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 מבוא כללי 2.1

שרות פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות בפרוייקטים בהם ההתק

איכות באמצעות הקבלן ובאחריותו. בהתאם לגישה זו, מערכת עם הקבלן כוללת ביצוע בקרת 

היא חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרוייקט. בקרת האיכות המופעלת ע"י הקבלן 

ספקים הקמת מערכת לבקרת איכות (כולל בדרישה ממנו ל מתבטאתהעברת האחריות לקבלן 

  . ועמידה ביעדי האיכות מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי החוזהשעיסוקה קבלני המשנה) ו

מיום "צו התחלת פרוייקט תקופת הקמת הכל אורך בקרת האיכות העצמית תתבצע במהלך 

גם במהלך תקופת הבדק תמשיך  עבודה" ועד ליום קבלת "תעודת השלמה" חתומה ללא סייגים.

להיות מועסקת בקרת האיכות של הקבלן בפרויקט. במסגרת זו, גם לאחר מועד השלמת הביצוע, 

כל ליקוי תערוך בקרת האיכות סיורים רבעוניים עם המפקח באתר. בקרת האיכות תלווה ותנטר 

  בנושא. ע"י מנה"פשר ושיתגלה באתר ואת אופן תיקונו, בהתאם לנוהל שתכין ותא

כוללת ביצוע כל הנדרש בפרק זה, תהווה חלק בלתי  )Control Quality(מערכת בקרת האיכות 

נפרד ממערך הקבלן והפעלתה תעשה במימון ועל חשבון הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

ISO 9000 בפרק זה ותהמפורט דרישות הטכניותולפי ה.   

כמערך לבקרה ואישור של  ישמשברמת הפרויקט אשר יפעיל מטעמו את המפקח מנהל הפרויקט 

  ("מערך הבטחת איכות"). פעילויות מערכת בקרת האיכות

מודגש בזאת, שדרישות האיכות המוגדרות בפרק זה ובשאר מסמכי העבודה יהיו תקפות לכל  

המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או ספקים  המוצרים והעבודות

אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות 

המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, כל קבלן 

  ל מערכת בקרת איכות משלהם.משנה ובעיקר כל ספק יידרשו להפעי

  הגדרות 2.2

 כללי  2.2.1

בפרק זה, אשר מוגדרים הנזכרים ביטויים ומונחים למעט אם צוין במפורש אחרת בפרק זה, 

  בחוזה, יפורשו על פי הגדרתם בחוזה. 

  של הקבלן מערכת בקרת האיכות 2.2.2

מטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר אשר מערכת מטעם הקבלן שתפעל במהלך ביצוע הפרויקט 

את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות 

  החוזה והמפרטים.

   ערכת הפיקוח של הפרויקטמ -מפקח 2.2.3

 רך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידומול מעשיפעל  המזמין נציג הינוהמפקח הנזכר בחוזה, 

 והינ ),ים כמוגדר במסמכי המכרזמסגרת תחום האיכות (בנוסף לתפקידיו וסמכויותיו הנוספב

בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות ואישרור פעילויותיה, לכל אורך 

  תקופת הפרויקט. 
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  מב"א 2.2.4

מנהל בקרת האיכות (מב"א), העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרוייקט, מטעם 

  הקבלן.

  מבא"ת 2.2.5

צוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת), הינו בעל מק

  המבוצעות בפרוייקט, ופועל בכפיפות למב"א.

  יום סיום המבנה 2.2.6

קבלת תעודת ו הפרויקט על כל העבודות הכלולות בו מועד השלמתיום סיום המבנה הינו 

  כפי שייקבע בהתאם להוראות החוזה.  השלמה חתומה ע"י המזמין ומנה"פ וללא סייגים

  תקופת ההקמה 2.2.7

תעודת "קבלת ו תקופה שבין מועד קבלת "צו התחלת העבודה" ועד ליום סיום המבנה בפועלה

  , כהגדרת מונחים אלה בחוזה. חתומה ע"י המזמין ומנה"פ וללא סייגים "השלמה

  לוחות זמנים  2.2.8

בכל מקום בפרק זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי 

  זה או לשנותם. הוראות החו

 תפקידי מערכת בקרת האיכות  2.3

  תפקידי מערכת בקרת האיכות 2.3.1

אמצעי להבטחת מילוי דרישות החוזה, התוכניות והמפרטים. המערכת בקרת האיכות הינה 

  מערך בקרת האיכות אמור בין השאר להבטיח את ביצוע הנושאים העיקריים הבאים:

ל שיטות לזיהוי והבטחת עקיבות) על מנת קביעת תוכנית ברורה של פיקוח ובדיקות (כולא. 

 לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה וספקים אחרים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם ב. 

  עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.

התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר.  יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון איג. 

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח והבדיקות ד. 

  המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

פעילויות צע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי את כל הנ"ל יב

נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה ולא הבקרה, 

  יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.
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  מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 2.4

  תחומי מערך בקרת האיכות  2.4.1

  תחומים עיקריים:שישה לפחות מערך בקרת האיכות של הקבלן כלול בתקופת ההקמה י

 עבודות עפר וכבישים. תחום  .א

 תחום קירות תומכים בכל שיטת ביצוע.   .ב

 תחום גיאוטכני כגון יריעות ונקזים.  .ג

  .תחום עבודות בטון   .ד

  תחום נוף ושיקום סביבתי.  .ה

  תחום בטיחות בתנועה ובעבודה.  .ו

ספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרוייקט וסוג תיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נו

  הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן.  מזמיןהעבודות המתוכננות. ל

  דרישות סף –בקרת האיכות  ניהול וביצוע 2.4.2

  :הבא תבוצע ותנוהל באמצעות הגורם ייקטבקרת האיכות של הפרו

שנים  10יהיה נסיון של  סלילה. לחברה זוחברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות 

לפחות ובהיקף  2.4.1את התחומים שפורטו בסעיף  תזה שכוללולפחות בביצוע עבודות מסוג 

אישור מנה"פ כתנאי מוקדם להתחלת קבל דומה להיקף הפרויקט הנוכחי. החברה נדרשת ל

 ובת הסבר.מנה"פ רשאי לא לאשר את החברה שתוצג משיקוליו הוא ללא כל ח פעילותה.

כי בין  תידרש להציג אסמכתאותבפרויקט, ביצוע בקרת האיכות אישור להחברה שתוצג ל

שימשה כחברת בקרת איכות בפרויקטי תשתית דומים בהיקף מצטבר  2014עד  2010השנים 

בהיקף בתקופה זו, ומתוכם, לפחות פרויקט אחד שהתחיל והסתיים ₪ מליון  250של לפחות 

 ות.לפח₪ מליון  100של 

  איסוף ואיחזור נתוני פרויקט –מידע  מערכת 2.4.3

  כללי

מערכת מידע לפרויקט שתכלול הפעלת מרכז מידע לריכוז, לתפעל ולתחזק על הקבלן להקים 

הצגה וניהול שוטף של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. הנתונים 

ע"י הקבלן לצורך  שיוקםאינטרנט יאספו באמצעות מערכת לניהול מידע ייעודית בצורת אתר 

 4-לא יאוחר מכך. תוכנית העבודה של מערכות המידע עבור הפרויקט תוצגנה לאישור המזמין 

 4(יחל בעבודתו לפני שלב זה  חודשים מיום חתימת ההסכם ע"י הקבלן. במידה והקבלן

במדיה  אזי יותר לו עד לתקופה זו להעביר ולרכז נתונים ,חודשים מיום חתימת ההסכם)

ישלים הקבלן את הזנת הנתונים כך  . לאחר מכןACCESSאו  EXCELמגנטית זמנית כגון 

חודשים מיום חתימת החוזה תעמוד לרשותו מערכת העומדת בדרישות מפרט זה  4-ש

על הקבלן להציג ולקבל אישור ממנהל הפרויקט לסכימת זרימת  .on-lineהמספקת מידע 

  בדות). מע-מזמין -המידע בפרויקט (קבלן
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  מפרט למערכת מידע לפרויקט

 ' למפרט בקרת האיכות.דהמפרט למערכת מידע לפרויקט הינו עפ"י נספח 

  דרישות כח אדם - צוות בקרת האיכות 2.4.4

בכפיפות למב"א  מב"א). יעמוד מנהל בקרת האיכות (להלן:, בראש מערך בקרת האיכות

האיכות  "ת). ממונה בקרתובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת איכות תחומי (להלן: מבא

התחומי אשר ייקבע לכל אחד מתחומי הפרוייקט, יהיה בנוסף למב"א ולא במקומו. באישור 

, המב"א יוכל לשמש גם משיקולים מיוחדים בלבד, (אם וככל שיינתן) בלבד מנהל הפרויקט

  כממונה בקרת איכות על אחד בלבד מן התחומים המנויים לעיל. 

בכיר של מערכת בקרת האיכות יהיו "מנהל מעבדה" שיעמוד בראש גורמים נוספים בצוות ה

  מעבדת הבדיקה שתופעל באתר, ו"מודד ראשי" שיעמוד בראש צוותי המדידה של הפרוייקט. 

אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה ובאופן 

יכות. השכלתם הפורמלית של כל אנשי צוות שיאפשר ביצוע נאות של מטלות מערכת בקרת הא

ת באותו תחום, "בקרת האיכות בכל אחד מהתחומים תהא זהה לזו הנדרשת בעבור המבא

  . מנהל הפרויקטלמעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי 

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה ונסיון לבעלי התפקידים הבכירים  1טבלה מס' 

  הנוכחות המינימלית הנדרשת באתר מכל אחד מהם. במערך בקרת האיכות ואת 

  : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות 1טבלה מס' 

  נוכחות נדרשת באתר  דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות) תפקיד

  מב"א

שנים לפחות בסלילת כבישים  12מהנדס אזרחי בעל נסיון של 

על שליטה מצוינת . בלפחות בנושא בקרת איכות שנים 8ושל 

 בעברית ובעל יכולת גבוהה של הבעה וניסוח בכתב ובעל פה.

המועמד לתפקיד המב"א, יציג אסמכתאות כי שימש כמב"א בין 

לפחות בפרויקט אחד שהתחיל והסתיים  2014 – 2010השנים 

  לפחות. ₪מיליון  100בהיקף של בתקופה זו, 

רצופה וקבועה במשך 

  העבודה

, ת עב' עפר"מבא

ועבודות  ישיםכב

 גיאוטכניות

(או הנדסאי בנין בעל נסיון  שנים 5מהנדס אזרחי בעל נסיון של 

, עבודות עפר ועבודות לפחות בסלילת כבישים שנים) 7של 

   .ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות גיאוטכניות

רצופה וקבועה במשך 

  העבודה

נוף  ת"מבא

  ושיקום סביבתי

שנים לפחות או הנדסאי נוף בעל  5אדריכל נוף בעל נסיון של 

ושל  שנים לפחות בנושאי שיקום ופיתוח סביבתי 7נסיון של 

  שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות. 

חלקית בהתאם 

למוגדר בתוכנית 

  בקרת האיכות

מבא"ת לעב' 

בטון, מבנים 

  וקירות קק"מ

(או הנדסאי בנין בעל נסיון  שנים 5מהנדס אזרחי בעל נסיון של 

בעב' בטון, מבנים וקירות קרקע משוריינת  לפחות) שנים 7של 

מכל סוג (מאלמנטים טרומיים, סוללות עפר משולבת יריעות 

  .ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכותוכו'), 

רצופה וקבועה במשך 

  העבודה
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  נוכחות נדרשת באתר  דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות) תפקיד

  מנהל מעבדה

שנים לפחות בביצוע הבדיקות  5מעבדן בעל נסיון מוכח של 

סוח בכתב ובע"פ, שליטה טובה הנדרשות. בעל יכולת הבעה וני

  בשפה העברית וידע בשימוש והפעלת מחשב.

רצופה וקבועה במשך 

  העבודה

  מודד ראשי
שנים לפחות בעבודות  10בעל ניסיון של  "מודד מוסמך"

  .של סלילה וגישורקבלניות, בפרוייקטים 

רצופה וקבועה במשך 

  העבודה

ממונה מערכת 

המידע (כמפורט 

בנספח ד' למפרט 

  ת האיכות)בקר

(או הנדסאי בנין בעל נסיון  שנים 5מהנדס אזרחי בעל נסיון של 

, עבודות עפר, עבודות לפחות בסלילת כבישיםשנים)  7של 

ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת וביצוע מבנים  גיאוטכניות

, ובעל שליטה מצוינת בעברית ובעל יכולת גבוהה של איכות

  הבעה וניסוח בכתב ובעל פה.

קבועה במשך רצופה ו

  העבודה

מבא"ת עב' 

  חשמל

שנים לפחות בעב' חשמל  7מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

ומערכות שליטה ושל שנתיים לפחות בנושא בקרת איכות, בעל 

  רישיון חשמלאי מהנדס, לפחות.

רצופה וקבועה במשך 

  העבודה

מבא"ת עב' 

מסגרות 

  ומסגרות חרש

תוך מוסמך בעל מהנדס אזרחי או מהנדס מכונות או מפקח רי

שנים לפחות בעב' מסגרות ומסגרות חרש מתוכם  7ניסיון של 

לפחות שלוש בנושא בקרת איכות, בפרוייקטים בעלי מורכבות 

  דומה לפחות.

חלקית בהתאם 

למוגדר בתוכנית 

  בקרת האיכות

  

היקף הכוח ההנדסי המקצועי בכל אחד מהתחומים (צוות בכיר + אנשי מקצוע נוספים) ייקבע 

ידי מנהל הפרוייקט על פי היקף הפרויקט ומידת מורכבותו. היקף הצוות הבכיר יהיה על 

, יתוגבר צוות בקרת דרישת מנה"פ פ"יוע במידת הצורך .כמפורט במפרט המיוחד לפרוייקט

חשבון  על האיכות בכח אדם נוסף בכמות ובתדירות מוגברת ביחס לנדרש במפרט המיוחד

מנהל באישור כחות בתדירות נמוכה יותר תותר אך ורק . הקטנת כח האדם ו/או נוהקבלן

  , ועל פי צרכי העבודה. הפרויקט

למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים ו/או  מנהל הפרויקטיש לקבל את אישור 

לדרוש החלפת כל אחד מאנשי  רשאי מנהל הפרויקטהחלפתם באחרים במהלך הפרוייקט. 

לדרוש הוספת כח אדם בצוות הבקרה  מנהל הפרויקט רשאי ת ללא צורך בנימוק. כמו כן,הצוו

  במקרים בהם מערכת בקרת האיכות אינה מטפלת ביעילות בצרכי הפרויקט. 

  מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין 2.4.5

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן וכן למנהל האיכות 

הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום  הכללי של הקבלן. מערכת האיכות של

  לק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן.עימו. אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה ח
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  שלבי הבקרה 2.5

בעיתוי  ,ומחוצה לו אתרוהעבודות שתבוצענה ב תלוופעהמערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל 

מן במהלך ביצוע כל אחת מהפעילויות, יוגדרו לאורך ציר הז .הקמת המבנההמתאים לכל שלב של 

ו/או גורמי התכנון של הפרוייקט. אבני הדרך יוגדרו  המזמיןאבני דרך המחייבות תיאום עם נציגי 

בנהלי עבודה וע"ג תרשימי הזרימה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. אבני הדרך המוצעות ע"י 

ו להוסיף נקודות או לבטל קיימות. יישום הקבלן טעונות אישור מנהל הפרוייקט, אשר בסמכות

  שלבים כדלקמן: תוכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע בדרך כלל במספר

  בקרה מוקדמת 2.5.1

 כללי   .א

מכרז הברשימת מסמכי בכל סוג פעילות, כפי הנדרש בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה   

במדריך בקרת  שיופיע םהמתאי כפי שיוצג בתרשים הזרימהו בחוברת מפרט מיוחד

  של הקבלן.  האיכות

  נושאי הבקרה המוקדמת  .ב

  המוקדמת יכללו בין היתר הנושאים הבאים:הבקרה בשלב   

ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות.  של דרישות החוזהקריאה ולימוד  •

כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה של החומרים 

  ים המסופקים לאתר.והמוצר

של אספלט ובטון, אלמנטים  תערובות הנדרשותהלייצור  יםישור התאמת המפעלא •

טרומיים, מוצרי חשמל, אלמנטי השקייה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד 

  להתקנה באתר. 

 אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו •

 ותערובות בטון תערובות אספלטיותל חומרי מילוי ואגרגטים, שמוקדמות  בדיקות

), מוצרי חשמל, אלמנטי ת העבודהאוקביעת נוסח(כולל  יםהמיועד יםמהמפעל

ים שונים השקיה גינון ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוג

 הנרכשים עם אחריות יצרן.

 כולל אישורם.וד ציהבדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים ו •

  אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה. •

והבטחת הסידורים  המיועדים לביצוע הפעילות שטחי העבודהזמינות בדיקת  •

  המוקדמים לביצוע העבודה. 

  ביצוע קטעי מבחן  .ג

מבחן ישמש לבדיקת התאמת כוח הקטע מבחן. קטע  של פעילות, יבוצע חדש סוגלפני ביצוע כל 

רשאי לוותר על ביצוע קטע מבחן או  המזמין. לתנאי החוזההדרושים הציוד והחומרים  ,האדם

  עד להשגת האיכות הנדרשת. מבחן ו/או חזרה על קטעי מבחן, לחייב ביצוע קטעי

   שעות מראש. 48לפחות  למפקחמועדי הביצוע של קטעי המבחן ידווחו בכתב 
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  משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  .ד

את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות 

כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מתכנן הפרוייקט 

בתחום הרלוונטי, מבא"ת של תחום העבודה, מבא"ת בטיחות, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן 

בלן המשנה ו/או של המשנה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות של ק

  מפעל מספק (במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).

  אישור  .ה

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י כל הגורמים המשתתפים, יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע 

  העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן. 

  בקרה שוטפת 2.5.2

המפרט ובאופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והיצור  במהלך הביצוע אלו, יערכו פעולות בקרה

וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של  המיוחד

בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל פיקוח, כוללות  הקבלן. הפעילויות

ות "נקודות בדיקה" אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללשלב של העבודה. 

ו"נקודות עצירה" (שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט) וישיבות שבועיות קבועות, 

  על פי הפרוט המובא להלן:

   נקודות בדיקה  .א

. המזמיןנקודות בדיקה, הינן נקודות במהלך העבודה שהתרחשותן מחייבת הערכות מתאימה של 

שעות לפני התרחשותה החזוי של  48לפחות  למפקח בכתבההודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר 

יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו. הקבלן אינו מחוייב לעכב  המזמיןנקודת הבדיקה. נציגי 

שום פעילות במקרה זה. דוגמאות לנקודות בדיקה הן מעבר בין שכבות מילוי מסוגים שונים, בדיקת 

קיר , גמר עבר בין שכבות המבנה השונותמילוי בסוללות, משכבות במהלך ביצוע עבודות  5גבהים כל 

  וכו'. ומעבר לקיר סוללת העמסה מוקדמתקרקע משוריינת 

 מנהל הפרויקט בוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאילמרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המ

  נקודות הבדיקה ולהגדירם כנקודות עצירה כמוגדר להלן.  לשנות את הגדרת

  ת עצירה נקודו  .ב

והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג  העבודהנקודות עצירה, הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך 

, לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב נוכחות המזמין

מתקלה באיכות  וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מראש הנובעות כתוצאה המזמיןובחינה של גורמי 

  העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של המתכנן. זימון 

שעות לפחות לפני קיום  48בהתרעה של  למפקחהמתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות 

צירה שיפורטו בתכנית בקרת האיכות יכללו הנקודות הבאות: בין יתר נקודות העהפעילות המדוברת. 

התחלת סלילה של שכבה נושאת עליונה, קטעי נסיון מסוגים שונים, יישום ראשוני של יריעות איטום 

התחלת ביצוע נקזים, ביצוע מפתן פילוס לקיר קרקע משוריינת, תחילת בנייה קיר  בקרקעות רגישות,

   של אי התאמה וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד. כל מקרה קרקע משוריינת ועוד.
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בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל 

לגבי התקרבותה  מפקחהפרוייקט לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת ל

  הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב. של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את

  ישיבות שבועיות  .ג

את קיום ישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי  המפקחמנהל בקרת האיכות (מב"א) יתאם עם 

ת) ויבקש זימון מתכננים ”הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני תחומים נוספים (מבא

!!. יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה  קיום ישיבות שבועיות הוא חובה .ערך הפיקוחאו גורמים נוספים במ

  בנוסף לישיבות התאום השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן.

  בדיקות קבלה 2.5.3

את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי  מהוות כולל מדידות, בדיקות אלה

חלק מבדיקות הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות  .זמיןלמ העבודה או המוצר המוגמר

הפיקוח שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב 

מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי החוזה 

וכל  ,FWD ,מדידות כגון י ההקמהוהמפרטים. בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכ

 .בדיקות המאפשרות מעבר לשלב העבודה הבאה

  בקרה של אי התאמות 2.5.4

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה, עלולה 

להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה 

רי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות ולמעקב אחר כל מק

   בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר,  -1אי התאמה מדרגה    .א

או חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום הסטיות  מזמין.הנציג ללא התערבות 

   רות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, לא נדרש תיקון.המות

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה  -2אי התאמה מדרגה   .ב

 . יש צורך בהתערבות מנהל הפרוייקט1מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מסוג 

  או המתכנן. אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק האלמנט או השכבה  -3אי התאמה מדרגה   .ג

  והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

בשיטה שתוצג לאישור  מפקחכל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו ל

בתוך ואילך ידווחו למפקח  2ה דרגת חומרותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות ב מנהל הפרויקט

ימי עבודה. במהלך תקופה זו, הקבלן לא ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי  1

  ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל הפרוייקט.

בתנאי שתאושר מבעוד  הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל,

  . מנהל הפרויקטמועד ע"י 
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לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעייה (ספק חומרים  בנוסף

או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת 

  השנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו 

ה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו במתכונת של "דרישת פעול ולבקרת האיכות לקבלן

להצגת אופן ה"פעולה המתקנת", יש לפתוח ולתעד לצרכי מעקב הטיפול, "אי  מעבר ,שבגינם

הקבלן יטפל באי  התאמה" חדשה שדרגתה תקבע לאישור מנהל הפרויקט או מי מטעמו.

ככל שהקבלן ובקרת האיכות מטעמו לא יפעלו  .ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל

שעות מיום קבלת הדרישה, שמורה הזכות  24בהתאם ל"דרישת פעולה מתקנת" כאמור עד 

ומועד  וקביעת דרגתה למנהל הפרויקט או למי מטעמו, להורות בכתב על פתיחת "אי התאמה"

  ד להוראה זו.ואין לקבלן הזכות לפעול בניגו סגירתה

יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות,  בקרת האיכותבאמצעות  הקבלן

הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. מסמכי התיעוד הנ"ל יכללו 

בין היתר את מועד פתיחת אי ההתאמה, מועד משוער לסגירה, מועד הסגירה בפועל, רמת 

ל שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר החומרה של אי ההתאמה וכד'. בכל מקרה, לא יתקב

דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות 

  שטרם נפתרו.

  ניכויים בגין אי סגירת אי התאמות 2.5.5

ע"י בקרת האיכות או מנהל הפרויקט או מי הנפתחת כל אי התאמה במהלך הפרויקט  2.5.5.1

 באיכות הנדרשת.מטעמו, תטופל ע"י הקבלן בזמן ו

בעת פתיחת אי ההתאמה (בין אם ע"י בקרת האיכות או מנה"פ או מי מטעמו), יציג  2.5.5.2

מועד זה נידרש הקבלן באמצעות בקרת האיכות את מועד הסיום המתוכנן לסגירה. 

 לבחינה ולאישור מנהל הפרויקט.

במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד מתוכנן לסגירת אי ההתאמה, רשאי מנהל  2.5.5.3

 .לקבוע את תאריך היעד לסגירהבאופן חד צדדי, ויקט הפר

בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי ההתאמות ויינתן דיווח ע"י הקבלן עבור לוחות  2.5.5.4

הזמנים הנדרשים לסגירתן. ההחלטות בנוגע להליכי סגירת אי ההתאמות, יירשמו 

 בפרוטוקול הישיבה השבועית.

וטרם נסגרה, תינתן לקבלן באם מסיבה כלשהי חלף זמן סגירת אי ההתאמה  2.5.5.5

אפשרות לבקש בכתב דחייה במועד סגירת אי ההתאמה כולל פרוט סיבת הדחייה. 

ההחלטה תהיה של מנהל הפרויקט האם לאפשר דחייה נוספת ללא ניכוי או להשית 

 ניכוי כספי בגין אי הסגירה, על הקבלן, כמפורט בהמשך.

סגירה המאושר ועד מועד כמות ימי האיחור עבור אי התאמה, תחושב ממועד ה 2.5.5.6

 הסגירה בפועל.
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בגין החריגה ממועד סגירת אי ההתאמות בפרויקט, ינוכה מחשבונו החודשי של  2.5.5.7

י ימי האיחור, לכל אי התאמה בנפרד, כפול גובה הניכוסך הקבלן סכום השווה ל

  הכספי כמפורט להלן.

 אמה:לכל אי התאמה בהתאם לדרגת אי ההת לכל יום איחורגובה הניכוי הכספי  2.5.5.8

 יום איחור.₪/ 500 – 1חריגה ממועד סגירת אי התאמה דרגה    .א

 יום איחור.₪/ 1,000 – 2חריגה ממועד סגירת אי התאמה דרגה    .ב

  יום איחור.₪/ 3,000 – 3חריגה ממועד סגירת אי התאמה דרגה    .ג

  מסמכי ורשומות מערכת האיכות 2.6

  כללי 2.6.1

ו את המרכיבים העיקריים מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכלל

  הבאים:

. נהלי האיכות ISO 9000מדריך איכות ונהלי איכות של הקבלן על פי הסמכתו לתקן   .א

יתייחסו לכלל הפעילויות של הקבלן כחברה. הקבלן ידרש להציג את המסמכים הנ"ל 

, כולל בין השאר דו"חות הנוגעים לפעילויות של הקבלן בהתיחס לפרויקט, מנהל הפרויקטל

  ו מבדקי הנהלה ועוד. כמ

תכנית האיכות של הפרויקט הינה "מדריך איכות" ספציפי לפרוייקט הכולל התייחסות   .ב

(המפורטות בתכנית הבדיקות המלאה לפרויקט כנדרש  והבדיקות ספציפית לכל הפעילויות

והגורמים הרלוונטיים בפרויקט הנוכחי. מודגש בזאת כי תוכנית  וכמפורט בהמשך),

רוייקט על נהליה השונים, תהיה בנוסף למדריך האיכות הכללי של הקבלן האיכות של הפ

 הנזכר בס"ק א' שלעיל.

  תוכנית האיכות של הפרוייקט 2.6.2

  כללי

בתוכנית האיכות הייחודית לפרוייקט, יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה, ביניהן 

  יכללו בין היתר גם הנושאים הבאים: 

ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל  בקרת האיכותמערכת  המערך האירגוני שלפרוט   .א

פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, 

  מנהל הפרויקט.המבוצעות על ידי המפקח, הבטחת האיכות פעילויות 

 ות, רשימת עובדים, מיומנותם והכשרתם, סמכויותכהרכב צוות בקרת האיפרוט של   .ב

שתופעל בשטח, כולל הסמכות, פרטי  מוסמכת פרוט נתוני המעבדהותחומי אחריות. 

הכשרה והסמכה של מנהל מעבדה באתר וטכנאים אחרים. נתוני צוותי המדידה 

  והכשרתם, רשימת קבלני משנה כולל אנשי האיכות שלהם ואישורי עיסוקם והכשרתם.

התהליכים לשלבי העבודה ושלבי  תכניות פיקוח ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי  .ג

), כולל נהלי מעקב 2.4.1הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה (כמפורט בסעיף 

 וטיפול באי התאמות.
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  ג'. 2.7.1תוכנית בדיקות לפרוייקט כמפורט בסעיף   .ד

 ב'. 2.7.2נהלי ביצוע למדידות כמפורט בסעיף   .ה

בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר  העברת המידע כולל תוכנית פגישותנהלי ותהליכי   .ו

הנהלת הפרויקט מטעם במערכת (גורמי הביצוע של הקבלן ו הגורמים המתאימים

 ). המזמין

פרוט של דוחו"ת מודפסים, דוחות מסירה של מוצר מוגמר, טפסים מסוגים שונים,   .ז

  דוחו"ת ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע .

  

  ויקטמנהל הפרמועד הגשת תוכנית האיכות ל

ימים ממועד חתימת  7או בתוך  יום מיום ההודעה על הזכייה במכרז 30 -ככלל, לא יאוחר מ

עותקים מבוקרים (על פי  המזמין, יעביר הקבלן למנהל הפרויקט מטעם ההסכם (לפי המוקדם)

) של מדריך האיכות ושל תכנית האיכות המלאה של הפרויקט, כולל כל ISOדרישת מערכת 

עותקים  3 - ים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט. המסמכים ימסרו בהנהלים הרלוונטי

על פי הוראות החוזה, על הקבלן לוודא כי יקבל את אישור מנהל הפרויקט לתכנית לפחות. 

  האיכות עד לתום תקופת ההתארגנות (כהגדרתה בחוזה). 

על הקבלן,  אי אישור תכנית האיכות בתוך תקופת ההתארגנות צפויה לגרור השתת קנסות

  . ובפרק המוקדמות למפרט המיוחד כמפורט בחוזה

  שינויים במסמכי האיכות

שינויים בתכנית בקרת האיכות של הפרויקט, או במדריך האיכות של החברה, או בנהלי 

העבודה והבקרה, יבוצעו באופן מיידי במקרים בהם אין הם משקפים את שיטות העבודה 

ל פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה. כל העדכניות, גורמים לאי התאמות וע

  שינוי יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הפרוייקט מראש לפני יישומו.

  נהלי פיקוח, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים 2.6.3

. יכתבו 2.5תכניות הפיקוח והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר בסעיף 

  ח עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי החוזה.תכניות בדיקה ופיקו

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת

נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט 

צוותי  חומרים, . הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על ציוד,2.5.1בסעיף 

במפעלים השונים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'. כמו כן הנוהל יבהיר  ביצוע הן באתרים והן

 את אופן הביצוע והאישור של קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל קריטריונים לפסילת ציוד,

  חומר ו/או צוותי עבודה.

במסגרת הנוהל, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: 

לצורך בחינת האספקטים השונים של  , כל זאתראשי וכו', מתכנן טור, אדריכלקונסטרוקה

  הפרוייקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות מקצועיות. 
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  .המזמיןהנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי 

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת

טפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, י

. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת 2.5.2

מפעלי בטון  מפעלים טרומיים, ,באתר ואצל קבלני המשנה (מסגריות ביצוע עבודות אלמנטים,

  ייקט.וכו') וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרו

שלבי הבקרה כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמצעות 

תאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים. אבני דרך כ"נקודות עצירה" 

ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. בסימון אבני הדרך, 

התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים הנדרשים בחוק כדוגמת חוק  תינתן בין היתר

   התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון וגישור.

  .המזמיןהנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי 

 נהלים לשלב הקבלה והמסירה

לו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט נהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה, יטפ

. הנוהל יפרט את האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות 2.5.3בסעיף 

  הביצוע מסירה של שטחים, אלמנטים ומוצרים לידי המזמין במהלך העבודה ובסיומה.

נון ובביצוע הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בתכ

  מפקח, מנהל פרוייקט וכו').(מתכנן ,בקרת איכות, 

לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים  רשאי מנהל הפרויקטמובהר בזאת, כי 

  בהליך הקבלה והמסירה של כל אחד מהמוצרים האלמנטים והשטחים הנמסרים.

  נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות

. נהלים אלו, יכללו את אופן 2.5.4יוכנו בהתאם למפורט בסעיף נהלים לטיפול באי התאמות 

הטיפול באי ההתאמות (לסוגיהם השונים ובדרגתם השונה) ואת דרכי הפעולה לסגירת אי 

ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים והיועצים. 

  .מנהל הפרויקטם השונים לוהאישורי בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים

  בקרת מסמכים ומידע 2.6.4

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא 

. האחריות והסמכות הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים

  להפצה של מסמכי איכות מעודכנים תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט. 

בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תוכניות, תקני 

ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים 

ו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן, אם במשרדי המוזכרים במפרטים יהי

האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם 

  מסמכים.
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  זיהוי מוצרים ועקיבות 2.6.5

הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים. 

ה יחולקו לקטעי משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות אתר או אתרי העבוד

  העבודה.

מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן 

שניתן יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת 

לי אורך חיי מדף מוגבל (או לחליפין זמן אשפרה מינימלי הישנות פגמים מסוג זה. מוצרים בע

  נדרש) יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי נכון במוצר.

  פעולות תכנוניות ובקרת תכנון 2.6.6

פעילויות תכנוניות של הקבלן יבוצעו במקרים הרלוונטיים ועל פי המפורט במסמכי החוזה. 

בתחומם, אשר ילוו גם את  מנהל הפרויקטהמאושרים ע"י  התכנון ייעשה על ידי מומחים

הביצוע במסגרת חובת המתכנן לפיקוח עליון. במקרה הצורך ישתף הקבלן יועצים מומחים 

  נוספים.

כל תכנון ילווה במסמכים כדלקמן: חישובים סטטיים, תוכניות מפורטות, מפרטי חומרים 

לוונטיים ובהעדר תקנים ובדיקתם, מפרטי ביצוע ועוד. התכנון יתבסס על תקנים ישראלים ר

כנ"ל יתבסס התכנון על תקנים בין לאומיים וכן על מפרטים כלליים הקשורים לנושא התכנון. 

מתכנני הקבלן רשאים להסתמך גם על תקנים בין לאומיים אך בכל מקרה התקנים 

  הישראליים יהוו רף מינימלי.

הדרושים  אולוגי, דו"ח סיסמיבהעדר סקרים כגון: סקרי קרקע (כולל המלצות ביסוס), דו"ח גי

  לצורך התכנון, יערוך הקבלן סקרים אלו באמצעות מומחים.

(מסמכי ביצוע, סקרים וכו'), יייחתמו על ידי המתכננים, על ידי  כל המסמכים המוזכרים לעיל

  הקבלן וכן על ידי מבקרים אשר יאשרו בחתימתם את התאמת מסמכי הביצוע לדרישות.

  בין היתר לנושאים הבאים: תהנ"ל מתייחסוהפעילויות התכנוניות 

  מבנים זמניים, כולל לפי הצורך פתרונות זמניים.  .א

   מתקני הרמה תמיכה ( כגון טפסות ופיגומים), מנופים.  .ב

  מבנים או חלקי מבנה קבועים המוצעים על ידי הקבלן כחלופות.  .ג

 תערובות בטון מתאימות לפרוייקט על חלקיו השונים.  .ד

  תערובות אספלט.  .ה

 ביצוע כולל התארגנות ליציקות בטון ועוד.שלבי   .ו

מאלמטים טרומיים, קירות קרקע  כגון קק"מ תכנון אלמנטים שונים כחלק ממטלות החוזה  .ז

 .סוללה להעמסה זמניתמשוריינת מיריעות כ

 תכנון חלופות לתימוך מדרונות או קרקע, כולל לצרכים זמניים.  .ח

   דרכים זמניות, סידורי תנועה וכו'.  .ט
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 יכות של הקבלןדוחות בקרת א 2.6.7

כל הדיווחים של הקבלן ימסרו על גבי מדיה מגנטית במבנה שיפורט בתכנית האיכות של 

 3הפרויקט ויוסכם על ידי מנהל הפרוייקט. חלק מהדוחות ימסרו כדוחות מודפסים (לפחות 

על ידי  מוחתיוי ובדקיי . כל הדיווחיםבהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמיןעותקים) 

ישומם בשטח עומדים יהחותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן . מב"א

  להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש. ,בדרישות החוזה

  חודשייםדוחות 

ות הבקרה אשר נעשו בתקופת פעילויכל המסכמים את  מצטברים, חודשייםהקבלן יגיש דוחות 

  עילות בעבודה: . הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פהדיווח

ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך  תקופת הדווח  .א

  סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  וכד'). אספלטיםשלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים,   .ב

 ), מיקומם, קבלהבדיקות מעקב שוטף ,תומדמוק ותשלבי בדיקת בקרת איכות (בדיק  .ג

  וסוגם.

כולל סוגי כשל ופעולות  וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים), תוצאות הבדיקות  .ד

יצויין הדבר  ,שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין מתקנות

בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו 

  תן.לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבל

   .תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה  .ה

  פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.  .ו

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות   .ז

  ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

  ור בבקרת איכות.בכל הקש באתר המזמיןהוראות שנתקבלו מנציגי   .ח

תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על   .ט

התמונות) שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך 

  תקופת הביצוע. 

  הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים הבאים:

  בישים.בסוללות ובכ ומילויעבודות עפר  �

  .(מצעים, אגו"ם, אספלט וכו') עבודות סלילה �

  עבודות בטון יצוק באתר. �

   .עבודות יצור והרכבה של אלמנטים טרומיים לסוגיהם �

  עבודות חשמל ומערכות שירותים שונות. �
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  עבודות גינון, השקייה ושיקום נופי. �

 שאר עבודות הפרויקט. �

  קטעי מבחןדוחות 

חום, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר פרוט עם תום הביצוע של קטעי מבחן בכל ת

של האלמנטים שנבדקו במהלך המבחן, תיעוד מפורט של תהליך המבחן (כולל גם תוצאות 

בדיקות האיכות), שיטות העבודה, הגורמים שהשתתפו במהלך המבחן וכן התוצאות, המסקנות 

צבעוניות באיכות גבוהה אשר על הדוח להיות מלווה בתמונות  והלקחים שהופקו מתוך המבחן.

  מתארות את שלבי הביצוע על כל חלקיו.

 דוחות קבלה עם תום ההקמה

וקבלת תעודות השלמה חתומה  יום מיום סיום המבנה בפועל 60עם תום תקופת ההקמה, תוך 

דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין  מנהל הפרויקט, הקבלן יגיש לע"י המזמין ומנה"פ ללא סייגים

  הנושאים הבאים:היתר גם את 

מדיה מגנטית בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת ההקמה,   .א

 ההתכתבויות וסגירות של אי התאמות.

כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה (כולל בין השאר בדיקות גליות, חיכוך,   .ב

מול  , ועוד). אלPAVER, נראות, סקר נזקים בשיטת FWDתסבולת מבנית במכשיר 

 תוצאות הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה והמסקנות הנובעות.

 ) בהתאם לנדרש בתנאי החוזה. AS MADE–תוכניות עדות (תוכניות מדידה לאחר ביצוע   .ג

"תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך בשיטת מדידה דיגיטלית.   .ד

יקט ויכללו בין היתר את כל תוכניות אלו יוכנו במתכונת שתקבע ע"י מנהל הפרוי

החומרים השונים בהם נעשה שימוש בפרוייקט, כדוגמת חומרי המילוי על סוגיהם 

השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות המיסעה חומרים ועובי וכו'. 

הדווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה של הפרוייקט או כל תוכנית אחרת הנדרשת לתיעוד, 

פורמט שיאושר ע"י בהן כמפות ובאמצעות מדיה מגנטית  מנהל הפרויקטגשו לאשר יו

. מובהר בזאת כי "תוכנית העדות לחומרים" היא בנוסף לתוכנית העדות מנהל הפרויקט

)AS-MADE( ג' שלעיל. כמפורט בס"ק  

  שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות 2.6.8

וכנה ייעודית שתאפשר ביצוע מערכת בקרת האיכות של הקבלן תעשה שימוש שוטף במערכת ת

והצגה נוחה וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות. מערכת התוכנה תאפשר בין 

  היתר:

להקליד באופן פשוט את תוצאות פעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערכת בקרת   .א

  האיכות.

בקרת האיכות לקלוט באופן מרוכז תוצאות בדיקות שיבוצעו על ידי המעבדות או אנשי   .ב

 בשטח. 
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 ליצור בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות לאורך הפרויקט.  .ג

 לבצע ניתוח תוצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות והפקת דוחו"ת מתאימים.  .ד

תכנון הפעילויות של בקרת איכות בהתאם להתקדמות הפרויקט, תפקוד מערכות שונות   .ה

  בפרויקט ועוד.

 דה של מערכת בקרת האיכות.הצגת נהלי ותוכניות העבו  .ו

 הצגת דוחו"ת תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות.  .ז

מבנה הנתונים יהיה טבלאי וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של הנתונים לגליונות 

) לצרכי עיבודי המשך. תתאפשר גישה מלאה (במצב קריאה EXCELאלקטרוניים (לדוגמא 

  . פרויקטמנהל הבלבד) למערכת הממוחשבת, על ידי 

במדיה מגנטית כל נתוני הבדיקות והדווחים  מנהל הפרויקטעם סיום הפרוייקט, יועברו לרשות 

  השונים אשר נצברו בתוכנות הנ"ל במהלך הקמת הפרוייקט. 

  בדיקות מעבדה ומדידות 2.7

  בדיקות מעבדה  2.7.1

  המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות  .א

" על ידי הממונה על התקינה במשרד המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה "מעבדה מאושרת

המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחום הבטון וכן בלפחות באחד מהתחומים הבאים: 

מנהל קרקע ודרכים או קרקע וסלילה. כמו כן תהא אחת מרשימת המעבדות המאושרות על ידי 

אצל  (לעניין זה באחריות הקבלן לאשר את זהות המעבדה מראש לנושא הרלוונטי הפרויקט

  . מנהל הפרויקט)

מעבדה לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה (מטעם הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י). כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה 

הפועלת בשטח אינה מוסמכת לבצעה (כמפורט לעיל), תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה 

, מנהל הפרויקטבמקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם  לביצוע אותה בדיקה.

  תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים אשר אינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

  מראש.  מנהל הפרויקטוהממונה על התקינה, מחייב אישור 

תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות מעבדת שדה שתוקם ע"י הקבלן באתר, 

  השוטפות, על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנהלי העבודה של המעבדה. 

מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות  בראש המעבדה בפרויקט, יעמוד כאמור "מנהל מעבדה".

יהיו כל אנשי המעבדה  יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה. ניהולותחת 

  מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים בפועל.
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  דיגום ובדיקות  .ב

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הנטילה שבתקני הבדיקה 

בהקשר לנטילה. בדיקות יבוצעו באופן מכוון באזור מסוים או בחלק מאצווה העומדת בפני 

  ת האיכות חושדים בקיומה של בעיית איכות באותו אזור. בחינה, רק במידה שאנשי בקר

מערכת בקרת האיכות תוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות 

לאתר, כולל באותם המקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או 

ערכת בקרת האיכות ויובאו הקפי הבקרה והבדיקות במקרים אלו יומלצו על ידי מתקן אחר. 

  לאישור מנהל הפרוייקט.

בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, כל ריכוזי הבדיקות יחתמו 

  על ידי מב"א לאישור תוצאות הבדיקות, ומיקום הדיגום על פי הנדרש.

ל וכולל בדיקות יתועדו כל הדגימות והבדיקות שניטלו, כולל אלו שנדגמו ולא נבדקו בפוע

המצביעות על ליקויים או אי התאמות. כמו כן במהלך העבודה השוטפת, יתועדו בצורה גרפית 

ממוחשבת תהליכי עבודה של הקבלן המלווים בבדיקות מעבדה שוטפות כגון: מעקב אחר 

שכבות ומנות עיבוד של חומרי מילוי, חומרי המבנה וכו'. מעבר בין סוגי חומרי המילוי לאורך 

רוחב ולגובה הסוללות, יתועד במדוייק תוך ציון קאורדינטות ורום אבסולוטי. תעוד זה ישמש ל

, דוחות בקרת איכות של הקבלן -2.6.7בסיס ל"תוכנית העדות לחומרים" כמפורט בסעיף 

  .דוחות קבלה עם תום ההקמה ס"ק ג'

  תוכנית ושכיחות הבדיקות   .ג

סוגי  ם והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע.הקבלן יכין תוכנית בדיקות לבחינת טיב חומרי

הנדרשת במפרטים הטכניים ובתקנים הרלוונטיים.  לא יפחתו מהשכיחותהבדיקות ושכיחותן 

כאשר המפרטים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ויציגן 

לשכיחות  המפקח בתוכנית בקרת האיכות ובנהלי העבודה. במקרה זה יש לקבל אישור

המוצעת. שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי ההתאמות שיתגלו תוך 

  . המפקחכדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת גורמי בקרת האיכות או 

המוצרים והחומרים בעלי תו תקן ישראלי, יבדקו בשכיחות נמוכה יותר שאף היא תאושר ע"י 

  . המפקח

  ח תוצאות הבדיקותניתו  .ד

מערכת בקרת האיכות תבדוק את תוצאות הבדיקות באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות 

המפרטים. מערכת בקרת האיכות תעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים (כגון 

תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות ועוד) על מנת לזהות בעיות עוד בשלב 

וותן, לפני שמתגלים מקרים של אי התאמות. יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כמו עקומי התה

בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעת 

  מקרים של אי התאמה למפרטים.
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 מדידות  2.7.2

  צוות המודדים  .א

לעיל. מספר המודדים בצוות בראש צוות המודדים של הפרוייקט יעמוד מודד ראשי, כמוגדר 

יבטיח בכל עת את מילוי צרכי המדידות של הפרוייקט. בנוסף לתפקידם של צוות המודדים 

כמודדי הביצוע של הפרוייקט, חלק בלתי נפרד מעבודתם הוא מתן שירותים למערך בקרת 

  האיכות של הפרוייקט. 

ות מודדים מיוחד, כולל בהתאם להחלטת מנהל הפרוייקט, הקבלן יספק ללא תשלום נוסף צו

ציוד מדידה לשירותי מערך בקרת האיכות בלבד. היקף עבודת צוות זה לכל משך תקופת 

  ההקמה ייקבע ע"י מנהל הפרוייקט.

נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה. כל מסמכי המדידה 

צעו צוות מודדי בקרת האיכות בפרוייקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך. כחלק מתפקידם יב

  . המפקחמדידות בצוותא עם צוות המודדים מטעם 

  נהלי ביצוע מדידות  .ב

יפותחו נהלים מסודרים לנושא ביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר עמידה בדרישות החוזה 

בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה בין התכניות והמפרטים בהתייחס למידות, מפלסים, מיקום 

(מעבירי מים, גשרים, ות מותרות בעבודות העפר והסלילה ובאלמנטי המבנים במרחב וסטי

תעלות ניקוז, קק"מ מאלמנטים טרומיים, קירות סוללה  , עמודי תאורה,יסודות לשלטים

  . בין היתר, יטפלו נהלי ביצוע המדידות בנושאים הבאים: וכו') להעמסה זמנית

 ממשלתיים. BM-דשה ולהקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל הח •

 קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות. •

 למנטים הדורשים דיוק ביצוע מירבי.מדידות לפני יציקה ולאחריה של א •

בקרה על הנחת צנרת תת קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי בדחיקה וכו',  •

  תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.

ומפלסי ביניים בעבודות סלילה למיניהן כגון: גבהי  ובי שכבותבקרה שוטפת על ע •

 ביניים ועובי של שכבות מילוי בסוללות, מצעים, חפירה וכו'.

הצבה במיקום ובמפלסים של "ריהוט דרך" מסוגים שונים כעמודי תאורה,  •

 מעקות בטיחות, תמרור ושילוט, צביעה וכו'. 

 קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום. •

ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המדידות בשטח  •

בתכיפות של אחת לחצי שנה לפחות. הביקורת תכלול בין היתר הקמת מתקן 

דו"ח ביקורת מתאים יצורף  .המפקחלבדיקת ציוד המדידה בתאום וע"פ הנחיות 

 לדוחות מערכת בקרת האיכות.
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  בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 2.7.3

יכות תוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים מערכת בקרת הא

באתר ואלו המופעלים אצל ספקי החומרים והמוצרים וקבלני המשנה. תעודות כיול של ציודי 

  המדידה והבדיקה יהיו זמינים לבדיקה. 

 מבדקי איכות פנימיים  2.8

מעה והביצוע המלא של מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההט

   על ידי כל העובדים בביצוע החוזה.דרישות מערכת האיכות 

  ניהול המבדקים  .א

. ממצאי המבדקים יתועדו בהתאם לנהלים מטעם המזמין המפקחמבדקים יערכו על ידי 

  הנדרשים בנהלי האיכות.

  תזמון המבדקים  .ב

כות של הקבלן לוחות זמנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האי

ייבנו כחלק מתוכנית האיכות של הפרויקט. המבדקים יתייחסו לשלושה תחומים 

  עיקריים:

  מידת העמידה של איכות העבודות והמוצרים בדרישות האיכות המפרטיות. .1

 מידת הדבקות של עובדי הקבלן וקבלני המשנה ביישום הנהלים הטכניים השונים. .2

ושל מערכת בקרת האיכות של הקבלן  מידת היעילות של מערכת האיכות כולה .3

 בהשגת יעדי האיכות הנדרשים.

תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך יבדק לפחות פעם אחת 

  .במהלך הפרויקט

  שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים  .ג

שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים 

  ם:הבאי

כאשר קטעים מסוימים במערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה הדורשת הגדלת (או  .1

  מאפשרת הקטנת) תדירות המבדקים.

כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במערכת האיכות, כמו שינויים פרסונליים, אירגון  .2

 מחדש ושינויים בנהלים ספציפיים.

ך, או מוצר, או מקטע של כאשר, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, יש חשד שתהלי .3

  מערכת האיכות אינם מתפקדים כנדרש.

 כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו כנדרש. .4

 בהתאם לדרישת מנהל הפרוייקט. .5
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  הפיקוחת ומערכ 2.9

 כללי 2.9.1

אין בהוראות המפורטות במסמך זה ביחס לסמכויות המפקח / מנהל הפרויקט כדי לגרוע 

 פן כלשהי מיתר הסמכויות המוקנות להם בהתאם להוראות החוזה. באו

  הפיקוחפעולות וסמכויות מערכת  2.9.2

מבלי לגרוע מהסמכויות  .תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות הפיקוחמערכת 

עפ"י שאר מסמכי החוזה, ו/או עפ"י המצויין במקומות אחרים  הנתונות בידי מנהל הפרויקט

   הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות: הפיקוחי מערך בפרק זה, יהיו ביד

הסמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש לאישור   .א

  .נהל הפרוייקטמ

 לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות. , לאשר ו/אוהסמכות לראיין, לבחון  .ב

שירות מערך בקרת האיכות של הסמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת ב  .ג

או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה  ,הקבלן

, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך שונה לביצוע בדיקות אחרות

כמו כן רשאית מערכת הבטחת האיכות לבחון, לאשר או לפסול את התאמת  .בנימוק

  ד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.המתקנים והציו

כולל  מערך בקרת האיכות שלהסמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם   .ד

  , בהתאם לצורכי הפרוייקט.צוותי המדידה ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר

הסמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך   .ה

  כות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.בקרת האי

גבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי החוזה (כגון עקב שינויים יהסמכות לדרוש ת  .ו

 בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק וכו').

לאתר, כולל בדיקות  לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים הפיקוחבסמכות מערכת 

 מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

הסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר (בשלב אישור תוכנית בקרת   .ז

"נקודת עצירה", גם אם הוגדרה  האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה) כולל

   ל הקבלן.מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה ש

וכל מסמך אחר הסמכות לבצע ביקורים, מבדקים ולעיין ביומני הבקרה, טפסי הבדיקות   .ח

 .וללא כל מגבלות בכל עת הקשור לעבודת בקרת האיכות

הסמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות (כגון   .ט

  החלפת אנשי צוות).
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שתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר הסמכות להורות על שימוש ו/או לה  .י

לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך 

  הבקרה באתר.

הסמכות לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות   .יא

  הנדרשת במפרטים.

הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת  הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של  .יב

ימים מראש על עריכת מבדק של  5תודיע לקבלן לפחות  פיקוחבקרת האיכות. מערכת ה

מערכת בקרת האיכות. פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים 

של איכות תוצאות העבודה יבוצעו בכל עת, ללא כל הודעה מראש. במידה ופעילות שוטפת 

להורות  ותית, רשאי מנהל הפרויקט מטעם המזמיןמגלה אי התאמה משמע הפיקוחשל 

  שעות בלבד. 24על קיום מבדק איכות בהתראה של 

  במסמכי החוזה.נזכרות בדיקות מיוחדות שאינן סוגי הסמכות לדרוש ביצוע   .יג

 הסמכות לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת.  .יד

קות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות הבדי

ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות מערכת בקרת 

 . 2.9.3, כמפורט בסעיף הפיקוחהאיכות לתוצאות מערכת 

 ,פיקוחהסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת ה  .טו

מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות חמורות שאינן 

מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של 

העבודה כפי שנקבעו במסמכי החוזה או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או 

 עיכובן.

  משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא הומוגניים. הסמכות לפסול כל אצווה או שטח  .טז

  

 והכרוכות בעבודה של צוות בקרת האיכות, שלעיל"ב י- כל הפעילויות הנזכרות בסעיפים א

, על פי המזמין, תשלום דמי הבדיקות יהיה על חשבון "גבאשר לסעיף י יבוצעו על חשבון הקבלן.

מין ביחד (על הקבלן לוודא קיומן של ושל גזבר המז של מנהל הפרויקט ובכתב אישור מראש

באשר לסעיף  .וכל עוד בדיקות אלו לא יצביעו על ליקויים כלשהם אצל הקבלןחתימות כאמור), 

במידה וחשש  .המזמיןיהיה על חשבון (למעבדה האחרת בלבד) , תשלום דמי הבדיקות "די

 אות הנובעותלפעולה לא תקינה של מערכת בקרת האיכות מתברר כמוצדק, יהיו כל ההוצ

, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הפיקוחמתהליך הברור, על חשבון הקבלן. כל פעילויות מערכת 

הינן חלק ממערך הפיקוח על העבודה, לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב 

  בעבודה , גרימת נזקים והוצאות נוספות מכל סוג. 

  

  ות לצרכי קבלהאימות בדיקות הקבלן ואישורן כבדיק 2.9.3

בדיקות המבוצעות במעבדת הקבלן כבדיקות מנהל הפרוייקט רשאי אך אינו חייב לראות ב

 ,לבצע כנדרש בפרקי המפרט הכללי והמיוחד. יחד עם זאת, רשאי מנהל הפרויקט ,קבלה למוצר
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אחרת ולהתייחס לממצאיהן (עם או מאושרת בנוסף לבדיקות הנ"ל, בדיקות נוספות במעבדה 

לא תוכל לקבל  הפיקוחבמידה ומערכת  וב ממצאי מעבדת הקבלן) כאל בדיקות קבלה.בלי שיל

את ממצאי בקרת האיכות כבדיקות קבלה (כתוצאה מאי התאמות ברורות בין בדיקות בקרת 

לבצע בדיקות קבלה נרחבות יותר, על ידי  הפיקוח), רשאית מערכת הפיקוחהאיכות לבדיקות 

ובמקרה כזה יחוייב הקבלן בתשלום בעבור עלות הפעלת ( שתופעל על ידה שלישית מעבדה

וההוצאות הנלוות, אלא אם יוכח כי בדיקות מערכת הבקרה של הקבלן היו  השלישית המעבדה

. במידה וישנם חילוקי דעות עם הקבלן גם לאחר ביצוע הבדיקות הנרחבות, יכריע תקינות)

  סופית בדבר מנהל הפרוייקט.

רות, רמת המובהקות הנדרשת לצורך איתור הבדלים בין בדיקות בהעדר הנחיות ספציפיות אח

. במקרה של "מדגמי בדיקה מפוצלים" 0.05בקרת האיכות לבדיקות הבטחת האיכות תהיה 

)(split samples סטיות התקן יקבעו על פי סטיות מקובלות המופיעות בתקני הבדיקות ,

עדכניות של מבחני השוואה בין (תקנים ישראליים או תקנים תואמים זרים), או תוצאות 

כל האמור על פי החלטתה  ואחרים. AMRL -מעבדתיים בינלאומיים כדוגמת זה הנערך ע"י ה

  .הפיקוחהבלעדית של מערכת 

  אופני מדידה ותשלום  2.10

  תשלום 2.10.1

כל ההוצאות הכרוכות בהקמה ובהפעלה של מערכת בקרת האיכות על מרכיביה השונים 

המעבדה באתר והפעלתה, ביצוע כל הבדיקות והמדידות, כמפורט בפרק זה, לרבות הקמת 

לא עלות צוות בקרת האיכות וכו', חלות על הקבלן ונכללות בשכר החוזה לביצוע המבנה. 

ועד קבלת  ישולם בנפרד עבור הקמת והפעלת מערכת בקרת האיכות לכל אורך תקופת ההקמה

  "תעודת השלמה" חתומה כנדרש ללא סייגים.
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  .10 נהלי בקרת איכות לדוגמא לעבודות סלילה -נספח א'

   

  

ה הנהלים וטפסי התיוג המצורפים היא דוגמא בלבד. הרשימה היא מינימלית רשימ -הערה

ואינה כוללת את כל הפעילויות בפרוייקט. על מערך בקרת האיכות של הקבלן לבחון את 

  הרשימה, ולהוסיף עליה את כל שאר הפעילויות המבוצעות בפרוייקט.

  
  מס' תיוג-רשימת

  

  
  שם הנוהל

  

  
  נוהל מס'

  

 

051.02.4, 051.02.3, 051.02.2 

,051.02.1 

 

 
 בקרת עבודות מילוי לסוללות כבישים

 

 

051.02.1 

 

 

051.02.6, 051.02.5 

 

 
 בקרת עיבוד שתית חרסיתית

 

 

051.02.2 

 

 

051.03.2 , 051.03.1 

 

 
 בקרת מצעים

 

 

051.03.1 

 

 

051.03.4 , 051.03.3 

 

 
 רת אגו"מבק

 

 

051.03.2 

 

 

051.04.4, 051.04.3, 051.04.2 

,051.04.1 

 

 
 בקרת יצור ויישום תערובות אספלט

 

 

051.04.1 

 

 

100 

 

 
 טופס אי התאמה לעבודות באתר

 

 

 

 

 

101 

 

 
 התאמות חודשי לעבודות באתר-טופס אי
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  נהלי בקרת איכות לדוגמא בעבודות בטון וגישור. -נספח ב'

  

נוהל 

  מס'

  נוהל מס'  שם הנוהל

   1.2,  1.1  נוהל בקרה עבור קידוח ויציקת כלונסאות  1

   2.2, 2.1  נוהל בקרה עבור יציקת עמודים  2

   3.2, 3.1  אופקיותנוהל בקרה עבור יציקת   3

  4.2, 4.1  נוהל בקרה עבור יציקת אנכיות  4

  

בד. הרשימה היא מינימלית רשימה הנהלים וטפסי התיוג המצורפים היא דוגמא בל -הערה

ואינה כוללת את כל הפעילויות בפרוייקט. על מערך בקרת האיכות של הקבלן לבחון את 

  הרשימה, ולהוסיף עליה את כל שאר הפעילויות המבוצעות בפרוייקט.
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  טפסים ליישום לריכוז בדיקות מעבדה במערכת בקרת האיכות. -נספח ג'

  

  תיאור  טופס

  רקע יסוד.דוח ריכוז מיון ק -  1

  דוח ריכוז בדיקות לחומרי מילוי.–  2

  דוח ריכוז בדיקות למילוי חוזר למבנים. -  3

  דוח ריכוז בדיקות לחצץ. -  4

  דוח ריכוז בדיקות לחומר מילוי נברר. -  5

  אבן גרוסה או צרורות נחל טבעיים או גרוסים).דוח ריכוז בדיקות למצע סוג ב' ( -  6

  ב' כורכרי. דוח ריכוז למצע סוג –  7

  דוח ריכוז בדיקות למצע סוג א'–  8

  .1.5" דוח ריכוז בדיקות אגו"מ –  9

  .2" דוח ריכוז בדיקות אגו"מ –  10

  .ריכוז בקרת אספלטים –  11

  ריכוז צפיפות שדה ועובי גלילים של שכבות אספלטיות. –  12

  ריכוז בקרת איכות אגרגטים לאספלטים. -  13

  קות לעבודות בטון.ריכוז תוצאות בדי -  14

  צפיפות שדה. -  15

  ריכוז בדיקות ביטומן. -  16

  

רשימה הטפסים המצורפת היא דוגמא בלבד. הרשימה היא מינימלית ואינה כוללת את  -הערה

כל הפעילויות בפרוייקט. על מערך בקרת האיכות של הקבלן לבחון את הרשימה, ולהוסיף עליה 

  רוייקט.את כל שאר הפעילויות המבוצעות בפ
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  איסוף ואיחזור נתוני הפרויקטמערכות מידע,  -נספח ד'

 כללי  .1  

על הקבלן להקים לתפעל ולתחזק את מערכת מידע לפרויקט שתכלול הפעלת מרכז מידע 

לריכוז, הצגה וניהול שוטף של נתוני הבקרה המצטברים במשך תקופת הביצוע של הפרויקט. 

יהול מידע ייעודית בצורת אתר אינטרנט שתוקם ע"י הנתונים יאספו באמצעות מערכת לנ

הקבלן לצורך כך. תוכנית העבודה של מערכות המידע עבור הפרויקט תוצגנה לאישור המזמין 

יחל בעבודתו לפני  חודשים מיום חתימת ההסכם ע"י הקבלן. במידה והקבלן 4 -לא יאוחר מ

תקופה זו להעביר ולרכז נתונים חודשים מיום חתימת ההסכם) אזי יותר לו עד ל 4שלב זה (

. לאחר מכן ישלים הקבלן את הזנת הנתונים כך ACCESSאו  EXCELבמדיה מגנטית זמנית כגון

חודשים מיום חתימת החוזה תעמוד לרשותו מערכת העומדת בדרישות מפרט זה המספקת  4ש 

ידע . על הקבלן להציג ולקבל אישור ממנהל הפרויקט לסכימת זרימת המon-lineמידע 

  מעבדות).-מזמין -בפרויקט (קבלן

  פירוט המידע המנוהל במערכת  .2  

 המידע שינוהל במערכת יכלול: 

  ניהול עץ מבנה של הפרויקט: פרוט מרכיבי הפרויקט בצורה של עץ מבנה •

עבור כל  מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת האלמנט, קטע בודד. עץ המבנה המלא והשלם

ממן הרשאה לתחילת עבודות ויכלול את כל האלמנטים  הפרויקט יוכן תוך חצי שנה

 הנדרשים והידועים עד למועד זה.

 ניהול מידע בקרה מקדימה: אישור מקור חומר ואישור צוותי עבודה קטעי ניסוי). •

   ניהול מידע בקרה שוטפת: הזמנת בדיקות מעבדה, רישום תוצאות בדיקות, ניתוח •

 תוצאות הבדיקות מול הדרישות המפרטיות.

 ) ומעקב סגירתםNCRאי התאמות ( ניהול טפסי •

 סיורי פיקוח עליון של מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם ניהול •

   מעקבתרשימי  לרבות הפקת בכל שלבי העבודה) Check List( ניהול רשימות תיוג •

 אחרי סיום פעולות הבקרה (מעקב שכבות).

 ניהול מסמכי עדות •

  רכיבי המערכת  .3  

  ול את הרכיבים המרכזיים הבאים:המערכת תכל

 ביצוע הגדרות של המערכת.  א.    

 רישום המידע בפרויקט.  ב.    

 ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת.  ג.    

  ניהול מסמכים.  ד.    

 הפקת דו"חות.  ה.    

  .GIS רכיב  ו.    
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  רכיב הגדרות של המערכת  3.1    

  ת:רכיב זה יאפשר לנהל את הגדרות המערכ

 עץ המבנה של הפרויקט.  *    

 המפרטיות. מפרט השלבים הבדיקות והחומרים שבפרויקט כולל הדרישות  *    

 ערכי רשימות בחירה שבמערכת: קבלנים, ספקי חומר וכדומה.  *    

  רכיב רישום המידע בפרויקט   3.2    

  רכיב זה יאפשר:   

 ידי מערכת צעו עללהקליד באופן פשוט את תוצאות פעולות הבקרה והבדיקות שיבו  א.

  האיכות. בקרת

 קושריהיה מ המידע כלבפרויקט.   ליצור בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות   ב.

  .למרכיב המתאים בעץ המבנה

  ממשק למעבדות לצורך שידור קבצי תעודות בדיקה למערכת  3.3    

המערכת תאפשר הזנת מידע ישירות לתוכה או לחלופין שידור וקליטת תעודות 

  ). הקבלן יספק פתרון עבור מעבדות XMLמערכת מרכזית של מעבדות (בפורמט מ  

לשידורם וקליטתם  EXCELבהם אין מערכת מידע מרכזית והמידע נשמר בקבצי 

  למערכת.

  רכיב ניהול המסמכים  3.4    

וגדולים  קטנים נפחיםב רכיב זה יאפשר טעינת מסמכים המלווים את המידע המוקלד •

  וכדומה. PDF, WORDות, מיילים, כולל תמונ )5MB -(כ

ממערכת ניהול הרלוונטיים לבקרת איכות מסמכים והצגת יש לאפשר שליפת בנוסף  •

 מסמכים מרכזית של הפרויקט.

  רכיב הפקת הדו"חות  3.5    

  רכיב זה יאפשר להפיק דו"חות שונים:  

המערכת תכיל דו"ח ריכוז מכל רשימה הזמינה במערכת (בדיקות מכל סוג, אי  •

 ות, רשימות תיוג וכו') , בחיתוך הנתונים השונים ברשימה.התאמ

את המידע שבמערכת  וגרפיתות מנהלים המציגים בצורה מסוכמת המערכת תכיל דו"ח •

 החלטות.ומאפשרת איתור חריגים וקבלת 

  המערכת תכיל דו"ח שבועי הבנוי מאוסף דו"חות הריכוז של הנתונים שנאספו בשבוע  •

 החולף. 

 יום/שבוע/חודש.  שה לפי דרישה או באופן אוטומטי בסוף הפקת הדוחות תע •
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 מידעי) -(גיאוגראפי  GISרכיב   3.6    

 רדינטות,או(קו המידעמענה באשר למיקום  ןשיית GISהמערכת תכלול מודול   

 מתאימים. GISוכן כלי חיפוש  )וחתכים

או שווה ערך שיאושר על ידי  ESRIאינטרנטי מבית  GIS ממשק מערכתנדרש  •

 זמין.המ

 .במפה GISניווט וחיפוש אלמנטים  יש לאפשר •

 בחירת מרכיב בעץ המבנה והצגתו במפה. יש לאפשר •

 בחירת מרכיבים במפה והצגת המידע הקיים עליהם במערכת. יש לאפשר •

  

  תפעול המערכת  .4  

  בצורת אתר אינטרנטהמערכת תאפשר גישה   4.1    

 רשאות יכלול רמות שונות לגישה למידע:דרוש מנגנון הרשאות בפרוטוקול מאובטח. מנגנון הה •

  .Read Only/ קריאה בלבד  Read&writeקריאה ועדכון  /Administratorמנהל 

 רישיונות לזכויות שימוש עבור נציגי המזמין הניתנים 10הקצאת רישיונות: הקבלן יקצה  •

זמין צף). כל ההוצאות הכרוכות בהקצאת רישיונות למלהחלפה ע"פ בקשת המזמין (רישיון 

 ).Read Onlyאלו יהיו מסוג קריאה בלבד ( יחולו על הקבלן. רישיונות

 שעות ביממה, גיבוי של מסד הנתונים ומסמכי 24המערכת תהיה זמינה במשך כל הפרויקט,  •

  הפרויקט יתבצע מידי ערב למחשב הקבלן. 

  מדריך הפעלה". - MANUALיש להנפיק " •

 :יש לבצע הדרכה למשתמשי מרכז המידע שתכלול •

 הזנות נתונים לרכיבי המערכת   .1  

  ביצוע שאילתות והפקת דו"חות   .2    

 GISהכנת מפות   .3    

 יש לבצע הדרכה למנהלים ולמזמין ונציגיו שתכלול: •

 ביצוע שאילתות והפקת דו"חות   .1    

  GIS שימוש במודול  .2    

 למעבדות תכלול: יש לבצע הדרכה •

 צפייה בהזמנות  .1    

 לאיש טכני במעבדה –ת שידורם ובקרת שגיאות הכנת קבצי תעודו  .2    

 לאחראי הקלדת תעודות –הקלדת נתונים   .3    

 לבקרי באיכות שתכלול: יש לבצע הדרכה •

 תכנון מעקב שכבות והצגת התרשים   .1    

 הזמנת בדיקות  .2    

 ביצוע שאילתות והפקת דו"חות  .3    

  



  ת ביאליקיקרי   2017/15מכרז   מפרט בקרת איכות 

________________________________________________________________________________________________  
  31/  32    לןבקרת איכות בביצוע הקב – 02

  

  האיכות) צוות כ"א לנושא מערכת המידע (שאינו חלק מצוות בקרת  .5  

  צוות מרכז המידע  5.1    

  :5.2 בסעיף טבלהלמב"א ויכלול בעלי תפקיד ע"פ  צוות מרכז המידע יעבוד בכפיפות       

  צוות מעבדה  5.2    

  כל מעבדה תידרש לספק בעלי תפקיד לצורך העברת מידע למערכת:      

כמות מינימלית של 

 אנשי הצוות

  הדרושים

דרישות מינימום השכלה ונסיון 

  ת)(מצטברו
 תפקיד

  

1  

שנים  3בעל ניסיון של  SYSTEMאיש 

  ידע בהפעלת מחשבים אישיים.

מפעיל ממשק 

למערכת בקרת 

 איכות

  

1  

פקיד / פקידה להשלמת נתונים ששודרו 

  למערכת.
  פקידות רישום 

  

  

  צוות פיתוח ותמיכה במערכת המידע  5.3    

מידע ופיתוחים נדרשים שיבצע תמיכה טכנית במערכת ה )5.2 בסעיף הגוף (המצוין בטבלה

  יכלול לפחות את בעלי התפקיד הבאים:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תפקיד  (מצטברות) ןדרישות מינימום השכלה וניסיו

בעל ידע בהפעלת שרתים ותשתיות למערכות  SYSTEM צוות

  אינטרנט.
 SYSTEMצוות 

 3צוות לתחזוקת המערכת וביצוע פיתוחים בעל ניסיון של 

  ע.שנים בפיתוח בטכנולוגית מערכת המיד
  צוות פיתוח 

שנות ניסיון  2בעל  –צוות להדרכה ומענה לשאלות משמשים 

  בהדרכה
  צוות תמיכה

בניהול מערכות מידע לפחות  שנתייםסיון של יבעל נ אקדמאי

  אינטרנטיות ומסדי נתונים גדולים

מנהל פרויקט ומסד 

  נתונים
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   ציוד מחשב ותוכנות  .6  

  במרכז המידעציוד מחשב ותוכנות   6.1    

 - מחשבים למרכז המידע ומחשב לנציגי המזמין / אורחים)  3מחשבים אישיים ( •

מנהלת הפרויקט והבטחת דרישות המחשבים זהה לדרישות המחשבים עבור 

  איכות.

      מחשב דומה לכל בקר איכות . •

בגרסה  Windows XP,Office PROתוכנות על כל מחשב: מערכת הפעלה:  •

  החדשה.

מדפסת לייזר שחור  1מפירמה מוכרת ומדגם חדיש,  - יזר צבעונית לי 1מדפסות:  •

  לבן.

 המחשבים יקושרו בתקשורת אינטרנט בפס רחב. •

  

  ציוד מחשב ותוכנות באתרים  6.2    

 יש לכל בקר איכות מחשב + סורק + אינטרנט בדומה למפורט לעיל. •

 יש לספק מדפסת לייזר שחור לבן בכל אתר. •

 

  בחוות השרתיםציוד מחשב ותוכנות   6.3    

 למערכת המידע. יש לספק שרתי אינטרנט •

  וכד'). SMILEהשרתים ימוקמו בחוות שרתים גדולה (בזק בינלאומי,  •

  הקבלן יספק לשרתים רישיונות להתקנות תוכנות התשתית והיישום הנדרשות  •

  להפעלת חוקית של המערכת, הכוללות תוכנות מערכת ההפעלה, שרתי  

  GIS -ם, מחולל הדו"חות, מסדי הנתונים ושרת ההאינטרנט, תוכנת היישו 


