
 זמנים לוחות לניהול מפרט נספח

 

 כללי .1

 כללי .1.1

לצורך שליטה מלאה בביצוע הפרויקט ועקב מורכבות שלבי העבודה השונים, נדרש הקבלן להכין לוח  

חתימת  מועדיום מ 14תוך בהוראות החוזה, בהתאם לאותו יגיש לאישור, , זמנים בהתאם למפורט להלן

   .החוזה

אושר על ידי מנהל הפרויקט. יועץ לוחות ועי שמקצולוחות זמנים מנוסה  יועץלוח הזמנים ייעשה ע"י 

 . יועסק ע"י הקבלן ועל חשבונוהזמנים 

באתר של האחראי על לוחות הזמנים מטעם הקבלן והמפקח לבדיקת התקדמות  ראחת לחודש יתקיים סיו

 לצורך עדכון לוח הזמנים.והביצוע 

 בסס על משך הביצוע הכולל של העבודות ושלבי הביצוע הנדרשים, כולל התייחסות לתכנון לוח הזמנים ית

 נדרש.שככל 

 יום 30 בתוך של הקבלן להארכת משך ביצוע, במידה ותוגש כזאת, תעשה בכתבדרישה מובהר בזאת כי כל 

שלא תוגש במועד זה , וככל העבודה ביצוע לעיכוב שגרמה הסיבה ארעה או השינויים פקודת שניתנה מיום

תכלול לוח זמנים מושפע, ותלווה בהוכחות לעיכוב שנגרם לקבלן  הדרישה  .ייחשב הקבלן כמי שוויתר עליה

 הקריטי בלוח הזמנים הנ"ל.  בבנתי

כל תביעה כנ"ל לגבי התקופה שבטרם הגשת לוח הזמנים הנ"ל, והקבלן מתחייב לנקוט בכל  רלא תוכ

 יק פיגור זה, והכל על חשבונו.האמצעים האפשריים על מנת להדב

בחוזה הקבלנים או לגרוע מההוראות הרלוונטיות לניהול לוחות הזמנים כדי בנספח זה אין מובהר, כי 

 ביתר מסמכי המכרז.

 שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים .1.2

 ומעלה.  2010 ה, גרס Microsoft Projectהקבלן יכין את לוח הזמנים באמצעות תוכנת 

עם העתקים למנהל הפרויקט, לפיקוח  בדוא"להקבלן יעביר כל לוח זמנים וכל עדכון של לוח הזמנים 

 : והמזמין הפיקוח מטעןהזמנים לוחות וליועץ 

 MPPבפורמט  •

 PDFבפורמט  •

 .הזמנים  לוחות אחר ומעקב ניהול לצרכי ושישמש האתר במשרדי יותקן מהתוכנה חוקי עותק

ובתכנה  באתר שהותקן במחשב ישמרוי העדכונים וקבצי המקור קבצי שכל לכך לדאוג הקבלן באחריות

 .לניהול מסמכים של חברת מוריה



 המפורט הזמנים לוח של והקליטה ההכנה שלבי .1.3

  .חתימת החוזהמועד מ יום 14 תוךב מפורט זמנים לוח להציג הקבלן על .א

 -14  מ יאוחר לא כבסיסי המפורט הזמנים  לוח של אישור ה תהליך את להשלים יהיה הקבלן על .ב

 .המפורט כאמור בס"ק א' לעילזמנים הלוח  תהגש מועד לאחר ימי עבודה 

הבדיקה והאישור  תהליך של השלמהייחשב כ בסיסי ז"כלו מלא מפורט זמנים לוח של קליטתו . ג

ויתר  לחוזה  המצורפות התוכניותשל לוח הזמנים המפורט. לוח הזמנים המפורט יתבסס על 

 .מסמכי החוזה

, לא יאושר לקבלן חשבון חלקי לעילב 1.3הזמנים הבסיסי כאמור בסעיף  חבמידה ולא יאושר לו .ד

וריה בהתאם לחוזה, מהנתונה לכמו כן, האמור אינו גורע מכל זכות אחרת  מעבר לחשבון ראשון.

 לרבות הטלת קנסות על הקבלן.

 במלל ולא בפעילויות ואופן ביצועהעל הקבלן להגיש מסמך המתאר את שלביות העבודה שלו  .ה

(NARRATIVE). 

 

 הקריטי הנתיב בשיטת זמנים לוחות תכנון .1.4

לרבות התניות ופעילויות שאינן  ,לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה

תלויות בקבלן באופן בלעדי )כגון: פינוי מטרדים, עבודות של חברות תשתיות אחרות, אילוצים חיצוניים  

 וכד'(. לצורך כך על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר בהמשך.

 יקושרו בפרויקט הפעילויות כל .הקריטי הנתיב שיטת לפי יתוזמן המפורט הזמנים לוח כל .א

 יוכן הזמנים לוח. ההנדסיות ההתניות לסוג ומתאימים ברורים לוגיים קשרים באמצעות

 ומעלה.  2010, גירסא  Microsoft Projectתוכנת  באמצעות

(. פעילויות ללא  (FF ,SS ,FSכל הפעילויות בלוח הזמנים תהיינה קשורות זו לזו בקשרים לוגיים  .ב

 .העבודה תכולת לפי המתאימה הדרך לאבן תקושרנה עוקבותפעילויות 

 קשרים בין הפעילויות יהיו לפעילויות רגילות או אבני דרך. לא יהיו קשרים ברמת ערסל. . ג

שעות  10ה הכוללים -א –לוח הזמנים יכלול ימי עבודה  אחיד שנה לוח  בסיס על יהיה הזמנים לוח .ד

במסמכי אחרת אלא אם כן הוגדר במפורש  ,יוגדרו כימי עבודה– חג וערבי' ו עבודה ביום, יום

לוח  . )כולל חופשות בחול המועד( . כמו כן לוח הזמנים יכלול את חגי ישראל המכרז והחוזה

בהם אין עבודה )כגון חג הקורבן, איד אל פיטר וכדומה(.  הזמנים יכלול את החגים המוסלמים

 לוח הזמנים לא יכלול את הרמדאן.

 

 המלא המפורט הזמנים לוח תכולת .1.5

 : המפורט הזמנים בלוח המיוצגות הפעילויות

 חת בחשבון את הנתונים הבאים: קבעת הכנת לוח הזמנים על הקבלן ל

חוזה זה ויכלול בנוסף לכל העבודות גם את ו מכרזהלוח הזמנים יתבסס על המתואר במסמכי  .א

וכן עבודות גורמים נוספים המשפיעים על לוח הזמנים  ,עבודות קבלנים אחרים וקבלנים ממונים

 . הפרויקטשל 

לכל אבן דרך יוגדר תאריך יעד כשבתחילת לוח הזמנים תוצגנה אבני הדרך עם מספרן החוזי,  .ב

 .שהינו התאריך החוזי לסיום אבן הדרך

 בהתאם לתנאי העבודה בשטח.וביצוע העבודות השונות ע"י הקבלן יהיה בשלבים באופן לא רציף  . ג

 ,הכנה) לשלביהן הקבלן תשבאחריו התכנון פעילויות כל יוצגו המלא המפורט הזמנים בלוח  .ד

 ( שוראי ,בדיקה ,הגשה



 ידי על  אישורים קבלת בנושא הקבלן באחריות הפעילויות יוצגו המלא המפורט הזמנים בלוח .ה

 תשתית חברות  ,כיבוי רשות  ,מקומיות רשויות  ,משטרה  ,מלווה צוות  :כגון (רלוונטיות רשויות

)לכל פעילות  לקבלתם ומספיק מתאים זמן משך יוקצה אישורים קבלת לפעילויות' ). וכד אחרות

 קדם לפעילויות  מקושרות יהיו הללו הפעילויות כל uהגשה תהיה מקושרת פעילות קבלת אישור(

 .ידן על המותנות הביצוע ולפעילויות

 אשר הקבלן  י"ע ביצוע או תכנון פעילויות שאינן הפעילויותגם  יוצגו המלא המפורט הזמנים בלוח .ו

, תשתיות העתקת של פעילויות .הפרויקט להשלמת הדרושות אחרים גורמים של בעבודות תלויות

 לפעילויות מקושרות תהיינה הללו הפעילויות  כל '. וכד חיצוניים אילוציםת, הפקעו השלמת

 .ידן על המותנות הביצוע

 יוקצו .הפרויקט של התכולה מרכיבי כל של פעילויות יוקצו המלא  המפורט הזמנים בלוח .ז

 מבנה עבודות ,לשלביהן עפר עבודותהסדרי תנועה, התארגנות ,   :כגון למרכיבים פעילויות

 בקרת, רמזורים ,למחש , גינון ז,ניקו  ,רחוב ריהוט  ,מעברים  ,קירות  ,מבנים  ,גשרים ,לשלביהן 

 באחריות ןה אם בין לרבות מסירות, כולן הקבלן לעבודות פעילויות להקצות יש'. וכד תנועה

 .המזמין של או שלו המשנה קבלני י"ע יבוצעו אםבין  או הקבלן של ישירה

יערכו ברמת פירוט שתאפשר מעקב חודשי  ,הפעילויות בלוח הזמנים, בהתייחס לעבודות הקבלן .ח

 המשך, המלא המפורט הזמנים בלוח על תאריכי ההתחלה והסיכום של כל פעילות, ועל כן, 

 על משנה לפעילויות יחולקו ע"ימ -22 מ ארוכותה פעילויות. ע"ימ 22 יהיה פעילות כל של המרבי

וזאת על מנת לאפשר מעקב שוטף  , לביצוע כמויות לפי או עבודה סוג של, מקום של חלוקה פי

אחר הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות 

 אחרות.

 ,בתוכנה מתאימים בשדות  ,העיקריות הפעילויות לכל יציין הקבלן המלא המפורט הזמנים בלוח .ט

 :הבאים הנתונים את

 .לתוכניות בהתאמה מחושבת לביצוע כמות •

  .לביצוע הכמות של המדידה יחידת •

 . (עבודה ליום בכמות נמדדת כמותביצוע ) קצב •

 .(לבקרה מתאימה פירוט ברמת) לביצוע מוקצה משאב •

  .הפעילות מבוצעת בו אזורחתך/ /הקטע •

  .הפעילות משתייכת אליו הביצוע שלב •

  .הפעילות משתייכת אליה ז"לוב החוזית הדרך אבן •

 .המתוכננות ולתפוקות לביצוע לכמויות פרופורציונאלי יהיה  הפעילות של הביצוע משך .י

 לצורך ,בפרויקט לעבוד עתידים אשר ,אחרים קבלנים של עבודות גם יכלול המפורט הזמנים לוח .יא

 .אחרים תשתית גורמי עבור עבודות ביצוע

. הקבלן שבאחריות דוגמאות אישורו יצור כניותת הכנת של פעילויות יכלול המפורט הזמנים לוח .יב

 לכל. ימי עבודה( 10)לפחות  ל"לנ האישורים מתן לצורך סבירים זמן ימרווח ויוקצ הזמנים בלוח

  .לסוג הפרויקטבהתאם בתאום עם מנהל הפרויקט ו לאישור הנדרש הזמן יוקצה הגשה

 )למשל: שונים מרכיבים של והאספקה הייצור פעילויות כל את יכלול המפורט הזמנים לוח . יג

 .(באתר שאינם ,ועוד ס, ריהוט גן, תחנות אוטובותפרים ,בטיחות מעקות

בלוח הזמנים המפורט יוצגו כל אבני הדרך החוזיות ואבני הדרך למעקב כשהן מקושרות  .יד

לפעילויות הביצוע ולערסלים המייצגים נכונה את תכולה העבודה של אבני הדרך.  כמו כן אבני 

 ל פינוי תשתיות ו/או פעילויות אחרות הקשורות לזמינות הקרקע.הדרך יכללו מועדים ש

 של הסיום  את או ההתחלה את המתנים, נוספים גורמים של פעילויות יציג המפורט הזמנים לוח .טו

 .הקבלן שבאחריות הפעילויות



 .ביצוען  ומועדי הפעילויות תזמון על החיצוניים האילוצים כל את יציג המפורט הזמנים לוח .טז

באחריות הקבלן לברר מראש את לוחות הזמנים של עבודות הקבלנים האחרים והגורמים  .יז

 הנוספים שיתבצעו במקביל אליו.

ועל  ,למפקח הזכות לשנות סדר עדיפויות ופעילויות בלוח הזמנים, כולל פיצול עבודות מסוימות . יח

משך וגעת ל תביעה הנהקבלן לציית להנחיות אלו של המפקח. לא תוכר כל תביעה כספית או 

 הביצוע מצד הקבלן כתוצאה ממימוש סמכותו זו של המזמין.

פירוט שלבי הביצוע וסדרי העבודה המתחייבים )לכלל העבודות שיציג הקבלן בלוח הזמנים שלו,   .יט

הגורמים הרלוונטיים כנדרש לעיל( יהיו טעונים אישור המפקח ותאום מוקדם של הקבלן עם כל 

ים לעבודות עהנוג ראל, משרד התחבורה, עיריית ירושלים וכד'(לביצוע העבודה )כגון משטרת יש

 בשלב הביצוע הנתון. 

 אי מתן אישור לא מהווה עילה לקבלן לדרוש תשלום כלשהו או דרישה להארכת לוח זמנים. .כ

 מוצעים ע"י הקבלן. ההמפקח לא חייב לנמק את סירובו לאשר את סדרי העבודה  .כא

פעילויות המופיעות בחוזה/תכניות אינן מופיעות בלוח הזמנים על הקבלן למען הסר ספק, גם אם  .כב

 , ואי הופעתן בלוח הזמנים לא יהווה עילה לדרישת תשלום או דרישה להארכת משך.ןלבצע

 

 לביצוע המפורט הזמנים לוח של היררכי הלוגי המבנה .1.6

 .ערסלים  באמצעות יוצג הזמנים בלוח היררכי הלוגי המבנה .א

כבישים  להיות יכול בודהקטע ע :לתכנון בהתאם עבודה קטעי של ערסלים יכלול הזמנים לוח .ב

 ייצג הערסל וכד'.  ומסירות שלמותה ,תומך קיר ,תעלה מים, מעבירגשר, מבנה, , חתך עד מחתך

 ,ממנו חלק או גשר  ,מבנה ,קטע כביש להיות יכול ביצוע קטע   .ביצוע קטע לכל העבודה תכולת את

 .חסמים קבוצת או חקלאי מעבר

 גם  יכלול הזמנים לוח ,ביצוע בשלבי כרוכה חלקו או כולו הפרויקט של ההקמה תתכני כאשר . ג

 לכל נפרד ערסל להקצות יש . הפרויקט של הביצוע שלבי כניותת פי על ביצוע שלבי של ערסלים

 .ביצוע שלב

 

 המפורט הזמנים בלוח הביטחון מרווחי שילוב .1.7

 מרווחהחוזה.  במסמכי שהוגדרו הביטחון מרווחי פעילויות כל את יכלול המפורט הזמנים לוח .א

 במסמכי הוגדר שמשכה ביטחון מרווח פעילות באמצעות יוצג (BUFFER), הביטחון הראשי

מרווח  .הפרויקט של הביצוע ממשך 15% יהיה הביטחון מרווח אחרת  הגדרה בהיעדר. החוזה

דרך  המזמיןוכל קיצור ושינוי במשכו דורש אישור  ,למזמין באופן בלעדי הביטחון הראשי שייך 

 בטרם עדכון לוח הזמנים החודשי.  ,מנהל הפרויקט ובהמלצתו

 כאשרלאחר פרק המסירות,  בפרויקט האחרונה כפעילות תמוקם הראשי  הביטחון מרווח פעילות .ב

 ולא תפוצל לא הביטחון מרווח פעילות. הפרויקט סיום של הדרך אבן היא לה העוקבת הפעילות

 תהיה  לא הביטחון מרווח פעילות. החוזיות הדרך אבני בין תמוקם ולא משנה לפעילויות תחולק

 .אחרת פעילות לשום מקבילה

 את המזינים הנתיבים על ,מראש מתוכנניםסבירים,  ביטחון מרווחי ישולבו הזמנים בלוח ף,בנוס . ג

 מרווחי. לפני אבני דרך בנתיב הקריטי וללא קשר למרווח הביטחון של המזמין הקריטי הנתיב

 הפרויקט במשך לפגוע מבלי ועיכובים תקלות של ספיגה לאפשר מנת על נחוצים אלה ביטחון

 חלק אינם קריטיותשאינן  לפעילויות החופשי והמרווח הכולל מרווחה ,ספק הסר ען. למכולו

 .לעיל המוגדרים הביטחון ממרווחי

 

 הזמנים לוח של וההצגה ההגשה פורמט .1.8



, שם, משך ביצוע, התחלה מוקדמת קוד   :לרבות הפעילויות לגבי המידע כל את יציג הזמנים לוח .א

, פעילויות קדם ופעילויות ( Deadlineומאוחרת, סיום מוקדם ומאוחר, מרווח כולל ותאריכי יעד )

 .סיום חתך/התחלה, ק"מ חתך/עוקבות, ק"מ

 בנוסף ללוח הזמנים הכללי יציג הקבלן לבדיקה תצוגה של כל הפעילויות על הנתיב הקריטי.  .ב

 .PDFוהן בקובץ  MPPהקבלן יגיש את לוח הזמנים המפורט הן בקובץ  . ג

 הקבלן יפיק את לוח הזמנים ע"ג נייר בשני פורמטים כדלקמן: .ד

 .פעולות ערסל, מרווחי ביטחון, אבני דרך •

 . לוח זמנים מלא בפריסה של כל הפעילויות •

 . אחד גדול בשני עותקים צבעוניים ןגיליולוח הזמנים יוגש למפקח על  

 

 בסיסי מפורט ז"לו קליטת .1.9

 הזמנים  לוח של הקליטה תהליך השלמה לוודא יש המלא המפורט הזמנים לוח שלוהאישור  הבדיקה בתום

 :כדלקמן מרכיבים מספר כולל התהליך כבסיסי.

  .המפורט הזמנים לוח של מודפס עותק על חתימה •

  .המפורט הזמנים לוח בקובץ כבסיסית הזמנים לוח כניתת של שמירה •

של לוח הזמנים המפורט הבסיסי לצורך תיעוד )בפורמט  ,CDהעתקה למדיה מגנטית קשיחה  •

MPP  וכןPDF) למערכת לניהול המסמכים של מוריה. והעלאה 

הקבלן יספק את לוח הזמנים המאושר של הפרויקט לאחר אישורו כלוח הזמנים הבסיסי  •

 לפרויקט מודפס ע"ג קאפה, על חשבונו וללא תוספת תשלום בגין מילוי סעיף זה.

 פעמים במהלך העבודות הדפסות נוספות במידה ויהיה שינוי בלוח 5המפקח רשאי לדרוש עד  •

 ולא ישולם עליהן בנפרד. החוזה גם הדפסות נוספות אלו כלולות במחירי והזמנים, 

 ועדכונו המפורט הזמנים לוח של שוטף ניהול .2

 הזמנים לוח של חודשי העדכון מועדי .2.1

 .הקיים המפורט ז"הלו את יעדכן בלן, הקלאותו חודש לחודש 25-מה  יאוחר ולא, לכל חודש 20-ב .א

 לוח  רק יש המועד באותו אם וגם הראשונים בשלבים  גם הזמנים לוח של שוטף עדכון יגיש קבלןה .ב

 .ראשון מפורט זמנים

לוחות הזמנים, לאחר שיבדקו ויאושרו על ידי המזמין ולאחר שיוכנסו בהם התיקונים והשינויים  . ג

שיידרשו ע"י המזמין במידה ויידרשו, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה וישמשו למעקב אחרי 

 התקדמות העבודה בכל שלביה.

 

 הזמנים לוח של החודשי העדכון תהליך .2.2

 ושלביו העדכון תהליך    2.2.1

 : להלן כמפורט שלבים 6 כולל העדכון תהליך

 נתוני מתייחסים אליו המועד הינו העדכון מועדון. העדכ מועד של הגדרה -  ' א שלב .א

 זה  מועד .בפועל העדכון מבוצע בו לתאריך יתאים הזה שהמועד הכרח אין. העדכון

 , באם לא הסתיימו.הפעילויות כל של מחדש לתזמון ישמש

 . 2.2.2בסעיף  כמוגדר פעילויות עדכון  - 'ב שלב .ב



 מחדש יתוזמנו הסתיימו שלא פעילויות. המפורט הזמנים לוח מחדש תזמון - 'ג  שלב . ג

 .העדכון מועד פי על

 :מרכיבים שלושה יכיל אשר זמנים לוח עדכון ח"דו הגשת  - ד'  בשל .ד

  החודש. לסוף הזמנים לוח של מעודכן קובץ •

, וסיכונים המשפיעים על לוח  הזמנים לוח התפתחות את המסביר מילולי ח"דו •

 הזמנים. 

 . העתידי הזמנים לוח של עדכנית תחזית •

, הקבלן ויועץ לוח הזמנים פגישה עם מנה"פ ויועץ לוח הזמנים של הפרויקט – ' ה שלב .ה

 . מעבר על הערות ללוח הזמנים של הקבלן  לצורך של הקבלן

 30-תיקון ההערות ללוח הזמנים ע"י הקבלן ושליחת לוח זמנים מעודכן עד ה –ו'  שלב .ו

 לחודש. 

 

 המפורט הזמנים לוח עדכון אופן    2.2.2

לעדכון  האחרון העדכון בין להתבצע שהתחילו הפעילויות של עדכון יכיל העדכון ח"דו .א

 לרבות:   ,הנוכחי. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים

 . מועד התחלה בפועל, כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל  •

משך ביצוע צפוי מעודכן )משך הביצוע אשר למיטב ידיעת הקבלן מייצג את  •

 . המצב בפועל( 

בה בכל מועד הסיום הצפוי של הפעילויות הנ"ל )נתון מוזן ע"י הקבלן(. חו •

 . .פעילויות לתת תחזית עדכנית של מועד הסיום הצפוי לפעילותהעדכון של 

נכון  0הביצוע שלהן הוא  אחוזלא יבוצע שינוי במשך פעילויות עתידיות ש •

 . ללא אישור של מנהל הפרויקט ,לתאריך הדיווח

 .בוצע שינוי בלוגיקת לוח הזמנים ללא אישור של מנהל הפרויקטילא  •

דו"ח העדכון יכיל עדכון של הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון   .ב

 הנוכחי. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות:  

   .מועד התחלה בפועל •

 . משך ביצוע בפועל )נתון מוזן ע"י הקבלן( •

 . משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן( •

 . צפוי )המועד למיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל( מועד סיום  •

 .מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התכנה( •

יש להוסיף הערה בתוספת יום ההערה המציינת   –לגבי פעילויות שמאחרות  •

  .את סיבת הדחיה

 שונות מסיבות הופסקו אך בביצוע שהיו הפעילויות של עדכון יכיל העדכון ח"דו . ג

יש  –)פעילויות בפיצול( בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי. פעילויות שיש צורך לפצלן 

לפצל למספר פעילויות כמספר הפיצולים )ולא להשתמש באפשרות הפיצול של התכנה(. 

 לרבות:  ,לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים

 .לרבות אסמכתאות –מועד הפסקת הפעילות  •

 . העבודה )נתון מוזן ע"י הקבלן( מועד צפוי לחידוש •

 . משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע"י הקבלן( •



 . ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל( שלמיטבמועד סיום צפוי )המועד  •

 .מועד סיום מתוזמן )מחושב ע"י התכנה( •

חי. הנוכ לעדכון האחרון העדכון בין שהסתיימו הפעילויות של עדכון יכיל העדכון  ח"דו .ד

 לרבות:   ,לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים

 .התחלה בפועל )נתון מוזן ע"י הקבלן( •

 . מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות )נתון מוזן ע"י הקבלן( •

כל העדכונים, לרבות הכנת לוחות הזמנים והתאמתם עד לאישור סופי, וכן עדכון  .ה

 הכלל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. חודשי של לוח הזמנים 

פרק הזמן לעיל, רשאי המזמין להכין בעצמו  בתוך במידה והקבלן לא יגיש לוח זמנים  .ו

לוח זמנים, אשר יחייב את הקבלן. עלות הכנת לוח זמנים זה תקוזז מהתשלומים 

 שיגיעו לקבלן בגין עבודתו. 

ם של הפעילויות השונות  על הקבלן לעמוד בדרישות לוחות הזמנים הן במועדי הביניי .ז

 והן במועד הסופי. 

בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמנים שנקבע או מכל סיבה או  .ח

ן  כמגבלה אחרת, על הקבלן לעבוד ביותר ממשמרת עבודה אחת, לרבות עבודת לילה ו

 עבודה בסופי שבוע ובימי שבתון, והקבלן יהיה חייב לציית להנחיותיו אלה של המפקח.

ביותר מראש אחד, לא יהיה הקבלן זכאי עבור עבודה בשעות ובמועדים חריגים ועבודה 

 לכל תשלום נוסף, אלא אם ובמידה שנקבעו לכך סעיפים מתאימים בכתב הכמויות.

 

 הבסיסי המפורט הזמנים בלוח שינויים ניהול .3

 הבסיסי המפורט הזמנים בלוח שינוי של גדרהה .3.1

מסמך חוזי בין החברה לבין הקבלן. ככזה אין הקבלן רשאי לערוך בו לוח הזמנים המפורט הינו  .א

 שינויים ללא קבלת אישור של החברה לשינוי. 

 שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מוגדר כדלקמן: .ב

 . שינוי בלוח השנה •

 .הוספת פעילויות ללוח הזמנים הבסיסי •

 .גריעת פעילויות מלוח הזמנים הבסיסי •

 . שינוי קשרים בין הפעילויות •

 . נוי של משכים בסיסיים של הפעילויותשי •

 .שינוי מועדים של אבני דרך חוזיות •

 . שינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות •

 . שינויים במרווחי הבטחון •

כל שינוי שאילו היה נעשה בלוח הזמנים הבסיסי היה משנה את התזמון של הפעילויות  •

 . ופריסתן על פני ציר הזמן בשלב העריכה או בשלב העדכון

 .שינוי של תאריכי יעד •

הכנסת פעילויות שנושאן הוא הוראות שינוי שניתנו לקבלן ואשר עניינן לוח הזמנים/אבני  •

 הדרך החוזיות, מועדיהן או תכולתן. 

 



 הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לבצע ניתן בהן הנסיבות .3.2

 ים/מרכיב של לביצוע בתוכניות שינויים יש כאשר להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח ינויש .א

 .הצפוי הזמנים לוח את לאשורו מתאר אינו הבסיסי הזמנים לוח ם/בעטיו אשר בפרויקט

כגון:  , ביצוע שיטת או טכנולוגיה של משינוי כתוצאה להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח שינוי .ב

 .לקורות ממקטעים גשר ביצוע שיטת שינוי

 . הביצוע שלביות משינוי כתוצאה להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח שינוי . ג

 על השלכה להן שיש נסיבות/אירועים לתעד מנת על להיעשות יכול הבסיסי הזמנים בלוח  שינוי .ד

 .תכנון ושינויי שינוי הוראות, ידועים לא חסמים של גילוי, עבודה עצירתכגון:  .,הזמנים לוח

 על ומוסכמים הפרויקט מנהלהמזמין ו י"ע מאושרים להיות הבסיסי הזמנים בלוח השינויים על .ה

 .ידם

 

 הבסיסי הזמנים בלוח שינויים ליזום הסמכות .3.3

 הבסיסי ח הזמניםלו ןבה בנסיבות הבסיסי הזמנים בלוח שינויים להציע שאיר יהיה קבלןה .א

 .ובקרה למעקב כלי ואינו הפרויקט יתרת את נכונה מתאר אינו הקיים

 ז"לו להכין אף או הבסיסי ז"בלו שינויים להכניס הקבלן את לחייב רשאים יהיו פ"מנההמזמין ו .ב

 את נכונה מתאר אינו הקיים הבסיסי ז"הלו ןייבעט אשר נסיבות בפרויקט נוצרו אם, חדש בסיסי

 .ובקרה למעקב כלי ואינו הפרויקט יתרת

 .מנהל הפרויקט אישור את לקבל מחייב הבסיסי הזמנים בלוח שינוי כל . ג

 של התכולותאו על  החוזיות הדרך אבני של הסיום מועדי על השפעה יש לשינוי בהם במקרים .ד

 רלוונטי בחברת מוריה.האגף ה ראש  אישור את לקבל צריך השינוי ,החוזיות הדרך אבני

 

 הקבלן י"ע הבקשה הגשת אופן .3.4

ובהתאם ליתר הוראות  לעיל המפורטות בנסיבות הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לבצע הקבלן ביקש

 :כדלקמן לפעול עליוהחוזה, 

 . השינוי את מבקש הוא בגללן אשר הנסיבות את המפרטת בכתב מנומקת בקשה להגיש .א

 .הבקשה בחינת לצורך הנדרש והתיעוד המסמכים כל את הבקשה למסמך לצרף .ב

 בה  זמנים לוחות לניהול התוכנה באמצעות הזמנים לוח של סימולציה להכין הקבלן על . ג

 :הבאים המרכיבים בבירור מוצגים

 הזמנים  מלוח שנגרעו או שנוספו הפעילויות •

 . (שונו ,נוספו  ,נמחקו)לסימולציה הבסיסי הזמנים לוח בין שהשתנו הפעילויות בין הקשרים •

 . כולו ולפרויקט החוזיות הדרך לאבני הקריטי בנתיב השינויים •

 למעקב הדרך אבני של הסיום מועדי  על המבוקשים לשינויים שיש זמן פערי / ההשפעות •

 .החוזיות הדרך ואבני

  .הביצוע ליתרת חדש זמנים ללוח בקשה /הצעה  מעין היאש המבוקש השינוי של סימולציה .ד

 .הפרויקט של המפורט הזמנים לוח מנוהל בו הפורמט באותו כקובץ פ"למנה תוגש הסימולציה

 

 הבסיסי הזמנים בלוח שינויים עריכת בדבר לקבלן הפרויקט מנהל הנחיית .3.5

 רשאי ,לעיל כמוגדר הבסיסי הזמנים בלוח שינויים עריכת המחייבות הנסיבות בפרויקט נוצרו .א

 .הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לערוך לקבלן להורות הפרויקט מנהל

 להכין  הקבלן על יהיה הבסיסי הזמנים בלוח שינויים לערוך לקבלן הפרויקט מנהל הורה .ב



 בבירור  מוצגים בה זמנים לוחות לניהול התוכנה באמצעות הזמנים לוח של סימולציה

 :הבאים המרכיבים

 . הזמנים מלוח שנגרעו או שנוספו הפעילויות •

 . נוספו, שונו( ,נמחקו) לסימולציה הבסיסי הזמנים לוח בין שהשתנו הפעילויות בין הקשרים •

 . כולו ולפרויקט החוזיות הדרך לאבני הקריטי בנתיב השינויים •

 למעקב הדרך אבני של הסיום מועדי על המבוקשים לשינויים שיש  זמן פערי / ההשפעות •

 .החוזיות הדרך ואבני

 תוגש הסימולציה הביצוע.  ליתרת חדש  זמנים ללוח בסיס היא המבוקש השינוי של סימולציה  . ג

 .הפרויקט של המפורט הזמנים לוח מנוהל בו הפורמט באותואחר  כקובץ פ"למנה

 

 חדש בסיסי זמנים לוח קליטת .3.6

 כל  למספר יש . ומלא יסודי באופן הבסיסי הזמנים בלוח השינויים את לנהל הקבלן על ,ככלל .א

  .שינויה של האישור מועד של ציון גם ויכלול רץ מספור יהיה המספור אותו.  ולתעד שינוי

 . "22.10.2018מיום  3לדוגמא: "לוז בסיסי 

  לוודא יש ,הבסיסי הזמנים לוח השינוי של( החברה נהלי פי על) והאישור הבדיקה תהליך תוםב .ב

 מרכיבים מספר כולל התהליך חדש. כבסיסי החדש הזמנים לוח של הקליטה תהליך תהשלמאת 

 :כדלקמן

  .המפורט הזמנים לוח של מודפס עותק על חתימה •

 . " בקובץ לוח הזמנים המפורטXXשמירה של תכנית לוח הזמנים כבסיסית מספר " •

 לצורך תיעוד. XXשל לוח הזמנים המפורט הבסיסי  CDהעתקה למדיה מגנטית קשיחה  •

 הדו"ח החודשי .4
הקבלן יכין ויציג למזמין מדי חודש את העדכונים של לוח הזמנים שהיו במהלך החודש. זאת באמצעות 

 עדכון חודשי. הדו"ח יכלול את המרכיבים הבאים:דו"ח 

 קובץ לוח זמנים מעודכן .4.1

 לעיל.  2.2בסעיף קובץ מעודכן של לוח הזמנים לסוף החודש על פי המפורט 

 דו"ח מילולי  .4.2

 דו"ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים וכן תחזית עדכנית של לוח הזמנים העתידי. 

 

 עדכון יכלול, לפחות, את הדברים המפורטים מטה:הדו"ח המילולי אשר יוגש עם כל 

 לגבי כל אבן דרך: טבלת מעקב אבני דרך הכוללת: מועד חוזי, מועד דיווח קודם, מועד דיווח עדכני

 .סטטוס ביצוע •

 . פעולות עיקריות שבוצעו בתקופת הדיווח •

 . חודשים שלאחר תקופת הדיווח 3-פעילויות מתוכננות ל •

 .לחודשיים שלאחר תקופת הדיווחפעילויות קריטיות  •

 . פעילויות בפיגור ופעילויות מניעה/שיכוך הנעשות ע"י הקבלן •

 



 .תשלום חשבון חודשי לקבלן יותנה בהגשת לו"ז מעודכן ואישורו

 


