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 10.201808.פרוטוקול סיור קבלנים מיום 

 2018/1718 -גשר להולכי רגלפרויקט 

 

 :דברים סיכום

 

 כללי

ביצוע גשר להולכי רגל ורוחבי אופניים המחבר בין שכונת הכרם ג' לרחוב  הפרויקט:
 .21875מסילת הרכבת בחתך מסילה הכרם וחוצה מעל 

עבודות בטונים וקונסטרוקציית פלדה לגשרים, עבודות עפר וחפירה,  :העבודות במכרז
 פיתוח וסלילה, עבודות חשמל תאורה ותקשורת, עבודות אדריכליות.

  קרקע חרסיתית רכה ומי תהום "רדודים". תנאים מיוחדים באתר:

 תכנון תבניות/טפסנות קידוח כלונסאות, תאום ביצוע מול רכבת ישראל,  עבודות מיוחדות:
 ., השענת סמכי ניאופרןוהכנת תכניות יצור

התאמות לדרישות רכבת ישראל, לרבות ביצוע גשר זמני ע"מ לאפשר  אילוצים:
 תנועת רכבות תוך כדי ביצוע הגשר ועוד.

בתבניות פח או בלוחות עץ לפי צורה יציקת בטון בגמר בטון גלוי אדריכלי  מורכבויות:
 גאומטרית ייחודית מתוכננת.

, שמירת רעש, אבק, עבודה בקרבת מתקנים רגישים, בקרבת בתים קיימים רגישויות:
 לאתר. םעל פעילות תקינה באזורים  המתממשקי

 מסמכי מכרז

 כתב הכמויות

או למחירון כלשהו.  "שמשהבהכמויות שבמכרז אינו זהה למחירון  כתב
הסעיפים בכתב הכמויות, על מחירי היחידה המגובים במפרטים 

הכלולים בחובר המכרז הם המחייבים וביחס אליהם ישקול הקבלן לתת 
  הנחה או תוספת על פי שיקוליו. 

 תכניות
כל התכניות באתר האינטרנט. התכניות הינן למכרז ויתכנו שינויים 

במסמך ו' בחוברת המכרז,  00.14ראה סעיף  -לקראת ביצוע בתכניות הנ"ל
 . 70עמוד 

 מסמכים

חוזה /המכרז מסמכי את היטב שלמד כמיאת הקבלן  חברת ערים רואה
 לביצוע הנלווים התנאים וכל והמפרטים התכניות, העבודה סעיפי ואת

 למתן הצעתו. שיקוליו את שקל הם פי ועל העבודות
 .בטיחות ובנושא בקרת איכותנא לשים לב לתוספת למסמך ו' בנושא 

 תכולת מחירים

 סבר אם. במכרז הכלולים הסעיפים מחירי תכולת את היטב יבדוק הקבלן
, הריאלית העלות את משקף איננו שמחירםסעיפים /סעיף יש כי הקבלן

 תוספת./הנחה למתן שיקוליו במכלול בחשבון זאת יביא
תשומת לב המציעים למטלות שעל הקבלן לבצע על  מופניתספק  להסרת

ראה ) המחירים בתכולת נכללותחשבונו העלולות להתפרש כאילו אינן 
 לא. (אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים במפרט הטכני המיוחד

 .במכרז ריאלי באופן מתומחר אינו כלשהו שסעיף כך על טענה תתקבל

 לוח זמנים

  חודשי ביצוע. 10 תקופת ביצוע

 עמידה בלוחות זמנים
 נדרש לעמוד בלוח הזמנים המוגדר ללא חריגה ממנו.  הקבלן

מקרה של התארכות הביצוע לא ישולם לקבלן פיצוי כלשהו מלבד  בכל
 המצוין בתנאי החוזה, 



  
 

   
   

 

 
 

 

 בקשר טענותיו כל על מראש שוויתר כמי וייראה טענות יהיו לא לקבלן
 .הביצוע משך להתארכות

עמידה פעילויות ומעקב  גנט
 בלו"ז

 

זמנים מפורט כפוף ללוח  לוחהחוזה  מחתימתיכין תוך שבועיים  הקבלן
יכין תרשים מעקב  הקבלןהזמנים השלדי המוגדר במסמכי המכרז. 

שבועי אחר עמידה בלוח הזמנים. התרשים ייבחן מידי שבוע  ויעודכן 
 באופן שוטף בהתאם לנסיבות. 

יבוצעו בתאום מול רכבת ישראל וע"פ הנחיות ממונה בטיחות  העבודות עבודותתזמון 
   מטעם הרכבת.

 שלביות

 העבודה תבוצע בשלבים:

 יסודות. •

 עמודי השענה ופרטי קצה. •

 גשר זמני לקירוי מסילת הרכבת. •

ס"מ, בחתכים  40מעטפת בטון בגשר כולל רצפה, קירות ותקרה בעובי  •
 משתנים.

צידי הגשר בחתך משתנה, לרבות מסעת המעבר לגשר )רמפות( בשני  •
 עיבוד שקעים וגמר משופע. 

 חשמל, תאורה, גידור ופיתוח נופי. •

 
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שייתכן והעבודה תבוצע בשלבים שלא לפי 

הסדר המופיע לעייל או סדר כלשהו, על פי החלטת המזמין ולקבלן לא 
 .תהיה עילה לתביעה כלשהיא בגין החלטה זו באם תתקבל

 התארגנות והסדרים זמניים

 הכנות מוקדמות

הזמנת ציוד  -פעולות מוקדמות נחוצות עם קבלת צו התחלת העבודה 
, גישושים, איתור אזורי התארגנות,  תאום מול גורמי חוץ וחומרים,

כחוק ,מינוי  , מינוי מנה"עאחסנת ציוד וחומרים, גידור, ארגון צוותי עבודה
חברת בקרת איכות, מינוי ממונה בטיחות והפקת סקר סיכונים, תיעוד 

 מצב קיים וקבלת אישורי חפירה כחוק.

 חומר מובא
אספקת החומרים  הקבלן יגיש חוברת ציוד לאישור המפקח והמתכנן טרם

הגשת כל התעודות )והמוצרים שבדעתו להשתמש בביצוע עבודתו. 
 (.לדרישות המפרטיםהנדרשות לבדיקת התאמה 

 בחוברת המכרז(. 166סמכי ניאופרן )כמפורט בעמוד  רכש מוקדם של ציוד וחומרים

 באתר. על אזורי אחסון אפשריים המפקח הצביע אחסון חומרים

 הפעלת מעבדה
תופעל מעבדה )על חשבון המזמין( לבדיקות נחוצות במהלך הביצוע 

מכל חשבונות  1.5%בסך בהתאם להנחיית המפקח, יקוזזו דמי בדיקות 
 הקבלן.

 הפרעות באתר

 עבודה מול קבלנים נוספים )קיר אקוסטי, פיתוח, תאגיד המים( •

 עבודה בקרבת איזור מגורים •

 עבודה תוך כדי תנועת רכבות ובהתאם להגדרות/הנחיות יועצי ר"י. •

הפרעות ומטרדים כגון, רעש, זיהום, ריח, הפרעות  למנוע אחראי הקבלן  מטרדים סביבתייםמניעת 
 '.וכו האתר ניקיון, פסולת פינויתנועה, רעידות, הפרעת טמפרטורה, 

 סידורי ניקוז
להשלמה לפני החורף, אחזקת  הכרחיים ניקוז לסידורי הקבלן באחריות

, ובניה תשתית רכיבימערכת הניקוז בשלבי הביניים, הגנה נחוצה על 
 .ותמוך דיפון



  
 

   
   

 

 
 

 

 טיפול בחומרי חפירה /חציבה
, החפירה מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק חומרי הפסולת והצמחייה

לאתר שפיכה מאושר במרחק כלשהוא ובאישור המפקח למעט  והחציבה
 תשלום אגרה במידת הצורך.

דרישות  -אישור קבלני משנה 
 מיוחדות והפעלה

 ובכתב. המפקח מראש  אישור את דורשת בפרויקט משנה קבלני העסקת
 רשומים בעלי קבלנים יהיו בפרויקט שיעבדו המשנה קבלני כל כי נדרש

ביצוע  תקופת כל למשך בתוקף שבאחריותם העבודות לביצוע רישיון
 הפרויקט נשוא העבודות העברת תתאפשר לא כי ודגשמ כן כמו .העבודות

 .ןואופ צורה בשום אחר לקבלן ברובן במלואן או

 שעות עבודה

אישורים בכפוף להנחיות העירייה, לרבות  עבודה מותרות/אסורות שעות
 .לעבודות בלילה, אישורים לחסימת צמתים ודרכים בשעות מסוימות

יבוצעו בתאום מול כל הגורמים  הפסקות מים, חשמל עם התראות מראש
 הרלוונטים.

אין להשתמש בפיצוצים, מעבר כלי שרשרת, מכבשים ויברציוניים כבדים  אמצעים מותרים/אסורים
 בקרבת בתים ותשתיות.

 גשר זמני, בכפוף לתאום ביצוע מול ר"י. תשתיות זמניות

 תוואי גידור ומיקום שערים לכניסה ויציאה מהאתר. הקבלן יסמן ושערים גידור

 בטיחות

 עריכת לרבותעבודתו,  יהיה אחראי על כל ענייני הבטיחות בתחום הקבלן
אחראי בטיחות, אחריות לתדרוך העובדים, ציודם  מינויסקר סיכונים, 

בכל האילוצים  בהתחשב' וכו תמוך, סימון, תמרור, גידור, הבטיחותי
ובריבוי הגורמים העובדים באתר ובכלל אחריותו תאום עבודות, מעבר 

 . בהתאם להנחיות ר"י  דגש על סידורי בטיחות מיוחדים '.וכוכלים 

 שמירה
יהיה אחראי על השמירה בתחומי האתר כולו והוצאותיו בגין  הקבלן

 שמירה תהיינה כלולות במחירי העבודה. 

 אספקות חשמל ומים זמניים 
חיבור ותשלום מים וחשמל  אחריותהנחת צנרת זמנית,  מלבדכי  יודגש

, העלות חשבונו עלהקבלן,  על מוטלתלצורך ביצוע העבודות ועד מסירה 
 כלולה במחירי הסעיפים. 

 מבנה מנהלת/משרדי האתר

ויתפעל  מבנה מנהלת ע"פ המוגדר במסמכי המכרז. הקבלן  יקים הקבלן
ידאג לאספקת חשמל למבנה המנהלת , בין אם ע"י גנרטור ובין אם ע"י 

וכן ידאג לחיבור מים , פינוי ביוב וניקיון יומי של מבנה  "ימחחחיבור 
המנהלת. כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל, המים, פינוי הביוב 

 וניקיון המבנה יהיו ע"ח הקבלן וייכללו במחירי היחידה.

 משרדים של אחרים
יש להתחשב במשרדים של גורמים אחרים הפועלים באתר, כגון משרדי 

לאפשר גישה וחיבור למערכות  נוספים. ישמשרדים של קבלנים ו מכירות
 מים, ביוב, חשמל ותקשורת.

 תאום ואישורים

תאום עם גורמים נוספים 
 הפועלים באתר 

 –)קבלנים, יזמים, אחרים כי גורמים נוספים עובדים בשטח  כי יודגש
 להתחשב הקבלן באחריות( כגון תאגיד המים, חח"י ורכבת ישראל

 חריגה תהיה שלא כך, הזמנים לוח ואת עבודותיו את ולתכנן בעבודותיהם
 בחשבון שנלקחה תיחשב אחרים"י ע עבודות ביצוע עקב חריגה כל. בזמן

 המכרז סעיפי של היחידה במחירי כלולה ותהיה הקבלן של בהצעתו
 הקשורים עיכובים בגין טענותיו כל על שוויתר כמי ייראה והקבלן

 .באתר אחרים גורמים בעבודות

 תאום עם גורמי חוץ
תאום עם גורמים המבצעים עבודות באתר, תאום עם  הקבלן אחראי על

גורמים מאשרים כגון רשות העתיקות המשרד להגנת הסביבה, רשות 
 וכו'. , תאגיד המיםרכבת ישראל, מקומית



  
 

   
   

 

 
 

 

 אישורים /היתרים
ידאג לקבל היתרי ביצוע והיתרי חפירה מול הרשויות והגורמים  הקבלן

 תשתית בעלי, משטרה, עירייהתכנון ובניה,  וועדתהרלוונטיים כנדרש )
 .בנפרד תשולם ולא הסעיפים במחירי כלולה זו פעילותוכו'(. 

 איכות הביצוע

עצמית )לעבודות  בקרת איכות
 מלש"ח ומעלה( 5בהיקף 

 לקיים, היתר ביןיידרש ,  הזוכה הקבלן - במכרז הקבלנים לב לתשומת
 מטעם איכות הבטחת מערך"י ע שיבוקר עצמית איכות בקרת מערך

"י ע עצמית איכות בקרת בנספח מפורטות לכך בקשר הדרישות. המזמין
  .המכרז למסמכי המצורף הקבלן

אישור תכניות ייצור ודוגמאות  דורשת מעטפת הבטון הייחודית של הגשר אישור תכניות ייצור ודוגמאות
 לפני תחילת הייצור/ביצוע השוטף. 

 פיקוח עליון בהתאם לדרישת המפקח לפי הגדרת נקודות עצירה מראש. פיקוח עליון

 מדידות ובקרת מדידות

 ובכל העבודות ביצוע תקופת כל משך מוסמך מודד באתר יעסיק הקבלן
 על יחולו המודד בהעסקת הכרוכים והתשלומים ההוצאות כל. שלהן שלב

 .העבודות במחירי וייכללו הקבלן
 מהתקדמות המתחייבים במועדים המדידות כל ביצוע יוודא הקבלן

 .העבודות
לפרט הדרישות להעסקת מודד מוסמך ע"י הקבלן, מדידות אחר ביצוע, 

מדידות ערימות עפר ופסולת, מדידות לאיתור מדויק של דגימות ובדיקות, 
קונסטרוקטיביים, וידור התאמת מידות ותוואי רכיבים מדידת אלמנטים 

שונים באתר, עובי שכבות, עומק חפירה, תעלות, בורות מערכות וכיו"ב. 
 בקרת מדידה ע"י מודד המזמין , רישום ותיעוד

תכניות אחר תיעוד מדידות ו
 ביצוע

 
 :הבאות המדידות יש לתעד -לתשומת לב הקבלנים

 
 מייד עם תום ביצוע רכיב רלוונטי. )עדות(. AS-MADE מדידות
 .ובדיקות דגימות מיקום של מדויק לאיתור מדידות
 לתוכנית התאמתם הבטחת לצורך קונסטרוקטיבית אלמנטים של מדידות

 .ולפרטים
 .הקבלן חשבונות והגשת כמויות לחיובי שישמשו מדידות

 
 מדידות רישום

 
ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך ביצוע  הקבלן

 העבודות. 
 

 ובדיקות תעוד

 
ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו באתרי העבודה ו/או  הקבלן

 .יקטבפרואצל יצרנים וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות 
 .תקן תו בעלי מוצרים גם יכלול התיעוד

 
  ע"פ הנחיות מפורטות הכלולות בנספח "הגברת איכות ביצוע". הכל

 
 

 

 התנהלות שוטפת והתחשבנות



  
 

   
   

 

 
 

 

 סמכויות המפקח

 פרשנות, עדיפויות סדרי קביעת, וטיב איכות והבטחת בקרת, השגחה
 וישיבות שוטפות ישיבות וניהול כינוס, חשבונות אישורהמלצה ל, החוזה

, עליון לפיקוח מתכננים זימון, מדידות בקרת הפעלת, המניין מן שלא
 יתר בין הכל,  מחדש ביצוע על הנחייה, קטעים פסילת, לעיכוב הנחייה
 .המכרז במסמכי האמור

 ניהול יומן עבודה

יומן עבודה לפי מתכונת חברת ערים. יש  ינוהלביצוע העבודה  באתר
להקפיד על מילוי מלא וחתימה יומיומיים של הפרטים הנחוצים ביומן 

תשומת לב הקבלן לנושאים  החוזה הנחיות"פ ע בדיוקהעבודה, 
   הקשור למילוי יומן העבודה. אותובכלהמחייבים 

 הגשת חשבונות

לב הקבלנים לאופן עריכת החשבון וכל המסמכים הדרושים  תשומת
לצירוף במסגרת הגשת החשבונות החלקיים והחשבון הסופי, ע"פ 

שבוצעו ואושרו יוכנו  לרכיבים תשלוםהנחיות חוברת המכרז. בקשות 
 .סופי לחשבון הגשה של במתכונת

 שינויים בחוזה
 מבלילב הקבלנים לזכותו של המזמין להורות על כל שינוי בחוזה  תשומת
. שינויים פקודת"פ ע עבודות ביצוע לעכב או לסרב אפשרותהקבלן  שתהא

 .בחוזהתמחור העבודות יהא ע"פ הכללים המפורטים 

  2018 ספטמברהחוזה צמוד למדד תשומת הבניה לפי מדד בסיס  הצמדות

 17.01.19-בתוקף עד ה₪,  323,000ערבות למכרז בגובה  מקדמות כן/לא ותנאי קיזוז

הקבלן לשלמות התשתית, הציוד והחומרים באתר החל  אחריות תודגש בדק ואחזקה
 ממתן צו התחלת העבודה ועד מסירת התשתית. 

 הערכת תפקוד הקבלן

משוב לאיכות הקבלן 
 והתנהלותו השוטפת

ערים תקיים משוב להערכת איכות הקבלן, במסגרתו יינתנו ציוני  חברת
הערכה לקבלן במספר היבטים מרכזיים, ע"י גורמים מטעם החברה. 

חברת  בהזמנתיבוצעו /שבוצעו אחרות ובעבודות זו בעבודהציוני המשוב 
 במכרזי סף בתנאי עמידה לקביעת מהקריטריונים חלק יהווערים, 

 .  החברה

עבור ששה הערכת מצב כ
 חודשים

ערים תקיים  הערכת מצב לעמידת הקבלן ביעדי העבודה ואיכות  חברת
עבודתו, ששה חודשים ממועד צו התחלת העבודה. חברת ערים שומרת 

לעצמה זכות לסיים את עבודת הקבלן במידה ולדעתה, לאור הערכת 
המצב שקיימה,  הקבלן אינו עומד ביעדי האיכות ו/או לוח הזמנים 

 ם בעבודה זו. הנדרשי

 הליך המכרז

 עיון במסמכי המכרז
האינטרנט  באתר ולהורדה לעיון זמינים העיקריים המכרז מסמכי

 www.arim.co.ilבכתובת 

 5)סעיף  להצעה לצרף שישלב הקבלנים לפירוט המסמכים   תשומת מסמכים לצירוף להצעה
 במסמך ההזמנה להציע הצעות(

חובת השתתפות בסיור 
 הקבלנים  

ישנה חובת  .אין חובת השתתפות בסיור הקבלנים ע"פ הנחיות חברת ערים
 חתימה על הפרוטוקול וצירופו למסמכים המוגשים במסגרת ההצעה. 

 אופן מילוי והגשת ההצעות

סעיף בחוברת המכרז המנחה על אופן הכנת ב לאמור הקבלנים לב תשומת
 יש ההצעות אתבמסמך ההזמנה להציע הצעות(.  6והגשת ההצעה )סעיף 

 והמצורפת המזמין"י ע למציע שתימסר מיוחדת במעטפה להגיש
 'מס גשר להולכי רגל לעבודות"מכרז  יצוין המעטפה על. החוזה למסמכי

 עכו צפון הכרם ג'". באתר 1718/2018

 תנאי סף

 .ג 300
בדיקת העמידה בתנאי הסף ייעשה שימוש במאגר המידע  במסגרת 

הכולל משוב החברה אודות עבודות קודמות שביצעו הקבלנים עבור חברת 
החברה יהיה בכוחו לפסול את  במשוביערים. צבירת ניקוד נמוך לקבלן 

 המשוב טופס.  סף בתנאי לעמידה הקריטריונים סגרתהחברה במ



  
 

   
   

 

 
 

 

 ערים משובי בסיס על הסף תנאי במסגרת קבלנים לפסילת וקריטריונים
  .המכרז למסמכיהמצורף   בנספח מפורטים עבורה שבוצעו לעבודות

 המציע הזול )או פירוט שיטה אחרת, ככל שחברת ערים תנחה על כך( שיטת בחירה

במסגרת הליך שימוע לקבלן 
 המכרז

 
 
 
 

 לקבלת, קבלן לכל שימוע לקיים זכות לעצמה שומרת ערים חברת
 לפני, המכרז דרישות את לממש מתכוון הוא  בו ולאופן להצעתו הבהרות

 .הזוכה על החלטה קבלת

 לוח זמנים להליך המכרז

 מועד אחרון להגשת הצעות
במשרדי המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת ההצעות הנמצאת  את

 שעה 18.10.2018 עד לתאריך בירושלים,  169חברת "ערים" ברחוב יפו 
 הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים עד למועד הנ"ל  תיפסל.  .12:00

 מועד אחרון להפניית שאלות

סמנכ"ל הנדסה ומהנדס ראשי בערים ל להפנות ניתן הבהרה שאלות
 שעה 11.10.2018 לתאריך עדmichraz@arim.co.il בכתובת המייל 

. באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה עם מזכירת 15:00
 מיד לאחר שליחתה. 02-5383333ל הנדסה ומהנדס ראשי בטלפון סמנכ"

לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המזמין החל מתאריך  תשובות תשובות/הודעות לקבלנים
  .16:00בשעה  15.10.18

 

 

 

 

 העתק:

 ערים. -מנכ"ל -עזרא ימין
 ערים. -סמנכ"ל -יעקב רוזנברג

 ערים. -ראשיסמנכ"ל הנדסה ומהנדס  -אינג' פואד ח'שאן
 ערים. -מנהל מחוז צפון -שמואל טולדנו

 מנהל הפרויקט. -יהודה זך

 

 
 
 

 מפקח -רשם: ינון גרינברג
      

 
 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: __________________________________                                 
 


