
מזהה שם פעילות משך

1 כיכר דיזנגוף פיתוח תשתיות בניה ופיתוח   276 ימים

2 אבן דרך שלב א  ( חצי מעגל תנועה בכיכר  צד מערב )    86 ימים

3 התארגנות לתחילת  עבוודות  35 ימים

4 צו התחלת עבודה  0 ימים
5 פגישת התנעה לתחילת עבודות עם קבלן זוכה . 0 ימים
6 הליך קבלת רישיון ותאומים מקדמיים  7 ימים
7 מסירת סימון אתר בין מודדים   2 ימים
8 מינוי צוות קבלני כולל חברת אבטחה לאביזרי תנועה וקבלני משנה  2 ימים
9 העברת שטח אתר עבודה כולל גדרות והסדרי תנועה קיימים תאורה זמנית

חלקית ובהתאם למפרט  להמשך אחזקה וטיפול
0 ימים

10 הקמת שטח התארגנות,  משרד מינהלת ושלט אתר   3 ימים
11 תאום חיבור חשמל זמני, חיבור מים זמני  3 ימים
12 חלוקת מישרים  0 ימים
13 הכנת משטח דוגמאות לריצופים מדרכות , ומוצרים כנ"ל גם לכיכר באופן

מושלם ואישור תקינות
14 ימים

14 אישור דוגמאות אדריכל העיר שפע דרכים ומאור  14 ימים
15 קבלת רישיון עבודה זמני והצבת תמרורים כולל הסטת ציר אוטובוסים  נוהל

אדדום לבן וכד
2 ימים

16 קבלת רישיון עבודה סופי ותחילת עבודות בפועל בשטח  0 ימים
17 תליית  קווים זמניים וטיפול בקיימים , רמזורים , מים , תאורה, הגנות עצים

ועמודי חשמל  וכד'  .
3 ימים

18 רחוב פינסקר  -  תשתית מאספת לכיכר  9 ימים
19 ביוב  3 ימים
20 תיעול  3 ימים
21 מים  3 ימים
22 הקדמת שרוולי חשמל , רמזורים , השקייה , תאורה ושרוולי הכנה אחרים  3 ימים
23 רחוב ריינס  -  תשתית מאספת לכיכר  10 ימים
24 ביוב  4 ימים
25 תיעול  4 ימים
26 מים  6 ימים
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מזהה שם פעילות משך

27 הקדמת שרוולי חשמל , רמזורים , השקייה , תאורה ושרוולי הכנה אחרים 5 ימים

28 דיזנגוף קטע צפון -   עד אסתר המלכה תשתית מאספת לכיכר  13 ימים
29 ביוב  5 ימים
30 תיעול  3 ימים
31 מים  5 ימים
32 הקדמת שרוולי חשמל , רמזורים , השקייה , תאורה ושרוולי הכנה אחרים 4 ימים

33 קידוח גמיש / חפירה לשרוולי הכנה לרמזורים וגל ירוק עד פרישמן . 5 ימים
34 דיזנגוף קטע דרום  -  עד בר כוכבא תשתיות מאספות לכיכר  21 ימים
35 ביוב  7 ימים
36 תיעול  7 ימים
37 מים  7 ימים
38 הקדמת שרוולי חשמל , רמזורים , השקייה , תאורה ושרוולי הכנה אחרים 5 ימים

39 קידוח גמיש / חפירה לשרוולי הכנה לרמזורים וגל ירוק עד טשרחניחבסקי . 5 ימים

40 ביצעו חצי מעגל מערבי   -  ( בן עמי  )    77 ימים

41 עבודות פירוקים, 2 ימים
42 העתקת עץ פיקוס העתקה מלאה וביצוע בור שתילה מתאים לפי מפרט  +

ביצוע העתקות וועקירות עצים
7 ימים

43 טיפול בתשתיות הקיימות, פיתרונות זמניים תאורה זמנית על בטונדות  3 ימים
44 עבודות עפר - החלפת קרקע , מילוי והידוק ועבודות יישור כבישים מדרכות

כיכר
5 ימים

45 הנחת תשתית ניקוז  7 ימים
46 הנחת תשתית ביוב  7 ימים
47 הנחת  תשתית מים   7 ימים
48 עבודות תקשורת ( בזק ) וחברות הכבלים  שרוולי והעתקות  3 ימים
49 הקדמת שרוולי חשמל , רמזורים , השקייה , תאורה ושרוולי הכנה אחרים 7 ימים

50 קבלת תיק תוכניות  מ.ד ואישור חח"י לקבלן לעבודות אזרחיות  4 ימים
51 עבודות חברת תשתית הכנות לשרוולים של חח"י  7 ימים
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מזהה שם פעילות משך

52 עבודות השחלת כבילה מתח גבוה ונמוך לבניינים וארונות + שלייפות . 4 ימים
53 עבודות אזרחיות כבילה בכניסות לבתים כולל שלייפות ושיקום בתאום וועדים 4 ימים

54 עבודות דיפון למזרקה התת קרקעית  7 ימים
55 ביצוע הנחת צינורות איוורור מחדר המזרקה בכביש  4 ימים
56 עבודות צורת דרך כבישים , שביל אופניים מדרכות  3 ימים
57 מצעים כבישים ושביל אופניים  2 ימים
58 עבודות אבני שפה כביש , שביל אופניים ועטרה כיכר וכו'  5 ימים
59 מצעים כביש שכבה אחרונה  3 ימים
60 עבודות סלילה 2 שכבות אספלט כביש  תחתונות  2 ימים
61 עבודות אספלט שכבה ראשונה שביל אופניים  1 יום
62 עבודות תאורה מכל הסוגים (יציקת יסודות עמודי תאורה) 2 ימים
63 התקנת  עמודי תאורה חדשים 5 ימים
64 עבודות תשתית  מחישוב ומצלמות  2 ימים
65 עבודות הכנה ושרוולים  לאוורור לוח מודעות , שירותים עילים , מתקן אופניים

, גז , הסנקה לחדר מזרקה
2 ימים

66 ביצוע בורות שתילה לעצים  7 ימים
67 עבודות שרוולים להשקייה לגינון  3 ימים
68 ביצוע  מצעים  מדרכה  לאחר צורת דרך ופינוי מטרדי וחיבור לעסקים  2 ימים
69 ביצוע ריצופים בקטעים  לפי פרטי אדריכלייים התאמות תאים . 20 ימים
70 ביצוע צמתים  ( תשתיות כולל מערכות ואספלט וריצופים ) 7 ימים
71 ביצוע שיקום מצעים ריצופים פינסקר לאחר גמר עבודות  10 ימים
72 ביצוע שיקום מצעים ריצופים בן עמי לאחר גמר תשתיות  7 ימים
73 אבן דרך שלב ב   ( חצי מעגל תנועה בכיכר צד מזרח  )     96 ימים

74 התארגנות לתחילת  עבוודות   3 ימים
75 חלוקת מישרים  0 ימים
76 קבלת רישיון עבודה זמני והצבת תמרורים כולל הסטת ציר אוטובוסים  נוהל

אדדום לבן וכד
1 יום

77 קבלת רישיון עבודה סופי ותחילת עבודות בפועל בשטח  1 יום
78 תליית  קווים זמניים וטיפול בקיימים , רמזורים , מים , תאורה, הגנות עצים

ועמודי חשמל  וכד'  .
2 ימים

79 ביצעו חצי מעגל  מזרחי   -  ( זאמנהוף   )    94 ימים
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מזהה שם פעילות משך

80 עבודות פירוקים, 2 ימים
81 השלמת העתקת עץ פיקוס העתקה מלאה כולל הכנת בור שתילה  + ביצוע

העתקות וועקירות עצים
4 ימים

82 טיפול בתשתיות הקיימות, פיתרונות זמניים תאורה זמנית על בטונדות  3 ימים
83 עבודות עפר - החלפת קרקע , מילוי והידוק ועבודות יישור כבישים מדרכות

כיכר
4 ימים

84 הנחת תשתית ניקוז  7 ימים
85 הנחת תשתית ביוב  6 ימים
86 הנחת תשתית מים   7 ימים
87 עבודות תקשורת ( בזק ) חברות הכבלים  שרוולי והעתקות  4 ימים
88 עבודות שרוולים בחציות כבישים לכל התשתיות תאורה , השקייה , רמזורים ,

גל ירוק , מיחשוב וכד'
4 ימים

89 קבלת תיק תוכניות  מ.ד ואישור חח"י לקבלן לעבודות אזרחיות  3 ימים
90 עבודות חברת תשתית הכנות לשרוולים של חח"י  4 ימים
91 עבודות השחלת כבילה מתח גבוה ונמוך לבניינים וארונות + שלייפות . 3 ימים
92 עבודות אזרחיות כבילה בכניסות לבתים כולל שלייפות ושיקום בתאום וועדים 3 ימים

93 עבודות צורת דרך כבישים , שביל אופניים מדרכות  0 ימים
94 מצעים כבישים ושביל אופניים  2 ימים
95 עבודות אבני שפה כביש , שביל אופניים ועטרה כיכר וכו'  3 ימים
96 מצעים שכבה אחרונה  2 ימים
97 עבודות סלילה 2 שכבות אספלט כביש  תחתונות  2 ימים
98 עבודות אספלט שכבה ראשונה שביל אופניים  1 יום
99 עבודות תאורה מכל הסוגים (יציקת יסודות עמודי תאורה) 3 ימים
100 התקנת  עמודי תאורה חדשים 7 ימים
101 עבודות תשתית  מחישוב ומצלמות  3 ימים
102 עבודות הכנה ושרוולים  לאוורור לוח מודעות , שירותים עילים , מתקן אופניים

וכד'
3 ימים

103 ביצוע בורות שתילה לעצים  7 ימים
104 עבודות שרוולים להשקייה לגינון  3 ימים
105 ביצוע  מצעים  לאחר צורת דרך ופינוי מטרדי וחיבור לעסקים  2 ימים
106 ביצוע ריצופים בקטעים  לפי פרטי אדריכלייים התאמות תאים . 20 ימים
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מזהה שם פעילות משך

107 ביצוע צמתים  ( תשתיות כולל מערכות ואספלט וריצופים ) 4 ימים
108 ביצוע שיקום מצעים ריצופים רחוב  ריינס לאחר גמר תשתיות  10 ימים
109 ביצוע שיקום מצעים ריצופים רחוב זמנהוף לאחר גמר תשתיות  10 ימים
110 אבן דרך שלב ג  -  הורדת רשת חח " י לתת " ק וחישמול 

למבנים 
33 ימים

111 פתיחת פסקים והשחלת כבלי חשמל ברחובות ובכיכר לכלל הפרוייקט לפי 
שלבי ביצוע  שיקום ןהחזרת המצב  כחדש  . 

16 ימים

112 רחוב בן עמי  3 ימים
113 רחוב פינסקר 3 ימים
114 רחוב זמנהוף  3 ימים
115 רחוב ריינס  3 ימים
116 רחוב דיזנגוף דרום  4 ימים
117 רחוב דיזנגוף צפון  4 ימים
118 עבודות רשת וחישמול בתים והתברות לתחנות ופירוק רשת עילית   17 ימים
119 עבודות רשת חשמל וחישמול בתים ( בקטעים לפי תוכנית מ.ד  חח"י )   3 ימים
120 ביצוע עבודות בליווי בודק חח,י  בארונות בתחום הבניינים לקראת חישמול  3 ימים
121 ביצוע ניתוק וחישמול  הבתים לרשת התת קרקעית במקום העילית  2 ימים
122 ביצוע פירוק רשת עילית לפי שדות בקטעים לפי שלבי ביצוע . 4 ימים
123 פירוק יסודות בטון עמודי רשת חשמל כולל החזרת ריצוף חדש . 5 ימים
124 חיבורי מת " נ ומ " ג  צרכנים ציבוריים חדשים   13 ימים
125 מתקן אופניים  2 ימים
126 ביתן מפעל הפיס  2 ימים
127 ארונות רמזורים  3 ימים
128 מבנה מזרקה על צרכניו ( מזרקה + מאור + שפ"ע + ארונות חשמל וכד' )  3 ימים
129 3 ימים 2  מבני שירותים עיליים ( בן עמי וזמנהוף ) 
130 אבן דרך שלב ד  -  השלמת הקמת חדר המזרקה ופיתוח 

סופי לפרויקט  (   מעגל פנימי  ) 
185 ימים

131 התארגנות לתחילת  עבוודות   2 ימים
132 קבלת רישיון עבודה זמני והצבת תמרורים כולל הסטת ציר אוטובוסים  נוהל

אדדום לבן וכד
1 יום

133 קבלת רישיון עבודה סופי ותחילת עבודות בפועל בשטח  1 יום
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134 ביצוע בנית חדר מזרקה וחדרים טכניים תת " ק ופיתוח מעגל 
פנימי 

185 ימים

135 עבודות הכנה   1 יום
136 עבודות פירוקים, 1 יום
137 טיפול בתשתיות הקיימות, פיתרונות זמניים תאורה זמנית על בטונדות 1 יום

138 בניית החדר התת קרקעי על ציודיו והתקנת פסל אגם   169 ימים
139 עבודות בטונים איטום  ,  הארקה ותשתיות הכנה למבנה חדרים טכניים   130 ימים
140 הצגת דוגמאות  לאישור ציוד ואביזרים ותגמירים   20 ימים
141 אישור דוגמאות ותגימירים   20 ימים
142 עבודות חפירה לאחר עבודות דיפון  2 ימים
143 ביצוע עבודות ביסוס בכלונסאות  5 ימים
144 ביצוע עבודות ראשי כלונס  3 ימים
145 ביצוע עבודות תשתיות תבראוה חשמל הכנות והכנות אחרות . 2 ימים
146 ביצוע עבודות איטום  1 יום
147 ביצוע ריצפת בטון לחדר והמסדרון התת קרקעי  7 ימים
148 ביצוע קירות בטון  10 ימים
149 ביצוע עבודות תקרת בינים פודס מדרגות חדר טכני חח"י וחשמל

ותאורה
7 ימים

150 ביצוע יציקת קירות מאגר המים למזרקה  2 ימים
151 השלמת קורות ותקרה פלנום ראשונה למזרקה כולל תשתיות הכנה 4 ימים

152 השלמת קירות , מחיצות ומדרגות מבטון  4 ימים
153 ביצוע תיקרת מזרקה ב- 2 שלבים כולל מערכות איטום ותשתיות

מזרקה
12 ימים

154 ביצוע מערכות איטום קירות ותיקרה כולל הגנות על האיטום  3 ימים
155 עבודות מילוי והידוק סביב החדר התת קרקעי והכיכר כולל הידוקים

בבקרה מלאה
4 ימים

156 ביצוע יציקת ספסל המזרקה ויציקות משמלימות שונות כולל איטום 5 ימים

157 ביצוע עבודות כלנסאות לריצפת הכיכר כולה  5 ימים
158 עבודות גמר ותשתית םנים המזרקה וחדרים הטכניים  .  53 ימים
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159 ביצוע עבודות מסגרות  פנים / חוץ  4 ימים
160 ביצוע עבודות חשמל תקשורת בקרה  7 ימים
161 הצגת  תוכנית יצרן לוחות  ואישור לאחר תיקון ליצור   14 ימים
162 ביצוע עבודות אינטילציה וצנרות , הכנות לגז , מיזוג איוורור ,מתח

נמוך וכד'
7 ימים

163 עבודת גמר ריצפה כולל איטום וחיפויים  קירות ומאגר  5 ימים
164 טיח תיקרה וקירות  4 ימים
165 ביצוע מערכות שונות לפסל ומסגרות לביסוס הפסל והמנועים  7 ימים
166 התקנת מערכות המיזרקה  20 ימים
167 מערכות ספריקלרים ופרי אקשן ומערכות בטיחות  4 ימים
168 ביצוע מערכות גז  3 ימים
169 מערכת איוורור מיזוג  4 ימים
170 מערכות גמל מים שעונים ומשאבות וניקוז  4 ימים
171 חיבורי קצה למזרקה כולל מערכת אוסמוזה הפוכה  7 ימים
172 ביצוע פנל כבאיים , גנרטור וציודיו  4 ימים
173 התקנת ארונות חשמל , מרכזיה, וכל הארונות למתקנים השונים 7 ימים

174 השלמת חדר בקרה , מערוכת גילוי מערכות  ביטחון ומצלצות  7 ימים
175 מערכות מדיה ומערכות בקרה שליטה וקול שמע למזרקה 5 ימים
176 השלמת מערכות לדלת הפנאומטיים בפיתוח  5 ימים
177 השלמת דלתות חלונות , מעקות  לדלות אש , סימוני בטיחות מטפים

גלגלונים
4 ימים

178 עבודות הפסל והצירה על מערכותיו   23 ימים
179 ניתוק הפסל מהשטח הזמני , העברתו והתקנתו בשטח האתר 2 ימים

180 ביצוע התקנת מנועים וחיבור למערכות המזרקה  4 ימים
181 ביצוע התקנת משולשים לאחר הבאתם ממצבעה  10 ימים
182 ביצוע הפעלה ראשונית והרצה לפסל  7 ימים
183 עבודות פיתוח לכיכר   55 ימים
184 ביצוע עבודות הצובר גז כולל תשתיות חיבור  5 ימים
185 הנחת תשתית ניקוז  2 ימים
186 הנחת תשתית ביוב  2 ימים
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187 הנחת  תשתית מים   2 ימים
188 ביצוע עבודות תקשורת  2 ימים
189 שרוולים לעמודי רמזורים  2 ימים
190 ביצוע עבודות הכנה לחברת חשמל למזרקה  2 ימים
191 ביצוע השחלה כבילה וחיבור לארונות חשמל בחדר המזרקה  2 ימים
192 ביצוע עבודות תשתית תאורה 2 ימים
193 הכנות להשקייה  3 ימים
194 תשתיות מחישוב  לתקשורת מצלמות , רמקולים לעמודים , לשבשת

מזרקה
3 ימים

195 תשתיות  לשילוט  2 ימים
196 תשתיות  לבולרדים " מחסומים פניאומטיים . 2 ימים
197 תשתיות  ל- POPUP  מתקן לאירועים  2 ימים
198 עבודות הידוק שתיית לכיכר . 2 ימים
199 עבודות מצעים  בשכבות לכלל הכיכר  3 ימים
200 ביצוע עבודות ריצפת בטון לכלל הכיכר כולל תפרי התפשוטת  7 ימים
201 השלמות בטון של  אבני צד אלמנטי בטון שונים   6 ימים
202 ביצוע בורות שתילה לעצים לפי מפרט מיוחד  7 ימים
203 ביצוע עבודות אדמת גן וטוף  בחלקי הגינון   2 ימים
204 השלמת מתקני קצה של " הבולרדים " מחסומים פנאומטיים . 2 ימים
205 כנ"ל עבור POPUP  לאירועים   2 ימים
206 השלמת מכסה פניאומטי על ציודיו לחדר הטכני והמזרקה . 2 ימים
207 20 ימיםביצוע עבודות ציפוי חיפוי בטרצו או בטון אדריכלי בהתאם למאושר , כולל סרגלים תפרים 
208 השלמת ציוד קצה לבריכת המזרקה , גטים , תאורת פסל וייתר הציוד . 4 ימים

209 ביצוע ציפוי מזרקה וספסל פסיפס או אחר בהתאם לפרט המיוחד  14 ימים
210 השלמת עמודי תאורה  7 ימים
211 השלמת עמודי רמזור על ציודייהם  4 ימים
212 השלמת ציוד לעמודי התאורה , פנסים , רמקלים , מצלמות , שבשבות ,

WIFI , תאורהדקורטיבית
4 ימים

213 ביצוע פרטי נגישות  5 ימים
214 ריהוט ואביזרים משלימים  5 ימים
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215 אבן דרך שלב ה  -  השלמת עבודות גמר ומסירה סופית 
הרצה והפעלה  לכלל הפרוייקט 

75 ימים

216 עבודות גינון ריהוט ופיתוח   50 ימים
217 השלמת עבודות גינון שתילה ונטיעות  ( התקנת ראשי מערכת, שתילת עצים

וצמחיה)
14 ימים

218 השלמת עבודות פיתוח סופי ( ריהוט חוץ, ספסלים, אשפתונים, עמודי מחסום,
סריגים , ברזיה , מתקני אופניים)

7 ימים

219 התקנת מוצרי נגישות , אלמנטים , שלטים , ושילטי רחובות מוארים  5 ימים
220 5 ימיםהשלמת עבודות עיצובי תאורה מיוחדים , popup  אירועים , אשפתונים , עמודי מחסום .
221 מתקני אופניים להשכרה  4 ימים
222 מערכת   " בולרדים "  פניאומטיים  2 ימים
223 ביצוע עבודות רמזורם על ציודם כולל שידרוג צמתים בגל הירוק  10 ימים
224 ביצוע מצלמות על צידיהם  5 ימים
225 שילוט רחובות מואר  3 ימים
226 ביצוע עבודות מעברי חצייה מרוצפים  בכבישים 10 ימים
227 ביצוע עבודות אספלט שכבה אחרונה בכבישים לאחר קירצוף וריבוד . 7 ימים
228 ביצוע אספלט שכבה אחרונה בשבילי אופניים   3 ימים
229 עבודות תימרורצביעה וניתוב  סופי  2 ימים
230 ביצוע והפעלת רמזורים גלאיים  וגל ירוק לכלל הפרוייקט מול בקרת רמזורים . 2 ימים

231 קבלת איושר להרצת מערכות לפני טופס 4  2 ימים
232 ביצוע סימולציה ואינטגרציה והרצה  של מערכות המזרקה והכיכר כולל ניהול

אירועים
14 ימים

233 ביצוע השלמת כל הדרוש למזרקה והפעלת המתקן  4 ימים
234 קבלת טופס 4  לאחר אישור כל גורמי החוץ , חח"י בטיחות , בריאות , שפ"ע

מאור בטיחון, משרד הכלכלה , איה"ס , רישוי , אדר' העיר  וכד'
20 ימים

235 מסירת ציוד חליפי למחסני אגפי שפ"ע ודרכים לפי מפרט  3 ימים
236 התקנת 2 מתקני שרותים עיליים אגף שפ"ע / תברואה  3 ימים
237 תהליך מסירת הפרוייקט נוהל עת " א     17 ימים
238 מסירה תאגיד מים ביוב  10 ימים
239 מסירה לעיריה אגף תיעול ותאגיד - תיעול  5 ימים
240 מסירה אגף תנועה  5 ימים
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241 מסירה אגף מאור  14 ימים
242 מסירה אגף דרכים  7 ימים
243 מסירה אגף שפ"ע  14 ימים
244 מסירה אגף מחשוב  7 ימים
245 מסירה אגף תברואה  2 ימים
246 מסירה לגורמי חוץ  7 ימים
247 חח"י  4 ימים
248 בזק  5 ימים
249 חברות הכבלים  3 ימים
250 סיום עבודות ושונות   10 ימים
251 השלמת כל הנידרש עפ"י התוכניות והמפרטים והחוזה . 7 ימים
252 מסירת תיק מתקן מושלם  3 ימים
253 סיום עבודות ( טקס לכיכר )  0 ימים

דצמ ינו פבר מרץ אפר מאי יונ יול אוג ספט אוק נוב דצמ
רבעון ראשון רבעון שני רבעון שלישי רבעון רביעי

2017

פעילות

פעילות קריטית

התקדמות

אבן דרך

ערסל

פעילות מסתכמת

פעילות קריטית מסתכמת

אבן דרך מסתכמת

התקדמות מסתכמת

פיצול

פעילויות חיצוניות

ערסל פרוייקט

קבץ לפי ערסל

תאריך יעד

עמוד 10

לוחות זמנים כיכר דיזנגוף מכרז שלב  ב  נספח למכרז 
30/10/16: תאריך


