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 רשימת המתכננים
 
 

   יזם:

 02-6297616 טל':                           רונן קליגר -  מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

         

       מתכנן ראשי

 03-6363500 טל':  איתן פלקינסון  -בע"מ  ד.א.ל הנדסה

         

SYSTRA -  2מתכנן אינפרא       

 02-5391800 טל':      פרדי שרביט

 

       ניהול פרוייקט:

 03-5326415 טל':  אדר צוביירי - בע"מ גרויסמן הנדסה

         

 :וניקוזכבישים 

 03-6366400 טל':  ח'אלד מנסור  -בע"מ ד.א.ל הנדסה

         

 אדריכלות:

 02-6797744טל':          נימרוד רוזנפלד -ארי כהן 

 

       קונסטרוקציה:

 03-7916916 טל':      שי כהן -פ.ק.צ 

         

  נוף ופיתוח

 02-6419143 טל':  לילך אביטל -ש. אהרונסון אדריכלים 

        

 תנועה 

 02-6720645 טל':      סיגל לוי -מ.ת.י 

         

 :תקשורת, בזק, רמזורים

 04-8622337 טל':     פרץ בוכריס - ספיר י.ז.ח

         

         :, תאורה ותשתית רכבתיתחשמל

 02-6735062 טל':    יוסי תפארת  -איטקין בלום 

 

 

         :AB Corrosion- זרמים תועים 

 08-9465578 טל':       אסף ביבי 

 



2 

 

______________________________________________________________________________________ 
 מוקדמות – 1מסמך ג'

 

         

HOTסלקום, פרטנר ,: 

 02-6513391 טל':                  דני גליקסמן -מרשל הנדסה בע"מ 

       

                              

 ביוב:

 02-6513391 טל':      יעקב פראן -של הנדסה מר

       

 מים:

 02-6720647 טל':      אתכמאזן ברא -יו.די.סי הנדסה 

          

        :ותכן מבנה קרקע וביסוס

  03-6496004 טל':     סשה בר -בלנק לרר 

        

       :תיאום תשתיות

 02-6513391 טל':      איתי ברלב -הנדסה מרשל

          

       :ונגישות בטיחות

 03-9037141 טל':     מארק גיציס -נפתלי רונן 

         

       :הסדרי תנועה זמניים

 02-6720649 טל':                       הייתם מונה - ירדן

                                                                                                            

       :סביבה

 02-6252514 טל':     אסנת ארנון -טופ סביבה 

 

       :איטום

 03-6155900 טל':               אייל רחמני - הורוביך בוך

                                                                                                            

       :ציהאינסטל

 03-5612343 טל':      הדי כרמי - סניט
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 עזרת תורהשכונת צוות 

 אדריכלות:

 02-6747070 טל':    אסנת קסלסי קוצר -ארא 

 

 חשמל:

 09-7447715 טל':     מיכל ניב -צור נעמן 

 

 מעליות:

 03-6484878 טל':   מוניקה פילוסוף -אוברמן ניב  -אפיק 

 

 

 

 

 כבלים חח"י צוות תעלת

 :קונסטרוקציה

 02-6513391 טל':      יהודה שלום -מרשל הנדסה 

        מיזוג אויר:

 03-5618087 טל':     דיויד יונג -הרואק 

         

 חשמל ומנ"מ:

 09-7447715 טל':       מיכל ניב -צור נעמן 

 

 בטיחות:

 03-9667172 טל':       שרון בן גל -שלהבת 

 

 9427224-80 טל':      מפרט וכמויות:

       אבסולוט

 

 

 באמצעות המפקח בלבד.תיעשה פניה אל המתכננים 
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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'

ותר ליום במהדורה העדכנית בי -המפרט הכללי לעבודות בניה   ג'מסמך 

 הגשת ההצעות

  שם המפרט מס' 

  יצוק באתר עבודות בטון 02

  מוצרי בטון טרום 03

  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 אבן 14

  מתקני מיזוג אוויר 15

  תשתיות תקשורת 18

  מסגרות  19

  רכיבים מתועשים בבניין 22

  ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות בסיס 23

  סידורי נגישות לנכים 27

  ריהוט וציוד מורכב בבניין 30

  נופיפיתוח  40

  גינון והשקיה 41

  ובריהוט רח 42

  גידור 44

  הגנה קתודית 49

  עבודות סלילה 51

  תשתית רמזורים 52

  עבודות מנהור 54

  ביוב ותיעול ,קווי מים 57

  הנחת קוי מים מפלדה עבור הגיחון 58

  שילוט ופרסום הסברתי באתר 70
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 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

  

 אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים

 

 ון לעבודות מים וניקוז מפרטי הגיח 

תנאים כלליים  1-ג'מסמך               

 פחיהםמיוחדים ונס

 

 

מפרט מיוחד  2-מסמך ג'

ואופני מדידה 

 מיוחדים

 

  כתב כמויות מסמך ד'

  מערכת התוכניות מסמך ה'

  דו"ח קרקע 'ומסמך 

  לוח זמנים שלדי ז'מסמך 

 

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

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

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

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

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

 

 הערות

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

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

 

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 המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה 

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

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

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

 ביחס לקבלן.  יותר

 

 

 

 

        ___________________ 

חותמת וחתימת הקבלן       

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

 תנאים כלליים מיוחדים

 

  תיאור העבודה 00.01

( "1אינפרא עבודות "של הרק"ל )הכחול קו העבודות למתייחסת  והעבודה נשוא הזמנה ז 

, וכן א כולל()ל 4/9עד למחלף  (מזרחית לצומת הרטוםיציאה מהמנהרה ) - שד' גולדהבמקטע 

 . ברחובות סמוכים נוספות עבודות

 4/9צמוד לדופן הצפונית מהיציאה מהמנהרה ועד לבגין, מבגין עד למחלף הרק"ל תוואי  

בקטע שבין  ק"ליופעל מת"צ על רצועת הר 1 עוברת למרכז הדרך, בשלב אינפראהרק"ל 

 היציאה מהמנהרה ועד לבגין.

 העבודה כוללת בין היתר:  

ביוב, ניקוז, חשמל, בזק, קווי תקשורת, תאורה, מים, דות תשתית לרבות ביצוע עבו .1

רמזורים, תקשורת עירונית, תשתיות לרכבת )מולטיטאבולר(, יסודות לעמודי חשמול 

 )קטנרי( לרבות הזנות מתאימות ועוד.

קרית המדע והבדלי ביצוע שינויים גיאומטריים ושינויי גבהים בצמתים לרבות צומת  .2

 .בגין -והכביש בקטע מומו הלוי הרק"ל ציר גולדה בין מפלס  גובה לאורך

 .רח' הרטוםשינויים גיאומטריים ושינויי גבהים ברחובות לרבות הרחבת  .3

, ביצוע הרחבת שד' גולדה לכל אורכה לרבות בקטע המצוק שבין בגין וקרית המדע, כולל .4

 .ב בשיטות שונותעבודות חציבה לצורך הרחבת הדרך, עבודות תימוך וייצו, בין היתר

חדר יישור זרם )רקטיפייר( וחדר איתות לטובת וגמרים חלקיים של ביצוע שלד ומעטפת  .5

 .הקלההרכבת 

 .תעלת כבלים עבור חח"י בקטע שבין מחלף בגין ועד לקרית המדעהקמת  .6

 .של בית הספר הסמוך קיר תמך הגבהתדרך רמת טמיר לרבות  הגבהת .7

לשכונת עזרת  ם, לרבות מעלית ומהלכי מדרגותביצוע רמפה להולכי רגל בצומת הרטו .8

 .תורה

ביצוע מת"צ על גבי רצועת המסילה בקטע שבין מחלף בגין ועד מזרחה לצומת הרטום,  .9

 רמזור חדש.ביצוע כולל 

 .עבודות גינון השקיה נטיעות ושתילה לרבות כריתת והעתקת עצים .10

אספלטים, , אבני שפה, , ריצופיםמסוגים שונים בודות פיתוח מקיפות, קירות תומכיםע .11

 שבילי אופניים וכו'.

 .לרבות רמזורים הסדרי תנועה זמניים .12

 .לזמן ביצוע העבודותמיגונים אקוסטיים ובטיחותיים  .13

 .ניטור מבנים אשר מבוצעות עבודות בסמיכות אליהם .14

 .שטח במסגרת הפקעות תפיסת .15

 דיגום קרקע מזוהמת ופינויה .16
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תן שירותי קבלן ראשי גם לקבלנים אחרים ילעל הקבלן הזוכה  - שרותי קבלן ראשי .17

על הקבלן לתאם , בנוסף .תקופת ההקמהאורך כל מטעם המזמין אשר יעבדו באתר, ל

 בהמשך(.  00.05את עבודותיו עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר או בסמוך לו )ר' סעיף 

 

 דגשים - ותכולה ביצוע שלבי 

 

 "0"-שלב  

בו תבוצע עבודה לאורך כל הדופן הדרומית )צד ימין  "0"בהתאם להנחיות העירייה נקבע שלב 

מגביל במספר מקומות את רוחב האמור  ,מלית לתנועהיתוך הפרעה מינבואכה מרכז העיר(, 

הקבלן נדרש לקחת זאת בחשבון ולהתארגן בהתאם עם אמצעי בטיחות  ,אתר העבודה

 מתאימים ותכנון עבודה קפדני.

 ות הבאות:זה יבוצעו העבוד" 0"במסגרת שלב  

  .העתקה זמנית של תשתיות תקשורת לכל אורך הקטע 

הרחבת הדרך דרומה, ביצוע קירות תמך לרבות כלונסאות ועוגני  - מחלף בגין 4/9מחלף  קטע

בהתאם לכיוון המדרון, תשומת לב הקבלן בקטע זה לצמצום שטח העבודה למינימום . קרקע

במסגרת זאת יבוצעו העבודות  ההקמה.נספח למניעת מפגעים בשלב  - נספח ה'להנחיות 

סלילת שביל אופניים  ,השלמת בניית קירות, העתקת כבלי חשמל ותקשורת בקטע זההבאות: 

 .עבודות גינון ופיתוח ומדרכה

 כביש הכניסה לעמק הארזים יישאר פתוח לאורך כל תקופת הביצוע.

ק, העבודות יבוצעו ביצוע עבודות להרחבת הדרך על חשבון המצו - קטע בגין קרית המדע

ולאורך הדרך בשד'  (דרך רחוב מנחם משיב לראש המצוק כניסה) במקביל מראש המצוק

 .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת בטיחות משתמשי הדרך והעובדים באתר .גולדה

תשומת לב הקבלן לדרישות המפורטות בדו"ח הקרקע לרבות הכנת ואישור תכנית עבודה 

פני המצוק באזורי חציבה פתוחה ייבחנו באופן תדיר על ידי גיאולוג  צוק,לחציבת והרחבת המ

אזורים הדורשים חיזוק נוסף כמו מסמרי סלע, ביחד עם יועץ הקרקע ויוגדרו המזמין מטעם 

תוספת רשתות והתזת בטון וכו'. לאורך המצוק ואף מעבר לו תיבנה תעלת כבלים עבור חח"י, 

שהשלמת תעלת הכבלים לא תחרוג מאבן הדרך כך  על המצוק הקבלן נדרש לתכנן את העבודות

 שהוגדרה למסירה לחח"י.

כל  במועד זהלאחר מסירת תעלת הכבלים לחח"י יבוצעו העתקות הכבלים אל תוך התעלה, 

 .ההכנות לכל אורך הקטע לרבות חציות והכנות לחיבורים יושלמו עד למועד העתקת הכבלים

תזמון ההעתקות בכל צורך דשים מראש לוח 3חח"י  הקבלן נדרש לתאם את העבודות עם

והעתקות  . במקביל לעבודות חח"י יושלמו עבודות הפיתוח בתוואי תעלת הכבליםהקטע

 .תשתיות התקשורת

 

למזמין נתונה , כמפורט בחוברת ההזמנה להציע הצעות - קטע קרית המדע הרטוםאופציה 

מנהרת כלי ל שלדעבודות ו ו עבודות הכנהיבוצעבקטע זה זכות ברירה )"אופציה"( להורות כי 

וקבלת כל קידום תכנון המנהרה , בין היתר, בביצוע העבודות בקטע זה תלוימובהר, כי  .רכב

הנ"ל מעבר לעבודות להעתקת תשתיות פיתוח והרחבת הדרך  האישורים וההיתרים הנדרשים. 

 הכלולות בתכולת עבודות הפרויקט. בקטע זה
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כביש זה מוביל לקרית חינוך ומהווה הגישה היחידה להסעות  קטע -כביש רמת טמיר 

אוגוסט הסמוכים למועד -דשים יוליוהעבודות בקטע זה יבוצעו במהלך חלפיכך תלמידים, 

, אלא אם תימסר הנחייה לכל המאוחר 31/8/21  יוםצ.ה.ע כאשר הכביש יפתח לתנועה ב

"דרכי  עם הנהלת בית הספרהעבודות יבוצעו בתיאום מלא  אחרת מטעם מנהל הפרויקט.

פירוק גדר קיימת של בית הספר ובניית קיר חדש לרבות , בין היתר, העבודה כוללתרחל" 

, בכל מקרה אין הקיר הקיים וכן העתקת תשתיות סלילה ופיתוח בסיס ביסוס חדש מעל

 .מעבר לגבולות הביצוע של הפרויקט רגללחסום דרכי גישה לרכב או הולכי 

 

למזמין נתונה , כמפורט בחוברת ההזמנה להציע הצעות - למנהרהרטום עד צומת האופציה 

להקמת רמפה להולכי רגל בקטע זה יבוצעו עבודות זכות ברירה )"אופציה"( להורות כי 

להולכי רגל, מעלית רמפה  מתוכננתקטע זה מסגרת זו, בב. מעלית ומדרגות, כולן או חלקן

קידוח כלונסאות רבים בסמוך למבני , בין היתר, תהעבודה כולל. לשכונת עזרת תורהומדרגות 

. להלןכמפורט באמצעות חברה מטעמו,  "אתר חוק"קבלן יידרש לבצע . המגורים קיימים

יידרשו אמצעי  , ובמקרה של מימוש האופציה כאמור,שטח העבודה צר ומשופע מובהר, כי

תאורה, מדרגות  ,כמו כן יבוצעו עבודות פיתוח הגנה להבטחת בטיחות המשתמשים בדרך.

הנ"ל מעבר לעבודות להעתקת תשתיות  ומעלית כחלק מחיבור השכונה אל תוואי הרק"ל.

 , הכלולות בתכולת עבודות הפרויקט.פיתוח והרחבת הדרך בקטע זה

 

 " 1שלב "

תשתיות בשטח הכביש ביצוע חלק מה" ומאפשר להשלים 0מהווה הרחבה של שלב "שלב זה 

יהיה על הקבלן לבצע הרחבה זמנית של  ,"1"ולה מקדימה לשלב פעבמסגרת  .לאורך כל הקטע

 ."1"ולהקים את שלב  למנהרההדרך באזורים שונים, לבטל את המת"צ הקיים בין מומו הלוי 

הסעות תלמידים במשך כל לתשומת לב הקבלן לשמירת כביש רמת טמיר פתוח לתנועה 

 תקופת הביצוע של שלב זה.

ו עבודות להסטת קו ניקוז וקו ביוב ויחלו העבודות לבניית מבנה יבוצע - קטע בגין מומו הלוי

, אזור כמו כן יבוצעו עבודות פיתוח בשצ"פ לאורך הדופן הצפונית .RR05 המיישרים התת"ק

 "מובילאיי" חברותלאפשר גישה לרחבות הכיבוי של  יששטח התארגנות, כלשמש עשוי זה 

 .במשך כל תקופת הביצוע "בינת רד"ו

מנהרת גן חוצבים  שלד הקמת אפשר אתאשר יההסדר ביצוע  -המדע הרטום  קטע קרית

. תשומת לב הקבלן לשינויי הגבהים בצומת קרית הנתונה למזמין אופציהאמור כהמוגדרת כ

הקבלן יידרש לתכנן ולבצע על חשבונו פתרונות תמיכה זמניים להפרשי הגבהים בדרך  .המדע

 ע.ולשלבם בהסדרי התנועה הזמניים לביצו

העבודות יתקדמו בקצב מהיר יותר מאשר בקטעים האחרים  - מחלף בגין - 4/9קטע מחלף 

 ויושלמו בלוחות זמנים אחרים לשלבים השונים.
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 " 2שלב "

העבודה תבוצע במרכז הדרך כאשר התנועה תתנהל משני צידי שטח  - למנהרהקטע בגין עד 

שלד צומת הרטום יבוצע מקטע נוסף של  יבוצעו העתקות תשתיות ובאזור . מובהר, כיהעבודה

 .הנתונה למזמין כאמור לעיל מנהרת גן חוצבים ככל שתופעל האופציה

תשומת לב הקבלן להפרשי הגובה בצומת קרית המדע ומתן מענה מתאים לקראת מעבר 

 הפניות שמאלה לקרית המדע יחסמו לתנועה באופן נקודתי . במסגרת העבודות,"3לשלב "

 התגבר על הפרשי הגבהים.ל מנת-וזאת על

  .תבוצע עבודה בצד הצפוני -בגין  4/9קטע מחלף 

 .מת"צלבתום שלב זה התנועה תהיה בהתאם לגיאומטריה הסופית פרט 

 

 "3שלב "

בולר, יסודות אלאורך כל הקטע תבוצע עבודה על רצועת המסילה, לרבות תשתיות מולטיט

 .לעמודי חישמול ומבנה מיסעה לרכבת

 .יבוצע המקטע האחרון של מנהרת גן חוצבים ככל שתופעל האופציה - צומת הרטום

יבוצע מת"צ על גבי רצועת המסילה לרבות סלילה ותחנות אוטובוס  - למנהרהקטע בגין עד 

 .BRTמסוג 

עדכון כאשר  ,בשלב זה יידרש לתת פתרון תנועתי לתחבורה ציבורית בהתאם להנחיות העירייה

 יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. ההסדרים הזמניים ככל שיידרש

 

אשר יעבור  ובפרט ברחוב הרטוםבמהלך כל השלבים לעיל יבוצעו עבודות ברחובות סמוכים 

 הרחבה משמעותית לרבות העתקת תשתיות מלאה.

 

 האתר 200.0

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

נו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו הגישה לאתר וממ

לקח בחשבון את 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  

מקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, והיציאה, הוראות הביטחון של ה

אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים 

. בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל המצורף למסמכי המכרזבכתב הכמויות 

 ה, כאמור בסעיף זה.תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבוד

 

 האתר ושילוט ידורג 300.0

הקבלנים של  לחוזה 18 סעיף ראו) וראות חוזה קבלנים מוריההאתר ישולט בהתאם לה 

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

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

 תשלום כלשהי. 
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קיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את יעל הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט ונ 

השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, 

 על חשבונו. 

 המפקח.  וצע בהתאם להוראות החוזה והנחיותהגידור יב 

כניסה דו  ישער שניעל חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות  הקבלן סף יבצעבנו 

וכן פשפשים לכניסת עובדים, לכניסת רכבים,  מ' 2.50ובגובה  כ"א מ' 7.0ברוחב  יםכנפי

ת פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח ימקונסטרוקצי יםבגדר ההיקפית, העשוי יםמשולב

ובכפוף היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים,  / רש בהנחיות העירייהכנדהכל , הגדר

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

 . כלול בהצעת הקבלן

 במפרט המיוחד 70ר, פרק תשומת לב הקבלן לדרישות מיתוג גדרות האת 

 

 התארגנות בשטח 400.0

הגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות על הקבלן ל 

וכן משרדי  אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד

תר ה ו/או הייעל התכנית להיות תואמת לדרישות העירי , הצבת עגורנים וכד'.הקבלן והמפקח

 הבניה, ובהתאם להוראות המפקח.

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

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

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק  לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו.

 . מהדרך הציבורית

יבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו הבלעדית  הכרוך באישור שטחי ההתארגנותכל י מובהר, כ 

. והאחריות הבלעדית לאיתור לרבות סיכומים ועמידה בכל דרישות הרשויות הרלוונטיות

 ואישור שטחי התארגנות כאמור חלה על הקבלן. 

חיל בביצוע הקבלן יתיום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע.  28תקופת ההתארגנות תעמוד על  

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

ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, 

שיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני יובכלל זה טיפול בקבלת הר

ה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי תחילת ביצוע העבוד

 עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 500.0

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

 יבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.מוגבלים לתחום העבודה ולנת

במסגרת העבודות יופעלו ע"י המזמין קבלנים נוספים בשטח העבודות בין כמו כן מובהר כי 

 הזוכה ישמש היתר קבלן רמזורים, קבלני חברות התשתית )בזק, כבלים חח"י ועוד(. הקבלן 

אומים והאישורים יאפשר לקבלנים אלו לעבוד בתחום אחריותו לרבות כל התיוכקבלן ראשי 

הנדרשים, ולהשתמש בכל התשתיות הקיימות באתר לרבות הסדרי תנועה ללא תוספת תשלום 

 מעבר למחירי היחידה אשר בכתב הכמויות. 
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 סידורי ניקוז 600.0

בונו לניקוז במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חש 

בין אם מדובר , כן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודהדי של כל שטחי החפירה ומי

 לחוזה הקבלנים של מוריה.  26 סעיף ראו לעניין זה על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.

בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז  להביאלצורך זה על הקבלן  

, סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירהזמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות 

ומובהר כי האמור מגולם במחירי היחידה השונית בכתב הכמויות וכי לא תשולם לקבלן 

  .תוספת כלשהי בגין ביצוע האמור

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

 ל גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. כי הניקוז אינו מתועל לשטח ש

 

 תקופת ביצוע ואבני דרך  לוח זמנים ודיווח 700.0

יום לאחר קבלת צו התחלת עבודה  30על הקבלן הזוכה להתחיל בביצוע העבודות תוך  

ממועד מתן צו  ( חודשים קלנדרייםושתייםארבעים ) 42בתוך ולהשלים את כל העבודות 

בכל מקרה של צמצום תכולת העבודה או מימוש אופציה,  וף לאמור להלן. , בכפהתחלת עבודה

בתיאום בין המפקח לבין הקבלן ובכפוף לאישור מוריה.  ככל שנדרש, יעודכן לוח הזמנים

השלמת העבודות משמעותה סיום כל העבודות עליהן תורה מוריה ומסירה סופית למזמין וכן 

 שים במסגרת המסירה. ביצוע כל ההשלמות ו/או התיקונים הנדר

ונות לרבות הפסקות עבודה שמובהר בזאת כי המזמין לקח בחשבון כי יתכנו עיכובים מסיבות  

חודשים קלנדריים.  לפיכך נקבע  6באחריותו. העיכובים המצטברים על הנתיב הקריטי יהיו עד 

 מובהריו. מזמין ולצרכל הנתוןחודשים על הנתיב הקריטי  6בלוח הזמנים מרווח ביטחון של 

בקשותיו לביצוע עבודות בלילה ו/או שלא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה כי 

ועל הקבלן להביא זאת בחשבון  להארכת שעות העבודה לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים

 .כלשהם פיצויים לקבלן . בגין עיכובים מהסיבות שנמנו לא ישולמובהצעתו

 :באבני הדרך הבאות הקבלן הזוכה יידרש לעמוד 

 צ.ה.ע -חודשים מ תיאור אבן דרך חוזית  א.ד 

 1 השלמת התארגנות והתחלת ביצוע בשטח 1

 13 השלמת מסירת מובל לחח"י לביצוע העתקות כבלים 2

השלמת כל עבודות הפיתוח והעתקת התשתיות  3

מחלף  -בקטע בגין 1והעברת התנועה לשלב  0בשלב 

4/9 

13 

ות הפיתוח והעתקת התשתיות השלמת כל עבוד 4

 מנהרה -בקטע בגין 1והעברת התנועה לשלב  0בשלב 

19 

 מחלף-התחלת עבודה על רצועת הרכבת בקטע בגין  5

4/9 

20 

סלילה  לרבות פיתוח, 4/9מחלף  -השלמת קטע בגין  6

והעתקת כל התשתיות והשלמת מבנה מסילה 

 ותשתיות מסילה

26 
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 צ.ה.ע -חודשים מ תיאור אבן דרך חוזית  א.ד 

 31 השלמת בניית מבנה מיישרים 7

השלמת הפרויקט ופתיחת המת"צ לתנועת  8

 אוטובוסים

39 

ופתיחת כביש לתנועה לבי"ס דרכי  643השלמת קיר  9

 רחל. 

העבודה תבוצע בין 

 1.7.2021התאריכים 

ותסתיים לכל המאוחר 

  31.8.2021עד 

 42 חודשים 3 -מסירות  10

 48 חודשים 6 -מרווח ביטחון 11

 

 ימים שישהיידרש הקבלן לעבוד ברציפות וללא הפסקות  לצורך עמידה בלוחות הזמנים 

(. למען הסר ספק מובהר כי אין לעבוד בשבתות ובחגי ישראל. כולל יום ו' וערבי חג) בשבוע

הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל האישורים וההיתרים שיידרשו בקשר לכל האמור לעיל. מובהר 

שלום בגין האמור לעיל, ובכלל זה בגין למען הסר ספק כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת ת

 הצורך לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, ככל שיהיה בכך צורך. 

 בהתאם להוראות החוזה והמכרז. המזמין יצרף לו"ז שלדי  .1

ייעשה עד לרמת פרוט כפי יום מצ.ה.ע, לוח הזמנים  21בתוךלוח הזמנים הקבלן יגיש  .2

יצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לב

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

 לוח הזמנים יכלול: .3

 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. 2.1

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. 2.2

ודות והזמנים בהם יידרשו ם הדרוש לביצוע העברשימת הציוד וכוח האד 2.3

 והציוד באתר העבודה. האמצעים

  על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח. 2.4

או  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  2.5

 חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

משיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור במהלך התקדמות הביצוע י .4

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

 המפקח. לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור, לוח זמנים זה מחייב .5

תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת  .6

ה בחוזה על הקבלן לעדכן ון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרהחשב

 אחת לשבועיים.ח זמנים את הלו

במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם  .7

 הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

שלד  ביצוע - (הנתונה למוריה )אופציה יםמנהרת גן חוצבשלד  לעבודות זמנים לוח .8

 בתחוםנחוצות אחרות להשלמת השלד( הכנה )עבודות בטון איטום ועבודות המנהרה 
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 השלמת מועד לפני האופציה הופעלהש ככלשד' גולדה לא יאריך את לוח הזמנים הכללי 

  .2אבן דרך 

  - (ה למוריההנתונ )אופציה לוח זמנים לרמפה מעלית ומדרגות לשכונת עזרת תורה .9

דשים מצ.ה.ע, וח 14 בתוךהוראת בדבר מימוש האופציה במלואה או חלקה תינתן 

יהא בהתאם  הכלולות באופציה השלמת ביצוע כל העבודות מועד ובמקרה כאמור

לא יאריך , ובכל מקרה חודשי ביצוע 10לא יעלה על , להנחיית המזמין ומנהל הפרויקט

 . את לוח הזמנים הכללי

וואי הפרוייקט מצוי על כאמור לעיל, חלק מת - מופקעים שטחים במסירת עיכוב .10

אפוא כי השטחים ברובם ימסרו לקבלן עם תחילת  שטחים שיש צורך להפקיעם. מובהר

, בין היתר, עיכוב במסירתם לקבלן יחול שטחים מסוימיםכי לגבי העבודה, אך ייתכן 

במקרים בשל התנגדות של המחזיק בקרקע אשר עשויה להוביל לעיכוב בשחרור השטח. 

, ולעבוד שטח אותו על לדלג הקבלן על נחיית מנהל הפרויקט,, ובהתאם להכאלה

בשטחים אחרים. הקבלן מחויב לחזור לעבוד בשטחים לאחר שיתפנו. מובהר  במקביל

 בין תאי שטח או דילוגים עבודה אי שמירת רצף בגיןשלא תשולם תוספת כספית כלשהי 

יכוב והשפעתו על שייעשה ניתוח מפורט של לוח הזמנים למשך העגם . מובהר כאמור

, אולם מובהר כי לא יהיה באמור כדי סך משך הביצוע, ועל מרווח הזמן או חריגה ממנו

בגין עיכוב במסירת  או תשלום לחייב את המזמין לאשר תוספת הארכת משך ביצוע

 שטחים כאמור

 .שליטה, בקרה ולוחות זמנים - 10הנחיות נוספות בנושא לוח הזמנים ראה נספח   
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  צוות הניהול של הקבלן באתר .0800

 ,תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקחכל הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך  

צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי לצורכי ניהול, תיאום ופיקוח על העבודה את 

  וכן את הגורמים הבאים:  המכרז

 יועץ סביבה .1

ת איכות סביבה לתכנון, יעוץ ובקרת איכות עצמית ולליווי /הקבלן נדרש להפעיל יועץ  

חיות הנ -5 נספח, אחראי ליישום מלא של שוטף של הפרויקט בנושאי איכות הסביבה

  .למזעור מפגעים בעת ההקמה

יועץ הסביבה מטעם הקבלן יבצע סיורים יזומים באתר ויוציא דו"ח שבועי המתייחס   

 יועבר לבקרה של יועץ הסביבה מטעם המזמין.לכל ההיבטים הסביבתיים , הנ"ל 

יועץ הסביבה מטעם הקבלן יבצע סיורים יזומים באתר ויוציא דו"ח שבועי המתייחס   

 לכל ההיבטים הסביבתיים, הנ"ל יועבר לבקרה של יועץ הסביבה מטעם המזמין.

 אגרונום .2 

יבצע האגרונום  בעיריית ירשלים. במסגרת זו ע"שפאגף מוסמך ומאושר ע"י אגרונום   

: ליווי עבודות עקירת והעתקת עצים ולליווי הזמנת, גידול והעברת את הפעולות הבאות

 יה.יעצים מהמשתלה לאתר, ליווי השתילה, הקליטה והטיפול השוטף עד למסירה לעיר

האגרונום ילווה את כל תהליך העתקת העצים ושימור העצים באתר ויוציא דו"חות   

פעולות שבוצעו בכל הקשור לטיפול בעצים וסטאטוס עצים דשיים שיפרט את הוח

לשימור, להעתקה ולשתילה, כמו כן יוודא עבודה בשנת השמיטה בהתאם להנחיות 

 עיריית ירושלים.

 יועץ לוחות זמנים .3 

 10יועץ לוחות זמנים נדרש להיות מהנדס תעשיה וניהול / מהנדס אזרחי בעל ניסיון של   

תחבורתיות כהגדרתו במסמכי  חות זמנים בתחום תשתיותשנים לפחות בניהול לו

  המכרז.

 יועץ אקוסטיקה .4 

מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  יועץ אקוסטיקה הקבלן יעסיק לביצוע העבודה  4.1  

שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בהסכם. שמו של יועץ  10

עת המפקח מראש יאקוסטיקה ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו ליד

 והעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.

באתר העבודה ויוציא דו"חות  לילה/יועץ האקוסטיקה יבקר לפחות פעם ביום 4.2  

 שעות או מיידית במקרים של הפרות  24והנחיות בכתב לכל ביקור ובתוך 

 במידת הרעש מעבר למותר כמתואר בנספח הסביבתי.

 חלף יועץ האקוסטיקה במשך תקופת הביצוע, אלא  באישור המפקח.לא יו 4.3  

 

 לביצוע העבודותדרישות מחייבות  .0900

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

  .יום מכניסה לביצוע 14יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  .ב
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הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך  .ג

 יום על חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות. 14

זמנים, לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות ו .ד

מיום קבלת צו התחלת ימים  30תוך  -ין ורט במפרט הכללי ואם לא צובתוך המועד המפ

ידרש בכל שלב ושלב וכן את יח האדם שוהתכנית תתאר בין השאר את כ העבודה.

 לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים. החלוקה

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

 חשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.אדם, אמצעי מ

 המצורף הביצוע בשלב מפגעים למניעתתשומת לב הקבלן מופנית לדרישות הנספח  .ו

הגבלה הנספח מגדיר בין היתר  הנחיות למזעור מפגעים בעת ההקמה ,5 מס' כנספח

מותרות ובפרט באזורים הסמוכים ודה עבשעות לשעות עבודה במקומות ספציפיים ו

ועוד, ככלל כל טיפול בקרקע מזוהמת גדרות הגנה אקוסטיים למבנים, כמו גם הקמת 

פרט לסעיפים ספציפיים  ,דרישות המפרט כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים

 .ביצוע ניטור מבנים: גדר אקוסטית זמנית, , כגוןהמפורטים בכתב הכמויות

 בשטח העבודות לביצוע במקביל מהפקעות כתוצאה השטח בתפיסת ולטיפ קידום .ז

 .כך בשל יעוכב לא שלביו כל על הזמנים שלוח כך מקדימה וכפעולה

 

 דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  .1000

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

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי  ניתנה הנחיה מהמזמין. מלבד אם ,גרשים אחריםממ

הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, 

 .מכונות וכד'(

 מתחילת העבודה.ימים  21הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך  

שים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו את כל אישורי הרשויות הנדרהקבלן אחראי להשיג  

הבלעדית של 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.

וקת הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור לתחז 

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

וג על גבי הגדרות ישולם בנפרד על פי הסעיפים המתאימים בכתב עבור מית ולא ישולם בנפרד.

 הכמויות

ע, כמו כן לוחות זמניים בכל הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצו 

 עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.קומה 

תחום האתר ובהתאם לדרישות הבטיחות לתאורה הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל  

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

לן לחתום תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקב

 ן זה. יעל כל מסמך שיידרש בעני
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 חשבונות ממוחשבים  .1100

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

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

 ,וע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקחמעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצ

 כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

  

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים  .1200

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

אין להתחיל בעבודה ללא  הפרעות מכל סוג.לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות ו

 אום מוקדם עם המפקח.יתללא וקבלת צו התחלת עבודה 

הקבלן נדרש לאפשר גישה מסודרת בעיקר באזור רמת טמיר, למבני חינוך  תשומת לב הקבלן

, הדבר נכון גם לכל הגישות לבתי מגורים ועסקים ובטוחה אליהם למשך כל תקופת הביצוע

 .לאורך האתר

)בתחום השצ"פ  "רד בינת"-ו "מובילאייחברות "ום האתר ממוקמות רחבות כיבוי אש לבתח

בין מומו הלוי ובגין בדופן הצפונית(, הקבלן נדרש לאפשר גישה חופשית לרחבות הכיבוי )לרכב 

 חירום( במשך כל תקופת הביצוע.

 

  - הסדרי תנועה זמניים

הסדרי תנועה קיימים . וע העבודות השונותהעבודות כוללות ביצוע הסדרי תנועה זמניים לביצ 

חלקם מאושרים וחלקם בשלבי אישור מתקדמים  מתואמים עם אשר מוצעים על ידי המזמין 

חברות התשתית לרבות שלביות ביצוע העתקת תשתיות הנדרשת כולל אומדני כבילה ועבודות 

הסדרי התנועה  להכנתאחריות ה , ואולם מובהר כישחברות התשתית יבצעו בשלבים השונים

התכנון והאישור , כאשר חלה על הקבלן בלבד הזמניים כולל רמזורים זמניים במידת הצורך

להסדרי התנועה והאישורים השונים להסדרי התנועה )מכל הגורמים הנדרשים, לרבות הסופי 

במסגרת זו, עיריית ירושלים, המשטרה וגורמי התשתית( יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 תוך הצגת יגיש הקבלן ידי המזמין-המוצעים על כל הצעה לשינוי הסדרי התנועהכי  מובהר

את שלבי הביצוע בהתאם להצעת הקבלן. הקבלן יבצע תיאום  אשר תכלול גם תשתיותתיאום 

חדש ויהיה האחראי היחידי והבלעדי לאישור השינויים בהסדרי התנועה ושלבי הביצוע אצל 

כל העלויות נוספות שיגזרו מהם. לא יבוצע שינוי בשלבי הביצוע כל חברות התשתית וכן יישא ב

 ללא אישור בכתב של חברות התשתית להצעת הקבלן.

 

תשומת לב הקבלן לכך כי יידרשו השלמות תכנון של הסדרי תנועה זמניים, לרבות חיבור  

 לפרויקטים סמוכים והתאמה לשלב בו הם נמצאים, ביצוע חציות, ביצוע עבודה בצמתים,

השלמות לאזורים שלא כוסו במסגרת ההסדרים שתכנן המזמין, באחריות הקבלן לקדם בזמן 

 את תכנון הרמזורים הזמניים כדי שלא ליצור עיכוב במעבר בין השלבים.

 

ביצוע הסדרי התנועה הזמניים, תאורה זמנית, אביזרי בטיחות ורמזורים זמניים תכנון ועבור  

 קבוע( בהתאם לכתב הכמויות, הכולל בין היתר:יקבל הקבלן תשלום חודשי )הקצב 
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לרבות חידוש סימונים והחלפת תמרורים  תחזוקה שוטפת של ההסדרים והתאורה .א

ושלטים החלפת גופי תאורה וכל הדרוש להעמדת ההסדר הזמני בצורה תקינה ומיטבית 

 .לאורך כל חיי הפרוייקט ובהתאם לדרישות אגף שפ"ע בעירייה

 שינויים בהתאם לצורך ובהתאם לשלבי הביצוע שיבוצעו בפועל.העתקות של ההסדרים ו .ב

 כל התיאומים ואת כל העבודות הפיזיות הדרושות לביצוע ההסדרים.  .ג

כל עגלות החץ הדרושות לביצוע הפרויקט ללא יוצא מן הכלל למשך כל התקופה, גם  .ד

 עבור ביצוע הסדרים כדוגמת תרשימים.

זמניים, לרבות, הקמה, תכנון, אחזקה כל העבודות ואספקת החומרים להסדרים ה .ה

ופירוק עם סיום העבודה של הסדרי התנועה, וכן הקמת תשתיות לרמזורים הזמניים, 

שעות, גדרות  24-ביצוע הטלאות וכן ביצוע הסדרי תנועה זמניים למשך של פחות מ

ון ירושלים וגדרות בטיחות ככול שידרשו על ידי הגורמים הרלוונטיים, עבודות פיזיות כג

וכיוצא בזה כולל פירוקם, התאמת גובה שוחות באופן זמני אספלטיים מצעים אבני שפה 

לרבות תחזוקה שוטפת של העבודות  וכל הדרוש לשם ביצוע הסדרי התנועה בכללותם

 .הפיזיות ככל שיידרש

מובהר, כי בכל מקרה התשלום להסדרי התנועה יהיה תשלום חודשי קבוע בהתאם לכתב  

מובהר, כי לא תוכר כל  .תלות בתכנית הסדרי התנועה של הקבלן ככל שיהיוהכמויות ללא 

בקשה לעבודה חריגה של הסדרי התנועה הזמניים מעבר למשולם בהיקצב החודשי הכללי 

 למעט סעיפים שהוגדרו במפורש בכתב הכמויות תחת הכותרת "סלילה זמנית בשלבי ביצוע".

 

 עירוב

שבת אשר יידרש להעתקה לפני תחילת העבודות בתיאום לאורך כל שטח העבודה מצוי עירוב 

בתום העבודות יוחזר העירוב הקבוע כאמור . מלא עם מחלקת מבנה דת בעיריית ירושלים

 .6הקבלן מחויב לסיכום הסיור המופיע בנספח  להלן, 6בנספח 

מם עבודות העירוב עצמן יבוצעו על ידי זכיינים של עיריית ירושלים או כאלה שפועלים מטע

באחריות הקבלן להפעיל אותם ולתאם איתם ועם הגורמים . או מטעם וועדי השכונות

הקבלן . הרלוונטיים בעירייה ולוודא את שלמות ותקינות העירוב לכל אורך תקופת הביצוע

תוספת זו . 6%כנגד זה תשולם לקבלן תוספת של   ,לזכיין העירייה את עלות הביצועישלם את 

 .6האמור לעיל לרבות הדרישות המפורטות בנספח תהווה תמורה עבור כל 

חלקי גידור אתר שיהוו חלק מהעירוב יתוחזקו בהתאם כך ששלמות העירוב לא תיפגע, הנ"ל 

 הוא חלק מחובות הקבלן החוזיות ולא ישולם עבורו בנפרד.

 

 סידורי בטיחות מיוחדים .1

 שוטפת ותחזוקה רהבק ,לרבות תכנון, ביצוע הםיאמצעי וסידורי הבטיחות למינ כל 

אלא אם כן הוגדרו סעיפים  במחירי היחידה השונים יםוכלול הקבלן באחריות יהיה

  .הכמויות בכתבבמפרט ומיוחדים לכך 

  

 )אזורי חציבה מעל ובסמוך לדרך(  הידרדרות אבנים מערכת הגנה מפני  .2

 זמנית לשלבתשומת לב הקבלן לדרישות המפרט המיוחד לתכנון וביצוע מערכת הגנה     

 הביצוע באזורים המועדים.
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 יומן עבודה .1300

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

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

 ת.ללא תמורה נוספ ,ממוחשב במערכת מידע שתיבחר

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים .1400

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 

אחר מכן להשלים את לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק ל

יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש 

תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם  ותהגישה )כביש האספלט( קיימ

 ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 

)אם לא  שטחים באותם החזקה תפיסת, פרטיים שטחים שלהעבודה יבוצעו הפקעות  במסגרת 

 יתעד הקבלןתעשה על ידי הקבלן ובתיאום מלא עם הדיירים,  בוצעה קודם על ידי המזמין(

הנזקים  למזעורויפעל  השטח מצב את - העבודות ביצוע טרם -לרבות בצילום וידאו ותמונות 

יה כחלק מביצוע העבודות הצפו לזוככל שתגרם פגיעה מעבר  ,לרכוש או מתקנים של הדיירים

 השטח תפיסתביצוע . , ועל חשבונובלבדלתיקון ו/או פיצוי תהיה של הקבלן  האחריותעצמן, 

 .הזמנים לוח במסגרת ויבוצעו ההסכם מתכולת חלק הן בכך הכרוכות והעבודות

תשומת לב הקבלן לעבודות בגבול בי"ס דרכי רחל ברמת טמיר, הקבלן נדרש לשמור על שלמות  

קנים בתוך שטח בית הספר לרבות הקיר אותו הוא מגביה, וכן אלמנטי הפיתוח בתוך חצר המת

לרבות פירוק האמצעים ופינויים ותיקון בית הספר, הקבלן ינקוט בכל אמצעי שיידרש לשם כך 

 , על חשבונו. כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודת הקבלן

הכוללת בין היתר קידוחים רבים  כונת עזרת תורה,בסמוך לצומת הרטום תבוצע רמפה לש 

באמצעות חברה מטעמו, לתעד  "חוק אתר"הקבלן יידרש לבצע  ,בסמוך לקבוצת מבני מגורים

 את המבנים המושפעים ולנטר את מצבם לאורך תקופת הביצוע של העבודות המשפיעות

 . 54בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 

 

 מים וחשמל .1500

ן הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה יי החוזה בענינוסף לחיובי הקבלן לפב 

שא הקבלן בלבד, ישנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, י

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

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

 שא בו הקבלן בלבד.יהעבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, י

 

 קיון אתר העבודה ישמירה על נ .1600

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה  

ולחובת  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה פסולת חומרים.מביצוע העבודה, לרבות פסולת בנין ו

הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן 
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שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה )נוסף 

בכלל האמור, כל הפעלה  .וד כאמורשיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הצייעל אלה שנקבעו בר

זור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי תחת אשל מגרסה תיעשה 

הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, 

גרסה )או מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המ

 הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

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

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

ת את ההוצאות בכל דרך ון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבועל חשבמן הפסולת ולסלקה 

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

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

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

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

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

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

 

 AS MADEתכניות עדות  170.0

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

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

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

התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של  והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.

 , לצורך ביצוע העבודות. תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה

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

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

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

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

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

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

ו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות המופיעות בסעיף זה יכלל

 ון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.או מזמין העבודות מטעמה. חשבמוריה 

 

  משרד למפקח .1800

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

 מנהל י"ע שיאושר במקום יוצב המבנה. והפיקוח הניהול צוות של הבלעדי

 .הקבלן של הישירה באחריותו הכל,  בדבר הנוגעות והרשויות המפקח/הפרויקט

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

 עבור בהמשך כמתואר, קומפלט'  וכו אינטרנט, תקשורת, טלפון, חשמל, ניקוז, ביוב, מים
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 תאורה, חניות, ים/ושער היקפי גידור, הגישה דרכי  יותקנו כן כמו. האתר משרדי

 .בהתאמה

 :הבאות הדרישות על יענה השדה למשרדי המבנה .ג

 חדר, מזכירות, משרדים 2 ויכלול ר"מ 08 לפחות תהיינה  המבנה מידות •

חב כל אחד רו'.מ 2.5 לפחות יהיה התקרה גובה. ומטבחון שירותים, ישיבות

 לכל לפחות אחד חלון) חלון כל שטח מטר לפחות, 3.5רדים יהיה מהחדרים/מש

 סגירה במתקני יצויידו והדלתות החלונות כל. ר"מ 0.6 לפחות יהיה( חדר

 נגד רשתות בהם ויותקנו מים חדירת בפני אטומים יהיו, נאותים ונעילה

 יעוד את המתארים שלטים יקבעו המשרדים  דלתות על. סורגים וכן חרקים

" אטמור" מכשיר באמצעות וחמים קרים מים חיבורי יכלול המבנה. החדרים

 .ע"שו או

 חדר כל. המפקח ידי על מאושר מטיפוס טרומי מבנה מסוג חדש יהיה המבנה •

 יוכנס יביל מבנה של במקרה. אחר דקורטיבי בציפוי יצופה או ויצבע יטויח

 .ולתקרה לקירות הציפוי בין תרמי בידוד

  ., לא יאושר ריצוף מסוג אחרקרמיקה או/ו טרצו ףריצו תהיה המבנה רצפת •

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

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

 בהספק חדר לכל וחימום קירור, איוורור לפעולת אויר מיזוג מתקן באמצעות

 יותקנו, כן כמו. תקנית פלואורסצנטית תאורה בו ותותקן, פחותל ס"כ 2 של

 השונים החשמל אביזרי לחיבור שקעים ארבעה לפחות חדר בכל

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

 .המוקדם לפי,  העבודה התחלת צו תאריך לאחר ימים

 יהיו הפריטים כל) להלן ורטהמפ י"עפ הקבלן י"ע ויצויד ירוהט המבנה •

 (:חדשים

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

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

 עץ כונניות 4 -ו  מ"ס x 240 x 40 250 בגודל מדפים עם עץ ארונות 4 -

 .נגררות ודלתות מדפים עם 1.6X120X60 בגודל

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

 אמצעי עם, תיקים לשמירת, נעילה אמצעי עם פח ארונות( 2) שני -

 .נעילה

 מטבח כיור, מ"ס 140/60 מינימום במידות שיש משטח יהיו במטבחון -

 מעל וארון מ"ס 200/60/90 במידות לשיש מתחת ארון, מ"ס 60/40/20

 .מ"ס 200/30/60 במידות השיש

 כולל לפחות 65" בגודל תכניות להצגת במסך יצויד הישיבות חדר -

 .למחשב מתאימים ומתאמים( HDMI) חיבורים

 .תכניות לתליית החדרים קירות גבי על קבועים, מוקצעים עץ לוחות -
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 סיכות עם שדכן, כיס מחשבון, מידה קנה סרגל: הכולל משרדי ציוד -

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

 למדפסת וטונר דיו ,קרטון ותיקי קלסרים, עפרונות, םעטי, הדבקה

 .הפרויקט מנהל י"ע שתידרש כמות בכל, הצילום ומכונת

 י"ע שתידרש כמות בכל וחלב קפה, פעמיים חד כלים, הגיינה ציוד -

 .הפרויקט מנהל

 : הבא המפרט י"עפ מחשב עמדות( שתי) 2 •

 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

 ADATA XPG Z1 2x4GB DDR4 2400MHz זיכרון במהירות המתאימה

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

 + WINDOWSמקלדת תואמת 

 + כרטיס קול + רמקולים

 אופטי עכבר 

 ”SANSUNG LED27 מסך

 VA  750הספק On-Line (UPSאל פסק )

 
 יסופק זה ובמקרה 15" מסך בעל, נייד יהיה המחשב, המפקח ויבחר במידה   

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

STATION  הפריפריאלי לציוד המחשב של מהיר לחיבור.  

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

 

 או שווה ערך Windows7 pro מערכת הפעלה

OFFICE או חדש יותר 2010 מלא 

 שווה ערךאו  N0D32 אנטי וירוס

 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 
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 לדקה דפים 16 הדפסה מהירות עם צבעונית  לייזר  רשת מדפסת -

 .A 3-ו A4 בגודל ירבני להדפסה לפחות

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

 לצילום ומתקן 50% - 200% בין המסמכים של הקטנה/  הגדלה

 כמה צילום ונייר השוטפת אחזקתה כולל(, פידר) ברצף נייר חבילות

 .שידרש

 נייר להזנת מתקן עם באתר המחשבים לרשת מחובר מסמכים סורק -

-AV  או AV U210 – דגם  AVISION תוצרת כדוגמת( פידר) ףברצ

600U. 

 לאינטרנט חוטי וגם אלחוטי חיבור המאפשר( ROUTER) ראוטר -

-EDIMAX-8 לדוגמא פנימית רשת ומפצל למדפסת חיבור+  מהיר

PORT FAST ETHERNET SWITCH  

 מיניבר, קפסולות 300 של חודשית אספקה עם אספרסו קפה מכונת -

 .משרדי ומקרר וחמים קרים מים עבור

 חברת עם יתקשר הקבלן כן כמו, מהחנות חדש להיות הציוד כל על -

 תקלה לכל ההודעה ממועד שעות 6 תוך שרות תיתן אשר אחזקה

 ההעתק. הקבלן י"ע המשרד אחזקת בתקופת המחשב במערכת

 .לפיקוח יועבר התקשרות מהסכם

 לחמישה חניה משטח יקטהפרו וניהול הבקרה למבני בצמוד להכשיר הקבלן על •

, המפקח, הפרויקט מנהל, המזמין נציגי לשימוש, לפחות רכב כלי( 5)

 .והמתכננים

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

 .וההגיינה המשרדים ומערכי התארגנות שטחי ופינוי ניוד, תחזוקת, התקנת

, הנדרשים וההיתרים האישורים בקבלת טיפול, איתור, תכנון, תאום:  כולל 

 עבור היתר בין כולל, הנדרשים תשלומים, מיסים, היטלים, האגרות כל תשלום

 .תקשורת/טלפון, וניקוז ביוב, מים, חשמל חיבורי עבור, המקרקעין

 .וחניות תאורה, שירותים הסדרת, תשתיות כולל   

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

 .הטכני המפרט בהמשך המפורט לפי וציודם תכולתם

 .הנדרש וכל תשתיות, אספלטים, עפר עבודות, גידור, מכינות עבודות  כולל   

 /ההתארגנות שטחי גידור, פסולת פינוי, אתרים/האתר של שוטף ניקיון כולל   

 שטחי/משטח השינוע עלויות כל וכן, שמירה, המשרדים מערך /משרדים

 . באלה וכיוצא  ופינוי פירוק, אתרים /לאתר ההתארגנות

 .הפרויקט מנהל למשרד קבוע טלפון •

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

   .נייד טלפון הפרויקט למנהל
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 חיבור+  לפחות מגה 100 של פס רוחב. ל"דוא תיבת+  מהיר לאינטרנט גישה קו •

 כל במשך ותוכנה לחומרה ואחריות שירות. אינטרנט שירותי וספק טלפון קול

 .קווי( ראוטר) רשת באמצעות יהיה החיבור. הביצוע תקופת

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

 ובהספק בכמות, קיר וחיבורי פלואורסנטיות נורות עם ומנורות מאור נקודות

 תקנית יסודות להארקת יחובר כולו המתקן. ויעיל נאות שימוש שיאפשרו

 .פחת בממסר ויצויד

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

 תשלום לרבות, החשמל מתקני כל לרבות וציודם מרכיביהם כל על המשרדים

 טלפון, מלהחש צריכת עבור תשלום, שרופות מנורות החלפת בגין ההוצאות

 באופן הקבלן י"ע ויסופק יחודש המתכלה הציוד. הקבלן על חלות - והמים

, המבנה של יומי-היום, השוטף לניקיון אחראי יהיה הקבלן. ויומיומי שוטף

 . ולסביבתו למבנה הקשור וכל החניה, הכיורים, השירותים, חדריו

 חשבונו   ועל הקבלן אחריות, אחר נזק או שבירה/פריצה/גניבה של במקרה •

 .שדה מבני זה בסעיף שמופיע כפי החסר את למלא

 

 משרד לצוות הבטחת איכות  

 עמדות בעל ,הפיקוח למשרדי זהה בגימור מטר לפחות, 3.5רוחב  ר"מ 24 בגודל משרד .א

 מתכת ארונות 2 ו כסאות 6, עם שידת מגירות שולחנות 2 עם מרוהט .אנשים 2-ל

200X200X40 מחשב מסכי 2, לנעילה שניתנים מ"ס. 

 למשרדי דומה אלחוטי ראוטר באמצעות ולאינטרנט קווי טלפון לקו יחובר המשרד .ב

 .הפיקוח

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

 .3A של בגודל

 עם אספרסו קפה מכונת כולל נפרד ומטבחון שירותים יכלול איכות הבטחת מבנה .ד

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

 הכרוכות ההוצאות כל ועבור האיכות ולהבטחת למפקח המבנים שעבור מודגש.משרדי

 בכך להתחשב ועליו תמורה כל לקבלן תשולם לא - לעיל המפורטות ההוראות כל בקיום

 .הצעתו מילוי בעת

 האיכות בקרת ,העבודה ילמנהל משרד, באתר הקבלן ימקם המפקח למשרד בנוסף .ה

 .ולקבלן למפקח משרד באותו שימוש תותר לא. לכלים ומחסן מטעמו

 

 ישיבות תיאום .1900

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

 .המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצועבמועד ובתדירות שיקבע ע"י 
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 תעודת אחריות .2000

למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור  הקבלןעל  

כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן 

 תה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.יאם הי

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

 תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 

 [בוטל] .2100

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" .2200

על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו  ן שם מסחרי או שם היצרן או הספק,אם צוי .1

לפני  להספקה כנדרש והוכחה שבדק,של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות 

 מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

 הסוג, במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, .2

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

 . האדריכלו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח התקנים לאישור האדריכלותעודות מכון 

המוצר או  באם החומר, יםהבלעדי יםהקובע ויהי ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח

 הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.

חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות , כי יןלמען הסר ספק יצו .3

ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט.  פרטים,במ בתכניות,

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

 לא תתקבל לאחר מכן. החומר הספציפי וכד',

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים  .4

רישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ אחרים תקבע הד

 ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. קביעת האדריכל

שיקול הדעת הבלעדי ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ידי האדריכל מובהר כי ב .5

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

 ללא מתן הנמקה כלשהי. שות או חלקן,כל הדרי

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר  ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, באם האדריכל .6

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

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

מעבדה מוסמכת תגרום  / סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקחכל  .7

להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה 

 תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 

 תיאומי פתחים ומעברים .2300

המערכות האלקטרומכניות אומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל ית 

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

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

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

כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה( והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר אחר 

 הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

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

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

לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן,  היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד

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

  יבוצעו ללא תשלום.

 

 בדיקות מעבדה .2400

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

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

 לחוזה קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה.  70לפי סעיף 

 

 בקרת איכות   0.250

 של הקבלן. מבוצע בבקרת איכות עצמיתפרויקט זה  .1

איכות בקרת  - 8פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח  .2

 להלן. וכמפורטעצמית של הקבלן 

 כי : מודגש בזה .3

המזמין יקבע את המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות בהתאם למפורט  3.1

 בחוזה.

שתקבע ע"י  מערכת אינטרנטיתד מסמכי בקרת האיכות יבוצע בעזרת תיעו 3.2

 המזמין.

מנהל בקרת האיכות מחוייב לנוכחות קבועה באתר לניהול כל מערך בקרת  3.3

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

יחת אי העצמית, כולל בין היתר ניהול דיווחים, מסמכים ותצורה וכו', פת

אי ההתאמות, סגירת אי ההתאמות בטיפול אחר ההתאמות בביצוע, מעקב ל

(NCRעד האחרו )מעקב שוטף וניהול טבלאות מעקב לתוצאות ןשבה נה ,

הבדיקות השונות, ניהול ביצוע בדיקות חוזרות עד להשגת יעד התוצאה הטובה 

 .ולהלן 8הנדרשת, ניהול תיק בקרת האיכות וכו' כמפורט בנספח 

 תכנית בקרת איכות 3.4

 הבטחת איכותאיכות ויגישה למנהל  תכנית בקרתמנהל בקרת האיכות יכין    

. דרישות לתכנית בקרת האיכות מפורטות לאישור במהלך תקופת ההתארגנות

 מטה.
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 .באתר האיכות בקרת נוכחות ללא, בלילה או ביום אם, פעילות כל לבצע אין 3.5  

של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא  עבודה שבוצעה ללא נוכחות באתר

 תתקבל ולא ישולם בעבורה.

עלות ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה,  3.6  

 לרבות בדיקות חוזרות, יהיו על חשבון הקבלן.

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות  3.7  

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

 עיכובים שנגרמו על ידי המעבדה.

 כוח האדם של מערכת בקרת האיכות: .4

היקף והתמחות כוח האדם של מבלי לגרוע מהאמור בחוברת ההזמנה להציע הצעות, 

מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן וייגזר מכך, אך בכל מקרה 

 מהאמור בסעיף זה. לא יפחת

 בצוות בקרת האיכות הנדרש בפרויקט זה יועסקו לכל הפחות:  

 מנהל בקרת איכות )מב"א( במשרה מלאה. 4.1  

מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום תשתיות, או בטונים, או    

 ;8עפר וסלילה ובתנאי שהוא עומד בקריטריונים של נספח 

משרה מלאה או  -ת )מבא"ת( בתחום תשתיות, עפר וסלילה ממונה בקרת איכו 4.2  

 בהתאם להתמחות של מב"א;

 משרה מלאה או בהתאם להתמחות של מב"א; -מבא"ת בטונים  4.3  

 משרה חלקית; -מבא"ת עבודות תאורה, חשמל ותקשורת  4.4  

 משרה חלקית; -מבא"ת גינון, השקיה ופיתוח נופי   4.5  

, יעבדו בתחומי הבקרה יםבקרת האיכות התחומי ילממונ בכפוף שטח,בקרי  4.6  

  .השונים

בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקפי  4.7  

 מטלות מערכת בקרת האיכות.

בקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח  4.8  

מקצועי מוכחים בתחום בקרת איכות,  בתחום העבודות נשוא ההסכם וניסיון

 .8כמפורט בנספח 

מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות -מודד ראשי לבקרת איכות 4.9  

 . 8דומות לנשוא הפרויקט כמפורט בנספח 

 8כמפורט בנספח  -מודדים לבקרת איכות 4.10  

רויקט בהתאם היקפי  משרות חלקיות יוגדרו ע"י הבטחת איכות/ניהול הפ 4.11  

 לצורך בביצוע בקרה באותם תחומים ובהתאם להתקדמות בביצוע עבודות.

  מערכת אינטרנטית: .5

צוות בקרת האיכות יקבלו הדרכה לשימוש במערכת הנ"ל בתחילת העבודה  5.1

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

וי מסמכים שונים באופן ממוחשב )שימוש מיללבקרת האיכות יידרש צוות  5.2

 .(בהתאם לסוג המערכת) ( ובטפסים שוניםOFFICEבתוכנת 
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הנושא ידון בתחילת הפרויקט בישיבת איכות, שבה יוגדרו המסמכים למילוי  5.3

 ידני )במחשב( ולא במערכת.

רשימות תיוג מאושרות על ידי הבטחת האיכות במסגרת אישור תכנית בקרת  5.4

ימסרו ע"י בקרת האיכות לאנשי התוכנה )מערכת אינטרנטית( לצורך  האיכות,

 הטמנתן לתוך המערכת.

תדון  )ארגנו במערכת אינטרנטית( תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות 5.5

בישיבת איכות בתחילת הפרויקט. באופן עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי 

רות, מעקב לאחר קבלת בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח עליון, סיכומי מסי

 .עדכון תכניות  ועוד

 תכנית בקרת איכות .6

 .8ראה בנספח  -לתכנית בקרת איכות  דרישות  

 :לכלול האיכות בקרת תכנית על לכך בנוסף  

 (מטה פירוט גם)ראה  האיכות בקרת ותהליכי שלבי כל של מפורט תיאור 6.1  

ושוטפת, ריכוז מעקב  של בקרה מוקדמת םטפסים כלליים: ריכוזים מיניה 6.2  

 לאחר דוחות פיקוח עליון, דוגמת מעקב שכבות;

 נהלי בקרת האיכות כוללים רשימות תיוג ומסמכים אחרים הרלוונטיים; 6.3  

 רשימת נקודות עצירה והבדיקה; 6.4  

תכנית בדיקות מעבדה של בקרת האיכות לכול סוגי עבודות וחומרים  6.5  

 והמחולקת לשלבי הבקרה.

 מוקדמתבקרה  .7

 ישיבות מוקדמות )ישיבות התנעה(:  7.1  

על בקרת איכות לתאם ולנהל ישיבות מוקדמות )ישיבות התנעה( לכל  .א

 סוגי העבודות בפרויקט.

הישיבות יתואמו מראש ובכל מקרה לא פחות משבוע לפני תחילת  .ב

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

הכול  -קבלני משנה, ספקים, מודד ראשי, נציג מעבדה קבלן ראשי, 

בהתאם לסוג העבודה ודרישות מפרט המיוחד או מנה"פ/מנהל 

 ה"א/מתכננים. 

להכיר תכניות, פרטים ומפרט מיוחדים ואופן ביצוע  -מטרת הישיבות  .ג

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

 וביצוע.

שיבות, על בקרת האיכות לאשר את קבלני המשנה עד מועד עריכת הי .ד

וציודם, ספקים וחומרים הקשורים לעבודה. חובת בקרת האיכות 

 להציג את האישורים הנ"ל בישיבה. 

 קטעי ניסוי )קטעי הוכחת יכולת של הקבלן(:  7.2

לכל סוג עבודה חדשה ולכל קבוצת ביצוע חדשה יבוצעו קטעי ניסוי  א. 

 ן/קבוצה/צוות(;)הוכחת יכולת של קבל
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קטעי ניסוי יתועדו בטפסים מיוחדים, בצירוף מדידות, תעודות,  ב. 

לקטע ניסוי יוגש  יתמונות ומסמכים אחרים רלוונטיים. טופס ייעוד

 בתכנית בקרת האיכות;

על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו לתאם את מועד ביצוע קטעי הניסוי  ג. 

י זמינות מתכנן/נים מראש, כדי למנוע מצבים של דחיות בשל א

 רלוונטי/ים. 

 אישור ספקים וחומרים:  7.3

אישור ספקים יינתן רק לספקים העומדים בדרישות של מפרטי נתיבי  .א

 ישראל.

 אישור חומרים: .ב

סלילה יענו לדרישות מפרטי נתיבי ישראל המתאימים, דהיינו  חומרי 

רק את חומרי סלילה מאושרים ע"י נתיבי ישראל יאושרו לשימוש 

 פרויקט.  ב

 שימוש בחומרים מגריסה מיקומית כפוף לאישור מנה"פ.  

 בקרה שוטפת .8

באחריות בקרת האיכות לנהל ריכוזי רישומי בקרה שוטפת )רשימות תיוג ותוצאות  

שמבוצעות בפרויקט. פורמטים של ריכוזי בקרת  לכל סוגי העבודותהבדיקות שוטפות( 

 ל ידה.האיכות יתואמו עם הבטחת האיכות ויאושרו ע

 נקודות בדיקה ועצירה: 8.1 

רשימת נקודות בדיקה ועצירה יש להגיש בתכנית בקרת האיכות.  .א

 בסמכותה של   הבטחת האיכות להוסיף ו/או לשנות את הרשימה;

שעות מראש על   48על בקרת האיכות להודיע בכתב )במייל(  לפחות   .ב

ון כי התרחשות של כל נקודות בדיקה ועצירה. על הקבלן לקחת בחשב

עקב אי זמינות מתכנן  תבדיקות נקודות עצירה עלולות להידחו

 רלוונטי ולכן מומלץ לתאם את בדיקות הנקודות  בעוד מועד.

בנקודות העצירה על בקרת האיכות להציג להבטחת האיכות את כל  .ג

 החומר של הבקרה המוקדמת והשוטפת  הרלוונטי לשלב הביצוע.

יכות למלא ולהציג טפסים בנקודות בדיקה ועצירה על בקרת הא .ד

 ים, כפי שיסוכם עם הבטחת האיכות. יייעוד

הבטחת האיכות תאשר בכתב את המשך הביצוע בנקודות עצירה  .ה

ובהתאם למסמכי בקרת האיכות, בדיקות ומדידות של הבטחת 

 האיכות. 

הודגש כי ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות להמשך ביצוע אין  .ו

 ר לנקודה עצירה.הקבלן רשאי לבצע עבודות מעב

 דוחות פיקוח עליון: 8.2  

על בקרת האיכות לנהל ריכוז של כל דוחות הפיקוח העליון תוך ציון  א.   

 נקודות חשובות מהדוחות ודרישות לתיקון ליקויים.

 פורמט הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות. ב.   
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 ישיבות איכות: 8.3  

 יבות איכות בפרויקט.על בקרת האיכות לדאוג לתאם ולנהל יש א.   

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

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

 ונושאים אחרים של איכות וטיב ביצוע.

 מעקב שכבות:  8.4  

על בקרת האיכות לנהל באופן שוטף מעקב שכבות לכול התוואים  .א

 ואלמנטים המבוצעים כולל מילוי למבנים ומילוי חוזר למבנים.  

. פורמט של מעקב השכבות יתואם EXCELמעקב שכבות ינוהל בקובץ  .ב

 עם הבטחת האיכות.

 מעקב לאחר קבלת תכניות וביצוע על פי תכניות מעודכנות: 8.5  

חייבת לבצע מעקב אחר קבלת תכניות מניהול  בקרת האיכות .א

הפרויקט. המעקב יבוצע באופן שוטף ומיד לאחר קבלת תכנית 

 מעודכנת.

באחריות בקרת האיכות לוודא כי הביצוע בפועל נעשה על פי תכניות   .ב

 מעודכנות.

 תכניות מבוטלות יסומנו בבירור. .ג

 בקרה צמודה מלאה: 8.6  

ות שתבוצענה בבקרה צמודה בתכנית בקרת האיכות יוגדרו עבוד .א

 מלאה של בקר שטח.

על הקבלן ועל בקרת האיכות לקחת בחשבון כי גם בעבודות לילה  .ב

ידרשו בקרי שטח צמודים לעבודות שיוגדרו מראש בתכנית בקרת 

 איכות. 

 אי התאמות 8.7  

מודגש בזה כי על בקרת האיכות לפתוח אי התאמות גם על פי דרישה  .א

 הבטחת האיכות. של ניהול הפרויקט ו/או

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

 .QC-התאמות בקרת האיכות שתסומנו כ

צוות בקרת האיכות ידאג למילוי ועדכון שוטף של ריכוז אי התאמות  .ב

באופן ידני, אם הדבר לא מתאפשר ע"י מערכת אינטרנטית. ריכוז 

נית( יופץ לכל הגורמים מעודכן )באם הוא מהמערכת או מבוצע יד

 הרלוונטיים פעם בשבוע לפחות במועד שיתואם עם ניהול הפרויקט.

 

 דרגות אי התאמות כדלקמן: .9 

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

 נדרש תיקון, אולם נדרש תיעוד המקרה;

או המפרט או תקן שנדרש עבורם ביצוע  : ליקוי או סטייה מדרישות התכנון2דרגה   

 תיקון מסוג כלשהו;



30 

 

______________________________________________________________________________________ 
 מוקדמות – 1מסמך ג'

 

: ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שדורש פירוק )לדוגמה, 3דרגה   

שימוש בחומר לא מאושר( ו/או פנייה למתכנן לקבלת הנחיות ו/או אישור האלמנט 

 שבוצע.

ל הפרויקט, אלא אם יסוכם במקרה שכזה הפנייה למתכנן תבוצע אך ורק דרך ניהו  

 אחרת.

 בדיקות קבלה 9.1  

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

הכל בהתאם למסמכי החוזה ובהתאם לדרישות מפרטים  -הפרויקט 

 ו/או ניהול הפרויקט / הבטחת האיכות.

על בקרת האיכות לנהל ריכוז כל בדיקות הקבלה ככל שבוצעו ע"י  .ב

 בטחת האיכות.בקרת או ה

. הפורמט של EXCELתוצאות בדיקות האלו ירוכזו בריכוז בקובץ  .ג

 הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות.

תעודות, תוצאות בדיקות קבלה וריכוז התוצאות יוטמעו לתוך  .ד

 .תהמערכת האינטרנטית בתיקיה הייעודי

 מסירת מסמכי בקרת האיכות בתום הביצוע 9.2 

אינטרנטית שלעיל, בסיום ביצוע עבודות על בנוסף לנאמר בנושא  המערכת ה .א

בקרת האיכות למסור לבדיקה ולאישור הבטחת האיכות את תיקי בקרת 

 האיכות. 

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

באופן עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח 

 ת, מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות  ועוד.עליון, סיכומי מסירו

 התיקים יערכו וינוהלו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות בכתב. .ג

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

כרטיס זיכרון/דיסק און קי( שתכלול את כל /CD/DVDימסור מדיה דיגיטלית )

נושאים/תיקים/עבודות/קטעי עבודה  מסמכי בקרת האיכות המחולקים לפי

 הכל בתאום מראש עם מנהל הבטחת האיכות.  -וכדומה 

 מבדקי הבטחת איכות 9.3 

 .שונים בתחומים האיכות בקרת תפקוד מבדקי לערוך איכות הבטחת ה שלבסמכות  

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

 האיכות. מראש עם בקרת

 בדיקות מעבדה של הבטחת האיכות 9.4 

במהלך ביצוע תבוצענה בדיקות אימות ובדיקות משותפות מטעם הבטחת  .א

 האיכות.

 הבדיקות תבוצענה בתאום מראש. .ב

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

 מטעם ה"א.
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 עבודות רג'י .2600

לעבודות לפי שעות, תשלום במסגרת הקצב זה יהיה לפי מחירון  בכתב הכמויות הוגדר הקצב 

 . הפעלת סעיף זה טעונה אישור המפקח. 15%דקל והנחה של 

 

 מזוהמת קרקע .2700

במסגרת הפרויקט מצוי אזור החשוד ככזה העלול להיות מזוהם )סביב תחנת הדלק בצומת  

לבצע קידוחי בדיקה, בדיקות במקטע זה קריית המדע( , הקבלן נדרש טרם ביצוע העבודות 

מעבדה ופינוי הקרקע המזוהמת ככל שתימצא כזו, הקבלן יפעל בהתאם להנחיות היועץ 

  .7הסביבתי כמפורט בנספח 

מפרט סעיפי ביצוע ומחירי  9מבנה כתב הכמויות מגדיר הקצב לטובת כלל הפעולות הללו,  

 .בהתאם לממצאים בשטחאשר ישולמו לפי ביצוע בפועל יחידה 

 

 מתודולוגיה -נהלי ושיטות עבודות  .2800

 השונות הפעילויות עבור מפורטת ביצוע מתודולוגית למסירת זמנים לוח יכין הקבלן .א

 .בכללותה העבודה את המרכיבות

הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט )בעברית ובאנגלית( את התיאור המפורט של שיטת  .ב

ימים לפני מועד  28 -ית, לא יאוחר מהעבודה המתוכננת עבור כל משימת עבודה פרטנ

 . התחלת העבודה בכל חלק מהאתר

כל הפרוט לתיאור משימה פרטנית הצריכה להתבצע חייב להיות ספציפי ומפורט עבור  .ג

  שיטת הביצוע של הפעילות המתוארת.

הנדרשת לביצוע פעילות מסויימת יכלול את בין היתר   כל דוח של תיאור שיטת העבודה .ד

ינימאלי הבא: כותרת; קוד זיהוי; מספור גירסת ההגשה; תאריך הגשה; את המידע המ

 מועד מתוכנן ליישום באתר; סטטוס אישורים; תאור מפורט של נהלי ושיטות העבודה.

 :דברים הבאיםה בין היתר אתתיאור שיטת העבודה צריך לכלול,  .ה

 להתבצע המתוכננות העבודות היקף פרוט תוך המתוכננות העבודות תיאור •

 .מפורטות עבודה תכניות, חישובים, ביאורים, נלווים שרטוטים בצרוףו

 פירוט כיצד מתוכננות העבודות להתבצע ותיאור של הטכנולוגיות שייושמו. •

 .מייצגים וחתכים הביצוע שלבי תכניות •

 כולל לעבודות הנדרש לרכש זמנים לוח כולל העבודות של מפורט זמנים לוח •

 .העבודות של עיקריים כיביםמר של הזמנה למועדי דרך אבני

 .זמניים עבודה אזורי כולל, האתר של לוגיסטית ארגון תכנית •

תכנית ארגון הציוד לביצוע העבודה פירוט הגורמים הנדרשים לפעולה, גורמים   •

 מאשרים, גורמי בקרה ופיקוח, אנשי הקשר הקשורים לעבודות.

 האישורים הנדרשים והגורמים המאשרים.  פרוט •

 .אחרות פעילויות עם קיםהממש מיפוי •

 פעילויות, אלמנטים, מערכות, מתקנים על וההשפעות ההשלכות פירוט •

, תחזוקה, שירות, תפעול גורמי, ושבים עוברים, משתמשים, גורמים, אחרות

 '.וכו חירום
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 .והפרעות נזקים למניעת שיינקטו השיטות מה •

 של םהמסוימי ההיבטים פירוט  :כלומר) התהליך של הרגישות היבטי  •

 של שלב לכל( הצפויה התוצאה את להשיג כדי ספציפי טיפול הדורשים התהליך

 .למעקב וההמלצות שיאומצו הבנייה אמצעי של תיאור כולל, העבודה

 .אחרים נהלים עם אינטראקציות כולל העבודה נהלי •

 תמשיך שהעבודה לפני העבודה של שלב בכל להשגה הנדרשים הבוחן תנאי •

 ;הבאים הבנייה לשלבי

 .התאמות אי של במקרה לנקוט יש בהם והאמצעים לקבלה קריטריונים •

 Specific Personal Protection) אמצעים וציוד הגנה האישי ספציפי  •

Equipment  PPE) 

 .המתוכננת לעבודה הקשורים ובטיחות בריאות סיכוני הערכת •

 .המתוכננת לעבודה הקשורות סביבתיות השפעות הערכת •

 

 

 

 כותרות .2900

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

 להן בפירוש תוכן המסמכים.

  

 יחיד ורבים .3000

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

 

 

 __________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן         
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 נספחים

 

 בוטל - 1ח נספ

 בוטל - 2נספח 

 בוטל - 3נספח 

 בוטל - 4נספח 

 נספח למניעת מפגעים בשלב הביצוע - 5נספח 

 עירוב - 6נספח 

 טיפול בקרקע מזוהמת - 7נספח 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן - 8נספח 

 בוטל - 9נספח 

 שליטה, בקרה ולוחות זמנים - 10נספח 
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  ההקמה הנחיות למזעור מפגעים בעת - 5 נספח

 תנאים לתחילת העבודות

טרם תחילת העבודות יש להגיש למחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים טבלה 

 המפרטת את סטטוס הביצוע של התנאים הבאים:

 הערות סטטוס תנאים לתחילת עבודות מס'

התקשרות עם יועץ אקוסטי, אגרונום ויועץ סביבתי  5.1.1

ויקטי תשתיות, אשר בעלי ניסיון בליווי ביצוע של פר

 ילוו את העבודות.

  

הצגת הסכם חתום עם אתר מאושר ומוסדר לקליטת  5.1.2

 עודפי עפר ופסולת בניין.

  

הגשת תכנית אתר התארגנות לאישור המחלקה  5.1.3

 לאיכות הסביבה בעירייה.

  

הגשת תכנית אתר לאחסון זמני של עודפי עפר  5.1.4

כנית הטיפול לסילוק ופסולת בנייה, או לחילופין ת

מיידי של עודפי העפר ופסולת הבניה, לאישור 

 המחלקה לאיכות הסביבה.

  

הגשת תכנית ניקוז מי נגר וטיפול בהם בעת העבודות,  5.1.5

 לאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

  

הגשת תכנית למניעת מטרדי אבק, לאישור המחלקה  5.1.6

 לאיכות הסביבה בעירייה

  

תכנית ניטור רעש ורעידות לאישור המחלקה הגשת  5.1.7

 לאיכות הסביבה בעירייה.

  

הגשת דוח המציג את תוצאות מדידות הרעש מציוד  5.1.8

למחלקה לאיכות  5.2.3הבנייה, כמפורט בסעיף 

 הסביבה בעירייה.

  

הקמת כל הגדרות המופיעות בתשריטי הסביבה לפני  5.1.9

ת יוגש גידור אתר ההתארגנותחילת העבודות. 

 לאישור המח' לאיכות הסביבה בעירייה.

  

הגשת דוח אקוסטי כתנאי לביצוע עבודות  -לפי צורך 5.1.10

 לילה, לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

  

הגשת תכנית הפיתוח הנופי והטיפול האקולוגי  5.1.11

 בחורשת האורנים ובמצוק גולדה

  

ל בקרקע מזוהמת הגשת תכנית הקידוחים והטיפו 5.1.12

 לאישור המח' לאיכה"ס בעירייה

  

תיאום עם מוסדות הציבור הסמוכים לאזורי  5.1.13

 העבודות טרם תחילת העבודות
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תינתן התחייבות מוריה להתקנת מצלמות למעקב  5.1.14

אחרי עבודת הקבלן באזורים בהם נדרשת עבודה 

 בדילוגים. 

  

 

 מניעת מפגעי רעש ורעידות

 . 1992על פי תקנות למניעת מפגעים  19:00 -ל 07:00עות העבודה יהיו בין ש 5.2.1
טרם תחילת העבודות בכל שלב ומקטע, יש להשלים את כלל הגידור האקוסטי של  5.2.2

הבקשה להיתר  בתשריטהאתר על פי המתואר בתשריטים הסביבתיים הכלולים 
מ"מ או שווה  1. הגדר תהיה גדר איסכורית אטומה ורציפה בעובי )"גרמושקה"(

 בהמשך.  5.2.10 -ו 5.2.7ערך. פירוט הגדרות מובא בסעיפים 
לפני הפעלת הציוד בשטח יש לבצע מדידות רעש סביב הכלים לפי תקנות למניעת  5.2.3

. דו"ח המדידות יועבר לאישור 1979מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה( 
 המחלקה לאיכות סביבה בעירייה.

ד לאחר תחילת עבודת המיקרופייל או עבודת ציוד רועש מימדידת רעש הקבלן יבצע  5.2.4
תיעוד של סוגי העבודות, ציוד, אחר, בשבוע העבודה הראשון. דוח המדידות יכלול 

, מפלסי רעש מדודים ואמצעים להפחתת למפלס הרעש, שיטת המדידה קריטריונים
תוך שבוע ממועד ביצוע ולמח' לאיכה"ס  הפרויקטיוגש למנהל הרעש, והוא 

 מדידות.ה
במידה ותתקבל תלונה בגין רעש או רעידות, או במידה והועברה דרישה מהמח'  5.2.5

לאיכה"ס, יבצע הקבלן תוך שבוע מדידת רעש/רעידות לבירור התלונה. דו"ח 
 מדידות יועבר מידית לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

נים במידה ובמדידות הרעש/ רעידות ימצא כי מתקבלת חריגה מהקריטריו 5.2.6
האקוסטיים, על הקבלן להציג פתרונות למזעור המפגע לאישור המח' לאיכות 

 הסביבה בעירייה.
 : התארגנות מאתרי רעש 5.2.7

אתר התארגנות מצוק גולדה: יש להקיף את האתר בגדר עבודה. גובה הגדר  .א
מ'. הגדר תהיה אקוסטית  2.5מ' והיתר בגובה  4בדופן הפונה למגורים יהיה 

 מ"מ או ש"ע(. 1בעובי ואטומה )איסכורית 
אתר ההתארגנות ליד רמות תמיר יוקף בגדר אקוסטית אטומה )איסכורית  .ב

 מ'. 2.5מ"מ או ש"ע( בגובה  1בעובי 
הגנרטור אשר יוצב באתר ההתארגנות ליד בית האבות רמות תמיר יהיה  .ג

מ'. הגנרטור לא יופעל בשעות  3במרחק  dBA76מושתק ומפלסו לא יעלה על 
 הלילה.

: יש לתאם את העבודות עם שעות עבודה עם מוסדות ציבור ומוסדות חינוךתיאום  5.2.8
מוסדות הציבור הרגישים הגובלים במקטע, בדגש על בית האבות רמות תמיר, בית 
הספר החדש לבנות, ביה"ס קריית בנות, ישיבת חורב, ישיבת ראשית חכמה, ומבני 

ת תורה. זאת ע"מ הציבור בקו הראשון הסמוך לעבודות המצרניות בשכונת עזר
להתאים את מועד ושעות העבודה ככל הניתן לימי ושעות פעילותם. התיאום יעשה 

 עם הנהלת כל מוסד. התיאום יועבר גם למח' לאיכ"ס בעיריה.
: שבוע לפני תחילת העבודות המצרניות בשכונת עזרת תורה, בדגש יידוע תושבים 5.2.9

לתושבי המבנים הסמוכים על שלב קידוחי הכלונסאות והחציבות, תימסר הודעה 
 לתוואי העבודות.

גדר אקוסטית : בתחילת כל שלב עבודה יש להקים הקמת גדר אקוסטית זמנית 5.2.10
 מ"מ או ש"ע( במקומות המפורטים להלן:  1זמנית )איסכורית בעובי 

לאורך תוואי  -במפלס העליון  מ' תוקם בגבול העבודות 4: גדר בגובה 0שלב  .א
 .העבודות לפיתוח מצוק גולדה

מ' תוקם בגבול  4, פרויקט מצרני בשכונת עזרת תורה: גדר בגובה 0שלב  .ב
העבודות הדרומי בין הכביש הפנימי של השכונה לציר תוואי העבודות על קיר 

 הכלונסאות העליון. 
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מ'  3, עבודות להקמת מובל החשמל, במפלס כביש גולדה: גדר בגובה 0שלב  .ג
הגדר תוקם לפני תחילת  תוקם לאורך תוואי העבודה של מובל החשמל.

 העבודות על המובל הכוללות קידוחים וחציבות/חפירות בסלע.
: עבודות במפלס שד' גולדה מאיר: גדר תוקם בסמוך למבני הציבור 3-1שלב  .ד

 מ'. 4ובית הספר החדש לבנות. הגדר תהיה בגובה  בית האבות רמות תמיר

י הגידור הסביבתיים מיקום הגדר הזמנית בכל אחד משלבי העבודה מוצג בתשריט

 הכלולים בתשריט הבקשה להיתר. 

המתאים לעבודה בסמוך לאזורי מגורים ומוסדות ציבור,  שימוש בציוד שקט יותר 5.2.11
בדגש על ציוד לקידוח כלונסאות בסמוך לבית האבות רמות תמיר, למשל: שימוש 

טן במכונת קידוח סיבובית או מכונה חדשה, כלי עבודה קטנים כגון פטיש חציבה ק
 וכדומה.

 צמצום שעות העבודה ועבודה בדילוגים: 5.2.12
יש לשקול צמצום שעות העבודה של הקידוחים ליד בית האבות ואת משך  .א

העבודות הרועשות הקרובות, ליד בית האבות וליד ביה"ס לבנות, ככל הניתן 
במידה ותהינה תלונות מוצדקות על רעש בשעות הפעילות של מבני הציבור. 

שעות ביום עבודה. ניתן  3 -הגביל את משך הקידוחים לו/או רעידות, יש ל
 מ' מסוף כל קטע עבודה.  80להמשיך באותו סוג עבודה באותו יום במרחק 

שעות  3למובל החשמל לעד  קידוחיםיש לצמצם את שעות העבודה לביצוע  .ב
ביום, בעיקר מול בי"ס קריית בנות )בי"ס ופנימייה( ומבנה המגורים הסמוך בן 

 מ' בין כל קטע עבודה באותו יום.  100ניתן לעבוד בדילוגים של  קומות. 10

בעבודות המצרניות בשכונת עזרת תורה: במידה ותהינה תלונות מוצדקות על  .ג
שעות ביום עבודה. ניתן  3 -רעש ו/או רעידות, יש להגביל את משך הקידוחים ל

 דה. מ' מסוף כל קטע עבו 80להמשיך באותו סוג עבודה באותו יום במרחק 

תחומי הגבלות הבניה מסומנים בתשריטי הגידור הסביבתיים הכלולים  .ד
 בתשריט הבקשה להיתר.

וכן מתוכננות עבודות בדילוגים  הםב יםהקבלן יתקין מצלמת מעקב באזור .ה
 על מנת לאכוף את ההגבלה.מול מוסדות החינוך 

בש ע"י הקבלן יבצע ניטור רעש במהלך העבודות על פי המתווה אשר גו :ניטור רעש 5.2.13
 המחלקה לאיכ"ס בעירית ירושלים.

והקבלן ירצה להגיש חלופה אקוסטית או להסיר חלק מההגבלות  במידה 5.2.14
האקוסטיות, יהיו באחריותו לספק נספח אקוסטי מפורט ומדידות רעש לאישור 

 המח' לאיכה"ס של עיריית ירושלים.

 

 עבודות לילה

שראל ובכפוף להנחיות לא יותרו עבודות לילה אלא בהתאם לדרישות משטרת י 5.3.1
 ולאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.

עבודות הלילה וניטור הרעש יהיו על פי המתווה המעודכן ביותר של המח' לאיכה"ס  5.3.2
 או גרסה עדכנית יותר אם ישנה(. 11/11/2020בעירייה )מתאריך 

ך שמספר תכנון עבודות לילה: הקבלן יתכנן את עבודות הלילה בצומת הרטום כ 5.3.3
 לילות ככל הניתן. 10הלילות בהם יבוצעו עבודות רועשות לא יעלה על 

מ' מהצומת בה  80: הודעה תועבר לתושבים במבנים ברדיוס של ידוע תושבים 5.3.4
תבוצענה עבודות לילה במועד הנהוג ע"פ נוהל חברת מוריה ולכל הפחות שבוע לפני 

 תחילת עבודות הלילה.
אפשר את העבודות בשעות הלילה, אלא אם העבודה : יש לצמצם ככל השעות עבודה 5.3.5

 נדרשת בשל בטיחות לפי דרישת משטרה.
: בכל מקרה, עבודות רועשות במיוחד כגון: חציבות, עבודות רועשות במיוחד 5.3.6

. לאחר מכן תבוצענה 24:00קידוחים, ניסור וסלילת כביש תעשינה רק עד השעה 
 עבודות שקטות יותר, כגון: הנחת תשתיות.

 תר עבודת קידוח כלונסאות בשעות הלילה.לא תו 5.3.7
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 : יש לעשות שימוש בכלים חדשים, קטנים ושקטים יותר.ציוד שקט 5.3.8
: במידה ויש צורך לבצע עבודות רועשות במיוחד לאחר אופצית פינוי בשעות הלילה 5.3.9

 יש להיערך לאופציה של פינוי של תושבים בשעות הלילה.  24:00השעה 
סי הרעש מעבודות הלילה על פי המתווה העדכני : הקבלן ינטר את מפלניטור רעש 5.3.10

 ביותר אשר גובש ע"י המחלקה לאיכה"ס בעירית ירושלים.
 

 אמצעים למניעת מפגעי אבק

 אבק להנחתת המקובלים באמצעים הקבלן אלו, ינקוט מפגעים לצורך צמצום ומניעת

 : עפר מעבודות

ם או חומר פולימרי יש להרטיב את דרכי הגישה הבלתי סלולות ע"י מכלית מי 5.4.1
המאושר להרבצת אבק, לפחות פעמיים ביום בתקופות היבשות, ויותר מכך בהתאם 

לצורך בתחום שטח העבודות עליהן ינועו כלי העבודה. אסורה הרטבה במים 
 מלוחים.

 כך והעירום ההעמסה יש להרטיב את ערמות אחסון החומרים וערמות עפר באזורי 5.4.2
אבק. ערמות העפר ימוקמו רחוק ככל  מטרד גרםי ולא הזמן כל לח חומר שישמר

 האפשר ממבנים רגישים.
בעת שימוש בכלי חפירה מסוג "מיקרופייל" יחובר המכשיר למקור מים אשר יספק  5.4.3

 כמות מים מספקת להרטבה של בור הקידוח בכל זמן עבודת המכשיר.
 .המשאיות בחומר הגורם לאבק תעשה מגובה מינימלי ולתוך ארגז המשאהעמסת   5.4.4
 )גם במידה והן ריקות(ומובילי עפר משאיות יש לכסות בכיסוי ברזנט את כל ה  5.4.5

יש לוודא כי היריעות מתוחות ומהודקות לדופן  .נכנסות ויוצאות משטח העבודותה
 הארגז.

יש לבצע ניקוי של גלגלי משאיות ע"י שוקת שטיפת גלגלים/ מתקן ייעודי טרם   5.4.6
ר. במידה ויתגלו מטרדי עפר מחוץ לשטח היציאה לרחוב, לצורך צמצום מטרדי העפ

העבודות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להימנע מהוצאת עפר מחוץ לשטח 
 העבודות.

יש לבצע טאטוא של דרכי הגישה בנקודות הסמוכות לכניסה לשטח העבודות, לצורך   5.4.7
 מניעת הרחפת אבק בדרכים. 

, דוח הטיפול יוגש למח' לאיכות תלונות על מטרדי אבק יטופלו מידית ע"י הקבלן  5.4.8
 הסביבה בעירייה.

 עירום עפר אשר יאוחסן בשטח לפרק זמן העולה על שבוע, יכוסה ביריעה אטומה.  5.4.9
הקבלן יתקין גדרות עבודה אטומות למניעת מטרדי אבק בגבול א.ת הר חוצבים,  5.4.10

 ע"פ הסימון המופיע בתשריטים הסביבתיים בתשריט הבקשה להיתר.
ע להדריך ולוודא כי כל העובדים, הספקים וקבלני המשנה הנכנסים על מנהל הביצו 5.4.11

 לאתרי העבודות להכיר את האמצעים למניעת אבק ויפעלו על פיהם. 
היועץ הסביבתי או מפקח מטעם הקבלן יוודא יישום האמצעים למניעת אבק   5.4.12

ת וטיפול בתלונות, הסיור ייערך לפחות פעם בשבוע. דוח הסיור ודוח הטיפול בתלונו
 יועברו לידיעת המח' לאיכות הסביבה בעירייה.

 

 טיפול בעודפי עפר ובפסולת בניה 

תנאי לתחילת העבודה הינו הצגת ההסכם עם מפעיל האתר המורשה לקליטת עודפי  5.5.1
 עפר ופסולת בניה למהנדס העיר ולמח' לאיכות הסביבה בעירייה.

הנכנסים לאתרי על מנהל הביצוע לוודא כי העובדים, הספקים וקבלני המשנה  5.5.2
 העבודות יכירו את האמצעים לטיפול בפסולת בניין/עודפי עפר ויפעלו על פיהם. 

 ת.בתחומי התכני אסורה שריפת פסולת מסוג כלשהו 5.5.3
 .אסורה הטמנה בקרקע של פסולת או עודפים מכל סוג 5.5.4
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אחסון של עודפי עפר ופסולת בניה באתר יהיה בכפוף לאישור המחלקה לאיכה"ס  5.5.5
ם תחילת העבודות תוגש לאישור מהמחלקה לאיכות הסביבה תכנית בעירייה. טר

 הטיפול לסילוק מידי של עודפי העפר ופסולת הבניה.

 

 אתרי התארגנות

אתרי ההתארגנות המסומנים בתשריט הבקשה להיתר ישמשו למשרדים בלבד.  5.6.1
במידה והקבלן ירצה להוסיף שימושים נוספים, כגון עירום עפר, אחסון ציוד, 

, שטיפת בטון וכדומה, עליו להגיש תכנית מפורטת של האתר, השימושים מגרסה
המבוקשים והאמצעים למניעת מטרדים סביבתיים לאישור המחלקה לאיכה"ס 

 בעירייה. 
הקמת אתרי התארגנות במקום אחר מזה הכלול בתשריט ההיתר, תלווה ע"י יועץ  5.6.2

 בעירייה. אקוסטי ויועץ סביבתי. המיקום יוגש לאישור המח' לאיכה"ס
מ"מ(, בגבהים  1אתרי ההתארגנות יוקפו בגדר אקוסטית אטומה )אסכורית בעובי  5.6.3

 לעיל או בגובה רב יותר לפי הנחיות היועץ האקוסטי.  5.2.7המפורטים בסעיף 
 לא יותרו הקמת מחנות קבלן/ שטחי התארגנות באזורים שיוגדרו כשטחים לשימור 5.6.4

 .יםמופר םשאינ יםטבעי יםבשטחו

 

 לתפעול אתרים הוראות

 אמצעים למניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן 5.7.1
 מנפח המכל עצמו. 110%מכלי דלק יותקנו בתוך מאצרות שנפחן  .5.7.1.1
. הנוזלים אסורה -במאצרות ניקוז לסביבה של הנוזלים אשר הצטברו ה .5.7.1.2

ישאבו ויפונו למיכל המרכזי לאיסוף שמנים  במאצרותשהצטברו 
 משומשים.

ויאוחסן בתוך מכלי מרכזי לאיסוף שמנים משומשים  שמן משומש ייאסף .5.7.1.3
 למחזורתקנית וכאשר יתמלא המכל יועבר לאתר  במאצרהאשר יותקן 

 שמנים.
תקנית או על משטח בטון  במאצרהמסנני שמן משומשים יאספו ואוחסנו  .5.7.1.4

המנוקז למפריד שמנים. המסננים יועברו לאתר מאושר לטיפול במסנני 
 שמן. 

 .תקנית במאצרהטור יותקן מיכל הדלק של הגנר .5.7.1.5
וצע בקרה זהירה וצמודה של דליפות שמנים ודלקים מציוד מכאני ומכלי תב .5.7.1.6

 .דלק ושמנים. אסורה כל דליפה
תבוצע בקרה לאביזרי תדלוק ע"י מפעיל האביזרים למניעת גלישת נזילות  .5.7.1.7

  או עודפים על הקרקע.
קזו למיכל משטחי תדלוק וטיפולים לציוד העבודה יצופו חומר אטום וינו .5.7.1.8

 אטום. התשטיפים שיאספו יפונו למפעל לטיפול בתשטיפים.
 

 אחסון מצברים משומשים 5.7.2
תוקם פינת אחסנה למצברים משומשים עד לסילוקים מהשטח. המצברים  .5.7.2.1

עשויה פוליאתילן ויוחזרו לספק המצברים. חל איסור  במעצרהיאוחסנו 
 מוחלט על השלכת מצברים משומשים בשטח.

 

 מניעת יתושים 5.7.3
 ל איסור על היווצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחומי התכנית.ח .5.7.3.1
במידה שהתגלתה דגירת יתושים באתר העבודה, יש להתקשר מידית עם  .5.7.3.2

 מדביר מוסמך ולטפל בחיסול המפגע.
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 שירותים 5.7.4
שירותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית. לחילופין יוקמו באתר  .5.7.4.1

 שירותים כימיים.
 .לביובית אשר תשאב את הביוב מהמכל למט"ש מאושרעל הקבלן לדאוג  .5.7.4.2
הביוב  פינויעל הקבלן לשמור כל משך הפרויקט את הקבלות המאושרות כי  .5.7.4.3

 .בוצע לאתר מט"ש מאושר

 

 תנאים נוספים 5.7.5
אין להקים מבנים או חלקי מבנים מאסבסט. הקמת מבנים, חלקי מבנים  .5.7.5.1

  .ומתקנים באתרי ההתארגנות תבוצע בהתאם לכל דין
מבנים קבועים באתרי ההתארגנות. כל המבנים  \ קבע רה הקמת מבניאסו .5.7.5.2

 והתשתיות המוקמים באתרי ההתארגנות הם ארעיים. 
 מיקום המבנים יהיה תואם את אשר מופיע בתכניות אתרי ההתארגנות. .5.7.5.3
של אתר ההתארגנות תיכלל בתכניות האתר שיוגשו לאישור  תכנית התאורה .5.7.5.4

ה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים התאורהמחלקה לאיכה"ס בעירייה. 
 בלבד מטעמי בטיחות. 

אך ורק בשטחי עבודות ובאתרי אחסון ולא בשטחי חומרי בניין יאוחסנו  .5.7.5.5
באופן מסודר ההתארגנות המיועדים לשימוש משרדי האתר בלבד ו

. יש למנוע מטרדי אבק וריחות משטחי האחסון. אין מרביתובבטיחות 
ים שאינם קשורים לעבודות נושא לאחסן במחנה הקבלן ציוד וחומר

 התכנית.
חניון כלי צמ"ה יהיה בתחום שטחי העבודות. לא תותר  -חניית כלי צמ"ה  .5.7.5.6

 חניה של כלי צמ"ה בתחום שטחי ההתארגנות.
מכלי אצירת הפסולת הביתית בשטחי ההתארגנות ובאזורי העבודה יותקנו  .5.7.5.7

יאפשר פתיחה  עם מכסה מונע נבירה ע"י סוגר פיסי או ע"י מכסה כבד שלא
 ע"י בעלי חיים.

 לא תותר כניסת בעלי חיים לשטחי העבודה וההתארגנות. .5.7.5.8
אסורה החזקת כלבים וחתולים  .על הקבלן למנוע הפצת מחלות מחיות בר .5.7.5.9

 במחנות הקבלן.
עצים, שיחים,  - מח מקומיואסורה הדלקת מדורות או חימום ע"י הבערת צ .5.7.5.10

 עשבייה.
 ח העבודות.אין לבצע אחסון של ערמות עפר בשט .5.7.5.11
אין להשליך פסולת מכל סוג שהוא בשטח העבודות אלה לרכזם בכלי  .5.7.5.12

יבוצע איסוף אשפה בסיום כל  האצירה המותקנים במכסה למניעת נבירה.
 יום עבודה.

טרם תחילת העבודות, על הקבלן לקבל אישור מהמחלקה לאיכות הסביבה  .5.7.5.13
 על מיקום נקודות שטיפת הבטון וריכוזו באתר.

 

 צמחים פולשיםיעת התבססות הנחיות למנ

 .צמחים הידועים כמינים פולשים או מתפרצים אין לנטוע 5.8.1
צמחים פולשים  משטח שבו גדלים או להשתמש שימוש חוזר בקרקעא יהבאין ל 5.8.2

מהימצאות זרעים שעשויים לנבוט  לצרכי חיפוי בשל החשש( מ' 10מרחק של לפחות )
 .ולהתבסס באתרים חדשים

שנית, בתחום העבודות או בשטח הצמוד עליו, היא תסולק ככל שתימצא צמחייה פול 5.8.3
לצורך כך, הקבלן יעסיק אגרונום או איש מקצוע אחר מטעמו, בעל על ידי הקבלן. 

יש להתאים את שיטת ניסיון בליווי פרויקטי תשתית וטיפול במינים פולשים. 
יים הטיפול וההדברה למינים הספציפיים שאותרו בשטח, כמפורט במסמכים רלוונט
 -)מסמך המדיניות של רט"ג "טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית 

, "הצמחים הפולשים בישראל",  2012בדגש על תשתיות אורכיות", וולצ'אק ואנגרט 
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, בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת הסביבה, או כל פרסום עדכני 2010 -דופור דרור 
 יותר(.

לאתר מורשה לפי הנחיית המחלקה לקיימות צמחייה פולשנית וקרקע נגועה יסולקו  5.8.4
 ו/או המשרד להגנת הסביבה.

במהלך העבודות יבוצע ניטור על ידי האקולוג המלווה מטעם המזמין אחת לרבעון.  5.8.5
הניטור יכלול את תחום העבודות וכן את השוליים של אזורי שימור, לאורך הגדר 

 התוחמת את תחום העבודות. 
כל תקופת העבודות והשיקום הנופי, עד לתום  צמחייה פולשנית תטופל במהלך 5.8.6

 תקופת הבדק.
 

 7ראה גם נספח  -קרקע מזוהמת 

הקבלן ישלים את דיגום הקרקע והליך הטיפול בקרקע ככל שיידרש בנקודות  5.9.1
ובאזורים שסוכמו עם המשרד להגנ"ס ע"פ ההנחיות בדוח "סקר היסטורי קו כחול 

חות שבועיים מראש את מועד ביצוע הר חוצבים". יש לתאם עם המשרד להגנ"ס לפ
 העבודות וסקר הקרקע.

תנאי לתחילת עבודה בשטח החשוד בזיהום קרקע, המסומן בתשריטים הסביבתיים  5.9.2
שבתשריט הבקשה להיתר, הינו השלמת חקירת הקרקע, טיפול בה במידת הצורך 

מהגורם האחראי במשרד להגנת  NFA ע"פ הנחיות המשרד להגנ"ס וקבלת אישור
ה שאין זיהום בשטח. ניתן יהיה לעבוד בתחום הפוליגון בטרם השלמת החקר הסביב

 בתיאום ובאישור הגורם האחראי במשרד להגנת הסביבה לנושא.
כל חפירה או פעולת טיפול לקרקע מזוהמת בתחום הפרויקט תיעשה לפי הנחיות   5.9.3

ם ובתיאום המשרד להגנ"ס לנושא, לרבות הוצאת אישורי מנהל לפי הצורך ותיאו
 אופן הטיפול עד לקבלת אישור סיום טיפול מהמשרד להגנ"ס.

במידה ומתגלה קרקע מזוהמת במהלך העבודות שאינה כלולה בתחום העבודות  5.9.4
באופן מיידי את העבודה בשטח ויפנה לקבלת הנחיות המשרד  המקורי, הקבלן יפסיק

 להגנ"ס מהמח' לאיכה"ס בעירייה.
  

 הנחיות לניקוז 

ת, על הקבלן להגיש תכנית ניקוז זמנית לאתר, כך שלא טרם תחילת העבודו 5.10.1
תתאפשר זרימה של מי נגר מזוהמים מאתר העבודות לסביבה, ולאשר אותה למול 

המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. אין לאפשר זרימת נגר מזוהם אל עבר 
 אתרי הטבע העירוניים.

 נת להשקות את הצומחיש לשאוף לחיסכון מרבי במים ולהשתמש במי נגר על מ 5.10.2
 .שיישתל בשטחים הציבוריים

בכל שלב בביצוע יינקטו הפעולות הנחוצות למניעת הצפות, שיטפונות והיקוות מים  5.10.3
העלולים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות בתוכנית זו. יובטח ניקוז שטחים 

 גובלים ושימושים קיימים בתקופת העבודות.
תעלות היקפיות ובור קליטה סביב אתר  טרם תחילת העבודות, על הקבלן לבנות 5.10.4

 סביבה.ההעבודה, לצורך מניעת זיהום 

 

 באזורי הטבע העירוניים אמצעים להגנה על ערכי טבע

 במשך העבודות הגדרת אזורים לשימור והגנה עליהם 5.11.1
 שטחי הטבע שמחוץ לתחום הדיקור יוגדרו כאזורים לשימור.  .1

ומחוזקת ר בגדר אטומה תנאי לתחילת עבודות יהיה גידור השטח לשימו .2
וצמודה לקרקע )גדר ניו ג'רסי ומעליה גדר איסכורית ע"פ הפרט המופיע 

להגנה מפני דרדור של סלעים, בתשריטים הסביבתיים בתשריט הבקשה להיתר( 
 עפר ופסולת.
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בשטחים לשימור ייאסרו כניסה של כלי רכב וביצוע עבודות מסוג כלשהו. לא  .3
 אל מחוץ לתחום המגודר. תותר יציאה של כלים הנדסיים

 לא תותר פריצה של דרכי גישה חדשות בשטח הטבעי.  .4

יש להימנע מכניסה לשטחים לא מופרים ומפגיעה בעצים בוגרים. יש להגן על  .5
 העצים הסמוכים לתוואי העבודות.

לרבות המדרונות הסמוכים  כל השטח לניקיון בתום העבודות על הקבלן לדאוג .6
 .לאתרי העבודה

 

 מניעה של זיהום אורוורה תאתכנון  5.11.2
או לעיל  5.7.5כמפורט בסעיף תאורה תהיה סביב אתר ההתארגנות בלבד  .1

במהלך העבודות יקפיד  .בלבד במידת הצורךלצורך ביטחון בשטחי העבודות 
הקבלן במיקום התאורה הזמנית כך שלא יגרם זיהום אור לשטחים פתוחים 

זורים הנדרשים בלבד רגישים ולבתי תושבים. התאורה תהיה ממוקדת לא
 מטעמי בטיחות. 

תכנון תאורה לא יגביר את זיהום האור הקיים כיום בחורשה ובאתר הטבע עמק  .2
 הארזים, ובמידת האפשר אף יפחית אותו.

התאורה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים בלבד ולא תאיר את אזורי השימור.  .3
האור ממרחב  . צמצום עד מינימום אפשרי של זליגתFull Cutoff -תאורת 

התכנית לעבר השטחים הפתוחים בהיקף על ידי תכנון קפדני, שימוש בתאורה 
מתוקננת למניעת זליגת אור, שימוש בספקטרומים המומלצים, שימוש באמצעי 

 מיסוך. 

 

 בעלי חיים 5.11.3
התכנון והביצוע יהיו לפי הנחיות מהנדס העיר למניעת יצירה של בתי גידול 

  פוטנציאלים לשפני סלע.

 

 מלצות לתכנון נופי בקו המגע עם חורשת האורנים ממזרח למרכז הספורטה 5.11.4
 ייעשה מאמץ לצמצום של החדירה לתחום החורשה, ולשימור כל העצים. .1

תכלול הנגשה של חורשת האורנים ממזרח למרכז  תכנית השיקום הנופי .2
 הספורט. תכנון ההנגשה של החורשה יתואם עם מחלקת הקיימות.

  

 פי ופיצוי אקולוגי במצוק גולדההמלצות לתכנון נו 5.11.5
הגיא  -הממשק של הפרויקט עם שטחים טבעיים ונטועים באתר הטבע רוממה  .1

הסגור )מצוק גולדה( מחייב השתתפות אקולוג בתכנון המפורט, ובתכנון הפיצוי 
של ליווי . יידרש שילוב של מקומות קינון לסיסים בקיר המצוק -האקולוגי 
 ביצוע קיר המצוק.אקולוג ב

בראש המצוק קיימת רצועה צרה של חורשה ושטח טבעי. מומלץ לצמצם  .2
למינימום את הפגיעה בחורשה ובשטח הטבעי שבראש המצוק. מומלץ להנגיש 

את השטח הנותר לתושבי השכונה על ידי סילוק פסולת ומפגעים ויצירת 
 שביל/טיילת לאורך ראש המצוק.
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יסים. מומלץ ליצור, כפיצוי אזורים מדופנים במצוק יאפשרו מקומות קינון לס .3
 אקולוגי על צמצום החורשה שבראש המצוק, חורי קינון מתאימים לסיסים.

 

 אלמ"ג

ספסלים או מתקנים לשהייה של בני אדם על הרצועה שמתחתה  התקנתלא תותר  5.12.1
 עובר מובל החשמל התת קרקעי.

ספסלים או מתקנים לשהייה של בני אדם מעל שטח חדר  התקנתלא תותר  5.12.2
מ' ממנו. במידת הצורך יוצב גידור ושילוט שמורה על  7אה ובטווח של ההשנ

 איסור שהייה. 
 

 קבלןכלליות ושינוי  הנחיות

בלא לגרוע מהאמור לעיל יעמוד הקבלן בכל החוקים, התקנות וההנחיות של  5.13.1
וימלא אחר ההנחיות וההוראות של המח' לאיכות הסביבה  המוסמכים הגופים

 .בעירייה
ים המפורטים לעיל יותרו בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב למח' שינויים בתנא 5.13.2

 לאיכות הסביבה בעירייה וקבלת אישור המחלקה לשינוי המבוקש.
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 נספח 6 - עירוב 
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 טיפול בקרקע מזוהמת - 7נספח 

 

 

 כללי:

נועדה לקבוע רצעת מסילה לקו הכחול של הרכבת הקלה לרבות מיקום תחנות  101 - 0178129תכנית מס' 

 עיליות ותת קרקעיות ומתקנים הנדסיים להפעלתה. 

זהו קו נוסף שהנו חלק ממערך התחבורה העירוני של העיר ירושלים ושל מערך הרכבת הקלה אשר אושר 

ממוקמת בצפון העיר עם מרכזה ומשם לגילה המתוכנן  לחבר את שכונת רמות ה 1/29במסגרת תמ"מ 

 ק"מ. 21 -ולמלחה, סך אורך הקו כ

 פז ובסמוך אליה הוצעו  נקודות קידוח ודיגום.לאורך מקטע זה מצויה תחנת דלק של חברת 

 

קידוחי קרקע בעומקים שונים באמצעות מכונת קידוח  11לפי התכנית המאושרת בשלב זה, יש לבצע 

ם לממצאי הקידוחים, ייתכן שמספר הקידוחים ישתנה וכפועל יוצא גם כמות ו/או קידוח ידני. בהתא

 האנליזות וימי העבודה המוערכים.

בהתאם במידת הצורך, ובהתאם לממצאי חקר הקרקע יבוצע המשך חקר לטיפול ו/או פינוי הקרקע 

 .9להגדרות המפורטות בכתב הכמויות במבנה 

פי הביצוע והנחיות נוספות לביצוע הדיגום הבדיקות בכתב הכמויות מגדיר את תכולת סעי 9מבנה 

 והפינוי.
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 בקרת איכות עצמית של הקבלן - 8ספח נ

 

 

 בקרת איכות )ב"א( והבטחת איכות )ה"א(

במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל כללי אם לא נאמר אחרת, במפורש,  -בקרת איכות )ב"א(    .1

ו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת איכות עצמית בפרויקט, מטעמו, במימונו  ועל חשבונ

מערכת בקרת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר . )להלן בקרת איכות(

תבצע את ניהול האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, 

היצרנים מטעמו, הקשורים תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים ו

ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן . לפרויקט

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

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

הפעלת מערכת בקרת . תבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכםהמוכ

כול  ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיס. האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם

המיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים  הטכני במפרטבתוכניות, המפורטות  האיכות דרישות

 הקבלן יבצע ור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה,הקש כל את. אליו וביתר מסמכי ההסכם

 ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות של הפרויקט ובאופן שמועדי הזמנים לוח במסגרת

 הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא הבדיקות, התיעוד

 .הפרויקט של

 

. הבטחת וותופעל על יד המזמיןות הינה באחריות  הבטחת האיככללי  -הבטחת איכות )ה"א(   .2

 ארגוניתין או באמצעות מערכת מהאיכות תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המז

תפקיד . מקצועית נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט

קרת האיכות,  על מנת לוודא הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך ב

עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את . את תקינות תפקודה

 .הבטחת האיכות בפרויקט

 

מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות    .3

 הביצוע כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה הנכללים בהסכם:

 תחום עבודות עפר וסלילה 3.1

 תחום עבודות  גישור, מבנים ובטון 3.2

 תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת 3.3

 תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב 3.4

 סביבתי  ושיקום נוף עיצוב  גינון עבודות תחום 3.5

 כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעיל. 3.6

 ידי הקבלן.-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו פההוס לדרוש שמורה הזכות  למזמין
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 הגורמים המבצעים   .4

תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית, שאינה בקרת האיכות בפרויקט תנוהל,  

המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה ו/או גישור  קשורה ארגונית לקבלן,

בעלת ניסיון מצטבר  החברה תהיהיקט. ומבנים, עמה יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה בפרו

קף כספי ישנים, לכול הפחות,  בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי אופי  וה 4מוכח  של 

ההתקשרות עם חברת בקרת האיכות תעשה בכפוף  דומה לעבודות הכלולות בפרויקט.

תכוון לאישור מוקדם של מוריה. על הקבלן ליידע את מוריה בדבר זהות החברה עמה הוא מ

להתקשר ולהמציא למוריה כל מידע שיידרש. מוריה תהא רשאית שלא לאשר את 

 ההתקשרות עם החברה, לפי שקול דעתה, ו/או להתנות אישור בתנאים שייקבעו על ידה.

מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק בביצוע  

 של הפרויקט.

 ל ידיע סגרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י "מעבדה מוסמכת"בדיקות המעבדה במ 

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה במשרד 

המעבדה תבחר ע"י המזמין ותהיה מוכתבת לקבלן. עלות הבדיקות תקוזז  המסחר והתעשייה.

 קרת האיכות של הקבלן באופן מלא.בהתאם למפורט בחוזה. ניהול המעבדה יבוצע ע"י צוות ב

 

 צוות בקרת האיכות ומבנה אירגוני 

 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות 

 צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים: 

בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת האיכות.  - מנהל בקרת איכות )מב"א( •

, בעל ותק וניסיון מקצועי מוכח םרשומוסמך ות האיכות יהיה מהנדס אזרחי מנהל בקר

 3שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של  7של 

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.

בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש תחומי  - ממונה בקרת איכות תחומי )מבא"ת( •

עמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בקרת האיכות התחומי שונים יההעבודה 

יהיה מהנדס רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל וותק וניסיון מקצועי מוכח 

שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם, עליהן הוא ממונה, ובעל וותק וניסיון  5של 

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.   2מקצועי מוכח של 

מי הבקרה השונים, ובכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתח -קרי איכות ב •

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

מערכת בקרת האיכות. בקרי האיכות יהיו מהנדסים או הנדסאים, בעלי וותק וניסיון 

נשוא ההסכם,  בהם הם עוסקים,  שנים לפחות בתחום העבודות 3מקצועי מוכח של 

 ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.  

אשר יעבוד בכפוף ,ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות -מודד ראשי •

המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד זה יהיה מודד  למנהל בקרת האיכות.

שנים לכל  5יון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא הפרויקט של מוסמך בעל ניס

 הפחות. 
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בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה, שכמותם  -מודדים •

תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. צוותי המדידה 

חות בעבודות דומות לנשוא שנים לכול הפ 2ון מקצועי של ייכללו מודדים בעלי ניס

 ההסכם.

המבנה האירגוני  גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט, 

פרויקט ויוגש  והכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת 

ת האיכות בקר בצוות הנדסיים/המקצועיים האנוש משאבי של הכולל לאישור המזמין. ההיקף

 והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט.

 .כפי שיאשר מנהל הפרויקטמספרם המזערי  של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה  

בנוסף לאמור לעיל, במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל הפרויקט  

הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה והמטלות הנדרשות יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת 

 מבקרת האיכות בכל שלב ושלב.

כל עובד בצוות בקרת האיכות )לרבות שינויים במהלך הפרויקט( טעון אישור מנהל הבטחת  

האיכות ומנהל הפרויקט. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות 

קול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כזו, ירחיק הקבלן את הסף כמתואר לעיל, לפי שי

 המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.

 של ביותר הבכירה להנהלה ישירות פהכפו היהת האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת 

 .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף הקבלן במקביל

הקבלן והן  של ביותר כירההב להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מנהל 

 למנהל האיכות הראשי של הקבלן.

 

 מטלות מערכת בקרת האיכות   .5

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

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

 והחומרים המסופקים לאתר.

 ה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. הבקר 

 הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק.  

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות הנדרשות על  

ית תהיה בהתאם פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזער

 לנדרש במסמכי ההסכם. 

 מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות: 

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

עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד בדרישות מסמכי 

ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, היצרנים 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 תהליכים  •

 המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני שילובם בעבודות.
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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.

ל כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הפיקוח שמירת רישום מסודר ש •

 והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

 

 מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:

 הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה •

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. •

 א עבודה ע"פ תכניות עדכניותבדיקת תכניות ווידו •

אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים ומוצרים לפרויקט  •

 ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.

 אישור קבלני משנה. •

 עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי •

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם •

עדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות והבטחת בדיקת זמינות שטחי העבודה המיו •

 הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.

 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.

 העבודה והמוצר המוגמרבדיקות קבלה של שלבי  •

 בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן. •

 ניהול ישיבות איכות שבועיות. •

 ניהול יומן בקרת איכות יומי. •

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

 .דיווח למזמין העבודה •

 

 תכנית בקרת האיכות   .6

פרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל הבטחת החברה שתבצע את בקרת האיכות ב 

האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד מתן צו התחלת 

 העבודה. 

תכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט תוך  

ח שתהליכי העבודה והתוצר הסופי פירוט הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטי

יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום 

 נושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: 



50 

 

______________________________________________________________________________________ 
 מוקדמות – 1מסמך ג'

 

גורמי הביצוע של הקבלן לרבות  תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל •

כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, הבטחת האיכות וניהול 

 .הפרויקט

והכשרתם, תחומי  עובדים, מיומנותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט •

 אחריותם וסמכויותיהם.

 של והסמכה הכשרה פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל שיופעלו המעבדה/ות נתוני פרוט •

 .האחרים והבודקים מעבדה מנהל

 פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט. •

 האיכות אנשי וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל קבלני המשנה, יצרנים רשימות •

והכשרתם )פרק זה יושלם במהלך הפרויקט, כאשר לא יתחיל  ואישורי  עיסוקם שלהם

 .לפני שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות( נה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקטקבלן מש

פרוט תכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות המבוצעות  •

 במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

רויקט. תכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים הכלולים בפ •

לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי 

הביצוע השונים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג, 

 טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י הצורך.

התוכניות,  פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות •

 המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת הישנות מקרים דומים.

פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות לרבות תהליכי  •

העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה והמדידות על מנת לאפשר 

 .וכן תתואר תוכנות   המחשב בהן יעשה שימושהצגת רמות האיכות שהושגו. כמ

 נוהל לביצוע מדידות בקרה. •

נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות פירוט  •

 הדו"חות התקופתיים ותכולתם.

 .דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט •

 

 דוחות בקרת איכות   .7

יחד עם מסמכי החשבונות החלקיים והחשבון הסופי הקבלן נדרש  הדוחות הנדרשים להגשה 

 לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי.

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

 כולן נסגרו.מודגש בזה  כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות  

 להלן הדוחות הנדרשים: 

טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון. )כל  •

אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, לרבות הסגורות 

 והפתוחות(.

 טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, עדכנית למועד החשבון. •
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ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות השונות,  טבלת ריכוז •

 .בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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 שליטה, בקרה ולוחות זמנים - 10נספח 

 

 הגדרות .1

לוח זמנים הנערך ע"י הקבלן ובו ניתוח מפורט של ביצוע  לוח זמנים מפורט לביצוע: .א

צוע ע"י הקבלן. בלוח הזמנים המפורט של הקבלן הפרויקט, לרבות כל העבודות לבי

ישולבו גם פעילויות שאינן מבוצעות ע"י הקבלן )מבוצעות ע"י החברה או ע"י צד ג'(, 

לרבות המועדים החזויים ומשכי ביצוע משוערים להשלמת הפעילויות הנ"ל. לוח 

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

 המפורט לביצוע יהיה ערוך בשיטת הנתיב הקריטי. 

אבני הדרך החוזיות הן אבני דרך המוגדרות בחוזה לביצוע הפרויקט. אבני דרך חוזיות:  .ב

אבני הדרך החוזיות יצוינו בלוח הזמנים השלדי המצורף לחוזה. כל שינוי/ הארכה של 

ל קנסות במקרה של אבני הדרך החוזיות מחייבות אישור. החברה תהיה רשאית להפעי

  אי עמידת הקבלן באבני הדרך החוזיות בפרויקט.

אבני הדרך למעקב מחלקות את תהליכי הביצוע של הפרויקט  אבני דרך למעקב: .ג

למרכיבים מדידים. זאת על מנת לבקר את התקדמות הפרויקט באופן עקבי. ככלל 

הדרך למעקב  חודשים. אבני 3-4הפרש הזמן המרבי בין אבני הדרך למעקב הוא עד 

 יצוינו גם הם במסמכי החוזה.   

ימי עבודה למעט ימי חג וימי חופש רשמיים במדינת  6לתזמון יכלול  לוח שנה לתזמון: .ד

 .00בפרק  3ישראל. שעות העבודה בלוח השנה הן בהתאם למוגדר בסעיף 

 חודשים קלנדריים 6משך הביצוע החוזי של הפרויקט כולל מרווח ביטחון של המזמין:  .ה

 של מרווח ביטחון. מרווח הביטחון נועד לספוג עיכובים של המזמין והוא שייך למזמין.

 

 תנאים לאיוש יחידת השליטה והבקרה של הפרויקט .2

 יחידת השליטה והבקרה תאוייש  ע"י הקבלן. א.

יועץ לוחות הזמנים של הקבלן יהיה  מהנדס תעשייה וניהול/מהנדס אזרחי בעל ניסיון  ב.

 עשר( שנים בניהול לוחות זמנים בתחום התשתיות והבינוי.) 10של לפחות 

הקבלן יגיש לאישור הפיקוח את יועץ לוח הזמנים ואת פירוט ניסיונו המקצועי ותעודות  ג.

 השכלה יחד עם המסמכים המוגשים למכרז.

 הפיקוח יחליט באם לאשר/לא לאשר את היועץ שהגיש הקבלן. ד.

 וכח בכל ישיבות בקרת לוח הזמנים יועץ לוח הזמנים יידרש להיות נ ה.

 לא תינתן כל תוספת מחיר בגין סעיף ה ו.

באם לא יגיש הקבלן יועץ אשר עומד בדרישות, יפעל המפקח למילוי הדרישות ע"י יועץ  ז.

 מטעמו ויחייב את הקבלן בעלויות הכרוכות בכך.

 

 הנחיות ונהלים להכנת לוח זמנים  המפורט  .3

 נת לוח זמניםאיסוף כל נתונים לצורך הכ .3.1

 לוח הזמנים יתבסס לפחות על מקורות המידע הבאים וייתן להם ביטוי:  



53 

 

______________________________________________________________________________________ 
 מוקדמות – 1מסמך ג'

 

 אבני דרך חוזיות ואבני דרך למעקב. .א

 נתונים שמבוססים על התכנון. .ב

 נתונים המבוססים על כתבי הכמויות. .ג

 נתונים המבוססים על המפרט. .ד

 נתונים המבוססים על החוזה והמוקדמות. .ה

 ביצוע.נתונים המבוססים על שלבי  .ו

 נתונים המבוססים על מטרדים. .ז

 נתונים נוספים רלוונטיים. .ח

 מועדים להכנה וקליטה של לוח הזמנים המפורט כבסיסי.  .3.2

מנת להבטיח כי לא יגרמו פיגורים בפרויקט, הקבלן יגיש לוח זמנים מפורט -על .א

 שבועות מצ.ה.ע. 2-החודשים הראשונים של הפרויקט לא יאוחר מ 4-ל

לא יגרמו פיגורים בפרויקט, הקבלן יגיש לוח זמנים מפורט מנת להבטיח כי -על .ב

 חודש קלנדרי מצ.ה.ע. 1-לכלל הפרויקט לא יאוחר מ

על הקבלן להשלים את תהליך הקליטה של לוח הזמנים המפורט המלא  .ג

כבסיסי לאחר אישור מנהל הפרויקט לא יאוחר מחודשיים לאחר צ.ה.ע. לא 

 ליום.₪  1000של  השלים הקבלן את התהליך יוטל עליו קנס

בתום תהליך האישור של לוח הזמנים הוא יקלט כלוח זמנים בסיסי וישמר על  .ד

CD  בפורמטMPP   וכהדפסה על גבי נייר בפורמטA3 

 מבנה תכולת העבודה בלוח הזמנים המפורט  .3.3

 הכנת לוח זמנים בשיטת הנתיב הקריטי   3.3.1

בגרסה  MS Projectלוח הזמנים יבנה בשיטת הנתיב הקריטי בתוכנת  .א

 CDומעלה. הקבלן יעביר כל לוח זמנים במדיה מגנטית ע"ג  2013

 .MPPבפורמט 

ידו של הדוחות -תדפיסים חתומים על A4-ו  A0הקבלן יגיש בנייר .ב

 הבאים מלוח הזמנים:

 דו"ח מלא המציג את כלל הפעילויות והקשרים ביניהם.   •

 דו"ח המציג ערסלים ראשיים ומשניים בלבד.   •

 ימים 20ב קריטי בלבד במרווח כולל דו"ח המציג נתי •

ויאפשר ניתוח  CPMניתוח לוח הזמנים יתבצע בשיטת הנתיב הקריטי  .ג

. כל הפעילויות יקושרו באמצעות קשרים PERTו/או  GANTT-ב

 לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות ההנדסיות בפרויקט.

 .FS, SS, FFכל הפעילויות תהיינה מקושרות בקשרים לוגיים:  .ד

ל פעילות בלוח הזמנים תהיה לפחות פעילות מקדימה ופעילות לכ .ה

 עוקבת אחת.

 כל הפעילויות בלוח הזמנים יתוזמנו מוקדם ככל האפשר. .ו
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אף פעילות בלוח הזמנים לא תהיה מאולצת אלא אם יש לכך סיבה  .ז

 הנדסית ראויה

 יום. 20הנתיב הקריטי יחושב לפי מרווח כולל של  .ח

 נים בעברית ובאנגלית.כל שם פעילות יופיע בלוח הזמ .ט

לכל פעילות יוצג קוד ייחודי, משך, תאריך התחלה ותאריך סיום  .י

 ומרווח כולל של הפעילות.

  משך הפעילויות בלוח הזמנים יבוטא בימי עבודה .יא

 תכולת לוח הזמנים המפורט 3.3.2

לוח הזמנים יכיל בתוכו את כלל הפעילויות להקמה של הפרויקט וכן  .א

ן, לוח זמנים יציג פינוי מטרדים, עבודות אופציות במידה ויהיו. כמו כ

 של חברות תשתיות אחרות, קבלת היתרים.

ימי עבודה אלא  20המשך המירבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה  .ב

 אם המפקח הורה אחרת.

סוג וכמות  -לוח הזמנים יציג עבור כל פעילות את משאבי הפעילות  .ג

 המשאב הנדרש לביצוע הפעילות.

 ג עבור כל פעילות את הנתונים הבאים:לוח הזמנים יצי .ד

כמות לביצוע בפעילות עפ"י יחידת המידה האופיינית לה  •

 ובתאום עם כתב הכמויות.

 יחידת המדידה של הכמות. •

 קצב ביצוע )כמות נמדדת ליום עבודה(. •

 משאב מוקצה )ברמת פירוט מתאימה לבקרה(. •

 מס' חתך. •

 הקטע/האזור בו מבוצעת הפעילות. •

 כל פעילות ביצוע.העמסה כספית ל •

העתקת מערכות,  -שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  •

 ביצוע מערכות ועבודות עפר ופיתוח.

מצ"ב טבלה לדוגמא המציגה את הפעילויות והנתונים של כל  •

 פעילות:

 

 

 

 

 

 

שלב 

ביצוע

קטע/

איזור

מס' 

חתך

משאב 

מוקצה

העמסה

 כספית
כמות

קצב 

ביצוע

יחידת 

מדידה

מרווח

 כולל
התחלהסיום

אחוז 

ביצוע

משך 

נותר

משך 

מקורי

שם 

פעילות 

באנגלית

שם 

פעילות 

בעברית

קוד 

ייחודי

1

2
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 אבני דרך  המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע 3.3.3

נה מחולקות לשני חלקים בשני לוח הזמנים יכלול אבני דרך אשר תהיי .א

 הערסלים הראשונים בלוחות הזמנים:

 יוצגו בערסל הראשון בגאנט. -"אבני דרך חוזיות לביצוע"  .ב

אבני דרך אשר נקבעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י  -"אבני דרך למעקב"  .ג

הפיקוח והן יופיעו בערסל השני בגאנט. המרחק המקסימאלי המותר 

 חודשים 4ה על בין אבני הדרך למעקב לא  יעל

אבני דרך חוזיות לביצוע יוצגו בערסל נפרד בתחילת הלו"ז וישקפו את  .ד

 דרישות החוזה. 

אבני דרך למעקב אשר נקבעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י הפיקוח יופיעו  .ה

בערסלים הרלוונטיים. המרחק המקסימאלי המותר בין אבני הדרך 

 חודשים. 4למעקב לא  יעלה על 

תהיה מוצגת באותה רמה של כל הערסלים  אבן דרך סיום הפרויקט .ו

 הראשיים.

לוח הזמנים יכלול בתוכו אבני דרך לעבודות של קבלנים אחרים אשר  .ז

 עתידים לעבוד בפרויקט ו/או ממשק עם פרויקטים סמוכים. 

כל אבני הדרך תהיינה מקושרות לפעילויות המקדימות הרלוונטיות.  .ח

מערכת תתריע על כך כך, במידה וקיימת חריגה ממועד אבן הדרך, ה

ע"י מרווח כולל שלילי המבטא את כמות החריגה בימים. למען הסר 

 ספק, לוח זמנים בסיסי אינו כולל מרווחים שליליים.

 

 ערסלים

לוח הזמנים יהיה בנוי מערסלים כאשר כל ערסל ייצג את תכולת  .א

העבודה לכל שלב הביצוע לרבות התארגנות הסדרי תנועה זמניים 

 .רותוקבועים ומסי

לוח הזמנים יכלול ערסלים של קטעי ביצוע )מסלול, קטע כביש,  .ב

גשרים, מסירות וכד'(. כל ערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע 

 ביצוע.

בלוח הזמנים יוצגו ערסלים של שלבי הביצוע, כאשר ערסלים אלו יהיו  .ג

 תחת הערסלים של קטעי העבודה.

 פירוט הערסלים יאורגנו בצורה היררכית בשלוש רמות .ד

קודי מיון שונים בתיאום עם מנהל  -4בנוסף הפעילויות יקודדו ב .ה

 הפרויקט

יכלול את האלמנטים העיקריים של שרשרת  - "שרשרת אספקה" .ו

האספקה )עפ"י התוכניות וכתב הכמויות( בחלוקה לפרקים מהספר 

 הכחול בכל אחד מהערסלים המשניים הבאים:

 מו"מ עם קבלני משנה. •
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 דוגמאות./Shop Drawingהגשות של חומרים/ •

משך הזמן  -דוגמאות /Shop Drawingאישורים של חומרים/ •

 לאישורים הינו חודש עבור כל פעילות.

 Shopייצור, בדיקה ואספקה של חומרים/ •

Drawing/.דוגמאות 

 חומרים באתר. •

מחולק לערסלים משניים לפי  - "הסתת תשתיות וביצוע תשתיות" .ז

 קטעי עבודה לביצוע ושלבי ביצוע.

מחולק לערסלים משניים לפי  - "ביצוע מבנה כביש ותכסית עליונה" .ח

 קטעי ביצוע.

מכיל בתוכו פעילויות מסירות והרצות. משך  -"מסירות והרצות"  .ט

שבועות. שלב המסירות וההרצות יתחיל עם סיום  3-הזמן לא יפחת מ

המערכות ויסתיים בתום המסירות. פעילויות מסירות והרצות תהיינה 

 הקריטי הראשי ולא יהיו להן פעילויות מקבילות. על הנתיב

בערסל זה יוצג פירוט  -לוח הזמנים יכלול בתוכו ערסל ראשי לבדיקות  .י

 מלא לכל הבדיקות למערכות העיקריות בפרויקט.

 מרווח ביטחון 3.3.4

 6לוח הזמנים יציג מרווח הביטחון חוזי של הפרויקט בעל משך של  .א

 חודשים קלנדריים.

חון" תהיה הפעילות הקריטית האחרונה של פעילות "מרווח הבט .ב

הפרויקט ומקושרת לנתיב הקריטי הראשי של הפרויקט. פעילות 

לאבן הדרך לסיום  המקדימה"מרווח הבטחון" תהיה הפעילות 

לפעילות האחרונה של המסירות. פעילות  העוקבתהפרויקט והפעילות 

היה "מרווח הבטחון" תהיה מורכבת משורה אחת בלוח הזמנים ולא ת

 מקבילה לאף פעילות אחרת בלוח הזמנים.

למען הסר ספק, פעילויות מרווח הביטחון שאינן על הנתיב הקריטי  .ג

 הראשי אינן חלק ממרווח הביטחון הנדרש.

של הסרת לוח הזמנים יכלול "מרווח ביטחון" לכל אחת מהפעילויות  .ד

מסה"כ תקופת הביצוע  10%. משך כל "מרווח ביטחון" יהיה מטרדים

הסרת אותו מטרד ולא יהיה קצר משבועיים. למען הסר ספק, של 

 מרווח הביטחון יהיה בנוסף לפעילות הסרת המטרד.

לוח הזמנים יציג פעילויות מרווחי ביטחון על הנתיב הקריטי במידה  .ה

 והוגדר בחוזה.

למען הסר ספק, מרווח הביטחון שייך למזמין ואינו שייך לקבלן כך גם  .ו

 ניהול מרווח הביטחון.

למען הסר ספק, ייערך עדכון של משך מרווח הביטחון אך ורק בהוראה  .ז

 בכתב של המזמין.
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 משך הביצוע של מרווח ביטחון הינו משך ביצוע קלנדרי. .ח

 משאבים ותזרים  3.3.5

בהתבסס על העמסת המשאבים בלוח הזמנים תוגש בנוסף לגאנט  .א

 היסטוגרמת משאבים אשר תכלול תצוגה בגרף של הבאים:

 יר הזמן מתחילת הפרויקט ועד סופו.כמות כ"א על צ •

 כמות ציוד על ציר הזמן מתחילת הפרויקט ועד סופו. •

בנוסף ללוח הזמנים יוגש תזרים הוצאות של הפרויקט מתחילתו ועד  .ב

 .PDF-ו Excelסופו בחלוקה לחודשים בקובץ 

בנוסף ללוח הזמנים הקבלן יגיש גרף כמות במטר אורך של העתקת  .ג

ר הזמן מתחילת הפרויקט ועד סיומו לכל תשתיות לכל חודש על צי

תשתית בנפרד לדוג': מט"א קווי בזק להעתקה, מט"א קווי ביוב 

 להעתקה ונוספים.

 התצוגה וההגשה של לוח הזמנים המפורט 3.3.6

 לוח הזמנים יציג את המידע לכל פעילות בעמודות הבאות: 3.3.6.1

 חד חד ערכי. -קוד ייחודי  .א

 שם פעילות. .ב

 משך  .ג

אוחר(/תאריך סיום )מוקדם תאריך התחלה )מוקדם ומ .ד

 ומאוחר(.

 מרווח כולל. .ה

 המשאבים לפי מקצוע אותם צורכת הפעילות. .ו

 פעילויות מקדימות/עוקבות. .ז

 תאריכי יעד. .ח

כמות לביצוע בפעילות עפ"י יחידת המידה האופיינית לה  .ט

 ובתאום עם כתב הכמויות.

 יחידת המדידה של הכמויות. .י

 קצב ביצוע )כמות נמדדת ליום עבודה(. .יא

 ב מוקצה )ברמת פירוט מתאימה לבקרה(.משא .יב

 הקטע/האזור בו מבוצעת הפעילות. .יג

העתקת מערכות,  -שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות  .יד

 ביצוע מערכות ועבודות עפר ופיתוח.

לוח הזמנים יכלול בתוכו עמודה המתייגת כל פעילות לפי פרק אחד  3.3.6.2

 בלבד מהספר הכחול )מהפרט הבין משרדי(.
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 מנים מפורט כלוח זמנים בסיסיאישור לוח הז .3.4

בתום כל הסבבים, יתבצע תהליך קליטה של לוח הזמנים כלוח זמנים בסיסי  .א

 שיכלול את הבאים:

בכל נקודת זמן שידרוש הפיקוח יעביר הקבלן לפיקוח לפחות את  .א

 התוצרים הבאים:

 של הלו"ז שיידרש. MPPקובץ  •

 .PDFקובץ  •

 .A4-ו A0תוצרים חתומים של הלו"ז בנייר  •

 ו"חות נוספים שיידרשו.ד •

גבי תדפיס לוח הזמנים המפורט. יוגש ע"י הקבלן בשני -חתימה על .ב

 העתקים מלאים חתומים של הלו"ז.

 שמירת לוח הזמנים כבסיסי. .ג

לצורך תיעוד והגשתו  MPP בפורמט  CDגבי  -שמירת לוח הזמנים על .ד

 בשני העתקים לפיקוח.

 מוד בהן.הפיקוח רשאי להוסיף בדיקות ולהורות לקבלן לע .ב

במידה והקבלן לא יספק לוח זמנים ראוי העומד בדרישות, רשאי הפיקוח  .ג

 להכין לוח זמנים מחייב. עלויות הכנת לוח הזמנים ייערך על חשבון הקבלן.

 

 אופן הניהול השוטף של לוח הזמנים ועדכונו  .4

 מועדי עדכון לוח הזמנים  .4.1

של החודש מועד הקבלן יעדכן את לוח הזמנים פעם בחודש  בשבוע האחרון  .א

 של החודש. 30ל  25הדיווח )תאריך הדיווח( צריך להיות בין 

לחודש העוקב לחודש העדכון. לדוגמה  2הקבלן יגיש את הקובץ של העדכון עד  .ב

 לאוגוסט.  02עדכון הלוז של חודש יולי יועבר למנה"פ עד 

 אופן העדכון והגדרת המועדים בפועל  .4.2

 כיל לפחות את הנתונים כדלקמן:ח עדכון אשר י"בכל עדכון יופק דו  .א

בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי  לכל הפעילויות שהתחילו להתבצע .1

 יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות: 

 כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל  מועד התחלה בפועל •

מעודכן )לא בהכרח זה המתוכנן במקור אלא זה  משך ביצוע צפוי •

את המצב בפועל, הנתון מוזן  ע"י  שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג

 הקבלן(.

 של הפעילויות הנ"ל  מועד הסיום צפוי •

בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי  לכל הפעילויות שהיו בביצוע .2

 )במהלך שבועיים( יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות: 

 % ביצוע  או משך נותר לביצוע  ממועד הדיווח   •
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המתוכנן במקור אלא זה שלמיטב מועד סיום צפוי )לא בהכרח זה  •

 ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל, הנתון מוזן  ע"י הקבלן(

לכל הפעילויות שהיו בביצוע אך הן הופסקו מסיבות שונות )פעילויות בפיצול(  .ב

 כל  הנתונים הרלבנטיים לרבות: יוצגו 

 מועד צפוי לחידוש העבודה  .א

 משך נותר לביצוע   •

ח זה המתוכנן במקור אלא זה מועד סיום צפוי )לא בהכר •

שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל, נתון מוזן  ע"י 

 הקבלן(.

לכל הפעילויות שהסתיימו בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי יוצגו כל הנתונים  .ג

 הרלבנטיים לרבות: 

 התחלה בפועל  •

מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות )נתון מוזן  ע"י  •

 קבלן(ה

 

 שינויים בלוח הזמנים המפורט .5

 הנסיבות בהן ניתן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי  .5.1

 יש להתייחס לשינוי בלוח זמנים הבסיסי כמו לשינויים בכתב הכמויות החוזי. .א

מותר לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי כאשר הלו"ז הבסיסי אינו  מתאר  .ב

 כלי למעקב ובקרה. נכונה את לוח הזמנים של הפרויקט ואינו 

על השינויים בלוח הזמנים הבסיסי להיות מאושרים ע"י מנהל הפרויקט  .ג

 ומוסכמים על ידו. 

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כאשר יש שינויים בתוכניות לביצוע   .ד

של מרכיב/ים בפרויקט אשר בעטיו/ם לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה 

 את לוח הזמנים הצפוי. 

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי של טכנולוגיה או  .ה

  -שיטת ביצוע. לדוגמה 

 .שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי שלביות הביצוע .ו

שינוי בלוח הזמנים הבסיסי יכול להיעשות על מנת לתעד אירועים/נסיבות שיש  .ז

מה עצירת עבודה, גילוי של חסמים לא להן השלכה על לוח הזמנים. לדוג

 ידועים, הוראות שינוי ושינויי תכנון. 

 הגדרת השינוי בלוח הזמנים הבסיסי .5.2

לוח הזמנים הבסיסי הוא מסמך חוזי מחייב.  שינויים בלוח הזמנים הבסיסי מוגדרים    

 כדלקמן:

 הוספת פעילויות מכל סוג שהוא ללוח הזמנים הבסיסי .א

 הזמנים הבסיסיגריעת פעילויות מלוח  .ב
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 שינוי הקשרים בין הפעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי .ג

 שינוי משכים של פעילויות שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי .ד

 שינוי של אילוצים/ תאריכי יעד, מדיניות תזמון בפעילויות הבסיסיות .ה

כל שינוי אחר, שאם היה מבוצע בלוז המפורט הבסיסי היה משנה את מועדי  .ו

 והסיום של הפעילויות בלו"ז. התחלה

 שינויים במועדים הבסיסיים/ חוזיים של אבני הדרך החוזיות .ז

 שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות/ לתשלום .ח

הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים/ אבני הדרך החוזיות  .ט

 מועדיהן או תכולתן. 

 הסמכות ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי  .5.3

נהל הפרויקט ראשי ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לוח הזמנים מ .א

הבסיסי אינו מייצג כראוי את תכנון ההתקדמות/לוח הזמנים של הפרויקט. 

כמו כן הוא רשאי להורות על הוספת פעילויות לצורך פירוט של תהליכים 

 קריטיים, מיקוד נתיבים קריטיים וכד'

 בלוח הזמנים הבסיסי. גם הקבלן רשאי ליזום שינויים  .ב

כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מחייב לקבל את אישור המנה"פ. במקרים בהם  .ג

לשינוי יש השפעה על מועדי הסיום של אבני הדרך החוזיות/ התכולות של אבני 

הדרך החוזיות ושינויים בלוח הזמנים הבסיסי יכולים להיעשות רק לאחר 

 .קבלת אישור ועדת חריגים/ ועדת מכרזים

 כל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי, הוספת פעילות, גריעת פעילות וכו'  .ד

 שינויים בלוח הזמנים ביוזמת הקבלן .5.4

ביקש הקבלן לבצע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות המפורטות בסעיף  .א

 . לעיל עליו לפעול כדלקמן:5.1

להגיש בקשה מנומקת בכתב המפרטת את הנסיבות אשר בגללן הוא מבקש את  .ב

  .שינויה

 לצרף למסמך הבקשה את כל המסמכים והתיעוד הנדרש לצורך בחינת הבקשה .ג

עליו להכין סימולציה של לוח הזמנים, באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמנים,   .ד

 בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:

 הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמנים. ▪

ם הבסיסי לסימולציה הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמני ▪

 )נמחקו, נוספו, שונו(.

 השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו.  ▪

ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של  ▪

 אבני הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות. 

הסימולציה של השינוי המבוקש היא מעין הצעה/ בקשה ללוח זמנים חדש  .ה

ליתרת הביצוע. הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח 

 הזמנים המפורט של הפרויקט.  
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 הנחיית מנהל הפרויקט לקבלן בדבר עריכת שינויים בלוח הזמנים הבסיסי  .5.5

נוצרו בפרויקט הנסיבות המחייבות עריכת שינויים בלוח הזמנים הבסיסי  .א

יקט להורות לקבלן לערוך שינויים בלוח רשאי מנהל הפרו 5.1כמוגדר בסעיף 

 הזמנים הבסיסי.

הורה מנהל הפרויקט לקבלן לערוך שינויים בלוח הזמנים הבסיסי יהיה על  .ב

הקבלן  להכין סימולציה  של לוח הזמנים באמצעות התוכנה לניהול לוחות 

 זמנים  בה מוצגים בבירור המרכיבים הבאים:

 נים.הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמ ▪

הקשרים בין הפעילויות שהשתנו בין לוח הזמנים הבסיסי לסימולציה  ▪

 )נמחקו, נוספו, שונו(.ע

 השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות ולפרויקט כולו.  ▪

ההשפעות / פערי זמן שיש לשינויים המבוקשים על מועדי הסיום של  ▪

 אבני הדרך למעקב ואבני הדרך החוזיות. 

ינוי המבוקש היא בסיס ללוח זמנים חדש ליתרת הביצוע. הסימולציה של הש .ג

הסימולציה תוגש למנה"פ כקובץ באותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמנים 

 המפורט של הפרויקט.  

 ח החודשי "הדו .5.6

הקבלן מתחייב להכין ולהציג לחברה מידי חודש את העדכונים של לוח הזמנים שהיו 

ודשי. הדו"ח יכלול את המרכיבים ח עדכון ח"במהלך החודש. זאת באמצעות דו

 הבאים:

 קובץ מעודכן של לוח הזמנים  לסוף החודש המכיל גם את עדכון אמצע החודש •

ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים וכן תחזית עדכנית של לוח הזמנים "דו •

 העתידי. 
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 כתב הכמויות - דמסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

______________________________________________________________________________________ 
 מוקדמות – 1מסמך ג'

 

 

 מערכת התוכניות -ה' מסמך 
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 דו"ח קרקע -ו' מסמך 
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 לוח זמנים שלדי-ז' מסמך 
 

 

 


