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תרשים סביבה כללי
מרכז העיר
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תרשים סביבה מקומי

רמת 
רחל

אום 
ליסו

ן
צומת
שייח 
סעיד

מכללה  
איסלמית

ואדי  
קדום
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תיאור הפרויקט

מ דו מסלולי במזרח  "ק5.5כ –אורך הקטע •
ירושלים

:שתי מנהרות•
א"מ450-מנהרה צפונית אבו דיס  כ . 1
א"מ300–מנהרה דרומית לשייח סעאד כ . 2

:ארבעה גשרים•
א"מ400–גשר צפוני כ . 1
א"מ500–כ 1קדרוןגשר . 2
א"מ175–165בין 2גשר קדרון . 3
א"מ200גשר נחל קדום כ. 4
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א"תכון כביש על גבי תצ

צומת המכללה  

האיסלמית

מחלף  

כביש אשר  

וינר מזרח

אזור ואדי קדום

גשר

מנהרה

צומת

2גשר קדרון 

גשר צפוני1גשר קדרון 

מנהרת שייח  

כביש  )ענבר 

(אמריקאי צפון

מנהרה צפונית מנהרה דרומית

מנהרת  )קדרון 

(שייח סעיד

גבול  
הפרויקט

גשר נחל קדום
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שייח סעיד –חתך טיפוסי לרוחב מנהרה 
שלביות ביצוע–ומנהרה צפונית 
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'שלב א 'שלב ב

שלבי ביצוע–וגשר צפוני 1קידרוןחתך טיפוסי גשר 

חתך הגשר מאפשר  •
שינוי גאומטריה לשלושה  

ללא הגדלת )נתיבים 
(אומדן לגשרים
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מטרת הפרויקט

חיבור כביש אמריקאי צפון לכביש אמריקאי  ביצוע הכביש יאפשר •
חיבור של צפון העיר  דרום ובכך השלמת רצף כבישים שיאפשרו 

.ודרום העיר בצד המזרחי

.על עומסי התנועה בדרך חברוןהקלה משמעותית •

בל 'גליסוןאום , באהרצור מזרח ירושלים שיפור נגישות תושבי •
.וראס אל עמודמוכבאר

.ברמת השרות והבטיחות של הכבישיםשיפור עצום •

.ברמת השרות של התחבורה הציבורית באזורשיפור עצום•
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פיזי וניקוזדגשים למכרז 

,  המוצע על ידוההנחה הכוללהצעת המחיר בה ינקוב המציע בהצעתו תהיה שיעור 

ההנחה הינה בנוסף  כאשר , למתן כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז, באחוזים

על המציע  . הנדסת דרכים ומסלולי תעופהי.א.א.אעל תעריף 25%להנחה סטנדרטית של 

אין להציע הנחה  , כמו כן. מעבר להנחה הסטנדרטית האמורההנחה נוספים5%עד להציע 

.  שלילית או תוספת

מהמתכננים לבצע וידרשBIM Building Information Modelingיבוצע בשיטת התכנון . 1

.  י המזמין"בגרסה שתקבע ע BIM 360עם רישיון לענן   civil 3Dתכנון בתכנת 

מזמין העבודה  , עם זאת. LOD 350-המידול המבוקשת לתכנון הפיזי והניקוז הינו ל רמת . 2

.LOD 400שומר לעצמו את האופציה להעלות את רמת המידול ל

,  גשרים, עם קומפילציה לקירות תמך' מ20התכנון כוללים מתן חתכים כל שירותי . 3

המתכנן  , כמו כן. מנהרות וכל הנדרש להציג בחתכים כהגדרת אחריות המתכנן המרכז

וחומר המכרז של כל , הסטטוטורי, המרכז אחראי לאינטגרציה ולעדכניות של המידע ההנדסי

.  צוות התכנון כולל מתכנני מבנים לאורך תוואי התוכנית
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תנאי סף מקצועיים
מציע

שנים לפחות במתן שירותי תכנון פיזי וניקוז  10בעל ניסיון של המציע . 1

.תחבורתיותתשתיות בפרויקטי

עמידתו בתנאי זה על המציע למלא את הפרטים הנדרשים בטבלה  להוכחת 

.זולחוברת 4בנספח ש2' מס

מהנדסים אזרחיים במתכונת משרה מלאה6מעסיק לפחות המציע . 2
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תנאי סף מקצועיים
מתכנן פיזי ראשי



13

תנאי סף מקצועיים
מתכנן ניקוז
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תנאי סף מקצועיים
מתכנן פיזי משני
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תכולת עבודה

ומנהרותתכנון פיזי לכל תוואי הכביש כולל גשרים1.

עם ' מ20שירותי התכנון כוללים מתן חתכים כל 2.

מנהרות וכל הנדרש  , גשרים, קומפילציה לקירות תמך
, כמו כן.להציג בחתכים כהגדרת אחריות המתכנן המרכז

המתכנן המרכז אחראי לאינטגרציה ולעדכניות של המידע  
וחומר המכרז של כל צוות התכנון , הסטטוטורי, ההנדסי

.  כולל מתכנני מבנים לאורך תוואי התוכנית

לאחר זכיית המכרז יעשה למציע הזוכה חוזה  •

תכנון לשירותים חלקיים ראשוניים בלבד עד  

.לקבלת תקציב מלא
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תודה


