חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך
ו'ניסןתשע"ט 
11אפריל 2019


לוגוחברתמנה"פ 
שם הפרויקט:
כביש  /מסילה מס'/שם:
תת קטע:
:WBS
מנהל הפרויקט:
מתכנן מוביל:
שיפוט מס':
תאריך השיפוט:



טופס הגשת לשיפוטים
לוגומתכנןמוביל 








למכרז ת"ב 1 /2 /2DB /3 /3DB /3

תאריך הגשה:
אגף:
ממ"פ:

מס"ד

תכולה

מס'
סטים

אופן הגשה

עבור

הערות

1

דוחות כלליים
(ראה פירוט
בנספח א')

1

קלסר+סטאטוס
תאוםעםגורמי
חוץ/רשויות

אגףהנדסה

בכל השיפוטים

1

תכניותמחולק
לתחומים+מדיה
דיגיטלית

1

תכניותמחולק
לתחומים+מדיה
דיגיטלית

 4

תכניתכלליתע"ג
תצ"א 

תכניות 
(תנוחות,חתכים,
פרטיםוכו') 
בקנהמידהמלא
פורמטA0

בכל השיפוטים-
הסטיםיסודרולפי
ארכיבאגףהנדסה
מקצועותבצירוף
רשימתהתוכניות
הרלוונטיתלכל
רפרנטים
מקצועבנפרד.
מקצועייםאגף
(בשיפוט  3הגשה
הנדסהומהנדס
של תכניות תנועה
תנועהראשי תתואם מול רפרנט
מנהלאגף,ממ"פ,
תנועה ושילוט 
אגףהנדסה,רפרנט
ובתחוםנוף,גינון,
תנועהושילוט 
השקיה,אדריכלות
מבניםוסביבהיש
אגףמהנדסתנועה
לתאםהגשהמול
ראשי(לצורך
הרפרנטהמקצועי
תסקירבטיחות
לאחרישיבתעבודה
ושלביביצוע)
ייעודית) 

 2
1
תכניות 
(תנוחות,חתכים,
פרטיםוכו') 
ללאקנהמידה
בפורמטA3או
  2Aבתאום 
עםהממ"פ
3

דוחות מקצועיים
(ראה פירוט
בנספח ב')

מצב הגשה
(הוגש/לאהוגש/
לארלוונטי/נדרש
השלמהשל)...

תכניותמחולק
לתחומים+מדיה
דיגיטלית

4

חוברתמאוגדת
(כרוךבהדבקה)של
כלסטהתכניות
מחולקלתחומים

מנהלאגף/סמנכ"ל
,ממ"פורפרנטים
מקצועייםאגף
הנדסה

1

חוברת(סליל/כרוך
בהדבקה)

רפרנטים-אגף
הנדסה

1

חוברת(סליל/כרוך
בהדבקה)

ארכיבאגףהנדסה

בכל השיפוטים-
הסטיםיסודרולפי
מקצועות,בסדר
כרונולוגי,¹בצירוף
רשימתהתוכניות
הרלוונטית.
בכל השיפוטים -
ניתןלצרףלסט
התוכניותהרלוונטית
לפיהמקצועות 

 ¹סדרכרונולוגישלחוברת/A3A2–תנועה,גיאומטריה,ניקוז,מבנים,נוף,מערכות(תאוםמערכות,חשמלותאורה,תקשורתוכו'),שלביביצוע,שילוט,גינון
והשקיהויתרהתחומיםבמידתהצורך. 
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חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך
 3.1

תיק תאום
תשתיותבהתאם
לנוהל"תיאומים
וטיפולבתשתיות
מס' 08.02.16.

מס"ד

תכולה

4

מסמכים
סטטוטוריים
(תב"ע,הוראות
תכנית,
נספחים,
תסקירים)

 1

מס'
סטים

מודפס+מדיה
דיגיטלית 

אופן
הגשה

מנהלתמחלקת
תשתיות 

עבור:

תיקתאוםתשתיות
בכלהשיפוטים–מלא
כוללתכניותתאום
מערכותבהתאםלשלב
התכנון.
–אישורשתכולת
ההגשהנבדקהע"י
הממ"פומתאימה
לשלבהתכנון(ראה
פרוטבנספחב') 

הערות

סטטוטוריקה
1

אגףהנדסה

1

אגףסטטוטוריקה

 1
מודפס
3

1

אגףמהנדסתנועה
ראשי(לצורךתסקיר
בטיחות) 
אגףהנדסה-
(לרפרנטתנועה)
אגףסטטוטוריקה
ממ"פמלווה

אגףהנדסה

בשיפוט 1-לצרףתמא"ות
(תשריטיםוהוראותתכנית)/
תוכניותמקומיותגובלות/
הכרזותקיימות.
בשיפוט – 2ישלצרףתנוחהעל
(תכנון)רקעקומפילציהשלמצב
סטטוטורימאושרורשימת
התכניותהחלותבתחום
הפרויקט.
בשיפוט ( - 2מספיקהוראות
תכנית,מצבמאושר,מצבמוצע
ונספחתנועה)
בשיפוט – 3יש לצרף תנוחה
(תכנון) על רקע קומפילציה של
מצב סטטוטורי מאושר ורשימת
התכניות החלות בתחום
הפרויקט.
בשיפוט - 3תכניות הרשאה
למבנה דרך/מחלף ,הכרזות
מאושרות,אישוריםסטטוטוריים
לשלבהתכנוןהמפורט(צוות
מלווה),מפת "רמזור" להפקעות
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מצב הגשה
(הוגש/לאהוגש/
לארלונטי/נדרש
השלמהשל)...

חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך

מס"ד

תכולה

מס'
סטים

5.1

אומדן תקציבי

1

 5.2

אומדן מפורט
וכ"כ

 2

אופן
הגשה

הערות

עבור:

מסמכים טכניים (אומדן ,לו"ז ומפרטים)
קובץ
EXCEL

5.3

דו"ח חישוב
כמויות

 2

5.4

הנחות יסוד
לחישוב

 2

6

לו"ז בסיסי
(במכרזיDB
כוללגםהצעה
לאבנידרך)

2

7

מפרט מיוחד-
במכרזיכמויות
ובמכרזיDB
(ע"ימתכנן
הקבלן).פרשה
טכנית  +מבוא
להנדסה-
במכרזיDB

2

חוברת
(סליל),
קבצי 
EXCEL+
PDF
וקבצי
תוכנה
לאומדן
מורשית)
חוברת-
(סליל)
וקבצים

אגףהנדסהוממ"פ

אגףהנדסה,מח'
סטנרדטיזציה/מחלק
תמפרטיםוממ"פ

אגףהנדסהוממ"פ

חוברת
(סליל)
וקבצים

אגףהנדסהוממ"פ

חוברת
(סליל)
וקבצים
( MMP +
)PDF

אגףהנדסהוממ"פ

חוברת
(סליל)
וקבצים
( WORD
)+ PDF

אגףהנדסה ,
מח'סטנרדטיזציה/
מחלקתמכרזים
וממ"פ

בכל השיפוטים–לצורךבקרה
תקציבית(יופיעגםבמצגת)

בשיפוט  3בלבד-ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרהבנוסף
לדיסק 

בכל השיפוטים -דו"חבדיקה
מטעםמנה"פ-ישלשלוחבדוא"ל
לממונהבקרהבנוסףלדיסק
בכל השיפוטים -אופןביצוע
החישוביםע"יהמתכננים-יש
לשלוחבדוא"ללממונהבקרה
בנוסףלדיסק
בכל השיפוטים -ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרהבנוסף
לדיסק

בשיפוט  3בלבד-ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרהבנוסף
לדיסק

מסמכים נלווים למכרז

ראהפירוטנוסףב"נוהלניהולמכרזים" (מס' )03.00.18
8.1

תנאים כללים

1

קובץ
WORD

אגףהנדסה,ממ"פ
ומח'מכרזים 

בשיפוט  3בלבד-ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרהבנוסף
לדיסק

8.2

הזמנה להציע
הצעות

1

קובץ
WORD

אגףהנדסה,ממ"פ
ומח'מכרזים 

בשיפוט  3בלבד-ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרהבנוסף
לדיסק

8.3

תנאי סף
להשתתפות
במכרז

1

קובץ
WORD

אגףהנדסה,ממ"פ
ומח'מכרזים 

בשיפוט  3בלבד-ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרהבנוסף
לדיסק
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מצב הגשה
(הוגש/לאהוגש/
לארלונטי/נדרש
השלמהשל)...

חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך

מס"ד

תכולה

מס'
סטים

אופן הגשה

9

רשימת תכניות

1

קבצי
EXCEL
(ע"פנוהל
)CAD

10

קבצי התכנון
ודוחות 
(שלכלהחומר
שהוגשלשיפוט)

6

דיסק(פורמט
לפינוהל
)CAD

11

תוצאות קידוחים
ובדיקות קרקע

1

דיסק(פורמט
לפינוהלמע'
מידע)

עבור:

הערות

כללי
אגףהנדסה/מו"פ/
ה"א/מע'מידע

בכל השיפוטים -ישלשלוח
בדוא"ללממונהבקרה
בנוסףלדיסק

בכל השיפוטים -כולל
קבצירשימתתכניות
3עבוראגףהנדסה, 
ומסמכיםסטטוטוריים,
אגףמערכותמידע
וקבציייצורשלטים(,SCV
(לצורךבקרת,)CAD 
,)PDFבנוסףישלשלוח
מהנדסתנועהראשי
בדוא"ללממ"פבקישור
(תסקיריבטיחות)
לג'מבומיילאוכלפתרון
אחר 
אגףמערכותמידע

13

מסמכים לה"א עפ"י
נוהל בקרת כמויות מס' 12.02.19

אגף הבטחת איכות

14

מסמכים לה"א עפ"י
נוהל בקרת לוחות זמנים מס' 12.02.20

אגף הבטחת איכות

בכל השיפוטים – 
לצורךתיעודב GIS
(בכלשלבתכנוןשבונעשו)
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מצב הגשה 
(הוגש/לאהוגש/
לארלונטי/נדרש
השלמהשל)...

חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך
הערות:


ישלפרטאילומסמכיםלאצורפועדיין .









פירוטהתוצריםלפימגדירהמשימות.











יש להגיש את החומר  21יום לפחות לפני טרום השיפוט  1/2ו 30-יום לפני טרום שיפוט .3



תכניותלאגףאחזקהוהמרחביםיועברוישירותע"ימנה"פולאדרךאגףהנדסה .



אתכלהחומר,למעטה"אואחזקה,ישלהגישבצורהמרוכזתלממ"פלאישורוולהעבירולממונה




מעקבובקרהבאגףהנדסה.



פירוטנוסףותרשימיזרימהלתסקיריבטיחותלפינוהלתסקירבטיחות .08.02.15



בשיפוטיםהמיועדיםלמכרזתכנוןביצוע(,)DBישלהגישאתהחומרבאופןדומהלהגשהלשיפוט.3



בשיפוטיקבלן תכנוןביצוע ) (DBישלהעביראתהסטיםלמנה"פבאופןזההלהגשהלשיפוט2ו.3-



לפיהמפורט :
תוצרים

אגף הנדסה

מנה"פ

תכניות 
(תנוחות,חתכים,פרטיםוכו') 
בקנהמידהמלאפורמטA0

סט1מודפסלארכיב+מדיה

מדיהדיגיטליתלהעברהלרפרנטים

דיגיטליתע"פדרישה,  לבקרים,תוצריםמודפסיםע"פדרישה 

+דוחותמקצועייםבהתאם
+ Bקלסר+תיקתאום
לניספח 
גורמיחוץ/רשויות 
תכניות 
(תנוחות,חתכים,פרטיםוכו') 
ללאקנהמידה
בפורמטA2/A3
 בתאום עםהממ"פ 

4חוברותמאוגדותשלכלסט  2חוברותמאוגדותשלכלסטהתכניות 
התכניותמחולקלתחומים,  מחולקלתחומים,החוברותיסודרולפי 
החוברותיסודרולפי 

מקצועותבסדרכרונולוגיבצרוףרשימת 

מקצועותבסדרכרונולוגי 

התכניותהרלוונטיות .

בצרוףרשימתהתכניות 

הרלוונטיות .

•לכלחוברתסליל(דוחותותכניות)ישלהוסיףדףשערעםהפרטיםהבאים:שםפרויקט,מס' 
כביש,WBS ,ממ"פ,מנה"פומתכנןמוביל.
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חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך



נספח א' :דוחות כלליים לסידור בקלסר

:
הערות

נושא

דוחות תכנון כלליים
פרוגרמהלתכנון
בכלמקצועלפינהלי
החברה

דו"חבקרהעצמיתשלהמתכנן
סיכומיישיבתסטאטוסוהחלטותשלרפרנטים
מקצועיים
סיכומיישיבותשיפוטקודמות
דו"חתסקירבטיחות()SA

במידהוהוכןבשלבקודם

דו"חהנדסתערך()VE 
ו/אוחו"דשניה

במידהוהוכן,לפינוהל
08.02.14

מסמכים כלליים
ע"פנוהלמס'08.02.13
סקרסיכונים
לפרטאבנידרך,לרבות
לוחזמניםלתכנוןולביצוע(תדפיסממניפה)
תיאוםעםגורמיחוץ
אומדןתקציבי
ע"פהנוהל
לפרטיתרהתקציבית
נוכחיתוהגדלהנדרשת
תקציבדרושלשלבהבא
(במידהוצריך)
במידהוהוכן
בדיקתכדאיות
סיכוםהמלצתמנה"פ
והנימוקים

חלוקהלמכרזיםוסוגפרויקט

סטאטוס אישורים ותיאומים
ע"ימשרדהתחבורה/
רשותתמרור 
אישורתוכניתהסדריתנועהסופיים
(לצייןהאםנדרשת
התייעצותעםהמשטרה)
רשותתמרור 
(לצייןהאםבוצעה
אישורתוכניתהסדריתנועהזמניים
התייעצותעםהמשטרה)
בכלהמקצועות
תיאוםעםגורמיאחזקה
ע"פנוהל08.02.29

תיאוםעםאגףבקרתתנועה()ITS
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מצב הגשה
(הוגש/לאהוגש/לארלונטי/
נדרשהשלמהשל)...

חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך

סטאטוס תיאום עם גורמי חוץ/רשויות
סוג תשתית  /רשות

שם הגורם

גורמיםממשלתיים
גורמיםממשלתיים
גורמיםממשלתיים
גורמיםממשלתיים
גורמיםממשלתיים

מועצהאזורית/מועצהמקומית/
עיריות
אג"ת
ועדה
מחוזית/מקומית/ות"ל/ותמ"ל/מועצה
ארציתוכד'
רשותניקוז
משטרה
שירותבתיהסוהר
המנהלהאזרחי
מנהלתהבדואים

גורמיתשתיתשלהרשותהפלסטינאית

,PALTELמירמלה,חחמ"יוכו'

רשויות
צה"ל
מוסדותתכנון

קק"ל
רשותשמורותהטבע
מנהלתעופהאזרחית
רשותשדותהתעופה
רשותהעתיקות
חברתהחשמל
חח"י(מתחעליון)
מקורות
תאגידימיםוביובמקומיים
חברותהחלוקהשלגז
נתיביהגזהטבעי
חברתתשתיותנפטואנרגיה
קצא"א

מהות ההתייחסות
(לצרףהסכמים\תיאומים
\אישוריםרלוונטיים)

איכותהסביבה
איכותהסביבה
תעופה
תעופה
ארכיאולוגיה
חשמל
חשמל
מים
מיםוביוב
גז
גז
דלקוגז
דלק
תקשורת
HOT
בזק
תקשורת
סלקום
תקשורת
פרטנר
תקשורת
רמילוי 
תקשורת 
הערות:
 .1הרשימה להלן הינה רשימה חלקית ויש לוודא כי אין גורמים נוספים איתם נדרש לתאם ,יש לפעול בהתאם לנוהל
"תיאומים וטיפול בתשתיות" מס' . 08.02.16
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חטיבת פיתוח
מרעיון לסלילת דרך

נספח ב'  :דוחות מקצועיים
נושא

הערות

מצב הגשה 
(הוגש/לאהוגש/לארלונטי/
נדרשהשלמהשל)...

דו"חתכנון
ראשוני/מוקדם/מפורט
(מתכנןמוביל)
דו"חתנועתי

ספירותתנועה,תחזיותתנועה 
(כוללפילוחבצמתיםומחלפים) 
ומיקרוסימולציה(בהתאםלצורך)

דו"חהידרולוגי
דו"חהידרו-גאולוגי
דו"חגיאולוגי
דו"חגיאוטכני(קרקע
וביסוס)
דו"חתכןמבנה
דו"חארכיאולוגי
דו"חסביבתי
סקרעציםוגיאופיטים
דו"חאקוסטי
דו"חזיהוםקרקע
דו"חזיהוםאוויר
דו"חזמינותקרקע
(הפקעות) 
תיקתאוםתשתיות

תכולת ההגשה אושרה ע"י מנה"פ:
חתימה

תאריך

תכולת ההגשה נבדקה ע"י ממ"פ:
חתימה
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תאריך

