
מזהה Activity Name Duration Start Finish Remarks

1 2038 שורק 2 - מתקן התפלה בפלמחים mo 14.52 02/05/21 14/07/22 קו בקוטר " 8 ובאורך של עד כ 2 ק" מ, תחנת הגפה 
ועבודות הנדסה אזרחית להקמת מבנה חדר בקרה

2 צו התחלת עבודה mo 0 02/05/21 02/05/21 תאריך טנטטיבי

3 התארגנות קבלן emo 1 02/05/21 01/06/21 כולל את כל העבודות הנדרשות לצורך תחילת העבודות 
בשטח לרבות אישורי מסמכים, כתבי הרשאה, אישורי 
עבודה, פרוצידורות וכיוצא בזה. 

4 עבודות הקמה mo 13.57 01/06/21 14/07/22

5 הקמת קו mo 11 01/06/21 27/04/22 כולל את כל המבחנים הקרים

6 תחנת שפד"ן - עבודות צנרת והנדסה אזרחית mo 11 15/07/21 14/06/22 כולל את כל המבחנים הקרים. לחברה שמורה הזכות 
להקדים או לאחר את תחילת ביצוע העבודות בתחנה. 
המשך הכולל של הפרויקט יעודכן בהתאמה

7 אספקת ציוד וחומרים לתחנה mo 0 15/07/21 15/07/21

8 הודעה על תחילת עבודות להקמת התחנה mo 0 15/07/21 15/07/21 מותנה באספקת ציוד ואביזרים לתחנה

9 הקמת התחנה mo 11 15/07/21 14/06/22

10 תעודת השלמה ומסירת תכניות עדות - מהדורה ראשונה mo 0 14/06/22 14/06/22 COMPLETION CERTIFICATE =תעודת השלמה

11 תיקון רשימת ליקויים  emo 1 14/06/22 14/07/22  (Punch List ) הערות מטעם הלקוח ונציגיו

12 מסירת הפרויקט mo 0 14/07/22 14/07/22 לרבות כל מסמכי הפרויקט ותכניות העדות במהדורתם 
הסופית הנדרשים במסגרת מסירת הפרויקט

02/05 14/07
2038 שורק 2 - מתקן התפלה בפלמחים

02/05
צו התחלת עבודה

02/05 01/06
התארגנות קבלן

01/06 14/07
עבודות הקמה

01/06 27/04
הקמת קו

15/07 14/06
תחנת שפד"ן - עבודות צנרת והנדסה אזרחית

15/07
אספקת ציוד וחומרים לתחנה

15/07
הודעה על תחילת עבודות להקמת התחנה

15/07 14/06
הקמת התחנה

14/06
תעודת השלמה ומסירת תכניות עדות - מהדורה ראשונה

14/06 14/07
תיקון רשימת ליקויים 
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 לוח זמנים שלדי -' דנספח 

 מתקן התפלה בפלמחים 2שורק  2038פרויקט מס' 

 כדלהלן:הפרויקט הינו לוח הזמנים להקמת  .1

ממועד מסירת צו התחלת העבודות לקבלן או המועד שנקבע,  :" משמעעבודות התחלת מצו"

 או לעבודה מסוימת, לפי העניין. אם נקבע, בצו התחלת העבודות להתחלת העבודות

 ."(.ה.ע.צ)"  ותממועד צו התחלת עבוד ימים קלנדרים 30  -התארגנות  .1.1

בשטח לרבות הכנת העבודות הכנות הנדרשות לתחילת ביצוע האת כל  תכוללהתקופה 

 העובדים כלעבור לאתר העבודות )ככל שנדרש( מסמכים, קבלה אישורי כניסה 

  אלה., מדידה וגידור אתר העבודה וכיוצא בלאתר הנכנסים

 קלנדריםחודשים  11 –עבודות הקמת הצנרת האורכית מחוץ לתחנת השפד"ןהשלמת  .1.2

 .ותמצו התחלת עבוד

 רעבודות להקמת מערכת ההגפה ומבנה חדהשלמת העבודות בתחנת השפד"ן לרבות  .1.3

וכל יתר  , ניקוזיםשערים ,, גדרותתאורה( ל)כול החשמלהבקרה לרבות כל עבודות 

הודעה על תחילת ביצוע מ קלנדרים חודשים 11 - באתרהתשתיות המתוכננות 

הינה בכפוף בתחנה הודעה על תחילת ביצוע העבודות ה .להקמת התחנההעבודות 

ו חודשיים וחצי ממתן צ בתוך הצפויו ,לתחנה שבאחריות המזמיןלאספקת ציוד 

ביצוע את תחילת או להקדים לחברה שמורה הזכות לדחות התחלת עבודה לפרויקט. 

 . המשך הכולל של הפרויקט יעודכן בהתאמה כאשר העבודות בתחנה

עם סיום הקמת הקו  :מהדורה ראשונהבתעודת השלמה ומסירת תכניות עדות  .1.4

 והתחנה.

כל התיקונים וההערות שהתקבלו במהלך סיורי המסירה עם המזמין ועם  השלמת .1.5

 .  בקו ובתחנה קלנדריםחודשים  1 –חברת הניהול מטעמו 

עם השלמת  כל העבודות באתר ופינוי האתרמסירת האתר למזמין לאחר השלמת  .1.6

 תיקון הליקויים ובתוך חודש ממסירת תעודת השלמה.

את משכי עבודת הקבלן ומשכים חוזיים של קבלני המשנה המציג  מצורף למסמך זה גאנט .2

לפרויקט הינו  ותתאריך מסירת צו התחלת העבוד .PRMSלהתקנת צנרת ההגפה ומתקן ה 

 תאריך משוער.

 על הקבלן להגיש עם הצעתו לוח זמנים מפורט, על בסיס לוח הזמנים השלדי, לאישור החברה .3

 10.6.1בסעיף  כקבוע, לוח הזמנים מפורט( -)אלא אם נמסר ע"י החברה במסגרת המכרז 

להסכם. אישור החברה וחתימת הקבלן על לוח הזמנים המפורט הינו תנאי לתחילת העבודות 

  בפועל.

" 0במהדורה " AS MADEהשלמת העבודות משמעה מסירה על ידי הקבלן לחברה של מסמכי  .4

 .שידרשו, לרבות השלמת תיקונים ככל נשוא החוזה לאחר גמר כל העבודות
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במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות במועד הנדרש ממנו על פי  .5

 33.5לוח הזמנים השלדי דלעיל, תהיה החברה זכאית לפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף 

 להסכם. 

*** 


