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  לחוזה ההקמה" יח"נספח 
  

   _________בשעה__  _פרוטוקול קבלה שנער� באתר בתארי� 

  

  לכבוד

___________________   

  .$ או אחוזות החו/א יפו  ו"עירית ת

  

ציבוריות קיימות ברחובות המעטפת של תשתיות שטח הפרויקט ואישור על קבלת : הנדו�

  המגרש 

 אשר סימ  ומסר , באתר _________ נפגשתי ע� מודד מוסמ� מר _________מ מאשר בזה כי ביו�"אני הח

  . קבלת חזקת מגרש של אג$ הנכסי" גבולות המגרש בהתא� לנספח

הציבוריות ת המגרש ובדיקת סימו  הגבולות ראיתי וקיבלתי את המערכות הנני מאשר כי במעמד מסיר .1
  :הצמודות למגרש כמפורט להל 

  
  . ביוב  י/ חיבורות/ צינורות/תא ביוב או קצה

  . מי� י/הכנה לחיבור
  ..  ניקוז י/ חיבורות/ צינורות/קצהתא ניקוז או  

  .חשמל ,או הכנות לתשתיות תקשורת /שרוולי� ו
_______________________  

  
  :וס% מאשר קבלת הנתוני�  הבאי�בנ

_____________._________________________________________________  
________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
   _____________________________________________________________:הערות 

  

2. �או / לכל קלקול ו בכל אחריותיישאו לא או אחוזות החו%  /א ו"עירית ת. הנני אחראי לשלמות� ותקינות
  .פג� שיגר� למערכות הנזכרות לעיל

בליווי תוכנית לחברת אחוזות החו%   על כל אי התאמה או ערעור על הייז� להודיע מראש ובכתב :הערה 
לאחר מועד זה לרבות תקופת ,  ימי�  וזאת בתנאי שהיז� לא עלה לשטח והחל בעבודות 5מודד מוסמ� עד  

י הייז� רואי� "או במקרה של עליה לשטח המגרש ע/ ימי� נוספי� ו5  של זמ  תיקו  אי ההתאמה כאמור
  . או נזק למיקו� ותקינות למערכות הנזכרות לעיל /או קלקול  ו/את הייז� אחראי לכל הזזה 

  
  :ולראיה באתי על החתו"                

        :הש"                

       :תפקיד                

        ____________:חתימה                     

  :ה"" הנוכחי

   __________________מטע"/ תפקיד ________________:ש" 

   __________________מטע"/ תפקיד ________________:ש" 

   __________________מטע"/ תפקיד ________________:ש" 

   __________________מטע"/ תפקיד ________________:ש" 

  __________ ________מטע"/ תפקיד ________________:ש" 
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  בקרת איכות בביצוע הקבל� במהל( ההקמה                                  

  

  מבוא כללי .1

בהתא� לגישה . בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות באמצעות הקבל  ובאחריותועוסק , פרק זה

. י הקבל  היא חלק מהמער� הכולל שנועד להבטחת איכות הפרוייקט"מערכת בקרת האיכות המופעלת ע, זו

 )כולל ספקי� וקבלני המשנה(העברת האחריות לקבל  מתבטאת בדרישה ממנו להקמת מערכת לבקרת איכות 

  . שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי החוזה ועמידה ביעדי האיכות

בקרת האיכות העצמית תתבצע במהל� תקופת הקמת הפרוייקט ותימש� , הקמה ואחזקהל " הנבפרוייקט

היק% הפעילות של מערכת , בתקופת האחזקה. לאור� כל תקופת האחזקה כפי שנקבעה במסמכי החוזה, בסיומה

דרישות ממערכת בקרת האיכות בתקופת האחזקה יפורטו במסגרת . יקט  ביחס לתקופת ההקמהות כבקרת האי

  .  ביוזה זה פרק האחזקה

  תהווה חלק בלתי נפרד ממער�, כוללת ביצוע כל הנדרש בפרק זה) Quality Control(מערכת בקרת האיכות 

 ולפי הדרישות  9000ISO  עקרונות  פי על תפעל המערכת  . הקבל   והפעלתה תעשה במימו  וכל חשבו   הקבל 

 Quality(מנהל הפרויקט מערכת הבטחת איכות המנהל ו ובמקביל יפעיל. הטכניות המפורטות בפרק זה

Assurance (כמו כ . ברמת הפרויקט אשר תשמש כמער� לבקרה ואישור של פעילויות מערכת בקרת האיכות ,

שתפעל בפרויקט בהיקפי� משתני� על פי ) כמפורט להל (יונה  באופ  ישיר מערכת הבטחת איכות עליפעיל המנהל

  .צרכי הפרויקט

שדרישות האיכות המוגדרות בפרק זה ובשאר מסמכי העבודה יהיו תקפות לכל המוצרי� והעבודות , מודגש בזאת

 הסכמי וחוזי העבודה של הקבל .  אחרי�ספקי�ג� א� ה� מבוצעי� על ידי קבלני משנה או , המסופקי� באתר

יכללו על כ  את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרי� באיכות , ע� קבלני המשנה וע� ספקיו

כל קבל  משנה ובעיקר כל ספק יידרשו להפעיל מערכת בקרת איכות , לצור� כ�. ובסטנדרטי� הנדרשי� מהקבל 

�  . משלה

  

  

 הגדרות .2

 כללי .2.1

  .יפורשו על פי הגדרת� בתנאי� הכללי�, החוזהאשר מוגדרי� בתנאי� הכללי� של , ביטויי� ומוני� בפרק זה

  

 המנהל .2.2

) מנהל הבטחת איכות (מטעמה מנהל הפרוייקט לאחוזות החו% והכוונה , בכל מקו� בפרק זה בו מצוי  המנהל

�  . המוסמ� לפעול מטעמה לפי החוזה המנהל  או יהל מהנדסי

  

  מערכת בקרת האיכות .2.3

לתעד ולאשר את כל פעילויותיה� , לנטר, קט שמטרתה לבקרמערכת מטע� הקבל  שתפעל במהל� ביצוע הפרויי

  . י�טהספקי� וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפר, של הקבל 
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  מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט .2.4

מערכת המבצעת את פעילויותיה בש� המנהל והפועלת מטע� מנהל הפרויקט אל מול מער� בקרת האיכות של 

 תפקידיה העיקריי� של מערכת הבטחת האיכות הינ� בחינה ובקרה של אופ  פעולתה של מערכת בקרת .הקבל 

  .לכל  אור� תקופת הפרויקט,  פעילויותיהואשרורהאיכות 

  

  מערכת הבטחת איכות עליונה .2.5

מערכת הבטחת האיכות העליונה . מערכת הבטחת איכות הפועלת ישירות מטע� האג% להבטחת איכות המנהל

למערכת הבטחת האיכות העליונה יש את כל . על פי שיקול דעתה הבלעדי,  באופ  ובתדירות ביקורי�תפעל

  . הסמכויות הניתנות למערכת הבטחת האיכות של הפרויקט

  

  הבטחת איכות  .2.6

הכוונה להבטחת האיכות של הפרויקט או להבטחת האיכות , בכל מקו� בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות

   . שר הרגיל והיומיומי של הקבל  יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקטהק. העליונה

  

  מנהל הבטחת האיכות  .2.7

  .מנהל הבטחת האיכות של הפרוייקט מטע� מנהל הפרויקט

  

  א"מב .2.8

,  העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרוייקט"אחראי ראשי לביקורת " ו,)א"מב(מנהל בקרת האיכות 

  .  מטע� הקבל 

  

  ת"מבא .2.9

הינו בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות , )ת"מבא(ממונה בקרת איכות תחומי 

  .א"ופועל בכפיפות למב, בפרוייקט

  

  יו" סיו" המבנה .2.10

  .החוזההכלליי� של נאי� תב" יו� סיו� המבנה"כהגדרתו 

  

  תקופת ההקמה .2.11

  .התקופה כהגדרתו  בתנאי� הכלליי� של החוזה

  

  לוחות זמני" .2.12

אי  בכ� כדי לגרוע מלוחות הזמני� שנקבעו לפי התנאי� הכללי� ,  מקו� בפרק זה בו מדובר על לוחות זמני�בכל

  . כהגדרתו ש�, או לשנות את לוח הזמני� השלדי, של החוזה

  

  מסמכי" ישימי" .3

יתר מודגשי� בי  ה, לצור� יישו� מפרט זה, בנוס% לכל המסמכי� המוזכרי� או הנדרשי� במסגרת חוזה הביצוע

�  :המסמכי� הבאי
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2. "Quality Assurance Guide Specifications", AASHTO, 1996. 

 

  

 תפקידי מערכת בקרת האיכות .4

 .ת " מבאתפקידי מערכת בקרת האיכות .4.1

מער� בקרת האיכות . התוכניות והמפרטי�, נה האמצעי להבטחת מילוי דרישות החוזהמערכת בקרת האיכות הי

�  : אמור בי  השאר להבטיח את ביצוע הנושאי� העיקריי� הבאי

על מנת לוודא שתהליכי ) כולל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות(קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות   .א

 .פרטי�העבודה יעילי� והתוצר יעמוד בדרישות המ

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקי� אחרי� וכ  תהליכי� המוודאי� שתוצריה� עומדי�   .ב

 . בדרישות המפרטי� לפני שילוב� בעבודות

קביעת דרכי� . טיפול ותיקו  אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר, יישו� תהליכי זיהוי  .ג

 .  מחזרה על אי התאמותלשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע

בדר� , שמירת רישו� מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות המעבדתיות  .ד

 .שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו

אחריות מנהל בקרת איכות  לאחריות לביקורת בהתא" לדרישות תקנות התכנו� הבניה והיתר הבניה   .ה

ב כתנאי לתחילת העבודות  "שר ימונה בהתא" לנדרש בתקנות ובטפסי" המצ א"אחראי לביקורת ראשי "

וכל שלב בניה  עד וכולל גמר בניה ואשר חלי" עליו הדיווחי" כנדרש בהוראות והנחיות הוועדה המקומית 

  .בכל תהלי( הבניה והפיתוח ועד לסיומו על פי כל די� 

 כול אחד  שיתמנו מראשוככול  כפי  קורתהכל בתאו" מנהל הבטחת איכות והמתכנני" והאחראי" לבי

 טפסי אחריות לביקורת לדיווח  וחתימה בהתא" לנהוג בוועדה המקומית רישוי על .מהמתכנני" בתחומ" 

 ואחריותו לדאוג לחתימת כל הדרוש בנוהל והנחיות רישוי והפיקוח � '   ג�ו'  ב�'הבניה  כדוגמא בניספי" א

י התקנות מטע" "אי למהנדס אחראי לביצוע השלד ומינויו  עפעל הבניה  לגמר בניה  וחתימת האחר

 .המקי" /הקבל� 

נטילת , ובאופ  כזה שמועדי פעילויות הבקרה, ל יבצע הקבל  במסגרת לוח הזמני� של הפרויקט"את כל הנ

�ני� לא יעכבו אל שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמ, הרישו� והדיווח, ביצוע הבדיקות, המדגמי

  .של הפרויקט

  

  

  מבנה והיק$ מער( בקרת האיכות  .5

  תחומי מער( בקרת האיכות .5.1

  :בתקופת ההקמה יכלול מער� בקרת האיכות של הקבל  כול התחומי� המפרטי�  במכרז  לדוגמא  

 )  ' דיפוני� וכו,ביסוס ( תחו� עבודות בטוני�   .א

 .תחו� עבודות עפר וכבישי�  .ב

 .תחו� עבודות גישור ומבני�   .ג

 .נגרות חרש ,אלומניו� וזכוכית , בודות פלדה תחו� ע  .ד
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 .שילוט וצביעה ,ציפויי� , חיפוי ,טיח , צביעה , בידוד ,תחו� עבודות איטו�   .ה

 .תקשורת ומערכות, תחו� עבודות חשמל   .ו

 .מחשוב ותפעול , בקרה , מעליות ,תחו� עבודות איוורור  ומיזוג   .ז

 .'מערכות תאורה וכד, מזרקות , רהוט רחוב , תחו� עבודות פיתוח ונו%   .ח

אנטנות , מערכות ומתקני גז , משאבות מי� ביוב , תקשורת , שנאי חשמל , תחו� מתקני� טכניי� שוני�   .ט

 .מערכות פנאומטיות לפינוי אשפה , וארובות 

� בטיחות וגיהות ותח  .י. 

בהתא� לדרישות הייתר הבניה לתקנות בתיכנו  והבניה בתחו� הרשות " אחראי לביקורת ראשי "  .יא

 .מקומית  ה

. או נוספי� מהאמור לעיל בהתא� לאופי הפרוייקט וסוג העבודות המתוכננות/תיתכ  חלוקה לתחומי� שוני� ו

  . י הקבל "או שינוי בתחומי� שיוצעו ע/להמנהל הזכות לדרוש הוספה ו

  

   דרישות ס$ �ניהול וביצוע בקרת האיכות  .5.2

  :מהגורמי� הבאי�בקרת האיכות של הפרוייקט תבוצע ותנוהל באמצעות אחד 

לחברה זו יהיה . בעבודות בניה  אחריות ראשית לביקורת ובקרה חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות  .א

 . מכי החוזה בביצוע עבודות מסוג זהססיו  בהתא� לתנאי� ביתר מינ

מחלקת בקרת איכות פנימית של הקבל  בעלת ותק של שנתיי� לפחות בתנאי שכל העובדי� יהיו בעלי   .ב

�המחלקה תהייה מחלקה נפרדת במער� הקבל  אשר .  להל 2.5.3 שבסעי% 1'  כמפורט בטבלה מסכישורי

 . אינה קשורה למער� הביצוע

י חברה "קבל  יוכל להקי� מחלקת בקרת איכות פנימית לקראת ביצוע הפרוייקט בתנאי שהמחלקה תנוהל ע  .ג

 . 'המתמחה בביצוע בקרת איכות כפי שמוגדר בסעי% א

  . לניהול של מערכת בקרת האיכותאמצעי� ועזרי�  .ד

יהיו אמצעי� ועזרי� מתאימי� לניהול , ברשות הגור� שינהל את מער� בקרת האיכות של הפרוייקט

אמצעי� . 'נהלי� טפסי תיוג מתאימי� וכד, תוכנות יעודיות: ומעקב שוט% אחר נתוני בקרת האיכות כגו 

  .  מנהלי האג% להבטחת איכות של ה"אלו יאושרו מבעוד מועד ע

ל או לקבוע קריטריוני� שוני� "המנהל רשאית לא לאשר את כל אחד מהגורמי� הנ, למרות האמור לעיל

  . מהמפורט לעיל

  

  דרישות כח אד"�צוות בקרת האיכות  .5.3

א ובראש כל תחו� יעמוד "בכפיפות למב). א"מב: להל (יעמוד מנהל בקרת האיכות , בראש מער� בקרת האיכות

ממונה בקרת האיכות התחומי אשר ייקבע לכל אחד מתחומי ). ת"מבא: להל (תחומי ממונה בקרת איכות 

א יוכל "המב, בפרוייקטי� בהיק% קט  יחסית, באישור המנהל בלבד. א ולא במקומו"יהי בנוס% למב, הפרוייקט

  . לשמש ג� כממונה בקרת איכות על אחד בלבד מ  התחומי� המנויי� לעיל

שיעמוד בראש מעבדת הבדיקה " מנהל מעבדה" של מערכת בקרת האיכות יהיו גורמי� נוספי� בצוות הבכיר

  . שיעמוד בראש צוותי המדידה של הפרוייקט" מודד ראשי"ו, שתופעל באתר

אנשי מקצוע נוספי� בצוות בקרה האיכות ימונו על פי היק% הפרויקט ותחומי העבודה ובאופ  שיאפשר ביצוע 

השכלת� הפורמלית של כל אנשי צוות בקרת האיכות בכל אחד . נאות של מטלות מערכת בקרת האיכות

  . למעט במקרי� חריגי� שיאושרו על ידי המנהל, ת באותו תחו�"מהתחומי� תהא זהה לזו הנדרשת בעבור המבא
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 מפרטת את דרישות הס% מבחינת השכלה ונסיו  לבעלי התפקידי� הבכירי� במער� בקרת האיכות 1' טבלה מס

  . נימלית הנדרשת באתר מכל אחד מה�ואת הנוכחות המי

  

  דרישות ס$ לצוות הבכיר של מער( בקרת האיכות: 1' טבלה מס

  

  נוכחות נדרשת באתר  )מצטברות(דרישות מינימו" השכלה וניסיו�   תפקיד

  

  

  א"מב

 שני� לפחות  בבניה  ושל 7מהנדס אזרחי בל ניסיו  של 

נהל שאושר על ידי המ, שנתיי� לפחות בנושא בקרת איכות

בעל שליטה מצוינת בעברית ובעל . כמפקח  בבניה ופיתוח 

  .יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בכתב ובעל פה

  

  

  רצופה וקבועה במש� העבודה

עפר ' ת עב"מבא

�  וכבישי

או הנדסאי בני  בעל ( שני� 5מהנדס אזרחי בעל ניסיו  של 

לפחות בסלילת כביש� ושל שנתיי� )  שני�7ניסיו  של 

י המנהל כמפקח  "שאושר ע, שא בקרת איכותלפחות בנו

  . בבניה והפיתוח על מערכותיו לכל הפרוייקט  החניו  והכיכר 

  רצופה וקבוע במש� העבודה

  

  

גישור ' ת עב"מבא

ומבני� גמרי� וכל 

  המערכות בחניו  

או הנדסאי בני  בעל ניסיו   (7מהנדס אזרחי בעל ניסיו  של 

גמרי� , ונסטרוקציה בניה ק'  שני� לפחות בעב)  שני�10של 

שאושר , ומערכות ושל שנתיי� לפחות בנושא בקרת איכות

  .מבני� ובטוני�, המנהל כמפקח גשרי�" ע

  

  

  רצופה וקבועה במש� העבודה

  

  

חשמל ' ת עב"מבא

, תקשורת , איוורור ,

  ומערכות שונות 

חשמל '  שני� לפחות בעב5מהנדס חשמל בעל ניסיו  של 

. שנתיי� לפחות בנושא בקרת איכותומערכות שליטה ושל 

בעל רשיו  חשמלאי . בעל רשיו  חשמלאי הנדסאי לפחות

מפקח חשמל תאורה ותקשורת מאושר .  לפחות1בודק סוג 

  .המנהל' י חב"ע

  

  

חלקית בהתא� למוגדר 

  בתוכנית בקרת האיכות

ל  שני� לפחות או הנדסאי נו% בע5אדריכל נו% בעל ניסיו  של   ת פיתוח ונו% "מבא

 שני� לפחות בנושאי פיתוח ונו% באלמנטי� 7ניסיו  של 

בסטנדרטי� גבוהי� ומיוחדי� ושל שנתיי� לפחות בנושא 

  .בקרת איכות

  

חלקית בהתא� למוגדר 

  בתוכנית בקרת האיכות

בכבישי� , מוסמ� בבטיחות למנהלי עבודה בבניה ופיתוח   ת בטיחות"מבא

 בעבודה  לתקנות הבטיחות3תשתיות ופיתוח לפי תקנה 

, עבר קורס נאמ  בטיחות אש. �1988ה"התשמ, )עבודות בניה(

הסדרת בטיחות בתנועה באתרי "והוסמ� בי  הייתר ל

  ". סלילה

  

  

חלקית בהתא� למוגדר 

  בתוכנית בקרת האיכות

 שני� לפחות בביצוע הבדיקות 5מעבד  בעל ניסיו  מוכח של   מנהל מעבדה

שליטה , פ" ובעבעל יכולת הבעה וניסוח בכתב. הנדרשות

  .טובה בשפה העברית וידע בשימוש והפעלת מחשב

  רצופה וקבועה במש� העבודה

 שני� לפחות בעבודות 10בעל ניסיו  של " מודד מוסמ�"  מודד ראשי

  .בפרוייקטי� של בניה פיתוח , קבלניות

  רצופה וקבועה במש� העבודה
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 �ייקבע על ידי מנהל ) אנשי מקצוע נוספי�+ יר צוות בכ(היק% הכוח ההנדסי המקצועי בכל אחד מהתחומי

. היק% הצוות הבכיר יהיה כמפורט במפרט המיוחד לפרוייקט. הפרוייקט על פי היק% הפרויקט ומידת מורכבותו

יתוגבר צוות בקרת האיכות בכח אד� נוס% בכמות ובתדירות מוגברת ביחס לנדרש במפרט , במידת הצור�

ועל פי צרכי , כחות בתדירות נמוכה יותר תותר א� ורק באישור המנהלאו נו/הקטנת כח האד� ו. המיוחד

  . העבודה

או החלפת� באחרי� במהל� /יש לקבל את אישור המנהל למינוי של כל אחד מבעלי התפקידי� המוצעי� ו

רשאי המנהל לדרוש , כמו כ .  החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צור� בנימוקשהמנהל רשאי לדרו. הפרוייקט

  . פת כח אד� בצוות הבקרה במקרי� בה� מערכת בקרת האיכות אינה מטפלת ביעילות בצרכי הפרויקטהוס

  

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלי� .5.4

. מנהל בקרת האיכות יהיה כפו% ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבל  וכ  למנהל האיכות הכללי של הקבל 

א% אחד מאנשי צוות בקרת . צוע של הקבל  ובתיאו� עימומערכת האיכות של הקבל  תפעל במקביל לאג% הבי

סכימה ארגונית כללית של מער� האיכות מפורטת . האיכות לא יהיה חלק מעובדי מער� הביצוע של הקבל 

  . 1' בתרשי� מס
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  מבנה ארגוני בסיסי: 1' תרשי" מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ניהול הפרוייקט 
הבטחת איכות ו

)פרוייקט(  

 מנהל פרויקט
מנהל הבטחת /

 מתכנני" ויועצי"

)פיקוח עליו�(  

כפיפות ישירה                          

  כפיפות חוזית

   סמכות מקצועית

     דיווח

 

 + בקרת איכות
 פיקוח צמוד 

א"מב  

א
מב

"
1ת 

 

א
מב

"
2ת 

 

א
מב

"
3ת 

א 
מב

"
ת 

N
 

קבל�/המקי"   

 ביצוע

 מעבדות

 מודדי" 

ניהול ' חב
 ומנהל הפרוייקט

 הבטחת איכות 

הבטחת איכות 
אחוזות עליונה 

 החו$

 מודדי"
א"ה  

 מעבדות
א"ה  

אג$ 
פרוייקטי" 

 אחוזות החו$

אג$ 
התקשרויות 
 אחוזות החו$

אג$ כספי" 
ותקציבי" 
 אחוזות החו$
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   שלבי הבקרה .6

בעיתוי , כולל באתר ומחוצה לו, הייצור והסלילה,  תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניהמערכת הבקרה

יוגדרו אבני , לאור� ציר הזמ  במהל� ביצוע כל אחת מהפעילויות. המתאי� לכל שלב של הקמת המבנה

ודה אבני הדר� יוגדרו בנהלי עב. או גורמי התכנו  של הפרוייקט/דר� המחייבות תיאו� ע� נציגי המנהל ו

י הקבל  טעונות אישור "אבני הדר� המוצעות ע. ג תרשימי הזרימה המפורטי� בתוכנית בקרת האיכות"וע

יישו� תוכנית בקרת האיכות במש� כל . אשר בסמכותו להוסי% נקודות או לבטל קיימות, מנהל הפרוייקט

  :תקופת ההקמה יבוצע בדר� כלל במספר שלבי� כדלקמ 

  בקרה מוקדמת .6.1

  כללי  .א

כפי הנדרש במסמכי ההקמה וכפי שיוצג בתרשי� ,  תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילותבקרה זו

  . הזרימה המתאי� שיופיע במדרי� בקרת האיכות של הקבל 

  

  נושאי הבקרה המוקדמת  .ב

�  : בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בי  היתר הנושאי� הבאי

כולל חזרה על . תוכנית בקרת האיכותקריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטי� ב •

של החומרי� והמוצרי� ,היישו� , ההרכבה וההובלה , האחסו , הפיזור, היצור, דרישות ההספקה 

 . המסופקי� לאתר

מערכות , איוורור ,אביזרי� מעליות ,מוצרי גמרי� חיפויי� , :אישור התאמת המפעלי� לייצור כגו   •

 �אלמנטי השקייה גינו  ונו% וכל מוצר תעשייתי , רי חשמלמוצ, אלמנטי� טרומיי�, פלדות , מי

 . המיועד להתקנה באתר הכל בהתא�  לתוכניות והמפרטי� בחוזה זה ומעת לעת שימסרו 

בי  השאר יבוצעו בדיקות . אישור ספקי� כולל בקרת המוצרי� והחומרי� המיועדי� לאתר •

, )כולל קביעת נוסחאות העבודה(� מוקדמות של החומרי� והמוצרי� המגיעי� מהמפעלי� המיועדי

מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרי� חרושתיי� , אלמנטי השקייה גינו  ונו%, מוצרי חשמל

 ).  'פנלי� שקופי� וכו, תפרי�, סמכי�(מסוגי� שוני� הנרכשי� ע� אחריות יצר  

 .איכות וזמינות חומרי� והציוד כולל אישור�, בדיקת כמות •

 .צוותי העבודהאישור ציוד יעודי ו •

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדי� לביצוע הפעילות והבטחת הסידורי� המוקדמי� לביצוע  •

 . העבודה

 ' אישור התארגנות באתר  וכד •

 .' י וכד"חח,בזק , קשר גומלי  ע� הגורמי� הביצוע   החיצוניי�  המעורבי� בפרוייקט  •

 .מילוי אחר דרישות הייתר בניה  •

 .הסברה וחידוש הייתרי� ורישיונות כנידרש  , תשתיות ,ישיו  בניה מילוי אחר תנאי ר •

 .תאו�  מול גורמי� חופפי� וסמוכי� לפרוייקט   •

•  � . שלב בעבודה אישורי� לכל , תאו� דרכי גישה והספקה לאתר מפע� לפע
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  ביצוע קטעי מבח�  .ג

הציוד , דיקת התאמת כוח האד�קטע המבח  ישמש לב. יבוצע קטע מבח , לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות

המנהל רשאית לוותר על ביצוע קטע מבח  או לחייב ביצוע קטעי מבח  . והחומרי� הדרושי� לתנאי החוזה

  . עד להשגת האיכות הנדרשת, או חזרה על קטעי מבח /ו

  .  שעות מראש48מועדי הביצוע של קטעי המבח  ידווחו בכתב לנציג הבטחת האיכות לפחות 

  

  הלי( הבקרה המוקדמתמשתתפי" ב  .ד

הקבל  יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפי� בהלי� הבקרה המוקדמת עבור כל אחד 

�ת "מבא, מתכנ  הפרוייקט בתחו� הרלוונטי, מנהל הפרויקט: בי  המשתתפי� ייכללו. מהנושאי� המבוקרי

מנהל , קבל  המשנה/של הקבל מהנדס ביצוע , ת בטיחות"מבא, ת של תחו� העבודה"מבא, של תחו� העבודה

  . או של מפעל מספק/נציג בקרת איכות של קבל  המשנה ו, קבל  המשנה/עבודה של הקבל 

  

  אישור   .ה

יהא תנאי מוקד� לתחילת ביצוע העבודה , י כל הגורמי� המשתתפי�"אישור הלי� הבקרה המוקדמת ע

  .השוטפת ודינו כדי  נקודת עצירה כמפורט לה 

  

 בקרה שוטפת .6.2

המפרט המיוחד והמפרט , יערכו במהל� הביצוע והיצור באופ  שוט% בהתא� לדרישות החוזה,  בקרה אלופעולות

הפעילויות כוללות . הללי וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגי� בתוכנית בקרת האיכות של הקבל 

 אבני הדר� שיקבעו במהל� .עד להשלמת כל שלב של העבודה, מדידות ובדיקות אחרות, בדיקות מעבדה, פיקוח

) שמועד  משתנה בהתא� להתקדמות הפרויקט" (נקודות עצירה"ו" נקודות בדיקה"הבקרה השוטפת כוללות 

  :     על פי הפרוט המובא להל , וישיבות שבועיות קבועות

  

  נקודות בדיקה  .א

. � המנהלהינ  נקודות במהל� העבודה שהתרחשות  מחייבת הערכות מתאימה של מער" נקודות בדיקה

 שעות לפני התרחשותה החזוי 48 חותההודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות לפ

הקבל  אינו מחויב . נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילות� בכל מקרה לגופו. של נקודת הבדיקה

, חפירה , דיפו  ופינוי תשתיות שלבי ביצוע , דוגמאות לנקודות בדיקה ה  . לעכב שו� פעילות במקרה זה

�  . יפויי� וריצופי�  ועוד , שלבי איטו� , בדיקת גבהי� , מילויי� ומעבר בי  שכבות מילוי מסוגי� שוני

רשאי המנהל לשנות את , בכל שלב של העבודה, בכל אחד מהתהליכי� המבוקרי�, למרות האמור לעיל

  . וגדר להל הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדיר� כנקודות עצירה כמ
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  נקודות עצירה  .ב

הינ  אירועי� המתרחשי� כחלק מתהלי� הבניה והפיתוח והבנייה והמחייבי� נוכחות , נקודות עצירה

מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב , חלק מנקודות העצירה. לפני המש� העבודה, ופעילות של נציג המנהל

קודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה מתקלה  וחלק  הינ  נמנהל הבטחת איכותנוכחות ובחינה של 

  . באיכות העבודה או מתהלי� של פעולות מתקנות

זימו  . חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימו  לפיקוח עליו  המחייבות ג� נוכחות של המתכנ 

ת לפחות לפני  שעו48י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של "המתכנ  ייעשה ע

חובת עצירה וזימו  , בי  יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות. קיו� הפעילות המדוברת

עמוד ביניי� , כלונס ראשו : ביצוע כל אלמנט אופייני כגו : פיקוח עליו  לפחות בשלבי העבודה הנזכרי� לעיל

יישו� , התחלת בניה והפיתוח של חפירות . 'וכו, דיפו  , הזזת תשתית , קיר של נציב קצה ראשו  , ראשו 

, צביעה  אלמנטי גמר שוני� , תיקרות , ריצפי� ויציקות בכיכר , ראשוני של יריעות איטו� בקרקעות רגישות

  . מתקני� טכניי� שוני� בכל מקרה של אי התאמה וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליו  ועוד

 לא יתקד� מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל הפרוייקט הקבל , בכל המקרי� המתוארי� לעיל

הקבל  ינקוט בכל האמצעי� הנדרשי� להודעה מוקדמת להמנהל לגבי התקרבותה של כל נקודת . לעשות כ 

  . כל מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המש� העבודה ללא כל עיכוב, עצירה

  

  

  ישיבות שבועיות  .ג

יתא� ע� נציגי המנהל את קיו� ישיבת בקרת איכות שבועית לדיו  בנושאי ) א"במ(מנהל בקרת האיכות 

�ויבקש זימו  מתכנני� או ) ת"מבא(א ממוני תחומי� נוספי� "י שיקול דעתו יזמ  מב"עפ. הבקרה השוטפי

ו יש לציי  כי ישיבות אל!! קיו� ישיבות שבועיות הוא חובה. גורמי� נוספי� במער� הפיקוח והבטחת האיכות

  . תהיינה בנוס% לישיבות התאו� השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הבטחת האיכות ונציגי הקבל 

  

  

  בדיקות קבלה .6.3

. מהוות את השלב הסופי בתהלי� הבקרה לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למנהל, בדיקות אלה

 כדי ביצוע העבודה וחלק  בדיקות חלק מבדיקות הקבלה יהיה מער� הבדיקות ופעילויות הפיקוח שנעשו תו�

סוג ושכיחות הבדיקות והמדדות יותאמו לנדרש , ככלל. המבוצעות רק ע� סיו� העבודה או שלב מוגדר בתוכה

�בי  השאר יכללו הבדיקות . בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה. במסמכי החוזה והמפרטי

י הפיקוח "במסמכי המפרט הטכני ובדיקות מפע� לפע� הנדרשות עטנה רלרבות בדיקות שתפו, י התק  והדי  "עפ

 .העליו  ומנהל הבטחת האיכות 

  

  בקרה של אי התאמות  .6.4

עלולה להתגלות בכל אחד , אי ההתאמה של אלמנטי� שוני� בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה

. ההתאמות'  ולמעקב אחר כל מקרי אלבקרה,  יבנה שיטה לזיהויבל הק, לפיכ�. משלבי הבקרה של הפרוייקט

  : ג� סווג ודירוג אי ההתאמות בהתא� לדרגת החומרה בהתא� לדירוג הבאה, השיטה תכלול בי  היתר
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ללא , יכולה להיפתר באמצעי� פשוטי� כמו עיבוד חוזר,  אי התאמה קלה�  1אי התאמה מדרגה   .א

חריגה ,  בתחו� הסטיות המותרות,או חריגה קלה מדרישות המפרט והתקני�. התערבות גורמי המנהל

 . לא נדרש תיקו , הדורשת ניכויי� ממחיר העבודה

או סדרה מתמשכת של ,  חריגה מדרישות המפרט והתקני� המחייבת תיקו �  2אי התאמה מדרגה   .ב

. או המתכנ /הבטחת האיכות ו, יש צור� בהתערבות מנהל הפרוייקט. 1חריגות ברמה של אי התאמה מסוג 

 . גדרת כנקודת עצירהאי התאמה המו

, נדרש פירוק האלמנט או השכבה והחלפה בחדש,  חריגה מדרישות המפרט והתקני�� 3אי התאמה מדרגה   .ג

 . אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה. יש צור� בהתערבות המתכנ 

  

לי ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל בשיטה שתוצג לאישור המנהל ותפורט בנה, כל אי התאמות

, במהל� תקופה זו.  ימי עבודה2 ואיל� ידווחו לנציג הבטחת האיכות בתו� 2אי התאמות בדרגת חומרה . הקבל 

הקבל  לא יכסה שטח או ימשי� בבניית אלמנט לפני שדר� הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל 

  . הפרוייקט

  . י המנהל"בתנאי שתאושר מבעוד מועד ע, ג לעילהקבל  רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצ

קבל  , ספק חומרי� או מוצרי�(יבוצע סיווג ג� על פי מקור הבעייה , י רמות חומרה"בנוס% לסווג אי התאמות עפ

  .  הבעיותתויפורטו האמצעי� שננקטו למניעת הישנו) 'צוות עבודה זה או אחר וכו, משנה

יועברו ,  ומערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות מסוגי� שוני�תוצאות פעילויות מטע� מנהל הפרויקט

הקבל  יטפל באי ההתאמות בהתא� . הנוגעת לליקויי� שהתגלו" דרישת פעולה מתקנת"לקבל  במתכונת של 

  . לקריטריוני� שפורטו לעיל

 לפעולות הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה, הקבל  יתעד באופ  שוט% את המצב המעודכ  של אי ההתאמות

, מועד משוער לסגירה, ל יכללו בי  היתר את מועד פתיחת אי ההתאמה"מסמכי התיעוד הנ. מתקנות בפרויקט

לא יתקבל שטח או אלמנט באופ  סופי , בכל מקרה. 'וכד. רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד הסגירה בפועל

א נותרו אי התאמות פתוחות שטר� ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא של"לפני שנמסר דו

  . נפתרו

  

 מסמכי ורשומות מערכת האיכות .7

 כללי .7.1

�  : מסמכי מערכת האיכות של הקבל  לאור� כל תקופת ההקמה יכללו את המרכיבי� העיקריי� הבאי

נהלי האיכות יתייחסו לכלל . ISO 9000מדרי� איכות ונהלי איכות של הקבל  על פי הסמכתו לתק    .א

חות "כולל בי  השאר דו, ל להמנהל"הקבל  יידרש להציג את המסמכי� הנ. בל  כחברההפעילויות של הק

 . כמו מבדקי הנהלה ועוד, הנוגעי� לפעילויות של הקבל  בהתייחס לפרויקט

ספציפי לפרוייקט הכולל התייחסות ספציפית לכל " מדרי� איכות"תכנית האיכות של הפרויקט הינה   .ב

�מודגש בזאת כי תוכנית האיכות של הפרוייקט על .  בפרויקט הנוכחיהפעילויות והגורמי� הרלוונטיי

� .  שלעיל'ק א"תהיה בנוס% למדרי� האיכות הכללי של הקבל  הנזכר בס, נהליה השוני
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 תוכנית האיכות של הפרוייקט .7.2

  כללי .7.2.1

כללו בי  היתר ביניה  י, יינת  ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמ� זה, בתוכנית האיכות הייחודית לפרוייקט

�  :ג� הנושאי� הבאי

כולל פרוט הכפיפויות , פרוט המער� האירגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבל   .א

מערכת הבטחת האיכות ומנהל , וקשרי הגומלי  בי  מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבל 

 . הפרויקט מטע� המנהל

. סמכויות ותחומי אחריות, מיומנות� והכשרת�, רשימת עובדי�, פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות  .ב

של פרטי הכשרה והסמכה של מנהל מעבדה , כולל הסמכות, פרוט נתוני המעבדה מוסמכת שתופעל בשטח

רשימת קבלני משנה כולל אנשי האיכות שלה� , נתוני צוותי המדידה והכשרת�. אתר וטכנאי� אחרי�ה

� . ואישורי עיסוק� והכשרת

שיטות , הלי איכות מקיפי� ומלאי� בכל הנושאי� הקשורי� לבטיחות העבודה באתר ובמפעלי�נ  .ג

ואמצעי� לניהול תנועה עוברת בדר� בעת ביצוע עבודות בכבישי� קיימי� וכל הנדרש בהקשר לבטיחות 

� .  אחרי� הנמצאי� באזור אתרי העבודה�נוסעי� ובני אד, עובדי

לי עבודה ותרשימי התהליכי� לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השוני� תכניות פיקוח ובדיקה הכוללות נה  .ד

 . כולל נהלי מעקב וטיפול באי התאמות, עובר כל אחד מתחומי העבודה 

 .תוכנית בדיקות לפרוייקט  .ה

 . נהלי ביצוע למדידות כמפורט  .ו

נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות בי  מערכת בקרת האיכות לבי  שאר הגורמי�   .ז

 ). הנהלת הפרויקט מטע� המנהל ומערכת הבטחת האיכות, גורמי הביצוע של הקבל (המתאימי� במערכת 

, ות ממוחשבי�"דוח, טפסי� מסוגי� שוני�, דוחות מסירה של מוצר מוגמר, ות מודפסי�"פרוט של דוח  .ח

 . נהלי בקרת מסמכי� ומידע

 Microsoft: כגו (ערו� בתוכנה מוכרת בו יצוינו ג� תהליכי הבקרה , לוח זמני� מפורט של הפרוייקט  .ט

Projectבזמ  אמת "ותוכנת ניהול כדוגמאת דקל ) ' וכו ." 

  

 מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל .7.2.2

יעביר הקבל  למנהל הפרויקט מטע� המנהל ,  יו� מיו� ההודעה על הזכייה במכרז30 �לא יאוחר מ, ככלל

 �כולל , � האיכות ושל תכנית האיכות המלאה של הפרויקטשל מדרי) ISOעל פי דרישת מערכת (עותקי� מבוקרי

  .  עותקי� לפחות3 �המסמכי� יימסרו ב. כל הנהלי� הרלוונטיי� הקשורי� למערכת האיכות של הפרויקט

א� ורק באישור מראש של מנהל , הגשת תוכנית האיכות של הפרוייקט תתאפשר בשלבי�, למרות האמור לעיל

.  יו� מיו� צו התחלת העבודה60וכנית האיכות במלואה תעשה לא יאוחר מחלו% הפרוייקט ובלבד שהשלמת כל ת

  .י מנהל הפרוייקט מנהל הבטחת האיכות "שלבי ההגשה והמועדי� ייקבעו בלעדית ע
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  שינויי" במסמכי האיכות .7.2.3

וצעו יב, או בנהלי העבודה והבקרה, או במדרי� האיכות של החברה, שינויי בתכנית בקרת האיכות של הפרויקט

גורמי� לאי התאמות ועל פי הערות , באופ  מיידי במקרי� בה� אי  ה� משקפי� את שיטות העבודה העדכניות

 בכתב מאת מנהל הפרוייקט מראש לפני רכל שינוי יחייב קבלת אישו. או לקחי� המופקי� תו� תהלי� העבודה

  . יישומו

  

  תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכי", נהלי פיקוח .7.3

וח עבור קיכתבו תכניות בדיקה ופי. ת הפיקוח והבדיקה יכללו נהלי� לשלבי הבקרה השוני� כמוגדר לעילתכניו

  .כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי החוזה

  

  נהלי" לשלב הבקרה המוקדמת  .7.3.1

 יתאר את הנוכל. יטפלו בכל הנושאי� הכלולי� בתהלי� זה כמפורט לעיל , נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת

כולל , צוותי ביצוע ה  באתרי� וה  במפעלי� השוני�, חומרי�, השיטה ואופ  ביצוע בקרה מוקדמת על ציוד

, כמו כ  הנוהל יבהיר את אופ  הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות. 'הרכבה וכו, אחסו , הובלה

  . או צוותי עבודה/חומר ו, כולל קריטריוני� לפסילת ציוד

הקונסטרוקטור : וש� דגש על שילוב יועצי� מתחומי� שוני� הקשורי� להלי� המבוקר כגו , במסגרת הנוהל

ייתר היועצי� בהתא� , יוע3 הביסוס ביסודות ודיפו  ,מתכנ  הפיתוח ואדריכל נו% , והאדריכל בעבודות בניה 

יקט והשלבי� בה� מעורב היוע3 לתחומי המקצוע השוני�  כל זאת לצור� בחינת האספקטי� השוני� של הפרוי

  . בהחלטות מקצועיות

  . ג� את אופ  העברת המסמכי� והאישורי� לנציגי הבטחת איכות, הנוהל יגדיר בי  השאר

  

  נהלי" לשלב הבקרה השוטפת .7.3.2

הנוהל יתאר את . יטפלו בכל הנושאי� הכלולי� בתהלי� זה כמפורט לעיל , נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת

ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני , שינוע ואחסנת אלמנטי�, חומרי�,  ביצוע בקרה שוטפת על ציודהשיטה ואופ 

  . וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרוייקט) 'מפעלי בטו  וכו, מפעלי� טרומיי�, מסגריות(המשנה 

�צאות תאור מילולי וכ  יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמ, שלבי הבקרה כולל ביצוע הבדיקות והאישורי

�ג "יסומנו בברור ע, "נקודות בדיקה"ו" נקודות עצירה"אבני דר� כ. באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכי

�תינת  בי  היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שוני� , בסימו  אבני הדר�. כל אחד מהתהליכי� המבוקרי

  . יה וחוקת הבטו  במקרה של עבודות בטו  וגישורולשלבי� הנדרשי� בחוק כדוגמת חוק התכנו  והבנ

  . ג� את אופ  העברת המסמכי� והאישורי� לנציגי הבטחת איכות, הנוהל יגדיר בי  השאר

  

  נהלי" לשלב הקבלה והמסירה .7.3.3

הנוהל . 2.6.3יטפלו בכל הנושאי� הכלולי� בתהלי� זה כמפורט בסעי% , נהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה

אלמנטי� ,  והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד ע� צוות הביצוע מסירה של שטחי�יפרט את האופ 

  . ומוצרי� לידי המזמי  במהל� העבודה ובסיומה

, בקרת איכות, מתכנ (נציגי הגורמי� המעורבי� בתכנו  ובביצוע , הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפי� בהלי� זה

  .  והגורמי� הממוני� על תחזוקת המתק  והאלמנטי�)'וכו, מנהל פרוייקט והבטחת איכות מטעמו 

לקבוע או לשנות את רשימת הגורמי� המשתתפי� בהלי� הקבלה והמסירה של כל  כי המנהל רשאי, מובהר בזאת

�  . אחד מהמוצרי� האלמנטי� והשטחי� הנמסרי
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  נוהלי בטיחות בעבודה באתר ובמפעלי" .7.3.4

ת לעבודה באתר שיכללו ניתוח סיכוני� ויוודא קיו� נוהלי יכי  נוהלי בטיחו, ת בטיחות של הפרוייקט"מבא

תשתיות קיימות , מבני� קיימי� בהיק% , מפעלי� טרומיי� (בטיחות לעבודה במפעלי� שמחו3 לאתר ובאתר 

  .פ חוק ותקנות ארגו  הפיקוח על העבודה"הנוהלי� יוכנו ע). 'וכו'וכד

, )'קסדת מג  וכו, נעלי בטיחות, לרבות אפודות מג (ר הנהלי� יכללו התייחסות לאמצעי מג  של העובדי� באת

, הוראות בטיחות בעבודה על כביש ע� תנועה, הוראות בטיחות באתר עבודה, הוראות שימוש בכלי עבודה

  .'הסדרי תנועה ושילוט וכו, הדרכות בטיחות לעובדי�, הוראות בטיחות בעבודות לילה

בעבודה ע� כלי שינוע לרבות מנופי� ועגורני� כולל חתימות של תינת  התייחסות פרטנית לבטיחות , בי  היתר

  . פ מפרטי העבודה המחייבי� במדינה"מרד העבודה ע

  

  נהלי" למעקב ולטיפול באי התאמות .7.3.5

נהלי� לטיפול באי ,י דרישות הייתר הבניה והתקנות "עפ"  אחראי לביקורת ראשי"ת  "במסגרת אחריות מבא

לסוגיה� השוני� (יכללו את אופ  הטיפול באי ההתאמות , נהלי� אלו. עי% התאמות יוכנו בהתא� למפורט בס

ואת דרכי הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמי� השוני� המעורבי� בנושא יחד ע� ) ובדרגת� השונה

�  . בנוס% יגדיר הנוהל את אופ  העברת המסמכי� והאישורי� השוני� למנהל. אישורי המתכנני� והיועצי

  

 כי" ומידע בקרת מסמ .7.4

צירה או יהקבל  יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלי� הקשורי� אליה במספר מזהה ובתארי� 

�הקבל  יוודא הפצת המסמ� לרשימת התפוצה , בעת עדכו  מסמ�. עדכו  וישמור רשימה של מקבלי העותקי

�כי איכות מעודכני� תוגדר האחריות והסמכות להפצה של מסמ. המתאימה וההחזרה של העותקי� הישני

  . בתכנית האיכות של הפרויקט

תקני ונהלי העבודות , תוכניות, יש לוודא שעותקי� מעודכני� של המפרטי�, בנוס% לשאר מסמכי האיכות

עותקי� של שאר המסמכי� והתקני� המוזכרי� במפרטי� יהיו זמיני� . והבדיקות יהיו זמיני� באתר בכל עת

א� במשרדי האתר או במקו� אחר השיי� לקבל  מחו3 לאתר , הקבל אנשי האיכות ולאנשי המקצוע של בקרת 

�  . ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאות� מסמכי

  

  זיהוי מוצרי" ועקיבות .7.5

 �אתר או אתרי . אליו ה� קשורי�) כולל המפלס(הקבל  יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות ע� המיקו

  . על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות העבודה, העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות

מוצרי� המיוצרי� באתר או במפעל ומיועדי� להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופ  שנית  יהיה לעקוב 

�מוצרי� בעלי . הרחקת� ומניעת הישנות פגמי� מסוג זה, לצור� איתור�, ולזהות את מקור� של מוצרי� פגומי

על מנת למנוע שימוש בלתי נכו  , יסומנו בהתא�)  לחליפי  זמ  אשפרה מינימלי נדרשאו(אור� חיי מד% מוגבל 

  . במוצר

  

  

  פעולות תכנוניות ובקרת תכנו� .7.6

התכנו  ייעשה על ידי . פעילויות תכנוניות של הקבל  יבוצעו במקרי� הרלוונטיי� ועל פי המפורט במסמכי החוזה

במקרה .  ג� את הביצוע במסגרת חובת המתכנ  לפקוח עליו אשר ילוו, י המנהל בתחומ�"מומחי� המאושרי� ע

�  . הצור� ישת% הקבל  יועצי� מומחי� נוספי
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מפרטי ביצוע , מפרטי חומרי� ובדיקת�, תוכניות מפורטות, חישובי� סטטי�: כל תכנו  ילווה במסמכי� כדלקמ 

ס התכנו  על תקני� בי  לאומיי� ל יתבס"התכנו  יתבסס על תקני� ישראלי� רלוונטיי� ובהדר תקני� כנ. ועוד

מתכנני הקבל  רשאי� להסתמ� ג� על תקני� בי  לאומיי� א� . וכ  על מפרטי� כלליי� הקשורי� לנושא התכנו 

  . בכל מקרה התקני� הישראליי� יהוו ר% מינימלי

, � התכנו ח סיסמי הדרושי� לצור"דו, ח גיאולוגי"דו, )כולל המלצות ביסוס(סקרי קרקע : בהדר סקרי� כגו 

�  . יערו� הקבל  סקרי� אלו באמצעות מומחי

על ידי הקבל  וכ  על ידי , ייחתמו על ידי המתכנני�, )'סקרי� וכו, מסמכי ביצוע(כל המסמכי� המוזכרי� לעיל 

  . מבקרי� אשר יאשרו בחתימת� את התאמת מסמכי הביצוע לדרישות

  :  הבאי�ל מתייחסות בי  היתר לנושאי�"הפעילויות התכנוניות הנ

 .כולל לפני הצור� פתרונות זמניי�, מבני� זמניי�  .א

 .מנופי�, )טפסות ופיגומי�:   וכג(מתקני הרמה תמיכה   .ב

 . מבני� או חלקי מבנה קבועי� המוצעי� על ידי הקבל  כחלופות  .ג

 . תערובות בטו  מתאימות לפרוייקט על חלקיו השוני�  .ד

 .תערובות אספלט  .ה

 . ת בטו  ועודשלבי ביצוע כולל התארגנות ליציקו  .ו

 . תכנו  אלמנטי� שוני� כחלק ממטלות החוזה  .ז

 . כולל לצרכי� זמניי�, תכנו  חלופות לתימו� מדרונות או קרקע  .ח

 .'סידורי תנועה וכו, דרכי� זמניות  .ט

 .פיתרונות זמניי� לעסקי� הסמוכי� תו� כדי ביצוע מפע� לפע�  .י

 .פיתרונות פני איכות סביבה ורעש   .יא

  

  בל�דוחות בקרת איכות של הק .7.7

 �ל הקבל  ימסרו על גבי מדיה מגנטית במבנה שיפורט בתכנית האיכות של הפרויקט ויוסכ� על ידי שכל הדיווחי

בהתא� לדרישת מנהל הפרויקט )  עותקי�3לפחות (חלק מהדוחות ימסרו כדוחות מודפסי� . מנהל הפרוייקט

ח שכל החומרי� שסופקו " בסו% הדוהחות� יצהיר. א"כל הדיווחי� ייבדקו וייחתמו על ידי מב. מטע� המנהל

  . להוציא חריגי� אשר ידווחו במפורש, ואופ  יישומ� בשטח עומדי� בדרישות החוזה

  

  יומ� בקרת איכות יומי .7.7.1.1

, מער� בקרת האיכות ימלא מידי יו� יומ  בקרת איכות בו יתועדו כל הפעילויות שבוצעו באתר ומחוצה לו

. א יהיה נגיש למנהל הפרוייקט ולאנשי הבטחת האיכות"י מב" ע�היומ  אשר ייחת. הנוגעות לבקרת האיכות

  . י החוזה והמנוהל מול מנהל הפרוייקט"מודגש בזאת כי אי  יומ  זה מחלי% את יומ  העבודה היומי הנדרש עפ

  

  

  

  דוחות שבועיי" וחודשיי" .7.7.2

�לדרישת . ופת הדיווחהמסמכי� את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתק, הקבל  יגיש דוחות שבועיי� מצטברי

 פעילות להדוחות יכללו בי  השאר את המידע הבא לכ. הקבל  יספק בנוס% ג� דוחות חודשיי� מצטברי�, המנהל

  : בעבודה
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� סיו� ופעילויות ארית, תארי� התחלה, תקופת הדווח ותרשי� זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות  .א

 . אשר הסתיימו

מתקני� ' , גמרי� ציפויי� וכ, , בטוני�, דיפו  עבודות עפר, עבודות (ווח שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדי  .ב

 ). 'ומעליות וכד

 . מיקומ� וסוג�, )קבלה, בדיקות מעקב שוט%, בדיקות מוקדמות(שלבי בדיקת בקרת איכות   .ג

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או , )במקרי� הרלוונטיי�(תוצאות הבדיקות וניתוח  הסטטיסטי   .ד

. � משוער לקבלת אריח ביחד ע� ת"יצוי  הדבר בדו, כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיי . ינקטו

 . ח הראשו  הבא שלאחר קבלת "תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו

 . תוצאות בדיקת חומרי� וציוד ע� הופעת� באתר ולפני צירופ� לעבודה  .ה

  .פעילויות של בקרת איכות מחו3 לאתר  .ו

כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות , פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט  .ז

 .פתוחות וכאלה שכבר נסגרו

 . הוראות שנתקבלו מנציגי המנהל באתר בכל הקשור בבקרת איכות  .ח

 . קיו� הוראות בטיחות בעבודה ובתנועה ואבטחת תנועה באזור האתר  .ט

שיתאר את מצב ) כולל תאריכי� מוטבעי� על התמונות(י צילו� "ע, ה השוני�תיעוד שוט% של שלבי העבוד  .י

� . לאור� תקופת הביצוע, א� יהיו, העבודות השונות וכ  אירועי� מיוחדי

  

  : ל ימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושי� הבאי�"הדיווחי� הנ

 . עבודות עפר ומילוי בסוללות ובכיכר  •

•   � ).'ויציקות מיוחדות  וכו, יצופי� ר, �"אגו, מצעי�(עבודות ריצופי

 .עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפו  •

 . עבודות בטו  יצוק באתר •

•  � ). דרוכי� ובלתי דרוכי�(עבודות יצור והרכבה של אלמנטי� טרומיי� לסוגיה

 . 'אלומיו� ופלדה וכד, חיפויי� ,ציפויי� גמרי� , איוורור , עבודות מעליות  •

 .ת שירותי� שונותעבודות חשמל תקשורת ומערכו •

 .' מתק  לגז מרכזי וכד, משאבות ,עבודות מי� ביוב ניקוז  •

 . פעילויות הנוגעות לנושאי בטיחות בעבודה ואבטחת תנועה באזור האתר •

 . השקייה ושיקו� נופי, עבודות גינו  •

  . שאר עבודות הפרויקט •

 

  

  דוחות קטעי מבח� .7.7.3

�מסכ� מיוחד שיכלול בי  השאר פרוט של האלמנטי� ח "יוצא דו, ע� תו� הביצוע של קטעי מבח  בכל תחו

, שיטות העבודה, )כולל ג� תוצאות בדיקות האיכות(תיעוד מפורט של תהלי� המבח  , שנבדקו במהל� המבח 

  . המסקנות והלקחי� שהופקו מתו� המבח , הגורמי� שהשתתפו במהל� המבח  וכ  התוצאות
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  דוחות קבלה ע" תו" ההקמה .7.7.4

ח מסכ� מיוחד שיכלול "הקבל  יגיש להמנהל דו,  יו� מיו� סיו� המבנה בפועל60תו� , מהע� תו� תקופת ההק

�  : בי  היתר ג� את הנושי� הבאי

ההתכתבויות וסגירות , מדיה מגנטית בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהל� תקופת ההקמה  .א

 . של אי התאמות

ול תוצאות הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה אל מ. כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיו� ההקמה  .ב

 . והמסקנות הנובעות

 . בהתא� לנדרש בתנאי החוזה הכללי�) AS MADE �תוכניות מדידה לאחר ביצוע  (תוכניות עדות   .ג

תוכניות אלו יוכנו . אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמ� בשיטת מדידה דיגיטלית" תוכניות עדות לחומרי�"  .ד

הל הפרוייקט ויכללו בי  היתר את כל החומרי� השוני� בה� נעשה שימוש י מנ"במתכונת שתקבע ע

אשר , הדווח ילווה בחת� אורכי ותנוחה של הפרוייקט או כל תוכנית אחרת הנדרשת לתיעוד. בפרוייקט 

. י המנהל" או כל פורמט אחר שיאושר עDXFיוגשו להמנהל ה  כמפות ובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט 

' ק ג"כמפורט בס) AS MADE(היא בנוס% לתוכנית העדות " תוכנית העדות לחומרי�"מובהר בזאת כי 

 . שלעיל

  

  שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות .7.8

מערכת בקרת האיכות של הקבל  תעשה שימוש שוט% במערכת תוכנה ייעודית שתאפשר ביצוע והצגה נוחה 

  . נה תאפשר בי  היתרמערכת התוכ. וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות

 . להקליד באופ  פשוט את תוצאות פעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערכת בקרת האיכות  .א

 .  באופ  מרוכז תוצאות בדיקות שיבוצעו על ידי המעבדות או אנשי בקרת האיכות בשטחטלקלו  .ב

 . ליצור בסיס נתוני� של כלל ממצאי בקרת האיכות לאור� הפרויקט  .ג

 .ות מתאימי�"וצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות והפקת דוחלבצע ניתוח ת  .ד

 . תפקוד מערכות שונות בפרויקט ועוד, תכנו  הפעילויות של בקרת איכות בהתא� להתקדמות הפרויקט  .ה

 . הצגת נהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת האיכות  .ו

 . קרת האיכותבות תקופתיי� ואחרי� של מערכת "הצגת דוח  .ז

  

לצרכי עיבודי ) EXCELלדוגמא ( אוטומטית של הנתוני� לגליונות אלקטרוניי� הי� יאפשר העברמבנה הנתונ

  . על ידי אנשי מערכת הבטחת האיכות, למערכת הממוחשבת) במצב קריאה בלבד(תתאפשר גישה מלאה . המש�

פסי גליו  או ט/ל או בחלק  ו" את הזכות לספק תוכנה ייעודית אשר תענה לדרישות הנוהמנהל שומר לעצמ

  . אלקטרוני לריכוז תוצאות הבדיקות

יועברו לרשות המנהל במדיה מגנטית כל נתוני הבדיקות והדווחי� השוני� אשר נצברו , ע� סיו� הפרוייקט

  . ל במהל� הקמת הפרוייקט"בתוכנות הנ
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 בדיקות מעבדה ומדידות .8

 בדיקות מעבדה .8.1

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות  .א

ר והתעשייה מסחעל ידי הממונה על התקינה במשרד ה" מעבדה מאושרת"ירות הקבל  תהיה המעבדה שתפעל בש

�קרקע ודרכי� או קרקע : לביצוע בדיקות בתחו� הבטו  וחומרי גמר בבניה וכ  בלפחות באחד מהתחומי� הבאי

  . כמו כ  תהא אחת מרשימת המעבדות המאושרות על ידי המנהל לנושא הרלוונטי. וסלילה

כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה הפועלת בשטח אינה .  תבצע כל בדיקה שאי  היא מוסמכת לבצעה מעבדה לא

במקרי� יוצאי דופ  . תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה, )כמפורט לעיל(מוסמכת לבצעה 

  . תותר בדיקה על ידי גורמי� אחרי�, ועל פי אישור מראש ובכתב מטע� המנהל

מחייב אישור , י גורמי� אשר אינ� תחת פיקוח להסמכת מעבדות והממונה על התקינה" מיוחדות עביצוע בדיקות

  . המנהל מראש

על פי , תכלול את כל התנאי� הנדרשי� לביצוע הבדיקות השוטפות, י הקבל  תאתר"מעבדת שדה שתוק� ע

 התיוג למעבדת שדה של דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנהלי העבודה של המעבדה וכ  על פי מסמ� רשימת

יספק הקבל  ציוד בדיקה מלא , ל"בנוס% למפורט ברשימת התיוג הנ. המנהל במהדורותו המעודכנת ביותר

המנהל רשאי לדרוש בנוס% וללא כל תמורה הקמת חדר אשפרה לקוביות . לבדיקת דייס צמנטי ובדיקות בנטונייט

  . בטו  ואספקת מכבש ללחיצת קוביות באתר

מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות תחת ניהולו יהיה ". מנהל מעבדה"יעמוד כאמור ,  בפרויקטבראש המעבדה

כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכי� לביצוע ומיומני� בכל . בהתא� להיק% העבודה והתקדמות השלבי� בה

  . הבדיקות שה� מבצעי� בפועל

  . ער� הבטחת האיכותהעבודה באתר לא תתחיל עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה על ידי מ

  

  

  דיגו" ובדיקות  .ב

. כל הדיגומי� והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתא� להנחיות הנטילה שבתקני הבדיקה בהקשר לנטילה

רק במידה שאנשי בקרת , בדיקות יבוצעו באופ  מכוו  באזור מסוי� או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה

  . אותו אזורהאיכות חושדי� בקיומה של בעיית איכות ב

�כולל באות� , המוצרי� והעבודות המסופקות לאתר, מערכת בקרת האיכות תוודא את טיב� של כל החומרי

היקפי הבקרה והבדיקות . המקרי� בה� אות� מוצרי� או חומרי� הינ� בעלי תו תק  ישראלי או תק  אחר

  . רוייקטבמקרי� אלו יומלצו על ידי מערכת בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפ

א "כל ריכוזי הבדיקות יחתמו על ידי מב, בנוס% לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק

  . ומיקו� הדיגו� על פי הנדרש, לאישור תוצאות הבדיקות

כולל אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל בדיקות המצביעות על ליקויי� , יתועדו כל הדגימות והבדיקות שניטלו

יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי עבודה של הקבל  , כמו כ  במהל� העבודה השוטפת. י התאמותאו א

  . מעקב אחר שכבות ומנות עיבוד של חומרי� : המלווי� בבדיקות מעבדה שוטפות כגו 



� 190 �  

 

  

  

  תוכנית ושכיחות הבדיקות  .ג

סוגי הבדיקות . ת טיב הביצועהקבל  יכי  תוכנית בדיקות לבחינת טיב חומרי� והמוצרי� השוני� ולבדיק

כאשר המפרטי� אינ� .  הנדרשת במפרטי� הטכניי� ובתקני� הרלוונטיי�לא יפחתו מהשכיחותושכיחות  

. א שכיחויות נדרשות ויציג  בתוכנית בקרת האיכות ובנהלי העבודה"יקבע מב, מצייני� את שכיחות הבדיקות

שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרי� שבה� . וצעתבמקרה זה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המ

להערכת גורמי בקרת האיכות או , שיעורי אי ההתאמות שיתגלו תו� כדי מהל� הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר

  . הבטחת האיכות

י נציג הבטחת "יבדקו בשכיחות נמוכה יותר שא% היא תאושר ע, המוצרי� והחומרי� בעלי תו תק  ישראלי

  . האיכות

  

  יתוח תוצאות הבדיקותנ  .ד

�מערכת . מערכת בקרת האיכות תבדוק את תוצאות הבדיקות באופ  שוט% לבחינת עמידת� בדרישות המפרטי

 �ניתוח פיזור , כגו  תרשימי בקרה למיניה�(בקרת האיכות תעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכי

. לפני שמתגלי� מקרי� של אי התאמות, התהוות  בשלב לזהות בעיות עוד מנתעל ) ומגמות של תוצאות ועוד

�זיהוי גורמי� , להכוונת התהליכי� לערכי� רצויי�, יעשה שימוש בכלי� ממוחשבי� כמו עקומי בקרה שוני

�  . לבעיות בעבודה ומניעת מקרי� של אי התאמה למפרטי

  

  

  מדידות .8.2

  צוות המודדי"  .א

מספר המודדי� בצוות יבטיח בכל עת את . גדר לעילכמו, בראש צוות המודדי� של הפרוייקט יעמוד מודד ראשי

חלק בלתי , בנוס% לתפקיד� של צוות המודדי� כמודדי הביצוע של הפרוייקט. מילוי צרכי המדידות של הפרוייקט

  . נפרד מעבודת� הוא מת  שירותי� למער� בקרת האיכות של הפרוייקט

כולל ציוד מדידה , % צוות מודדי� מיוחדהקבל  יספק ללא תשלו� נוס, בהתא� להחלטת מנהל הפרוייקט

  . י מנהל הפרוייקט"היק% עבודות צוות זה לכל מש� תקופת ההקמה ייקבע ע. לשירותי מער� בקרת האיכות בלבד

כל מסמכי המדידה בפרוייקט יהיו . נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במש� כל שעות העבודה

יד� יבצעו צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא ע� צוות כחלק מתפק. י מודד מוסמ�"מבוקרי� ע

  . המודדי� מטע� מערכת הבטחת האיכות

  

  נהלי ביצוע מדידות  .ב

יפותחו נהלי� מסודרי� לנושא ביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר עמידה בדרישות החוזה בנוגע למדידות 

מיקו� במרחב וסטיות מותרות בעבודות , י�מפלס, והבטחת ההתאמה בי  התכניות והמפרטי� בהתייחס למידות

�  :  יטופלו נהלי ביצוע המדידות בנושאי� הבאי�, בי  היתר. באלמנטי המבני

 .  ממשלתיי�BM �הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול •

 . קביעה מדויקת של מצב קיי� לפני תחילת העבודות •

, דיפוני� כלונסאות,: ורשי� דיוק ביצוע מירבי כגו מדידות לפני יציקה ולאחריה של אלמנטי� הד •

� . 'וכו, יסודות לגשרי
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תו� שימוש ', בקידוח אופקי בדחיקה וכו, בקרה על הנחת מצרת תת קרקעית ושוחות בתעלות •

 . באמצעי המדידה הייעודיי� לכל שיטה

ועבי של שכבות גבהי ביניי� : בקרה שוטפת על עובי שכבות ומפלסי בעבודות סלילה למיניה  כגו  •

 .'חפירה וכו, מצעי�, מילוי

 . שטחי� ונפחי� לצורכי תשלו�, קביעת מידות •

 .' אלמנטי� בולטי� מהכיכר וכד, רמפות , מדידה של יציקות ביניי� ושנות לקומות  •

ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות בשטח בתכיפות של אחת לחצי  •

פ הנחיות "לול בי  ביתר הקמת מתק  לבדיקת ציוד המדידה בתאו� ועהביקורת תכ. שנה לפחות

 . ות מערכת בקרת האיכות"ח ביקורת מתאי� יצור% לדוח"דו. הבטחת האיכות

  

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .8.3

מערכת בקרת האיכות תוודא את דיוק� ותקינות� של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלי� באתר ואלו 

תעודות כיול של ציודי המדידה והבדיקה יהיו זמיני� . החומרי� והמוצרי� וקבלני המשנההמופעלי� אצל ספקי 

  .לבדיקה

  

 מבדקי איכות פנימיי" .9

מטרת� העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיי� הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של דרישות מערכת 

  .  לביקורת מערכת הבטחת האיכותתוצאות המבדקי� ימסרו. האיכות על ידי כל העובדי� בביצוע החוזה

  ניהול המבדקי"  .א

�ממצאי המבדקי� יתועדו בהתא� . מבדקי� יערכו על ידי עובדי� מיומני� בלתי תלויי� בתהליכי� הנבדקי

  . לנהלי� הנדרשי� בנהלי האיכות

  תזמו� המבדקי"  .ב

נו כחלק מתוכנית לוחות זמני� לביצוע מבדקי� פנימיי� בתחומי� שוני� של מערכת האיכות של הקבל  ייב

  :המבדקי� יתייחסו לשלושה תחומי� עיקריי�. האיכות של הפרויקט

לוחות זמני� לביצוע מבדקי� פנימיי� בתחומי� שוני� של מערכת האיכות של הקבל  ייבנו כחלק  .1

  . מתוכנית האיכות העבודות והמוצרי� בדרישות האיכות המפרטיות

 .ביישו� הנהלי� הטכניי� השוני�מידת הדבקות של עובדי הקבל  וקבלני המשנה  .2

מידת היעילות של מערכת האיכות כולה ושל מערכת בקרת האיכות של הקבל  בהשגת יעדי האיכות  .3

� . הנדרשי

למעט , תדירות המבדקי� תיקבע כ� שכל אחד מנהלי בקרת התהלי� ייבדק לפחות פע� אחת במהל� הפרויקט

יקבעו תאריכי יעד לביצוע התיקוני� הנדרשי� . טע� המנהלבמקרי� חריגי� שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט מ

 . בהתא� לאי התתאמות שהתגלו

  

 

  שינויי" בתדירות ותיזמו� המבדקי"  .ג

�  : שינויי� בתדירות ותיזמו  המבדקי� ותוספת מבדקי� מיוחדי� יבוצעו בי  היתר במקרי� הבאי

או מאפשרת ( הגדלת כאשר קטעי� מסוימי� במערכת האיכות של הקבל  הינ� ברמה הדורשת .1

  .תדירות המבדקי�) הקטנת
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אירגו  מחדש ושינויי� , כמו שינויי� פרסונליי�, כאשר בוצעו שינויי� משמעותיי� במערכת האיכות .2

� . בנהלי� ספציפיי

או מקטע של מערכת האיכות , או מוצר, יש חשד שתהלי�, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, כאשר .3

 .אינ� מתפקדי� כנדרש

 .  יש צור� לוודא שפעולות מתקנות או שיפורי� או פעולות מניעה בוצעו כנדרשכאשר .4

 . בהתא� לדרישת מנהל הפרוייקט .5

  

  

  

 הכשרה והדרכה .10

�הכרות� ומחויבות� של העובדי� בביצוע החוזה , הקבל  יכי  תוכנית הכשרה והדרכה שתבטיח את מודעות

יקט מנהל הבטחת האיכות וצוותו יוכלו להשתת% מנהל הפרו. לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות

.  לעובדי� בנוגע לנהלי עבודה בה� ה� עוסקי� באופ  ישירוהדרכות ספציפיות יינתנ. באות  פגישות הדרכה

  . ות של הקבל  ותו� גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה מטע� הקבל כההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האי

  . מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו בנושאי� השוני�הקבל  יתעד וישמור רשומות 

  

  מערכות הבטחת האיכות של המנהל .11

 כללי .11.1

  ):Quality Assurance(תפעיל המנהל שתי מערכות של הבטחת איכות , כאמור לעיל

מנהל הבטחת /  המערכת תפעל בשירותו של מנהל הפרויקט � מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט   .א

 . היא זו שתהא בדר� כלל בקשר ע� מערכת בקרת האיכות של הקבל , איכות מטע� המנהלה

ומידת ,  המערכת תפעל מטע� מנהל האג% להבטחת איכות המנהל�מערכת הבטחת איכות עליונה   .ב

 .מעורבותה ונוכחותה בפרוייקט תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי 

  . ות של מערכת הבטחת האיכות של הפרויקטלמערכת הבטחת האיכות העליונה תהינה כל הסמכוי

  

  

  

  פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  .11.2

מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי . מערכת הבטחת האיכות תהווה מער� פיקוח על מערכת בקרת האיכות

ר� הבטחת יהיו בידי מע, וי  במקומות אחרי� בפרק זהצי המ"או עפ/ו, י שאר מסמכי החוזה"מנהל הפרויקט עפ

  : האיכות הסמויות הבאות מול מער� בקרת האיכות

 . לפסול או לדרוש תיקוני� בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש לאישור מנהל הפרוייקט, הסמכות לאשר  .א

 .או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות/לאשר ו, לבחו , הסמכות לראיי   .ב

או לאשר ,  בשירות מער� בקרת האיכות של הקבל העובדת, הסמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת  .ג

או , מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות

כמו כ  רשאית מערכת הבטחת האיכות . לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צור� בנימוק

 . יוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודהלאשר או לפסול את התאמת המתקני� והצ, לבחו 
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הסמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיק% כוח האד� של מער� בקרת האיכות כולל צוותי המדידה   .ד

 . י הפרוייקטכבהתא� לצור, או בהיק% נוכחותו הנדרש באתר/ו

או /האיכות והסמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבל  א� מער� בקרת   .ה

 . י� בצורה לקויה/המעבדה שבשירותו מתפקד

כגו  עקב שינויי� בגודל מנות (הסמכות לדרוש תיגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה   .ו

בסמכות מערכת הבטחת ). 'הצור� בבדיקות חוזרות במקרי� של ספק וכו, עיבוד ביחס למקובל במפרט

כולל בדיקות מדגמיות של מוצרי� בעלי תו , � המסופקי� לאתרהאיכות לוודא בדיקת� של כל המוצרי

 . תק  או תו השגחה

או במהל� /בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו(הסמכות לקבוע אבני דר� בכל שלב של תהלי� מבוקר   .ז

או לא הוגדרה " נקודת בדיקה"ג� א� הוגדרה מראש כ, " נקודת עצירה"כולל ) ביצוע התהלי� והמסירה

 . לי העבודה של הקבל כלל בנה

טפסי הבדיקות וכל מסמ� אחר הקשור לעבודת , מבדקי� ולעיי  ביומני הבקרה, הסמכות לבצע ביקורי�  .ח

 . בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות

כגו  החלפת אנשי (הסמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבל  להכניס שינויי� במער� בקרת האיכות   .ט

 ). צוות

או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבל  באתר לביצוע בדיקות /שימוש והסמכות להורות על   .י

 . מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצור� בחינת תפקוד מער� הבקרה באתר

 להשגת האיכות הנדרשת דהסמכות לוותר על ביצוע קטעי מבח  או לדרוש ביצוע קטעי� נוספי� ע  .יא

� . במפרטי

. מערכת האיכות של הקבל  כול בדיקה אחרת של מערכת בקרת האיכותהסמכות לבצע מבדקי� של   .יב

.  ימי� מראש על עריכת מבדק של מערכת בקרת האיכות5מערכת הבטחת האיכות תודיע לקבל  לפחות 

ומבדקי� של איכות תוצאות העבודה יבוצעו בכל , מבדקי� חלקיי� של נהלי בקרת תהלי�, פעולות פיקוח

 במידה ופעילות שוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי התאמה .ללא כל הודעה מראש, עת

 שעות 24הל הפרויקט מטע� המנהל להורות על קיו� מבדק איכות בהתראה של נרשאי מ, משמעותית

 . בלבד

 .  ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאי  נזכרות במסמכי החוזהשהסמכות לדרו  .יג

הבדיקות יהיו . תדת הקבל  באמצעות מעבדה אחראימות לבדיקות מעב/הסמכות לבצע בדיקות השוואה  .יד

מסוגי� שוני� ויכללו מדגמי� מפצלי� לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמי� אקראיי� המיועדי� להשוואה 

 .כמפורט לעיל , כוללת בי  תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות

, להערכת מערכת הבטחת האיכות, מקרי� בה�הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה ב  .טו

. או אי התאמות חמורות שאינ  מטופלות כנדרש, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות

מקרי� אלו לא יהוו עילה בידי הקבל  לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי החוזה 

 .  עיכוב או לפיצוי מסוג כלשהו בגי  עצירת העבודות או

 . הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימי� או לא הומוגניי�  .טז
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יבוצעו על חשבו  , ב שלעיל והכרוכות בעבודה של צוות בקרת האיכות"א�כל הפעילויות הנזכרות בסעיפי� א

אש ובכתב של מנהל על פי אישור מר, תשלו� דמי הבדיקות יהיה על חשבו  המנהל, ג"באשר לסעי% י. הקבל 

תשלו� דמי , ד"באשר לסעי% י. הפרויקט וכל עוד בדיקות אלו לא יצביעו על ליקויי� כלשה� אצל הקבל 

במידה וחשש לפעולה לא תקינה של מערכת בקרת . יהיה על חשבו  המנהל) למעבדה האחרת בלבד(הבדיקות 

כל פעילויות מערכת .  על חשבו  הקבל ,יהיו כל ההוצאות הנובעות מתהלי� הברור, האיכות מתברר כמוצדק

לקבל  לא תהיה שו� , בכלל  הפעילויות שפורטו לעיל הינ  חלק ממער� הפיקוח על העבודה, הבטחת האיכות

  . גרימת נזקי� והוצאות נוספות מכל סוג, עילה לתביעה לפיצוי בי  עיכוב בעבודה

  

  אימות בדיקות הקבל� ואישור� כבדיקות לצרכי קבלה .11.3

מנהל הבטחת איכות רשאי א� אינו חייב לראות בבדיקות המבוצעות במעבדת הקבל  כבדיקות / רויקט מנהל הפ

בנוס% לבדיקות , רשאי מנהל הפרויקט לבצע, יחד ע� זאת. כנדרש בפרקי המפרט הכללי והמיוחד, קבלה למוצר

 בלי שילוב ממצעי ע� או(י המנהל ולהתייחס לממצאיה  "בדיקות נוספות במעבדה אחרת המאושרת ע, ל"הנ

במדיה ומערכת הבטחת האיכות לא תוכל לקבל את ממצאי בקרת האיכות . כאל בדיקות קבלה)מעבדת הקבל 

רשאית , )כתוצאה מאי התאמות ברורות בי  בדיקות בקרת האיכות בדיקות הבטחת האיכות(כבדיקות קבלה 

במקרה זה יחויב . דה שתופעל על ידהעל ידי מעב, מערכת הבטחת האיכות לבצע בדיקות קבלה הנרחבות יותר

במידה וישנ� חילוקי דעות ע� הקבל  . הקבל  בתשלו� בעבור עלות הפעלת המעבדה האחרת וההוצאות הנלוות

  . יכריע סופית בדבר מנהל הפרוייקט, ג� לאחר ביצוע הבדיקות הנרחבות

ל פי הנחיות המסמכי� האימות לבדיקות בקרה האיכות יעשה ע/תהלי� ההשוואה בי  בדיקות ההשוואה

  . כאשר במקרה של סתירה יש עדיפות למסמ� העדכני יותר, המוזכרי� לעיל 

רמת המובהקות הנדרשת לצור� איתור הבדלי� בי  בדיקות בקרת האיכות , בהעדר הנחיות ספציפיות אחרות

 סטיות התק  ,)split samples" (מדגמי בדיקה מפוצלי�"במקרה של . 0.05לבדיקות הבטחת האיכות תהיה 

או תוצאות , )תקני� ישראליי� או תקני� תואמי� זרי�(יקבעו על פי סטיות מקובלות המופיעות בתקני הבדיקות 

כל האמור על .  ואחרי� �AMRLי ה"עדכניות של מבחני השוואה בי  מעבדתיי� בינלאומיי� כדוגמת זה הנער� ע

  . פי החלטתה הבלעדית של מערכת הבטחת האיכות

  

  

 מדידה ותשלו"אופני  .12

  תשלו" .12.1

כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של מערכת בקרת האיכות על מרכיביה השוני� כמפורט 

ת קרעלות צוות ב, ביצוע כל הבדיקות והמדידות, לרבות הקמת המעבדה באתר והפעלתה, בפרק זה

בנפרד עבור לא ישול� . ונכללות בשכר החוזה לביצוע המבנהמקי� /חלות על הקבל  ', האיכות וכו

  . הקמת והפעלת מערכת בקרת האיכות לכל אור� תקופת ההקמה

 

  .משרדי הבטחת איכות וג" בקרת איכות  .13

 

משרדי מערכת הבטחת האיכות ימוקמו בצמוד למשרדי הנהלת הפרויקט מטע� משרדי הבטחת איכות  •

רכת הבטחת משרדי� אלו ישמשו את מע. המנהל ובמידת האפשר בצמוד למשרדי מערכת בקרת האיכות

משרדי� אלו יהיו . האיכות של הפרויקט וכ  במידת הצור� את אנשי מערכת הבטחת האיכות העליונה

". מוקדמות "00 רקבנוס% למשרדי הנהלת הפרויקט ולא יפחתו מהדרישות המפורטות במפרט הכללי בפ
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. ועדי� לעבוד בואנשי הצוות המי' בכל מקרה סוג המבנה וגודלו ייקבע בהתייחס לגודל הפרוייקט ומס

סורק , מדפסות לייזר והזרקת דיו, מחשב אישי, המשרדי� יהיו מצוידי� בקווי טלפו  ושלוחות

בנוס% יסופק ג� חיבור לאינטרנט מהיר ע� חיבור למערכת המחשב של בקרת האיכות של . ופקסימיליה

 . לצור� צפייה ובחינה של התקדמות תהליכי הבקרה , הקבל 

 :  בדרישות המינימו� הבאותמחשב שיסופק יעמוד •

 �  .Intel®, Pentium®2.8Ghzמעבד , כרטיס קול,  בחזיתUSB יציאות 2מארז ע

 �  ,GB80 RPM7200דיסק קשיח , MB128כרטיס מס� , MB512זיכרו  מינימו

מערכת הפעלה , רמקולי�, עכבר, מקלדת, כרטיס רשת, 1.44כונ  , צורב, CD-ROM X 52כונ  , 17"מס� 

XP PRO וכ  �  .OFFICE � תוכנות משרד ועיבוד נתוני

  

 יסופק לא פחות מהאמור לעיל להבטחת איכות והקבל  יספק מבני משרדי� לצוות בקרת האיכות

כמות החדרי� תיגזר מכמות בקרי האיכות הנדרשי� . נפרדי� מאלו המשמשי� את צוות הביצוע

מדפסות לייזר , מחשב אישי,  ושלוחותהמשרדי� יהיו מצוידי� בקווי טלפו . ותחומי הביצוע שבפרוייקט

ה ההמחשב האישי שיסופק יהיה ז. בנוס% יסופק ג� חיבור לאינטרנט מהיר. ופקסימיליה, והזרקת דיו

  בתכונותיו למחשב הנדרש למער� הבטחת האיכות ומפורט לעיל
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  . לעבודת סלילהלדוגמא נהלי בקרת איכות � ' נספח א

  

  'יוג מסרשימת ת  ש" הנוהל  'מס    

1  �  14.2.1, 14.2, 14.1.1, 14.1  בקרת עבודות מילוי לסוללות כבישי

  14.4, 14.3  בקרת עיבוד שתית חרסיתית  2

3  �  14.1, 14.2  נוהל בקרה למילוי חוזר למבני

4  �  23.2, 23.1  בקרת מצעי

  24.2, 24.1  מ"בקרת אגו  5

  34.1, 32.3, 32.2, 34.1  בקרת יצור ויישו� תערובות אספלט  6

  100  טופס אי התאמה לעבודות באתר  

  101  טופס אי התאמות חודשי לעבודות באתר  

  

הרשימה היא מינימלית ואינה כוללת את כל .  רשימה הנהלי� וטפסי התיוג המצורפי� היא דוגמא בלבד� הערה 

ל שאר ולהוסי% עליה את כ, על מער� בקרת האיכות של הקבל  לבחו  את הרשימה. הפעילויות בפרוייקט

  . הפעילויות המבוצעות בפרוייקט
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  .לעבודת בטו�לדוגמא  נהלי בקרת איכות �' נספח ב

  

  'רשימת תיוג מס  ש" הנוהל  'מס

  1.2, 1.1  נוהל בקרה עובר קידוח ויציקת כלונסאות   7

8  �  2.2, 2.1  נוהל בקרה עבור יציקת עמודי

�הנפה והרכבת אלמנטי� טרומיי, נוהל בקרה עבור הובלה  9  4.2, 4.1  

נוהל בקרה עבור אישור והתקנה של תפרי התפשטות   10

�  מכאניי

5.1 ,5.2  

  62, 6.1  נוהל בקרה לאישור מוקד� והתקנה של סמכי ניאופר   11

  Post tension(  8.2 ,8.1(נוהל בקרה לביצוע דריכת אחר באתר   12

  

ימה היא מינימלית ואינה כוללת את כל הרש.  רשימה הנהלי� וטפסי התיוג המצורפי� היא דוגמא בלבד� הערה 

ולהוסי% עליה את כל שאר , על מער� בקרת האיכות של הקבל  לבחו  את הרשימה. הפעילויות בפרוייקט

  . בפרוייקט הפעילויות המבוצעות
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  .  טפסי" ליישו" לריכוז בדיקות מעבדה במערכת בקרת האיכות�' נספח ג

  

  תיאור  טופס

  . יסוד דוח ריכוז מיו  קרקע�  1

  . דוח ריכוז בדיקות לחומרי מילוי�  2

3  ��  . דוח ריכוז בדיקות למילוי חוזר למבני

4  � �  . דוח ריכוז בדיקות לבטוני

  . דוח ריכוז בדיקות לחומר מילוי נברר�  5

  ).אב  גרוסה או צרורות נחל טבעיי� או גרוסי�('  דוח ריכוז בדיקות להמנהל סוג ב�  6

  .כורכרי' הל סוג ב דוח ריכוז להמנ�  7

  .' דוח ריכוז בדיקות להמנהל סוג א�  8

  .1.5"מ " דוח ריכוז בדיקות אגו�  9

  .2"מ " דוח ריכוז בדיקות אגו�  10

  . ריכוז תוצאות בדירות לעבודות בטו �  14

  .י תכ  מבנה "  ואיטונג במילוי מעל מרתפי� עפCLSMח ריכוז בדיקות "דו �  16

  . צפיפות שדה�  15

הרשימה היא מינימלית ואינה כוללת את .  רשימה הנהלי" וטפסי התיוג המצורפי" היא דוגמא בלבד� ה הער

ולהוסי$ עליה את כל שאר , על מער( בקרת האיכות של הקבל� לבחו� את הרשימה. כל הפעילויות בפרוייקט

  . בפרוייקט הפעילויות המבוצעות
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  י בקרת איכותטופס/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

   כללי: אלמנט/תאור עבודה       מסירת האתר/התחלת עבודות: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  _______________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ________ ______________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, רומיד(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר
  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח  צו התחלת עבודה  1

        מפקח  וזה חתו�ח  2

        מפקח  מסירת תכניות לביצוע  3

        מפקח  רישיו  לביצוע העבודה  4

5  
הגשה ואישור תכנית שטח 

  התארגנות

        מפקח

6  

  :הקמת שטח התארגנות כללי

�  מבני

  שטחי חניה ודרכי גישה

  ריהוט משרדי

  ציוד משרדי

  צילו�. מ, פקס, מחשוב

�  מזגני

  חיבור לתשתיות

        מפקח

        מפקח   ואישור לוח זמני�הגשה  7

        מפקח  הודעה על מינוי מנהל עבודה  8

        מפקח  מסירת שטחי הפרויקט לקבל   9

       מפקח  B.Mמסירת נקודות   10

       מפקח  גידור שטחי הפרויקט  11

       מפקח  אישור לימוד תשתיות קיימות   12

13  �       מפקח  אישור לימוד מפגעי� קיימי

       מפקח  י משנההצגה ואישור קבלנ  14

       מפקח  הודעה בעיתונות מקומית  15

16  �       מפקח  מנשרי� לדיירי� גובלי

       מפקח  הודעה לכל הרשויות  17
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           י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  " א" לא צוינו לעילהמפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג, התכניות  
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

   קירות תומכי"/פרוק מבני": אלמנט/תאור עבודה         פרוק והריסה: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ________ ______________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

מס

'  

  י "ענבדק   גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

1   �        מפקח  )במידה שנדרש(היתרי

2  �        מודד/מפקח  תיעוד ומדידת מצב קיי

3  �        מפקח  תשתיות/וידוא ניתוק חיבורי

        מפקח  איתור תשתיות סמוכות  4

5  
להריסה , וידוא דרכי גישה

  ופינוי

        מפקח

        מפקח  וידוא הסדרי בטיחות  6

        מפקח  )במידה שנדרש(תאו� רשויות   7

        מפקח  הריסה/אישור ביצוע פרוק  8

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  זה ג" א" לא צוינו לעילהמפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החו, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

   פרוק איי תנועה: אלמנט/תאור עבודה         פרוק והריסה: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((" חתכי" תחו______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

מס

'  

   י"נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח  הסדרי בטיחות  1

        ח"ח  ניתוק חשמל/פרוק  2

        א"עת  ניתוק מי�/פרוק  3

        מפקח  (וידוא תאורה זמנית(  4

        מפקח  פרוק עמודי תאורה  5

6  �        מפקח  פרוק שלטי

        מפקח  השקיה' פרוק מע  7

        מפקח  העתקת עצי�/כריתת  8

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  חפירה לפני שתית: אלמנט/תאור עבודה       עבודות עפר: שאנו

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

מס

'  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח  כבישי�/תכנית חפירה  1

        מפקח  ב קיי�תיעוד ומדידת מצ  2

3  
י רשות "שחרור השטח ע

  העתיקות

        מפקח

        מפקח  אישור פינוי חומר חפור  4

5  
תיעוד ומדידת מצב לאחר 

  חפירה

        מפקח

        מפקח  וידוא פינוי תשתיות קיימות  6

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

17            

  

       י "ע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצו:הערה

  . המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  החלפת קרקע: אלמנט/תאור עבודה       עבודות עפר: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה _________ ___________: קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

מס

'  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

1  
י רשות "שחרור השטח ע

  העתיקות

        מפקח

2  
וידוא תכנית החלפת קרקע 

)�  )לרבות חתכי

        מפקח

3  �        מפקח  תיעוד ומדידת מצב קיי

4   �        מפקח  סימו  מיקו� ועומקי

        מפקח  מדידה לאחר חפירה  5

        מפקח  סימו  ועומקי� לאחר חפירה  6

        יוע3  אישור מקור חומר מילוי  7

        יוע3/מעבדה  אישור דרוג חומר מילוי  8

        מעבדה  דרישת הידוק תחתית חפירה  9

        מפקח  וידוא עובי שכבות מילוי  10

        מעבדה  ידרגת צפיפות מילו  11

        מפקח  מדידה לאחר מילוי  12

13            

14            

15            

16            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      



� 205 �  

 

  טופסי בקרת איכות/כר גבעו�הקמת חניו� וכי

  כלונסאות: אלמנט/תאור עבודה        עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(לול מס

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

אסמכת

  א

        מפקח  וכותוידוא פינוי תשתיות סמ  1

        מקפח  וידוא מיגו  תשתיות סמוכות  2

        מפקח  סימו  תוואי ומרכזי כלונסאות  3

        מפקח  פינוי תשתיות עיליות  4

        יוע3 קרקע  אישור ציוד וקבל  קידוח  5

6  
שיטת בדיקת כלונסאות 

  )אולטרה סוני/סוני(

+ יוע3 קרקע 

  קונסטרוקטור

      

        מפקח  אישור שומרי מרחק  7

        מפקח  קוטר ואור� כלונס  8

        מפקח  פני כלונס מפני קרקע/עומק  9

        מפקח  סוג בטו  ליציקה  10

        יוע3 קרקע  שיטה וציוד ליציקה  11

12  
, חישוקי�, אורכי(זיו  כלונס 

�  )צינורות, חיזוקי

        מפקח

        מעבדה/מפקח/יוע3  מעקב יציקה  13

        מעבדה  בדיקת טיב בטו   14

        מפקח   ראש כלונסניקוי  15

        מעבדה  בדיקת טיב כלונס  16

        מפקח  י מדידה"בדיקת מרכזיות כלונס ע  17

18  
  /יוע3 קרקע  אישור כלונס

  קונסטרוקטור

      

  

  .לכל כלונס") לוג("  בקרת איכות פרטנית לביצוע כלונס תבוצע בטופס נפרד :הערה

           י "נחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות  
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  קורת ראשי כלונסאות: אלמנט/תאור עבודה      עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(ביצוע העבודה תאריכי ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס  
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח  חפירה למפלס ביצוע  1

        מפקח  ניקיו  ראשי כלונסאות  2

        מודד/מפקח  חציבה למפלס מתוכנ   3

        מפקח  יישור וסידור זיו  מהכלונסאות  4

        קונסטרוקטור/מפקח  אישור יציקה  5

        מפקח  תבניות ליציקה  6

        מפקח  סידור זיו   7

        מפקח  שומרי מרחק/הגבהות  8

9  �        מפקח  צנרות/מגרעות/מעברי

        מפקח  הארקת יסוד  10

        מפקח  סוג בטו  נדרש  11

12   �        מפקח  סימו  מפלסי

        מפקח  מעקב יציקה  13

        מעבדה  בדיקת טיב בטו   14

15  �        מפקח  שימוש במרטטי

        מפקח  י מפרט"אשפרה עפ  16

17            

18            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/יו� וכיכר גבעו�הקמת חנ
  

   נציבי"/קירות/עמודי": אלמנט/תאור עבודה         עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר
  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

1  �        מפקח/מודד  סימו  מיקו

        מקפח  מאלמנט קוד�" קוצי�"וידוא   2

3  �        מפקח  מידות ומפלסי� מתוכנני

4  �, יוע3 בטוני�, אדריכל  אישור תבניות ותמיכת
  מפקח/קונסטרוקטור

      

, יוע3 בטוני�, אדריכל  )ב"תפרי� וכיו(שיטת ביצוע   5
  מפקח/קונסטרוקטור

      

, יוע3 בטוני�, אדריכל  )רשבמידה שנד(ביצוע דוגמא   6
  מפקח/קונסטרוקטור

      

        יוע3 בטוני�  אישור תערובות בטו   7

        יוע3 בטוני�  אישור שיטת אשפרה  8

9  �        מפקח  ....חריצי� , תשתיות, מעברי

        מפקח/'קונסט  י תכניות"זיו  עפ  10

        מפקח/'קונסט  שומרי מרחק מתועשי� לתבניות   11

        מפקח  יסוי זיו שומרי מרחק לכ  12

        מפקח  אמצעי יציבות כלוב זיו   13

        מפקח/מעבדה  סוג בטו   14

        יוע3 בטוני�/מעבדה  תכונות תערובת בטו   15

', קונסט, יוע3 בטוני�  שיטות ואמצעי ריטוט   16
  מפקח

      

        מפקח/'קונסט  אישור יציקה   17

', קונסט, יוע3 בטוני�  אופ  ושיטת יציקה  18
  מפקח

      

        מפקח/מעבדה  טיב בטו  יצוק  19

        יוע3 בטוני�/מפקח  ביצוע אשפרה  20

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/עו�הקמת חניו� וכיכר גב

  )יצוקות באתר(קורות בדלות : אלמנט/תאור עבודה       עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/'קונסט/'אדר  יות ותמיכת�אישור תבנ  1

2  �        מפקח/מודד  מפלס קורות ומיקו

3  �        מפקח  אינסרטי�/תשתיות/מעברי

4  
  הפסקות /אישור שלבי ביצוע

  יציקה

        מפקח/'קונסט/'אדר

        מפקח  'מגרעות וכדו, פינות קטומות  5

        מפקח  התאמת מפלסי אלמנט השענה  6

        ני�יוע3 בטו  אישור תערובת בטו   7

        יוע3 בטוני�  אישור שיטת אפשרה  8

        מפקח/'קונסט  י תכנית"זיו  עפ  9

        מפקח  מרווחי� בי  מוטות זיו   10

        מפקח  שומרי מרחק, הגבהות  11

', קונסט, יוע3 בטוני�  שיטה ואמצעי ריטוט  12
  מפקח 

      

        מפקח  סוג בטו   13

        מפקח/ 'קונסט  אישור יציקה  14

        מפקח  הבטו מקור   15

        מעבדה  טוב הבטו   16

        מפקח  ביצוע ריטוט  17

        מפקח  ביצוע אשפרה  18

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/ חניו� וכיכר גבעו�הקמת

  

  קורות טרומיות דרוכות: אלמנט/תאור עבודה       עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

מס

'  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/'קונסט  אישור מפעל ייצור  1

        מפקח/'קונסט  אישור תכניות ייצור  2

        מפקח/'קונסט  אישור תכנו  שינוע והרכבה  3

        מפקח/קבל   אישור גיאומטריית ייצור  4

        ' קונסט/'אדר  אישור תבניות  5

6  �        מפקח  אינסרטי�, מגרעות, מעברי

        יוע3 בטוני�  אישור תערובת בטו   7

        מפקח/'קונסט/קבל   כבלי דריכה, זיו   8

        מפקח/'קונסט/קבל   שומרי מרחק, הגבהות  9

        מפקח/'קונסט/קבל   כבלי�, מרווחי� בי  מוטות  10

        מפקח/'קונסט/קבל   אישור יציקה  11

        מפקח  סוג בטו   12

        מעבדה  טיב בטו   13

        מפקח/'קונסט/'אדר  בדיקת הקורות במפעל  14

        מפקח/קבל   תאו� שינוע והרכבה  15

        מפקח  הכנת תושבות השענה  16

        מפקח  שינוע והרכבה  17

        מפקח  מפלסי ומיקו� הרכבה  18

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  חוזה ג" א" לא צוינו לעילהמפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי ה, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  תקרה יצוקה במקו": אלמנט/תאור עבודה       עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((חו" חתכי" ת______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

מס

'  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/'קונסט/'אדר  אישור תבניות  1

        מפקח/מודד  סימו  מפלסי תקרה  2

        מפקח/'קונסט  שיטת תמיכת תבניות על הקרקע  3

        מפקח/'קונסט  הפסקות יציקה/שלבי ביצוע  4

        מפקח/מודד  קורת ראש/התאמת תושבת  5

        יוע3 בטוני�  אישור תערובת בטו   6

        יוע3 בטוני�  אישור שיטת אשפרה  7

        מפקח/ 'קונסט  י תכנית"זיו  עפ  8

        מפקח  שומרי מרחק, מרווחי�, הגבהות  9

        מפקח /יועצי�  צנרות לתשתיות סמויות  10

        מפקח/'קונסט  שיטת ואמצעי ריטוט  11

פתחי מעבר ליציקת קירות ציפוי   12
  כלונסאות

        מפקח

        מפקח/יוע3 איטו�  )לאיטו�(רה רמת גמר פני תק  13

        מפקח/יוע3 איטו�  קיטו� העגלה בקצוות  14

        מפקח/'קונסט  אישור יציקה  15

        מפקח  סוג בטו   16

        מעבדה  טיב בטו   17

        מפקח  אשפרה  18

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  השלמת יציקה: אלמנט/תאור עבודה       עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  יקו" העבודהמ

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

סמ

'  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח  עובי יציקה/מפלסי  1

        יוע3 איטו�  גמר פני יציקה  2

        יוע3 בטוני�/'קונסט  הפסקות יציקה/שלבי ביצוע  3

        יוע3 בטוני�  אישור שיטת אשפרה  4

        מפקח  י תכנית"זיו  עפ  5

6  
שומרי /�מרווחי/הגבהות

  מרחק

        מפקח

        מפקח/יועצי�  צנרות לתשתיות  7

        מפקח  סוג בטו   8

        יוע3 בטוני�  שיטת ואמצעי ריטוט  9

10  �        מפקח  מעברי� ליציקת קירות/פתחי

11  �        מפקח/יוע3 איטו�  העגלה בקצוות/קיטו

        מפקח/'קונסט  אישור יציקה  12

        מעבדה  טיב בטו   13

14            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:ההער

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�
  

  ק"המעבר התת/ותרצפת הרמפ: אלמנט/תאור עבודה       עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'סמול בית מ___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר
  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

          חפירה עד פני שתית  1

          הידוק פני שתית  2

        מפקח/מודד  התאמת מפלסי ביצוע לתכנו   3

4  �          מילוי והידוק מצעי

5  100%�        מפקח/מעבדה   מצעי� ומקור

6  �        מפקח  עובי מצעי

        מפקח/מודד  התאמת מפלסי מצעי� למתוכנ   7

        מפקח  יריעת ניילו /בטו  רזה  8

9   �        מפקח/יוע3 איטו�  )ראה טופס נפרד(איטו

10  �        מפקח/יוע3 איטו�  הגנה על איטו

11  
ביצוע הפסקות אישור שלבי 

  יציקה

        'קונסט

        מפקח  גמר רצפת בטו   12

        מפקח  ניתוק ע� קירות/פרטי חיבור  13

        מפקח/יוע3  הארקת יסוד  14

        מפקח  זיו   15

        מפקח  מרווחי�, שומרי מרחק, הגבהות  16

17  �        מפקח  סרגלי� לסימו  מפלסי

        מפקח/'קונסט  אישור יציקה  18

        פקחמ  סוג בטו   19

        מעבדה  טיב בטו   20

        מפקח  ויברציה  21

        מפקח  אשפרה  22

  

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/ו�הקמת חניו� וכיכר גבע
  

  קירות ציפוי כלונסאות: אלמנט/תאור עבודה       עבודות בטוני": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

1  �        יוע3 איטו�  אישור גמר איטו

        'קונסט/יוע3 בטוני�  אישור תבניות ושיטת תמיכה  2

יוע3 /'אדר  הפסקות יציקה/שלבי ביצוע  3
�  'קונסט/בטוני

      

        מפקח  שקעי�/חריצי�/מגרעות  4

5  �        יוע3 איטו�  שיטת הגנה על האיטו

        מפקח/מודד  בדיקת מישוריות כלונסאות  6

        מפקח/מודד  מיקו� תבניות  7

יוע3 /'אדר  ביצוע ואישור דוגמא  8
�  'קונסט/בטוני

      

        יוע3 בטוני�  אישור תערובת בטו   9

        'קונסט/יוע3 בטוני�  שיטת יציקה וריטוט  10

        מפקח/'קונסט  סידור זיו  ותמיכתו  11

12  �        מפקח  שומרי מרחק, מרווחי

13  �        מפקח/יועצי�  צנרות ותשתיות סמויי

        מפקח  תבניותסגירת ותמיכת   14

        מפקח  הכנות למעברי יציקה דר� התקרה  15

        מפקח/'קונסט  אישור יציקה  16

        מפקח  סוג בטו   17

        מעבדה  טיב בטו   18

        מפקח  ויברציה  19

        מפקח  אשפרה  20

        מפקח  פרוק תבניות  21
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           י "על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה :הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות  

  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

   קירות חו2/תקרת המנהרה: אלמנט/תאור עבודה         איטו": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/לההתח(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/יוע3  הצגה ואישור קבל  משנה  1

2  
 �  אישור חומרי איטו

  )תו תק , דוגמאות, ספק, יצר , מפרט(

        מפקח/יוע3

        מפקח/יוע3  אישור פרטי איטו� לביצוע  3

        מפקח  פני הבטו החלקת   4

        מפקח  ניקוי שטח הבטו   5

6  �        מפקח  תיקו  סדקי

        מפקח  מילוי שקעי� בתשתית האופקית  7

8  �        מפקח  מילוי שקעי� בתשתית אנכי

9  
   ניקוי:איטו� תפרי התפשטות כולל

  גב לאיטו� הכנסת מרווח התפר
  מילוי התפר

        מפקח

        מפקח  ביצוע רולקות  10

       מפקח  )פרימר( שכבת יסוד ביצוע  11

       מפקח  י מריחות חמות"ביצוע איטו� ע  12

13  
  /מכו  בדיקות  בדיקת טוב יריעה

 מפקח

      

       מפקח  איטו� תקרות ביריעות ביטומניות  14

       מפקח  יריעות חיפוי מעל רולקות  15

16  �       מפקח  ביצוע סרגלי אלומיניו

       מפקח  י הצפה"ביקורת איטו� ע  17
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       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

   קירות כלונסאות: אלמנט/תאור עבודה         איטו": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

נבדק   גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

  י "ע

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/יוע3  הצגה ואישור קבל  משנה  1

2   �, יצר , מפרט(אישור חומרי איטו
  )תו תק , דוגמאות, ספק

        פקחמ/יוע3

        מפקח/יוע3  אישור פרטי איטו� לביצוע  3

הצגה ואישור מער� בטיחות   4
 �  "כלוא"בעבודה במקו

        מפקח/בטיחות יוע3

        יוע3 איטו�/מפקח  ביצוע דוגמא   5

6  �בדיקות  למכו   בדיקת דגימת חומר איטו
  יוע3 איטו�  /מוסמ�

      

        מפקח  יציקת קיר מיישר  7

        מפקח  י חצ3סתימת חורי� וקינ  8

        מפקח  ניקוי פני הבטו   9

        מפקח  ביצוע פריימר  10

       מפקח  תורפה' ביצוע איטו� בנק  11

12  �       מפקח  סתימת חורי� סביב קוצי

       מפקח  איטו� מעברי צנרת  13

       מפקח  איטו� תפרי� בקירות  14

15  �       מפקח  הגנה על חומר האיטו

  

       י "בדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע וה:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  רצפת המנהרה: אלמנט/תאור עבודה         איטו": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____ ________________: קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/יוע3  הצגה ואישור קבל  משנה  1

2  
 �  אישור חומרי איטו

  )תו תק , דוגמאות, ספק, יצר , מפרט(

        מפקח/יוע3

3   �        מפקח/יוע3  לביצועאישור פרטי איטו

        מפקח  י בטו  רזה"תשתית לאיטו� ע  4

        מפקח  קבלת משטח בטו  חלק  5

6  �        מפקח  בדיקת רציפות האיטו

        מפקח  חיבורי איטו� בי  הרצפה לקירות  7

8            

9            

10            

11            

12            

  

       י "ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה :הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  פרוק תשתיות עיליות: אלמנט/תאור עבודה         ח"תשתיות ח: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(ביצוע העבודה תאריכי ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        ח"ח/מפקח  קבלת אישור תאו� הנדסי  1

        מפקח/ח"ח  השלמת תכנו   2

        מפקח  ח"השלמת תשלו� לח  3

4   (*)�        יוע3/מפקח  פרוק חיבורי� קיימי� למבני

        א"עת/יוע3/מפקח  תאורה זמנית חלופית  5

        מפקח/א"עת  פרוק פנסי תאורה  6

        מפקח/ח"ח  (*)ביצוע עוגני קרקע   7

8   �        מפקח/ח"ח  (*)ניתוק ופירוק כבלי

9   �        מפקח/ח"ח  (*)פרוק העמודי

10            

11            

12           

13           

14           

  

       י " המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקות:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      

  

  .י חברת חשמל"שלבי" שמבוצעי" ע(*)  
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  קת תשתיות לתוואי זמניהעת: אלמנט/תאור עבודה         ח"תשתיות ח: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'ל בית מסמו___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

נבדק   גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  י "ע
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        ח"ח/מפקח  אישור תאו� הנדסי  1

        מפקח  ח"תשלו� לח  2

        ח"ח/מפקח  (*)השלמת תכנו  מפורט   3

        ח"ח/מפקח  (*)העברת תכנו  לביצוע   4

        מפקח /יוע3  השלמת עבודות איטו� תקרה  5

        מפקח  הגנה על איטו� התקרה  6

        מפקח/מודד  סימו  תוואי צנרת  7

        מפקח/ח"ח  חפירה להנחת צנרת(*)   8

        מפקח/מעבדה  כיסוי ומילוי חוזר(*)   9

        מפקח/יוע3/ח"ח  הגנה על צנרת א� נדרש  10

        מפקח/מודד  מיפוי תוואי צנרת  11

12   �       מפקח/ח"ח  (*)פריסת כבלי

       מפקח/ח"ח  (*)הסדרי תנועה ותאו� ביצוע   13

14   (*)�       מפקח/ח"ח  הערכות לביצוע תיבות חיבורי

15   (*)�       מפקח/ח"ח  ביצוע תיבות חיבורי

       מפקח/ח"ח  הנחת צנרת(*)   16

  

       י "ת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      

  .י חברת חשמל"שלבי" שמבוצעי" ע(*) 
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  העתקת תשתיות לתוואי סופי: אלמנט/עבודהתאור          ח"תשתיות ח: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח  ח"תשלו� לח  1

        ח"ח/מפקח  (*)השלמת תכנו  מפורט   2

        ח"ח/מפקח  (*)עברת תכנו  לביצוע ה  3

        מפקח/יוע3  השלמת איטו� תקרה  4

        מפקח  הגנה על איטו� התקרה  5

        מפקח/מודד  סימו  תוואי צנרת  6

        מפקח/ח"ח  חפירה להנחת צנרת(*)   7

        מפקח  ג תקרה"הנחת צנרת ע  8

        מעבדה/מפקח  יציקת בטו  להגנה על הצנרת  9

        מפקח/ח"ח  ת בחפירההנחת צנר(*)   10

        מפקח/מודד  מיפוי תוואי צנרת  11

       מעבדה/מפקח  כיסוי ומילוי חוזר (*)   12

       מפקח/ח"ח  הסדרי תנועה ותאו� ביצוע(*)   13

14   (*)�       מפקח/ח"ח  הערכות לביצוע תיבות חיבורי

15   (*)�       מפקח/ח"ח  ביצוע תיבות חיבורי

       מפקח/יוע3/ח"ח  וואי זמני אישור ניתוק כבלי� בת(*)   16

        מפקח/ח"ח  פירוק כבלי� מהתוואי הזמני(*)   17

  

     י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה
  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות          

  

  .י חברת חשמל"עי" עשלבי" שמבוצ(*) 
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  גובי" חדשי": אלמנט/תאור עבודה         תשתיות בזק: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

נבדק   גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  י "ע
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/יוע3/בזק  אישור קבל  מבצע  1

        מפקח/יוע3/בזק  תו תק /אישור ספק  2

        מפקח/יוע3  אישור סוג שוחה  3

4  �        מפקח  תאו� פתחי� מתוכנני

        מפקח  י מודד קבל "סימו  מיקו� ע  5

        מפקח  איתור תשתיות סמוכות  6

        מפקח/יוע3 בטיחות  וידוא אמצעי בטיחות  7

  )הסדרי תנועה ותאו� משטרה(  8
  במידה שנדרש

        מפקח

  )דיירי�/תאו� ע� רשויות(  9
  במידה שנדרש

        מפקח

        מפקח  חפירה במידות ועומק  10

        מפקח  י מפלס מתוכנ "הנחה עפ  11

       מפקח/בזק  פתיחת פתחי� וכניסת צנרת  12

       מפקח/יוע3/בזק  ביטו  ואטימת חדירת צנרות  13

       מפקח/בזק  מכסי�/מת תקרההשל  14

15           

16           

17            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      

  



� 222 �  

 

  

  יכותטופסי בקרת א/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  התחברות לגובי" קיימי": אלמנט/תאור עבודה         תשתיות בזק: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, ידרומ(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        קחמפ/יוע3  סימו  מיקו� חדירת צנרת  1

2  �        מפקח/בזק  אישור פתיחת פתחי

        מפקח  י הנחיות בזק"פתיחת פתחי� עפ  3

        מפקח  הכנסה וביטו  של הצנרת  4

        מפקח/בזק  ניקיו  וסידור התא  5

6            

7            

8            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  הגדלת גובי" קיימי": אלמנט/תאור עבודה         תשתיות בזק: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

בדיקה /שלב ביצוע  'מס

  מקדימה

  י "נבדק ע  גור" בודק

  )ש"(

תארי( 

  בדיקה

אסמכת

  א

1  �        מפקח/יוע3  מדידת תא קיי

        מפקח/יוע3/בזק  תכנו  גיאומטרי  2

        מפקח/יוע3/בזק  הגדלה/פרטי התחברות  3

        מפקח/יוע3/בזק  שלבי ביצוע  4

        מפקח/יוע3/בזק  תכנו  קונסטרוקטור/אישור  5

6  �        מפקח/בזק  תבניות/אפיו  גמרי

        מפקח  איתור תשתיות סמוכות  7

        מפקח  אמצעי בטיחות  8

9  
) �הסדרי תנועה ותאו

  )משטרה
  במידה שנדרש

        מפקח

10  )�  )דיירי�/רשויות תאו
  במידה שנדרש

        מפקח

ע� דיפו  במידה (חפירה   11
  )שנדרש

        מפקח

       פקחמ/בזק  הגנה על תשתיות קיימות  12

       יוע3/מפקח  י שלבי�"ביצוע עפ  13

  

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  ביצוע צנרת: אלמנט/תאור עבודה         תשתיות בזק: שאנו

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): רחימז, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/יוע3/בזק  אישור קבל  מבצע  1

        מפקח/בזק  תו תק /קספ/אישור צנרת  2

        מפקח  י מודד קבל "סימו  תוואי צנרת ע  3

        מפקח  סמוכות/איתור תשתיות חוצות  4

5  
יוע3   וידוא אמצעי בטיחות

  מפקח/בטיחות

      

6  
  )הסדרי תנועה ותאו� ע� המשטרה(

  במידה שנדרש

        מפקח

7  
  )דיירי�/תאו� ע� רשויות(

  במידה שנדרש

        מפקח

        מפקח  )בעומק נכו  (ביצוע חפירה  8

9  �        מפקח/יוע3/בזק  הנחת צנרת בי  גובי

        מפקח  תחתונה' כיסוי הצנרת שכ  10

        מפקח/מעבדה  כיסוי מבוקר עד פני שתית  11

       מפקח/בזק  העברת מונדרול  12

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  ושוחות בקרה) סניקה, גרביטציוניי"(קווי" : אלמנט/      תאור עבודה    מערכות ניקוז: נושא
  

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה( העבודה תאריכי ביצוע____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר
  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/יוע3  אישור קבל  משנה  1
2  �        מפקח/יוע3  תו תק /אישור ספק חומרי
        מפקח/יוע3  אישור דוגמאות  3

4  
 �ווידוא נתוני שוחות שאליה

�  מתחברי
        מפקח

        מפקח  סימו  תוואי צנרת ושוחות  5
        מפקח/יוע3  )קידוחי ניסיו  ללימוד סוג קרקע(  6
        מפקח  חיזוק דפנות חפירה  7
        מפקח /יוע3  עובי דופ  צנרת  /קוטר/סוג  8
        מפקח  מידות שוחות  9

        מפקח/מודד קבל   חפירה לעומק  10
        מפקח  הנחת שוחות צנרת וריפוד חול  11
12  �       מפקח  שיפועי� ומפלסי
       מפקח  ביטו  חדירת צנרת לשוחות  13
       מפקח  ")בנציק("עיבוד ריצפת התא   14
       מפקח  התקנת שלבי ירידה בכיוו   15
       מפקח  )בכביש( טו  40 �ל*** תקרה ומ  16
        מפקח  א ונעילה"מכסה יצקת ע� סמל עת  17
        מפקח  בדיקת אטימות  18
        מפקח/יוע3  קלטת+ ח "דו+ א צילו� וידו  19
        מפקח/מעבדה CLSM/מילוי מבוקר  20

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/ גבעו�הקמת חניו� וכיכר

  

  תעלות ניקוז/קולטני": אלמנט/תאור עבודה         ניקוזמערכות : נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

1  
        מפקח/יוע3  ו תק ת/אישור ספק

2  
        מפקח/יוע3  אישור דוגמאות באתר

3  
        מפקח   טו 25 �מסגרות וסבכות ל

4  
        מפקח  בניית אבני שפה

5  
        מפקח  הנחת תאי קליטה

6  
        מפקח  ש"מיקו� ביחס לא

7  
ללא שברי (ביטו  מסגרות לסבכות 

  )ב"אבני� וכיו
        מפקח

8  
        חמפק  ש קליטה ביחס לסבכה"מיקו� א

9  
        מפקח  הרכבת ונעילת סבכות

10  
�        מפקח  ניקיו  תאי

11  
          

12  
         

13  
         

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�
  

  )ראשיי"(קווי ביוב : אלמנט/תאור עבודה         מערכות ביוב: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/יוע3  אישור קבל  משנה  1

        מפקח/יוע3  תו תק /מפרט/אישור ספק  2

3  �        מפקח/מעבדה/יוע3  אישור דוגמאות חומרי

        מפקח  וידוא מפלסי שוחות קצה קיימות  4

        מפקח  סימו  תוואי חפירה  5

        מפקח  )במידה שנדרש(ביצוע קידוחי ניסיו    6

        מפקח  חיזוק דפנות חפירה  7

  ביקורת להנחת קווי הצינורות  8
  )כיוו /שיפוע/גובה(

        מפקח

        מעבדת שדה/מפקח  בדיקת אטימות המערכת  9

  עטיפת צינורות בבטו   10
  )לפי הצור�(

        מפקח

11   �הערכות ביצוע חיבור לתאי
�  קיימי� פעילי

        מפקח

12  �טיוח /ביטו  חיבורי צנרת לתאי
  תאי ביקורת

       מפקח

       מפקח  )יק'בנצ("צפה עבוד הר  13

  התקנת שלבי ירידה בתאי� מעל  14
  ' מ1.2 

       מפקח

       מפקח  )לפי הצור�(התקנת סול� נירוסטה   15

 40 �מסגרות ומכסי� ל, תקרות  16
   טו 8/טו 

       מפקח

        מפקח  א כולל נעילה"מכסה סטנדרט עת  17

        מפקח  התאמת גובה  18

        מפקח/מעבדה  צילומי וידאו  19

        מפקח/יוע3/מעבדה  ח תקינות בליווי קלטת"דו  20

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

   עסקי"/ חיבורי" לבתי": אלמנט/תאור עבודה         מערכות ביוב: שאנו

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, יצפונ, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח  איתור שוחות לחיבור  1

        מפקח  סכמת דיירי�תאו� וה  2

3  �        מפקח  )ביוב ופיתוח' מע( תיעוד מצב קיי

        מפקח  )במידה שיידרש(דרכי גישה חלופיות   4

        מפקח  תאו� תזמו  ביצוע  5

        מפקח  ביצוע עבודות  6

7  �        מפקח  ביצוע עבודות שיקו

        מפקח  ניקיו  ומסירת המערכת המקומית  8

יצוע מפרידי ל כמפורט לעיל עבור ב"כנ  9
  .שומ  

        

10            

11            

12           

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  ת איכותטופסי בקר/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  קווי" מגיסטרלי": אלמנט/תאור עבודה         מי"מערכות : נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, פוניצ, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/א"עת/יוע3  אישור קבל  מבצע  1

2  �        מפקח/יוע3  אישור רתכי

3  �        מפקח/א"עת/יוע3  מגופי�/אישור אביזרי

        מפקח  מוצר/תו תק  יצר   4

מתקני� ' מח  אישור תכנו  לביצוע  5
  מפקח/א"עת

      

מתקני� ' מח  תכנו  שלבי ביצוע  6
  מפקח/א"עת

      

        מפקח  הסדרי תנועה לשלבי ביצוע  7

8  �        קחמפ  תכנו  וביצוע ניסיו  ניתוקי

        מפקח  גישוש ואיתור שוחות להתחברות  9

        מפקח  גישוש ואיתור קצוות להתחברות  10

        מפקח  סימו  תוואי חפירה  11

       מפקח  דיפו  חפירה א� נדרש  12

       מפקח  הנחה וחיבור צנרת  13

14  �       מפקח/יוע3/א"עת  ריתוכי� ותיקו  ציפויי

15  �       מפקח/מעבדה  בדיקות ריתוכי

        מפקח/מעבדה  בדיקות לח3  16

        מפקח  מורשית' י חב"שטיפה וחיטוי ע  17

        מפקח/א"עת  פתיחת מגופי ניתוק  18

19            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  א" לא צוינו לעילהמפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" , התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  ) ובכלל16"עד (קווי אספקה ראשיי" : אלמנט/תאור עבודה       מי"מערכות : נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ___ ___________________: רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "בדק ענ  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/יוע3  אישור קבל  מבצע  1

        מפקח/יוע3  תו תק /מפרט/אישור ספק  2

3   �        מפקח/יוע3  )תעודת רת�(אישור רתכי

   דוגמאותאישור  4
  ב"כיו / מגופי�/צנרות

        מפקח/יוע3

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור פרט שוחות מגו% לביצוע  5

        מפקח/מודד  י חפירהסימו  תווא  6

        מפקח  קידוח/ניסיו  חפירה  7

        מפקח/יוע3  )כשנדרש(דיפו  חפירה   8

        מפקח  חפירה לעומק נדרש  9

10  �        מפקח/יוע3  ריתוכי� ותיקו  ציפויי

        מפקח/יוע3/מעבדה  בדיקות דסטרוקטיביות  11

       מפקח/יוע3/מעבדה  בדיקות רדיוגרפיות  12

       מפקח  פק צנרתס/אישור יצר   13

       מפקח  בדיקת לח3  14

       מקפח/יוע3/א"עת  אישור כיסוי צנרת  15

       מפקח  עטיפת צנרת בחול  16

        מפקח/מעבדה  מילוי חוזר מבוקר  17

        מפקח/א"עת  שטיפה וחיטוי הקו  18

  

       י "עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע :הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  )לפני ביצוע מצעי")שתית : אלמנט/תאור עבודה         כבישי": נושא

  _______/ ____ ___): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח  חפירה לפני שתית/מילוי  1

        מפקח/מעבדה  הידוק פני שתית  2

        מקפח/יוע3  כבישת אימות כשנדרש  3

4  �        מפקח  רשת לסימו  גבהי

5  �        מפקח  אישור מיקו� וגבהי

        מפקח  מת תשתיותוידוא השל  6

7  �        מפקח/יוע3  אישור פיזור מצעי

8            

9            

10            

11            

12           

13           

19            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  " א" לא צוינו לעילהמפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  מ"אגו/מצעי": אלמנט/תאור עבודה           כבישי": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/חת(מ(תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  י( בדיקהתאר

        מפקח/מעבדה/יוע3  ספק/אישור מחצבה  1

        מפקח  תו תק   2

3  �        מפקח/יוע3/מעבדה  אישור דוגמת מצעי

        מפקח  שכבה קודמת/אישור הידוק שתית  4

        מקפח  תאימות תעודות משלוח  5

        מפקח  בקרת עובי שכבה  6

        מפקח/יוע3  אישור ציוד הידוק  7

        מפקח/עבדהמ  הידוק שכבה  8

        מפקח  תיקוני סגרגציה כשנדרש  9

10  �        מפקח  אישור סימו  גבהי

11            

12           

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

    .המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  ב"ג� וכיו/מעבר/אי/בניית אבני שפה: אלמנט/תאור עבודה       כבישי": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/ת(מח(תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

  )ש"(

( תארי

  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח /יוע3  תו תק /דוגמא/אישור ספק  1

2  �        מפקח  שתית/הידוק מצעי

        מפקח  ש"סימו  מיקו� וגובה א  3

        מפקח  יסוד לאב   4

5  �        מפקח  הנחת אבני

        מפקח  שילוב קולטני ניקוז  6

        מפקח  מפלס אבני�/גובה  7

        מפקח  אבני� חתוכות למידות  8

9   �        מפקח  חתוכות לגרונגי�אבני

        מפקח  יציקת חגורה בגב אב   10

11   �        מפקח  מילוי פוגות בי  אבני

12           

13           

14           

15           

16           

17            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  פרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעילהמ, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

מבנה אספלטי לביצוע חניה זמנית לפריקה : אלמנט/תאור עבודה       כבישי": נושא

   . חניות  בביצוע חניו� בשלבי" 70וטעינה מינימו" 

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה( ביצוע העבודה תאריכי____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        תארי� בדיקה  תארי� בדיקה  1

        מפקח/יוע3  ספק ותו תק /אישור מפעל  2

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור תערובת   3

        מפקח/מעבדה  מיישרת' שכבת מצע א  4

5  �        מפקח/יוע3  סימו  ומדידת רשת גבהי

        מפקח  י מפרט"ריסוס יסוד עפ  6

        מפקח  מ" סS "8"פיזור אספלט תערובת   7

        מפקח  ריסוס מאחה א� יידרש  8

        מפקח  מדידת גבהי� ועובי שכבה  9

        מפקח/מעבדה  בדיקת גליל אספלט  10

11            

12           

13           

14           

  

       י "רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ :הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

צוע חניה זמנית לבי עליונה/שכבה נושאת: אלמנט/תאור עבודה         כבישי": נושא

   . חניות  בביצוע חניו� בשלבי" 70לפריקה וטעינה מינימו" 

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, ומידר(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  אסמכתא  תארי( בדיקה  )ש"(י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס

        מפקח  אישור בדיקת צפיפות  1

ווידוא השלמת תשתיות לרבות   2
  ב"חציות השקיה וכיו

        מפקח

 /כסי� /התאמת גובה תקרות  3
  לטני�ק

        מפקח

        מפקח/יוע3  תו תק /אישור ספק תערובת  4

        מפקח/יוע3  אישור מוקד� לתערובת  5

תכולת ביטומ  (בדיקת תערובת   6
  )ב"ודרוג וכיו

  /יוע3/מעבדה
  מפקח

      

7  �        מפקח  בדיקת גבהי

        מפקח/מעבדה  א"נת/צ"דיוק לפי מפרט מע  8

        מפקח/יוע3  אישור חומר ריסוס  9

        מפקח  ריסוס יסוד  10

        מפקח  ריסוס מאחה  11

12  �       מפקח  מישקי התחברות לקיי

       מפקח/יוע3  ציוד לביצוע  13

       מפקח  פיזור והידוק  14

       מפקח/מעבדה  בדיקת תערובת  15

16  �       מפקח/מעבדה  בדיקת גלילי

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  ריצו$ מעבר הולכי רגל ורצועת תשתיות: אלמנט/תאור עבודה       מדרכות :נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/יוע3/א"עת  ) כולל לעוור(אישור סוג אבני ריצו%   1

        מפקח/יוע3/א"עת   ספקאישור  2

        מפקח  אישורי תו תק   3

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור דוגמאות אב   4

        מפקח/יוע3/א"עת  קביעת כיווני ריצו%  5

        מפקח  ביצוע מקטע ריצו% לדוגמא  6

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור הדוגמא  7

        מפקח  אישור גמר כל התשתיות  8

9  �        פקחמ  השלמת והתאמת גובה מכסי

        מפקח  אישורי בדיקת הידוק  10

        מפקח  חיתו� אבני� באמצעות ניסור  11

12  �       מפקח  סימו  תחו� שביל אופניי

13  �       מפקח  בניית אב  מצידי שביל אופניי

       מפקח  אישור מצע חול  14

       מפקח  ביצוע ריצו%  15

16  �       מפקח  פיזור חול במישקי

        מפקח  הידוק הריצו%  17

  

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  . וביצוע תכסית כיכר ו$ריצ: אלמנט/תאור עבודה        וכיכרמדרכות :נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'ול בית מסמ___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח  אישור דוגמאות   1

        מפקח  ק"השלמת תשתיות תת  2

        קח מפ/יוע3  סימו  תוואי   3

        מפקח  בניית אב  מצידי השביל  4

        מפקח  חגורה בגב אב    5

6  �י תכ  " ומבנה עפהשלמת מצעי
  .מבנה 

        מפקח

7  �        מפקח/מעבדה  הידוק מצעי

        מקפח/יועCLSM 3אישור הרכב   8

        מפקח/יועCLSM  3אישור מקור   9

        מפקח/יוע3  אישור ציוד ותהלי� ביצוע  10

י "עפ' וגות השלמות וכדמילוי פ  11
  המפרט

       מפקח

       מפקח /יוע3  ריצופי� ביצוע   12

       מפקח/יוע3/מעבדה  מישוריות ובדיקות שונות בדיקת   13

14           

15           

16           

17            

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

   זמנית תאורה: אלמנט/תאור עבודה        מתקני תאורה: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  בודהמיקו" הע

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/ביצועשלב   'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור קבל  מבצע  1

        מפקח/יוע3/א"עת  תכניות תואמות שלבי ביצוע  2

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור פרטי ביצוע  3

        מפקח/יוע3/א"עת  זמניי�' סימו  מיקו� הצבת ע  4

        מפקח/יוע3/א"עת  תאיתור מרכזייה להתחברו  5

        מפקח/א"עת  הצפה וחיבור עמודי תאורה  6

        מפקח/א"עת  ח"ג עמודי ח"תאו� וחיבור פנסי� ע  7

        מפקח/יוע3/א"עת  בדיקת מתק  והפעלה  8

9  �        מפקח/א"עת  ישני�/פרוק עמודי� זמניי

  

  

       י "העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על :הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  י תכנו� סופי"תאורה עפ: אלמנט/תאור עבודה        מתקני תאורה: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר
  

י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור קבל  מבצע  1

2  �        מפקח/יוע3/א"עת  מגשי�, ופנסי�, אישור עמודי

        מפקח/יוע3/א"עת  תו תק , אישור יצר   3

        מפקח  הגשת תכניות ייצור לוח  4

        מפקח  הזמנת חיבור חשמל למרכזיה  5

6   �        מפקח  ח" לחIתשלו

7   �תכנו  חיבור ואישור תאו
  הנדסי

        מפקח/יוע3

        מפקח  א לחיבור חשמל"אישור עת  8

9   �        מפקח  ח" לחIIתשלו

        מפקח  סימו  תוואי תשתיות תאורה  10

        מפקח/יוע3  הנחת צנרת, חפירה  11

       מפקח/מעבדה  ילוי חוזרמילוי חול ומ  12

13   �אחרי (סימו  מיקו� עמודי
  )ש"א

       מפקח/יוע3/א"עת

כלובי יסוד ויציקת , חפירה  14
  יסוד

       מפקח

15  �       מפקח  השחלת כבלי

16  �       מפקח  הצבה וחיבור עמודי

        מפקח/מעבדה/יוע3/א"עת  עמידת העמוד בדרישות  17

        מפקח/מעבדה  בדיקת טיב ועובי צבע  18

        מפקח/יוע3  הפעלה/חיבור למרכזיה  19

        מפקח/יוע3/א"עת  תכנית עדות  20

        מפקח/יוע3/א"עת  מסירת מתק   21

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  צוינו לעילהמפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא , התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  מרכזיית תאורה: אלמנט/תאור עבודה        מתקני תאורה: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): ת(עד ח/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

תארי( 
  בדיקה

  אסמכתא

        מפקח/יוע3/א"עת  תו תק /אישור יצר  לוח  1

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור יצר  רכיבי לוח  2

        מפקח/יוע3/א"עת  ייצור' הגשה ואישור תכ  3

        מפקח/יוע3/א"עת  אישור ייצור במפעל  4

        מפקח/יוע3/א"עת  ח"תאו� פרטי חיבור ע� ח  5

6  �        מפקח/יוע3/א"עת  סימו  ואישור מיקו

        מפקח  יציקת בסיס ללוח  7

        מפקח/יוע3/א"עת  הצבת וחיבור מרכזיה  8

        מפקח/יוע3/א"עת  ווידוא הארקה  9

        מפקח/יוע3  ח"מוכנות לביקורת ח  10

        מפקח  ח"ח/א"הסכ� צרכ  עת  11

       מפקח/יוע3/א"עת  ח וחיבור"ביקורת ח  12

13           

14           

15           

16           

17            

  

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  )בקרה/רמזורי"(" צנרת וגובי: אלמנט/תאור עבודה         רמזורי": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: ' מסמול בית___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מפקח  אישור קבל  מבצע  1

        מפקח/יוע3  גובי�/אישור סוג צנרת  2

        מפקח  תו תק /אישור ספק  3

4   �איתור ווידוא גובי� שאליה
�  מתחברי

        מפקח/א"עת

        מפקח  סימו  ואישור תוואי ביצוע  5

        מפקח  איתור תשתיות סמוכות  6

        מפקח  רשויות/תנועה/הסדרי בטיחות  7

        מפקח  ביצוע חפירה לעומק נדרש  8

9  �        מפקח  צנרת/הנחת גובי

        מפקח  חוטי משיכה  10

        מפקח/מעבדה  חוזר מבוקרמילוי   11

       מפקח  א"מכסי� לפי סטנדרט עת/תקרה  12

13           

14           

15           

  

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  חיבור חשמל: אלמנט/תאור עבודה         רמזורי": נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה ____________________ : קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

        מקפח/יוע3  יבור חשמלהזמנת ח  1

        מפקח/יוע3  ח"י ח"תכנו  חיבור ע  2

        מפקח   ותשלומוIח "  ח� ח  3

        מפקח/יוע3  ח לתאו� הנדסי"הגשת בקשת ח  4

        מפקח  ח"אישור תאו� הנדסי לבקשת ח  5

        מפקח  א לחיבור חשמל"אישור עת  6

        מפקח   ותשלומוIIח "  ח� ח  7

        א"עת/מפקח/ע3יו  סימו  מיקו� מרכזיה  8

        מפקח  בסיס וצנרת הכנה  9

        מפקח  )צנרת וכבלי�(ח "תשתיות ח  10

        מפקח/א"עת  הצבת ארו  ומתק  רמזור  11

       מפקח  וידוא הארקה תקינה  12

       מפקח/א"עת  ח"ח/א"הסכ� עת  13

       מפקח  חיבור חשמל/ח"ביקורת ח  14

15            

  

       י "ת המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ רשימת שלבי הביצוע והבדיקו:הערה

  .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  טופסי בקרת איכות/הקמת חניו� וכיכר גבעו�

  

  ______________________: אלמנט/תאור עבודה    _____________: נושא

  _______/ _______ ): סיו"/התחלה(תאריכי ביצוע העבודה _____________ _______: קבל� מבצע

  מיקו" העבודה

  ________________________): עד חת(/מחת((תחו" חתכי" ______________________ : רחוב

  _________________: 'מול בית מס___________________): מזרחי, מערבי, צפוני, דרומי(מסלול 

  _________________________________________________________________: תאור אחר

  

  י "נבדק ע  גור" בודק  בדיקה מקדימה/שלב ביצוע  'מס
  )ש"(

  אסמכתא  תארי( בדיקה

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12           

13           

14           

15           

17            

       י " רשימת שלבי הביצוע והבדיקות המקדימות הינה מנחה ובכל מקרה על העבודות להתבצע עפ:הערה

    .  המפרטי" הטכניי" וכלל מסמכי החוזה ג" א" לא צוינו לעיל, התכניות      
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  אביב יפו�עיריית תל
  
  
  
  
  

  201060/ 'מס  פומבי  מכרז
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מה והפעלהלהק
  של חניו� ציבורי תת קרקעי

   כולל פיתוח הכיכר,)BOTבשיטת (
   יפו�במתח" גבעו� בתל  אביב 

  
  

  
  
  
  
  
  

  תיקי מתק� ותוכניות עדות  �   לחוזה ההקמה "כ"נספח 
 )י המקי" לאחר ההקמה"יצור$ ע(

 


