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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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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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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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קונסטרוקציהדגשים למכרז 
ארבעה זוכים–מבנה המכרז 
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קונסטרוקציהדגשים למכרז 
חלוקת קירות תומכים ומבני דרך

זוכה בגשרים גדרון 

1 +2
זוכה בגשרים צפוני 

ונחל קדום



12

קונסטרוקציהדגשים למכרז 

אלא באחד מהם  , מציע לא יוכל לזכות בשני התחומים

,  לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר למוריה תהיה הזכות לבחור, בלבד

באיזה מהתחומים להתקשר עם מציע שהינו מועמד לזכייה בשני 

. התחומים גם יחד

.באופן אישי על ידי אנשי הצוות המוצעים בהצעת הזוכהינתנוהתכנון שירותי 

BIMהפרויקט יבוצע בשיטת 

לזוכים יעשו חוזים ראשוניים בהתאם לתקציב הראשוני שהתקבל ממשרד  

התחבורה
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קונסטרוקציהדגשים למכרז 

תחום המנהרות–תעריף 
למבני  י.א.א.אעל תעריף %25ההנחה הינה בנוסף להנחה סטנדרטית של 

הנחה נוספים%20על המציע להציע עד . הנדסה אזרחית מבנים מורכבים

תחום הגשרים–תעריף 
למבני  י.א.א.אעל תעריף %25ההנחה הינה בנוסף להנחה סטנדרטית של 

הנחה נוספים%5על המציע להציע עד . הנדסה אזרחית מבנים מורכבים
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מקצועיים לשני התחומים  סף תנאי -דגשים 
7.1סעיף 

BIMניסיון בשיטת ה

מהנדסים עם רישיון בתוקף3
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מקצועיים תחום מנהרותסף תנאי -דגשים 

או מנהרות/ שנים בתכנון קונסטרוקציה בגשרים ו 10ראש צוות בעל וותק של 

בעל ניסיון בתכנון מנהרות בשני פרויקטים הכוללים מנהרה באורך מינימאלי  

לפחות' מ12י לפחות במפתח של "מ300של 

ראש 

צוות

או מנהרות/ שנים בתכנון קונסטרוקציה בגשרים ו 5מהנדס בעל וותק של 

בעל ניסיון בתכנון מנהרות בפרויקט אחד הכולל מנהרה באורך מינימאלי של  

.לפחות' מ12י לפחות במפתח של "מ300

מהנדס

קונסטרקוציהראש צוות התכנון קונסטרוקציה למנהרות או המהנדס לתכנון 

.מבנים-בתוקף במדור הנדסה אזרחית רשיוןבעל רשויהינו מהנדס , למנהרות
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מקצועיים תחום גשריםסף תנאי -דגשים 

שנים בתכנון קונסטרוקציה בגשרים ומבני דרך10ראש צוות בעל וותק של 

1,500בעל ניסיון בתכנון קונסטרוקציה לגשרי מקטעים באורך מצטבר של 

לפחות וביצועם הושלם( א"מ180כאשר גשר מינימאלי של )א לפחות "מ

ראש 

צוות

קונסטרוקציה בגשרים ומבני דרךשנים בתכנון 5מהנדס בעל וותק של 

א  "מ800בעל ניסיון בתכנון קונסטרוקציה לגשרי מקטעים באורך מצטבר של 

לפחות

מהנדס

ראש צוות תכנון גשרים ומבני דרך או מהנדס מבנים לתכנון גשרים ומבני דרך  

.מבנים-יהיה מהנדס בעל רישיון בתוקף במדור הנדסה אזרחית 



הגשת ההצעות–דגשים 

שימו לב לניקוד האיכות עבור תחום הגשרים ועבור תחום המנהרות*

איכות80%מחיר ו20%בדיקת ההצעה בנויה מ
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לאופן הגשת ההצעה–דגשים 

יש להגיש טופס נפרד עבור כל תחום–טופס הצעת המחיר 

יובהר כי חלק מן המסמכים רלוונטיים רק לאחד –מסמכי המכרז 10סעיף 

התחומים

כוללת את כל 1' מעטפות כאשר מעטפה מס3יש להגיש –למציעים בשני התחומים 

מכילות את ההצעה הכספית  3ו 2מסמכי המכרז שאינם ההצעה הכספית ומעטפות 

בנפרד לכל תחום  
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מועדים
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תודה


