מגדיר משימות תכנון לתחנות.
א .מבוא
•

מגדיר המשימות לתכנו תחנות  הוא החוליה המקשרת בי חוזה התכנו לבי ספר תעריפי תכנו שנכתב במקביל על ידי אותו צוות .מגדיר המשימות
מצביע על תוצרי התכנו העיקריי שעל המתכנ לספק ,בכל אב דר ,על מנת להיות זכאי לתשלו על פי התערי.

•

מגדיר המשימות אינו בא להחלי את הוראות חוזה ההתקשרות לתכנו ,את ההנחיות המקצועיות לתכנו של רכבת ישראל ושל רשויות התכנו  ,את חוקי הבניה
ו/או כל הנחייה מקצועית קיימת אחרת .הוראות והנחיות אלו תקפות במלוא וה הקובעות את תכולת התכנו השלמה והמלאה .

•

תכולה – המגדיר כולל משימות לתכנו תחנות לנוסעי ,מרגע שנחת חוזה תכנו ,עבור תחומי התכנו המפורטי ברשימת הפרקי שבתוכ.

ב .מושגים והגדרות
•

•

שלבי תכנו –במגדיר המשימות ,כמו ג בתערי ,הנחנו קיו עבודת תכנו מסודרת לפי שלבי מקובלי:
תכנו מוקד ראשוני
תכנו מוקד סופי
תכנו מפורט





הצגה ודיו בחלופות תכנוניות עד לבחירת חלופה מועדפת.
פיתוח החלופה שנבחרה לכלל תוכניות הנדסיות.
פרוט תכניות פרטי ורשימות עד לתכנו מפורט לביצוע.

פקוח עליו



פיקוח על הקבלני ווידוא התאמת הביצוע לתכנו.

ועדת שיפוט/היגוי  בסו כל שלב משלושת השלבי הראשוני תתקיי ישיבה של ועדה או כל פורו אחר שתקבע הרכבת לבקרה ואישור התכנו .בגמר
השלב האחרו תתבצע מסירת הפרויקט למזמי – ר"י ,על פי נוהל קבלת הפרויקט העדכני לאותו מועד.

•

מבנה מגדיר המשימות .החלוקה הראשית לפרקי במגדיר היא לפי תחומי התכנו .כדי להקל על השימוש סדר ומספור הפרקי הראשיי זהה לזה
שבתערי כ שנית להתמצא ולעבור בי המסמכי בקלות .החלוקה המשנית  ,בתו כל פרק  ,היא לפי שלבי התכנו כאשר  X.1מתייחס לתכנו מוקד ראשוני,
 X.2לתכנו מוקד סופי X.3 ,לתכנו מפורט ו  X.4לפיקוח עליו.
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•

מעבר בי שלבי תכנו כל שלב תכנוני מתחיל בלימוד השלבי שכבר בוצעו  .מטלה זו כוללת  :איסו חומר ,לימוד תוכניות  ,תאו וקבלת פרוגרמה והנחיות
מהמזמי ,המתכנ הראשי ומתכנ המסילה  ,סיור בשטח ובדיקת מצב ברשויות התכנו .למתכנ העובר משלב לשלב ,באופ רצי ,אי קושי  .מצד שני במקרה
של החלפת מתכנ בי שלבי ו/או הפסקה של שנתיי או יותר בהלי התכנו זו מטלה נכבדה ובהתא ג נקבע לה תשלו "דמי לימוד" בתערי.

•

"המזמי" – כדי לאפשר לרכבת עדכו גמיש של בעלי תפקידי לא הוכנסו שמות או תפקידי ספציפיי לתו המגדיר והשתמשנו בש הכולל "המזמי" .בכל
מקו בו נרשמה הגדרה כזו ,הכוונה לנציג המוסמ שמונה על ידי הרכבת לנושא הספציפי .הנהלת הרכבת תוכל לעדכ בצורה גמישה את נציגיה על ידי פרסו
טבלה מרכזת של בעלי תפקידי והנושאי בסמכות.

•

מטלה תכנונית – משימה מוגדרת במגדיר המשימות .

•

תוצר  תוצאה של ביצוע מטלה .לדוגמא :תכנית ,תשריט ,טופס בקשה  ,אישור  ,רשימה  ,מפרט  ,חוברת מכרז ,דו"ח סיכו דיו וכ הלאה

•

אב דר – נקודה בציר התקדמות עבודת התכנו בה מושלמת מטלה או נוצר תוצר תכנוני מוגדר .במקומות אלו בציר ההתקדמות נקבעו מועדי תשלו.

•

פרוגרמה לתחנות רכבת לנושאי  ריכוז הנחיות תכנוניות לתחנות נוסעי של רכבת ישראל במהדורתו העדכנית.

•

מקד – גור בו מוכפל גודל כלשהוא במטלה התכנונית לצורכי תוספת לתערי.

•

מקד רגרסיה – נוסחה או מקד קט מאחד הבא לבטא הפחתת מחיר עקב יתרו לגודל או גור מקל אחר בביצוע מטלה תכנונית.
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 .1אדריכלות
.1.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

.2

התוצר

פרוגרמה
קבלת פרוגרמה והנחיות המזמין ,והמתכנן הראשי של המסילה לימוד
וניתוח הנתונים  ,תאום ובדיקה עם כל היועצים משאר תחומי התכנון  .וידוא מעודכנת
עדכניות תחזיות הנוסעים בפועל לעומת הפרוגרמה לימוד המצב
הסטטוטורי ודרישות כל הרשויות וגורמים משפיעים אחרים.
דו"ח
סיור להכרת השטח עם נציג המזמין .

תיאור התוצר
פרוגרמה מעודכנת לתכנון ראשוני לאחר התאומים וויידוא עדכניות.

דו"ח סיור – נתוני השטח

.3

פגישות ו בירורים בכל הרשויות הרלוונטיות וגיבוש הערכה בדבר האישורים
והבעיות החוקיות ואחרות בתכנון מבנה התחנה  .ניתוח סקרים ותחזיות .

דו"ח
הערכה

דו"ח הערכה סטטוטורית ומקצועית.

.4

הצגה ראשונית של חלופות

תכניות

תכניות תנוחה כללית לחלופות מוצעות

.5

תכניות מוקדמות  -תוכנית עקרונית של מבנה התחנה לכל חלופה נבחנת .
העמדה עקרונית של מבני התחנה וגודלם המשוער במסגרת קווי הבניין
המאושרים או המיועדים  ,בתאום עם מהנדס המסילות וביחס להירארכיה
של דרכי הגישה ,שטחים גובלים ,לרבות עקרונות העמדה ,עקרונות עיצוב
ומפלסי פיתוח.

תכניות

.6

נתונים לצורך אומדן ,מסירת נתונים ליועצים לצורך קבלת אומדן משוער
מהם  ,קבלת האומדנים וגיבושם לדו"ח מסכם לכל חלופת תכנון.

אומדן

תכניות )לכל חלופה( :
• תרשים סביבה
• תכנית מגרש
• תכנית דרכים וחניה  ,חתך טיפוסי.
• קומות
• חתך
• חזית ראשית
• תנוחה כולל רציפים ורחבות
דו"ח המסכם את האומדן המשוער של עלות מבנה התחנה בכל
חלופה .
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התוצר

פרוט המשימה
.7

תיאור התוצר

הכנת מצגות ,נהול דיונים והשתתפות בהם יחד עם המזמין וכל תחומי התכנון מצגות ,
סיכומי
לבחירת חלופה מועדפת
דיון

.8

המלצה למזמין על חלופה נבחרת
בתאום עם מתכנן המסילה הראשי ומתכנני התחנה בתחומים השונים.

.9

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכניות מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 1

 .10ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

דו"ח

דו"ח השוואת חלופות ,כולל ,בין היתר :יתרונןת וחסרונות הנדסיים,
התאמה לתב"ע ,דרישות סטטוטוריות ודרישות אחרות של כל הרשויות
אומדן עלויות וכל מידע נוסף הנדרש לקבלת החלטה על ידי המזמין.

מכתב
המלצה
מצגת
תיק תכנון

המלצה מנומקת על חלופה נבחרת ועקרונות התכנון שלה.
תיק תכניות כמפורט בסעיף  5לעיל מעודכן בהתאם להנחיות המזמין
ודרישת מוסדות התכנון והרשויות.

תיק תכנון

תיק תכניות מעודכן על פי הנחיות הועדה.
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.1.2

שלב תכנון :מוקדם סופי

המשימה
.1

התוצר תיאור התוצר

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין ,מתכנני המשנה ומתכנן פרוגרמה
תיק תכנון
המסילה .

.2

סיור להכרת השטח ובדיקת שינויים שחלו מאז בוצע תכנון מוקדם ראשוני
בדיקה מעודכנת של הנתונים הסטטוטוריים.

דו"ח

.3

תכנון הצורה הסופית של המבנה  ,לחלופה שנבחרה ,בתאום עם כל תחומי
התכנון  .הכנת תוכניות מפורטות ומוסברות של כל חלקי המבנה .

תכניות

.4

תכניות
תיק תכניות למזמין ,לרשויות ולגורמי /בעלי תשתית ו/או אחרים לצורך
אישור )התר בניה ו/או כל אישור נדרש אחר לפי חוק התכנון והבנייה ו/או כל לאישור
רשויות
דין ו/או נוהג(.

.5

טפול מול הרשויות ובצוע התאמות דרושות בתכנון  ,באישור המזמין ,עד
לקבלת כל ההיתרים/אישורים

אישורי
הגשה
קבלת כל
האישורים
הדרושים
לפרויקט

•

פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון והחלטות
משלב תכנון מוקדם ראשוני.

•

דו"ח סיור תוך ציון מגבלות  ,שינויים ועידכונים לנתוני תכנון
מוקדם ראשוני.

תכניות מפורטות בקנ"מ ופירוט לפי דרישת המזמין הכוללות  ,בין
היתר :
• תכנית העמדה,
• תכניות קומות הקרקע  ,מתואמות עם שאר היועצים וכוללות :
תכניות פיתוח ,דרכי גישה ,כניסות ויציאות ,שטחי תנועה וחניה
 ,שטחי שירות וכל תכנית דרושה אחרת.
• תכנית קומות.
• חתכים ראשיים של הבניין
• חזיתות כולל גבהים ומפלסים ,מתקני תשתית ראשיים וחומרי
גימור חוץ ופנים.
הדמיה תלת מימד
•
•

הכנת כל התכניות הנדרשות לקבלת כל ההיתרים והאישורים
הדרושים  ,לפי הפורמט הנדרש על ידי הגורם המאשר.

•

קבלת אישור הגשה של תיק תכניות על ידי הגורם המאשר

מסמכי אישור/רישוי מכל הרשויות וגורמי ובעלי התשתיות האחרים .
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התוצר תיאור התוצר

המשימה
.6

הכנת דו"ח אומדן חדש.

אומדן

אומדן חדש בהתחשב בכל השינויים שהוכנסו.

.7

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכניות מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 2

מצגת
תיק תכנון

מצגת של עיקרי התכנון הסופי לדיוני הועדה .
תיק מסכם של תכנון מוקדם סופי.

.8

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ועדת ההיגוי.

תיק תכנון

תיק תכנון מעודכן.
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 .1.3שלב תכנון  -תכנון מפורט
פרוט המשימה

התוצר תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ,על כל שלביו  ,מהמזמין איסוף חומר
משלבי תכנון קודמים.

תיק
תכנון

•

תיק תכנון מוקדם

.2

סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין .

דו"ח

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

.3

עדכון תכניות ונתונים בשינויים שחלו.

תכניות

•

תכניות מעודכנות.

.4

תכנון שלם ומלא של התחנה.
הכנת כל התכניות פרטי בניין אדריכליים הדרושות לבצוע המבנה .כולל
תכניות פרטי גמר והסברים  ,תשתיות ופיתוח חניה ודרכי גישה .

תכניות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
פתוח
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.5

תכניות ,
שרטוט
פרטים
רשימות *

תכנון פרטים

חתכים
חזיתות
גגות
תקרות
מדרגות
חלונות ופתחים
שילוט
ריצוף )לפי הצורך(
רציפים
תכניות גמרים
אתר ) דרכי גישה ,חניה ,תנוחה  ,גינון (
מדרגות
פריסות שירותים
רשימות פתחים )נגרות מסגרות אלומיניום ( כולל שרטוטים
פרטי בניין
גגות,
נגרות,
מסגרות,
אלומיניום**
תקרות
ריצוף
רכיבים בתכניות הפיתוח החניה והגינון.
כל פרט נדרש אחר
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התוצר תיאור התוצר

פרוט המשימה
.6

תאום – תאום כל שאר היועצים
תיאור נפחי של מערכות ומתקני תשתית בתכנית האדריכלות
תאום מערכות – תאום בין כל מערכות המבנה .

תכניות

•
•
•

תכניות אדריכליות עם סימון נפחי של מע' שונות
סופרפוזיציה
תכנית תאום מערכות.

.7

הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי  .3בצוע שינויים ועדכונים בתכנון
על פי הנחיות ואדת ההיגוי.

מצגת

•

הכנת מצגת ממוחשבת כוללת מפות ,חתכי אורך ורוחב ,
פרטים ורשימות כמויות ואומדני עלות.

.8

הכנת חומר למכרז  .מפרטי אדריכלות עם תאור מפורט של עבודות גימור,
רשימת חומרים וגימורים  ,כתבי כמויות ,אומדן וכל התכניות והרשימות .כל
התוכניות למכרז הן ברמה של תכניות לביצוע.

מפרט
למכרז

•

דפי נתונים לצורך כל המפרטים במשימה .תיק תכניות מלא,
כולל רשימות על פי כל הסעיפים הקודמים ולאחר שהוטמעו
בהן תוצאות התאום עם כל שאר היועצים.

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
האדריכל ,יבדוק ויאשר אותו האדריכל ואת התאמתו לסט
התוכניות ולכתבי הכמויות.

.9

מתן חוות דעת לגבי המכרז

חוו"ד

מסמך הערות ,תוספות ותיקונים למכרז

 .10השתתפות בסיור קבלנים
 .11תשובות ,בתאום עם המזמין  ,לשאלות שעלו בסיור הקבלנים.
השתתפות בישיבות להצגת הפרויקט בפני קבלנים והבהרתו ככל שיידרש.

מכתב

מכתב תשובות לשאלות שעלו בסיור ו/או בישיבות.

 .12מתן חוות דעת והשוואה של הצעות הקבלנים בכל התחומים.

דו"ח

דו"ח משווה  ,מבחינה מקצועית ,של הצעות הקבלנים.

 .13שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

* "רשימות" מתייחס לפתחים וכולל תאור פרט ,שרטוט ,כתב כמויות ,מידות ,מיקום ,עיגון .
** היה ובחר המזמין להשתמש בשירותיו של יועץ אלומיניום ,יתוכננו מפרטי האלומיניום על ידי היועץ .האדריכל יהיה אחראי על תאום עבודתו ושילובו בפרויקט.
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.1.4

שלב תכנון  :פקוח עליון

פרוט המשימה

התוצר תיאור התוצר
דוחות התקדמות ביצוע והתראות על חריגים

.1

פיקוח עליון על ביצוע המבנה באתר הבניה ומפעלי ייצור רכיבים והבטחת דוחות
פקוח עליון
התאמת הביצוע לתוכניות  ,לתקנות התכנון והבנייה ולהנחיות המזמין .

.2

פיקוח והמלצה על בחירת חומרים
ציוד ,גוונים  ,צורות גמר ושיטות עבודה

.3

תאום ושילוב הפיקוח העליון של יתר היועצים במבנה.

דוחות,
סיכומי
דיון ,
אישורים
הנחיות
סיכומי דיון

הנחיות ליועצים בדבר ביצוע פיקוח עליון ,מועדים ודיווחים.
סיכומים משותפים בדבר הפיקוח העליון.

.4

דיווח למזמין על התאמת הביצוע לתיכנון.

דו"חות

דו"חות פיקוח עליון

.5

הדרכה  ,הסברים ,והנחיות למפקח באתר .

הנחיות
עבודה

הנחיות כתובות בכל מקום שלדעת האדריכל עלולה להיווצר אי בהירות

.6

ביקורים בשטח בתחילת כל עבודת גימור מתן אישור להמשך העבודה

דו"ח

דוחות פיקוח עליון

.7

השלמת תכנון בכל מקרה של חוסר פרטים או דרישת פרטים נוספים לצורך
הביצוע.

תוכניות

תיקון תוכניות ו/או תכניות חדשות לפי העניין.

.8

בדיקה ואישור שינויי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן במהלך הביצוע.
,טפול בעדכון היתר בניה ואו כל אישור אחר שעדכונו נדרש.

אישור
תכניות.,
היתרים
ואישורים
מעודכנים

חתימה על תכנית או מכתב אישור .
היתרים/אישורים מעודכנים

•
•

המלצות בכתב.
אישורים של החומרים/ציוד/שיטות שנבחרו

.1אדריכלות

תכנון וביצוע:
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דו"ח

דוחות בדיקה ,הסברים.

.9

בדיקת הגדלות  ,שינויים ותוספות לחוזה הקבלן והשתתפות בדיונים ,
כל שיידרש לצורך אישורים ומתן הסברים בנידון.

 .10קבלה ראשונית ,קבלה סופית של עבודות אדריכלות וקבלני משנה

דו"ח

דוחות קבלה

 .11בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים לתחום
התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן בתחומו ותאום ווידוא הבדיקה והאישור
של תכניות שאר המתכננים .

 .12השלמת הטיפול ברשויות ,חתימה והגשת בקשות לקבלת תעודת
גמר ו/או כל אישור נוסף הנדרש על פי כל דין ו/או נוהג.

טופס 4
תעודת גמר
.
אישורי ם

כל האישורים הדרושים לחיבור לתשתיות  ,איכלוס והפעלת הפרויקט .

 .13המשך הפיקוח העליון על כל מרכיביו עד תום תקופת הבדק

 .14יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין ו/או נגדו
בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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 .2קונסטרוקציה
שלב תכנון :מוקדם ראשוני

.2.1

פרוט המשימה
.1

התוצר

• איסוף נתונים ,מהמזמין  ,מנהל הפרויקט  ,המתכנן הראשי,
יועצי הביסוס והניקוז . .לימוד וניתוח הנושא .ריכוז נתונים כולל סוג
סוגי מבנים
התחנה  ,סוגי קרקע  ,דרישות מיוחדות בפרוגרמה,
מתוכננים ודרישות כל הרשויות וגורמים משפיעים אחרים.

•

•
•

•

מסמכים ומדידות שנאספו.
תרשימים או סימונים על תכנית אדריכלית.
התייחסות בכתב למגבלות החומר שנאסף ,המצב
בשטח והפרוגרמה

הכנת סכמות וחישובים ראשוניים.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי .

.3

ליווי וייעוץ כללי למתכנן הראשי .

.4

תיק
נתונים
בסיסי

תיאור התוצר

השתתפות בישיבות תאום עם צוות התכנון לבחינת החלופות.

דו"ח

מסמך
עקרונות,
שרטוטים

דו"ח סיור .התייחסות לנתוני השטח.

•
•

חלופות לקונסטרוקציה
טבלת יתרונות וחסרונות לכל חלופה.

אומדן ראשוני לעלות הקונסטרוקציה בכל חלופה

.5

הכנת אומדן ראשוני לכל החלופות הנבחרות

אומדן

.6

הכנת מצגת בתחומו והשתתפות בועדת היגוי  1לבחירת חלופה

מצגת

הכנת מצגות בתחומו .

.7

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטת ועדת היגוי.

תיק תכנון

תיק תכניות מעודכן על פי החלטות הועדה

.2קונסטרוקציה
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.2.2

שלב תכנון  :תכנון מוקדם סופי
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

.1

איסוף חומר מתכנון ראשוני :
• פרוגרמה בסיסית ופרוגרמה בתחום הקונסטרוקציה של התכנון
המוקדם הראשוני.
• אינפורמציה משלימה מהמזמין והמתכנן הראשי .
• אינפורמציה משלימה מיועצי ביסוס  ,ניקוז ואחרים.
• תיק תכנון ראשוני של החלופה הנבחרת

תיק
נתונים

פרוגרמה  ,נתונים  ,החלטות ותכניות מתכנון מוקדם ראשוני .

.2

סיור להכרת השטח/בדיקת שינויים שחלו מתכנון מוקדם ראשוני.

דו"ח

דו"ח סיור .רשימת מגבלות ושינויים

.3

•

•
•

תכנון פתרון קונסטרוקטיבי עקרוני למבנה על גבי תכניות
אדריכלית ולפי הפרוגרמה שהכינו המזמין והמתכנן הראשי
ודרישות כל הרשויות וגורמים רלוונטיים אחרים .
חישוב סטטי מתקדם .
סכמות סטטיות.

.4

השתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן
הראשי ויתר היועצים.

תכנית
תכניות

•
•

תכניות אדריכליות עם אלמנטים קונסטרוקטיביים
תכנית תבניות ועליה גודל אלמנטים  ,גודל פרופילים ,עובי
קירות

.5

הכנת תכניות הגשה בתחומו לבקשת אישורים והיתרי בניה מכל הרשויות,
גורמי רישוי ותקינה והגשת כל הבקשות הדרושות לאישורים הדרושים
כאמור על פי כל דין ,תקן ו/או נוהל .

תכניות

תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט בקנ"מ
ובפורמט לפי דרישת כל גורם מאשר .ובין היתר:
• חתימה על תכניות אדריכליות עם אלמנטים קונסטרוקטיביים .
• תכנית של מרחב מוגן מפורט.

.6

חתימה על הצהרת המהנדס.

טופס

הצהרת המהנדס לפי חוק התכנון והבנייה .

.7

עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת האישורים ,עם המזמין,
המתכנן הראשי ושאר היועצים.

תכניות
טפסים

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת הגורמים המאשרים.

אומדן

אומדן מעודכן

.8

עדכון האומדנים

לסוף תכנון מוקדם.

.2קונסטרוקציה
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פרוט המשימה
.9

התוצר

הכנת מצגת בתחומו והשתתפות בועדת היגוי 2

 .10השלמת תכנון בהתאם להחלטות ועדת היגוי  2ובהתאם להתייחסות
מוסדות התכנון .

תיאור התוצר

מצגת
תיק תכנון

תיק מסכם של תכנון סופי לקונסטרוקציה.

.2קונסטרוקציה
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.2.3

שלב תכנון  :תכנון מפורט.

פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

•

קבלת פרוגרמה ועקרונות לתכנון מפורט מהמתכנן הראשי

פרוגרמה

פרוגרמה לתכנון מפורט.

•

איסוף חומר מתכנון מוקדם סופי ממנהל הפרויקט  ,מתכנן ראשי,
יועצי ביסוס ,ניקוז ואחרים.

תיק נתונים ,נתוני תכנון מוקדם סופי

.2

סיור בשטח עם המזמין /מתכנן ראשי.

.3

תאום תוכניות עם מתכנן ראשי ושאר היועצים .

.4

הכנת תכניות עבודה הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לבצוע העבודה על
כל מרכיביה.

דו"ח

תכניות

דו"ח שינויים בשטח מתכנון מוקדם ראשוני.

פרטי יסודות
• יסודות
• רציפים
• קורות יסוד
• מסדים
• קירות
• קירות מסך
• מנהרות
• מדרגות
• גגות
• תקרות
• מעברי מים וניקוז
• עבודות פיתוח
• מבנים מיוחדים
וכל פרט אחר הנדרש לביצוע הפרויקט.

.2קונסטרוקציה
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התוצר

תיאור התוצר

פרוט המשימה
.5

הכנת מצגת בתחומו והשתתפות בועדת היגוי 3
התאמת תכניות להנחיות ו.ההיגוי.

מצגת

מצגת בתחום התכנון להשתלבות במצגת כללית.

.6

תיקון תכניות לפי הנחיות ועדת היגוי

תכניות

תכניות מעודכנות לפי הנחיות הועדה.

.7

הכנת תיק תכנון מפורט  -הכנת מפרט ,מילולי ,תכניות ,
שרטוטים וכתב כמויות לצרכי המכרז/ים לקבלנים.

מפרט
למכרז/
אישור

כל התכניות לעיל וכן מפרטים ,שרטוטים,
רשימות וכל הדרוש להכנת המכרז.

.8

אומדן סופי

אומדן

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות של התכניות
למכרז.

.9

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

מכתב התייחסות לשאלות .
תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .10בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות לקונסטרוקציה והמלצה.

 .11שינויים והתאמת תוכניות ,היתרים ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות
מושלמות לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

תכניות ,כתבי כמויות,

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי היועץ ,
יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק' שהועלו
בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז .התאמת תוכניות לביצוע.

.2קונסטרוקציה
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.2.4

שלב תכנון  -פקוח עליון
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

.1

המלצות
ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים ציוד ושיטות עבודה של הקבלן
הנחיות
הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום סיכום
דיון
הקונסטרוקציה .

.3

ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה  ,לפי דרישת המזמין .ועל פי המתחייב דו"ח
מחוק התכנון והבניה ובעיקר לבדיקת כל אלמנט קונסטרוקטיבי )יסודות,
תקרות ,אלמנטים טרומיים וכן הלאה (

דו"ח פיקוח עליון

.4

אישור לתכנון והתקנה של קירות מסך  ,אלמנטיים טרומיים ,כולל ביקור דו"ח
במפעל ובחינת דוגמא מכל פרט.

דו"ח פיקוח עליון

.5

פיקוח על הדבקה/התקנה של אלמנטים חיצוניים כבדים
קירות מסך וכ"ד

דו"ח

דו"ח פיקוח עליון

.6

אישור תכניות שינויים  ,בדיקת הגדלות חריגות כספיות ועבודות נוספות אישור
לקבלן המבצע והשתתפות בדיונים לאישורן,טפול בעדכון היתר בניה ואו תכניות,
היתרים
כל אישור אחר שעדכונו נדרש.
ואישורים
מעודכנים

.2

.7

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת כל האישורים
לאכלוס/הפעלה של המבנה/מתקן הנוגעים לתחום של
המתכנן ו/או דורשים סיוע .והשתתפות המתכנן בקבלתם.

.8

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

.9

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

סיכום דיון ותיעוד הסברים והנחיות שניתנו.

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט
בתכניות ו/או במפרטים.
היתרים/אישורים מעודכנים.

טפסים
תכניות

חתימה על טפסים
הכנה ו/או חתימה על תכניות

אישור
תכנית

קבלת כל האישורים
אישור תכניות עדות של הקבלן.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.2קונסטרוקציה

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .3קרקע וביסוס
.3.1
מס'
.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני
התוצר

פרוט המשימה
בדרך כלל  ,לא משתתף עד שנסגרת חלופת מיקום סופית.
במקרה הצורך ייעוץ/חוו"ד לבקשת המזמין .

חוו"ד

תיאור התוצר
חוות דעת ראשונית.

 .3קרקע וביסוס
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.3.2

מס'

שלב תכנון :מוקדם סופי

התוצר

המשימה

תיאור התוצר

.1

קבלת נתונים מתכנון מוקדם ראשוני
קבלת תכנית מדידה העמדת מבנים וחתכים
ברור הפרוגרמה עם המזמיןוהמתכנן הראשי ויתר המתכננים.

תוכניות

תוכניות אדריכליות .
תיק נתוני בסיס .

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

דו"ח סיור -נתוני השטח כללי.

.3

תאומים עם מתכננים:
התייעצות/תאום עם מתכנן ראשי )מבנה ,תנוחה(
התייעצות/תאום עם מהנדס קונסטרוקציה )עומסים(
התייעצות/תאום עם מתכנן תנועה )עומסי מגרש חנייה(
התייעצות/תאום עם מתכנני ניקוז איטום )מי תהום (

סיכומי
דיון

סיכום הדיונים עם המתכננים.

.4

קביעת פרוגרמה לסקרים גיאופיזיים ,לקידוחים ובדיקות מעבדה )חקירה פרוגרמת
גיאוטכנית( ואןמדן קידוחים  ,בדיקות מעבדה ,סקרים וחקירות קרקע .קידוחים
אומדן
בתאום עם נציג המזמין והמתכנן הראשי.

•
•
•

תוכנית מיקום קידוחי ניסיון ורשימת דוחות מעבדה.
אומדן ,סקרים קידוחים ובדיקות נעבדה.
מפרט לסקר גיאופיזי

.5

תכניות מפרטים  ,כתבי כמויות וכל הדרוש לעריכת מכרז בין קבלנים
לביצוע קידוחי שתית  ,בורות ניסיון,חקירות גיאולוגיות ובדיקות קרקע באתר
ובמעבדה.

תכנית

תכנית קידוחים ורשימת בדיקות.

.6

השתתפות בסיור קבלני קידוחים ותשובות בכתב לשאלות שיועלו
על ידי המשתתפים .

מכתב

תשובות לשאלות לגבי מכרז הקידוחים.

.7

מתן חוות דעת והמלצות בדבר הצעות שהוגשו לקידוחים וחקירת
השתית.

חוו"ד

חוות דעת משווה בין ההצעות שהתקבלו.

.8

פיקוח עליון על ביצוע חקירות השתית ובדיקות הקרקע

דו"ח

דו"ח פיקוח עליון

.9

בדיקה ואישור של חשבונות קבלן/י חקירות השתית ובדיקות
קרקע ומעבדה.

אישור

אישור חשבונות

 .3קרקע וביסוס

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
התוצר

מס'

המשימה

.10

דו"ח ראשוני

דו"ח

.11

מצגת לועדת שיפוט  2לתחום קרקע וביסוס בתאום עם המתכנן הראשי

מצגת

תיאור התוצר
דו"ח ראשוני הכולל ניתוח ממצאי חקירת התשתית ,הערכת נתוני
קרקע והמלצות עקרוניות לתכנון יסודות ,עבודות עפר ,ניקוז ואיטום
תשתיות.
הכנת נתוני הדו"ח כחלק מהמצגת לוועדה.

 .3קרקע וביסוס

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.3.3

שלב תכנון :מפורט.

מס' פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר
פרוגרמה לתכנון מפורט.

•

קבלת פרוגרמה ועקרונות לתכנון מפורט מהמתכנן הראשי

פרוגרמה

•

איסוף חומר מתכנון מוקדם סופי ממנהל הפרויקט  ,מתכנן ראשי,
יועצי ניקוז ,איטום ואחרים .לימוד וניתוח הנתונים.

תיק נתונים ,נתוני תכנון מוקדם סופי

דו"ח סיור -נתוני השטח  .שינויים שחלו מאז תכנון מוקדם.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

.3

הכנת דו"ח ביסוס מלא והגשתו לאישור המזמין והמתכנן הראשי

דו"ח
ביסוס
מלא.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.4

ביקרות והערות לתכניות .בדיקת תכניות התחומים השונים והתאמתן
להנחיות בדו"ח הביסוס.

מכתב

•
•
•
•

גבולות האתר וטופוגרפיה
תאור המבנה ועבודות עפר
פירוט תכנית בדיקות הקרקע שנעשו
תכנית מיקום קידוחים וסקרים
חתך הקרקע
שיטות ביסוס אפשריות
עומסים מותרים
הנחיות ועומקי ביסוס
סוגי בדיקות במהלך הביסוס
מועדים ואירועים לזימון מהנדס הביסוס
הנחיות למפקח בזמן הביסוס
סוגי בטונים ,סוגי ציוד  ,הנחיות זיון
הנחיות לתכנון וביצוע מעברים ומבנים תת קרקעיים
הנחיות לתכנון וביצוע רצפות  ,מדרגות ופיתוח צמוד למבנה
הנחיות ניקוז
הנחיות פיתוח גינון וניקוז
מתן הנחיות למתכנני חניה וכבישים לגבי המבנה הדרוש
)קביעת .(C.B.R.

תכנית
תכנית
תכנית
תכנית

יסודות
מבנה
ניקוז
תנועה וחניה

 .3קרקע וביסוס

תכנון וביצוע:

אומנידע
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
התוצר

מס' פרוט המשימה
.5

מצגת לועדת שיפוט  3לתחום קרקע וביסוס בתאום עם המתכנן הראשי

מצגת

.6

השלמות שינויים ועדכונים על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

דו"ח
מעודכן

.7

הכנת נתונים והמלצות למתכנני המבנה להכנת מפרטים וכתבי כמויות
לביצוע היסודות

מכתב
מפרטים

.8

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה לשאלות
שיעלו במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

.9

בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

תיאור התוצר
הכנת נתוני הדו"ח כחלק מהמצגת לוועדה.
דו"ח ביסוס  ,אישור תכניות ועדכונים לפי הנחיות הועדה.

•

מכתב התייחסות לשאלות .

•

תיקון המפרט למכרז בתחום קרקע וביסוס במידת הצורך.

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

 .3קרקע וביסוס

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.3.4

שלב  -פקוח עליון
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

.1

הדרכה והסברים למפקח באתר.

.2

ביקור באתר בתחילת וסיום כל שלב הקשור בביסוס )תחילת יסודות ,עבודות
עפר ,עבודות ניקוז ,בקרה על עבודות דיפון וביצוע עוגנים.

.3

התאמת נתונים והמלצות במקרה של סטייה בין מה שהתגלה למה שנצפה
בחקירת השתית

מכתב

.4

קבלת היסודות ומבנים תת קרקעיים  ,דיווח על ליקויים
הדורשים תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

.5

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

מכתב

אישור תכניות עדות של הקבלן.

.6

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

דו"ח

אישור

• דו"ח פיקוח עליון הכולל:
תאריך ,עם מי נפגש ,תאור מצב )שלב העבודה( צילומים  ,התאמת
חתך הקרקע למה שנצפה בדו"ח הביסוס ,הערות לתהליך העבודה,
הנחיות להמשך .
•

אישור שלב העבודה מבחינת ביסוס

השוואת ממצאים בשטח לדו"ח הביסוס ותיקון הנחיות בהתאם.

•
•

אישור גמר ביצוע
דו"ח ליקויים

 .3קרקע וביסוס

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .4מדידות

מגדיר משימות מפורט לנושא המדידות הכולל את כל התחום נכתב על ידי אומנידע בע"מ ונמצא במגדיר משימות לתכנון
מסילות.
נא עיין שם בנגזרת המשימה לתחנות.
יש לוודא שהמדידות לתחנה לא חופפות ו/או מהוות עבודה חוזרת לנושאים שנעשו במסגרת המסילה.

.4מדידות

תכנון וביצוע:

אומנידע
 23מתוך 120

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .5חשמל ותאורה
.5.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

.5חשמל ותאורה
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.5.2

שלב תכנון :מוקדם סופי

המשימה

תוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ממתכנן ראשי או המזמין .איסוף חומר ונתונים .הגדרת צרכי
בינוי לחשמל :לוחות חשמל ,חדרי חשמל ,חדרי שנאים ,גנרטור UPS ,

רשימה
תשריטים

רשימת דרישות  +תשריטים למתכנן הראשי לצרכי תאום .

.2

סיור להכרת השטח ובדיקת תנאים רלונטיים לתחום.

דו"ח

דו"ח סיור בשטח .ציון מגבלות ותנאים מיוחדים לחיבורי חשמל לתחנה
.

סימון

הנ"ל והעברה לנציג המזמין והמתכנן תכנית

.3

קבלת תכנית אדריכלית ,
הראשי

.4

קבלת דרישות חשמל מיועצים )מעליות ,מיזוג ,אינסטלציה ,ובטיחות(
העברת דרישות חשמל למתכננים האחרים.

.5

קבלת תכניות הגשה מהמתכנן הראשי ,העברתן לחברת חשמל.

רשימות
דרישות

תכנית אדריכלית עם סימון צרכי בינוי לחשמל.

רשימת דרישות בפורמטים שונים מהיועצים.
רשימת דרישות והנחיות למתכננים ויועצים אחרים.

תכניות

.6

טיפול מול חברת חשמל וכל גורם אחר ,לקבלת אישורים להיתר בנייה

אישורים

אישורים לתוכניות לצורך היתר בנייה .

.7

עדכון ושינוי תכניות לפי דרישות חברת חשמל.

תכניות

תכניות מעודכנות.

.8

אם נדרש בהיתר חדר שנאים יש להעביר הגדרת דרישות למתכנן הראשי
ולתאם הכנת תכנית החדר והגשתה לאישור אדריכל חב' חשמל.

.9

פתיחת הזמנה בחב' חשמל לחיבורי חשמל.

הגדרת
דרישות
תכנית ח'
שנאים .
אישור

•

הגדרת דרישות בינוי לח' שנאים .

•

תכנית חדר שנאים על ידי המתכנן הראשי

•

אישור חב' חשמל לתכנית חדר שנאים ואישור סופי לצורך
היתר בנייה.

תכנית
מכתב

•
•

תכנית הגשה
מכתב בשם המזמין .

 .10השתתפות בדיונים וישיבות תאום עם צוות התכנון

.5חשמל ותאורה

תכנון וביצוע:
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תוצר

המשימה
 .11הצגת תכניות החשמל והתאורה בועדת היגוי  2ולנציגי למזמין.

מצגת

 .12עדכון ושינוי תכניות על פי דרישת ועדת היגוי

תכניות

 .13קבלת חשבון חיבור מחב' חשמל ואישורו.

אישור
חשבון

תיאור התוצר

תכניות מעודכנות.

חשבון חיבור חשמל מחב' חשמל.

.5חשמל ותאורה

תכנון וביצוע:
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.5.3

שלב תכנון  -תכנון מפורט.
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

.1

איסוף חומר ונתונים מתכנון מוקדם סופי
קבלת פרוגרמה ועקרונות לתכנון מפורט מהמזמין  :שימושים ומיקום של
מרכיבי החשמל ,מערכת הבקרה והתאורה .

פרוגרמה

.2

סיור להכרת השטח ובדיקת תנאים רלונטיים לתחום.

דו"ח

דו"ח סיור בשטח .ציון מגבלות ותנאים מיוחדים ושינויים שחלו מאז
בוצע תכנון מוקדם סופי.

.3

תאום סופי עם המתכנן הראשי של כל החדרים ,נישות ,לוחות

תכנית

תכנית עבודה אדריכלית הכוללת תנוחה ומיקום של חדרי החשמל
והנישות.

.4

קבלת תכנית תקרות ותאום עם המתכנן הראשי של מע' תאורה.

תכנית

•
•

תכנית תקרות
תכנית תאורה

תכניות
מפרט טכני
וכתב
כמויות

•
•
•
•
•

תכנית כח
לוחות חשמל
תכנית תאורה )כולל הארת חנייה  ,כביש גישה וצמתים(
תשתיות ופיתוח ברציפים
מערכת בקרה

.6

תאום עם יועץ בטיחות בדבר שיטות כיבוי ומשטר כיבוי בלוחות חשמל,
בחדרים טכניים בחדר חשמל ובחדר גנרטור.

סיכום דיון

סיכום והצגה בכתב של שיטות ומשטר כיבוי בחדרים הקשורים
למע' חשמל

.7

הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת שיפוט  . 3קבלת הערות .שינוי ועדכון
תכניות לפי דרישות ועדת ההיגוי ונצייגי המזמין.

מצגת
תכניות
מעודכנות

.8

אומדן סופי

אומדן

.5

הכנת תכניות חשמל מפורטות לביצוע כולל מפרט טכני וכתבי כמויות .

•
•

מצגת לועדת שיפוט.
תכניות בהן נכללו השינויים והעידכונים.

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות לעיל.

.5חשמל ותאורה

תכנון וביצוע:

אומנידע
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התוצר

פרוט המשימה
.9

הכנת מפרט טכני ,מילולי ,תכניות ,שרטוטים וכתב כמויות
כנדרש לצרכי המכרז/ים לקבלנים.

תיאור התוצר

מפרט
למכרז

•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום.

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

מכתב התייחסות לשאלות .

 .10השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה לשאלות שיעלו
במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .11בחינת הצעות הקבלנים ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

 .12שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.5חשמל ותאורה

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.5.4

שלב תכנון  -פקוח עליון

פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

ביקורים באתר לפי הצורך  ,בדיקת התאמת ביצוע עבודות החשמל
והתאורה לתכנון.

דוח"ות
ביקור

דוחות על ביקורים והתראה על חריגים.

.2

בדיקת הארקת יסוד ותשתית תת קרקעית באתר לפני יציקת רצפות קורות
וכלונסאות .

דו"ח
אישור

•
•
•

דו"ח ביקור
אישור ליציקת רצפות.
אישור ליציקת קורות וכלונסאות.

.3

בדיקת חדר לדוגמא לפני טיח  .לאישור צורת התקנה וסוג אביזרים
)שקעים ,מפסקים ,מערכות(

דו"ח
אישור

•
•

דו"ח ביקור
אישור התאמה וכיסוי בטיח .

.4

אישור כל סוג ויצרן ציוד ,לכל המערכות ,לפני רכישה.

אישור

אישור ציוד לפני רכישה

.5

אישור תכניות ביצוע של לוחות חשמל ובקרה של הקבלן ,לכל תפקודי
התחנה  ,בתאום עם המזמין ועם יועצי מיזוג ואוורור ,בטיחות ,תברואה
מעליות ודרגנועים ויתר היועצים .

תכנית

חתימה על תכניות לוחות חשמל  +מכתב אישור.

.6

בדיקה ואישור לוחות חשמל במפעל

אישור

אישור לביצוע הלוחות בצורה תקינה ולפי התכניות.

.7

קבלת המתקן .דיווח על ליקויים הדורשים תיקון ובדיקת קבלה חוזרת
במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.8

קבלת כל האישורים לאיכלוס/הפעלה של המתקן הנוגעים לתחום של
המתכנן ו/או דורשים סיוע והשתתפות ממנו בקבלתם.

אישור

קבלת כל האישורים

.9

בדיקה ואישור שינויי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן או המתכנן הראשי
במהלך הביצוע.

אישור

חתימה על תכנית או מכתב אישור .

•
•

.5חשמל ותאורה
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פרוט המשימה
 .10בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

התוצר

תיאור התוצר

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן.

מפרטים
 .11סיוע לקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה ומפרטים טכניים בכל
מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים לעשות זאת ואישור למזמין על התאמת התוצר ספר
אחזקה
לדרישות.
 .12יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין ו/או נגדו בכל הקשור
לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.5חשמל ותאורה
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 .6מנ"מ ותקשורת
.6.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

.6מנמ ותקשורת

תכנון וביצוע:
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.6.2

שלב תכנון :מוקדם סופי
התוצר

המשימה
.1

איסוף חומר מפרוגרמה ותכנון מוקדם ראשוני ובדיקתו  ,מהמזמין והמתכנן רשימה
הראשי הגדרת צרכי בינוי לתקשורת  ,בטחון ,כיבוי אש ,בקרה  ,כרטוס ,תשריטים
בטיחות ,וכל יתר המרכיבים את התחום על פי פרוגרמה לתחנות נוסעים
של ר"י במהדורתה העדכנית.

.2

קבלת תכנית אדריכלית ,
הראשי

סימון

הנ"ל והעברה לנציג המזמין והמתכנן תכנית

תיאור התוצר
רשימת דרישות +תשריטים למתכנן הראשי לצרכי תאום.

תכנית אדריכלית עם סימון צרכי בינוי לתקשורת .

.3

קבלת דרישות מנ"מ ותקשורת מהמזמין ,המתכנן הראשי ויועצים בתחום.

רשימת
דרישות

רשימת דרישות

.4

הכנת חומר בתחום למצגת בועדת היגוי  2והשתתפות בדיונים
תיקון/שינוי תכניות לפי הנחיות הועדה

מצגת
תכניות

מצגת בתחום לועדת היגוי .2

.5

קבלת תכניות הגשה מהמתכנן הראשי ,העברתן לבזק ,הוט ,יס  ,מכבי אש ,
משטרת ישראל וכל גורם מאשר אחר.

.6

טיפול מול גורמי החוץ לעיל  ,לאישור התכניות.

תכניות

אישור

אישורים של כל גורמי החוץ הנדרשים.

.6מנמ ותקשורת
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.6.3

שלב תכנון  :מפורט.
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

.1

איסוף חומר מתכנון מוקדם וקבלת פרוגרמה ועקרונות לתכנון מפורט
מהמזמין  :דרישות תקשורת ,כריזה ,גילוי אש ,שעונים ,מחשוב ,כרטוס.

פרוגרמה

.2

תאום סופי עם המתכנן הראשי של כל החדרים ,נישות ,לוחות

תכנית

תכנית עבודה אדריכלית הכוללת תנוחה ומיקום של חדרי המנ"מ
והתקשורת.

תכניות
מפרט
טכני
וכתב
כמויות

• תכנית תקשורת
• תכנית מחשוב
• תכנית גילוי אש
• תכנית כריזה
• תכנית שעונים
• תכנית כרטוס
• תקשורת קווית וסלולרית
• רשת רדיו אלחוטי רכבתי
• ביטחון
• בטיחות
• בקרת מבנה
לכל הנ"ל גם מפרט טכני וכתב כמויות.

אומדן סופי

אומדן

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות לעיל.

הכנת חומר בתחום למצגת בועדת היגוי  3והשתתפות בדיונים

מצגת

מצגת בתחום לועדת היגוי .3

.3

.4

הכנת תכניות מפורטות לביצוע כולל מפרט טכני וכתבי כמויות .

.5
.6

תיקון/שינוי תכניות לפי הנחיות הועדה

תכניות

.7

הכנת מפרט טכני  ,מילולי ,תכניות  ,שרטוטים וכתב כמויות כנדרש לצרכי
המכרז/ים לקבלנים.

מפרט
למכרז

תכניות מעודכנות .

•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום.

.6מנמ ותקשורת

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

.8

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה לשאלות שיעלו
במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

•

מכתב התייחסות לשאלות .

•

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

.9

בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה המועדפת.

דו"ח

 .10שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.
•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.6מנמ ותקשורת

תכנון וביצוע:

אומנידע
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.6.4

שלב תכנון :פקוח עליון
פרוט המשימה

התוצר תיאור התוצר

.1

ביקורים באתר לפי הצורך  ,בדיקת התאמת ביצוע העבודות לתכנון.

.2

אישור ציוד לפני רכישה

.3

אישור תכניות ביצוע של הקבלן/ים.

דוח"ות
ביקור
אישור
תכנית

דוחות על ביקורים והתראה על חריגים.
אישור ציוד לפני רכישה
חתימה על תכניות קבלנים בתחום התכנון  +מכתב אישור.

.4

בדיקה ואישור מוצרים במפעל או אצל ספקים .

אישור

אישור לביצוע ו/או רכישת רכיבים בצורה תקינה ולפי התכניות.

.5

בדיקה ואישור שינויי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן או המתכנן
הראשי במהלך הביצוע.

אישור

חתימה על תכנית או מכתב אישור .

.6

קבלת המתקן .דיווח על ליקויים הדורשים תיקון
ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.7

קבלת כל האישורים לאיכלוס/הפעלה של המתקן
הנוגעים לתחום של המתכנן ו/או דורשים סיוע
והשתתפות ממנו בקבלתם.

אישורים

קבלת כל האישורים

.8

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן/ים.

.9

סיוע לקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה
ומפרטים טכניים בכל מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים
לעשות זאת ואישור למזמין על התאמת התוצר
לדרישות.
יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

מפרטים
ספר
אחזקה

.10

חוו"ד
תצהיר

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.6מנמ ותקשורת

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  35מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.7

אלומיניום
.7.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

התוצר תיאור התוצר

לא משתתף

 .7אלומיניום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  36מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.7.2

שלב תכנון :מוקדם סופי
התוצר תיאור התוצר

המשימה
.1

ליבון פרוגרמת המזמין ביחס לתפקוד והחזות של
מסגרות האלומיניום.

.2

בירור דרישות המתכנן הראשי ביחס לתפקוד והחזות
של מסגרות האלומיניום.

תיק
נתונים

תיק נתוני תכנון בסיסים

רשימות

רשימות אלומיניום אדריכליות .

.3

הטמעת דרישות אקוסטיות תרמיות בטיחותיות
ואחזקתיות.

רשימת
דרישות
והתייחסות

דו"ח כתוב על דרישות קיימות וצפויות של התחומים הנ"ל והתייחסות
להטמעתם בתכנית.

.4

הגיבוש הסטטי והחזותי של מבנה המסגרות
ושילובה בפרטי הבניה.

רשימה
ותכנית
מפרט

פרטים עקרוניים

.5

השתתפות בישיבות תיאום תכנון הנוגעות לעבודות
האלומיניום והזכוכית.

סיכומי

דיון

.6

עיבוד אמדן לעלות ההקמה של עבודות האלומיניום והזכוכית.

אומדן

.7

הכנת חומר למצגת לתחום האלומיניום בתאום עם המתכנן הראשי לועדת
היגוי 2

מצגת

מצגת לנושא תוכניות האלומיניום

.8

עדכון והתאמת תכניות לפי הנחיית ועדת היגוי .2
הטמעת דרישות הועדה בתכניות.

רשימה
ותכניות

פרטים עקרוניים מעודכנים לפי הנחיות הועדה.

 .7אלומיניום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  37מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.7.3

שלב תכנון :מפורט
התוצר

פרוט המשימה
.1

לימוד הפרוגרמה תיק נתוני התכנון ופריטי התכנון העקרוני שהוכנו
בשלב התכנון המוקדם  .קבלת הנחיות המזמין והמתכנן הראשי.

.2

גיבוש החזות והעיצוב האדריכלי של מסגרות האלומיניום.

.3

עיבוד תוכניות לפרטי המבנה ההרכבה הזיגוג והאיטום של האלומיניום
והזכוכית.
התאמת פרטי הבניה לשילוב מסגרות האלומיניום והזכוכית בפתחי הבניין
ועיגונן.

תיק נתונים

תיאור התוצר
תיק נתוני תכנון.

תרשימים

תרשימים ברמה של תוכניות לייצור.

תרשימים

תרשימים ברמה של תוכניות לייצור.

.5

תכנון מערך האחזקה והניקיון למסגרות האלומיניום במעטפת המבנה.

מפרט

מפרט למתקני ניקיון דרושים .

.6

הטמעת דרישות אקוסטיות  ,טרמיות ,בטיחותיות ואחזקתיות  ,ריכוז הנתונים
לשם הטמעתם במפרט הטכני.

דו"ח +
שרטוטים
מפרט

.7

הכנת חומר למצגת לתחום האלומיניום בתאום עם המתכנן הראשי
ויתר היועצים לועדת היגוי 3

מצגת

מצגת לנושא תוכניות האלומיניום

.8

עדכון והתאמת תכניות לפי הנחיית ועדת היגוי  .3הטמעת דרישות הועדה
בתכניות.

רשימה
ותכניות

תכניות מעודכנות לפי הנחיות הועדה.

.9

אומדן סופי

אומדן

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות לעיל.

.4

 .10הכנת מפרט טכני  ,מילולי ,תכניות ,שרטוטים וכתב כמויות כנדרש לצרכי
המכרז/ים לקבלנים.

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום.

מפרט
למכרז

•

אישור

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

 .7אלומיניום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  38מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
התוצר

תיאור התוצר

פרוט המשימה
 .11בחינת הצעות הקבלנים ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

 .12בדיקת הדוגמאות החזותיות אשר יידרשו במפרט הטכני.

דו"ח

 .13בדיקת תוצאות הבדיקות המעבדתיות שיידרשו במפרט הטכני.
בדיקה ואישור של תכניות ייצור .

דו"ח
מכתב/
אישור

 .14שינויים והתאמת תוכניות .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות לביצוע.

תוכניות

אישור המתכנן לתכניות הייצור.
•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

 .7אלומיניום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  39מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.7.4

שלב תכנון :פקוח עליון
התוצר תיאור התוצר

פרוט המשימה
.1

ביקורים באתר לפני התקנת מסגרות אלומיניום לבדיקת פתחי אור
ביקורים לאחר התקנת מסגרות ומוצרי אלומיניום
פקוח עליון על ביצוע העבודה באתר.

דוחות

.2

הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר ,ככל שיידרש.

צ'ק ליסט

.3

דיווח שוטף למזמין על התקדמות ביצוע העבודות.

דוחות

.4

פיקוח על בדיקות התזת המים באתר ,לבחינת טיב עבודת
האיטום.

דוח

.5

בדיקה ואישור שינויי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן או המתכנן
הראשי במהלך הביצוע.

אישור

.6

אישור על קבלת העבודה בסיומה ,ודיווח על ליקויים הטעונים
תיקון.

דוח
מכתב
אישור

.7

סיוע למזמין בקבלת אשורי האכלוס הדרושים למבנה )טופס . (4

.8

סיוע לקבלן בהגשת מסמכי העדות ).(As Made

תכנית +
ספר מוצר

.9

סיוע והנחיות לקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה
ומפרטים טכניים ואישור למזמין על התאמת התוצר לדרישות.

מפרטים
ספר
אחזקה

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

 .10יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין ו/או נגדו
בכל הקשור לביצוע העבודה.

דוחות פיקוח עליון

חתימה על תכנית או מכתב אישור .

אם יש קיר מסך – אישור תכנית

תכניות עדות מאושרות על ידי המתכנן .

 .7אלומיניום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  40מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .8איטום

.8.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

.8איטום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  41מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.8.2

שלב תכנון :מוקדם סופי

המשימה

התוצר

.1

לימוד הפרוגרמה על מרכיביה אדריכלות  ,קונסטרוקציה  ,קרקע וביסוס ,
חלונות  ,צנרת ,ניקוז

.2

סיור להכרת השטח עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

.3

תכנון פתרון עקרוני ובדיקת חלופות לאיטום המבנה על גבי תכנית
אדריכלית ולפי הפרוגרמה שהכינו המזמין ו מתכנן הראשי ובתאום
עם הקונסטרוקטור ומתכננים רלונטיים אחרים .הצעת נוהל בדיקת איטום.

.4

בחירת חלופת איטום יחד עם המזמין  ,המתכנן הראשי ,יועצי
קונסטרוקציה  ,קרקע ,תברואה ,ניקוז

.5

השתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכנון עם המזמין,
המתכנן הראשי ויתר היועצים.

.6

השתתפות בהכנת מצגת לוועדת היגוי  2והשתתפות בדיוני הועדה.

.7
.8

עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת האישורים ,ומהחלטות
ועדת ההיגוי.
עדכון האומדנים לכל המערכות לסוף תכנון מוקדם.

תיאור התוצר

דו"ח סיור בציון בעיות ייחודיות לאתר המתוכנן מבחינת איטום.

תכניות

•

חתכים עקרוניים למצבים השונים על תוכניות אדריכלית.

דו"ח

•

דו"ח הסוקר חלופות איטום שונות והמלצות.

נוהל
בדיקות

•

נוהל בדיקות תפקוד לכל אלמנט איטום )הצפה ,המטרה ו/או
אחרות(

אומדנים

•

אומדן לכל חלופת איטום.

דו"ח

מצגת
תכניות
אומדן

דו"ח הסוקר את חלופת האיטום שנבחרה.

הכנת חלק האיטום במצגת לוועדה
תכניות מעודכנות לאלו שתוארו לעיל.
אומדן מעודכן

.8איטום

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  42מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.8.3

שלב תכנון  :מפורט.
שם
התוצר

תיאור התוצר

.1

לימוד ואיסוף נתונים ותכניות משלב תכנון מוקדם .
קבלת פרוגרמה ועקרונות לתכנון מפורט מהמזמין /מתכנן ראשי

תיק
תוכניות
פרוגרמה

תכניות ותיק נתוני בסיס לתכנון מפורט.

.2

סיור להכרת השטח עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

.3

קבלת תכניות קונסטרוקטור ,אדריכל ,חשמל אינסטלציה.

תכניות

העלאת פרטי איטום על כל התכניות הרלוונטיות ,בהתאמה עם
המקצועות האחרים.

.4

תאום ואישור תכניות  ,שילוב הערות היועצים האחרים בתכנון.

תכניות

תכנית מעודכנת.

.5

הכנת תכניות עבודה הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לבצוע העבודה על
כל מרכיביה .הכנת תוכנית בדיקות איטום מפורטת.

תכניות
מפרטים
פרטים

.6

השתתפות בהכנת מצגת לוועדת היגוי  3והשתתפות בדיוני הועדה.

מצגת

.7

עדכון התכניות והנתונים על פי החלטות הועדה.

תיק תכניות תיק תכניות מעודכן על פי החלטות הועדה.

.8

השלמת תכנון סופי לביצוע:הכנת מפרט טכני ,מילולי ,תכניות,
שרטוטים וכתב כמויות כנדרש לצרכי המכרז/ים לקבלנים.

.9

אומדן סופי

פרוט המשימה

תכניות של המבנה על כל מפלסיו
מפרטים טכניים,
פרטים
תוכנית בדיקות

•
•
•
•
•
הכנת חלק האיטום במצגת לוועדה

מפרט
למכרז

•

מפרטים ,שרטוטים,
הדרוש להכנת המכרז.

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

אומדן

 .10השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו במהלך המכרז.

דו"ח סיור רשימת המגבלות והשינויים בשטח
מוקדם.

מכתב
מפרט
למכרז

תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות

•

מכתב התייחסות לשאלות .

•

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

.8איטום
בע"מ טל:

וכל

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות של התכניות
למכרז.

תכנון וביצוע:

אומנידע

מאז שלב תכנון

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  43מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
שם
התוצר

פרוט המשימה

 .11בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

 .12שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

תיאור התוצר

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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.8.4

שלב תכנון :פקוח עליון
התוצר תיאור התוצר

מס' פרוט המשימה

דו"ח

.1

ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים וציוד

.2

הדרכה ומתן הסברים לקבלן ,למפקח לקונסטרוקטור
בכל הנוגע לתחום האיטום .

.3

ביקור באתר ובמפעלי ייצור רכיבי איטום לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת דו"ח
המזמין  .ובעיקר :עם גמר הכנת כל שטח לפני איטום  ,בתחילת איטום פיקוח
קטעים אופייניים ,גמר איטום ולפני כיסוי מקום האיטום ,וכן במקרה של עליון
גילוי סטיות מדו"ח קרקע וביסוס.

ולמנהל הפרויקט דו"ח

דו"ח פגישה המסכם את ההמלצות ורשימת החומרים.

דו"ח המסכם את ההנחיות ומתייחס להצעות /חומרים שווי ערך
וחליפיים שהציע הקבלן או יועצים אחרים.
דו"ח פיקוח עליון  +צילומים שנעשו באתר.

.4

אישור תכניות שינויים

אישור
תכניות

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.

.5

קבלת המבנה/מתקןם  .פיקוח על ביצוע תכנית הבדיקות שנקבעה
דיווח על ליקויים הדורשים תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

דו"ח עם תוצאות בדיקות האיטום .
אישור על גמר ביצוע והתאמה לתיכנון.
דו"ח ליקויים

.6

בדיקה ואישור חשבון סופי של הקבלן בתחום האיטום
בהסתמך על דוח המפקח וכתבי כמויות מאושרים .

אישור

אישור חשבון.

.7

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן.

.8

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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 .9אוורור ומיזוג אוויר

.9.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

.9אוורור ומיזוג אוויר

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  46מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.9.2

שלב תכנון :מוקדם סופי

המשימה

התוצר

.1

איסוף חןמר רלוונטי מתכנון מוקדם ראשוני.

.2

אינפורמציה משלימה  .תאום וקבלת נתונים מהמזמין ,מהמתכנן הראשי  ,תיק נתונים
מיועצי חשמל ,אקוסטיקה ואחרים.
דו"ח

תיאור התוצר

תיק נתוני תכנון מוקדם ראשוני של התחנה כבסיס לתכנון האוורור
והמיזוג.
דו"ח השוואתי הכולל חלופות מיזוג שונות כולל אומדן תקציבי
לכל חלופה .

.3

הכנת פרוגרמה .בדיקת חלופות מיזוג שונות ) מבחינה תקציבית(
ובדיקת היתכנות לכל חלופה.

.4

בחירת חלופה והכנת תכנון סכמטי הכולל גדלים ראשוניים של המכונות  ,תכניות
מעברים ראשיים ,מיקומי ציוד ,דרישות ציוד.

.5

העברה וקבלת נתונים ליועצים אחרים.

רשימה

דרישות חשמל  ,משקלים ,דרישות למע' הבקרה ודגם הציוד.

.6

הכנת אומדן תקציבי לחלופת מיזוג/אוורור נבחרת .

אומדן

אומדן לפי יחידות )בלוקים(

.7

הכנת חומר למצגת בועדת היגוי  2בתאום עם המתכנן הראשי.
השתתפות בישיבות הכנה וישיבות הועדה .

מצגת

חלק המיזוג/אוורור במצגת לוועדה

.8

השלמת התכנון בהתאם להחלטות ועדת היגוי .2

תכניות

תכניות מעודכנת.

•
•
•

מיקום חדרים
מיקום מעברים
מיקום ציוד.
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.9.3

שלב תכנון  :תכנון מפורט.

מס' פרוט המשימה

התוצר

.1

איסוף חומר מתכנון מוקדם

.2

אינפורמציה משלימה  .תאום וקבלת נתונים ,סוגי ציוד ומערכות נדרשות תיק נתונים
מהמזמין ,מהמתכנן הראשי  ,מיועצי :חשמל ,אקוסטיקה ואחרים.

.3

הכנת תכניות מפורטות עם גדלי ציוד ,תעלות  ,צנרת ,מיקום מעברים ,
אינפורמציה סופית לחשמל ,קונסטרוקציה  ,מתכנן ראשי
הכנת סכמות זרימה של מים ואוויר  ,סכמות פיקוד,

.4

שרטוטי פרטים

.5

סיוע ליועצים אחרים וטפול ברשויות במידת הצורך .

תוכניות

טבלאות
שרטוט

תיאור התוצר

תיק נתוני תכנון מוקדם ר של התחנה כבסיס לתכנון המפורט .

•
•
•
•

כל תכניות הפרישה.
חתכים החשובים למיזוג.
פרישת קירות ) במידת הצורך(
טבלאת פריטי ציוד

שרטוט פרטים :
• בסיסים
• מעברי תקרות וקירות
• עגינה
• עובי וחתך תעלות
• חבורי תעלות צנרת
• וכל פרט אחר הדרוש לביצוע .

אישור מכבי אש  -בחניון מקורה )בד"כ דרך יועץ בטיחות(

אישור

•

אישור מכבי אש

איכות הסביבה – רעש מנועים ומזגנים ) בד"כ דרך יועץ אקוסטי(

אישור

•

אישור איכות הסביבה

.6

אומדן סופי

אומדן

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות לעיל.

.7

הכנת חומר למצגת בועדת היגוי  3בתאום עם המתכנן הראשי.
השתתפות בישיבות הכנה וישיבות הועדה .

מצגת

חלק המיזוג/אוורור במצגת לוועדה
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התוצר

תיאור התוצר

.8

השלמת התכנון בהתאם להחלטות ועדת היגוי .3

תכניות

תכניות מעודכנת.

.9

הכנת מפרט טכני  ,מילולי ,תכניות  ,שרטוטים וכתב כמויות כנדרש
לצרכי המכרז/ים .

מס' פרוט המשימה

מפרט
למכרז

•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום.

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו היועץ.

 .10השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה לשאלות שיעלו
במהלך המכרז.

מכתב.
מפרט
למכרז .

•

מכתב התייחסות לשאלות .

•

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .11בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה המועדפת.

דו"ח

 .12שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.

•

התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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.9.4

שלב תכנון  :פקוח עליון
התוצר תיאור התוצר

מס' פרוט המשימה
.1

קבלת רשימות ציוד וחומרים מהקבלן ו/או המזמין ואישורן

אישור

מכתב אישור לציוד וחומרים.

.2

אישור תכניות עבודה של הקבלן .לכל רכיבי המערכת כולל לוחות חשמל
ומע' בקרה .

אישור

אישור תכניות עבודה בחתימתו.

.3

מבקר באתר באופן שוטף לבדיקת התקדמות העבודה וכן לאחר
ההתקנה ולפני כיסוי /סגירה קבועה של כל מרכיב בתחום התכנון

דו"חות

דו"חות ביקור והנחיות לתיקון/שינוי.

.4

בודק תקינות חשבונות קבלנים

חשבון

חשבון מתוקן .

.5

בדיקה ואישור שינויי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן או המתכנן
הראשי במהלך הביצוע.

אישור

חתימה על תכנית או מכתב אישור .

.6

קבלת המתקן .דיווח על ליקויים הדורשים תיקון
ובדיקות קבלה חוזרות במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.7

קבלת כל האישורים הנדרשים לאיכלוס/הפעלה של המתקן
הנוגעים לתחום של המתכנן ו/או דורשים סיוע והשתתפות ממנו
בקבלתם.

אישור

קבלת כל האישורים

.8

סיוע לקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה ומפרטים טכניים
בכל מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים לעשות זאת ואישור למזמין על
התאמת התוצר לדרישות.

מפרטים
ספר
אחזקה

.9

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין ו/או נגדו בכל
הקשור לביצוע העבודה השתתפות בישיבות והכנת חוות דעת
ותצהירים .

חוו"ד
תצהיר

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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 .10ניקוז
הערה :תכנון ניקוז התחנה יתבצע בד"כ במסגרת תכנון ניקוז המסילה .הרשום בהמשך מתייחס למקרה בו יבוצע תכנון עצמאי של
תחנה ,שאינו מתבצע יחד או במקביל לתכנון המסילה.
 .10.1שלב תכנון  :תכנון מוקדם ראשוני
תוצרים תיאור התכולה

מס' משימות
.1
איסוף חומר ממנהל הפרויקט  /מתכנן ראשי/מהנדס המסילה :
•
•
•
•
•

תיק
נתוני ם

תיק נתוני יסוד:
• מסמכים ומדידות שנאספו
• התייחסות למגבלות החומר שנאסף ואופן הטיפול בהן

תצ"א
מיפוי פוטוגרמטרי
פרוגרמה בסיסית של הפרויקט
מידע סטטוטורי :ייעודי שטחים ,תוכניות מתאר ,תב"עות ותוכניות
פיתוח עתידיות
נתונים כלליים על מטרדים

.2

.3

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין /מתכנן ראשי

דו"ח

דו"ח סיור  -נתוני השטח בליווי תצלומים

פגישות לקבלת מידע והנחיות עם גורמים רלוונטיים לפרויקט כגון :

סיכומי
פגישות

דוחות על נתונים והנחיות שהתקבלו מהרשויות ומוסדות התכנון

• רשות הטבע והגנים
• החברה להגנת הטבע
• רשויות ניקוז
• המשרד להגנת הסביבה
• מהנדס הרשות המוניציפאלית
בירור הנחיות של מוסדות תכנון
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תוצרים תיאור התכולה

מס' משימות
.4

גיבוש פרוגרמה ראשונית לתחום הניקוז ,מתואמת עם המתכנן הראשי
והמזמין

.5

השתתפות בישיבות תיאום ,עם צוות תכנון הפרויקט ,לבחינת החלופות

פרוגרמה

פרוגרמה לתכנון הניקוז:
• פירוט בעיות ניקוז,סחף,מי תהום,נחלים ,פשטי הצפה ,שטחים
ביצתיים.
• דגשים לאופן התווית החלופות ואופן בחינתן
• התייחסות לדרישות מוסדות התכנון

.6

הכנת סקר הידרולוגי או קבלת נתונים הידרולוגיים ממתכנן המסילה

דו"ח

דו"ח הידרולוגי

.7

ניתוח נתוני שטח חלופות התכנון בהתייחסות לדרישות הפרוגרמה נתונים
בסיסיים ,ובעיות מהותיות בשטח

תשריט
דו"ח

 .3.1תשריט/מפה עם סימון הבעיות בשטח
 .3.2מסמך ניתוח המשלב נתונים הידרולוגיים עם דרישות הפרוגרמה

דו"ח +
טבלאות

מסמך קריטריונים ואמות מידה :
טבלאות קריטריונים ואמות מידה לפתרון בעיות ניקוז ,סחף ,מי תהום ,
זיהום וכו'

.8
גיבוש קריטריונים ואמות מידה לבדיקת החלופות ,מתואמים עם המתכנן
הראשי
והמזמין

.9

הכנת תוכנית ראשונית לכל החלופות

תוכניות
דו"ח

תכנית לכל חלופה  +דו"ח השואה
• הצגת פתרונות והערכת החלופות ) כולל התייחסות לספיקות תכן
שנקבעו בסקר ההידרולוגי (
• המלצה על חלופה מועדפת
• הצעות לשיפורים בהתוויה

.10

הכנת חומר למצגת בועדת היגוי  , 1בתיאום עם המתכנן הראשי

מצגת

מצגת ממוחשבת לועדת היגוי 1

.11

השתתפות בדיון מסכם עם תחומי התכנון השונים לבחירת חלופה מועדפת
לתחנה.

.12

השלמת תכנון ראשוני לחלופה הנבחרת בתיאום עם תחומים מקצועיים
אחרים כולל דיון מסכם בין תחומי

סיכום דיון סיכום ועדת היגוי ) 1ממנהל הפרויקט /מתכנן ראשי(

תוכניות

•

חוברת תוכנית הכוללת בין השאר :
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תוצרים תיאור התכולה

מס' משימות

•
•
•
•

 נחלים בסביבה קביעת מפלסי הצפה ראשוניים קביעת הקו האדום או קו אפס ביחס למפלסי מיםוספיקות תכן
 ניתוח בעיות סחף ומי תהוםקביעה ראשונית של גשרים ופתחים למעבירי מים.
פרוט במלל של פתרונות הניקוז
תוכנית כללית )תנוחה( של הפתרון המוצע
חתכי אורך
חתכי רוחב אופייניים

.13
הכנת דו"ח מסכם בתאום עם המתכנן הראשי והמזמין .
.14
הכנת חומר להגשה לרשויות  /מוסדות תכנון

תיק
תכנון
תיק
הגשה
נספח

.15

תיאומים עם רשויות :
• נציבות המים
• רשויות ניקוז
• רשויות מקומיות
• משרד החקלאות
• ועדות מחוזיות של משרד הפנים
• מע"צ ,כביש  , 6נתיבי איילון
• אחרים

אישורים

תיק תכנון ראשוני )תוכניות ופרשה טכנית(של כל חומר תכנון
הניקוז לעיל.
•
•

תיק מתומצת שכולל נתונים עיקריים שבתחום טיפולו של אותו
מוסד תכנון בפורמט ובקנ"מ הנדרש ע"י הגוף המאשר.
נספח ניקוז לתסקיר השפעה על הסביבה

מסמכים ואישורים המעידים על השלמת התיאומים מכל רשות
רלוונטית
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.10.2

שלב תכנון  :תכנון מוקדם סופי

מס' משימות
.1

התוצר

תיאור התכולה

איסוף חומר מתכנון ראשוני :
• פרוגרמה בסיסית ופרוגרמה בתחום הניקוז של התכנון הראשוני
• תיק תכנון ראשוני עבור החלופה הנבחרת
בהעדר תכנון ניקוז ראשוני יבוצע התכנון הראשוני כפי שהוגדר לעיל או
שיבוצע
תכנון ראשוני מקוצר על פי הנחיות ההמזמין

.2
אינפורמציה משלימה ממתכנן ראשי והמזמין
• אוסף תוכניות ראשוניות של תחומים מקצועיים אחרים )אדריכלות ,נוף,
סביבה,
קונסטרוקציה ,חשמל וכדומה (
• מפת מטרדים כולל נתונים מפורטים על מיקום ומידות
• נתונים על גובלים :מבנים ,ממשק וכו'
• אינפורמציה רלוונטית נוספת
• מיפוי משלים לצורך תכנון מתקנים כמו )גשרים ,נחלים סוללות הטיה
וכו'
דו"ח

דו"ח סיור ובדיקה
רשימת המגבלות והשינויים בשטח
מסמך פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי המסמך יכלול :
• פירוט בעיות הניקוז והבעיות הסביבתיות שדורשות התייחסות
תכנונית
• בחינת חלופות תכנוניות והצגתן

.3

סיור להכרת השטח ובדיקת שינויים שחלו מאז בוצע תכנון ראשוני

.4

הכנת פרוגרמה מעודכנת לתכנון ניקוז מוקדם סופי עבור החלופה הנבחרת,
מתואמת עם המזמין והמתכנן הראשי

תוכנית קידוחים ,בדיקות קרקע ומעקב
• פירוט מקומות ועומקים לקידוחים
רשימת הפרמטרים לבדיקה
תכנית המטרדים והאינטראקציה עם התכנון
סימון של כל השכבות  /נתונים שנאספו במפות ובחתכים

.5

הכנת פרוגרמת בדיקות קרקע למי תהום והזמנתה.

פרוגרמה

.6

לימוד וניתוח מצב קיים

תכנית
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התוצר

מס' משימות
.7

השתתפות בישיבות עם המתכנן הראשי ומתכנני תחומים אחרים רלוונטיים
לתיאום כיווני התכנון

.8

תכנון מערכות ניקוז של התחנה החנייה וכביש/י הגישה .

תיאור התכולה

סיכומי דיון

תכניות

מפת תנוחה עליה יסומנו :
• קווי גובה של השטח הסמוך ) 50מ' מכל צד (
• מטרדים בצבעים מקובלים
• כיווני זרימה קיימים ומתוכננים בקווים צבעוניים מוסכמים
• רישום ספיקות תכן בצמתי ניקוז
• מעבירי מים עם ציון מידות המעביר ,ציון רומי כניסה ויציאה
ותעלות בהמשכם )מצב קיים ומתוכנן(
• תעלות ומובילים עם ציון גבהים בכל נקודת שבר בציר אנכי ו/או
אופק,י ציון שיפוע אורכי וסוג חתך רוחבי או קטרים.
• סימון סוגי ייצוב למדרונות ותעלות
• צירי ניקוז תת קרקעיים )תיעול עירוני או שרשורי( כולל ציון
אורכים ,קוטרים ,שיפועים ורומים )בצמתים  ,בשוחות ובמוצאים(
• מעברים ומבנים תת קרקעיים וניקוזם.
• גשרים ונחלים
• קירות אקוסטיים קירות תומכים ומבנים אחרים וניקוזם.
• מיקום קווי חשמל ותאורה ביחס למע' ניקוז.
• מתקנים מיוחדים )ניקוז שקעים בתחום התחנה ובשטח שלידה
• הצגת פתרונות סביבתיים מתואמים עם הגופים הרלבנטיים

חתכי רוחב חתכי רוחב טיפוסיים ומייצגים
• הצגת סוגים של פתרונות ניקוז על רקע חתכי רוחב טיפוסיים של
השטח המתוכנן ,הכוללים נתוני תנועה ,מבנים  ,נוף ,תאורה וכו'
• הצגת חתכי רוחב מייצגים ,המראים יישום של החתך הטיפוסי על
חתך של מצב קיים בשטח ,באותו מקום ) מצבי קצה (
• סימון פני השטח וסוגי הפתרונות בחיבור לגובלים
• סימון מטרדים
• סימון מפלסי מים מחושבים בתעלות ומובלים
• סימון שכבות מבנה של התחנה
• סימון מערכות ניקוז תת קרקעיות קיימות ומתוכננות כולל מפלסי
מי תהום במצב קיים ומתוכנן
• סימון מפלסי מים הצפה אפשריים
• הצגת פתרונות סביבתיים מתואמת עם הגופים הרלבנטיים
• הצגת פתרונות תכנון נופי

.9
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התוצר

מס' משימות

תיאור התכולה
•

הצגת תוכנית תאורה

•
•
•
•
•

שרטוטים של פרטים סטנדרטיים :
ייצוב מדרונות
תעלות כביש )כולל בדיקות קרקע לפי הצורך(
ניקוז תת קרקעי )שרשורי( ,מתואם עם מתכנן המבנה
מתקנים מיוחדים

.10
פרטים

.11
תיאום עם תחומים מקצועיים האחרים ,הצלבת התכניות עם המתכנן
הראשי ותחומי התכנון האחרים  ,וביצוע התאמה בין תחומית.
עדכון תוכניות ניקוז בהתאם לצורך.

סיכומי דיון

•

תאור תחומים מתאימים ותחומים המחייבים שינוי.

תכניות

•

תכניות מעודכנות  -הכנה והפצה חוזרת של תכניות ששונו.

הכנת מסמכי התוכנית ואומדנים

פרשה
טכנית

.12

.13

ליווי התהליך הסטטוטורי :
הכנת המסמכים להגשה לועדות תכנון מחוזיות ומקומיות
השתתפות בדיונים בועדות תכנון
התייחסות לדרישות והוראות ועדות תכנון

סיכומי
פגישות
תכניות

.14

הכנת חומר לפרק ניקוז והידרולוגיה בתסקיר השפעה על הסביבה ,בתיאום
עם המזמין והמתכנן הראשי

מסמכים
ומפות

סיכום מילולי וגרפי של מהלך החישובים והתכנון :
• חישובים הידראוליים של כל מתקני התחנה  ,התעלות ,מעבירי
מים ,גשרים ,נחלים ומתקנים אחרים
• פירוט קריטריונים ,פרמטרים ומקדמים בביצוע החישובים הנ"ל
• חישוב ושרטוט עקומי פני-מים בנחלים ,מובלים )בקוטר גדול מ1-
מ'( ,גשרים וכו'
• הצגת חלופות והשוואתן )למתקנים ,מובלים ,חומרים וכדומה(
• אומדן כמויות ועלויות לפי חלופות
• סיכום הפרשה הטכנית -הצגת חלופה מומלצת
•
•

סיכום פגישות הליווי והדרישות בתחום התכנון
תכניות מעודכנות  ,לתחום התכנון ,לפי דרישות הוועדות
והרשויות השונות.

עריכת חומר בהתאם לדרישות התסקיר

.15
תכניות
טיפול סטטוטורי בנחלים מול רשויות ניקוז
הכנת תוכניות פרסום והכרזה כולל מסמכים נוספים הנדרשים על ידי רשויות אישור
ניקוז

תכניות ומסמכים כנדרש על ידי רשות הניקוז ורשויות אחרות.
אישור סטטוטורי .
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התוצר

מס' משימות
.16

עדכון ושינויים בהתאם לדרישות ועדות תכנון

.17

הכנת חומר למצגת בועדת היגוי  , 2בתיאום עם המתכנן הראשי

.18

השלמת התכנון בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי  2ובהתאם להתייחסות
מוסדות תכנון

.19

הכנת פרוגרמה מעודכנת לתכנון ניקוז מוקדם סופי עבור החלופה הנבחרת,
מתואמת עם המזמין והמתכנן הראשי

.20

הכנת פרוגרמת בדיקות קרקע למי תהום והזמנתה.

תיק תכנון
מעודכן
מצגת

תיק
תכנון

תיאור התכולה
תוכניות ופרשה טכנית:
הכנסת שינויים בחומר התכנוני של סעיפים  9עד 11
מצגת ממוחשבת לועדת היגוי 2
• תצ"א )אורתופוטו( שעליו מסומנים התחנה ופתרונות תכנון הניקוז
• עקרונות התכנון
• פתרונות על גבי מפות ,חתכי אורך וחתכי רוחב
• כמויות ואומדנים

תיק מסכם של תכנון ניקוז מוקדם סופי :
• השלמת החומר התכנוני המפורט בסעיפים  9עד  11לעיל
• עריכת והגשת החומר בתיקים ,בחוברות ובמדיה ממוחשבת על פי
נוהלי ההגשה ברכבת
• הכנת גיליון מסכם )יפורט בנספח( כהכנה ל תוכנית עדות As
(made
• רשימת תיוג )צ'ק ליסט( חתומה על ידי מתכנן הניקוז.

מסמך פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי המסמך יכלול :
• פירוט בעיות הניקוז והבעיות הסביבתיות שדורשות התייחסות
תכנונית
• בחינת חלופות תכנוניות והצגתן
פרוגרמה

תוכנית קידוחים ,בדיקות קרקע ומעקב
• פירוט מקומות ועומקים לקידוחים
• רשימת הפרמטרים לבדיקה
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 .10.3שלב תכנון  :תכנון מפורט
תוצרים תיאור התכולה

מס' משימות
.1
איסוף חומר מתכנון מוקדם סופי  /מנהל הפרויקט  /מתכנן ראשי :
• דו"ח תכנון ניקוז מתהליך תכנון מוקדם סופי
• אישורים והוראות סטטוטוריים
• תנוחות תכנון גיאומטרי על רקע מיפוי מעודכן ,בקנה מידה הנדרש
לתכנון הנדסי מפורט ,כולל גם במדיה דיגיטאלית
.2
סיור להכרת השטח )רצוי יחד עם המתכנן הראשי ונציג המזמין(

דו"ח

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

עדכון התוכניות בשינויים שחלו מאז בוצע התכנון הסטטוטורי  /התכנון
המוקדם הסופי

תיק
תוכניות

תיק תוכניות מעודכן:
עדכון מפות ,חתכי אורך ,חתכי רוחב ,פרטים ,השלמת חישובים
ושרטוטים בהתאם לשינויים

.3

.4
הכנת פרוגרמה מעודכנת לתכנון ניקוז מפורט ,מתואמת עם המזמין והמתכנן פרוגרמה
הראשי
.5

השלמת תכנון של פרטים לכל המתקנים

פרוגרמה לתכנון ניקוז מפורט בציון השינויים מפרוגרמת תכנון מוקדם
סופי.

 5.1תכניות תנוחות תכנון מפורט הצגת אלמנטים רלוונטיים לפתרונות ניקוז:
• תעלות ניקוז כולל פתרונות ייצוב ופתרונות קצה )נקודות חיבור
למיסעה,חיבור לשטח הגובלים(
• מתקנים מיוחדים
• סימון מדרון מדורג )ברמות( כולל מערכות ניקוז עליו ומעליו
• מובלים קיימים ומתוכננים
• מטרדים
• תאורה )מיקום(.
• קירות אקוסטיים תומכים ואחרים ,כולל פתרונות הניקוז שלהם
• סימון מעבירי מים ,גשרים ,מעברים תת קרקעיים ומתקנים חוצים
אחרים
• סימון הנחלים בסמוך לתחנה ומערכות הובלה של גופים חיצוניים
• סימון מערכת ניקוז תת קרקעית )שרשורי(
סימון מתקני ויסות

.6
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 5.2תכניות חתכי רוחב מפורטים :
• הצגת חתכי רוחב מפורטים עם הצגת פתרונות ניקוז של מבנים ,
קירות אקוסטיים ,קירות תומכים,פתרונות נוף ותאורה(
• סימון מטרדים
• סימון מפלסי מים מחושבים
• סימון שכבות מבנה של דרכי גישה ומשטחים
• סימון מערכות ניקוז תת קרקעיות מתוכננות
.7

השלמת פרטים למתקנים סטנדרטיים:
 5.3פרטים • הוספת פרטים ) בדרך כלל פרטי קצה ( לאמצעי מיגון ותעלות
)בנוסף לפרטים סטנדרטיים שהוצגו בתכנון מוקדם(
• תוכניות מפורטות של מתקנים סטנדרטיים )מגלשים ואחרים(
• תוכניות מפורטות של מעבירי מים )בדרך כלל בגיליונות נפרדים,
עם הצגת חתך לאורך המעביר מתחת לתנוחה(
• תכנון מפורט של מתקני כניסה ויציאה של מעבירי מים ,כולל
רומים ומידות של כל החלקים שעל פני הקרקע ואילו שנסתרים
• תוכניות מפורטות של הסדרת תעלות בהמשך למעביר מים לפי
הצורך
• פרטי חיבור של תעלות עם מעבירי מים
• פרטי חיבור של צנרת ניקוז עם תעלות או מובלים

.8

השלמת פרטים למתקנים מיוחדים
• פרטי ניקוז של מעברים תת-קרקעיים
• פרטי ניקוז של מערכת ניקוז תת קרקעית ) כולל חתכי אורך
ורוחב עם סימון רומים מידות מטרדים וכו' (.
• תוכניות מפורטות של סוללות הטיה והכוונה ) כולל  :תנוחות,
חתכי אורך וחתכי רוחב עם סימון שיפועים ,רומים קיימים
ומתוכננים של קרקע ומים ,מידות ,מטרדים וכו' (
• תוכניות מפורטות )תנוחות ,חתכי אורך ,חתכי רוחב ופרטים( של
מתקנים הידראוליים מיוחדים כגון מפלים ,סכרים ,תחנות שאיבה,
קווי מים ,ביוב וכו'
• פרטי ניקוז קירות וסוללוות אקוסטיות
• ניקוז גשרונים של הולכי רגל
• ניקוז דרכים חקלאיות ומעברים בסביבת התחנה.

 5.4פרטים

.9
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 .10הסדרת נחלים

תוכניות

 .11קבלת אישורים מרשויות הניקוז ורשויות הנח"ל.

אישור

 .12הכנת פרשה טכנית לתכנון המפורט

פרשה
טכנית

תכנון מפורט של הסדרת נחלים
• תנוחות מפורטות של הסדרת נחלים לאורך ובניצב לתחנה כולל
סימון של כל המתקנים הקיימים והמתוכננים
• סימון זכויות השטח לאורך הנחל
• סימון כל הדיקורים האפשריים גם בחפירה וגם במילוי
• סימון גדרות ודרכים חקלאיות בתנוחות ובחתכי רוחב
חתכי אורך מפורטים כולל ציון קו של תחתית קיימת ומתוכננת,
•
קווי גדות ימין ושמאל ופני מים בהתאם לנדרש בחישובים
• חתכי רוחב מפורטים כולל רומי תחתית קיימת ומתוכננת ,גדות
משני הצדדים ,סוללות דרכים וכו'
• בתנוחה ובחתכי אורך ורוחב יש לציין את כל המטרדים הקיימים
• סימון התכנון לייצוב תוואי הנחל ומדרונותיו

עריכה והסברים לחומר מסעיפים  5עד  7לעיל :
חישובים ,נתונים ,קריטריונים ,השוואת חלופות ,אומדני כמויות
ועלויות,מפרטים טכניים מיוחדים ,סיכומים והמלצות

.13
הצגת תיק תכנון מפורט וקבלת התייחסות מהמזמין ,המתכנן הראשי ויועצים תיק תכנון
אחרים.

•
•
•

עריכת תוכניות מפורטות לביצוע כולל חומר מסעיפים  5עד 8
לעיל
העברת תוכניות לתחומים אחרים לצורך תיאום בין תחומי
ובצוע התאומים כנדרש.
תיאום התוכניות עם גורמי חוץ על פי הנחיית המתכנן הראשי.

.14
הכנת מצגת לועדת היגוי  3והשתתפות בוועדה

מצגת
ממוחשבת

•
•
•
•

תצ"א )אורתופוטו( שעליו מסומנת התחנה ופתרונות תכנון הניקוז
עקרונות התכנון
פתרונות על גבי מפות ,חתכי אורך וחתכי רוחב
כמויות ואומדני עלות.
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 .15השלמת תיק תכנון מפורט ברמה של תכניות לביצוע ,מסירת החומר
להתייחסות המזמין והמתכנן הראשי.

תיק
תוכניות

תיק מסכם של תכנון מפורט:
• השלמת החומר התכנוני המפורט בסעיפים  5עד  9לעיל
• עריכת והגשת החומר בתיקים ,בחוברות ובמדיה ממוחשבת על פי
נוהלי ההגשה ברכבת .
• הכנת גיליון מסכם )יפורט בנספח( כהכנה ל תוכנית עדות As
made
• רשימת תיוג )צ'ק ליסט( חתומה על ידי מתכנן הניקוז.

 .16הכנת מסמכי מכרז

תיק
תוכניות

תיק תוכניות למכרז:
תוכניות ומסמכים נלווים למכרז ביצוע

 .17הכנת תוכנית תחזוקה
קביעת עקרונות תחזוקה )שמירה על מצב מתוכנן של המתקנים במצב תקין
בשיטות אקולוגיות

תיק
תוכניות
תחזוקה

פירוט הנחיות תחזוקה  :תכניות ושרטוטים תאור שיטות ,כלים,
מועדים ,אמצעים .הגדרות לתחזוקה מונעת.

 .18השתתפות בסיור קבלנים

מכתב

תשובות בכתב לשאלות שעלו בסיור.

 .19בחינת הצעות קבלנים

דו"ח

דו"ח משווה של הצעות הקבלנים.

 .20שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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 .10.4שלב תכנון  :פיקוח עליון
תוצרים תיאור התכולה

מס' משימות

סכומי
דיון
מכתבים

.1

ייעוץ למזמין באשר לתוכנית העבודה של הקבלן/ים שלבי הביצוע ופתרונות
ביניים הגדרת נק' ביקורת )אבני דרך( למעבר שלב בעבודה  ,ייעוץ והמלצה
לגבי בחירת חומרים וציוד.

.2

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון .

.3

דו"חות
ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין  .ובעיקר:
• בקרת עבודות תת קרקעיות לפני כיסוי לדוגמא  :רומים ומידות  ,עבודות פיקוח
איטום ביצוע בדיקות לחץ  ,בדיקת כיסי אוויר  ,עבודות צנרת ,עבודות עליון
בטון תת קרקעיות.
• בקרת עבודות ייצוב לדוגמא :כוורות במילוי עפר  ,ייצובי בטון למיניהם צילומים
)ייבדקו בכל שלב  -הכנת הקרקע ,פרישה ומילוי(.
• עבודות גביונים ) כולל שלבי ביניים של מילוי וקשירה(
דו"ח
• בקרת חומרי ייצוב

.4

אישור
אישור תכניות שינויים :
בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות ו/או תכניות
במפרטים.

אישור תכניות מוצעות מההיבט של הניקוז.

.5

קבלה והתייחסות למסמכי בקרת איכות ואבטחת איכות של הקבלן ומנהל מכתב
הפרוייקט.

מכתב התייחסות למסמכים/דוח"ות

.6

קבלת המבנה/מתקן .דיווח על ליקויים הדורשים
תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.7

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת כל
האישורים לאכלוס/הפעלה של המבנה/מתקן
הנוגעים לתחום של המתכנן ו/או דורשים סיוע
והשתתפות מהמתכנן בקבלתם.

טפסים
תכניות
אישור

חתימה על טפסים
הכנה ו/או חתימה על תכניות

.8

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

צילומי פרטים ונק' בעלות חשיבות מיוחדת.

התאמת איכות החומרים לדרישות התכנון

קבלת כל האישורים
אישור תכניות עדות של הקבלן והתאמתה לתכנון .
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.9

תוצרים תיאור התכולה

סיוע לקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה ומפרטים
טכניים בכל מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים לעשות זאת ואישור
למזמין על התאמת התוצר
לדרישות.

 .10יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

מפרטים
ספר
אחזקה

חוו"ד
תצהיר

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.10ניקוז

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  63מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.11

פיתוח גנים ונוף

 .11.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה

התוצר

.1

איסוף נתונים ,מהמזמין ,האדריכל וממתכנן המסילה לימוד וניתוח הנושא.
ריכוז נתונים כולל מיפוי בסיס ,תכניות מתאר ,מפות טופוגרפיות ,נתונים על
שימושי הקרקע באזור ההשפעה ,רצף שטחים פתוחים ,אפשרויות העמדת
מבנים ,ביחס לשטח בדיקה מול תוכניות שכנות  ,חלופות תכנוניות ,חלופות
מיקום  ,ערכי נוף ,טבע ,וארכיאולוגיה.

תיק
נתוני
בסיס

.2

סיור להכרת השטח עם נציג המזמין ומתכנן ראשי

.3

בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים גורמים מאשרים אחרים

דו"ח,
צילומי
שטח
דו"ח

.4

הצגה ראשונית של חלופות  .הצגת כיוון לעבודות עפר  .קביעת )(0:0
ברמה עקרונית לכל חלופה  .קביעת פרוגרמה וטבלת ניתוח להיבטי נוף.

תכניות
טבלה

.5

תכניות נןף מוקדמות  -תוכנית עקרונית של פיתוח ונוף לכל חלופה נבחנת,
בתאום עם מתכנן המסילה ,המתכנן הראשי והמזמין.

תכניות

תיאור התוצר
•
•
•
•

על גבי תכנית אדריכלית ותכנית תנועה :
מע' שטחים פתוחים על תפקודם  ,כבישים שבילים ,מדרכות
שטחי הפרדה  ,הפרדה אקוסטית אילוצים.
חתכים עקרוניים
תאום מערכות ראשוני.
מפות ניתוח מצב קיים ,שיפועים.

דו"ח סיור – נתוני השטח  ,קשיים ומגבלות .דוח נצפית.

הערכה של התייחסות רשויות מאשרות .
תכנית פיתוח ) (0:0לכל חלופה.
מאזן ראשוני לעבודות עפר והערכתו לכל חלופה.
חתך טיפוסי למפגש בגבול המגרש לכל חלופה.
הערכה ראשונית לביסוס/תמוך קרקע לחיבור בגבולות
מגרש.

•
•
•
•

תכניות נוף ראשוניות )לכל חלופה( :
•
•
•
•

מע' שטחים פתוחים על תפקודם  ,כבישים שבילים,
מדרכות שטחי הפרדה  ,הפרדה אקוסטית אילוצים.
חתכים עקרוניים
תאום מערכות ראשוני.
מפות ניתוח מצב קיים ,שיפועים.
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פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.6

אומדן

אומדן

אומדן פיתוח ונוף ראשוני לכל חלופה .

.7

הכנת מצגת בתאום עם המתכנן הראשי והמזמין  ,הגשת תיק תכניות מסכם
והשתתפות בועדת היגוי . 1

דו"ח
מצגת
תיק תכנון

.8

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק תכנון

•
•
•

דו"ח השוואת חלופות
תיק תכניות כמפורט לעיל
מצגת משולבת עם יתר תחומי התכנון

תיק מעודכן על פי הנחיות הועדה.
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 .11.2שלב תכנון :מוקדם סופי
המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין המתכנן הראשי
ומתכנן המסילה  .לימוד וניתוח הפרוגרמה.
עדכון נתוני בסיס ופרוגרמה כנדרש באם קיימים שינויים.

פרוגרמה
תיק תכנון

•

פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון והחלטות
משלב תכנון מוקדם ראשוני.

.2

סיור בשטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח

•

דו"ח סיור תוך ציון מגבלות  ,שינויים ועדכונים לנתוני תכנון
מוקדם ראשוני.

.3

הכנת פרוט יתר של מבנה הקרקע  .מפלסים מדויקים בתחנה והקשר
עם השטחים הגובלים.

תכנית
פתוח ונוף
על בסיס
תכנית
תנועה,
דרכים
ואדריכלות.

.4

השתתפות בישיבות והתייעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן הראשי סיכומי דיון סיכומי דיון וחתימות אישור על תכניות היועצים.
ויתר היועצים .תאום וסגירת מערכות עם ,מסילות חשמל ,מנ"מ ,תאורה ,ביוב תכניות
 ,ניקוז ,תנועה ,תברואה וכל מערכת נוספת בשטח התחנה ובשכנותה .

תכנית
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.5

הכנת תכניות ,בקשות לאישורים  ,תסקירים וחוות דעת מכל הרשויות תכניות
והגורמים המאשרים בתחום הסביבה והנוף  .סיוע למתכנן הראשי בהשגת
כל יתר האישורים.

קווי גובה על התכנית האדריכלית והנדסית.
 0:0לכל מבנה בגבולות התחנה כולל מיקום כניסות וחלונות
ק"ק
סכמת תנועה במתחם מופרדת לרכב ,הולכי רגל ,עובדי
רכבת וכו'
מדרגות ופתרונות לתנועת נכים ועגלות .
שיפועים וניקוז השטח כולל מוצאים מתואמים.
משטחים כולל הפרדה עקרונית לחומרים – אספלט  ,ריצוף
וכד'
שטחי גינון מופרדים בחלוקה לאופי צומח מוצע .
אופי קירות גבהים ועקרונות ביסוס.
חומרים ופרטי גמר עקרוניים
תכנית השקיה עקרונית.
תכנית לטפול בקשר של שטחי התחנה עם השטחים הגובלים.

תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט בקנ"מ
ובפורמט לפי דרישת כל גורם מאשר.
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תיאור התוצר

.6

הכנת אומדן עדכני

אומדן

אומדן עלויות לפיתוח ונוף מעודכן לשלב התכנון הנוכחי

.7

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 2

מצגת
תיק תכנון

תיק תכניות כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון
,רשויות והנחיות המזמין

.8

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק
תכנון

תיק תכנון מלא לאחר שינויים והתאמות על פי דרישות הועדה.

.9

טיפול בתהליכי הרישוי  ,ביצוע שינויים והתאמות על פי דרישת
הגורמ/ים המאשרים עד לקבלת כל האישורים וההיתרים
הדרושים לביצוע הפרויקט.

תכניות
טפסים

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת הגורמים המאשרים.

המשימה

 .10עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת האישורים ,עם
המזמין ,המתכנן הראשי ושאר היועצים.
 .11עדכון האומדנים לכל המערכות לסוף תכנון מוקדם.

אומדן

אומדן מעודכן
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 .11.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה מהמזמין או המתכנן הראשי איסוף ולימוד חומר משלבי
תכנון קודמים .בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים וגורמי
תשתיות ומטרדים.

תיק
נתונים

•

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין .

דו"ח

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

.3

הכנת תכניות תנוחה מלאה לכל הגבהים בתאום עם כל תחומי התכנון
האחרים .ותכניות פרטים לכל מרכיבי התכנון הנופי.

תכניות
רשימות
מפרטים
כתבי
כמויות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תכניות תנוחה מלאה
טופוגרפיה וגבהים .
קווי גובה קרקע טבעית ומתוכננת.
תנוחה ומפלסי קירות תומכים
חתכי עבודה כולל חתכים דרך בינוי וכבישים.
סימון ומידות .
פרטי הנוף
ריצוף וציפויים
גידור  ,מעקות ,ריהוט רחוב ,תאורה אדריכלית .
פריסת קירות ופרטי ביצוע למבנים ואלמנטי פיתוח.
שבילים ושטחי גינון מופרדים בחלוקה לאופי צומח מוצע.
מערכת של גינון  ,צמחיה והשקיה כולל תאום מקור אספקת
מיים

.4

בקרת תכניות ותאום עם כל צוות התכנון .

תכניות

תכניות מאושרות על ידי יתר היועצים.

.5

אומדן סופי

אומדן

אומדן לפיתוח ונוף המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות של
התכניות למכרז.

.6

הכנת מצגת בשיתוף עם המתכנן הראשי וכל יתר המתכננים והשתתפות
בדיוני ועדת היגוי 3

מצגת

הכנת מצגת ממוחשבת כוללת לגבי כל מרכיבי התכנון בתחום

.7

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

תכניות

תכניות מעודכנת לפי הנחיות הועדה.
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פרוט המשימה

תיאור התוצר

.8

מפרט
תכנון סופי .הכנת מפרט טכני ,מילולי ,תכניות ,שרטוטים וכתב כמויות
כנדרש לצרכי המכרז/ים לקבלנים .הכל בכפוף למסמכי האפיון והמפרטים למכרז
התקפים של רכבת ישראל.
אישור

.9

מכתב
מפרט
למכרז

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .10בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

 .11שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות ,בהבט הפיתוח והנוף  ,שיעלו במהלך המכרז.

•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום.

• היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על
ידי היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.
מכתב התייחסות לשאלות .

•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.

•

התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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 .11.4שלב תכנון :פקוח עליון
פרוט המשימה

שם
התוצר

תיאור התוצר

.1

ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים וציוד

סיכום דיון

סיכום ההמלצות שניתנו.

.2

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון

סיכום
דיון

סיכום ההסברים וההנחיות שניתנו.

.3

ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין והמתכנן הראשי .

דו"ח

דו"ח פיקוח עליון.

.4

אישור תכניות שינויים

אישור
תכניות

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.

.5

קבלת התחנה  .דיווח על ליקויים הדורשים תיקון ובדיקת קבלה
חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.6

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת כל האישורים
לאכלוס/הפעלה של התחנה הנוגעים לתחום של המתכנן ו/או
דורשים סיוע והשתתפות מהמתכנן בקבלתם.

טפסים
תכניות
אישור

חתימה על טפסים הכנה ו/או חתימה על תכניות

הקבלן/ים

תחום התכנון על כל תכנית

.7

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים
מרכיביו.

.8

סיוע לקבלן בהכנת מפרטים/ספר אחזקה ,טפול וגינון  ,בכל מקום
בו נדרש/ו הקבלן/ים לעשות זאת ,בתחום התכנון ואישור למזמין
על התאמת התוצר לדרישות.

מפרטים
ספר
אחזקה

.9

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

קבלת כל האישורים
אישור תכניות עדות של מודד מוסמך מטעם הקבלן ו/או המזמין .

מפרטי אחזקה וגינון  ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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 .12תברואה  ) -מים ,ביוב ,קולחין,שופכין ,גז  ,מע' סולריות(
 .12.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף .

.12תברואה

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 054-4775855פקס03-9621137 :

דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  71מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .12.2שלב תכנון :מוקדם סופי
מס'
.1

התוצר

המשימה

איסוף חןמר מתכנון מוקדם ראשוני .קבלת פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי פרוגרמה
מהמזמין/מתכנן ראשי.

.2

סיור להכרת השטח עם המזמין/מתכנן ראשי

.3

אינפורמציה משלימה  .תאום וקבלת נתונים מהמזמין ,מהמתכנן הראשי תיק
נתונים
ומיועצים ואחרים.

.4

הכנת פתרון עקרוני למבנה על גבי תכנית אדריכלית ולפי הפרוגרמה תכנית
שהכינו המזמין והמתכנן הראשי ודרישות כל הרשויות העירוניות וגורמים
רלוונטיים אחרים  .ובין היתר :חדרי משאבות ,בירור לחצי מים ,מיקום
מונים והקשרים/מגבלות עם יתר השירותים הדורשים מונים ,דרישות
התחברות לביוב עירוני או שכונתי או אחר  ,התחברות למקור אספקת מים ,
חיבור לניקוז הכולל כיוון מיקום ומפלס  ,בירור עם חברת הגז לגבי אופן
תכנון המערכת  .דרישות מכבי אש ביחס למיקום ברזי כיבוי גלגילונים ,
דרישות יועץ בטיחות לגבי הזנת מע' ספינקלרים ומיקום מע' גז  ,מיקום
מע' סולריות במידה וקיימות.

.5

.6

תאום גודל ומיקום פירים אנכיים להעברת תשתיות תברואה  ,קולטני ביוב תכנית
ארונות מים ,גז ,מונים צנרת מי גשם וכל תשתית תברואתית אחרת.

.7

אומדן

.9

והתייעצויות ותאום

התכנון עם המזמין,

דו"ח

השתתפות בישיבות
הראשי ויתר היועצים.

.8

תיאור התוצר

דו"ח סיור בציון בעיות ייחודיות לאתר המתוכנן מבחינת תברואה.
תיק נתוני תכנון מוקדם ראשוני של התחנה כבסיס לתכנון
התברואה .
•

תכנית תברואה ראשונית ,על כל מרכיביה  ,על גבי התוכנית
האדריכלית .

•

תכנית קווי ביוב ,ואספקת מים ,כולל קווים בגרביטציה וקווי
סניקה ,מעבר לגבול המגרש )הקו הכחול( עד נק' החיבור
למערכת ארצית/אזורית/מקומית לפי העניין.

המתכנן סיכומי דיון

הכנת אומדנים ראשוניים למע' מים ,שופכין ,קולחין ,ביוב ,ניקוז מי גשם,
גז ,וצנרת מסוגים שונים.
תאום ואישור הדדי של תכניות עם היועצים האחרים

אישורים,
תכניות
מאושרות
השתתפות בהכנת מצגת לוועדת היגוי  2והשתתפות בדיוני הועדה .עדכון מצגת
תכניות התברואה לפי הנחיות הועדה

סימון פרטים על גבי תכנית אדריכלית .

אומדן עלות ראשוני לכל מרכיב במערכת.
•
•

אישור תכניות תברואה על ידי יועצים אחרים .
אישור תכניות ליועצים האחרים מן האספקט התברואתי.

הכנת חלק התברואה במצגת לוועדה

.12תברואה
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.10

הכנת תוכניות הגשה בתחומו לבקשת אישורים והיתרי
בנייה מכל הרשויות וגורמי הרישוי הנדרשים לפי כל דין
ו/או תקן ו/או נוהג והגשת כל הבקשות לאישורים
כאמור.

תכניות

תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט,
בפורמט ובקנ"מ לפי דרישת הגורם המאשר.

.11

טיפול בתהליך הרישוי  ,ביצוע שינויים והתאמות על פי
דרישת הגורמ/ים המאשרים עד לקבלת כל האישורים
וההיתרים הדרושים לביצוע הפרויקט.

תכניות
טפסים

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי בקשת הגורמים המאשרים.

מס'

.12
.13

המשימה

עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת
האישורים ,עם המזמין ,המתכנן הראשי ושאר היועצים.
עדכון האומדנים לכל המערכות לסוף תכנון מוקדם.

אומדן

אומדן מעודכן
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 .12.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
התוצר

תיאור התוצר

.1

איסוף נתונים ותכניות משלב תכנון מוקדם .
קבלת פרוגרמה ועקרונות לתכנון מפורט מהמזמין /מתכנן ראשי

תיק
תוכניות
פרוגרמה

תכניות רלוונטיות משלב תכנון מוקדם.

.2

סיור להכרת השטח עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

דו"ח סיור בציון בעיות ייחודיות לאתר המתוכנן מבחינת תברואה
ושינויים שחלו ממועד סיום תכנון מוקדם.

.3

הכנת תכניות עבודה הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לביצוע
העבודה לכל קומה ושטח בנוי.

תכניות

תשריט אופקי של כל קומה כולל בין היתר:

פרוט המשימה

•

את הכלים הסניטרים  ,צינורות אספקת מים קרים וחמים,
המובילים אליהם ויציאת צינורות דלוחים ושפכים מהם.

•

צינורות למערכות כיבוי וספרינקלרים ומיקום האביזרים
הקשורים אליהם )כולל סימון קוטר הצינורות ,האביזרים
והנספחים(.

•

חתך ביוב -מערכת הביוב של המבנים עם סימון תאי
הביקורת )כולל גודל עומק ושיפוע צינורות(
סידור מדי מים וסידורי אינסטלציה סניטרית למתקני האשפה

•
•

סכמת מים -מבט איזומטרי של סידור מדי המים ושל
אינסטלצית המים .

•

סכמת שופכין/דלוחים חתכים אופייניים לאורך מערכת איסוף
הדלוחין והשפכים.

•

תרשים של צינורות הגז תוך ציון קוטר וסידור מונים לגז.

•

סימון צינורות מי גשם ומפלסים.

•

תכניות מתקנים  -כל המתקנים הקשורים במערכת
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התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר
הספרינקלרים  ,הביוב ,מע' סולריות ,חמום מים ,
חדרי משאבות מכל הסוגים  ,מכלים מונים ,ברכות בורות
שאיבה וכד.

תוכניות

.4

הכנת תכניות עבודה הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לביצוע
העבודה במעברים ,ברציפים  ,בחניה ובשטחים פתוחים.

.5

השתתפות בהכנת מצגת לוועדת היגוי  3והשתתפות בדיוני הועדה .עדכון מצגת
תכניות התברואה לפי הנחיות הועדה

•

סימון חורים מעברים מגרעות וכ"ד באלמנטים
קונסטרוקטיביים ובאלמנטים טרומיים.

•

תכנית תאום מערכות תחת תקרות  ,מרתפים וקומות עמודים.

תכניות הכוללות :
•

תאור קווי ההולכה  ,מקום הידרנטים ,מיקום תאי ביקורת
ברכות והסתעפויות .

•

מיקום אביזרים )כולל קוטר צנרת האביזרים והנספחים.

•

חתכים לאורך קווי ההולכה והתאים ,סימון שיפועים ,מפלסים
ומרווחים לצנרת

•

נקודות תחתונות ועליונות לכל סוגי הצנרת.

•

תכניות השטחים הפתוחים כולל כל המערכות המתוכננות על
ידי המתכנן על גבי תכניות הפיתוח כולל התחברויות לכל
המערכות העירוניות )גז ,מים ,ביוב ניקוז מי גשמים ( מיקום
מיכלים  ,מונים ומתקנים.
ביתני אשפה ,הזנת מערכות השקיה

•

.6

הגשת תכניות מע' כיבוי אש במיים לאשור מכון התקנים הישראלי
תיקון התכניות לפי הוראות מת"י עד לקבלת אישור.

תכניות

תכנית תאום מערכות בשטחים הפתוחים של הפרוייקט.

הכנת חלק התברואה במצגת לוועדה
תכנית מע' כיבוי במים לפי דרישת מכון התקנים.
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התוצר

פרוט המשימה
.7

הנחיות למילוי הוראות לתכנון מתקני תברואה )הל"ת( כך שיופיעו על פי
הדרישות בתכניות אדריכלות ,קונסטרוקציה ויתר היועצים.
תאום כל התכניות לעיל עם המזמין  ,המתכנן הראשי ויתר היועצים .קבלת
אישור מיועץ הקונסטרוקציה לכל המעברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים
בדיקת מרווחים להעברת הצנרת בתכניות כל היועצים האחרים.
תאום עם יועץ החשמל והמזמין לגבי מערכות בקרה וסוגי ציוד בלוחות
החשמל.

הנחיות

אישור
תוכניות

.8

אומדן סופי

אומדן

.9

הכנת מפרט טכני ,מילולי ,תכניות ,שרטוטים וכתב כמויות
כנדרש לצרכי המכרז/ים לקבלנים.

תיאור התוצר
•

הל"ת

•

אישור תכניות התברואה על ידי המתכנן הראשי ויתר
היועצים.
חתימה ואישור על תכניות האדריכלות ויתר תכניות היועצים
.

•

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות לעיל.

מפרט
למכרז

•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום לפי הנחיות המזמין.

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

 .10השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

•

מכתב התייחסות לשאלות .

•

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .11בחינת הצעות הקבלנים ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

 .12שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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 .12.4שלב תכנון :פקוח עליון
התוצר

פרוט המשימה

תיאור התוצר

מס'
.1

ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים וציוד למערכות התברואה.

.2

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע למע' התברואה .סיכומי
דיון

סיכומי ההמלצות ההסברים וההנחיות

.3

ביקור
•
•
•
•
•
•

.4

אישור תכניות שינויים

אישור
תכניות

.5

קבלת המתקן .דיווח על ליקויים הדורשים תיקון
ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

.6

חתימה עלה טפסים הנדרשים וטיפול עד לקבלת כל
האישורים לאכלוס/הפעלה של המתקן הנוגעים
לתחום של המתכנן ו/או דורשים סיוע והשתתפות
ממנו בקבלתם.

טפסים
אישורים

הגשת טפסים לגורמי רישוי ואישור
קבלת כל האישורים

.7

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.
סיוע לקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה
ומפרטים טכניים בכל מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים
לעשות זאת ואישור למזמין על התאמת התוצר
לדרישות.
יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן.

.8

.9

באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין  .ובין היתר:
לסימון קווי הולכה וצנרת ומיקום מתקנים.
לפני ביצוע רצפות ותקרות
אחרי הנחת /הרכבת מתקנים ואביזרי צנרת ואינסטלציה
בגמר עבודות ריתוך צנרת
לפני כיסוי בטיח או תקרה אקוסטית של מתקנים וצנרת
לפני כיסוי חפירות של צנרת

מכתב

המלצות כתובות

דוחות

דוחות פיקוח עליון

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט
בתכניות ו/או במפרטים

מפרטים
ספר
אחזקה
חוו"ד
תצהיר

•
•

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.12תברואה

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 054-4775855פקס03-9621137 :

דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  77מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.13

תכנון תנועה
 .13.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה

.1

התוצר

תיק
איסוף נתונים ,לימוד וניתוח הנושא והפרוגרמה.
ריכוז נתונים ובין היתר  :מיפוי בסיס ,תכניות מתאר ,מפות טופוגרפיות ,נתונים
נתונים על שימושי הקרקע באזור ההשפעה ,חלופות תחבורתיות ,מיקום
והשתלבות במערכת התחבורה העירונית והארצית  ,בירור הפרוגרמה
לתחבורה ציבורית מול משרד התחבורה ועוד' .תאום וקבלת נתונים ממתכנן
המסילה  ,המתכנן הראשי והמזמין.
דו"ח

.2

סיור בשטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

.3

אנליזה תנועתית של נפחי התנועה בחינת התרחישים השונים לתחזיות ניתוח
תנועתי
הנוסעים.

.4

בירורים ברשויות המוסמכות ,בעלי תשתיות ומטרדים ו/או גורמים אחרים דו"ח
בדיקה
וחקירות מוקדמות
מוקדמת

תיאור התוצר
תיק נתוני ייסוד והנחיות לתכנון.

דו"ח סיור  .ציון הנקודות החשובות ונק' קושי לנושא תכנון תנועה.

דו"ח המסכם את העמדה של הרשויות ויתר הגופים הנמדדים ומציין
נקודות קושי צפויות.

דו"ח הכולל בחינה של חלופות תנועה ומיקום
ניתוח כל חלופה והמלצות .

.5

הכנת חלופות והשוואת חלופות תנועתיות ,חלופות מיקום ופתרונות
אלטרנטיביים לתכנון המוקדם של התחנה וקישורה למערכות תחבורה
ותשתית קיימות.

דו"ח
השוואת
חלופות,

•
•

.6

הכנת מצגת לועדת היגוי  1השתתפות בדיוני הועדה

מצגת

מצגת ממוחשבת של דו"ח השוואת חלופות .

.7

שינוי/עדכון תכניות לפי הנחיות הועדה .

תכניות

תכניות מעודכנות .

.8

בחירת חלופה מועדפת יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

סיכום
דיון

סיכום דיון  +אישור המזמין לחלופה תנועתית נבחרת.
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 .13.2שלב תכנון :מוקדם סופי
שם
התוצר

המשימה

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין המתכנן הראשי
ומתכנן המסילה .

פרוגרמה
תיק תכנון

•

פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון והחלטות
משלב תכנון מוקדם ראשוני.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח

•

דו"ח סיור תוך ציון מגבלות  ,שינויים ועדכונים לנתוני תכנון
מוקדם ראשוני.

.3

פיתוח פרוגרמה תחבורתית מועדפת לתחנת הרכבת.
וידוא עדכניות הפרוגרמה והתאומים מול כל הרשויות והגורמים שנבדקו
בתכנון מוקדם ראשוני ואחרים.

פיתוח
פרוגרמה
תחבורתית

פרוגרמה תחבורתית הכוללת  .ניתוח כמותי של הצרכים התחבורתיים
)מספר חניות ,עמדות אוטובוס ,עמדות הבא וסע  ,חניית רכב דו גלגלי
 ,מוניות וכו'(.
פתרונות לרכב תפעולי ,הגעה ,פריקה וטעינה  ,חניה ,כבישי גישה ,
התחברות למערכות חיצוניות )עירוניות ובין עירוניות(

.4

תכנית שלבי ביצוע לתכנון התחבורתי.

תכנית

תכנית שלבי ביצוע מוצעת לתקופת העבודה הן עבור הרכבת והן
למערכות תחבורה מתחברות/משיקות.

.5

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 2

מצגת
תיק תכנון

תיק תכניות כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון
,רשויות והנחיות המזמין

.6

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק
תכנון

תיק הכולל את הנתונים ,הפרוגרמה התחבורתית הכוללת ותכנית
שלבי הביצוע לאחר שינויים והתאמות על פי דרישות הועדה.
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 .13.3שלב תכנון :תכנון מפורט
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין איסוף חומר משלבי תכנון
קודמים .בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים וגורמי תשתיות
ומטרדים.

תיק
נתונים

•

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין .

דו"ח

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

.3

תכנון תנועה בתאום עם המזמין  ,המתכנן הראשי ומתכנן המסילה.

תכנית
תנועה

תכנית
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.4

תכנון מפורט של כל אחד ממרכיבי הסעיף הקודם

תכניות

תכניות מפורטות לביצוע של כל אחד מהמרכיבים בסעיף הקודם.

.5

עדכון תכנית שלבי ביצוע לתכנון התחבורתי.

תכנית

.6

הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי 3

מצגת

תכנית שלבי ביצוע מעודכנת ומתואמת הן עבור הרכבת והן למערכות
תחבורה מתחברות/משיקות.
• הכנת מצגת ממוחשבת כוללת ניתוח תנועתי ,מפות ,תכניות
תנועה.

המראה את הסדרי התנועה השונים:
צמתים ,ככרות ודרכי גישה.
רמזורים
תנוחה גיאומטרית
אוטובוסים
מוניות
פרטי  -הבא וסע
פרטי  -חנה וסע
תנועת הולכי רגל
חניית נכים
חנית רכב דו-גלגלי
צמתי גישה ודרכי גישה
חיבור לרכבת קלה )כשיש(
תמרור וסימון דרכי גישה וחניה
שילוט חוץ )מחוץ למבנה התחנה(
ציוד ואביזרים תחבורתיים
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פרוט המשימה

התוצר

.7

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

תכנית
תנועה

.8

תאום ואישור התכנית.
תאום לאישור עם משרד התחבורה ,הן עם אגף תח"צ והן עם אגף המפקח
על התעבורה .תאום לאישור עם הרשות המקומית.

תכנית
מאושרת

תיאור התוצר
תכנית תנועה מעודכנת לפי הנחיות הועדה.

קבלת כל האישורים הדרושים מכל הגופים המאשרים.

במידה ומע"צ מעורבת – תאום לאישור עם מע"צ
.9

תכנון סופי למכרז :הכנת מפרט טכני ,מילולי ,תכניות,
שרטוטים וכתב כמויות כנדרש לצרכי המכרז/ים
לקבלנים.

מפרט
למכרז

•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות
הדרוש להכנת פרק התנועה ,חניה ודרכי גישה במכרז. .

אישור

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי
היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

 .10השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו .

מכתב

 .11שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

מכתב התייחסות לשאלות .

•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.

•

התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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 .13.4שלב תכנון  -פקוח עליון
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון .

.2

ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין .

סכום
דיון
דו"ח

דו"ח פיקוח עליון

.3

אישור תכניות שינויים.

אישור
תכניות

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.

.4

קבלת התחנה  .דיווח על ליקויים הדורשים תיקון ובדיקת קבלה חוזרת
במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות התחנה להפעלה מבחינה תנועתית .
דו"ח ליקויים

.5

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת כל
האישורים לאכלוס/הפעלה של המבנה/מתקן
הנוגעים לתחום של המתכנן ו/או דורשים סיוע
והשתתפות מהמתכנן בקבלתם.

טפסים
תכניות
אישור

חתימה על טפסים
הכנה ו/או חתימה על תכניות

.6

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן.

.7

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

סכום דיון בציון ההסברים וההנחיות שניתנו.

קבלת כל האישורים
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.14

חניה ודרכי גישה.
הערה  :העבודה כוללת את התכנון הגיאומטרי ואת תכן המבנה למגרשי החניה ודרכי הגישה עד  1,000מ' אורך.
)כבישי גישה מעבר ל 1,000 -מ' יתוכננו לפי תעריף תכנון כבישים של מע"צ(.

 .14.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני

.1

פרוט המשימה

התוצר

איסוף נתונים ,לימוד וניתוח הנושא .קבלת פרוגרמה תשריט והנחיות המזמין
והמתכנן הראשי .

תיק
נתוני
בסיס

תיאור התוצר

ריכוז נתונים כולל מיפוי בסיס ,תכניות מתאר ,מפות טופוגרפיות ,נתונים על
שימושי הקרקע באזור ההשפעה ,חלופות תכנוניות ,חלופות מיקום

.2

סיור להכרת השטח עם נציג המזמין

.3

בירורים ברשויות המוסמכות וגורמים מאשרים אחרים.
וחקירות מוקדמות

.4

הצגה ראשונית של חלופות )סט תוכניות לכל חלופה (
תאום גבהים ותנוחות עם המזמין ,המתכנן הראשי ומתכנן הנוף.
תחשיב עבודות עפר.

תכניות
תחשיב

.5

אומדנים

אומדן

אומדן ראשוני לכל חלופה.

.6

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכניות מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 1

מצגת
תיק תכנון

מצגת בתחום התכנון או חלק ממצגת כללית של המתכנן הראשי.
תיק תכניות כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון
רשויות והנחיות המזמין .

.7

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק תכנון

תיק מעודכן על פי הנחיות הועדה.

ביקורים באתר

דו"ח

דו"ח סיור – נתוני השטח  ,קשיים ומגבלות.

דו"ח

דו"ח תוצאות הבירורים והחקירות.

•

•
•

תנוחה על רקע מצב קיים כולל :
סימון מגרש החניה  /ציר הכביש ,הגדרת חתכים
גובה מתוכנן בחתך,
חתכים לאורך :
חתכי אורך אופינייים לכבישים ומגרשים כולל גבהים.
תחשיב עבודות עפר.
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 .14.2שלב תכנון :מוקדם סופי
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה לחלופה נבחרת ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין
המתכנן הראשי ומתכנן המסילה .

פרוגרמה
תיק תכנון

•

פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון והחלטות
משלב תכנון מוקדם ראשוני.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח

•

.3

תכנון החניה וכביש הגישה על גבי תכנית אדריכלית ולפי הפרוגרמה שהכינו תכנית
המזמין והמתכנן הראשי ,דרישות כל הרשויות וגורמים רלוונטיים אחרים
ותאום עם המתכנן הראשי  ,מתכנן הנוף מתכנן הניקוז  ,מתכנן התנועה ,יועץ
הקרקע ויתר המתכננים .

דו"ח סיור תוך ציון מגבלות  ,שינויים ועדכונים לנתוני תכנון
מוקדם ראשוני.
תנוחה על רקע מצב קיים כולל:
צירי כבישים  ,חתכים  ,גבהים מתוכננים ,רצועות.
סכימת ניקוז )ממתכנן הניקוז(
מיקום קירות תומכים .
חתכי אורך .
תכנון עבודות עפר כולל תחשיב .
חתך טיפוסי למבנה מגרש החניה וכביש הגישה
סימון שצפ"ים לניקוז בתאום עם מתכנן הניקוז.
חתכים טיפוסיים לתאום מערכות
פרשה טכנית

.4

השתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן הראשי סכומי
דיון
ויתר היועצים.

.5

הכנת אומדן.

אומדן

.6

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 2

מצגת
תיק תכנון

תיק תכניות תכנון מוקדם כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות
מוסדות תכנון ,רשויות והנחיות המזמין .

.7

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק
תכנון
מוקדם

תיק הכולל את הנתונים ,סט התכניות לאחר שינויים והתאמות על פי
דרישות הועדה ,תשריט ותקנון .

.8

הכנת תכניות הגשה בתחומו לבקשת אישורים והיתרי בניה מכל הרשויות ,תכניות
גורמי רישוי ובעלי תשתיות אחרות והגשת כל הבקשות לאישורים כאמור.

תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט בקנ"מ
ובפורמט לפי דרישת כל גורם מאשר.

.9

תכניות
טפסים

•

•
•
•
•
•
•

טיפול בתהליכי הרישוי  ,ביצוע שינויים והתאמות על פי דרישת כל
הגורמ/ים המאשרים עד לקבלת כל האישורים וההיתרים

אומדן עלות לביצוע.

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת הגורמים המאשרים.
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פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

הדרושים לביצוע הפרויקט.
 .10עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת האישורים ,עם
המזמין ,המתכנן הראשי ושאר היועצים.
 .11עדכון האומדנים לכל המערכות לסוף תכנון מוקדם.

תכניות
אומדן

תכניות מעודכנות .
אומדן מעודכן
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 .14.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין איסוף חומר משלבי תכנון
קודמים .בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים וגורמי תשתיות
ומטרדים.

תיק
נתונים

•

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין .

דו"ח

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

.3

הכנת תכניות עבודה על בסיס התכנון המוקדם הכוללות פרטים וחתכים
הכרחיים לבצוע העבודה על כל מרכיביה .בתאום עם המתכנן הראשי וכל
יתר היועצים.

•
•
•

תשריט ותקנון )מהאדריכל(
חתכי אורך )כבישים ומגרשים( כולל מפלסים וגבהים
תנוחה על רקע מצב קיים כולל התוויית צירים ורצועות
הכבישים  ,חתכים וגבהים מתוכננים ,התווייית המגרשים
ומספורם .
חתכים לאורך.
תנוחה בקנ"מ  1:250-1:500כולל תכנון מפורט של הכבישים
והמגרשים ,סימון קירות תמך ומסלעות ודיקורים היקפיים .
חתכים לרוחב בכבישי הגישה.
תכנית ע.עפר כולל הגדרות שטחי מילוי/חפירה דיקורי
מדרונות ,גובה עבודות עפר בכל חתך ובכל נקודת פרצלציה .
תחשיב עבודות עפר.
חתכים אופייניים לכבישים ומערכות.
חתך מבנה טיפוסי .
פרטים )מעגלי תנועה ,אבני שפה ,גדרות וכד' (
תכנית תאום מערכות

.4

אומדן סופי

אומדן

.5

הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי 3

מצגת

.6

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

תכניות

•
•
•
•
•
•
•
•
•

תיק תכנון

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות של התכניות
למכרז.
•

הכנת מצגת ממוחשבת לתחום התכנון .

תיק תכנון מעודכן .
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
פרוט המשימה

התוצר

.7

תכנון סופי לביצוע :הכנת מפרט טכני ,מילולי ,תכניות ,שרטוטים
וכתב כמויות כנדרש לצרכי המכרז/ים לקבלנים.

מפרט
למכרז
אישור

.8

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה לשאלות שיעלו במהלך
המכרז.

מכתב

.9

בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה המועדפת.

 .10שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

תיאור התוצר
•

מפרטים ,שרטוטים ,תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות וכל
הדרוש להכנת המכרז בתחום.

•

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על
ידי היועץ  ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

מכתב התייחסות לשאלות .

מפרט
למכרז

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

אישורים ,
תוכניות

•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.

•

התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.14חניה ודרכי גישה
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .14.4שלב תכנון :פקוח עליון
פרוט המשימה
.1

ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים וציוד

.2

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון .

שם
התוצר
סיכומי דיון

תיאור התוצר
סיכום הנחיות והמלצות.

ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין .

דו"ח פיקוח
עליון

.3

אישור תכניות שינויים

אישור
תכניות

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.

.4

קבלת החניה/כביש הגישה  .דיווח על ליקויים הדורשים
תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.5

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת כל
האישורים ל הפעלה של החניה /הכביש
הנוגעים לתחום של המתכנן ו/או דורשים סיוע
והשתתפות מהמתכנן בקבלתם.

טפסים
תכניות
אישור

חתימה על טפסים הכנה ו/או חתימה על תכניות
קבלת כל האישורים

.6

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן.

.7

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.14חניה ודרכי גישה
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
.15

בטיחות

 .15.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

איסוף נתונים ,לימוד וניתוח הנושא.
ריכוז נתונים מיועצים שונים )מתכנן ראשי  ,מתכנן המסילה  ,יועץ תנועה
ואחרים ( לימוד סביבת התחנה והסיכונים הכלולים בה  ,סקירת תקנים
רלוונטיים לנושא הבטיחות בתחנה )לרבות ת.י. (5435 .

תיק
נתונים

תיק נתוני בסיס לתכנון

.2

סיור באתר עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

דו"ח לתיאור נתוני השטח בציון קשיים וגורמים משפיעים מההיבט
הבטיחותי.

.4

בירורים במכבי אש ,אצל המזמין וברשויות מוסמכות או גורמים מאשרים
אחרים והבנת עמדתם בנושא הבטיחות .

דו"ח

דו"ח בדיקה מוקדמת על עמדת רשויות וגופים מאשרים.

.3

דו"ח ראשוני.

דו"ח
בטיחות
ראשוני

.5

דיונים עם היועצים השונים והמתכנן הראשי לבחינת החלופות השונות .
בדיקה עם המזמין ויועץ חשמל לגבי דרישות בטיחות מיוחדות ומגבלות
קיימות בחדרים טכניים ו/או עתירי מערכות .

דו"ח

.6

הכנת חומר למצגת בועדת היגוי  , 1בתיאום עם המתכנן הראשי

.7

עדכון דו"ח הבטיחות לפי הסיכומים והנחיות ועדת ההיגוי.

מצגת
דו"ח
בטיחות

•
•

דרישות פונקציונליות כלליות לבטיחות.
הנחיות תכנון ראשוניות לבטיחות ובכלל זה עמדת ראשויות
וגופים מאשרים.

דו"ח השוואתי  -התייחסות לחלופות השונות מההיבט הבטיחותי

מצגת ממוחשבת לועדת היגוי  1בנושא תכנון בטיחות התחנה.
דו"ח מעודכן

.15בטיחות

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .15.2שלב תכנון :מוקדם סופי
המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין והמתכנן הראשי ,
איסוף ולימוד חומר משלבי תכנון קודמים .בדיקת תקפות ושינויים בעמדת
גורמים מאשרים .

תיק
נתונים

•

.2

סיור להכרת השטח עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

דו"ח סיור בציון בעיות מיוחדות ושינויים שחלו ממועד תכנון מוקדם
ראשוני .

.3

תכנון תכנית בטיחות מתווה ליועצים מכל התחומים למבנה על גבי תכנית תכנית
אדריכלית ולפי הפרוגרמה שהכינו המזמין והמתכנן הראשי ,דרישות מכבי בטיחות
אש ,ותקנים רלונטיים.

.4

ביצוע חישובי מילוט לפי תקן ישראלי  , 5435תקנות התכנון והבנייה
ו/או כל תקן/הוראה שיחליפו אותם.

טבלאות

.5

השתתפות בישיבות והתייעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן
הראשי ויתר היועצים.

סיכומי
דיון

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תיק נתוני יסוד לתכנון מוקדם סופי .

ספרינקלרים
גלאים
הידרנטים
עמדות כיבוי
גנרטור
לחצני חירום
פתחים ויציאות )גודל,כמות  ,מפרטים(.
דרכי ונהלי מילוט
רכזת מע' בטיחות ,מיקומה ,מה מתחבר אליה.
תאורה מינימלית דרושה בכל שטח
דרישות שילוט
דרישות כריזה
דרישות פיתוח ) מדרגות ,מעקות ,שיפועים ,רמפות(
פרטים ) הידרנט ,עמדה ,פתרון לשחרור עשן ,דלת  ,וכד' (

טבלאות חישוב זמני מילוט לתחנה .

.15בטיחות
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
התוצר

המשימה
.6

הכנת תכניות הגשה
לבקשת אישורים והיתרי בניה ממכבי אש ומכל תכניות
הרשויות ,גורמי רישוי ובעלי תשתיות אחרות ,הדורשים את אישורו ,והגשת
כל הבקשות לאישורים כאמור.

תיאור התוצר
תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט בקנ"מ
ובפורמט לפי דרישת כל גורם מאשר.

.7

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בדיוני ועדת היגוי . 2

מצגת

מצגת ממוחשבת להצגת ההיבט הבטיחותי בתכנון התחנה.

.8

עדכון התכניות ההמלצות וההנחיות ליועצים השונים לפי הנחיות והחלטות
ועדת ההיגוי.

סיכומי דיון

סיכומי דיון והנחיות כתובות לעדכון.

.9

טיפול בכל תהליכי הרישוי מול מכבי אש  ,ביצוע שינויים והתאמות על
פי דרישת כל הגורמ/ים המאשרים עד לקבלת כל האישורים וההיתרים,
בתחום הבטיחות  ,הדרושים לביצוע הפרויקט.

תכניות
טפסים

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת הגורמים המאשרים.

 .10עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת האישורים ,עם
המזמין ,המתכנן הראשי ושאר היועצים.

סיכומי דיון

.15בטיחות
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .15.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
פרוט המשימה
.1

•
•
•

התוצר

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין והמתכנן הראשי
איסוף חומר משלבי תכנון קודמים.
בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים .

.2

התאמת התכנון המוקדם בנושא הבטיחות לתכנון המפורט של כל יתר
היועצים

.3

הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי 3

.4

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

.5

בדיקת תכניות למכרז של כל היועצים האחרים ואישורן.

תיק
נתונים

תכניות

תיאור התוצר
•

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

•

עדכון כל תכניות התכנון המוקדם בתחומו לאחר הטמעת
התכנון המפורט של כל יתר היועצים.
עדכון חישובי מילוט.

•
מצגת

הכנת מצגת ממוחשבת בכל הנוגע לתיכון הבטיחות .

תיק תכנון תכנון בטיחות שלם ומעודכן לפי הנחיות הועדה כולל הנחיה
והטמעת החלטות הועדה בתכנונים של יועצי המשנה .
תכניות

חתימה  ,לאשור ,על תכניות היועצים האחרים.

אישור

מכתבי אישור תכנון ליועצים האחרים.

.6

השתתפות בסיור קבלנים

מכתב

תשובות בכתב לשאלות שעלו בסיור.

.7

בחינת הצעות קבלנים

דו"ח

דו"ח משווה של הצעות הקבלנים מההיבט הבטיחותי.

.8

שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע .בדיקת התכניות לביצוע של כל המתכננים והיועצים האחרים
הרלונטיים לתחום התכנון.

אישורים ,
תוכניות

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.15בטיחות

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:

 054-4775855פקס 03-9621137 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  92מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .15.4שלב תכנון - :פקוח עליון
פרוט המשימה

התוצר

.1

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתכנון הבטיחות סיכום
דיון
.

.2

ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין  .ובעיקר :גמר שלד דו"ח
ופתחים ,גמרים והתקנת מערכות הבטיחות השונות.

.3

אישור תכניות שינויים

.4

ביצוע בדיקות תקינות למערכות גילוי ,ספרינקלרים וכיבוי אש על ידי מכון אישור
התקנים הישראלי.

.5

.6

.7

•
•
•
•

אישור
תכניות

קבלת המבנה/מתקן.
דיווח על ליקויים הדורשים תיקון
בדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .
נוכחות בבדיקת אינטגרציה

תיאור התוצר
סיכום בכתב של ההסברים וההנחיות שניתנו.

דו"ח פיקוח עליון

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.
אישור מכון התקנים למערכות.

אישור
דו"ח

•
•

אישור על מוכנות המתקן להפעלה מבחינה בטיחותית. .
דו"ח ליקויים

טפסים
תכניות

•
•

חתימה על טפסים
הכנה ו/או חתימה על תכניות והגשתן.

חתימה על טפסים ,בקשות ותוכניות הדרושים לקבלת כל
האישורים לאכלוס/הפעלה של המבנה/מתקן מההיבט
הבטיחותי  ,הגשתם למכבי אש ויתר הרשויות הרלוונטיות
וטיפול עד לקבלת טופס  4בהיבט של כיבוי אש.

אישור

טופס 4

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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.16

נגישות

16.1

שלב תכנון :מוקדם ראשוני

פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף
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 .16.2שלב תכנון :מוקדם סופי
המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין המתכנן הראשי
ומתכנן המסילה  .לימוד תוכניות אדריכליות  ,לימוד תכנון הגישה ,החניה ,
הסביבה ,והתחברות לתחנה ,חדרי שירותים מספרם שטחם ומיקומם ,
מעברים ומפלסים  .בדיקת המצב הסטטוטורי בתחומו.

תיק נתונים

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח

.3

תכנון פתרון עקרוני לנושאי הנגישות על גבי תכנית אדריכלית ולפי תכנית
הפרוגרמה שהכינו המזמין והמתכנן הראשי ודרישות כל הרשויות וגורמים
רלוונטיים אחרים .

תכנית עקרונית לפתרון בעיות נגישות
לרבות בתחום נגישות השירות.
• מס חניות נכים ומיקומם
• מעברי מפלסים ושיפועים
• אביזרי בטיחות ומעקות לתנועת כיסאות גלגלים
• חדרי שירותים לנכים מספרם ,מיקומם ודרכי הגעה אליהם.
• שילוב במערכי הבטיחות
• מילוט נכים מהמבנה
• הגעה למרחבים בטוחים

.4

בדיקת התאמה לחוקים ותקנות רלוונטיים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשרותי
תחבורה ציבורית( התשס"ג 2003-ותיקון מס'  2התשס"א  2005לחוק.
וכן כל חוק או תקן אחר קיים.

.5

השתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן הראשי סיכומי דיון סיכומים להטמעת דרישות הנגישות בתכניות האדריכליות ותכניות
המתכננים והיועצים האחרים.
ויתר היועצים.

.6

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 2

מצגת

.7

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק
תכנון

•

דו"ח סיור תוך ציון מגבלות וקשיים בנושאי נגישות.
לסוגי המוגבלויות השונים

מצגת של הסדרי הנגישות והנחיות הנגישות בתחנה.

תיק הכולל את תכנון הנגישות לאחר שינויים והתאמות על פי דרישות
הועדה.
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התוצר

המשימה
.8

.9

הכנת תכניות הגשה בתחום הנגישות  ,לבקשת אישורים והיתרי בניה תכניות
והגשתם לאישור יועץ הנגישות ברשות המקומית .בדיקה ואישור של תכניות
יועצים אחרים לנושא הנגישות
.
תכניות
טיפול בתהליכי הרישוי  ,ביצוע שינויים והתאמות על פי דרישת
טפסים
הגורמ/ים המאשרים ,המתכנן הראשי והמזמין עד לקבלת כל האישורים
וההיתרים הדרושים .

תיאור התוצר
תכניות הגשה לכל הגורמים מהם נדרשים אישורים לפרויקט בקנ"מ
ובפורמט לפי דרישת כל גורם מאשר.

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת הגורמים המאשרים.

 .10עדכון ותאום כל השינויים ,הנובעים מהליך קבלת האישורים ,עם
המזמין ,המתכנן הראשי ושאר היועצים.
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 .16.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין איסוף חומר משלבי תכנון
קודמים .בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים ומצב סטטוטורי.

תיק
נתונים

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

.2

סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין .

דו"ח

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

.3

הכנת תכניות עבודה הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לבצוע העבודה על
כל מרכיביה.

.4

הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי 3

מצגת

.5

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

.6

בדיקת תכניות עבודה ומפרטים של היועצים השונים מבחינת
הנגישות ואישורן

תכנית
תנועה
תכניות
מכתבים

.7

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

.8

שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע .בדיקת התכניות לביצוע של כל המתכננים והיועצים האחרים
הרלונטיים לתחום התכנון.

אישורים ,
תוכניות

תכניות

תכניות עבודה ב  1:50הכוללות את כל דרישות הנגישות.

הכנת מצגת ממוחשבת כוללת ניתוח דרישות הנגישות וציון
הפתרונות המוצעים.
תכנית תנועה מעודכנת לפי הנחיות הועדה.
חתימה על תכניות ו/או אישורים בכתב לנושא הנגישות בתכניות.

מכתב התייחסות לשאלות .
תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.

•

התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.16נגישות

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל 054-4775855 :פקס 03-9621137 :.דוא"ל Email: office@omnida.co.il

עמוד  97מתוך 120

מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .16.4שלב תכנון :פקוח עליון
מס'

פרוט המשימה

התוצר תיאור התוצר

.1

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל סיכומי
דיון
הנוגע לתחום הנגישות .

.2

ביקור באתר לפי התקדמות הבנייה ולפי דרישת המזמין  .דו"ח
ובעיקר:
אישור
תכניות
אישור
דו"ח

סיכומי דיון עם ציון הנושאים שהוסברו והנחיות שניתנו.

דו"ח פיקוח עליון המתייחס למימוש תכנית הנגישות.

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות ו/או במפרטים.

.3

אישור תכניות שינויים

.4

קבלת המבנה/מתקן .דיווח על ליקויים הדורשים
תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

.5

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת כל
האישורים לאכלוס/הפעלה של המבנה/מתקן
הנוגעים לתחום של הנגישות ו/או דורשים סיוע
והשתתפות מהמתכנן בקבלתם.

טפסים
תכניות
אישור

.6

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום התכנון על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן לנושאי נגישות.

.7

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים
חתימה על טפסים
הכנה ו/או חתימה על תכניות
קבלת כל האישורים
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.17

אקוסטיקה
 .17.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני

מס' פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

ברור תכניות הפרויקט עם המזמין והמתכנן  ,בדיקות מוקדמות ,התייעצות
ותאום עם המתכנן .השתתפות בישיבות היועצים בקשר לתכניות הפרויקט

תיק
נתונים

תיק נתוני ייסוד של הפרויקט.

.2

סיור באתר עם המזמין/מתכנן ראשי

דו"ח

.3

ברורים ברשויות ואצל גורמים אחרים בקשר לדרישות בנושאי אקוסטיקה,
מוקדי רעש סביבתיים  ,מקורות רעש מגורמי פנים וכו'

דו"ח לתיאור נתוני השטח בציון קשיים וגורמים משפיעים מההבט
האקוסטי.
דו"ח ראשוני על תוצאות הבירורים.

.4

הכנת אומדנים תקציביים לעבודות בידוד אקוסטי בהתאם לדרישת המזמין .

מפרט
אמדן

.5

חוות דעת אקוסטית ראשונית.

חוו"ד

חוות דעת מוקדמת  ,דו"ח מצב והערכה של עמדת רשויות ,גורמי
סביבה ,וכל בעל עניין אחר לגבי הפרויקט .התייחסות למכשולים
צפויים .פתרונות רלוונטיים ,המלצה לגבי סקרים ובדיקות הכרחיים
)כולל אומדן כספי(  ,גיבוש קונספציה בנושא אקוסטיקה.

.6

פרוגרמה לכל חלופה וחוו"ד על החלופות השונות.

חוו"ד

תאור השיטות  ,עלויות ההקמה  ,עלויות תפעול ועלויות
תחזוקה של כל חלופה .
המלצה מנומקת על החלופה המועדפת מסיבות אקוסטיות.

.7

השתתפות בדיוני צוות התכנון וצוותי המזמין לדיון בחלופות

סיכומי
דיון

דו"ח

דו"ח על רעשי סביבה וצרכים לבידוד התחנה מרעשי סביבה.
•
•

•
•

מפרט ראשוני של תכניות בידוד
אומדן תקציבי של עבודות בידוד אקוסטי.
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התוצר

תיאור התוצר

מס' פרוט המשימה
.8

הכנת מצגת  ,והשתתפות בועדת היגוי . 1

מצגת

מצגת ממוחשבת על ההיבטים האקוסטיים לצורך דיוני הועדה.

.9

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

חוו"ד
מפרט
אמדן

חוו"ד מפרט ואמדן לאחר הטמעת החלטות ודרישות ועדת ההיגוי.
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 .17.2שלב תכנון :מוקדם סופי
שם
התוצר

המשימה
.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין והמתכנן הראשי  ,איסוף חומר תיק
נתונים
משלבי תכנון קודמים .בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים .
דו"ח

.2

סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין .

.3

תכנון מוקדם סופי של החלופה המועדפת.

.4

עריכת סקרים ובדיקות ו/או שימוש בסקרים ובדיקות של גורמים אחרים

.5

הערכת התכונות האקוסטיות של המבנה ו/או חלקים ממנו ו/או הסביבה חישובים
והכנת חישובים מפורטים בהתאם.

תיאור התוצר
•

תיק נתוני יסוד לתכנון מוקדם סופי .

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

חוות דעת  ,דו"ח מצב וסיכום של עמדת רשויות ,גורמי סביבה ,וכל
בעל עניין אחר לגבי הפרויקט .התייחסות למכשולים צפויים .פתרונות
רלוונטיים ,המלצה לגבי סקרים ובדיקות הכרחיים )כולל אומדן
כספי(  ,הצגת קונספציה בנושא אקוסטיקה.
תאור השיטות  ,עלויות ההקמה  ,עלויות תפעול ועלויות תחזוקה של
אלמנטים אקוסטיים
סקרים
בדיקות

עריכת סקרים ובדיקות ניתוח הממצאים ואישורם.

דפי חישוב והצגת נתונים של התכונות האקוסטיות.

בחינה וניתוח השוואתי של האפשרויות השונות לתכנון המבנה ו/או
חלקים ממנו ו/או הסביבה מבחינה אקוסטית בתאום עם המתכנן
הראשי ויתר היועצים.

.6

סקירת חלופות אקוסטיות

דו"ח

.7

מתן המלצות בדוחות ובתחשיבים ליועצים ולמזמין לשם קביעה סופית של
המערכת האקוסטית והאלמנטים המרכיבים אותה .

דו"ח
חוו"ד
תסקיר

.8

בדיקת התאמת תכניות המוגשות על ידי המתכנן הראשי והיועצים
לרשויות ולגורמים אחרים  ,להמלצות כאמור .השתתפות בישיבות
תאום עם המזמין ,המתכנן הראשי ויתר היועצים.

מכתבי
אישור.
חתימת
תכניות

מכתבי אישור על התאמה אקוסטית ו/או חתימה על תכניות המתכנן
הראשי ו/או היועצים האחרים להתאמה כאמור.

.9

הכנת מצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי . 2

מצגת
תיק תכנון

תיק תכניות כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון
,רשויות והנחיות המזמין

•
•
•

דו"ח  -למתכנן הראשי ולמזמין
חוו"ד  -לרשויות עירוניות
תסקיר -למשרדי ממשלה רלונטיים
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שם
התוצר

תיאור התוצר

 .10ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי .בתאום עם המתכנן הראשי
ושאר היועצים.

תיק
תכנון

תיק הכולל את הנתונים ,הפרוגרמה  ,התחשיבים ,הדוח"ות ,הסקרים
והבדיקות לאחר שינויים והתאמות על פי דרישות הועדה.

 .11טיפול עם הרשויות המוסמכות בכל הנוגע להתאמה אקוסטית  ,בתאום
עם שאר היועצים ,עד לבקשת כל האישורים הנדרשים לביצוע
הפרויקט.

סכומי
דיון
מכתבים

סיכומי דיון עם נציגי רשויות וגורמים רלוונטיים אחרים
מכתבים אל ומאת הרשויות והגורמים הנ"ל.

 .12חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות כמתכנן האקוסטיקה

חתימה על
מסמכי
תכנון

אישור בחתימה על מסמכים ותכניות של המתכנן הראשי ויתר
היועצים.

 .13הכנסת שינויים ותיקונים בתכניות  ,בחישובים וביתר המסמכים האמורים
לפי דרישת הרשויות המוסמכות והגשה חוזרת של כל המסמכים עד
לקבלת כל האישורים לבניית התחנה והפעלתה.

תכניות ,
חישובים
ודוחות
אישור

המשימה

•

סט תוכניות ומסמכים מושלם להגשה חוזרת בכל הנוגע
לתחום.

•

אישור בכל הנוגע לאקוסטיקה ובהעדר אישור ספציפי  ,היתר
בנייה
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 .17.3שלב תכנון :תכנון מפורט
התוצר

פרוט המשימה

תיק
נתונים

•

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

.1

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין/המתכנן הראשי

דו"ח

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

.3

בדיקת התאמה של תכניות הפרויקט ,המוגשות לרשויות לצורך אישור סופי,
לאישורים ולהבנות שנתקבלו עד כה.

דו"ח
התאמה

•
•
•

חישובי רמות רעש
זמני הדהוד
תכנון אמצעי השתקה למע' המכניות השונות )יח' קירור מים,
מזגנים ,מפוחים ,גנרטורים  ,שנאים(
התייחסות לתנועה.

.4

תכנון סופי מלא כולל תאום והעברה של נתונים והנחיות עם היועצים
האחרים .

.5

עריכת החישובים הנדרשים לצורך התכנון המפורט.

חישובים

.6

הכנת תכנון מפורט מלא לקבלת הצעות מקבלני ביצוע בתחום האקוסטי.

הנחיות
מפרטים
תכניות

.7

תכנון אלמנטים אקוסטיים

שרטוטים
מפרטים

הכנת שרטוטים ופרטי ביצוע של אלמנטים שונים
במערכת האקוסטית בתאום עם המזמין והמתכנן
הראשי.

.8

הנחיות מפורטות ליועצים בנושאי אקוסטיקה.

מכתב

הכנת נתונים והמלצות בכתב ליועצים להכנת מפרטים וכתבי
כמויות ולאומדן תקציבי מפורט בנושאי אקוסטיקה.

•
•
•

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין והמתכנן הראשי .
איסוף חומר משלבי תכנון קודמים.
בדיקת תקפות ושינויים בעמדת גורמים מאשרים .

תיאור התוצר

•

•
•
•
•
•
•

סוגי תקרות
סוגי מחיצות
פרטי דלתות
פרטי חלונות
פרטי משתיקי קול
פרטים ומפרטים של הצבת
מכונות וציוד למניעת רעידות.
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פרוט המשימה
.9

אישור תכניות אדריכליות ושאר היועצים לביצוע,
מההיבט האקוסטי.

 .10הכנת מצגת והשתתפות בדיוני ועדת היגוי 3
 .11בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

התוצר

תיאור התוצר

אישור
תכניות

המתכנן בכל תחום מחזיר סט תוכניות בהם שולבו האמצעים
האקוסטיים  .היועץ חותם על התכניות  +מכתב אישור תכניות לביצוע.

מצגת

הכנת מצגת ממוחשבת בכל הנוגע לתיכון האקוסטי.

תיק תכנון

תכנון אקוסטי שלם ומעודכן לפי הנחיות הועדה.

 .12מתן חוות דעת בכל הקשור להכנת המכרז לביצוע.

חוו"ד

חוו"ד  ,חישובים ,הסברים וסיוע למתכנן הראשי וליתר היועצים
להכנת מפרטי המכרז בכל הקשור בהיבטים אקוסטיים .

 .13השתתפות בסיור קבלנים

מכתב

תשובות בכתב לשאלות שעלו בסיור.

 .14בחינת הצעות קבלנים

דו"ח

דו"ח משווה של הצעות הקבלנים מההיבט האקוסטי.

 .15שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.

•

התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.
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 .17.4שלב תכנון  -פקוח עליון
התוצר

תיאור התוצר

מס' פרוט המשימה
.1

פקוח עליון על הביצוע .בדיקות בתאום עם היועצים של ממצאים
הקשורים לנושאי אקוסטיקה ,והשוואתם לאלו שנלקחו בחשבון
בתכנון.

דו"ח

דוחות פיקוח עליון
בדיקת מוצרים שהקבלן התקין/ייצר  ,הערות לגבי אופן הביצוע ,ציון
ליקויים
שיש לתקנם.

.2

בצוע בדיקות אקוסטיות בעזרת מכשירי מדידה לבדיקת עמידה בתקנים
ישראליים )ובהעדרם  ,בתקנים בינ"ל( .ניתוח תוצאות הבדיקות
ובמקרה של סטיות מהתקן או מהתכנון  ,מתן הנחיות לתיקון.

תוצאות
מדידות

מדידות אקוסטיות שונות:
• זמני הדהוד
• בידוד בין חדרים
• רעש לסביבה
• עצמת מע' כריזה
• בידוד מעטפת חיצונית
• מכות רעש מעבר רכבת במקרה של תחנות מורכבות.

.3

הדרכה והסברים למפקח והקבלן באתר.

דו"ח

דו"ח פיקוח עליון .

.4

דיווח למזמין על הממצאים ועל התקדמות הביצוע
לאחר כל ביקור באתר.

דו"חות

דוחות פיקוח עליון.

.5

ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בנושאי אקוסטיקה .

סיכומי
דיון

.6

בדיקה ואישור שינויי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן או
המתכנן הראשי במהלך הביצוע.

אישור

חתימה על תכנית או מכתב אישור .

.7

קבלת הפרויקט או חלקים ממנו ומתן אישור גמר
ביצוע לתחום אקוסטיקה

אישור

אישורי קבלת הפרויקט או חלקים ממנו.

.8

הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש על ידי
הרשויות מהמתכנן במהלך הביצוע  ,על אישורים
לחיבור הפרויקט למערכות ועל אישור לאכלוס
ולתעודת גמר.

ניסוח
אישורים

הנחיות
לתיקון

חתימה על
אישורים.
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מס' פרוט המשימה
.9

התוצר

השתתפות בסיורי פיקוח וביקורת של גורמי איכות הסביבה ורשויות
אחרות למתן אישורי אכלוס והסדרת האישורים הדרושים

תיאור התוצר

דו"ח סיור
קבלת
אישור.

 .10הכנת תצהיר מסכם – תכנית עדות

מכתב
אישור
תכנית

הצהרה של המתכנן כי בדק את ביצוע העבודות  ,מצא אותן תואמות
לתכניות ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.

 .11יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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.18

כמאות

 . 18.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

 .18.2שלב תכנון :מוקדם סופי
התוצר

המשימה
.1

תיאור התוצר

לא משתתף
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 .18.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר
דו"ח על נתוני השטח  ,בעיות מיוחדות ונקודות להבהרה.

.1

סיור באתר יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח
סיור

.2

ריכוז חומר דרך המתכנן הראשי או מנהל הפרויקט מכל המתכננים
והיועצים המפיקים כתבי כמויות .

תיק
נתוני מכרז

.3

בדיקה מקיפה של כל החומר הנאסף.
סטנדרטיזציה /נירמול שיטות מדידה ויחידות מידה.

דו"ח
בדיקה

.4

הכנת מהדורה ראשונה של המכרז.

טיוטאת
מכרז

מהדורה ראשונית הכוללת:
תנאים מיוחדים לפרויקט
מפרט
כתב כמויות מסודר ובדוק.

.5

הפצה באמצעות מתכנן ראשי /מנהל פרויקט לכל המתכננים והיועצים

טיוטא
+מכתב

לכל יועץ מופצת טיוטא לבדיקה  +מכתב השגות/הערות בתחומו.

.6

בדיקת חוזים למניעת כפילויות וניסוחים מטעים.

רשימת
הערות

.7

איסוף באמצעות מנהל הפרוייקט/מתכנן ראשי של הערות מכל המתכננים
והיועצים

מכתבי ם

מכתבי תגובה על טיטאת המכרז שהועברה

.8

הכנת מהדורה שנייה של המכרז ומסירה למזמין למתכנן הראשי וליועצים.

מכרז

מהדורה מתוקנת

•
•
•
•
•
•
•
•
•

מפרטים
תכניות
כתבי כמויות
מחירונים
רשימת תוכניות

בדיקת מפרטים
בדיקת כמויות מול תוכניות )חוסרים " ,שלייקס"(
בדיקת מחירים מול מחירונים ומאגרי מידע
בדיקה של חפיפה בין יועצים הדורשים אותן עבודות

רשימת הערות ותיקונים.
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התוצר

פרוט המשימה

.9

קבלת אישורים מהיועצים

תיאור התוצר

מכתבי
אישור

אישור מכל היועצים שאין הערות וכל הדרישות יושמו.

 .10הפקת חוברת מכרז

חוברת
מכרז

חוברת מכרז להפצה לקבלנים.

 .11השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו במהלך המכרז.

מכתב
מפרט
למכרז

מכתב התייחסות לשאלות .
תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .12בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.
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 .18.4שלב תכנון :פקוח עליון
שם
התוצר

פרוט המשימה
.1

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

תיאור התוצר
מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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 .19מעליות ודרגנועים
 .19.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה

התוצר

.1

איסוף נתונים ,לימוד וניתוח הנושא.
ריכוז נתונים מהמתכנן הראשי בדבר  ,חלופות תכנוניות נבחנות .תחזיות
נוסעים ותנועה .

תיק
נתוני
בסיס

.2

סיור להכרת השטח עם נציג המזמין או המתכנן הראשי .

דו"ח

דו"ח סיור – נתוני השטח  ,קשיים ומגבלות.

.3

וידוא תקנים ותקנות  ,דרישות רשויות ונגישות לכל חלופה מוצעת .

מכתב

אישור בדבר ביצוע הבדיקות והעדר מגבלות לכל החלופות הנבחנות.

.4

תכניות ראשוניות לכל חלופה  ,התייחסות לדרישות מסמכי הפרוגרמה
וההנחיות הכלליות של ר"י ושל דרישות הפרוגרמה הספציפית לפרויקט.

תוכניות

תיאור התוצר

תכנית ראשונית לכל חלופה :
•
•
•
•

דרגנוע – חתך ותוכנית.
מעלית – חתך ותוכנית.
מיקום חדרי מכונות.
הצגת הפתרון התפעולי הטכנולוגי.

.5

אומדן ראשוני

אומדן

אומדן ראשוני לעלות המערכות לכל חלופה .

.6

הכנת נתונים למצגת המתכנן הראשי  ,הגשת תיק תכניות מסכם
והשתתפות בועדת היגוי . 1

מצגת
תיק תכנון

נתונים ופרטים כסיוע למתכנן הראשי בהכנת מצגת.
תיק תכניות כמפורט לעיל .

.7

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק תכנון

תיק מעודכן על פי הנחיות הועדה.

.19מעליות ודרגנועים

תכנון וביצוע:
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בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .19.2שלב תכנון :מוקדם סופי
התוצר

המשימה

תיאור התוצר

.1

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם ראשוני מהמזמין המתכנן הראשי
ומתכנן המסילה  .לימוד פרטי השלב הקודם.

פרוגרמה
תיק תכנון

•

.2

סיור להכרת השטח יחד עם המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח

דו"ח סיור תוך ציון מגבלות  ,שינויים ועדכונים לנתוני תכנון מוקדם
ראשוני.

.3

השתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן הראשי
,יועצי נגישות ,תנועה ,חשמל ,תקשורת וויתר היועצים .

דו"ח

רישום פרטי התאום ונקודות לדיון

.4

תכניות
רשימות

תכנון מלא של מיקום היחידות

•

פרוגרמה לתכנון מוקדם סופי ותיק נתוני תכנון והחלטות
משלב תכנון מוקדם ראשוני.

תכנון מפתחים ומיקום היחידות .
דרישות לקונסטרוקטור
פרטים לקונסטרוקציה
פרטי השענה לדרגנוע
בופרים למעליות

•

רשימת
o
o
o

•

נתונים לחשמל ותקשורת.
 טבלאות עומסים
 קווי תקשורת

.5

טיפול בתהליכי רישוי המתקנים  ,בכל מקרה בו יש צורך בכך,
והתאמות על פי דרישת הגורמ/ים המאשרים עד לקבלת כל האישורים
וההיתרים הדרושים לביצוע המתקנים .

תכניות
טפסים

מילוי טפסים והגשת כל תכנית על פי דרישת הגורמים המאשרים.

.6

עדכון האומדנים לכל המערכות לסוף תכנון מוקדם.

אומדן

אומדן מעודכן

.7

הכנת חלקו במצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת היגוי 2

מצגת
תיק תכנון

נתונים ופרטים כסיוע למתכנן הראשי בהכנת מצגת.
תיק תכניות כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות מוסדות תכנון
,רשויות והנחיות המזמין .

.8

ביצוע השלמות ושינויים על פי החלטות ו.היגוי.

תיק
תכנון

תיק תכנון מעודכן ומושלם על פי הנחיות הועדה.

.19מעליות ודרגנועים

תכנון וביצוע:

אומנידע

בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .19.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
•

היועץ מגיש תכניות מפורטות ברמה של הנדסה אזרחית .מפרט ותכנון טכני מלא )" ( "Shpe drowingנמסר על ידי הקבלנים המציעים
לפי סוג הציוד שהציעו.
פרוט המשימה

.1

.2
.3

.4

התוצר

קבלת פרוגרמה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין והמתכנן הראשי  .איסוף ולימוד תיק
נתונים
חומר משלבי תכנון קודמים .בדיקת תקפות ושינויים .
סיור להכרת השטח יחד עם נציג המזמין/המתכנן הראשי .
הכנת

תוכניות מלאות לביצוע

השתתפות בישיבות והתיעצויות לתאום התכנון עם המזמין ,המתכנן הראשי
,יועצי נגישות ,תנועה ,חשמל ,תקשורת וויתר היועצים .

דו"ח
תכניות

דו"ח

תיאור התוצר
•

תיק נתוני יסוד לתכנון מפורט.

•

דו"ח שינויים בשטח מהתכנון המוקדם.

סט תכניות מלא לביצוע הכולל התאמת גבהים מושלמת.
•

תכנון מפתחים ומיקום היחידות* .

•

רשימת דרישות לקונסטרוקטור
פרטים לקונסטרוקציה
פרטי השענה לדרגנוע
בופרים למעליות

•

נתונים לחשמל ותקשורת.
טבלאות עומסים
קווי תקשורת

רישום פרטי התאום ונקודות לדיון
תיקון ועדכון תכניות לפי דרישות התאום.

אישורים הדדיים של התכניות בין כל היועצים.

.19מעליות ודרגנועים

תכנון וביצוע:
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בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
פרוט המשימה
.5

תכנון סופי לביצוע .הכנת מפרט טכני מפורט למכרז בתחום ,
מילולי ,תכניות ,שרטוטים וכתב כמויות כנדרש לצרכי המכרז/ים
לקבלנים.

התוצר

תיאור התוצר

מפרט
למכרז

מפרט/ים טכני מלאים הכוללים דרישות בינוי ,שרטוטים ,תכניות
אדריכליות  ,כתבי כמויות ,רשימות ,ספרים ומדריכי הפעלה ותחזוקה
וכל הדרוש להכנת ההצעות
נדרשים  ,הפנייה לתקנים ותקנות,
למכרז על ידי המציעים .

אישור
היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט
 ,יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.

למכרז שלא על ידי היועץ

.6

אומדן סופי

אומדן

אומדן המתבסס על התכנון המפורט ,המפרטים וכתבי הכמויות של
התכניות למכרז.

.7

הכנת חלקו במצגת  ,הגשת תיק תכנון מסכם והשתתפות בועדת
היגוי 3

מצגת

נתונים ופרטים כסיוע למתכנן הראשי בהכנת מצגת.

תיק תכנון

תיק תכניות ומפרט טכני כמפורט לעיל מעודכן בהתאם להנחיות
מוסדות תכנון ,רשויות והנחיות המזמין .

.8

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

.9

השתתפות בסיור הקבלנים ,והתייחסות כתובה
לשאלות שיעלו במהלך המכרז.

תכנית תנועה מעודכנת לפי הנחיות הועדה.

תכנית
תנועה
מכתב
מפרט
למכרז

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

 .10בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

 .11שינויים והתאמת תוכניות ואישורים .השלמת פרטים ותוכניות מושלמות
לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

מכתב התייחסות לשאלות .

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל אישור ,מסמך או תוכנית עקב
נק' שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.19מעליות ודרגנועים

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .19.4שלב תכנון :פקוח עליון
פרוט המשימה

התוצר
רשימות

.1

אישור רשימות המכילות פרטי הציוד של הקבלן והתאמתם
למפרטים ולשימוש במערכות המיועדות ל
)( heavi duty public transportation

.2

עדכון נמרווחים לדרגנועים לפי סוג הציוד שנבחר בתאום עם המתכנן תכניות
הראשי.

.3

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון  .דו"ח

תיאור התוצר
רשימות ציוד מאושרות .

עדכון תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה במידת הצורך.

סיכום השאלות והתשובות והנחיות שניתנו.

.4

אישור תכניות שינויים

אישור
תכניות

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.

.5

קבלת המתקנים  .דיווח על ליקויים הדורשים
תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.6

וידוא ואישור הגשתם למזמין ותקינותם של כל האישורים
והתוכניות הדרושים לאכלוס/הפעלה של הדרגנועים
והמעליות

טפסים
תכניות
אישור

.7

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים.

תכנית

.8

הנחיית הקבלן בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר אחזקה
ומפרטים טכניים בכל מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים
לעשות זאת ואישור למזמין על התאמת התוצר
לדרישות.

מפרטים
ספר
אחזקה

האישורים
• אישור בדיקהעצמית/בקרת איכות של מחלקת ב.איכות של
הקבלן.
• אישור חברת החשמל.
• אישור מכון התקנים.
• אישור בודק מוסמך של משרד העבודה.
אישור למזמין כי כל הטפסים לעיל ,וכל טופס אחר הנדרש על ידי
רשויות וגופים מאשרים ,מצויים ,תקיפים ותקינים.
אישור תכניות עדות של הקבלן.
מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

.19מעליות ודרגנועים

תכנון וביצוע:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
פרוט המשימה
.9

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

התוצר

תיאור התוצר

חוו"ד
תצהיר

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.

.19מעליות ודרגנועים
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .20שילוט
 .20.1שלב תכנון :מוקדם ראשוני
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

.1

 .20.2שלב תכנון :מוקדם סופי
פירוט המשימה
.1

התוצר

תיאור התוצר

לא משתתף

.20שילוט

תכנון וביצוע:

אומנידע
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בע"מ טל:

 077-7809656פקס 077 -7675855 :דוא"ל Email: office@omnida.co.il
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .20.3שלב תכנון  :תכנון מפורט.
פרוט המשימה
.1

התוצר

קבלת פרוגרמה של התחנה ונתוני תכנון מוקדם מהמזמין/מתכנן הראשי
איסוף חומר משלבי תכנון קודמים .לימוד הפרוגרמה
העדכנית לתחנות רכבת לנוסעים והכרת פרק השילוט .
הכנת תכניות עבודה וחוברת תכנון שילוט הכוללות פרטים לפי נתוני
הפרוגרמה הכללית לתכנון תחנות וזו של התחנה הספציפית.

.2

תאום ואישור הרשימה והתכניות על ידי המזמין המתכנן הראשי  ,מתכנן
חשמל ומנ"מ  ,מתכנן נגישות ,קונסטרוקציה  ,תנועה  ,תפעול וכל תחום אחר
לו יש השקה לתחום התכנון.

תיק
נתונים

תכניות
רשימה

תיאור התוצר
•

תיק נתוני יסוד לתכנון שילוט .

סימון על גבי תכנית אדריכלית של סוג מיקום וכיוון כל שלט.
רשימה/חוברת תכנון שילוט הכוללת לכל שלט :
• גרפיקה
• גודל
• מפרט לפי הפרוגרמה וההנחיות
• קונסטרוקציה להתקנת השלט .ועיגונים למבנה התחנה.
• חיבורי חשמל ותקשורת נדרשים לכל שלט

אישור

•

אישור התכניות לעיל לפי הנחיות המזמין המתכנן הראש
והתאום עם תחומי התכנון השונים ובמיוחד  ,אישור וחתימת
קונסטרוקטור למתקני עיגון וקונסטרוקציה.

רשימות.
תכניות.

•

תכניות ורשימות מעודכנות על פי דרישות התאום.

.3

אומדן

אומדן

אומדן המתבסס על התכנון המפורט וכתבי הכמויות של התכניות
למכרז.

.4

הכנת מצגת בתחום השילוט והשתתפות בדיוני ועדת היגוי  3לפי דרישת
המזמין.

מצגת

הכנת מצגת ממוחשבת לועדת ההיגוי עבור תחום התכנון.

.5

בצוע שינויים ועדכונים בתכנון על פי הנחיות ועדת ההיגוי.

תכנית

תכנית מעודכנת לפי הנחיות הועדה.

.20שילוט

תכנון וביצוע:

אומנידע
 118מתוך 120

בע"מ טל:
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

מפרט
למכרז

מפרטים ,שרטוטים,
להכנת המכרז.

אישור

היה ועל פי החלטת המזמין הוכן המפרט למכרז שלא על ידי היועץ ,
יבדוק ויאשר אותו ה יועץ.
מכתב התייחסות לשאלות .

תכניות ,כתבי כמויות ,רשימות

.6

תכנון סופי למכרז :הכנת מפרט מלא  ,מילולי ,תכניות ,שרטוטים
וכתב כמויות כנדרש לצרכי המכרז .

.7

התייחסות כתובה לשאלות שיעלו במהלך סיור הקבלנים

מכתב
מפרט
למכרז

תיקון המפרט למכרז במידת הצורך.

.8

בחינת ההצעות ומתן המלצה מנומקת על ההצעה
המועדפת.

דו"ח

דו"ח השוואתי ניתוח ההצעות והמלצה.

.9

שינויים והתאמת השלמת פרטים ותוכניות מושלמות לביצוע.

אישורים ,
תוכניות

•
•

שינוי התאמה ועדכון של כל מסמך או תוכנית עקב נק'
שהועלו בסיור הקבלנים ובטפסי המכרז.
התאמה והשלמת כל התוכניות לביצוע.

.20שילוט

תכנון וביצוע:
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וכל הדרוש
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מגדיר משימות תכנון לתחנות.
 .20.4שלב תכנון :פקוח עליון
פרוט המשימה

התוצר

תיאור התוצר

.1

ייעוץ והמלצה לגבי בחירת חומרים וציוד

דו"ח

דיווח על המלצות והנחיות שניתנו.

.2

הדרכה ומתן הסברים למפקח ולמנהל הפרויקט בכל הנוגע לתחום התכנון .

דו"ח

דיווח על שאלות  ,תשובות והסברים.

.3

ביקור באתר לבדיקת התקנות שילוט לפי דרישת המזמין והמתכנן הראשי.

דו"ח פיקוח
עליון

.4

אישור תכניות שינויים

אישור
תכניות

בדיקה ואישור שינויים שיציע הקבלן ו/או מי מצוות הפרויקט בתכניות
ו/או במפרטים.

.5

קבלת התחנה לנושא השילוט דיווח על ליקויים הדורשים
תיקון ובדיקת קבלה חוזרת במקרה הצורך .

אישור
דו"ח

אישור על מוכנות המתקן להפעלה.
דו"ח ליקויים

.6

חתימה על טפסים ותוכניות הדרושים לקבלת האישורים
לאכלוס/הפעלה של התחנה בתחום השילוט ו/או דורשים
סיוע והשתתפות מהמתכנן בקבלתם.

טפסים
תכניות

חתימה על טפסים
הכנה ו/או חתימה על תכניות

אישור

קבלת כל האישורים

.7

בדיקה ואישור תכניות עדות שמגיש/ים הקבלן/ים
לתחום השילוט על כל מרכיביו.

תכנית

אישור תכניות עדות של הקבלן.

.8

סיוע לקבלן בתחום השילוט בהכנת מפרטי אחזקה  ,ספר
אחזקה ומפרטים טכניים בכל מקום בו נדרש/ו הקבלן/ים
לעשות זאת ואישור למזמין על התאמת התוצר
לדרישות.

מפרטים
ספר
אחזקה

.9

יעוץ למזמין בברור מחלוקות ותביעות מטעם המזמין
ו/או נגדו בכל הקשור לביצוע העבודה.

חוו"ד
תצהיר

מפרטי אחזקה ,ספר אחזקה מאושרים ע"י המתכנן.

מתן חוות דעת ו/או תצהירים לפי העניין.
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