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   4מסמך ג' 

 המפרט הכללי ללוחות זמנים
 לוחות הזמנים שיוגשו במהלך הפרויקט .1

במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. לוח  

הזמנים המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי. לוח הזמנים המפורט  

סדרי   את  היטב  להבין  ולמזמין  למפקח  שתאפשר  כזו  פירוט  רמת  בעל  יהיה 

 העבודה המתוכננים ע"י הקבלן.  

 . )שלב א'( מים הראשוניםי 90  -לוח זמנים לתקופת ה (1)

מפורט    14תוך   זמנים  לוח  ויאושר  יוגש  עבודה  התחלת  מצו  קלנדרים  ימים 

ב שיבוצעו  יעבור    90  - לפעילויות  הזמנים  לוח  הפרויקט.  של  הראשונים  הימים 

בקרה ואישור של הפיקוח. בנוסף יוגש לאישור מסמך המתאר את שיטות הביצוע  

 (.  CMS)להלן,   Construction Method Statementלמימוש הפרויקט 

 לוח זמנים מפורט מלא לפרויקט )שלב ב'(  (2)

קלנדרי  60תוך   כלל  יימים  לביצוע  מפורט  זמנים  לוח  ויאושר  יוגש  מצ.ה.ע  ם 

. טיוטה ראשונה לאישור  לכל הפרויקט  CMS  -הפרויקט ומסמך מעודכן של ה

 ימים קלנדרים.   30תוגש לפיקוח תוך  

  )Construction Method Statement(שיטת העבודה  .2

בתקופת ההתארגנות ולאחר מכן, הקבלן יגדיר באופן מפורט את שיטת ביצוע  

הביצוע   סדר  מבחינת  ביצועהעבודה  המסמך    קצבי  המתוכננים.  והמשאבים 

 שיוגש לאישור בשלבים השונים יכלול לפחות את הנושאים הבאים: 

 תמצית מנהלים  (1)

 כולל כמויות כ"א בכל יחידה.  –מבנה ארגוני של הקבלן  (2)

 . תיאור שיטת העבודה (3)

 הפעילויות חישוב קצבי ביצוע בכל   (4)

 חישוב כוח אדם וציוד קריטי על ציר הזמן לכל המלאכות, כולל גרף בקובץ אקסל.  (5)

                                                        .עם מגבלותפתרונות טכניים לעבודה במקומות   (6)

 עבודה בתנאי גשם או חום קיצוני.  –זג אויר התייחסות למ (7)

 התארגנות באתר לפי שלבי ביצוע מתוכננים.  (8)



2 

 

וציוד    גיוס עובדיםשלהם לרשימת קבלני משנה וצוותי עבודה שלהם, כולל יכולת   (9)

 לעמידה באבני הדרך החוזיות.

מ (10) הקטן  כולל  במרווח  פעילויות  )עבור  הקריטי  הנתיב  עבודה(    20  -ניתוח  ימי 

והדרכים לשמירה עליו מפני חריגה. ניטור נתיבים קריטיים הקרובים לנתיב הנ"ל  

 י"ע(. 100 -)מרווח כולל הקטן מ

 

 

 במערכת הממוחשבת  הגדרת לוח שנה .3

חגים  משמרות,  ביום,  עבודה  )שעות  הפעילויות  לביצוע  השנה  לוח  את  יגדיר  הקבלן 

ימי אי הנובעים  - ומועדים מיוחדים(.  ממגבלות סטטוטוריות או מסיבות אחרות  עבודה 

שיתקבלו מהמזמין. ימי אי העבודה יועברו לפיקוח לאישור. הקבלן ייקח בחשבון שיתכן  

 אוגרפי של הפרויקט.  יויהיו מגבלות עבודה בגלל תנאי מזג אויר כמקובל במיקום הג

  8  -ה כיום עבוד מסיבות טכניות  בתוך מערכת לוחות הזמנים הממוחשבת, ייתכן ויוגדר  

.  כיחידת זמן  שעות או במספר שעות אחר, אך למען הסר ספק הכוונה היא ליממה שלמה

 ימי שישי וערבי חג יחשבו כימי עבודה מלאים. 

 כללי  .4

הזמנים   כבסיסי  לוח  להשלמת  המוצע  הדרוש  כל  את  לייצג  צריך  הקבלן   של 

בלעדי )כגון: פינוי  העבודה לרבות התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן באופן 

והסטת מטרדים, עבודות של חברות אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. לצורך כך,  

 על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר להלן: 

הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי. כל הפעילויות בפרויקט   (1)

ההנדסיות  ג ההתניות  יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסו

 שבפרויקט.  

תזמון    ,בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו (2)

העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח  

(, בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים, לפני כל  BUFFERזמן בטחון מתוכנן מראש )

מהמשך הנדרש    15%סיום הפרויקט.  מרווח הזמן יהיה    אבן דרך חוזית ולפני

 לאבן דרך או כלל הפרויקט, בהתאם.

למען הסר ספק, כל הנתיבים שאינם מוגדרים כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח  

באותה חבילת    זמן הביטחון בקשר של סיום התחלה או לפעילויות המקדימות לה

 . עבודה או אבן דרך חוזית

 

והמרווח החופשי לפעילויות לא    Total Float)המרווח הכולל )    ,למען הסר ספק (3)

 קריטיות אינם חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל.  

 לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:  (4)
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(a)   לרבות העבודות(,  במסגרת  נדרשות  )אם  שבאחריותו  התכנון  פעילויות  כל 

סבירים   זמן  מתן  מרווחי  לצורך  ההסכם  לפי  או  הפיקוח  עם  שיסוכמו 

 .  ימים לאישור(  21)לפחות  האישורים ע"י המזמין

(b)  .ביצוע דיגומים ופיילוט לאלמנטים לפי דרישת המפקח 

(c)   מוסמכים גופים   / תשתיות  בעלי  אישורי  לקבלת  והמועדים  הפעילויות  כל 

 ורשויות מוסמכות. 

(d)  מזמין והרשויות. כל הפעילויות לאיתור תשתיות תת"ק לפי נהלי ה 

(e)   כל פעילויות הרכש, הייצור והאספקה של מרכיבים שונים )לדוגמא: לוחות

 חשמל, גנרטורים, חלקים טרומיים, מעקות, ועוד, שאינם באתר(.

(f)  .כל פעילויות הביצוע באתר ומחוץ לאתר 

(g)   של הסיום  את  או  ההתחלה  את  המתנים  נוספים  גורמים  של  פעילויות 

 .הפעילויות שבאחריות הקבלן

(h)  .כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען 

(i)   אבני הדרך  המפקחכל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניים על פי הנחיית .

 יהיו מקושרות ומותנות בסיום פעילויות הביצוע.  

(j)  .המפקח רשאי לשנות ולהוסיף פעילויות ותנאים ללוח הזמנים 

 דע הבאים:לוח הזמנים יכיל לפחות את שדות המי (5)

(a)  שם פעילות 

(b)  משך בימי עבודה 

(c)  המחושבים אוטומטית מתוכנת לוח הזמנים.  הנתוניםכל שדות 

(d)   כמות כללית,  כמות  מידה,  יחידת  חומר,  סוג  וכמויות:  משאבים  על  מידע 

שבוצעה, כמות שנותרה לביצוע )כמות כללית פחות כמות שבוצעה(, % ביצוע  

)כמות כ  ללית חלקי משך בי"ע(, משך  מחושב לכמויות, קצב ביצוע מתוכנן 

 נותר, קצב ביצוע נותר )כמות שנותרה לביצוע חלקי משך נותר(. 

(e)   :דוחות להפקת  מידע  שמות    WBSשדות  עם  עם  שהוסכם  הפירוט  )לפי 

)מקודד לפי המפרט המיוחד    הפיקוח(, קבלן ראשי / משנה / ממונה, מקצוע

 שרשרת אספקה.שלב ביצוע,  , שיוך לאבן דרך חוזית / בקרה,  וכתב הכמויות(

(f) .כמות צוותי עבודה או מספר עובדים לביצוע פעילות 

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה   (6)

או הסיום של כל פעילות. לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה  

פעילויו  15 לתתי  יחולקו  יותר  ארוכות  פעילויות  מנת  י"ע.  על  זאת  הנדסיות,  ת 

לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך מקסימלי של  

 . באחריותופעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן 

כל הפעילויות יהיו מקושרות עם מקדימות ועוקבות פרט לפעילות צ.ה.ע בתחילת   (7)

לה   ופעילות הסיום שתהיה  בלבד  עוקבת  עם  יותרו  הקובץ  לא  בלבד.  מקדימה 

לא יותרו     fs, ss, ffקשרים בין ערסלים. הקשרים בין הפעילויות יהיו מסוג של  

מסוג   בנתיבים     sfקשרים  השהיות  יותרו  לא  המקדימה(.  של  לסוף  )התחלה 

הקריטיים שאין להן הסבר הנדסי. לכל השהיה יש לתת הסבר לאישור הפיקוח.  
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 FSטי יש להוסיף קשר לפעילות עוקבת מסוג  בנתיב הקרי  SSלפעילויות עם קשר  

 בנתיב הקריטי.  

לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים ההנדסיים בין הפעילויות השונות ואת   (8)

 משכי הביצוע הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע. 

יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שנדרש לבצע בקשר  (9) למען הסר ספק המפקח 

וח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם  לפרויקט,  כל "מרו

הוא מוגדר ע"י פעילות ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט )למשל  

, מרווח זמן,  Project Buffer י  ידי מרווח כולל, מרווח חופשי, מרווח פרויקטל -על

כל טענה או תבי  Feeding Bufferאו   ולקבלן לא תהיה  עה בכל  וכיוצא באלו(, 

 הקשור והכרוך בכך. 

פעילויות הנמצאות בתכולת עבודת הקבלן ואשר לא נכללו מסיבה כלשהיא בלוח   (10)

הזמנים הבסיסי ישולבו בלוח הזמנים באחריות הקבלן ללא דחייה באבני הדרך  

 החוזיות. 

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי  .5

הלו"ז   (1) יועץ  המפקח,  ע"י  אישורו  לאחר  המפורט,  הזמנים  יקרא  לוח  והמזמין, 

 להלן "לו"ז מתוכנן בסיסי". 

הפרויקט   (2) ולהצלחת  למזמין  עליונה  חשיבות  בעל  הינו  הבסיסי  המתוכנן  הלו"ז 

לתאום ותזמון  לבקרת התקדמות הפרויקט וכולו. הלו"ז המתוכנן הבסיסי ישמש  

כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע"י קבלנים אחרים  

ך הפעילות באתר, בסביבותיו ובאתרים סמוכים בהם מבוצעים  וכן לתאום המש

 פרויקטים קשורים, אשר ימשיכו להתנהל תוך כדי ביצוע העבודה.  

הקבלן הראשי ימציא לפיקוח אישורים של כל קבלני המשנה המועסקים על ידו   (3)

נעשה   עבודתם  של  והשילוב  העבודה  תוכנית  את  שבדקו  המאשרים  בפרויקט 

ם לסטנדרט העבודה וכי המשך שהוקצב לפעילויותיהם הינו  באופן הנדסי ותוא

   בר ביצוע.

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי   (4)

מתוכנן   ללו"ז  להגיע  מנת  על  המקצועיים  וכישוריו  מאמציו  מיטב  את  ישקיע 

 ביצוע. -בסיסי אופטימלי ובר

אינו מאשר את סוג וכמות המשאבים    אישור לוח הזמנים הבסיסי ע"י המפקח (5)

שנרשמו בלוח הזמנים, במידה ונרשמו. על הקבלן לספק משאבים במטרה לעמוד  

בקצבי הביצוע שהתחייב באמצעותם לעמוד בלוח הזמנים החוזי ובאבני הדרך  

 שלו.  

 הלו"ז המתוכנן הבסיסי לאחר אישורו ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה.   (6)
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 תקופות הביצוע החוזיותעדכון  .6

לביצוע,    המרבייםתקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות בחוזה הינן משכי הזמן   (1)

שיוציא   שינוי  הוראת  באמצעות  בהתאם,  יעודכן  הקבלן  עם  החוזה  אם  אלא 

 המפקח.  

לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת    המרבייםמשכי הזמן   (2)

 הקבלן בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.

 

 עדכון חודשי .7

ידי הקבלן עם המפקח ויועץ הלו"ז מדי  - לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן על (1)

העדכון יבוצע ביום    .חודש כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל

הקבלן יעדכן את לוחות הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי    לכל חודש.  15  -ה

 דרישת המפקח.  

לפעילות   (2) בפועל  התחלה  בפעילויות:  ההתקדמות  נתוני  יעודכנו  העדכון  במהלך 

טרם   אך  שהתחילה  פעילות  שהסתיימה,  לפעילות  בפועל  סיום  שהתחילה, 

 הסתיימה המשך יוארך עד למועד הסיום המשוער. 

וי בלוח הזמנים חייב באישורו של המפקח, אך לא יהיה באישור כאמור  כל שינ  (3)

הזמן   משכי  להארכת  להוות אישור  הוסכם    המרבייםכדי  כן  לביצוע, אלא אם 

בכתב ובמפורש אחרת. לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצוע של  

 כלל הקבלנים העובדים באתר. 

שהפרויקט או אבן הדרך החוזית מסתיימים  במידה ולוח הזמנים המחושב מראה   (4)

בכל   לנקוט  הקבלן  על  שלילי,  כולל  מרווח  להן  שיש  או  החוזי  למועד  מעבר 

האמצעים לקצר את התהליך ולהחזיר את המועדים לתאריך החוזי. לוח זמנים  

זה לא יהווה אישור להארכת משך הביצוע או אישור לחישוב המציג הארכת משך  

 הדרך. ביצוע לפרויקט / אבן 

בין  יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף    לוח הזמנים (5)

 עם המפקח ועם המזמין. הקבלנים 

 

 דוחות התקדמות וישיבות לוחות זמנים  .8

 המציג את סטטוס ביצוע הפרויקט הכולל: אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי   (1)

(a)    האחרון, כולל פעילויות  אור ההתקדמות במהלך החודש  ית דוח מילולי של

שהושלמו ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע. הדוח ינתח במלל את סטאטוס  

הביצוע ואת עמידת הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות. הדו"ח יציין פיגורים  

כדי למנוע   לנקוט  צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן  ופיגורים  קיימים 

  צר. פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור שנו

(b) Method Statement  Construction    של העדכון האחרון לפי פירוט שיימסר

 ע"י המפקח. 

(c)  .לוח זמנים מעודכן בקובץ של התוכנה לחישוב לוחות הזמנים 

(d) י"ע.  20  -דוח לוח זמנים של נתיב קריטי עם מרווח כולל הקטן מ 
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(e)  .דוח לוח זמנים של פעילויות שהסתיימו בחודש האחרון 

(f) ל פעילויות לחודשיים הקרובים. דוח לוח זמנים ש 

(g) :דוחות לוחות הזמנים המודפסים יציגו את השדות הבאים 

קוד, מחוונים, שם פעילות, התחלה, משך מקורי, משך מעודכן, מרווח כולל,  

מחושב   ביצוע   % לביצוע,  שנותרה  כמות  שבוצעה,  כמות   % סיום,  סטיית 

 לכמויות, קצב ביצוע נותר. 

(h)    אבים בפירוט לפי מקצועות על ציר הזמן, כולל  סטטוס מש   -בגיליון אקסל

 תצוגה בגרפים. 

(i)   אקסל לפי    –בגיליון  בפילוח  לביצוע  כמויות  סה"כ  מתוך  שבוצעו  כמויות 

האלמנטים   פירוט  בגרפים.  תצוגה  כולל  עבודות,  וסוגי  חומרים    אזורים   /

 לבקרה ימסרו ע"י המפקח. 

(j)  .תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע 

(k)  פירוט לפי דרישות המפקחסטטוס אישורים ואספקות  -בגיליון אקסל , . 

 

ידי המפקח  -הדו"ח החודשי יוגש למפקח מודפס במספר עותקים כפי שיקבע על  (2)

, קבצי אקסל    MS-Projectובקבצים אלקטרוניים הכוללים בין השאר גם קובץ  

 ימים לפני מועד הישיבה החודשית.   3, וכל זאת לפחות   pdfוקבצי 

נתוני   (3) קבלת  לרבות  והדו"חות  הבסיסי  הלו"ז  להכנת  ההוצאות  הנתיבים  כל 

הקריטיים, לוח הגאנט, גיליונות האקסל וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל תקופת  

בכל   ושכפולו  הדפסתו  למזמין,  העבודה  ולמסירת  לסיומה  עד  העבודה,  ביצוע 

מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח, חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי  

 כתב הכמויות. 

הקבלן לישיבות תיאום ביצוע בין קבועות  המפקח יזמן אליו לעיתים מזומנות את   (4)

ובין מזדמנות. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן  

כפי   ובעלי המקצוע הכל  וקבלני המשנה  לדיונים אלה את הדוחות  עליו להביא 

 שיידרש לכך בכתב מראש על ידי המפקח. 

 

 יועץ לוחות זמנים של המזמין .9

לו (1) יועץ  יעסיק  הכוללים  הקבלן  דומים  בפרויקטים  וניסיון  ידע  בעל  זמנים  חות 

כבישים   תקשורת,  ביוב,  מים,  תשתיות  ביצוע  דיפון,  דרכים,  פריצת  עבודות 

ומבנים לחברת חשמל, מעל   מבני מגורים  פיתוח,  שנים    10ואספלטים, עבודות 

מיליון ₪ שהסתיים עד השנתיים האחרונות. העסקת    80ובפרויקט בהיקף של  

 יבת באישור הפיקוח.היועץ חי

המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו, )להלן: "יועץ הלו"ז" או  לבקרת לוחות הזמנים,   (2)

"יועץ לוחות זמנים"(. זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי  

 להתערב ו/או להתנגד למינוי אם בפעולה ואם במחדל.  

פת העבודה מבלי שתהיה  למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקו

 לקבלן זכות להתנגד לכך. 
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הזמנים   (3) לוחות  הזמנים המפורט    -בתהליך הכנת  מלוח  העדכון    – החל  ולוחות 

כנדרש לעיל הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו ולמסור לו כל  

העבודה   שיטת  זה:  ובכלל  מיטבית  בצורה  דרושים  והסברים  נתונים  מידע, 

(Construction Method Statement)  ביצוע קצבי  למדידת  אקסל  גיליונות   ,

של   הביצוע  משכי  הפעילויות,  בין  הקשרים  הפעילויות,  הגדרת  ומשאבים, 

באופן   וכדומה  הסתיימו  בהם  והמועדים  שהסתיימו  פעילויות  הפעילויות, 

 שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה.  

לו"ז הינו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול  מובהר לקבלן כי יועץ ה (4)

על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על     MS PROJECTמיטבי של תוכנת  

עדכון לוחות הזמנים כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת  

 ועל תוצרי המערכת הממוחשבת היא על הקבלן בלבד.  

כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר  הקבלן מצהיר כי ידוע לו   (5)

לעבודה לשם הכנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים  

 לשימוש המזמין, וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצידו.

 

  סביבת המערכת  .10

בתוכנת   יתבצע  הנתונים  הקבלן    ומעלה.   2013בגרסת    MS PROJECTניהול 

 שיון לשימוש בתוכנה וביכולתו להפעיל את התוכנה.  ייוודא שיש ברשותו ר

 

 שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז .11

לצורך  ה לו  שנדרשו  הנתונים  כל  את  של המזמין  הלו"ז  ליועץ  למסור  קבלן אחראי 

עבודות   שכל  ויבטיח  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן  זה.  לפרויקט  הזמנים  לוחות  תכנון 

קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו יובאו לידיעת יועץ הלו"ז וכן כי רצף העבודה יהיה  

קבלני   של  והתחייבות  אישור  יוודא  הקבלן  מתואמת.  עבודה  בחשבון  ויביא  הגיוני 

  המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים לביצוען לפי לוח הזמנים המפורט. 

הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה, אופן חישוב  

המשכים המתוכננים לפעילויות וכיוצא בזה. במידה והתשובות לא יספקו את היועץ,  

על פי מיטב  וקצב ביצוע  היועץ בשיתוף עם המפקח רשאים להכתיב לקבלן משך ביצוע  

לן ותשולב על ידו בלוחות הזמנים,  ניסיונם ותהא קביעתם סופית ותחייב את הקב

אשר יעודכן בהתאם. כמו כן, רשאי המזמין, במקרה זה, להזמין את עריכת לוחות  

הזמנים מכל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל  

  דמי ניהול ופיקוח. 

 

 אחריות הקבלן  .12

רוע במאומה מאחריותו  למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לג (1)

ובתקופות   הזמנים  בלוח  לעמידה  הזמנים,  לוח  לעריכת  הקבלן  של  הבלעדית 

 הביצוע החוזיות. 
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פי המפורט בלוח הזמנים  -הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על (2)

המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח, ובמקרה  של פיגור בלוח  

יהיו   ו/או  היו  במפורט מה  יציין הקבלן  בכל אחד משלבי העבודה,  או  הזמנים 

לסט ולא  הפיגור  על  להתגבר  כדי  נקט/ינקוט,  בהם  סיום  הצעדים  ממועד  ות 

 העבודה.  

המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן   (3)

וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת,  

 לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.

 הגשת חשבונות  .13

 . חשבונות הקבלן יוגשו בליווי דוח לוח זמנים מעודכן

 ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.לא 

ע"י המפקח  לוח הזמנים  תקינות  כל חודש ע"י הקבלן ואישור  לוח הזמנים  עדכון  

 יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן.  

 בקשות להארכת לוח זמנים  .14

שאין   (1) מסיבות  העבודות,  בביצוע  עיכוב  לו  נגרם  כי  טענות  יהיו  ולקבלן  במידה 

בשליטתו ואשר מקנה לו זכות לבקש אורכה להשלמת הביצוע של אבן דרך או  

 ימים קלנדרים מקרות האירוע.    20הפרויקט כולו, יגיש הקבלן את בקשתו תוך 

כוונה לפעילויות  הבקשה תכלול ניתוח מפורט מלא על בסיס הנתיב הקריטי עם ה (2)

 ותהליכים בלוח הזמנים כולל אסמכתאות מאושרות ע"י הפיקוח. 

היה   (3) מה  שהושפעו,  הפעילויות  את  המתאר  מפורט  מילולי  דוח  תכלול  הבקשה 

המרווח הכולל לפני השינוי / גורם העיכוב ומה היה לאחריו. מי יזם את השינוי  

אותו, מה התהליך שבוצע ממועד קבלת השינוי,  יזם  מתי הקבלן התריע    ומתי 

לפיקוח על גורם העיכוב והאם הקבלן לא יכול היה להתריע על כך במועד מוקדם  

 יותר. 

הקבלן יציג בניתוח גם עיכובים מתחרים שנגרמו באחריותו עד למועד השינוי או   (4)

העיכוב. יש להציג דוח לוח זמנים ביצוע מול תכנון המציג סטיות במשך וסטיות  

 ע המעכב.בסיום לפני קרות האירו

שיטת   (5) על  תתבסס  הניתוח  המפורטת    TIA - Time Impact Analysisשיטת 

הבריטי שפורסם    SCL - Society of Construction Law Protocolבמסמך של  

 . 2017בפברואר 

כ"כוח   (6) יוכר  ולא  הזמנים  בלוח  לפיגור  עילה  מהווה  אינו  בשטחים  סגר  הערה: 

 עליון". 

 

 סדרי עדיפויות .15

שונים, להקדים ביצועו של  פרויקטרשאי לקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי  היהי  המשרד 

חלק זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על ידו, וזאת תוך  
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תקופת הביצוע המצוינת בחוזה זה. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה 

 תקופת הביצוע.  או לתוספת כספית כל שהיא או להארכת

 ניהול סיכונים  .16

המדריך   (1)  " פרויקט  בניהול  הידע  "גוף  פי  על  הקבלן  ע"י  יערך  הסיכונים  ניהול 

  . PMIשל   PMBOK GUIDE  המקיף לאנשי המקצוע בניהול פרויקט, תרגום של  

 ניהול הסיכונים יחולק לשישה שלבים: 

(a)  .תכנון ניהול  סיכונים 

(b) .זיהוי  סיכונים 

(c)  הסיכונים. ניתוח איכותי של 

(d)  .ניתוח כמותי של הסיכונים 

(e)  .תכנון מענה לסיכונים 

(f)  .מעקב ובקרה אחר סיכונים 

  שלביפירוט    לפיבנושא ניהול הסיכונים    White Paperבמסגרת המכרז יש להגיש    (2)

 . הביצוע

  מעקב ובקרה של הסיכונים יוגשו ברשימה נפרדת ביחד עם כל חשבון חלקי למנהל  (3)

 בעדכון החודשי. הפרויקט בצירוף ליתר המסמכים 

 

 ניהול חסמים   .17

הקבלן אחראי לנהל בנפרד את רשימת חסמי לוח הזמנים. ניהול חסמי לוח זמנים ייעשה   

מהקבלן וקבלני  שיש חשש שימנעו  באמצעות גיליון אקסל. החסמים מוגדרים כאירועים  

 המשנה שלו לממש את לוח הזמנים. המידע המינימלי בגיליון החסמים יכלול. 

 אור החסם. ית (1)

 תאריך דיווח החסם.  (2)

 רון. אחראי לפת (3)

 .במידה והחסם יתממשמושפעת שתהיה פעילויות בלוח הזמנים  (4)

 הפתרון להסרת החסם.  (5)

 תאריך קבלת הפתרון להסרת החסם.  (6)

 הערות לגבי השפעת תאריך קבלת הפתרון על לוח הזמנים המעודכן של הפרויקט. (7)

ליתר   (8) בצירוף  חלקי  חשבון  כל  עם  ביחד  הפרויקט  למנהל  יימסר  אקסל  גיליון 
 החודשי.   בעדכוןהמסמכים 

 

 


