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חטיבת אחזקה
מנהלי פרויקטים ,מתכנני על
שלום רב,
הנדון :עדכון אודות שינויים בתהליכי עבודה במחלקת שכר טרחה -מספר 1
כללי
 .1מחלקת שכ"ט פועלת תחת אגף תכנון שבחטיבת חוזים והתקשרויות ומספקת שירות
מקצועי רחב בבקרת ניתוחי שכ"ט של המתכננים והמודדים .החל מחודש אוגוסט
 2018וכחלק מתהליכי התייעלות המתוכננים במחלקת שכ"ט ,מונתה החתומה מטה
כמנהלת מחלקת שכר טרחה ותעריפים ומעת זו ,תלווה את פעילות המחלקה.
 .2ככלל ,אנו רואים חשיבות רבה בקיומה של תקשורת שוטפת ומשתפת בין כלל
השותפים בתהליך שכ"ט והיא מהווה מבחינתנו נדבך תועלתי לכולם ,בין היתר
בתהליכי הטמעת שינויים והבהרתם למשתמשים וכמו גם כלי מנוף נוסף ,לטובת ייזום
של צעדי התייעלות .בהתאם לזאת ולמען הסדר הטוב ,מעתה נפרסם לכם מעת לעת
עדכונים והבהרות הרלוונטיים למחלקת שכר טרחה ,בהתאם לשינויים שיבוצעו לצד
הנחיות פעולה בפורטל סאפ ,ככל שהשינוי משפיע על סדרי עבודה בפורטל.
מטרה
 .3להביא לידיעתכם מספר הבהרות ושינויים אשר חלו בתקופה האחרונה בתחום השכר
טרחה והתעריפים.
חלק א'  -הנחיות כלליות
 .4מודדים לתכנון ,הפקעות ותצרים
בשלב התכנון הראשוני ,נדרש מצוות התכנון להציג משמעויות ראשוניות ביחס
להפקעה (עלויות ,שטחי הפקעה בייעודים יקרים וכד') בגין החלופה המועדפת וזאת על
מנת לוודא שאין בחלופה זו עלויות חריגות של תשתית או הפקעות (קרקע חקלאית,
בעלות מדינה וכיו"ב) ולהכניס שיקול זה כקריטריון בבחירת החלופה .לצורך כך ,נדרש
מהמודד לבצע במהלך התכנון הראשוני ,תרשימי עזר כלליים וחישובי שטחים.
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ברמת התהליך בחברה ולאור הערך הכספי של הפעולה הנ"ל הוחלט בחברה ,כי מודד
לתכנון (המשמש גם כמודד להפקעות ותצ"רים) ככל שביצע פעולה זו ,יקים בגיליון
שכ"ט של פוטוגרמטרי שני מק"טים נוספים  604.01.04.05ומק"ט 604.01.05.06
בקבוצת חומר ( 36040404מדידה להפקעות) עבור הכנת תרשימים לצורך הכנת אומדן
מפורט לפי תעריף של  50%מהתעריפים המצויינים בסעיפים  3.5.1.ו 3.5.2 -בספר
תעריפים למדידות לצורכי הפקעות – גרסת יולי . 2012

אורך קו ההפקעה יחושב כאורך פיזי של הכביש של החלופה המאושרת כפול  -2נתון
שאף הוא יאושר ע"י מנה"פ והממ"פ הרלוונטי(להפקעות) ,טרם העברת ניתוח
שכ"ט לאישור צוות שכ"ט .מערכת המחשבה תתמוך במק"טים אלו לעבודה פעולה
זו בשלב התכנון הראשוני בלבד דרך מיפוי פוטוגרמטרי בלבד.

חובה לצרף לגיליון שכ"ט את אישור מנה"פ והממ"פ הרלוונטי להפקעות לאורך קו
ההפקעה המאושר כבסיס לאישור שכ"ט בגין רכיב זה.
 .5שיוך שטחי הקירות בגיליונות שכ"ט במערכת המחשבה לאדריכל המתאים
כידוע לכם ,אדריכל המבנים מתכנן קירות הקשורים ישירות למבנה הדרך או מוצבים
עליו .יתר הקירות  -קירות פיתוח ,קירות תמך למיניהם וקירות אקוסטיים ,הינם חלק
מתוכנית הפיתוח הכללי שהינה באחריות אדריכל הנוף וחלק מהגדרת תפקידו.
מצב טרום השינוי במערכת המחשבה:
כל סוגי הקירות הוזנו תחת תחום תכנון אדריכלות מבנים כדלהלן:
 קירות הקשורים ישירות למבנה הדרך או מוצבים עליו הוזנו בגיליון :אדריכלות
מבנים דירוג :אדריכלות מבנים.
 יתר הקירות (קירות פיתוח ,קירות תמך למיניהם וקירות אקוסטיים) הוזנו
בגיליון :אדריכלות מבנים דירוג :אדריכלות קירות
מצב לאחר השינוי במערכת המחשבה (מיום :)10.12.2018
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סוגי הקירות אשר באחריות אדריכל הנוף יוזנו בגיליון תכנון נוף ואדריכלות תוואי:
 קירות הקשורים ישירות למבנה הדרך או מוצבים עליו יוזנו בגיליון :אדריכלות
מבנים דירוג :אדריכלות מבנים (נותר ללא שינוי)
 יתר הקירות  -קירות פיתוח  ,קירות תמך למיניהם וקירות אקוסטיים יוזנו
בגיליון :תכנון נוף ואדריכלות תוואי .
 .6תאורה ומערכות חשמל  +אלקטרוניקה של רמזורים
לידיעתכם לאור שינוי במגדיר המשימות -בפרק  -27תאורה ,מערכות ותשתיות חשמל
ובפרק  -33אלקטרוניקה של רמזורים ,אוחד שלב התכנון הסופי עם התכנון המוקדם
 אבן הדרך לתשלום עומדת על ( 30%כסכום המצטבר של שני שלבים אלו) בתאורהומערכות חשמל החל מיום  27.12.2018ובאלקטרוניקה של רמזורים החל מיום
.10/2/2019
מערכת מחשבה כבר תומכת בכך ומעתה לא תאפשר הזנה תחת תכנון סופי
בדיסציפלינה זו.

מנה"פ/מתכננים אשר גיליונות שכ"ט לשלב המוקדם כבר אושרו והוקמו באגף
חוזים וטרם אושר הגיליון לשלב התכנון הסופי ,נדרשים לפנות בבקשה למחלקת
שכ"ט (לרפרנט הרלוונטי) שתבצע עדכון לשלב המוקדם באופן שיעמיד את שיעור
אבן הדרך על  30%כך שיכלול את הסופי במוקדם.
לאחר אישור גיליון שכ"ט המתוקן ע"י מחלקת שכ"ט ,על מנה"פ להגיש הוראת
שינוי בפורטל הסאפ כפי שיוסבר להלן ולנמק את מהות השינוי לפיה שלב תכנון
מוקדם וסופי אוחדו באישור אגף תכנון וחטיבת הפיתוח והוראת השינוי הינה פועל
יוצא של שינוי זה.
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אופן הפעולה בפורטל הסאפ למצבים השונים (מתייחס לפרקי תכנון  27ו:)33-
א .מתכננים אשר גיליונות שכ"ט לשלב המוקדם והסופי (שלבי א'/ב') כבר בסטטוס
"מאושר" ע"י מחלקת שכ"ט (במתכונת הקודמת) וטרם הזינו הוראת שינוי בסאפ,
יקדמו את הוראת השינוי בפורטל במתכונת הרגילה.
ב .במקרים בהם בגין שלב א' הוקמה הזמנה בחוזים לפי הפורמט הישן (קרי בהזמנה
שלב תכנון סופי מופיע בשורה נפרדת) ושלב ב' יוקם במתכונת החדשה ,אזי בעת
מימוש שלב ב' בחוזה יש לעדכן בהוראת השינוי את ערך התכנון המוקדם בהפרש
שבין ערך גיליון שלב ב' (הגיליון העדכני לפי הפורמט החדש) אל מול ערך התכנון
הכולל של המוקדם והסופי שהוקם בשלב א' בהזמנה .במצב זה ערך ההזמנה
העדכני יעמוד על ערך הגיליון העדכני של שלב ב'.
ג .במקרים בהם שלב א' של המוקדם בלבד הוקם בחוזים וטרם מומש שלב ב' ,יש
לפעול כאמור בהתאם להנחיה בסעיף  6לקבלת גיליון שכ"ט מתוקן ולהקים
הוראת שינוי בפורטל סאפ ,כך שערך השלב המוקדם של שלב א' יעמוד על ערך
הגיליון העדכני (במתכונת החדשה) וכאמור לציין בפרטים ,כי שלב תכנון מוקדם
וסופי אוחדו באישור אגף תכנון וחטיבת הפיתוח והוראת השינוי הינה פועל יוצא
של שינוי זה.
ד .במקרים בהם שלב א' הוקם בחוזים על המוקדם בלבד ומומש שלב ב' ,יש לפעול
כאמור בהתאם להנחיה בסעיף  6ולהקים הוראת שינוי בפורטל סאפ ,כך שערך
השלב המוקדם של שלב ב' יעמוד על ערך הגיליון העדכני (במתכונת החדשה)
וכאמור לציין בפרטים ,כי שלב תכנון מוקדם וסופי אוחדו באישור אגף תכנון
וחטיבת הפיתוח והוראת השינוי הינה פועל יוצא של שינוי זה.

 .7מתכנן על
א .בפרויקטי מוקדי סיכון בהם מתמנה מתכנן על ,צוות המתכננים בדיסציפלינות
השונות הם תחת מתכנן העל.
בפרויקטים אלו ובשונה ממתכונת העבודה בפרויקטים אחרים ,שכר הטרחה אינו
מחושב במתכונת דו שלבית במחשבה אלא מחושב באופן שונה כדלהלן:
שכ"ט לשלב א'  -מתנהל כמקדמה ומחושב כאחוז קבוע מאומדן היקף הפרויקט,
ללא חישוב במערכת המחשבה .שלב זה מתבצע ע"י אגף פרויקטים ייעודיים /
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אגף פרוייקטי אחזקה במערכת הסאפ ,בעת המינוי ועל בסיסו יוקם החוזה
הראשוני.
מימוש שלב ב'  -יבוצע במחשבה בהתאם לסדר הפעולות כמפורט בסעיפים
הבאים.
ב .טרם הזנת גיליונות שכ"ט ,על מנה"פ ומתכנן העל לוודא ,כי הממ"פ תחזק את
רשימת הדיסציפלינות הנדרשות למתכנן העל בסאפ (בטרנזקציה .)ZZMTH17
ללא פעולה הכרחית זו ,מערכת מחשבה לא תאפשר לייצר את הגיליון המרכז של
מתכנן העל וכמו כן ,תיווצר בעיה באישור גיליונות המתכננים שייווצרו לאחר
הזנת הטבלה.
אי לכך ,מבוקש בזאת להקפיד שלא להזין גיליונות שכ"ט למתכנני המשנה ,טרם
הקמת הטבלה המאושרת ע"י הממ"פ הרלוונטי.

לתשומת לב מתכנני העל -לשימושכם רצ"ב נספח לטבלת דיסציפלינות אשר תשמש
לעדכון הממפים ברשימת הדסצפלינות הנדרשת לפרוייקט לצורך עדכון בסאפ  -יש
להשתמש בפורמט זה בלבד.
ג .לאחר הגדרת הדיסציפלינות ע"י הממ"פ (ורק בגינן) ,על מתכנן העל להזין שכ"ט
עבור כל תחום תכנון בנפרד (כרגיל) עבור השלבים המוקדם והמפורט ולהעבירם
לאישור מנה"פ ולאחר מכן לצוות שכ"ט (לא חייב כמקשה אחת) .כל גיליון שכ"ט
יעבור סבב אישור עצמאי ,כפי שהיה נהוג עד היום עד לאישורו הסופי ע"י צוות
שכ"ט בסטטוס " מאושר מתכנן על".
ד .לאחר קבלת אישור "מאושר מתכנן על" ממחלקת שכ"ט על כלל הגיליונות שכ"ט
שהוגדרו בטבלה שאושרה ע"י הממ"פ ,על מתכנן העל ליצור גיליון שכ"ט מרכז
בתחום תכנון חדש שהוקם במחשבה (תחום –" ) "40ולהעבירו לאישור מנה"פ
ולאחר מכן לצוות שכ"ט .הגיליון המרכז מושך את כל הגיליונות שנוצרו ואושרו
ע"י הממ"פ בטבלת הדיסציפלינות ומחשב את שכ"ט של מתכנן העל.
לתשומת לבכם ,אחוז ההנחה של מתכנן העל על בסיסו זכה במכרז ושיעור
התקורה הקבוע בהסכם ,הוטמעו במחשבה ויקבלו ביטוי באופן אוטומטי בעת
הכנת הגיליון המרכז.
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ה .גיליון שכ"ט המרכז של מתכנן העל יכלול אבן דרך אחת "תכנון על -הגשת תוכניות
מדידה" ( )100%וישקף את שכ"ט הסופי המחושב למתכנן העל (לאחר הנחה
ותקורה) בגין השלב המוקדם והמפורט.
הגיליון המרכז המאושר ע"י צוות שכ"ט ,יהווה ניתוח שכ"ט סופי וישמש בסיס
לעדכון החוזה באמצעות הגשת "הוראת שינוי" בפורטל סאפ .הסכום בגיליון
שכ"ט המאושר ינותח ע"י מנה"פ אל מול ערך המקדמה בהזמנה -ערך מקורי (או
ערך מעודכן ככל שבוצע עדכון למקדמה) כאשר למספר המק"ט המופיע בגיליון
הסופי המאושר אין חשיבות בתהליך העבודה בפורטל הסאפ כפי שיפורט בהמשך
מסמך זה.
להלן צילום מסך לדוגמא מפורטל הסאפ של השדה הרלוונטי (כאמור ככל שלא
בוצע עדכון למקדמה):

ו .ערך המקדמה בהזמנה יופחת/יוגדל בהתאם להפרש בין גיליון שכ"ט הסופי אל
מול ערך המקדמה בהזמנה כאמור לעיל ויבוא לידי ביטוי כדלהלן:
במידה ונדרשת תוספת למקדמה (קרי הפרש חיובי) התוספת תתבצע באמצעות
הוספת מק"ט "( 602.07.04.01השלמת תכנון") בקבוצת חומר  36020704שהינו
מק"ט חדש ייעודי לתקון ערך ההזמנה בחוזי מתכנני על בלבד.
במידה ונדרש לקזז את ערך המקדמה (קרי הפרש שלילי) ההפחתה תתבצע
באמצעות הקטנת אבני דרך שטרם שולמו/שולמו חלקית .בשני המקרים הנ"ל,
הוראת השינוי תביא את ערך המקדמה המעודכן לשכ"ט שחושב בגיליון שכ"ט
המרכז :
להלן מסומן המק"ט הרלוונטי לביצוע ההתאמה בין המקדמה לערך שכ"ט בגיליון
הסופי:
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ז .דוגמא חישובית להמחשה :
אומדן לפרוייקט  ₪ 7,000,000שיעור המקדמה הרלוונטי לאומדן זה עפ"י כללי החברה הינו 7%
הנחת מתכנן על 20% -קרי מקדמה מחושבת .₪ 392,000
תרחיש א':
ניתוח שכ"ט שלב ב למוקדם מפורט (לאחר הנחה ותקורה המחושבת במחשבה) עומד על
 ₪ 400,000אי לכך בהוראת השינוי יש להוסיף מק"ט  36020704ע"ס .₪ 8,000
תרחיש ב':
ניתוח שכ"ט שלב ב מוקדם מפורט (לאחר הנחה ותקורה המחושבת במחשבה) עומד על 390,000
 ₪אי לכך בהוראת השינוי יש לקזז סך כולל של  ₪ 2,000מאבן דרך שטרם שולמה באופן מלא
או חלקי (יהיו מצבים בהם הסכום יחייב קיזוז יותר מאבן דרך אחת) .

ח .לתשומת לבכם ,ערך החזר ההוצאות הקבוע הקיים בהזמנה בשורה נפרדת (מעבר
לסכום המקדמה) אינו רלוונטי לעניין זה ובכל מקרה סכום החזר ההוצאות הנ"ל
יהיה תמיד ההסבר להפרש בין ערך שכ"ט הסופי עפ"י גיליון שכ"ט לערך ההזמנה
הסופי בסאפ (סכום השכ"ט בגליון שכ"ט +החזר ההוצאות בהזמנה= ערך
ההזמנה הסופי).
ט .ככל שאושר רה תכנון בפרוייקט תחת מתכנן על יש לפעול כדלקמן:
 )1טרם הזנת גיליונות שכ"ט לתכנון החוזר נדרש מנה"פ להעביר לצוות שכ"ט
אישור במייל ממנהל אגף תכנון או סגנו המפרט את הדיסציפלינות הנדרשות
לרה תכנון ואת שיעור הרה התכנון הרלוונטי וזאת עד לפיתוח סופי במחשבה.
 )2בנוסף ,בדומה לפרויקטים אחרים ,יש לצרף את טופס הבקשה לעדכון
תכולה/רה תכנון הקיים באתר החברה (בגרסתו העדכנית) חתום ע"י מנה"פ
ומנהל אגף או סגנו לרבות על שיעור רה התכנון.
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 )3לאחר קבלת אישור על הדיסציפלינות לרה  -תכנון ,כאמור לעיל ,על המתכנן
להקים גיליונות שכ"ט לתכנון החוזר בגין הדיסציפלינות שאושרו בלבד ,זאת
בנוסף לתכנון המקורי שבוצע ע"י המתכנן (המוקם בנפרד כפי שהתבצע עד
כה) ולצרף את התוכניות המאושרות .לאחר אישור גיליונות שכ"ט לרה תכנון,
יש להקים גיליון מרכז גם לרה תכנון (תחום תכנון  )40ולהעבירו לאישור צוות
שכ"ט.

 בסיום תהליך אישור שכ"ט בפרויקט עם רה תכנון יהיו שני גיליונות שכ"טמרכזים של מתכנן העל בגין שלב המוקדם-המפורט (האחד בגין התכנון
המקורי והשני בגין הרה תכנון).
 פיתוח המחשבה לנושא רה תכנון יושלם בחודש הקרוב ולמעשה יצור טבלתדיסציפלינות נפרדת לתכנון החוזר (תקשור מסודר יועבר אליכם עם סיום
הפיתוח) הפיתוח הנ"ל יחליף את הדיווח הידני המובא בסעיף  1לעיל.
י .שלב פיקוח עליון :פיקוח עליון יתבצע במתכונת דו שלבית (בשונה משלב מוקדם-
מפורט) .עם גמר שכ"ט לשלב המוקדם והמפורט ,על המתכנן להגיש גיליון לשלב
א' בגין פיקוח עליון על הדיסציפלינות המאושרות ולהעבירן לאישור מנה"פ וצוות
שכ"ט ולאחר קבל אישור "מאושר מתכנן על" ,על מתכנן העל ליצור את הגיליון
המרכז למתכנן העל (גיליון  )40גיליון מרכז זה ימשוך רק את הגיליונות
בדיסציפלינות שאושרו והמשויכות לפיקוח עליון ולהעבירו לאישור מנה"פ ולאחר
מכן לצוות שכ"ט .באופן דומה יש להגיש את שלב ב' בגמר שלב פיקוח עליון.
פורטל סאפ – מתכונת העבודה כרגיל.
רצ"ב לשימושכם:
 )1נספח טבלת דיסציפלינות לעדכון הממפים
 )2מדריך למשתמש במערכת מחשבה לצורך מתכנן העל.
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חלק ב'  -יעילות ופישוט תהליכים
כחלק מצעדי התייעלות המתבצעים במחלקת שכ"ט ועוד מתוכננים לביצוע במעלה
הדרך נעדכנכם בשלב זה כדלקמן:
 .8גיליונות שכ"ט ותוכניות
א .בתקופה האחרונה ,קיימת מגמה גוברת בה מנה"פ מאשרים גיליונות שכ"ט
למתכננים עם פרמטרים שגויים ובכלל זה :גרסת תעריפים ,שימוש במקדמים,
נתונים פיזיים ,שיעורי חלקיות וכיו"ב .לאור זאת ,ובהתאם להחלטת מנכ"ל
החברה ,הרינו להביא לידיעתכם ,כי החל מיום  ,1.1.2019יושוו באופן שוטף,
הפערים בין גיליונות שכ"ט ,כפי שאושרו ע"י מנה"פ לבין גיליונות שכ"ט שאושרו
ע"י צוות שכ"ט .כאמור ,בהתאם להחלטת מנכ"ל החברה ,בכל המקרים החריגים
שימצאו ובהתאם לשיקול דעת מחלקת שכ"ט ,יובאו האחראים לבירור אצל
סמנכ"ל חטיבת חוזים והתקשרויות ו/או מנכ"ל החברה ,בהתאם לעניין.
אי לכך ,הנכם מתבקשים להקפיד על בדיקת נאותות הגיליונות של המתכננים
והתאמתם לספר התעריפים ,טרם העברתם לבדיקת צוות שכ"ט.
ב .בנוסף לאמור לעיל ולאור מגמה נוספת באופן הגשת גיליונות שכ"ט לבקרת צוות
שכ"ט ,גיליונות שכ"ט להם לא יצורפו תוכניות ברורות ,גבולות פרויקט וחתכים,
יוחזרו למנה"פ ולכשיחזרו לבקרת צוות שכ"ט ,התעדוף שלהם לא ישמר והם
יטופלו בהתאם לסדרי העדיפויות במחלקת שכ"ט.
 .9טיוב מערכת המחשבה בגליונות שכ"ט "רדומים"
מאות גיליונות שכ"ט הפעילים במערכת המחשבה ,נמצאים בסטטוס "הוחזר
למנה"פ"" ,מנה"פ/מתכנן" וכיו"ב כאשר רבים מהם מצויים בסטטוס זה מעל חצי
שנה ללא תנועה.
מחלקת שכ"ט ,פונה בבקשה לציבור מנה"פ והמתכננים לבחון עד  30במרץ  2019את
נחיצות הגיליונות המצויים בסטטוס ובתקופה כאמור לעיל ולמחוק את כל הגיליונות
שאינם רלוונטיים.
גיליונות שלא ימחקו ע"י מנה"פ/מתכננים עד מועד זה ,ימחקו באופן יזום ע"י
מחלקת שכ"ט לאחר תאריך היעד הנ"ל ,אא"כ עד מועד זה תתקבל בקשה מנומקת
מצד מנה"פ למנהלת מחלקת שכ"ט המצדיקה את קיומו של הגיליון במערכת
מחשבה (דוא"ל. :( meiravl@iroads.co.il
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 .10מעבר מעבודה דסציפלינרית לעבודה פרויקטאלית
מתכונת העבודה של צוות שכ"ט כיום מתבצעת בחלוקה לדיסציפלינות (למעט שלב א'
ועדכון שלב א') .כחלק מצעדי התייעלות במחלקת שכ"ט ,מתוכנן כבר ברבעון הראשון
לשנת  2019לעבור למתכונת עבודה פרויקטאלית שמשמעותו רפרנט שכר אחד
במחלקת שכ"ט ,שיטפל בכל הדיסציפלינות של הפרויקט .מעבר לשיטה זו היא בעלת
תועלות מרובות ומבחינת ציבור המתכננים והגורמים המקצועיים ,אנו סבורים
שיהווה כבשורה והיא צמצום "הכתובות" ושליטה אדוקה יותר ברמת הפרויקט.
נודיעכם לכשהמעבר יתבצע בפועל.

אנו לרשותכם במתן הבהרות נוספות
צוות שכ"ט
דרכי התקשרות:

055-8807002
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נספח 1
טופס עדכון דיסציפלינות – הזמנת שירותים מס' __________ לחוזה מס' _________למתן שירותי תכנון על במרחב _______

שם ספק מכרז המסגרת_________________________________________________________________________________ :
נציג הספק (עבורו הונפקה הזמנת השירותים) – שם ,_________________________________ :נייד,________________ :
דוא"ל____________________________ :

.1

שם הפרויקט_______________________________________________________________________________ :

.2

_______________________________________________________________________________ :WBS

.3

דיסציפלינות /תקופת השירותים [ יש לסמן  עבור הדיסציפלינות הנוספות ושלבי התכנון הנדרשים]:
הדיסציפלינות הנוספות הנדרשות לצו רך מתן השירותים הכלולים בחוזה ,בחלוקה לשלבי תכנון עיקריים לרבות לוח הזמנים לביצועם ,הינם כמפורט להלן:

מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

תיאור תחום תכנון
מתכנן מוביל
גיאומטריה
תכנון תנועה
תכנון רמזורים
סקר הידרולוגי
תכנון ניקוז התוואי
ניקוז מתקני חציה
הסדרת נחלים
תכנון – נוף ואדריכלות תוואי
אדריכלות מבנים
תכן מיסעות
ביסוס מבנים
תכנון גשרים ומבנים (קונסטרוקציה)
תכנון מנהרות
תכנון סביבתי ועריכת התסקיר
תכנון אקוסטי
תכנון אקולוגי
זיהום אויר
יעוץ ארכיאולוגי
סקר שימושי קרקע
הידרו-גיאולוגיה
גיאולוגיה הנדסית
תכנון שילוט לאחזקה
תכנון שלטים
תאורה מערכות ותשתיות חשמל
מערכת מנהרות
יועץ בטיחות
תכנון תשתיות של אחרים
תכנון קווי מים וביוב
הדמיית פרויקטים
אלקטרוניקה של רמזורים
תכנון שיקום גשרים
טיפול בעצים בוגרים
מודדים -תכנון – מיפוי פוטוגיאומטרי
מודדים -תכנון – מדידה קרקעית
מודדים -תכנון – עבודה מדידה יומית

בחר

לוח זמנים חוזי לביצוע השירותים







































.4

יתר תנאי הזמנת השירותים יוותרו על כנם ולא יחול בהם כל שינוי למעט הוספת הדיסציפלינות המפורטות לעיל.

.5

חתימה ואישור הספק
הח"מ ________________________ [יש לציין את שם הספק] ,באמצעות מו רשי/ה החתימה מטעמו מאשר/ים את האמור בטופס זה ,לרבות בהתאם להוראות החוזה ונספחיו.

חתימת הספק

.6

תאריך

חתימה ואישור מנהל אגף/סגן מנהל אגף מטעם החברה
החברה ,באמצעות מנהל אגף בחברה  /סגן מנהל אגף בחברה ,מאשר/ים את עדכון הדיסציפלינות ,הכל בהתאם להוראות החוזה ונספחיו.

חתימת מנהל האגף/סגן מנהל האגף

תאריך
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חוברת הדרכה למחשבה -מתכנן על

חישוב שכ"ט  -מתכנן על  -מערכת מחשבה
הקדמה
חברת נתיבי ישראל יצאה למכרז עם מתכנני על.
על פי המכרז ,הזוכים הינם ספקים אשר ינהלו את כלל צוות המתכננים בדיסציפלינות השונות עבור פרויקטי מוקדי סיכון.
חברת נתיבי ישראל תתנהל אל מול מתכנן אחד ' -מתכנן על'  -והוא יהיה איש הקשר של החברה.

להלן העקרונות בעת חישוב גיליון שכר טרחה (שכ"ט) למתכנן העל:







שכ"ט לשלב א' בפרויקט יהיה אחוז קבוע מאומדן היקף הפרויקט ,ללא חישוב במערכת מחשבה.
בעת מימוש שלב ב' ,מנהל הפרויקט ייבצע חישוב לגיליון שכר טרחה ב'מחשבה' לכל תחום תכנון בנפרד
בפרויקט וכל גיליון יעבור סבב אישורים עצמאי.
לאחר יצירת גיליון שכ"ט עבור כל תחום תכנון ,יבוצע איחוד של כל הגיליונות שנוצרו לגיליון שכר טרחה
מרכז .חישוב שכר טרחה למתכנן העל במערכת 'מחשבה' לוקח בחשבון גם את אחוז ההנחה עמו זכה מתכנן
העל במכרז.
בשלב הבא ,ניתוחי שכר הטרחה של תחומי תכנון המאושרים יועברו לבדיקה ואישור של צוות שכר טרחה.

להלן תרשים זרימה המתאר את תהליך העבודה המלא להגשת גיליון שכ"ט למתכנן על ואישורו:
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חזרה למעלה

תחזוקת טבלת קשר בין פרויקט לתחומי תכנון -מנהל מחלקת
פרויקטים
טרם הזנת גילון שכ"ט למתכנן על יש לשייך תחומי תכנון לכל  WBSשל מתכנן העל.
שיוך זה מתבצע דרך טרנזקציה .ZMMTH17
פעולה זו הינה באחריות מנהל מחלקת פרויקטים.
בעת הכניסה לטרנזקציה יתקבל המסך הבא:

 .1הזן את מספר ה -WBSבשדה הייעודי.
סמן את תחומי התכנון הרלוונטיים לפרויקט.
.2
בסיום לחץ על שמירה.
.3
חזרה למעלה

הזנת גיליון שכ"ט עבור כל תחום – מנהל פרויקט
טרם יצירת גיליון שכ"ט למתכנן העל ולאחר הזנת תחומי התכנון של הפרויקט בטרנזקציה  ,ZMMTH17יש להקים גיליונות שכ"ט עבור המתכננים בכל תחום.

יש ליצור גיליונות שכ"ט רק על פי תחומי התכנון הרלוונטיים לפרויקט כפי שהוזנו בטרנזקציה zmmth17על ידי מנהל מחלקת פרויקטים .
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במידה ו יבחרו תחומי תכנון שאינם רלוונטיים לפרויקט ,לא ניתן יהיה להגיש עליהם גליונות שכ"ט ,והגשת גליון שכ"ט למתכנן על לא תתאפשר על ידי המערכת.
יש להיכנס לפורטל ה' >-- -SAPמנהל פרויקט במחשבה' ' >--תעריף תכנון'.
תחילה יש להזין את מספר ה WBS -על מנת לפתוח את כלל השדות למילוי.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 .1בשדה 'תחום תכנון' בחר מתוך הרשימה לפי תחום התכנון שלך.
בשדה 'דירוג' בחר 1
בשדה 'שלב' בחר מתוך הרשימה
בשדה סוג חישוב שכר בחר B' -שלב ב'
בשדה הזמנת רכש הזן את מספר ההזמנה של מתכנן העל (הספק).
לחץ על 'הזן נתונים'.
השלם את שאר נתוני הגיליון ,לדוגמא :מקטעים ,על פי נוהל העבודה הקיים.
בסיום הזנת כלל הנתונים לחץ על 'שמירה'.

תתקבל הודעת האישור הבאה:

כעת יכול מנהל הפרויקט להגיש גיליון שכ"ט הכולל את כלל תחומי התכנון של הפרויקט.

חזרה למעלה

הזנת גיליון שכ"ט מתכנן על – מנהל פרויקט
להזנת גיליון שכ"ט למתכנן העל יש להיכנס לפורטל ה' >-- -SAPמנהל פרויקט במחשבה' ' >--תעריף תכנון'.

יתקבל המסך הבא:
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 .1הזן מספר WBS
לחץ על 'צור'
.2
יפתחו כלל השדות לעדכון:

.3
.4
.5
.6
.7
.8

בשדה 'תחום תכנון' בחר מתוך הרשימה  040' -מתכנן על'.
בשדה 'דירוג' בחר .1
בשדה 'שלב' בחר מתוך הרשימה 01' -תכנון מוקדם +מפורט'.
בשדה סוג חישוב שכר בחר B' -שלב ב'.
שנה את סטאטוס הגיליון מ -EלA-
בשדה הזמנת רכש הזן את מספר ההזמנה של מתכנן העל (הספק).

למסך גיליון שכ"ט נוספו שדות חדשים:
'אחוז הנחה'  -שדה זה מוזן באופן אוטומטי על סמך אחוז ההנחה שהוזן בהסכם בעת מכרז המסגרת של הספק הזוכה
'אחוז ניהול' -אחוז קבוע של .17%

.9

בסיום לחץ על 'הזן נתונים'.
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בחלקו התחתון של המסך תפתח טבלה המכילה את כלל גיליונות שכ"ט של המתכננים תחת הפרויקט.

ניתן לעבור לגיליון של כל מתכנן ע"י לחיצה על אייקון הפאזל בשורת הגיליון

על מנת לחזור בחזרה לגיליון האב יש ללחוץ על לחצן 'חזרה לגיליון הראשי'

על מנת שניתן יהיה לאשר את גיליון שכ"ט של מתכנן העל יש לוודא כי כלל הגיליונות של הבנים שונו מסטאטוס 'טיוטא' ( )Aלסטאטוס 'פעיל' (.)B

.10

בסיום הזנת כלל הנתונים ואישור גיליונות הבנים ,לחץ על 'שמור'.

חזרה למעלה

בדיקה ואישור גיליונות שכ"ט -מחלקת שכ"ט ותעריפים
בעת סיום מעבר על כלל גיליונות האב והבנים יש לעדכן את סטאטוס הגיליון לסטאטוס חדש .'M' -

 .1הכנס לגיליון שכ"ט ולחץ על 'שנה' על מנת לעדכן את סטאטוס הגיליון.

.2

בחר מתוך הרשימה הנפתחת בסטאטוס ' - 'Mמאושר מתכנן על.
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.3

בסיום לחץ על 'שמור'

ניתן לצפות בפלט גיליון שכ"ט של מתכנן העל לאחר הזנת כלל הנתונים הנדרשים וביצוע שמירה.

יש לבחור בסוג התצוגה הרגילה.
יפתח מסך לתצוגה מקדימה של גיליון שכ"ט:
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