


2021/210' מכרז פומבי מס
1אינפראסלילה ופיתוח , ביצוע עבודות תשתית

הר חוצבים/שדרות גולדה 61קטע ל"רק–



3

210/2020ז מכרז "לו

11/03/2021–פרסום המכרז 

22/3/2021–סיור קבלנים 

12:00בשעה 07/04/21–מועד אחרון להעברת שאלות והבהרות 

12:00בשעה 27/04/21מועד הגשה אחרון 

.03-5326415ולוודא טלפונית קבלה shiri@ghe.co.ilשאלות למייל 



4

התמצאות



61גבול 

מצוק גולדה.61גבול 

מחלף בגין.

אזור תעשייה הר חוצבים



א"תנוחה על גבי תצ
מ"ק1.7–ל"רקאורך תוואי 

2–מספר תחנות 

1-חדר השנאה 

אזור תעשייה הר חוצבים

צומת קריית  

המדע

צומת שלמה  

מומו הלוי

הרטוםצומת 

מחלף בגין



(חלקי)תנאי סף 
(חלק כללי)במכרז7סעיף 

,  לרבות פירוק, המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פירעון1.

.  הקפאת הליכים או כינוס נכסים

ענף  )200בענף ראשי , 1969-ט"תשכ, המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות2.

, לחלופין. לפחות2'סיווג ג( ענף ראשי בניה)100בענף וכן( בלתי מוגבל)5'סיווג ג( תשתית ופיתוח, ראשי כבישים

רשאי המציע להציג במסגרת הצעתו  , לפחות2'ג( ענף ראשי בניה)100בענף ככל שאין למציע את הסיווג הנדרש 

על המציע לצרף את  , במצב דברים זה. 100ענף לעניןאשר יש לו את הסיווג הנדרש , קבלן משנה מטעמו

,  בו יתחייבו הצדדים הדדית כי ככל שהמציע יזכה במכרזמסמך התחייבות למתן שירותיםוכן , האסמכתאות להלן

כי אישור קבלן המשנה לעבודה בפועל בפרויקט הינו , על אף האמור מובהר. י קבלן המשנה"עבודות הבנייה יבוצעו ע

.בכפוף להחלטת המזמין ומנהל הפרויקט ולעמידתו בכל הנדרש בהתאם לאמור במכרז

"  תשתיות תחבורתיות"עבודות בתחום , ועד למועד הגשת ההצעות1.1.2015במהלך התקופה שמיום , המציע ביצע3.

המציע ביצע במהלך  -ולחלופין ; ח לפחות"מיליון ש110בהיקף כספי של , בפרויקט אחד שהסתיים, כהגדרתן להלן

אשר היקפם המצטבר עמד  , כאמור בפרויקטים שהסתיימו" תשתיות תחבורתיות"עבודות בתחום , התקופה האמורה

מיליון 74לא פחת מהיקף כספי של , ואשר היקף אחד מהפרויקטים המצטברים כאמור, ח לפחות"מיליון ש224על 

.  מ"ובהתעלם ממרכיב המע, ל תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי"בדיקת היקף הפרויקטים הנ. ח"ש

לא פחת  , 2016-2018או בשנים 2017-2019בשנים , מפעילות שוטפת, ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע4.

,  העניןלפי , 2019או 2018חות הכספיים לשנת "בדו" עסק חי"מובהר כי הערת . ח לשנה"מיליון ש59מסכום של 

.  תביא לפסילת הצעת המציע



צוות מקצועי
:פרוייקטמנהל 

הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של  רשוישהוא מהנדס פרוייקטהזוכה יעסיק מנהל 
.כהגדרתו להלן" תשתיות תחבורתיות"לפחות בביצוע עבודות בתחום שנים 10

:מהנדס ביצוע
שנים 7הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון שלרשויהזוכה יעסיק מהנדס אזרחי 

.כהגדרתו להלן" תשתיות תחבורתיות"לפחות בביצוע עבודות בתחום 

: מנהל עבודה
לפחות בביצוע עבודות  שנים 10בעל ניסיון של , ת"התמהזוכה יעסיק מנהל עבודה רשום במשרד 

.  כהגדרתו להלן" תשתיות תחבורתיות"בתחום 

ממונה בטיחות בתנועה ובעבודה
כהגדרתו  " תשתיות תחבורתיות"לפחות בתחום שנים 10בעל ניסיון של , הזוכה יעסיק ממונה בטיחות

.להלן

:  חברת בקרת איכות חיצונית
תשתיות  "לפחות בתחום שנים 7הזוכה יתקשר עם חברת בקרת איכות חיצונית בעלת ניסיון של 

.  כהגדרתו להלן" תחבורתיות



צוות מקצועי

יועץ סביבה ואקוסטיקה•

אגרונום•

יועץ לוחות זמנים•



תיאום קבלנים נוספים

הקבלן משמש קבלן ראשי ועליו לתאם תחתיו קבלנים נוספים
ובהם חברת  , מלבד המזמין, הזוכה בהליך יידרש לבצע עבודות עבור גורמים נוספים•

לפיכך על  . רשות העתיקות ועוד, בזק, עיריית ירושלים, חברת הגיחון, החשמל לישראל

או מוסמכים לביצוע עבודות עבור  /או מאושרים ו/המשתתפים להיות קבלנים מורשים ו

,  מובהר כי ניתן יהיה לבצע עבודות אלו באמצעות קבלן משנה. הגורמים המפורטים לעיל

בכפוף להמצאת הסמכות ואישורים כנדרש מטעם  , ובלבד שהוא יאושר על ידי המזמין

מבלי . ולאחר עמידתו בכל התנאים הקבועים בסעיף  להלן, למזמין, הגופים האמורים

תבוצענה  , לגרוע מהאמור מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות עבור גורמים נוספים כאמור

בהגשת הצעתו מתחייב כל . במסגרת התקשרות נפרדת בין הזוכה לבין אותם הגופים

,  עם גורמים נוספים לביצוע עבודות תשתית כאמור, במידת הצורך, מציע להתקשר

דהיינו המחירים הנקובים בכתב הכמויות לאחר ניכוי  )בהצעתו שננקבובאותם המחירים 

(.  ההנחה
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עיקרי העבודות

הסדרת מצוק קריות חסידיות  , הרחבת הציר1.

בניית קירות מסוגים שונים2.

העתקת וחידוש תשתיות3.

פיתוח4.

הכנת תשתית ברצועת המסילה5.

י"לחח( מובל)בניית תעלת כבלים 6.

מבנים7.

שלד מנהרת גן . מעלית עזרת תורה, מדרגות, רמפה)עבודות אופציונליות 8.
(חוצבים
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הצגת התכנון
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1אינפראתנועה 

צומת  

הרטום

מקרא
צ"במתתחנה זמנית 

תחנה סופית

צומת  

המדעקרית

צומת  

מומו הלוי

צומת  

מחלף בגין
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הרטוםתחנת 

תחנת הר  

חוצבים

חיבור לקטע  

התת קרקעי

חיבור לקטע  

62

מצרני  פרוייקט

עזרת תורה

תעשיה  איזור

הר חוצבים

גשר בגין

המצוק

נוףאדריכלות



הרטוםצומת 
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נוףאדריכלות

צומת קריית  

המדע
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נוףאדריכלות

,צומת שלמה מומו הלוי

,  מובל+מיישריםחדר 

מצוק  
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חתכים 

-אדריכלים

מצוק, צומת בגין

נוףאדריכלות
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חדר מיישרים
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חדר מיישרים



22

פרטי אדריכלות לדוגמא
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פרטי אדריכלות לדוגמא





דופןצמודתמסילה –' מקטע א
מסילה בצד–' קטע א

.מ"ק1.7-הינו כ61אורך קטע •

(.הרטום/מעט מזרחית לצומת גולדה)תחילת הקטע הינה לאחר היציאה מפורטל המנהרה •

(.62חיבור לקטע )סופו של הקטע הינו בגשר יגאל ידין •

המסילה ממוקמת בדופן הצפוני  –( מהיציאה מהמנהרה ועד למחלף בגין)הקטע המוצג בשקף זה •

.מ"ק1-אורך הקטע הינו כ. ל"רקבקטע זה מתוכננות שתי תחנות . של הרחוב

תחנת  

הרטום

תחנת

חוצבים-הר

61קטע 

25
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מסילה במרכז–' מקטע ב

אורכו  . בין שני המסלולים, המסילה ממוקמת במרכז הכביש, המוצג בשקף זה61בקטע •

.'מ700-כ

61קטע 

62קטע 

62קטע 
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עד בגיןהרטום–חתך לאורך 

בין הרטום ועד לצומת בגין–חתך לאורך 

תחנת הרטום

תחנת הר חוצבים

61מקטע  62מקטע 
ק"מקטע תת 61מקטע 

Yigal Yadin Stop

קרית . הגבהת צ

'  מ1-המדע בכ

הרטום. צ קרית המדע. צ שלמה הלוי. צ
דרומי יגאל . צ

ידין

תחום ההגבהה

'מ250לאורך ' מ1-כ

5.0%–שיפוע אורכי בתחנת הרטום •

7.0%–שיפוע אורכי בתחנת הר חוצבים •

. קטע דרך בין צומת הרטום לקריית המדע זהה לתחנה •

'   מ120לאורך ' מ2-נדרשת הגבהת צומת קריית המדע בכ•

בקטע בין תחנת הר חוצבים לבין מחלף גולדה המסילה  •

(.במצב הקיים~ 8.0%לעומת )9.0%בשיפוע של 

8%)בקטע זה הכביש נשאר במפלס הקיים ללא שינוי •

( .שיפוע

תחום ההגבהה

120לאורך ' מ2-כ

'מ

'  מ240~, 8.0%

(מצב קיים)~ 8.0%
'מ200לאורך ~ 9.0%

(  ~8.0%מצב קיים )

מסילה מוגבהת ביחס לכביש

'מ250לאורך ' מ1-כ

תחום ההגבהה

120לאורך ', מקס' מ2-כ

'מ

דרומי מחלף גולדה  . צ

(מסילה מחוץ לכביש)
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4/9בגין עד –חתך לאורך 

ק"מקטע תת 61מקטע 

קרית . הגבהת צ

'  מ1-המדע בכ

בין צומת בגין ועד ליגאל ידין–חתך לאורך  .בקטע זה המסילה ממוקמת במרכז הכביש•

.המסילה והכביש במפלס זהה ובשיפוע אורכי זהה•

תחנת יגאל ידין

61מקטע  62מקטע 
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1אינפרא-חתך טיפוסי





רשימת אלמנטים

לאורך המקטע מתוכננים  •

קירות   עם פתרונות  10כ 

.קונסטרוקטיביים שונים 

בצמוד  05-חדר אנרגיה •

למובילאיי

תחנות,  ,RR, קירות-רשימת אלמנטים 

'  מס

סידורי
סוג  מיקוםאלמנט' מס

קירות

1RW643
מצרני  

ליד שפע חיים
חציבה+דיפון

2RW639קיר כלונסאותתחנת הדלק

3RW634 קיר רגלהחלפת קיר קיים --(  מערבי)קיר קיים רמת תמיר

4RW-660 קיר ניקיוןלשמירה על עץנקיוןקיר

5RW-661 קיר ניקיוןלשמירה על עץנקיוןקיר

6RW637רגל/קיר כלונסאותבין שפע חיים לרמת תמיר -מגונןשצפ

7RW636חציבה+דיפוןהמצוק

8RW635קיר רגלליד בגין

9RW648  בין מחלף בגין לנחל שורק
קיר כלונסאות עם  

מסמרים

10RW627  לפני מחלף נחל שורק
קיר כלונסאות עם  

מסמרים

מבני מיישרים

05-רקטפייר05-חדר11

.תוכניות בשרטוט עד סוף שבוע זה אופציה
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קירות בטכנולוגיות שונות
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פרטים
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5חדר מיישרים 





1
1

4
0











:דגשים למובל

.תעלת הכבלים תימסר לחברת חשמל . 1•

כל אישורי החומרים והציוד נדרש לאשר מראש . 2•

.בחברת חשמל 

למוגדר  בהאתםל מוצרים שווה ערך "כנ. 3•

. במפרט





43

תשתיות קיימות ומתוכננות

:קיימות

מים •

ניקוז •

ביוב •

צנרת גז•

י"חח•

בזק•

הוט•

סלקום•

פרטנר•

תקשורת עירונית•

רמזורים•

תאורה•

:מתוכננות

מים •

ניקוז•

ביוב •

צנרת גז•

י"חח•

בזק•

הוט  •

סלקום•

פרטנר•

תקשורת עירונית•

רמזורים•

תאורה•

חיבורי חשמל ותקשורת לרצועת הרכבת•
OCSביסוס •
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820חתך –תיאום תשתיות 
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1440חתך –תיאום תשתיות 
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עקרונות התכנון
(השלמת הסדרי התנועה על ידי הקבלן)

והעתקת תשתיות  י"חחבניית מובל תשתיות , טיפול במצוק, הרחבת הדרך דרומה-0שלב •
.(למעט הסטות נקודתיות)התנועה נשארת ללא שינוי. חשמל ותקשורת

(.  על ידי הקבלן)העתקת תשתיות רטובות והגבהה באזור צומת קריית המדע -1שלב •
.רקטיפיירבניית , צ"מתביטול , הסטת התנועה צפונה 

הסטת התנועה צפונה . המדעקריתהעתקת תשתיות רטובות והגבהה באזור צומת -2שלב •
.ודרומה ועבודה במרכז הכביש

OCSעבודה על רצועת המסילה כולל . הסטת תנועה דרומה לגיאומטריה סופית -3שלב •
.כולל הגבהה בצומת קריית המדע ובקטע מומו הלוי בגין, על תוואי הרכבתצ"מתוהקמת 
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אתגרים בתכנון הסדרי התנועה

.צומת קריית המדעהגבהת•

.אזור חדר מיישרים•

תכנון מנהרת גן חוצבים•

למשך שנתייםצ"המתביטול •

.הגבהת כביש הגישה לבית הספר•



שלביות הביצוע וההסדרים תואמו עם חברות  •

.התשתית השונות לרבות שלביות העתקה

אשר משפיע , כל שינוי בהסדרים שייבצע הקבלן•

יידרש הקבלן לתאם השינוי  , על שלביות העתקה

לקבל את אישורם ולשאת , עם חברות התשתית

.בכל העלויות הכרוכות בשינוי המוצע
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קטע מזרחי

בגין-הרטום
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0שלב 
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1שלב 



53

2שלב 
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3שלב 
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קטע מערבי

4.9מחלף –בגין 
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0שלב 



57

1שלב 



58

2שלב 
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3שלב 





מאפיינים סביבתיים. א

.התוואי מרוחק יחסית משימושים רגישים•

.רעש הרקע גבוה מאוד•

.עבודות רגילות–עבודות הקמה •

.הקטע גובל באתר טבע עירוני עמק הארזים ורוממה•

אתר ההתארגנות פוטנציאלי ברמת תמיר וברחוב מנחם  •

.משיב או בתחום ההסדר

.פוטנציאל ההשפעה נמוך יחסית•

61



בעיות סביבתיות. ב

.רעש ומפגעי אבק•

(.באזור תחנת הדלק)זיהום קרקע •

.מפגעים צפויים מאתר התארגנות •

.הגנה על אתרי טבע עירוניים•

(' פרק ה) הנחיות סביבתיות לקבלן •
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שטח התארגנות
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מיקום השטח

קבלת היתרים ופינוי בתום העבודה,אישור ,אחריות מלאה של הקבלן לתיאום , המלצה בלבד 
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מיקום השטח

קבלת היתרים ופינוי בתום העבודה,אישור ,אחריות מלאה של הקבלן לתיאום , המלצה בלבד 



ז לביצוע"לו
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אבני דרך לביצוע
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"תמריץ"תשלום נוסף 

ישלים את מלוא העבודות-דהיינו , במקרה בו הזוכה יעמוד בלוחות הזמנים

אזי הזוכה יהיה, חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה42בפרויקט בתוך 

בסך, זכאי לתשלום סכום נוסף מעבר לשכר החוזה עבור ביצוע העבודה בפועל

(שני מיליון ושמונה מאות אלף שקלים חדשים)ח "מיליון ש2,800,000של 

,כי מסכום התמריץ ינוכו ניכויי חוזה הקבלנים, מובהר.(" התמריץ: "להלן)

.אולם לא תנוכה הנחת הקבלן 

(חלק כללי)במכרז6.6סעיף 
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הפקעות
על הקבלן להתחיל לטפל בתפיסת השטח  

עם קבלת צו התחלת עבודה
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מצרני עזרת תורה–אופציה 



א"תצ



תכנית

כשנה–משך ביצוע 
:תכולה

מעלית ומדרגות המחברות את שכונת עזרת  , בניית רמפה 
.ל"הרקתורה לשדרות גולדה ורציף 
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עוגנים זמניים  

בתחום אזור  

זכות מעבר  

לציבור

עוגנים
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אין השפעה  

,  על הבניינים

הכביש  

.והשימוש בו

:שלבי ביצוע
קידוח כלונסאות  . 1

במפלס כביש עליון

איסכוריתגדר 

שלבי ביצוע
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אין השפעה  

,  על הבניינים

הכביש  

.והשימוש בו

:שלבי ביצוע
חפירה עד גובה  . 2

.רמפה וביצוע עוגנים

איסכוריתגדר 

שלבי ביצוע



78

אין השפעה  

,  על הבניינים

הכביש  

.והשימוש בו

:שלבי ביצוע
קידוח כלונסאות  . 3

.במפלס הרמפה

איסכוריתגדר 

שלבי ביצוע
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אין השפעה  

,  על הבניינים

הכביש  

.והשימוש בו

:שלבי ביצוע

יציקת הרמפה. א. 4
.בניית פיר מעלית ומדרגות. ב
.חפירה עד מפלס רחוב תחתון. ג

איסכוריתגדר 

שלבי ביצוע



-מנהרת גן חוצבים–אופציה 
עבודות שלד
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70פרק , תשומת לב הקבלן לדרישות מיתוג גדרות האתר•
במפרט המיוחד

מיתוג על גדרות אתר ההתארגנות•

.לוחות פח חלקיםמיתוג על גבי •
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בטיחות

כל העלויות הכרוכות בבטיחות מכל סוג שהם יחולו על  •

.  הקבלן וכלולות במחירי היחידה

מערכת הגנה מיוחדת מפני נפילת חומרים ותוצרי •

.מדרכה תשולם בנפרד /חציבה לכביש

נבהיר כי אם הפתרון המוצע לא יצריך שימוש בגדרות  •

אלא  , בלימה מיוחדות או אמצעים מיוחדים אחרים 

ישולם במסגרת  ,ואיסכוריתבטון אלמנטיהצבת 

.הסעיף רק עבור התכנון
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דגשים בעבודה מול המזמין

,  הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה•

בנוסף יצורפו יומני עבודה . לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים

כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי  , חתומים על ידי מפקח

.במוריה

יומן עבודה ממוחשב•

תיעוד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת מערכת אינטרנטית שתקבע  •

.י המזמין"ע
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מסירות

המסירה תבוצע לעיריית ירושלים ולזכיין הקו הכחול•

תיקים נפרדים עם חפיפה בתכולות שני התיקים2•

.תימסר לחברת חשמלי"חחתעלת הכבלים של •



ק ליסט מסירה לזכיין'צ



קאטנריטופס מסירת יסוד 






