
 

  
 
 

 מסמך תכולת עבודה

 ( 1)נספח 

 

 ניהול  שירותי .1

ימוד את הקמת פרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים תוך לללוות  ואתפקיד צוות הניהול בפרויקט ה

 שלביהם, רכיביהם, היבטיהם השירותים, על כל ולתכות ובחינה מקצועית, יסודית ומדוקדקת של הפרויקט

 על מנת להבטיח זה, והשלמת השירותים במלואם ובמועדם, ובכלל על מנת להבטיח את ביצוע והכל ומכלוליהם,

  .והנחיות מנהל הקו ואת ביצוע והשלמת הפרויקט בהתאם ליעדי

רגון ובקרת התפקוד של כל הגורמים על הפעלה, תיאום, ממשק, סנכרון, תיעדוף, א יהיה אחראי צוות הניהול

; ניהול, בקרה, פיקוח, הפעלה, ארגון, סנכרון, הבקרה וצוות הניהול צוות חברי של לרבותהמעורבים בפרויקט, 

הכלולים בפרויקט, לבין עצמם, תוך  ותליווי ותיאום שוטף של כל הממשקים בין המקטעים והמערכות השונ

ילויות ולהיבטים התכנוניים, הביצועיים והתפעוליים בנקודות הממשק מתן התייחסות קונקרטית ופרטנית לפע

 , והכל בהתאם להנחיות מנהל הקו.הפעילות בפרויקטו העבודהשבין מקטעי 

כל התוצרים הנדרשים של  עיבוד ומסירת הליך קבלת שלבחינה, בקרה ופיקוח על  יהיה אחראיצוות הניהול 

בין אם  בכל אחד מהתחומים המקצועיים הכלולים במסגרתו,ומגדירי המשימות הפרויקט על פי המפרטים 

בניהול לוחות לרבות השתתפות פעילה וביצוע כל המטלות הכרוכות ממתכנני ויועצי הצוות ובין אם מהזכיין, 

 הפעלה/חלקית, קבלה הפעלה/בתיאום וביצוע קבלההזמנים, התקציב, והעבודות במסגרת ביצוע הפרויקט, ו

, בהתאם ליעדיו, לרבות הנפקת תעודות קבלה ותעודות סיום לכל הפרויקט על כל מקטעי של הפרויקט פיתסו

 .במסגרתו יםהפעילות הכלול

 :המטלות הבאות אתתכלול, בין היתר,  עבודת צוות הניהול .1.1

 לפרויקט ועדכונם השוטף בהתאם  פרוגרמה למערך ניהול איכות כולל ,מערכת נהלי עבודה בחינת

 .לצורך

 בקרת תכנון מפורט מדינה  ניהולInfra1. 

 בקרת תכנון מפורט מדינה  ניהול Infra2. 

  2ואינפרא  1בקרת מסמכים ותהליכים בשלב ביצוע אינפרא. 

 תהליך עדכוני תכנון והטמעתם במסמכי הפרויקט ניהול. 

  הבטחת איכות ביצוע  אחרמעקבInfra1תכניות עדות ומסירה ,. 

  בקרת תכנון זכיין ניהול שלבInfra2. 

  הבטחת איכות ביצוע ניהולInfra2.  

 ניהול תהליך מכרז PPP )הכנת מסמכים, עדכון, הבהרות, בדיקת הצעות(. 

 ( ניהול ובקרת הגשות הזכייןMethod Statment)תכניות עבודה ,. 



 

  
 
 

  מערכות  אינטגרצייתניהולJNET/BL. 

 ניהול תביעות זכיין. 

  ניהול מערכת המסמכים, מסדי הנתונים ומדדיBI. 

  המכרזים ולוועדתהכנת חומרים לדיונים. 

 תיעוד וסיכום דיונים של הפרויקט. 

 ניהול ומעקב תקציב הפרויקט. 

 מעקב משימות. 

 ניהול ובקרת התקשרויות. 

  יםושירותים אדמיניסטרטיביהנדסי סיוע טכני. 

 

תוך אינטראקציה רציפה עם  ,עבוד בשיתוף פעולהוי הקויהיה כפוף למנהל והבקרה  צוות הניהול .1.2

 חטיבת כספים, , חטיבת תח"צ, חטיבת תכנון אסטרטגי,ההנדסהחטיבת  :ם אצל המזמיןהגורמים הבאי

גורמי בקרה  יועץ לוחות הזמנים, יועץ הסיכונים, פרויקטים,מקטעים/יועצים חיצונים ומתכננים, מנהלי 

עיריית ירושלים משרד האוצר ומשרד התחבורה, וכן עם )המזמין(  א"לצתמטעם על פי העניין , נוספים

 הפרויקט.השלמת והפעלת כל גורם אחר שיידרש לשם ועם 

הינן בבחינת דרישות מינימום בלבד.  –תכולות השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובנספח זה בפרט  .1.3

שומר לעצמו את הזכות, לגרוע או להוסיף לתכולות השירותים כמפורט  צתא"ל ) המזמין(מובהר בזאת כי 

מחויב לבצע ללא כל תמורה  צוות הניהולבמסמכי המכרז ובנספח זה. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 

 .נוספת כל פעולה המהווה על פי טיבה וטבעה או על פי הנוהג חלק בלתי נפרד מהשירותים

כל ליווי, תכנון, הפעלה, תיאום, ממשק וסנכרון כל הכרוך בבקרת : כוללים ןתכנושירותי ניהול בשלבי ה .1.4

כל רכיביו ושלביו ובכל הדיסציפלינות הכלולות  ולביצוע של הפרויקט, על תכנוןהעבודות הנוגעות ל

גורמים אחרים השייכים או על והבקרה הניהול  צוותלרבות משימות אשר הוטלו על חברי במסגרתו, 

ות לוחניהול , ההיתרים, האישורים, של המדינה ו/או תכנון הזכיין התכנוןשלבי  ניהולזה  ובכלל, לפרויקט

פרויקט והעבודות בקשר עם התקדמות הוהבטחת איכות  לרבות ביצוע מעקבוהתקציב, ו הזמנים

  .למזמיןומתן דיווחים שוטפים ופרטניים בפרויקט 

, ים, לרבות במסגרת הליכי מכרזבכל שלבי הפרויקט סיועוליווי : כוללים מכרזשירותי ניהול בשלבי  .1.5

ומסירת  ה כללית ופרטניתבקר, באופן שכולל, בין היתר: והתקשרויות בחוזים ןניהול משא ומתסיוע ב

רישומי  ים,השתתפות בסיור ותחזיות, הערות לגבי תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, אומדנים

ות וביצוע עריכת השווא חישוב סיכונים, ,ם שלישייםצדדי, סיוע במתן תשובות לשאלות יםפרוטוקול

 המלצות.ו מתן חוות דעתו חישובים ותמחור,



 

  
 
 

ניהול מערך הבטחת האיכות של הפרויקט, כתיבת תכנית איכות כוללים : שירותי ניהול הבטחת איכות .1.6

 וכן אחריות על מימושה.

על שינויי תכנון ומעקב אחר שלבי הביצוע ובקרה ות היכרכולל , 1ליווי שלב אינפרה  : 1שלב אינפרה 

 ובחינתן, בדיקת תכולת מסמכי איכות ואישורים כחלקות רהענדרשים. הובלת תהליך איסוף תכניות 

 ; Infra 2ל  Infra1מתהליכי המסירה בין 

מסמכי סביבה לסוגיהם, בקשות שינויי  מסמכי ההפעלה,  ר שיטות הביצוע,אישו :2שלב אינפרה 

ן והשפעתן, אופן התארגנות הזכיין. ניהול, פיקוח, ארגון ובקרה על אופני הביקורת בקשר עם הזכיי

טיב ואיכות המתקנים, החומרים, המוצרים והציוד הכרוכים בפרויקט וכן בקשר עם יישום הנהלים 

 ניהול, ארגון, בקרה ופיקוח על הליכי האיכות, בקרת: ים הכרוכים בביצועו, ובכלל האמורוהתהליכ

ונות( מבחני קבלה במפעלים ובאתר של מערכות הרכבת הקלה ושל הציוד הנייד )קר, מדידות ועדות

 בקרת מסמכים ואישורים להפעלה. , ובניית מתחמי תחזוקה )דפו(

לפיקוח איכות על עבודות הזכיין באמצעות  הזוכהבמסגרת ההצעה עשויה תכנית אב להפעיל את 

צוות הניהול להעמיד אנשי מקצוע מתאימים ולהדריך אותם בעבודות  אחריות. כותמפקחי אי

 המיוחדות של הפרויקט.

 את המטלות הבאות:ניהול איכות כולל  תכנית עדכון .1.7

 להלן:)עבודה ותכנית הבקרה הקיימת ויכין תכנית בקרה כללית את תהליכי ה הניהול ילמדצוות 

אשר תשמש כבסיס לתכניות ודוחות הבקרה הספציפיים לכל (, יהול האיכות והבטיחות"נספר "

 ספר ניהול האיכות והבטיחות יכיל בין השאר את הנושאים הבאים: פרויקט. 

 חוקים רלבנטיים. 

 כגון: בות הגדרת נושאים לבחינה בכל שלב,ולבטיחות לר איכותי קריטריונים לתכנון 

 .ניתוח הליך התכנון .א

 .תהליך בדיקת חלופות .ב

 .צה על חלופה נבחרתתהליך המל .ג

 .היתכנות הביצוע ושלבי ביצוע .ד

 .התאמה לשלבי תכנון קודמים .ה

 התאמה לתכנית סטטוטורית, קריטריונים, תקנים, הנחיות. .ו

 .תיאום בין מרכיבי הפרויקט .ז

 בחינה של תכניות, מפרטים, כמויות, אומדן והתיאום ביניהם. .ח

  האיכות: והבטחת שיטות העבודה לבקרת 

תכניות, דוחות, מפרטים, סקר  כגון: בקרהצוות הל והתכנון, אשר יועבר יחומר תהגדר .א

 סיכונים, לוחות זמנים, פורמט ההגשה, רשימות עזר וכדו'.



 

  
 
 

 מוגדרים  ימיםמספר הבקרה בתום ת לחבר י התכנוןהצגת חומר ותהליךפגישת  תהגדר .ב

 מקבלת החומר.

 . ביצוע הבקרה לפי מורכבות התכנון הגדרה למשך .ג

 אחריותבעלי תפקידים ותחומי ורה של הגדרה בר.  

  .קריטריונים להכנה ובקרת לוחות זמנים 

  .קריטריונים לבניה ובקרה תקציבית 

 ם ליעדי איכותמדדי.  

  כגון רשימות תיוג וכיו"ב כל שלבלמסמכי בקרה ( ). 

 )תהליך הבקרה )בתהליך ובסיום שלב תכנון או ביצוע. 

 בקרת איכות עצמיתשיטות ל.  

  הכנת בקשות למידעRFI שינוים ,RFU שאילתות ומענה לRFC. 

 הליך ניהול שינויים. 

  מהתכנוןסטייה בהליך טיפול. 

 פעולה מונעת ופעולה מתקנת.  

 תיעוד מסמכי הבקרה. 

 תכנית בקרת איכות. 

 תהליכי מסירה. 

 ניהול מסמכי הפרויקט והמכרז הזכייני. 

 

לאישורי הבדיקות והבקרות. טפסים אשר יכילו סיווג תכלול טפסים מסודרים הבקרה הכללית  תכנית

ההערות לשלוש דרגות לפחות, לסטטוס האישור, למועד השלמת הערות, החותמים על האישור מטעם 

, אישור DRSועוד. התכנית תכלול טפסים לסוגי האישורים השונים )כגון: אישורי תכנון , חברת הבקרה

אישורי בדיקות במפעל או באתר  FDR, CDR, PDRקבלה  , אישור בדיקותCSDלאינטגרציה תכנונית 

FAT, SAT )ועוד. 

 תתייחס ללוח הזמנים של הפרויקט ולתהליכי האיכות של כל מרכיב בפרויקט. הבקרה הכלליתתכנית 

ותמסור אותו לאישור מנהל אגף התכנון והבטיחות האיכות  ניהול  החברה תשלים את הכנת ספר

חודשים. תכנית זו עשויה להתעדכן מדי תקופה עפ"י בקשה של  3קו בתוך ומנהל ה )המזמין(  בצתא"ל

איכות ה ניהול  טיוטה של ספראצל המזמין צתא"ל או כתוצאה של תנאי עבודה משתנים. קיימת 

 יוכל לעיין בה . והבטיחות שהזוכה 

 ויקט.ביחס אליו תבנה תכנית איכות פרטנית לכל פר ישמש הבסיסוהבטיחות  איכותספר ניהול ה



 

  
 
 

התכנון באופן שכל מרכיבי התכנון יבדקו שלב של  QCרת איכות מתן שירותי בק :שירותי בקרת תכנון .1.8

שכל מרכיבי וכן בכל דיסציפלינה בהתאמה לתקנים, הנחיות, תכניות סטטוטוריות, מפרטים והחלטות, 

השונים ובין שהתכנון יהיה מתואם בין המקטעים כך התכנון יתואמו באופן אינטגרטיבי ומקיף, 

כוללת בטיחות, ההבקרה  באחריות חברת הבקרה לוודא כי התכנון עומד בדרישות הפרויקטים השונים.

והתאמה לתקנים  RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) תפקודיות,

יות המתכננים מטעם שירותי בקרת תכנון על תכנהזוכה עשוי להזמין מחברת הבקרה המזמין   רלבנטיים.

עשוי בנוסף, במסגרת בקרת האיכות, וגם על הגשת תכניות של זכיין בפרויקטים הרלוונטיים. המזמין 

סיוע בבדיקת מסמכי ההגשה וניקוד ההצעה הטכנית של ב הזוכה פעיל את חברת הבקרהלההמזמין 

במקצועית  הב שיקול דעתלבדוק על פי מפרטי החוזה ועל פי מיט הזוכה  הזכיין, אחריות חברת הבקרה

לכל אחת  יבמסגרת זו, יוקצה כוח אדם ייעודי. 2 בחלק מפורטים הבקרה שירותי ללא משוא פנים.

 נאמר אחרת(. מהמשימות המפורטות מטה )ככל ולא 

מנהלי משימות שוטפות לקידום הפרויקט וכן אחר יהול, תיאום ומעקב אחר נ: מעקב משימות .1.9

התקדמות העבודות, בדיקת דוחות מנהלי  לרבות, אך לא רק, קצב מנהלי המקטעים/הפרויקטים

הדרושה לצורך ניהול הפרויקט ועמידה  וכל מטלה אחרתהשלמת משימות הפרויקטים, זימון ישיבות, 

 .בלוחות הזמנים והתקציב

ריכוז אומדני הפרויקט, מעקב אחר תזרים ועדכונו,  מעקב אחר התחייבויות : יתתקציב מעקב ובקרה .1.10

הכנת דוחות חודשיים, בניית תזרים רב שנתי ותכניות עבודה.  חשבונות,רמי תשתית, מעקב תשלום לגו

בהתאם להנחיות המקצועיות של  המשימות תבוצענה .של המזמין, במטלותיהכספים לחטיבת הסיוע 

 חטיבת הכספים. 

ניהול תהליך זכיין, מתכננים ויועצי הפרויקט. ריכוז מטלות וחשבונות ה:  ובקרת התקשרויותמעקב  .1.11

, בחינת שכ"ט, מעקב אחר אישורם, הכנת דוחות רלוונטייםהחשבונות, העברה לבודקים ומאשרים 

המשימות תבוצענה  חודשיים, ניהול תהליך יצירת התקשרויות חדשות והוראות שינוי לחוזים קיימים.

 בהתאם להנחיות המקצועיות של חטיבת הכספים. 

, וידוא עמידה באבני הדרך של כל אחד וטף אחר לוחות הזמנים של הפרויקטמעקב ש: לוחות זמנים .1.12

איתור מכשולים ובעיות הנפת דגלים אדומים, ניהול הנתיב הקריטי של הפרויקט לרבות מהגורמים וכן 

 .(זאת בעזרת יועץ לוחות הזמנים החיצוני)* עבורם והעלאת פתרונות

איתור מכשולים ים בפרויקט, מעקב אחר תכנית הפחתה, הנפת דגלים אדומים ניהול הסיכונ: סיכונים .1.13

 .)*זאת בעזרת יועץ הסיכונים החיצוני( .עבורם ובעיות והעלאת פתרונות



 

  
 
 

השוטפים ושל כל מסמכים של המידע ומסודר שימור, תיעוד וניהול אפקטיבי : ניהול מסמכים .1.14

על גבי מערכות המידע בקשר עם הפרויקט, לרבות תיעוד גרפי של התקדמותו,  וכן הידע והמצטברים

  .של המזמין הקיימות ו/או העתידיות

, שירותים לוועדת המכרזיםריכוז החומר הטכני והמקצועי לישיבות הכנת חומרים : סיוע טכני והנדסי .1.15

נהל הקו במטלות ניהול אדמיניסטרטיביים, הכנת מצגות מקצועיות, מעקב משימות שוטפות וסיוע למ

 הפרויקט.

 את נותני השירותים הבאיםהכולל אשר ממוקם בירושלים,  זר צוותבאמצעות : מומחיות רכבתית .1.16

 :לפחות

לכלל  מתכללמומחה  יהווה אשר טי רק"ל בחו"ליקבעל ניסיון ניהולי רב בפרוי: זר רק"למומחה  .א

 מנהל הפרויקט  כסגן וישמשהיועצים 

 הטכנולוגיות ואת הממשקים הפנימיים.מגדיר את מנהל, מאפיין ,: מומחה מערכות רכבתיות .ב

ניהול ממשקי המערכות וכן את תהליך השילוב וההתאמה בין מערכות הקו : מנהל אינטגרציה .ג

אחראי לכל הפעולות הנדרשות    לצורך תפעול תקין בכל שלבי ההפעלה. JNETהכחול ומערכות רשת 

 .נוי, והגדרת לוחות הזמנים למימוש הממשקיםמול שני הזכיינים, הכנת הוראות השי

סיכומי דיון )ועדת מכרזים, ישיבות מכתבי זכיין,  ריכוז מטלות שבהסכם הזיכיון,: ריכוז מטלות הזכיין .1.17

, RTT, RFI, Risk Registerשבועיות, קבוצות עבודה, מנה"פ עם זכיין, פורום מנה"פ וכד'(, מכתבי צוות אב 

 . ותזכורות לסגירת נושאים פתוחיםבקרה אחר ביצוע המטלות 

ייעוץ המשפטי ריכוז תביעות הזכיין, ניהול תהליך בדיקתו החוזית/משפטית מול ה: ניהול תביעות זכיין .1.18

יקט האחרים לצורך הערכות כספיות )שינויים, תוספות, אבני דרך, קנסות( אחריות ומול גורמי הפרו

איסוף חריגות זכיין מהוראות החוזה כרזים.  כמו כן, ובפני ועדת המ בפני המזמיןלריכוז והצגת החומר 

והכנת תביעות נגדיות, ניהול תהליך בדיקתו החוזית/משפטית מול היעוץ המשפטי ומול גורמי הפרוקיט 

האחרים לצורך הערכות כספיות )שינויים, תוספות, אבני דרך, קנסות( אחריות לריכוז והצגת החומר 

 ם.ובפני ועדת המכרזי בפני המזמין

 ומחויבויותפנימית לגבי החוזה  התייעצותאיש קשר ומרכז לנושאים משפטיים:  :מנהל החוזה הזכייני .1.19

מתכלל את עבודת הצוותים השונים  .ומנהל הקו הצדדים, ריכוז ממשקים משפטיים מטעם צאת"ל

ין )תחזוקה, הפעלה, משפטי, פיננסי, טכני( ואחראי להכנת והצגת נושאים בפני ועדת המכרזים הב

 משרדית.

1.20. IT  &BI: 

 , בניה ואחזקה של תשתית לניהול ומעקב על החלטות ומשימות לפרויקט והגשות זכיין. אפיון .א



 

  
 
 

של תהליכים, בניית מסכים  הובניית דוחות סטטיסטיים ומרכזים נדרשים, אוטומטיזצי אפיון .ב

בהכנת מצגות (, ניתוח מידע,  הרמת דגלים. סיוע dashboardsמותאמים בהתאם לסוגי המשתמשים )

 ברמה טכנית גבוה, סיוע בנית קבצים אקסל מורכבים.

רת המבנה, השכבות, ד, הגפיוןא –מלחה וכו'(  דיפו)תחנות תת"ק,  BIMמודלי ה ניהול: BIM ניהול .1.21

הגשות  בכל CSD -, וכן מנהל אינטגרציה תכנונית  BIMושאנדרישות הגשה, בדיקת הגשות זכיין ב

אחראי ליישם ולהוביל  BIM-מנהל השל המדינה ושל הזכיין לרבות  איתור וניתוח התנגשויות.  התכנון

, וכן לדאוג שכל המתכננים וקבלני המשנה יעבדו על פי BIM-את היישום והשימוש במתודולוגיית ה

 תהליכי העבודה שהוגדרו על יד צוות תוכנית אב לתחבורה ובתקנים שנקבעו במהלך בניית הפרויקט.

 ממד עם שיטות אומדן ועלויות.-אחראי לפקח על השילוב של דגמי התלתיהיה  BIM -מנהל ה

 .יתמוך בהערכת עלויות מוקדמת לתכנון למזמין תוך שימוש בנתוני מודל תלת מימד BIM-מנהל ה

( בחינה להטמעה Safety auditבניית מערך בטיחות, הכנת סקר בטיחות ): בעבודה בטיחות ניהול .1.22

"י חוקים, תקנים עפ בעבודהבמכרזים. דוחות סטטוס תקופתיים. מערך הבטיחות כולל היבטי בטיחות 

ותקנות מקובלים, בהיעדר תקינה מקומית, עפ"י הנחיות מקובלות בעולם ובהיעדר הנחיות מקומיות 

קנים רלבנטיים, רישיונות, עפ"י תכנון הנדסי בטיחותי נאות. מערך הבטיחות יכלול התייחסות לחוקים ות

אישורים והנחיות לשלב התכנון ולשלב הביצוע. הבטיחות הרכבתית מתוכננת ע"י המתכננים ומבוקרת 

 בטיחות מרכיב גם יכלול האיכות ניהול מערך.  זה תהליך אחר מעקב, באחריות צוות הניהול ISA -ע"י ה

 אירוע כל בעקבות עצמאיים בטיחות יריתחק וכן הבטיחות תוכניות אישור(, וגהות)בטיחות  בעבודה

  .ותיאומים בטיחות תדריכי, באתר לבטיחות ביקורת, שיתרחש בטיחותי

 ראש צוות הניהול ,מנת להבטיח את ביצוע הפרויקט באופן מיטיבי, כחלק בלתי נפרד מהשירותים על .1.23

בכל ישיבה או פגישה  התלווישתתף ו, יתתבקש ואשר נוכחות, וכן כל מי מאנשי צוות הניהול והבקרה 

 ועם הפרויקט. בקשר עם השירותים

אשר ישתתפו בישיבות או במתן הבקרה ו הניהולבצוות בעלי התפקידים הפעילות, מספר ודרג  היקף .1.24

 ., לאחר התייעצות עם מנהל הפרויקטהמזמיןהשירותים יהיו נתונים להחלטה הבלעדית של 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 
 

 התכנון איכות בקרת .2

בקרות . המזמיןמטעם בקרת האיכות  תכנון הינו צוות בקרים המבצע את פעילויותהאיכות  בקרת צוות  .2.1

 התכנון ייעשו לכל שלבי התכנון בנקודות מעבר בין שלבים, או באופן שוטף כפי שיוגדרו בספר האיכות.

כן ו במשרה מלאה,  רכז צוות בקרת תכנוןוראש צוות בקרת תכנון מתכנון מורכב האיכות  בקרתצוות  .2.2

רשאי  המזמיןהמפורטים מטה )רשימה חלקית בלבד. במקצועות ם, מתכננים ומומחים ממהנדסי

  מומחים בתחומים שונים, ככל שיידרש(.הקצאת לדרוש 

מנהל  של מקצועית ובהנחיהיעשה ע"י ראש צוות הבקרה תכנון האיכות  בקרתניהול השוטף של צוות  .2.3

  .סמנכ"ל הנדסהאגף תכנון מהחטיבה המסילתית או לפי החלטת 

מבדקי בקרת האיכות יעשו בדרך כלל בסיום שלב תכנון ראשוני, מוקדם, סופי, מפורט, מסמכי מכרז,  .2.4

רשאי להוסיף מבדקים בשלבי ביניים, רשאית להפעיל מבדק נקודתי  המזמין לקראת מעבר לשלב הבא. 

להפעיל מבדק המזמין  בודדות וכן רשאית להפחית במספר המבדקים. כמו כן רשאי תלדיסציפלינו

 מלא.  פרויקט מתוך חלקל

בתוך  להפעיל את צוות הבקרה בליווי התכנון ובסיוע בבחירת חלופות תכנון המזמיןרשאי  כמו כן, .2.5

 תהליך התכנון ללא המתנה לשלב הסופי.

, תכנון משלים ניהול תצורהצוות בקרת האיכות יבדוק את תכנון הזכיין, במקרים הרלוונטיים  .2.6

השונות ולציוד הנייד )קרונות( או תכנון ככל שיתבקש במכרז, חלופות שווה ערך שיציג או כל למערכות 

 חומר הנדסי טכני שיגיש הזכיין על מנת לקבל אישור טרם ביצוע.

בדיקה טכנית של  -תכנון, בין היתר, לבצע בדיקה הנדסית של התכנון היכות א בקרתתפקיד צוות  .2.7

הנחיות תכנון, מפרט לתכניות סטטוטוריות, התאמה , ם המקובליםסטנדרטיתקנים, בעמידת התכנון ב

, בדיקת התאמה לפרוגרמת התכנון, וכן בדיקת יעילות פתרונות כללי, תקציב מאושר, לו"ז וכדומה

מענה מיטבי לפרוגרמה  בחירת פתרונות בני קיימא, שימוש   ,יצירתיות פתרונות התכנון התכנון,

  .הנדסת ערךמישות השימוש במוצרים שווי ערך וכן בחינת בחומרים ובמוצרים מתאימים, ג

 דו"חות:  .2.8

עם כל גורם אחר מטעם המזמין  אוהתכנון,  אגףעם מנהל  יכין הבקרה צוות -"חות שוטפים דו .2.8.1

 "ח סטטוס לקראת כל ישיבת טרום שיפוט )על ידי המזמין( ו/או שיפוט בחברת מוריה. ד

( יכין צוות RFT) התחבורה משרד של הבקרה חברת ידי על ואישורו המכרז מסמכי הכנת בשלב .2.8.2

לדו"חות כאמור  דוגמאות(הבקרה דו"ח מפורט, אשר יתייחס, לכל הפחות, לנושאים הבאים 

 (:  להזמנה 3מצורפים כנספח 



 

  
 
 

  במכרזהכלולות  הדיסציפלינותבקרת מסמכי התכנון של כל.  

  השלמת חומר לתוכניות  עבור אישור מכרז ועבור ספציפיותבקרת תוכניות ומתן הערות

  .ביצוע

 בקרת מפרטים טכניים. 

 בקרת דוחות הנדסיים.  

 יותובקרת מפרטים לכתבי כמויות ולהערות בקרת כמ.  

 בקרת תיאום תכנון שבוצע עבור מסמכי המכרז.  

 בקרת אופני המדידה.  

  00בקרת פרק מוקדמות.  

 כתיבת דוח בקרה בעברית.  

 לפי סטנדרט של מוריה , צתא"ל וכו'(. כנת מצגות לשיפוטים כפי שנדרשה (  

 כתיבת דוח בקרה מסכם. 

בעלי ניסיון נרחב בכל מרכיבי התכנון ההנדסי של יורכב מיועצים מומחים צוות מומחי חברת הבקרה  .2.9

 ,Civil Engineering, Systems Engineering, Reliability, Availability,רכבות קלות 

Maintainability, and Safety (RAMS), Sustainability, Human Factors and Safety & Technical 

assurance processes, Operation, OCC, Rolling Stock בפעולת הבקרה ייתן לתכנית אב את ,

 מוצר ברמה עולמית הגבוהה ביותר.הביטחון בקבלת 

הפתרונות, החישובים, הכמויות, לוחות  תכנות היצוות בקרת האיכות יבדוק את התכנון בהיבטים של  .2.10

 ,ותכניות, ישימות והיתכנות הביצוע, בטיחות, התאמה בין המסמכים: מפרט, כתב כמויות הזמנים

התאמה לדוחות, התאמה עם תקנים ודרישות סטטוטוריות, הנחיות ותקנים מקומיים ואחרים בהיעדר 

 תקנים מקומיים כמפורט בתכנית האיכות.

האיכות יציע הצעות לשיפורים בתהליכי העבודה, הצעות להשגת היעדים, ותכנית צוות בקרת ראש  .2.11

 שיקום במקרה של סטייה או שינוי המשפיעים על חריגות באומדנים או בלוחות הזמנים.

בקרה על פעילות התכנון ובקרת התכנון העצמית של מנהל  יבצע תכנוןהאיכות  בקרתצוות ראש  .2.12

 .הפרויקט והמתכננים

 הצעות הקבלן/זכיין לשינויים בתכנון וייתן חוות דעת להצעה.את האיכות יבדוק  צוות בקרת .2.13

 הן, בין היתר: 2ואינפרא  1הדיסציפלינות לגביהן נדרש לערוך בקרה עבור שלב אינפרא  .2.14

 



 

  
 
 

 מערכות רכבתיות:   תשתיות:

 Track expert   כבישים וניקוז

 Track Alignment   אדריכלות ואדריכלות נוף

 Low Voltage   , לרבות הסדרים זמנייםורמזורים תנועה

 OCS   חשמל ותאורה

 Rolling Stock   מערכות מתח נמוך

  Power supply   מבנים וגשרים  תקונסטרוקציי

 Infra Structure   מנהור

  Rail signaling   מים וביוב

 Traffic signaling   תיאום מערכות

 OCC   גיאולוגיה

 Depot Equipment   הידרולוגיה

 Safety    יעוץ קרקע

 AVLS   אלמ"ג\זיהום אוויר\רעש\איכות סביבה

 Underground stations   נגישות

 Cyber    לוחות זמנים

     כמאות ובקרת כמויות

     מדידות

     בטיחות

     זרמים תועים

RAMS     

     העדפה ברמזורים

     אוויראוורור ומיזוג 

     בקרת חניונים 

     יועץ ביטחון ומרחבים מוגנים

   איטום

   נגישות

 ניהול האיכות הכולל.התאם לספר ב נה שיטת תהליכי העבודה תוגדר .2.15

הבקרה ההנדסית תסייע לתכנית אב בבדיקת חשבונות התכנון, בבדיקת בקשות המתכננים לתוספות  .2.16

 ככל שיידרשו במהלך העבודה. SOWוהגדלות חוזה, בהגדרות 

במו"מ הנדסי ככל שיידרש מול גורמים בפרויקט מנהלי פרויקט,  המזמין הבקרה ההנדסית תסייע בידי  .2.17

רה ומשרד האוצר ומתכננים,  קבלנים, זכיין וכן גופים חיצוניים כגון עיריית ירושלים, משרד התחב

 לרבות השתתפות בישיבות והכנת חומר להצגה באופן בהיר.

 



 

  
 
 

 ייעוץ מקצועישירותי  .3

הקשורים לתחומי העבודה של ייעוץ מקצועי בנושאים  מצוות הבקרהלהזמין  היה רשאייהמזמין  .3.1

 כגון:הצוות, 

 ., למזמין או זכיין ומתן חוות דעת בלתי תלויה ניםבדיקת חלופות של המתכנ -

 .המזמיןגדיר ישחוות דעת שנייה לנושאים  -

 תכנוניים ופתרונות.תכנון מוקדם או מפורט של רעיונות  -

 בחינה של היבטים הנדסיים של חומרים, שיטות בנייה, ציוד בנייה או ציוד. -

 בקרה או הבטחת איכות בארץ הייצור של מוצרים שיוגדרו. -

 הכנת סקירות מקצועיות.  -

 ות תפעוליות של מערכת הסעת ההמונים. בחינ -

 הייצור והאחסנה ואמצעי התחזוקה.הערכה ובחינה של הקרונות, חלופות, מערך כולל, בחינת  -

 בדיקה של התכנית התפעולית. -

 בדיקה של רמזורי העדפה. -

 כל נושא קשור אחר.  -

  



 

  
 
 

 נותני השירותיםדרישות סף  .4

 :בפרויקטהקבועים  הצוותהסף לאנשי  דרישותלהלן  .4.1

 תנאי סף נותן שירותים 

 בהתאם להזמנה להציע הצעות ראש צוות ניהול 1

 בהתאם להזמנה להציע הצעות ראש צוות בקרה 2

3 LRT senior Manager – בהתאם להזמנה להציע הצעות מומחה רכבתי 

 שנות ניסיון בתחום המערכות והרכבות System Expert 15 -מומחה מערכות  4

 בהתאם להזמנה להציע הצעות Integration manager –מנהל אינטגרציה  5

6 
 program admin  -רכז אדמיניסטרציה 

assistant  
 

 Blue line admin assitant -עוזר טכני  7
 3 לפחות בעלתעשיה וניהול הנדסאי אקדמאי או 

 םרלוונטיישנות ניסיון 

 Claims manger  - מנהל תביעות 8
הנדסה /כלכלה/ניהול/משפטים בעל  אקדמאי בתחום

 .שנות ניסיון בריכוז, בדיקה וניהול של תביעות 10

 claims eng - מהנדס תביעות 9
שנות ניסיון  5בעל אקדמאי בתחומי הנדסה/ניהול, 

 בריכוז, בדיקה וניהול של תביעות

 submissions admin -מרכז מטלות זכיין  10

שנות ניסיון במעקב אחר  10הנדסאי/אקדמאי בעל 

, אדמיניסטרציהמטלות, ארכוב מסמכים, פעולות 

 כתיבת סיכומי דיון מפורטים

 Contract admin - מנהל החוזה 11
 שנים 5 מעל של רלוונטי ניסיוןאקדמאי בעל /הנדסאי

 וזכיינים הנדסיים בפרויקטים

 BI &IT - IT& BI controllerרכז  12

שנות ניסיון  5בעל /מהנדס תעשיה וניהול/מחשבים

, בסיסי נתונים ותכנות. שליטה BIוהכרות עם כלי 

 מעמיקה במערכות מחשוב ותוכנות אופיס.

 AB, Mezzoteamבהכרות למערכות  יתרון 

  BIMשנות ניסיון בניהול מודל  5מהנדס/הנדסאי בעל  )חלקי( BIM   -    BIM mangerמהנדס  13

14 Doc control manger – מנהל בקרת מסמכים 
הנדסאי/בעל תואר רלוונטי. בעל ניסיון בניהול  

 שנים לפחות 5-וארכוב מסמכים של כ

15 drawing controller –  בקר תכניותCAD ניסיון קודם בבקרת מסמכי תכנון 

16 Doc controller – ניסיון קודם בניהול מסמכים   בקר מסמכים 



 

  
 
 

  Cost/Budget estimator -רכז תקציבים   17

הנדסאי מהנדס או בעל תואר בחשבונאות/כלכלן/

בניהול תקציבים שנות ניסיון  3תעשייה וניהול עם 

 .רויקטי תשתיתפוע בקרות תקציביות בצאו ביו/

 Controls PMO -רכז התקשרויות  18

כלכלן/רואה חשבון/בעל תואר בחשבונאות/מהנדס 

שנות ניסיון   3עם מעל  או הנדסאי תעשיה וניהול

 התקשרויות, מכרזים, תעריפים.  בתחום

  Head of QA -מנהל הבטחת איכות  19

איכות  הבטחת/בקרתבשנות ניסיון  10מיני' 

 .בפרויקטי תשתית תחבורתית

 

20 
 Infra 1 engineers-  מפקח/בקר איכות

 1אינפרא 

הבטחת איכות בפרויקטי /בקרתבשנות ניסיון  7

 .תשתית תחבורתית

 

21 
Infra 2 engineers –  מפקח/בקר איכות

 2אינפרא 

הבטחת איכות בפרויקטי /בקרתבשנות ניסיון  7

אשר בחלקן גם תשתיות  תשתית תחבורתית

 .מסילתיות

 

22 Means & Methodes  - ארגון ושיטות 
שנות ניסיון בפרויקטי  5הנדס תעשייה וניהול עם מ 

 .תשתית

  .שנות ניסיון בתחומי הבטיחות 7מהנדס בעל  Safety manger –מנהל בטיחות  23

 

שנות  15ואנשי הצוות הנוספים וככל שלא נרשם אחרת תהיינה  המקצועיים למומחים הסף דרישות .4.2

 .ניסיון לפחות בתחום מומחיותם

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 ארגוני מוצע  מבנה

 

 

 

 


