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נתונים עיקריים

שם המבוטח:

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ )יזם( ו/או חברות קשורות
ו/או עיריית מודיעין-מכבים-רעות ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות
מקרקעי ישראל ו/או פרו ש.י.א .הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ )חברת ניהול
ופיקוח( ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או ספקים מכל סוג שהוא ו/או אחרים
בהתאם למפרט הביטוח.

.כתובת הפרויקט:

שכונת מורשת ,בשטח כולל של כ 1,150,000-מ"ר ) 1,150דונם ,שווה ערך
ל.(acre 285 -

תיאור הפרויקט:

ביצוע עבודות פיתוח עירוניות הכוללות בין היתר :פתיחת צירים ,עבודות עפר
)חציבה ,פיצוץ ,חפירה ומילוי( ,בניית קירות תומכים ,ביצוע תשתיות מים,
ניקוז ,ביוב ,חשמל ותקשורת ,בניית כבישים ,מדרכות ,התקנת שילוט ,ביצוע
עבודות גינון ,בניית חניון תת קרקעי ,גשר הולכי רגל ,מערכת איסוף אשפה
מרכזית וכדומה ,עבור שכונה חדשה שתכלול כ 4,200 -דירות ,מבני ציבור,
שטחי מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.

תקופת ביצוע הפרויקט :עבודות הבנייה צפויות להתחיל ב 01.08.2017-ולהמשך עד  60חודשים ,קרי
עד ל.31.07.2022-
סכום ביטוח:

) ₪ 380,874,851כולל מע"מ(.

שלבי ביצוע:

הפרויקט יבוצע במספר רב של שלבים וחוזים עוקבים של עבודות הפיתוח של
השכונה .ראו טבלה מפורטת בפרק  5של סקר זה )עמודים (16-17

ניסיון תביעות:

ככל הידוע ,לא אירעו נזקים או נסיבות העשויות להוביל לנזקים.
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.2
2.1

מבוא
הקדמה
בהתאם לבקשתכם ,יצאנו לבצע סקר סיכונים ומידע חיתומי לצרכי ביטוח עבור עבודות הפיתוח
של שכונה חדשה בעיר מודיעין ,שכונת מורשת.
לאחר תאום מוקדם ,נפגשנו בתאריך  01.03.2017במשרדי חברת החברה הכלכלית לפיתוח
מודיעין עיר העתיד בע"מ עם נציגי החברה אשר מסרו לנו הפרטים העיקריים הקשורים בפרויקט
ושלח בדואר אלקטרוני מידע משלים של היקף העבודה ותוכניות הבנייה .מספר ימים לאחר מכן,
סיירנו באתר הבנייה בכדי להתרשם ממנו באופן ישיר.
חכ"ל – לצורך הנוחות מעתה ישמש המונח חכ"ל בכל מקום בו תוזכר חברת החברה הכלכלית
לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ.
מודיעין  -לצורך הנוחות מעתה ישמש המונח מודיעין בכל מקום בו תוזכר העיר מודיעין-מכבים-
רעות.

2.2

רקע על חברת החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ
מתוך אתר החברה:
"החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד הוקמה בשנת  .1998החברה הכלכלית מהווה
זרוע ביצועית של עיריית מודיעין ושלוחותיה לקידום ופיתוח העיר ,באמצעות משאבים כלכליים
מקומיים ,ציבוריים ופרטיים תוך הבטחת תשואה חיובית ולמען רווחת התושבים.
החברה הינה תאגיד בבעלות מלאה של עיריית מודיעין מכבים רעות ומנוהלת ע"י דירקטוריון
נבחר אשר חלק מחבריו הם נבחרי ציבור ,חלקם בעלי תפקידי מפתח בעירייה וחלקם נציגי
ציבור.
החברה אינה מתוקצבת על ידי העירייה ו/או כל גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי ,בעלת מדדי
הצלחה כלכליים ויעדים ברורים ,וככזו מהווה זרוע ביצועית לפיתוח עירוני וליזמות.
החברה הכלכלית מכוונת לקידום וביצוע פעולות אשר יניבו שיפור ברמת החיים ובאיכות חיי
התושבים בעיר מודיעין-מכבים-רעות ,כל זאת מתוך ראייה עסקית כלכלית לקידום ושיפור כושר
התחרותיות של העיר מול ערים ורשויות מקומיות אחרות על מנת לשמור את מודיעין-מכבים-
רעות כמוקד משיכה לאוכלוסיה חדשה ואיכותית.
מטרותיה של החכ"ל:

 .1לשמש זרוע ביצועית לפרויקטים קבלניים של מבני ציבור בתחומי העיר.
 .2לשמש כחברה מפתחת לפרויקטים עירוניים בעלי השפעה עירונית וסביבתית כגון פארק ואדי
ענבה.
 .3לשמש כחברה מתכננת ,מקימה ומפעילה של מרכזי פעילות וספורט כגון בריכת השחייה
העירונית ומגרשי הפעילות הצמודים אליה.
 .4לשמש כחברה מפקחת לפעילות גופי בנייה והקמה של מבני ציבור בעיר.
 .5ליזום ולנהל פרויקטים על בסיס כלכלי ,לרווחת התושבים.
 .6לקדם  ,בשיתוף פעולה עם בעלי התפקידים הבכירים בעירייה ובשיתוף מנהל מקרקעי ישראל
את שיווק ואכלוס אזור התעסוקה ואזור המלאכה".
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.3

תיאור הפרויקט והיקפו

3.2

רקע על השכונה – כחלק מפיתוח העיר מודיעין הוחלט להקים שכונה חדשה אשר תכלול כ-
 4,200דירות ,מבני ציבור ,שטחי מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים .השכונה מחולקת ל40-
מתחמים סמוכים הממוספרים במספרים עוקבים החל מ 1P -ועד  40Pכאשר בכל מגרש יבנו
בין  18ל 300 -דירות ,או מבני ציבור )גני ילדים ,בתי ספר או מרכזים קהילתיים( או שטחי
מסחר או שטחים פתוחים ירוקים .עבודות הבנייה בפועל בכל מגרש יעשו על ידי יזמים ו/או
חברות קבלניות .על חלק מהיזמים יוטל ,על פי מסמכי השיווק של רשות מקרקעי ישראל ,לפתח
מעברים ו\או שטחים ציבוריים הסמוכים וצמודים למגרשים המשווקים .באחריות החכ"ל לתכנן
ולבצע את עבודות הפיתוח הציבורי לרבות פיתוח מגרשי מוסדות חינוך וציבור ,על מנת לקדם
את בניית בתי השכונה.

3.3

תיאור הפרויקט  -במסגרת הפרויקט תבצע החכ"ל באמצעות קבלנים את עבודות הפיתוח של
השכונה ,קרי את כל עבודות פריצת הדרכים ,חציבה ,עבודות העפר )חפירה ומילוי( ,תשתיות
מים ,ניקוז ,ביוב ,חשמל ותקשורת ,בניית כבישים ,מדרכות ,פיתוח מגרשים ציבוריים ,קירות
תומכים ,התקנת שילוט ,ביצוע עבודות גינון ,בניית חניון תת קרקעי ,גשר הולכי רגל ,מערכת
איסוף אשפה מרכזית וכדומה עבור כל המגרשים בשכונה.

3.1

מתחם השכונה – הפרויקט יתבצע על מתחם  /מגרש בשטח של כ 1,150,000-מ"ר .צורת
המגרש היא מאורך לא מוגדר הממוקם ברכס עם שתי כיפות  /גבעות ממזרח למערב ,לאורך
של כ 1,600-מטר וברוחב של בין  450מטר ל 1,000-מטר .הרכס משופע לצפון ,למערב
ולדרום .המתחם ריק לחלוטין .ממזרח המתחם גובל בכביש עירוני ,מדרום ,מצפון וממערב
בשטחים נמוכים הכוללים ערוצי נחלים יבשים.

יש להדגיש כי כל עבודות התשתית המבוצעות ע"י החכ"ל ובאחריותה יבוצעו בשטחים
הציבוריים וסביב המגרשים הפרטיים השונים כולל הכנת החיבורים של התשתיות בכניסה לכל
מגרש אך אינן כוללות את עבודות התשתית והפיתוח בתחומי המגרשים הפרטיים עצמם )כמו
גם עבודות הבנייה בכל מגרש(  .עבודות אלו – בתחומי המגרשים הפרטיים  -יעשו על ידי
היזמים ו/או הקבלנים.
הערה  :1בנוסף לעבודות התשתית והעפר בשטחים הציבוריים ,יבוצעו ע"י החכ"ל עבודות עפר
במגרשים המיועדים לשמש לבניית מוסדות ציבור וחינוך לרבות הקמת קירות תומכים ,וכן
במגרשים העתידים להיות שטחים פתוחים ציבוריים )שצ"פים( ,עד למפלס הבנייה המתוכנן
העתידי.
הערה  :2כל תשתיות השכונה ,חשמל ותקשורת וכמובן גם מים ,ניקוז וביוב יהיו תת קרקעיות.
3.4

תכנון אדריכלי של השכונה – התכנון האדריכלי של השכונה דומה לזה של השכונות הנוספות
בעיר מודיעין .השכונה ממוקמת על רכס ובו שתי גבעות .התכנון מותאם לתוואי השטח ,בשכונה
יהיו כבישים היקפיים השומרים על אותו קו גובה ,וביניהם בנייני מגורים בקומות ובבנייה
מדורגת .בין המגרשים מתוכננים מבני ציבור ,מעברי הולכי רגל ושטחים פתוחים ירוקים .ניתן
לנסות להתרשם מצורה זו בנספח לסקר ,הכולל תמונות מהאתר ומתכניות האדריכלות.
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3.5

תכנית פיתוח של השכונה

3.6

תכניות חתך של כביש טיפוסי עם תשתיות תת קרקעיות

מים

חשמל

ביוב

איסוף
אשפה
מרכזי

ניקוז

תקשורת,
טלוויזיה בכבלים

תאורה
עירונית
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 3.7תכולת העבודה של עבודות אזרחיות – תכולת העבודה של הפרויקט אופיינית לעבודות
תשתיות ופיתוח עירוניות הכוללת את עיקרי העבודות הבאות )מידע מפורט יותר מוצג בפרק 4
של סקר זה(

3.8

א.

עבודות אזרחיות ראשוניות – עבודות ראשוניות הכוללות פתיחת צירים עיקריים ,חפירה,
גריסה של עודפי עפר ,מילוי .במסגרת עבודות אלה יהיה רשאי הקבלן לבצע גם עבודות פיצוץ
סלעים )לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים(.

ב.

בניית קירות תומכים – בהתאם לנדרש בין המפלסים השונים של הכבישים הראשיים יבנו
קירות תומכים עד לגובה של כ 6-מטר.

ג.

התקנת תשתיות עירוניות – חפירה לאורך תוואי הכבישים הראשיים לצורך הנחת צנרת מים,
ניקוז ,ביוב .חפירה עבור הנחת שרוולים תת קרקעיים עבור צנרת עתידית של חשמל ,תקשורת
והשקיה .עומק החפירה הצפוי יהיה בין  2ל 4-מטר .התשתיות העירוניות יפרסו עד לנקודת
כניסה עבור כל מגרש .בנוסף יבנו נקודות מרכזיות של המערכות.

ד.

הנחת שכבות מצעים – ביצוע עבודות לאורך תוואי הכבישים והנחת שכבות מילוי עד לגבהים
סופיים .העבודות יכללו גם הידוק של השכבות השונות לאחר הנחתן.

ה.

בניית כבישים ומדרכות – העבודות יכללו הנחת שכבות אספלט כולל עבודות גירוד והנחה של
שכבות סופיות ,בניית מדרכות ומעברי הולכי רגל בין מפלסי הכבישים.

ו.

מערכת מי כיבוי אש והידרנטים – התקנת הידרנטים של מי כיבוי אש בשטחים הציבוריים על
פי תכניות כיבוי אש.

ז.

עבודות חשמל ותקשורת – הנחת כבל אספקת חשמל ותקשורת למגרשים השונים ועבור
השטחים הציבוריים .התקנת עמודי תאורה .בניית חדרי חשמל מרכזיים )חדרי מערכות
טרנספורמציה( שחלקם במפלס הקרקע וחלקם מתחת למפלס הקרקע.

ח.

מערכות מי שתייה ,מי השקיה וגינון – הנחת צנרת מי שתייה ציבורית ומערכות השקיה עבור
השטחים הירוקים הציבוריים .ביצוע עבודות גינון.

ט.

מערכות שילוט ,צביעה ,שבילי אופניים וגמר – התקנת שלטי רחובות ,שלטי הכוונה ,צביעת
כבישים ומסלולים ,בניית שבילי אופניים לאורך הרחובות והצירים הראשיים ועבודות גמר
שונות.

י.

שטחים ציבוריים פתוחים – שטחים ציבוריים פתוחים בין מבני השכונה יבנו עד רמת גמר
מלאה כולל גינון ,תאורה ,ריהוט חוץ ,הצללות ופרגולות ,מתקני משחקים וכדומה.
עבודות נוספות וייחודיות לשכונת
השכונה:

מורשת – להלן מספר עבודות נוספות וייחודיות של

א .גשר הולכי רגל – בחלק המזרחי של השכונה יבנה גשר הולכי רגל שיחבר את שכונת מורשת
עם שכונת אבני חן ממזרח.
ב .אתר ארכאולוגי מרכזי – שטח במכרז השכונה יישמר כאתר ארכיאולוגי ,חירבת א-שון.
ג .חניון כלי רכב תת קרקעי – ליד האתר הארכאולוגי יבנה חניון תת קרקעי עבור כ 400-כלי
רכב .בניית החניון היא חלק מעבודות הפרויקט – ראו עמוד .14
ד .מערכת איסוף אשפה מרכזית – התקנה של מערכת איסוף אשפה מרכזית אשר תפעל
באמצעות מערכת וואקום שתחובר לכל מבנה ותאסוף את כל האשפה באופן אוטומטי לנקודת
ריכוז אחת .קיימות מערכות דומות בערים יבנה ורעננה .שווי המערכת כלול בשווי הפרויקט.
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3.9

אקלים  -האקלים הוא אקלים מזרח ים תיכון הכולל משקעים המתרכזים בין החודשים נובמבר
למרץ ,ואקלים מזרח תיכוני חם ביתר ימות השנה .ממוצע מספר ימי הגשם בשנה עומד על 40
עד  45ימי גשם עם סך משקעים שנתי בין  500ל 600-מ"מ.

3.10

משרדי אתר ומחסנים – בכל אתר יוצבו משרדי אתר ממכולות או מבנים זמניים ומכולות
לאחסון ציוד.

3.11

רעידת אדמה  -המגרש ממוקם באזור רעידת אדמה  1על פי מפות המיוניק רי ובאזור מספר 3
על פי מפות .CRESTA

3.12

 - GPSהמיקום הגיאוגרפי של המגרש הוא הוא בקואורדינאטות רוחב  31.902927°ואורך
 .34.985790°רום המגרש הממוצע  220מטר מעל פני הים  20 -/+מטר בשל המגרש
המשופע.

3.13

מצב קיים:
א .המגרש ריק.
ב .חפירות ארכאולוגיות בוצעו בנקודות שונות במתחם .החפירות ארכאולוגיות הסתיימו.
ג .מודדי קרקע מבצעים עבודות מדידה וסימון.
ד .מכרז ראשון של עבודות פריצת דרכים ופיתוח נמצא בהכנה .הקבלן צפוי להתחיל לעבודה
ב .01.08.2017-שווי המכרז כ.₪ 30,000,000-
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3.14

צילום אוויר של המגרש לפני פיתוח השכונה והתוכנית של השכונה

~  1.6ק"מ
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3.15

צילום אווירי של אזור הפרויקט ,שכונה  – Pצילומים נוספים מוצגים בעמודים האחרונים
של הסקר.
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.4

פרטי הפרויקט
להלן מרכיבי הפרויקט העיקריים ושיטות הביצוע:

4.1

טופוגרפיה וקרקע
מדובר במגרש משופע וריק.
על פי דוח יועץ הקרקע מדובר בקרקע המורכבת מסלע גיר קשה בשכבות שבין  20ל100-
ס"מ .על פני הקרקע קיימים משטחים רדודים של חרסית ושברי גיר .בקרקע צפויים להתגלות
חללים ,קטעים פריכים וכיסוי חרסית עד לעומק רב.
בדוח לא מצוין אולם אנו מוסיפים יתכנו שכבות קרקע קשות שעשויות לאטום מי גשמים וליצור
נביעות מקומיות באזורים שונים במתחם.
לא נמצאו מי תהום במגרש.

4.2

תכולת העבודה של עבודות אזרחיות – להלן פירוט העבודות העיקריות שיבוצעו במסגרת
העבודות האזרחיות מתוך כתב הכמויות של הפרויקט:
א .עבודות חישוף עד עומק של כ 50 -ס"מ כולל ניקוי פסולת והעתקת סלעים
ב .העתקת גיאופיטים
ג .חפירה וחציבה
ד .עבודות פיצוץ סלעים )בהתאם להחלטת הקבלן לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים(
ה .גריסה וניפוי
ו.

הידוק בשטחי הכבישים

ז .הידוק בשטחים ציבוריים
ח .כבישי ודרכי אספלט
ט .הנחת צנרת מים ,ניקוז ,ביוב ואביזרים בקטרים שונים עד עומק של כ 4-מטר
י.

ריצוף מדרכות

יא .בניית קירות תומכים עד לגובה של כ 6-מטר
יב .התקנת תשתיות עירוניות – חפירה לאורך תוואי הכבישים הראשיים לצורך הנחת צנרת
מים ,ניקוז ,ביוב .חפירה עבור הנחת שרוולים תת קרקעיים עבור צנרת עתידית של חשמל,
תקשורת והשקיה .עומק החפירה הצפוי יהיה בין  2ל 4-מטר .התשתיות העירוניות
יתפרשו עד לנקודת כניסה עבור כל מגרש .בנוסף יבנו נקודות מרכזיות של המערכות.
4.3

עבודות חשמל – להלן פירוט העבודות העיקריות שיבוצעו במסגרת עבודות החשמל
והתקשורת מתוך כתב הכמויות של הפרויקט:
א .בניית חדרי חשמל מרכזיים )חדרי מערכות טרנספורמציה( שחלקם במפלס הקרקע וחלקם
מתחת למפלס הקרקע.
ב .חפירה לתעלות חשמל עד לעומק של כ 1.0-מטר
ג .חפירה לתעלות חשמל עד לעומק של כ 1.5-מטר
ד .חפירה לתעלות תקשורת עד לעומק של כ 1.0-מטר
ה .יסודות לעמודי תאורה
ו.

בדיקות תקן לעבודות חשמל
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ז .עמודי תאורה ופנסים עד לגובה של כ 6-מטר
ח .עמודי תאורה ופנסים עד לגובה של כ 12-מטר
ט .כבלי חשמל תת קרקעיים מסוגים שונים
י.

תמרורים מוארים

יא .הארקות
יב .מערכות בקרה ופיקוד
4.4

גידור
לא יבוצע גידור מלא של כל המתחם.
יבוצע גידור מקומי לפי הנחיות יועצי הבטיחות ובאזורים בהם תתבצע חפירה עמוקה.

4.5

עבודות פיצוץ סלעים
בהתאם להחלטת הקבלנים ייתכן ויעשה שימוש מקומי בחומרי נפץ בהתאם להנחיות ותוכניות
מאושרות.
עבודות פיצוץ סלעים נעשות בהתאם לשלבים העיקריים הבאים:
א .הכנת תכנית עבודות פיצוץ ,הגשת בקשה וקבלת היתר.
ב .מינוי ממונה על הפיצוצים ומפעיל הפיצוץ.
ג .מחסן ייעודי לאחסון חומרי הנפץ.
ד .נהלי בטיחות מחייבים – הגדרת זמני הפיצוץ ,קביעת אזורים מסוכנים ,הצבת שומרים
ואותות מוסכמים ,תדריכים והוראות בטיחות.

4.6

שמות יועצים ומתכננים
להלן שמות מתכננים ,יועצים ומהנדסים עיקריים ,אשר מעורבים בתכנון ופיקוח על הפרויקט:
א .אדריכלות-

יער אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ http://yaar.yaar.net

ב .ניהול פרויקט -
/http://pro-sie.com

פרו  -שיא ,חברת ניהול פרויקטים ,הנדסה ,בניה ותשתיות בע"מ

ג .תנועה-

אמאב תחבורה ותנועה|) (2012בע"מ http://amav.net

ד .אדריכלות נוף –

סגל-רעיוני אדריכלות נוף בע"מ

ה .מערכות מים ,ביוב וניקוז עירוניים  -ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים ) (1980בע״מ
/http://www.hgm-eng.co.il
ו.

קרקע-

ישראל קלר http://www.klar.co.il/
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4.7

תכניות שונות של שכונה P

12

13

4.8

תכניות חניון
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.5

ניהול פרויקט ,לוח זמנים ושלבי ביצוע ,סכום ביטוח

5.1

ניהול פרויקט
חברת החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ בחרה בחברת פרו ש.י.א .הנדסה
בנייה ותשתיות בע"מ /http://pro-sie.com
כחברת הניהול והפיקוח על הפרויקט ואשר תהיה אחראית לתכנון המפורט ,תיאום וביצוע
הפרויקט ,לעמידה בלוחות הזמנים ובתקציב .מטעמם ימצאו באתר מנהל פרויקט ומפקחים
בסה"כ צוות של  4עד  5עובדים.
מתוך אתר החברה" :החברה הוקמה בשנת  1996ומנוהלת על ידי אדי זלינגר ,מנהל פרויקטים
וכלכלן עם ותק של למעלה מעשרים שנה .החברה מתמחה בניהול ,תיאום ופיקוח של
פרויקטים מגוונים בתחום הפיתוח ,הבניה וההנדסה האזרחית ומשמשת כחברה מתכננת של
ממ"י )חב' ש.י.א ראשונים( באמצעות צוות מהנדסים ואנשי מקצוע מנוסים בתחומים של
הנדסה אזרחית ,אדריכלות ,מערכות אלקטרו מכניות וצוות טכני -עורכי כתבי כמויות ואנשי
מחשוב".
עבודות הבנייה בפועל יבוצעו על ידי קבלנים מסוגים שונים לביצוע עבודות עפר ופיתוח ,חשמל,
תקשורת ,מים וכיבוי אש ,פיתוח סופי ,שילט ,גינון ועוד .לאור היקף הפרויקט ,סביר שחלק
מהעבודות יפוצלו בין שני קבלנים או יותר.
בשלבים מתקדמים יעבדו באתר מספר קבלנים במקביל  -צוותים אשר יעסקו בעבודות עפר,
צוותים שיעסקו בעבודות הנחת צנרת ותשתיות מים ,חשמל ותקשורת וצוותים שיעסקו בעבודת
בניית כבישים ,מדרכות וגמר.
העבודה תעשה עקרונית במשמרת יום אחת ארוכה.
לצורך ניהול הפרויקט יוצבו באתר מכולות ,משרדים ומחסנים.
שטח הפרויקט מרווח יחסית ושטחי ההתארגנות סבירים.
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5.2

שלבי ביצוע וסכום ביטוח
עבודות הבנייה צפויות להתחיל ב 01.08.2017-ולהמשך עד  60חודשים ,קרי עד ל-
.31.07.2022
העבודות יחלו בו זמנית בכל המגרשים אם כי בדירוג מסוים.
הפרויקט יבוצע במספר רב של שלבים וחוזים עוקבים של עבודות הפיתוח של השכונה.
הערכת עלות הביצוע של הפרויקט עומדת על כ .₪ 380,874,851-סכום זה כולל תקורות בגין
ניהול פרויקט ובלתי צפוי מראש ו 17%-מע"מ.
מכרז ראשון של עבודות פריצת דרכים ופיתוח נמצא בשלב הכנה .הקבלן צפוי להתחיל לעבוד
ב .01.08.2017-שווי המכרז כ.₪ 30,000,000-
להלן טבלה המשקפת את חלקות הערכות עלויות הביצוע של הפרויקט:

מספר

תאור

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

סלילת כבישים ומדרכות
עבודות עפר שטחי ציבור )דרכים ,שצ"פים וכד'(
פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים
עבודות התקנת קווי ניקוז
עבודות חשמל ,תאורה ותקשורת
תנועה ריסון ורמזורים
גשר הולכי רגל
קירות תומכים
חניון ציבורי
מרכז תחבורה שכונתי
גינון ,השקיה וריהוט חוץ
פיתוח פארק ענבה
פינוי מטרדים  /העתקת תשתיות
סך ביניים עלויות בנייה ישירות
 10%ניהול פרויקט ובלתי צפוי מראש
סך הכל בנייה ישירה
 17%מס ערך מוסף

51,912,280
41,368,100
75,455,373
27,578,719
12,777,348
2,900,000
10,528,000
37,665,300
26,000,000
1,420,000
3,154,286
3,580,649
1,600,000
295,940,055
29,594,006
325,534,061
55,340,790

סך הכל לצרכי ביטוח

380,874,851

עלות  %מתוך 100%

עלות ) ₪מעוגל(

17
14
25
9
4
1
4
13
9
1
1
1
1
100%

₪

בהתאם לתנאי הפוליסה ,יש להוסיף סכומי ביטוח לפינוי הריסות ,פריצה וגניבה ,רכוש סמוך
ועליו עובדים ,ציוד קל לבנייה ,משרדים ,גבולות אחריות לצד ג' וחבות מעבידים ועוד הכל
בהתאם לסיכום בין חברת הביטוח והמבוטחים.
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5.3

לוח זמנים כללי ראשוני בלבד של העבודות העיקריות בפרויקט

תאור
סלילת כבישים ומדרכות
עבודות עפר שטחי ציבור )דרכים ,שצ"פים וכד'(
פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים
עבודות התקנת קווי ניקוז
עבודות חשמל ,תאורה ותקשורת
תנועה ריסון ורמזורים
גשר הולכי רגל
קירות תומכים
חניון ציבורי
מרכז תחבורה שכונתי
גינון ,השקיה וריהוט חוץ
מערכת אשפה מרכזית

תקופה

2022
2021
2020
2018
2019
7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8

בחודשים 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

54
52
36
24
30
18
12
30
18
6
30
24
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.6

סיכוני צד ג' ,פריצה וגניבה ,נזקי טבע ומים ואחרים

6.1

אזורים ומבנים סמוכים
אין מבנים סביב כל שטח המגרש.
אתר הבנייה נמצא באזור מבודד בשכונה חדשה בבנייה.
השטחים מסביב כוללים:
ממזרח

במרחק של כ 20-מטר ,כביש עירוני  4מסלולי דו כיווני.

מדרום

במרחק של כ 50-מטר ,ערוץ נחל יבש.

מצפון ומערב

שטחים ריקים

עם התקדמות העבודות יבנו מבנים על המגרשים של מבני המגורים ,המבנים הציבוריים ,ומבני
המסחר.
6.2

תשתיות תת קרקעיות ועיליות
ככל הידוע ,לא קיימות בשטח המגרש תשתיות תת קרקעיות כלשהן.
הפרויקט כולל את הנחת וביצוע כל התשתיות העירוניות שיכללו ,בין היתר ,כבישים ,מדרכות,
קווי ביוב ,מים ,חשמל ותקשורת .תיתכן פגיעה בתשתיות שכבר הונחו בשלבים קודמים.

6.3

פריצה וגניבה ,גידור ושמירה
לא יבוצע גידור מלא של כל המתחם.
יבוצע גידור מקומי לפי הנחיות יועצי הבטיחות ובאזורים בהם תתבצע חפירה עמוקה.
שמירה תתבצע עצמאית ובאחריות כל קבלן על תחום העבודה שלו.
בשלב זה ניתן להעריך שתתבצע שמירה באזורי ריכוז כלי צמ"ה ו/או ציוד הבנייה ואזורים בהם
ימוקמו משרדי ניהול הפרויקטים.

6.4

רכוש וסיכוני גוף צד ג'
אתר הפרויקט נמצא באזור עירוני מבודד והסיכונים לרכוש וגוף צד ג' אינם שונים מהמקובל
בפרויקטים דומים ,במקרה זה נמוכים.
עם התקדמות העבודות ,יבנו מבנים על המגרשים של מבני המגורים ,המבנים הציבוריים ומבני
המסחר.
סביר להניח כי עם התקדמות הבנייה ימצאו באתר רוכשים פוטנציאלים ודיירים עתידיים ,אשר
עשויים להגדיל את הסיכון גם בימים ושעות בהם לא מתבצעות עבודות בנייה.

6.5

רעד והחלשת משען
אין מבנים סמוכים .הסיכון לנזקי רעד והחלשת משען נמוך.
עם התקדמות העבודות ,יתכן שיבנו מבנים על המגרשים ובהתאם הסיכון עשוי לגדול.

6.6

נזקי טבע
הפרויקט יבוצע בשכונה חדשה בה לא קיים ניקוז מסודר ויתבצעו עבודות שונות על ידי קבלנים
שונים באזורים שונים המשפיעות על זרימת המים במגרשים הסמוכים להם.
בהתאם ,להערכתנו הסיכון לנזקי טבע יחסית גבוה ודומה למקובל בפרויקטים דומים בשלבי
בנייה.
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6.7

אש
שיטת הבנייה והחומרים אינם כוללים חומרים דליקים בהגדרתם )בטון ואבן( .עם זאת קיים
סיכון של נזקי אש בשטחי אחסון ציוד.
קיים סיכון של שריפות קוצים  /שדות מהפרויקט כלפי שטחים סמוכים  ,וההפך ,משטחים
סמוכים לעבר אתר העבודות.

6.8

עובדים
הסיכון תואם את הסיכון בפרויקטים דומים ,וכולל בעיקר התמוטטות תעלות חפורות ולכידת
עובדים ,נפילה מגובה ,נפילת חומרי או ציוד בנייה על עובדים באתר והתחשמלות עובדים
כתוצאה מליקויי בידוד של חשמל וכלי עבודה.

6.9

שקיעת קרקע
יבוצעו עבודות של החלפת קרקע וסלילת כבישים בהם קיים סיכון של שקיעה ,אם עבודות
ההכנה והידוק הקרקע המקדימות לא יבוצעו על פי התוכניות או בצורה תקינה.
הסיכון אינו שונה מפרויקט דומים.

19

.7

ניהול סיכונים
לאחר ביקורנו באתר הפרויקט והתרשמותנו מהעבודות המתוכננות ,ובראייה לסיכונים
אפשריים בהמשך העבודה ,מומלץ לקיים את הנהלים הבאים במהלך תקופת הביטוח.

7.1

פריצה וגניבה
מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי לפריצה וגניבה מותנה בקיום תנאי הפוליסה ובנוסף בנהלים
הבאים:
א .לאחר שעות העבודה ובכל עת שלא מתבצעת באתר עבודה ,תבוצע שמירה באמצעות
ובאחריות חברת שמירה בעלת רישיון תקף .יוצב לפחות שומר אחד ,המצויד באמצעי קשר
או בלחצן מצוקה ,לאזעקת תגבורת.
ב .ציוד יקר ערך יאוחסן בקרבת עמדת השומר בחדרים או במכולות מתכת נעולות.

7.2

נזקי טבע עבודות אזרחיות
מומלץ להגביל אורך תעלה פתוחה ל 750-מטר לכל קטע ול 4,250-מטר לכל הקטעים יחד.
מומלץ להגביל אורך כביש/דרך עפר שאינו/ה כבוש/ה ל 750-מטר לכל קטע ול 4,250-מטר לכל
הקטעים יחד.
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.8

סיכום

בהתחשב בנתונים המצויים בסקר ,להערכתנו מדובר בפרויקט בנייה של תשתיות עירוניות
המוקם על פי הסטנדרט הנהוג בשוק .הפרויקט כולל ביצוע עבודות פיתוח עירוניות על שטח
כולל של כ 1,150,000-מ"ר ,הכוללות בין היתר :פתיחת צירים ,עבודות עפר ,בניית קירות
תומכים ,ביצוע תשתיות מים ,ניקוז ,ביוב ,חשמל ותקשורת ,בניית כבישים ,מדרכות ,התקנת
שילוט ,ביצוע עבודות גינון ,בניית חניון תת קרקעי ,גשר הולכי רגל ,מערכת איסוף אשפה
מרכזית וכדומה.

כחלק מפיתוח העיר מודיעין הוחלט להקים שכונה חדשה אשר תכלול כ 4,200-דירות ,מבני
ציבור ,שטחי מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים .השכונה מחלוקת ל 40-מתחמים סמוכים
הממוספרים במספרים עוקבים החל מ 1P-ועד  40Pכאשר בכל מגרש יבנו בין  18ל300 -
דירות ,או מבני ציבור )גני ילדים ,בתי ספר או מרכזים קהילתיים( או שטחי מסחר או שטחים
פתוחים ירוקים .עבודות הבנייה בפועל בכל מגרש יעשו על ידי יזמים ו/או חברות קבלניות .על
חלק מהיזמים יוטל ,על פי מסמכי השיווק של רשות מקרקעי ישראל ,לפתח מעברים ו\או
שטחים ציבוריים הסמוכים וצמודים למגרשים המשווקים .באחריות החכ"ל לתכנן ולבצע את
עבודות הפיתוח הציבורי לרבות פיתוח מגרשי מוסדות חינוך וציבור ,על מנת לקדם את בניית
בתי השכונה.
בכוונת החכ"ל לקדם את בניית בתי השכונה ולהוציא את מכרזי הבנייה תוך  12חודשים ,עד
אמצע שנת .2018
להלן מספר נקודות מתוך הסקר אשר מצאנו לנכון להדגיש:
א .היקף הפרויקט גדול ומתפרש על שטח נרחב.
ב .העבודות יבוצעו בקצב ובאזורים כפי שייקבעו על פי צרכי העיר ומכרזי שיווק הקרקעות.
ג .הפרויקט יבוצע במספר רב של שלבי ביצוע עוקבים וחופפים .בסיום כל שלב תבוצע
מסירה ,אם כי ייתכן שלא מלאה ,של שטחים בהם הסתיימה העבודה לצורך עבודה
משלימה של קבלנים נוספים ו/או המשך העבודות.
ד .העבודה תעשה בעיקרון במשמרת יום אחת אם כי ייתכן שלפי הצורך העבודות יבוצעו
מוקדם בבוקר ,בלילה ו/או בסופי שבוע וחגים.
ה .מומלץ לבצע סקר מעקב עם התקדמות הבנייה בפרויקט.
ו.

פרויקטים קבלניים מסוג זה מאופיינים בסיכונים שונים ,המפורטים בפרק  6של סקר זה.
להקטנת הסיכונים ,מומלץ ליישם את ההמלצות המופיעות בפרק .7

נשמח לעמוד לרשותכם ולספק מידע נוסף ,אם יידרש.
בכבוד רב,
אלון איזנברג
מהנדסים ,סוקרים ושמאים

דו"ח זה נכתב לשימוש המזמין ,בהקשר להחלטה לגבי עריכת ביטוח ,אך אין לראות בו המלצה לענין עשיית
ביטוח.
הדו"ח הוכן על סמך הממצאים הנראים לעין ,המידע שנמסר ולמיטב הבנתנו המקצועית.
מטרת ההמלצות הכלולות בדו"ח זה היא לסייע בניהול הסיכונים.
ההמלצות אינן מתיימרות להיות מלאות ,מדגישות סיכונים עיקריים ,ונועדו לשימוש המזמין כראות עיניו .הן
אינן באות להחליף ו/או לשנות תקנות ,הוראות וחוקים שונים.
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.9

נספח תצלומים מהאתר ומתכניות הבנייה
הדמיות ותוכניות השכונה
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הדמיות ותוכניות השכונה
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הדמיות ותוכניות השכונה
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
כביש ממזרח
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צילומים אוויריים של אתר הפרויקט מזוויות שונות
כביש ממזרח
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