ספח ט

המפרט הכללי ללוחות זמ ים
לוחות הזמ ים שיוגשו במהלך הפרויקט
.1
במסגרת שלב ההכ ות על הקבלן להכין לוח זמ ים מפורט לביצוע העבודה .לוח הזמ ים
המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס יסיו ו המקצועי .לוח הזמ ים המפורט יהיה בעל רמת
פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכ ים ע"י הקבלן.
) (1לוח זמ ים לתקופת ה 90 -ימים הראשו ים) .שלב א'(
תוך  14ימים קל דרים מצו התחלת עבודה יוגש ויאושר לוח זמ ים מפורט לפעילויות
שיבוצעו ב 90 -הימים הראשו ים של הפרויקט .לוח הזמ ים יעבור בקרה ואישור של
הפיקוח .ב וסף יוגש לאישור מסמך המתאר את שיטות הביצוע למימוש הפרויקט
) Construction Method Statementלהלן .(CMS ,ב וסף ,הקבלן יגיש את רשימת ה-
 WBSהמלאה של הפרויקט לאישור הפיקוח.
) (2לוח זמ ים מפורט מלא לפרויקט )שלב ב'(
תוך  60ימים קל דריים מצ.ה.ע יוגש ויאושר לוח זמ ים מפורט לביצוע כלל הפרויקט ומסמך
מעודכן של ה CMS -לכל הפרויקט .טיוטה ראשו ה לאישור תוגש לפיקוח תוך  30ימים
קל דרים.
שיטת העבודה )(Construction Method Statement
.2
בתקופת ההתארג ות ולאחר מכן ,הקבלן יגדיר באופן מפורט את שיטת ביצוע העבודה
מבחי ת סדר הביצוע קצבי ביצוע והמשאבים המתוכ ים .תכ ית זו תהווה בסיס להכ ת
חבילות העבודה הדרכים והאמצעים להכ ת לוחות הזמ ים בשלב א' ,המפורט )שלב ב'(
והעדכו ים החודשיים .המסמך שיוגש לאישור בשלבים השו ים יכלול לפחות את ה ושאים
הבאים:
) (1תמצית מ הלים
) (2מב ה ארגו י של הקבלן – כולל כמויות כ"א בכל יחידה.
) (3תיאור שיטת העבודה.
) (4חישוב קצבי ביצוע בכל הפעילויות
) (5חישוב כוח אדם וציוד קריטי על ציר הזמן לכל המלאכות ,כולל גרף בקובץ אקסל.
) (6פתרו ות טכ יים לעבודה במקומות עם מגבלות.
) (7התייחסות למזג אויר – עבודה בת אי גשם או חום קיצו י.
) (8התארג ות באתר לפי שלבי ביצוע מתוכ ים.
) (9רשימת קבל י מש ה וצוותי עבודה שלהם ,כולל יכולת שלהם לגיוס עובדים וציוד לעמידה
באב י הדרך החוזיות.
) (10יתוח ה תיב הקריטי )עבור פעילויות במרווח כולל הקטן מ 20 -ימי עבודה( והדרכים
לשמירה עליו מפ י חריגה .יטור תיבים קריטיים הקרובים ל תיב ה "ל )מרווח כולל הקטן
מ 100 -י"ע(.
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.3

הגדרת לוח ש ה במערכת הממוחשבת

הקבלן יגדיר את לוח הש ה לביצוע הפעילויות )שעות עבודה ביום ,משמרות ,חגים ומועדים
מיוחדים( .ימי אי-עבודה ה ובעים ממגבלות סטטוטוריות או מסיבות אחרות שיתקבלו מהמזמין.
ימי אי העבודה יועברו לפיקוח לאישור .הקבלן ייקח בחשבון שיתכן ויהיו מגבלות עבודה בגלל ת אי
מזג אויר כמקובל במיקום הגיאוגרפי של הפרויקט.
בתוך מערכת לוחות הזמ ים הממוחשבת ,ייתכן ויוגדר מסיבות טכ יות יום עבודה כ 8 -שעות או
במספר שעות אחר ,אך למען הסר ספק הכוו ה היא ליממה שלמה כיחידת זמן .ימי שישי וערבי חג
יחשבו כימי עבודה מלאים.
כללי
.4
לוח הזמ ים המוצע כבסיסי של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות
הת יות ופעילויות שאי ן תלויות בקבלן באופן בלעדי )כגון :פי וי והסטת מטרדים ,עבודות
של חברות אחרות ,אילוצים חיצו יים וכד'( .לצורך כך ,על הקבלן לערוך את לוח הזמ ים
על פי המוגדר להלן:
) (1הקבלן יכין את לוח הזמ ים על פי שיטת ה תיב הקריטי .כל הפעילויות בפרויקט יקושרו
באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההת יות הה דסיות שבפרויקט.
) (2בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו ,תזמון העבודות
על ה תיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמ ים יכיל פעילות מרווח זמן בטחון מתוכ ן
מראש ) ,(BUFFERבסוף כל ה תיב/ים הקריטי/ים ,לפ י כל אבן דרך חוזית ולפ י סיום
הפרויקט .מרווח הזמן יהיה  15%מהמשך ה דרש לאבן דרך או כלל הפרויקט ,בהתאם.
למען הסר ספק ,כל ה תיבים שאי ם מוגדרים כקריטיים יתכ סו לפעילות מרווח זמן
הביטחון בקשר של סיום התחלה או לפעילויות המקדימות לה באותה חבילת עבודה או אבן
דרך חוזית.
) (3למען הסר ספק ,המרווח הכולל )  (Total Floatוהמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות
אי ם חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל.
) (4לוח הזמ ים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:
) (aכל פעילויות התכ ון שבאחריותו )אם דרשות במסגרת העבודות( ,לרבות מרווחי זמן
סבירים שיסוכמו עם הפיקוח או לפי ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין
)לפחות  21ימים לאישור(.
) (bביצוע דיגומים ופיילוט לאלמ טים לפי דרישת המפקח.
) (cכל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות  /גופים מוסמכים ורשויות
מוסמכות.
) (dכל הפעילויות לאיתור תשתיות תת"ק לפי הלי המזמין והרשויות.
) (eכל פעילויות הרכש ,הייצור והאספקה של מרכיבים שו ים )לדוגמא :לוחות חשמל,
ג רטורים ,חלקים טרומיים ,מעקות ,ועוד ,שאי ם באתר(.
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)(5

)(6

)(7

)(8
)(9

) (fכל פעילויות הביצוע באתר ומחוץ לאתר.
) (gפעילויות של גורמים וספים המת ים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות
שבאחריות הקבלן.
) (hכל האילוצים החיצו יים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען.
) (iכל אב י הדרך החוזיות ומטלות הבי יים על פי ה חיית המפקח .אב י הדרך יהיו
מקושרות ומות ות בסיום פעילויות הביצוע.
) (jהמפקח רשאי לש ות ולהוסיף פעילויות ות אים ללוח הזמ ים.
לוח הזמ ים יכיל לפחות את שדות המידע הבאים:
) (aשם פעילות
) (bמשך בימי עבודה
) (cכל שדות ה תו ים המחושבים אוטומטית מתוכ ת לוח הזמ ים.
) (dמידע על משאבים וכמויות :סוג חומר ,יחידת מידה ,כמות כללית ,כמות שבוצעה ,כמות
ש ותרה לביצוע )כמות כללית פחות כמות שבוצעה( % ,ביצוע מחושב לכמויות ,קצב
ביצוע מתוכ ן )כמות כללית חלקי משך בי"ע( ,משך ותר ,קצב ביצוע ותר )כמות
ש ותרה לביצוע חלקי משך ותר(.
) (eשדות מידע להפקת דוחות WBS :עם שמות )לפי הפירוט שהוסכם עם הפיקוח( ,קבלן
ראשי  /מש ה  /ממו ה ,מקצוע )מקודד לפי המפרט המיוחד וכתב הכמויות( ,שיוך לאבן
דרך חוזית  /בקרה ,שלב ביצוע ,שרשרת אספקה.
) (fכמות צוותי עבודה או מספר עובדים לביצוע פעילות.
פעילויות הביצוע בלוח הזמ ים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום
של כל פעילות .לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמ ים יהיה  15י"ע .פעילויות
ארוכות יותר יחולקו לתתי פעילויות ה דסיות ,זאת על מ ת לאפשר מעקב שוטף אחר
הביצוע בפועל של הקבלן .הגבלת משך מקסימלי של פעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא
לעבודות שאי ן באחריותו.
כל הפעילויות יהיו מקושרות עם מקדימות ועוקבות פרט לפעילות צ.ה.ע בתחילת הקובץ
עם עוקבת בלבד ופעילות הסיום שתהיה לה מקדימה בלבד .לא יותרו קשרים בין ערסלים.
הקשרים בין הפעילויות יהיו מסוג של  fs, ss, ffלא יותרו קשרים מסוג ) sfהתחלה לסוף
של המקדימה( .לא יותרו השהיות ב תיבים הקריטיים שאין להן הסבר ה דסי .לכל השהיה
יש לתת הסבר לאישור הפיקוח .לפעילויות עם קשר  SSב תיב הקריטי יש להוסיף קשר
לפעילות עוקבת מסוג  FSב תיב הקריטי.
לוח הזמ ים המפורט יכלול את הקשרים הה דסיים בין הפעילויות השו ות ואת משכי
הביצוע הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע.
למען הסר ספק המפקח יהיה רשאי ל צל לצורך הפעולות ש דרש לבצע בקשר לפרויקט ,כל
"מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמ ים לביצוע הפרויקט ,בין אם הוא מוגדר ע"י פעילות
ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט )למשל על-ידי מרווח כולל ,מרווח חופשי,
מרווח פרויקטלי  , Project Bufferמרווח זמן ,או  Feeding Bufferוכיוצא באלו( ,ולקבלן
לא תהיה כל טע ה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך.
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) (10פעילויות ה מצאות בתכולת עבודת הקבלן ואשר לא כללו מסיבה כלשהיא בלוח הזמ ים
הבסיסי ישולבו בלוח הזמ ים באחריות הקבלן ללא דחייה באב י הדרך החוזיות.
.5
)(1
)(2

)(3

)(4

)(5

)(6
.6
)(1
)(2
.7
)(1

)(2

)(3

לוח זמ ים מתוכ ן בסיסי
לוח הזמ ים המפורט ,לאחר אישורו ע"י המפקח ,יועץ הלו"ז והמזמין ,יקרא להלן "לו"ז
מתוכ ן בסיסי".
הלו"ז המתוכ ן הבסיסי הי ו בעל חשיבות עליו ה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו .הלו"ז
המתוכ ן הבסיסי ישמש לבקרת התקדמות הפרויקט ולתאום ותזמון כל העבודות ה וספות
המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע"י קבל ים אחרים וכן לתאום המשך הפעילות
באתר ,בסביבותיו ובאתרים סמוכים בהם מבוצעים פרויקטים קשורים ,אשר ימשיכו
להת הל תוך כדי ביצוע העבודה.
הקבלן הראשי ימציא לפיקוח אישורים של כל קבל י המש ה המועסקים על ידו בפרויקט
המאשרים שבדקו את תוכ ית העבודה והשילוב של עבודתם עשה באופן ה דסי ותואם
לסט דרט העבודה וכי המשך שהוקצב לפעילויותיהם הי ו בר ביצוע.
הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכ ן הבסיסי וכי ישקיע את
מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מ ת להגיע ללו"ז מתוכ ן בסיסי אופטימלי ובר-
ביצוע.
אישור לוח הזמ ים הבסיסי ע"י המפקח אי ו מאשר את סוג וכמות המשאבים ש רשמו
בלוח הזמ ים ,במידה ו רשמו .על הקבלן לספק משאבים במטרה לעמוד בקצבי הביצוע
שהתחייב באמצעותם לעמוד בלוח הזמ ים החוזי ובאב י הדרך שלו.
הלו"ז המתוכ ן הבסיסי לאחר אישורו ייהפך למסמך בלתי פרד מהחוזה.
עדכון תקופות הביצוע החוזיות
תקופות הביצוע לאב י הדרך המוגדרות בחוזה הי ן משכי הזמן המרביים לביצוע ,אלא אם
החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם ,באמצעות הוראת שי וי שיוציא המפקח.
משכי הזמן המרביים לביצוע ה "ל ישמשו בהמשך העבודה כאב י בוחן לעמידת הקבלן
בלוח הזמ ים וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.
עדכון חודשי
לוח הזמ ים המתוכ ן הבסיסי יעודכן על-ידי הקבלן עם המפקח ויועץ הלו"ז מדי חודש כדי
לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל .העדכון יבוצע ביום ה 15 -לכל חודש.
הקבלן יעדכן את לוחות הזמ ים במועדים וספים שו ים ,לפי דרישת המפקח.
במהלך העדכון יעודכ ו תו י ההתקדמות בפעילויות :התחלה בפועל לפעילות שהתחילה,
סיום בפועל לפעילות שהסתיימה ,פעילות שהתחילה אך טרם הסתיימה המשך יוארך עד
למועד הסיום המשוער.
כל שי וי בלוח הזמ ים חייב באישורו של המפקח ,אך לא יהיה באישור כאמור כדי להוות
אישור להארכת משכי הזמן המרביים לביצוע ,אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת.
לוח הזמ ים יתייחס לאירועים שו ים במהלך הביצוע של כלל הקבל ים העובדים באתר.
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) (4במידה ולוח הזמ ים המחושב מראה שהפרויקט או אבן הדרך החוזית מסתיימים מעבר
למועד החוזי או שיש להן מרווח כולל שלילי ,על הקבלן ל קוט בכל האמצעים לקצר את
התהליך ולהחזיר את המועדים לתאריך החוזי .לוח זמ ים זה לא יהווה אישור להארכת
משך הביצוע או אישור לחישוב המציג הארכת משך ביצוע לפרויקט  /אבן הדרך.
) (5לוח הזמ ים יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף בין הקבל ים
עם המפקח ועם המזמין.
דוחות התקדמות וישיבות לוחות זמ ים
.8
) (1אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי המציג את סטטוס ביצוע הפרויקט הכולל:
) (aדוח מילולי של תיאור ההתקדמות במהלך החודש האחרון ,כולל פעילויות שהושלמו
ופעילויות ה מצאות בתהליך ביצוע .הדוח י תח במלל את סטאטוס הביצוע ואת עמידת
הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות .הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים
והשיטות שבהן מתכוון הקבלן ל קוט כדי למ וע פיגורים וספים או להשיג את הפיגור
ש וצר.
) Construction Method Statement (bשל העדכון האחרון לפי פירוט שיימסר ע"י
המפקח.
) (cלוח זמ ים מעודכן בקובץ של התוכ ה לחישוב לוחות הזמ ים.
) (dדוח לוח זמ ים של תיב קריטי עם מרווח כולל הקטן מ 20 -י"ע.
) (eדוח לוח זמ ים של פעילויות שהסתיימו בחודש האחרון.
) (fדוח לוח זמ ים של פעילויות לחודשיים הקרובים.
) (gדוחות לוחות הזמ ים המודפסים יציגו את השדות הבאים:
קוד ,מחוו ים ,שם פעילות ,התחלה ,משך מקורי ,משך מעודכן ,מרווח כולל ,סטיית
סיום % ,כמות שבוצעה ,כמות ש ותרה לביצוע % ,ביצוע מחושב לכמויות ,קצב ביצוע
ותר.
) (hבגיליון אקסל  -סטטוס משאבים בפירוט לפי מקצועות על ציר הזמן ,כולל תצוגה
בגרפים.
) (iבגיליון אקסל – כמויות שבוצעו מתוך סה"כ כמויות לביצוע בפילוח לפי אזורים וסוגי
עבודות ,כולל תצוגה בגרפים .פירוט האלמ טים  /חומרים לבקרה ימסרו ע"י המפקח.
) (jתחזית עדכ ית לסיום אב י דרך ושלבי ביצוע.
) (kבגיליון אקסל  -סטטוס אישורים ואספקות ,פירוט לפי דרישות המפקח.
) (2הדו"ח החודשי יוגש למפקח מודפס במספר עותקים כפי שיקבע על-ידי המפקח ובקבצים
אלקטרו יים הכוללים בין השאר גם קובץ  , MS-Projectקבצי אקסל וקבצי  ,pdfוכל זאת
לפחות  3ימים לפ י מועד הישיבה החודשית.
) (3כל ההוצאות להכ ת הלו"ז הבסיסי והדו"חות לרבות קבלת תו י ה תיבים הקריטיים ,לוח
הגא ט ,גיליו ות האקסל וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל תקופת ביצוע העבודה ,עד לסיומה
ולמסירת העבודה למזמין ,הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח ,חלות
על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב הכמויות.
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) (4המפקח יזמן אליו לעיתים מזומ ות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע בין קבועות ובין
מזדמ ות .על הקבלן להתאים את עצמו לזמ ים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא
לדיו ים אלה את הדוחות וקבל י המש ה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב מראש
על ידי המפקח.
.9
)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

יועץ לוחות זמ ים של המזמין
הקבלן יעסיק יועץ לוחות זמ ים בעל ידע ו יסיון בפרויקטים דומים הכוללים עבודות פריצת
דרכים ,דיפון ,ביצוע תשתיות מים ,ביוב ,תקשורת ,כבישים ואספלטים ,עבודות פיתוח,
מב י מגורים ומב ים לחברת חשמל ,מעל  10ש ים ובפרויקט בהיקף של  80מיליון ₪
שהסתיים עד הש תיים האחרו ות .העסקת היועץ חייבת באישור הפיקוח.
לבקרת לוחות הזמ ים ,המזמין ימ ה יועץ לו"ז מטעמו) ,להלן" :יועץ הלו"ז" או "יועץ
לוחות זמ ים"( .זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או
להת גד למי וי אם בפעולה ואם במחדל.
למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה לקבלן זכות
להת גד לכך.
בתהליך הכ ת לוחות הזמ ים  -החל מלוח הזמ ים המפורט – ולוחות העדכון כ דרש לעיל
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או ציגו ולמסור לו כל מידע ,תו ים והסברים
דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה :שיטת העבודה ),(Construction Method Statement
גיליו ות אקסל למדידת קצבי ביצוע ומשאבים ,הגדרת הפעילויות ,הקשרים בין הפעילויות,
משכי הביצוע של הפעילויות ,פעילויות שהסתיימו והמועדים בהם הסתיימו וכדומה באופן
שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה.
מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הי ו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא ל יצול מיטבי של
תוכ ת  MS PROJECTעל כל יכולותיה ,אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות הזמ ים
כמו גם על המידע וה תו ים שיוכ סו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת הממוחשבת
היא על הקבלן בלבד.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה
לשם הכ סת מידע וסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים לשימוש המזמין,
וכי לא תהא לקבלן כל עילה להת גדות או תביעה כלשהי מצידו.

.10

סביבת המערכת
יהול ה תו ים יתבצע בתוכ ת  MS PROJECTבגרסת  2013ומעלה .הקבלן יוודא שיש
ברשותו רישיון לשימוש בתוכ ה וביכולתו להפעיל את התוכ ה.

.11

שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז
הקבלן אחראי למסור ליועץ הלו"ז של המזמין את כל ה תו ים ש דרשו לו לצורך תכ ון לוחות
הזמ ים לפרויקט זה .הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבל י המש ה ,לרבות
עבודתו שלו יובאו לידיעת יועץ הלו"ז וכן כי רצף העבודה יהיה הגיו י ויביא בחשבון עבודה
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מתואמת .הקבלן יוודא אישור והתחייבות של קבל י המש ה לביצוע הפעילויות שהם אחראים
לביצוען לפי לוח הזמ ים המפורט.
הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה ,אופן חישוב המשכים
המתוכ ים לפעילויות וכיוצא בזה .במידה והתשובות לא יספקו את היועץ ,היועץ בשיתוף עם
המפקח רשאים להכתיב לקבלן משך ביצוע וקצב ביצוע על פי מיטב יסיו ם ותהא קביעתם
סופית ותחייב את הקבלן ותשולב על ידו בלוחות הזמ ים ,אשר יעודכן בהתאם .כמו כן ,רשאי
המזמין ,במקרה זה ,להזמין את עריכת לוחות הזמ ים מכל גורם חיצו י תוך חיוב הקבלן
בהוצאות הכספיות ה ובעות מכך ,כולל דמי יהול ופיקוח.
אחריות הקבלן
.12
) (1למען הסר ספק ,מובהר כי אין בהוראת ספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית
של הקבלן לעריכת לוח הזמ ים ,לעמידה בלוח הזמ ים ובתקופות הביצוע החוזיות.
) (2הקבלן יפעל תמיד ,לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על-פי המפורט בלוח הזמ ים המעודכן
האחרון ,אשר קיבל את אישורו של המפקח ,ובמקרה של פיגור בלוח הזמ ים או בכל אחד
משלבי העבודה ,יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם קט/י קוט ,כדי
להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.
) (3המפקח רשאי להורות לקבלן על שי וי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל
תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבו ו וללא כל דרישה וספת ,לעדכן בהתאם
את לוח הזמ ים.
הגשת חשבו ות
.13
חשבו ות הקבלן יוגשו בליווי דוח לוח זמ ים מעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמ ים.
לא יתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמ ים מעודכן.
עדכון לוח הזמ ים כל חודש ע"י הקבלן ואישור תקי ות לוח הזמ ים ע"י המפקח יהווה ת אי
לאישור החשבון החודשי של הקבלן.
בקשות להארכת לוח זמ ים
.14
) (1במידה ולקבלן יהיו טע ות כי גרם לו עיכוב בביצוע העבודות ,מסיבות שאין בשליטתו ואשר
מק ה לו זכות לבקש אורכה להשלמת הביצוע של אבן דרך או הפרויקט כולו ,יגיש הקבלן
את בקשתו תוך  20ימים קל דרים מקרות האירוע.
) (2הבקשה תכלול יתוח מפורט מלא על בסיס ה תיב הקריטי עם הכוו ה לפעילויות ותהליכים
בלוח הזמ ים כולל אסמכתאות מאושרות ע"י הפיקוח.
) (3הבקשה תכלול דוח מילולי מפורט המתאר את הפעילויות שהושפעו ,מה היה המרווח הכולל
לפ י השי וי  /גורם העיכוב ומה היה לאחריו .מי יזם את השי וי ומתי יזם אותו ,מה התהליך
שבוצע ממועד קבלת השי וי ,מתי הקבלן התריע לפיקוח על גורם העיכוב והאם הקבלן לא
יכול היה להתריע על כך במועד מוקדם יותר.
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) (4הקבלן יציג ב יתוח גם עיכובים מתחרים ש גרמו באחריותו עד למועד השי וי או העיכוב.
יש להציג דוח לוח זמ ים ביצוע מול תכ ון המציג סטיות במשך וסטיות בסיום לפ י קרות
האירוע המעכב.
) (5שיטת ה יתוח תתבסס על שיטת  TIA - Time Impact Analysisהמפורטת במסמך של
 SCL - Society of Construction Law Protocolהבריטי שפורסם בפברואר .2017
) (6הערה :סגר בשטחים אי ו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמ ים ולא יוכר כ"כוח עליון".
סדרי עדיפויות

.15

המשרד יהיה רשאי לקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי פרויקט שו ים ,להקדים ביצועו של חלק זה
או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים ,הכל כפי שייקבע על ידו ,וזאת תוך תקופת הביצוע
המצוי ת בחוזה זה .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשי וי מחיר יחידה או לתוספת כספית כל
שהיא או להארכת תקופת הביצוע.
יהול סיכו ים
.16
) (1יהול הסיכו ים יערך ע"י הקבלן על פי "גוף הידע ב יהול פרויקט " המדריך המקיף לא שי
המקצוע ב יהול פרויקט ,תרגום של  PMBOK GUIDEשל .PMI
יהול הסיכו ים יחולק לשישה שלבים:
) (aתכ ון יהול סיכו ים.
) (bזיהוי סיכו ים.
) (cיתוח איכותי של הסיכו ים.
) (dיתוח כמותי של הסיכו ים.
) (eתכ ון מע ה לסיכו ים.
) (fמעקב ובקרה אחר סיכו ים.
) (2במסגרת המכרז יש להגיש  White Paperב ושא יהול הסיכו ים לפי פירוט שלבי הביצוע.
) (3מעקב ובקרה של הסיכו ים יוגשו ברשימה פרדת ביחד עם כל חשבון חלקי למ הל הפרויקט
בצירוף ליתר המסמכים בעדכון החודשי.
 .17יהול חסמים
הקבלן אחראי ל הל ב פרד את רשימת חסמי לוח הזמ ים .יהול חסמי לוח זמ ים ייעשה באמצעות
גיליון אקסל .החסמים מוגדרים כאירועים שיש חשש שימ עו מהקבלן וקבל י המש ה שלו לממש
את לוח הזמ ים .המידע המי ימלי בגיליון החסמים יכלול.
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

תיאור החסם.
תאריך דיווח החסם.
אחראי לפתרון.
פעילויות בלוח הזמ ים שתהיה מושפעת במידה והחסם יתממש.
הפתרון להסרת החסם.
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) (6תאריך קבלת הפתרון להסרת החסם.
) (7הערות לגבי השפעת תאריך קבלת הפתרון על לוח הזמ ים המעודכן של הפרויקט.
) (8גיליון אקסל יימסר למ הל הפרויקט ביחד עם כל חשבון חלקי בצירוף ליתר המסמכים
בעדכון החודשי.
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