
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פירים אנכיים מרכזיים ומפוחי יניקה. מיזוג  2באמצעות אוורור החניון  -מערכות מיזוג אויר  (18

 לחדרי משרד ואספקת אויר כנדרש על פי התקן. VRFאויר בשיטת 

רשת תקשורת ומערך מחשוב, מערכות ניהול חניון, טמ"ס, כריזה,  -תח נמוךמערכות כרטוס ומ (19

 בקרת מבנה, גילוי פריצה והכוונת חניה.

הקבלן יספק  מערכותהגמר והעבודות  לשלבי לכל תקופת ההקמה של הבניין, כולל - שונות (20

יה ותיקונים למערכות השונות כולל אחריות ושירות בתקופות הבדק ולאחר אחריותשירותי 

 .ובמפרט האחזקה במפרט בטכני בהתאם להוראות המפורטות

 כמפורט בחוברת ההזמנה להציע הצעות.  -אופציה  (21

 

 האתר 200.0

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

הצעתו לקח בחשבון את לאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר וב

  השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה.

 

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

הרמה הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ה

המצורף והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות 

. בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים למסמכי המכרז

 המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.

 

 האתר ושילוט ידורג 300.0

. בנוסף (הקבלנים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראו) וראות חוזה קבלנים מוריהבהתאם לההאתר ישולט 

מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע 

 העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

קיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט ישלט ונעל הקבלן לדאוג לתחזוקת ה

 במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

 המפקח.  וצע בהתאם להוראות החוזה והנחיותהגידור יב

 

לפי  מוריההדמיות שיסופקו על ידי  עם מדבקות מיתוג או על חשבונו גידור לאתר הקבלן סף יבצעבנו

ברוחב  יםכניסה דו כנפי ישער שניוכן לפחות  לחוזה הקבלנים של מוריה( 14)ראו סעיף  הוראות החוזה

 .בגדר ההיקפית יםמשולב ,וכן פשפשים לכניסת עובדיםלכניסת רכבים,  מ' 2.50ובגובה  כ"א מ' 7.0

/ היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים,  ייהבהנחיות העירבתיאום עם חברת מוריה וכנדרש הכל 

עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה  ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח.

 . כלול בהצעת הקבלן

 

 התארגנות בשטח 400.0

על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר 

, וכן משרדי הקבלן והמפקח ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד העבודה
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תר הבניה, ובהתאם להוראות ה ו/או הייעל התכנית להיות תואמת לדרישות העירי הצבת עגורנים וכד'.

 המפקח.

 

בלן ו/או במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הק

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר  ל חשבוןשל המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

 . מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית ההעתקות/ההזזות הללו.

 

הקבלן יתחיל בביצוע יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע.  חודשתקופת ההתארגנות תעמוד על 

ההתארגנות האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  נות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכללוהתארג

את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת 

שיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר יהר

ן ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר לרבות סימו

 הדברים הנדרשים. 

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 500.0

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום 

 וגדרו ע"י המפקח.העבודה ולנתיבי התנועה כפי שי

 

 סידורי ניקוז 600.0

די של בונו לניקוז מיבמשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חש

לחוזה  26 סעיף ראו לעניין זה כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה.

 הקבלנים של מוריה. 

 

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

הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת 

 תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

על הקבלן לוודא כי הניקוז  זק על חשבונו.נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנ היה ויגרם

 אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

 

 לוח זמנים ודיווח 700.0

יידרש הקבלן להשלים את כל העבודות  הפרויקטבמסגרת  -משך ביצוע העבודה בשלמותה  .א

וצאת צו התחלת עבודה. חודשים קלנדרים מיום ה 49.5הפרויקט כולל תהליך המסירה במשך 

 חודשים קלנדרים 5.5של  , השייך למזמין העבודה בלבדמשך הביצוע הנ"ל כולל מרווח בטחון

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ו/או מאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם 

בהר ם להשלמתן. מויללוח הזמנים המפורט, להלן פירוט אבני דרך כולל משכי הזמן המרבי

ומודגש שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע וכוללים את משך 

 .ההתארגנות של הקבלן

 אבני הדרך ואלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט: .ב
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מספר אבן 

 דרך חוזית

משך מצ.ה.ע.  תיאור אבן דרך חוזית

 ]חודשים[

דור כל האתר התארגנות באתר לרבות הגשת ואישור לו"ז, גי 1

 וקבלת היתרי חפירה 

1 

לטובת בניה של מעבר כלי רכב )מקטע  2הסטת תנועה מספר  2

(, קידוח ויציקת כלונסאות בהיקף החניון למעט 1+3

 כלונסאות הצמודים למוביל ניקוז.

4 

 7 (2לטובת בניה של מעבר כלי רכב )מקטע  3הסטת תנועה מספר  3

 12 ם.גמר אישור ציוד מערכות ומתקני 4

 14 גמר חפירה לחניון כולל עיגונים או ברגי סלע. 5

 20.5 -5גמר הנחת לוחדים כולל השלמת קורות מפלס  6

 26.5 -3גמר הנחת לוחדים כולל השלמת קורות מפלס   7

 32 -1גמר עבודות שלד מפלס  8

 37.5 גמר מערכות כולל התקנת מעלית 9

 40.5 גמר כל העבודות התחלת מסירות 10

 44 סיום מסירת הפרויקט 11

 49.5 באפר של מזמין העבודה 12

 

 הגדרות .ג

מפורט לביצוע הנערך ע"י הקבלן ובו ניתוח מפורט הזמנים הלוח לוח זמנים בסיסי:  (1

של ביצוע הפרויקט, לרבות כל העבודות לביצוע ע"י הקבלן. בלוח הזמנים המפורט של 

הקבלן )מבוצעות ע"י החברה או ע"י  הקבלן ישולבו גם פעילויות שאינן מבוצעות ע"י

צד ג'(, לרבות המועדים החזויים ומשכי ביצוע משוערים להשלמת הפעילויות הנ"ל. 

לוח הזמנים המפורט יתאם את ההגדרות של לוח הזמנים במסמכי המכרז. לוח 

 .הזמנים המפורט לביצוע יהיה ערוך בשיטת הנתיב הקריטי

את תהליכי הביצוע של הפרויקט למרכיבים  אבני דרך חוזיות: אבני הדרך מחלקות (2

אבני הדרך החוזיות  .מדידים. זאת על מנת לבקר את התקדמות הפרויקט באופן עקבי

/ הארכה של אבני הדרך  הן אבני דרך המוגדרות בחוזה לביצוע הפרויקט. כל שינוי

החוזיות מחייבות אישור. החברה תהיה רשאית להפעיל קנסות במקרה של אי עמידת 

 קבלן באבני הדרך החוזיות בפרויקט. ה

לוח שנה לתזמון: הקבלן יגדיר את לוח השנה לביצוע הפעילויות )שעות עבודה ביום,  (3

עבודה הנובעים ממגבלות סטטוטוריות או -משמרות, חגים ומועדים מיוחדים(. ימי אי

מסיבות אחרות שיתקבלו מהמזמין. ימי אי העבודה יועברו לפיקוח לאישור. הקבלן 

יקח בחשבון שיתכן ויהיו מגבלות עבודה בגלל תנאי מזג אויר או בשל סמיכות לכביש י

 פעיל במיקום הגיאוגרפי של הפרויקט. 

באפר / מרווח ביטחון: מרווח הביטחון נועד לספוג פיגורים של הפרויקט באופן  (4

 פרופורציונלי להתקדמות.

 לוח הזמנים, כולל מסירות יסתיים לפני מרווח הביטחון.

יהול תרומת הצדדים לפיגורים/איחורים/עיכובים שיכלו את הבאפר ינוהל ע"י נ
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 המזמין.

 מובהר כי מרווח הבטחון )"באפר"(, נתון למזמין העבודה בלבד.

מרווח הביטחון או חלקו, הקבלן לא יפוצה על כך. על כל המזמין ינצל את ש ככל

הבאפר ומש כאמור ככל שימהקבלן לקחת בחשבון עלויות מכל סוג שהוא ותקורה 

 .הנתון למזמין העבודה

לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט בהתאם להוראות החוזה והמכרז. יצרף לו"ז שלדי  הקבלן .ד

כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות 

 ., משאבים וכו'העבודות באתר עצמו, רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה

 לוח הזמנים יכלול: .ה

 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. (1

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. (2

 ודות והזמנים בהם יידרשו האמצעיםרשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העב (3

 והציוד באתר העבודה.

  למוסרו למפקח.על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ו (4

או חשבון  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  (5

 מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

ווחים יבמהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לד .ו

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

 המפקח. לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור, ם זה מחייבלוח זמני .ז

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

ח זמנים ה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדר

 אחת לשבועיים.

וד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים במידה והקבלן יידרש לעב .ט

 הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

שבועית, שבה תפורטנה  דו נוסף ללוח הזמנים המפורט לעיל, יכין הקבלן תכנית עבודהב .י

. המסמך יםהעוקב ייםהעבודות בהתאם לסוגיהן בקטעי העבודה השונים המתוכננים לשבוע

יוגש לאישור המפקח. המפקח יבדוק את תכנית העבודה ויעביר הערותיו לקבלן על מנת 

 .תכנית זו תוגש מידי שבוע שיעדכן את תכנית העבודה.

 

   

 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך מבלי לגרוע מהאמור בחוברת ההזמנה להציע הצעות, 

צוות לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את  ,ואישורו ביצוע ולפי דרישות המפקחתקופת הכל 

 העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. 

 .מנהל פרויקט -

 .ביצועמהנדס  -

 .ראשימנהל עבודה  -

 .ועוזר בטיחות מנהל עבודה משנה -

 .אחת לשבועתדירות סיורים  - ותנועה ות בניןממונה בטיחות מוסמך בתחומי עבוד -
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 .חברת בקרת איכות -

 . צוות מודד מוסמך -

 

  לביצוע העבודותדרישות מחייבות  09.00

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

 והמכרז, תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א

מאור , שפ"ע, בטיחות בדרכים, אחזקת כבישים, תברואהכגון ל מחלקות העירייה יש לתאם מו .ב

 ותיעול

 מכל הגורמים המוסמכים.הסדרי תנועה זמניים קבלת אישורים ל .ג

 יש לתאם תחילת העבודות מול הגיחון כולל סיור מקדים. .ד

המצריכים תלויה )קיים  קיימים קווי תקשורתתיאום מול חברת בזק וחברות תקשורת,  .ה

 .תכנון(

 תיאום ואישור חברת חשמל .ו

 תיאום מול כל גורם אחר, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט .ז

  .יום מכניסה לביצוע 14יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  .ח

יום  14הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך  .ט

 סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות. על חוסרים, אי התאמה,

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך  .י

 מיום קבלת צו התחלת העבודה.ימים  30תוך  -ין ורט במפרט הכללי ואם לא צוהמועד המפ

בוצות לק ידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקהיח האדם שוהתכנית תתאר בין השאר את כ

 עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

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

 חשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.אמצעי מ

 

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  10.00

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

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום  מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין. ,אחרים

 .של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(

 

 תחילת העבודה.מימים  7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

 

את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של הקבלן אחראי להשיג 

המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי 

 הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

 

עד למסירת העבודה. כל הקשור  והסדרי תנועה השערים ,זק את מערכת הגידורלן אחראי לתחהקב

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

 ולא ישולם בנפרד.
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ה ע, כמו כן לוחות זמניים בכל קומהקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצו

 עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.

 

עבור  , סביב המבנה ובאזור ההתארגנות,הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח

ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים  כל הקבלנים שיעבדו באתר.

 שיידרש בענין זה.  לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך

  

 חשבונות ממוחשבים  11.00

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

לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים הנחיות ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. 

כתנאי לאישור החשבון  ,עבודה חתומים על ידי מפקחומסונכרנים בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני 

 על ידי המנהל האחראי במוריה.

  

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים  12.00

ועל הקבלן לעשות באתר ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה 

קבלת צו התחלת יל בעבודה ללא אין להתח כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג.

 אום מוקדם עם המפקח.יתעבודה או ללא 

 

 יומן עבודה 13.00

לחוזה  2ל בהתאם לאמור בסעיף והכ יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן

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

 ללא תמורה נוספת. ,ידע שתיבחרבמערכת מ

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 14.00

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על 

חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל 

ם ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, חשבונו את אותם המתקני

 ותאלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימ

מיקומי צנרות/כבלים בעת  דוק אתבולתשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם 

 ביצוע עבודותיו. 

 

 וחשמל מים 15.00

ן הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת ינוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניב

שא הקבלן בלבד, בכל העלויות יהפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, י

ת כל הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכ

הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים 

 שא בו הקבלן בלבד.יו/או חשמל, לצורך האמור, י

בנוסף נפתחה הזמנה בחברת . מתח נמוך ,3X630Aלפרויקט נפתחה הזמנה לחיבור חשמל זמני בגודל 

 .אספקת החיבור הזמני לאתרחשמל להקמת עמוד זמני עם שנאי לטובת 
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תשתיות ההכנה עבור חברת חשמל לצורך ביצוע החיבור כולל גם  עבודות הקבלן כוללות ביצוע

קידוח אופקי כמפורט בפרק חשמל במפרט , באמצעות 4/9חציית כביש שדרות גולדה מאיר לפני גשר 

 .ביצועהותיאומי תשתיות  ,העבודה כוללת את תכנון הקידוח האופקי .הטכני המיוחד

  כל העבודות לביצוע הכנות התשתית עבור חברת חשמל כלולות במחיר העבודה ועל

  .הקבלן לקחת בחשבון את העלויות במסגרת תמחור הפרויקט ואתר ההתארגנות

  ע"י המזמין.תשולמנה הזמנות בחברת חשמל 

 

 קיון אתר העבודה ישמירה על נ 16.00

ביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וס

בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין  העבודה, לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים.

ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני 

שיון( בקשר ימגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו בר הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף

זור מומטר, תחת אבכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה  .להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור

ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו 

חר, מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד א

לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה )או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל 

 פיצוי שהוא. 

 

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

תר מן הפסולת ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי הא ותוך התקופה שנקבעה לו על

המזמין או מי ת את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. על חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבוולסלקה 

מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת 

בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע  על הקבלן לנקוט כאמור.

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר  העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות.

רואים את כל עבודות הניקיון  הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו.

 לות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.המפורטות לעיל ככלו

 

 AS MADEתכניות עדות  17.00

( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )

ך העבודה בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתו

הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד,  -טעים קטנים קו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במ

 לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. 

 

המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים העבודה / התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע 

התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות  ריות.והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקו

 הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

 

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

ם את כל הסטיות התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בה
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בכל המקומות שלידם מידה או גובה  ( העתקים כל אחת.5מהתכנון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה )

המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן 

כל תוספת מחיר  עבור מילוי תנאי זה לא תשולם שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן.

התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים  לקבלן וכל זאת על חשבונו.

ון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי או מזמין העבודות מטעמה. חשבנוספים בהתאם לדרישות מוריה 

 זה.

 

ים וסידורי נוחיות משרד הקבלן, מחסנ ,מבנה מנהלת הפרויקט, חב' הבטחת האיכות 18.00

  לעובדים
  על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל הפרויקט

שוטף במבנים למשך כל זמן העבודה עד  ולתחזק באופן שוטף על חשבונו כולל ניקיון

לפירוק המבנים, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנים חדשים לשימוש 

הפרויקט, המתכננים והיועצים ושיהיו מתאימים בין היתר לעבודה משרדית. כל  מנהל

היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות ועל 

 חשבון הקבלן.

  יהוו  שאלואין התנגדות שמשרדי הקבלן ימוקמו בסמיכות למבני מנהל הפרויקט, בתנאי

לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה מנהל הפרויקט משטח  יחידה משרדית נפרדת

 חניה מאספלט.

 המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו ויימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מ- 

 ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה. 15

  .המבנה כולו יוחזק תקין, נקי ומסודר ברמה היומית 

  גון טונר למדפסות, ניר צילום וכו', יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף ציוד מתכלה, כ

 לכל אורך תקופת הביצוע.

 משרד לצוות חברת הבטחת איכות  

, מבנה ארעי מוריהעל הקבלן להעמיד לרשות חברת הבטחת האיכות, מטעם חב'  .10.1.1

אשר ישמש כמשרד שדה לצוות. המבנה יוקם במקום שייקבע בתיאום עם מנהל 

 יקט. הפרו

 על הקבלן לקבל היתר להעמדת המשרד מהרשות המקומית. על הקבלן לדאוג, .10.1.2

כמו כן, יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת חלופי 

)טלפון סלולארי(, אשר יאפשר לענף הבטחת איכות קשר רצוף ומתמיד בין האתר 

 חברה. ובין המשרדים הראשיים של הקבלן, מנהל הפרויקט וה

 ולרשות הצוות החל מתחילת העבודה ויסולק ויעמדו ניםמוכ ויהי והציוד המבנה .10.1.3

יום לאחר קבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט וסיום  20-ע"י הקבלן לא יאוחר מ

  החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן

הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו'  .10.1.4

וות אבטחת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או שישמשו את צ

ו/או שימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשותם ושימושם  אגרות

 וידאג לניקיון המשרד במשך כל זמן העבודה.
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  כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרדים עבור הצוות כמתואר לעיל, אחזקתם השוטפת

קם לאחר השלמת העבודות יחולו על הקבלן ויראו אותן במשך כל תקופת העבודה ופירו

 ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.

  על הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים באתר, שירותים נאותים בהתאם

 לתקנות משרד העבודה והכלכלה וכן לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

  אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום הקבלן יסדיר על חשבונו, מקומות

 המרוחק ממשרדי הנהלת הפרויקט, אף זאת לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

  במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים

בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות ולמערכות התשתית כך שיתאימו במקומם 

החדש כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, 

 כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

  עם השלמת ביצוע העבודה לפי ההסכם ו/או לפי דרישת מנהל הפרויקט, יסתום הקבלן את

ויקט )באם כל הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה מנהל הפר

יורשה לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן 

 כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה.

 המבנים 

כל המבנים יהיו מבנים יבילים חדשים )לא מכולות(, ממוזגים ובגודל שלא יפחת  .10.1.5

 מטר.  X12 3 -מ

דרים: חדר למנהל הפרויקט וחדר מזכירה וכן יכלול שני ח -מבנה מנהל הפרויקט  .10.1.6

 תא שירותים ומטבחון.

חדרים  2יכללו  -מבני מפקחים, הבטחת איכות וחדר הנהלת הפרויקט )המזמין(  .10.1.7

מ"ר, תא שירותים אחד ומטבחון הכולל  10 -במבנה. שטח כל חדר לא יפחת מ

נים מטר וארונות עליו 1.5כיור וברז, משטחי אבן קיסר באורך של לפחות 

 ותחתונים. 

מזגנים מפוצלים  2מטר ויכלול  3X12-בגודל שלא יפחת מ -מבנה חדר דיונים  .10.1.8

עם חיבור למחשב, הכנה לחיבור למחשבים,  65 בגודל טלוויזיה עיליים חדשים,

נקודות תקשורת לטלפון  2נקודות חשמל, תאורה, תאורת חירום, כוח ולפחות 

 ואינטרנט בכל נקודה. 

מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0נות עם סורגים, במידות חלו 2במבנה יהיו  .10.1.9

 מ' עם מנעול צילינדר.  1.0/2.0

 :רמת הגימור של המבנים 

סופרקריל לבן, וגבס  -זיתות החוץ יצופו בטמבורטקס או שו"ע, קירות פנים ח .10.1.10

ס"מ  100/100קרמיקה, חלונות )בכל חדר חלון( אלומיניום במידות  -רצפה 

גופי  -נות חייבים לעמוד בדרגת אטימות גבוהה כנגד אבק, תאורה לפחות. החלו

 תאורה פלורסנטיים לכל חדר. 

המבנים יהיו מסוג הניתן לפירוק, אטומים, מבנייה או חומר אחר מבודד מבחינה  .10.1.11

טרמית אשר יקבל את אישור המפקח. בכל חדר יותקן מזגן מפוצל עילי חדש, 
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מ"מ בעלת מנעול  1.5מפח מכופף בעובי  סורגים על כל החלונות, כל דלת תהיה

מטיפוס "רב בריח". בכל חדר נקודות חשמל, תאורה, תאורת חירום, כוח ולפחות 

 נקודות תקשורת בכל חדר לטלפון לקו חיצוני, פקס' ואינטרנט בכל נקודה. 2

וטלוויזיה  "מס 240/160בחדר הישיבות יותקן, בנוסף, לוח כתיבה מגנטי במידות  .10.1.12

 מחשובולל תשתית לחיבור כ 'אינץ 55

  אינטרנט וכל המבנים יחוברו על ידי הקבלן ועל חשבונו למערכות מים, ביוב, חשמל, טלפון

ויתוחזקו על חשבונו במשך כל תקופת הביצוע. הוצאות התקנת המבנים כולל בדיקת בודק 

 מוסמך, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות,

 חלות על הקבלן. -צריכת החשמל והמים 

  הקבלן יגיש לאישור המפקח, תכנית של כל מבנה והעמדת ציוד וריהוט כמפורט לעיל תוך

 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 10

  לפחות לשני מקומות חניה בקרבת המשרדים לרכבי המזמינה,  יוודא כי קיימיםהקבלן

 ה חדר הדיונים באתר ההתארגנות.חניות נוספות באזור מבנ 14 -ולפחות ל

  מגרש החניה ושטחי החצר הזמניים יבוצעו כמבנה דרך מותאם לשטח, כולל אספלט על פי

 המפרט הכללי הבין משרדי.

 ציוד 

הציוד יוצב ויותקן על ידי הקבלן. מיקום הציוד הסופי ניתן לשינוי ויקבע על ידי  .10.1.13

 המפקח.

 ציוד מחשוב וטלפוניה: .10.1.14

שבונו ציוד מחשוב חדש, על פי הפרוגרמה הבאה, לשימוש ח-על הקבלן לספק על

 הפיקוח ויחלקם ויציבם בחדרים עפ"י הנחיות המפקח.

 מחשבים ניידים: .10.1.15

 יח' של מחשבים ניידים להנהלת הפרויקט ולצוות הבטחת האיכות.  2על הקבלן לספק 

לא וכדומה(  DELL, LENOVO, HPהמחשבים הניידים יהיו ממותג מוביל בשוק )לדוג' 

יאושרו מחשבים שהורכבו ע"י חברה מקומית. המחשב יהיה מהדגמים העדכניים 

-מלא בנפח לא פחות מ SSDביותר עם מועד קניית המחשב אשר יכלול דיסק קשיח 

500 GB  וכן כרטיס מסך המתאים לתוכנותCAD ,16 GB RAM  לפחות. לא יאושר

ק עם הנלווים מחשב, שמפרטו לא אושר בכתב ע"י הפיקוח. כל מחשב יסופ

לגיבוי המסמכים וכונן  TB 2הסטנדרטיים )מקלדת, עכבר(. כמו כן, דיסק קשיח נייד 

 CDלצריבה וקריאת דיסקים  USBנייד 

 אינץ' לפחות. 24( בגודל LEDאו  LCDכל מחשב יסופק עם מסך דק )

 למחשב הנייד יסופק מודם סלולרי מהיר, שיתוחזק באופן שוטף על חשבון הקבלן.

 כל מחשב יסופק הציוד הבא והתכנות הבסיסיות הבאות )לרבות רישיונות(:עבור  .10.1.16

מערכת הפעלה מבית מייקרוסופט בגרסה המורחבת ביותר והעדכנית ביותר ביום רכישת  .1

 המחשבים.

 . power-pointתכנת  חבילת אופיס מלאה כולל .2

 לכל מחשב. NOD 32אנטי וירוס  .3
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 מ"ב סימטרי.  100 -א תפחת מחיבור קווי מהיר לרשת אינטרנט במהירות של .4

 בנוסף יסופקו התכנות הבאות: .10.1.17

1. MS PROJECT .)בגרסה המתקדמת ביותר ביום הספקת התכנה )מספר עמדות ראה טבלה 

 ( גרסה האחרונה. Lightתוכנות אוטוקאד מלאות ) לא תותר גרסת  .2

 .רמדור .3

 .לכל התכנות יהיה רישיון בר תוקף על חשבון הקבלן .4

ות משולבות )מכונת צילום, סורק( מהחברה המובילה מדפסות לייזר צבעוני .10.1.18

דפים  20 -צדדית. לא תהיה נמוכה מ-והדפסה דו A3בשוק, הכוללת יכולת הדפסה על 

 באישור הפיקוח. A3לדקה. ניתן לספק מכשיר משולב עם מכונת הצילום 

צבעונית עם יכולת העתקה, סריקה והדפסה דו  A4 מדפסות לייזר משולבת .10.1.19

 צדדית. 

 ליטר. 16 -ניירות לא פחות מ גורס .10.1.20

 (WIFIחיבור אינטרנט אלחוטי לכל מרחב ההתארגנות ) .10.1.21

על הקבלן להתקשר לשירות תחזוקה ותפעול של החומרה והתכנה, כולל זמן  .10.1.22

 שעות. 24 -תגובה של לא יותר מ 

 ציוד אישי למבקרים: .10.1.23

 מערכות בגדי בטיחות כמפורט להלן: כובעי עבודה מפיברגלאס תקניים 5אספקת 

 בצבע צהוב, ואפודים זוהרים, 

 מערכות ביגוד בטיחות שהתבלה יוחלף ע"י הקבלן.

 ציוד משרדי: .10.1.24

 על הקבלן לספק על חשבונו ריהוט וציוד משרדי חדש על פי האפיון הבא:

 , כולל קנט גושני.הפורמייקכל שולחנות העבודה מעץ, יהיו עם ציפוי  -שולחנות 

 קאי או לבד.כל הכיסאות יהיו עם ציפוי ס -כסאות 

מתקן בר מים מינרליים חמים וקרים כולל הספקת כדי מים על פי הצורך השוטף/ 

חיבור רציף לאספקת מים. כמו כן כוסות חד פעמיות למים קרים וחמים באופן שוטף 

 כחלק מהציוד המתכלה.

מערכת אזעקה: הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת  .10.1.25

שן בכל חדר וצופרים בהתאם. כמו כן, יסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי לוחות מקשים, חיי

 אש תקני בכל החדרים וידאג לאישורים המתאימים.

 

 ישיבות תיאום 19.00

תיאום במועד להשתתף בכל ישיבות ה יםהקבלן חייבמנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם על 

 .המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצועובתדירות שיקבע ע"י 

 

 תעודת אחריות 20.00
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למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל  על הקבלן

תה יאותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הי

 ן.דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי די

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

 האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 

 במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל תנאים ביטחוניים 21.00

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

ת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת הנפק -

כוללים שם ות"ז הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין ה

 .שישלחו אל המזמין

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

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

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

 להציע הצעות.

 ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.ובדי הקבלן ע .ג

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

 ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל. בנספח בטחוןהמפורטים בסעיף זה ו

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

 לפסילת מי מהמועמדים.

לת עובדים לא יהוו עילה לטענה הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסי .ו

 כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 22.00

על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של  ן שם מסחרי או שם היצרן או הספק,אם צוי .א

לפני מילוי  וכחה שבדק,הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש וה

 המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

 הטיב, הסוג, במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, .ב

מפרטי יצרנים ותעודות מכון  האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, הצורה, המבחר,

ו/או היועץ הרלוונטי  . האדריכלו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח אדריכלהתקנים לאישור ה

המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש  באם החומר, יםהבלעדי יםהקובע ויהי ו/או המפקח

 במפרטים ובתכניות.

 חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,, כי יןלמען הסר ספק יצו .ג

מויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב ובכתב הכ במפרטים,

לא  אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, הכמויות,

 תתקבל לאחר מכן.

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

חמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמ

 ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. האדריכל
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שיקול הדעת הבלעדי ליישום ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ידי האדריכל מובהר כי ב .ה

חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות  דרישות המסמכים במכרז /

 א מתן הנמקה כלשהי.לל או חלקן,

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר,  ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, באם האדריכל .ו

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

 וזאת ללא הסתייגויות. היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש,

/ מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת  ר שלא קיבלה את אישור המפקחכל סטייה בטיב החומ .ז

העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא 

 עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 

 תיאומי פתחים ומעברים 23.00

כניות אומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומית

 הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

 עבודות באזורים שונים   24.00

ים שונים, המקום בו תבוצע ין בכתבי הכמויות ובסעיפהתמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צולצורך 

היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר )בתנאי שבמקום אחר כאמור,  ,העבודה

א צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה( והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ל

 עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים  25.00

 ינו בתכניות, בין אם המזמין הורהכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוכל המעברים, פתחים, חריצים ו

בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של  לבצעם, או

מעברים לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים,  הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד

  שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.ו/או שרוולים 

 

 יקות מעבדהבד 26.00

למסירת שורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אי ככלל,

 70לפי סעיף  מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע 

 לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

 

 כותרות 27.00

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

 בפירוש תוכן המסמכים.

  

 יחיד ורבים 28.00

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

   חותמת וחתימת הקבלן


