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ת"קמפוס אמי

סיור קבלנים

2022נובמבר 

.מצגת זו הינה לצורך הבהרה בלבד ואינה מהווה חלק ממסמכי המכרז

.  מסמכי המכרז והם בלבד יחייבו את המזמינה ואין להסתמך על מצגת זו

יגבר האמור במסמכי המכרז וכי בהשתתפות  , בכל מקרה של סתירה בין האמור במצגת למסמכי המכרז

דרישה או תביעה על יסוד האמור במצגת, במכרז המציעים מאשרים כי לא תהיה להם כל טענה



רשת אמית
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חינוך שרואה רחוק
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כל ילד זכאי  
לחינוך איכותי

האני מאמין שלנו



בתי ספר יסודיים38

-רשת אמית
במספרים

תיכונים -על9

תיכונים56

חטיבות צומחות  2פנימיות4
בחינוך העל יסודי

אנשי חינוך5,230

תלמידים44,276



רשת אמית

מקום ראשון במדד
משרד החינוך



אנגלית

מקום  
ראשון

מובילה במצוינות ובאקלים

הרשת המובילה בארץ בתמונה  
החינוכית בזכאות ובאיכות תעודה

מבין רשתות החינוך

מתמטיקה

מקום  
ראשון

מניעת אלימות  
ואקלים

מקום  
ראשון

שירות
משמעותי

מקום  
ראשון
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חיבורים  
בחברה  

הישראלית
זהות וערכיםומצויינותמיצוי 

-חזון חינוכי חדשני
קהילה חינוכית לומדת

123

ערכי רשת אמית
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מה הופך אותנו  
?לרשת חינוך מובילה



רשת  
רשות  אמית

מקומית

שותפות
מלאה
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21-האצת ההתאמה של מערכת החינוך למאה ה
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הפרויקט



מיקום הפרויקט13



מיקום הפרויקט14



מיקום הפרויקט15

ר"מ 7,400-כ, כיתות 30, ס תיכון חדשני"בי•
ר"מ 5,900-כ, )מרחבי לימוד חדשניים ומשרדים( גוגיהמבנה •
ר"מ 6800-כ, חניון תת קרקעי•
ר"מ 1,800-כ, אולם ספורט•
דונם 20-כ, פיתוח שטח לרבות מגרשי ספורט ותשתיות ראשיות•



הדמיה של הפרויקט16



הדמיה של הפרויקט17



הדמיה של הפרויקט18



מפת הפרויקט19



-CDהגוגיהמבנה 20



-CDהגוגיהמבנה 21

חזיתות



-CDהגוגיהמבנה 22

חומרי גמר ריצוף קומת קרקע



-CDהגוגיהמבנה 23

1חומרי גמר ריצוף קומה 



-CDהגוגיהמבנה 24

חומרי גמר תקרת קומת קרקע



-CDהגוגיהמבנה 25

מטבח מבשל מלא



-CDהגוגיהמבנה 26

הדמיות פנים



-CDהגוגיהמבנה 27

הדמיות פנים



-CDהגוגיהמבנה 28

הדמיות פנים



-CDהגוגיהמבנה 29

הדמיות פנים



- EFמבנה התיכון 30



– EFמבנה התיכון 31

חזיתות



– EFמבנה התיכון 32

חומרי גמר ריצוף קומת קרקע



– EFמבנה התיכון 33

חומרי גמר תקרת קומת קרקע



– EFמבנה התיכון 34

הדמיות פנים



– EFמבנה התיכון 35

הדמיות פנים



– EFמבנה התיכון 36

הדמיות פנים



– EFמבנה התיכון 37

הדמיות פנים



– EFמבנה התיכון 38

הדמיות פנים



– EFמבנה התיכון 39

הדמיות פנים



CD והגוגיה – EFמבנה התיכון 40

מחיצות זכוכית ניידות וקבועות



G -אולם ספורט 41



G -אולם ספורט 42



G -אולם ספורט 43

גג+ מעטפת 



G -אולם ספורט 44

חומרי גמר ריצוף קומת קרקע



G -אולם ספורט 45

הדמיות פנים



מבנים משותפים46

CDEחניון תת קרקעי 



מבנים משותפים47

Iחדר טרפו 



מבנים משותפים48

ביתן שומר



עצים לשימור49



צוות תכנון50



החלטת וועדה51
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הליך המכרז



53AMIT.org.il



לבחירת קבלן–שלבי -הליך בחינה דו54
  אופן בדיקת ההצעות

,  תערוך ועדת המכרזים את הליך פתיחת המעטפות שהגישו המציעים ותבדוק את תוכנן בשלושה שלבים, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות
.כאשר פתיחת ההצעות תתועד בפרוטוקול שתערוך ועדת המכרזים, והכל כפי שיפורט להלן

בדיקת נתוני המציע ועמידה בתנאי סף –שלב ראשון •
.שהגיש כל מציע 1' ועדת המכרזים תפתח את מעטפה מס, בשלב הראשון1.
.ותבחן האם הוא עומד בתנאי הסף של המכרז, וועדת המכרזים תבדוק את המסמכים והטפסים שהגיש כל מציע2.
.המזמינה תהא רשאית לפסול את הצעתו על אתר או להתנות תנאים להמשך השתתפותו במכרז של מציע שאינו עומד בתנאי הסף3.

בדיקת איכות המציע   –שלב שני  •
").ניקוד רכיב האיכות: "להלן(ועדת המכרזים תעניק ניקוד לאיכות נתוני המציע 1.
לקוחות קודמים של  , חברי הוועדה יהיו רשאים לבחון אף פרויקטים נוספים וכן לשוחח עם מנהלי העבודה של המציע, לצורך ניקוד רכיב האיכות2.

וינקדו אותם בהתאם לחוות הדעת של אותם לקוחות  , במתקני המציע או בכל דרך שימצאו לנכון, לבקר באתרי הפרויקטים האחרים, המציע
: על פי אמות המידה להלן, קודמים

 ניקוד הנדרשים מסמכים המידע פירוט רכיב

 המזמינה של כללית התרשמות העבודה איכות

  וממליצים הנבחנים מהפרויקטים

  לוחות ,תוכניות ,במפרט עמידה(

  ,חשבונות הגשת ,פעולה שיתוף ,זמנים

 .)'וכו אסטטית נראות ,תביעות

 טופס ג"ע -פרויקטים רשימת

5. 
 

 

 

 

 ðקודות 40

היערכות  , התארגנות וניהול

להשלמת הפרויקט ותיאור  

שלביות הביצוע לפי מרכיבי  

 .הפרויקט

תכנית התארגנות ותיאור מילולי של  

ביצוע המבנים  , שלביות העבודה

כ בלוחות זמנים  "המפורטים בכ

,  א"עקרוניים לרבות חלוקת כ

 .והמשאבים

  לפי  זמנים לוח גאנט תרשים

  .במוקדמות המצוין

  

התרשמות כללית של המזמינה  

מהצוות המקצועי שהעמיד  

 המציע

  –פירוט ניסיון של צוות מקצועי   

 .6טופס 

התרשמות מקצועית מספקי 

,  קבלני משנה בתחום הפיתוח/

 .ספק לפלדה \אלומניום ומפעל 

  –פירוט ניסיון של צוות מקצועי   

 .6טופס 

.נקודות לפחות יפסלו 28ההצעות שלא קיבלו ניקוד איכות מינימלי של 
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בדיקת ההצעה הכספית והליך תחרותי נוסף –שלב שלישי 
שהגיש כל מציע שעבר את שלב בדיקת האיכות ותתעד את שיעור המחירים בכתב   2' בשלב השלישי ועדת המכרזים תפתח את מעטפה מס1.

.הכמויות ותקבע ניקוד בהתאם למחירים המוצעים
לאחר קביעת הניקוד הכללי של כל מציע מבין  : אך לא יותר מחמישה מציעים אשר, ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית2.

קבוצת המציעים  : "להלן(לניקוד האיכות של המציע  40% -למחיר המוצע ו 60%י מתן משקל של "עפ, המציעים שהגישו הצעותיהם במכרז
").  הסופית

:ועדת המכרזים תהא רשאית לפעול באחת מהאפשרויות הבאות, לאחר קביעת קבוצת המציעים הסופית3.
לנהל משא ומתן עם המציעים מקבוצת המציעים הסופית•
לנהל הליך של התמחרות•
לא לנהל משא ומתן עם המציעים מקבוצת המציעים הסופית•

תהא ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לפסול את , ומעלה בין ההצעה הזולה ביותר להצעה הזולה הבאה אחריה 30%במקרה של פער של . 4
.המציע הזול ביותר

לבחירת קבלן–שלבי -הליך בחינה דו
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מערך בקרת איכות



ת"אמימכרז קמפוס 

- .Q.C(הקבלן יקיים על חשבונו מערכת בקרת איכות -א Quality Control (  במהלך כל תקופת הביצוע של

.  הפרויקט

ייתכן איחוד של  . בקר הנדסה אזרחית, בקר חשמל, בקר מערכות, מנהל בקרת איכות: צוות מינימאלי  

בקר הנדסה אזרחית \מערכות או מנהל בקרה \שני תפקידים כגון בקר חשמל

- .Q.A)המזמין יקיים על חשבונו מערכת הבטחת איכות -ב  Quality Assurance) אשר תשמש , מטעמו

כמערך בקרה על פעילויות מערכת בקרת האיכות ובחינת תוצריה באופן שוטף בכל תקופת הביצוע של  

.  הפרויקט

מפקח , מפקח הנדסה אזרחית, מפעיל את מפקח מערכות –מנהל הבטחת איכות : צוות מינימאלי * 

.חשמל הקיימים בצוות הפיקוח

.קיום מערכת דיווח משותפת להזנה וניהול דוחות ונתונים ומעקב אחריהם-ג 

QA  \  QC  הבטחת איכות ובקרת איכות

שיטה



איכות

בדיקת ציוד  
בדיקת , ומפרטים

,  מפעלים וספקים
בקרה למול  מסמכי 

חוזה 

SUB ריכוז נתוני  
בדיקות תוצאות  

וניתוח של 
בדיקות מעבדה 

ומדידות

' יצירת מערך של נק
בדיקה בקרה על 

תהליכי קבלן 

,  עצירה' נק 
MOCKUP

פתיחת מלאכה 

עריכה ועדכון של 
שלבי  –רשימות תיוג 

ביצוע עבודות 
בהתאם למסמכי 

החוזה 

קיום תהליך סדור  
. לניהול האיכות 

עריכת תכנית איכות 
 וטיפול מתודולוגי

–שוטף בקיומה 
דוחות  , ישיבות

עיתיים

ניהול וניתוח אי 
התאמות של הביצוע  
למול מסמכי חוזה 

וטיוב תהליכים 

NCR

מעקב מסודר אחר 
פניות הקבלן ובקשות  

למידע 

FRI

ת"אמימכרז קמפוס 
QA  \  QC  הבטחת איכות ובקרת איכות

פעילויות עיקריות
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התארגנות
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תודה


