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שבע  -יגאל אלון בבארפ"ושצ25שדרוג והרחבת כביש מספר : שם הפרויקט•

שבע-החברה הכלכלית באר: שם מזמין העבודה

: אנשי קשר מטעם המזמין•

ל ירון ברכה  "ל חכ"סמנכ

איתן רדול"החכמהנדס 

גדיש'הראל אברהמי חב: מנהל הפרויקט•

הנדסהמ.ע.ר: מתכנן ראשי•

ז פרויקט.ת



תחום ביצוע העבודות
שדרוג דרך יגאל אלון

צומת 
ירדן

מחלף  
שרה

צומת 
צאלים

צומת 
הכשרת 

הישוב

צומת 
שלושת 
המצפים

צומת 
דוד 
חכם

השלמת תשתית ניקוז עד  
לרחוב שלושת המצפים  
'במסגרת עבודות שלב א



.צ מכל כיוון"בנת25ביצוע הרחבת כביש 1.

.הכשרת הישוב ושלושת המצפים: שדרוג מעגלי תנועה לצמתים מרומזרים בצמתים2.

.הקמת צומת מרומזר חדש בצאלים3.

.ירדן ודוד חכם: תיקוני גיאומטריה בצמתים4.

.ביצוע תשתית ניקוז משני צידי הכביש5.

.ביצוע תאורה לאורך הכביש6.

.פים לאורך הכביש משני צדדיו"ביצוע שצ7.

.ביצוע שבילי אופניים משני צידי הכביש8.

.ביצוע חניות9.

(.  תשתית הניקוז עד לרחוב שלושת המצפים)ממחלף שרה ועד לצומת הכשרת היישוב -'עבודות שלב א*

. מצומת הכשרת הישוב ועד לצומת דוד חכם-(אופציונלי)'עבודות שלב ב*

שדרוג דרך יגאל אלון

תכולת העבודות



חתך טיפוסי מתוכנן דרך יגאל אלון



אבני דרך חוזיות



אבני דרך חוזיות המשך



כניסה נוספת 
לשכונת הפארק

חלוקת העבודה המתוכננת
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הכשרת 

הישוב
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שלושת 
המצפים



פ"התייחסות מנה

צוותים במקביל על מנת  'בהתאם לאבני הדרך החוזיות באחריות הקבלן לבצע את העבודה עם מס1.

.  להשלים את העבודה בכל הדיסציפלינות במקטע מסוים מקצה לקצה בהתאם להסדרי התנועה

על מנת לקצר לוחות זמנים התחלנו לתכנן הסדרי תנועה זמניים לפרויקט בתיאום עם -הסדרי תנועה2.

הקבלן הזוכה יעשה את השיקולים שלו האם  (. יידרש מהקבלן להשלים את התהליך)אגף התנועה 
.להשתמש בהסדרים אלו או לבצע הסדרים חדשים ולהתחיל מחדש את תהליך האישורים

.הנחה/ניתן להגיש תוספת. באתר–הנחיות להגשת מכרז במערכת רמדור 3.

.י קבלן מסגרת של העיריה במסגרת החוזה יבוצעו רק התשתיות לרמזורים"רמזורים בצמתים יבוצעו ע4.

.מעבדה על חשבון המזמין עם קיזוז מהקבלן5.

.בקרת איכות על חשבון הקבלן עם השתתפות6.

.קיים הקצב בכתב הכמויות-בטיחות7.
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התייחסות מתכנן תנועה וניקוז
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התייחסות מתכנן תנועה וניקוז
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