מסמ ה'
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 429/55/18
להוספת מסלול לכביש 444
מצומת ברקת עד אלעד

מערכת תוכניות
***מצ"ב רשימת תוכניות בלבד***
***את התוכניות עצמ" נית" להוריד מאתר האינטרנט של החברה***

יוני 2018

עמוד  335מתו 405

מכרז/חוזה מס'  429/55/18להוספת
מסלול בכביש  444צומת ברקת עד אלעד

מסמ ה'  $רשימות תוכניות
מס
'

מספר תוכנית

ש %תכנית

מטרה

קנ"מ

מהדור
ה

תארי

כבישי %וניקוז
תוכנית כללית

1

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-0320-04

הוספת מסלול כביש מס' 444
שלב א'  -תנוחה כללית

מכרז

1:2500

04

29.03.2018

2

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1700-04

הוספת מסלול כביש מס' 444
שלב א'  -תנוחה

מכרז

1:1000

04

28.03.2018

3

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1920-04

הוספת מסלול כביש מס' 444
שלב א'  -תנוחה תיאום מערכות

מכרז

1:1000

04

28.03.2018

תנוחות

4

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1701-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 347-370

מכרז

1:500

04

28.03.2017

5

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1702-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 369-396

מכרז

1:500

04

28.03.2017

6

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1703-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 390-421

מכרז

1:500

04

28.03.2017

7

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1704-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 421-448

מכרז

1:500

04

28.03.2017

8

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1705-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 447-474

מכרז

1:500

04

28.03.2017

9

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1706-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 473-500

מכרז

1:500

04

28.03.2017

10

HLV-HW-DP3-SLA-444-DD-1707-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה חתכים 498-515

מכרז

1:500

04

28.03.2017

11

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1921-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
347-370

מכרז

12

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1922-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
369-396

מכרז

13

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1923-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
390-421

מכרז

14

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1924-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
421-448

מכרז

15

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1925-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
447-474

מכרז

16

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1926-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
473-500

מכרז

17

HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1927-04

הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' תנוחה תאום מערכות חתכים
498-515

מכרז

18

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-3011-03

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

1:500

04

04

04

04

04

04

04

28.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

חתכים לאורך
כביש  444חתך לאורך גל' 1
חתכים 345-440
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מכרז

1:100/1:100
0

03

29.03.2018
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19

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-3012-03

20

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4201-03

21

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4202-03

22

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4203-03

23

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4204-03

24

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4205-03

25

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4206-03

26

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4207-03

27

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4208-03

28

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4209-03

29

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4210-03

30

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4211-03

31

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4212-03

32

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4213-03

33

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4214-03

34

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4215-03

35

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4216-03

36

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4217-03

37

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4218-03

38

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4219-03

39

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4220-03

40

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4221-03

41

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-5011-08

42

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-5012-08

43

HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-5013-03

כביש  444חתך לאורך גל' 1
חתכים 440-516

מכרז

1:100/1:100
0

03

29.03.2018

חתכים לרוחב
כביש  - 444חתכים לרוחב 347-
355
כביש  - 444חתכים לרוחב 356-
364
כביש  - 444חתכים לרוחב 365-
372
כביש  - 444חתכים לרוחב 373-
380
כביש  - 444חתכים לרוחב 381-
388
כביש  - 444חתכים לרוחב 389-
394
כביש  - 444חתכים לרוחב 395-
402
כביש  - 444חתכים לרוחב 403-
410
כביש  - 444חתכים לרוחב 411-
418
כביש  - 444חתכים לרוחב 419-
425
כביש  - 444חתכים לרוחב 426-
433
כביש  - 444חתכים לרוחב 434-
441
כביש  - 444חתכים לרוחב 442-
448
כביש  - 444חתכים לרוחב 449-
456
כביש  - 444חתכים לרוחב 457-
464
כביש  - 444חתכים לרוחב 465-
473
כביש  - 444חתכים לרוחב 474-
481
כביש  - 444חתכים לרוחב 482-
489
כביש  - 444חתכים לרוחב 490-
497
כביש  - 444חתכים לרוחב 498-
505
כביש  - 444חתכים לרוחב 506-
514

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

מכרז

1:200

03

29.03.2018

פרטים וחתכים טיפוסיים
הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' חתכים טיפוסיים ופרטיים  -גל'
1
הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' חתכים טיפוסיים ופרטיים  -גל'
2
הוספת מסלול לכביש  444שלב
א' חתכים טיפוסיים ופרטיים  -גל'
3

מכרז

1:100

08

29.03.2018

מכרז

שונות

08

29.03.2018

מכרז

שונות

03

29.03.2018

מבני%
גשר A13-10B
1

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7001
ֹ

תוכנית כללית

למכרז

כמסומן

2

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7002
ֹ

תוכנית מתווה כלונסאות

למכרז

1:100

1

3

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7003
ֹ

פרטי כלונסאות

למכרז

כמסומן

1

4

YDE-ST-DP3-A13_10_B-CD-7004
ֹ

נציבים פנימיים  -קורת ראש
כלונסאות

למכרז

1:25; 1:50

1

15.04.18

5

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7005
ֹ

נציבים פנימיים

למכרז

כמסומן

4

15.04.18
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15.04.18
15.04.18
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6

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7006
ֹ

נציבים פנימיים  -קורת ראש

למכרז

1:25

2

15.04.18

7

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7007
ֹ

8

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7008
ֹ

נציב קצה  -Aקורת ראש כלונסאות
נציבי קצה  -תוכנית ,חזיתות
וחתכים

למכרז

1:50

2

15.04.18

למכרז

1:50

3

15.04.18

9

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7009
ֹ

נציבי קצה  -חתכים אופקיים,
חזיתות ופרטים

למכרז

כמסומן

4

15.04.18

10

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7010
ֹ

נציבי קצה  -פרטים וחתכים

למכרז

1:10

3

15.04.18

11

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7011
ֹ

תוכנית פלטת מיסעה

למכרז

1:100

2

15.04.18

12

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7012
ֹ

פלטת מיסעה  -חתכים ופרטים

למכרז

כמסומן

2

15.04.18

13

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7013
ֹ

פלטת מיסעה  -חתכים בנציבים

למכרז

1:100

2

15.04.18

14

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7014
ֹ

תוכנית הרכבת קורות

למכרז

1:100

2

15.04.18

15

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7015
ֹ

תוכנית הרכבת פלטות טרומיות

למכרז

1:100

2

15.04.18

16

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7016
ֹ

פרטי פלטות טרומיות

למכרז

1:20,1:10

3

15.04.18

17

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7017
ֹ

תוכניות פלטת גישה

למכרז

כמסומן

4

15.04.18

18

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7018
ֹ

תוכנית מעקה פלדה

למכרז

כמסומן

2

15.04.18

19

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7019
ֹ

תוכנית מעקה פלדה  -חתכים
ופרטים

למכרז

כמסומן

2

15.04.18

20

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7020
ֹ

נציב קצה  -Eקורת ראש כלונסאות

למכרז

כמסומן

1

15.04.18

21

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7021
ֹ

תוכנית פרטי גוש קצה

למכרז

כמסומן

3

15.04.18

22

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7022
ֹ

מעקה פלדה טיפוס  -2חתכים
ופרטים

למכרז

כמסומן

0

15.04.18

23

YDE-ST-DP3-A13_10_B-CD-7055
ֹ

נציב פנימי - Cשלב 1

למכרז

כמסומן

1

15.04.18

24

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7101
ֹ

תוכנית קורה טיפוס 1

למכרז

כמסומן

3

15.04.18

25

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7102
ֹ

תוכנית קורה טיפוס 2

למכרז

כמסומן

2

15.04.18

26

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7103
ֹ

תוכנית קורה טיפוס 3

למכרז

כמסומן

2

15.04.18

27

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7200
ֹ

חזיתות ופרטים

למכרז

כמסומן

5

15.04.18

28

YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7202
ֹ

תוכנית קירות דיפון

למכרז

כמסומן

0

15.04.18

1

YDE-ST-DP3-DC444-01-DD-7001

2

YDE-ST-DP3-DC444-01-DD-7002

3

YDE-ST-DP3-DC444-01-DD-7003

4

YDE-ST-DP3-DC444-01-DD-7004

5

YDE-ST-DP3-DC444-01-DD-7005

1
2
3
4
5

תעלת ניקוז DC-444-01
תוכנית כללית  -בין חתכים 360-
367
תוכנית כללית  -בין חתכים 360-
365
תוכנית כללית  -בין חתכים 365-
370
תוכנית כללית  -בין חתכים 370-
375
חתכים ופרטים  -בין חתכים 360-
375

למכרז

1:250; 1:25

9

15.04.18

למכרז

1:100

3

15.04.18

למכרז

1:100

4

15.04.18

למכרז

1:100

3

15.04.18

למכרז

1:100

4

15.04.18

תעלת ניקוז DC-444-02קיר תומך וקיר אקוסטי צפוני AW2
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 480-
למכרז
473
YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7003
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 485-
למכרז
480
YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7004
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 490-
למכרז
485
YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7005
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 494-
למכרז
490
YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7006
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 493-
למכרז
501
YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7007
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 501-
למכרז
510
YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7008

1:100,1:25

8

15.04.18

1:100,1:25

8

15.04.18

1:100,1:25

8

15.04.18

1:100,1:25

7

15.04.18

1:100

2

15.04.18

1:100

2

15.04.18

7

YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7010

חתכים ופרטים

למכרז

1:25,1:10

2

15.04.18

8

YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7011

חתכים

למכרז

1:25,1:10

7

15.04.18

9

YDE-ST-DP3-DC444-02-DD-7012

חתכים ופרטים  -המשך

למכרז

1:25,1:10

5

15.04.18

6
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1

YDE-ST-DP3-00AW-444-DD-7001

2

YDE-ST-DP3-00AW-444-DD-7002

3

YDE-ST-DP3-00AW-444-DD-7003

קיר אקוסטי דרומי AW1
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 465-
458
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 470-
465
תוכנית ופריסה  -בין חתכים 473-
471

למכרז

1:100,1:25

6

15.04.18

למכרז

1:100,1:25

6

15.04.18

למכרז

1:100,1:25

6

15.04.18

תעלה  DC3וקיר RW08
1

GAS-ST-DP3-RW08CD03-DD-7001

תנוחה ופריסה קיר  RW08ותעלה
.CD03

למכרז

משתנה

4

19.10.15

2

GAS-ST-DP3-RW08CD03-DD-7002

חתכים ופרטים קיר  RW08ותעלה
.CD03

למכרז

משתנה

3

12.10.15

1

BML-LA-DP3-RD444_EW-DD-1003-03

2

BML-LA-DP3-RD444_EW-DD-1004-02

נו&
תכנית נופית לעבודות עפר
תכנית הנחיות לביצוע עבודות
עפר
תכנית הנחיות לביצוע עבודות
עפר

למכרז

1:1000

04

15.04.18

למכרז

1:1000

03

15.04.18

3

BML-LA-DP3-SLA-R444-DD-1702-03

תכנית גיאופיטים  ,עצים וגידור

למכרז

1:500

03

18.10.17

4

BML-LA-DP3-SLA-R444-DD-1703-03

תכנית גיאופיטים  ,עצים וגידור

למכרז

1:500

03

18.10.17

5

BML-LA-DP3-SLA-R444-DD-1704-03

תכנית גיאופיטים  ,עצים וגידור

למכרז

1:500

03

18.10.17

6

BML-LA-DP3-SLA-R444-DD-1706-03

תכנית גיאופיטים  ,עצים וגידור

למכרז
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זמנית לשלב ביצוע  ,3תנוחה ,גליו -מס' 5

"SPR"EL"DP3"SLA0R444"DD"1725
00

למכרז

1:500

0

27/03/2018
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כביש מס'  444חתכי ,369 " 396 0תכנית תאורה
זמנית לשלב ביצוע  ,3תנוחה ,גליו -מס' 6

"SPR"EL"DP3"SLA0R444"DD"1726
00

למכרז

1:500

0

27/03/2018

43

כביש מס'  444חתכי ,346 " 370 0תכנית תאורה
זמנית לשלב ביצוע  ,3תנוחה ,גליו -מס' 7

"SPR"EL"DP3"SLA0R444"DD"1727
00

למכרז

1:500

0

27/03/2018
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הוספת מסלול בכביש מס'  ,444תאורה ,תשתית
לבקרת תנועה תכנית פרטי " 0גליו -מס' ,1
פרטי חפירה ושוחות

פרטים
"SPR"EL"DP3"SLA0R461"DD"6001
00
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1:500
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45

הוספת מסלול בכביש מס'  ,444תאורה ,תשתית
לבקרת תנועה תכנית פרטי " 0גליו -מס' ,2
פרטי 0לעמודי תאורה קיימי0

1

כביש  444חתכי 346"370 0ביצוע חלק מערבי .
שלב ביצוע  " 1קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1311
04

לאישור

2

כביש  444חתכי 369"396 0ביצוע חלק מערבי .
שלב ביצוע  " 1קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1312
04

לאישור

3

כביש  444חתכי 390"421 0ביצוע חלק מערבי .
שלב ביצוע  " 1קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1313
04

לאישור

4

כביש  444חתכי 421"448 0ביצוע חלק מערבי .
שלב ביצוע  " 1קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1314
04

לאישור

5

כביש  444חתכי 474515 0ביצוע חלק .
שלב ביצוע  " 1קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1315
04

לאישור

6

כביש  444חתכי 473"500 0ביצוע חלק מזרחי .
שלב ביצוע  " 1קטע 2

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1316
04

לאישור

7

כביש  444חתכי 489"515 0ביצוע חלק
מזרחי+התחברות למצב קיי0

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1317
04

לאישור

8

כביש  444חתכי 346"370 0ביצוע חלק מערבי.
שלב ביצוע  " 1קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1321
04

לאישור

9

כביש  444חתכי 369"396 0ביצוע חלק
מערבי+ניצבי גשר כביש 6

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1322
04

לאישור

10

כביש  444חתכי 390"421 0ביצוע חלק מערבי.
שלב ביצוע  " 2קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1323
04

לאישור

11

כביש  444חתכי 421"448 0ביצוע חלק בערבי.
שלב ביצוע  " 2קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1324
04

לאישור

12

כביש  444חתכי 447"474 0ביצוע חלק מערבי.
שלב ביצוע  "2קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1325
04

לאישור

13

כביש  444חתכי 473"500 0ביצוע חלק מערבי .
שלב ביצוע  " 2קטע 2

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1326
04

לאישור

14

כביש  444חתכי 498"515 0ביצוע חלק
מערבי+התחברות למצב קיי.0

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1327
04

לאישור

15

כביש  444חתכי 346"370 0התחברות למצב
קיי+0ביצוע חלק מזרחי

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1331
04

לאישור

16

כביש  444חתכי 369"396 0ביצוע חלק מזרחי
שלב ביצוע  " 3קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1332
04

לאישור

17

כביש  444חתכי 390"421 0ביצוע חלק מזרחי
שלב ביצוע  " 3קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1333
04

לאישור

18

כביש  444חתכי 421"448 0ביצוע חלק מזרחי
שלב ביצוע  " 3קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1334
04

לאישור

19

כביש  444חתכי 474"447 0ביצוע חלק מזרחי
שלב ביצוע  " 3קטע 1

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1335
04

לאישור

20

כביש  444חתכי 473"500 0ביצוע חלק מזרחי
שלב ביצוע  " 2קטע 2

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1336
04

לאישור

21

כביש  444חתכי 498"515 0ביצוע חלק
מזרחי+התחברות למצב קיי0

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1337
04

לאישור

"SPR"EL"DP3"SLA0R461"DD"6002
00

למכרז

1:500

0

27/03/2018

הסדרי תנועה זמניי%

22

כביש  444חתכי 390"421 0פירוק איי תנועה

23

כביש  444חתכי 447"474 0פירוק איי תנועה

24

כביש  444ביצוע ניצבי גשר מרכזיי0

"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1303
04
"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1305
04
"AMV"TR"DP3"000RD444"CD"1320
03
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מסמ ו'1

נוסח ערבות להבטחת ביצוע העבודות

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 429/55/18
להוספת מסלול לכביש 444
מצומת ברקת עד אלעד

יוני 2018
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תארי_____________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלו65 -
תל"אביב " 67443
א.ג.נ,.

הנדו:-

ערבות מס'

 ,אנו הח"מ בנק  /חברת ביטוח____________________ ]*מחק את המיותר[
]*למלא רק במקרה של בנק[ ערבי 0בזה כלפיכ 0לסילוק כל סכו 0עד לס של " _____

לבקשת
סני=
ש"ח )במילי________________ :0שקלי 0חדשי (0שתדרשו מאת______________ )להל" – -הקבל""(
בקשר ע 0חוזה להוספת מסלול בכביש  444מצומת ברקת עד אלעד.
סכו 0הערבות יהא צמוד למדד התשומות בסלילה וגישור כפי שיפורס 0ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)להל" :-המדד"( באופ -הבא:

"המדד הבסיסי" הנו המדד של חודש שפורס 0ביו*] _________ 0יש למלא בהתא 0למדד האחרו -הידוע
במועד הגשת ההצעות במכרז[.
"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרס 0לאחרונה לפני התשלו 0בפועל על"פי ערבות זו.
לסכו 0הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבי 0בזאת באופ -מוחלט ובלתי חוזר ,לשל 0לכ 0את סכו 0הערבות בצרו= הפרשי הצמדה בתו 7
ימי 0מדרישתכ 0הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכ 0לבסס או לנמק את דרישתכ 0זאת .למע -הסר ספק,
דרישתכ 0בכתב משמעה דרישתכ 0בצירו= כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק
צילומי.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכו 0שלא
חולט.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו*] ._________0יש למלא מועד שהוא  35חודשי 0ממועד ההתקשרות[

בכבוד רב,

)בנק/חברת ביטוח(
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מסמ ו'2

נוסח ערבות בדק
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 429/55/18
להוספת מסלול לכביש 444
מצומת ברקת עד אלעד

יוני 2018
עמוד  346מתו 405

מכרז/חוזה מס'  429/55/18להוספת
מסלול בכביש  444צומת ברקת עד אלעד

תארי____________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלו65 -
תל"אביב " 67443
א.ג.נ,.
הנדו :-ערבות מס'

לבקשת______________ ,אנו הח"מ בנק  /חברת ביטוח______________ ]*מחק את המיותר[
סני=_____ ]*למלא רק במקרה של בנק[ ערבי 0בזה כלפיכ 0לסילוק כל סכו 0עד לס של __________ש"ח
)במילי____________________ :0שקלי 0חדשי (0שתדרשו מאת __________________ )להל– -
"הקבל""( בקשר ע 0חוזה להוספת מסלול בכביש  444מצומת ברקת עד אלעד.
סכו 0הערבות יהא צמוד למדד התשומות בסלילה וגישור ,כפי שיפורס 0ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)להל" :-המדד"( באופ -הבא:

"המדד הבסיסי" הנו המדד של חודש _______ שיפורס 0ביו*] ______ 0יש למלא בהתא 0למדד הידוע
במועד קבלת תעודת השלמה[.
"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרס 0לאחרונה לפני התשלו 0בפועל על"פי ערבות זו.
לסכו 0הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו מתחייבי 0בזאת באופ -מוחלט ובלתי חוזר ,לשל 0לכ 0את סכו 0הערבות בצרו= הפרשי הצמדה בתו 7
ימי 0מדרישתכ 0הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכ 0לבסס או לנמק את דרישתכ 0זאת .למע -הסר ספק,
דרישתכ 0בכתב משמעה דרישתכ 0בצירו= כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק
צילומי.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכו 0שלא
חולט.
ערבות זו ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו*] ______ 0יש למלא מועד שהוא  60חודשי 0ממועד קבלת תעודת השלמה[.
בכבוד רב,

)בנק/חברת ביטוח(
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מסמ ז'
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נספח הביטוח

יוני 2018
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נספח ביטוח
המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה מס' 429/55/18
להוספת מסלול בכביש  444מצומת ברקת עד אלעד
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבל -על פי חוזה זה או על פי די ,-על הקבל -לערו ולקיי ,0בחברת
ביטוח מורשית כדי ,-החל מיו 0חתימת החוזה או מת -האישור לביצוע העבודות )לפי המוקד(0
ולמש כל תקופת ההתקשרות ועד לסיו 0העבודות ו/או המסירה הסופית של העבודות ויציאתו
של הקבל -מהאתר או סיו 0תקופת הבדק ע"פ החוזה )לפי המאוחר( ,פוליסות ביטוח כמפורט
באישור עריכת ביטוחי הקבל -המצור= כנספח ז' 1ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )"אישור
עריכת הביטוחי "%ויחד ע 0הביטוחי 0המפורטי 0בסעי=  5להל" :-ביטוחי הקבל"" ,בהתאמה(
בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר מתחייב הקבל -להמשי ולערו לתקופה
נוספת ממועד מסירת העבודות באופ -סופי למזמי -ויציאתו של הקבל -מהאתר )לפי המאוחר(
ולתקופות נוספות לאחר מכ -כל עוד מתקיימת אחריותו על פי די.-
.2

הקבל -מתחייב להמציא למזמי -לשביעות רצונו של המזמי ,-לפי מועד קבלת צו התחלת עבודה
ובכל מקרה קוד 0לתחילת עבודות כלשה -באתר ו/או פריקת ציוד ו/או חומרי 0כלשה 0בו
)המועד המוקד 0בי -השניי (0ו/או ובכפו= לאמור במסמכי המכרז " וכתנאי מוקד 0לתחילת
פעילותו בהתא 0להסכ 0זה ,את אישור עריכת הביטוח נספח ז' 1כשהוא חתו 0כדי -על ידי
מבטח הקבל .-הקבל -מצהיר כי ידוע לו כי עריכת הביטוחי 0המפורטי 0באישור הביטוח
והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינ 0מעיקרי ההסכ 0ואי עריכת הביטוחי 0ו/או המצאת
האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו.

.3

 14ימי 0לפני מועד תו 0תקופת ביטוחי הקבל ,-על הקבל -להפקיד בידי המזמי ,-אישור עריכת
ביטוחי 0כאמור לעיל בגי -הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכ -למש כל תקופת ההתקשרות על
פי החוזה ו/או לתקופות נוספות כאמור בסעי=  1לעיל.

.4

הקבל -מתחייב ללמוד את תוכ -פוליסת "ביטוח העבודות הקבלניות" ,להיות בקיא בכל תנאיה
)לפני תחילת העבודות( ,לקיי 0את כל תנאי ביטוחי הקבל) -לרבות המלצות הסקר החיתומי
בקשר ע 0ביטוח העבודות ,ככל שתהיינה וכ -את תנאי המיגו -לעניי -כיסוי פריצה וגניבה(
ולפעול כ שהתנאי 0בפוליסה זו לא יופרו באופ -חלקי ו/או מלא .הקבל -מתחייב לקיי 0את כל
דרישות המזמי -ו/או המדינה ו/או המבטחי 0ו/או כל גור 0אחר בשטחו ו/או בשטח בחזקתו
מבוצעות העבודות וזאת  ,בי -היתר ,בכל הקשור להגנה על העבודות ו/או על הסביבה ו/או על
מבני 0סמוכי – 0לפני התחלת העבודות ו/או בשלבי ביצוע העבודות ו/או לאחר מסירת,-
ובמיוחד בכל הקשור לדרישות ותנאי 0מוקדמי 0לביטוח לפי סקר ביטוח שנער לפרויקט – א0
נער ,לרבות כל הדרישות בנוגע להגנה על העבודות מפני נזקי אש ,מי, 0נזקי טבע ו/או נזקי0
אחרי.0

.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או בנוס= מתחייב הקבל -לערו בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו
את הביטוחי 0כמפורט להל:-
.5.1

ביטוח חובה לכלי הרכב כנדרש על"פי די.-

.5.2

ביטוח אחריות בגי -נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו.
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.5.3

ביטוח מקי= ,לכיסוי נזק מכל סוג שהוא ,לכלי הרכב של הקבל -ו/או קבלני משנה

ו/או מי מטעמ.0
.5.4

ביטוחי צ.מ.ה).ציוד מכני הנדסי( כולל אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות ע"ס

) A 1,000,000מיליו -שקלי 0חדשי (0כולל ביטוח חבות בגי -נזק גו= ,הנובעת משימוש
בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאי -חובה
חוקית לבטחו ,בגבול אחריות למקרה בס ) A 4,000,000ארבעה מיליו -שקלי0
חדשי (0לכל כלי .הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של המזמי -והמדינה ו/או את
נתיבי ישראל ו/או את הזכייני 0למעשיו ו/או מחדליו של הקבל -ו/או מי מטעמו.
 .5.5ביטוח לרכוש ולציוד ,לרבות פיגומי 0וכלי עבודה מכל סוג שהוא אשר אינ 0חלק
מהעבודות עצמ -במלוא ערכ 0לקבל ,-המובאי 0ע"י הקבל -לאתר .העבודות יבוטחו על
ידי הקבל -במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות ,או לחליפי -בביטוח "אש מורחב" על פי
תנאי ביט  2013או שווה ער ,מפני אובד -או נזק תאונתי ובלתי צפוי לרכוש כאמור
לעיל.
למע -הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל ג ,0א לא רק ,משאיות ,מלגזות ,ציוד מכני הנדסי נייד,
מנופי 0ניידי 0וכלי הרמה ניידי 0אחרי.0
 .6הקבל -מוותר על זכותו לתחלו= כלפי המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט
ו/או הזכייני 0ו/או נתיבי ישראל ו/או מי מטעמ 0של כל הנ"ל ו/או כלפי כל מי שהמזמי -ו/או
המדינה ויתרו ו/או התחייבו לוותר כלפיו על תביעת תחלו= ,למעט כלפי מי שגר 0לנזק בזדו.-
הקבל -מתחייב לכלול הוראה זו בכל הביטוחי 0לה 0התחייב הקבל -על פי ההסכ) 0למעט
ביטוח חובה לכלי רכב( באופ -שמבטחת הקבל -תוותר על זכותה לתחלו= כלפי גורמי 0אלה
בהתא.0
.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכ 0כי הקבל -רשאי שלא לערו ביטוח מקי= ו/או ביטוח לרכושו
ולציוד כמפורט לעיל )למעט ביטוח חובה ואחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב מכל סוג( ,במלואו
ו/או בחלקו ,ובמקרה זה יחול הפטור כאמור בסעי=  18להל -כאילו נער הביטוח במלואו .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל -להמציא למזמי -את כתב הוויתור כאמור בנספח ז' 2חתו0
על ידי מורשה חתימה מטעמו.

.8

מוסכ 0בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח
הינה בבחינת דרישת מינימו 0המוטלת על הקבל ,-שאינה פוטרת את הקבל -ממלוא חבותו לפי
הסכ 0זה ו/או לפי הדי .-לקבל -לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמי -ו/או המדינה ו/או
המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמ 0של כל הנ"ל בכל הקשור לגבולות האחריות
האמורי 0ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היק= הכיסוי הביטוחי.

.9

על הקבל -האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית
הנקובי 0בביטוחי הקבל -המפורטי 0בנספח זה .סכומי 0אלה יהיו נתוני 0לקיזוז על ידי
המזמי -מכל סכו 0שיגיע לקבל -על פי הסכ 0זה.

 .10מוסכ 0בזה במפורש כי אי -בעריכת ביטוחי הקבל ,-בהמצאת 0או בשינויי 0כדי להוות אישור
בדבר התאמת 0ואי -בה 0כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח
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ו/או מנהל הפרויקט ו /או מי מטעמ 0או לצמצ 0את אחריות הקבל -על פי הסכ 0זה או על פי
כל די .-במקרה של אי התאמה בי -האמור באישורי הביטוח לבי -האמור בהסכ 0זה ,על הקבל-
לגרו 0לשינוי הביטוחי 0האמורי 0על מנת להתאימ 0להוראות הסכ 0זה.
 .11מוסכ 0בזה כי בכל מקרה של מיצוי מלא או חלקי של גבולות האחריות ו/או סכומי הביטוח
בפרק א' של ביטוח העבודות הקבלניות ,מתחייב הקבל -לכונ -את גבולות האחריות/סכומי
הביטוח על חשבונו.
 .12ככל שלדעת הקבל -קיי 0צור להרחיב את היק= ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היק= ביטוחי
הקבל -או לערו ביטוחי 0נוספי 0או משלימי ,0על הקבל -לערו הביטוח הנוס= או המשלי0
כאמור ,על חשבו -הקבל .-בכל ביטוח נוס= או משלי 0שייער ,יחולו ההוראות המפורטות
בסעי= זה בהתאמה ולפי העניי.-
 .13הקבל -מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניי -אחריות
וביטוח ולקבל בכתב את הסכמת 0ואת התחייבות 0לפעול בהתא 0ולקיי 0את הוראות סעי=
זה "גב אל גב" .על הקבל -תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו ה -את
הוראות ודרישות חוזה זה ,לרבות הדרישות עפ"י כל די ,-לרבות אלה של ביטוחי הקבל-
וימציאו אישורי קיו 0ביטוחי 0כאמור בהסכ 0זה חתומי 0ע"י מבטחי קבלני המשנה ולהמשי
ולהמציא אישורי 0חתומי 0לכל תקופה נוספת כאמור בהוראות נספח זה.
 .14על הקבל -והבאי 0מטע 0הקבל -לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשי 0לש 0מניעת
פגיעה ,אובד -או נזק לגופו או לרכושו של כל אד 0או גו= בקשר ע 0ביצוע העבודות ,ובמיוחד
לקיי 0סדרי עבודה לעבודות בחו .0בנוס= ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו 0בסעי= זה לעיל ,על
הקבל -למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל
הצווי ,0תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקי 0לעיל ובעיקר א מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,באופ -שכל עובדי ושליחי הקבל -יהיו בכל עת ובמש כל תקופת ביצוע העבודות זכאי0
לכל הזכויות שעל פי החוקי 0לעיל.
 .15הקבל -מתחייב לשפות את המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או את
הזכייני 0ו/או את נתיבי ישראל ו/או מי מטעמ 0של הנ"ל בגי -כל סכו 0שיושת על מי מה 0עקב
הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבל -ו/או הפועלי 0מטעמו.
 .16מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוס= ,תכלול הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות אשר יערו
הקבל -תנאי 0מפורשי 0כדלקמ:-
16.1

תגמולי ביטוח בגי -נזק לעבודות ו/או לרכוש סמו ורכוש עליו עובדי ,0ישמשו א
ורק לקימו 0ו/או לכינו -הנזק עצמו וישולמו למזמי -או למי שהמזמי -יורה עליו
בכתב.

16.2

הפוליסה לא תשועבד לטובת צד שלישי כלשהו ,מבלי שניתנה לכ הסכמת
המזמי -בכתב .המזמי -יהיה רשאי לסרב לית -הסכמתו מבלי לנמק את סירובו
ומבלי שהדבר יחשב בשו 0מקרה כהתנהגות ו/או שימוש בזכות שלא בתו 0לב.
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16.3

שינוי בש 0המבוטח ו/או הוספת מוטב לפוליסה ו/או גריעתו ,תיעשה א ורק על
פי בקשת המזמי -ו/או באישורו ,שייעשו בכתב בלבד.

 .17מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבל -ומתחייב ,בשמו ובש 0קבלני המשנה מטעמו ,כי לא
תהיה לה 0כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או מנהל
הפרויקט ו/או הזכייני 0ו/או נתיבי ישראל ו/או מי מטעמ 0של כל הנ"ל בגי -כל נזק שה0
זכאי 0לשיפוי בגינו על פי הביטוחי 0שהתחייבו לערו כאמור לעיל ,או שהיו זכאי 0לשיפוי
בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ,לרבות כל אבד -ו/או נזק אשר עלול
להיגר 0לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבל -ו/או מי מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב ,כלי,0
ציוד( לאתר העבודות ,וה 0פוטרי 0את מי מהגורמי 0הנ"ל לעיל מכל אחריות לנזק כאמור
ומתחייבי 0לפעול למיצוי זכויותיה 0על פי הפוליסות.
 .18למע -הסר ספק מוסכ 0במפורש כי תשלו 0או אי תשלו 0תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא
ישחרר את הקבל -מ -האחריות המוטלת על הקבל -על פי הסכ 0זה או על פי כל די ,-לרבות
במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינ 0מספיקי0
לכיסוי הפגיעה או הנזק שנגר ,0נתבע ,נפסק או כל מקרה אחר .לקבל -לא תהא שו 0טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הזכייני0
ו/או נתיבי ישראל ו/ו הבאי 0מטעמ 0של הנ"ל לגבי גובה תגמולי הביטוח ,ככל שיהיו.
 .19מוסכ 0ומותנה במפורש ,כי אי -בעריכת ביטוחי הקבל -ו/או בהמצאת אישור ביטוחי הקבל-
ו/או בבדיקתו ו/או באישורו ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח
ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמ 0של הנ"ל ו/או בכדי להוות צמצו 0אחריותו של הקבל -על"
פי חוזה זה או על"פי כל די .-הקבל -מצהיר ומאשר ,כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או
טענה כלשהי מכל מי -וסוג כלפי המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי
מטעמ 0של הנ"ל באשר לתוכ -או להיק= ביטוחי הקבל -המפורטי 0לעיל ,ו/או בגי -הכיסוי
שיינת -על יד ,0וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה כנ"ל ,והקבל -מאשר בזה ,כי
הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי נגד הגורמי 0הנ"ל ו/או מי מטעמ 0בכל הקשור לכ.
 .20היה ובמהל תקופת הביטוח יחולו שינויי 0בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבל-
חלה החובה לעדכ -את סכומי הביטוח בפוליסה באופ -מידי ,ולשלוח למזמי -את אישור המבטח
על ביצוע העדכו -האמור.
 .21מבלי לגרוע מכלליות האמור בנספח זה ,במידה ולא יבצע הקבל -את הביטוחי 0כנדרש ממנו
בהסכ 0זה ,יהא המזמי -רשאי לעורכ 0בשמו או להשלימ ,0לפי העניי ,-ולשל 0את דמי הביטוח
ככל שמתחייב מ -העניי .-המזמי -יהא רשאי לנכות כל סכו 0ששול 0בגי -הביטוחי 0כנ"ל וכל
הוצאה נלווית ,וכ -הפרשי הצמדה וריבית ,מכל סכו 0אשר יגיע לקבל -ממנו בכל זמ -שהוא ,או
לגבותו בכל דר אחרת שימצא לנכו .-אי -באמור בסעי= כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמי-
על פי די -והסכ.0
 .22הקבל -מתחייב כי ביטוח העבודות הקבלניות ו/או כל ביטוח אחר הנער על ידי הקבל -במסגרת
הסכ 0זה יכלול כל הוראה ו/או הרחבה נוספת הנדרשת על ידי הבנק המלווה ו/או הזכייני0
ו/או נתיבי ישראל ו/או כל גו= או גור 0אחר כלפיו התחייב המזמי -ו/או לאור העובדה כי
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עבודות כלשה -יערכו במסגרת שטח ו/או קרקע בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בשליטתו של אותו
גו= ו/או גור.0
 .23סעי= זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכ 0והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו על ידי

הקבל -תהווה הפרה יסודית של ההסכ.0

הגדרת "זכייני "%לצור נספח זה כוללת :
זכיי -כביש  :6דר אר Bהייווייז ) (1997בע"מ
מפעיל כביש  :6דר אר Bהייווייז מנג'מנט קורפורייש -בע"מ
ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה 0של כל הנ"ל
הגדרת "נתיבי ישראל" לצור נספח זה:
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה0
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נספח ז'1
אישור קיו %ביטוחי%
תארי_________ :
לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ
מרח' יגאל אלו 65 -תל"אביב )להל" :-המזמי"" (
ו/או מדינת ישראל )להל" :-המדינה"(
ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה0
א.ג.נ,
הנדו)_________________________ :-להל" -הקבל""(
הרינו לאשר כי ערכנו את הביטוחי 0המפורטי ,0בי -היתר ,בקשר להוספת מסלול בכביש  444מצומת ברקת
עד אלעד בהתאמה לתמ"א 31א ,13/לרבות א לא רק ביצוע עבודות מקדימות )לרבות העתקת תשתיות
וכריתה/עקירה של עצי ,(0הוספת מסלול לכביש הקיי ,0הכפלת גשר כביש  444מעל כביש  ,6ביצוע צומת
עתידית לחיבור כביש  444לכביש  ,461הקמת קיר אקוסטי ,ביצוע קירות תומכי ,0תעלות בטו ,-מתקני
ניקוז ,גשרי שילוט ,חשמל ,גינו ,-תאורה ותקשורת והסדרי תנועה והכול כמפורט במכרז/חוזה מס'
 429/55/18של המזמי) -להל -בהתאמה" :העבודות" ו" "האתר"(.
 (1פוליסה מס' .........................כה"ס לביטוח עבודות קבלניות:
ש 0המבוטח בפוליסה זו יכלול את המזמי -ו/או המדינה ו/או הזכייני 0ו/או את נתיבי ישראל ו/או
המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הקבל -ו/או קבלני 0וקבלני משנה )בכל דרגה(.
תקופת ביטוח החל מיו ...............0ועד ליו.....................0
פוליסה זו כוללת תקופת תחזוקה מורחבת בת  24חודשי 0החלה על כל פרקיה וכ -תקופת הרצה בת
חודש ימי.0
הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאי":0
פרק א' –
ביטוח העבודות לרבות חומרי 0וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקני 0המשמשי 0לביצוע העבודות,
במלוא ערכ .0סכו 0הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודה הקבלנית.
שווי העבודות__________________ )יש לציי -לפי שווי העבודות במכרז(
הביטוח הורחב ,בי -היתר ,לכלול ג 0את הכיסויי 0הבאי) 0למקרה ולתקופה(:
•

רכוש בהעברה בסכו 0של  5%משווי העבודות ושלא יפחת מ .A 1,500,000

•

הוצאות תכנו -מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלי 0מהנדסי 0ומומחי 0אחרי 0בסכו 0של 10%
משווי הפרויקט.

•

ציוד קל ,מתקני 0ומבני עזר ותכולת ,0תבניות ופיגומי 0בס של .A 3,000,000

•

נזק עקי= מתכנו -לקוי ,עבודה לקויה וחומרי 0לקויי 0במלוא סכו 0הביטוח.

•

נזק ישיר )תכנו -לקוי ,עבודה לקויה וחומרי 0לקויי (0בס של .A 6,000,000

•

פינוי הריסות בשיעור של  10%משווי הפרויקט.

•

נזק לרכוש עליו עובדי 0ולרכוש סמו השיי ליחידי המבוטח בסכו 0של .A 6,000,000
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•

הוצאות להחשת נזק ותיקוני 0זמניי 0בס של .A 3,000,000

•

הוצאות הכנת תביעה בס של .A 500,000

•

הוצאות משינויי 0ותוספות שיידרשו על ידי רשויות בס של A 3,000,000

•

פריצה/גניבה " כלול.

•

הכיסוי כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע.

ההרחבות הנקובות בסכו "0הינ -על בסיס "נזק ראשו "-שאינו כפו= לביטוח חסר.
הכיסוי כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע.
פרק ב' –
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחי 0על פי די -בגי -פגיעה ו/או נזק העלולי0
להיגר 0לגופו ו/או לרכושו של כל אד 0ו/או גו= כלשהו עקב ובמהל ביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות בס של" ) A 20,000,000עשרי 0מיליו -שקלי 0חדשי (0למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,מתקני 0סניטריי 0פגומי ,0הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות ,נזק בזדו -וכ-
תביעות תחלו= מצד המוסד לביטוח לאומי .בנוס= הביטוח לא יכלול הגבלה בגי -רכוש סמו השיי
ליחיד מיחידי המבוטח ורכוש עליו עובדי .0בכל מקרה המזמי/ -ואו המדינה ו/או עובדיה 0ו/או
מנהליה 0ו/או רכוש כלשהו בבעלות 0ו/או באחריות 0ו/או בפיקוח 0יחשבו כצד שלישי.
הביטוח כולל כיסוי לנזק הנובע מרעד והחלשת משע -בגבול אחריות בס  ,A 4,000,000חבות בגי -נזק
גו= הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב על פי די -בביטוח חובה ,חבות בגי -נזק לרכוש הנובע
משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות הנהוגי 0בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביו0
מקרה הביטוח ,כיסוי נזק תוצאתי שייגר 0עקב פגיעה בכבלי 0ו/או מתקני 0תת קרקעיי ,0בגבול
אחריות בס  A 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח וכ -כיסוי כל נזק תוצאתי אחר במידה
שהנזק הישיר מכוסה.
הביטוח על פי פרק זה כולל סעי= אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נער בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
פרק ג' –
ביטוח חבות מעבידי %לכיסוי חבות המבוטחי 0על פי די -כלפי כל המועסקי 0בביצוע העבודות,
בגבולות אחריות בס של " ) A 20,000,000עשרי 0מיליו -שקלי 0חדשי (0לתובע ,למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח .פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלני ,0קבלני משנה ועובדיה ,0עבודות בגובה
ובעומק ,פיתיונות ורעלי ,0העסקת נוער ושעות עבודה.
 (2פוליסה מס' .......................לביטוח מקי& "כל הסיכוני "%צמ"ה לכלי– %
תקופת ביטוח החל מיו ...............0ועד ליו.....................0
כולל אחריות כלפי צד ג' בגבולות אחריות שלא יפחתו מס של  ,A 1,000,000בגי -צמ"ה שיובאו ע"י
הקבל -ו/או קבלני משנה לאתר ביצוע העבודות " מפני אובד -או נזק פיסי בלתי צפוי .למע -הסר ספק,
מובהר ,כי הכיסוי כולל ג 0נזקי 0לציוד המבוטח ,אשר נגרמו עקב רעידת אדמה ,נזקי טבע ,גניבה,
פריצה ,שוד ,נזק בזדו ,-הפרעת הסדר הציבורי ,המשמש לביצוע העבודות .הכיסוי כולל ג 0נזק חלקי
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ו/או גניבת חלקי.0
 (3פוליסה מס'........................לביטוח אחריות מקצועית –
תקופת ביטוח החל מיו ...............0ועד ליו.....................0
ביטוח אחריות מקצועית המכסה אחריות הקבל -על פי די ,-בגבולות אחריות ע"ס A 6,000,000
)שישה מיליו -שקלי 0חדשי (0למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בגי -הפר חובה מקצועית או טעות
שמקור 0ברשלנות ,טעות ,מחדל או השמטה של המבוטח ו/או מי מטעמו .הביטוח מכסה אחריות
הקבל -למעשי ו/או למחדלי הפועלי 0מטעמו.
הביטוח מורחב לכלול את המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או המפקח מטעמ 0של הנ"ל ו/או
מנהל הפרויקט ו/או הזכייני 0ו/או נתיבי ישראל כמבוטחי 0נוספי 0בגי -אחריות מי מה 0בקשר
ע 0מעשי ו/או מחדלי הקבל -ו/או הפועלי 0מטעמו בכפו= לסעי= "אחריות צולבת".
התארי הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת העבודות .הביטוח אינו כולל כל
הגבלה בקשר ע 0אי יושר עובדי 0ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או אובד -מסמכי.0
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,מוסכ 0כי תחול תקופת גילוי
נזקי 0ותביעות למש  6חודשי 0נוספי 0מהמועד בו פג תוק= הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו,
וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במש תקופת גילוי זו ,ייחשב
כאירוע עליו נמסרה הודעה במהל תקופת הביטוח.
 (4פוליסה מס' ..............לביטוח חבות המוצר
תקופת ביטוח החל מיו ...............0ועד ליו.....................0
ביטוח חבות מוצר בגבול אחריות ע"ס ) A 6,000,000שישה מיליו -שקלי 0חדשי (0לאירוע ובמצטבר
לתקופת ביטוח שנתית ,המבטח את חבות הקבל -על פי די -בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה
לראשונה במש תקופת הביטוח בגי -פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגר 0עקב העבודות.
הביטוח מורחב לשפות את המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או הזכייני 0ו/או נתיבי
ישראל ו/או מי מטעמ 0של כל הנ"ל בגי -אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מה 0בכל הקשור
לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגר 0עקב העבודות כאמור ו/או בקשר ע 0המוצרי 0שבנה
ו/או הרכיב ו/או סיפק ו/או טיפל בכל צורה אחרת ,וזאת בכפו= לסעי= אחריות צולבת לפיו נחשב
הביטוח כאילו נער עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הביטוח כאמור כולל תארי למפרע שאינו מאוחר
מתארי תחילת פעילותו של הקבל -ו/או מי מטעמו באתר העבודות .הביטוח כולל תקופת גילוי בת 12
חודשי 0מתו 0תוק= הביטוח אלא א 0ער הקבל -ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור
בסעי= זה.
דרישות כלליות לכל הפוליסות:
 (1תגמולי ביטוח הנובעי 0מנזק לעבודות עצמ -ו/או לרכוש סמו ורכוש עליו עובדי 0ישולמו למזמי-
ו/או על פי הוראותיו המפורשות בכתב.
 (2הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) (Primaryוהינו קוד 0לכל ביטוח דומה אשר נער על ידי
המזמי -ו/או המדינה ו/או הזכייני 0ו/או נתיבי ישראל או עבור מי מה 0ואנו מוותרי 0על כל זכות
להשתתפות מבטחי הגורמי 0הנ"ל בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו
מכוח סעי=  59של חוק חוזה הביטוח התשמ"א  ,1981או אחרת.
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 (3במקרה של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מחמת אי תשלו 0הפרמיה ,תינת-
למזמי -ו/או למדינה היכולת לשלמה במקו 0הקבל -כדי למנוע את ביטול הכיסוי.
 (4בוטלה זכות השיבוב נגד המזמי -ו/או המדינה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הזכייני 0ו/או
נתיבי ישראל וכ -נגד כל אד 0הפועל מטע 0מי מה 0בפרויקט ,או שמי מהגורמי 0הנ"ל התחייבו
בכתב לשפותו ,למעט אד 0אשר פעל בזדו.-
 (5הקבל -יהיה אחראי לתשלו 0הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ,ולמילוי החובות המוטלות על
המבוטח בהתא 0לתנאי הפוליסה .חובה זו לא תוטל על המזמי -ו/או המדינה ו/או הזכייני 0ו/או
נתיבי ישראל מסיבה כלשהי.
 (6חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.
 (7הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גור 0שהוא ,אלא א 0ניתנה לכ הסכמת המזמי -ו/או המדינה
בכתב.
 (8אנו מתחייבי 0כי א 0יחליטו המזמי -ו/או המדינה להפסיק ההתקשרות ע 0הקבל -מכל סיבה שהיא,
במהל תקופת הביטוח ,או א 0יוכרז הקבל -כחדל פירעו -ו/או ייכנס להליכי פירוק ו/או כינוס
נכסי ,0תישאר פוליסה זו ,על כל תנאיה ,בתוק= מלא ורצי= ,תעבור מידית לבעלות המזמי -ו/או
המדינה ,ואנו נפעל על פי הוראות המזמי -ו/או המדינה בכתב ,לעניי -שינויי 0בש 0המבוטח ו/או
המוטבי 0על פי הפוליסה.
 (9היה וקיי 0סעי= בפוליסות ,המפקיע ו/או מצמצ 0בדר כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיי0
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאי 0מוקדמי 0לכיסוי ו/או אמצעי מיגו -ו/או ביטוח
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה ,הרי שסעי= זה לא יופעל כלפי המזמי -ו/או המדינה ו/או
הזכייני 0ו/או נתיבי ישראל ו/או הבאי 0מטעמ 0וזכויות הגורמי 0הנ"ל על פי הביטוחי 0דלעיל לא
תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כ.
 (10הננו מתחייבי 0כי הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במש תקופת הביטוח ,אלא בהודעה
מראש של  30יו 0למזמי) -למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות שלא ניתנת לביטול אלא מחמת אי
תשלו 0הפרמיה( ,בכתב ,בדואר רשו.0
נוסח הפוליסות :ביט .......................למעט אחריות מקצועית נוסח...............................
הגדרת "זכייני "%לצור אישור זה כוללת :
זכיי -כביש  :6דר אר Bהייווייז ) (1997בע"מ
מפעיל כביש  :6דר אר Bהייווייז מנג'מנט קורפורייש -בע"מ
ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה 0של כל הנ"ל
הגדרת "נתיבי ישראל" לצור נספח זה:
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה0
אישורנו זה כפו& לתנאי %ולסייגי %של פוליסת הביטוח המקורית ,עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור
זה.

______________
)חותמת המבטח(

______________
)חתימת המבטח(

______________
)ש 0החות(0
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נספח ז' 2
תארי__________:
לכבוד
כביש חוצה ישראל בע"מ ו/או עובדיה %ו/או מנהליה%
ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיה %ו/או מנהליה%
ו/או הזכייני%
ו/או נתיבי ישראל
א.ג.נ,.
הנדו : -כתב ויתור
הננו מצהירי 0ומתחייבי 0כלפיכ 0כי אנו מוותרי 0מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכ 0ו/או כל הפועלי0
מטעמכ 0ו/או מזמיני העבודה ו/או כמנהלי פרויקט ,בגי -כל אובד -ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או
ציוד ו/או מתקני 0לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי )להל" :-הציוד"( ,שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי
הסכ 0ו/או על פי די ,-לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא הסכ 0זה ,על ידנו ו/או ע"י קבלני משנה ו/או
אחרי 0מטעמנו ו/או עבורנו.
הננו מתחייבי 0כלפיכ 0כי ככל שנביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקי 0ו/או קבלני
משנה( נוודא תחילה כי קיימי 0לכלי הרכב ביטוחי חובה כחוק וכל נזק שייגר 0לאותו כלי רכב מנועי ו/או
ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרי 0מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכ 0ו/או
שיתו= ביטוחיכ.0

בברכה
__________________

___________________________
חתימה אישית של מנהל קבל -המשנה

___________________________
חתימת קבל -המשנה )הקבוצה(

הגדרת "זכייני "%לצור אישור זה כוללת :
זכיי -כביש  :6דר אר Bהייווייז ) (1997בע"מ
מפעיל כביש  :6דר אר Bהייווייז מנג'מנט קורפורייש -בע"מ
ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה 0של כל הנ"ל
הגדרת "נתיבי ישראל" לצור אישור זה:
נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ו/או עובדיה 0ו/או מנהליה0
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.3
.4
.5
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

ש %הלוג
קש"0
KM"AA
קש1
KMA
קש 2
קמ 17
קש 3
קמ " B
קמ 16
קש 4
קמ 16A
קש 5
קמ C
קש 6
קמ D
קש 7
בור 3
KM E
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קש 9
קש 10
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א .הנחיות סביבתיות ונופיות לעבודות הוספת מסלול בכביש 444
מטרת ההוראות וההנחיות המצורפות להנחות את הקבלני 0בפרויקט הרחבת מסלול בכביש  444בנוגע
להיבטי 0סביבתיי 0ונופיי 0לביצוע העבודת.
ביצוע העבודה על פי הנחיות אלו ,יסייע במניעת מפגעי 0סביבתיי 0ובמניעת עיכובי 0שעלולי 0להיגר0
כתוצאה מהוצאת צווי הפסקת עבודה .הנחיות אלו אינ -גורעות מהוראות תוכניות ביצוע.

ככלל ,ההוראות מחייבות את הקבלני 0ואת כל קבלני המשנה מטעמ .0הנחיות אלו אינ -באות במקו0
החוקי 0והתקנות בנושאי איכות הסביבה ,והנחיות סטאטוטוריות אשר הקבל -מחויב לפעול על פיה.0

הפרויקט יבוצע מתוק= התכניות המפורטות המאושרות הבאות  :תמא /31א , 13/מח /215ב'
 .1היערכות לביצוע
תכנו -וביצוע צירי תנועה ,תוכניות אתרי התארגנות ואתרי ערו 0זמני – 0על פי נוהל הצוות המלווה
ורשימת תכניות להגשה ליועצת הצוות המלווה .הנחיות נוספות בדבר הקמה ותפעול מחנה קבל -ראה להל-
בסעי=  6הנחיות סביבתיות.

אישור אתרי התארגנות ושיקו 0נופי שלה - 0מסמ זה קובע מנגנו -אישור ופיקוח הכולל את הגורמי0
המוסמכי 0לאישור בשטחי 0אלה.

 .2הוראות לכניסת הקבל" לשטח
מס'

2.0

נושא

להל -הגדרות של גורמי 0ובעלי תפקידי 0שעניינ 0סביבה ונו= הנזכרי0
כללי $
במסמ זה:
הגדרות
יז 0התכנית והרשות הממונה לכביש  – 6חברת כביש חוצה ישראל
רשימת שמות
)חכח"י(
ובעלי
מנהל הפרויקט/המפקח – נציג הרשות הממונה/היז0
תפקידי0
)למע -הסר ספק :מנהל הפרויקט במסמ זה הינו "המפקח" כפי
יוגדרו
שמוגדר הוראות מסמ ב' 1למכרז חוזה זה(
בהמש
אדריכל הנו= ,אגרונו ,0אקולוג ,יוע Bאקוסטי – מטע 0היז0
ויעודכנו
קבל – -יוגדר בהמש
בסעי= ד'
במסמ זה קבלני משנה – יוגדרו בהמש ע 0התקדמות הערכות לביצוע
העדכו -יועבר מהנדס הביצוע – מנהל אתר העבודות – נציג הקבל-
לצוות
המלווה

2.1

תאור הפעולה לביצוע

אחראי/מפקח איכות סביבה – נציג הקבל-
מפקח שיקו 0נופי ועבודות עפר – נציג הקבל-

ישיבת

תתקיי 0ישיבת התנעה וסיור בהשתתפות מנהל הפרויקט ,אדריכל הנו=

התנעה
ותדרו

מפקח מטע 0מוסד התכנו ,-נציגי קק"ל ורט"ג ,ונציגי הקבל.-
להל -הנושאי 0שיוצגו בישיבת ההתנעה וההנחיות שינתנו במסגרתה:
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מס'

נושא

2.2

סימו" תחו%

תאור הפעולה לביצוע
 .1הנחיות גידור רצועת העבודה בגדר זמנית )בהתא 0לחוק התכנו-
והבניה ותקנות הבטיחות בעבודה(.
 .2סימו -אזורי 0לשימור.
 .3סימו -גבולות הדיקורי.0
 .4הצגת השטחי 0לערו 0אדמת חישו= המיועדת לשימוש בעתיד
לשיקו 0הנופי.
 .5הצגת האתרי 0המיועדי 0למיקו 0מחנות הקבל -ודרכי הגישה.
 .6סימו -עצי 0לכריתה ו/או להעתקה ויאותרו שטחי 0להעתקת0
בתחו 0רצועת הדר )במידת האפשר( או מחוצה לה.
 .7סימו -השטחי 0ע 0צמחייה פולשנית.
 .8סימו -שטחי 0לשימור ,כמופיע בתוכניות הנופיות כולל הנחיה
לאופ -גידור.0
 .9סימו -אזורי 0לאיסו= גיאופיטי.0
 .10בישיבה יוצגו ההנחיות הנופיות והסביבתיות לביצוע העבודות
לרבות הנחיות נופיות ,כולל הנחיות לטיפול באדמת חשו=/אדמת
עומק וכו'.

העבודה

 .1הקבל -יבצע גידור וסימו -תחו 0העבודות כ שיהיו בולטי0
וברורי 0בשטח.
 .2הקבל -יסמ -את קווי הדיקור בשטח ,יציג את דרכי הגישה שהוא
מבקש לעשות בה -שימוש ואת האתרי 0למחנות הקבל .-עבודות
סימו -האתרי 0מחייבות תאו 0ע 0מנהל הפרויקט וע 0גורמי
הפיקוח של הצוות המלווה.
 .3הקבל -יסמ -את קווי הדיקור )יתדות ברזל מעוגנות היטב בקרקע
בתוספת סרטי 0אדומי 0כל  20מ'( כולל סימו -הקו האדו/0גבול
רצועת העבודה( )יתדות ברזל מעוגנות היטב בקרקע בתוספת
סרטי 0כל  50מ'(.
 .4באזורי שיאותרו כרגישי 0במיוחד ו/או בסמו לערכי נו= מקומיי,0
ייבח -צמצו 0תחו 0העבודה/רצועת העבודה לרוחב המינימאלי
ההכרחי .אזורי 0רגישי 0אלו יגודרו לשימור בהתא 0לאמור לעיל.
 .5במידה ורצועת העבודה תגודר ,באזור שהוגדר על ידי אקולוג
כמעבר בע"ח ,יש לשמור על פתח למעבר בע"ח בהתא 0להנחיית
האקולוג .אזור זה יצוי -במסגרת תכניות העבודה של הקבל.-
 .6הקבל -יסמ -שטחי 0ע 0צמחייה פולשנית ושטחי 0שבה 0נמצאת
פסולת.
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מס'

נושא

תאור הפעולה לביצוע
 .7באזורי 0בה 0תמצא פסולת ,יבוצעו אפיו -והערכה של הפסולת
סוג וכמות )אשר תפונה לאתר מאושר כחוק( .מעת לעת יועבר דווח
לפיקוח הצוות המלווה בנוגע לפינוי הפסולת.

2.3

מחנות עבודה מחנה עבודה ימוק 0בתו התחו 0המוגדר בתכניות הנחיות נופיות
לביצוע עבודות עפר כאזור בעל פוטנציאל לשימוש הקבל .-על הקבל-
ושטחי
להכי -תכנית מפורטת של המחנה על גבי רקע הנדסי של הפרויקט.
התארגנות
התכנית תכלול את כל מרכיבי המחנה כולל האמצעי 0לשמירה על
קבל"
איכות הסביבה  ,וכ -את תכנית שיקו 0השטח בגמר השימוש בו.
הקבל -יגיש תכנית המחנה לאישור וחתימה של יועצת הצוות המלווה
)א 0מוק 0מחו Bלגבול התכנית – תכנית המחנה תוגש לאישור כחוק ע"י
חכח"י(.
בתו 0השימוש ,השטח ישוק 0על פי תוכנית לשיקו 0הנופי של כל שטחי
העבודה אשר תוגש לאישור צ"מ.
שטחי 0שרוצפו או נסללו באספלט/מצעי 0יפורקו עד לחישו= פני קרקע
מקוריי 0ויפונו לאתר סילוק פסולת .כמו כ -תפונה מהאתר קרקע
מזוהמת בדלקי 0ושמני 0ובמזהמי 0אחרי .0לאחר מכ -יבוצע תיחוח
של הקרקע העליונה או החלפתה באדמה גננית וחקלאית לעומק 60
ס"מ ,השלמתה והסדרתה על פי גבהי 0המתוכנני.0

2.4

גידור אזורי%
לשימור/
העתקות/

גידור מחנות
קבל"

2.5

הגנה על ערכי

גידור אזורי 0לשימור:
 .1הקבל -אחראי לגידור זמני של האזורי 0לשימור למניעת פגיעה
בצומח וערכי טבע אחרי 0הנמצאי 0בה ,0ושמירה על אחזקת
הגידור ושלמותו לאור כל תקופת הביצוע.
 .2תימנע כל כניסה לשטחי 0אלו במהל הביצוע ,אלא באישור נציג
הצוות המלווה.
 .3שטחי 0רגישי 0וערכי טבע מוגני 0יגודרו ויישמרו מפני פגיעה
בתיאו 0ע 0רשות הטבע והגני.0
 .4עצי 0יגודרו ויסומנו בהתא 0להנחיות הגנה על ערכי טבע ונו=
כמפורט בסעי=  2.5להל.-
 .5הגידור יהיה מדג 0גדר זמנית .הגדר תוסר בתו 0ביצוע עבודות
העפר.
 .6על הגדר יציב הקבל -שילוט האוסר על כניסה לשטח השימור.
גידור מחנות קבל:-
 .7כל שטח מחנה הקבל/-אתר ההתארגנות יהיה מגודר למעט כניסה
אחת בהתא 0לתכנית האתר וכתנאי לכניסה לעבודה.
 .8כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק ,פחי אשפה וערימות
פסולת לסילוק יהיו בתו השטח המגודר.
 .9הגדר תמנע זליגת פסולת מתחו 0האתר לשטחי 0הגובלי 0וכניסת
חיות בר למחנה.
 .10חניית כלי רכב וציוד הנדסי שלא בשעות העבודה תהיה בתחו0
מגודר בלבד.
 .1אסורה כל פגיעה בעצי 0ובערכי טבע הנמצאי 0בתחו 0האזורי0
המסומני 0לשמירה ) (Pשבתחו 0הקו הכחול.
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מס'

נושא

תאור הפעולה לביצוע

טבע ונו&

 .2עבודות להעתקת עצי ,0עקירת עצי ,0איסו= זרעי גאופיטי 0וכל
הנדרש לשימור ערכי טבע ונו= ,יבוצעו לפני תחילת עבודות העפר.
העבודות יתבצעו על ידי בעל ידע וניסיו -מוכח לביצוע עבודות אלה.
 .3גיזו 0עצי) 0הרמת נו=(  -גיזו 0מקצועי של עצי 0קיימי 0בקרבת
אזורי העבודות יבוצע למניעת פגיעה בה 0בזמ -ביצוע עבודות
העפר .פעולות סימו -עצי 0לשימור ו/או להעתקה וגיזו 0עצי 0יעשו
בתאו 0ובשיתו= ע 0פקח רשות הטבע והגני) 0רט"ג( ופקיד
היערות.
 .4סימו -וטיפול בעצי 0בוגרי 0בתחומי התכנית יתבצע בהתא0
לרישיו -פקיד היערות.
 .5העתקת גאופיטי " 0בהתא 0להמלצת הסקר האקולוגי ,לא יבוצע
איסו= גיאופיטי ,0אלא איסו= זרעי 0בלבד של נורית אסיה וד0
המכבי ,0בפיקוח האגרונו.0
 .6עבודות שאי -הכרח לבצע -בשעות החשכה יבוצעו בשעות האור,
זאת על מנת לצמצ 0ככל הנית -את ההפרעה לבעלי חיי 0פעילי
לילה.
 .7יסומנו כל העצי 0שנמצאי 0במרחק של עד  2מ' מקווי דיקור .לא
תהיה כל פגיעה או טיפול בעצי 0אלו אלא לאחר אישור בכתב על
ידי מנהל הפרויקט ,אדר' הנו= ונציג הצוות המלווה ובתנאי
שהתקבל לכ אישור מהגורמי 0המוסמכי 0בקק"ל.
 .8כל העצי 0הקיימי 0בתחו 0עבודות הביצוע של הכביש יועתקו/
ייעקרו או יישמרו עפ"י סקר העצי 0המפורט ,עפ"י הרישיו -שיינת-
ע"י פקיד היערות – בהתא 0למוגדר בפקודת היערות.
הקבל -אחראי לקבלת כל האישורי 0והרישיונות הנדרשי 0מהרשויות

2.6

אישורי%

2.7

תנועה

השונות לביצוע העתקה ו/או כריתה של עצי 0ולתשלו 0כל האגרות
הנדרשות לנושא אתרי עבודה מחו Bלקו כחול.
 .1תנועה אל מחנות הקבל -ומה 0תהיה בצירי 0קיימי .0פריצת
צירי 0חדשי 0תיעשה על פי תכנו -מאושר ע"י מנהל הפרויקט
ומפקח/ת הצ"מ.
 .2ככל שידרש יאשר הקבל -את הדרכי 0ברשויות הרלוונטיות ויוודא
בטיחות התנועה של המשתמשי 0ועוברי אורח.
.3

במידה שנפרצו צירי 0חדשי "0תוכ -תכנית לביטול ושיקו 0דרכי
הגישה לאחר הביצוע.

 .4ככלל יישמרו פתוחי 0לתנועה צירי המטיילי 0ברגל ,אופניי0
וברכב המצויי 0במקו. 0במידה שנדרשת חסימה זמנית של צירי
מטיילי 0יתוכנ -ויבוצעו גידור החסימה ושילוט הכוונה למעקפי0
של המטיילי 0מטיילי.0
 .5מפת דרכי גישה לעבודות ראה בתחילת המסמ.
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 .3הוראות לטיפול בקרקע המיועדת לצרכי השיקו %הנופי
מס'

נושא

תאור הפעולה לביצוע

3.1

כללי

אי -להתחיל בעבודות עפר אלא לאחר אישור סימו -קווי הדיקור
והאזורי 0המיועדי 0לשימור ,חישו= וכד' )כמופיעי 0בתכנית "הנחיות

3.2

הגדרת

נופיות לביצוע עבודות עפר"( ע"י מנהל הפרויקט ואדריכל הנו=.
• טר 0תחילת עבודות החישו= תיבדק ותאושר על ידי האגרונו,0
איכות האדמה העליונה בשטחי 0שמיועדי 0לחישו= ,על פי המוגדר
בתכניות.
• עירו 0ואחסו -של אדמה יבוצעו באזורי 0המיועדי 0לכ במקו0
שאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט .הקבל -ישלט את הערמות
בהתא 0להוראות מנהל הפרויקט ,המפרט הטכני ובהתא 0לנוהלי
בקרת האיכות המאושרי.0
• חישו= ,איסו= ועירו 0שכבת האדמה העליונה " יש לערו 0בנפרד את
סוגי הקרקעות השוני 0כולל זיהו ותיעוד מקור הקרקע שישמש
לשיקו 0נופי באמצעות שילוט ומיפוי .הביצוע יעשה על פי המפרט
והוראות מנהל הפרויקט.
•

שטחי  " Aהשטח שממנו תיאס= אדמה שכבת אדמה עליונה ותשמר
לשימוש עתידי לצרכי עבודות השיקו 0נופי ובעיקר לשימוש בבורות

אזורי%
שיקו %נופי

שתילה ושטחי נטיעות )באזורי 0המסומני 0ב"  Aבעמק החקלאי,
עפ"י צרכי השיקו 0ובאישור אגרונו 0הפרויקט נית -יהיה לאסו=
בנוס= לאדמת החישו= ג 0אדמת עומק(.

3.3

•

שטחי  " Cשטח לעירו 0זמני של אדמת חישו=

•

שטחי  – Dשטח לעירו 0זמני של סלעי 0לשימוש עתידי

•

שטחי ) Pשטח לשימור( – לא תותר כל עבודה בשטח.

ערו %זמני של
אדמה לצרכי

אזורי 0מחו Bלקוי דיקור ולאזורי 0לשימור בסמו למחנות הקבל-
יוכלו לשמש לערו 0זמני של אדמה לשיקו 0נופי .בתו 0ביצוע העבודות

השיקו%
הנופי

ינוקה השטח מכל שאריות עפר על פי הצור ,התכנו ,-המפרט המיוחד
והנחיית אדריכל הנו= והמפקח.
ערו 0אדמת החישו= ואדמה מעומק המיועדות לצרכי השיקו 0הנופי,
יבוצע במקומות שאושרו מראש בתכנית הנחיות נופיות לביצוע ע"ע .אי-
לערו 0אדמה לשיקו 0נופי בתחו 0שטחי 0שנמצאה בה 0פסולת או
שטחי 0שגדלה בה 0צמחיה פולשנית.

אדמה שיוצאת מכל מקטע ,תועבר לערו 0הזמני שנקבע לה ,מבלי לערב
בי -החומרי 0מהמקטעי 0השוני.0
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מס'

3.4

תאור הפעולה לביצוע

נושא

תיעוד ,רישו %הקבל -יבצע תיעוד ורישו 0שוט= של מיקו 0הערימה ,סיווג מקור וכמות
ושילוט

הקרקע מכל מקור ,תארי הערו ,0והפניה לבדיקות קרקע .המידע ירוכז
בטבלה שתימסר למנהל הפרויקט.

כל ערימה תשולט ע 0שלט פלסטיק קשיח או מתכת שיכלול את הפרטי0
המופיעי 0דלעיל )סווג ,מקור ,כולל מספרי חתכי הכביש(.
3.5

דגימות קרקע בכל ערימה תבוצע בדיקת קרקע .תוצאות הבדיקה יועברו למנהל
הפרויקט .הבדיקות תבוצענה בהתא 0להנחיות נתיבי ישראל.

3.6

חישוב ואיזו"

הקבל -אחראי לחשב ולהכי -טבלת מאז -חומרי 0המציגה את סה"כ

כמויות

כמות אדמת החיפוי הנדרשת והמאושרת לצרכי השיקו 0הנופי ,יחסית
לכמות שמקורה מעבודות החשו= והחפירה .טבלת מאז -חומרי 0תועבר
לפיקוח צ"מ מעת לעת.
עודפי עפר יסולקו אל מחו Bלתחו 0האתר ,באחריות הקבל ,-לפנות את
עודפי העפר לאתרי 0מורשי .0האתרי 0אליה 0יסולקו העודפי,0
יתואמו ע"י הקבל -ע 0הרשויות הרלוונטיות.

3.7

טיפול בקרקע  .1הקרקע במקטע דלה מאוד במיני 0פולשי.0
שגדלה בה
 .2ריכוזי צמחי 0פולשי 0במידה שיימצאו ,יטופלו לקטילה ,מניעת
צמחייה
התחדשות ומניעת הפצה של החומר הצמחי בתו תחו 0העבודות
פולשנית
ומחוצה לה.-
 .3בי -הפעולות הנדרשות למניעת הפצה :איסו= וסילוק החומר לאתר
לטמינה ,קבירת החומר המזוה 0באתר בעומק העולה על  2מטר,
שימוש בקוטלי עשבי 0בלתי בררניי 0בריסוס הזרקה או מריחה,
שימוש בקוטלי עשבי 0בררניי.0
 .4תכנית העבודה עבור צמחי 0פולשי ,0במידה שיימצאו מיני0
בעייתיי) 0שיטה כחלחלה ,פרקינסוניה שיכנית וכו'( ,תיקבע ע"י
האגרונו.0
 .5מניעת התפשטות והדברת צמחי 0פולשי 0תיעשה ברציפות בכל
מהל תקופת הביצוע ,ובתקופת האחזקה.
 .6המדד למניעה עבור צמחי 0פולשי 0עשבוניי 0תהיה מניעה מוחלטת
של פריחה והבשלת זרעי 0בצמחי 0קיימי.0
 .7המדד למניעה עבור צמחי 0פולשי 0מעוצי ,0אפס צמחי.0
 .8הדברת צמחייה פולשנית מעוצה יבוצע עפ"י :טיפול בשיטת
הקידוח– מילוי ,טיפול בשיטת הכריתה – מריחה ,טיפול בשיטת
החריטה – מריחה ,טיפול בריסוס ממוקד.
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מס'

תאור הפעולה לביצוע

נושא

 .9הדברת מיני 0מתפרצי 0ועשבי 0בלתי רצויי 0דוגמת קנה מצוי,
ינבוט השדה ,הגה מצויה ,קיקיו -מצוי וצמחי 0רודרליי 0שוני0
תיעשה כשגרה בכל מהל העבודות לבצוע ובתקופת האחזקה.
 .10ככלל לא יעשה שימוש בקוטלי עשבי 0שאריתיי 0וכאלו החודרי0
לשרשרת המזו.-
 .11לא ייעשה שימוש בקוטלי עשבי 0סחיפי 0שיש בה 0להגיע לשדות
חקלאיי ,0לברכות הדגי 0לנחלי 0ולמקורות מי.0
 .12הריסוס והשימוש בקוטלי עשבי 0בסמו לשדות ע 0גידולי0
אורגניי 0יעשה על פי ההנחיות ,החומרי 0והמרחקי 0כפי שנקבע
משרד החקלאות.
 .13דרכי הטיפול בצמחי 0הפולשי 0יהיו לפי הפרוטוקול הנהוג בכביש
חוצה ישראל ,בהתא 0להנחיות המפורטות לטיפול במיני 0פולשי0
בעבודות תשתית )וולצ'אק ואנגרט  (2012וכ -עפ"י המפרט שהוכ-
ע"י דופור -דרור ).(2010
 .14הטיפול ייעשה טר 0עונת הפצת הזרעי 0של הצמחי.0
 .15דרכי הטיפול להל -נוגעות למיני 0המעוצי 0פרקינסוניה שיכנית
ושיטה כחלחלה .בכל אתר בו יימצאו ע Bבוגר או צעיר או מקבB
עצי:0
15.1

תיחפר קרקע ברדיוס של  2מ' לפחות מסביב לצמח )או
למקב (Bולעומק מינימאלי של  1מ' ,בשל חשש המצאות
זרעי 0בקרבת הצמח.

15.2

האדמה הנחפרת המזוהמת בוטנית ,תפונה לאתר פינוי
פסולת מאושר או לחלופי -תיקבר בעומק של  2מ' לפחות
מתחת לפני הקרקע ,בתחו 0אתר עבודות כגו -באתרי
המילוי )סוללות(.

15.3

במידה שפרטי 0ממיני 0אלה יימצאו באזור בו לא יבוצעו
עבודות עפר ,יינקטו הצעדי 0הבאי:0
 15.3.1טיפול בשיטת הכריתה – מריחה.
 15.3.2טיפול בריסוס ממוקד.
 15.3.3הטיפול במיני 0אחרי 0של צמחי 0פולשי0
מעוצי ,0כגו -טבק השיח וקיקיו ,-יהיה כדלקמ:-
 15.3.3.1במקבצי 0צפופי – 0סימו -בהיק=  2מ' סביב
המקב ,Bקבירת הקרקע המזוהמת כנ"ל.
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מס'

נושא

תאור הפעולה לביצוע
 15.3.3.2פרטי 0פזורי 0ומיני 0עשבוניי 0של צמחי0
פולשי – 0חישו= ועירו 0וטיפול במסגרת
הטיפול השוט= בעירומי אדמת החישו=,
להל.-
 15.3.4טיפול בעירומי 0של אדמת חישו= המיועדת לשיקו 0נופי.
 15.3.5צפוי שבמהל תקופת העבודות תהיה נביטה והתפתחות של
צמחי 0פולשי 0על הערמות .הופעת צמחי 0אלה על
העירומי 0תטופל בכיסוח סלקטיבי ,עפ"י הנחיית אגרונו0
הפרויקט.
 15.3.6הטיפול בצמחייה פולשת יבוצע למ -היו 0הראשו -לכניסה
לעבודות ולמש כל חיי הפרויקט.
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 .4פיזור אדמה לשיקו %נופי/הכנת בורות לעצי%
תאור הפעולה לביצוע

מס'

נושא

4.1

הכנת השטח

4.2

פיזור אדמה
בשטחי 0המיועדי 0לשתילה בתחו 0קווי הדיקור ,במקו 0ובעובי
לשיקו %נופי/
כפי שיוגדר בפרטי 0ובחתכי הרוחב המפורטי 0לעבודות עפר.
הכנת בורות
 .2בכל אזור יעשה שימוש בחיפוי הקרקע שמקורה בשטח הצמוד
לעצי%
לאזור השיקו) 0דהינו – באזור הסמו להר יבוצע בקרקע שנחשפה

במקומות שנדרש חיפוי באדמה לשיקו 0נופי יוזמ -אדריכל
הנו=/אגרונו 0לאישור התחלת הפיזור ,קביעת עובי החיפוי ומקור
הקרקע .במדרונות המילוי יהיה עובי השכבה הכולל כמפורט בחתכי0
ההנדסיי 0הטיפוסיי 0אשר יוגשו לאישור ביחד ע 0תכניות הצמחייה.
הקבל -יוודא כי עובי שכבת האדמה מתאי 0לסוג הצמחייה המתוכנ-
ומאפשר התבססותה לאור זמ.-

 .1הקבל -יפזר שכבה של אדמת חישו= או אדמת עומק על פי הנחיה,

מאזור ההר ולאור הנחל – בקרקע משטח זה וכו'(.
 .3מחו Bלקוי הדיקור יפזר הקבל -אדמת חישו= באזורי 0שנפגעו או
הודקו ,הכל ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט .עבודה זו תבוצע על חשבו-
הקבל.-
 .4עד  5%מאדמת החישו= המאושרת תישמר בערמות למסירה בתו0
עבודות העפר לשיקו 0קבל -המשנה לעבודות השיקו 0הצמחי
והגינו.-
.5

במידה ותחסר אדמת חיפוי ,על הקבל -לספק אדמה דומה לאדמה
הטבעית של האזור.

.6

לפני הבאת הקרקע וביצוע החיפוי השטח יהיה נקי מכל פסולת
ו/או עשביה.

.7

מקור האדמה לשיקו 0נופי יהיה במידת האפשר מתו שטחי0
שבתחו 0עבודות להרחבת הכביש.

.8

במקרה של מחסור באדמת חיפוי מחישו= ,תושל 0הכמות
הנדרשת לעבודות השיקו 0הנופי ע"י כרייתה מעומק  40-100ס"מ
)הכרייה תתבצע בשטח בו קיימת אדמת עומק חקלאית כודגמת
המקטע הדרומי של רצועת התשתיות( בתחו 0קווי הדיקור או ע"י
אדמת ג -מובאת וזאת על פי אישור מנהל הפרויקט .בכל מקרה,
לפני פיזור יש לקבל אישור מקור הקרקע ממפקח השיקו 0הנופי
ועבודות עפר ו/או האגרונו.0

.9

האדמה המפוזרת תהיה יבשה ,תחוחה וללא גושי /0אבני 0מעל 5
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מס'

נושא

4.3

אישור מקור

תאור הפעולה לביצוע
ס"מ .אדמה שלא תענה לתיאור הנ"ל תסולק מהשטח ע"ח הקבל-
ו/או תעובד בכלי 0חקלאיי 0מתאימי 0באישור מנהל הפרויקט,
עד לקבלת התוצאות הנדרשות .הקבל -נדרש לקבלת גבהי 0ע"פ
התוכניות ולהחליק את פני השטח לרמת דיוק של  +/- 3ס"מ.
 .10במידה ותחסר קרקע חישו= ,יש לוודא חיפוי מינימאלי של 10
ס"מ אדמת חישו= מקומית מעל הקרקע המובאת/אדמת עומק.
)החלטה על עובי של סוגי הקרקע באחריות האגרונו.(0
 .11ג 0בשטחי 0שיופרו מעבר לקוי דיקור ומעבר לקו זכות הדר,
במהל העבודות תפוזר אדמה לשיקו 0נופי בהתא 0להנחיית
אדריכל הנו= ו/או מפקח השיקו 0הנופי.

הקרקע/

קרקע
מיובאת

 .1מקור הקרקע :ערמות שנערמו בשלב חשו= הקרקע והחפירה ,נבדקו
וסווגו.
 .2קרקע מיובאת תאושר רק בתנאי שאי -בכל חומר החישו=/החפירה
בפרויקט זה מספיק אדמה המתאימה לחיפוי.
 .3יש לבצע בדיקות קרקע ,להציג תוצאות בהשוואה לבדיקות הקרקע
המקומית ולקבל אישור האגרונו 0שהקרקע עומדת בכל הדרישות
)אפיו/-סיווג( לפני הבאתה לשטח.

4.4

בדיקות
קרקע

4.5

אישור פיזור

ע"פ הצור ושיקול דעתו המקצועית של אדריכל הנו=/האגרונו0
תתבצענה דגימות באופ -אקראי ג 0לאחר פיזור קרקע מיובאת כדי
להבטיח שאכ -סופקה הקרקע המתאימה )בדיקה אחת לכל  40דונ 0או
כל  250-300מ"א ע"פ הנחיית מנהל הפרויקט(

קרקע

 .1ע 0סיו 0חיפוי הקרקע וכקד 0למעבר לשלב ביצוע השיקו 0הנופי
יוזמ -אדריכל הנו=/האגרונו 0לאישור העבודה .לא יישארו ערמות
עפר בשטח ,למעט ערמות שישמשו את קבל -הגינו -באישור מנהל
הפרויקט ובהתא 0להנחיות פרק  40במפרט הכללי של נתיבי
ישראל )"הספר הירוק"(.
 .2יש לוודא שכל העבודות הנלוות הסתיימו בשטח )בניית קירות/מע'
ניקוז/מיגו -אקוסטי וכו'(.
 .3מיגו -אקוסטי – יש לקבל אישור של היוע Bהאקוסטי על תוכנית
עדות של ע"ע/בניית קירות אקוסטיי 0קוד 0מעבר לשלב הביצוע
של השיקו 0הנופי.
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4.6

מסירת
שטחי%

• כל סוג שטח שיופר ,כולל אזורי 0פגועי 0ומהודקי ,0ישוק 0ויוכ-

לשיקו%
הנופי

לשתילה על פי ההנחיות המופיעות בתכנית עבודות עפר נופיות ועל פי
המפרט הטכני.
• שטחי 0שיופרו במהל העבודות כאמור לעיל ,לרבות שטחי0
הנמצאי 0מחו Bלגבולות הפרויקט ,ישוקמו ג 0ה ,0על פי הנחיות
מנהל הפרויקט על ידי הקבל -ועל חשבונו.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש כי ביצוע עבודות ללא היתר כדי-
וללא אישור מנהל הפרויקט ,מחו Bלגבולות הפרויקט ,הינו עבירה על
החוק ואסור בתכלית האיסור.
• דרכי שירות ועפר קיימות ,שהורחבו לצור עבודות הסלילה ,יוצרו
לרוחב הנדרש בתכניות ושוליה 0ישוקמו ,על פי הוראות מנהל
הפרויקט על ידי הקבל -ועל חשבונו.
• צידי הדרכי 0החקלאיות ושטחי העבודה ינוקו בכל תקופת הביצוע
מכל פסולת וערו ,0לשביעות רצו -מנהל הפרויקט.
יימסרו שטחי 0מלאי 0לשיקו 0נו= ע"פ שטחי 0שבשליטה ראשי בקרה
של מע' ההשקיה ובאישור הרשות הממונה ועל פי עיתוי שיקו 0הנופי
)ראה בהמש(.
לא יתקבלו "פיסות"/טלאי ,0יש לוודא סיו 0עבודות בכל התא השטח
שיימסר לשיקו.0

בחלק מהמקרי 0תידרש מסירת קרקע ע"פ עיתוי השתילה -בייחוד
צמחייה עונתית כגו -מרבדי עשבוניי 0ועשבוניי (0רחבי עלי/0דגני.0
הקבל -בתיאו 0ע 0הרשות הממונה יקבע לו"ז התוא 0את צרכי
השיקו.0

מסירת האתר למפעיל תהיה מקו הכרזה עד קו הכרזה )ו/או בגבולות
העבודה(.
שטחי 0שיופרו במהל העבודות ונמצאי 0מחו Bלקו ההכרזה ישוקמו
ג 0ה 0על ידי

הקבל -ועל חשבונו ,לאחר אישור המפקח ו/או אדר' הנו= ,

במהל העבודה )במידת האפשר( ו/או בסיומה.

4.7

התחברות

 .1חיבור ברמות חציבה למדרו -הטבעי )"מניפות"( יבוצע עפ"י

ברמות
החציבה
למדרו"
הטבעי

הפרטי ,0תו התאמה למאפייני 0טופוגרפיי 0מקומיי ,0בפיקוח
מלא של אדריכל הנו= ,ויועצת הצוות המלווה לתמ"א /31א .חיפוי
האדמה ע"ג הברמות יבוצע בעוד מועד ,כאשר יש נגישות לכל מפלס
ולכל כלי הנדסי הדרוש לביצוע.
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4.8

הכנת בורות
לעצי%

• בורות לשתילה של עצי 0ושיחי 0יבוצעו כפי שיוגדר בתכניות נופיות
לשיקו 0נופי ,מיקו 0וגודל הבורות ,בהתא 0לתכנית לבורות עצי.0
לאחר הביצוע הבורות ימולאו באדמת חישו= ויסומנו בשטח על פי
הנחיות מנהל הפרויקט ובהתא 0לנהלי בקרת איכות מאושרי0
לעבודות גינו -ושתילה ויסומנו בתכניות העדות.
• הקבל -יכי -בורות שתילה על פי הפרטי ,0התכניות והמפרטי ,0כולל
סילוק חומר הסרק המוצא מהבור ,ומילוי מחדש באדמת חישו=.
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 .5פינוי מחנות קבל" ,דרכי גישה ואזורי %לערו %אדמת חיפוי
מס'

נושא

תאור הפעולה לביצוע

5.1

הכנת השטח
למסירה

הקבל -אחראי לניקיו -כל השטחי 0בתחו 0התכנית/גבולות העבודה

5.2

טיפול בקרקע הקבל -יעבד את הקרקע באמצעות כלי 0חקלאיי – 0חריש לעומק 60
מהודקת
ס"מ ,דיסקוס ויישור השטח באמצעות ארגז מיישר .גושי האדמה

שהופרו כתוצאה מהעבודות וכ -ניקיו -כל פסולת ,שכבות מצעי 0ו/או
חומר מיותר בתחו 0העבודה שהיה בשטח לפני תחילת העבודות ו/או
הצטבר במהל העבודות והכנת השטח למסירה לשלב השיקו 0נופי.
שיקו 0נופי לדרכי גישה ושטחי ערו 0זמני יתבצע בהתא 0לתכנו -נופי
שיאושר על ידי חברת כביש חוצה ישראל ואשר יכלול לפחות את
העבודות הבאות:
א .שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה של הקבל -יפונו )מתקני ,0כלי
עבודה וכו'( כולל פינוי מצעי 0עד לקרקע טבעית וטיפול בקרקע
בהתא 0להנחיות כמפורט בסעי=  5.2להל.-
ב .דרכי 0קיימות מחו Bלגבולות העבודה שהורחבו לצור גישה לאתר
יוצרו לרוחב -המקורי ע"י פינוי חומר וע"י פיזור אדמה לשיקו0
נופי בשכבה של לפחות  20ס"מ בשוליי .0אי -אישור ל"רצועות
ערו "0בשולי הדר על הקבל -לסלק פסולת שנערמה לאור דרכי0
ג 0במהל העבודה.
ג .מנהל הפרויקט יורה על עובי שכבת החיפוי באדמה לשיקו 0נופי
בעובי  20ס"מ לפחות ובהתא 0לסוג הצמחייה המתוכננת ,לאור
הדרכי 0ובמשטחי עבודה מעבר לקוי הדיקור ,לאחר ביצוע
הפעולות הנזכרות לעיל.

יפוררו ופני הקרקע יוסדרו וישוטחו ע"פ המצב הקוד 0לכניסה לעבודה
או ע"פ התכניות ,לשביעות רצו -מנהל הפרויקט.
שטחי 0שהופרו ע"י הקבל -ישוקמו בהתא 0לתכנית הנופית מאושרת.
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 .6הוראות למניעה ומזעור מפגעי %סביבתיי %בשלב הביצוע
מס'

נושא

תאור הפעולה לביצוע

6.1

מינוי אחראי
לאיכות

 .1הקבל -ימנה "אחראי איכות הסביבה" מטעמו אשר יהיה אחראי

הסביבה

לתאו 0ולפיקוח על כל נושאי איכות הסביבה במהל הביצוע .ש0
ופרטי קשר של האחראי יועברו לצ"מ.
 .2הקבל -ימנה מפקח שיקו 0נופי ועבודות עפר מטעמו יהיה אחראי
לתאו 0ולפיקוח על כל נושאי השיקו 0הנופי ,עבודות העפר במהל
הביצוע.

6.2

הגנה על קווי
דלק וגז

6.3

תאורה

6.4

ארכיאולוגיה

 .1ככל שעל הקבל -לעבוד בקרבת קווי דלק וגז עליו לתא 0את
העבודות ע 0תש" -ונתג"ז.
 .2העבודות בקרבת קווי 0אלו יבוצעו בפיקוח אנשי תש" -ונת"גז.
 .3בעת פגיעה בצנרת יש לפעול בהתא 0לנוהל דיווח במצב חירו 0של
פגיעה בצינור דלק )ראה בהמש המסמ(.
 .1אתרי העבודה ומחנות הקבל -יוארו רק במסגרת שעות העבודה
המותרות.
 .2תאורת אתרי העבודה ומחנות הקבל -תכוו -בזווית חדה ככל
האפשר כלפי הקרקע למניעת פיזור אור ומניעת זיהו 0אור
בשטחי 0הגובלי.0
 .3בשטחי 0בעלי רגישות סביבתית/אקולוגית/שטחי 0פתוחי 0יש
עדיפות לשימוש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל ).(cut off
גו= התאורה יותק -בזוית של  90מעלות כדי למנוע 'זליגת אור'
כלפי השמיי.0
 .4תאורת לילה תופעל לצרכי ביטחו -ו/או באזורי 0המיועדי0
לעבודות לילה.
העבודות המתוכננות כולל הקמת אתר התארגנות יערכו כדלקמ:-
 .1כל פעולה דורשת תיאו 0מוקד 0לפני תחילת העבודות מול רשות
העתיקות.
 .2יש לבצע סימו -האתרי 0לפני תחילת העבודות
 .3באתרי 0אלו לא ייערכו חפירות אלא עבודות ערו 0בלבד.
 .4כל גילוי של ממצא ארכיאולוגי ידווח לרשות העתיקות לצור קבלת
הנחיות.
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6.5

הפחתת אבק

 .1באחריות הקבל -למנוע באופ -שוט= יצירת מטרדי אבק מדרכי
הגישה ומהמתקני 0באתר.
 .2ככל הנית -וע 0התקדמות העבודות ,ירובדו דרכי הגישה במצעי0
או באספלט מקורצ= לצמצו 0אבק.
 .3יש להרטיב דרכי עפר ,המשמשות למעבר כלי רכב .יש להגביר
הרטבה ליד אזורי 0בעלי רגישות – ישובי ,0כבישי 0בי -עירוניי0
סמוכי ,0עיבודי קרקע רגישי 0וכ, -דרכי 0המצויות במרחק הקט-
מ  100מ' מערכי טבע מוגני 0ו/או מאזורי 0בעלי רגישות אקולוגית
או נופית .ההרטבה תיעשה מדי יו 0בכל תקופת העבודות )למעט
ימי 0גשומי ,(0לפחות פעמיי 0ביו 0בעונה היבשה או מספר פעמי0
ביו 0לפי הצור וכל זמ -שתהיינה עבודות עפר או פעולות בנייה
העלולות לגרו 0לאבק.
 .4אמצעי ההרטבה יבחרו לפי התאמת 0ויעילות 0ובכלל זה –
ממטרות ,תותחי ערפול ניידי 0ונייחי ,0מיכליות הרטבה.
 .5הרטבה במי 0מלוחי 0אסורה.
 .6הרטבה במי 0מושבי 0מותרת רק באישור בכתב של משרד
הבריאות.
.7

יבוצע כיסוי משאיות ביריעות שלמות של משאיות הנושאות חומר
הגור 0להרחפת אבק .יש לוודא כי היריעות מתוחות ומהודקות
לדופ -הארגז.

 .8בחור= יוקפד על ניקיו -הכבישי 0הראשיי 0מבו. Bבמידת הצור
תתקיי 0שיגרת טיאוט בקטעי כביש הסמוכי 0ליציאת כלי רכב
וצמ"ה מאתרי העבודה.
 .9מהירות הנסיעה של משאיות בדרכי הגישה תוגבל ל"  25קמ"ש .
יוצב לכ שילוט מתאי.0
 .10הקבל -יתדר נהגי כלי 0המעמיסי 0משאיות לשפיכת חומרי 0אל
ומהמשאית בגובה המינימלי האפשרי.
 .11יבוצע תדרו של נהגי המשאיות הנכנסות לאתר באשר להגבלת
מהירות הנסיעה בתחו 0העבודות וחשיבותה במניעת אבק.
 .12עבודות קידוח כלונסאות יעשו בהרטבה רציפה וכיסוי פתח פליטת
החומר באמצעות ברזנט ושימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי
אבק.
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6.6

מזעור מטרדי
רעש

תאור הפעולה לביצוע
 .13ערמות עפר תמוקמנה במקו 0מוג -מרוח ככל האפשר ו/או
תורטבנה על פי הצור.
 .14מגרסות תפעלנה על פי ההנחיות והתנאי 0בתקנות למניעת
מפגעי.0
.1

נספח ביצוע אקוסטי
הקבל -יכי -באמצעות יוע Bאקוסטי מנוסה נספח ביצוע אקוסטי
מפורט שיתייחס לכל גורמי הרעש והרעידות הסביבתיי 0עקב
התכנית בשלבי ההקמה .הנספח האקוסטי יועבר לאישור המשרד
להגנ"ס  -מחוז חיפה

 .2תוכ -של נספח ביצוע אקוסטי
 2.1הנספח יכלול ניתוח רעש סביבתי מעבודות בנייה
במידה ויהיה צור לביצוע עבודות בשעות הלילה ,הנספח
יכלול תכנית של עבודות הלילה ,בה יתוארו הנסיבות לכ
וייעשה ניתוח של הרעש הסביבתי הצפוי בשעות הלילה.
התכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט.
 2.2ניתוח הרעש בשעות היו 0והלילה יכלול תיאור שלבי עבודה,
כלי 0בה 0ייעשה שימוש בשעות היו 0והלילה לכל שלב
עבודה ,מאפייני 0אקוסטיי 0של הכלי ,0המש הכולל של
פעולת הכלי 0בשעות ביו 0והלילה ומפלסי הרעש החזויי.0
 2.3אמצעי 0המתוכנני 0להפחתת הרעש יתוארו במסמ ויוגשו
בתשריטי.0
 .3דו"חות של בדיקות רעש ורעידות בשלב עבודות ביצוע יהיו זמיני0
למשרד להגנת הסביבה
3.1

3.2

לפני תחילת עבודת הקמה תיעשה בדיקת מכונות וכלי
העבודה לעניי -עמידה בדרישת ה"תקנות למניעת מפגעי0
)רעש בלתי סביר מציוד בניה( ."1979 ,תוצאות הבדיקה יובאו
לאישור מנהל הפרויקט.
במהל עבודות בנייה יבוצעו מדידות מדגמיות בקרה של רעש
ורעדות סביבתיי ,0לפחות אחת לחודש .דו"חות על תוצאות
בדיקת הכלי 0והמדידות רעש מעבודות הקמה יוגשו מיידית
לצוות הבקרי .0בהתא 0לצור ינקוט הקבל -באופ -מיידי
בפעולות מתקנות להפחתת הרעש מציוד הבנייה מתחת
לקריטריוני 0המפורטי 0להל.-

עמוד  378מתו 405

מכרז/חוזה מס'  429/55/18להוספת
מסלול בכביש  444צומת ברקת עד אלעד

מס'

תאור הפעולה לביצוע

נושא
3.3

תעשה בדיקת השפעת רעידות מפעולת כלי 0כבדי) 0מכונת
קידוח ,מכבשי 0ויברציוניי 0ועוד( לעניי -השפעת הרעידות על
ציוד רגיש.

3.4

קריטריוני 0לרעש ורעידות מעבודות בנייה
 3.4.1שעות העבודה
עבודות הבניה באזורי 0הסמוכי 0לשכונות מגורי0
יבוצעו בשעות ,המוגדרות בתקנות למניעת מפגעי0
)מניעת רעש( "1992 ,ותיקו -משנת  " 2011משעת 7:00
ועד שעת  .19:00במידה ויהיה צור בביצוע עבודות
משעת  19:00ועד לשעת  7:00למחרת על הקבל -יהיה
להגיש בקשה לקבלת היתר לעבודות לילה מהגורמי0
המוסמכי 0ועל פי כל די.-
 3.4.2רעש מכונות "קבועות"
הקריטריוני 0למפלס הרעש המותר מכלי 0ומכונות
לבניה ,עליה 0לא חלות ה"תקנות למניעת מפגעי0
)רעש בלתי סביר מציוד בניה( ,"1979 ,ייקבעו לפי
"התקנות למניעת מפגעי) 0רעש בלתי סביר(."1990 ,
 3.4.3רעש מכלי עבודה
מפלסי רעש הנוצרי 0בחזיתות בתי 0ממכונות לבניה,
עליה 0חלות ה"תקנות למניעת מפגעי) 0רעש בלתי
סביר מציוד בניה( ,"1979 ,ייקבעו לפי "התקנות
למניעת מפגעי) 0רעש בלתי סביר( "1990 ,בתוספת 20
).dB(A
 3.4.4מאפייני 0אקוסטיי 0של מכונות וכלי0
על כלי 0ומכונות לבניה ,עליה 0חלות ה"תקנות
למניעת מפגעי) 0רעש בלתי סביר מציוד בניה(1979 ,
יהיה לעמוד בדרישות של תקנות אלה.
 3.4.5רעידות מעבודות בנייה
הרעידות ,הנוצרות במבני מגורי 0ומבני 0אחרי0
בסביבת התכנית בשלב בנייה יעמדו בקריטריוני,0
המוגדרי 0בתק -גרמני  DIN 4150חלק  2להשפעת
רעידות על אד ,0ו"  DIN 4150חלק  " 3להשפעת
רעידות על מבני.0
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תאור הפעולה לביצוע

6.7

הוראות
לטיפול

 .1באתרי העבודה ימצאו מיכלי אצירה בנפח מתאי 0לפינוי פסולת,

בפסולת
מוצקה,
קרקע
מזוהמת

שאינה עודפי חציבה.
.2

הפסולת תופרד לסוגיה )אשפה ,פסלת בניי(-

וכל סוג יפונה

לאתרי 0מורשי 0בלבד.
 .3פסולת בניי -תמוחזר ככל האפשר בפרויקט או תפונה לאתר פסולת
בניי -מאושר.
.4

אסורה שריפת פסולת מסוג כלשהו בתחומי התכנית.

.5

הגדר סביב המחנה תנוקה במהל העבודות מפסולת שנאספה
עליה.

.6

יש לוודא איסו= מיידי של כל פסולת מעבר לגבול התכנית למניעת
פיזורה על-ידי הרוח.

.7

איסו= אשפה יעשה לפחי 0המונעי 0גישה לחיות בר.

 .8פסולת בעלת אופי מיוחד וחומרי 0מסוכני 0יאוחסנו במקו0
מקורה במאצרה תקנית האטומה לחומר המאוחס -בה וכ יימנע
הסיכו -לזיהו 0מי תהו. 0חומרי 0אלו יפונו בהמש עפ"י הנחיות
המשרד לאיכות הסביבה .ההובלה תבוצע ע"י מוביל מוסמ ע"י
מה"ס.
 .9אתרי 0בה 0תאוחס -פסולת תבוצע הערכה של כמות הפסולת אשר
תפונה לאתר המאושר כחוק .הקבל -ישמור כל מש הפרויקט את
הקבלות המאשרות כי פינוי הפסולת בוצע לאתר מאושר.
 .10מעת לעת יועבר דווח למפקח צ"מ בנוגע לפינוי הפסולת ויוצגו
לפיקוח קבלות על פינוי לאתר מורשה.
 .11תוק 0פינת אחסנה למצברי 0משומשי 0עד לסילוק 0מהשטח .
המצברי 0יאוחסנו במאצרה עשויה פוליאתיל -ויוחזרו לספק
המצברי .0חל איסור מוחלט על השלכת מצברי 0משומשי 0בשטח.
ישמרו אישורי החזרת מצברי 0לספק המצברי.0
 .12במידה ומתגלה קרקע מזוהמת יש לעצור את העבודה במקו0
ולהודיע למנהל הפרויקט ולאחראי איכות הסביבה .העבודה
תחודש על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .הטיפול בקרקע
ייעשה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה והיא תפונה לאתר
שייקבע ע"י מה"ס.
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6.8

חומרי בניי"
ופסולת בניי",

 .1חומרי בניי -יאוחסנו באופ -מסודר ובבטיחות מרבית .יש למנוע

שפיכת בטו"
ושטיפת
שוקת
המערבלי%
ומשאבות
הבטו"

מטרדי אבק וריחות משטחי האחסו .-אי -לאחס -במחנה הקבל-
ציוד וחומרי 0שאינ 0קשורי 0לעבודות נשוא התכנית.
 .2פסולת בניי -תיאס= במכולות ותמוחזר ככל שנית .-פסולת הבניי-
שאינה ניתנת למחזור בפרויקט תפונה לאתר מאושר לפסולת זו.
.3

אסורה הטמנה בקרקע של פסולת או עודפי 0מכל סוג.

 .4אתר לשפיכת עודפי בטו -ומי שטיפת שוקת המערבלי - 0באתרי
עבודה ע 0בטוני 0יותק -בור לקליטת עודפי בטו -ומי שטיפת שוקת
המערבלי .0אסורה לחלוטי -שפיכת בטו -בכל תחו 0העבודה למעט
במקומות אלו .האתר ישולט ונהגי המערבלי 0יתודרכו לגביו.
 .5באזורי שטיפת צמ"ה תוצבנה מאצרות שתרוקנה מעת לעת
משאריות בטו -וחומרי בנייה ומליטה אחרי.0
 .6מיקו 0בורות שטיפה למערבלי 0ולצמ"ה " יסומנו בתכניות
התארגנות הקבל.-

6.9

שמני%
משומשי%

6.10

מיכלי דלק
)נייחי(%

 .2מיכל הדלק של הגנראטור יותק -במאצרה תקנית.

מיכלי דלק

 .3תבוצע בקרה לאביזרי תדלוק על ידי מפעיל האביזרי 0למניעת

 .1שמ -משומש ייאס= ויאוחס -בתו מיכל מרכזי לאיסו= שמני0
משומשי 0אשר יותק -במאצרה תקנית וכאשר יתמלא המיכל
יועבר לאתר מיחזור שמני .0הטיפול בשמני 0משומשי 0יהיה לפי
תקנות למניעת מפגעי) 0שמ -משומש( התשנ"ג .1993
 .2מסנני שמ -משומשי 0יאספו ויאוחסנו במאצרה תקנית או על
משטח בטו -המנוקז למפריד שמני .0המסנני 0יועברו לאתר
מאושר לטיפול במסנני שמ.-
 .3תיעוד על החזרת מסנני שמ ,-אריזות שמ -ושמני 0משומשי0
יישמר באופ -סדור אצל מנהלי הביצוע.
 .4קבל -המפעיל ציוד מכני יחזיק בתחו 0העבודה מיכל כמו חצי
חבית ע 0ידיות אחיזה )"אוזניי ("0בצדדי 0לקליטת שמ -במקרה
של תקלה בציוד )התפוצצות צינור שמ -הידראולי וכד'( .השמ-
הנאס= יפונה למכל האצירה המרכזי לשמני 0משומשי.0

)ניידי(%

 .1מיכלי דלק יותקנו בתו מאצרות שנפח 110% -מנפח המיכל עצמו.

גלישת נזילות או עודפי 0על הקרקע.
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6.11

אחסו"

תאור הפעולה לביצוע
 .4תדלוק הציוד המכאני ייעשה באמצעות מאצרה ידנית ניידת תו
ערנות ובהקפדה למניעת נזילות דלקי 0וגלישה מהמיכל.
 .5תבוצע בקרה זהירה וצמודה של דליפות שמני 0ודלקי 0מציוד
מכאני ומיכלי שלק ושמני. 0אסורה כל דליפה.
 .6הנוזלי 0שהצטברו במאצרות ישאבו ויפונו למיכל המרכזי לאיסו=
שמני 0משומשי.0
 .7אסור לנקז לסביבה נוזלי 0שהצטברו במאצרות.

צמיגי%
משומשי%

 .1אי -להשאיר בשטח העבודה צמיגי 0משומשי. 0יש לפנות 0מאתר
העבודה תו מספר ימי 0מיו 0החלפת 0לאתר מיחזור צמיגי. 0כ-
יפונו באותה דר צמיגי 0שיאספו בשטחי העבודה שה 0פסולת של
אחרי.0
 .2אחסו -צמיגי 0משומשי 0במחנה הקבל -ייעשה ע"ג משטח מיוחד
ומיועד לכ כולל שילוט מתאי .0הצמיגי 0יכוסו למניעת הצטברות
נוזלי 0בתוכ 0והפיכת 0למקור לדגירת יתושי.0

6.12

מתקני
שירותי%

6.13

שליטה
במקורות
להתרבות

 .1באתרי העבודה ומחנות הקבל -יותקנו בתחילת העבודה שירותי0
כימיי.0
 .2במחנה הראשי של הקבל -יותקנו שירותי 0רטובי 0שינוקזו למיכל
תת קרקעי אטו 0בנפח  5-10מ"ק אשר אליו יחוברו השירותי 0ומי
השטיפה מחדר האוכל.
 .3ביובית תשאב ותפנה את הביוב מהמיכל למט"ש מאושר.
 .4הקבל -ישמור כל מש הפרויקט את הקבלות המאשרות כי פינוי
הביוב היה למט"ש.
 .5חל איסור להתקנת בורות סופגי 0ו/או הזרמת הביוב ו/או
תשטיפי 0לשטחי 0הפתוחי ,0לנחל יוקנע 0ולקישו -וכ -לערוצי
ניקוז קיימי.0

יתושי%

 .1יש למנוע היווצרות מקווי מי 0ושלוליות העלולי 0להוות מקור
דגירה והתרבות של יתושי.0
 .2במקרה של התפשטות יתושי 0על הקבל -ליצור קשר ע 0מדביר
יתושי 0מורשה ולבצע את הטיפול באופ -מיידי ,על חשבונו
ובאחריותו.
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6.14

מניעת
שריפות

6.15

ניקוז אתר
התארגנות

6.17

שימוש
בבנטוניט
ביציקת
כלונסאות

6.18

חסכו"

תאור הפעולה לביצוע
 .1הדלקת אש בתחו 0רצועת העבודה אסורה בהחלט.
 .2אסורה שריפת פסולת מסוג כלשהו כולל צמחייה בתחו 0התכנית.
 .3מדורות או חימו 0על ידי הבערת צמחיה מקומית – עצי ,0שיחי, 0
עשבייה וכו' " אסורה.
 .4הבערת מדורות בקרבת עצי 0בתו ו/או בסמו לאתר העבודה
אסורה.
 .1ניקוז אתר התארגנות יבוצע באופ -שתמנע זרימת מי 0מזוהמי0
לשטחי 0גובלי.0
 .2במוצא תעלות ניקוז היקפיות שיותקנו מסביב לאתרי עבודה ,
מחנות קבל -ואתרי ערו 0יותקנו בורות שיקוע .הבורות יתוכננו
לתפקוד של השהייה ושיקוע כל חומר מזוה 0שעלול להימצא בנגר
שמקורו מאתרי התארגנות לרבות סדימנטי.0
 .3הקבל -יוודא שמירה על תפקוד הבורות לכל אור תקופת העבודות.

באנרגיה
ובמי %באתרי
התארגנות

 .1תערובת הבנטוניט מוזרמת ע"י משאבות ממיכלי התערובות
האטומי 0אל בור הקידוח ונשאבי 0בחזרה למיכלי.0

 .1הקבל -יכי -תכנית לחסכו -באנרגיה ובמי 0באתרי ההתארגנות
שתכלול אמצעי 0המיועדי 0לכ כגו :-שעו -קוצב זמ") -שעו-
שבת"( ,שילוט תזכורת לכיבוי מכשירי 0צורכי אנרגיה בגמר יו0
עבודה וסגירת חלונות ודלתות בעת פעולת מזג.-
 .2יש לדומ 0מנוע בכלי רכב שאינו בנסיעה.
 .3אמצעי 0לחסכו -במי 0בברזי 0במחנה קבל) -מכלי הדחה
חסכוניי ,0חסכמי ,0ברזי לחיצה ,ברזי 0קוצבי מי 0וכד'(.
 .4בקרת מערכת אספקת המי 0לאתר בכל זמ -ותיקו -כל פריצה
בצינור למניעת אובד -מי.0

6.19

בעלי חיי%

אסורה החזקת בעלי חיי 0במתח 0מחנה הקבל -בשל חשש להפצת
מחלות מחיות בר.
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ב .נהלי דיווח לאירועי חירו*%
* אנשי קשר בנהלי הדיווח המפורטי 0להל -יופיעו על שילוט מתאי 0באתרי העבודה.

נוהל  :1נוהל דיווח לאירוע חירו – %חומ"ס*
באירוע חומ"ס – כמו למשל התהפכות מיכלית דלק בתחו 0העבודות יש לדווח מיידית למהנדס הביצוע מטע0
הקבל ,-מוקד חירו 0של משרד הגנת הסביבה ,מוקד כיבוי אש ,משטרה ומנהל חברת מיכלית הדלק במקרה
של התהפכות מיכלית.
הנוהל מתייחס ג 0לדיווח וטיפול באירוע חירו 0של זרימת חומרי 0מזהמי 0אחרי 0מאתרי העבודה.
* כל העובדי 0יתודרכו לגבי נהלי החירו 0באתרי העבודות בפרויקט.
ככלל אי -שימוש בחומ"ס בפרויקט ולכ -התהפכות מיכלית דלק נלקח להדגמת האירוע.
1

2
עובד המזהה
התהפכות
מיכלית דלק
באתר דלק
העבודות
מדווח

4

3
מהנדס
הביצוע
ש____ :0
טל'____ :

מנהל
הבטיחות
ש_____ :0
טל'_____ :

מוקד סביבה
טלפו*6911 -
מוקד כיבוי
אש
טלפו102 -
משטרה

נוהל  :2נוהל דיווח אירוע חירו – %פגיעה בצינור הדלק של תש""* /פגיעה בצינור גז של חברת נתג"ז
במקרה של פגיעה בצינור דלק  /גז  /זרימת דלק בשטח  /ריח חרי= של גז עליו לדווח מיידית למהנדס הביצוע
מטע 0הקבל - -מנהל הבטיחות בקטע  -מוקד תפעול תש") -נתג"ז(.
* כל העובדי 0יתודרכו לגבי נהלי החירו 0באתרי עבודות.

1

2
עובד המזהה
פגיעה בצינור
הדלק/זרימת
דלק בשטח/
פגיעה בצינור גז
מדווח מיידית

3

מהנדס
הביצוע
ש_____ :0
טל'_____ :

4

מנהל
הבטיחות
ש______ :0
טל'______ :
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נוהל  :3נוהל דיווח לאירוע חירו – %פגיעה בצינור מי / %ביוב*
במקרה של פגיעה בצינור מי 0או צינור ביוב יש לדווח מיידית למנהל הביצוע בקטע  -מנהל
הבטיחות בקטע  -אחראי לנושא בתאגיד המי 0ובמקורות.

* כל העובדי 0יתודרכו לגבי נהלי החירו 0באתרי העבודות.
2

1

4

3

עובד המבחי-
בפגיעה בצינור
מי 0או צינור
ביוב  -מדווח

מנהל
הבטיחות
ש______ :0
טל'______ :

מהנדס
הביצוע
ש______:0
טל'______:

תאגיד מי0
מיתב
מקורות

נוהל  :4נוהל דיווח לאירוע חירו – %גלישת בטו" ו/או מזהמי %אחרי %לנחלי*%
במקרה של גלישת בטו -מאתרי עבודה לנחלי 0יש לפעול מיידית לעצירת הגלישה וחסימת נתיב לנחל הזרימה
לנחלי 0ולדווח לרשות הניקוז והנחלי 0ירקו -ומוקד הסביבה.
* כל העובדי 0יתודרכו לגבי נהלי החירו 0באתרי העבודות.

עובד המבחי-
בגלישת בטו-
או מזהמי0
אחרי 0לנחל

מהנדס
הביצוע
ש_____ :0
טל'_____ :

מנהל
הבטיחות
ש______ :0
טל'______ :
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ג .הפיקוח הסביבתי של הקבל"  -מבנה ארגוני ונהלי עבודה

מנהל הפרויקט

הקבלן
)מנהל הביצוע
מטעם הקבלן(

מפקח שיקום נופי
וע"ע

אחראי/מפקח
איכות הסביבה

מנהלי
עבודה/קבלני
משנה

.1

נהלי העבודה:

 1.1ישיבת התנעה :לפני תחילת העבודות תתקיי 0במשרדי הקבל -ישיבת התנעה בהשתתפות מהנדס
הביצוע וקבלני המשנה .בישיבה יימסר לקבל -עותק של התכנית למניעת מפגעי 0סביבתיי 0והוא
יאשר בחתימה את קבלת התכנית .מסמ זה יהיה נספח לחוזה ויחייב עבודה על פיו.

 1.2בישיבת ההתנעה תוצג ע"י מהנדס הביצוע תכנית העבודה בקטע הרלוונטי ,מפקח השיקו 0הנופי
ועבודות העפר ומפקח איכות הסביבה יציגו ויסבירו את הנקודות הרלוונטיות של התכנית למניעת
מפגעי 0תו הדגשת הרגישויות הסביבתיות באתרי העבודה השוני 0בהקשר לסוג העבודה וההשלכות
הסביבתיות הספציפיות הנובעות מפעולת.0

1.3

ישיבת התנעה מעי -זו תתקיי 0בכל פע 0שיוחל= קבל -משנה לאחר תחילת ביצוע העבודות.

 1.4במשרד מנהל/מהנדס הביצוע של הקטע יהיה סט תכניות מאושרות חתומות ועותק של מסמ זה של
הנחיות סביבתיות אצל קבלני המשנה בכל אתר.
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.2

פיקוח על יישו %ההנחיות למניעה ומזעור מפגעי %סביבתיי:%

 2.1פיקוח :הפיקוח על ביצוע ההוראות וההנחיות בכל שלבי הפרויקט – עבודות מוקדמות ,עבודות הקמת
הכביש ומתקניו ,סיו 0ופינוי האתרי ,0שיקו 0הנו= על פי התכניות – יעשה ע"י מנהל הפרויקט,
אדריכל הנו= – מטע 0היז ,0מהנדס הביצוע ,מפקח שקו 0נופי ועבודות עפר ומפקח איכות הסביבה
מטע 0הקבל -ומפקח הצוות המלווה.

 2.2תדירות סיורי פיקוח מטע 0הקבל -הראשי :סיורי פיקוח ואכיפה של הנחיות סביבתיות ונופיות
לעבודות מוקדמות יערכו ע"י המפקח בתדירות גבוהה  2-3פעמי 0בשבוע בתחילת העבודות ולאחר מכ-
יערכו פע 0בשבוע .בכל מקרה ,סיורי הפיקוח יותאמו לשלבי העבודה והיקפיה .סיורי הפיקוח מטע0
מנהל הפרויקט יערכו בנוס= לסיורי פיקוח של הצוות המלווה.

 2.3דיווח :דו"חות הסיורי 0יכללו הנחיות לביצוע ותיקו -ליקויי 0ככל שימצאו והבקרה על ביצוע0
תתקיי 0בסיור הבא .עותק מכל דו"ח פיקוח יישמר אצל מהנדס הביצוע ב"תיק איכות סביבה".
הדו"חות יועברו למח' התיעוד והבקרה של הפרויקט.

 2.4פיקוח הצוות המלווה – ייקבע יו 0קבוע לסיור מפקח צוות מלווה אשר יופ Bבי -חברי הצוות המלווה
אשר יכולי 0להצטר= כרצונ) 0ע 0הודעה מראש( .משתתפי 0מפקחי הקבל -הראשי ,מנהל מטע0
הקבל ,-יועצי תכנו -המזמי -לפי הצור ובתיאו 0מראש.

.3

אכיפה:

במסגרת אכיפת ההנחיות למניעה ומזעור מפגעי 0המזמי/-הקבל -הראשי ינקוט באמצעי אכיפה שוני0
כולל אפשרות להטלת קנסות על קבלני 0שיפרו את ההוראות וההנחיות הסביבתיות.
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ד .עבודות הקמת הוספת מסלול כביש  444הגדרות ורשימת בעלי תפקידי%
 .1הגדרות:
יז/0רשות ממונה – חב' כביש חוצה ישראל
יז – 0חב' כביש חוצה ישראל
קבל -ראשי – יושל 0בהמש
מהנדס ביצוע – יושל 0בהמש
קבלני משנה – ייבחרו בהמש ע"י יז 0וקבל -ראשי
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 .2רשימת אנשי קשר הרלוונטיי %לעבודת הצוות המלווה הוספת מסלול כביש 444
תפקיד

ש%

דוא"ל

טל'/נייד

מפקחת צוות מלווה
מנהל הפרויקט
אדריכל נו=
אקולוג
אגרונו0
מהנדס הביצוע
מפקח איכות סביבה
מפקח שיקו 0נופי
ועבודות עפר
קק"ל  -פקיד היערות
קק"ל
פקח רשות העתיקות
רט"ג -מנהל האזור
מפקח תש"-
מפקח נת"גז
אנשי קשר למקרי חירו) %אירוע חומ"ס ,פגיעה בקווי דלק ,פגיעה בתשתיות מי %וביוב(
מוקד סביבה

טלפו*6911 -

מוקד כיבוי אש
מנהל חברת מיכלית הדלק

טלפו102 -

טר 0ידוע

פגיעה בקווי דלק

מוקד תפעול תש"-

09-9528062

פגיעה בקווי גז

חדר בקרה נת"גז

03-6270430

חומ"ס

*6778

מקורות
•

הפרטי 0יושלמו בהמש.
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מסמ י'
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 429/55/18
להוספת מסלול בכביש  444מצומת ברקת עד אלעד
מפרט לניהול לוחות הזמני%

יוני 2018
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מסמ י' – מפרט לניהול לוחות הזמני%
 .1כאמור במסמ ב' ,2טבלת אבני הדר המחייבת לחוזה וטבלת הפיצוי המוסכ 0בגי -איחורי 0היא
כמפורט במסמ ג' 1למסמכי המכרז/חוזה.
 .2ההוראות לניהול לוחות הזמני 0בחוזה מפורטי 0במסמ זה.
 .3מושגי %והגדרות
המונח

הסכ 0משפטי

ההגדרה של המונח

מועד
התחלת
הפרויקט
מועד סיו %מועד מת -תעודת השלמה )לרבות
תעודת השלמה מותנית/כפופה
הפרויקט
להשלמות(.
במועד
שתחילתה
התקופה
מש
התחלת הפרויקט וסיומה במועד
הפרויקט
סיו 0הפרויקט כפי שהוגדר
החוזי
בטבלת אבני הדר המחייבת
המוקדמות
בפרק
למכרז
שבמסמ ג.'1
מש הפרויקט מוגדר בחודשי0
קלנדריי.0
מש הפרויקט מורכב מתקופת
הביצוע וממרווח זמ -לקבל-
המוגדרי 0בטבלת אבני הדר
בפרק
למכרז
המחייבת
המוקדמות שבמסמ ג'.1
מש הזמ -בחודשי %קלנדריי%
תקופת
בי -מועד התחלת הפרויקט לבי-
הביצוע
מועד סיומו בהפחתה של מרווח
זמ -קבל.-
מרווח זמ" מש הזמ -בחודשי 0קלנדריי0
בי -מועד סיו 0תקופת הביצוע
קבל"
לבי -מועד סיו 0הפרויקט .מרווח
הזמ -עומד לרשות הקבל -לספיגת
פיגורי 0שבאחריותו.
"אב -דר חוזית" מייצגת בלוח X
אב" דר
הזמני 0את המועד המירבי שבו
חוזית
על הקבל -להשלי 0תכולות
בפרויקט המוגדרות ע"י אב-
הדר.
אבני הדר החוזיות מוגדרות
במסמ ב' 2למסמכי המכרז/חוזה
ובפרק המוקדמות שבמסמ ג'.1
"אב -דר מתנה" מייצגת בלוח
אב" דר
הזמני 0חוזית את המועד המירבי
מתנה
שבו על המזמי -להשלי 0עבודה
המועד הנקוב בצו התחלת עבודה
כמועד התחלת העבודה.

מסמ ג'1

X

X
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שבאחריותו.
אב -דר מתנה מייצגת מקרה
שבו עבודה/אירוע שבאחריות
המזמי -גור 0לכ שבשל אי
ההשלמה הקבל -אינו יכול
להשלי 0חלק מתכולות הפרויקט.
במקרה שבו השלמת העבודה
המוגדרת ע"י "אב -דר מתנה"
מתנה התחלה של עבודה/ות
אחרת/ות באחריות הקבל .-אב-
דר כזו תקושר בקשר של "סיו"0
התחלה" לפעילויות המותנות.

פעילויות
ע %משכי
ביצוע
קבועי%
מוגדרי%
מראש

לוח זמני%
מפורט
לביצוע

לוח זמני%
בסיסי
לוח זמני%
בסיסי
חדש
עדכו" ללוח
הזמני%

לוח

שנה

במקרה שבו "אב -דר מתנה"
מתנה את הסיו 0של עבודה/ות
באחריות הקבל .-אב -דר כזו
תקושר בקשר של "סיו"0סיו"0
לפעילויות המותנות.
ישנ -פעילויות/עבודות בלוח
הזמני 0שמשכ -מוגדר מראש
במסמכי המכרז .הקבל -יציג
בלוחות הזמני 0שלו את
הפעילויות ומשכ -ע"פ המוגדר
במסמכי המכרז.
הקצאת המש לפעילויות הללו
תעשה בהתא 0להנחיות המזמי.-
פעילויות מסוג זה יכולות להיות
באחריות המזמי ,-הקבל -או צד
ג'.
שהכי -הקבל-
לוח זמני,0
בהתא 0למסמכי החוזה ,המפרט
את האופ -שבו הקבל -מתכנ-
להשלי 0את הפרויקט על כל
תכולותיו בהתא 0לאבני הדר
החוזיות ,בהתא 0לאבני הדר
המתנות ובהתא 0לפעילויות ע0
משכי זמ -מוגדרי 0מראש.
לוח זמני 0מפורט לביצוע שאושר
על ידי המזמי -כלוח זמני0
בסיסי.
לוח זמני 0מפורט לביצוע
שאושרו בו על ידי המזמי-
שינויי 0מלוח הזמני 0הבסיסי
הקוד 0שאושר.
לוח זמני 0מעודכ -שעל הקבל-
להכי -ולהגיש בכל חודש או ע"פ
הנחיית המפקח כמפורט במסמ
זה.
לוח השנה על פיו מתוזמנות
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סטנדרטי

תוכנה
לניהול
לוחות
זמני%
תוכנה
מיוחדת
לנהול
לוחות
זמני%
איחור בלוח
הזמני%

הפעילויות .לוח שנה סטנדרטי
כולל  6ימי עבודה בשבוע וכ -ימי
חופש רשמיי 0וכ -ימי חופש על פי
חגי ישראל.
 MSProjectשל חברת Microsoft
בגרסת  2013או גרסה מעודכנת
ממנה.

X

תוכנה לתכנו -וניהול לוחות
זמני 0שאינה  MS PROJECTואשר
מתזמנת את העבודות בשיטת
התזמו -הקוי כדוגמת .TILOS

X

איחור בלוח הזמני 0הוא מצב בו
מלוא תכולת הפעילות/סדרת
פעילויות לא הושל 0במועד
שנקצב להשלמתה -/המוגדר בלוח
הזמני 0הבסיסי )או לוח הזמני0
הבסיסי החדש( ו/או באבני הדר
החוזיות.
אירוע בפרויקט שהיה על הנתיב
גור%
בפועל ואשר גר0
הקריטי
איחור
לאיחור בלוח הזמני 0כמוגדר
לעיל.
פיגור בלוח הזמני 0הוא איחור
פיגור
בלוח הזמני 0שנובע מגור 0איחור
או מגורמי איחור שבאחריות
הקבל.-
עיכוב בלוח הזמני 0הוא איחור
עיכוב
בלוח הזמני 0שנובעי 0מגור0
איחור או מגורמי איחור
שבאחריות המזמי.-
התרחשות מקבילה של גורמי
איחורי%
איחור חלק 0באחריות המזמי-
מתחרי%
) Concurrentעיכובי (0חלק 0באחריות הקבל-
Delays
)פיגורי (0שיש לה 0השפעה
סימולטנית על הנתיב הקריטי עד
לנקודת סיו 0ההשפעה של הגור0
שהשפעה שלו מסתיימת מוקד0
מהגור 0השני.
ניתוח השפעה על לוח הזמני 0של
ניתוח
גורמי איחור )פיגור או עיכוב( על
ההשפעה
המירביי0
ההשלמה
לוח מועדי
על
שיעשה על פי מתודולוגיה של
הזמני%
.Time Impact Analysis
שינוי של מועדי ההשלמה
התאמת
לוח זמני %המירביי 0המוגדרי 0במסמ ג'1
למסמכי המכרז/חוזה ,זאת ללא
תלות בפיצוי לקבל -או למזמי-
הנובע מהתאמת לוח הזמני.0
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 .1כללי
 1.1שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמני%
א .הקבל -יכי -את לוח הזמני 0המפורט באמצעות תוכנה לניהול לוחות זמני MSPROJECT 0של חברת
מיקרוסופט  2013ומעלה .עותק חוקי מהתוכנה יותק -במשרדי המפקח באתר .התוכנה תשמש לצרכי
ניהול ומעקב אחר לוחות הזמני .0באחריות הקבל -לדאוג לכ שכל קבצי המקור וקבצי העדכוני0
ישמרו במחשב שהותק -באתר.
פורמט ההגשה של לוחות הזמני %בשיטת הנתיב הקריטי ובשיטת התזמו" הקוי

1.2

א.

כל לוחות הזמני 0הערוכי 0בתוכנת לוחות הזמני 0יוגשו בפורמט  MPPו " בפורמט .PDF

ב.

כל לוחות הזמני 0יוגשו ג 0בהדפסה צבעונית על נייר  3Aבשני פורמטי ,0כדלקמ:-
 לוח זמני 0בפריסה מלאה של כל הפעילויות.
 לוח זמני 0נתיב קריטי הכולל ג 0תצוגה של אבני הדר.

1.3

1.4

המועדי %המירביי %להכנה של לוח זמני %מפורט לביצוע וקליטתו כלוח זמני %בסיסי
א.

הקבל -יכי -ויאשר לוח זמני 0מפורט לביצוע על פי המוגדר במסמ זה.

ב.

תו  30יו 0מיו 0חתימת החוזה ע"י המזמי ,-הקבל -יגיש את הצעתו ללוח זמני 0מפורט לביצוע,
ללא קשר למועד קבלת צו התחלת העבודה.

ג.

לא הגיש הקבל -את לוח הזמני 0המפורט בהתא 0לסעי= ב' לעיל ,יוטל על הקבל -חובת תשלו0
של פיצוי מוסכ 0בסכו 0של  A 500ליו ,0כפיצוי מוער ומוסכ 0מראש ,בגי -האיחור במועד
ההגשה .ס הפיצוי המוסכ 0לא יעלה על "  0.1%מער החוזה .מובהר בזאת כי א 0השלי0
הקבל -את קליטת לוח הזמני 0הבסיסי כמוגדר בסעי= ד' להל ,-יוחזר הפיצוי המוסכ 0לקבל.-

ד.

הקבל -מתחייב להשלי 0את הלי האישור והקליטה של לוח הזמני 0הבסיסי עד  30יו 0ממועד
התחלת הפרויקט )כהגדרתו לעיל( או עד  60יו 0מיו 0חתימת החוזה )המאוחר מבניה.(0

ה.

לא השלי 0הקבל -את הקליטה של לוח הזמני 0המפורט כבסיסי במועד הקבוע בסעי= ד' לעיל,
יוטל על הקבל -תשלו 0פיצוי מוסכ ,0כפיצוי מוער ומוסכ 0מראש ,בסכו 0של  A 750לכל יו0
איחור במועד הקליטה של לוח הזמני 0כבסיסי .ס הפיצוי המוסכ 0לא יעלה על "  0.2%מער
החוזה .מובהר בזאת כי הפיצוי המוסכ 0על אי קליטת לוח הזמני 0הבסיסי לא יוחזר לקבל.-

ו.

הקבל -מתחייב לתק -את לוח הזמני 0המפורט על פי ההערות וההנחיות שניתנו לו על ידי
המזמי .-הקבל -מתחייב להשלי 0את התיקוני 0הנדרשי 0בלוח הזמני 0בתו  2סבבי 0של
הגשות ותיקוני 0בהתא 0להוראות סעי=  2.3י' להל.-
קליטת לוח זמני %מפורט כבסיסי
 .1.1אושר לוח זמני 0מפורט על ידי המזמי ,-הקבל -והמזמי -יקלטו את לוח הזמני 0כבסיסי.
תהלי קליטת לוח הזמני 0כבסיסי הוא:
 חתימה של הקבל -ונציג המזמי -על עותק מודפס של לוח הזמני 0המפורט.
 שמירה של תוכנית לוח הזמני 0כבסיסית בקוב Bלוח הזמני 0המפורט.
 העתקה למדיה מגנטית קשיחה  CDשל לוח הזמני 0המפורט הבסיסי לצור תיעוד  +חתימה
של המזמי -והקבל -על דיסק .CD
 .1.2באחריות הקבל -לוודא כי הושל 0תהלי הקליטה של לוח הזמני 0כבסיסי.
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 .2הנחיות והוראות לנושא אופ" ההכנה של לוח הזמני %המפורט לביצוע
 2.1תזמו" הפרויקט בשיטת הנתיב הקריטי
א .כל לוחות הזמני 0ועדכוניה 0אשר יוכנו ויוגשו ע"י הקבל ,-יוכנו ויתוזמנו בשיטת הנתיב הקריטי .כל
הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרי 0לוגיי 0ברורי 0ומתאימי 0לתהלי העבודה הנכו.-
ב .כל הפעילויות בלוח הזמני 0יהיו קשורות זו לזו בקשרי 0לוגיי .(FF ,SS ,FS) 0פעילויות ללא פעילויות
עוקבות יקושרו לאב -הדר המתאימה לפי תכולת העבודה.
ג .בלוח הזמני 0המפורט יוגדר לוח שנה סטנדרטי .בלוח השנה הסטנדרטי יוגדרו  5ימי עבודה של  9שעות
ביו 0לימי 0א' עד ה' .ליו 0שישי יוגדרו  6שעות עבודה .בלוח השנה הסטנדרטי יוגדרו ימי חופש
רשמיי 0של מדינת ישראל וימי חופש של חגי ישראל.
 2.2תכנו" לוח הזמני %ועריכתו על פי אבני הדר החוזיות ואבני הדר המתנות
א.

תקופת ההקמה שתוגדר בלוח הזמני 0המפורט תהיה תואמת למש הפרויקט החוזי .בלוח הזמני0
תקופת ההקמה תוצג כערסל פרויקט.
לוח הזמני 0המפורט לא יסטה ממועדי ההשלמה המירביי 0ומאבני הדר החוזיות שמוגדרי 0במסמ
ג'.1
כל הפעילויות בלוח הזמני 0אשר השלמת -מתנה את ההשלמה של אב -הדר החוזית ,יקושרו לפעילות
אב -הדר המתאימה לה.-
מועדי ההתחלה של העבודות המושפעות מאבני הדר המתנות יקושרו בקשרי 0לוגיי 0מתאימי0
לאבני הדר המתנות המוגדרות במסמ ג'.1

ה.

בלוח הזמני 0תיקבע פעילות אב -דר של "סיו 0הפרויקט ללא מרווח זמ -קבל ."-כל תכולות
הפרויקט לרבות השלמות ומסירות יקושרו לאב -דר זו .המועד המירבי להשלמה של אב -דר זו יהיה
על פי המוגדר במסמ ג'.1

ו.

בתו לוח הזמני ,0וכחלק מתקופת ההקמה המוגדרת בחוזה ,תוכנס פעילות של "מרווח זמ -קבל."-
המש של הפעילות יהיה כמוגדר במסמ ג' .1פעילות של "מרווח זמ -קבל "-תקושר בקשר של סיו0
התחלה לאב -דר "סיו 0הפרויקט ללא מרווח זמ -קבל ."-הפעילות תמוק 0כפעילות האחרונה
בפרויקט .לא תוגדר שו 0פעילות במקביל לפעילות של "מרווח זמ -קבל."-

ז.

אב -הדר האחרונה בפרויקט היא "סיו 0הפרויקט כולל מרווח זמ -קבל ."-פעילות אב -הדר הזו
תקושר בקשר של סיו 0התחלה לפעילות של "מרווח זמ -קבל."-

ח.

פעילות "מרווח זמ -קבל "-לא תפוצל ולא תחולק לפעילויות משנה ולא תמוק 0בי -אבני הדר
החוזיות .הפעילות לא תהיה מקבילה לשו 0פעילות אחרת.

ט.

בנוס= לכ ,ע"פ שיקול דעתו ,רשאי הקבל -לכלול בלוח הזמני 0מרווחי זמ -נוספי 0על הנתיבי0
המזיני 0את הנתיב הקריטי זאת בתנאי שמרווחי זמ -נוספי 0לא יגרמו לחריגה במועדי 0של אבני
הדר החוזיות של הפרויקט.

י.

למע -הסר ספק ,המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות אינ -חלק ממרווחי הזמ-
המוגדרי 0לעיל.

ב.
ג.
ד.

 2.3תכולת לוח הזמני %המפורט
א.

בלוח הזמני 0המפורט יפורטו כל הפעילויות הנדרשות להשלמת הפרויקט על כל תכולותיו ,מרכיביו
ושלביו .בלוח הזמני 0המפורט יוקצו פעילויות לפירוט ההקמה וההשלמה של כל מרכיבי התכולה
בפרויקט .כל תכולה אשר על מנת להשלי 0אותה בפרויקט נדרש זמ -תיוצג בלוח הזמני 0כפעילות.

ב.

בלוח הזמני 0יוקצו פעילויות לכל מרכיבי הפרויקט כגו :-עבודות עפר לשלביה ,-עבודות מבנה כביש
לשלביה ,-גשרי ,0מבני ,0קירות ,מעברי ,0עבודות תימו ,עבודות עיגו ,-ריהוט הדר ,ניקוז ,גינו-
ושיקו 0נופי ,חשמל ,רמזורי ,0בקרת תנועה וכד'.
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ג.

בלוח הזמני 0יפורטו פעילויות ביצוע ,בי -א 0ה -באחריות ישירה של הקבל -או א 0תבוצענה ע"י
קבלני המשנה מטעמו או ע"י קבלני 0שפועלי 0מטע 0המזמי.-

ד.

בלוח הזמני 0המפורט יפורטו פעילויות של קבלת אישורי 0ע"י רשויות רלוונטיות )כגו :-רשות תמרור,
ות"ל ,צוות מלווה ,משטרה ,רשויות מקומיות ,ועדות מקומיות ו/או מחוזיות ,משרד התחבורה,
רשויות ניקוז ,רשות כיבוי ,רשות העתיקות ,חברות תשתית אחרות וכד'( .לפעילויות קבלת אישורי0
יוקצה מש זמ -מוגדר זאת לרבות  2סבבי 0של הגשה ,קבלת הערות ,הגשה חוזרת בקרה ואישור.

ה.

בלוח הזמני 0המפורט יוצגו הפעילויות פעילויות ביצוע ואשר מבוצעות ע"י גורמי 0אחרי 0בשטח
הפרויקט והדרושות להשלמת הפרויקט .כל פעילויות הללו יהיו מקושרות לפעילויות הביצוע המותנות
על יד.-

ו.

בלוח הזמני 0המפורט יפורטו אבני הדר החוזיות ,אבני הדר המתנות ופעילויות ע 0משכי 0מוגדרי0
מראש.

ז.

בלוח הזמני 0המפורט יוצגו פעילויות של קבלני 0העובדי 0בתחו 0הפרויקט או בפרויקטי 0סמוכי0
ואשר עבודת 0עשויה להשפיע על לוח הזמני 0של הפרויקט.

ח.

לוח הזמני 0המפורט יכלול פעילויות של הכנת תוכניות יצור ,אישור דוגמאות שבאחריות הקבל.-
בלוח הזמני 0יוקצה מרווח זמ -סבירי 0לצור מת -האישורי 0לנ"ל.

ט.

לוח הזמני 0המפורט לביצוע יכלול את כל פעילויות הייצור והאספקה של מרכיבי 0שוני) 0לדוגמא "
קורות גשרי ,0מעקות בטיחות ,תפרי 0וציוד וחומרי 0נוספי 0שאינ 0נמצאי 0באתר(.

י.

לכל תהלי של אישור של החברה יוקצו לפחות שני סבבי 0של הגשה "< בדיקה "< אישור .לכל סבב
יוקצה הזמ -הנדרש לאישור .בהיעדר הסכמה על משכי ,0יקבע המפקח מטע 0המזמי -את הזמ-
הנדרש לכל סבב בדיקה .כל הפעילויות הנ"ל יהיו מקושרות לפעילויות הביצוע המותנות על יד.-

יא.

לוח הזמני 0המפורט יכלול את פעילויות ואבני דר לקבלת אישורי 0שנותרו של כל הגורמי) 0רשויות
מקומיות ,ועדות התכנו ,-רשויות סטטוטוריות ,רשויות המאשרות היתרי עבודה וכד'( הדרושי0
לביצוע הפרויקט.

יב.

לוח הזמני 0המפורט לביצוע יציג פעילויות של גורמי 0נוספי ,0המתני 0את מועד ההתחלה או את
מועד הסיו 0של הפעילויות שבאחריות הקבל.-

יג.

לוח הזמני 0המפורט לביצוע יציג את כל האילוצי 0החיצוניי 0על תזמו -הפעילויות ומועדי ביצוע.-

יד.

בלוח הזמני 0המפורט לביצוע יוצגו כל אבני הדר החוזיות ,כשה -מקושרות לפעילויות הביצוע
ולערסלי 0המייצגי 0נכונה את תכולת העבודה שלה .-סוכמו אבני דר חלופיות ,יוצגו בלוח הזמני0
אבני הדר החלופיות.

טו.

למע -הסר ספק ,המפקח רשאי להורות לקבל -להכניס ללוח הזמני 0פעילויות נוספות אשר לדעת
המפקח ה -חלק מתכולת הפרויקט או עשויות להשפיע על משכו ,תכולתו ,קצב הביצוע שלו וכד'.
ההנחיה של המפקח מחייבת את הקבל.-

טז.

המש המרבי של כל פעילות יהיה  22ימי עבודה .פעילויות ארוכות מ" 22ימי עבודה תחולקנה
לפעילויות משנה על פי חלוקה של מקו ,0של סוג עבודה או לפי כמויות לביצוע.

יז.

לוח הזמני 0המפורט יכלול ג 0נתוני 0כמותיי 0ואחרי 0על הפעילויות .הנתוני 0יוצגו בשדות מיוחדי0
הקיימי 0בתוכנה .הנתוני 0של הקבל -להציג לפעילויות ה 0כדלקמ:-
 כמות מובילה מחושבת/מוערכת משויכת לפעילות .הכמות תחושב בהתא 0לחלק של הפעילות
בפרויקט;
 יחידת המדידה של הכמות לביצוע )מ"א ,מ"ר ,מ"ק ,טו ,-יחידה וכד'(;
 קצב ביצוע )כמות מובילה מבוצעת ביו 0עבודה(;
 משאב מוקצה לביצוע )ברמת פירוט מתאימה לבקרה(;
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 הקטע /האזור בו מבוצעת הפעילות;
 שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות;
 אב -הדר החוזית לתשלו 0אליה משתייכת הפעילות בהיבט של תכולה;
 אב -הדר החוזית ללו"ז אליה משתייכת הפעילות.
יח.

מש הביצוע של הפעילות יהיה פרופורציונאלי לכמויות לביצוע ולתפוקות המתוכננות.

 2.4המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמני %המפורט לביצוע
א.

המבנה הלוגי היררכי בלוח הזמני 0יוצג באמצעות ערסלי 0וערסלי משנה.

ב.

לוח הזמני 0יכלול ערסלי 0של קטעי עבודה) :מסלולי ,0רמפות ,גשרי ,0השלמות ומסירות וכד'(.
הערסל ייצג את תכולת העבודה לכל קטע ביצוע .קטע ביצוע יכול להיות מסלול ,רמפה ,גשר או חלק
ממנו ,מעבר חקלאי או קבוצת חסמי.0

ג.

בפרויקטי 0המבוצעי 0בשלבי ,0לוח הזמני 0יכלול ערסלי 0של כל שלבי הביצוע ,הסטות תנועה וכד'.
יש לקבוע ערסל לכל שלב ביצוע .יש לקבוע אב -דר לסיו 0של כל שלב ביצוע.

ד.

כחלק מהכנת לוח הזמני 0המפורט לביצוע ,על הקבל -להכי -ולהציג עקומת  Sשל התשלומי0
המצטברי 0הצפויי 0להיות משולמי 0לקבל -ע"פ לוח הזמני .0עקומת ה "  Sתהיה מבוססת על לוח
הזמני 0המפורט.

ה.

לוח הזמני 0יציג את כל המידע לגבי הפעילויות ,לרבות :קוד ,קוד מזהה יחודי ,ש ,0מש ביצוע,
התחלה מוקדמת ומאוחרת ,סיו 0מוקד 0ומאוחר ,מרווח חופשי ומרווח כולל ,תאריכי אילו Bותאריכי
יעד ,פעילויות קד 0ופעילויות עוקבות.

ו.

עריכת לוח הזמני 0תיעשה כ שנית -יהיה לבצע קיבוצי 0ומסנני 0לפי  5סוגי קבוצות שונות לפחות
)קודי מיו .(-קודי המיו -יוצגו למפקח ויאושרו על ידו.

ז.

בנוס= ללוח הזמני 0הכללי ,יציג הקבל -לבדיקה תצוגה של כל הפעילויות על הנתיב הקריטי.

 .3ניהול שוט& של לוחות הזמני %ועדכונ%
 3.1מועדי העדכו" חודשי של לוח הזמני%
א.

הקבל -יגיש מידי חודש את עדכו -לוח הזמני 0המפורט .העדכו -יוגש בכל סו= חודש ויתאר את הביצוע
בפועל עד לסיומו של החודש .העדכו -יוגש למזמי -לא יאוחר מהשני לחודש העוקב .לדוגמה עדכו -של
סו= יוני יוגש עד .02/07

ב.

המזמי -בנסיבות המצדיקות עדכו -מיוחד ,רשאי להורות לקבל -להגיש עדכו -ללוח הזמני 0ג 0א0
הוא לא במסגרת העדכו -החודשי .בהנת -הוראה של המזמי -כאמור לעיל ,על הקבל -להכי -ולהגיש
עדכו -כזה תו  10ימי 0מקבלת ההנחיה.

ג.

הקבל -יעדכ -את הלו"ז המפורט הקיי 0ויגיש אותו כקוב Bעדכו -למפקח.

ד.

הקבל -יעדכ -את לוח הזמני 0שהגיש ג 0הוא לא אושר לקליטה כבסיסי .זאת על מנת לשמר את
התיעוד של התקדמות לוח הזמני .0היעדר לוח זמני 0מאושר אינו מהווה הצדקה לאי הגשת
עידכוני.0

 3.2תהלי העדכו" החודשי של לוח הזמני%
3.2.1

תהלי העדכו" ושלביו
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א .תהלי העדכו -כולל  4שלבי ,0כמפורט להל.-
שלב א' :הגדרה של מועד העדכו .-מועד העדכו -הוא המועד אליו מתייחסי 0נתוני העדכו .-אי -הכרח
שהמועד הזה יתאי 0לתארי בו מבוצע העדכו -בפועל .מועד זה ישמש לתזמו -מחדש של כל
הפעילויות .מועד העדכו -יהיה בי -ה "  25לחודש השוט= עד ליו 0הקלנדרי האחרו -בחודש ,לפי העניי.-
שלב ב' :עדכו -פעילויות כמפורט בסעי= .3.2.2
שלב ג' :תזמו -מחדש של לוח הזמני 0המפורט .פעילויות שלא הסתיימו יתוזמנו מחדש על פי מועד
העדכו .-במסגרת העדכו -הקבל -יקבע ג 0את המשכי 0הנותרי 0של מרווחי הזמ -כמפורט בהמש.
שלב ד' :הכנת דוח מילולי על התקדמות הפרויקט כמפורט בשלב ב'.
ב .כחלק מהגשת העדכו -הקבל -יצר= דוח מילולי המפרט את ההתקדמות על העבודות .הדוח צרי לפרט
את הנושאי 0הבאי:0

3.2.2



הפעילויות שהתחילו בחודש העדכו ,-פעילויות שהסתיימו בעדכו -האחרו.-



פעילויות שהוא מתעתד לבצע ב "  3החודשי 0הקרובי.0



תיאור של גורמי 0אשר לדעת הקבל -עלולי 0להיות גורמי 0מעכבי 0וניתוח השפעת 0על לוח
הזמני.0



ניתוח מגמות באבני הדר החוזיות.



ניתוח צריכה של מרווחי הזמ") -מרווח זמ -קבל "-ומרווחי זמ -נוספי.(0



תחזית עדכנית של לוח הזמני 0ליתרת הפרויקט.

אופ" עדכו" לוח הזמני%

א .קוב Bלוח הזמני 0המעודכ -יכיל עדכו -של הפעילויות שהתחילו להתבצע בי -העדכו -האחרו -לעדכו-
הנוכחי .לפעילויות הללו יוצגו כל הנתוני 0הרלבנטיי ,0לרבות:

ב.

ג.



מועד התחלה בפועל ,כולל ציו -האסמכתאות למועד ההתחלה בפועל.



מש ביצוע צפוי מעודכ) -מש הביצוע אשר למיטב ידיעת הקבל -מייצג את המצב בפועל(.



מועד הסיו 0הצפוי של הפעילויות הנ"ל )נתו -מוז -ע"י הקבל .(-חובה בכל עדכו -של פעילויות
תכנו -לתת תחזית עדכנית של מועד הסיו 0הצפוי לפעילות.

קוב Bלוח הזמני 0המעודכ -יכיל עדכו -של הפעילויות שהיו בביצוע בי -העדכו -האחרו -לעדכו -הנוכחי.
לפעילויות הללו יוצגו כל הנתוני 0הרלבנטיי ,0לרבות:


מועד התחלה בפועל.



 %ביצוע )נתו -מוז -ע"י הקבל (-או מש נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתו -מוז -ע"י הקבל;(-



מועד סיו 0צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבל -מייצג את המצב בפועל(;



מועד סיו 0מתוזמ) -מחושב ע"י התוכנה(.

הקבל -יציי -בעמודות מיוחדות בלוח הזמני 0את ציו -האסמכתאות להתחלה בפועל או סיו 0בפועל.
אסמכתא יכולה להיות תמונה ,דוח בקרת איכות ,דוח בדיקה של מעבדה ,או כל מסמ אחר שיעיד על
המועד הנדו .-הצגת האסמכתאות למועדי 0בפועל הוא תנאי לכל דיו -ובחינה של בקשה של הקבל-
לארכת מש ביצוע.
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ד.

קוב Bלוח הזמני 0המעודכ -יכיל עדכו -של הפעילויות שהיו בביצוע א הופסקו מסיבות שונות
)פעילויות בפיצול( בי -העדכו -האחרו -לעדכו -הנוכחי .לפעילויות הללו יוצגו כל הנתוני 0הרלבנטיי,0
לרבות:


מועד הפסקת הפעילות לרבות אסמכתאות;



צפי לחידוש העבודה )נתו -מוז -ע"י הקבל(-



מש נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתו -מוז -ע"י הקבל;(-



מועד סיו 0צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבל -מייצג את המצב בפועל(;



מועד סיו 0מתוזמ) -מחושב ע"י התוכנה(.

ה .קוב Bלוח הזמני 0המעודכ -יכיל עדכו -של הפעילויות שהסתיימו בי -העדכו -האחרו -לעדכו -הנוכחי.
לפעילויות הללו יוצגו כל הנתוני 0הרלבנטיי ,0לרבות:


התחלה בפועל )נתו -מוז -ע"י הקבל.(-



מועד סיו 0בפועל ,לרבות ציו -האסמכתאות לסיו 0הפעילויות )נתו -מוז -ע"י הקבל.(-

ו.

בכל עדכו -של לוח הזמני 0יעודכ -ג 0מש הזמ -המוקצה ל"מרווח זמ -קבל."-

ז.

מש הזמ -של מרווחי הזמ") -מרווח זמ -קבל "-ומרווחי זמ -נוספי (0יוקט -א 0ע"פ העדכו -יש איחור
במועדי ההשלמה המירביי/0אבני הדר החוזיות .מרווחי הזמ -נועדו בדיוק למצב הזה.

ח .א 0הקטנת כל מרווחי הזמ") -מרווח זמ -קבל "-ומרווחי זמ -נוספי (0אינו מספיק כדי להכיל את
האיחורי 0בפרויקט ,המרווחי 0יאופסו והעדכו -יציג מועד הסיו 0הצפוי ללא מרווחי .0הקבל -יפרט
נושא זה בדוח המילולי.
ט .מובהר בזאת כי הגשת עדכו -לוח זמני 0המציג איחורי 0או עיכובי 0בלוח הזמני 0אינ -מהווה בקשה
להתאמת לוח זמני 0של הקבל .-במקרה שבו הקבל -סבור כי מגיעה לו התאמה של לוח הזמני 0עליו
לפעול על פי האמור בפרק .5

 .4ניהול שינויי %בלוח הזמני %המפורט הבסיסי
 4.1הגדרה של שינוי בלוח הזמני %המפורט הבסיסי
א .לוח הזמני 0המפורט לביצוע הוא מסמ חוזי בי -המזמי -לבי -הקבל .-לוח הזמני 0המפורט מנוהל
ע"י הקבל .-מאחר ולוח הזמני 0המפורט הוא מסמ חוזי מחייב ,הקבל -אינו רשאי לערו בו
שינויי 0ללא קבלת אישור מראש של המזמי.-
ב .שינוי בלוח הזמני 0בלוח הזמני 0המפורט הבסיסי מוגדר כדלקמ:-


שינוי בלוח השנה.



הוספת פעילויות ללוח הזמני.0



גריעת פעילויות מלוח הזמני.0



שינוי קשרי 0בי -הפעילויות בלוח הזמני.0



שינוי של משכי 0בסיסיי 0של הפעילויות.



שינוי מועדי 0של אבני דר חוזיות.



שינויי 0בתכולה של אבני הדר החוזיות.



כל שינוי שאילו היה נעשה בלוח הזמני 0הבסיסי היה משנה את התזמו -של הפעילויות
ופריסת -על פני ציר הזמ -בשלב העריכה או בשלב העדכו.-



שינוי של תאריכי יעד.
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הכנסת פעילויות ,ללא אישור המזמי ,-שנושא -הוא הוראות שינוי שניתנו לקבל -ואשר עניינ-
לוח הזמני /0אבני הדר החוזיות ,מועדיה -או תכולת.-

ג .למע -הסר ספק בעת הכנת העדכו -של לוח הזמני 0המפורט ,הקבל -לא רשאי לבצע שינויי 0בלוח
הזמני 0המעודכ) -למעט העדכו -עצמו( כמוגדר לעיל.
 4.2הנסיבות בה" נית" לבצע שינויי %בלוח הזמני %הבסיסי
א .שינוי בלוח הזמני 0הבסיסי יכול להיעשות כאשר יש שינויי 0של מרכיב/י 0בפרויקט אשר בעטיו0/
לוח הזמני 0הבסיסי אינו מתאר לאשורו את לוח הזמני 0הצפוי או את סדר העבודה הנדרש ,או את
השלביות .כמו כ ,-השארת הפעילויות ו\או הקשרי 0תביא את לוח הזמני 0למצב של OUT OF
.SEQUENCE
ב .שינוי בלוח הזמני 0הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי של טכנולוגיה או שיטת ביצוע.
ג .שינוי בלוח הזמני 0הבסיסי יכול להיעשות כתוצאה משינוי שלביות הביצוע.
ד .שינוי בלוח הזמני 0הבסיסי יכול להיעשות על מנת לתעד אירועי/0נסיבות שיש לה -השלכה על לוח
הזמני .0לדוגמה ,עצירת עבודה ,גילוי של חסמי 0לא ידועי ,0הוראות שינוי ,תוספות תכולה ושינויי
תכנו.-
ה .שינוי בלוח הזמני 0הבסיסי יש לעשות בכל עת בו לוח הזמני 0נמצא במצב של .out of sequence
דהיינו סדר הפעילויות והקשרי 0ביניה -אינו תוא 0את סדר העבודה בפרויקט.
ו .לוח הזמני 0המפורט לא יכול לשמש יותר כלי לניטור ובקרה של התקדמות הפרויקט.
ז .בכל אחד מהמצבי 0לעיל ,אשר יש לו השפעה על הנתיב הקריטי או על מועדי ההשלמה המירביי0
רצוי ליזו 0שינוי בלוח זמני 0הבסיסי.
ח .על השינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי להיות מאושרי 0ע"י המזמי -ו/או המפקח.
 4.3עריכת שינויי %בלוח הזמני %הבסיסי ביוזמת הקבל"
א .הקבל -יהיה רשאי להציע שינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי בנסיבות בה 0לו"ז הבסיסי הקיי 0אינו
מייצג את האופ -שבו הוא מתכנ -לבצע את יתרת הפרויקט והוא מבקש לשנות את תוכנית העבודה
שלו.
ב .הקבל -יהיה רשאי להציע שינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי בנסיבות בה 0הלו"ז הבסיסי הקיי 0אינו
מתאר נכונה את יתרת הפרויקט ואינו מהווה כלי למעקב ובקרה .שינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי
יהיו תקפי 0רק א 0אושרו על ידי המזמי.-
ג .עבודה שאינה בהתא 0ללוח הזמני 0הבסיסי אינה מהווה ראיה כל שהיא לפעולת האצה של לוח
הזמני .0היא אינה מהווה ראיה לפעולת האצה מובנית של הקבל .-הקבל -לא יהיה זכאי לתבוע
האצות ,או לקבל פיצוי בגי -האצה אלא א 0הוצג לוח זמני 0מוא Bשאושר ע"י המזמי -וניתנה לו
הוראת האצה.
ד .עבודה שלא בהתא 0ללוח הזמני 0ולסדר העבודה או שינויי 0בתוכנית העבודה של הקבל -אינ0
מהווי 0ראיה לשיבוש תוכנית העבודה שלו והוא לא יהיה רשאי לבקש פיצוי בשל כ.
ה .ביקש הקבל -לבצע שינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי בנסיבות המפורטות לעיל ,עליו להגיש בקשה
מנומקת בכתב המפרטת את הנסיבות אשר בגלל -הוא מבקש את השינוי .עליו לצר= למסמ הבקשה
את כל המסמכי 0והתיעוד הנדרש לצור בחינת הבקשה.
ו .ביקש הקבל -לבצע שינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי ,עליו להכי -לו"ז מוצע ובו סימולציה של לוח
הזמני 0ליתרת הביצוע באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמני 0בה מוצגי 0בבירור המרכיבי0
הבאי:0
 הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמני.0
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 הקשרי 0בי -הפעילויות שהשתנו בי -לוח הזמני 0הבסיסי לסימולציה )נמחקו ,נוספו ,שונו(.
 השינויי 0בנתיב הקריטי לאבני הדר החוזיות ולפרויקט כולו.
 ההשפעות  /פערי זמ -שיש לשינויי 0המבוקשי 0על מועדי הסיו 0של אבני הדר למעקב ואבני
הדר החוזיות.
ז .הסימולציה של השינוי המבוקש היא מעי -הצעה/בקשה ללוח זמני 0חדש ליתרת הביצוע.
הסימולציה תוגש למזמי -כקוב Bבאותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמני 0המפורט של הפרויקט.
ח .שינויי 0של לוח הזמני 0הבסיסי ביוזמת הקבל -יהיו תקפי 0רק א 0אושרו ונחתמו ע"י המזמי.-
 4.4שינויי %בלוח הזמני %הבסיסי בהנחיית המזמי"
א .המזמי -יהיה רשאי להורות לקבל -להגיש שינוי בלוח הזמני 0בלו"ז הבסיסי או א= להכי -לו"ז
בסיסי חדש ,א 0נוצרו בפרויקט נסיבות כמפורט בסעי= .4.2
ב .המזמי -יהיה רשאי לחייב את הקבל -להגיש שינוי בלוח הזמני 0הבסיסי או א= להכי -לו"ז בסיסי
חדש בכל מקרה בו הקבל -אינו עובד לפי לוח הזמני 0הבסיסי )לרבות סדר ביצוע העבודה ,היק=
המשאבי ,0שלבי העבודה( והקבל -לא הגיש ביוזמתו בקשה לשינוי לוח הזמני 0הבסיסי.
ג .על הקבל -להגיש לוח זמני 0בסיסי לאישור תו פרק זמ -של  14ימי עבודה ממת -ההוראה לקבל-
לעשות כ.-
ד .במקרי 0בה 0לשינוי השפעה על מועדי הסיו 0של אבני הדר החוזיות /התכולות של אבני הדר
החוזיות ,השינוי צרי לקבל את אישורו של המזמי -בהתא 0לנהלי החברה.
ה .במידה והמזמי -יורה לקבל -לערו שינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי ,הקבל -יכי -תכנית סימולציה של
לוח הזמני 0באמצעות התוכנה לניהול לוחות זמני 0בה מוצגי 0בבירור המרכיבי 0הבאי:0
 הפעילויות שנוספו או שנגרעו מלוח הזמני.0
 הקשרי 0בי -הפעילויות שהשתנו לבי -לוח הזמני 0הבסיסי לסימולציה )נמחקו ,נוספו ,שונו(.
 השינויי 0בנתיב הקריטי לאבני הדר החוזיות ולפרויקט כולו.
 ההשפעות  /פערי זמ -שיש לשינויי 0המבוקשי 0על מועדי הסיו 0של אבני הדר למעקב ואבני
הדר החוזיות.
ו .לוח זמני 0שהוא סימולציה של השינוי המבוקש יהווה בסיס ללוח זמני 0חדש ליתרת הביצוע.
הסימולציה תוגש למנה"פ כקוב ,Bבאותו הפורמט בו מנוהל לוח הזמני 0המפורט של הפרויקט.
ז .שינויי 0של לוח הזמני 0הבסיסי ג 0א 0ה 0נעשו בהנחיית המזמי -יהיו תקפי 0רק א 0אושרו על
ידו.
 4.5קליטת לוח זמני %בסיסי חדש
י.

ככלל ,על הקבל -מוטלת האחריות לנהל את השינויי 0בלוח הזמני 0הבסיסי באופ -יסודי ומלא.
עליו למספר כל שינוי ולתעד אותו .המספור יהיה מספור ר Bויכלול ג 0ציו -של מועד האישור של
השינוי .לדוגמה "לוז בסיסי  3מיו."22/10/2009 0

יא .בתו 0תהלי הבדיקה והאישור של השינוי בלוח הזמני 0הבסיסי בהתא 0להוראות נספח זה ,על
הקבל -לוודא ,כי השלי 0את תהלי הקליטה של לוח הזמני 0החדש כבסיסי חדש .התהלי כולל
מספר מרכיבי ,0כדלקמ:-
"

חתימה על עותק מודפס של לוח הזמני 0המפורט.

"

שמירה של תוכנית לוח הזמני 0כבסיסית מס'  XXבקוב Bלוח הזמני 0המפורט.

"

העתקה למדיה מגנטית קשיחה  CDשל לוח הזמני 0המפורט הבסיסי  XXלצור תיעוד.
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 .5התאמת לוח הזמני) %הארכת מש ביצוע(
 5.1הודעות הקבל" על אירוע מעכב
א.

ב.

סבר הקבל -כי התקיי 0אירוע מעכב בפרויקט עפ"י ובהתא 0להוראות ההסכ 0יודיע על כ בכתב
למזמי -בהודעה ברורה וייעודית .חובה על הקבל -להודיע למזמי -בכתב על תחילת הארוע המעכב
תו  7ימי 0ממועד ההתחלה של האירוע המעכב .לעניי -זה רישו 0ביומ -העבודה ,או דוא"ל ,או
פרוטוקול של סיכו 0ישיבה אינו מהווה הודעה בכתב של הקבל .-ג 0הגשה של עדכו -לוח הזמני0
אינו מהווה הודעה בכתב על אירוע מעכב.
מטרת התהלי המוסדר של מת -הודעות היא לאפשר לשני הצדדי 0להתנהל בשקיפות בזמ -אמת
)הזמ -בו האירוע מתקיי .(0מטרות ההודעות ה:-
 לאפשר לצדדי 0להתנהל בידיעה של כל צד את טענות הצד השני.
 לאפשר לשני הצדדי 0לתעד את העבודות באופ -שנית -יהיה לאמוד את ההשפעה בפועל של
האירוע הנטע -על לוח הזמני.0
 לאפשר למזמי -להנחות את הקבל -לפעול באופ -שימזער את ההשפעה של האירוע על לוח הזמני0
א 0יש ממש בטענות הקבל.-

מובהר בזאת כי אי -בהודעת הקבל -על תחילת אירוע מעכב משו 0הסכמה כל שהיא של המזמי-
ג.
כי האירוע הוא גור 0איחור .כמו כ ,-אי -בכ הסכמה של המזמי -שגור 0האיחור הנטע -ע"י
הקבל -הוא באחריות המזמי.-
על הקבל -לכלול בהודעתו על תחילת אירוע מעכב את כל המידע הרלוונטי לצור בחינה בזמ-
ד.
אמת של גור 0האיחור:
 על הקבל -לציי -במפורש )מזהה ייחודי של פעילות( אילו פעילויות או חלקי פעילויות הוא סבור
שלא יוכל להתחיל או להמשי לבצע או להשלי 0כתוצאה מהאירוע המעכב.
 על הקבל -לציי -מה לדעתו נית -לעשות על מנת למזער את ההשפעה של גור 0האיחור.
ה.

ו.

ז.

ח.

חובת הציו -המפורש והברור של הפעילויות/העבודות המושפעות מגור 0האיחור היא חובה
יסודית ומהותית .לא מילא הקבל -את חובתו זו הוא יהיה מושתק מלטעו -בדיעבד על אירוע
מעכב ולבקש בגינו התאמת לוח הזמני.0
חובת הקבל -להודיע למזמי -בכתב על סיו 0האירוע המעכב תו  7ימי 0מסיומו של האירוע.
בהודעה בכתב על סיו 0האירוע על הקבל -לציי -במדויק ובמפורש אילו עבודות הושפעו בפועל
מהאירוע המעכב ומה מצב -בסיו 0האירוע.
כחלק מהודעת הקבל -על סיו 0ההשפעה של האירוע המעכב ,עליו להמציא תיעוד חלוט )דוחות
בקרת איכות ,תמונות ,וכל אסמכתא מקובלת רלוונטית( למצב הפעילויות בפועל במועד סיו0
האירוע המעכב.
חובת הקבל -לכלול בהודעה על הסיו 0של האירוע שלדעתו הוא אירוע מעכב את הפרטי0
המנויי 0בס"ק ז' לעיל היא חובה יסודית ,זאת על מנת לאפשר למזמי -לבחו -בזמ -אמת את
ההשפעה בפועל של האירוע הנטע -ע"י הקבל .-לא מילא הקבל -את חובתו זו הוא יהיה מושתק
מלטעו -בדיעבד על אירוע מעכב ולבקש בגינו התאמת לוח הזמני.0

 5.2שיטת הניתוח של השפעת הגורמי %המעכבי%
א.

שיטת הניתוח של ההשפעה על לוח הזמני 0היא שיטת הנתיב הקריטי .והניתוח המצור= לבקשה
לארכת המש יהיה מבוסס ומותא 0ללוח הזמני 0המפורט.
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ב.
ג.

ד.
ה.

כל גור 0איחור )עיכוב/פיגור/איחור מתחרה( ינותח ע"פ השפעתו על אב -הדר בה הוא נמצא על
הנתיב הקריטי .כמו כ -יעשה ניתוח על ההשפעה על מועד סיו 0הפרויקט.
ניתוח של מספר אירועי 0מתחרי) 0פיגורי 0או איחורי (0שיש לה 0השפעה סימולטנית על אבני
הדר החוזיות ,ינותחו כל אחד בנפרד .ההשפעה במונחי זמ -תכומת בנפרד .זאת על מנת לכמת
במונחי זמ -את האיחור המתחרה.
הניתוח הכולל ההשפעה הכוללת של כל גורמי האיחור בפרויקט תנותח בחלונות זמ -לפי סדר
ההתחלה של האירועי 0במתודולוגיה של .TIME IMPACT ANALISYS
מאחר ולפרויקט לוח זמני 0מפורט בסיסי ומאחר וחובה על הקבל -לתעד את הביצוע בפועל של
הפעילויות במסגרת העדכוני 0החודשיי ,0ומאחר ועל הקבל -להגיש את ניתוח ההשפעה על הזמ-
ואת הבקשה להתאמת הלו"ז מיד ע 0סיו 0האירוע הנטע -כמעכב ,ומאחר וע"פ מפרט זה
וההסכ ,0הקבל -יהיה זכאי )לאחר שהוכיח את זכאותו( לפיצוי )כמוגדר בהמש( ע"פ מועדי סיו0
בפועל )לא עיכובי 0תיאורטיי ,(0שיטת הניתוח ע"פ מתודולוגיה של IMPACTED AS
 PLANNEDאינה שיטה קבילה ולא תוכר לצור ניתוח ההשפעות על הזמ.-

 5.3אופ" ההגשה של הבקשה להתאמת לוח הזמני%
א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.

ח.

ט.
י.

לא יאוחר מ "  30יו 0לאחר סיו 0אירוע המעכב שלדעת הקבל -התקיימו בו נסיבות שבה ,0ע"פ
ובהתא 0להוראות ההסכ ,0קמה לו זכות להתאמת לוח הזמני 0בפרויקט ,יכי -הקבל -בקשה
מסודרת מנותחת ומפורטת של ניתוח ההשפעה של האירוע על אבני הדר החוזיות.
ניתוח ההשפעה יעשה באמצעות תוכנת ניהול לוח הזמני.0
ניתוח ההשפעה של גור 0העיכוב הנטע -יעשה על בסיס הפעילויות ,המשכי 0והקשרי 0הקיימי0
בלוח הזמני 0המפורט הבסיסי.
במקרי 0בה 0העבודות המושפעות לא התבצעו בפועל ע"פ הגדרת הפעילויות ,הקשרי 0והמשכי0
הקיימי 0בלוח הזמני 0הבסיסי ,הקבל -יציג בניתוח ההשפעה של גור 0העיכוב הנטע -את
הפעילויות הקשרי 0והמשכי 0כפי שבוצעו בפועל .תו שהוא מחלי=/משנה/מעדכ -את סט
הפעילויות הקשרי 0הקיימי 0בלוח הזמני 0המפורט הבסיסי בסט פעילויות וקשרי 0בפועל .זאת
על מנת לייצג את ההשפעה האמיתית ואת הקשר הנסיבתי בי -גור 0העיכוב הנטע -לבי -השפעתו
בפועל )להבדיל מהשפעה תיאורטית ( על לוח הזמני.0
הקבל -יכלול בניתוח לוח הזמני 0את מועדי ההתחלה והסיו 0בפועל של כל הפעילויות בפרויקט
שהתחילו או הסתיימו עד למועד ההגשה של הבקשה.
הקבל -יגיש את לוח הזמני 0המושפע באופ -שנית -יהיה לאתר בתו הקוב Bאת ההפניה
לאסמכתא מתעדת ואת האסמכתא המתעדת מתו ההפניה בשדה מתאי 0בקוב.B
מועדי התחלה והסיו 0בפועל שיוגדרו בלוח הזמני 0המושפע יהיו בהתאמה לאסמכתאות
חלוטות ומתועדות .עדיפות ראשונה לאסמכתא לתיעוד ה 0נתוני 0של בקרת איכות  /הבטחת
איכות .לאחריה -תיעוד חזותי ,דוחות פיקוח ופיקוח עליו / -פרוטוקולי ישיבות.
מועדי ההתחלה והסיו 0המתוזמני) 0השדות התחלה וסיו) 0ללא אחוזי ביצוע( של הפעילויות
בלוח הזמני 0המושפע ,יהיו מותאמי 0למועדי ההתחלה והסיו 0בפועל כפי שה 0מתועדי0
באסמכתאות .זו השיטה ע"פ הסכ 0זה שבה על הקבל -להגיש את לוח הזמני 0המושפע .ההנחיה
לבצע את הניתוח של השפעה על לוח הזמני 0היא יסודית ומהותית.
הקבל -יגדיר בלוח הזמני 0המושפע את הכמויות בפועל של הפעילויות )להבדיל מהכמויות
המתוכננות בלוח הזמני 0המפורט הבסיסי( .ההגדרה בקוב Bתיעשה בשדה של "כמות בפועל".
הקבל -יצר= לבקשה להתאמת לוח הזמני 0את כל האסמכתאות והתיעוד הנדרש למועדי
ההתחלה והסיו 0בפועל.
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יא.

יב.
יג.

סבר הקבל -שתוכנית חדשה או תוכנית מעודכנת מהווה גור 0עיכוב נטע ,-יצר= הקבל-
אסמכתאות להוכחת גור 0העיכוב הנטע -והשפעתו על לוח הזמני 0באופ -שנית -יהיה לבחו-
הנדסית את טענותיו .לדוגמה במקרה של עיכוב הנובע משינוי תכנו) -להבדיל מפירוט או הבהרה
של תוכנית קיימת( הקבל -יצר= את התוכנית שהיתה בתוק= עד קבלת התוכנית החדשה ,הקבל-
יצר= את התוכנית המעודכנת .הקבל -יסמ -באופ -ברור את השינוי.
הקבל -יצר= לבקשה להתאמת לוח זמני ,0הסבר כתוב מנומק .זאת בנוס= לקוב Bלוח הזמני0
המושפע ,ולאסמכתאות שעל הקבל -לצר= לבקשה.
מובהר בזאת כי א 0הבקשה של הקבל -לא תוכ -ולא תוגש למזמי -על פי האמור לעיל ,המזמי-
רשאי לדחות את הבקשה על הס= ולא לדו -בה כלל.

 5.4הזכאות להתאמת לוח הזמני %ולפיצוי במקרה של איחורי %מתחרי%
א.

ב.

הזכאות להתאמת לוח הזמני 0וקביעת הפיצוי לקבל -או הפיצוי המוסכ 0למזמי -תיקבע בהתחשב
באיחורי 0המתחרי 0להל -טבלה לקביעת הזכאות להתאמת לוח הזמני 0והפיצויי 0לה 0זכאי0
הצדדי.0
זכות הראשוני 0לשימוש "במרווח זמ -קבל "-היא של הקבל .-ככל לאחר סיו 0הפרויקט יתברר
שהקבל -לא עשה בפועל שימוש במרווח הזמ ,-מרווח הזמ -יעמוד לרשות המזמי.-

האירוע

פיצוי לקבל" על פי החוזה

זכאות התאמת לו"ז

פיגור

ללא

ללא

עיכוב

לכל מש העיכוב

הקבל -זכאי לקבל פיצוי על

אירוע מתחרה מלא
)מש הפיגור ומש
העיכוב " זהי(0

לכל מש האיחור

עיכוב שהשפעתו

מלא לכל מש העיכוב

פיצוי למזמי"
הקבל -יחויב בפיצוי מוסכ0
בהתא 0לטבלאות הפיצוי
המוסכ.0
ללא

פי החוזה בגי -כל מש
העיכוב.
ללא

ללא

הקבל -זכאי לקבל פיצוי על

ללא

על אבני הדר
החוזיות מסתיימת
לאחר סיו 0של

פי החוזה בגי -כל מש
העיכוב .בגי -מש העיכוב
בהפחתת ובהפחתת מרווח

ההשפעה על אות0
אבני הדר של
הפיגור המתחרה.

זמ -קבל -שלא נוצל על ידיו

פיגור שהשפעתו על מלא לכל מש העיכוב

ללא

אבני הדר החוזיות המתחרה
מסתיימת לאחר
סיו 0של ההשפעה

הקבל -יחויב בפיצוי מוסכ0
לתקופה שמעבר לעיכוב
המתחרה בהתא 0לטבלאות
הביצוע המוסכ.0
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על אות 0אבני
הדר של העיכוב
המתחרה

ג.
ד.

הקבל -לא יהיה זכאי לדרוש פיצוי בגי -האצה מובנית .CONSTRUCTIVE ACCELERATION
ניתנה לקבל -הנחיה מפורשת להאי Bוסוכמו אמצעי ההאצה ואופ -חישוב הפיצוי לקבל ,-הוא
יהיה זכאי לפיצוי על פי ההסכמות ע 0המזמי.-

***
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