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 מבוא .1
משרד התחבורה הוא הגורם הרגולטורי האמון על הסדרת התחבורה הציבורית במדינת ישראל. לצורך הסדרת הפעלת מערך התחבורה  

בהתאם לתקנות   שניתנים למפעילי התחבורה הציבורית  בה מאורגנים רישיונות קווי השירות,שהציבורית, מפעיל המשרד מערכת רישוי 

 . 1961-ה, התשכ"אהתעבור

שוי הינה מערכת ליבה של משרד התחבורה, עליה מבוסס הקשר בין מפעיל השירות לבין משרד התחבורה, בכול הנוגע מערכת הרי

במערכת מפורטת תמונה עדכנית מלאה של כל מערך קווי התחבורה הציבורית המורשים )בעלי להפעלת קווי התחבורה הציבורית. 

מאפייני הקו, מסלול הקו,  המספקים את כל המידע הנדרש לגבי הקו:שיון הקו ירשיון הקו מחולק לחמישה נספחים ליר .רישיון מתאים(

 ומחיר הנסיעה.  ז"לו תחנות, 

 
מערכות המידע לציבור, מערכות  שונות השואבות ממנה את הידע התחבורתי כגון: למערכות מספקת את המידע התחבורתי המערכת 

  ועוד. CRMדיווחים ואכיפה, 

מפרסם מעת לעת מכרזים להפעלת אשכול קווים של תחבורה ציבורית. מפעיל הזוכה במכרז מתחייב על פי הסכם  משרד התחבורה 

להפעיל קווי תחבורה ציבורית בהתאם לתנאי ההפעלה המפורטים בהסכם. במהלך חיי ההסכם מתבצעים שינויים בתנאי הפעלת קווי 

נויים ברצף התחנות, במחירים, ובלוחות הזמנים להפעלת הקווים. בכל עת  השירות. השינויים יכולים לכלול שינוי במסלול הקו, שי

על ידי לעריכת שינויים בהתאם לצורך. תהליכי השינוי מבוצעים  בסיסהמידע המתועד במערכת הרישוי מהווה  .שמתבצע שינוי

לקבל על המפעיל  .)ממונה ארצי( ומנהל אגף רישוי ותפעול)ממונים(,   י מנהלי תחום התח"צ במחוזותל ידהמפעילים ומאושרים ע

מהרשות את האישור לביצוע השינויים ורישיון הקו מקבל תוקף חדש עם קבלת האישור על ידי הממונה מטעם משרד התחבורה. בעת  

הגשת הבקשה, מפרט המפעיל את הבקשות לשינויים ברישיון הקו באמצעות מערכת הרישוי והממונה מאשר /דוחה את הבקשות  

 ערכת. באמצעות המ

 מערכות נלוות המקבלות מידע ממערכת הרישוי  
 

היות ומערכת הרישוי הינה מערכת ליבה אשר בה מרוכז כל המידע לגבי מפעילי התחבורה הציבורית, משרתת המערכת מערכות  

 .מתוך מערכת הרישוי  viewאו באמצעות   wsתפעוליות נלוות, המקבלות את המידע התחבורתי באמצעות פרוצדורות או באמצעות 

 

מיקום, תרגום לאנגלית וערבית,  המידע לגבי כל התחנות בישראל. כולל שם תחנה, המערכת מציגה את כל   - מערכת ניהול תחנות

( ותמונת התחנה. הנתונים  ו'פרטים טכניים לגבי התחנה )כמו אורך אזור עצירה, כמות סככות, כמות שלטים אלקטרוניים, נגישות וכ

 של מערכת הרישוי. מבסיס הנתוניםהמוצגים במערכת זו, נלקחים 

 

 

וכולל מסלול קווי התחבורה הציבורית, הנספחים הגאוגרפיים של  לשרטוטלתכנון ו: מערכת גאוגרפית המשמשת אנסקאדהטרמערכת 

את המידע לגבי  הטראנסקאדמיקום רצף תחנות הקו על גבי הקווים וניהול תשתית התחנות. מערכת הרישוי מספקת למערכת  הקו, 

מייצאת נתונים,   הטראנסקאדהמפעילים, שיוך האשכולות למפעילים והנתיבים בהם נמצאים הקבצים של כל מפעיל. בנוסף, מערכת  

 את הנתונים הבאים:   אדקהטראנסומערכת הרישוי קולטת ממערכת 

 (  ו'מידע לגבי תשתית התחנות והערים של מדינת ישראל )שמות, מיקום, כתובת וכ .1

 ונים גאוגרפיים של קווי התחבורה הציבורית כפי שהוכנו ע"י המפעילים.נת .2

 

לניהול הליך האכיפה המנהלית על מפעילי התחבורה הציבורית. מערכת הרישוי מספקת באמצעות  פנימית : מערכת מערכת האכיפה



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 6עמוד 

 י ההפעלה. פרוצדורות, מידע לגבי כל פרטי קווי השירות שאושרו להפעלה על ידי המפעילים, לפי תאריכ

 

המפעילים. מערכת הרישוי מספקת באמצעות  מהתפעוליים הנדרשים   םהמרכזת את הדיווחיפנימית  : מערכת מערכת הדיווחים

 פרוצדורות, מידע לגבי כל פרטי קווי השירות שאושרו להפעלה על ידי המפעילים, לפי תאריכי ההפעלה. 

 

המכילים את המידע לגבי הקווים שאושרו להפעלה עבור מערכת כל קו : מערכת הרישוי יוצרת קבצים  מרכז מידע לציבור כל קו

(bus.gov.il ).המספקת את המידע לציבור 

 

GTFS : בינלאומי זה, המשמשים את   פרוטוקול בין לאומי להצגת נתוני תחבורה ציבורית. מערכת הרישוי יוצרת קבצים בפרוטוקול

באפליקציות המידע  ן את גוגל טרנזיט לצורך פרסום מידע תחבורתי לציבורמפתחי האפליקציות הסלולאריות בישראל ובעולם, וכ

 . השונות

 

באמצעות  עבור המערכת הפנימית,  לטיפול בפניות הציבור. מערכת הרישוי מספקת פנימית וחיצונית מערכת  : Crm -מערכת ה 

עבור פניות הציבור המתבצעות   wsובאמצעות הציבור,  פניותפרוצדורות את נתוני המפעילים והקווים לפי תאריכים עבור מערכת 

 באמצעות טופס באינטרנט.  

 

לתצוגה גאוגרפית של נתוני הרישוי. מערכת הרישוי מספקת באמצעות פרוצדורות את המידע לגבי פנימית מערכת  : Gis  -מערכת ה 

 . GIS -במערכת העל גבי מפה הקווים לצורך הצגתם 

 

הדפסה והצבה בתחנות. מערכת הרישוי מספקת צורך : מערכת המפיקה את קבצי השילוט למערכת להפקת שילוט סטטי בתחנות 

מידע לגבי קווים העוצרים בתחנה, כולל רצף תחנות הקו ולוחות זמנים לצורך השימוש במערכת השילוט באמצעות פרוצדורות את ה

 הסטטי. כמו כן, המערכת מספק מידע לגבי שינויים שחלו בקווים העוצרים בתחנה ובנתוני התחנות. 

 

(, של המפעילים אשר  ftpרטואליות )וי : מערכת הרישוי מספקת מידי לילה את נתוני הקווים המאושרים לכספותכספות מפעילים

 . במערכת הרישוי מעדכנים את המערכות התפעוליות שלהם בהתאם לנתונים שאושרו להם

 

Bi המערכת מספקת מידע למערכת :-BI .המידע מועבר למערת ה לגבי כל נתוני הקווים המאושרים-BI  .באמצעות טבלאות השטחה 
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  כלליהסבר  .1.1

 ., רכבות, מוניות ,ורכבליםרישיונות לקווי אוטובוס ומתןניהול ממוחשבת להרישוי הינה מערכת  מערכת 

שלבים  משמשת לוכו'( וכן  , רכבת קלה, כרמלית מערכת הרישוי משמשת סוגים שונים של מפעילי תח"צ, )אוטובוסים, מוניות, רכבת

   שונים של קווי התח"צ )תכנון, תקופת יישום, הפעלה(.

 סוגים : 2-ל ת תחלקמ המערכת 

 . עדכון קווים קיימים, קליטת קווים חדשיםומערכת רישוי : צפייה  •

 . , ומפעילים בתקופת יישוםמערכת יישום תכנון : תכנון קווים חדשים •

יישום.  הנמצאים בתקופת האחת משמשת את מפעילי התחבורה הציבורית, והשנייה משמשת את חברות התכנון ואת המפעילים 

תחילת הפעלת הקווים בפועל, )שמתבצע ברישוי  לפני  ,הזוכה בחירת המפעילחברות התכנון מכינות את הקווים לקראת מכרז. ולאחר 

   נה וחצי, בה מכין המפעיל הזוכה את הקווים להפעלה.  שעד חודשים  9-של כישנה תקופה  מפעילים(

 לרישוי הקווים   המנוהלים במערכתהציבורית סוגי כלי התחבורה 
 

 אוטובוס  •

 רכבת   •

 מונית •

• BRT  מטרונית 

 רכבת קלה  •

 רכבל •
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 מערכת מתבצעות בפעולות ה .1.1.1

 

 :ורכבלים , רכבות, מוניות,לקווי אוטובוסלהפעלת  שיוןירומתן ניהול 

 לו"זעדכון  •

 לאישור ממונה  המפההעברת  •

 יצירת פרוטוקולים •

 חישוב שינויים מהותיים  •

 לקווים בהם ישנם שינויים מהותיים  הצמדת פרוטוקול •

 )אישור / דחיה(  החלטות הממונה לאישור הקווים •

 שליחת מיילים לגבי החלטת הממונה  •

 . נספחיהם  והקווים, חלופות )מזהיי( הקווים ותחקור נתוני  ההצג •

 . G- 15גודל המירבי של כל קובץ יוגבל לה ביצוע שינויי לו"ז לקווים.ל קבציםקליטת  •

. דוחות הנשלחים אוטומטית במייל לרשימת התפוצה 2. הנפקת מתוך המערכת ע"י המשתמש.  1משני סוגים:   הנפקת דוחות •

 בהתאם לתדירות שנקבעה )שבועיים, חודשיים, רבעוניים(

 וקליטת שינויים גאוגרפיים וקווים חדשים ממערכת הטראנסקאד. ביצוע שיח דו כיווני עם מערכת הטראנסקאד •

 ת ונתוני המערכת . ניהול הרשאות לפעולו •

 ניהול היסטוריית שינויים •

לרישוי  מתממשקותהמשרד הולמערכות  , למפתחי אפליקציות, למרכז מידע לציבורלמפעיליםהעברת נתונים ע"י ממשקים  •

 ., וכו'(CRM ,GIS  ,BIושואבות ממנו את המידע הנחוץ להן )אכיפה ודיווחים, שילוט, 

 GIS  –למערכת הגאוגרפית קישור במערכת עולם התחנות הצגת מידע  •

 .םתמיכה בחלוקת השנה לתקופות ואירועי •

 

 מסכים עיקריים במערכת  .1.1.2

 

 מסך ראשי •

 מסך קליטות •

 מסך לטיפול •

 מסך קווים •

 מסך מזהיי הקו ונספחיו •

 עדכוני לו"ז •

 שינויים מהותיים  •

 פרוטוקולים •

 דוחות •

 מסכי ניהול •
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 משתמשי המערכת   .1.1.3

 

 משתמשים   100-כהמערכת משמשת 

   .ממונה ארצי,  משרד התחבורה: ממונה מחוזיעובדי  •

   .מפעילי תחבורה ציבורית, כולל חברות תכנון •

 עובדי משרד התחבורה וכו'(, , CRMאנשי )חברות בקרה, . דרש לצפות בנתוני הרישוי לצורך עבודתוכל משתמש שנ –אורח  •

 מנהל המערכת מטעם המנהלת  •

 

 

 המערכת  טכנולוגית .1.1.4

 .sql server 2017בסיס הנתונים .  Angular-8ב :  כתובההמערכת 
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 מושגים מילון  .1.2

ביטוי המתאר מסלול נסיעה של תחבורה ציבורית  מנקודת מוצא לנקודת יעד, במסלול, רצף תחנות, ולוז שאושר למפעיל תחבורה   :קו •

לדוגמא : קו מספר   שאינו בהכרח ייחודי בארץ.לכל קו תחבורה ציבורית ישנו מספר קבוע  ציבורית להפעיל על ידי משרד התחבורה.  

  אותו מספר קוהתנאי הוא, שבאזור השרון. )אחר(  65קו גם בעפולה, ו 65להיות בכל עיר במדינת ישראל. ייתכן קו מספר יכול  1

בתל אביב יופיע רק פעם אחת,   5וגמא קו אוטובוס מספר לדיעבור רק פעם אחת באותו מסלול, תחנה, יישוב.  לאותו סוג תחבורה, 

לכל קו ישנם מאפיינים אשר יכולים נוסף בתל אביב למוניות שירות )שני סוגי תחבורה שונים(.   5אולם מותר שיהיה קו מספר 

 להשתנות מתקופה לתקופה. 

(, שלוש ספרות 99עד  10-ראשונות מספר רץ )מספרות הבנוי בצורה הבאה: שתי ספרות  5בן : לכל קו ישנו מק"ט ייחודי   מק"ט •

,  11428,  10428בארץ, ולכל אחד מהם מקט ייחודי: יכול לפעול באזורים שונים  - 428אחרונות מספר הקו. לדוגמא קו מספר 

, אוטובוסים, יישום-תכנון, רישוי המערכות )רישוי לכל סוגי התחבורה, ולכלהמק"ט הוא ייחודי לכל הקווים בארץ  וכו'. 12428

 (.מוניות רכבל וכו'

לכל מקט קו יכולים להיות כמה  + כיוון הקו + חלופה.  מרכיבים : מק"ט הקו 3: מזהה ייחודי של הקו המורכב מ    מזהה קו/חלופה •

מזהה קו נקרא   .מזהים, המבטאים שינויים בכיוון הנסיעה, במסלול הקו או ברצף תחנות הקו עבור אותו מקט קו ואותו מוצא ויעד

, 2, ומת"א לירושלים כיוון 0, חלופה  1מירושלים לת"א קיימות שתי חלופות: מירושלים לת"א כיוון  248גם "חלופה" לדוגמא לקו 

 ., חלופה א ועוד1. לקו יכולות להיות חלופות נוספות כמו כיוון 0חלופה 

הקו   תעיל התחבורה הציבורית חייב לקבל רישיון להפעלעל מנת להפעיל קו של תחבורה ציבורית בישראל, מפ – שיון הקו יר •

 ממשרד התחבורה. 

שיון הקו, חייבים להיות לכל ישיון הקו" כדי לקבל את רישיון קו קיימים "חמישה נספחים לרילכל ר –שיון הקו ינספחי הקו /נספחי ר  •

   נספחים שאושרו על ידי משרד התחבורה.  5מזהה  

 .קווים: עירוני, בינעירוני, אזוריסוגי  3 ישנם בארץ סוג קו:  •

התנהגות שמייחדת את הקו, ברירת מחדל לקו חדש: סדיר. לעיתים ישנים תנאים מסוימים הפעילים על סוג קו מסוים חודיות הקו:  יי •

 ההתנהגות ברישוי זהה.  וכמו קווי תלמידים אפשר לאשר מהיום להיום. רוב הייחודיות משמשת לאפשרות שליפה, וזיהוי, 

קיימת התניה בין סוג הקו לבין סוג השירות וקיימת .  )מהיר, ישיר, מאסף( סוג השירות שהוא נותן   לכל קו יש את הגדרת  ג שירות:  סו •

.  2, מקומי מאסף. 1ברישוי יהיו סוגים נוספים כתת סוג של לקו עירוני בלבד ) לקו. לסוג האוטובוס המותר השירותהתניה בין סוג 

 . BRT-. עירוני עורקי תאו"מ4, עירוני עורקי מהיר .3. עירוני עורקי מאסף

 אשר בידו רישיון תקף מאת המפקח על התעבורה להפעלת קו השירות המופעל על ידו. ,בעל רישיון קו שירות מפעיל: •

תחבורה, )לדוגמא:  לפי אזור גאוגרפי, או לפי סוג . החלוקה למחוזות מתבצעת קווי התחבורה הציבורית מחולקים למחוזות :מחוז  •

שיון הקו ימחוז ירושלים, גוש דן, מרכז, רכבת(. לכל מחוז ישנו ממונה מטעם משרד התחבורה אשר בסמכותו ומתפקידו לאשר את ר

)על חמשת נספחיו(, לקווים המוגדרים כשייכים לאזור שבאחריותו. שיוך הקו למחוז נקבעת על ידי משרד התחבורה בעת כתיבת  

 המכרז לקווים.  

  10)תחבורה ציבורית(, הניתן למפעיל על ידי המדינה לפרק זמן קצוב )בדרך כלל  : רישיון להפעלת קו שירות בתח"צישיון קור •

 (.  שנים

התחבורה. הזוכה יכול להיות  משרד: קבוצת קווים המשרתים אזור מסוים בארץ. מעת לעת יוצא האשכול למכרז של אשכול קווים •

אותו מפעיל או מפעיל אחר. מפעיל תחבורה ציבורית יכול לזכות בכמה אשכולות. ההיררכיה הינה: קו שייך לאשכול, אשכול שייך 
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למפעיל ולמחוז.  קווים באשכול אחד יכולים  להיות מחולקים לכמה מחוזות )לדוגמא קווים באשכול נתניה הנוסעים לת"א יכולים 

 יות שייכים למחוז מרכז, ואילו קווים באותו אשכול הנוסעים צפונה יכולים להיות שייכים למחוז צפון(. לה

תת אשכול אינו נתון רישויי. חלוקת קווי האשכול לתתי אשכולות במערכת הרישוי באה לסייע למפעיל מבחינה   :תתי אשכולות  •

שכול "חשמונאים"  לתתי אשכול: מודיעין, מודיעין עלית, לוד, רמלה תפעולית בלבד. )לדוגמא המפעיל יכול לחלק את הקווים של א

   ם לנוחיות התפעול שלו(.בהתא 

 תקופת בסיס, אירוע, מיוחד. סוגי תקופות:  3ברישוי : במערכת הרישוי קיימות  ת  ותקופ •

גם אם אין לו לוז לתקופת    2200תקופת בסיס : במערכת הרישוי קיימות חמש תקופות בסיס. לכל קו חייבת להיות תקופת בסיס עד  

 בסיס. התאריך של כל תקופת בסיס נקבע מחדש מידי שנה לשנה הקרובה. תקופות הבסיס הן:   

       שעון חורף מחצית שניה .1

 כניסת שעון קיץ לתוקף         .2

 חופשת קיץ                      .3

 תחילת לימודים                  .4

 כניסת שעון חורף לתוקף   .5

תקופת הבסיס לקו נקבעת מיום הפעלת הקו בהתאם לתאריך הקלנדרי בו הקו הופעל המתאים לאחת מתקופות הבסיס עד תאריך 

 ומשתנה בהתאם לשינוי הלוז המתאים לתקופה.  2200

חוזר על עצמו מדי שנה ומופיע ברשימת האירועים  אשר לרוב פרק זמן, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום,  :אירוע קבוע •

 בין הזמנים. פורים, פסח, : ראש השנה, לדוגמאהקבועים במערכת הרישוי. 

קיים צורך בשינוי  בושימים(, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום,  12 ועדיום אחד מימים ) 12פרק זמן של עד  : אירוע מיוחד •

 .תנאי הרישיון

 בתקופת בסיס מסוימת. התנהגות הקולבטא את  נועדיום מייצג : יום מיצג •

של  ביום האחרון לדוגמא: אם . מחשבים לכל מזהה קו את היום האחרון בתקופת הבסיס המבוקשת, שלא חל עליו אירוע או מיוחד

בהתאם ליום שנמצא, לוקחים את כל השבוע של אותה תקופת בסיס  ליום "נקי".יום לפניו עד ייבדק מוגדר אירוע מיוחד, התקופה  

ואותו מציגים במערכת גם אם בפועל יום לפניו קיים "מיוחד". למשתמש שמעוניין לבחון את תקופת הבסיס לא משנה אם בפועל 

 יש יום מסוים שפועל אחרת.  

הוחלט לא להשתמש במונח יום  במערכת החדשה  .מסוימתבסיס  ת לתקופ של יום מייצג לכל מזהה קו יכול להיות תאריך אחר

   .מייצג

 לביצוע השינוי המבוקש, על ידי הממונה המחוזי או הממונה הארצי, לפני אישור השינוי עצמו. פרוטוקול האישור  : אישור עקרוני •

ממונה יכול לאשר שינוי בקו, רק עבור קו שהפרוטוקול  אישור השינוי על ידי מנהל תחום תח"צ במערכת הרישוי. : אישור סופי •

 המוצמד אליו מאושר עקרונית.

 במערכות המידע.  תחנות של קווי תחבורה ציבוריתההתחבורה, האחראי על ניהול ועדכון    בעל תפקיד מטעם משרד  :מנהל תשתיות •

 . ,ורכבלים מוניות רכבות, ,רישיונות לקווי אוטובוס ומתןניהול מערכת ממוחשבת ל :מערכת הרישוי •

 המציגה את קווי התח"צ על גבי מפת הארץ.מערכת מידע  :מערכת מידע גיאוגרפית  •
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שינוי על ידי המפעיל, בתהליך אישור על ידי הממונה,   המפה יכולה להיות בתהליךמפת הקווים לתקופה מסוימת.    :מפה תקופתית •

בהתאם לצורך ובכפוף   ,נסיעות "ייעודיות" המופיעות במערכת הרישוי וניתנות למימוש בסמכות המפעיל  : נסיעות צפות  או מאושרת. 

 לאמור בקובץ נהלים זה. 

 שיון הקו במערכת הרישוי. ינספחים המכילים את המידע הרלוונטי לגבי הקו ומהווים יחד את ר 5-אחד מ  :נספח לרישיון קו •

במערכת    השינוי על ידי הממונהלאחר אישור  נכנס לתוקף,  ש  הו באחד הנספחים של רישיון הקושינוי במרכיב כלש  רישיון קו:שינוי ב  •

 .הרישוי

. שינוי מהותי הוא כל שינוי, והכללתו במערכת הרישוי בטרם ביצועו הממונה, אשר דורש את אישור ברישיון הקושינוי   :שינוי מהותי •

 . מהותיים למעט השינויים המוגדרים כשינויים לא 

. שינויים לא מהותיים  והכללתו במערכת הרישוי שינוי, אשר אינו דורש אישור של מנהל תחום תח"צ בטרם ביצועו :שינוי לא מהותי •

 מפעילים. לגמישות אפשרים מ

)בין  זמן בהתאם לנוהל הקיים באותו זמן X- מהמשפיע על פעילות התחבורה הציבורית למשך פחות לא מהותי, שינוי  :שינוי זמני •

שינוי זמני אינו   .עבודות בכביש( ,, התחום בתאריך התחלה ובתאריך סיום, ואשר אינו חוזר על עצמו )לדוגמהשבועות( 3-שבוע ל

   בא לידי ביטוי בנספחי הקו.

 לתוקף בראשיתה של תקופה קלנדרית. יםריכוז של שינויים, הנכנס ים:תקופתי יםשינוי  •

• TripId  מזהה הנסיעה: TripId  קו מסוים. הינו הגדרה של יום ושעה במזהה 

למזהה קו אחד יכולים . זמן היציאה מהתחנה הראשונה במסלול של מזהה הקו ביום מסוים )זמן = יום  ושעה כולל דקות(הסבר: 

לבין    TripIdהערה: אין קשר בין הערך של    במשך היום.הנסיעות שאמור הקו לבצע  באותו היום בהתאם למספר     TripIdלהיות כמה  

 סוג המסלול )רגיל או סיבובי(

משלה. כך שלאותו מזהה באותו   TripId )לרוב בתגבור אוטובוסים(, מחשבים לכל נסיעה מרובות החלות באותה שעה בנסיעות 

ה. הוא יכול להיות שייך לכמה קבוע למזהה הקו ולשע TripId -ה .לאותה שעה TripIdרשומות שונות של מספר יום ושעה נקבל 

  גרסאות לו"ז.

 . TripIdהמטרה היא להשתמש באותו מספר כדי למנוע ניפוח של בסיס הנתונים וסיום מספרי ה 

על פעילות המפעיל, ומתבצעת בדיקה בעת ההתחשבנות עם המפעיל, האם הנסיעה  ואכיפה מתבצעת בקרה לפי מזהה הנסיעה 

 בפועל.בוצעה אכן   –שתוכננה 

 

המזהה בתקופת זמן.  של  לוז ההיא מתארת את התנהגות .  TripId)קיבוץ מאגדת בתוכה נסיעות לאותו מזהה הקו ): לוזגרסת  •

נקבל גרסה אחת  מרובות באותה שעה בנסיעות  . , אם אותו לוז בדיוק חוזר על עצמובאותה הגרסה ניתן להשתמש בתקופות שונות

ימי נסיעות  7התנהגות הקו נקבעת לפי השבוע. בשבוע יכולים להיות  .כמספר הנסיעות באותה שעה  שונים TripIdמספר  שתכיל 

 )לדוגמא יום בודד בשבוע(.  או פחות

 

)הורדה/עליה/   בההמותרת  הקיימות לאורך מסלול הקו. לכל תחנה מוגדרת הפעילות  ברצף תחנות  נוסע  מזהה הקו    :גרסת תחנות   •

 גרסת התחנות. שינוי באחת מהתחנות תשנה את מספר הגרסה. כל רצף תחנות ופעילות יוצר  הורדה ועליה וכו'( 
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 .כפי ששורטט במערכת הגאוגרפית : מסלול הקו  גרסת מוקדים •

 

יכולים להיות בו זמנית באחד או יותר מהסטטוסים הבאים: מפעיל, ממונה, מאושר, מפת  כל מזהיי הקו או חלקם,  :סטטוס קו •

 מכרז, חירום.  

o המשמעות היא שהמפעיל מעוניין לבצע שינוי  –כאשר הקו כולו או חלק ממזהיי הקו נמצאים בסטטוס מפעיל  –טטוס מפעיל ס

הוא זמן בו הקו נמצא אצל   –מיוחד(. סטטוס מפעיל באחד או יותר מנספחי הקו עבור תקופה מסוימת )בסיס, אירוע או 

 המפעיל לצורך הגדרת השינויים בקו לפני העברה לאישור הממונה. 

o  המשמעות היא שהממונה )הרגולטור( בודק   –כאשר הקו כולו או חלק ממזהיי הקו נמצאים בסטטוס ממונה   -סטטוס ממונה

 ומחליט האם לאשרם או לדחותם.  ימת )בסיס, אירוע או מיוחד(. את השינויים שביקש המפעיל לבצע בקו עבור תקופה מסו

o  שיון למפעיל להפעיל את ינתן ר -את הקו המשמעות היא שהממונה אישר – כאשר הקו נמצא בסטטוס מאושר  -סטטוס מאושר

 למפעיל להפעיל את הקו על נספחיו עבור התקופה המסוימת.  המאפשר אישור משפטי, האישור הינו  הקו.

o   במכרז בו זכה המפעיל. סטטוס זה אינו פעיל ה  ישהיו ביום הזכימציג את קווי האשכול וכל נספחיהם, כפי  –סטטוס מפת מכרז

 ואינו משתנה לעולם.  

o  לשמור ב"מחסן חירום" את הקווים המשמעות היא שהממונה אישר  –כאשר הקו נמצא בסטטוס חירום   -סטטוס מפת חירום

 בצורה המסוימת הזאת על מנת שאפשר יהיה "לשלוף" אותם בזמן חירום.  

 

• default date  : בסיסהאירוע מתנהג כמו שישי/שבת ב. 
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   לרשיון הקוהנספחים  חמשת .1.2.1

מספקים את כל המידע  ו, 5עד  1-ממוספרים מה נספחים חמישהמספקת למפעיל את רשיון הקו. לרשיון הקו ישנם מערכת הרישוי 

 הנדרש לגבי הקו:

הקו לפי חלופות וכיוונים )תאריך תוקף, מחוז, מפעיל, אשכול, מק"ט, מספר  תכונות כולל תיאור כללי של  מאפייני הקו: - 1נספח  .1

 .ג הרכב, גודל הרכב וכד'(הקו, סוג הקו, סוג השירות, סו

, כיום  של משרד התחבורה הגאוגרפיתמערכת ה, מופק על ידי של קו השירות הנסיעה נתיבכולל את  מסלול הנסיעה: - 2נספח  .2

 . ( של המשרדGISטראנסקאד, מיוצא לרישוי, מקבל מספר גרסת מוקדים,  ומוצג במערכת התצוגה הגאוגרפית )

חלופה. פירוט מאפייני התחנות כולל את המידע ההתחנות ומאפייניהן לאורך מסלול נסיעת    רשימתכולל    פירוט התחנות:  -  3נספח   .3

הבא: מספר סידורי, מק"ט התחנה, שם התחנה, שם היישוב שבו ממוקמת התחנה, סוג הפעילות בתחנה )איסוף, הורדה, איסוף 

 והורדה(, מרחק בין תחנות עוקבות ומרחק מצטבר מתחנת המוצא. 

, חלופה. המידע יכלול לוח זמנים מפורט לכל אחת מחלופות הקו לכלכולל פירוט לוח הזמנים של פעילות קו  לוח זמנים: - 4פח נס .4

 ., או לכל כיווןהצגה של לוח זמנים לכל חלופה בנפרד  מאופשרתתוך ציון שעת היציאה מתחנת המוצא בחלוקה לימי השבוע. 

כולל פירוט של קוד המחיר בקו על ידי הצגת הקוד במקטעי הדרך בין תחנות. המידע יופיע במערכת רישוי  מחירון: - 5נספח  .5

לנוחות השימוש המידע במחירון הדינמי כבר כ"מחירון דינמי" המאפשר בחירה בין כל זוג תחנות לאורך הקו והצגת המחיר ביניהן. 

 מתורגם מהקוד הרלוונטי למחיר בשקלים.
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 ב המערכת עיצוכללי  .1.3

 לרכיבי המערכת מילון מונחים .1.4

 פירוט  שם

 ניווט בין דפי המערכתאוסף אלמנטים המשמש ל תפריט

 אלמנט בתוך התפריט הצגת חלק מהמידע לפי חלוקה לוגית  טאב

  פרוטוקולים בנושא אחד לדוגמא: רשימתמערכת בישויות  אוסף רשימה

 שורה ברשימה המייצגת ישות אחת במערכת   רשומה

 פריט מידע יחיד במערכת רכיב

 חלק של הדף המציג את שם הדף במערכת ופרטים כלליים על ישות במידה וישנם  כותרת דף

 אדם אשר מפעיל את המערכת  משתמש 

 מאפשרת למשתמש קבלת סמכויות תצוגה ו/או עדכון לתפריט, דף או רכיבים שונים הרשאה 

 צורת הפעלה מקובלת של רכיבי תוכנה שונים  ורכפת

 משתנה אשר יכול לקבל נתונים שונים ע"י משתמש  פרמטר
Popup   חלון קופץ/צץ מעל הדף המוצג 

 אמצעי לשליפה נתונים בצורה מרוכזת והצגתם כצורה גרפית או טבלאית  דוח

 חיפוש ברשימה לפי פרמטרים שונים  שאילתה 

 

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 16עמוד 

 

 האייקונים במערכתסוגי  .1.5

 עם הסבר על הכפתור )בהתאם לאפיון בכל מסך( Tooltipעבור כל כפתור ניצר 

 

  אייקון  שם האייקון 

 שמור

     

 

 הוסף

 

 

 מחק 

   

 

 העתק 
 

 

 עדכן
 

 

 PDFהפק 
 

 

 הפק קובץ אקסל

 

 

 תצוגה גאוגרפית

 

 

 עדכון לו"ז

 

 

 הודעת שגיאה 
 

 

 הודעת אזהרה 
 

 

 חפש 

 

 

 הדפס
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 גודל האותיות וצבעי המערכת, הכתבפורמט  .1.6

 

גודל הפונטים צריך להיות מחולק היררכית בסדר יורד. מהכותרת ועד רכיב המידע הספציפי. כל הגדלים יהיו אחידים לאורך כל  •

 התהליכים. 

 הצמדה של כל הטקסטים היא לימין.  •

 כפתורים אחידים בכל המערכת: מיקומם , צבע , גודל. •

 צריכים להיות אחידים לאורך כל המערכת. -(FORMSרווחים בין המלבנים ) •
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 כותרת המסכים .1.7

 מערכת רישוי דוגמא לכותרת מסך

 
 
 

  יישום-דוגמא לכותרות מסכי מערכת תכנון

 
 

 שדות

 

סוג   שדההשם 

 שדהה

ערך ברירת   חובה

 הערות כלליות /מחדל

 הערות 

כלומר לא נדרשת הרשאה מיוחדת, עולה לכולם כחלק מעליית    )הרשאות לכל המשתמשים חיצוניות  למערכות התממשקות 

   (המערכת.

 
 מחירונים

 

 למערכות התממשקות  אייקון
  לערך בהתאם תתבצע

WEB.CONFIG סביבת  
 היצור  או הטסט

 לינק למערכת
TrafficLicensingReform/rateserver/Shttp:// 

 עולם התחנות 

 

 לינק למערכת  אייקון
/StationMetaData/ erverS /http: 

 ראשי תפריט סרגל

תיבת   מערכת
 בחירה 

 לכל מחדל ברירת 

  מערכת המשתמשים:

  רישוי.
  מסוג משתמשים עבור

 תכנון חברת

(OPERATORTYPEID=7)  
 מערכת את להציג יש

   תכנון. יישום

 בחירה בהתאם להרשאות המשתמש 

 מערכת רישוי •

 מערכת תכנון יישום •

 
כאשר תבחר מערכת רישוי, צבע הרקע של שדות החיפוש יהיה  

 כחול

 
 
 

צבע הרקע של שדות החיפוש ,כאשר תבחר מערכת תכנון יישום 
 חום יתחלף לכתום 

http://server/TrafficLicensingReform/rates
http://tokyo/StationMetaData/
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סוג   שדההשם 

 שדהה

ערך ברירת   חובה

 הערות כלליות /מחדל

 הערות 

 
 

רשימה   סרגל תפריט ראשי

 פרושה

)תפריט שמשתמש   להרשאות המשתמש התפריטים יוצגו בהתאם  
תפריט ברירת מחדל למפעיל וממונה:   לא יכול לגשת אליו, לא יוצג(

 ראשי. לאורח: קווים
 

 התפריט הנבחר יוצג  בצבע כחול בכתב מודגש וסימון בקו תחתון

 
 

 רשימת התפריטים בסרגל הראשי

 ראשי •

 קליטה •

 לטיפול •

 קווים •

 דוחות •

 ניהול •
 

ע"י הסמן   כאשר קיימים תתי תפריטים לתפריט הראשי הם יוצגו 
.בלחיצה עליו תפתח רשימת הנושאים בתפריט וניתן יהיה לבחור 

 מהרשימה 
 

 דוגמא:

  
 

  ADמטבלת  ו  ADשם המשתמש ותפקידיו כפי שהגיעו מממשק    תצוגה פרטי  המשתמש 

  ברישוי 

 
 חיפוש  שדות

 בהתאם למסך המוצג   תצוגה שם המסך

תיבת   סוג התחבורה 

 בחירה 

ברירת   .ולסוג התחבורה בחירה בהתאם להרשאות המשתמש אוטובוס 

 אוטובוסלאורח: מחדל 

  אוטובוס •

 רכבת   •

 מונית •

• BRT  מטרונית 

 רכבת קלה  •

 רכבל •

 בבחירת רכבת יוצגו מסכים המיועדים לרכבת בלבד 

 שדות חיפוש ערכים לתצוגה במסך    הכול שדות חיפוש 

 לכל מסך ישנם השדות הייחודיים אליו
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סוג   שדההשם 

 שדהה

ערך ברירת   חובה

 הערות כלליות /מחדל

 הערות 

 בהתאם ללוגיקה של המסך 

בלחיצה על הכפתור יוצגו הערכים במסך בהתאם לערכים שנבחרו    כפתור הצג

 החיפושבשדות 

בלחיצה על הכפתור ימחקו הערכים שהמשתמש בחר בשדות     כפתור נקה
 החיפוש ויחזרו ערכי ברירות המחדל בשדות 
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 רכיבים ולוגיקה רוחביים במערכת .2

 סוגי מסכים עיקריים ולוגיקה תשתיתית .2.1

 מסך רשימות  .2.1.1.1

 דוגמא למסך מסוג רשימה

 

 המסך: מבנה

 "נקה" וכפתור "הצג" כפתור כולל חיפוש שדות •

     לאפיון( בהתאם מסך  )כל  פעולה  כפתורי •

 החיפוש  תוצאות  של  ערכים  עמודות •

 (המסכים בכל חובה  לא  לאפיון )בהתאם רשומות לבחירת  CB מסוג עמודה •

   לדפים וחלוקתם  הערכים רשימות של  העמודים  בין דפדוף רכיב מוצג בו FOOTER  מקטע •

 

 

 

 החיפוש:  בשדות  "הצג"  כפתור
 בעמודות(. הפילטור )כולל החיפוש תוצאות של במקטע הקודמים  הסינונים  כל יתנקו הכפתור על בלחיצה

בלחיצה על הכפתור יוצגו תוצאות החיפוש בהתאם לכול הערכים בשדות החיפוש המוצגים במסך ובתת המסך של הסינון המתקדם,  
 .ANDבלוגיקת 

 יילקחו כל הערכים של אותו השדה.  ,בשדה חיפוש לא הוצג ערךאם 
נמצאו רשומות מתאימות" )כהודעה סטטית על  אם לא נמצאו רשומות בהתאם לערכים בשדות החיפוש יש להציג את ההודעה: "לא 

 המסך ללא צורך לאשר את ההודעה(.
 החיפוש  בשדות  "נקה"  רוכפת

 בלחיצה על הכפתור ימחקו כל הערכים בשדות החיפוש  ובשדות הסינון המתקדם ויחזרו ברירות המחדל בשדות 
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 החיפוש: תוצאות  של  ברשומות  פעולות

אם   אהעמודה תתמיין כברירת מחדל מהתאריך הגבוה לתאריך הנמוך אל  עמודה של תאריך,אם עמודה בשדות החיפוש היא  •

 באפיון הספציפי של המסך צוין אחרת 

 מיון עולה/יורד על ידי לחיצה על כותרת כל אחת מהעמודות.  יש לאפשר  •

 סינון תוצאות החיפוש: כל שדה ניתן לסנן ע"י לחיצה על  אייקון  הסינון:  •

o  בלחיצה על האייקון יוצגו הערכים בdistinct   בהתאם לנתוני הגריד .כל ערך יוצג פעם אחת 

o  לכמה עמודות )בדומה לאקסל(גם לעמודה אחת, וגם רב בחירתי  סינוןיש לאפשר. 

o  .כאשר עמודה סוננה, אייקון הסינון יצבע בכחול על מנת להראות שהעמודה הינה מסוננת 

o ל כפתור "נקה" באייקון .להורדת הסינון יש ללחוץ ע 

 על רשומה, תעביר את הרשומה למסך הרלוונטי )בהתאם לאפיון כל מסך(כפולה לחיצה  •

 

 

 דוגמא לפתיחת הפילטר לסינון הרשומות במסך

 

 
 פעולות ריענון לרשומות במסך 

אוטומטי של המסך. הריענון יציג את  בפעולה של מחיקת רשומות מגריד החיפוש או עדכון רשומות, יש לבצע בסיום הפעולה ריענון 
תוצאות החיפוש העדכניות אחרי הפעולות שבוצעו ברשומות, בהתאם לשדות החיפוש במסך  ובהתאם לסינון שהתבצע על העמודות 

 בשדות החיפוש.
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  מסכי נתונים .2.1.1.2

 קו ועוד... מסכי הנתונים נועדו להציג באופן פרוש שדות של רכיב ספציפי כדוגמא פרוטוקול ספציפי, מזהה 

 המסך מציג את כל מאפייני הרכיב שנבחר ומאפשר פעולות ספציפיות עליו )מחיקה, עדכון, העברה לאישור ועוד...(.

 

 דוגמא למסך נתונים 
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 הרשאות המערכת   .2.2

 
בצע. לצורך כך הוקמו בסביבת  יו לבמערכת הרישוי קיימת לכל משתמש הרשאה או הרשאות בהתאם לפעילות אותה על

ActiveDirectory  קבוצות הרשאות בהתאם לצרכי הרישוי. כל משתמש משוייך לקבוצה/קבוצות  בשל המשרד-ad  בעת ההזדהות .

מסויימת ניתנות   כך שלמשתמש השייך לקבוצה, נבדקות הקבוצות אליו שייך המשתמש, של המשרד farm-לבכניסה 

    הרשאה/הרשאות הנדרשות לו.ה

   הלוגיקה והיכולות של כל קבוצה, מוגדרות בפרוצדורות במערכת הרישוי. 

 :  ad, שתיהן בסכמת בשתי טבלאותות ההרשאות של הרישוי, מתועדבבסיס הנתונים 

צפיה, עולם התחנות   בטבלה זאת מתועדות כל סוגי ההרשאות הקיימות במערכת )מפעיל, ממונה, עולם התחנות -  Roleטבלת  .1

  , עדכון לוז וכו'( עדכון

 Roleאם בטבלת לדוגמא:  , )ad-כל הקבוצות הקיימות במפורטות בטבלה זאת,  -ActiveDirectoryGroupToRole  טבלת  .2

, , יפורטו כל קבוצות המפעילים הקיימות )דן, מטרופוליןActiveDirectoryGroupToRoleסוג הרשאה: מפעיל, הרי שבטבלת  קיימת

 :  . עבור כל קבוצה מתועדתוכו'( גל תכנון

-בהקיים  יודגש כי שמות הקבוצות בטבלה זאת, חייבות להיות זהות בדיוק לשם הקבוצה  - GroupName–  שם הקבוצה .2.1

ad . 

 (. =אורח7=מפעיל, 1לדוגמה ), Roleמקושר לטבלת השדה    – RoleId– קוד הרשאה .2.2

 מקושר לטבלת המחוזות, השדה מלא רק לבעלי הרשאת ממונה מחוזי/ארצי    – DistrictId –קוד מחוז   .2.3

 מקושר לטבלת מפעילים, השדה מלא רק לבעלי הרשאת מפעיל/מתכננים   –  OperatorId  -קוד מפעיל  .2.4

מתארת את המערכת או המערכות אליהן רשאי ,  SystemTypeלטבלת   מקושר  SystemTypeId -מערכת מותרת קוד  .2.5

 . רישוי מפעילים, רישוי תכנון, עולם התחנות :לדוגמאהמשתמש להתחבר 

. הכוונה לאיזו מערכת מותר לו לגשת, ללא הגדרת הרשאה ספציפית של הרשאה לאותה  או "הכל" כל המערכות הקיימות

(, הוא יכול לגשת לרישוי 7( כתוב בשדה מערכת : "רישוי כולל" )RoleId=1לדוגמא אם לבעל הרשאת מפעיל ). מערכת

 (  RoleId=2001( , ולעולם התחנות כצופה )RoleId=1כמפעיל )

 תיאור ההרשאה.  –  HebrewDesc –תיאור בעברית  .2.6

 (SystemTypeId=6הערה, יש להסיר מהטבלה את כל הרשומות שסוג המערכת שלהן הוא טראסנקאד )
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    תפקידים והרשאות  .2.2.1

 

RoleID 

הרשאות   משתמש סוג  תפקיד

 למפעיל 

הרשאות  

 למחוז 

 הרשאה

 צפיהמפעיל  1

OperatorViewer 

 צפיה בפרוטוקולים של המפעיל בלבד  •   מפעיל תח"צ 

  צפיה במפות מכרז וחירום של המפעיל •

 

 למפעיל צפיה יתווספו גם הרשאות של אורח 

 מפעיל מעדכן 2

OperotorUpdater 

בהתאם   

למפעיל 

אליו שייך 

 המשתמש 

בהתאם לשיוך 

האשכולות או  

הקווים השייכים 

למפעיל/למתכנן 

 למחוז    -

ההרשאה מצטרפת רק לבעל הרשאת מפעיל 

ומאפשרת למפעיל לבצע את    RoleId=1צפיה 

   הפעולות הבאות: 

 קליטת נתוני קו מהמערכת הגאוגרפית  •

 עדכון לוז במסך קליטות •

 יצירת לוז במסך עדכון לוז •

ביצוע כל  -מסך לטיפול ובמסך קווים  •

הפעולות האפשריות במסך לטיפול ובמסך 

קווים בסטטוס מפעיל בלבד )העברת 

הקווים לאישור הממונה, מחיקת קווים  

ממסך לטיפול, יצירת פרוטוקול חדש צירוף 

פרוטוקול וכו'(, צפיה בקווים בסטטוס 

 ממונה והחזרה למפעיל

 צפיה ויצירת פרוטוקול –מסך פרוטוקולים  •

 הסטטוסיםהפקת דוחות בכל  •

3 

 

עדכון טבלאות 

 למנהל

מפתח,  

ואחראי 

מערכת  

מטעם  

 המנהלת 

כל 

 המפעילים

הרשאות לצפיה ולביצוע עדכון בכל המסכים  • כל המחוזות 

 בטאב הניהול 

עובד משרד  ממונה מחוזי  5

 התחבורה

 המפעילים  

שהקווים 

שהם  

מפעילים 

מקושרים 

למחוז  

עליו 

ממונה  

הממונה  

 המחוזי

בהתאם למחוז  

עליו ממונה 

הממונה  

 המחוזי

 אישור קווים השייכים למחוז שלו   •

 פרטי קו בהרשאת הממונה המחוזי עדכון  •

 יצירת פרוטוקולים ואישורם  •

צפייה בנתוני הקו ובמזהים בכל   •

 הסטטטוסים

 הפקת דוחות  •

)יכול  צפייה בלבד בקווים במערכת התכנון •

 לאשר קווים בסביבת היישום( 

צפייה בכל הקווים המאושרים גם שאינם   •

 במחוז שלו

עובד משרד  ממונה ארצי  6

 התחבורה

כל 

 המפעילים

של כל המחוזות כולל מחוז  אישור קווים  • כל המחוזות 

 ארצי

 אישור חריג לקווים •

 עדכון פרטי קו  •

 ואישורם יצירת פרוטוקולים •
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 ובמזהים בכל הסטטוסיםצפייה בנתוני הקו  •

 הפקת דוחות  •

בקווים במערכת התכנון )יכול  בלבדצפייה  •

 קווים בסביבת היישום(  לאשר

 אורח 7

Guest_Gr 

כל משתמש  

בעל הרשאת  

 אורח

כל 

 המפעילים

צפייה בלבד בכל נתוני הקווים המאושרים   • כל המחוזות 

 בפרוטוקוליםבלבד ללא אפשרות בצפייה 

 הפקת דוחות של קווים מאושרים בלבד  •

צפייה בלבד בקווים במערכת התכנון יישום  •

 מאושר )רק מפעילי תח"צ(בסטטוס 

 יש להוריד הרשאה זאת  •    הרשאה מבוטלת  11

 עדכון תקופות 12

 

 

 הרשאה בטאב ניהול לרכיב עדכון תקופות  •   

דכון תקופות ויצירת תקופות חדשות.  ע •

זאת מצורפת להרשאה נוספת  הרשאה  

 )אורח/מפעיל/ממונה( 

 

נהול העברת  ניהול  15

אשכולות בין 

 מפעילים

הרשאה בטאב ניהול לרכיב העברת קווים   •   

 מיישום לרישוי

הקצאות אשכול לחברת   תוללההרשאה כ •

 -תכנון, העברת מפת המכרז ומפת מפעיל 

למפעיל הזוכה ביישום, העברת הקווים 

מיישום למפעילים, וקביעת תאריך הפעלה.  

הרשאה זאת מצורפת להרשאה נוספת  

 )אורח/מפעיל/ממונה( 

הרשאה זאת מצטרפת או   בפרוטוקולצפיה  •    צפיה בפרוטוקול 16

להרשאת מפעיל  ללא הרשאת עדכון, 

ורואה רק את הפרוטוקולים של המפעיל.  

או להרשאת אורח, שצריך לצפות  

 בפרוטוקולים של כל המפעילים.  

הרשאת צפיה במפת מכרז מלווה   •    צפיה במפת מכרז  20

במפעילים   Guest_Grבהרשאת אורח  

כלומר מפת מכרז יכול לצפות או   וביישום.

המפעיל /הממונה הרלונטי, כתוספת לבעל 

 הרשאת אורח  

 הרשאה בטאב ניהול לרכיב ניהול חירום •    ניהול חירום 22

יכול להגדיר הפעלת הקווים  – ניהול חירום •

 להפעלה בפועל. –שהוכנו לחירום 
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   הרשאות לתפריטים .2.2.2

RoleId ניהול דוחות פרוטוקול קווים לטיפול קליטות ראשי 

 = אורח  7

 

חשיבה  

חוזרת  

כאשר  

המסך  

 יפותוח

- - ✓  

סטטוס ב

 בלבד מאושר

- ✓ - 

 

 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ מחוזי  = ממונה 5

 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ = ממונה ארצי 6

 צפייה = מפעיל 1

 )יקבל הרשאות אורח(

בסטטוס  ✓ - - ✓

,מכרז  מאושר 

  וחירום

צפייה   ✓ 

 

בסטטוס  ✓

מאושר 

 בלבד

- 

 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ מפעיל עדכון=2

 ✓ - - - - - - = ניהול טבלאות 3

 )ניהול טבלאות(

 )עדכון תקופות( - - - - - - עדכון תקופות -12

העברת אשכולות בין  -15

 מפעילים

מסך ניהול העברה  - - - - - -

מיישום לרישוי 

 )צפייה ועדכון(

עדכון מסך ניהול  - - - - - - ניהול חירום -22

 חירום
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 הרשאות לנתונים  .2.2.3

 ריבוי הרשאות למשתמש 

כאשר הרשאה מצטרפת להרשאה אחרת, יש לאפשר את כל האפשרויות של של   -הרשאות המשתמש הינם הרשאות "מצטרפות"

יכול לצפות בכל הקווים המאושרים במסך קווים, וגם יראה את טאב ניהול ויוכל  – ההרשאות. לדוגמא בעל הרשאת אורח ועדכון תקופות 

 יוצג לו גם טאב פרוטוקול לצפיה.   –שתמש תתווסף גם הרשאת צפיה בפרוטוקולים לבצע את תהליכי עדכון תקופות. אם לאותו מ

 

 הסבר 

 קווים ופרוטוקולים השייכים למפעיל אליו הוא משתייך .  רקמפעיל יוכל לצפות ולעדכן  •

קווים ופרוטוקולים המשוייכים למחוז שלו. ממונה מחוזי יכול לאשר רק    ולעדכן  ,מאושרהקווים בסטטוס    בכל  לצפותממונה מחוזי  יוכל   •

 קווים שהתאריך ההתחלה שלהם בתוקף לפי משרד התחבורה.  רק

קווים שהתאריך גם ממונה ארצי יכול לאשר  המפעילים ובכול המחוזות. בכל קווים ופרוטוקוליםממונה ארצי יכול לצפות ולעדכן  •

 רד התחבורה. בתוקף לפי משאינו ההתחלה שלהם 

 מאושר בלבד הקווים של כל המפעילים ושל כל המחוזות בסטטוס בכל אורח יוכל לצפות  •

 

 : ערכי ברירות מחדל בכניסה למסכי המערכת

סוג המערכת נקבע בהתאם לקבוצות התפקיד של המשתמש. לכל קבוצת תפקיד יש הרשאה לסוג מערכת אחת. אם  : סוג מערכת •

קיימות קבוצה/קבוצות תפקיד שיש אם למשתמש יתכן שתהיה לו הרשאה לכמה סוגי מערכת . למשתמש יש כמה קבוצות תפקיד,

 . מערכת הרישויקבוצה/קבוצות התפקיד של הרשאה למערכת הרישוי תכנון וגם לרישוי :ברירת מחדל תהיה להם 

 : ברירת מחדל = מאושר  הרשאות לסטטוס •

ם :אוטובוס,רכבת,מוניות... :ברירת מחדל תהיה אוטובוס . אם אין  : אם למשתמש ישנה הרשאה לכל סוגי המפעיליסוג מפעיל  •

 מפעילים יבחר סוג מפעיל באופן רנדומליסוגי למשתמש הרשאה לסוג מפעיל אוטובוס ויש לו הרשאה לכמה 

 : ללא ברירת מחדל  מפעיל •

 :  מחוז  •

o   .אם תפקיד המשתמש הוא ממונה מחוזי והוא אחראי לכמה מחוזות ,המחוז ברירת מחדל שיבחר הוא המחוז הראשון בא"ב 

o לתפקידים אחרים אין ברירות מחדל. 
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 תפקיד המשתמש 
Role 

הרשאות  
 לסטטוס 

 סוג מפעיל 
 
 

 מחוז מפעיל 

 הכול מאושר = אורח  7
 

 הכול הכול

 מחוזי  = ממונה 5
 הכול הכול הכול מאושר

 הכול
 )מלבד מאושר(

כל המפעילים שהקווים שלהם   הכול
נמצאים במחוזות של  

 המשתמש 

בהתאם למחוזות  
 המשתמש 

 = ממונה ארצי 6
 הכול הכול

 
 הכול הכול

)יקבל  צפייה = מפעיל 1
 גם הרשאת אורח( 

 הכול הכול הכול מאושר

 =מפעיל עדכון2

 

לפי טבלת  הכול
OperatorType 

 למפעיל בהתאם 

בהתאם לקבוצות המפעיל של  
 המשתמש 

 הכול

 = ניהול טבלאות 3
 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

 עדכון תקופות -12
 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

העברת אשכולות בין  -15
 מפעילים

 הכול הכול הכול הכול

 ניהול חירום -22
 הכול הכול הכול חירום

 צפיה לפרוטוקולים -16
 הכול לא רלוונטי

 
 

 הכול הכול
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 הרשאות לכפתורי הפעולה במסך :לטיפול,קווים ומזהים  .2.2.4

 במסך לטיפול אפשר רק סטטוס מפעיל וסטטוס ממונה 

סטטוס   הפעולה שם 

 מפעיל 

 סטטוס 

 ממונה 

 סטטוס 

 מאושר 

 סטטוס 

 חירום  

סטטוס  

 מיכרז 

 הרשאות לתפקידים 

 ,קווים,מזהים לטיפולמסך     ✓ ✓ בחר הכול
 מפעיל 

 ממונה מחוזי 
 ממונה ארצי 

 מסך קווים ומזהים בסטטוס מאושר בלבד
 אורח

 מפעיל צפיה
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ בחר

צרף פרוטוקול לרשומות 
 המסומנות 

 ,קווים,מזהים מסך לטיפול     ✓
 מפעיל 

 

בחר פעולה לרשומות  
 המסומנות 

 ,קווים,מזהים מסך לטיפול    ✓ ✓
 מפעילבסטטוס 

 מפעיל 
 

 בסטטוס ממונה
 מפעיל 

 ממונה מחוזי 
 ממונה ארצי 

 
 

 פרוטוקול
 חדש

 

 ,קווים,מזהים מסך לטיפול     ✓
 מפעיל 

 

 מחק פרוטוקול

 

✓     

 חפש פרוטוקול

 

 ,קווים,מזהים מסך לטיפול    ✓ ✓
 מפעיל 

 ממונה מחוזי 
 ממונה ארצי 

 תצוגה גאוגרפית

 

 ,קווים,מזהים מסך לטיפול ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 מפעיל 

 ממונה מחוזי 
 ממונה ארצי 

 מסך קווים ומזהים בסטטוס מאושר בלבד
 אורח

 מפעיל צפיה
 

 הדפס

 

 קווים,מזהים מסך  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 מפעיל 

 ממונה מחוזי 
 ממונה ארצי 
 ומזהים בסטטוס מאושר בלבדמסך קווים 

 אורח
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סטטוס   הפעולה שם 

 מפעיל 

 סטטוס 

 ממונה 

 סטטוס 

 מאושר 

 סטטוס 

 חירום  

סטטוס  

 מיכרז 

 הרשאות לתפקידים 

 מפעיל צפיה
 

 עדכון פרטים 
 מסך קווים   ✓ ✓ 

 ממונה מחוזי 
 ממונה ארצי 

 

 מסך מזהים    ✓   מחק מיוחד/אירוע
 בסטטוס מאושר -מפעיל 

 רק בסוג תקופה מיוחד או אירוע
 

 מסך מזהים    ✓   קצר מיוחד
 בסטטוס מאושר -מפעיל 

 רק בסוג תקופה מיוחד 
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 הודעות מערכת .2.3

 סוגי הודעות למשתמש:  כמהבמערכת ישנם 

 הצלחה הודעת  .1

 הודעת שגיאה על תהליך  .2

 הודעת שגיאה לשדה ספציפי .3

  שגיאות לא צפויות שגיאות שהטקסט שלהם אינו קבוע, הודעה: .4

 )אישור/ביטול( החלטה/התראה  .5

 עדכוןהודעת  .6

 הודעה סטטית .7

 

 הודעה על שדה ספציפי  

ההודעה למשתמש תהיה על ידי סימון השדות שלא  הזנת אותיות בשדה של מספרים. או על שדות חובה שלא מולאו כגון הודעה  •

ליד השדה ייכתב טקסט ההודעה באותיות לבנות ברקע אדום. הפעילות במסך תיעצר עד לתיקון השדות  מולאו במסגרת בצבע אדום  

. 

 

 על תהליך  הודעת שגיאה

 

 לדוגמא : תהליך העברה לממונה נכשל 

 

   החלטה/הודעת התראה
 

 

 להמשיך בתהליך"דוגמא להודעת התראה: "שים לב, רק הממונה הארצי יוכל לטפל בשינוי הלוז  נא אשר אם 
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 הודעת הצלחה 

 
 

 להודעת הצלחה המלל יהיה תמיד קבוע
 
 

 הודעת עדכון 

 
 

 דוגמא להודעת עדכון : "לא נמצאו שינויים מהותיים בקווים שהועברו לממונה לכן כולם אושרו באופן אוטומטי במערכת".
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 הודעה סטטית 

 

 לדוגמא : לא נמצאו רשומות העונות לתנאי החיפוש שמוצגת במסך ללא צורך באישורהודעה סטטית הינה הודעה 

 

 :  כפתורים להודעות 

 הודעות שגיאה, הצלחה ועדכון:   אישור )אישור שקראנו את ההודעה( .א

צב לשלילה )ביטול( ואחר כך מצב  כפתורים "ביטול", "אישור"  קודם כל מ 2הודעות התראה/החלטה:  ביטול / אישור  בהודעה   .ב

 חיובי )אישור( . הפוקוס במקרה זה יהיה על כפתור "ביטול".

כפתורים "לא", "כן"  קודם כל מצב לשלילה )לא( ואחר כך מצב חיובי )כן( . הפוקוס במקרה   2הודעת החלטה: לא/כן בהודעה  .ג

 זה יהיה על כפתור "לא".

 

עצירת  
תוכנית ה  

 סוג ההודעה 

 הצלחה הודעת  .1 לא

 על תהליך שגיאההודעת  .2 כן

 הודעת שגיאה לשדה ספציפי .3 כן

 שגיאות שהטקסט אינו קבוע .4 כן

 )אישור/ביטול( החלטה/התראה  .5 בהתאם להחלטה 

 עדכוןהודעת  .6 לא

 הודעה סטטית .7 לא
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( )הטבלה תהיה בבסיס הנתונים טבלת הודעות כלליות  

 

 שם השדה ערכים 

מבטא הודעת    0,  0הספרור יתחיל ממספר 

 שגיאה דינמית שאין לה טקסט קבוע

 מספר ההודעה

 הצלחה הודעת  .1

 הודעת שגיאה על תהליך  .2

 הודעת שגיאה לשדה ספציפי .3

  שהטקסט שלהם אינו קבוע הודעה: .4

 )אישור/ביטול( החלטה/התראה  .5

 עדכוןהודעת  .6

 הודעה סטטית .7

 סוג ההודעה

 טקסט ההודעה 

להודעה כאשר מעונינים לתת הסבר מורחב   Tooltip  

 סטטוס  פעיל/מבוטל
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 מנגנון הודעות 

 
הודעה המוצגת למשתמש במערכת תוזן בשלב פיתוח המערכת בטבלת התשתית של ההודעות, תמוספר ותסווג לסוג ההודעה  כל

 המתאימה להצגה וכן יוגדר הטקסט שיוצג. 

היא תשלח למנגנון ההודעות את מספר ההודעה שצריך להציג.    ,כאשר המערכת תזהה מצב בו צריך להציג הודעה  

אפ המתאים להודעה וישתול בהודעה את הטקסט  -, יקפיץ דף פופהאת סוג ההודעה לפי מספר ההודעה שנשלחמנגנון ההודעות יזהה 

.ימשיך או יחכה לתגובת המשתמש להמשך או לעצירת התהליך.  לפי סוג ההודעה התהליך ייעצר, בהתאם למספר ההודעה   

מונה ארצי יוכל לאשר את הימים. האם להמשיך בתהליך?""שים לב, מספר הימים לאישור הממונה הסתיימו. רק מ :לדוגמא ההודעה  

)הטקסט בדוגמא( המשתמש יחליט אם לאשר את  " . טקסט ההודעה "שים לב...החלטה/ התראה -5בדוגמא זאת סוג ההודעה הינה  

תמשיך או תעצור את התהליך.   המערכת , משתמשה )פעולה( שביצע. בהתאם להחלטת  המשך התהליך או לבטל את התהליך  

 

מספר  : במקרה זה טקסט ההודעה יהיה דינאמי ולא קבוע הטקסט ישלח כפרמטרעשהטקסט שלהם אינו קבוהודעות שגיאה  -4

  אינו תקין" 501הודעה לדוגמא : "קו מספר   קבוע. 0ההודעה יהיה  
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 טבלת פרמטרים חיצוניים  .2.4

 טבלת פרמטרים כללים  –  GlobalParameterשם הטבלה : 

 הטבלה נועדה להגדרת פרמטרים רוחביים במערכת שניתן בקלות ובמקום אחד בלבד במערכת לשנות אותם. 

   פרמטרים לטבלה:דוגמא ל

מספר  

 הפרמטר 

שם  

 הפרמטר 

שם השדה  

 )באנגלית( 

 הערות  סוג הפרמטר  תיאור  ערך

מספר הרשומות   3   
המקסימאלי לסימון 

פרוטוקול חדש  לפתיחת 
 וצירופו לרשומה

  מספר
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 מערכתמובנים ב םרכיבי  .2.5

(מקודים פתוחים או שייכים לתשתיות המערכת יילקחו)י  שאינם פיתוח עצמבתוך המערכת ומאפייניהם תיעוד הרכיבים המובנים   

 

 תאריכון  •

o   כתוב בשפה עברית 

o  .חיפוש השנים והחודשים מופרד(קל לדפדף בו לחפש שנים וחודשים( 

o  ניתן להזין תאריך ללא פתיחת של הפקד אלא כתיבה ישירות לשורת התאריך 

o  .כאשר לא יהיה ערך בשדה התאריכון הוא יפתח כברירת מחדל בתאריך הנוכחי 

 חיפוש ערכים ברשימות ערכים )תיבת ערכים( •

o בחירה אחת או מרובה לפי החלטת האפיון רשימה של נתונים המאפשרים 

o הקלדה בשדה תציף ברשימה במסך את הרשומות המתאימות המכילות את המחרוזת שהוקלדה:  חיפוש סנסטיבי :

יש ליצור חיפוש סנסטיבי בכול . מהרשימה לבחור צורך ללא אנטר  באמצעות ובחירההשלמה אוטומטית של הרשומות 

 תיבת בחירה  

יתה שהמחרוזת תציג את תחילת המילה ולא אם היא מוצגת  י, הבקשה של המשתמשים הבעולם התחנותהערה: 

ערכים שבאמצע שלהם   יתקבלוירושלים, יראון וכו' אך לא  יתקבלו הערכים:י,ר   בהקשת האותיות:  באמצע לדוגמא 

ם שמופיע  הוחלט בשלב ראשון, לבצע כפי שקים בכל מנגנוני החיפוש כלומר בכל מקומופיעה המחרוזת י, ר 

 ישונה.   –המחרוזות שרשם המשתמש. בעתיד אם תהיה בקשה חוזרת מהמשתמשים  

 רכיב סינון )פילטר( לערכים בשדות גריד תוצאות החיפוש •

o  :סינון תוצאות החיפוש: כל שדה ניתן לסנן ע"י לחיצה על  אייקון  הסינון 

o בלחיצה על האייקון יוצגו הערכים ב- distinct  כל ערך יוצג פעם אחת. בהתאם לנתוני הגריד . 

o  לכמה עמודות )בדומה לאקסל(גם לעמודה אחת, וגם רב בחירתי  סינוןיש לאפשר. 

o  הסינון יצבע בכחול על מנת להראות שהעמודה הינה מסוננת. כאשר עמודה סוננה, אייקון 

o . להורדת הסינון יש ללחוץ על כפתור "נקה" באייקון 

 דפדוף בין דפי המערכת  •

 בגריד תוצאות חיפוש כאשר רשימת הערכים אינה נכנסת לדף אחד, רשימת הערכים תחולק לדפים. 

ניתן יהיה לדפדף בין  הדפים. מהדף הראשון לדף האחרון גם לא ברצף. יהיה שדה שיוצג במסך "מספר רשומות  

תהיה גלילה   ובהתאם לשינוי תשתנה חלוקת הדפים.ברירת מחדל. מקסימאליות בדף"  המשתמש יוכל לשנות את המספר 

שומות בעמוד שהוגדר כברירת מחדל של  בהתאם למספר הרשומות שבחר המשתמש )או לפי מספר הר עבור כל עמוד

   .מערכת( 
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 תהליכי המערכת ותלויות בין שדות  .3
 

  מפעיל אשכול מחוז תלויות בין שדות .3.1

 :   אשכול קווים 

שהפעיל    קבוצת קווים המשרתים אזור מסוים בארץ. מעת לעת יוצא האשכול למכרז של משרד התחבורה. הזוכה יכול להיות אותו מפעיל

כול, אשכול או מפעיל אחר. מפעיל תחבורה ציבורית יכול לזכות בכמה אשכולות. ההיררכיה הינה: קו שייך לאש עד כה את האשכול, 

 שייך למפעיל ולמחוז. 

שייכים  קווים באשכול אחד יכולים  לעיתים להיות מחולקים לכמה מחוזות )לדוגמא קווים באשכול נתניה הנוסעים לת"א יכולים להיות  

למחוז מרכז, ואילו קווים באותו אשכול הנוסעים צפונה יכולים להיות שייכים למחוז צפון(. המצב בו קווים באשכול אחד מחולקים לכמה  

 אשכולות בהם  הקווים מחולקים לכמה מחוזות .   2נכון לכתיבת האפיון קיימים עכשיו רק  .מחוזות אינו מצב שיגרתי

מפעילים במערכת  לשני מפעילים  מתבצעת בכמה פעימות כך שנוצר מצב שבזמן נתון האשכול משויך לעיתים העברת האשכול בין 

)אין מצב שאותו קו שייך לכמה . הזוכהוקווים אחרים באשכול משויכים למפעיל  היוצאהרישוי: קווים באשכול עדיין משויכים למפעיל 

 (שוםיי-באותה מערכת רישוי או רישוי תכנון מפעילים בו זמנית 

יישום האשכול שייך למפעיל שזכה -בתכנון. יישום-תכנוןרישוי מפעילים שונים גם בין המערכות: רישוי ו לשניאשכול יכול להיות משויך 

 . היוצאבמכרז וברישוי האשכול עדיין מתופעל ע"י המפעיל 

האשכול כבר לא שייך למפעיל, כאשר האשכול היה משויך אליו.  בכל התקופות בהן מפעיל יכול לראות את התנהגות הקווים באשכול 

שזכה באשכול שהיה שייך לפני כן למפעיל אחר,  מפעיל באפשרותו לצפות בכל נתוני העבר של האשכול )בתקופות בהן היה שייך אליו(. 

אורח יכול לצפות בכל  .יה ואילךיום הזכאלא רק מי בתקופות בהן האשכול לא היה שייך אליו.  אינו יכול לראות את היסטוריית הקווים

 . נתוני האשכול בכל תקופה שהיא בהווה, בעתיד ובעבר, בהתאם לשיוך האשכול למפעיל בתקופה המבוקשת
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 ריכוז התלויות בין מפעיל, אשכול ומחוז 

 . 2200בהם זכה ואותם הוא מפעיל עד  למפעיל יכולים להיות כמה אשכולות •

   ( 2200  -שלהם קטן מ ToDate-הכבר אצל המפעיל )כלומר תאריך  פעיליםאינם חלק מהאשכולות  וייתכן   •

 על שיוך/אי שיוך האשכול למפעיל בטווח תאריכים מסוים.  מצביע  המפעיל לאשכולהקשר בין  •

 המצב מתקיים לרוב בתקופת המעבר של האשכול בין המפעילים.ו אשכול. ייתכן ובאותו זמן, יפעילו שני מפעילים שונים את אות •

למעט  למחוז העיקרי אליו שייך האשכול,  מקושרים  בדרך כלל קווי האשכול האשכול. אליו שייך לכל אשכול מקושר המחוז העיקרי  •

 מקרים בודדים בהם חלק מהקווים מקושרים למחוז אחר. 

 לבד. ב קו יכול להיות מקושר למחוז אחד •

 יישום(-קושר בזמן נתון למפעיל אחד בלבד באותה המערכת )רישוי או תכנוןמקו יכול להיות  •

מפעיל, אשכול, תת אשכול, קו ומחוז יכולים להיות במקביל במערכת הרישוי וגם במערכת היישום תכנון לאותה התקופה   •

 . , או לאותו מפעיללמפעילים שונים

 

 

 את התלויות בין מפעיל, אשכול ומחוז  רתרשים המתא

 

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 41עמוד 

 
 

 ולוז מסלול ,כיוון  ,קווים, חלופה, תלויות בין אשכול .3.2

 

 תרשים התלויות

  

 

 מרכיבי האשכול )מספר הקווים, חלופות, כיוון ועוד..( יכולים להיות שונים בהתאם למערכת בה עובדים:  

 רישוי או תכנון יישום.

 לכל אשכול יכול להיות מקושר קו אחד או יותר )לרוב לכל אשכול מקושרים מספר קווים(. .1

 (67קווים בעלי מספר  5לכל קו מוגדר מספר שיכול לחזור על עצמו )לדוגמא קיימים בארץ   .2

 יישום(. -לכל קו מוגדר מספר מק"ט קו שהינו ייחודי ברמת המערכת כולה )כולל רישוי מפעילים ורישוי תכנון .3

 קו ישנו כיוון אחד או יותר : -לכל מק"ט .4

הקו  מאותו יישוב מוצא לאותו  מבטאים את כיוון הנסיעה של    -  1,2. כיוונים    3,    2,  1סוגי כיוונים:    3כיוונים. ישנם    2לרוב לכל קו ישנם   .5

יישוב המוצא ויישוב היעד זהים, ולרוב גם תחנת  –מבטא קו סיבובי  - 3יישוב יעד והפוך, אך ללא לוגיקה של "הלוך"/"חזור", כיוון 

 לכיוון מוגדר ישוב המוצא וישוב היעד. .המוצא ותחנת היעד זהות

 כיוון  קיימת חלופה אחת או יותר .  –למק"ט קו  .6

 בין מק"ט הקו, כיוון וחלופה מגדיר את מזהה הקו )חלופת הקו(.  השילוב .7

 וטווח תאריכים( ייתכנו  גרסאות התחנות, מוקדים )מסלול( ולוז שונים. לסטטוס מזהה הקו ולציר הזמן )שנה, תקפה,  .8

 ים לרישוימגיעופה, של כל חל( 3( ורצף התחנות )נספח 2לכל מזהה )חלופה( מקושרים חמשת נספחי הרישיון. מסלול הקו )נספח  .9

, כגון הוספת מחלף או  הדרך י. המסלול יכול להשתנות מדי פעם בעקבות שינויים בתוואהטראנסקאדהמערכת הגאוגרפית, כיום מ

יצוין   כתוצאה מכניסה לשכונה חדשה וכו'. רצף התחנות יכול להשתנות כתוצאה מהחלטה על הוספת או הסרת תחנות ממסלול הקו.  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 42עמוד 

השינויים במסלול הקו  ים במסלול הקו, שנובעים כתוצאה מעבודות בכביש, לא באים לידי ביטוי במערכת הרישוי. כי שינויים זמני

 .  2200או עד תאריך אחר שמגדיר המשתמש, לכל מזהה תהיה תמיד רשומה אחת עד  2200ובתחנות הם מתאריך מוגדר עד 

גרסת מסלול הקו מוגדרת מרצף נקודות )נ.צ( שכאשר מציגים אותן ע"ג מפה, יוצרים את מסלול הנסיעה של המזהה מתחילתו ועד 

  סופו. 

. בתשתית התחנות, משויכת כל תחנה  ובהן הוא עוצרות כל התחנות הנמצאות בתווי הנסיעה של המזהה, בכל גרסת תחנות מופיע

יודעים את יישוב המוצא של המזהה, ולפי היישוב של תחנת היעד,  -פי היישוב של תחנת המוצא-לליישוב בה היא ממוקמת. ולכן ע

יישוב המוצא/היעד הינו ברמת הקו על כל חלופותיו. ישם מקרים בודדים בהם   ברוב המקריםיודעים מהו יישוב היעד של המזהה. 

    לחלופת שונות של אותו קו קיימים יישוב מוצא/יעד שונים.

 גרסת מוקדים )מסלול(, גרסת התחנות, וגרסת לו"ז. מזהה קו,  מקושרת לכל  .10

o   :על מנת לזהות את גרסת המוקדים/התחנות/הלוז של מזהה הקו, יש לצרף את הפרמטרים הבאים 

o  .טווח תאריכים 

o  .)סטטוס קו סוג מערכת )רישוי או תכנון יישום 

, גרסת לוז יכולה לחזור אחרי שהשתנתה  מסוימת נות לתקופה גרסת לוז יכולה להתאים לכמה שנים ותקופות או יכולה להשת .א

 כל הגרסאות יכולות לחזור על עצמן   אחרי כמה תקופות. ישנם מזהים ללא גרסת לוז )ללא לוז(.

 לא כולל גרסאות לוז. מהטראנסקאדקו חדש שמגיע  .ב

 

   תלויות שאינם פעילות:
 

 .  2200 -אשכול שאינו פעיל הינו אשכול המוגדר עם תאריך סיום קטן מ .1

 גרסת לוז לאותו טווח תאריכים.  לא מצורפת אליו שמזהה שאינו פעיל בתקופה מסוימת:   הוא מזהה   .2

סגירת מזהה לצמיתות: ניתן לסגור מזהה קו שאינו בשימוש לצמיתות במקרה זה לא ניתן בעתיד להוסיף למזהה גרסת לוז, אך אם   .3

 ייקלט מהטראנסקאד הוא "ייפתח" מחדש.  
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  תאריכיםסוג תקופה ו  סטטוס קו, תלויות .3.3

מפת   מפעיל  ממונה  מאושר  תקופה/סטטוס קו 
 חירום 

 מפת מכרז 

   ✓ ✓ ✓ בסיס

   ✓ ✓ ✓ אירוע

   ✓ ✓ ✓ מיוחד

  ✓ ✓ ✓ ✓ חירום

 ✓     מכרז

   ✓    תכנון

 

 יישום, הן לחברת תכנון, והן למפעיל בתקופת יישום. -הערה: תקופת תכנון נכונה רק למערכת רישוי תכנון
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 תהליך העברה בין מערכות .3.4

 יישום   -מערכת תכנון
 מערכות  2- יישום מתחלקת -תכנוןרישוי מערכת 

קווים חדשים, ולתכנון אשכולות חדשים או קיימים היוצאים למכרז. חברת התכנון, הינה מפעיל מסוג תכנון נועדה ל:   תכנוןמערכת 

היות ותקופת התכנון יכולה להמשך זמן רב, לעיתים אף שנה או  .)כולל חמשת נספחי הקו(את הקווים "חברת תכנון" ותפקידה לתכנן 

 שהיא תקופה ללא תאריך פג תוקף.  "תכנוןתקופת  "מסוג יותר, חברות התכנון משתמשות בתקופה 

למעט העברה  )קליטה מטראנסקאד, קליטת לוז( את כל פעולות המפעיל,  המבצעחברת התכנון הינה מפעיל בעל הרשאת מפעיל, 

כולל לא . הקווים בסביבת התכנון, נשארים תמיד בסטטוס מפעיל, ולא מתבצעת עליהם פעולה של העברה לממונה או אישור. )לממונה

   . יצירת פרוטוקול או חישוב שינויים מהותיים( 

 , כפי שקיים לממונה מחוזי/ארצי.   1בנוסף, לחברת התכנון בסביבת התכנון ישנה הרשאה לעדכון כל הנתונים בנספח 

 כאשר חברת תכנון נגשת לסביבת רישוי מפעילים הינה בהרשאת אורח : הדגש

ת דוחות הנספחים מתוך מערכת רישוי תכנון. הנספחים מצורפים למסמכי המכרז )המכרז  של סביבת התכנון הוא הנפקהתוצר הסופי 

 עצמו אינו חלק ממערכת הרישוי(. 

. הקווים 1מחברת התכנון למפעיל הזוכה. בתהליך זה מתבצעות שתי פעולות: קווי האשכול מועברים כאשר נבחר מפעיל זוכה במכרז, 

. הקווים מועברים למפעיל הזוכה לסביבת היישום, כקווים חדשים  2ה סטטית שלא משתנה.  זוהי מפ  –עוברים לסטטוס "מפת מכרז" 

 בסטטוס מפעיל, לתקופת יישום. פעולת העברת הקווים מתבצעת במסך הניהול, ע"י בעל הרשאה מתאימה.  

 

כל דשים בסטטוס מפעיל. ללסביבת היישום של המפעיל הזוכה, כקווים ח –קווי המכרז מועברים מחברת התכנון : מערכת היישום

. יתכן  שנה וחצי בהם מכין המפעיל הזוכה את הקווים להפעלהלכחודשים  9-כבין תקופת יישום נמשכת הקווים שינוי מהותי: קו חדש. 

מפעיל בתקופת היישום יכול להמשיך   (.היוצא)המפעיל או אותו מפעיל שזכה  שבמערכת הרישוי הקווים פעילים תחת מפעיל אחר

 ., אך לא בתקופת אירוע או מיוחדאחרת  תקופת בסיס ת הקו בתקופת תכנון או בכל לתכנן א

מתקרב מועד ההפעלה, נדרש להעביר את הקווים מסביבת היישום, לסביבת רישוי מפעילים. בשלב העברת הקווים בין כאשר 

תאריך ההפעלה עבר תקופה מסוג "תקופת תכנון" מפעילים לא תו וישיהסביבות, מוגדר תאריך ההפעלה האמיתי של הקו. יודגש כי לר

, ע"י בעל הרשאה מתאימה )ולא ע"י המפעיל ניהולמתבצעת במסך  רישויהעברת הקו מיישום ל  .בסיס בתקופתהראשון יהיה תמיד 

 .עצמו(

 תחנות בהקמה 

תחנות בסטטוס הקמה מוצגות  יישום ניתן להוסיף  גם תחנות בסטטוס הקמה )תחנות שעדיין לא אושרו(. ה-רישוי תכנוןבמערכת 

 בצבע ירוק., 3בנספח 

בעת   –. יצירת מפת מכרז 1את הקווים לסביבת היישום של מפעיל הזוכה, מתבצעות שתי פעולות: כאשר חברת התכנון מעבירה 

.  2, ורצף התחנות מתעדכן בהתאמה ללא התחנה שהוסרה. ממפת המכרזבסטטוס בהקמה  תחנות יצירת מפת המכרז, נמחקות 

ברצף תחנות הקו, ומוצגות למפעיל הזוכה   נשארותהתחנות בסטטוס בהקמה  –העברת הקווים למפעיל הזוכה בסטטוס מפעיל 

 .  בירוק 3בנספח 

 להעביר קו שקיימות בו תחנות בהקמה לממונה.   יכול  יישוםבסביבת  מפעיל  •

   לא יכול לאשר קו שיש לו תחנה בהקמה. יישוםממונה בסביבת  •

 לא ניתן להעביר קו שיש לו תחנות בהקמה מהיישום לרישוי.   •
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 הערה

   ת תכנון.ה מסוג: תקופתקופניתן להשתמש אך ורק בבמערכת התכנון 

 לה )בסיס בלבד ולא מיוחד או אירוע( במערכת היישום, המפעיל הזוכה יכול להגדיר את הקווים לתקופת תכנון, או לתקופת בסיס רגי

הקו  התכנון בסביבת את סוג המפעיל אליו משוייך הקו. הישום יש לבדוק בסביבת התכנון או בסביבת אם הקו נמצא העל מנת להבחין 

 משויך למפעיל מסוג: חברת תכנון. ואילו בסביבת היישום, הקו תמיד יהיה משוייך למפעיל מסוג: מפעיל. תמיד יהיה  
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 )מערכת גאוגרפית(  דאהטראנסק .3.5

 הערה : 

 ההסבר המפורט של תהליכי הטראנסקאד במערכת מתואר במסמך אפיון ממשקים : ממשקיי הטראנסקאד

 

 קליטת הנספחים הגאוגרפיים של הקו: כללי  

 

 הינה מערכת גאוגרפית המשמשת לשני התהליכים הבאים:   מערכת הטראנסקאד

במערכת הטראנסקאד מנוהלת השכבות הגאוגרפיות, חלקן מתקבלות מחברת מפה, כמו: שכבת הרחובות,    – ניהול תשתיות  .1

 הצמתים, אזורים מוניציפליים ועוד, וחלקם מנוהלים ע"י מנהל התשתיות כמו שכבת התחנות הפיזיות, שיוך תחנה לאזור רפורמה.    

מסלול הקו, ונספח -2: נספח נספחים הגאוגרפייםהמפעיל התח"צ משרטט את    – של קווי התח"צ יצירת הנספחים הגאוגרפים  .2

רצף תחנות הקו על גבי המפה בטראנסקאד ומייצא את מפת הקווים למערכת הרישוי שם יאושרו השינויים/או יידחו על ידי -3

 הממונה.  

 רישוי. כל המידע המנוהל בטראסנקאד )תשתיות וקווים( מיוצא ממערכת הטראנסקאד למערכת ה
 

 פירוט התהליכים המתבצעים בטראסנקאד ומתממשקים לרישוי:  

ידי המפעיל, מתבצעת במערכת הטראסנקאד. ולכן, ישנם מספר פרמטרים שלמרות היותם  -יצירת קו חדש על – יצירת קו חדש .1

 אלפאנומריים ולא גאוגרפיים, מתבצעים במערכת הטראסנקאד. 

ידי המפעיל, המפעיל רושם בטראסנקאד את מספר הקו המבוקש. ושולח לרישוי  בעת יצירת קו חדש על -קבלת מק"ט לקו  .1.1

 את המידע הבא:  

 מספר הקו המבוקש  .1.1.1

 היישובים בהם עובר הקו .1.1.2

 התחנות המוגדרות לקו .1.1.3

 הצמתים בהם עובר הקו   .1.1.4

 

 האם מספר הקו המבוקש כבר עובר באותו יישוב/תחנה/ מסלול.   הרישוי בודק

 , ומוחזר לטראסנקאד מספר מק"ט הקו.  Lineלת אם לא, נפתחת שורה חדשה בטב

 

בטראסנקד: מספר הקו, כיוון, חלופה, שילוט, האם החלופה היא  המידע הבא מוגדר  – מידע נוסף למזהה הקו הגדרת  .1.2

לצורך כך, פונה הטראנסקאד לרישוי לבדוק איזה חלופות מותרות לשימוש )ישנם סימנים  .  מחוז , ( IsBaseחלופת הבסיס )

 שאינם מותרים לשימוש(, ולאיזה מחוז משוייך אשכול הקו. 

 

תהליך זה מתבצע אך  -מפעיל התח"צ משרטט על גבי המפה את מסלול הקו או מבצע שינוי במסלול קו קווים  - מסלול 2נספח  .2

 מסלול הקו.  -ורק במערכת הגאוגרפית. מערכת הרישוי מקבלת את התוצר הסופי 

 

ילויות מותרות  מחיקה והוספת תחנות, פע, כולל: רצף תחנות הקו על גבי המסלולמפעיל התח"צ מגדיר את   - תחנות 3נספח  .3

בהתאם לתנאים המוגדרים בטראסנקאד. תהליך הגדרת רצף תחנות מתבצע אך ורק במערכת הגאוגרפית ומיוצא בסופו  בתחנה

 לרישוי, אך הטראסנקאד קורא מהרישוי את טבלאות האב הקיימות כמו: סוגי תחנות, סוגי פעילות המותרות בתחנה.  

 

יל יצר קו חדש, או ביצע שינויים גאוגרפיים בקו קיים, הוא מבצע ייצוא של הקו או לאחר שהמפע –  הקווים לרישוימפת ייצוא  .4

ברישוי, ומטבלאות   import-הקווים מהטראסנקאד למערכת הרישוי. בתהליך הייצוא, מזין הטראסנקאד את המידע לטבלאות ה

 . temp-אלו ממשיך הרישוי את תהליך הקליטה לטבלאות ה
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 ורםתהליך השינויים בקו ואיש .3.6

 כללי 

כתוצאה מלוח השנה, היבטי תשתית, או כמענה לצרכים  ,בין היתר ,רישיון הקו. זאת מנספחינדרש שינוי באחד או יותר  מעת לעת

 . המחוזי או הארצי  ולממונה:. השינוי ברישיון מבוצע כתהליך עבודה משותף למפעיל אחרים  משתנים 

רכי הנסיעה של ציבור הנוסעים. בתחילת כל תקופה קלנדרית ותשתית ושינויים בצבמהלך השנה חלים שינויים שונים כגון שינויי  •

מבעוד  שינויים במועד אחד, על מנת להבטיח עדכון מלא ה  את . קיימת חשיבות לרכז, ככל שניתן, בצורה מרוכזתשינויים בוצעוי

 והיערכות מתאימה של המפעיל.  ,של הציבורמועד 

לים להתאים את השירות לצרכים משתנים אלו, כחלק משיפור השירות לנוסע. לצורך כך, המפקח על התעבורה מנחה את המפעי •

 תקופות קלנדריות.  5-חילק אגף התחבורה את השנה ל

  ,פה אגף תחבורה ציבורית אירועים קבועים, שבהם מבצעים חלק מהמפעילים שינויים בהפעלת קווי תחבורה ציבוריתיבנוסף, מ

ירוכזו הצרכים לשינויים ברישיונות הקווים ובנספחים. ריכוז  ,ית אחת לתקופה קלנדרית אחרתלקראת מעבר מתקופה קלנדר •

 יהפוך לקבוע. , השינוייקרא "היערכות לשינוי לקראת תקופה". לאחר אישורו וכניסתו לתוקףיהשינויים וההיערכות כאמור 

מפה   אפת האירוע הקבוע/האירוע המיוחד היהמפה התקופתית התקפה במהלך התקופה הקלנדרית משקפת פעילות שגרתית. מ •

תחזור  חלק מהמפה התקופתית, על כן יש לאשרה בנפרד. בתום האירוע   איננהייחודית, בעלת תאריך התחלה ותאריך סיום והיא 

 לתוקף המפה התקופתית, שהייתה תקפה ערב האירוע.

וט במערכת הרישוי. ייתכנו שינויים משנה לשנה שיוכנסו התקופות הקלנדריות קבועות מראש, ומועדי תחילתן וסיומן מופיעים בפיר

 למערכת הרישוי )הזזת מועד תחילת שעון קיץ, לדוגמה(.

את כמות השינויים השוטפים שיבוצעו במהלך תקופה קלנדרית, ולהרחיב ככל הניתן את יישום   לצמצם ככל הניתןהשאיפה היא 

המפעיל רשאי במהלך תקופה קלנדרית, להגיש בקשה לביצוע שינויים שוטפים   .השינויים בתחילת תקופה קלנדרית כשינויים תקופתיים

ל רשאי לבצע שינויים לא מהותיים במפה התקופתית. שינויים בנספחי הרישיון. בהתאם לעקרונות הגמישות התכנונית, יהיה המפעי

 דורשים אישור של הממונה.   אינם אאל

 או המפעיל.  ממונה מחוזי, יכול להיעשות בידי הממונה הארציזום תהליך השינוי יי :פירוט תהליך השינוי

 :  סמכות אישור

o   במערכת הרישוי. במקרה של שינוי לא מהותי לא נדרש כל אישוראם השינוי לא מהותי, יזין המפעיל את השינוי המבוקש . 

o  לממונה הארצי., למעט במקרים בהם הסמכות לאישור השינוי היא ממונה מחוזימדובר בשינוי מהותי, יהיה האישור בסמכות  אם  

ימים   8במערכת הרישוי  כאשר מועד השינוי קטן ממספר הימים בנוהל משרד התחבורה לקבלת האישור על השינוי )עדכון השינוי

 .לפחות ממועדו( אישור השינוי יהיה בסמכותו של הממונה הארצי בלבד

 

אינו מהווה  על ידי הממונה, כל שינוי מהותי ילווה פרוטוקול, המסביר את מהות השינוי המבוקש. אישור פרוטוקול  :גיבוש פרוטוקול

יקבל התראה   ממונה ארצי.  ממונה מחוזיי המפעיל או ביד. הפרוטוקול יכול להיכתב , אלא רק פעולת האישור עצמהאישור לשינוי

 במערכת הרישוי על הפרוטוקול החדש.
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והממונה מאשר את הבקשה, או מחזיר את הקו למפעיל.  מעביר את בקשת השינוי לאישור הממונה. המפעיל  :החלטה לגבי השינוי

 ה:  אם הממונה מאשר את הקו מתבצעת הפעולה הבא 

o  הקו  תתבצע בדיקה האם בפרוטוקול שצורף לבקשת השינוי קיים ערך בשדה "החלטת ממונה" אם כן, במקרה כזה   –אישור הקו

אם לא קיים ערך בשדה: "החלטת ממונה", הממונה   טוס מאושר ומופץ לידיעת הציבור,  והמפעיל מחויב לפעול לפיו. טעובר לס

הנמקת הסיבה   – לא מאושר , החזרה בפרוטוקול, ורק לאחר מכן יכול לאשר את הקו.  להוסיף החלטת ממונה ויחויביקבל התרעה 

 להחזרה . 

 בהתאם לנספחי הרישיון לרישוי, המפעיל יזין את הנתונים הנדרשים  :גיבוש פרטי השינוי והזנתם למערכת הרישוי

 שהוזנו במערכת. בכפוף לבדיקת פרטי השינוי   ,הממונהי ל ידאישור השינוי יבוצע ע  :אישור השינוי

 את התיקונים הנדרשים. יחזיר הממונה את הקו למפעיל, ויציין פרטי השינוי אינם מלאים/מתאימים להחלטתו, אם 

 .   הממונהובכפוף לאישור  ,שהגדיר המפעיל, במועד  יהיה: כניסת השינוי לתוקף

.  הממונהלבין  המפעיל בין  המתבצע במערכת הרישוי תהליך השינוי הוא תהליך תכנון ואישור   :לוחות זמנים לביצוע שינוי ברישיון קו

ולהתאמת   , הממונהי ל ידזמן מספק להזנת השינוי, לבדיקת השינוי ע פרקכדי להבטיח עמידה במועד אישור השינוי, נדרש לאפשר 

 הנדרש במערכות המידע ובשטח. 

 יום לפני מועד השינוי המבוקש.  14עד וצע תבי המפעיל ל ידהעברת פרטי השינוי ע

 השינוי המבוקש. הפעלת ממועד   ימים  8עד  יתבצע  הממונה המחוזיהקו על ידי אישור 

 תיקונים ושליחה מחדש. ביצוע השינוי למפעיל לצורך בקשת  להחזיר את  הממונה יכוליום  8-14בפרק הזמן של  

 שעות.  24-ימים ל 7ה של בין אשינויים בהתר יכול לאשר ממונה ארצי בלבד  ,במקרים חריגים בלבד

וזאת לצורך מתן משך זמן מספק להיערכות  ,טרם מימושו המתוכנןשלם אישור השינוי במערכת הרישוי יבוצע לכל הפחות שבוע 

 .ולפרסום השינוי

 שינוי שאינו מהותי ניתן להעביר לאישור עד תאריך התוקף של השינוי.
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 השינוי ואישורותהליך תרשים  .3.6.1

 כולל את כל הבדיקות והפעולות תרשים התהליך הינו כללי ואינו 
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 לתהליך השינוי תפיסת האפיון  .3.7

 מזהים.   קווים, אשכול, לפי הרמות:מערך הקווים בנוי משכבות 

 כל שכבה מוצגת במסך ייעודי :  •

o :למזהים. מסך קווים, מזהים: מסך נספחים  מסך לטיפול, קווים: אשכולות 

 מכל שכבה)במסך( אפשר לעבור בדאבל קליק לשכבה הנמוכה יותר. •

 לכל השכבות:  אחידותפעולות  •

 פעולות שהלוגיקה שלהם זהה בכל שכבות המערכת ומחלחלות מהאשכול לקו ולמזהה הקו.

o פעולות לשינוי סטטוס הקו 

o פעולות להקמה/צירוף ומחיקת פרוטוקול 

o  מעבר למערכתGIS 

 בוצע ברשומה שינוי מהותי לאחד או יותר ממזהיי הקו ברשומה  בכל שכבה מוצג אם •

לאחד או יותר  מבחינת מספר הימים המותר לפני כניסת השינוי לתוקף.  ,בכל שכבה מסומנות הרשומות שבחריגה מנהלי הרישוי •

 ממזהיי הקו ברשומה 
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 ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים .4
 

 הרשומים באופן רוחבי לכל המערכת למעט מקרים ספציפיים שיצוינו באפיון.המערכת תפותח בהתאם לכללים 
  

 החיפוש:  בשדות  "הצג"  כפתור
 בעמודות(. סינוןהבלחיצה על הכפתור יתנקו כל הסינונים  הקודמים במקטע של תוצאות החיפוש )כולל 

צגים במסך ובתת המסך של הסינון המתקדם,  בלחיצה על הכפתור יוצגו תוצאות החיפוש בהתאם לכול הערכים בשדות החיפוש המו
 .ANDבלוגיקת 

 אם בשדה חיפוש לא הוצג ערך, יילקחו כל הערכים של אותו השדה.  •

 אם בשדה חיפוש הוצגו כמה ערכים )לדוגמא כמה אשכולות( החיפוש יתבצע על כל ערך בנפרד.  •
לדוגמא אם ימצאו רשומות העונות לתנאי החיפוש בהתאם לערכים בשדות החיפוש לאשכול אחד ולא ימצאו רשומות לאשכול השני,  

 לתנאי החיפוש.  העונהיוצגו הרשומות של האשכול שנמצא 
תנאי החיפוש" אם לא נמצאו כלל רשומות בהתאם לערכים בשדות החיפוש יש להציג את ההודעה: "לא נמצאו רשומות העונות על  •

 )כהודעה סטטית על המסך ללא צורך לאשר את ההודעה(.
 

 החיפוש  בשדות  "נקה"  רוכפת
 . בלחיצה על הכפתור ימחקו כל הערכים בשדות החיפוש  ובשדות הסינון המתקדם ויחזרו ערכי ברירות המחדל בשדות

 
במסכים מסוג רשימות פעולות ריענון   

או עדכון רשומות, יש לבצע בסיום הפעולה ריענון אוטומטי של המסך. הריענון יציג את   בפעולה של מחיקת רשומות מגריד החיפוש
תוצאות החיפוש העדכניות אחרי הפעולות שבוצעו ברשומות, בהתאם לשדות החיפוש במסך  ובהתאם לסינון שהתבצע על העמודות 

 בשדות החיפוש.
 

 עמודת "בחר"  
  "בחר  בשדה הסימון ירד הוסר, בגריד רשומה  סימון אם   .החיפוש  תוצאות בגריד הרשומות כל יסומנו  ל"והכ  "בחר  השדה  סומן אם  

 בגריד. הרשומות   של הסימונים  כל  ירדו המשתמש, ע"י הוסר והסימון מסומן היה  הכול" "בחר  השדה  אם  הכול".
 

 מלל ארוך להצגה 
 כאשר יש מלל ארוך ואין מקום בשדה להציגה  )כמו הערות, כתיבה חופשית, שדות חיפוש וכו'(  

 את כל המלל. Tooltip  -נקודות, וב 3יש לרשום כמה שניתן, להוסיף בסוף 
 . Tooltip -כאשר יש לשדה גלילה, אין צורך ב

 
 טיפול במחרוזות תווים  

 . תווים יש להוריד רווחים בהתחלה ובסוףהשוואה בין מחרוזות  שמירה או לפני 
 

   פקדי  תאריכים

 החיפוש תמיד יהיה מתאריך כולל התאריך שהוזן   •

 תמיד יהיה עד תאריך כולל התאריך שהוזן  החיפוש  •

  יש לחפש מתאריך )כולל( ועד בכלל. –כאשר פקד מתאריך מוזן ופקד  עד תאריך לא מוזן   •

 כנ"לכולל(. ) יש לחפש את התאריכים עד תאריך –כאשר פקד מתאריך לא מוזן ופקד  עד תאריך מוזן   •

 מתאריך ועד תאריך : שדה עד תאריך צריך להיות גדול או שווה לשדה מתאריך אחרת הודעת שגיאה.  •

 אם נכתב אחרת באפיון. א)קטן מתאריך עתידי( אל לא ניתן לעדכן רשומה לתאריך שעבר •

 
 רשימה  תיבת  מסוג  בשדהערכים  סידור

 בכל רשימת ערכים יש לאפשר לבחור ערך ריק. משמעות בחירת הערך הריק הוא בחירה של כל הערכים ברשימה. 

 ב-אם הערכים הם ערכי טקסט הם יסדרו לפי א •

 אם הערכים הם תאריכים הם יסדרו מהתאריך הגבוה לתאריך הנמוך •

 בהתאם לאיפיון.אם הערכים הם מספרים הם יסודרו  •
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 רשימה  תיבת מסוג בשדהחיפוש ערכים 
 . מהרשימה  לבחור צורך ללא אנטר  באמצעות ובחירה  אוטומטית  השלמה  לאפשר יש  הבחירה בתיבת  הערכים רשימות  הצגת  בכל

 
 פעולת "חזור" 

ערכת. בלחיצה עליו המשתמש יחזור למסך הקודם שישמור על  האייקון לפעולת חזור למסך קודם יהיה האייקון הכללי לחזור של המ
 המצב האחרון בו היה )שדות חיפוש, גריד תוצאות החיפוש, סינון עמודות בגריד תוצאות החיפוש....( 

 
 שדות בהם קיימים הערכים כן/לא בלבד 

 שדות בהם קיימים הערכים כן/לא בלבד, יוצגו בסמן. סמן מסומן ייצג את הערך כן 

 .וסמן שאינו מסומן ייצג את הערך "לא" 

 
 אייקונים במסך

 אשר יציג את מהות האייקון לדוגמא : "העבר לממונה".  Tooltipבמסך יהיה  בכל אייקון
 

 שדות תאריכים בגריד מיון 
 בעמודות בהם ישנם תאריכים, התאריכים ימוינו מהתאריך הגבוה לתאריך הנמוך  

 
 האורכים במערכת 

 . ק"מרכת יהיו בכל האורכים במע
 

   הצגה מקובצת של ימי השבוע
 ה' , יום ו' , יום שבת -בחלוקת המסך לפי ימים בשבוע : א

 ה'. -א'-ה'  תוצג בסימן מינוס כאשר ההתייחסות לכל הימים מ-ההצגה  בגריד הרשומות  בעמודה א
 עם פסיק ביניהם לדוגמא : א', ג', ד'  םכאשר מתייחסים לחלק מהימים  יופיעו הימים הרלוונטיי

 
 תצוגת שינויים 

 כאשר בתצוגת שינויים מציגים הוספה )דוגמא: הוספה של תחנה לקו( הטקסט יצבע בכחל. 
 כאשר בתצוגת השינויים מצגים הסרה/הורדה הטקסט יצבע באדום. 

 תחנות בסטטוס "תחנות בהקמה" יצבעו בירוק
 בשחור.כשאין שינויי הטקסט יצבע 

 
 פעולה/עדכון שדות שאינם מאופשרים ל

 ויצבעו באפור. disable-שדות שאינם מאופשרים למשתמש לעדכון או הפעלה יופיעו כ
 

 יציאה מהמסך 
בכל יציאה מהמסך, אם התבצעו שינויים ולא נשמרו יש להציג את ההודעה: האם ברצונך לשמור את השינויים שביצעת? בלחיצה על  

 בשני המקרים אחרי הלחיצה על אישור/ביטול, המשתמש יצא מהמסך. בביטול השינויים לא ישמרו. ישמרו.אישור, השינויים 
 

 של רשומות כניסה למסך מתוך מסך  דאבל קליק על רשומה ל
בכניסה למסך מתוך מסך אחר יש ללחוץ דאבל קליק על רשומה במסך. לדוגמא כניסה למסך נתוני הפרוטוקול ממסך איתור פרוטוקול, 

 וכו'. כניסה למסך קווים ממסך לטיפול
 

: באישור הפעולה השדות במסך יתרעננו ויוצגו הרשומות המתאימות אחרי הרענון בהתאם לשדות החיפוש  -DBאישור פעולה: שינוי ב 
 במסך.

 

 לוגיקה שמירת נתונים למעקב על שינויים במזהים .4.1

 ( dbטבלה חדשה לא קיימת ב LineDetailIdTempSave: הקמת טבלה לשמירת הרשומות שעודכנו ללא עיבוד
 ללא עיבוד הרשומות  LDTלטבלת ו  LDבטבלה ישמרו כל הרשומות שיכנסו לטבלת 

 מטרה: שמירת כל ההיסטוריה של פעולות המשתמשים לחקירת בעיות.
 כל עדכון של רשומת מזהה הקו,  תיצור רשומה חדשה בטבלה
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 זהה, ייצור רשומה חדשה בטבלה. לדוגמא : כל שינוי סטטוס רשומת מ
   2019ולאחריו רשומה נוספת לאותו המזהה: אירוע פסח  2019: אם המפעיל יקלוט רשומת אירוע פסח 2דוגמא 

 הרשומה השנייה תדרוס את הרשומה הראשונה. בטבלה הזאת אנחנו מעוניינים שהרשומה תישאר ולא תידרס. LDTבטבלת 
 )פרמטר חיצוני יקבע בהמשך(  חודשים  Xשומות בטבלה שפג תוקפם לפני יפותח ג'וב )עתידי(  שינקה את הר

 

 הערה שם שדה אור שדה ית

  LineDetailId מס' רץ טבלה 

  SystemTypeId קוד מערכת

  OfficeLineId מקט קו

  Direction כיוון

  LineAlternative חלופה

  FromDate מתאריך

  ToDate עד תאריך

  PeriodId קוד תקופה

 [import].[LineDetailImport]מטבלת  ImportControlId מס' קליטה

  StatusId סטטוס

  StatusDate תאריך סטטוס

אישור דריסת לוז  

 עתידי 

ApprovalOverrideFut
ureSchedule 

 

בשלב העברה לממונה אם ישנה רשומת  
בסיס עתידית המשתמש צריך לאשר שהלוז  

 הרשומה העתידית יידרסהעתידי של 

  ביטול/קיצור 
כאשר הרשומה היא לביטול או קיצור )רשומת 
מיוחד או אירוע . יכנס מספר הרשומה לביטול 

  LDאו לקיצור מטבלת 

כולל שעה   תאריך הכנסת הרשומה לטבלה CreateDateTime תאריך יצירה
 ודקה

 השינוי/הקמה שם המשתמש שביצע את  UserName שם המשתמש 

 UserJob תפקיד
תפקיד המשתמש בו הוא עדכן /הקים את  

הרשומה )קיימים משתמשים עם כמה  
 תפקידים(

 

 שכר עידוד .4.2

 הסבר כללי: 

למלא טבלה שתהווה מקור לדוח )שיונפק על ידי המשרד(. הטבלה תבטא את מספר לצורך חישוב שכר עידוד לממונים, נדרש 

 עד לביצוע הפעולה.  של כל קו,  הפעולות שביצע הממונה במהלך כל חודש, ואת משך זמן ההמתנה

 

 שתי טבלאות:  קיימותלצורך כך 
1. lineDetailAction  –  את סוגי הפעילות שבוצעו על המזהה   מתעדת 
2. lineDetailActionTime –   כל פעולה שמבוצעת על המזהה  מתעדת 

 
   lineDetailAction -טבלת הפעולות שנדרשות לתיעוד 
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 הערות  תאור שדה

  קוד פעולה

 ערכים פעולהתיאור 
 העברה לממונה  .1
 החזרה ע"י ממונה  .2
  אישור ע"י ממונה  .3

 
 

טבלה זאת תתמלא בכל פעם שהמפעיל או הממונה מבצעים פעולה  –  lineDetailActionTimeטבלת תיעוד הפעולות לכל מזהה 
 כלשהי על מזהה שיש בו שינוי מהותי.  

 

 הערות  תאור שדה

  מס' רץ

מכיוון שאנחנו מוחקים משם רשומות בעת אישור   LineDetailTempלא יקושר לטבלת  מס' רץ מזהה קו )בסטטוס לפני מאושר(
 אבל הערך יהיה בהתאם לרשומה שם  

 lineDetailActionמקושר לטבלת  קוד פעולה

  תאריך ביצוע הפעולה )תאריך + שעה(   

כי במקרים מסוימים מאוד הרשומות נמחקות שם   – LineDetailלא יקושר לטבלת  מס' רץ מזהה קו מאושר
 במקרה של דריסה מלאה 

  שם משתמש שביצע את הפעולה

  מס' רץ קו

  מספר קו

  מק"ט קו

  כיוון

  חלופה

  עיר מוצא

  עיר יעד

  קוד תקופה

  שם תקופה

  מתאריך

  עד תאריך

  קוד מפעיל

  שם מפעיל 

  קוד אשכול

  שם אשכול 

  מחוז קוד 

  שם מחוז 

  נשאר ריק דוח לחודש

בהתאם   lineDetailActionTimeIdיילקח הערך  –ימולא בעת פעולה של ממונה   מזהה רשומה רלוונטית ממפעיל 
כלומר יהיה קישור בטבלה   LineDetailTempIdלרשומה המקסימלית של אותו מזהה 

 לפעולה האחרונה שביצע המפעיל

 נשאר ריק  סה"כ ימים בטיפול הממונה
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 לוגיקה של שדות חיפוש .4.3

 הערות  שם שדה

   .מעבר בין סוגי המערכת יתאפשר בהתאם להרשאת המשתמש סוג מערכת
הינו מפעיל הינו חברת תכנון  שהמערכות היא "רישוי" למעט אם המשתמש  2-ברירת מחדל אם ישנה הרשאה ל

 במקרה זה ב"מ הינה מערכת "תכנון יישום"

 ולהרשאות המשתמש  שנבחרהמעבר בין סוגי המפעילים יתאפשר בהתאם לסוג המערכת   סוג המפעיל 

בהתאם לקווים בהם רשאי המשתמש לצפות או  בכל ההרשאות יוצגו כל המחוזות לבחירה, ללא ברירת מחדל  מחוז 
 :)השדה יישאר ריק( למעט לעדכן 
o   "יש להציג כברירת מחדל את המחוז אליו שייך  וממונה:רק בסטטוס מפעיל בהרשאת "ממונה מחוזי

 הממונה המחוזי.אם הממונה שייך  ליותר ממחוז אחד, יש להציג רנדומלית מחוז אחד, ולאפשר בחירה. 
o  .ממונה מחוזי בסטטוס מאושר יוכל לראות את כל המחוזות 

 רשימת המפעילים תהיה בהתאם לסוג המפעיל שנבחר.  מפעיל
 .  AD-הסטטוסים( יראה את המפעיל או המפעילים שאליהם משויך ב)בכל  -מפעיל

 אם המשתמש משויך למפעיל אחד בלבד, המפעיל יוצג בשדה.
אם המשתמש משויך ליותר ממפעיל אחד, המשתמש יוכל לבחור מפעיל מתיבת הבחירה אחד מהמפעילים  

 ב'-א'-אליהם הוא שייך. ברירת מחדל תהיה המפעיל הראשון לפי סדר ה
 תר ההרשאות מורשים לראות את כל המפעילים. י

 בשינוי המפעיל יש לנקות מהמסך את האשכול, תת אשכול והמחוז  אם נבחרו בסינון.

 בסטטוס חירום שדה מפעיל אינו חובה. )למעט אם המשתמש הינו בהרשאת מפעיל(.
 משתמש בתפקיד מפעיל : השדה מפעיל הינו שדה חובה. 

 
 : באפיון שאפשר להציג מפעילים שאינם פעיליםלוגיקה כאשר רשום 

 : מפעילים פעילים ומפעילים שאינם פעילים. 2 -רשימת הערכים תתחלק ל
 . רק בסטטוס מאושר מפעילים שאינם פעילים יוצגו בהרשאת אורח, ממונה מחוזי וממונה ארצי

 בחלק הראשון של הרשימה יוצגו המפעילים הפעילים בלבד.
כתב בכתב מודגש וברווח של רשומה מהערך  יהערך "מפעילים שאינם פעילים" הערך יבסוף הרשימה יתווסף 

הסופי של המפעילים הפעילים. בלחיצה עליו יוצגו כל המפעילים שאינם פעילים בהתאם ללוגיקת הצגת  
 .  המפעילים

 ראה דוגמא בשדה "אשכול". 

 תצוגת רשימת הערכים:  אשכול
בה   רישוי או תכנון יישום  למערכתבתלות וכל האשכולות הפעילים המשויכים למפעיל הנבחר בתאריך הנוכחי  

 נמצא המשתמש. 
 

 רק אם נבחר סטטוס "מפעיל": השדה הוא שדה חובה  
 

 למפעיל שנבחר:  שאינם פעילים אשכולותלוגיקה כאשר רשום באפיון שאפשר להציג  
 

כתב בכתב מודגש וברווח של רשומה מהערך  י" הערך יפעיליםשאינם  אשכולותבסוף הרשימה יתווסף הערך "
עבור המפעיל שנבחר )ראה  שאינם פעילים  האשכולותהפעילים. בלחיצה עליו יוצגו כל  האשכולותהסופי של 

 סעיף "תלויות בין שדות" בו מוסבר מציאת אשכולות למפעיל פעילים ושאינם פעילים(.
 

 הבחירה של אשכולות לא פעילים:דוגמא לפני 

 
 דוגמא אחרי לחיצה על טען אשכולות פעילים
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 הערות  שם שדה

   
 

   האשכול:  השתנה  אם
 לאשכול. המקושר האשכול תת   את מהמסך לנקות יש

 אפשר לראות אשכולות שאינם פעילים רק בסטטוס מאושר 

 בתלות לאשכול שנבחר תת אשכול
 האשכול. לא יוצגו ערכים לבחירה אם לא נבחר 

 רשימת ערכים :  סוג תקופה

יישום רק עבור מפעיל מיישם )למפעיל מסוג -התקופה תוצג במערכת רישוי מפעילים, ובמערכת תכנון-בסיס  •

 חברות תכנון לא תוצג(

 התקופה תוצג רק במערכת רישוי מפעילים-אירוע  •

 התקופה תוצג רק במערכת רישוי מפעילים -מיוחד  •

רק עבור מפעיל בתקופת יישום  -התקופה תוצג במערכת רישוי מפעילים. ובמערכת תכנון יישום -חירום  •

 )למפעיל מסוג חברות תכנון לא תוצג(

 יישום לחברת תכנון ולמיישם-התקופה תוצג רק במערכת תכנון-תכנון  •

 תוצג בשתי המערכות-מפת מכרז  •

   : רשימת ערכים של שנים שנה
 . מהשנה המינימלית במערכתהחל  הרשימה תמוין מהשנה הגדולה לקטנה.  

 אם נבחר ערך בשדה סוג תקופה, השדה שנה יהיה חובה.  
 אם השתנה השדה "מתאריך" לתאריך השונה מהשנה המוצגת, השדה שנה יוצג ריק והשדה תקופה יוצג ריק.

  תקופה,  סוג בשדה  ערך נבחר אם לוז. עדכון ומסך קליטות מסך  למעט המערכת,   לכל מתייחס  להלן התיאור • תקופה

 חובה   יהיה תקופה  השדה
  . ותקופה  שנה  בחירת ללא  או , ותקופה שנה  עם או  לבחור ניתן בסיס ומיוחד. "בסיס" תקופה:  סוג למעט

 חובה.  שדה  יהיה מתאריך  שדה  כזה במקרה

 והשנה.  התקופה סוג שדה  נבחר לא אם   תקופה  לבחור ניתן לא •

 והשנה:  שנבחרה   התקופה לסוג בהתאם  תוצג  התקופות  רשימת •
   שנבחרה לשנה הבסיס  תקופות כל יוצגו בסיס תקופת  נבחרה  אם
 השנה.   לאותה האירוע  תקופות כל יוצגו אירוע, תקופת  נבחרה  אם

  אוטומטי באופן יחושב יך""מתאר השדה בהזנת  להזנה.  חסום  יהיה  השדה  "מיוחד",  תקופה סוג נבחרה  אם •

  מנת על מעומם   באופן תקופה  בשדה  יוצג התקופה שם התאריך. לאותו  ששייכת הבסיס  תקופת  במערכת

 המשתמש.  הזנת  דרך ולא המערכת ידי על חושב  התקופה   של שהערך  יבחין שהמשתמש 

  )המעודכנת נההאחרו  הלוז  גרסת את לחפש  יש : ותקופה  שנה בחירת  כולל "בסיס" תקופה  סוג   מזינים  אם •

   שנבחרה.  הבסיס תקופת  של ביותר(

 )או מתאריך  להזין מחוייב המשתמש ,ותקופה שנה בחירת ללא  "בסיס", :תקופה סוג מזינים אם

 ברירת הזין, לא אם חובה, )לא תאריך  עד להזין ויכול היום(, של תאריך  מחדל ברירת ערך  להשאיר 

 )האחרונה ביותר  המעודכנת הפעילה זהלו גרסת את מחפשים זה, במקרה  (2200 עד מחדל

 שייכת בסיס תקופת לאיזו קשר  ללא שנבחר, התאריכים בטווח בסיס, מסוג תקופה של שעודכנה(,

  הרשומה.
 גם הבסיס תקופת של הלוז את ולהציג לחפש יש תמיד בסיס, מסוג תקופה בחר  כשמשתמש :הערה

 .מיוחד או אירוע  לפי עובד הקו תאריכים באותם בפועל אם

 אם השתנה הערך בשדה "שנה" השדה מתאריך ייוצג ריק.( get dateתאריך ברירת מחדל הינו תאריך של היום ) מתאריך
ללא אפשרות   הערך יתמלא בהתאם לתאריך תחילת התקופה מסוימת )אירוע, או בסיס(, תקופהאם נבחרה  

   .שינוי
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 הערות  שם שדה

)שדה עד תאריך יכול להיות ריק  מהתאריך בשדה "עד תאריך"התאריך בשדה "מתאריך" לא יכול להיות גדול 
 במקרה זה לא תוצג הודעת השגיאה(. 

 הודעת שגיאה :"השדה מתאריך לא יכול להיות גדול משדה עד תאריך"
 הודעת השגיאה תוצג ביציאה מהשדה 

 

התאריך. שם  בהזנת השדה "מתאריך" יחושב באופן אוטומטי במערכת תקופת הבסיס ששייכת לאותו  •
התקופה יוצג בשדה תקופה באופן מעומם על מנת שהמשתמש יבחין שהערך של התקופה חושב על ידי 

 המערכת ולא דרך הזנת המשתמש. 
 

ולא   הערך יתמלא בהתאם לתאריך סיום  התקופה , כולל שנה ותקופה או אירוע בסיסמסוג ת אם נבחרה תקופ עד תאריך
עד  בשדה המשתמש יוכל להזין ערך או נבחר סוג תקופה מיוחד, לא נבחר סוג התקופה אם  .ניתן יהיה לשינוי

 2200תאריך, או להשאירו ריק, ואז יתמלא עד 
 התאריך בשדה "עד תאריך" לא יכול להיות קטן מהתאריך בשדה "מתאריך"  

 הודעת שגיאה :"השדה מתאריך לא יכול להיות גדול משדה עד תאריך"
 הודעת השגיאה תוצג ביציאה מהשדה 
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 התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף  .4.4

 התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף תתבצע במסכים הבאים:  •

o לטיפול 

o קווים 

o  נספחים למזהים 

 יישום(.-ההתראות יוצגו רק במערכת הרישוי )לא יוצגו התראות במערכת התכנון •

 בסטטוס מפעיל או ממונה. לקווים ההתראות יוצגו רק  •

כאשר ההתראה היא על רשומת אשכול )במסך לטיפול( או על רשומה   שינוי מהותי התבצעלרשומות בהם ההתראה היא רק  •

שהתבצעו עליהם שינויים מהותיים   ממסך קווים, ההתראות יהיו ברמת רשומה אם לאשכול או לקו מקושרים מזהים )אחד או יותר(

 לאותה התקופה. 

 לטבלת התראה לכניסת ימים בתוקף לפי סוג מפעילבהתאם  העדכון יתבצע •

 הימים בטבלה הם מספר ימים קלנדריים ולא ימי עבודהמספר  •

 

  במערכת הרישוי : התראות על כניסה לתוקף לפי סוג המפעילOperatorExpirationNotice  טבלה

 במערכת התכנון יישום לא יהיו התראות 

מספר הימים  
המחויב  

 בנוהל 

מספר ימים  
התראה  
 לממונה 

מספר ימים  
 התראה למפעיל 

מספר הימים  
לביטול  

ד/אירוע  מיוח
או לקיצור  

ללא   מיוחד
 אישור ממונה 

 סוג מפעיל 

 מפעיל אוטובוס ברישוי מפעילים  2 14 10 8

 רכבת 0 0 0 0

 מונית 2 14 10 8

8 10 14 2 BRTמטרונית 

 רכבת קלה  2 14 10 8

 רכבל 2 14 10 8

 
 :)בהתאם לסוג המפעיל( בסטטוס מפעיל

  14) "התראה למפעילמספר ימים "לפי שדה לממונה, אמור להיכנס לתוקף פחות ממספר הימים  ראשונהאם השינוי לפני העברה . 1
 .יודגש באדוםטקסט השורה ה יום(  8)  וגדול או שווה ממספר הימים המחויב בנוהליום( 

מספר הימים המחויב  "שדה הלפי  לאשר את הקועד התאריך האחרון בו מותר לממונה המחוזי -קטן מאם מספר הימים שנותרו  •

   השורה כולה תצבע באדוםימים(, ,   8 קטן מ) "בנוהל

 להעביר את השורה לממונה, ותוצג לו הודעה:  יוכלהמפעיל 

  אישור יידרש ,  הקו  את    לאשר יוכל  לא   המחוזי הממונה הרישוי, נהלי לפי המותר הימים   ממספר  קטן  הקו תוקף  תאריך לב,  "שים

 הקו."  לאישור ארצי ממונה  של

 

 :)בהתאם לסוג המפעיל( בסטטוס ממונה
לפי שדה התראה לממונה  אם מספר הימים שנותרו עד התאריך האחרון לאישור הבקשה על ידי הממונה המחוזי הינו גבולי, . 1

   יודגש באדוםטקסט השורה , וגדול או שווה ממספר הימים המחויב בנוהל ימים( ומטה10)

  8 קטן מ) שדה מספר הימים המחויב בנוהלאם מספר הימים שנותרו עד התאריך האחרון בו מותר לממונה המחוזי לאשר את הקו  2

   השורה כולה תצבע באדום ,ימים(

 לאשר את השורה, אלא רק ממונה ארצי.   לא יוכל והממונה המחוזי 

 

 הערה : 

 יום   14  -בשלב ראשון לא יהיה סימון מיוחד במקרה שהמפעיל העביר את הקו לממונה בטווח של פחות מ •
 .: שילוט, כיוון וחלופהנספחים למזהים תצבע רק כותרת המזהה ולא הרשומה כולהבמסך  •
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 קווים()אישור  פעולת העברה לשינוי סטטוס הקו  .4.5

 הקו תתבצע במסכים הבאים:  פעולת העברה לשינוי סטטוס •

 מזהיי הקו המקושרים לקווים המקושרים לאשכול :לטיפול •

 ויםהמזהים המקושרים לקו: קווים •

 נספחים למזהים  •

 הקו. מזהיי  על  יתבצעו הפעולות זהה.   תהיה הלוגיקה המסכים  בכל •

 המשתמש.   להרשאות בהתאם יישום-תכנון רישויו :רישוי  המערכות בשתי  יתבצעו העברות •

 לאשכול המקושרים לקווים המקושרים  הקו מזהיי לטיפול: במסך •

 לקווים המקושרים   המזהים קווים: במסך •

 בודד.  מזהה על מזהיים:  במסך •

 
 

   פעולה" "בחר  שדהב  ולוגיקה הרשאות 

   הערכים לבחירה בשדה פעולה : בהתאם לסטטוס הקו והרשאת המשתמש יוצגו 

 ערכים אפשריים  סטטוס  הרשאה

מעדכן מפעיל  אשר /העברה לממונה  • מפעיל 

 מחיקה  •

מעדכן מפעיל  החזרה  • ממונה  

מפעיל מסוג 
 חברת תכנון 

 מחיקה  • מפעיל

 אישור • ממונה  ממונה ארצי 

   החזרה •

ממונה   ממונה מחוזי 
 מחוז  

 

 אישור  •

   החזרה •

 

 במסך  שדות

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

תיבת   בחר פעולה

 בחירה 

  ובהרשאת  מפעיל  בהרשאת  ממונה  בסטטוס או  מפעיל בסטטוס רק יוצג השדה  

 ממונה 
  על באפיון  הסבר )ראה הקו וסטטוס התפקיד בין לתלות  בהתאם  יוצגו בשדה  הערכים

 פעולה"(. "בחר השדה
 

  הפעולה  ונבחרה ממונה היא  המשתמש  והרשאת  ממונה   הוא  הקו סטטוס אם

   ממונה".   "הערת אפ  פופ דף יוצג "החזרה" 
  המשתמש  ילחץ  בסיום למפעיל. הקו להחזרת  ההסבר את  הדף  בתוך ירשום הממונה 

  הממונה  אם החזרה  בסטטוס להתקדם  או לאשר יהיה ניתן  )לא אישור כפתור על בדף

 . הערה( רשם  לא
  הוא  הפעולה סוג בהם  הרשומות  בכל  הרשומות, בגריד ממונה הערת  בעמודת

 ולעדכן הממונה הערת  את לראות יהיה  ניתן  שלו שבפתיחה  כפתור ,יוצג "החזרה" 

  ולא ההערה את עדכן  המשתמש  בה ברשומה יתבצע )העדכון הצורך במידת   אותה
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סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

  ההערה  וןשבעדכ בדיקה תתבצע  ממונה(. הערת  ישנה  בהם  הרשומות בכל גורף

 כבוי. יהיה  אפ - הפופ בדף "אשר" כפתור כן אם ההערה.   כל את מחק   לא המשתמש 
 

בחר פעולה  

לרשומות 

 המסומנות 

  ובהרשאת  מפעיל  בהרשאת  ממונה  בסטטוס או  מפעיל בסטטוס רק יוצג השדה   טקסט

 ממונה 
 
 

אישור הרצת  

הפעולה

 

 בהמשך: "פירוט אישור הרצת הפעולה" ראה הסבר מפורט    אייקון

 

 

 בכל שמירת הנתונים:     
 . LINEDETAILIDTEMP תתעדכן טבלת 

  LINEDETAILIDTEMPSAVEתכנס רשומה חדשה לטבלת 
 ראה הסבר על הטבלה 

 

 

 פירוט "אישור הרצת הפעולה" .4.5.1

 נבחר ערך בשדה "בחר פעולה" השדה לא יהיה פעיל.אם לא מסומנות רשומות או לא 

Tooltip אשר פעולה שנבחרה לרשומות המסומנות : 

 בלחיצה על הכפתור:

 תתבצע הלוגיקה של הפעולה שנבחרה בכל הרשומות המסומנות: 

 
 "החזרה"   פעולה סוג

 ממונה.   או מפעיל את בהרש ביצוע בלבד,  ממונה בסטוס לקווים מאופשר מפעיל. לסטטוס יחזרו הקו מזהיי סטטוס

 עידוד" "שכר באפיון  ראה עידוד שכר בטבלת תתועד  ההחזרה פעולת  מהותי שינוי ישנו לרשומה אם

   .  ההחזרה סיבת  את יכתוב בו "הערות" מסך לממונה  וצגי ממונה,   ע"י נבחרה ההחזרה פעולת  אם •

   הערה"  לרשום  חובה  החזרה   בפעולת  שגיאה: הודעת תוצג  הערה הוספת  ללא  ותהער ממסך יצא  הממונה  אם •

 פעולה בחר  בשדה  ההחזרה  פעולת את  למחוק יש  ההערה של אישור  ללא מהמסך יצא  המשתמש  אם •

 יוכל הממונה האייקון  על בלחיצה . הערה" "עדכן אייקון גם  יוצג המסומנים וברשומות  הערה  עמודת במסך תוצג  ההערה באישור •

  אותה  ולעדכן שרשם בהערה מחדש לצפות  יוכל הממונה  . DBב לא ועדיין במסך רק דכןתדע  אותה.ההערה ולעדכן בהערה  לצפות

 . נוספת פעם

 יעודכן DBה אז  ורק פעולה" "בחר בשדה אישור של האייקון על ילחץ  הממונה בסיום •

  או פעולות ה בשד ההחזרה   פעולת את  למחוק יכול הוא  אז כדי...( תוך  )התחרט ההחזרה   פעולת את  לאשר מעוניין לא  הממונה  אם •

 . DBב ולא במסך  לא ישמרו לא  ההערות כל זה   אחרת.במקרה לפעולה  לעבור

 
 סוג פעולה "מחיקה"  

 סוג הפעולה הוא בהרשאת מפעיל בלבד. 

 המסומנים האם אתה מאשר?   םמזהיי רשומות המק"טיתוצג הודעת התראה: שים לב ,באישור הפעולה ימחקו 

 של הרשומות המסומנות בסטטוס מפעיל לתקופה.   םמחיקת מזהיי המק"טי -DBבאישור: תתבצע ב
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 " אוטומטי ר וש ילממונה/א "העבר  פעולה סוג
 

 . לעדכון בעל הרשאת מפעיליכול להעביר לממונה/לאשר )לאשר רק אם אין שינוי מהותי(  רק 

תתבצע בדיקה אם הקו של המזהה מתויג כקו ניסיוני ואם תאריך התוקף של תקופת הניסיון הינו קטן מהתאריך הנוכחי. אם כן יש   •

 להציג הודעת שגיאה: "שים לב, הקו מתויג כקו ניסיוני שתקופת הניסיון שלו הסתיימה. לא ניתן  לבצע שינויים על הקו. 

  באותם המזהה  לאותו "מיוחד" רשומת  מאושר,  או  ממונה בסטטוס קיימת אם דיקהב תתבצע  מיוחד:  מסוג לתקופה  ברשומות •

 להעברה.   המיוחד   לרשומות חלקית  חופפים  בתאריכים או  התאריכים

  מאושר,   או מממונה בסטטוס "מיוחד" רשומת  קיימת  שסמנת,  מהקווים יותר או לאחד לב,  "שים הבאה:  השגיאה  ההודעת  תוצג כן  אם

   הממונה.  לטיפול יועברו לא אלה  רשומות  חלקית.  חופפים  ו א חופפים  בתאריכים

  שאינם  שונים תאריכים עבורן לעדכן או  מאושר או  ממונה בסטטוס  המיוחד   רשומות את  לבטל עליך יועברו, שהרשומות  מנת  על

   הממונה".  אצל  המאושרת/הקיימת המיוחד   לרשומת חלקית  לא גם  חופפים

  את  לקצר או צריך המשתמש  כזה,  במצב 31/12-1/1 מתאריך במאושר  מיוחד  קיים , 7/1-/1/1  לתאריך מיוחד  קלט המפעיל לדוגמא:

   מפעיל. שבסטטוס המיוחד  את  לקצר/לבטל או  אותו,  לבטל או המאושר,   המיוחד

 

  או התאריכים באותם  המזהה   לאותו "מיוחד" מאושר,  או  ממונה בסטטוס קיים האם  בדיקה  תתבצע אירוע: מסוג לתקופה  ברשומות •

 להעברה.   האירוע לרשומות  חלקית  חופפים  בתאריכים

  או מממונה בסטטוס  "מיוחד" רשומת קיימת שסמנת, מהקווים יותר או לאחד  לב,  "שים הבאה:  ההודעה  למשתמש תוצג כן  אם

   הממונה. לטיפול יועברו לא  אלה  רשומות  חלקית.  חופפים  או  חופפים  בתאריכים מאושר,

  שאינם  שונים תאריכים עבורן לעדכן או  מאושר או  ממונה בסטטוס  המיוחד   רשומות את  לבטל עליך יועברו, שהרשומות  מנת  על

 הממונה".  אצל  המאושרת/הקיימת  האירוע  לרשומת חלקית  לא גם  חופפים

 

  באותם  המזהה לאותו "אירוע" תקופת   מסוג רשומה  מאושר,   או ממונה בסטטוס קיים האם   בדיקה תתבצע   מיוחד:  מסוג ברשומות •

 בעברה.   המיוחד   לרשומות חלקית  חופפים  בתאריכים או  התאריכים

 להמשיך?" האם  קיימת. אירוע  תקופת  חותך  שיצרת המיוחד  לב, "שים הבאה:  ההתראה  הודעת  תוצג כן  אם

  מאושר  או ממונה  בסטטוס אירוע רשומות להם שיש  המיוחד  רשומות יעברו לא בביטול הממונה לטיפול יעברו הרשומות באישור

 חלקית.  חופפים  או  חופפים  בתאריכים

 

  לב,  שים"  ההודעה: תוצג  כן אם פרוטוקול. צורף  ולא מהותי שינוי בוצע המסומנות מהרשומות   יותר או  לאחת אם ה  בדיקה תתבצע  •

   הממונה". לאישור לעבור יוכלו לא פרוטוקול, להם  צורף ולא  מהותי שינוי הםב שבוצע קווים

 בגוב ויילקחו לאישור ממתין 6 לסטטוס )יעברומצורף. פרוטוקול ללא  יאושרו ריק(, מהותי שינוי )שדה  מהותי שינוי  ללא רשומה

 האישור(

 

טבלה: התראות על כניסה לתוקף לפי לפי אם מספר הימים שנותרו עד התאריך האחרון בו מותר לממונה המחוזי לאשר את הקו ) •

  מהקווים  אחד של  תוקף "תאריך לב,  "שים   התראה:   הודעת להציג ישועל,  (, קטן ממספר הימים עד כניסה לתוקף בפסוג המפעיל

 ארצי  ממונה   של אישור יידרש ,  הקו את   לאשר   יוכל לא  המחוזי  הממונה הרישוי, נהלי לפי המותר הימים  ממספר קטן שנבחרו

 הקו." לאישור

 

 ס: בסי בתקופת עתידי בלוז וטיפול התראה  •

o  הוא בסיס, תתבצע בדיקה האם קיים לוז  סומןסוג התקופה של הקו שלממונה/אישר אוטומטי" ואם סוג הפעולה הוא "העבר ,

ברשומה העתידית גדול מהשדה ברשומת    fromdate)שדה  לתקופת "בסיס" באחד או יותר ממזהיי הקו מאושרעתידי 

 אם כן, תוצג הודעה למשתמש:    הבסיס שסומנה(, 

  עם המאושר העתידי הבסיס  לוז את   לדרוס ברצונך האם  עתידית. בסיס לתקופת  מאושר  זלו קיים  מהקווים, לחלק "לידיעתך,

 .   אשר/בטל( )כפתור –  "ידרסו לא  למיוחד או לאירוע עתידי לוז  לב שים  החדש?  הלוז

תקופת הבסיס העתידית, אחרת, הלוז החדש יחתך להלוז החדש ידרוס את הלוז הקיים  ",אשראם המשתמש לחץ על "

 בתאריך תחילת הלוז המאושר עבור אותם קווים.  
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o בטבלת תתועד העתידי הלוז  דריסת אישור אי  או אישור פעולת - בבסיס LineDetailIdTempSave  ובטבלת LDT   חדש:  שדה  

 לוז". דריסת "אישור

שינויי גאוגרפיה תמיד ידרסו את הגאוגרפיה העתידית אם קיימת,   הבהרה: הוחלט שלא תהיה התראה על שינויי גאוגרפיה.

עבור כל סוגי התקופות. דהיינו אם קיים לוז עתידי, של בסיס, אירוע או מיוחד, ונקלטה גרסת מוקדים או תחנות חדשה,  

 העתידיות שקיימות. הגרסה החדשה תתעדכן על כל שורות הלוז 

 

o בטבלת  עתידית בסיס  רשומת קיימת האם  הבדיק תתבצע  לבסיס, חדש  לוז  קליטת בעת  LDT  להעביר  סימן שהמשתמש  

 למפעיל:  הבאה ההודעה תוצג  כן אם גאוגרפיה. שינוי הכוללת לממונה, 

  העתידית הגאוגרפיה כל את   תחליף  החדשה  גאוגרפיהה  חדשה. גאוגרפיה  בעלת  רשומה לממונה להעביר סימנת לב "שים

 . המשך,חזור( )כפתור אושרו" לא שעדין קווים עבור יתעתיד גאוגרפיה כולל במערכת.  הקיימת

 

 אם צורף  פרוטוקול לרשומת המק"ט שבוצע בו שינוי מהותי: •

 כל מזהה של הרשומה שבוצע בו שינוי מהותי לאותה התקופה, יעבור לסטטוס ממונה.

 :  מהותי שינוי המק"ט ברשומת   התבצע לא  אם •

יעבור  ולאחריו ממתין לאישור  6לסטטוס  LDTיעבור בטבלת  התקופה, שאינו מהותיכל מזהה הרשומה שעבר שינוי לאותה  

 תהליך אישור שבסופו יעבור לסטטוס מאושר )ראה אפיון תהליך האישור בהמשך(. 

 עידוד" "שכר באפיון ראה עידוד שכר בטבלת תתועד שבוצעה  הפעולה  מהותי שינוי ישנו לרשומה אם •

 מהותיים והם עוברים לאישור אוטומטי בגוב האישורים, יש לבצע בדיקה שלשדות: אם למזהים אין שינויים  •

 האישורים. לגוב ולא לממונה יעברו הקווים לא אם ערכים. ישנם השירות וגסו הקו סוג

 

 עבור רשומות שבוצעו בהם שינויים מהותיים:   אישור אוטומטי/שגיאות שיכשילו את תהליך העברה לממונה 

בינעירוני וסוג  הקו צריך להיות מוגדר כקו  5או   StationActivityType   =4בסוג פעילות בתחנה= סטייה ממסלול )בדיקה  ש •

 .  תחנה האחרונהאינה מוגדרת הפעילות הזאת 

סטייה ממסלול להורדה לפי צורך רק בקו בינעירוני ולא בתחנה  ניתן להשתמש בסוג פעילות אם לא יש להציג את הודעת השגיאה:"

 . "אחרונה של הקו

 

  תחנהסטיה ממסלול לפי צורך( הפעילות ב י)ניסיונ StationActivityType   =4בסוג פעילות בתחנה= סטייה ממסלול )בדיקה  ש •

 . יום( 90  כיום עומד על  יהגלובלהינו פרמטר בטבלת  X)"  יום X לא הייתה בפעילות ניסיונית במשך בקו זה,

ממסלול לפי צורך", כאשר לקו במאושר לאותה   סטייה השגיאה תוצג עבור קווים בינעירוניים שמוגדרת להם תחנה מסוג "מאושר

 טיפול בשגיאה  יום.  X ממסלול לפי צורך" לפחות ל סטייה יניסיונתחנה לא הייתה הגדרה של "

 דרת כל הדרישות של פעילות ניסיונית בתחנה יהיה בשלב ב' של הפיתוח אחרי הג
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   מהותיים:  שינויים  בהן  שאין רשומות עבור אישור תהליך את  שיכשילו שגיאות

 

תחנות בסטטוס הקמה )טרם אושרו(. אם כן תוצג  בקו קיימות אם הייבדק  : הבדיקה תתבצע רק במערכת יישום -תחנות בהקמה  •

לא ניתן לאשר קווים אלו עד לאישור התחנות." במצב זה הקווים בחלק מהקווים קיימות תחנות בסטטוס בהקמה.  ההודעה: "

 נשארים בסטטוס מפעיל.  

 הצגת  הודעות השגיאה 
 במקרה של שגיאה יש להציג בהודעת השגיאה את מזהה הקו 

 מק"ט, כיוון וחלופה ובהמשך את הודעת השגיאה. 
 ש להציג במרוכז את רשומות המזהים עם הודעת השגיאה הרלוונטית לכל מזהה. כמה שגיאות י קיימותאם 

 
 מהותי  שינוי לקו  כשיש  –   הממונה ע"י אישור   פעולה סוג

 המפעיל. סוג לפי בתוקף ימים מספר לטבלה  בהתאם בתוקף הימים מספר  את עברה לא  שהרשומה  בדיקה •

 לאישור. הרשומה  את  להעביר יוכל ארצי ממונה   של הרשאה   בעל משתמש  רק כן  אם

  הודעת להציג יש  לא אם   בשדה(. הטקסט מהות   על בדיקה )אין מלא  ממונה" "החלטת  :ושהשדה פרוטוקול מצורף  שלרשומה בדיקה •

 ממונה".  החלטת  שדה  להם, המצורף בפרוטוקול עודכן ולא היות  אושרו,  שלא קווים "נמצאו  שגיאה:

, תחנות בסטטוס "בהקמה". אם כן לא ניתן  3יישום ייבדק האם לקו קיימות בנספח  -בדיקה הבאה תתבצע רק במערכת התכנוןה •

 עד לאישור התחנות." הם תחנות בהקמה. לא ניתן לאשר קווים אלו בלאשר את הקו. ותוצג ההודעה: "קיימים קווים שיש 

במקרה כזה הקו  ג השירות" הסבר: קו חדש שעדיין לא הוגדרו לו כל המאפיינים.עבור סוג הקו ו/או סו 1"לקו לא קיים ערך בנספח  •

נא הוסף את הערכים   סוג הקו ו/או סוג השירותלא יעבור לאישור יש להציג הודעת שגיאה למשתמש "לקו חסרים ערכים בשדות 

 לפני האישור"

 
 סיום בהצלחה בכל סוגי העברה:

 

 .  LDולא יעברו לטבלת  8בסטטוס חירום   LDTחירום,באישור ישארו בטבלתמזהים בתקופת  •
)ראה אפיון  לאותה תקופת החירום, הוא ידרס ובמקומו יעודכן הקו החדש שאושר LDTבטבלת  8אם קיים מזהה בסטטוס חירום  

 .מסך חירום(

 LDT, בטבלת  8האשכול של הקו בסטטוס אם הקו הוא קו חדש אז הוא התווסף אוטומטית לכל מפות החירום הקיימות לאותו  •
 

 עידוד" "שכר באפיון  ראה עידוד שכר בטבלת  תתועד  הממונה שמבצע  פעולה כל
 

 אם הפעולה שנבחרה בוצעה בהצלחה תוצג ההודעה: "הפעולה בוצעה בהצלחה" . . 

 הערך בשדה "בחר פעולה" יתנקה  •

 הערך בשדה "בחר הכול" יתנקה.  •

 פרוטוקול" יתנקההערך בשדה "מספר  •

 הסימון בשדה "בחר" בכל גריד הרשומות יתנקה.  •
 

המסך יתרענן ויוצגו הרשומות הנותרות )ללא הרשומות שלגביהן בוצעה הפעולה בהצלחה, והסטטוס שלהן השתנה( בהתאם לשדות  
 החיפוש. 

 
 סיום הפעולה בכישלון שאינו צפוי 

 
 שהתקבלה.  השגיאה תיאור  עם הודעה תוצג  נכשלה, שנבחרה הפעולה  אם
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 צירוף ומחיקת פרוטוקול לשינוי מהותי  .4.6

 צירוף ומחיקת פרוטוקול לשינוי מהותי יתבצע במסכים הבאים: 

 לטיפול •

 קווים •

 נספחים למזהים  •

 

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

מספר 

 פרוטוקול

 בהרשאת מפעיל  בסטטוס מפעיל רקהשדה יוצג    טקסט
 מספרים בלבד. שדה של 

ביציאה מהשדה ייבדק אם קיים מספר הפרוטוקול שהוזן אם לא תוצג ההודעה:  
 "מספר הפרוטוקול שהוזן אינו קיים במערכת." 

 הבדיקה תתבצע בהתאם לסוג המערכת בה נמצא המשתמש 
 ובהתאמה למפעיל, לאשכול ולתקופה יישום(.-)רישוי או תכנון

צרף פרוטוקול 

לרשומות 

 המסומנות 

 בהרשאת מפעיל בסטטוס מפעיל רק השדה יוצג    טקסט
יש לבדוק שהפרוטוקול שייך לאותו המפעיל ,לאותו האשכול ולאותה התקופה של  

 המזהים. 
אם אין התאמה יש להציג הודעת שגיאה : אין התאמה בפרטי הפרוטוקול שצורף 

 ותאריכים. לרשומות המסומנות נא בדוק התאמה במפעיל,אשכול תקופה 
 

 אשר 

 

 : אשר צרוף הפרוטוקול לרשומות המסומנות Tooltip   אייקון
אם לא מסומנות רשומות או לא נבחר ערך בשדה "מספר פרוטוקול" האייקון לא 

 יהיה פעיל.
בלחיצה על האייקון תתבצע בדיקה אם מספר האשכול והתקופה בפרוטוקול 

 פרוטוקול תואמים לאשכול ולתקופה ברשומות הקו שסומנו. שבשדה מספר 
אם נמצא חוסר התאמה לרשומה אחת או כמה רשומות, תוצג הודעת התראה  

את הפרוטוקול  להןרשומות שסומנו שלא ניתן לצרף  ישנן"שים לב,  למשתמש:
 והפרוטוקול שנבחר, אינו תואם לאשכול ולתקופה של הרשומות שנבחרו" מאחר 

וטוקול שנמצא לו התאמה לרשומה מסומנת  יוצג בגריד תוצאות החיפוש  מספר הפר
בשדה "מספר פרוטוקול " בכל הרשומות המסומנות בשדה "בחר" בהם נמצאה  

 ההתאמה. 

 הפרוטוקול אחר,  פרוטוקול מספר כבר רשום בגריד פרוטוקול מספר  בשדה  אם •

  מספר שדה ביניהם. ורווח פסיק עם ברשומה  הקיים לפרוטוקול יתווסף

 הפרוטוקול". "נתוני למסך לינק מסוג יהיה שיצורף הפרוטוקול

  לפרוטוקול הזהה  פרוטוקול מספר כבר רשום בגריד פרוטוקול מספר  בשדה  אם •

 ברשומה.  כפול יוזן  לא הפרוטוקול מספר  ההתאמה, לו שנמצאה 

 פרוטוקול

 חדש

 

בעמידה על השדה עם העכבר "הוסף פרוטוקול חדש לרשומות     Tooltipיוצג    אייקון
 המסומנות" 

 . מפעיל בסטטוס לקווים ורק מפעיל בהרשאת  למשתמש  רק יוצג הפעולה כפתור
הכפתור יהיה זמין רק אם סומנה לפחות רשומה אחת שהשדה שינוי מהותי אינו  

 ריק.
האייקון, תתבצע בדיקה )רק לרשומות שיש להם שינוי מהותי(, אם  בלחיצה על 

סומנה יותר מרשומה אחת, אם כן תתבצע בדיקה אם כל הרשומות שסומנו הם  
לצרף פרוטוקול  ניתןמאותו האשכול ולאותה התקופה אם לא תוצג הודעת שגיאה "

 ". מאותה תקופהאותו אשכול ומחדש רק לרשומות 
 תח למשתמש מסך נתוני פרוטוקול חדש: יפ  אם לא נמצאה שגיאה,

 הפרוטוקול.  חיפוש שדות ללא יוצג הפרוטוקול נתוני מסך



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 65עמוד 

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

שדות הפרוטוקול החדש יתמלאו באופן אוטומטי בפרטי הרשומה שסומנה: מפעיל,  
 י הקוויםמספר, סוג תקופה, שם תקופה, תאריך כניסה לתוקף, אשכול, מחוז, שנה 

הרשומות שסומנו. הקווים  כל סומנו כמה רשומות ירשמו כל מספרי הקווים של אם )
יופרדו בפסיק וברווח אחד מהשני.(  משתתפים: שמות המשתתפים יועתק  

 מהמשתתפים מפרוטוקול קודם )אם קיים לאשכול(. 
בשמירת הפרוטוקול הוא יקושר לרשומות המסומנות במסך ומספרו יוצג בשדה 

 מספר פרוטוקול.

  מחק

 פרוטוקול

 

הפרוטוקול לרשומות  קישורבעמידה על השדה עם העכבר "הסר    Tooltipיוצג    
 המסומנות" 

 . מפעיל בסטטוס לקווים ורק מפעיל בהרשאת  למשתמש  רק יוצג הפעולה כפתור
 הכפתור יהיה זמין רק אם סומנה לפחות רשומה אחת שמקושר לה פרוטוקול.

בין  הקישור"שים לב, באישור ההודעה יוסר  האייקון תוצג הודעה:בלחיצה על 
 האם אתה מאשר?   .הפרוטוקול המצורף לקוו/ים שסומנו

 באישור יוסר הקשר בין הפרוטוקול המצורף לקווים שסומנו.
 

  חפש

 פרוטוקול

 

 בעמידה על השדה עם העכבר "חפש פרוטוקול"   Tooltipיוצג    
 . מפעיל בסטטוס לקווים ורק מפעיל בהרשאת  למשתמש  רק יוצג הפעולה כפתור

 הכפתור יהיה זמין רק אם סומנה לפחות רשומה אחת עם שינוי מהותי
 בלחיצה על  הכפתור יפתח מסך איתור פרוטוקול. 

הפרוטוקול, יוזנו במספרי המפעיל והאשכולות השדות מפעיל ואשכול בשדות חיפוש 
של הרשומות שסומנו ובגריד החיפוש יוצגו כל הפרוטוקולים התקפים לאותם  

 האשכולות. 
 בלחיצה על כפתור חזור במסך איתור הפרוטוקול יחזור המשתמש למסך הקווים. 
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 שיון הקוי לר 2נספח  – קריאה לתצוגה גאוגרפית .4.7

 הגאוגרפית תתבצע במסכים הבאים: הקריאה לתצוגה 

 לטיפול •

 קווים •

 נספחים למזהים  •

 

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

תצוגה  

 גאוגרפית

 

 בעמידה על השדה עם העכבר "תצוגה גאוגרפית"   Tooltipיוצג    אייקון
 

 בלחיצה על האייקון יתבצעו הבדיקות: 

אם לא יש להציג  (.רשומה אחת )שדה "בחר" סומןלפחות אם סומנה  •

 לתצוגה"  הודעת שגיאה : "לא נבחרו קווים 

 רשומות יש להציג הודעת שגיאה :  17-מאם סומנו יותר  •

 רשומות בלבד"   17אפשר לסמן עד " 

 

)מערכת   התצוגה הגאוגרפיתמערכת  אם הבדיקות עברו בהצלחה: יש לפתוח את 

Gis)  .ולהעביר אליה כפרמטר את הקווים שסומנו 

 

 לפתיחת המסך  GISהסבר לשליחת פרמטרים  למערכת  

 

   .לקווים או המזהים שנבחרו GIS-ה "תצוגה גאוגרפית", יפתח מסך ממערכת בלחיצה על האייקון 

 

 : GIS-לפתיחת מערכת השיעביר את הפרמטרים הבאים   URLלחיצה על האייקון יפתח 

 "(Dateרלוונטית לקווים )משתנה בשם "תקופה  •

 "( Linesגרסת המוקדים של הקו או קווים )משתנה בשם "  •

 "(LineStatusסטאטוס קווים לתצוגה )משתנה בשם "  •

o LineStatus = Auth לקבלת קו בסטאטוס מאושר בלבד 

o LineStatus = Temp   .לקבלת קו בסטאטוס לפני אישור )מפעיל או ממונה( ואת אותו הקו בסטאטוס מאושר 

 . GIS-שמעיד מאיזה סביבת רישוי מגיעה הבקשה למערכת ה LicEnvהוספת פרמטר  •

 LicEnvערך  סביבת רישוי

 TrafficLicensing מפעילים -רישוי 

 TrafficLicensingPlanning תכנון יישום –רישוי 

 

)והפרמטרים( ופונה חזרה למערכת הרישוי לקבלת הקווים לתצוגה, בהתאם לסטאטוס הנדרש  URL-מקבלת את ה GIS-מערכת ה

 (: URL-ב LineStatus)פרמטר   לתצוגה
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 לקבלת קווים מאושרים בלבד. gis_LineDetailAttributesפרוצדורת  •

לקבלת קווים לפני אישור )סטטוס מפעיל או ממונה( ואת אותו הקו בסטאטוס  gis_LineDetailTempAttributesפרוצדורת  •

 מאושר.

 
   המשתנים(  –, בצבעים URL-: קבוע של הBold-ב: )  URLדוגמאות לשליחת ה 

 

 מפעילים: -בקשה להצגת קווים בסטאטוס מאושר בלבד ממערכת רישוי  •

http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&Line

Status=Auth&LicEnv=TrafficLicensing 

 מפעילים:  -השוואתית בין סטאטוס "מאושר" לבין סטאטוס "ממונה"/"מפעיל", שניהם ממערכת רישוי  בקשה להצגת קווים בצורה   •

http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&Line

Status=Temp&LicEnv=TrafficLicensing 

מפעילים( לבין סטאטוס "ממונה"/"מפעיל"  -בקשה להצגת קווים בצורה השוואתית בין סטאטוס "מאושר" )ממערכת רישוי  •

 תכנון יישום(:  –)ממערכת רישוי 

&LineStatu3375329;3375330&Lines=25/07/2017http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=

=TrafficLicensingPlanning&LicEnv=Temps 

  

http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&LineStatus=Auth&LicEnv=TrafficLicensing
http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&LineStatus=Auth&LicEnv=TrafficLicensing
http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&LineStatus=Temp&LicEnv=TrafficLicensing
http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&LineStatus=Temp&LicEnv=TrafficLicensing
http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&LineStatus=Temp&LicEnv=TrafficLicensingPlanning
http://tahazpgis2012/tahaz/index.html?Date=25/07/2017&Lines=3375329;3375330&LineStatus=Temp&LicEnv=TrafficLicensingPlanning
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 יים בקולוגיקה לבחירת התקופה לביצוע שינו  .4.8

 פת למסך הקליטות ולמסך שינויי לו"זתהלוגיקה משו •

 עברה הראשונה" ה"מספר הימים ל :הפרמטר לבדיקת תקיפות התאריכים  יהיה הערך בשדה •

 בטבלת "התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף" בהתאם לסוג המפעיל של המשתמש  

 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 בסיס .1 תקופת בסיס ✓ תיבת בחירה  סוג תקופה

 אירוע .2

 מיוחד .3

 חירום .4

 בשינוי ערך בשדה יש לאפס את הערכים בשדות: שנה, תקופה,  

  1תאריך נוכחי+מיהיה ברירת מחדל :  מתאריך ועד תאריך שדה 

 1.1.2200עד תאריך 

 רשימת הערכים לבחירה:  שנה נוכחית  ✓ תיבת בחירה  שנה
 . שנה נוכחית ושנה הבאה

אם לא הוגדרו תקופות לשנה הבאה לא ניתן יהיה לבחור בשנה  
 )לא כולל מיוחד( הבאה.

 י רשימת התקופות תוצג לפ  ✓ תיבת בחירה  תקופה

 סוג התקופה:  

אם נבחרה תקופת בסיס יוצגו תקופות הבסיס בלבד,  •

הקיימות בשנה שנבחרה, ועדין לא הסתיימו )תקופת בסיס 

 שכבר הסתיימה לשנה שנבחרה, לא תוצג( 

אם נבחרה תקופת חירום :יוצגו כל תקופות החירום הקיימות   •

 הפעילות.

אם נבחרה תקופת אירוע, יוצגו כל תקופות האירוע בלבד  •

גדול או  התחלת האירועשנבחרה, ותאריך הקיימות בשנה  

שווה לתאריך הנוכחי. )אירוע שתאריך ההתחלה שלו עבר, 

 לא יוצג(.

o הנוכחי מתאריך קטן ,האירוע של  "מתאריך" השדה   אם  

 הפרמטר לבדיקה, האירוע יצבע באדום.  +

, אירוע יום ירושלים מוגדר 27/5/19לדוגמא: היום 

  14הימים בפרמטר הוא  מספר , ו 30/5/19לתאריך 

אבל יצבע  ימים, יום ירושלים יופיע באפשרויות הבחירה

 באדום. 

אם סוג התקופה הינו "מיוחד"  בשדה "תקופה" יוצג   •

)שדה   תאריך ההתחלה נמצא שם תקופת הבסיס שבה 

 מתאריך(.

 . disableיהיה   תקופה שדה 

תקופות בסיס, נציג את    2אם תקופת המיוחד חותכת  

 הבסיס הראשונה. תקופת 

בשינוי תקופה יש לשנות את הערכים מתאריך עד תאריך 
 בהתאם לתקופה שנבחרה. 

 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 69עמוד 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 בעמידה עם העכבר על השדה:    Tooltipיוצג 

שמספר הימים עד תחילתו,  הינו אירוע  ,באדום שמודגשאירוע " 

 קוה  לשינוי אישור לבקשת  למפעיל המותר  הימים מספרמ חורג

 ". המחוזי  מהממונה

 תתבצע הלוגיקה הבאה:     מתאריך

 ":בחירת סוג תקופה "בסיס •

 המערכת תחשב את הערך בשדה בהתאם ללוגיקה הבאה:  

o   אם תאריך ההתחלה של תקופת הבסיס שווה או גבוה

אז    + מספר הימים הרשומים בפרמטרמהתאריך נוכחי

 ירשם תאריך התחלת התקופה כפי שקיים במערכת. 

o  אם תאריך ההתחלה של תקופת הבסיס קטן מהתאריך

, ירשם  + מספר הימים הרשומים בפרמטרהנוכחי

 התאריך הנוכחי + מספר הימים בפרמטר. 

 

עדכונים שהמפעיל יוכל לבצע על השדה בתקופה מסוג  

 בסיס:

o מים  לבחור תאריך קטן מהתאריך הנוכחי+ מספר הי

שאינו קטן מהתאריך הקלנדרי של היום. בפרמטר, 

במקרה כזה תוצג הודעת התראה:  "שים לב, התאריך 

שבחרת קטן מהתאריך >תאריך נוכחי+ מספר הימים  

  .שהינו התאריך האחרון בו ניתן לבצע שינוי ,בפרמטר<

בהתאם לנהלי הרישוי >מספר הימים בפרמטר< ימים  

על ידי  לא תאושר   ייתכן והרשומהמהתאריך הנוכחי. 

 ". הממונה

o  ניתן לבחור תאריך מאוחר יותר מהתאריך שניתן ע"י

 המערכת שיהיה קטן או שווה לתאריך סיום התקופה. 

o   לא ניתן לבחור תאריך קטן יותר מתאריך תחילת

 התקופה במערכת 

אה: " לא ניתן לבחור תאריך קטן יותר הודעת שגי

מתאריך >תאריך תחילת התקופה< , תחילת התקופה  

 במערכת"

o  .לא ניתן לבחור תאריך הקטן יותר מהתאריך הנוכחי 

הודעת שגיאה: " לא ניתן לבחור תאריך קטן מהתאריך 

 הנוכחי".

o  .לא ניתן לבחור תאריך הגדול מתאריך סיום התקופה 

ניתן לבחור תאריך הגדול מתאריך הודעת שגיאה "לא 

 סיום התקופה"

 בבחירת סוג תקופה "אירוע" :  •

 לא ניתן יהיה לשנות את תאריך התחלת האירוע.

קטן אירוע שתאריך ההתחלה שלו המפעיל יוכל לבחור 

)אירוע הצבוע  מספר הימים בפרמטרמתאריך נוכחי +

 : , במקרה כזה תוצג הודעה באדום(

האירוע שבחרת קטן מהתאריך שים לב, תאריך התחלת  "

>תאריך נוכחי+ מספר הימים בפרמטר< שהינו התאריך  

:>מספר  רישויהבהתאם לנהלי  האחרון בו ניתן לבצע שינוי 
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

ייתכן והרשומה  הימים בפרמטר< ימים מהתאריך הנוכחי.  

 ". הממונה על ידי לא תאושר

 בבחירת סוג תקופה "מיוחד":   •

תאריך נוכחי+ מספר הימים  יהיה   תאריך ברירת מחדל

המפעיל יוכל לבחור תאריך קטן ממספר   .הרשומים בפרמטר

 : הימים בפרמטר, במקרה כזה תוצג הודעה 

שים לב, התאריך שבחרת קטן מהתאריך >תאריך נוכחי+ " 

מספר הימים בפרמטר< שהינו התאריך האחרון בו ניתן  

:>מספר הימים   רישויהבהתאם לנהלי לבצע שינוי 

לא  ייתכן והרשומה < ימים מהתאריך הנוכחי. לכן בפרמטר

 ". הממונה על ידי תאושר 

o  ניתן לבחור תאריך מאוחר יותר מהתאריך שניתן ע"י

 המערכת שיהיה קטן או שווה לתאריך סיום התקופה. 

o לא ניתן לבחור תאריך קטן יותר מהתאריך הנוכחי 

הודעת שגיאה: " לא ניתן לבחור תאריך קטן יותר 

 . "מתאריך הנוכחי

o  .לא ניתן לבחור תאריך הגדול מתאריך הסיום 

הודעת שגיאה "תאריך ההתחלה לא יכול להיות גדול 

 מתאריך הסיום"

o   יש למצוא את תקופת הבסיס המתאימה לתאריך
 יוצג בשדה: "תקופה" "תאריך"מביציאה משדה  הנבחר.

. אם   תאריכי המיוחדשם תקופת הבסיס המכילה את 
תקופות בסיס, נציג את    2תקופת המיוחד חותכת  

 . disableתקופת הבסיס הראשונה השדה יהיה 

התאריך של סוף תקופת הבסיס  הערך–בסיס  סוג תקופה •    עד תאריך 
   disable  -ב שנבחרה

תאריך הסיום של  תאריך הסיום יהיה   –אירוע סוג תקופה  •
 disable-האירוע בתקופת 

, שדה חובה למילוי,  שווה לשדה מתאריךברירת  –מיוחד  •
יום קדימה )יש לרשום אותו כפרמטר חיצוני(  14אפשרי עד 

.   
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 הצגת שינויים מהותיים .4.9

 דף פופ אפ  להצגת השינויים המהותיים יוצג בלחיצה על כפתור מהמסכים הבאים: 
 

 מסך קווים •

 ונספח היסטורית שינוייםמסך מזהיי הקו ונספחיו : נספח שינויים מהותיים  •

 
 תרשים הדף 

 

   :חלקים לשני הדף יתחלק 

 שינויים מהותיים בתחנות  •

 שינויים מהותיים בלוז  •

 

 לרשומה במסך המקור:הרשומות שיוצגו יהיו בהתאם 

 אם המסך הינו מסך קווים : יוצגו כל מזהיי הקו שעברו שינויים מהותיים לאותה התקופה ברשומת הקו. 

  נספח של היסטוריית שינויים או שינויים מהותיים יוצג מזהה הקו שעבר שינוי מהותי לאותה התקופה ברשומת המזהה. אם המסך הינו 

לא יוצג  לסעיף שנויים  אם לא היו שינויים מהותיים בתחנה, לא יוצג סעיף שינויים מהותיים בתחנה. אם לא היו שינויים מהותיים בלוז,

 מהותיים בלוז. 

 בתחנות שינויים מהותיים 

 בהתאם לרשומה שנבחרה ולתקופה/תאריך שנבחר.  , תחנות –  3הנתונים יילקחו מנספח  

 שינויים מהותיים בלוז 

תוצאה שהתקבלה על הרשומה  ובהתאם ל שינויים בלוז בהתאם לרשומה שנבחרה ולתקופה/תאריך שנבחר  4הנתונים יילקחו מנספח 

 . "בדיקת שינויים מהותייםבתהליך "

 השינוי )לכל שינוי מהותי יש לרשום את התיאור המקוצר(י יילקח משדה התיאור המקוצר של השדה שינוי מהות

 השינויים "הוספת יום" ו "ביטול נסיעה" ירשמו בשורות נפרדות. : כל סוג שינוי מהותי למזהה לתקופה ירשם בשורה נפרדת. לדוגמא

לדוגמא: התווסף  תבצעו על מזהה הקו לאותה תקופה שינויי הלוז  המהותיים שה ( כל distinctבשדה שינוי מהותי ירשם באופן מקובץ )

 יום א, ב'. "  : "יום )גם יום א' וגם יום ב' ( ירשם פעם אחת בלבד "התווסף יום" בשדה פרטי השינוי ירשם
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 ".   9:00ה -ה' ירשם בשינוי המהותי "ירדה נסיעה" בפירטי השינוי ירשם "א-דוגמא נוספת אם ירדה נסיעה באותה השעה ביום א'

 

 

 

 לוגיקה ללחיצה על אייקון הדפס .4.10

 האייקון יוצג במסכים הבאים: 

 קווים •

 מזהיי הקו ונספחיו •

 :  בלחיצה על האייקון הדפס 

 את השדות הבאים:  שיכיל", יפתח המסך "פרמטרים להדפסה

 

 בטבלת הפרמטרים החיצוניים  שנבחרו להדפסה במסך,יש להגביל את כמות הרשומות 
  בתפריט הראשי בטאב דוחות. הלוגיקה להצגת הקבצים שיתקבלו מתוארת בהמשך האפיון 
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 מסכי המערכת .5
 

 לטיפול  םמק"טי מסך  .5.1

 
 כללי 

 
וממתינים לטיפול על ידי המפעיל או על ידי הממונה בהתאם לסטטוס בו הם  מסך לטיפול מציג את הקווים שחל בהם שינוי 

המסך מציג את כל הקווים שעדין  אשכול ותקופה, שקיימים עבורם שינויים בקווים. מפעיל,  מחוז,במסך מוצגת שורה לכל .  נמצאים

 בטיפול.  ש המק"טיםלא טופלו באופן ויזואלי נוח למשתמש למעקב אחרי 

הממתינים לטיפול, בהתאם לסטטוס החיפוש במסך )מפעיל או ממונה( וכן סה"כ ימי ההמתנה    המק"טיםלכל רשומה מוצג סה"כ 

 בכל רשומה. 

 . ופת יישום, וממונים, בהתאם להרשאה של כל אחד מהםהמסך משמש את המפעיל, חברות תכנון, מפעילים בתק

צופה בקווים לאחר קליטת הגאוגרפיה או הלוז, לצורך בדיקת הקווים לפני יציאה למכרז. הקווים של חברת  – חברות תכנון  •

   ביישום.   הזוכה עוברים למפעיל  הייתכנון נשארים בסטטוס מפעיל, ולאחר הזכ

צופה בקווים לאחר קליטת הגאוגרפיה או הלוז, לצורך בדיקת השינויים שביצע, והעברת   –  מפעיל ומפעיל בתקופת יישום  •

   הקווים לאישור הממונה.  

פעולת הממונה מתבצעת  . ומאשר אותם, או מחזיר אותם למפעיל לתיקון המפעילבודק את הקווים שהעביר אליו   – ממונה •

 רישוי יישום. באופן זהה הן בסביבת רישוי מפעילים, והן בסביבת 

כמה  ל משויך המשתמשאם המשויכים אליו.  אשכולותאת ה רק יכול לראות  - מפעיל, חברת תכנון, ומפעיל בתקופת יישום •

 .  הוא משויך יהם של כל המפעילים אלהאשכולות יראה את הוא מפעילים 

שינויים מהותיים, מחיקת קשר בין רשומות  שיש לה  הלרשומ או קיים פרוטוקול חדש צירוף - מפעיל, ומפעיל בתקופת יישום •

 לפרוטוקול, חיפוש פרוטוקול.

: העברת רשומות בטיפול לממונה/אישור, החזרת רשומת האשכול מטיפול הממונה לסטטוס מפעיל, ומפעיל בתקופת יישום •

 מפעיל, מחיקת רשומה לטיפול.

 ת , לאשר את הרשומובכל המחוזותיכול לצפות בכל הקווים  - ממונה ארצי •

בלבד. אם הממונה משויך לכמה מחוזות הוא יראה את כל הקווים יכול לצפות בכל הקווים השייכים למחוז שלו  - ממונה מחוזי •

 של המחוזות שאליהם הוא משויך. לאשר את הרשומות. 

 טאב בתפריט מוסתר )אינו צופה במסך לטיפול(:אורח  •
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 ריכוז הרשאות 

 ולעדכן רק אשכולות שבטיפולו.ממונה מחוזי יכול לצפות  •

 האשכולות   כל את   ולעדכן לצפות יכול ארצי  ממונה •

 מפעיל יכול לצפות ולעדכן רק אשכולות המקושרים אליו •

 בלחיצה במסך דאבל קליק בכל ההרשאות במסך: מעבר למסך קווים להמשך הטיפול •

Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

צפייה  ממונה 

 +עדכון

 לסמן רשומות לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •

כאשר הימים בתוקף עברו )רשומה צבועה באדום( רק הממונה  •
 הארצי יוכל לאשר את הרשומה 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה מפעיל

צפייה  ממונה   מפעיל -2

 +עדכון

 רשומות לבחירה לסמן  •

 לרשומות המסומנות  ת החזרה לסטטוס מפעיללבחור פעול •

 GISלחיצה על אייקון  •

צפייה  מפעיל מפעיל  -2

 +עדכון

 לסמן רשומות לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •

 לצרף פרוטוקול •

 לחפש פרוטוקול •

 לבטל קשר בין הפרוטוקול המצורף לרשומה •

 פרוטוקול חדש ולצרף לרשומהלפתוח  •

 
 

 
 טבלאות עיקריות 

 

LineDetailTempמזהיי קווים לפני אישור             : 

LineDetailTempChange :י קווים לפני אישורישינויים מהותיים של מזה 

 
 [InProcess].[dbo]פרוצדורה ראשית :  
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 לטיפול בהרשאת מפעיל םמק"טימסך  

 

 
   לטיפול סטטוס מפעיל בהרשאת ממונה טים "מסך מק

 הערה: במצב זה הממונה יכול לבקש תצוגה גאוגרפית ולכן קיימת לו אפשרות בחר הכל  
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  טים לטיפול בסטטוס ממונה הרשאת ממונה ומפעיל"מסך מק
יכול לאשר או להחזיר את הקווים   , ואילו הממונההערה: במצב זה המפעיל יכול רק לבצע החזרה של הקווים )ולא העבר לממונה/אשר(

 למפעיל
 

 
 
 

 החיפוש  שדות

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

סטטוס 
 )ממונה/מפעיל(

R.B     אם המשתמש הינו מפעיל, מפעיל בתקופת יישום וחברות תכנון
 ברירת המחדל תהיה מפעיל

המחדל  אם המשתמש הינו ממונה מחוזי או ממונה ארצי, ברירת  
 תהיה ממונה . 

 השדות הנוספות שיועברו לחיפוש רשומות לטיפול

כל המחוזות בהרשאת המשתמש כאשר תפקיד המשתמש הוא     טקסט מחוז 
 ממונה מחוזי או ממונה ארצי

כל קבוצות המפעילים של המשתמש שנכנס כאשר תפקיד    טקסט מפעיל
 המשתמש הוא מפעיל

 תיכנון יישום/רישוי   טקסט סוג המערכת

 אוטובוסים,רכבת,מוניות....    טקסט סוג המפעיל
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 החיפוש  תוצאות  בגריד שדות

 .  סטטוס לשדה  בהתאם אוטומטי באופן ימולאו השדות

 שמחפשים  ולסטטוס המשתמש   להרשאת בהתאם   ממונה או מפעיל  בהרשאת  הרשומות כל

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

השדה נועד לסמן את הרשומות שהמשתמש מעוניין לצרף להם     סמן בחר
 פרוטוקול חדש )בלחיצה על כפתור "פרוטוקול חדש"(

, או לבחור רשומות לפי טבלת פרמטרים גלובלית 3אפשר לסמן עד 
 תצוגה גאוגרפית

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"    תצוגה מחוז 

   תצוגה מפעיל

   תצוגה אשכול

המזהים שלהם  אחד באשכול ולתקופה שלפחות  המק"טיםסה"כ    תצוגה   םמק"טימס' 
 בסטטוס מפעיל או ממונה )בהתאם לשדה החיפוש( 

 התקופה בה יתרחש השינוי   תצוגה תקופה
תוצג שם התקופה והשנה )לדוגמא: כניסת שעון קיץ   –אם בסיס 

 ( 2019לתוקף 
 ( 2019אם אירוע תוצג שם התקופה והשנה )לדוגמא: פורים 

אם סוג התקופה "מיוחד" יוצג השם מיוחד ותאריך התחלת התקופה.  
 01/01/2019)לדוגמא: מיוחד 

אם באשכול התבצעו כמה שינויים לתקופות שונות, האשכול יתפצל  
 למספר רשומות כמספר התקופות בו בוצע השינוי.

השדה יסומן אוטומטית כאשר יש לאחד או יותר מהמזהיי הקו    תצוגת סמן  שינוי מהותי
 באשכול שינוי מהותי

 השדה יוצג רק בסטטוס מפעיל

מספר 
 פרוטוקול

link   .מספר הפרוטוקול שנוצר לרשומת הטיפול 
יוצגו כל הפרוטוקולים שצורפו עם   אם צורף יותר מפרוטוקול אחד,

 םפסיק ביניה
לחיצה על מספר הפרוטוקול תפתח את מסך נתוני הפרוטוקול של 

 הפרוטוקול המצורף.
 

  )שדה עקרונית מאושר הפרוטוקול אם  ייבדק ממונה  בסטטוס רק

 הפרוטוקול מספר  ממונה, החלטת  אין  אם ריק(. אינו  ממונה החלטת 

 בבורדו יצבע הפרוטוקול  באדום, בועהצ  כבר הרשומה אם   באדום. יצבע

 שיבלוט. מנת  על

מס' ימי  
 המתנה 

 מספר ימי ההמתנה מביצוע השינוי הראשון לאחד ממזהיי האשכול.   תצוגה
מספר ימי ההמתנה מביצוע השינוי לשדה: "   Tooltipיש להוסיף 

 הראשון לאחד ממזהיי הקו לאשכול לתקופה המבוקשת"  
 מספר ימי ההמתנה משתנים בהתאם לסטטוס הקו.

 במפעיל: מספר ימי ההמתנה אצל המפעיל. 
 בממונה: מספר ימי ההמתנה אצל הממונה. 

 
 הבהרה:  

השדה מציג את מספר הימים הגבוה   ימי המתנה אצל מפעיל: •
מביצוע השינוי לקו באשכול. אם הקו הועבר לממונה  ביותר 

והממונה החזיר אותו למפעיל, עדיין ימי ההמתנה יהיו מביצוע 
 מתאריך ההחזרה של הממונה.   ולאהשינוי 

ימי המתנה אצל הממונה: יספרו הימים מהפעם הראשונה   •
שהממונה קיבל את השינוי בקו באשכול לאישור. אם הממונה  

ל והמפעיל העביר לו פעם נוספת את הקו, החזיר את הקו למפעי
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

מתאריך העברה לא עדיין ימי ההמתנה יספרו מהפעם הראשונה ו
 השנייה של המפעיל.

מס' ימים עד  
לכניסה 
 לתוקף

מזהה הקו לשדה "מספר ימים עד כניסה לתוקף   של    Tooltip   תצוגה

 "הראשון

 
 

או ממונה(. המקטים המרוכזים   קווים, וסימון ברירת מחדל סטטוס הקו )מפעילדאבל קליק על רשומה, תעביר את הרשומה למסך 

 ברשומה יוצגו במסך  קווים.

 

 פעולה  כפתור 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 השדה יוצג בסטטוס מפעיל או ממונה    סמן בחר הכול
 החיפוש. בסימון השדה, יסומנו כל הרשומות בגריד תוצאות  

 אם הסימון ירד, ירדו גם כל הסימונים של הרשומות בגריד.

 "ראה סעיף "צירוף ומחיקת פרוטוקול לשינוי מהותי   טקסט מספר פרוטוקול

צרף פרוטוקול 

לרשומות 

 המסומנות 

   טקסט

   אייקון אשר 

  "ראה סעיף "פעולת העברה לשינוי סטטוס הקו   תיבת בחירה  בחר פעולה

פעולה  בחר 

לרשומות 

 המסומנות 

   טקסט

   אייקון אשר

 פרוטוקול

 חדש

 

 "ראה סעיף "צירוף ומחיקת פרוטוקול לשינוי מהותי   אייקון

 מחק פרוטוקול

 

   

 חפש פרוטוקול

 

   

 תצוגה גאוגרפית

 

 גאוגרפית".  "תצוגה סעיף ראה   אייקון
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 מעבר למסך קווים ממסך לטיפול 

 
 .המשתמש בוחר רשומה ממסך לטיפול ובדאבל קליק עובר למסך קווים

  בעברה למסך קווים יתאכלסו באופן אוטומטי ממסך לטיפול שדות חיפוש הזהים לרשומה שנבחרה ממסך לטיפול: 
 

 הערות  שדההשם 

  סוג המערכת

  סוג התחבורה 

  מחוז 

  מפעיל

  אשכול

  מתאריך

  סוג התקופה

  שנה

  תקופה

 
 החיפוש שהוזנו. יתבצע חיפוש אוטומטי להצגת הקווים במסך בהתאם לשדות 

 
דאבל קליק על רשומה ממסך לטיפול יפתח מסך הקווים המאוכלס בשדות החיפוש בהתאם לרשומה שנבחרה ממסך לטיפול  תבלחיצ

 ורשומות הקווים בהתאם מוצגות במסך.   
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  מסך קווים .5.2

 
 כללי 

 לבצע פעולות ועדכונים ברמת מק"ט הקו.כן לב המערכת. ממסך זה ניתן לעבור למסך מזהיי הקו ונספחיו ומסך קווים הינו 

 סוג לפי יאוכלסו הנתוניםייבנה מסך קווים ייעודי.  תהסוגים למעט רכבת. עבור רכב כולמשמש את כל סוגי התח"צ וזהה עבור  המסך

 . נמצא המשתמש בה    תכנון( יישום  / )רישוי המערכת

שדות החיפוש יוצגו עם ערכי ברירות המחדל בהתאם לאפיון , גריד חיפוש הרשומות יוצג ריקבכניסה למסך בפעם הראשונה, 

 בהמשך . 

 בהתאם להרשאות שקיבל.  המשתמש יצטרך להגדיר את הפרמטרים לאיתור הקווים שברצונו לראות 

 כל הקווים העונים על תנאי החיפוש.לאחר לחיצה על כפתור "הצג"  יוצגו 

 ההגעה למסך  

או ישירות מתפריט  ואז הסטטוס בהתאם להרשאה אתה הגיעו ממסך לטיפול )מפעיל או ממונה(  "לטיפול"למסך דרך מסך ניתן להגיע 

 הוא מאושר.  לכל המשתמשים ואז סטטוס ברירת מחדל "קווים"

 

 ריכוז הרשאות 

 ממונה מחוזי יכול לצפות ולעדכן רק קווים שבטיפולו. •

 הקווים  כל את   ולעדכן לצפות יכול ארצי  ממונה •

 מפעיל יכול לצפות ולעדכן רק קווים המקושרים אליו •

 אורח יכול לצפות בכל הקווים סטטוס מאושר,מפת מכרז ומפת חירום  •

 בלחיצה במסך דאבל קליק בכל ההרשאות במסך: מעבר למסך מזהים.  •

Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

צפייה  ממונה 

 +עדכון

 לבחירה לסמן רשומות  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •

 לחיצה על אייקון הדפסה •

כאשר הימים בתוקף עברו )רשומה צבועה באדום( רק   •
 הממונה הארצי יוכל לאשר את הרשומה 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

 מפעיל

 מפת חירום

 מפת מכרז 

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה

 הדפסהלחיצה על אייקון  •

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה מאושר

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 לחיצה על אייקון עדכון קווים •

צפייה  ממונה  מפעיל  -2

 +עדכון

 לסמן רשומות לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •

 לחיצה על אייקון הדפסה •

צפייה  מפעיל מפעיל  -2

 +עדכון

 לסמן רשומות לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •
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Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

 לצרף פרוטוקול •

 לחפש פרוטוקול •

 לבטל קשר בין הפרוטוקול המצורף לרשומה •

 לפתוח פרוטוקול חדש ולצרף לרשומה •

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 מפעיל -2
 

 מאושר

 מפת חירום

 מפת מכרז 

 GISלחיצה על אייקון  • 

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 אורח  -7
מפעיל צפיה )יקבל הרשאת     1

 אורח(
1-  

 מאושר 

 מפת מכרז 

 מפת חירום

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה

 לחיצה על אייקון הדפסה •
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   פעולות במסך
 

 למק"ט. בשינויים המהותיים שהתבצעו למק"ט, בפרוטוקולים המצורפים  טים,"צפייה במק •

 איתור מק"טים על ידי סינון •

 פעולות לשינוי סטטוס הקו על מנת שיטופל בתפקיד הרלוונטי לסטטוס: )אישור, העברה לממונה, החזרה למפעיל, מחיקה( •

פעולות לצירוף פרוטוקול )בסטטוס מפעיל בלבד(: צירוף פרוטוקול חדש, חיפוש פרוטוקול, צירוף פרוטוקול קיים, מחיקת   •
 פרוטוקול.

 קומזהיי המעבר למסך  •

 מעבר לעדכון פרטי הקו •

 מעבר למערכת התצוגה הגאוגרפית •
 

 טבלאות עיקריות 
 

Line                    :              קו–מק"ט 

LineDetailTemp  :             מזהיי קווים לפני אישור 

LineDetail          :              מזהיי קווים אחרי אישור 

LineDetailTempChange :י קווים לפני אישורישינויים מהותיים של מזה 

 

 

 . וערכים ריקים בתוצאות החיפוש יפושבשדות הח רירת מחדלהמסך יוצג עם ערכי ב המסך, פתיחתב                

 לערכים שנבחרו בחיפוש. בלחיצה על כפתור הצג, יתמלאו הערכים בגריד תוצאות החיפוש בהתאם 

 

 ובהרשאת מפעיל דוגמא למסך קווים בחיפוש קווים בסטטוס מפעיל
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 ובהרשאת ממונה דוגמא למסך קווים בחיפוש קווים בסטטוס מפעיל 

 
 

 

 ממונה   ובהרשאת ממונה   בסטטוס קווים בחיפוש  קווים למסך דוגמא          
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 מפעיל  ובהרשאת ממונה  בסטטוס קווים  בחיפוש קווים למסך דוגמא
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 דוגמא למסך קווים בחיפוש קווים  בסטטוס מאושר ומכרז  בכול ההרשאות   מלבד הרשאת  ממונה 

 
 

 עדכון( אייקון )מתווסף ממונה  בהרשאת  מאושר בסטטוס קווים  בחיפוש קווים למסך דוגמא
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   שדות החיפוש במסך קווים 

 הערות  ברירת מחדל ערך  חובה סוג שדה  שם שדה

 : וס מאושרסטט • מאושר ✓ תיבת בחירה  סטטוס
o  שדה מתאריך ערך בשיהיה חובה  בהרשאת אורח וממונה

)מותר להקיש מספר קו, או מקט   ובשדה נוסףעד תאריך 
 שדה מפעיל אינו חובה.  (או מוצא וכו'

o   :שדה החובה: מפעיל ושדה מתאריךבהרשאת מפעיל. 

שדה  מפעיל בהרשאת כאשר המשתמש סטטוס מפעיל:  •
 אשכול יהיה חובה. 

 סטטוס ממונה: שדה מפעיל יהיה שדה חובה  •

לא ו חובהושדה אשכול יהיו : שדה מפעיל מכרזמפת סטטוס  •
 תהיה חובה על תאריך או תקופה 

שנה תהיה שנה  וחירום תהיה תקופה הסוג : סטטוס חירום •
יהיה לשנות את סוג התקופה  )ניתן  כברירת מחדל נוכחית

 ואת השנה(. 

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"    תיבת בחירה  מחוז 
 לוגיקה של שדות חיפוש

  
 

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"   ✓ תיבת בחירה  מפעיל
 יש להציג גם מפעילים שאינם פעילים

 לוגיקה של שדות חיפוש

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"    תיבת בחירה  אשכול
 יש להציג גם אשכולות שאינם פעילים

 לוגיקה של שדות חיפוש

שיופרדו ביניהם  להזין ריבוי קווים לחיפוש : אפשר  Tooltip   טקסט קו
 בפסיק(

 
מספרים בלבד שיכולים להיות מופרדים בעזרת פסיקים )כמה  

 קווים(
 

שבשדה מוזנים מספרים בלבד או מספרים  תתבצע בדיקה 
 ופסיקים בלבד.

השדה הינו שדה טקסט ולכן ניתן להזין בו קווים שאינם תואמים  
)באישור החיפוש אם לא תהיה התאמה בין  לאשכול שנבחר

הקווים שהוזנו לאשכול שהוזן או למפעיל, לא ימצאו ערכים  
 להצגה(

מספרי קווים מופרדים רק בשדה קו להזין ניתן  הודעת שגיאה: "
  "בפסיקים ביניהם

 הודעת השגיאה תוצג ביציאה מהשדה 

 ספרות 5מספרים בלבד של     טקסט מק"ט
תואם  השדה הינו שדה טקסט ולכן ניתן להזין בו מק"ט שאינו 

)באישור החיפוש אם לא תהיה התאמה בין  לאשכול שנבחר
 המק"ט  לאשכול שהוזן או למפעיל, לא ימצאו ערכים להצגה(

  5בעל רק ערך מספרי הודעת שגיאה: "ניתן להזין בשדה מק"ט 
 ספרות" 

 ספרות למק"ט. 7אם סוג התחבורה הינו מונית ניתן להזין עד 

 יישובים רשימת    תיבת בחירה  מוצא

 יישובים רשימת    תיבת בחירה  יעד
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 הערות  ברירת מחדל ערך  חובה סוג שדה  שם שדה

 יישובים רשימת    תיבת בחירה  העובר ב
  ורווח בפסיקים יופרדו הערכים ערכים ריבוי לבחור אפשרות

 ביניהם

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים: "לוגיקה של שדות    תיבת בחירה  סוג תקופה

 " חיפוש

 לוגיקה של שדות חיפוש

 

 שנה נוכחית   תיבת בחירה  שנה

   תיבת בחירה  תקופה

 תאריך נוכחי ✓ תאריכון מתאריך

   תאריכון עד תאריך

 רשימת ערכים:   סדיר  תיבת בחירה  ייחודיות הקו

 סדיר •

 עונתי •

 תלמידים   •

 לילה •

 קווים מזינים •

כלול קווים 

 ללא לו"ז

    סמן

 בתלות של האשכול שנבחר    תיבת בחירה  תת אשכול
 יוצגו ערכים לבחירה רק אם נבחר האשכול.

: "לוגיקה של ראה סעיף: ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים   כפתור הצג
 "  שדות חיפוש

 לוגיקה של שדות חיפוש
 

 ההתניות לפי שדה סטטוס הנבחר מתקיימות. בדיקה שכל 
 

אם בשדה סוג תקופה נבחרה תקופת בסיס או תקופה מסוג 
אירוע, התאריכים של התקופות יוצגו בשדות החיפוש: מתאריך, 

 עד תאריך.
 

 חיפוש הקווים להצגה: 

אם השדה "כלול קווים ללא לוז" אינו מסומן, יש לחפש רק   •
ויצגו רק  אחד עם לוז.קווים שיש להם לפחות מזהה 

המזהים שקיים להם לוז לתקופה שנבחרה, ולא כל מזהיי  
 הקו.

למזהה הקו, יש לחפש לפחות   מתייחסאם שדה החיפוש  •
שהערך בשדה החיפוש מתאים לערכי  של הקו מזהה אחד

אחד ממזהיי  המזהה. לדוגמא: שדה ייחודיות הקו ששייך ל
ל מזהיי הקו  הקו אך לא לכל המזהים, במקרה כזה יוצגו כ

שקיים להם לוז, כולל מזהים שאינם עונים על תנאי  
יש לבדוק  הייחודיות, ובלבד שמזהה אחד ענה על התנאי. 

שתאריך העדכון של המאפיין למזהה הקו הינו בטווח  
 התאריכים לתקופה או לתאריך שנבחר. 

באותו טווח התאריכים, יש  אם נמצאו כמה עדכונים 
 האחרון.להתייחס לעדכון 

רשומות בסטטוס מפעיל או בסטטוס ממונה שהם פגי תוקף  •
לא יוצגו  )תאריך ההתחלה שלהם קטן מתאריך נוכחי(,

 החיפוש. בגריד תוצאות 

 (אינו ריק  closing dateרשומות שנסגרו לצמיתות )שדה  •
 .לא יוצגושאינם בסטטוס מאושר, 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 88עמוד 

 הערות  ברירת מחדל ערך  חובה סוג שדה  שם שדה

 :אם נבחרה תקופת בסיס •
גם  בתקופת הבסיס, יםשפעיליבחרו כל הקווים של המזהים 

אם הרשומה עצמה החלה בתקופת בסיס שונה לחלוטין, 
אבל יש לה לוז שכולל בתוכו את התקופה שבקשו. לדוגמא  

יוצג גם  , 2200והוא עד  2018קו שאין בו שינוי החל מקיץ 
 . 2019אם בחרנו בסיס תקופת חורף 

המעודכנת ביותר לאותה תקופת  גרסת הלוז יש  לחפש את 
 הבסיס

 
להלן מצבים בהם תוצג הודעה סטטית במסך. בעמידה עם  

 שירחיב את ההסבר.  Tooltipהעכבר על ההודעה יפתח 

  –אם המשתמש מילא את השדות הבאים: סוג תקופה   •
לא חובה,  )עד תאריך  -בסיס, מתאריך, עד תאריך

עד  המשתמש יכול למלא, או להשאיר ריק ואז יתמלא 
2200 ) 

 שדות שנה ושם תקופה ריקים: 
: "שים לב, מוצגים אך ורק קווים נוסח ההודעה הקבועה

ללא   בחרת הפעילים בתקופת בסיס, בטווח התאריכים ש 
 קשר מתי החלו לפעול". 

:  Tooltipבעמידה עם העכבר על ההודעה יפתח  
"הלוז המוצג, הינו הלוז האחרון המעודכן לקו בהתאם  

. לדוגמא: אם בחרת מתאריך בחרתהתאריכים שלטווח 
, יוצגו כל קווים 15/1/2020, עד תאריך 1/1/2020

חלקם   שפעילים בבסיס בטווח התאריכים שצוין, גם אם  
מתקופות  החלו לפעול ופועלים ללא שינוי כבר החל 

 ."קודמות

– אם המשתמש מילא את השדות הבאים: סוג תקופה   •
הערכים של מתאריך עד  – בסיס, שנה, ותקופת בסיס 

תאריך מתמלאים אוטומטית לפי תקופת הבסיס 
 שנבחרה: 

: "שים לב, מוצגים כל הקווים  נוסח ההודעה הקבועה
הפעילים בתקופת הבסיס שבחרת, גם אם החלו לפעול 

 בתקופת בסיס מוקדמת יותר".  
::  Tooltipבעמידה עם העכבר על ההודעה יפתח  

ביותר לקו בתקופה הלוז המוצג, הינו הלוז המעודכן 
שבקשת. לדוגמא: אם בחרת תקופת בסיס קיץ, שנת  

קווים שפעילים בבסיס בתקופת קיץ ה, יוצגו כל 2020
חלקם החלו לפעול ופועלים ללא שינוי  , גם אם 2020

.  2019כבר החל מתקופת בסיס: כניסת שעון חורף 
התאריכים המצוינים בשדות מתאריך עד תאריך,  

 התקופה שבחרת. " מציינים את תאריכי 

אם המשתמש מילא את השדות הבאים: מתאריך עד  •
תאריך )או שלא מילא את שדה עד תאריך, וזה מתמלא  

סוג תקופה, שנה, שם   שדות:  –(  2200אוטומטית עד 
 תקופה ריקים:

: "שים לב, מוצגים כל הקווים  נוסח ההודעה הקבועה
, בכל סוגי התקופות  בחרתהפעילים בטווח התאריכים ש

 בסיס, אירוע, מיוחד(". )
אירוע, -המשתמש מילא את השדות: סוג תקופה   אם •

שנה, שם אירוע. שדות מתאריך עד תאריך מתמלאים  
 אוטומטית בתאריך התקופה שנבחרה. 

: "שים לב, מוצגים כל הקווים  נוסח ההודעה הקבועה
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 הערות  ברירת מחדל ערך  חובה סוג שדה  שם שדה

שהוגדר עבורם לוז לתקופת האירוע שבחרת. לא  
 האירוע כבסיס.". מוצגים קווים שפעילים בתאריך 

: "אם  Tooltipבעמידה עם העכבר על ההודעה יפתח  
ברצונך לראות את התנהגות כל הקווים בתאריכי 
האירוע, עליך להקיש את מתאריך עד תאריך של  
 האירוע ללא בחירת סוג תקופה שנה ושם אירוע"

אם לא נמצאו רשומות בהתאם לערכים בשדות החיפוש יש  
ההודעה: "לא נמצאו רשומות מתאימות" )כהודעה  להציג את 

 סטטית על המסך ללא צורך לאשר את ההודעה(.
 

מזהיי הקו )חלופות הקו( יפתח מסך אם נמצא קו אחד בלבד, 
)ראה   באופן אוטומטי מאוכלס בנתוני מזהיי הקו שנמצא.ונספחיו 

 (אפיון בהמשך
 

 ראה בהמשך האפיון לוגיקת הצגת שדות החיפוש.

בלחיצה על הכפתור ימחקו כל הערכים בשדות החיפוש  ובשדות    כפתור נקה
 הסינון המתקדם ויחזרו ברירות המחדל בשדות. 
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   סטטית  הודעה עם  המסך של דוגמא

 

 
 

 Tooltipדוגמא של המסך עם הודעה סטטית בפתיחת ה

 
 לשליפה ואת כל ההסבר לשים בטולטייפבמידה והטקסט של ההודעה יהיה ארוך במסך יש לרשום הסבר 
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 גריד תוצאות החיפוש  .5.2.1

של כל   1אשכולות, כל קווי   3מיון ברירת מחדל יהיה לפי עמודת מספר קו לדוגמא: אם נבחר מפעיל אפיקים, ויש לו  •

 האשכולות יופיעו ראשונים. 

 1,2,3,10,11,12יש להציג את מספרי הקווים במספר רץ לפי הסדר  דהיינו:  •

 תאריך" קטן מתאריך נוכחי(לא יוצגו קווים שאינם בתוקף )שדה "מבסטטוס מפעיל וממונה בלבד,  •

למסך מזהיי הקו )חלופות הקו( ונספחיו תעביר את המשתמש   (הרשומות )בכל אחד משדותעל רשומה בגריד  דאבל קליק •

 .  מאוכלס בנתוני מזהיי הקו שנבחר )ראה אפיון בהמשך(

"התראה על  ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:  סימון הרשומות להתראה על מספר הימים לכניסה לתוקף: ראה סעיף: •

 מספר הימים לכניסה לתוקף"
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 גריד השדות במסך
 

 יוצגו בכל הסטטוסים ובכל ההרשאות.  הערה: שדות בהם אין התייחסות לסטטוס הקו או להרשאת המשתמש,
 

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

    סמן בחר
 

הערת  

 ממונה 

 בלבד  ממונה בהרשאת  לעריכה וניתן ממונה בסטטוס רק יוצג השדה   כפתור

 . לרשומה פרטנית הערה לעדכן נועד השדה

 ספציפית.  רשומה לעדכן יהיה ואפשר המסומנות   הרשומות  לכל כללית נכתבת  ההערה

  החזרת בעקבות  למפעיל שרשם ההערה את   לראות יוכל הממונה  הכפתור,  על בלחיצה

 לטיפולו. הקו

  את עדכן הממונה בה   ברשומה  יתבצע העדכון שרשם.   ההערה  את לעדכן יוכל הממונה 

 ממונה   הערת  ישנה בהם  הרשומות  בכל  גורף ולא ההערה

 מאושר בסטטוס רק יוצג השדה   תצוגה מחוז 

 וממונה  מאושר  בסטטוס יוצג השדה   תצוגה מפעיל

    תצוגה אשכול

    תצוגה מק"ט

    תצוגה קו

 הקו  של הראשון הכיוון את  הציגל   תצוגה מוצאישוב 

   תצוגה ישוב יעד

 וחירום ממונה, מפעיל בסטטוס רק יוצגו השדות   תצוגה תקופה

  עד תקופה,מתאריך לפי  חלוקה בגינם  תתבצע ולא יוצגו לא  השדות הסטטוסים ביתר

  שונות מתקופות מזהים   כמה  שמכילמאושר, בסטטוס בבסיס קו מוצג  אם לדוגמא .תאריך

 לקו.  בלבד אחת  רשומה  תוצג  שונים, ותאריכים

   תצוגה מתאריך

   תצוגה עד תאריך

 ממונה.  או  מפעיל בסטטוס רק יוצג השדה   לינק שינוי מהותי

   יום  התבטל :  לדוגמא המהותי השינוי סוג את יציג השדה

 מהותי.  שינוי התבצע    הקו  ממזהיי  יותר או באחד   אם רק יוצג השדה

  כל משורשר באופן יוצג למק"ט,  אחד קו ממזהה   ביותר התבצע   המהותי השינוי  אם

  אם  לדוגמא מקובצת( )תצוגה DISTINCTב יוצגו השינויים  שהתבצעו.  המהותיים השינויים

   יום" "התבטל הטקסט  אחת פעם יוצג יום  התבטל המק"ט  אותו  של  מזהים  לכמה

  אחד משורשרים  המהותיים  השינויים  את נציג שונה  מהותי שינוי התבצע מזהה   לכל אם

 .  ביניהם  ורווח פסיק עם לשני

   . יום התווסף  ,יום  התבטל : לדוגמא

  המהותיים  השינויים סוגי  מטבלת  מקוצר" "תיאור משדה יתקבל בשדה שיוצג הטקסט

   באפיון ראה  לטבלה( להוסיפו יש חדש  )שדה

 המהותיים".  השינויים סוגי "טבלת

 ריק. יישאר השדה  מהותי,  שינוי התבצע לא  הים מהמז אחד לאף  אם

 ריכוז באפיון  סעיף )ראה מהותיים"  שינויים "הצגת אפ  פופ דף יפתח  הלינק  על בלחיצה

  השינויים פרטי כל  את שיציג  מהותיים"(  שינויים  הצגת מסכים:  בכמה   שחוזרת לוגיקה

 הסטטוס. ובאותו  התקופה  לאותה  הקו למזהיי שהיו המהותיים
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סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

מספר 

 פרוטוקול

ת  תצוג

 לינק

 ממונה.  או  מפעיל בסטטוס רק יוצג השדה  

 ריק( יוצג )השדה פרוטוקול יוצג לא  ריק, מהותי שינוי שדה  אם

 ביניהם. בפסיק שיופרדו פרוטוקולים כמה  אפשר

 

  נתוני מסך הפרוטוקול. נתוני למסך ישירות ולעבור בשדה  הלינק על  ללחוץ יהיה ניתן

  חיפוש  שדות וללא במסך ימין שבצד הפרוטוקולים רשימת  ללא יוצג הפרוטוקול

 הפרוטוקול.

 קווים.  למסך אותנו  תחזיר במסך חזור  על לחיצה

 

  אינו ממונה החלטת  )שדה עקרונית מאושר הפרוטוקול  אם ייבדק ממונה בסטטוס רק

   באדום. יצבע הפרוטוקול  מספר , ממונה  החלטת  אין אם ריק(.
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 במסך   פעולה שדות

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

 בגריד תוצאות החיפוש. בסימון השדה, יסומנו כל הרשומות    סמן הכול בחר
 כל הסימונים של הרשומות בגריד.גם אם הסימון ירד, ירדו 

צרף פרוטוקול 

לרשומות 

 המסומנות 

 לשינוי פרוטוקול ומחיקת "צירוף   מסכים בכמה  שחוזרת  לוגיקה ריכוז סעיף ראה   טקסט

 " מהותי

   אייקון אשר 

בחר פעולה  

לרשומות 

 המסומנות 

תיבת  

 בחירה 

"פעולת העברה לשינוי סטטוס הקו  : ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים: ראה סעיף  
" 

   אייקון אשר

 פרוטוקול

 חדש

 

"צירוף ומחיקת פרוטוקול לשינוי  ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים  ראה סעיף   אייקון
 " מהותי

מחק  

 פרוטוקול

 

   אייקון

חפש  

 פרוטוקול

 

   אייקון

תצוגה  

 גאוגרפית

 

 .גאוגרפית" "תצוגה    מסכים בכמה  שחוזרת  לוגיקה ריכוז סעיף ראה   אייקון

 הדפס

 

 "הדפסה"    מסכים בכמה  שחוזרת  לוגיקה ריכוז סעיף ראה   אייקון

עדכון פרטים 

 

 האייקון יוצג :   אייקון

יוכלו רק למשתמש בהרשאות ממונה ארצי או ממונה מחוזי. יתר ההרשאות לא  •
 לצפות בו.

 רק עבור קווים בסטטוס מאושר או ממונה   •
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סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

, העדכון מתאפשר רק  בעמידה על השדה עם העכבר "עדכון פרטים   Tooltipיוצג 
ול מתאריך נוכחי ,אחרי עדכון הרשומה,  דלרשומות בסיס שתאריך הסיום שלהם ג

 "וישאינם בסיס שהינם בטווח תאריכי השינלמזהה  יעודכנו אוטומטית רשומות 
 

 בלחיצה על האייקון תתבצע בדיקה אם סומנה לפחות רשומה אחת. 

אם לא סומנה רשומה יש להציג הודעת שגיאה: "עליך לסמן רשומה שאתה מעוניין 

 לעדכן ואז ללחוץ על עדכון". 

תתבצע בדיקה שהרשומה היא מסוג תקופת בסיס אם סומנה רשומה אחת:  •

לתאריך נוכחי. אם לא תוצג הודעת ותאריך הסיום שלה גדול או שווה 

שגיאה: "ניתן לעדכן מאפיינים רק לרשומות מסוג תקופת בסיס שתאריך 

 הסיום שלהם גדול או שווה לתאריך נוכחי.

 יפתח מסך "עדכון פרטים"אחרת :

המסך יקבל כפרמטרים את שדות הרשומה שהמשתמש בחר )סימון שדה 

 בחר(

גורף של הרשומות  אם סומנה יותר מרשומה אחת יפתח דף פופ אפ לעדכון  •

סוג שירות" פתיחת הדף תתבצע רק אם  "ו  "סוג הקו: "שסומנו עבור השדות

)קווים חדשים(.   בכל הרשומות המסומנות אין ערך בשדה סוג קו וסוג שירות.

  : שגיאהאם ברשומה אחת או יותר קיים ערך באחד מהשדות, תוצג הודעת 

אחת מהרשומות שסומנו קיים ערך בשדה סוג קו או סוג שירות ולכן לא ב"

 ניתן לפתוח את המסך לעדכון מרובה".

 
 מזהיי הקו ונספחיהם מעבר למסך 

 
 [LinesToIdentifiers].[dbo]פרוצדורה : 

 מזהיי הקו ונספחיהם מעבר למסך 
 המשתמש למסך מזהים ונספחיהם. דאבל קליק על רשומה במסך הקווים תעביר את  

 פרטי הרשומה שנבחרה )דאבל קליק על הרשומה( יעברו למסך:
 מפעיל, אשכול, קו, מק"ט ומספר פרוטוקול מצורף. פרוטוקול מצורף קיים רק בסטטוס מפעיל או ממונה

 יוצגו במסך כל המזהים של מק"ט הקו  התואמים לסטטוס הקו ולתקופה לפי הלוגיקה הבאה: 

במק"ט נבחרה תקופת אירוע: יוצגו כל המזהים בסטטוס התואם לסטטוס הרשומה שנבחרה ולתקופת האירוע שנבחרה  אם  •
 לאותה השנה. 

 אם נבחרה תקופת בסיס: •
 , של המק"ט שנבחרבתקופת הבסיס  יםשפעיליבחרו כל המזהים 

ו את התקופה שבקשו. לדוגמא קו שאין בו גם אם הרשומה עצמה החלה בתקופת בסיס שונה לחלוטין, אבל יש לה לוז שכולל בתוכ
 . 2019הוא יוצג גם אם בחרנו בסיס תקופת חורף   2200והוא עד  2018שינוי החל מקיץ 

 אם נבחרה רשומה של  תקופה מיוחד:  •

יבחרו כל המזהים שפעילים באותו התאריך )שדה מתאריך ושדה עד תאריך מוכלים בתאריך שנבחר( של המק"ט שנבחר והם  

 . או חירום לא תקופת אירוע או בסיס וג מיוחד תקופה מס

 אם לא נבחרה תקופה ונבחר רק טווח תאריכים:  •

 יוצגו כל המזהים הפעילים לאותו טווח התאריכים בכל התקופות לאותו המק"ט שנבחר לטווח התאריכים שנבחר

 הפרמטרים שיועברו: מערכת,סטטוס ,מק"ט,תקופה,מתאריך ,עד תאריך •

 מזהים שנסגרו לצמיתותלא יוצגו במסך  •

 

 אם בתוצאות החיפוש נמצאה רשומה אחת, המשתמש יעבור באופן אוטומטי למסך המזהים ונספחיהם. 
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במידה והמשתמש התכוון לעדכן את הרשומה, הוא יוכל ללחוץ על כפתור "חזור" ובמקרה זה יפתח מסך הקווים עם הרשומה הבודדה  

 שנבחרה. 

 
 
 
 

 פעולת החזרה  כאשר הממונה בחר  לדף הפופ אפ שנפתח לממונה דוגמא 
 

 
 

 דוגמא לדף הפופ אפ שנפתח לממונה כאשר הממונה סימן יותר מרשומה אחת 
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 ומזהיי המק"ט למק"ט - 1נספח בעדכון פרטים  .5.3

 כללי 
 

 שיון הקו, עבור הקו ומזהיי הקו.   ילר  )כללי( 1המסך מאפשר עדכון של נספח 

המחוזי בהתאם להרשאות של כל תפקיד. חלק משדות מאפייני הקו או הממונה הממונה הארצי או  בהרשאתהשדות מתעדכנים 

 אינם מאופשרים לעדכון במערכת הרישוי.מגיעים מהמערכת הגאוגרפית )כיום טראנסקאד(, ומאפייני מזהיי הקו 

   .ע"י המתכנן פתוחים לעדכון, 1של נספח כל השדות , בחלק של חברות התכנון בלבד, וםייש-תכנוןרישוי במערכת 

 )עפרון(. על ידי לחיצה על האייקון "עדכון רשומה"טאב קווים, מ -למסך  הגעה

 
 הרשאות  

 

 .יישום-תכנוןרישוי במערכת  הרשאה לעדכון כל השדות הניתנים לעדכון במסך:  חברת תכנון •

   .)כולל השדות המותרים לעדכון ע"י ממונה מחוזי( עדכון כל השדות הניתנים לעדכון במסך –  ממונה ארצי •

 עדכון השדות המאופשרים לעדכון על ידי ממונה מחוזי, בהתאם לרשום באפיון: מחוזי ממונה •

לפני דכן שדות אלו ו"סוג שירות" במקרה של קו חדש, חובה לע: "סוג קו" שדותרק קווים בסטטוס מאושר, למעט העדכון מתבצע  •

 כשהקו בסטטוס ממונה.    ואישור הקו, דהיינ

 .מוסתר ,)עיפרון( אייקון ההגעה למסך  : אחרת  •

   פעולות במסך
 

 עדכון פרטי קו •

 עדכון מזהיי קו •
 

 טבלאות עיקריות 
 

Line:                      קו–מק"ט 

LineDetailTempמזהיי קווים לפני אישור  : 

LineDetail    :         מזהיי קווים אחרי אישור 

 LineType:            סוג קו 
ServiceType:      סוג שירות 
VehicleSize:        גודל רכב 

VehicleType:         סוג רכב 
LineAttach1  :      תיעוד מאפיינים ברמת מק"ט הקו כולל שמירת הסטוריה 

 
 

         

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 98עמוד 

 ומזהייו פרטי המק"ט  - 1נספח מסך עדכון 

 

תעביר את המשתמש למסך  אייקון העדכון לחיצה על המשתמש מסנן במסך קווים את הקווים, ובוחר ברשומה לעדכון. 

 העדכון.

 יוצגו במסך וכן שדות מזהיי הקו.  ,ררשומת המק"ט שנבח ל השדות הניתנים לעדכון 

-ובמערכת תכנוןבמערכת הרישוי,  מחוזי  ארצי, או ממונה  ממונה  לבעלי הרשאת  : הרשאות העדכון שכתובות ברשומות מתייחסות  הערה

   עבור האשכולות שנמצאים בתקופת יישום. יישום

   הקווים ומזהיי הקווים.כל השדות של  יכול לעדכן את יישום, -בסביבת תכנון )מפעיל מסוג חברת תכנון(, מתכנן

 

, ליום לפני תחילת השינוי,  2200השורה ש"עד תאריך" שלה הוא  , את LineAttach1בטבלת  לעדכןיש   ברמת המק"ט בעדכון השדות

 "תאריךשדה "עד  עדכון נוסף,  בכל  .  01/01/2200  העדכון תמיד יהיה מתאריך העדכון עד.   2200ולפתוח שורה חדשה, מיום השינוי ועד  

 של העדכון הקודם, יתעדכן לתאריך נוכחי פחות יום. 

 

 

 וח התאריך ממנו חל העדכון ואילך.בכל הרשומות שנמצאות בטו  LD, יעודכן השדה המתאים בטבלת מזהה הקובעדכון שדות ברמת 

  1/11/19-2200שורת בסיס מתאריך קיימות השורות הבאות:  LDבטבלת , השינוי הינו החל מהיום.  27/11/19לדוגמא היום התאריך 

תעודכן וכמובן  השורה  –  27/11ן, שורת אירוע בתאריך תעודכ השורה –  24/11-28/11השורה תעודכן, שורת מיוחד מתאריך  –

חדשה, אלא    LD, לא תפתח שורת  1יעודכנו כל השורות עם תאריכים עתידיים. הדגש במקרה של עדכון שדות של מאפייני נספח 

 שדה תאריך עדכון אחרון ושם מעדכן עדכוןתעודכן השורה הקיימת. כולל 

 

 

 רכב  וסוגת בין סוג קו, סוג שירו  תלויות ת הגדר .5.3.1
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  LineType: המתועדים בטבלת עירוני, בינעירוני, אזוריסוגי קווים:  3 ישנם בארץ : סוג קו

)מהיר, ישיר, מאסף, מקומי מאסף, עירוני עורקי מאסף, עירוני עורקי  אחד ממאפייני הקו הוא סוג השירות: סוג שירות 
   ServiceTypeסוגי השירות מתועדים בטבלת   מהיר, עירוני עורקי תאו"מ(.

עירוני, בינעירוני, :  סוגי רכב הםו. שלסוג רכב שמותר לו להשתמש, בהתאם לסוג הקו מוגדר לכל מקט קו : סוג רכב
 בינעירוני ממוגן ירי, בינעירוני ממוגן אבן. 

    VehicleType קיימת התניה בין סוג שירות לסוג רכב. ההתניות האפשריות מתועדות בטבלת:  –  סוג רכבוסוג שירות  
 
 

  סוג השירות וסוג הרכב, יהיו בהתאמה לסוג הקו: 

  הבאים: הרכב וסוגי השירות סוגי את לשייך  ניתן בינעירוני קו לסוג

 "  בינעירוני " או "אבן  ממוגן בינעירוני " או " ירי ממוגן בינעירוני " סוג הוא לו המותר  רכב סוג  -ישיר •

 "  בינעירוני " או "אבן  ממוגן בינעירוני " או " ירי ממוגן בינעירוני " סוג הוא לו המותר  רכב סוג -מהיר •

 "  בינעירוני " או "אבן ממוגן בינעירוני " או " ירי ממוגן בינעירוני " סוג הוא לו המותר  רכב סוג -  מאסף •
 

  הבאים: הרכב וסוגי השירות סוגי את לשייך  ניתן וניעיר קו לסוג

 "רונייע" סוג הוא לו המותר  רכב סוג – מאסף מקומי •

 " רונייע" סוג הוא לו המותר  רכב סוג –מאסף  עורקי עירוני •

 "רונייע" סוג הוא לו המותר  רכב סוג - מהיר עורקי עירוני •

 "רונייע" סוג הוא לו המותר  רכב סוג - תאו"מ   עורקי עירוני •
 

 הבאים: הרכב וסוגי השירות סוגי את לשייך  ניתן אזורי קו לסוג

 "אבן  ממוגן בינעירוני " או " ירי ממוגן בינעירוני או  "בינעירוני",  או "עירוני", סוג הוא לו המותר  רכב סוג -מאסף •
 

 VehicleType : תיעוד טבלת קשר בין סוג קו לסוג רכב להלן 

  

VehicleTypeId VehicleType VehicleTypeDesc LineTypeId LineTypeDesc 

 אזורי 2 עירוני  1 2

 אזורי 2 בינעירוני  2 3

 אזורי 2 בינעירוני ממוגן ירי  3 4

 אזורי 2 בינעירוני ממוגן אבן  4 5

 בינעירוני  3 בינעירוני  2 6

 בינעירוני  3 בינעירוני ממוגן ירי  3 7

 בינעירוני  3 בינעירוני ממוגן אבן  4 8

 עירוני  1 עירוני  1 1
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   שדות במסך  .5.3.2

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 

 מק"ט הקו נתוני

 נתוני המקטים כפי שאותרו ממסך איתור הקווים    תצוגה מפעיל

   תצוגה אשכול 

   תצוגה קו

   תצוגה ישוב מוצא

   תצוגה ישוב יעד

 נתונים ברמת מק"ט הקו 

תיבת   סוג הקו
 בחירה 

קיים קשר בין סוג הקו לבין סוג השירות האפשרי עבורו )ראה פירוט   
 בשדה סוג שירות(. 

 עירוני •

 בין עירוני •

 אזורי •
 

 .ללא ערך –ברירת מחדל לקו חדש  
לפני אישור הקו, כאשר הקו את סוג הקו,  חובה לעדכן לקו חדש

 הגדרת סוג הקו. בסטטוס ממונה. לא ניתן לאשר קו חדש ללא 
 

 הרשאת עדכון: ממונה מחוזי 

 לא  –ברירת מחדל לקו חדש   לא  סמן עליה מכל הדלתות  
 ממונה מחוזי   –הרשאת עדכון 

 

  סוג שירות

 

תיבת  
 בחירה 

  
 סוג השירות יהיה בהתאמה לסוג הקו: 

 לסוג קו בינעירוני ניתן להגדיר את סוגי השירות הבאים : 

 מאסף •

 ישיר •

 מהיר •
 לסוג קו עירוני בלבד ניתן לשייך את סוגי השירות הבאים:  

 מקומי מאסף  •

 עירוני עורקי מאסף •

 עירוני עורקי מהיר •

 עירוני עורקי תאו"מ •
 

 אך ורק סוגי שירות מאסף להגדירלסוג קו אזורי ניתן 
 

 בהתאם להגדרות החדשות.   הההיסטורילכל הסוגים יש לעדכן את 
  –לא ניתן לאשר קו בלי סוג שירות 

 
 ללא ערך –ברירת מחדל לקו חדש  

לקו חדש לפני אישור הקו, כאשר הקו לעדכן את סוג השירות חובה 
 . סוג שירותבסטטוס ממונה. לא ניתן לאשר קו חדש ללא הגדרת 

 הרשאת עדכון: ממונה מחוזי 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 לא  –ברירת מחדל לקו חדש   לא  סמן מאושר שבת 
 ממונה ארצי הרשאת עדכון:

 לא  –ברירת מחדל לקו חדש   לא  סמן הזמנת מקומות  
 ממונה ארצי הרשאת עדכון:

 לא   –ברירת מחדל לקו חדש   לא  סמן גמישות תפעולית 
   ממונה ארצי הרשאת עדכון:
( שדה שלא קיים היום, יש לאפיין ReinforceLine)הכוונה לשדה 

 תהליך זה 
 . שלב ב' 

תיבת   שירות גמיש
 ערכים

 ללא גמישות   • ללא גמישות 

 מלא •

 חלקי •

 איסוף לפי הצורך •

 הורדה לפי הצורך •
 

 ללא גמישות  –ברירת מחדל לקו חדש  
 מחוזי ממונה  הרשאת עדכון:

תיבת   סוג רכב
 בחירה 

בהתאם   
 לסוג הקו

 להלן ברירת מחדל לקו חדש:  
 עירוני–בעירוני קו 
 בינעירוני -בינעירוניקו 
 בינעירוני –אזורי קו 
 

 בהתאם לסוג הקו:בעדכון קו קיים להלן אפשרויות הבחירה יהיו 
זהו ערך קבוע, ויש לשתול אוטומטית לכל . סוג קו עירוני: עירוני

 . , ללא אפשרות עדכוןעירוני הקווים מסוג קו
 סוג קו בין עירוני:

 בינעירוני •

 בינעירוני ממוגן ירי •

 בינעירוני ממוגן אבן •

 סוג קו אזורי: כל הסוגים
 

 ממונה מחוזי  הרשאת עדכון:

 כן   –ברירת מחדל לקו חדש   כן  סמן קו ניסיוני
. חודשים )פרמטר חיצוני(  4סיוני במשך יכל קו חדש חייב להיות נ

   ממונה ארצי הרשאת עדכון:'

תאריך   תאריכון ניסיוני תאריך תום
  4ההקמה + 

  חודשים
)פרמטר 

 חיצוני(

ולא יהיה גדול מתאריך  , מתאריך הנוכחי גדולהתאריך יהיה  עדכון
פרמטר חודשים )  8+   ( line. CreateDate)לפי: הקמת הקו 

 הזמן המקסימאלי שקו יכול להיות מתויג כקו ניסיוני(    חיצוני:  
באישור העדכון יש לבצע בדיקה שהתאריך נמצא בטווח התאריכים 

 הנ"ל, אחרת תוצג הודעת השגיאה: 
 יך נוכחי : אם התאריך קטן מתאר

 "לא ניתן לבחור תאריך קטן מהתאריך הנוכחי"
: )פרמטר חיצוני( חודשים  8אם התאריך גדול מתאריך הקמת הקו+  

>פרמטר  -"לא ניתן להאריך את תקופת הניסיון של הקו מעבר ל
 <  ניסיוני כקו מתויג להיות יכול שקו המקסימאלי הזמן חיצוני:

 חודשים מיום הקמתו"
 הרשאת עדכון :ממונה ארצי

 בלחיצה על הכפתור ישמרו פרטי הקו שעודכן.   כפתור מור פרטי קוש
 הודעה שתוצג בסיום: 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 "פרטי הקו נשמרו בהצלחה"  

 נתונים ברמת מזהה הקו 

 מהטראנסקאד ללא אפשרות עדכון ברישוינתון מגיע    תצוגה כיוון

 נתון מגיע מהטראנסקאד ללא אפשרות עדכון ברישוי   תצוגה חלופה

 נתון מגיע מהטראנסקאד ללא אפשרות עדכון ברישוי   תצוגה שילוט

 נתון מגיע מהטראנסקאד ללא אפשרות עדכון ברישוי   תצוגה תחנת מוצא 

 מהטראנסקאד ללא אפשרות עדכון ברישוינתון מגיע    תצוגה תחנת יעד

 לא  –ברירת מחדל לקו חדש   לא  סמן מאושר התרעננות 
 הרשאת עדכון: ממונה ארצי  

 ייחודיות קו 

 

תיבת  
 בחירה 

 סדיר  • סדיר 

 תלמידים •

 לילה •

 קווים מזינים •

•  
 סדיר -ברירת מחדל לקו חדש 

 הרשאת עדכון: ממונה מחוזי 

בהתאם    סמן נגישות לנכים 
 לסוג הרכב

 – בקו חדש ברירת מחדל  בהתאם לסוג הרכב: 
 ללא אפשרות שינוי.  -כן   -לרכב מסוג  עירוני 

 לא עם אפשרות עדכון. –לרכב מסוג בינעירוני 
 הרשאת עדכון: ממונה מחוזי 

תיבת   גודל רכב
 בחירה 

בהתאם   
לסוג 

 התחבורה

 אוטובוס •

 מידיבוס •

 וכו' מיניבוס •

 )לרכבת יהיה רשום רכבת, לרכבל רכבל וכו'(לפי סוג התחבורה 

 
 ברירת מחדל לקו חדש:  

 אוטובוס.  –לכל הקווים של מפעילי אוטובוסים ברירת מחדל 
 לכל שאר סוגי התחבורה ברירת מחדל לפי סוג התחבורה.  

 הרשאת עדכון: ממונה מחוזי 

 בלחיצה על הכפתור ישמרו פרטי מזהיי הקו.    כפתור שמור מזהה קו 
 הודעה שתוצג בסיום: 

 בהצלחה"  נשמרו הקו מזהה  "פרטי 

 

 יעודכנו רק פרטי המזהים ששונו 

 קו ניסיוני .5.4

מיום מהקמתו   חודשים  8מקסימום כל קו חדש שיפתח במערכת הרישוי, יוגדר כקו ניסיוני באופן אוטומטי. הקו יוכל לפעול כקו ניסיוני 

 הארכת התוקף.  חודשי   4+   מיום הקמתו  חודשים 4כלומר )פרמטרים חיצוניים( 

ן מתויג כקו ניסיוני, לא ניתן יהיה לבצע אף פעולת עדכון או בסיום תקופת הניסיון )לפי שדה תאריך סיום תקופת הניסיון(, אם הקו עדיי

 .)עדכון לוז, גאוגרפיה וכו'(שינוי על הקו 

התראה במייל, על  הממונה הארצי, הממונה המחוזי והמפעיל, יקבלו חודשיים לפני תום תקופת הניסיון, )פרמטר חיצוני במערכת(, 

 להחליט אחת משלוש אפשרויות:  עליהם כך ש
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 .לקו קבוע את הקולהפוך  .1

 את הקו בטל .2

  חודשים )אם לא הוארך כבר(. 4להאריך את תקופת הניסיון לעוד  .3

רק במערכת רישוי מפעילים. )ברישוי תכנון יישום לא נדרשת הגדרת קו נסיוני(. עדכון קו נסיוני  1תיוג הקו כקו ניסיוני יתבצע בנספח 

 הארכת הנסיון( תהיה בהרשאת הממונה הארצי. )ביטול או 

  שדה )כן/לא(.    ExperimentalLineבשדה:   LineAttach1, יתויג הקו כקו ניסיוני בטבלת lineבטבלת  חדשבעת הקמת קו  

ExperimentalLineEndDate חודשים )פרמטר חיצוני(.   4דש בטבלה(, יקבל באופן אוטומטי את תאריך פתיחת הקו +  )שדה ח 

חודשים מהקמתו   8 -הממונה המחוזי יוכל לבטל בכל זמן את תיוג הקו כניסיוני וכן יוכל לקצר או להאריך את תקופת הניסיון לקו עד ל

 )פרמטר חיצוני(, מקסימום .

 

 תיוג הקו כקו ניסיוני יוצג במערכת בהתאם להרשאות המשתמש : 

 במסך הראשי רכיב "קווים ניסיוניים"  •

 ( ExperimentalLineEndDate  שדה תאריך תום ניסיוני )ללא שדה  1בנספח  •

 ., כולל תאריך תום הנסיוניבמסך עדכון הקו •

  

 

 

 עדכון קו נסיוני במסך עדכון קו
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 לוגיקה לעדכון קו נסיוני יש לראות במסך עדכון קו

 

 הוספת פרמטרים חיצוניים בטבלת הפרמטרים 
 

 חודשים  4ההקמה             זמן פג התוקף של קו ניסיוני מתאריך  •

  חודשים 8הזמן המקסימאלי שקו יכול להיות מתויג כקו ניסיוני      •

  line :line. CreateDate: החישוב של התאריך המקסימלי להארכת קו כנסיוני, יהיה לפי תאריך הקמת הקו בטבלת הסבר

 בשילוב פרמטר זה 

  חודשים  2   זמן קבלת ההתראה מסיום פג התוקף לקו ניסיוני       •

 

   ונספחיו  )חלופות הקו( מזהיי הקו .5.5

 כללי 
 

המסך  מציג את מזהיי המק"ט הנבחר ואת הנספחים של כל אחד מהמזהים. כמו כן, בסטטוס מפעיל וממונה מתבצעות  פעולות של  
 שינוי לוז, העברה לממונה ועוד. 

.  הנספח המוצג כברירת וברשימה יודגש, וכברירת מחדל יוצגו נספחיכל מזהיי הקו יאוגדו בצד ימין של המסך. מזהה הקו הראשון 

 )לוז( בתצוגת "לוז לכיוון". 4מחדל הוא נספח 

 כאשר קיימת כוכבית בכותרת הטאב באחד הנספחים המשמעות היא שחל שינוי בנספח זה. 
 

 י הקו י מזההגעה למסך 
 

 מצבים:   2-המסך יפתח ממסך קווים ב

   (.אחד  )מק"ט החיפוש נמצאה רשומה אחת בלבדכאשר בתוצאות   •

 בלחיצה על רשומת קו )דאבל קליל( בגריד תוצאות החיפוש במסך קווים. •

 
 

 ריכוז הרשאות 

. 

Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

צפייה  ממונה 

 +עדכון

 לסמן מזהים לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •
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Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

 לחיצה על אייקון הדפסה •

כאשר הימים בתוקף עברו )רשומה צבועה באדום( רק   •
 הממונה הארצי יוכל לאשר את הרשומה 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

 מפעיל

 מפת חירום

 מפת מיכרז

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה מאושר

 לחיצה על אייקון הדפסה •

צפייה  ממונה  מפעיל  -2

 +עדכון

 לסמן רשומות לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •

 לחיצה על אייקון הדפסה •

צפייה  מפעיל מפעיל  -2

 +עדכון

 לסמן רשומות לבחירה  •

 לבחור פעולה לרשומות המסומנות  •

 GISלחיצה על אייקון  •

 לצרף פרוטוקול •

 לחפש פרוטוקול •

 לבטל קשר בין הפרוטוקול המצורף לרשומה •

 לפתוח פרוטוקול חדש ולצרף לרשומה •

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 מפעיל  -1
 מפעיל לצפיה -1

 מאושר

 מפת חירום

 מפת מכרז 

 GISלחיצה על אייקון  • צפיה

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 מאושר  אורח  -7

 מכרז מפת  

 מפת חירום

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה

 לחיצה על אייקון הדפסה •

 
 בהתאם להרשאת המשתמש  פעולות במסך

 

 בחירת מזהה הקו   •

 חיפוש, הוספה והסרת פרוטוקול ממזהה הקו •

למפעיל, פעולות לשינוי סטטוס מזהה הקו על מנת שיטופל בתפקיד הרלוונטי לסטטוס: )אישור, העברה לממונה, החזרה  •
 מחיקה( 

 מעבר למערכת התצוגה הגאוגרפית •

 שינויי לו"ז •

 צפייה ועדכון בנספחי המזהה  •
 
 

 טבלאות עיקריות 
 

Line קו–:                                מק"ט 

LineDetailTempמזהיי קווים לפני אישור              : 

LineDetail אישור:                       מזהיי קווים אחרי 

LineDetailRecord           :  מס' ייחודי  –מזהה קו 
LineDetailStation           :  גרסאות תחנות 
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LineDetailTempChange :י קווים לפני אישורישינויים מהותיים של מזה 

 

 

 
 

 התראה על מספר הימים לכניסה לתוקףסימון הרשומות ל
 "התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף"  לכניסה לתוקף: ראה סעיף:סימון הרשומות להתראה על מספר הימים 

 

 מפעיל בהרשאת מפעילדוגמא למסך בסטטוס 

 
 

 
 
 

 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 107עמוד 

 מסך בסטטוס מפעיל בהרשאת ממונה 

 
 

 ומפעיל  ממונה  בהרשאת ממונהדוגמא למסך בסטטוס 

 
 חירום ומכרז בכל ההרשאות  דוגמא למסך בסטטוס מאושר
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 בסטטוס מאושר בהרשאת מפעיל עבור קו בתקופה מיוחדדוגמא למסך 

 
 

 דוגמא למסך בסטטוס מאושר בהרשאת מפעיל עבור קו בתקופה אירוע

 
  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 110עמוד 

 

 למסך בסימון קו חדש בסטטוס מפעיל וממונה דוגמא
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 קו  השדות לרשימת מזהיי 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 

 נתוני מק"ט הקו

 נתוני המק"ט שאותו סימנו ממסך איתור הקווים   תצוגה מפעיל

   תצוגה אשכול 

   תצוגה קו

   תצוגה מק"ט

 . נתון המגיע ממסך הקווים ויכול להתעדכן ממסך המזהיםה   תצוגה פרוטוקול מצורף
 אפשר כמה פרוטוקולים המופרדים בפסיק בינהם. 

מאושר עקרונית )שדה  רק בסטטוס ממונה ייבדק אם הפרוטוקול 
מספר   החלטת ממונה אינו ריק(. אם אין החלטת ממונה, 

 השדה לא יופיע בסטטוס מאושרהפרוטוקול יצבע באדום. 

 פעולות על הרשומות המסומנות 

 בסימון השדה, יסומנו כל הרשומות בגריד תוצאות החיפוש.    סמן בחר הכול
  הרשומות בגריד.אם הסימון ירד, ירדו גם כל הסימונים של 

 פרוטוקול

 פרוטוקול

 חדש

 

"צירוף ומחיקת  ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים  ראה סעיף    אייקון
 "פרוטוקול לשינוי מהותי

 
 הנתונים יתעדכנו ברמת מק"ט הקו של מזהיי הקו 

אפשרויות אלו יופיעו רק בהרשאת מפעיל, רק לקווים  בסטטוס 
 מפעיל

 מחק פרוטוקול

 

   

 חפש פרוטוקול

 

   

צרף פרוטוקול 

 לרשומות המסומנות 

   טקסט

אשר פעולה על 

 הפרוטוקול

 

 

   אייקון

 הקו  מזהה  סטטוס לשינוי פעולה

בחר פעולה לרשומות  

 המסומנות 

תיבת  

 בחירה 

"פעולת העברה  ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים ראה סעיף   
 לשינוי סטטוס הקו" 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

  ובהרשאת ממונה,  בסטטוס לקווים רק אפשרית "אשר" פעולת   אייקון אשר

 ארצי ממונה   או מחוזי  ממונה

 נוספות פעולות

 תצוגה גאוגרפית

 

 גאוגרפית". "תצוגה  ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים סעיף ראה   אייקון

 הדפס

 

 "הדפסה" ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים   סעיף ראה   אייקון

 שדה בהרשאת מפעיל בלבד    כפתור בטל מיוחד/אירוע
הוא  שנבחר,  המזהההשדה יוצג למפעיל רק אם סוג התקופה של 

  מאופשר.אחרת הכפתור אינו בסטטוס מאושר., מיוחד או אירוע
 : הבאותבלחיצה על הכפתור יתבצעו הבדיקות 

 מסומן רק מזהה אחד    •

 המזהה מסוג מיוחד או אירוע •

)בלחיצה על כפתור  לביטול תאריך ההתחלה של המזהה  •
 גדול מהתאריך הנוכחי ביטול( 

יש " ודעת שגיאה: ם אחת הבדיקות או יותר ניכשלה, תוצג הא
מיוחד או אירוע שתאריך לסמן מזהה אחד בלבד מסוג תקופת  

 ההתחלה שלו גדול מהתאריך הנוכחי". 
 

אם תקין תתבצע בדיקה שתאריך ההתחלה לא קטן מתאריך 
נוכחי + מספר הימים בתוקף לביטול/קיצור לפי הטבלה מספר 

 ימים בתוקף.  
 אם כן יש לתת הודעת התראה: 

"שים לב ישנה חריגה במספר הימים בתוקף בהם ניתן לבטל את  
הרשומה . לאחר ביצוע השינוי, הרשומה ללא אישור הממונה

. האם  לממונה, להמשך הטיפול והעברה ס מפעילתעבור לסטטו
 ?  להמשיך
 באישור :

רשומה"  שדה "ביטול.  LDTיש להעביר את הרשומה לטבלת  •
)שדה חדש יש   LDהרשומה בטבלת  של    IDיקבל את ה

  להוסיפו לטבלה(.

בפרוצדורה של  ההרשומה תעבור בהליך הרגיל לבדיק •
 שינויים מהותיים 

 אם כל הבדיקות עברו תקינות יש להציג הודעת התראה: אחרת : 
והקו  תקופת האירוע/המיוחד שסמנת,למזהה   תמחק ,שים לב"

יחזור לבסיס או לאירוע )אם נמחק מיוחד וקיים למזהה אירוע 
 ?" מאושר לבצעבאותם תאריכים(. האם  

 באישור תמחק למזהה הקו התקופה שסומנה 
 :  LDלוגיקה על טבלת 

 הרשומה של המזהה שסומן מחיקת  
 LDBDלוגיקה על טבלת 

יש לעדכן באותם התאריכים בהם בוטל המזהה את הבסיס 
 המתאים לאותם תאריכים. 

או אם בוטל מיוחד: יש לבדוק אם באותם התאריכים של המיוחד 
קיים אירוע. אם כן יש האם  בתאריכים חופפים אפילו חלקית,

לאחר עדכון שורת  לעדכן בתאריכים שנמצאו את רשומת האירוע.
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

הבסיס או האירוע, יש למחוק את רשומת המיוחד או האירוע 
 שבוטלה.

 שדה בהרשאת מפעיל בלבד    כפתור קיצור מיוחד
   הוא מיוחדשנבחר   המזהה השדה יוצג למפעיל רק אם סוג תקופת  
 : הבאותבלחיצה על הכפתור יתבצעו הבדיקות 

 מסומן רק מזהה אחד    •

 המזהה מסוג מיוחד   •

 שדה עד תאריך של המזהה גדול מהתאריך הנוכחי •
"יש   :, תוצג הודעת שגיאהמהבדיקות או יותר ניכשלה אחת אם 

שתאריך הסיום שלו גדול  ,תקופת מיוחדללסמן מזהה אחד בלבד 
 מהתאריך הנוכחי".

 
אם כל הבדיקות עברו תקינות יש להציג תת מסך "קיצור תקופת 

 מיוחד" )ראה תרשים המסך בהמשך(. 
 

"מתאריך" תאריך ההתחלה של המזהה   :במסך יוצג בשדה
 שסומן. אם תאריך ההתחלה קטן 

 או שווה לתאריך הנוכחי: יוצג תאריך נוכחי+ יום. 
 יילקח מהמזהה שסומן.ש "עד תאריך" :יוצג שדה

 "עד תאריך"המפעיל יוכל לקצר את התקופה על ידי עדכון השדה 
 עד לתאריך נוכחי 

עדכון תאריך ההתחלה  ו/או לקצר את תקופת המיוחד על ידי 
יותר מהתאריך המקורי בלבד שיהיה קטן לפחות  לתאריך גבוה 

 ביום מתאריך הסיום. 
 לא יתאפשר לעדכן את תאריך ההתחלה המקורי לתאריך נמוך

)לא יתאפשר  יותר או את תאריך הסיום המקורי לגבוה יותר
נדרש חישוב פעולה כזו ל, היות ולהאריך את תקופת המיוחד

 .הותיים, כמו לכל שינוי לוז(שינויים מ
 

בלחיצה על כפתור "אישור " תתבצע בדיקה שכל התנאים מולאו. 
" שים לב, בפעולה זאת ניתן רק  אם לא תוצג הודעת שגיאה: 

לקצר את המיוחד, אם ברצונך להאריך אותו עליך ליצור לוז חדש  
 בדרך הרגילה.

ישנה בעיה בתאריכים שעודכנו: תאריך ההתחלה לא יכול להיות  
< . תאריך ההתחלה צריך להיות קטן   קטן מתאריך >תאריך נוכחי

המקורי של  תאריך הסיום שעודכן גבוה מהתאריך  מתאריך הסיום,
המזהה שסומן, תאריך ההתחלה קטן מתאריך ההתחלה של 

 ".המזהה שעודכן
 

אם תקין תתבצע בדיקה שתאריך ההתחלה לא קטן מתאריך 
נוכחי + מספר הימים בתוקף לביטול/קיצור לפי הטבלה מספר 

 ימים בתוקף.  
 אם כן יש לתת הודעת התראה: 

"שים לב ישנה חריגה במספר הימים בתוקף בהם ניתן לקצר את  
 הרשומה ללא אישור הממונה לכן הרשומה תעבור לסטטוס מפעיל 

 ?  להמשיךקיצור. האם לבקשת ה
 באישור:

. שדה "קיצור LDTלטבלת   רשומת הבסיסיש להעביר את  •
)שדה חדש  LDשל הרשומה בטבלת   IDרשומה" יקבל את ה

 יש להוסיפו לטבלה(. 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

בפרוצדורה של  ההרשומה תעבור בהליך הרגיל לבדיק •
 שינויים מהותיים 

 
 
 

 אם הבדיקות עברו תקין:
 :  LDלוגיקה על טבלת 

 עדכון הרשומה של המזהה שסומן בהתאם לתאריכים שעודכנו
 LDBDלוגיקה על טבלת 

יש לעדכן באותם התאריכים בהם התבצעה קיצור התקופה של 
המזהה את הבסיס המתאים לאותם תאריכים שקוצרו בתחילת  

 התקופה ובסופה(. 
בתאריכים חופפים יש לבדוק אם באותם התאריכים שקוצרו או 

אפילו חלקית,קיים אירוע. אם כן יש לעדכן בתאריכים שנמצאו את  
 רשומת האירוע. 

 נתונים ברמת מזהה הקו: נתוני מזהיי הקו המשויכים למק"ט שנבחר 

 הסימון נועד לסמן את מזהה המק"ט עליו מתכננים לבצע פעולה    סמן בחירה 

 טקסט מודגש   תצוגה שילוט
על מספר הימים לכניסה לתוקף: ראה  השדות יסומנו להתראה 

 "התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף" סעיף:
 
 

   תצוגה כיוון

   תצוגה חלופה

 שנבחרה בהתאם למזהה ולתקופה    תצוגה קיים לו"ז

   תצוגה תחנת מוצא 

   תצוגה תחנת יעד

 הנתונים יוצגו בהתאם לרשומת המק"ט שנבחרה במסך קווים:    תצוגה בתוקף מ 
 

אם במק"ט נבחרה תקופת אירוע: התאריכים יקבלו את   •
תאריכי תקופת האירוע שנבחרה  לשנה שנבחרה ושדה  

 בתוקף מ יקבל את השם של תקופת האירוע.

נבחרה תקופה מסוג תקופת בסיס+ תאריך, או שנבחרה  אם  •
 תקופת בסיס ספציפית:

של המק"ט מוחזרות כל הרשומות שפעילות בתקופת הבסיס 
 , שנבחר

גם אם הרשומה עצמה החלה בתקופת בסיס שונה לחלוטין, 
אבל יש לה לוז שכולל בתוכו את התקופה שבקשו. לדוגמא קו 

או עד קיץ   2200עד   והוא 2018שאין בו שינוי החל מקיץ 
 . 2019, הוא יוצג גם אם בחרנו בסיס תקופת חורף  2019

השדה "מתאריך" יתעדכן בתאריך תחילת  תקופת הבסיס של 
 המזהה המוצג. 

השדה עד תאריך יתעדכן בתאריך סיום הבסיס במזהה  
 . 1שנבחר. התאריכים זהים לתאריכים הרשומים בנספח  

שבה החל המזהה   שדה בתוקף מ: יציג את תקופת הבסיס 
 לפעול כפי שפועל בתאריך שנבחר. 

 אם נבחר תאריך )ללא תקופה(:  •

יבחרו כל המזהים של המק"ט שנבחר שפעילים באותו  

 התאריך )שדה מתאריך מוכל בתאריך שנבחר(. 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

שדה בתוקף מ: יתמלא בשם התקופה ממנה החל הקו לפעול 

 שנמצאו. כפי שפועל בתאריך שנבחר בכל אחד מהמזהים 

אם המזהה פעיל בתאריך שנבחר, בתקופה מסוג מיוחד  

ירשם בשדה: בתוקף מ המילה "מיוחד" ותשורשר  לטקסט 

 " 2019השנה. לדוגמא "מיוחד  

השדה יוצג רק בסטטוס מפעיל וממונה ורק אם התבצע במזהה      שינוי מהותי
 לאותה התקופה שינוי מהותי

 "שינוי מהותי" :במקרה זה יוצג הטקסט
אם הקו הוא חדש )שינוי מהותי קו חדש( במקום הטקסט שינוי 
מהותי יכתב הטקסט "קו חדש" הטקסט יהיה באותיות לבנות  

 ברקע כחול.

 

 בשדה מתאריך עד תאריך יוצגו תאריכי מזהה המיוחד שנבחר ראה לוגיקה להלן  מסך לקיצור תקופת מיוחד
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   מזהיי הקוהצגת נספחי   .5.5.1

 

 סדר הבא: על ידי טאבים ביוצגו  מזהה הקונתוני הנספחים ל •

 כללי, תחנות, מיזוג תחנות, לוז לכיוון, לוז למזהה קו, מחירון, היסטוריית שינויים.  

 " יוצג כברירת מחדל בעת פתיחת המסך.לוז לכיוון טאב " •

   המסך יפתח ממסך קווים בעת לחיצה )דאבל קליל( על רשומה במסך, או אם תוצאות הסינון הם קו אחד. •

 ולתקופה ברשומת הקווים שנבחרה. מזהיי הקו יוצגו בהתאם למק"ט  •

 נספחי המזהה יוצגו בהתאם לתקופה שנבחרה למק"ט.   •

 יוצג בכל הסטטוסים  – השדה: בחר הכול  •

 השדות: בחר פעולה ואישור יוצגו רק בסטטוס מפעיל או ממונה. •

 

 :   תצוגת שינויים

 התצוגה תהיה פעילה רק עבור קווים בסטטוס מפעיל או בסטטוס ממונה. 

   אדומה. כוכבית תוצג קיימים בו שינויים בערכים של מזהה הקו המאושר,בכל טאב ש

 בתוך הטאב יוצג הכפתור "תצוגת שינויים" שבלחיצה עליו יוצגו השינויים שהתבצעו במזהה הקו

 

 בסטטוס מפעיל/ממונה שהתבצעו שינויים בנספח דוגמא לטאב  

 
 

 

 בהתאם לאפיון בהמשך  נתוני הנספח הטאב בנספח תציג את לחיצה על  –ה בנספח יצפי

 

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 117עמוד 

 הקו מזהיי פירוט נספחי 

 

 מציג מידע כללי לגבי הקו –הקו  ןלרישיו 1נספח  –נספח כללי  .5.5.2

 מאפייני הקו לפי חלופות וכיוונים.   שדות המבטאים נתונים של הנספח כולל  •

 
 

 לוגיקת הצגת הנספח

 בהתאם לתאריך שהוגדר  יהיוכללי,  - 1 בנספחהתאריכים והפרטים  שיוצגו 

   יוצג העדכון האחרון לאותה התקופה. :1ישנו עדכון באחד מהמאפיינים בנספח  ברמת המק"טאם בטווח תאריכי התקופה  •

 האחרון לאותה התקופה.  העדכון יוצג : 1ישנו עדכון באחד מהמאפיינים בנספח  ברמת המזההאם בטווח תאריכי התקופה  •

 אם לקו אין תקופות עתידיו מאושרות אין להציג את הכותרת "תקופות עתידיות מאושרות" במסך. •
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 כל השדות בחוצץ זה הם לתצוגה בלבד. עדכונים  יתבצעו ע"י בעל הרשאה מתאימה במסך עדכון הקווים.

   שדות המסך

 [LinesAttachMain].[dbo]פרוצדורה המציגה את הנתונים במסך :  •

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 נתונים ברמת מק"ט הקו 

תיבת   סוג הקו
 בחירה 

 עירוני •  

 בין עירוני •

 אזורי וכו' •
  

במטרים. יש  מהמערכת הגאוגרפית/מהטראנסקאד מגיע   הנתון   תצוגה בק"מ אורך המסלול

 (.ולעגל כלפי מעלה אחרי הנקודה  פוזיציות 2להציג אותו בק"מ )

 על השדה: אורך המסלול בק"מ Tooltipיש להוסיף 

    סמן עליה מכל הדלתות  

    תצוגה קו ניסיוני 

תיבת    סוג שירות
 בחירה 

 מאסף •  

 ישיר •

 מהיר •

 מקומי מאסף  •

 עירוני עורקי מאסף •

 עירוני עורקי מהיר •

 עירוני עורקי תאו"מ •
 

 כן / לא   סמן מאושר שבת 

 כן/לא   סמן הזמנת מקומות  
 

 כן/לא   סמן גמישות תפעולית 
   שלב ב'

תיבת   שירות גמיש
 ערכים

 ללא גמישות •  

 מלא •

 חלקי •

 איסוף לפי הצורך •

 הורדה לפי הצורך •
 

תיבת   סוג רכב
 בחירה 

 בהתאם לסוג הקו:   
 עירוני סוג רכב: סוג קו עירוני: 

 סוג קו בין עירוני:

 בינעירוני •

 בינעירוני ממוגן ירי •

 בינעירוני ממוגן אבן •

 סוגי הרכבסוג קו אזורי: כל 
 

 נתונים ברמת מזהה הקו 

 התקופה שנבחרה      תצוגה מתאריך

 התקופה שנבחרה     תצוגה עד תאריך
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 הנתון הגיע מהטראנסקאד     תצוגה תחנת מוצא 

 הנתון הגיע מהטראנסקאד   תצוגה תחנת יעד

של  נתון הגיע מטבלת התחנות ברישוי בהתאם לתחנת היעד   תצוגה תחנת יעד לפרסום
 המזהה 

    סמן מאושר התרעננות 

 ייחודיות קו 

 

תיבת  
 בחירה 

 סדיר •  

 תלמידים •

 לילה •

 קווים מזינים •
 

 

 יסומן אוטומטית בסוג שירות עירוני    סמן נגישות לנכים 
 (מהטראנסקאד)יש להוריד מהקליטה 

תיבת   גודל רכב
 בחירה 

 אוטובוס •  

 מידיבוס •

 מיניבוס •
   בהתאם לסוג הקו

לינק  בשלב ראשון לא פעיל, יפותח ברישוי לאחר עליית    לינק משך זמן נסיעה
 המערכת לייצור

השדה יוצג רק בסטטוס מפעיל )יש להעלים את השדה וכותרת    טקסט הערת ממונה 
 השדה בסטטוס שאינו סטטוס מפעיל( 

 גריד תצוגה בלבד תקופות עתידיות מאושרות: 
 נוכחילתאריך גדול שווה שתאריך הסיום שלהם ) .בסטטוס מאושרהנוכחית והעתידיות הקיימות למזהה תקופות כל  היוצגו 

 LDBTמטבלת  

אם התקופה היא בסיס, נציג את התאריך הנוכחי. מתאריך עד    תצוגה מתאריך
תאריך יוצג בהתאם לחיתוך האמתי של התנהגות הקו )הלוז של  

 הקו(
אם התקופה אינה תקופת בסיס: נציג את תאריך ההתחלה של 

 התקופה. 
 

 לפי תאריך  חיתוך התקופה     עד תאריך

 השנה בה מוגדרת התקופה    שנה

 שם התקופה     תקופה

 תצוגת סמן    קיים לוז

סה"כ נסיעות 

 שבועיות/לאירוע/למיוחד

הבסיס את גרסת הלוז של  אם התקופה היא בסיס יש לקחת    
ולפי גרסת הלוז   האחרון המעודכן )בהתאם לתאריך שנבחר(

, אחרת, יש לקחת את  שנמצאה יש לחשב את מספר הנסיעות
 מספר הנסיעות המדויק של כל התקופה ב"חיתוך" הנוכחי. 

 
לתקופת הבסיס מוצגות סה"כ הנסיעות " בכותרת: Tooltip יוצג

 לשבוע אחד. לאירוע ומיוחד מוצגות כל הנסיעות לתקופה". 

מגרסת הלוז של אם התקופה היא בסיס יש לקחת את יום ג'    סה"כ נסיעות ליום ג'
 הבסיס

 באירוע או מיוחד, השדה יהיה ריק. 
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 מסלול הקו -2נספח  .5.5.3

 

שיפתח בלחיצה על האייקון  GIS לא יהיה בחוצץ הנספחים מאחר ואפשר לחפש גם ברמת כמה קווים. יהיה לינק בנפרד למערכת

   ."תצוגה גאוגרפית", עבור הקווים או המזהים שנבחרו 
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 תחנות    3נספח  .5.5.4

 

 נספח יוכן לכל חלופה בכל קו.ההנספח כולל פירוט של התחנות לאורך מסלול נסיעת החלופה. 

סוג כולל את המידע הבא: מספר סידורי, מק"ט התחנה, שם התחנה, שם היישוב שבו ממוקמת התחנה, המזהה פירוט תחנות 

 הפעילות בתחנה, מרחק בין תחנות עוקבות ומרחק מצטבר מתחנת המוצא. 

  מאושר, מבוטל ובהקמה )תחנה שעדיין לא אושרה(  :התחנות בטבלת התחנות יכולות להיות בסטטוסים הבאים 

 רישוי. בהקיימות במאגר התחנות בסטוס מאושר, התחנות  רק בכל הסטטוסים בנספח זה יצוינובמערכת הרישוי 

 

 במערכת תכנון יישום מוצגות גם תחנות בסטטוס הקמה. התחנות בסטטוס הקמה מוצגות בצבע ירוק.

הקמה נמחקות ממפת  סטטוס בהתחנות במועברים הקווים מחברת התכנון לסביבת היישום של המפעיל הזוכה, כאשר  •

 . וכה בסביבת היישום, אך עוברות במפת הקווים שמקבל המפעיל הזהמכרז

 מפעיל בסביבת היישום, יכול להעביר לממונה מזהה  שקיימות עליו תחנות בסטטוס בהקמה.   •

 הקמה. סטטוס שיש לו תחנה במזהה  לא יכול לאשר  היישום, ממונה בסביבת  •

 שיש לו תחנות בהקמה מהיישום לרישוי. מזהה   לא ניתן להעביר  •

 

 טבלאות עיקריות 
 

LineDetailStation :            גרסאות תחנות 
LineDetail–    מזהי קווים התנהגות הקו לתאריכים 

Station –   תחנות 

StationVersion-  גרסת תחנות 

 [LinesAttachStations].[dbo]:  פרוצדורה שמציגה את התחנות במסך
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 תחנותתרשים לנספח 

 
 

כוונה לתחנת הורדה ה) תחנה, כתובת, יישוב, פעילות, הורדההמסך יכיל את העמודות הבאות: סידורי תחנה, מקט תחנה, שם 

 . קומהו, מרחק מהקודם, מרחק מהמוצא, רציף (ראשונה המותרת ביחס לתחנה שבה נמצאים

 

 : בכותרת המסך ירשם 

 )יוצג בסטטוס מאושר(ק"מ שבועי 

  בסטטוס מפעיל וממונה(רק )יוצג לפני/אחרי שינוי   –ק"מ שבועי 

ק"מ שבועי   .בבסיס דהיינו כפי שקיים במאושר לפני שינוי. ק"מ שבועי מספר ק"מ( Xי )מספר נסיעות שבועי חישוב של ק"מ שבוע

 התבצע שינוי  אם אחרי שינוי יוצג רק 

)אחרי השינוי יוצג רק במידה והתבצע שינוי ויוצג רק  ק"מ למזהה לפני שינוי ואחרי שינויחישוב ק"מ למזהה לפני/אחרי שינוי :

 ההשוואה תהיה מול הבסיס.בסטטוס מפעיל או ממונה(.

 

 

 .   , ויציג את תצוגת השינויים בתחנות )הוספת/הסרת תחנות(יהיה פעיל רק בסטטוס מפעיל או ממונה "תצוגת שינויים"כפתור 
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 :   תפתח את המסך הבא ,"לחיצה על כפתור "תצוגת שינויים

  
 

 

 השורה של תחנה שנוספה תבצע בכחול וספרור התחנות הבאות יעודכן לרצף נכון.  –  הוספת תחנה •

השורה של תחנה שהוסרה תצבע באדום, המספור שלה יהיה המספור המקורי, והתחנה הבאה תקבל אף    – הסרת תחנה •

 .( 8במספר היא תצבע באדום, והתחנה הבאה תספר  –ברצף התחנות הוסרה  8היא אותו מספור )לדוגמא תחנה מספר 

באדום או    הקודמתאת הפעילות "תיאור השינוי" כאשר חל שינוי בפעילות בתחנה, יש לציין בעמודת  –שינוי פעילות בתחנה   •

בעמודת נרשמת רגיל הפעילות החדשה )זו שמשווים אליה, שקיימת בבסיס בתאריך המפה(, ואילו  בכחול לפי הצבע ברשומה 

 ".פעילות"
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 תחנות   מיזוג .5.5.5

זו, כך שניתן  אחר כיוון זו -כל התחנות של כל חלופות הקו את, ברמת הכיווןהטאב משמש לתצוגה בלבד. תצוגת מיזוג תחנות מציגה 

   לצפות בקלות איזו חלופה עוצרת באיזה תחנות.  

 

 )עמודה נפרדת לכל חלופה(.  -הטאב יכיל את השדות: מק"ט תחנה, שם תחנה, יישוב )התחנה(, חלופות

 לטורים בהתאם למספר החלופות של הכיוון. לכל חלופה יוצג רצף התחנות הספציפי שלה תחולק חלופה   עמודת

, ואילו חלופה 3,4לא עוצרת בתחנות    1עוצרת בכל התחנות, חלופה    – חלופה #     2,  1חלופות: #,    3קיימות    1. דוגמא: לכיוון  (3)מנספח  

ואילך כל החלופות עוצרות בכל התחנות עד התחנה האחרונה של הקו.   5מתחנה כמו כן, ניתן לראות שהחל   3מתחילה רק מתחנה  2

 כך נראית התצוגה למקרה כזה:  

 

 2 1 #  יישוב שם תחנה  מקט תחנה 

  1 1 רעננה ית ספריקר 32233

  2 2 רעננה הר סיני 36603

 1  3 רעננה עצמאות  29620

 2  4 רעננה ויצמן 20160

 3 3 5 הרצליה בן גוריון 20301

 4 4 6 הרצליה סוקולוב 26881

 5 5 7 הרצליה הרצל 32237

 

 [LinesAttachStationsMerge].[dbo]:  פרוצדורה שמציגה את מיזוג התחנות במסך

 לכיווןלוז  –  4נספח  .5.5.6
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 . נספח זה יוכן לכל כיוון של קו.(חלופותיו) מזהיוהנספח כולל פירוט של לוח הזמנים של פעילות קו בכיוון מסוים על כל 
 LineDetailRecordטבלה   closingDateמזהים שסגורים לצמיתות שדה  הנספח לא יציג 

ה,  -לימים א אה מתחנת המוצא ושיוך לחלופה בחלוקה  , תוך ציון שעת היציהכיוון המידע המוזן בנספח יכלול לוח זמנים מפורט לכל 
 שישי, שבת. 

 
 

 לוז לכיוון : סטטוס מאושר 
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   לו"ז לכיוון סטטוס מפעיל /ממונה 

 
 

 
 

 ה, יום ו', שבת  -חלקים לפי סוג יום: יום א 3 -המסך של לוז לכיוון יחולק ל •

 ה: יום, שעה, חלופה-העמודות תחת יום א •

 העמודות תחת יום ו' ושבת: שעה, חלופה •

, אחרת, אם הקו פעיל רק בחלק מהימים  ה(-)א ( שמשמעותו פעיל בכל הימים-ה יוצג מינוס )-אם הקו פעיל בימים א – בעמודת יום  •

 יצוינו הימים בהם הקו פעיל לדוגמא:  א, ג, ד 

ה יש להציג את מזהה הנסיעה  -עומדים על העמודה אאם  ) (tripidכאשר עומדים על שעה מסוימת יש להציג את מזהה הנסיעה ) •

 ...... 7899 -ב 7890 -בור כל יום בנפרד לדוגמא אע

: שתכלול את השדות המחושבים: סה"כ נסיעות לכיוון, סה"כ נסיעות יומיות )ג'(, סה"כ "בראש המסך תוצג השורה "סה"כ נסיעות •

 . נסיעות שישי, סה"כ נסיעות שבת  

אם הם בסיס, אירוע או מיוחד וגדולים .ים אם המזהים מאושרים הערכים של סה"כ נסיעות יחושבו בהתאם לתקופה של המזה •

 משבוע : סה"כ נסיעות יחושבו לפי הלו"ז השבועי. אם האירוע או המיוחד קטן משבוע הם יחושבו בהתאם לכל התקופה. 

 כ נסיעות יחושב לפי הבסיס המאושר של המזהים לאותה התקופה. אם המזהים אינם מאושרים השדה סה" •

בלחיצה על הכפתור  "מספר נסיעות לפי ימים" יפתח מסך תצוגה של סה"כ מספר נסיעות לכל יום בשבוע לפי שעות. בכותרת   •

 . (יפותח בשלב ב')המסך סה"כ נסיעות לכל עמודת יום וסה"כ נסיעות שבועי 

 [LinesAttachScheduleForDirection].[dbo] :   פרוצדורה שמציגה את הלו"ז לכיוון

 

   : תצוגת שינוייםלכיוון לוז –  4נספח  .5.5.7

 
 תפתח את מסך תצוגת שינויים ללוז בכיוון "לחיצה על כפתור "תצוגת שינויים
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   .LineDetailRecordטבלה   closingDateמזהים שסגורים לצמיתות שדה  הנספח לא יציג 
 

   שינויים ללוז לכיווןתצוגת מסך 

 

 

 חלקים:   3יתחלק ל מסך לוז לכיוון תצוגת שינויים 

 רשומות סה"כ הנסיעות לפני השינוי בלוז ואחרי השינוי בלוז -בחלק העליון של המסך  •

 עמודות יום, שעה וחלופה :הלוז החדש  -בצד ימין של המסך  •

 תקופה נבחרת(.   ,הלוז שנבחר )בסיס נוכחי, תקופה אשתקד, מאושר בתאריך מפה, תאריך נבחרהשוואה מול  •

 

 צבע תצוגת השינוי:  

 : כחולת יום, שעה, דקה )כולל עדכונים(הוספ

 : אדוםת יום, שעה, דקה )כולל עדכונים( הסר

 

המידע בשני ציידי  , רק אם חל שינוי בין הלוז החדש ללוז להשוואה, יש לצבוע את השעות / או את הימים בצבע. אם לא חל שינוי

רק היא תצבע בכחול, אם הוסרה נסיעה  –  , ביחס ללוז להשוואהבצד של הלוז החדש המסך יהיה בשחור. לדוגמא: אם נוספה נסיעה

רק היום בשבוע ייצבע  –, אם )באירוע( השתנה היום בשבוע בצד של הלוז להשוואה רק היא תצבע באדוםביחס ללוז להשוואה, 

    המסך יוצג בשחור. יבאדום. אחרת, אם אין שינוי המידע בשני צייד

 

 לוגיקת לוז להשוואה לאירועים  

מול אותו האירוע )תקופת אשתקד או חיפוש לפי תקופת האירוע בשנה  הינה השוואה ובקשת הכאשר הלוז החדש מסוג תקופת אירוע 

 שאינה אשתקד(:

o  חיפוש הרשומה להשוואה תהיה לפי טבלתLineDetail )מזהיי קווים מאושרים( 
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o  כלומר, אם פורים השנה ביום א' ושנה שעברה  בהתאם לקיים ללא תלות בימיםאם האירוע קטן משבוע ההשוואה תתבצע .

 יום א' ובצד שמאל )ההשוואה( יום ה'. וכנ"ל יוצגו בדיוק כל ימי האירוע . פורים היה ביום ה', יוצג בצד ימין במסך )הלוז החדש(

יום א' מול יום ה', אירוע גדול מיום אחד )וקטן  שעה מול שעה, למרות שהיום אינו אותו יום )לדוגמא אירוע של יום אחד, יוצג

משבוע(, יוצג היום הראשון של האירוע מול היום הראשון של האירוע להשוואה היום השני של האירוע מול היום השני של 

 האירוע וכן הלאה ללא תלות ביום בשבוע. 

o חלקי המסך )לוז חדש ולוז   בשניפי הסדר אם הלוז החדש בתקופת האירוע גדול או שווה לשבוע, יוצגו כל ימי השבוע ל

 )כולל( יום שבת.  להשוואה( יום א' מול יום א' וכן הלאה עד

 

 טווח התאריכים להשוואה: 
 טווח התאריכים:

fromDate צד ימין(  = תאריך הרשומה ממנה הגענו( 

ToDate  = מדובר בתקופה שתאריכי האירוע שלה גדולים משבוע יש לקחת את הערך של אםFromDate  +6   תמיד נלך על(

 השבוע הראשון של הרשומה( .

  הגענואחרת תקופה שתאריכי האירוע שלה קטנים משבוע יש לתת ערך של תאריך סיום הרשומה ממנה 

 
 

 שדות השוואה 

סוג   שם שדה

 שדה

ערך ברירת   חובה

 מחדל

 ת הערו

)לפי גרסת הלוז  לתקופת הבסיס הנוכחית לוז מאושרההשוואה תתבצע על  בסיס נוכחי  RB בסיס נוכחי
 לבסיס האחרונה לקו (.

  )תקופת הבסיס הנוכחית יכולה להיות שונה מתקופת הבסיס בלוז החדש(
 LINEDETAILההשוואה תתבצע מול טבלת 

תאריך הרשומה ממנה יש לקחת רק בסיס לפי  – אם צד ימין הוא בסיס  •

אם יש יותר מרשומה אחת  םיצאנו + שבוע וכל יום לתת את הלו"ז שלו )ג

 מתאימה(

עבור ימי לקחת רק הבסיסים יש  – אם צד ימין אירוע / מיוחד קטן משבוע  •

  האירוע

 

תקופה  

 אשתקד

)בסיס משנה שעברה  יש לקחת את הבסיס אשתקד – אם צד ימין הוא בסיס  • 

עבורו יש להציג את  לאותם התאריכים לא חייב להיות מאותה התקופה(

 LINEDETAILהלוז המעודכן ביותר מתאריך הסיום מטבלה 

אירוע אשתקד בהתאם אותו יש לקחת את  -אם צד ימין אירוע קטן משבוע  •

. כלומר, אם פורים השנה ביום א' ללא תלות בימים כמו שעכשיו – לקיים 

ושנה שעברה פורים היה ביום ה', יוצג בצד ימין יום א' ובצד שמאל 

)ההשוואה( יום ה'. וכנ"ל יוצגו בדיוק כל ימי האירוע גם  במקרה של אירוע 

 LineDetailByDateלפי טבלת  -שגדול מיום אחד, אך קטן משבוע

 וואה.אם אין ימים להצגה ,לא יוצגו הרשומות להש

מאושר 

בתאריך 

 המפה 

גרסת הלוז נבדקת בהתאם    LineDetailByDate ההשוואה תתבצע מול טבלת  

לכל יום. יתכן שביום א' ישנה גרסת לוז מבסיס וביום ב' גרסת הלוז היא 
 או שהבסיס התחלף באותו השבוע.. ממיוחד..

  6התאריכים שיילקחו משדה תחילת תאריך עד שדה תחילת תאריך +

  במאושר לקיים  בהתאם לקחת יש - משבוע קטן מיוחד / אירוע ימין צד אם •

 LINEDETAILBYDATE מטבלת שיצאנו  הרשומה  ימי פיל בדיוק
 

)התאריך יכול להיות ספציפי שבוחר המשתמש. תאריך  ביצוע השוואה לפי   תאריך 
    בעבר או תאריך עתידי(
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סוג   שם שדה

 שדה

ערך ברירת   חובה

 מחדל

 ת הערו

בשדה "הצג בהתאם לבחור ערך  חובה תאריך  לבצע את ההשוואה לפי על מנת 
 . (הקו בתאריך הנבחר)התנהגות הקו בבסיס או התנהגות  להתנהגות הקו"

 תקופה יש לבחור ערכים בשדות:  לבצע את ההשוואה לפי על מנת     תקופה

 שנה,  •

 סוג תקופה )בסיס או אירוע(  •

 תקופה )בהתאם לסוג התקופה ולשנה שנבחרה( •
 הצג בהתאם להתנהגות הקו •

 
 בלחיצה על כפתור הצג:

תתבצע בדיקה אם כל השדות לחיפוש התקופה מלאים. אם לא תוצג   •
והצג  תקופה ,הודעת שגיאה "יש לבחור את השדות שנה, סוג תקופה 

 "בהתאם להתנהגות הקו
 בשדה תאריך. התקופה סיום יוצג תאריך  •

המטרה בבחירת התקופה היא למצוא את התאריך האחרון של התקופה 
 ההשוואה שנמצאה ועליו לבצע את 

 

 אם נבחר השדה "תקופה" בשדות הבחירה רק השדה יוצג     תקופה סוג

    שנה

    תקופה

  בהתאם הצג

  להתנהגות 

 ב...  הקו

   אם נבחר השדה "תאריך" או השדה "תקופה" בשדות החיפושרק השדה יוצג    
 

 רשימת ערכים
 בבסיס  •
 בתאריך שנבחר •
 

, תתבצע השוואה מול גרסת "בבסיסהתנהגות הקו " אם המשתמש בחר: •
בתקופת הבסיס לפי  בהתאם לערכים ש נבחרו )תאריך או תקופה(הלוז 

 . LineDetailטבלה 
 אם השתנה הבסיס בתוך התקופה נראה את הבסיס לפי הימים.

 אם נבחרה אפשרות "התנהגות הקו בתאריך שנבחר: •
מטבלת יתבצע בהתאם לתאריך שנבחר  להשוואה  החיפוש של הרשומות

LineDetailByDate  גרסת הלוז באותו התאריך גרסת הלוז נבדקת בהתאם

לכל יום. יתכן שביום א' ישנה גרסת לוז מבסיס וביום ב' גרסת הלוז היא 
ממיוחד..... בסוגריים ירשם סוג התקופה לאותו התאריך לדוגמא )בסיס(.אם  

 קיימות כמה סוגי תקופות הם ירשמו עם פסיק מופרד ביניהם )בסיס,מיוחד(

 בלחיצה על הכפתור יוצגו רשומות ההשוואה כפי שנבחרו במסך   כפתור הצג
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 : שמירת הערכים שנבחרו בחיפוש 

של המשתמש במערכת עד שיצא מהמערכת, או עד שיבצע   session-האחרי שנבחר הלוז להשוואה, הבחירה תישמר לאורך כל 

בחירה חדשה. גם שהמשתמש יעבור בין מסכים או בין קווים. המשתמש יוכל לשנות את הבחירה להשוואת הלוז בהתאם לצורך. 

 התצוגות  במקביל: 2-הבחירה תישמר ב

 לכיווןלוז במסך  •

 למזהה קו  לוז במסך  •

 

 למזהה הקו  לוז –  4נספח  .5.5.8

מזהה הקו זהה לטאב לוז לכיוון. ההבדל היחיד הוא שהנתונים במסך יתייחסו רק למזהה קו יחיד בעוד שבלוז טאב לוז ל

 על כל מזהיי הקו לכיוון. היאהתצוגה לכיוון 

 [LinesAttachScheduleForLineIdentifier].[dbo]פרוצדורה שמציגה את הלו"ז לכיוון: 

 

 דינאמיטאב מחירון  -מחירונים  –  5נספח  .5.5.9

 . מזהההנספח כולל פירוט של קוד המחיר בקו על ידי הצגת הקוד במקטעי הדרך בין תחנות. נספח זה יוכן לכל 
 נספח זה יופיע במערכת רישוי כ"מחירון דינמי" המאפשר בחירה בין כל זוג תחנות לאורך הקו והצגת המחיר ביניהן. 

 

 ת ירידה. ותחנ גרידת עליה, וותחנ גרידרשימת תחנות הקו, בשני טורים:  גריד במסך מוצג •

 בכל הסטטוסים נספח זה נראה בצורה זהה.   •

 חלקים:   2-של הרפורמה ב DB-המחירונים מוצגים ב

 )מחירי רפורמה( ברמת הקו מחירון  חודשי, שבועי ויומי  •

 מחירון לנסיעה בודדת בין התחנות שנבחרו •

 המחירונים מיובאים דרך מערכת הרפורמה על ידי פרוצדורות 

 טבלאות עיקריות:

 חובה סוג   הטבלהשם 

Station טבלה DB   רפורמה 
LinePriceList 

StationToZone 

OriginZoneToStationCTE   

GetLinePriceListForOriginAndDestinationStation פרוצדורה DB רישוי 
GetRateForOriginAndDestinationStations פרוצדורה 

 

 

 [LinesAttachDynamicPriceList].[dbo]פרוצדורה שמציגה את תחנות העליה והירידה : 

 dbo.GetRateForOriginAndDestinationStationsפרוצדורה שמחשבת מחירים : 
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 תרשים המסך

 

 

 תחנות המזהה בטבלת המחירים   לא מוצגות/לפיה מוצגות טבלת פעילות בתחנה

 תחנת ירידה תחנת עלייה  עילות סוג הפ

  ✓ אסוף בלבד

 ✓  הורדה בלבד 

 ✓ ✓ אסוף והורדה

 ✓  ניסיוני סטייה ממסלול לפי הצורך

 ✓  סטייה ממסלול לפי הצורךמאושר 

 ללא מחיר ללא מחיר הפסקת התרעננות
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 נספח מחירון דינאמישדות 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 תחנת עליה )משמאל למסך(

 תחנת ירידה)מימין למסך(

בהתאם לסימון טבלה זהה עבור תחנות העלייה ותחנות ההורדה כאשר בתחנות העלייה יוצגו רק תחנות בהם מעלים נוסעים 
בהתאם לעמודת תחנת  ובתחנות הירידה רק תחנות בהם מורידים נוסעים  העמודה תחנת עליה בטבלת הפעילויות בתחנה 

 ירידה.

מזהה הקו.  ברצף תחנות  המספר הסידורי של התחנות     תצוגה מספר סידורי

 מהתחנה הראשונה לאחרונה

 מק"ט התחנה    תצוגה מק"ט

 שם התחנה    תצוגה תחנה 

     

בדיקה אם השדות תחנת עליה ותחנת ירידה מסומנים )קליק    כפתור הצג מחיר 
ברשומה בגריד תחנות עליה ובגריד תחנות ירידה( אם לא יש 

להציג הודעת שגיאה: "לצפייה בתעריף, יש להקליק על רשומת  
 תחנת העלייה ועל רשומת תחנת הירידה "  

 אם כן , 
בדיקה אם בחירת התחנות הינו חוקי )לא ניתן לבחור תחנת 

ירידה לפני תחנת עליה(. אם לא יש להציג את ההודעה הבאה:"  
 נבחרה תחנת הורדה לפני תחנת עלייה, יש לתקן את הבחירה" 

 אחרת: 
באופן  שדות המחירים )ברשומות המוגדרות למטה( ימולאו 

 אוטומטי מטבלת המחירונים

 . השדה יתמלא אחרי הלחיצה על כפתור: הצג מחיר   תצוגה נסיעה בודדה
אחרת מגריד תחנות העלייה כאשר המשתמש יקליק על רשומה 

 או תחנות הירידה, השדות יתנקו מערכים. 
   תצוגה תעריף יומי

   תצוגה תעריף שבועי

   תצוגה תעריף חודשי
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   שינויים מהותיים/שינויים תהיסטוריי .5.5.10

 

 מאושרסטטוס 

 )קו חדש( הקמת קושינוי מהותי כולל שחלו בקו מאז שנוצר.   ,מציג את כל השינויים המהותיים בלוז ובתחנות 

 
 

 סטטוס מפעיל או ממונה

   )שורת לטיפול(. המוצגת שהתבצעו בתקופה השינויים המהותייםמציג את כל  
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 שדות המסך .5.5.10.1

 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

כלומר לתאריך  .תאריךעבור כל נספח תהיה שורה נפרדת לכל     תצוגה מתאריך

 . שורות )תחנות ולוז( 2מסוים תהיינה מקסימום 

 
   תצוגה עד תאריך

    תצוגה סוג תקופה

    תצוגה תקופה

בסטטוס מאושר ובסטטוס מפעיל )אם הוחזר למפעיל לאחר כיום     לינק פרוטוקול
יוחלט  של הפרוטוקול. PDFלינק לקובץ  –( פרוטוקולשצירף 

במהלך הפיתוח, האם לשמור על אותה לוגיקה, או במקרה של 
אורח, ייפתח מסך פרוטוקולים ללא אפשרות ביצוע חיפוש, או כל 

 פעולה שהיא למעט הדפסת הפרוטוקול.
נתוני הפרוטוקול בהתאם למספר לינק למסך  מפעילבסטטוס 

 הפרוטוקול
מספר  בסטטוס ממונה: אם הפרוטוקול לא מאושר עקרונית,

 הפרוטוקול יצבע באדום.
 

    תצוגה מוצא

    תצוגה יעד

 טקסט התיאור המקוצר של השינוי המהותי    תצוגה שינוי מהותי

שינויים מהותיים  הצגת  דף פופ אפ בלחיצה על הכפתור יוצג    כפתור פרטי השינוי
 בהתאם לשינוי המהותי שהתבצע ברשומה 

ראה סעיף ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים "הצגת שינויים  
 מהותיים" 
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  מסך קליטות .5.6

 כללי 
. הקבצים שנקלטים משמשים  מערכת הרישויקליטת קבצים להרשאת מפעיל )מעדכן(, לצורך ביצוע  ימסך קליטות משמש בעל

  (, קליטת רשימת מזהים לסגירה לצמיתותGIS/טראנסקאדגאוגרפית )ממערכת לקליטות הבאות: קליטת לוז, קליטת גאוגרפיה 

 וביטול מיוחד/אירוע.

כוללת לינק לקובץ. אחת מהן ש (importלטבלאות זמניות ). רשומת הקובץ ופרטיו נקלטים יסינכרונ-תכנית הקליטה מתבצעת באופן א

  batchהמפעיל מקבל אישור על קליטת הקובץ למערכת והמסך מתנקה לבקשת קליטה נוספת. ברקע מתחילה לפעול תכנית  

או בץ : או אישור על כך שהקושמבצעת קליטה ועיבוד הנתונים של הקובץ למערכת הרישוי. בסיום התהליך המפעיל מקבל מייל

 באחד משלבי הקליטה או העיבוד.שלון יהודעת כנתוניו עובדו בהצלחה למערכת הרישוי או נקלט ו( אדמהטראנסקהקליטה )אם  

  batch -ו online:   2תהליך קליטת הקבצים מתחלק ל •

 ג'וב קליטת שינויי לוז וסגירת חלופות לצמיתות הינו המשך תהליך קליטת הקבצים במסך הקליטות  •

 
 הרשאות  

Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

צפייה  לא רלוונטי מפעיל מעדכן -2

 +עדכון

 לעדכן את הפרמטרים במסך  •

 לטעון קובץ •

 

   פעולות במסך

 קליטה ועיבוד הקבצים הבאים למערכת הרישוי:

 קליטת לוז לאשכול מלא   •

 ם מק"טילמספר  /קליטת לוז למק"ט  •

 ביטול לוז לאשכול מלא  •

 בנית מפה לערבי חג וחג •

 סגירת מזהים לצמיתות   •

 ביטול מיוחד/אירוע •

 מהטראנסקאד  הקליט •
 

   טבלאות עיקריות
 

 הערה הסבר הטבלהשם 

ImportControl  הטבלה תתמלא  פרטי הקבצים שנקלטוon-line  ממסך

ת ותתי האשכולות לקבצים שנקלטו כפי שהוזנו  ונתוני האשכול ImportControlToCluster הקליטות
 בנסך הקליטה 
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 דוגמא למסך בסוגי קליטה שאינם טראנסקאד

 
 

 דוגמא למסך כאשר נבחר סוג קליטה טראנסקאד
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 הקובץ  לקליטת   שדות

שם  

 שדהה

סוג  

 שדהה

ערך ברירת   חובה

 מחדל

 הערות 

סוג 

 קליטה

תיבת  

 בחירה 

במקרה של בחירה באפשרות זאת, תתבצע    – קליטת לוז לאשכול מלא  •  ✓

יושלם לאותה   –בדיקה לגבי כל מזהיי האשכול, כל מזהה שלא נמצא בקובץ 

 תקופה ללא לוז.  

במקרה של בחירה באפשרות זאת, שינוי הלוז יתייחס  –  ט"קליטת לוז למק •

אך ורק למזהים הקיימים בקובץ, שאר המזהים של המפעיל/האשכול ימשיכו  

   שום שינוי.כפי שהם ללא 

במקרה של בחירה  מתבצע ללא קליטת קובץ.  – ביטול לוז לאשכול מלא  •

. חובה  )לא ניתן לבחור קובץ במערכת( " אינו פעילבחרבאפשרות זאת, כפתור "

לבחור אשכול או אשכולות בכפתור אשכול. בחירה באפשרות זאת, תסגור את  

 הלוז לכל האשכול/האשכולות שנבחרו, לתקופה שנבחרה. 

 : ית מפה לערבי חג וחגבנ •

סוג הקליטה יהיה זמין לבחירה רק אם קיימים תקופות מסוג "אירוע" שעונים 

 על התנאים הבאים:  

o וקטן או שווה מתאריך  1+  נוכחי מתאריך גדול שלהם  ההתחלה  תאריך

 חודשים.  3נוכחי+

o  בשדהDefaultDay   בטבלתPeriodCode :7 או  6קיים ערך . 

o  בנית מפה לערבי חג/חג" : בבחירת סוג קליטה" 

 כל השדות במסך יהיו בלתי זמינים לבחירה.   ▪

 בניית מפות לערב חג/חג".יוצג המסך " ▪

 כל מזהה שנמצא בקובץ ייסגר לצמיתות.  -סגירת מזהים לצמיתות  •

 ביטול מיוחד/אירוע   •

 בבחירת אפשרות זאת יוצגו סוגי התקופות לבחירה אירוע או מיוחד בלבד. •

 בבחירת אפשרות זאת   – (גאוגרפיהמהטראנסקאד )קליטת  •

 במסך יוצגו תקופות מסוג בסיס בלבד

  ויוצג שדה "מספר קליטה"

 

תיבת   מפעיל

 בחירה 

 "לוגיקה של שדות חיפוש"ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:  ראה סעיף   ✓
 

תיבת   אשכול

 בחירה 

 "לוגיקה של שדות חיפוש"ראה סעיף  ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:   
 

אפשר לבחור ריבוי אשכולות. במקרה של בחירה בכמה אשכולות, שדה תת אשכול  
 יתנקה ולא יהיה זמין למשתמש. 

 
, חובה  "ביטול לוז לאשכול מלא"או " קליטת לוז לאשכול מלא"כאשר סוג הקליטה  

  זמיןבכל שאר סוגי הקליטות שדה אשכול לא  לבחור אשכול/אשכולות נדרשים.

תת  

 אשכול

תיבת  

 בחירה 

 השדה יהיה זמין רק לאחר בחירת אשכול.  
 יוצגו רק תתי האשכולות המקושרים לאשכול שנבחר. 

 נבחר יותר מאשכול אחד, השדה לא יהיה זמין והשדה יתנקה. אם 
הקווים אם נבחר תת אשכול ההתייחסות והבדיקות צריכות להתבצע רק כלפי 

 . תת האשכול שנבחרהמשויכים ל

 השדה לא יהיה פעיל בסוג קליטה של ביטול לוז לאשכול מלא.
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שם  

 שדהה

סוג  

 שדהה

ערך ברירת   חובה

 מחדל

 הערות 

סוג 
 תקופה

תיבת  

 בחירה 

תקופת   
 בסיס

לוגיקה לבחירת   ": ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:ראה לוגיקה בסעיף

  התקופה/תאריך לביצוע שינויים בקו"
או "בנית מפה  השדה לא יהיה זמין אם סוג הקליטה הינו "סגירת מזהים לצמיתות" 

 לערבי חג וחג".

 השדה יהיה שדה חובה ביתר סוגי הקליטה

 
 . ניתן לבחור רק תקופת בסיס דמהטראנסקאעבור קליטות 

עבור סוג קליטה "ביטול מיוחד/אירוע :ניתן יהיה לבחור רק סוג תקופה מיוחד או  
 אירוע.

 

תיבת   שנה

 בחירה 

לוגיקה לבחירת   "ראה לוגיקה בסעיף: ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים: שנה נוכחית  

  התקופה/תאריך לביצוע שינויים בקו"
 שנה נוכחית או שנה הבאה.  רקניתן יהיה לבחור 

 
או "בנית מפה   השדה לא יהיה זמין אם סוג הקליטה הינו "סגירת מזהים לצמיתות"

 לערבי חג וחג".

 הקליטההשדה יהיה שדה חובה ביתר סוגי 

תיבת   תקופה

 בחירה 

או או "בנית   השדה לא יהיה זמין אם סוג הקליטה הינו "סגירת מזהים לצמיתות"  

 מפה לערבי חג וחג". 

 השדה יהיה שדה חובה ביתר סוגי הקליטה

 

לוגיקה לבחירת   "ראה לוגיקה בסעיף: ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:

  התקופה/תאריך לביצוע שינויים בקו"
 

בתקופה מסוג אירוע ניתן יהיה לבחור רק תקופות שתאריך ההתחלה שלהם גדול 
תאריך נוכחי למעט בסוג קליטה "ביטול מיוחד/אירוע"  שאפשר יהיה לבחור מ

 מתאריך נוכחי.אירוע שתאריך הסיום שלו גדול 
 

שים לב,   " במסך ההודעה תוצג  התקופה סוג בבחירת  חירום  היא  התקופה סוג אם
 במפות חירום תאריך ההפעלה יקבע ע"י המשרד"

 

 "סגירת מזהים לצמיתות" השדה יהיה חובה.  :אם סוג הקליטה    מתאריך

 אם סוג הקליטה אינו "סגירת מזהים לצמיתות תתבצע הלוגיקה הבאה: 

לוגיקה לבחירת   "ראה לוגיקה בסעיף: ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:

  התקופה/תאריך לביצוע שינויים בקו"
 
 נוכחי  תאריך  =  מחדל ברירת ערך      חירום  = תקופה   בסוג  חובה לא השדה •
 

עד 
 תאריך 

 נוכחיהתאריך תמיד יהיה גדול מתאריך    

 

לוגיקה לבחירת   "ראה לוגיקה בסעיף: ריכוז לוגיקה שחוזרת בכמה מסכים:

  התקופה/תאריך לביצוע שינויים בקו"
 1/1/2200 =  מחדל ברירת ערך      חירום  = תקופה   בסוג  חובה לא השדה •
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שם  

 שדהה

סוג  

 שדהה

ערך ברירת   חובה

 מחדל

 הערות 

מספר 
 קליטה

 קליטת טראנסקאד.השדה יוצג רק בסוג    טקסט

יש להציג לבחירת המשתמש אך ורק את מספרי  בלבדהשדה הוא שדה למספרים 

 בהתאם ללוגיקה הבאה:  הקליטות הרלוונטיות

o  יש למצוא בטבלתImportControl  0את הקליטות של אותו מפעיל,  בסטטוס  ,

 ( 1וסוג  הקליטה טראנסקאד )

אם לא נמצאה התאמה בכל הסעיפים יש להציג הודעת שגיאה: לא נמצאה  

 אחרת יוצגו המספרים הרלוונטים לבחירת המשתמש  קליטה מהטראסנקאד.

 

 
 

 שדות לקליטה
 

ערך   חובה שדההסוג  שדההשם 

ברירת  

 מחדל

 הערות 

   לבחירת הקובץ שהכין המשתמש.  Internet Explorerפותח מסך    כפתור בחר

ההפרדה היא בנקודה    CSVאו   xlsxקבצי הקליטה יהיו בפורמט אקסל : 

 פסיק.

 קבצים בפורמט שונה לא יוצגו במסך לבחירה. 

 

   כאשר סוג הקליטה הוא :

 ביטול לוז לאשכול מלא" " •

 קליטה מהטראנסקאד •

 למשתמש.  זמיןהכפתור לא יהיה  

 שם הקובץ שנבחר לטעינה   תצוגה קובץ
 שדה חובה כאשר סוג הקליטה אינו

 לאשכול מלא" לוז"ביטול  •

 קליטה מהטראנסקאד •

אישור 

 לקליטה/הפעלה

 

 

 בעמידה על הכפתור: אישור לקליטה/הפעלה   Tooltip   אייקון

 בלחיצה על הכפתור:

הנתונים בהתאם לאפיון והצגת הודעות שגיאה  תתבצע בדיקת תקינות  •

 בהתאם. 

לאשכול  לוז" או "ביטול "קליטת לוז לאשכול מלא אם סוג הקליטה הוא   •

 ונבחר  תת אשכול.  מלא",

במקרה זה תוצג הודעה במסך "שים לב: הפעולה שביקשת תתבצע  

 רק על תת האשכול שנבחר ולא על כל האשכול". 

 בביטול התוכנית תעצור., באישור, התוכנית תמשיך לרוץ

" יש להציג הודעה  לוז לאשכול מלא ביטול" אם סוג הקליטה הוא   •

את הלוז לכל   תבטל, לוז לאשכול מלא שים לב, ביטול" :למשתמש

 " האשכול/האשכולות שנבחרו, לתקופה שנבחרה.

" יש להציג הודעה קליטת לוז לאשכול מלא" אם סוג הקליטה הוא   •

מזהים שלא קיימים בקובץ, יוגדרו ללא לוז  שים לב,  " :למשתמש

 .  "בתקופה שנבחרה



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 140עמוד 

ערך   חובה שדההסוג  שדההשם 

ברירת  

 מחדל

 הערות 

למק"ט" יש להציג הודעה קליטת לוז " אם סוג הקליטה הוא   •

אך ורק למזהים הקיימים   יבוצעשים לב, שינוי הלוז " :למשתמש

 "כפי שהם ללא שינוי.לפעול בקובץ, שאר המזהים של האשכול ימשיכו 

" יש להציג הודעה  ביטול מיוחד/אירוע" אם סוג הקליטה הוא   •

: "שים לב, ביטול הלוז יבוצע אך ורק למזהים הקיימים  למשתמש

 בקובץ, שאר המזהים של האשכול ימשיכו לפעול כפי שהם ללא שינוי. 

שומות שתאריך ההתחלה שלהם גדול מ > מספר הימים בתוקף  ר

להתראה על ביטול לאותו סוג התחבורה< יבוטלו אוטומטית ללא 

 ממונה " האישור 

 

אז סוג הקליטה צריך להיות  היא "חירום" התקופה שנבחרה אם סוג  •

 רק "קליטת לו"ז לאשכול מלא"

 הודעת השגיאה שתוצג: 

בסוג הקליטה:"קליטת לו"ז לאשכול  "בסוג תקופת חירום חובה לבחור 

 מלא".

  לוז ביטול" הרצת:   או הנבחר הקובץ  קליטתבסיום הבדיקות תתבצע 

 הקליטה.  לסוג בהתאם מלא" לאשכול

 אם הכול תקין תוצג ההודעה בהתאם לסוג הקליטה: 

   מייל"  יישלח ובסיומה  מתבצעת "הקליטהכאשר קלטנו קובץ:  •

 "לאשכול מלא לוזביטול " קליטה: בסוג •

 ישלח מייל למפעיל"  הלוז  ביטול תהליך  "בסיום ההודעה:  תוצג

 
 מבנה ושדות קבצי הקליטה  

 לכל קובץ תהיה שורת כותרת.   קבצי הקליטה יהיו בפורמט אקסל

 

 קובץ קליטת לוז  .1

 . קליטת לוז לאשכול מלא, קליטת לוז למק"ט הבאים: הקובץ משמש את סוגי הקליטה 

 מבנה קובץ קליטת לוז   

 הערות  חובה שדההשם 

 בתחילה( 0ספרות )ללא  5יכול להכיל ערך מספרי בלבד של  ✓ מק"ט הקו

 1,2,3 אפשריים ערכים ✓ כיוון

 סימן(  או אות  )מספר, תווים 2 עד ערך להכיל יכול ✓ חלופה

 היום והשעה ריקים, המזהה ייקלט ללא לוזאם   יום בשבוע

 אותה.  לקלוט ניתן ולא  שגוייה הרשומה , מלאה  והשעה ריק היום  רק אם

 1,2,3,4,5,6,7 אפשריים ערכים

 שעות   24במבנה    שעה

 אם היום והשעה ריקים, המזהה ייקלט ללא לוז

 אותה.  לקלוט ניתן ולא  שגוייה ,הרשומה מלא  והיום  ריקה השעה   רק אם

 23:59  – 00:00  –טווח שעות תקין וב  hh:mmבדיקה ששדה שעה בפורמט
 (. Time)ניתן להמרה לשדה מסוג 
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 וביטול מיוחד/אירוע   סגירת מזהים לצמיתות .2

 קובץ:ה  מבנה

 הערות  חובה שדההשם 

 מספר המפעיל ✓ מפעיל

 בתחילה( 0ספרות )ללא  5יכול להכיל ערך מספרי בלבד של  ✓ מק"ט הקו

 1,2,3ערכים אפשריים  ✓ כיוון

 תווים  2 עד ערך להכיל יכול ✓ חלופה

 

 בניית מפה לערבי חג/חג  .5.6.1

 
בטבלת   אירועים אשר מוגדר עבורםעבור להעתיק בצורה קלה ונוחה את הלוז של שישי/שבת, הקיים בבסיס,  למפעיל לאפשר מטרה :

PeriodCode  יום ברירת מחדל שדהDefaultDay   . 

 לערבי חג וחג תשתלב במסך הקליטה כסוג קליטה : בבחירת סוג קליטה "בנית מפה לערבי חג/חג" : הכנת מפה 
o " בניית מפות לערב חג/חג".כל השדות במסך הקליטה יהיו בלתי זמינים לבחירה ויוצג המסך 

 בניית מפות לערב חג/חג"מסך "

 
 

סוג   שדההשם 

 שדהה

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה

רשימת   מפעיל

 ערכים

 כל המפעילים של המשתמש בהתאם להרשאת המשתמש.   ✓

ערכי ברירת המחדל וערכי המפעיל יוצגו באותה הלוגיקה בה  

 מוצגים הערכים בשדה מפעיל במסך הקליטה. 

רשימת   אשכול

 ערכים

כל האשכולות הפעילים של המפעיל שנבחר. ברירת מחדל "כל   

 האשכולות" 

 אפשר לבחור אשכול אחד או ריבוי אשכולות 

 טבלאיות  רשומות

 אפשר יהיה לסמן רשומה אחת או ריבוי רשומות    סמן בחירה 

  DefaultDayשדה יוצגו רק תקופות מסוג אירוע ב  o   תצוגה שם התקופה 

 . 7 או  6קיים ערך: PeriodCodeבטבלת 
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סוג   שדההשם 

 שדהה

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה

  מתאריך גדול שלהם  ההתחלה  שתאריך התקופות רק יוצגו •

 חודשים.   3וקטן או שווה מתאריך נוכחי+ 1+ נוכחי

 התקופות יוצגו ממויינות מהתאריך הנמוך לגבוה.  •

בדיקת תקופת אירוע לפי ימים בתוקף וצביעת הרשומה:   •

 זהה לתנאי במסך הקליטותהתנאי 

 יוצגו התאריכים בהתאם לתקופה   תצוגה מתאריך

 יוצגו התאריכים בהתאם לתקופה   תצוגה עד תאריך

 היום בשבוע בו חל האירוע: א', ב', ג'........    תצוגה יום האירוע

יום ממנו  
 יועתק הלוז

 : DefaultDayתרגום הערך בשדה    תצוגה

 יום שישי )ו'( -6

 יום שבת )ש'(  -7

הבסיס  תקופת 
 באירוע

 תקופת הבסיס שצריכה להיות באירוע   תצוגה

אם לא נבחר מפעיל במסך קליטה, השדה מפעיל יסומן ולא יהיה    כפתור הכן מפה 

 ניתן ללחוץ על הכפתור "עדכן מפה"

 

 בלחיצה על הכפתור יתבצעו הפעולות הבאות: 

  עבורה מפת בסיס אם החג יוצא בתקופה שעדין לא הוכנה  •

לדוגמא, חג סוכות יוצא בתקופת כניסת שעון חורף לתוקף,  

אך לא קיימת מפת בסיס לתקופה זו. תוצג על המסך הודעה  

"שים לב, לא עודכנה מפת בסיס לתאריך האירוע >שמות  

האירועים<. הלו"ז שילקח לאותם הארועים יילקח מתקופת  

 הבסיס הנוכחית האם להמשיך?"  

המסך הודעה: "המפות   תוצג על  ,אישור ההודעהלאחר  •

 בהכנה, בסיום יישלח מייל"

 ההודעה:  באישור

o המסך ייסגר 

o בניית מפות לערב  מסוג לקובץ יטענו שנבחרו הרשומות

  ישמר הקובץ (. 23= חדש קליטה סוג להוסיף )יש  חג/חג

  ג'וב ידי על להיקרא מנת על importControl בטבלת

 הקליטה.
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 ימולאו הטבלאות הבאות בנתוני הקובץ הנקלט:באישור קובץ הקליטה במסך 

 

  :קבצי הקליטות ושלבי הקליטה פרטי

 הערות  ערך   שם העמודה 

ID - מספר רץ 

 מלא   ות/לאשכול לוזקליטת = 15 סוג קליטה

 ים /ט"למק לוזקליטת  = 16

 לאשכול מלא  לוזביטול  = 17

 = סגירת חלופות לצמיתות   18

 = בנית מפה לערבי חג וחג  23

 אחד מן הערכים, בהתאם למה שנבחר במסך ע"י המשתמש

 )תאריך + שעה נוכחית(  תאריך נוכחי תאריך הקליטה

)כאשר הקובץ נקלט תקין או אם התגלתה   ימולא בסיום הקליטה  תאריך סיום הקליטה

 שגיאה במהלך תהליך הקליטה(

  יועבר ממסך הקליטה  מתאריך

 בבסיס מעבירים עד סוף תקופת הבסיס  יועבר ממסך הקליטה עד תאריך

 שדה זה יחושב בעת ביצוע הקליטה    מספר הרשומות בקובץ 

שדה זה יחושב בעת  מספר הרשומות הקיימות בקובץ הקליטה.   מספר הרשומות שנקלטו

  ביצוע הקליטה

 קליטה טבלאות מילוי- 0 סטטוס תהליך הקליטה
     מולאו - לקליטה ממתין-1

 הקליטה  טבלאות
 קליטה ביצוע תהליךב-2
 בשגיאה  הסתיים-3
 בהצלחה  הסתיים-4

 השדה יתעדכן בהתאם לשלב הקליטה בו נמצא הקובץ.

הנתיב בו   -יועבר ממסך הקליטה נתיב הקובץ

 נשמר הקובץ

 

  יועבר ממסך הקליטה מפעיל

  ממסך הקליטהיועבר  תקופה

 
 

  טבלה המרכזת את האשכולות שנבחרו בקובץ

 הערות  ערך   שם העמודה 

לטבלה המרכזת את   IDהפנייה ל

 נתוני הקליטות

 בהתאם למספר הקליטה שהוזן  

 

 

במסך יוזנו האשכולות שנבחרו )במספר  םאם נבחרו אשכולות ספציפיי מזהה האשכול

 שורות( 

 

במסך יוזנו תתי האשכולות שנבחרו   םאם נבחרו תתי אשכולות ספציפיי מזהה תת האשכול 

 )במספר שורות עבור אותו אשכול(

 

 
 מפורט בהמשך האפיון.   batchהמשך תהליך עיבוד הקבצים יתבצע בגוב "קליטות" ב

 

 מסך עדכון לוז .5.7

 כיוון.  -מטרת המסך לאפשר למפעיל לבצע עדכון לוז, למספר מזהים השייכים לאותו קו
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המסך יפתח ממסך הנספחים "לוז לכיוון" באזור בו נפתחים נספחי הקו, עבור מזהים בסטטוס מאושר בלבד. בצד ימין של 

 .  המסך יהיה את כל המידע לגבי מפעיל, אשכול כיוון וכו', כפי שקיים עבור הנספחים

 

 אייקון לפתיחת המסך :  

 : מפעיל   ההרשאה למסך

 : פעולות במסך

 הוספת שעה חדשה  •

 מחיקת שעה  •

 הוספה/הפחתת זמן בשעות/דקות  •

 עדכון שעה •
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 המסך מחולק לשלושה חלקים: 

 בחירת סוג התקופה, התקופה או התאריך בו יתבצע השינוי )לוגיקה זהה ללוגיקה בשדות במסך הקליטה(  .1

ם שנבחרו מהמסך הקודם, תצוגת המזהים יכולה להיות מקובצת לפי מזהים וימים בדומה למסך לוז לכיוון  תצוגת המזהי .2

ה )לדוגמא הקו פעיל -: אם הלוז של חלופה א', זהה בימים אלדוגמאכל יום ושעה יוצגו ברשומה נפרדת.   או תצוגה יומית: 

שורות(, ואילו   4ברשומה  אחת עבור כל שעה, )סה"כ  ( בתצוגה המקובצת נציג את הלוז9,10,11,12ה, בשעות -בימי א

שורות(. אפשר יהיה   20ה, סה"כ -שורות לכל אחד מהימים: א 4בתצוגה יומית נציג את כל השעות בכל אחד מימי השבוע )

 לבצע בתצוגת המזהים עדכון לוז וביטול לוז לרשומה.  

אפשרות לבחור באופן מרוכז ימים וחלופות עליהם יתבצעו פעולות  שינויי לוז מרוכזים: יוצגו פעולות במסך לביצוע וכן  .3

 הוספה/הפחתה זמן בדקות והוספת שעה חדשה 

 שדות המסך          

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

    ותאריך תקופה  לבחירת  שדות

תיבת   סוג תקופה
 בחירה 

תקופת   ✓
 בסיס

 הקליטות  למסך זהה  השדות של הלוגיקה

תיבת   שנה
 בחירה 

שנה   
 נוכחית

תיבת   תקופה
 בחירה 

✓  

    מתאריך

    עד תאריך 

 רשימת המזהים  הרשומות יוצגו בפתיחת המסך בתצוגה מקובצת. 

תצוגה  

 מקובצת / 

 תצוגה יומית 

RB    תצוגה
 מקובצת 

 המשתמש יוכל לבחור בתצוגה הרצויה לו: מקובצת או  יומית.  

ה  -בבחירת תצוגה מקובצת ברמת מזהה, תתבצע בדיקה אם בימים א

( והשעה -שעות הנסיעה זהות, אם כן שדה יום יקבל ערך של קן אמצעי )

ה'. אם נבחרה תצוגה מקובצת, והמזהה  -שתוזן תהיה השעה של הימים א

המסוימת רק בחלק מהימים, יוצגו הימים  עם פסיק בניהם פעיל בשעה 

כל הימים   וכמו בנספח לוז )א, ד, ה( אם הבחירה היא תצוגה יומית, יוצג

 וכל השעות לכל יום בנפרד. 

 הצגת החלופות למק"ט שנבחר ולכיוון   תצוגה חלופה

 היום בשבוע בו החלופה פעילה    תצוגה יום

 ביום שהחלופה פעילההשעה    תצוגה שעה

שעה  
 מעודכנת

 :שדה בו יוכל המפעיל לעדכן את השעה  time HH:mmפורמט של    טקסט

מחיקת  
 שעה

שדה בו יוכל המפעיל למחוק שעה. בסימון הרשומה, הרשומה תיצבע     סמן
 בטקסט אדום

 מרוכזים לוז שינויי

הוסף/הפחת  
 זמן בדקות 

    כותרת
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סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

רשימת   הוסף/הורד
 ערכים

 הוסף  
 הורד

 מספרים בלבד   טקסט זמן לעדכון

הוספת  
 שעה חדשה  

 time HH:mmפורמט של    טקסט

 רשימת המזהים שבתצוגה באופן מקובץ   CB מזהה 

 כל הימים בשבוע   CB ימים

 ראה פירוט לוגיקת השדה בהמשך   כפתור עדכן תצוגה

 יתבצעו הבדיקות הבאות:    אייקון אשר

  או תאריכים   באותם ממונה  בסטטוס  נמצא אינו שהמזהה בדיקה .1

לא ניתן  :  שגיאה הודעת  תוצג  כן אם. בחלקם  חופפים  בתאריכים

לעדכן לוז למזהים שנבחרו, היות וכולם או חלקם נמצאים  

 בסטטוס ממונה באותם תאריכים

  תקופת לקלוט מעוניין  והמפעיל ממונה  בסטטוס רשומות  קיימות  אם .2

לא ניתן לעדכן לוז לתקופת   :  שגיאה הודעת  תוצג  כן אם. בסיס

 בסיס כל עוד קיימות רשומות בסטטוס ממונה לאותו המזהה.

  רשומת וישנה מיוחד  או אירוע רשומות לקלוט מעוניין המפעיל  אם .3

לא   :  שגיאה  הודעת  תוצג כן  אם. הממונה  אצל מזהה  לאותו בסיס

 ניתן לעדכן לוז כל עוד קיימת רשומת בסיס בסטטוס ממונה. 

 
לפי אותה הלוגיקה של גו'ב   LDTהרשומות שהתעדכנו יוצגו בטבלת 

 שינויים מהותיים...(   , ,tripidקליטת לו"ז )כולל חישוב גרסת הלוז
 . בסינכרון עם קליטות לוז מקובץ עדכון לוז מהמסך יתבצע

 .  תינתן עדיפות לקליטת רשומות שעודכנו דרך מסך עדכון לוז
"השינוי נקלט,  : המשתמש יקבל על המסך הודעהבשונה מג'וב קליטת לו"ז  

 וייראה במסך לטיפול בעוד מספר דקות" 
 להצלחה/כישלון. לא ישלח למפעיל מייל
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 : "עדכן תצוגה"לוגיקה בלחיצה על כפתור  
 בלחיצה על הכפתור יעודכן השדה "שעה מעודכנת" בהתאם לפעולות שהתבצעו בשינויי הלוז המרוכזים: 

 יעודכנו כל הרשומות שהחלופות שלהם סומנו, בהתאם לימים שסומנו. 

 בשעות(: לכל החלופות ולימים שסומנו יתווסף /ירד הזמן שעודכן.אם התבצע הוספת זמן /הורדת זמן )בדקות או 

 דקות עבור כל הלוזים של יום א' בכל החלופות.  5לדוגמא : המשתמש היה מעוניין בתוספת של 

 המשתמש סימן במערכת : 

 הוסף/הורד: הוסף •

 5זמן לעדכון:  •

דקות יותר מהלוז   5הערך של הלוז החדש שהוגדר )בלחיצה על הכפתור "עדכן תצוגה", עמודת "שעה מעודכנת" תקבל את 

 הקודם(, בכל יום א' בחלופות שסומנו. תצוגת המזהים תתרפרש.

 אם הפעולה שנבחרה היא הוספת שעה:  

 תתבצע בדיקה שהשעה החדשה אינה קיימת בלוז של החלופות והימים שסומנו: 

 ז לחלופות ולימים שסומנו"אם השעה קיימת, תוצג הודעת שגיאה: "השעה שהתווספה קיימת בלו

 תצבע  שנוספה, החדשה  השעה   רשומת שסומנו. בימים  שסומנו המזהים  לכל חדשה   רשומה תתווסף  קיימת: אינה השעה   אם

   ריקה.  תהיה שעה  עמודת  כזה  במקרה  בכחול.  צבועה  כשהיא החדשה  השעה תופיע מעודכנת" "שעה  בעמודת  בכחול.
 

 ר" יציאה מהמסך ללא לחיצה על כפתור "אש
כאשר המפעיל ביצע שינויים במסך ויצא ללא שמירת השינויים )לחיצה על אייקון אשר( יש להציג הודעה במסך :  

למפעיל תהיה אפשרות  ללחוץ על  לא נשמרו. כדי לשמור עליך ללחוץ על אייקון האישור"שבצעת "שים לב השינויים 
 אחד מהכפתורים במסך:

 יצא מהמסך ללא שמירהיציאה ללא שמירה : במקרה זה המפעיל  •

 חזרה לעדכון לוז: במקרה זה המפעיל יחזור למסך על מנת לאשר את הפעולה. •
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 פרוטוקולים .5.8

 
 כללי 

ולאחר אישורו ע"י הפרוטוקול מהווה תיעוד של הישיבה שהתקיימה בין המפעיל לממונה, ובה התקבלה ההחלטה על שינוי בקו. 

חייב לצרף פרוטוקול לכל בקשה לביצוע אסמכתא לאישור העקרוני שקיבל המפעיל מהממונה.  המפעיל הפרוטוקול הממונה, מהווה 

עצמו או על ידי  י המפעילל ידפרוטוקול יוזן ע .החלטת הממונהאת פרטי השינוי ואת יכלול ול הפרוטוקשינוי מהותי באחד מנספחי הקו.  

 הממונה יכול לאשר שינוי בקו רק לאחר שאישר את הפרוטוקול שצורף לבקשת המפעיל. הרלוונטי. הממונה 

  .כותרת הפרוטוקול וגוף הפרוטוקול :חלקיםיכלול שני הפרוטוקול 

 כותרת הפרוטוקול

 )יינתן אוטומטית על ידי מערכת הרישוי(. ניתן בעת שמירת הפרוטוקול סידורי לפרוטוקול  מספר •

 כולל כפתור להעתקת משתתפים מפרוטוקול קודם של אותו מפעיל ואשכול –)משתתפים בישיבה(  משתתפים •

 תאריך עריכת הפרוטוקול.  •

 מועד מבוקש לכניסת השינוי לתוקף.  -תאריך כניסה לתוקף  •

 

 גוף הפרוטוקול

יכול המשתמש  במקרה שביצוע השינוי תקף לגבי מספר קווים באשכול, . מספר הקו הרלוונטי לשינוימלל חופשי.  –מספר קו  •

אוטומטית יירשמו כל . אם הפרוטוקול נפתח ממסך לטיפול, כל מספרי הקווים הרלוונטיים לשינוי תחת אותו פרוטוקול לכתוב את

   .ת לטיפולהקווים הקיימים בשור

)כגון ספירות נוסעים אשר בוצעו בקו, פניות הציבור, מסמכים המצורפים לפרוטוקול ובאים לתמוך בבקשת השינוי  –ם  מסמכי •

 PDFקסל, וורד, :  איםבפורמטלפחות המסמכים יוכלו להיות  כקבצים לפרוטוקול.המסמכים מצורפים פירוט קווים אחרים באזור(. 

 ישוב מרכזי/כביש אשר יושפעו מהשינוי.יציון עיר/מלל חופשי.  – שוב/כביש ישם י •

 כגון יוזם הבקשה, מהות הבקשה, נימוקים, מגבלות.  מלל חופשי  ,פרטי השינוישל פירוט ונימוקים  •

"החלטת ממונה" מלא, יכול  מלל חופשי של הממונה בדרך כלל: מאושר או מאושר עקרונית. רק כאשר שדה –  הממונההחלטת  •
כאשר הפרוטוקול צורף לבקשה לשינוי, יוכלו לבצע בגוף לאחר הזנת הפרוטוקול למערכת הרישוי הממונה לאשר את השינוי בקו. 

 לחוקיות הבאה: הפרוטוקול שינויים בהתאם 
o אם הפרוטוקול מצורף לקו שכבר אושר, לא ניתן לשנות את הפרוטוקול.  

o   בפרוטוקול עד לשלב בו הקו אליו מקושר הפרוטוקול מאושר. גם אם   בשדות המלל החופשי יכול לבצע שינויים  –ממונה

 מלא, לממונה מותר לבצע שינויים בפרוטוקול עד לאישור הקו.   "החלטת ממונה"השדה: 

o  ברגע שהשדה מלא,   קרי "פרוטוקול כל עוד שדה: "החלטת ממונה שדות המלל החופשי ב מפעיל יכול לבצע שינוי –מפעיל

 הפרוטוקול נעול לביצוע שינויים על ידי המפעיל, ולא משנה באיזה סטטוס נמצא הקו אליו מקושר הפרוטוקול

. השינוי ייכנס לתוקפו במערכת הרישוילהסכמת הממונה לביצוע השינוי בנספחי רישיון הקו  אאסמכתאישור עקרוני בפרוטוקול מהווה  •

    והעברת  הקו לסטטוס מאושר על ידי הממונה  הממונהעל ידי  במערכת הרישוי בדיקת הקואך ורק לאחר 
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   תשתיתי לשינוי פרוטוקול  

הפרוטוקול נועד לתעד שינויים תשתיתיים במסלול הקווים כאשר השינויים התשתיתיים נמשכים עד שבועיים מתחילת העבודה וחזרה  

 .  מתלמתכונת הנסיעה הקוד

 שינויים בקו.  השאינם תשתיתיים אינם דורשים אישור ממונה ולא ביצוע ם בשונה משינויישינויים אילו 

קו )כי בשינוי תשתית לא מבוצע שינוי ברישוי(, אלא הפרוטוקול משמש כאסמכתא למערכת  לאת הפרוטוקול התשתיתי לא מצרפים 

 הממונה. האכיפה במקרה וניתן דוח למפעיל.  הפרוטוקול משמש כאסמכתא רק אם אושר על ידי 

במקרה זה חובה לרשום  ע"י סימון הפרוטוקול במערכת כפרוטוקול תשתיתי.  ניתן להגדיר את הפרוטוקול כפרוטוקול לשינוי תשתית, 

ימים )פרמטר( מיום תחילת התוקף.   14ימולא אוטומטית ללא אפשרות שינוי, ש מלבד תאריך כניסה לתוקף גם תאריך סיום תוקף

 ליידוע.לממונה מחוזי  יילבשמירת הפרוטוקול יישלח מ

   טבלאות עיקריות

• Protocol                : טבלת הפרוטוקולים 
• ProtocolParagrap : טבלת נתוני הפרוטוקול 

• ProtocolAttachFile :קבצים מצורפים לפרוטוקול 
 

 עדכון טבלת פרמטרים חיצוניים  

 טבלת פרמטרים כללים  –  GlobalParameterשם הטבלה : 

 ימים(.  14לתאריך סיום התוקף מתאריך כניסת התוקף לפרוטוקול תשתיתי )מספר הימים  לטבלה: פרמטרהוסיף יש ל

 
 הרשאות 

 מוסתר )אינו ניגש לפרוטוקולים(בתפריט טאב  –  אורח •

o  כך שיוכל לצפות בפרוטוקולים )צפייה בלבד(.  לאורחאפשר להוסיף הרשאה 

 יכול לחפש פרוטוקולים ששייכים למפעיל וליצור פרוטוקול חדש – מפעיל, מפעיל ביישום  •

)וכן לעדכן יכול לראות פרוטוקולים השייכים למחוז שלו, ליצור פרוטוקול חדש ולעדכן את שדה "החלטת ממונה"  –  מחוזי ממונה •

 (.אליו מקושר הפרוטוקול ל עוד לא אושר הקושדות נוספים בפרוטוקול כ

יכול לראות פרוטוקולים של כל המפעילים וכל המחוזות, ליצור פרוטוקול חדש ולעדכן את שדה "החלטת ממונה"   - ממונה ארצי •

 יה ריקבהרשאת ממונה ארצי, שדה מחוז יה (.אליו מקושר הפרוטוקול )וכן לעדכן שדות נוספים בפרוטוקול כל עוד לא אושר הקו

Role   סוג

 ההרשאה

 פירוט 

 ממונה ארצי -6
 ממונה  -5

צפייה 

 +עדכון

 יוצר פרוטוקול חדש •

 צפייה בפרוטוקול •

 עדכון נתוני פרוטוקול לא מאושר •

 עדכון שדה החלטת ממונה  •

 פרוטוקול מאושר : צפייה בלבד •

 צפייה רק בפרוטוקולים המקושרים לאשכולות שבטיפולו • צפייה מפעיל צפיה -1

צפייה  מעדכן מפעיל -2

 +עדכון

 יוצר פרוטוקול חדש •

 צפייה בפרוטוקול •

 עדכון פרוטוקול לא מאושר למעט שדה עדכון החלטת מנהל  •

 פרוטוקול מאושר : צפייה בלבד •

 לכל האשכולותצפייה בפרוטוקול  • צפייה )אורח( צפייה בפרוטוקול -16

 

 הסבות

ירד הסעיף מהפרוטוקול. בהחלטה של מנהלת הלקוח הוחלט לא להסב למערכת הרישוי החדשה את נתוני במערכת הרישוי החדשה 
 ישארו מתועדים רק בבסיס הנתונים של המערכת הישנה. יאלו  .ומעלה 2הסעיפים שממספר 
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 איתור פרוטוקול .5.8.1

 

 

 דרכים לפתיחת מסך הפרוטוקול:

בהתאם לשורת לטיפול ממנה הגיעו )מפעיל,  חדשלחיצה על אייקון פרוטוקול, תפתח מסך פרוטוקול  – טיפוללממסך  •

 , מספרי קווים(כניסה לתוקף אשכול, תאריך

  סטורית שינוייםיה/ממסך "שינויים מהותיים" •

   , הטאב מוצג לבעלי הרשאה מתאימה מהתפריט הראשי טאב פרוטוקול •

 :בהגעה מתפריט "פרוטוקול" פתיחת המסך

 רשומה טבלאית של ערכי הפרוטוקולים וכפתורי פעולה. המסך יציג שדות חיפוש לפרוטוקולים, •

o   אם המשתמש הינו בעל הרשאת מפעיל אחד בלבד ישלפו כל הפרוטוקולים של המפעיל  ששנת הכניסה לתוקף שלהם הינה

   השנה הנוכחית.

o וזי אחד בלבד ישלפו כל הפרוטוקולים של מחוז המשתמש  ששנת הכניסה לתוקף  אם המשתמש הינו בעל הרשאת ממונה מח

   שלהם הינה השנה הנוכחית.

o   .אחרת רשימת הפרוטוקולים תוצג ריקה 

 הערכים במסך הם לתצוגה בלבד  •

 . scrollניתן לעבור מדף לדף במסך דרך דפדוף במסך או על ידי  •

 

 :פעולות במסך

 לערכים בשדות החיפוש איתור פרוטוקולים בהתאם  •

 מחיקת פרוטוקול קיים •

 פרוטוקול.רשומת על  דאבל קליקהעברת המשתמש לנתוני הפרוטוקול ע"י  •

 העברת המשתמש למסך ליצירת פרוטוקול חדש. •

 

 פרוטוקול שדות חיפוש 
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: בכל הצגת רשימות הערכים בתיבת הבחירה יש לאפשר השלמה אוטומטית ובחירה באמצעות אנטר ללא צורך לבחור  הערה

   .מהרשימה
 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 השדה נועד לסמן רשומות פרוטוקול למחיקה.   CB בחר
 פרוטוקולים שבשימוש לא ניתן יהיה לסמן. 

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים :"לוגיקה של שדות     בחירה תיבת  מפעיל
 חיפוש"

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים :"לוגיקה של שדות     תיבת בחירה  אשכול
 חיפוש"

 יש לאפשר חיפוש גם לאשכולות שאינם פעילים. 

:"לוגיקה של שדות  ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים    תיבת בחירה  מחוז 
 חיפוש"

 

    תאריכון תאריך ישיבה

תאריך כניסה 
 לתוקף

    תאריכון

חפש לפי  
צירופי מילים 

 בפרוטוקול

חיפוש בטבלת פרטי הפרוטוקול את כל הפרוטוקולים המכילים     טקסט
 את המחרוזת שאותה הזין המשתמש. 

שנת כניסה  
 לתוקף

 שנים קודמות מהשנה הנוכחית.  10רשימה של  שנה נוכחית   תיבת בחירה 
 הרשימה תמוין לפי השנה הגבוהה ביותר)נוכחית( ומטה 

מספר 
 פרוטוקול

 כיל ספרות בלבד.השדה יוכל לה   טקסט
 מספר הפרוטוקול שהוזן קיים בטבלת הפרוטוקולים. בדיקה ש

 הודעת שגיאה: מספר הפרוטוקול אינו קיים במערכת

 שינוי מהותי .1   תיבת בחירה  סוג פרוטוקול
 תשתית  .2

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים :"לוגיקה של שדות     כפתור הצג
 חיפוש"

 
  

 העמודות בגריד תוצאות החיפוש יוצגו לפי הסדר 
 באופן הבא: 

, פרוטוקול מספר פרוטוקולמחוז,   תאריך ישיבה,מפעיל, אשכול, 
ונימוקים  פירוט  החלטת הממונה,פרוטוקול תשתית, , בשימוש
 לשינוי.

"תאריך יהיה לפי עמודת של הרשומות מיון ברירת מחדל 

ישיבה" מהתאריך הגדול לקטן יותר. מיון משני יהיה לפי עמודת  

 "מספר הפרוטוקול".

אם לא נמצאו רשומות בהתאם לערכים בשדות החיפוש יש  
להציג את ההודעה: "לא נמצאו רשומות מתאימות" )כהודעה  

 לא צורך לאשר את ההודעה(.סטטית על המסך ל

"לוגיקה של שדות   ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים:   כפתור נקה
 חיפוש"

 

 חדש

פרוטוקול יצירת  "  Tooltipבעמידה על האייקון עם העכבר יוצג    אייקון
 חדש"

 נתוני הפרוטוקול המשתמש יעבור למסך , בלחיצה על הכפתור
 )ראה אפיון מסך נתוני הפרוטוקול(  ליצירת פרוטוקול חדש

 "מחיקת פרוטוקול"  Tooltipבעמידה על האייקון עם העכבר יוצג    אייקון מחק 
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 

לפני הלחיצה על האייקון "מחק" על המשתמש לסמן את  
  CBע"י השדה  הרשומה של הפרוטוקול אותו הוא מעוניין למחוק

 . disableאם אין רשומות מסומנות האייקון יהיה )"בחר"( 
 המשתמש יוכל למחוק כמה פרוטוקולים בו זמנית. 

רשומה למחיקה אם הפרוטוקול  CBלא ניתן יהיה לסמן בשדה 
 בשימוש. 

אשר את מחיקת אנא יש להציג את ההודעה " לפני המחיקה
 הפרוטוקולהפרוטוקול"  בלחיצה על האישור ימחק 

 

 החיפוש  תוצאות  בגריד שדות

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

    תצוגה מפעיל

    תצוגה אשכול

    תצוגה תאריך ישיבה

    תצוגה מחוז 

מספר 
 פרוטוקול

    תצוגה

פרוטוקול 
 בשימוש

 יש לבדוק אם הפרוטוקול מקושר לאחד מהקווים אם כן:    תצוגה
 הפרוטוקול מקושר לקו אחד יש לרשום את סטטוס הקו.אם 

אם הפרוטוקול מקושר לכמה קווים יש לרשום את סטטוס הקו 
 שהפרוטוקול מחובר אליו לפי הלוגיקה הבאה :  

:   אם לפחות אחד מהסטטוסים של הקווים הוא "מאושר"
 הסטטוס שירשם בשדה הוא מאושר. 

הוא "ממונה":  אחרת : אם לפחות אחד מהסטטוסים של הקווים  
 הסטטוס שירשם בשדה הוא ממונה. אחרת "מפעיל". 

את הבדיקה יש לבצע לחיבור הפרוטוקול לקו מהפעם הראשונה 
הקו אושר  על מנת לתפוס מקרים בהם הפרוטוקול צורף לקו,

ולאחר מכן הקו עבר בקשת שינוי אחרת ועכשיו הוא בסטטוס 
 במקרה זה הסטטוס שנראה הוא "מאושר" ולא "מפעיל".. ילמפע

 אם הפרוטוקול אינו מקושר לקו יוצג בעמודה "לא בשימוש"

פרוטוקול 
 תשתית 

 השדה יהיה מסומן רק אם סוג הפרוטוקול הוא "תשתית"   תצוגת סמן 

החלטת  
 הממונה 

 אם הממונה רשם החלטה היא תוצג, אחרת השדה יהיה ריק   תצוגה

פירוט 
ונימוקים 

 לשינוי

    Tooltipבעמידה על השדה עם העכבר יוצג    תצוגה
 יציג את הטקסט של השדה מנתוני הפרוטוקול.ש

 

 הפרוטוקול  נתוני   למסך מעבר        

 כאשר נבחרה רשומה במסך איתור פרוטוקול, בלחיצה דאבל קליק יפתח מסך נתוני הפרוטוקול.

נתוני המסך "נתוני הפרוטוקול" בהתאם לשדה   ריענון)יתבצע באופן אוטומטי פרטי הפרוטוקול של הרשומה שנבחרה יוצגו במסך 

 מספר הפרוטוקול ברשומה שנבחרה(. 

 

 הפרוטוקול מסך נתוני  .5.8.2

 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 153עמוד 

 נתוני הפרוטוקול שנבחר יוצגו במסך בשדות המתאימים. 

 

 
 

   קייםפרוטוקול  ועדכון יצירת פרוטוקול חדש  

 

 כאשר מסך נתוני הפרוטוקול נפתח ממסך איתור פרוטוקול, יוצגו השדות במסך עם ערכי הפרוטוקול שנפתח •

  לוגיקת הרשאות לעדכון פרטי הפרוטוקול •

o  בשדה "החלטת ממונה" המפעיל לא יכול לשנות שום דבר בפרוטוקולבפרוטוקול כאשר קיים ערך. 

o  שדות המלל  גם מפעיל וגם ממונה יכולים לעדכן את  ,"החלטת ממונה "בשדה  אין ערךאם  בהצגת פרוטוקול קיים

: בשום שלב לאחר חיבור של פרוטוקול לקווים לא ניתן לשנות את שדות הכותרת ושדות  הדגש פרוטוקול. החופשי ב

כול לבצע שינויים בגוף הפרוטוקול, אם קיים ערך בשדה "החלטת ממונה" המפעיל לא יהתאריכים והתקופה. 

והממונה יכול לבצע שינויים בגוף הפרוטוקול, כל עוד הקו אליו מקושר הפרוטוקול לא אושר. לאחר אישור הקו לא ניתן  

 לגעת בפרוטוקול.  
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 שדות לפרוטוקול חדש/עדכון פרוטוקול

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים :"לוגיקה של שדות    ✓ בחירה תיבת  מפעיל
 חיפוש"

רשימה   אשכול
 לבחירה

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים :"לוגיקה של שדות    ✓
 חיפוש"

  . 
אם    .אפשר לבחור יותר מאשכול אחדפרוטוקול חדש  ביצירת 

שדה מחוז  נבחרו כמה אשכולות שאינם משויכים לאותו המחוז, 
ולא יהיה חובה. השדה יחושב לכל אשכול בעת   לא יוצג במסך

 הקמת הפרוטוקולים.
 

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת במסכים :"לוגיקה של שדות    ✓ תיבת בחירה  מחוז 
 חיפוש"

 

אם נבחר אשכול, יוצג בשדה באופן אוטומטי המחוז של  
 האשכול.

שדה  אם נבחרו כמה אשכולות שאינם משויכים לאותו המחוז, 
ולא יהיה חובה. השדה יחושב לכל אשכול  מחוז לא יוצג במסך

 בעת הקמת הפרוטוקולים.
 

בשינוי המחוז יש לבדוק אם נבחר אשכול, אם כן יש להסיר את  
  שנבחר מהשדה.האשכול 

תאריך נוכחי  ✓ תאריכון תאריך ישיבה
(getdate ) 

  

מספר 

 פרוטוקול

 השדה יהיה ללא ערכים.  בהקמת פרוטוקול חדש,    תצוגה
פן אוטומטי במספר הפרוטוקול והשדה יתעדכן בא  ,בשמירה

 .  החדש שנוצר
בבחירת כמה אשכולות יוקמו מספר פרוטוקולים כמספר 

 .נתן מספר משלויולכל אחד י שנבחרוהאשכולות 
שמירה, השדה יראה את כל  עת הפרוטוקולים ב אם נוצרו מספר

 .םמספרי הפרוטוקולים שנוצרו עם פסיק מפריד ביניה

 מלל חופשי של שמות המשתתפים בישיבה   ✓ טקסט משתתפים 

העתק  

 משתתפים 

הרשומים "  משתתפיםיועתקו כל שמות המשתתפים לשדה "   כפתור
 בפרוטוקול קודם לאותו האשכול והמחוז. 

הם   "משתתפים"אם היו רשומים לפני כן משתתפים בשדה 
 ימחקו.

רשימת כל הקבצים ששויכו לפרוטוקול. בפרוטוקול חדש    רשימת ערכים קובץ
 הרשימה תהיה ריקה 

 בשדה קובץ  צפייה בקובץ שנבחר   כפתור הצג

 חדשים הוספת קבצים     כפתור הוסף
בסיום הטעינה של הקבצים ירשם: רק אחרי שמירת הפרוטוקול 

 ניתן יהיה לצפות בקובץ שצורף דרך הפרוטוקול.
   PDFסוג הקבצים שניתן להוסיף: 

 )ימחק את הקובץ שנבחר בשדה קובץ( מחיקת קבצים קיימים   כפתור מחק 

שינוי תשתיתי  
 זמני

  לא מסומן  סמן

 בסיס .1 בסיס ✓ תיבת בחירה  סוג תקופה
 עאירו .2
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 מיוחד .3
 חרום .4

שנת כניסה  
 לתוקף

 ניתן לשנות את השנה רק אם הפרוטוקול לא בשימוש.  שנה נוכחית  ✓ טקסט

רשימת התקופות תוצג לפי סוג התקופה שנבחרה. אם בסוג   ✓ רשימת ערכים תקופה
 התקופה אין תקופות )סוג תקופה מיוחד(, השדה יוצג ריק.

 תקופה אם לא נבחרה שנה. לא ניתן לבחור 
 בשנה נוכחית, יוצגו רק תקופות שעדין לא הסתיימו

תאריך כניסה 
 לתוקף

ברירת ערך ללא  ✓ תאריכון
 מחדל 

 בדיקות מול השדה סוג תקופה: 

בסיס: תאריך ההתחלה צריך להיות גדול שווה לתאריך  •
 נוכחי וקטן מתאריך סיום התקופה 

התחלת תקופת האירוע השדה יקבל את הערכים של  אירוע: •
 לשנה הנוכחית 

מיוחד: תאריך ההתחלה צריך להיות בין התאריך הנוכחי   •
 לתאריך בעוד שנה

 חירום: השדה תאריך כניסה לתוקף יוסתר •
)בפונט אדום(:    "במפות חרום   במקומו יוצג הטקסט הבא

 תאריך הפעלה יקבע ע"י המשרד"

חובה רק בפרוטוקול לשינוי תשתית, ימולא אוטומטית ללא      סיום תוקף

 ימים )פרמטר( מיום תחילת התוקף.   14אפשרות שינוי,   

פירוט 
ונימוקים 

 לשינוי

 מלל חופשי  ✓ טקסט

יירשמו  ,קווים או מזהיי הקו מלל חופשי אם הגיעו ממסך לטיפול    טקסט מספרי קווים
בהם היה שינוי מהותי לאותה הרשומה   אוטומטית מספרי הקווים

 ממנה הגענו

שם  
 ישוב/כביש

 מלל חופשי   טקסט

החלטת  
 ממונה 

בהרשאה לממונה מחוזי וממונה ארצי לעדכון שדה מלל חופשי    טקסט
 בלבד

 מלל חופשי   טקסט תנאים לביצוע

 מלל חופשי   טקסט בטיפול

PDF 

 

 PDF: הפקת קובץ  Tooltip   אייקון
 PDFהעברת נתוני הפרוטוקול לקובץ 

 ראה אפיון בהמשך 

 מחק 

 

 : מחיקת פרוטוקולTooltip   אייקון
 . םמהקוויהכפתור לא יהיה זמין אם הפרוטוקול צורף לאחד 

האם אתה בטוח  בלחיצה על הכפתור תוצג הודעה למשתמש "
בלחיצה על    את הפרוטוקולים שסומנו? שברצונך למחוק 

 האישור ימחק הפרוטוקול.
 

 חדש

 

 : יצירת פרוטוקול חדשTooltip   אייקון
  יפתח פרוטוקול חדש

 שמור

 

 : שמורTooltip   אייקון
 )עדכון הפרוטוקול( פרוטוקול קייםבשמירת 

אם הפרוטוקול לבעל הרשאת מפעיל הכפתור לא יהיה זמין  •
או אם בשדה החלטת ממונה רשום  לקו שאושר, צורף 

 טקסט.
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

אם הפרוטוקול הכפתור לא יהיה זמין לבעל הרשאת ממונה  •
 צורף לקו שאושר 

 :ישלח מייל למפעיל ,בשינוי אחד או יותר מהשדות הבאים •
o  החלטת ממונה 
o  פרוטוקול לשינוי תשתית 
o תנאים לביצוע 
o שם ישוב / כביש 
o פירוט ונימוקים לשינוי 
o בטיפול 
o תאריך כניסה לתוקף 
o מספרי קווים 
o תאריך ישיבה 
o  משתתפים 

פרוטוקול >שם האשכול<   -נושא המייל "מערכת הרישוי
 עודכן">מספר הפרוטוקול<  

מאופיין  PDFלמייל מבנה ה PDFיצורף כקובץ  הפרוטוקול
 .  בהמשך המסמך

 פרוטוקול חדש:בשמירת 

של    seqולתת לו מספר  DBב יש להקים פרוטוקול חדש •
 הטבלה. 

במידה ונבחרו לפרוטוקול כמה אשכולות, יש להקים מספר   •
פרוטוקולים כמספר האשכולות שנבחרו. הפרוטוקולים 

אשכול ומספר מספר הלמעט  בנתוניהם שיוקמו יהיו זהים 
 הפרוטוקול.

יש להציג את מספר  בעת לחיצה על כפתור "שמור"   •
הפרוטוקול במסך. אם הוקמו כמה פרוטוקולים, יש להציג 

מספרי הפרוטוקולים שנוצרו עם פסיק שמפריד  את כל
 ביניהם. 

 
בסיום השמירה/הקמת פרוטוקול חדש יש להציג הודעה במסך 

 נשמר בהצלחה". הפרוטוקול  "

העתק  
 פרוטוקול

 

 : העתק פרוטוקולTooltip   אייקון
 הפרוטוקול.ניתן להעתיק פרוטוקול רק אחרי שמירת כל נתוני 

הודעת שגיאה "על מנת להעתיק את הפרוטוקול יש לבצע לפני 
 כן שמירה"

בהעתקת הפרוטוקול לפרוטוקול אחר, יפתח פרוטוקול חדש שבו  
 :  כל השדות למעט השדות הבאים יועתקו 

 אשכול, מחוז, החלטת הממונה, תאריך כניסה לתוקף 
 השדה תאריך ישיבה יקבל ערך של תאריך נוכחי
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 לשליחת הפרוטוקול באמייל  pdfמבנה ה
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 חירוםניהול מסך  .5.9

 כללי 

 כתוצאה ממצב מלחמתי, או כתוצאה ממגפה, או כל אירוע בלתי צפוי, קווי התח"צ מושפעים מכך.  כאשר המדינה במצב חירום, 

במערכת הרישוי הוקם "מחסן חירום" אשר בו מעודכנות מפת תח"צ בהתאם לתרחישי חירום שונים, וזאת על מנת לאפשר 

 למפעילים להכיל מפות אלו בצורה קלה ומהירה במקרה של צורך במעבר למצב חירום.  

 מטרתו של מסך ניהול החירום, הינה לפעול במצב חירום באחת משתי האפשרויות הבאות:  

ביר את מפת החירום ממחסן החירום, ולהפוך אותה למפת הבסיס שתפעל בחירום,  דבר שיאפשר למשתמש להמשיך להע .1

 לעבוד בצורת עבודה שגרתית כפי שהוא מכיר מהבסיס.  

במקרה ולא קיימת מפת חירום במחסן החירום, יוכל מנהל החירום להחליט על שימוש במפת בסיס נוכחי ולתייג אותה כמפת   .2

 ירום" "בסיס ח

תקופת הבסיס ההפעלה של קווים במצב חירום בין אם נלקחו ממחסן החירום ובין אם נלקחו מתקופת הבסיס, תופעל תמיד על 

 הבסיס מופעלת כרגע במצב חירום.עם סימון שתקופת    נוכחית

ייצרו לוז לתקופת אירוע או ( מסומנת כחירום, מצב החירום ישתקף גם במקרים בהם 2200כל עוד תקופת הבסיס )רשומה עד 

למיוחד באותם התאריכים בהתאם לתיוג תקופת הבסיס: אם תקופת הבסיס מתויגת כחירום גם תקופות האירוע והמיוחד באותם  

אליהם   תתאריכים יחשבו כתקופות הפועלות בחירום וההיפך )הבהרה: תקופות אילו לא יתויגו בבסיס הנתונים כחירום. ההתייחסו

 עלות בחירום תהיה בהתאם לתקופת הבסיס באותם התאריכים( .   כתקופות הפו

שילוט סטטי ,  להחליט בהמשך על התייחסות מיוחדת מול מערכות שונות כמו: בקרה וכל נתוןכחירום, תאפשר  -תיוג מפת הבסיס 

לשינויים מהותיים   חירום(, תוכל להיות בהמשך התייחסות מיוחדת )יוחלט האם כן או לא להפיק שלט על תקופת בסיס מסוג

 בתקופה כזו, לבצע סטטיסטיקות על תקופת חירום, לטפל בהשוואה לשנה שעברה ללא התייחסות לתקופה זאת ועוד.

 

 : החירוםמפות סוגי 
. )כמו תקופת בסיס/אירוע וכו'( כתקופה מסוג חירוםיוזנו על ידי המפעיל למערכת הרישוי, עבור "מחסן החירום" מפות החירום 

.  להלן תקופות החירום היות מספר מפות מסוג מפות חירום בהתאם להחלטת הממונה על חירום במשרד התחבורהיכולות ל
 הקיימות היום:  

 1000חירום הקצאת  .1
 2000חירום הקצאת  .2
 4500חירום הקצאת  .3
 קורונה 75%ום רחי .4

 
 

 : למחסן החירום ברישוי  קליטת מפת חירום

 "קליטת לוז" יש לטעון את קובץ מפת החירום.  –במסך קליטות  •

 " חירוםבכפתורי התקופות יש לבחור בסוג תקופה " •

 בתיבת התקופות יש לבחור בתקופת החירום לגביה מתוכננת המפה לקליטה.  •

 בקליטה בתקופת החירום סוג הקליטה צריך להיות תמיד "אשכול מלא" •

תאריך, היות ותאריך הפעלת מפת החירום ייקבע במקרה הצורך, על במקרה של קליטת לוז למפות חירום לא נדרש להגדיר  •
ידי מנהל החירום מטעם משרד התחבורה. יש להציג את ההודעה הבאה: "שים לב, במפות חירום תאריך ההפעלה יקבע ע"י 

 -ד תאריך , יהיה מתאריך נוכחי שבו נקלטה מפת החירום עLDTבטבלת לוז שיתעדכן במחסן החירום המשרד" . במקרה זה ה
 . אם קיימת רשומת חירום קודמת במחסן החירום, היא תידרס ע"י רשומת החירום החדשה.   1.1.2200

 

 לאחר קליטת מפת החירום, המשך הפעילות הינה ככל קליטה אחרת, דהיינו: •

 temp  -המפה תיקלט לטבלאות ה •

 המפה תוצג במסך לטיפול  •

 יש ליצור פרוטוקול •
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בדיקת השינויים המהותיים תתבצע מול השינויים לאותה תקופת חירום שאושרה  -יש להעביר את המפה לאישור הממונה •
. כל שינוי בין המפה החדשה שנקלטה לבין המפה של אותה תקופה הנמצאת  LDTונמצאת במחסן החירום בטבלת 

 : חירום  71במחסן החירום ייחשב כשינוי מהותי מספר השינוי המהותי שירשם הינו 

הדגש: השוני בזמן האישור בין מפות לתקופה מסוג בסיס/אירוע/מיוחד לתקופה מסוג חירום, הוא בכך, שמפת החירום,  •
, ברגע   LD( ולא עוברת לטבלת LineDetailStatusId=8בסטטוס "חירום מאושר" ) LDTלאחר אישורה נשארת בטבלת  

 LDT-אושרת הקיימת בשמאושרת מפת חירום חדשה, היא דורסת את המפה המ

מפות החירום המאושרות, וגם אלו שעדין לא אושרו יעודכנו באופן אוטומטי בעת ביצוע שינוי גאוגרפיה )מסלול או תחנות(   •

 של מזהה הקו בתקופת בסיס.

מפות החירום יעודכנו אוטומטית בעת הוספת  קו חדש, או מזהה חדש למפת בסיס, כך שהמזהה החדש יוזן למפת   •

 המאושרת. וגם בסטטוס מפעיל או ממונה אם קיימת כזו. החירום 

 

 בסטטוס חירום עד להפעלתה במקרה הצורך.   LDTלאחר אישור הממונה המפה מוכנה בטבלת 

   רישוי יישום

 כפי שקיימות ברישוי מפעילים.   קופות חירוםאותן תגם בסביבת רישוי יישום, יהיו  -יצירת מפות חירום  •

 .  בדומה לקיים ברישוי מפעיליםם, המפעיל העובד בתקופת היישום יצור מפות חירום בסביבת היישו •

פות החירום  יועברו גם מבעת העברת הקווים מסביבת היישום לסביבת מפעילים, כפי שעוברים הקווים, ומפת המכרז,  •
 בת רישוי מפעילים.הקיימות עבור המפעיל מסביבת היישום לסבי

 של האשכול הקיימות אצל המפעיל היוצא.   יימחקו מפות החירום בעת העברת מפות החירום לרישוי מפעילים,  •
 
 
 

   החירום ניהולתרשים מסך 
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 ת מסך ניהול חירום מטר

 הפעלת מפות החירום ע"י אישורם לבסיס בחירום או שינוי הבסיס הקיים לבסיס בחירום. •

 בהתאם להחלטה.  החרום החזרה לבסיס הקיים )לפני החירום או לבסיס הנוכחי(בסיום מצב  •

 

 מסך ניהול חירום 

 ROLE=22:   המסך יוצג בטאב הניהול רק במערכת רישוי מפעילים ורק בהרשאה של ניהול חירום •

 לכל המשתמשים.  לצפייה בלבדהמסך יוצג בטאב הדוחות רק במערכת רישוי מפעילים,  •

 פעילויות במסך:   •

. יוצגו רק מפעילים ואשכולות : מחוז, מפעיל, אשכול  ברירת מחדל כולם. אפשר לבחור מפעיל או אשכול מסויםשדות חיפוש •

 פעילים.

במצב בסיס חירום, פעיל במצב  פעיל  :תיוג לבחירה אפשרויותברירת מחדל הכול,  האשכול בתאריך הנבחר": פעילותשדה "

 בסיס שיגרה,

 1שדה:  "מתאריך ": ברירת מחדל תאריך נוכחי+

 כפתור ליצירת מפת בסיס בחירום עבור האשכולות שנמצאו בחיפוש וסומנו. הכפתור יהיה זמין רק בהרשאה של ניהול חירום •

האשכולות שנמצאו בחיפוש וסומנו לסגירה. הכפתור יהיה זמין רק בהרשאה של ניהול כפתור סגירת מפת בסיס בחירום עבור  •

 חירום

 

 בעת יצירת מפת בסיס כחירום   •

o  יתווסף בטבלתLD (EmergencyPeriod תיוג ,)  האומר שהמפה הינה מפת בסיס בחירום. בשדה זה תירשם תקופת

 בחירום.  נוצרה מפת הבסיס ממנההחירום 

o  .כאשר הרישוי במצב זה, יהיה על כך חווי בולט במסך קווים 

o   כל ההתנהלות מכאן ואילך, תהיה כמו בבסיס רגיל, למעט התיוג שיועתק בכל עדכון של מפת הבסיס, ויתייג את מפת

 הבסיס כבסיס חירום, עד לחזרה למצב שגרה.  

o מנהל החירום  בעת כניסה למצב בסיס חירום יישלח מייל מתאים למפעיל, לממונה ול 

 

 בעת סגירת מפת בסיס כחירום   •

o  לפני תחילת החירום, או להמשיך את מפת הבסיס הקיימת כרגע  היש לאפשר בחירה האם לחזור למפת הבסיס שהיית

 כמפת חירום. 

o  בעת החזרה לבסיס שגרה, הן מפת הבסיס שתהפוך לבסיס רגיל, והן מפות הבסיס   – הפסקת תיוג  בסיס חירום

 יתויגו כבסיס חירום. לאאילך,  הבאות מכאן ו

o   יש לשלוח למפעיל ולממונה אישור במייל מתאים על חזרה לבסיס בשגרה, בהתאם לבחירה שבוצעה במסך הניהול

 )בסיס כפי שהיה לפני החירום, או המשך של הבסיס כפי שהוא עכשיו(. 

 

 טבלאות עיקריות: 

 LDT,LDטבלאות הקווים:  

 כל ההרשאות   :חירוםצפייה במסך ניהול הרשאות  

 )בטל תקופת חירום ואשר תקופת חירום( ROLE=22:   ניהול חירום הרשאות עדכון :
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 שדות במסך ניהול החירום 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 שדות חיפוש 

    רשימת ערכים מחוז 

 רק מפעילים פעילים   רשימת ערכים מפעיל

 בהתאם למפעיל שנבחר   רשימת ערכים אשכול
 אפשר לבחור ריבוי אשכולות או הכל

 למפעיל שנבחרפעילים רק אשכולות 

פעילות 
האשכול 
בתאריך 

 שנבחר

 הכל ברירת מחדל:   רשימת ערכים
 

 פעיל בבסיס חירום .1
 פעיל בבסיס שגרה .2
 הכל )יציג גם את פעיל בשגרה וגם בחירום( .3

 "הצג"השדה יהיה חובה בלחיצה על הכפתור  + יוםתאריך נוכחי  תאריכון מתאריך
 

 ראה הסבר על לוגיקת כפתורי הפעולה במסך    כפתור הצג
 

בלחיצה על הכפתור יתנקו שדות החיפוש ויוצגו ערכי ברירות     כפתור נקה
 המחדל 

 כפתורי פעולה במסך ניהול חירום 

תקופה ממנה  
 יופעל החירום

 

 ערכים: ריק   רשימת ערכים

 מחסן חירוםמ •

 בסיס נוכחימ •
 

ממנה  תקופה  ה יהיה טולטייפ הסבר בעמידה על שם השדה: "
 מפת בסיס מתוייגת חירום" תיווצר

 יוצג בסיס נוכחי –בסיס נוכחי    רשימת ערכים תקופה
תוצג רשימת הערכים של כל תקופות החירום   –מחסן חירום  

 הקיימות
 

 ראה הסבר על לוגיקת כפתורי הפעולה במסך    כפתור הפעל חירום
 

 ראה הסבר על לוגיקת כפתורי הפעולה במסך    כפתור חזרה לשגרה 
 

הסמן יוצג בכותרת הגריד. בלחיצה עליו יסומנו כל הרשומות     סמן בחר הכול
 שבמסך.  

 שדות תוצאות החיפוש 

    סמן בחר

    תצוגה שם המחוז 

    תצוגה שם המפעיל

    תצוגה שם אשכול 

 פעיל בבסיס חירום .1   תצוגה סוג פעילות
 פעיל בבסיס שגרה .2

התקופה  
ממנה נוצרה  
מפת הבסיס 

 בחירום

 LDבטבלת   EmergencyPeriodהשדה יתמלא בהתאם לשדה     תצוגה

 רק עבור רשומות פעילות בבסיס חירום.
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

יוצג התאריך הנמוך ביותר בו הועבר האשכול לבסיס חירום או     מתאריך
והאשכול עבר , 10/1תאריך בחיפוש לדוגמא הזינו לבסיס שגרה. 

שיוצג בעמודת "מתאריך" גם  , זה התאריך 1/1לחירום בתאריך 
 - אם לאשכול קיימים מזהים שתאריך ההתחלה שלו שונה מ

10/1 

 כנ"ל רק לגבי עמודת עד תאריך    עד תאריך

 

 

 : הסבר על לוגיקת כפתורי הפעולה במסך 

 כפתור הצג 
 : ", נבחר הערך "פעיל בבסיס חירום"פעילות האשכול בתאריך הנבחר"שדה   ב כאשר 

 כפעילים בבסיס חירום בתאריך שנבחר:   LDיוצגו רק אשכולות שמתוייגים בטבלת 

מוזנת התקופה בה נוצרה מפת הבסיס  EmergencyPeriodבתקופת בסיס כאשר בשדה  LDהקווים של האשכול פעילים בטבלת   •
 בחירום. 

 ובהתאם לשדות החיפוש שהוזנו.  1.1.2200טווח תאריכים לחיפוש האשכולות הפעילים בחירום: מהתאריך שהוזן ועד  •

 במקרה ובטווח שהוצג קיימות תקופת המבוססות על תקופות חירום שונות יוצגו שורות כמספר תקופות החירום   •
 

 : " נבחר הערך "פעיל בבסיס שגרה"פעילות האשכול בתאריך הנבחרשדה " ב כאשר 
 )הצגת אשכולות שאין להם קווים הפעילים בבסיס חירום(:  

  EmergencyPeriodבתקופת הסיס, אינם מתוייגים לחירום דהיינו, שדה  LDיוצגו כל האשכולות שהקווים הפעילים בטבלת   •
 ריק.

 הוזנו. ובהתאם לשדות החיפוש ש  1.1.2200טווח תאריכים לחיפוש האשכולות הפעילים בשגרה : מהתאריך שהוזן ועד  •
 

 : "הכל" נבחר הערך  "פעילות האשכול בתאריך הנבחרשדה " ב כאשר 
 כל האשכולות לפי הלוגיקה שרשומה כאשר סוג הפעילות שנבחר פעיל בבסיס שגרה וגם פעיל בבסיס חירום.יוצגו 

 
 אם לא נמצאו נתונים בהתאם לערכי החיפוש שנבחרו יש להציג הודעה סטטית במסך: 

 "נתונים"לא נמצאו 
 

 כפתור הפעל בחירום 
 ROLE=22 :  חירום ניהולבהרשאת  הכפתור

" הינו פעיל בבסיס שגרה או הכול  וכן אם סומנו  פעילות האשכול בתאריך הנבחרהכפתור יהיה פעיל רק אם הערך שנבחר בשדה "
 רשומות בגריד תוצאות החיפוש. 

 
 תאריך גדול מתאריך הנוכחי אם לא, תהיה בדיקה שהתאריך שנבחר הינו הכפתור, בלחיצה על 

 תוצג הודעת השגיאה הבאה : "עליך לבחור תאריך גדול מהתאריך הנוכחי". אם הבדיקה תקינה: 
יועברו האשכולות שסומנו, לתקופת בסיס נוכחי, ויתויגו כבסיס חירום החל מתאריך >התאריך  באישור,תוצג הודעת התראה: "שים לב,  

 . האם להמשיך?"  1.1.2200בשדה החיפוש< עד ל
 בביטול, הפעילות במסך תפסק. 

 באישור:
 אם הבדיקות הבאות יהיו תקינות: , לבסיס נוכחי עם תיוג חירום.או ממחסן חירום /מבסיס נוכחי ישוכפלוהאשכול כל קווי 

 אם כן תוצג הודעת השגיאה:  חירוםבסיס ב הפעיליםבדיקה שלא נבחרו אשכולות  •
 הפעילים כבר בבסיס חירום יש להסיר את הבחירה מאשכולות אלו" "נבחרו אשכולות 

לאותה תקופת לאשכול שרוצים להעביר להפעלה יש רשומות בסטטוס מפעיל או בסטטוס ממונה ו תקופת חירוםאם נבחרה  •
תקופת החירום בסטטוס מפעיל/ממונה. לא  לקיימים קווים  האשכול או האשכולות<  שם>: "לאשכול ת שגיאההודע תוצגהחירום,  

 לאשכול זה" את מפת בסיס חירוםניתן להפעיל 
  שם>: "לאשכול ת שגיאההודע  תוצגלתקופת בסיס עתידית, רשומות בסטטוס מפעיל או ממונה  וקיימות תקופת בסיסאם נבחרה  •

לאשכול  ת בסיס חירום לא ניתן להפעיל מפ מפעיל/ממונה. עתידית בסטטוס  לתקופת בסיסקיימים קווים  האשכול או האשכולות< 
 זה" 
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  שם>תוצג הודעת התראה "שים לב, לאשכול ולאשכול המסומן לא קיימת תקופת החירום שסומנה,   תקופת חירוםאם נבחרה  •
במחסן החירום. מפת בסיס בתיוג חירום, תילקח מהבסיס  לא קיימת מפה לתקופת החירום שנבחרה האשכול או האשכולות< 

 הנוכחי ולא ממחסן החירום. האם להמשיך?"
 באישור יש להמשיך בביטול נחזור למסך. 

בסטטוס מאושר. אם כן תוצג הודעת  בסיס, תקופות עתידיות של   ,לחירוםשנבחרו להעברה אשכולות לקווי הבדיקה אם קיימים  •
 התראה : 

ות בסיס עתידיות, רשומות בסיס עתידיות אילו מאושרים לתקופקיימים קווים  האשכול או האשכולות<  שם>לאשכול שים לב, "
 , האם להמשיך?" ידרסו

 באישור יש להמשיך בביטול נחזור למסך. 
אירוע או מיוחד. אם כן תוצג  לאשכולות שנבחרו להעברה לחירום, קווים שיש להם מפה בסטטוס מאושר  לבדיקה אם קיימים  •

 הודעת התראה : 
.   XX>מאושרים לתקופת אירוע >שם אירוע< או מיוחד לתאריך:> קיימים קווים  ת< האשכול או האשכולו שם>לאשכול שים לב, "

 האם להמשיך?" תקופות אילו יישארו כתקופות אירוע/מיוחד, הפועלות בחירום 
 באישור יש להמשיך בביטול נחזור למסך. 

 
 אם הכול אושר: 

 לאישור )ממתין 6 בסטטוס LDT טבלת ב חדשה  בסיס לרשומת  ,LDT בטבלת  שנבחרה החירום רשומת  את  תשכפל  המערכת

 לבסיס להעברה  במסך שסומנו  )האשכולות ,  משכפלים  שאותה   החירום  במפת הקיימים  המזהים  כל את  הכוללות אוטומטי(

  את  יקבל תאריך  עד שדה  בחיפוש. שהוזן התאריך  את יקבל מתאריך  שדה , נוכחי בסיס  = התקופה   =בסיס, התקופה  .סוג חירום(

   יתעדכן בהתאם לתקופת החירום שנבחרה או לתקופה של הבסיס הנוכחי.  EMERGENCYPERIOD שדה  1.1.2200 התאריך

  הנוכחי.  הבסיס מרשומות  יילקחו והתחנות  המוקדים גרסאות

o  גרסאות הלוז יילקחו ממחסן החירום בהתאם לתקופה שנבחרה. אם האשכול לא נמצא במחסן תקופת חירוםאם נבחרה :

מהבסיס  LDהחירום לאותה תקופה, והמשתמש אישר לקחת במקום מחירום מבסיס, גרסאות הלוז יילקחו מטבלת  

 הנוכחי.

o  גרסאות הלוז יילקחו מטבלת  תקופת בסיסאם נבחרה :LD  מהבסיס הנוכחי 

 

 הודעה במסך: "ההפעלה בחירום עבור הרשומות שסומנו, מתבצעת בסיום ישלח במייל"תוצג 
 

 בריצת גוב האישורים, הגוב יעבד את הרשומות ויעביר לסטטוס מאושר.
אחראי  ל, על הפעלת מצב חירום למפעיל )כל מפעיל את שלו( לממונה )כל ממונה של המחוז שלו(וב האישור, ישלח מייל 'בסיום ג                 

 ROLE=22:   עדכון ניהול חירוםבעל הרשאת חירום 
 חירום החל מתאריך >תאריך<  -הופעלה מפת בסיס – חירום   נושא המייל:                 

יש להוסיף למייל  .  :  שלום רב, שים לב, לאשכולות שלהלן נוספת תיוג "בסיס בחירום" החל מתאריך >התאריך<תוכן המייל
  אקסל, עם הטבלה כמו העמודות שבמסך לגבי האשכולות שעברו לחירום.

 
 

 כפתור חזרה לשגרה 
 ROLE=22 :  חירום ניהולבהרשאת  הכפתור

", הינו פעיל בחירום או הכול וכן אם סומנו רשומות פעילות האשכול בתאריך הנבחרהכפתור יהיה פעיל רק אם הערך שנבחר בשדה: "
 בגריד תוצאות החיפוש. 

 
 יתבצעו הבדיקות הבאות:  הכפתור  על בלחיצה

את הבחירה  עליך להסיר  בשגרה ים"נבחרו אשכולות הפעיל אם כן תוצג הודעת השגיאה: בשגרה יםלא נבחרו אשכולות הפעיל •

 ."ואשכולות אלמ

  לבחור  עליך לשגרה האשכולות את  להעביר "כדי :  הבאה  השגיאה  הודעת תוצגהתאריך הנבחר גדול מהתאריך הנוכחי. אם לא   •

    הנוכחי".  מהתאריך גדול תאריך

שיש להם מפה בסטטוס מאושר  לאירוע או מיוחד בתאריך  מזהיםשגרה, בסיס בדיקה אם קיימים לאשכולות שנבחרו להעברה ל •
 הגדול מהתאריך שהוזן לחזרה לשגרה. אם כן תוצג הודעת התראה : 

  < XXאו מיוחד >לתאריך:  <קיימים קווים מאושרים לתקופת אירוע >שם אירוע האשכול או האשכולות<  >שםלאשכול שים לב, "
 האם להמשיך?"  תקופות אילו יישארו, כתקופות שפועלות בשגרה

 באישור יש להמשיך בביטול נחזור למסך. 
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בדיקה אם קיימים לקווי האשכולות שנבחרו להעברה לשגרה, תקופות בסיס עתידיות, בסטטוס מאושר המתויגות בחירום. אם כן   •
 תוצג הודעת התראה : 

דיות המתויגות לחירום, רשומות בסיס קיימים קווים מאושרים לתקופות בסיס עתי האשכול או האשכולות<  >שםלאשכול שים לב, "
 , האם להמשיך?"עתידיות אילו ידרסו

 באישור יש להמשיך בביטול נחזור למסך. 
 

 האשכולות שסומנו יוחזרו לתקופת בסיס בשגרה. האם להמשיך?" : "שים לב, הבאה   תראהה תוצג הודעת ה אם תקין ,
 

 בביטול, הפעילות במסך תפסק. 
 

 באישור, תוצג הודעה למשתמש: 
 "יש לסמן מאיזה בסיס ברצונך להחזיר את האשכולות לפעילות:  ויהיו שני כפתורי בחירה: 

 .  חזרה  לבסיס נוכחי.1
 ם. .  חזרה לבסיס שהיה פעיל לפני תחילת החירו2
 

 בהתאם לתשובה של המשתמש תתבצע הלוגיקה הבאה: 
)ממתין לאישור אוטומטי( הכוללות את כל המזהים הפעילים של הקווים  6בסטטוס  LDTהמערכת תכניס רשומות חדשות לטבלת 

שדה מתאריך יקבל את התאריך שהוזן בחיפוש. או תאריך תחילת תקופת  בהתאם לבסיס שנבחר.    LDבאשכולות שסומנו מטבלת  

   החירום )הגדול מבניהם(. 

בהתאם לבחירה של  . גרסאות המוקדים והתחנות יילקחו    EmergencyPeriodשדה    1.1.2200שדה עד תאריך יקבל את התאריך 

 המשתמש. 

 סוג התקופה = בסיס.

אם המשתמש בחר: "בסיס נוכחי",  גרסאות הלוז ושדה תקופה, יעודכנו מהבסיס הנוכחי, דהיינו ממפת הבסיס שעד תאריך שלה  •

 . 2200הוא 

אם המשתמש בחר: "בסיס לפני תחילת החירום" גרסאות הלוז ושדה תקופה יעודכנו מהבסיס שהיה לפני תחילת תקופת החירום    •

  ריק(    EmergencyPeriodשדה  הנוכחית: רשומת הבסיס האחרונה שלפני רשומת הבסיס הנוכחית שאינה מתויגת כחירום  )

 הרשומות שסומנו, מתבצעת, בסיום ישלח מייל"שגרה עבור בסיס תוצג הודעה במסך: "החזרה ל
 

 בריצת ג'וב האישורים, הג'וב יעבד את הרשומות ויעביר לסטטוס מאושר.
שיש להם  אחראי חירום  כל לממונה )כל ממונה של המחוז שלו(, ללמפעיל,  חזרה למצב שגרהעל וב האישור, ישלח מייל 'בסיום ג

 ROLE=22:   עדכון ניהול חירוםהרשאות 

 בשגרה החל מתאריך >תאריך< -חזרה למפת בסיס  –חירום   א המייל:נוש
:  שלום רב, שים לב, האשכולות שלהלן הוחזרו לפעילות בבסיס שגרתי, החל מתאריך >התאריך<, כפי שפעלו לפני תחילת תוכן המייל

,  יש להוסיף למייל אקסל, עם הטבלה  )בהתאמה לבחירה שעשה מנהל החירום( תקופת החירום / כפי שפעלו עד היום בבסיס חירום
   כמו העמודות שבמסך לגבי האשכולות שעברו לחירום.

 

 
 

 שינויים במערכת: 
 

יתמלא   EmergencyPeriod : ברשומות הפעילות בבסיס בחירום. השדה LD -ו  LDTלטבלאות    EmergencyPeriodהוספת שדה  •

בתקופה ממנה נוצרה תקופת החירום )התקופה מתקופות החירום או תקופת הבסיס(. שהשדה מלא הוא מהווה אינדיקציה 

 שרשומת הבסיס פועלת בחירום. כאשר השדה ריק רשומת הבסיס פועלת בשגרה.  

 הבאות: : לשם כך יתבצעו הפעולות המקדימות וב האישורים'העברת הקווים לחירום תתבצע בג •

   בסיס לרשומת  LDT, תשוכפל בטבלת LDלפעילות בסיס בחירום בטבלת  LDTרשומה שצריכה לעבור ממחסן החירום בטבלת     

  שהוזן התאריך את  יקבל מתאריך שדה ,  נוכחי בסיס = התקופה  =בסיס, התקופה  .סוג אוטומטי( לאישור )ממתין 6 בסטטוס  חדשה

יתעדכן בהתאם לתקופת החירום שנבחרה או    EMERGENCYPERIOD  שדה  1.1.2200 ךהתארי את  יקבל תאריך  עד שדה  בחיפוש.

 גרסאות לו"ז יתעדכנו מהתקופה שנבחרה.  הנוכחי. הבסיס מרשומות  יילקחו והתחנות המוקדים  גרסאותלתקופה של הבסיס הנוכחי. 
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את רשומת הבסיס הקודמת ויפתח רשומת בסיס חדשה.  גוב האישורים יתבצע כרגיל כמו בכל שינוי בתקופת הבסיס: יסגור                 

אשר מהווה אינדיקציה בטבלה שהרשומה    EMERGENCYPERIOD,הגוב יכניס גם את הערך בשדה  LDבהכנסת הרשומה לטבלת 

 פועלת במצב חירום ולא בפעילות שיגרה.

מפעילות בחירום לפעילות בשגרה,   רשומה שצריכה לעבור: םהעברת הקווים מחירום לפעילות השגרה תתבצע בג'וב האישורי •

  שדה , נוכחי בסיס  =  התקופה =בסיס, התקופה  .סוג אוטומטי( לאישור )ממתין 6 בסטטוס חדשה בסיס לרשומת  LDTתשוכפל בטבלת 

יישאר ריק.   EMERGENCYPERIOD שדה  1.1.2200 התאריך את  יקבל תאריך  עד שדה  בחיפוש. שהוזן התאריך  את יקבל מתאריך

   שנבחרה. הבסיס  מרשומות יילקחו והלוז התחנות   המוקדים, גרסאות

רשומת בסיס חדשה.  ג'וב האישורים יתבצע כרגיל כמו בכל שינוי בתקופת הבסיס: יסגור את רשומת הבסיס הקודמת ויפתח 

. דהיינו הרשומה   LD -ריק, יועבר ערך ריק ל EMERGENCYPERIOD, בשדה LDT, כאשר הערך בטבלת LDבהכנסת הרשומה לטבלת 

 אינה מתוייגת, ופועלת במצב שגרה ולא בבסיס מתוייג חירום.  

ו האשכולות שנבחרו מתויגים כ"בסיס במסך קווים תהיה הודעה בולטת בצבע אדום כאשר יבחרו קווים בסטטוס מאושר בתאריך ב •

 זה הינם בסיס במצב חירום" בתאריךבחירום". נוסח ההודעה: "הנתונים המאושרים  

 אם נבחרו אשכולות מעורבים במסך )חלק פועלים בחירום וחלק אינם פועלים בחירום( ,תוצג ההודעה הבאה: 

 "בתאריך הנבחר חלק מאשכולות פעילים במצב בסיס חירום". 
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 יישום -שוי לתכנון קשר בין רישוי מפעילים לרי  .5.10

 

 כללי 
 תהליך זה מטפל בקווים בכל השלבים שלפני תחילת הפעלתם על ידי מפעיל, וכולל את שלושת השלבים הבאים:   

 

חדש צריך אשכול או במערכת הרישוי קיים שכאשר משרד התחבורה מחליט שאשכול קווים  –שיוך אשכול לחברת תכנון   •

 לצאת למכרז, מוגדרת חברת תכנון שמתכננת את קווי המכרז.  

חודשים עד שנה, בהן הזוכה   9לאחר שהוכרז על זוכה למכרז, מתקיימת "תקופת יישום" של  –קביעת מפעיל זוכה ליישום   •

זמנית אצל  הזוכה    מתארגן להפעלת הקווים. באותה תקופה אותו קו יכול להיות גם אצל המפעיל המפעיל את הקו, וגם בו

 בשלב יישום והתארגנות.  

לסביבת   – כאשר מסתיימת תקופת היישום, הקווים מועברים מהמפעיל הזוכה בסביבת היישום  –העברת קווים להפעלה   •

 רישוי מפעילים הרגילה של המפעיל הזוכה, ואותם קווים נסגרים אצל המפעיל היוצא.   

  .יישום- בסביבת תכנון רקמסכים יוצגו בתפריט ניהול : ה תפריט המערכת 
 

לזוכה להפעלה   )כולל הקצאה לחברת תיכנון, העברה לזוכה ביישום, העברה נהול העברת אשכולות בין מפעילים - 15הרשאות:  
 בסביבת מפעילים(
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 שיוך אשכול לחברת תכנון   .5.10.1

 כאשר מקור האשכול הוא חדש 

 

 קיים כאשר מקור האשכול הוא 
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 שדות במסך

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 רק מפעילים מסוג חברות תכנון:   ✓ רשימת ערכים חברת תכנון
 systemtype= 2שדה  ADב 

 קיים  .1  ✓ רשימת ערכים מקור האשכול
 חדש .2

 הינו אשכול קיים.  השדה יוצג רק אם האשכול   רשימת ערכים מפעיל
 במצב זה השדה הינו חובה 

 הינו אשכול קייםהשדה יוצג רק אם האשכול    רשימת ערכים אשכול
 במצב זה השדה הינו חובה 

 השדה יוצג בתלות בערך שנבחר בשדה מפעיל

עדכון שם 

 האשכול

 קיים.אשכול מדובר על השדה יוצג רק אם     טקסט
 . האשכוללא ישנה את קוד עדכון שם האשכול 

במערכת יש לבדוק שתאור האשכול אינו זהה לתאור אשכול אחר 
   הרישוי ובמערכת התכנון יישום.

 מספרים בלבד   טקסט קוד אשכול
 השדה יוצג רק אם מקור האשכול הוא "חדש" 

 במקרה זה השדה הינו חובה. 
 . יש לבדוק שקוד האשכול לא קיים במערכת

 . "חדש" הינו אשכולהשדה יוצג רק אם האשכול    טקסט שם האשכול
 במקרה זה השדה הינו חובה. 

 .במערכתיש לבדוק שתאור האשכול אינו זהה לתאור אשכול אחר 

במקרה זה השדה  האשכול הינו אשכול "חדש". השדה יוצג רק אם     רשימת ערכים מחוז 
 הינו חובה. 

 

 בלחיצה על הכפתור תוצג הודעה:    כפתור שמור
. התכנוןבסביבת   , ויוצג "שים לב באישור האשכול יוקם במערכת

 ? להמשיךהאם 
או  בהתאם לפרמטרים שנבחרו במסךבאישור יוקם האשכול 

   .ייבחר אשכול קיים, ויישוייך לחברת התכנון שנבחרה

 ניקוי כל השדות במסך.   כפתור נקה
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 יישום  למפעיל הזוכה ב-מתכנון העברת האשכול .5.10.2

 

 

 שדות במסך

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 רק מפעילים מסוג חברות תכנון:   ✓ רשימת ערכים חברת תכנון
Systemtypeid=2 שיש להם קווים בסטטוס מפעיל 

 רשימת הערכים בתלות של השדה חברת תכנון  ✓ רשימת ערכים אשכול
 לשדה חברת תכנון( ששייכים)כל האשכולות 

מפעיל זוכה  

 ליישום

 אוטובוסמפעיל בחירת מפעיל מרשימת המפעילים מסוג   ✓ רשימת ערכים

תאריך 

תחילת  

 היישום

 לא ניתן לבחור תאריכים שעברו  ✓ תאריכון

 בלחיצה על הכפתור תוצג הודעה:    כפתור שמור
 האשכול יועבר למפעיל הזוכה ,"שים לב באישור

 " ?להמשיךהאם 
 באישור:

למפעיל הזוכה במערכת   ויעבורוכל קווי האשכול  האשכול  •
, הקווים יעברו בסטטוס מפעיל, עם שינוי מהותי: קו  היישום
הרשומה של חברת התכנון תיסגר ביום שלפני תאריך חדש.   

 תחילת היישום. 
 lineטבלת 

 למפת מכרז של המפעיליעברו הקווים מחברת התכנון בנוסף,  •

 הזוכה בסביבת היישום.  

 ניקוי כל השדות במסך.   כפתור נקה

   להפעלהמיישום הקווים העברת  .5.10.3
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 החיפוש שדות

 בסביבת  יישוםיוצגו רק המפעילים שקיימים להם קווים   ✓ רשימת ערכים מפעיל

 

רשימת כל האשכולות בתלות השדה מפעיל שהקווים שלהם    ✓ רשימת ערכים אשכול
 משוייכים למפעיל בסביבת היישום 

תאריך 

 הפעלה

הוא  . הדגש: התאריך שנבחר כאן, תאריכים שעברולא ניתן לבחור   ✓ תאריכון
את תאריך שבו יתחיל הקו לפעול בפועל. ללא  התאריך הקובע

 ( הוגדר לקו בסביבת היישום.fromdateקשר, איזה תאריך )

הצג קווים 

 להעברה

)יוצגו רק  בלחיצה על הכפתור יוצגו רשומות הקווים פרוסים במסך   כפתור
 קווים שתאריך הסיום שלהם ריק או גדול מתאריך ההפעלה(

 באישור:
 : הבדיקות הבאותיתבצעו 

לקו אין תחנות בהקמה )לא ניתן להעביר למפעילים קווים עם   •
תחנות בסטטוס בהקמה( במקרה זה תוצג הערה ברשומת הקו 

"לקו קיימות תחנות בסטטוס בהקמה.  לא ניתן להעביר אותו 
 למערכת רישוי מפעילים". 

הקו קיים אצל המפעיל היוצא רק בסטטוס מאושר: הכוונה לכל  •
הקו. במקרה והקו קיים אצל המפעיל היוצא )גם אם  מזהיי 

לא   – היוצא והנכנס הם אותו מפעיל( בסטטוס מפעיל או ממונה 
ניתן להעביר את הקווים. במקרה זה תוצג הערה ברשומת הקו: 
"הקו נמצא במערכת רישוי מפעילים בסטטוס מפעיל או ממונה.  

 כה". לכן לא ניתן להעביר אותו למערכת הרישוי למפעיל הזו

 

 ניקוי כל השדות במסך.   כפתור נקה

 רשומות הקווים להעברה 

 לא ניתן יהיה לסמן קו להעברה כאשר יש לו הערה    סמן בחר

    תצוגה מק"ט
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

    תצוגה מספר הקו

    תצוגה הערות

 בלחיצה על הכפתור תוצג הודעה:    כפתור שמור
רישוי מפעילים. הקווים  שסומנו למערכת יועברו  ,"שים לב באישור
 האם להמשיך?" 

 
קווים שיעברו את הבדיקות יעברו למערכת הרישוי לפי הלוגיקה 

 הבאה: 

החל מהתאריך מפעילים  ממערכת היישום לרישוי הקווים יועברו •

מפעיל אלוי היו שייכים בסביבת רישוי לאותו  ,שנקבע במסך

 .  יישום )המפעיל הזוכה(

   שלו. המזהים כל יעבור עם כל קו שסומן  •

א ביישום  צנמ איועבר בסטטוס בו הומזהה כל  •

 . )מאושר/מפעיל/ממונה( 

יום  ברישוי מפעילים, שמועבר ייסגר אצל המפעיל היוצאקו  כל  •

כולל כל מזהיי   תחילת הפעילות של המפעיל הנכנס ךלפני תארי

 . הקו

יישלח מייל אחד שמכותבים בו המפעיל היוצא והמפעיל הנכנס  •

ורשימת התפוצה הנדרשת ומכיל את המידע לגבי הקווים 

 שעברו בין המפעילים. 

אם מדובר על  .יישוםמסביבת ה  תמחק –קו שעבר  רשומת ה •

יש למחוק כל  –הקו )או קבוצת הקווים( האחרונה של האשכול 

 .יישום-ןזכר למפעיל ולאשכול בסביבת תכנו

למפעיל הזוכה תועבר גם  בעת העברת הקווים   -מפת המכרז  •

למפעיל  באותה פעימה, של הקווים שעוברים המכרז  מפת  

כאשר עוברת קבוצת הקווים האחרונה,  .בסביבת המפעילים

יועברו גם כל הקווים הקיימים במפת המכרז, גם אם בסופו של 

היישום, הוחלט לבטל אותם והם לא עברו למפעיל  ךדבר בתהלי

 הזוכה  

רק עבור מפת המכרז כאשר מעבירים את הקווים למפעיל 

 הזוכה, אפשר יהיה להעביר גם תחנות בהקמה. 
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 דוחותמסך  .5.11

 הרשאות 

Role   סוג

 ההרשאה

 פירוט 

 אורח  7
 מפעיל צפיה-1
 

 חירום. ומפת מכרז ,מפת מאושר  בסטטוס הדוחות כל את להפיק  יכול 

 ממונה ארצי -6
 

 הסטטוסים בכל המפעילים כל של הדוחות כל את להפיק  יכול 

 מאושר בסטטוס המפעילים כל של  הדוחות כל את להפיק  יכול •  ממונה מחוזי  -5
 מכרז מפת ממונה, : בסטטוס שלו המחוז של הדוחות את להפיק  יכול •

 .חירום ומפת
 הממונה של המחוז הוא מחוז ממונה בסינון מחדל ברירת •

 
  בלבד שלו לקווים הדוחות את להפיק  יכול •  מפעיל -2

 עצמו המפעיל - מפעיל בסינון המחדל ברירת •

 

 

 
 

    PDF -רשיון הקו אפשרי רק בהערה: 
 לדוח  שדות חיפוש

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

רשימת   מאושר ✓ תיבת בחירה  סטטוס
 הסטטוסים

 הרשאות  
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 ההרשאות כל  מאושר

 ממונה   • ממונה 

  פעילמ • מפעיל

 ההרשאות כל  מפת מכרז 

 ההרשאות כל  מפת חרום 

 

 סטטוס מאושר:  •
o   אורח וממונה חובה שיהיה ערך בשדה  בהרשאת

בלבד, על מנת שאשפר יהיה להנפיק דוח  מתאריך 
 מסויים לכל המפעילים

o   .בהרשאת מפעיל: יוצג המפעיל 

סטטוס חירום: סוג התקופה תהיה חירום ושנה תהיה שנה   •
נוכחית כברירת מחדל )ניתן יהיה לשנות את סוג התקופה  

 ואת השנה(. 

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"    תיבת בחירה  מחוז 
  

 

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"   ✓ תיבת בחירה  מפעיל
 

 ראה סעיף "לוגיקה של שדות חיפוש"    תיבת בחירה  אשכול
 

: אפשר להזין ריבוי קווים לחיפוש שיופרדו ביניהם   Tooltip   טקסט קו
 בפסיק(

 
בעזרת פסיקים )כמה  מספרים בלבד שיכולים להיות מופרדים 

 קווים(
 

תתבצע בדיקה שבשדה מוזנים מספרים בלבד או מספרים  
 ופסיקים בלבד.

השדה הינו שדה טקסט ולכן ניתן להזין בו קווים שאינם  
תואמים לאשכול שנבחר )באישור החיפוש אם לא תהיה  

התאמה בין הקווים שהוזנו לאשכול שהוזן או למפעיל, לא  
 ימצאו ערכים להצגה(

 רק ערך מספרי ופסיק"  ,ניתן להזין בשדה קועת שגיאה: "הוד
 הודעת השגיאה תוצג ביציאה מהשדה 

 מספרים בלבד      טקסט מק"ט
השדה הינו שדה טקסט ולכן ניתן להזין בו מק"ט שאינו תואם  
לאשכול שנבחר )באישור החיפוש אם לא תהיה התאמה בין 

 ימצאו ערכים להצגה(המק"ט  לאשכול שהוזן או למפעיל, לא 
 רק ערך מספרי "  ,הודעת שגיאה: "ניתן להזין בשדה מק"ט

 רשימת יישובים    תיבת בחירה  מוצא

 יישובים רשימת    תיבת בחירה  יעד
 

 יישובים רשימת    תיבת בחירה  העובר ב
  ורווח בפסיקים יופרדו הערכים ערכים ריבוי לבחור אפשרות

 ביניהם

ראה סעיף ריכוז לוגיקה חוזרת בכמה מסכים: "לוגיקה של     בחירה תיבת  סוג תקופה

 שנה נוכחית   תיבת בחירה  שנה "  שדות חיפוש

   תיבת בחירה  תקופה
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 תאריך נוכחי ✓ תאריכון מתאריך

   תאריכון עד תאריך

 רשימת ערכים:   סדיר  תיבת בחירה  ייחודיות הקו

 סדיר •

 עונתי •

 תלמידים   •

 לילה •

 מזיניםקווים  •

כלול קווים 

 ללא לו"ז

בבחירה כזו, יוצגו גם קווים שאינם פעילים )ללא לוז(    סמן
 בתאריכים שנבחרו. 

 בתלות של האשכול שנבחר    תיבת בחירה  תת אשכול
 יוצגו ערכים לבחירה רק אם נבחר האשכול.

בחר נספחים  

 להדפסה

רשימת ערכים  

 פרוסה

 ניתן לבחור ריבוי ערכים  

 1נספח  •

 3נספח  •

 4 נספח •

 5נספח  •

 רישיון הקו •

הערה:  הקו פורמט אקסל יהיה מאופשר רק אם נבחרו נספחי    אייקון פורמט אקסל
 את רשיון הקו לא ניתן להפיק באקסל

 יהיה מאופשר אם נבחרו נספחי הקו או רשיון הקו   אייקון PDFפורמט 

 רשימת ערכים בחר להדפסה 

 פרוסה

 בלבדניתן לבחור ערך אחד   

 קובץ קליטת לוז •

 קובץ סגירת מזהים לצמיתות  •

 קובץ ביטול אירוע/מיוחד •
 הדפסה של הערכים הנ"ל תהיה רק באקסל 

 "בחר נספחים להדפסהערכים בשדה "לא יתאפשר לבחור גם 
 בו זמנית.  "בחר להדפסה" ערכים בשדה  וגם 

תקופה מסוג אם בשדה סוג תקופה נבחרה תקופת בסיס או    כפתור  ייצוא
אירוע, התאריכים של התקופות יוצגו בשדות החיפוש:  

 מתאריך, עד תאריך. 
 

 : ת הדוחחיפוש הקווים להצג

אם השדה "כלול קווים ללא לוז" אינו מסומן, יש לחפש רק   •
ויצגו רק  קווים שיש להם לפחות מזהה אחד עם לוז.

המזהים שקיים להם לוז לתקופה שנבחרה, ולא כל מזהיי  
 הקו.

למזהה הקו, יש לחפש לפחות   מתייחסאם שדה החיפוש  •
שהערך בשדה החיפוש מתאים לערכי  של הקו מזהה אחד

אחד ממזהיי  המזהה. לדוגמא: שדה ייחודיות הקו ששייך ל
  הקו אך לא לכל המזהים, במקרה כזה יוצגו כל מזהיי הקו

שקיים להם לוז, כולל מזהים שאינם עונים על תנאי  
הייחודיות, ובלבד שמזהה אחד ענה על התנאי. יש לבדוק  

שתאריך העדכון של המאפיין למזהה הקו הינו בטווח  
 התאריכים לתקופה או לתאריך שנבחר. 

אם נמצאו כמה עדכונים באותו טווח התאריכים, יש  
 להתייחס לעדכון האחרון.
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

ס מפעיל או בסטטוס ממונה שהם פגי  רשומות בסטטו •
לא  תוקף )תאריך ההתחלה שלהם קטן מתאריך נוכחי(,

 בדוחיוצגו 

 אם נבחרה תקופת בסיס: •
  בתקופת הבסיס, יםשפעיליבחרו כל הקווים של המזהים 

גם אם הרשומה עצמה החלה בתקופת בסיס שונה  
לחלוטין, אבל יש לה לוז שכולל בתוכו את התקופה  

והוא   2018לדוגמא קו שאין בו שינוי החל מקיץ שבקשו. 
הוא יוצג גם אם בחרנו בסיס תקופת חורף  2200עד 

2019 . 
יש  לחפש את גרסת הלוז המעודכנת ביותר לאותה  

 תקופת הבסיס
 

בסיס,   –הבאים: סוג תקופה מולאו השדות אם  •
לא חובה, המשתמש  )עד תאריך  -מתאריך, עד תאריך

 ( 2200יק ואז יתמלא עד יכול למלא, או להשאיר ר
 שדות שנה ושם תקופה ריקים: 

אך ורק  יוצגו בדוח: "שים לב, נוסח ההודעה הקבועה
קווים הפעילים בתקופת בסיס, בטווח התאריכים  

 ללא קשר מתי החלו לפעול".  בחרתש
 

– אם המשתמש מילא את השדות הבאים: סוג תקופה   •
מתאריך עד הערכים של  – בסיס, שנה, ותקופת בסיס 

תאריך מתמלאים אוטומטית לפי תקופת הבסיס 
 שנבחרה: 

: "שים לב, מוצגים כל הקווים  נוסח ההודעה הקבועה
הפעילים בתקופת הבסיס שבחרת, גם אם החלו  

 לפעול בתקופת בסיס מוקדמת יותר".  
 

אם המשתמש מילא את השדות הבאים: מתאריך עד  •
תאריך, וזה  תאריך )או שלא מילא את שדה עד  

סוג תקופה,   שדות:   –(  2200מתמלא אוטומטית עד 
 שנה, שם תקופה ריקים:
: "שים לב, מוצגים כל הקווים  נוסח ההודעה הקבועה

, בכל סוגי בחרתהפעילים בטווח התאריכים ש
 התקופות )בסיס, אירוע, מיוחד(". 

אירוע, -המשתמש מילא את השדות: סוג תקופה   אם •
מתאריך עד תאריך מתמלאים  שנה, שם אירוע. שדות 

 אוטומטית בתאריך התקופה שנבחרה. 
: "שים לב, מוצגים כל הקווים  נוסח ההודעה הקבועה

שהוגדר עבורם לוז לתקופת האירוע שבחרת. לא  
 מוצגים קווים שפעילים בתאריך האירוע כבסיס.". 

אם לא נמצאו רשומות בהתאם לערכים בשדות   •
 הדוח יונפק ריק.החיפוש 

בלחיצה על הכפתור ימחקו כל הערכים בשדות החיפוש      כפתור נקה
 ובשדות הסינון המתקדם ויחזרו ברירות המחדל בשדות. 
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 פירוט שדות הדוחות  .1

מפעיל, מס' אשכול, אשכול, תת אשכול, מחוז, מתאריך, מק"ט קו, מספר קו, סוג קו, כיוון, חלופה,   -)כללי(  1דוח נספח  .1.1

מוצא, שם יישוב מוצא, תחנת מוצא, קוד יישוב יעד, שם יישוב יעד, תחנת יעד, תחנת יעד לפרסום, סוג שילוט, קוד יישוב 

שירות, אורך מסלול, ייחודיות קו, מאושר שבת, נגישות לנכים, גודל אוטובוס, סוג אוטובוס, כמות נסיעות יומית )ג'(, כמות  

תרעננות, קו נסיוני, מאושר גמישות תפעולית )הערה: שדה  נסיעות שבועית, מזהה חלופה, עליה מכל הדלתות, מאושר ה

שלא קיים היום(, הזמנת מקומות, שירות גמיש, ק"מ שבועי )הערה: שדה שלא קיים היום, הכפלה של אורך המסלול בק"מ 

 במספר הנסיעות השבועי(, תאריך הפעלה ראשון של הקו 

ול, מחוז, מק"ט קו, מספר קו, כיוון, חלופה, שילוט, סידורי מפעיל, מס' אשכול, אשכול, תת אשכ  -)תחנות(  3דוח נספח  .1.2

תחנה, מק"ט תחנה, שם תחנה, פעילות בתחנה, תחנת הורדה ראשונה, מרחק מתחנה קודמת, מרחק מתחנת מוצא, זמן 

ר, קוד רחוב, מס' בית, סטטוס תחנה, קוד אזור, שם אזו, שם עיר, קוד עיר, Lat  ,Longנסיעה מתחנת המוצא, קומה, רציף,

 תיאור קוד השיתוף , שיתוף

(, מק"ט קו, מספר קו, כיוון, חלופה,  TripIdמפעיל, מס' אשכול, אשכול, תת אשכול, מחוז, מזהה נסיעה ) –)לוז(   4דוח נספח  .1.3

 שילוט, יום בשבוע, שעת יציאה, מזהה חלופה

אזור יעד, קוד תעריף, קוד אזור מוצא, קוד אזור אזור יציאה,   מפעיל, אשכול מק"ט קו, מספר קו, – )מחירון(  5דוח נספח  .1.4

 תאריך עדכון  יעד, מחיר,

קוד שיתוף, תיאור קוד השיתוף, קודי אזורים, תעריף יומי, תעריף שבועי, תעריף חודשי, תאריך,  -)רפורמה(  5דוח נספח  .1.5

 עד תאריך

 מק"ט קו, כיוון, חלופה, יום בשבוע, שעה  – לוז לקליטה  קובץ .1.6

 מפעיל, מק"ט קו, כיוון, חלופה  –הים לצמיתות סגירת מז קובץ .1.7

 מתאריך  מפעיל, מק"ט קו, כיוון, חלופה  -ביטול מיוחד/אירוע  קובץ .1.8
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 מסך ראשי  .5.12

 המסך הראשי הינו המסך הראשון שיוצג למשתמש בעלית המערכת. 

 מטרת המסך לתת למשתמש תמונה כללית על המשימות והקווים בהתאם להרשאתו. 

 מרכיבים שלכל רכיב יש את הנושא שלו, הרשאות ולוגיקה מותאמת למשתמש במסך. המסך מורכב 

 רכיבי המסך  

תאריכון הכולל חיווים לאירועים, שבתות וחגים, התראות על תחילת תקופה )בסיס או אירוע( בהתאם למספר ימים שמותר   •

למפעיל לבצע שינוי לפני כניסת התקופה לתוקף, התראות על קווים הנוסעים בשבת. התאריכון הינו לצפייה בהרשאה של כל  

על הימים בתוקף ונסיעות בשבת שבהרשאת מפעיל, ממונה וממונה  המשתמשים כולל הצגת תקופות רישוי למעט התראות 

 ארצי בלבד. 

 קווים הנמצאים בסטטוס מפעיל/ממונה: בהרשאת מפעיל, ממונה וממונה ארצי בלבד •

 בהרשאת מפעיל, ממונה וממונה ארצי בלבד קווים ניסיוניים: •

 פרוטוקולים שלא אושרו בהרשאת מפעיל, ממונה וממונה ארצי בלבד •

 ת: הרשאות לכל המשתמשים בתלות בסוג ההודעה )יבוצע בשלב ב' של הפרויקט(הודעו •

 במקרה והתיבות התחתונות )הודעות, קווים ניסיוניים( ריקות, העמודות העליונות יתפרסו מלמעלה ועד למטה.  •

 

 תרשים המסך עבור ממונה/מפעיל

 

 
 
 
 

 גמא נראה שנותרו במסך חלקים ריקים, יוחלט בעת העיצובתרשים המסך עבור כל שאר המשתמשים שאינם מפעיל או ממונה בדו
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 רכיבי המסך מבוססים על הרשאות המשתמש : 

 הרשאות רכיב

כל   מפעילים  ממונים
 השאר 

 

     
  ✓ ✓ ✓ כניסת שבת בתאריכון

  ✓ ✓ ✓ תקופות בתאריכון
 תקופות קרובות בתאריכון

 
✓ ✓   

   ✓ ✓ קווים הנוסעים בשבת 

קווים הנמצאים בסטטוס  
 מפעיל/ממונה

✓ ✓   

/   פרוטוקולים שעדיין לא אושרו
 פרוטוקולים לשינוי תשתיתי

✓ ✓   
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 רכיב תאריכון   .5.12.1

 

 

 תאריכון הכולל הודעות והתראות למשתמש יציג  הרכיב 

 : כל מי שמורשה להיכנס למערכת   הרשאות הרכיב לצפייה

 תאריכוןשם הרכיב :  

 יוחלט בעת עיצוב המסך. –אפשרי באמצע  –שמאלי, אלא בהרשאת אורח  ריבוע  : הצגת הרכיב במסך

 

 : ללא תלות בהרשאת המשתמש האלמנטים הבאים יוצגו ברכיב התאריכון  

 לועזי משולבולוח עברי  הצגת  •

)אחת  תקופות בסיס באותו החודש שתיהם יוצגו בכותרת  2בכותרת המסך ייוצג החודש, מקף ושם תקופת הבסיס. אם ישנן  •

 מתחת לשנייה( במקרה זה יהיה חיווי בתאריך תחילת תקופת הבסיס השנייה: שם התקופה ייוצג בצבע אפור בתאריכון .  

 בכחול )הטקסט יהיה בלבן( סימון היום הנוכחי  •

 . להציג במעומעם את תחילת החודש הבאיש שבוע האחרון של החודש, להשלמה  תתווסף •

 שבת: יציאת שבת ביום שישי וכניסת שבת ביום  SaturdayTimeבהתאם לטבלת   , כניסת ויציאת שבת הצגת •

o  ערים ראשיות בארץ : ירושלים,באר שבע, חיפה ותל אביב.  4זמני יציאת וכניסת השבת, יוצגו בתאריכון ל 

o .ליד כל עיר תיכתב שעת כניסת ויציאת השבת/חג כולל דקות   

  בתאריכון ייוצג חיווי בכל תחילת אירוע, שם האירוע יוצג בטקסט אפור.  •
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 מפעיל, ממונה וממונה ארצי  רק בהרשאת:אלמנטים שיוצגו 
 

   בדיקה אם ישנם נסיעות בשבת •

בחג לפי התנאים של נסיעות הנחשבות  /נסיעות בשבתאשר לקווים השייכים למפעיל/ממונה שנכנס למערכת, קיימות כ 

בעמידה עם  "  חג/ "קיימות נסיעות בשבת הטקסט באדום כולל  יש להדגיש את המספר של התאריך כנסיעות בשבת ובחג

 חג, בהתאם לשיוך המשתמש / רשימת מזהי הקווים שנוסעים בשבת העכבר על שדה הטקסט, תפתח 

 

 :פירוט ולוגיקה של הצגת רשימת הקווים הנוסעים בשבת ובחג  

o שאת מפעיל, ממונה מחוזי וממונה ארצי.הרשימה תוצג רק בהר 

o ."הלוגיקה למציאת הקווים הנוסעים בשבת ובחג תהיה זהה ללוגיקה באפיון "שליחת מייל עבור קווים הנוסעים בשבת ובחג  

o  אפשר יהיה להדפיס את הדוח באקסל 

o  ולממונים. ראה אפיון "שליחת מייל עבור רשימת המזהים שנוסעים בשבת תהיה זהה לרשימה היוצאת במייל למפעילים

 קווים הנוסעים בשבת ובחג". 

השדות של הדוח: מפעיל, אשכול, מחוז, מק"ט, מספר קו, כיוון, חלופה, יום בשבוע, תאריך השבת, נסיעות בשבת, שעת  

 נסיעת שבת, שעת יציאת שבת, שם החג כמו בדוח השבועי
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   קרוב  אירועהתרעה על מועד  •

החיווי יוצג למשך שבוע )פרמטר חיצוני, למשך זמן הצגת החיווי(, , תאריכוןבלפני תחילת מועד לאירוע שמתקרב, ייוצג חיווי 

 בפס אדום, ועליו כתובית בטקסט לבן קבוע לכל תקופת הצגת ההודעה.  

 

עיל(, או אישור הקו המטרה : להתריע למשתמש במשך השבוע שלפני התאריך הסופי להעברת הקו לאישור ממונה )מפ

יפסק לאחר שבוע, כאשר החיווי )ממונה(, על מספר הימים שנותרו לביצוע השינויים או אישור השינויים בקו, בנוהל רגיל.  

 הסתיימו הימים לתוקף. 

ימים לפני תחילת האירוע להעביר את הקו לאישור הממונה המחוזי   8למפעיל ישנם עד  16.1.2020: האירוע בתאריך לדוגמא

 ימים רק הממונה הארצי יוכל לאשר את הקו(.   8)אחרי 

 בתאריכון במסך הראשי יצבע פס אדום בין תאריכים  לפי הנוסחה הבאה : 

לפי סוג  OperatorExpirationNotice)הימים בתוקף יילקחו מטבלת תאריך תחילת האירוע פחות מספר הימים בתוקף  

 המפעיל והרשאת המשתמש( , פחות שבוע )פרמטר חיצוני לסימון הפס האדום(. 

( ויסתיים 16-8-7+1) 2.1.2020בדוגמא שלפנינו : החיווי בתאריכון )הצגת הפס האדום עם שם האירוע בלבן( יתחיל מ 

 .  7.1.2020ב

 האירוע עדין לא החל.  יתכן ש ם האחרון לימים בתוקף להעברה, יש להפסיק להציג את התראה למרות שכאשר הגיע היו

 תוכן המלל בפס החיווי על תקופת בסיס או על אירוע מתקרב יהיה: 

 >תאריך<  לאישור הממונה   >שם תקופה<אחרון להעברת תקופת   למפעיל: "תאריך

 >תאריך<"  פה< >שם תקותקופת לאישור אחרון  לממונה: "תאריך

 

נקודות   3כשיש יותר מאירוע אחד באותם תאריכים לחיווי, האירועים בפס האדום, יוצגו עם פסיקים בניהם. ואם אין מקום יהיו  

  .והטקסט הרלוונטי לכל אירוע שמבטאות שיש המשך ובריחוף עליהן יוצגו כל האירועים
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 רכיב פרוטוקולים שלא אושרו   .5.12.2

 . רכיב זה מציג בתוכו את הפרוטוקולים שלא אושרו ואת הפרוטוקולים של שינוי תשתיתי  

 . Protocol :שם הטבלה

 בלבד. , ממונה  וממונה ארצי: מפעיל  הרשאות הרכיב לצפייה

 לא אושרושפרוטוקולים שם הרכיב : 

 )משמאל לרכיב קווים הנמצאים בסטטוס ממונה/מפעיל( ריבוע עליון ימני : הצגת הרכיב במסך

 

 לוגיקה להצגת הפרוטוקולים 

 התאריך הנוכחי.הינו גדול מ ToDateרוטוקולים שתאריך התוקף יוצגו רק פ •

 סוגי פרוטוקולים : פרוטוקולים עבור שינויים מהותיים שטרם אושרו ופרוטוקולים של שינויי תשתית:  2יוצגו  •

o רוטוקולים עבור שינוי מהותי שטרם אושרו:פ 

Decision  =null    ושדהIsInfrastructure =0    )פרוטוקול שאינו תשתיתי( 

 : שינוי מהותי  הרשומה  בצד ימין של הרשומה, כותרת   פס כחולתצוגה : יוצג  

o  : פרוטוקולים לשינוי תשתית 

 )שינוי תשתיתי(  IsInfrastructure  =1שדה       

 בצד ימין של הרשומה, כותרת: שינוי תשתית  פס כתום תצוגה: יוצג       

   הפרוטוקולים ימוינו לפי תאריך התוקף מהקרוב לרחוק. •

יחתך שיגיע לסוף  הטקסטלשינוי )תאריך כניסה לתוקף, התחלת הטקסט של  שדה פירוט ונימוקים ,  : מפעיל, אשכולשדות שיוצגו 

 (  השורה 

 

 
 
 

 הנקודות בכותרת יפתח פילטר למיון הפרוטוקולים במסך לפי מפעיל, אשכול, תאריך כניסה לתוקף, סוג הפרוטוקול: 3בלחיצה על 
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 רכיב קווים הנמצאים בסטטוס ממונה/ מפעיל .5.12.3

   טטוס מפעיל או בסטטוס ממונה הרכיב יציג קווים שנמצאים בס

 .LDT :שם הטבלה

 בלבד. , ממונה  וממונה ארצי: מפעיל  הרשאות הרכיב לצפייה

 קווים הנמצאים בסטטוס מפעיל/ממונה שם הרכיב : 

 )הערה: היות ורכיב ההודעות לא יפותח בשלב הראשון, הרכיב יוצג לכל אורך הדף( ריבוע עליון ימני : הצגת הרכיב במסך

 : לוגיקה

 הימים בתוקף וההרשאות. הרכיב הינו זהה בנתוניו למסך טיפול כולל צביעת הרשומות עבור 

כאשר משתמש בהרשאת ממונה מחוזי או ארצי יכנס למסך הוא יראה כברירת מחדל אשכולות של קווים הנמצאים בטיפולו בסטטוס 

 ממונה. משתמש בהרשאת מפעיל יראה כברירת מחדל את אשכולות של קווים הנמצאים בטיפולו בסטטוס מפעיל.

 קווים המוצגים ברכיב.כותרת הרכיב תשתנה בהתאם לסטטוס ה

לדוגמא: אם המשתמש שניכנס הינו בהרשאת מפעיל, הקווים שיוצגו ברכיב יהיו קווים בהרשאת המשתמש בסטטוס מפעיל וכותרת 

הקווים שיוצגו ברכיב יהיו קווים בהרשאת המשתמש בסטטוס  הרכיב: "קווים בסטטוס מפעיל". אם המשתמש הינו בהרשאת ממונה,

 יב: "קווים בסטטוס ממונה"   ממונה וכותרת הרכ

 הנקודות מימין לכותרת ישתנה הסטטוס ותשנה כותרת הרכיב בהתאם לסטטוס ממונה / או מפעיל. 3בלחיצה על 

 לחיצה נוספת תחזיר את הסטטוס ואת כותרת הרכיב למצב הקודם. 

 

 י המתנה מפעיל, אשכול, מחוז, סה"כ מקטים ,תקופה, ימים עד הכניסה לתוקף, ימ  השדות שיוצגו:
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 הנתונים שיילקחו הינם הנתונים ממסך לטיפול )יש להשתמש באותה הפרוצדורה כולל הלוגיקה של צביעת הרשומות(.  הערה:

 םרכיב קווים ניסיוניי .5.12.4

 סיוןיקווים שנמצאים בתקופת ניציג  הרכיב 

 . LineAttach1 :שם הטבלה

 בלבד. , ממונה  וממונה ארצי: מפעיל  הרשאות הרכיב לצפייה

 קווים ניסיונייםשם הרכיב : 

 ימני  תחתוןריבוע  : הצגת הרכיב במסך

 : לוגיקה 

גדול מתאריך    ToDate: שדה lineואינם מבוטלים בטבלת  ExperimentalLine  =1שדה  םיוצגו רק קווים המתויגים כקווים ניסיוניי •

 נוכחי.

 יישום.-במערכת התכנוןיוצגו רק קווים ממערכת רישוי מפעילים. הרכיב לא יוצג  •

 צביעת הרשומות:  •

o  שתאריך פג התוקף הניסיוני שדה קוויםExperimentalLineEndDate , ייצבעו  , עומד לפוג פחות מחודשיים מהתאריך הנוכחי

 ,  בטקסט אדום

o הרשומה תצבע בצבע אדום והטקסט בלבן., מסומנים בתקופת ניסיוןסיון ועדין יקווים שסיימו את תקופת הנ    

 מהקרוב לרחוק. פג התוקף לתקופת הניסיוןיון יהיה לפי תאריך המ •
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 מפעיל, אשכול, מק"ט, קו ותאריך פג תוקף לתקופת הניסיון.     השדות שיוצגו :
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 מסך ניהול תקופות .5.13

 טבלאות שמשתתפות : 

• Period 

• PeriodCode 

• PeriodType 

 

 ההגעה למסך
 תפריט: ניהול תת תפריט: ניהול תקופות 

 
 הרשאות 

 

RoleID 

שם ההרשאה  

 בבסיס הנתונים 

 הרשאה משתמש סוג 

3 

 

 

 מעדכן טבלאות

מנהל המערכת  

 מטעם המנהלת 

 ה ולביצוע עדכון בכל המסכים בטאב הניהול יהרשאות לצפי •

 

 מעדכן תקופות 12

 

אחראי על עדכון 

 תקופות  

הרשאת עדכון תקופות בטאב ניהול. בעל ההרשאה יורשה:   •

לעדכן תקופות, להקים תקופות חדשות, להגדיר תאריכים חדשים 

 לתקופות קיימות,  

לבעל אחת מההרשאות   בצירוףהרשאה זאת יכולה לבוא אך ורק  •

 הבאות: אורח, מפעיל, ממונה מחוזי, ממונה ארצי. 

2 

5 

6 

 מפעיל מעדכן

 ממונה 

 ארצי ממונה 

מפעיל, ממונה  

מחוזי, ממונה  

 ארצי

 צפייה בלבד ברשימת התקופות.   •

יש להוסיף הרשאה זאת כחלק מהרשאת: מפעיל, ממונה מחוזי, ממונה  

 ארצי. 
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 תרשים המסך לאיתור תקופות 

 
 

 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה  

 מחדל

 הערות 

 שדות החיפוש 

רשימת   סוג תקופה

 ערכים

 בסיס •  

 אירוע •

 חירום •

 יחזרו כל סוגי התקופות.  – אם לא נבחרה תקופה  •

רשימת   שנה

 ערכים

 אפשרות בחירה כל השנים   שנה נוכחית  
 השדה יכול להיות ריק

רשימת   שם תקופה

 ערכים

בתלות בשדה סוג תקופה, אם לא נבחר סוג תקופה יוחזרו השמות של    
 כל סוגי התקופות

תחילת שנה   ✓ תאריכון מתאריך
 נוכחית

 אפשרות בחירה כל תאריך 
אם נבחר בשדה שנה שנה אחרת משנה נוכחית, שדה מתאריך יותאם 

 לתחילת השנה שנבחרה 

סוף שנה  ✓ תאריכון עד תאריך
 נוכחית

   תאריך כל בחירה  אפשרות
אם נבחר בשדה שנה שנה אחרת משנה נוכחית, שדה מתאריך יותאם 

 לסוף השנה שנבחרה. 
 לשנות. ניתן יהיה 

 "מתאריך" בשדה מהתאריך קטן תאריך לבחור ניתן לא
, עד תאריך 1/11/19לשנה אחת לדוגמא מתאריך  מעברניתן לבחור 

31/1/21 
 

השוואה  

לשנה 

 שעברה

 השדה יהיה פעיל רק בסוג תקופת בסיס   סמן

יום 

להשוואה  

 מהבסיס

רשימת  

 ערכים

 ו' •  

 ש' •
 אירועהשדה יהיה פעיל רק בסוג תקופה 

 בלחיצה על הכפתור יוצגו תוצאות החיפוש.    כפתור הצג
 אם אין תוצאות תוצג ההודעה הסטטית 

 "לא נמצאו רשומות להצגה" 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה  

 מחדל

 הערות 

לחיצה על הכפתור תנקה את השדות במסך החיפוש ותחזיר את ערכי    כפתור נקה
 ברירות המחדל 

 פעולות במסך

 

 טולטייפ לאייקון "הקמת תקופה חדשה" יהיה    אייקון

הגדרת   

תאריך  

 לתקופה 

 סדר הכפתורים במסך:     כפתור
 . הגדרת תאריך לתקופה  1
 . עדכון מאפייני תקופה2
 . עדכון תאריך לתקופה קיימת 3

עדכון  

מאפייני 

 תקופה

   כפתור

עדכון 

תאריך 

לתקופה 

 קיימת

  –יכולות להיות שתי אפשרויות, אם בחרו תקופה ולחצו על הכפתור    כפתור
המסך יפתח עם התקופה שנבחרה. ואם לא בחרו תקופה, לחיצה על  

 הכפתור תפתח את המסך ובו יבחרו את התקופה.  

 גריד תוצאות החיפוש 

    תצוגה סוג תקופה

    תצוגה שם תקופה

    תצוגה מתאריך

    תצוגה עד תאריך

השוואה  

לשנה 

 שעברה

    תצוגת סמן 

יום 

להשוואה  

 מהבסיס

    תצוגה
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 תת מסך: הגדרת תאריך לתקופה   .5.13.1

 
מטרת המסך, לאפשר הגדרת תאריכים חדשים לסוג תקופה ושם תקופה קיימים. לדוגמא קיימת סוג תקופה בסיס חורף, ורוצים ליצור 

 לתקופה    תאריךהגדרת תאריכים לבסיס חורף בשנה הבאה. הגעה למסך ממסך איתור תקופות, ולחיצה על כפתור: 
 

 
 
 
 

 שדות המסך 

 הערות  חדל ערך ברירת מ חובה סוג שדה  שם שדה

 שדות החיפוש 

 בסיס •  ✓ רשימת ערכים סוג תקופה

 אירוע •

 חירום •

 בתלות בשדה סוג תקופה   ✓ רשימת ערכים שם תקופה

 תאריך גדול מתאריך נוכחי  ✓ תאריכון מתאריך

 אירוע: או בסיס הוא התקופה סוג אם  ✓ תאריכון עד תאריך
  "מתאריך"  משדה גדול להיות צריך    תאריך" "עד השדה
 השנה. אותה של בטווח

 
 יהיה  בשדה הערך  חירום הוא התקופה סוג אם

 לשינוי יכולת ללא 1.1.2200

 

 שמור

  בטבלת  רשומה קיימות שלא  בדיקה תהיה   הכפתור  על בלחיצה    אייקון

Period  לאותה התקופה באותה השנה 
לתקופה באותה  אם כן תוצג הודעת השגיאה "קיימת רשומה 

 השנה" 
 PERIODאם תקין: הרשומה תתווסף לטבלת 

 
 

 
  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 190עמוד 

 

 תת מסך:  עדכון תאריך לתקופה קיימת .5.13.2

, והתברר שזו טעות והחג  1/6/20מטרת המסך, לאפשר לעדכן תאריכים לתקופה שכבר הוגדרה. לדוגמא הוגדר לשבועות תאריך 
 .  2/6/20למעשה בתאריך 

 
 :ממסך איתור תקופות לפי תאריכים הגעה למסך

 

 
 

 
 שדות למסך

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 שדות החיפוש 

 בהתאם לרשומה שנבחרה או בחירת סוג תקופה רצויה  כן תצוגה סוג תקופה

 בהתאם לרשומה שנבחרה, או בחירת תקופה רצויה    כן תצוגה שם תקופה

השדה יציג את התאריך של הרשומה שנבחרה, ניתן יהיה     תאריכון מתאריך
 לשנות אותו לתאריך גדול מתאריך נוכחי

השדה יציג את התאריך של הרשומה שנבחרה. ניתן יהיה     תאריכון עד תאריך
 "מתאריך".  משדה גדול לתאריך לשנות אותו 

 

 שמור

 בלחיצה על הכפתור תתווסף רשומה לטבלת     אייקון
Period 

בלחיצה על הכפתור תהיה בדיקה אם התקופה שויכה למזהה  
אם כן תתבצע   LDובטבלת   LDTכלשהו במערכת בטבלת 

 בדיקה, האם התקופה כבר החלה.  
אם לא: התקופה עדין לא החלה, תוצג הודעת אזהרה: שים  

לב, קיימים מזהים לתקופה זאת, האם לשנות להם את  
נו בטבלאות התאריך?" אם המשתמש מאשר, השורות יתוק

בבסיס הנתונים בהתאמה לשינוי )כולל רשומות סמוכות(, 
 . םויישלח מייל מתאים למפעילים הרלוונטיי

 אם המשתמש לא מאשר, תבוטל פעולת העדכון. 
אם כן: התקופה כבר החלה, ויש רשומות המשתמשות בה  

 תוצג הודעת שגיאה  
 "לא ניתן לעדכן תאריך לתקופה שכבר החלה" 
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 תת מסך: הוספת תקופה חדשה  .5.13.3

מטרת המסך, לאפשר הוספת תקופה חדשה שמעולם לא הייתה. לדוגמא סוג תקופה אירוע, תקופה: יום בחירות )אם לא היה עד אז(  
 למסך ממסך איתור תקופות לפי תאריכים. הגעה 

 
 
 

 שדות המסך 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 שדות החיפוש 

 בסיס •  ✓ רשימת ערכים סוג תקופה

 אירוע •

 חירום •

 מילוי מלל חופשי ע"י המשתמש   ✓ טקסט שם תקופה

השוואה  

לשנה 

 שעברה

 השדה יהיה פעיל רק בסוג תקופת בסיס   סמן

יום השוואה  

 לבסיס 

 ו' •   רשימת ערכים

 ש' •
 השדה יהיה פעיל רק בסוג תקופת אירוע 

 
יוצג טולטייפ בעמידה על השדה "יום השוואה לבסיס מיועד 

 לאירוע של יום אחד"
 

 

 שמור

 בלחיצה על הכפתור תתבצע בדיקה     אייקון
שבסוג התקופה שנבחרה אין תקופה הזהה לשם   .1

התקופה שהתווספה. אם כן תוצג הודעת השגיאה: "שם  
 התקופה קיים כבר במערכת"

 
 PERIODCODEאם תקין: תתווסף רשומה לטבלת 
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 תת מסך: עדכון מאפייני תקופה  .5.13.4

 מטרת המסך לאפשר שינוי שם תקופה קיימת ומאפייני תקופה: השוואה לשנה שעברה ויום השוואה לבסיס.
 הגעה למסך ממסך איתור תקופות לפי תאריכים   

 

 
 
 

 שדות המסך 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 שדות החיפוש 

 בסיס •  ✓ רשימת ערכים סוג תקופה

 אירוע •

 חירום •

 בתלות בסוג התקופה  ✓ רשימת ערכים שם תקופה

שינוי שם 

 תקופה

שנבחרה השדה יהיה ניתן  כברירת מחדל יוצג שם התקופה    טקסט
 לשינוי.

השוואה  

לשנה 

 שעברה

 השדה יהיה פעיל רק בסוג תקופת בסיס   סמן
 הערך בשדה יוצג בהתאם לתקופה שנבחרה 

 השדה יהיה ניתן לשינוי.

יום השוואה  

 לבסיס

 ו' •   רשימת ערכים

 ש' •
 השדה יהיה פעיל רק בסוג תקופת אירוע

 שנבחרה הערך בשדה יוצג בהתאם לתקופה 
 ויהיה ניתן לשינוי.

 

 שמור

בלחיצה על הכפתור תתבצע בדיקה שבשינוי שם התקופה     אייקון
אין תקופה שונה, הזהה לשם התקופה שהשתנה. אם כן  
 תוצג הודעת השגיאה: "שם התקופה קיים כבר במערכת" 

 
 PERIODCODEאם תקין: תתעדכן הרשומה בטבלת 

 
 

 

  פעולות מרכזיות במערכת .6
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 מהטראנסקאדקליטת גאוגרפיה  .6.1

 הערה : 

 ההסבר המפורט של תהליכי הטראנסקאד במערכת מתואר במסמך אפיון ממשקים : ממשקיי הטראנסקאד

 

   : כלליהנספחים הגאוגרפיים של הקוקליטת 

 

 הינה מערכת גאוגרפית המשמשת לשני התהליכים הבאים:   מערכת הטראנסקאד

במערכת הטראנסקאד מנוהלת השכבות הגאוגרפיות, חלקן מתקבלות מחברת מפה, כמו: שכבת הרחובות,    – ניהול תשתיות  .3

 רפורמה.    הצמתים, אזורים מוניציפליים ועוד, וחלקם מנוהלים ע"י מנהל התשתיות כמו שכבת התחנות הפיזיות, שיוך תחנה לאזור 

מסלול הקו, ונספח -2: נספח נספחים הגאוגרפייםהמפעיל התח"צ משרטט את    – של קווי התח"צ יצירת הנספחים הגאוגרפים  .4

רצף תחנות הקו על גבי המפה בטראנסקאד ומייצא את מפת הקווים למערכת הרישוי שם יאושרו השינויים/או יידחו על ידי -3

 הממונה.  

 אד )תשתיות וקווים( מיוצא ממערכת הטראנסקאד למערכת הרישוי. כל המידע המנוהל בטראסנק
 

בבסיס הנתונים של הרישוי.  importבעת ביצוע פעולת הייצוא מהטראנסקאד לרישוי, הטראנסקאד כותב ישירות לטבלאות בסכמת 

, על מנת למצוא  importControlבטבלת בכל טבלה בסכמה מעודכן מספר הקליטה שנרשם בעת פתיחת השורה על ידי הטראנסקאד 

 את הקשר בין הטבלאות. 

 

 
 : הטבלאות המתמלאות בעת קליטה מהטראנסקאד

 

• ImportControl -  ,אותה הוא מזין בכל אחת  בכל קליטה, הטראנסקאד פותח שורה בטבלה זאת ומקבל חזרה את מספר הקליטה

נתוני שמשמעותו:   0אותן הוא ממלא. כל עוד תהליך הקליטה מהטראסנאד מתבצע, סטטוס השורה הוא   import-מטבלאות ה

 . import-הקליטה מתמלאים בטבלאות ה

• [import].[LineDetailImport] –  קליטת פרטי הקו 

•  [import]. [ShapeOfJunctionDetailsImpor] -  רצף נקודות היוצרות את מסלול הקו 

• [import].[ LineDetailJunctionImport] -  קובץ בינארי של מסלול הקו 

•  [import].[LineDetailStationImport]-  קו מזהה ל( 3)נספח קליטת תחנות 

ShapeG    לאחר מילוי טבלת  –שייפ מסלול הקו import.ShapeOfJunctionDetailsImport   :מופעלת פונקציה
[dbo].[ShapeGCreateValidLineShape]    :שממלאת את שדהshapeG  בטבלת ,ShapeOfJunction  לאחר מכן מופעלת ,

 ShapeOfJunctionבטבלת    ConvertedShapeGToStringלשדה:  shapGפרוצדורה שמבצעת הסבה של 
 

 .  1-, ל  [ImportControl].[import]בסיום תהליך הקליטה בהצלחה, מתעדכן סטטוס הקליטה בטבלת:  - סיום תהליך הקליטה

 
מסך הטראסנקאד ב כאשר תהליך הייצוא הסתיים בהצלחה, מוצגת למשתמש  -בצד הרישוי  המפעיל הקליטה על ידי  השלמת

במסך הקליטות, לבחור סוג קליטה:   הרישויהודעת הצלחה, ובה מוצג מספר הקליטה. על המפעיל לפתוח את מערכת 

כמו כן עליו להזין את האשכול/האשכולות כמו בקליטת טראנסקאד, ולבחור את מספר הקליטה כפי שהוצג על מסך הטראסנקאד. 

כי בקליטות מהטראנסקאד המשתמש יכול לבחור אך ורק  יודגשעול בצורתו החדשה. לוז, וכן את התאריך ממנה יתחיל הקו לפ

 תקופת בסיס.  

 וגאוגרפיה שינויי לוז .6.2

 מצבים:  בשניתהליך שינוי לוז יתבצע 

 )בשלב ב' של הפרויקט( התהליך יופעל ממסך שינויי לוז •
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 . ואחרי ביצוע בדיקות תקינות על הרשומות ImportControlהתהליך יופעל מג'וב הקליטה אחרי הכנסת הרשומות לטבלת   •

 

 טבלאות עיקריות

 הסבר הטבלהשם 

TripId  מאפייני ה TripId- מזהיםל 

LineDetailTimetable גרסת לוז וקישורה ל- TripId   

LineDetailTemp  מזהים שטרם אושרו 

LineDetail  מזהים שאושרו 

ImportControl רשומת הקליטות ברמת הקובץ הנקלט נמצאים בDB TrafficLicensingBackOffice 

ImportControlToCluster . רשומת הקליטות ברמת הקובץ הנקלט  עבור בחירת תת האשכול 

 DB TrafficLicensingBackOfficeנמצאים ב

LineDetailImport  רשומות קליטה אחרי קריאת הקובץ ועיבודו ולפני הכנסת הנתונים לטבלתLDT   נמצאים

 DB TrafficLicensingBackOfficeב

TimetableBulk נתוני קבצי הקליטה נמצאים בDB TrafficLicensingBackOffice 

LineDetailSave  )ראה הסברשמירת כל הפעולות שהתבצעו למעקב )טבלה חדשה  

 
 

   בעת קליטת לוז או גאוגרפיה בדיקות והודעות שגיאה

 

 מצבים: בשני  המפעיל יקבל את הודעות השגיאה 

 במסך. on-lineכאשר הפרוצדורה תופעל ממסך שינויי לוז: המפעיל יקבל את הודעת השגיאה  •

 קבל את הודעות השגיאה במייל יכאשר הפרוצדורה מופעלת מג'וב הקליטה המפעיל  •

 הודעת שגיאה  בדיקה

הוספת רשומת אירוע או מיוחד כאשר לקו לא קיימת רשומה  

 לתקופת בסיס )גם אם ללא לוז(.

קצה מאחר וכל קו חדש שמגיע מהטראנסקאד מחויב מקרה 

 )גם ללא לוז( במערכת החדשה  שיהיה לו בסיס

  קיימת  לא לקו כאשר  מיוחד או אירוע  לתקופת לוז לקלוטלא ניתן 

 גם אם ללא לוז  -  בסיס רשומת

עלייך לקלוט את הקו לתקופת בסיס ולאחר מכן תוכל לקלוט לוז  

 לאירוע או למיוחד

שהמזהה אינו נמצא בסטטוס ממונה באותם תאריכים  בדיקה 

 או בתאריכים חופפים בחלקם 

לא ניתן לעדכן לוז למזהים שנבחרו, היות וכולם או חלקם נמצאים  
 בסטטוס ממונה באותם תאריכים

 

אם קיימות רשומות בסטטוס ממונה והמפעיל מעוניין לקלוט 

  תקופת בסיס

עוד קיימות רשומות בסטטוס לא ניתן לעדכן לוז לתקופת בסיס כל 
   ממונה לאותו המזהה

אם המפעיל מעוניין לקלוט רשומות אירוע או מיוחד וישנה 

 רשומת בסיס לאותו מזהה אצל הממונה 

   לא ניתן לעדכן לוז כל עוד קיימת רשומת בסיס בסטטוס ממונה

 
 
 

  LineDetailTemp תלטבל LineDetailImportהעברת רשומות מטבלת  .6.2.1.1

)טבלת   קיים שינוי בייחס לקיים במאושר בתאריכים של הרשומה החדשה,בדיקה, האם תתבצע    LDTהכנסת רשומה לטבלת  לפני 

LD)  : :או כאשר הקליטה היא לו"ז.   . או בשילוט הקו  במוקדים  , שינוי בתחנותבמקרה של קליטה מהטראסנקאד ייבדק ביחס למאושר 
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, )אין שינוי בלו"ז ובגאוגרפיה לאותו המזהה ,לתקופה ולטווח התאריכים( אם בקליטה לא נמצא שום שינוי ביחס לקיים במאושר 

ולכן הקליטה לא   בתאריך הקליטה "לא נמצאו שינויים ביחס לקיים במאושר הקליטה לא תתבצע, ויישלח מייל מתאים למפעיל:

 "   התבצעה

 שדה סימון שיסומן כאשר לרשומה עודכנה הגאוגרפיה  LDולטבלת  LDTיש להוסיף לטבלת  •

עבור   LDTלהכנסת הרשומות לטבלת  תוגיקל , להלןLDT-הג'וב להעביר את הרשומת ל , ממשיךLDI-לאחר סיום הכנסת הרשומה ל
 : קליטת גאוגרפיה חדשהעבור וקליטת לוז חדש 

 

 הערה שם שדה אור שדה ית

מס' רץ 
 טבלה

LineDetailId 

 נתונים מהרשומה הנקלטת 
 
 

מס' מזהה  
 חלופה

LineDetailRecordId 

 SystemTypeId קוד מערכת

 LineId מס' רץ קו

 OfficeLineId מקט קו

 Direction כיוון

 LineAlternative חלופה

קוד עיר 
 מוצא

OriginCityId 
 עבור שינויי לוז

מרשומת מזהה הקו בתקופת הבסיס   LineDetailהערכים יילקחו מטבלת 
 המכילה את תאריך הסיום של התקופה עליה התבצעו השינויים.  המאושרת  

 
 עבור שינויים גאוגרפיים

 הערכים יילקחו בהתאם לגרסת התחנות שעודכנו מטבלת
[import].LineDetailStationImport 

 ( וקוד תחנת יעד. StationOrder=1אורך מסלול, קוד תחנת מוצא ) 
 

 קוד עיר מוצא וקוד עיר יעד יחושבו בהתאם  
 לשיוך תחנת המוצא/ היעד בטבלת התחנות  

Station . 
 

 DestinationCityId קוד עיר יעד

קוד תחנת  
 מוצא

OriginStationId 

קוד תחנת  
 יעד

DestinationStationId 

   LineLength אורך מסלול

 LineSign שילוט קו

 עבור שינויי לוז
מרשומת מזהה הקו בתקופת הבסיס   LineDetailהערכים יילקחו מטבלת 

 המכילה את תאריך הסיום של התקופה עליה התבצעו השינוייםהמאושרת  
 

 גאוגרפייםעבור שינויים 
 יילקח מהרשומה שהתקבלה מהטראנסקאד

 

 FromDate מתאריך
בהתאם לתקופה ותאריך שהזין המשתמש במסך הקליטות בעת הקליטה  

 מהטראנסקאד או לוז

 ToDate עד תאריך

ת הבסיס האירוע מיוחד בהתאם לתאריך שהזין  תקופסוף בהתאם ל -בסיס /אירוע
 המשתמש.   

   . במסך הקליטות
( רשומה  לתקופת  LDבעת קליטה לבסיס תתבצע בדיקה האם קיים במאושר )

שלה גדול מתאריך תחילת התקופה שבחר המשתמש במסך  FromDate-בסיס ש
, ונקלטה רשומת  3.3   הקליטות. לדוגמא: במאושר קיימת רשומת בסיס מתאריך

תקבל את הערך של עד     LDT  -,  במקרה זה הרשומה ב1.1בסיס מתאריך 
 דהיינו יום לפני הרשומה המאושרת.   2.3תאריך 

כמו הדוגמא לעיל(, עד תאריך אם לא קיימת רשומת בסיס מאושרת עתידית )
 2200תקבל ערך של  LDTברשומת 

ן דריסת לוז עתידי, הרשומה תשתנה לעד בעת העברה לממונה, אם המפעיל סימ
 2200תאריך 
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 PeriodId קוד תקופה
שהזין המשתמש במסך הקליטות בעת הקליטה מהטראנסקאד  בהתאם לתקופה 

 או לוז

גרסת 
 תחנות 

StationVersion 
 עבור שינויי לוז

מרשומת מזהה הקו בתקופת הבסיס  lineDetailהערכים יילקחו מטבלת 
 המכילה את תאריך הסיום של התקופה עליה התבצעו השינויים.  המאושרת  

, שהתקבלה  LDT-וקיימת רשומה זהה לאותם תאריכים באם הרשומה היא בסיס 
ראנסקאד וגרסת הלוז של  מהטראנסקאד, הרשומה תידרס ע"י רשומת הט

 תעבור לרשומת הטראנסקאד  הרשומה
 

 עבור שינויי גאוגרפיה

 גרסת התחנות:  •
  – אם קיימת  LineDetailStationאם הגרסה חדשה היא תילקח מטבלת 

 תילקח מהמאושר. 

 גרסת המוקדים :  •
  –אם קיימת   LineDetailJunctionאם הגרסה חדשה היא תילקח מטבלת 

 תילקח מהמאושר. 

 

גרסת 
 מוקדים

JunctionVersion 

 TimetableVersion גרסת לו"ז

 מחושב בתהליך שינויי לוז
,  LDT-זהה לאותם תאריכים ב ת גאוגרפיהאם הרשומה היא בסיס וקיימת רשומ

שחושבה ברשומת  וגרסת הלוז  . תידרס ע"י רשומת הטראנסקאד  רשומת הלוז
 ,הטראנסקאדהלוז שנמחקה, תצורף לרשומת  

   אחרת מחושבת גרסת הלוז לרשומה )חדשה או מהעבר(

סה"כ 
 נסיעות

TotalTrips 
 )שדה חדש יש להקים בטבלה ולבצע הסבה(  

 אם נבחרה תקופת אירוע או מיוחד: 

 יש לקחת את מספר הנסיעות המדויק של כל התקופה.  •

 ליום ג' יהיה ריק.שדה סה"כ נסיעות  •
 אם נבחרה תקופת בסיס:

 יש לקחת את יום ג' לפי גרסת הלוז של תקופת הבסיס. •

 שבועיות  יציג את סה"כ הנסיעות המתבצעות בשבוע נסיעות סה"כ שדה •
 

סה"כ 
נסיעות ביום 

 ג'
TotalTripsTuesday 

 1= העדכון יהיה לסטטוס מפעיל StatusId סטטוס

 עדכון תאריך
 סטטוס

StatusDate  תאריך נוכחי 

האם מאושר  
 התרעננות

RefreshingLine :מטבלת lineDetail   רשומת מזהה הקו מתקופת הבסיס המאושרת  נלקחת
 את תאריך הסיום של התקופה עליה התבצעו שינויי הלוז. בתוכה  המכילה 

 לקו חדש ב"מ "לא"
נגישות 

 לנכים
Accessibility 

האם מאושר  
 שבת 

ConfirmedForSaturday 
לא צריך לטעון מאחר והנתון הוא ברמת המק"ט ולא ברמת המזהה והוא נמצא  

   LineAttach1 כבר בטבלת:

קוד ייחודיות 
 קו

ExclusivityLineId 
המכילה את  רשומת מזהה הקו מתקופת הבסיס המאושרת  מ  lineDetail מטבלת:

 תאריך הסיום של התקופה עליה התבצעו שינויי הלוז.  
 VehicleSizeId גודל רכב לקו חדש ללא ערכים

   ImportControlמטבלת  ImportControlId מס' קליטה

תאריך 
 יצירה

CreateDate  תאריך הכנסת הרשומה לטבלה 

תאריך עדכון 
 אחרון

LastUpdateDate  לעדכן את תאריך הכנסת הרשומה לטבלהברשומה חדשה יש 

 שם המשתמש שביצע את השינוי/הקמה  LastUpdateUserName שם מעדכן
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ShapeG    לאחר מילוי טבלת  –שייפ מסלול הקו import.ShapeOfJunctionDetailsImport   :מופעלת פונקציה
[dbo].[ShapeGCreateValidLineShape]    :שממלאת את שדהshapeG  בטבלת ,ShapeOfJunction  לאחר מכן מופעלת ,

 ShapeOfJunctionבטבלת    ConvertedShapeGToStringלשדה:  shapGפרוצדורה שמבצעת הסבה של 
 

 (, וחישוב גרסת לוזtripIdמזהה נסיעה ) חישוב  .6.2.1.2

 מזהה נסיעה  TripIdחישוב עמודת  

TripId -  "הגדרה של יום ושעה במזהה קו מסוים. הינו  –"מזהה נסיעה 

למחשב הרכב לצורך זיהוי חד ערכי   TripIdלהקל על המפעיל, אשר שולח את כדי    TripIdהמטרה היא להשתמש באותו מספר 

יום בשבוע ובאותה שעה, גם  לנסיעה המתבצעת באותו   TripIdלנסיעה, ובהמשך לצורך ההתחשבנות אתו, כך שלא יצטרך להחליף 

 . TripIdלמנוע ניפוח של בסיס הנתונים וסיום מספרי ה אם סוג התקופה או התקופה עצמה השתנו. וכן 

או שעלינו  ,ואז נשתמש בו – TripIdשעה קיים במזהה הקו ביום ולעלינו לבדוק האם , tripidעת קליטת לוז חדש, בשלב חישוב ערך ב

   חדש. TripIdליצור 

 = -בהתאם לנתוני המזהה: מק"ט, כיוון, חלופה, יום בשבוע, שעה ודקה ו TripId מול טבלת  TripIdפש התאמה של יש לח •

TripIdSerialNumber1  . 

 : TripIdSerialNumberהסבר   •

אם    שונה ומספר סידורי עוקב. לדוגמא : TripIdכל רשומה תקבל  קיימת יותר מנסיעה אחת באותו יום ובאותה שעהבמקרה ש

עם   שונה,   tripidשלכל אחת מהן   שורות 2)יהיו   07:00ביום א בשעה  נסיעות  שתי ,לאותו מזהה ותמוגדר TripIdבטבלת 

TripIdSerialNumber=1ו ,- TripIdSerialNumber=2 )  אם נוספה רשומת נסיעה נוספת יש להוסיף רשומה חדשה לטבלת.

TripId ספר הסידורי עם מספר סידורי עוקב. בדוגמא שלנו המTripIdSerialNumber   3יהיה  . 

o  השדהTripIdSerialNumber   משמש לצורך ספירת מספר נסיעות באותה שעה 

o  תמיד נבדוק אם קיימת גרסת לוז מתאימה לפיTripIdSerialNumber =1   

 בהתאם לנתוני הרשומה.  TripIdמתאים יש להוסיף רשומה לטבלת   TripIdבמקרה שלא נמצא  •

 . TripIdע מול טבלת הבדיקה תתבצ

 

 .  9999יקבל את הערך  TripIdSerialNumberהסבה: בעת הסבת הנתונים, שדה 

)אם     TripIdSerialNumber=1חדש ששדה  TripIdלכן לכל שינוי לוז חדש שיתרחש בפעם הראשונה, לאחר עליית המערכת,  נייצר 

 tripIdמכן, נוכל להשתמש שוב באותו זאת הנסיעה היחידה או הראשונה למזהה לאותו יום ושעה(. לאחר 

   חישוב גרסת לוז

 

לבדוק האם קיימת גרסת לוז   המטרה (LDT)ופתיחת שורת קליטה בטבלת  LDT-ל  LDI-העברת רשומות הלו מהחישוב יתבצע בעת  

 שהמפעיל קלט לרישוי. מתאימה ללוז

שקלט המפעיל, לבין גרסאות הלוז הקודמות,  הלוז על ידי השוואה בין תעשה האם קיימת גרסת לוז מתאימה מהעבר, הבדיקה 

    LineDetailTimetableהקיימות למזהה טבלת   

)הכוונה  TripId,  גרסת לוז שיש לה אותם  TripIdSerialNumber=1ושדה  בבדיקה נחפש בהתאם למזהה הקו )מק"ט, כיוון, חלופה(

 בדיוק אותן שעות כפי שכבר היה בעבר( שנמצא בחישוב הקודם למזהה הקו:  

הבדיקה תתבצע עבור כל יום על פני כל השבוע, אם מספר הימים ברשומה קטן משבוע: הבדיקה תתבצע רק מול גרסאות שיש בהן  

 ( LineDetailTimetableטבלת  )לא  תהיה שורה ב בגרסה.   TripIdאותם הימים. כאשר בימים בהם אין לוז  ברשומה לא יהיה

 . LDולאחר מכן תעבור בתהליך האישור לטבלת   LDTאם נמצאה הגרסה המתאימה למזהה, היא תעודכן בטבלת   •

  LDTולרשום את מספרה בטבלת    LineDetailTimetable -אם לא נמצאה גרסת לוז תואמת, יש לפתוח גרסת לוז חדשה ב •

 

 

בפעם ראשונה חדשים, ניצור גם גרסאות חדשות. לא נשתמש בגרסאות מלפני   ואחרי ההסבה ייווצר  tripid  -הסבה: מאחר וכל ה

 ההסבה  
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 נדרש לעדכן עבורה את הגאוגרפיה ההצמדה תתבצע כך:    LDTלוז בטבלת עדכון גרסת  בעת 
 

פה ולאותו בסיס, בסטטוס מפעיל. )של גאוגרפיה חדשה(,  לאותה חלו LDT-כבר שורה ב קיימתבזמן הקליטה  -עדכון לוז לבסיס  •

  LDTבמקרה כזה יש להכיל את הלוז החדש  על השורה הקיימת בטבלת 

לאותה חלופה ולאותו בסיס, בסטטוס מפעיל של גאוגרפיה חדשה,   LDT-שורה  ב לא קיימתבזמן הקליטה  -עדכון לוז לבסיס  •

 המכילה את התאריכים של הרשומה שבה עודכנה הגאוגרפיה. מאושרסיס הבמקרה זה תילקח גרסת הגאוגרפיה מרשומת הב

 תמיד תצורף גרסת הגאוגרפיה מהבסיס המאושר המכיל את תאריכי הרשומה.    - או חירום עדכון לוז לאירוע או מיוחד •

רשומות גאוגרפיה, יש לחתוך את רשומת הלוז בהתאם לגאוגרפיה.  2והוא נחתך בין  או חרום כאשר סוג התקופה הוא מיוחד  •

-1.1רשומות :   2,רשומת המיוחד תיחתך ל 1.1-8.1.2019וישנה רשומת מיוחד מ 4.1.2019לדוגמא : הגאוגרפיה השתנתה ב

  LDTחיתוך יהיה ברשומות בטבלת )תהיה עם הגאוגרפיה החדשה(. ה 4.1-8.1.2019 -)תהיה עם הגאוגרפיה הישנה( ו 3.1.2019

 .   LDוגם בטבלת 

רשומות גאוגרפיה, רשומת האירוע תקבל את הגאוגרפיה העתידית לפי התאריך  2כאשר סוג התקופה הוא אירוע והוא נחתך בין  •

האירוע ,רשומת   1.1-8.1.2019וישנה רשומת אירוע מ 4.1.2019הגבוה ביותר המוכל ברשומה . לדוגמא: הגאוגרפיה השתנתה ב 

 .   LDוגם בטבלת   LDTברשומות בטבלת    4.1-1.1.2200תקבל את הגאוגרפיה של הרשומת הגאוגרפיה החדשה:  

 

 נדרש לעדכן עבורה לוז.    LDTהגאוגרפיה בטבלת עדכון גרסת בעת 

לאותה חלופה ולאותו בסיס, בסטטוס מפעיל. במקרה כזה יש להכיל את הגאוגרפיה  LDT-כבר שורה ב קיימת בזמן הקליטה  •

יודגש שאם קיימות רשומות אירוע או מיוחד, הגאוגרפיה לא תתעדכן עליהן. היות ומדובר  LDTהחדשה על השורה הקיימת בטבלת 

 תעודכן לרשומות אלו, לאחר שתאושר.   הגאוגרפיה על רשומות שעדין לא אושרו,

לאותה חלופה ולאותו בסיס, בסטטוס מפעיל במקרה זה תילקח גרסת הלוז מרשומת   LDT-שורה  ב לא קיימת ן הקליטה  בזמ •

 המכילה את התאריכים של הרשומה שבה עודכנה הגאוגרפיה.  מאושרהבסיס ה

 לא תוצמד לו גרסת לוז.  –במקרה של קו חדש   •
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 בדיקות שינויים מהותיים .6.3

   טבלאות
 

 טבלת פרמטרים חיצוניים יש להוסיף פרמטר :  •

o דקות  5=  כמות הדקות ואילך )גדול שווה ל( ממנה בודקים 

o  : 12:00הבדיקה הינה החל משעה 

o : 4כמות הנסיעות שנוספו/הופחתו 

   LineDetailTempChangeיתועד בטבלת בקו כל שינוי מהותי שנמצא   •

 LineDetailChangeהרשומה תאושר יעברו תיעודי השינויים המהותיים לטבלת כאשר  •

 : ChangeTypeרשימת השינויים נמצאת בטבלת  •

o  .יש לעדכן את תיאור השינוי לתיאורים החדשים כפי שמופיעים במסמך זה 

o .יש להוסיף עמודה של תיאור מקוצר 

o  יש להוסיף לטבלתChangeType   עמודהIsActive   שינויים מהותיים שאינם  את השינויים שאינם רלוונטיים עודולסמן(

 .  מופיעים באפיון אבל היו בשימוש בעבר(

 

 [EssentialChanges].[dbo]פרוצדורת בדיקת שינויים מהותיים : 

 

   עיתוי הרצת התוכנית

 :גוב הקליטותהתוכנית תרוץ אחרי סיום ביצוע של 

העברת קו מתכנון לא מופעלת התכנית, אך כל הקווים מקבלים שינוי מהותי מסוג "  – ליישוםהעברת הקו מתכנון הערה: בעת  •

 ChangeType=68" ליישום

לא מתבצע תהליך חישוב שינויים מהותיים. כל מזהה עובר בדיוק בסטטוס בו הוא   לרישוי הקווים מיישום הערה: בעת העברת  •

   קיים בסביבת היישום. 

 

 בוצעו שינויים מהותיים בקו ואת פרטי השינוי ותעדכן אותם בטבלת השינויים.התוכנית תזהה אם 

 לא יתאפשר להעביר לממונה קו לאישור אם לקו ישנו שינוי מהותי ולא מצורף לו פרוטוקול.

 .והמשתמש יקבל הודעה על כך במסך .השינוי אינו שינוי מהותיאוטומטית אם  יאושר  קו 

 

 : סוגים של שינויים מהותיים 3ישנם  

 שינויי לו"ז  .1

 שינויים המתבצעים במערכת הרישוי במסך שינויי לוז •

 קבצים הנקלטים בעזרת ג'וב ייעודי, בבמסך קליטותהרישוי  במערכת   המתקבלים  שינויים  •

 הטראנסקאד: השינויים מגיעים דרך ומוקדים שינוי תחנות .2

 שינויי קו .3

 קו חדש •

 קו מבוטל •

 העברת קו מתכנון ליישום •
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מפעילים   ורישוי יישום–מערכת תכנון  בדיקות שינויים מהותיים ב   

 

היות והקווים נשארים תמיד   כאשר הקו משויך לחברת תכנון: לא  תתבצע על הקו בדיקת שינויים מהותיים.  במערכת התכנון •

 .רק בסטטוס מפעיל

כאשר הבדיקה תתייחס רק לקווים בדיוק כפי שמתנהגת ברישוי מפעילים, : תתבצע בדיקת שינויים מהותיים במערכת היישום  •

 במערכת תכנון יישום.  

משויך לאותו המפעיל במערכת היישום: השינויים המהותיים יבדקו וגם  במערכת הרישוי  מסויםך למפעיל אם קו משוי :לדוגמא

גם  ו מול היסטורית הקו ברישוי ובנפרד במערכת היישום מול היסטורית הקו ביישום בלבד.  רישוי מפעיליםבנפרד במערכת 

הבדיקה תתבצע רק  –וי, ואותו קו קיים עבורו גם ביישום , כלומר אם למפעיל קיים קו במפעילים, והוא מבצע עליו שינלהיפך

 מול הקו שברישוי מפעילים.

 

 הערה כללית: 

 חלופה(-כיוון-בדיקת שינויים מהותיים מתבצעת תמיד ברמת מזהה קו )מקט •

התקופה  בחישוב שינוי מהותי בקו מאושר עתידי יש להסתכל על גרסת תחנות רלוונטית לאותה תקופה עתידית ולא על  •

 הנוכחית 

 מתכנון ליישום  ת קו העבר – מפעיל מאפייני  שינויים מהותיים .6.3.1

קוד 
סוג  

 השינוי 

(Chang
eType ) 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

68 
העברת קו  

מתכנון 
 ליישום

 . שינוי מהותיתזוהה על ידי המערכת כהעברת קווים מתכנון ליישום למפעיל הזוכה 

שינוי   –שינוי מהותי: "העברת קו מתכנון ליישום", מתרחש כאשר בוצע העברת קווים מתכנון ליישום 

 מהותי זה חל תמיד על כל הקווים, בעת העברתם מחברת התכנון למפעיל הזוכה בסביבת היישום.  

 ( 1נספח  (מאפייני קו שינויים מהותיים .6.3.2

קוד 
סוג  

 השינוי 

(Chang
eType ) 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

 קו חדש -1

 .שינוי מהותי תזוהה על ידי המערכת כהוספת קו חדש תמיד 

שולף מתוך הטבלה  הבדיקה:   -הקמת מזהה חדש כאשר בוצע רחש ת, מ "שינוי מהותי: "קו חדש

, לא נוכחי, ולא  (LineDetail) מזהה הקושלא נמצא קו מתאים בטבלת   םיהקוואת כל  , LDTהזמנית 

   קודם. )קו חדש הוא גם קו שיש לו קו קיים עתידי, אבל הקו הנוכחי מוקדם ממנו

 
תצוגת קו  

 חדש

 חדש".קו יוצג הטקסט " במסך נספחים ,עבור כל מזהה שהינו חדש ,
במקום הטקסט שנכתב במסך "שינוי מהותי" כאשר למזהה  הטקסט יהיה ברקע כחול ובאותיות לבנות.

 קיים שינוי מהותי,  
 

 
 

 דוגמא להצגת מזהה חדש 
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 (2נספח  (שינויים מהותיים במסלולים .6.3.3

 השינוי המהותי מתייחס רק למפעיל מסוג מוניות ורק עבור תקופת בסיס

קוד 
סוג  

 השינוי 

(Chang
eType ) 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

51 
שינוי 

 במוקדים

, במקרה ונמצא שינוי בין למפעיל מסוג מוניות בעת קליטת גאוגרפיה מהמערכת הגאוגרפית

הקו  בתקופת הבסיס של  (2)נספח , של הקו המאושר לבין מסלול בתקופת הבסיס (2)נספח   מסלול

 . שהתקבל

 שינוי מהותי זה תקף עבור סוג תחבורה "מוניות" בלבד.

 

 ( 3נספח  (בתחנות  שינויים מהותיים .6.3.4

קוד 
סוג  

 השינוי 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

3 
תחנות  
 חדשות 

תחנות   גרסתלבין המאושר בתאריך  המפה שנקלטה, של הקו תחנות  גרסתמשווה רשימת תחנות בין 
שינוי מהותי  זהו  –ברשימת התחנות הקודמת   ה הייתאם יש תחנה שלא  -( שנקלט)של הקו  נוכחית

   תחנה חדשה.
 

הקודמת לה, או זאת  ביחס לתחנה  השתנה תחנה קיימת ברשימת התחנות אך מיקומה הבנוסף 
 .  יחשב כשינוי מהותי תחנה חדשה  -ביותר ממאה מטרים שאחריה ברצף התחנות,  

 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 202עמוד 

קוד 
סוג  

 השינוי 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

7 
תחנות  
 מבוטלות

לבין גרסת תחנות   המאושר בתאריך  המפה שנקלטהמשווה רשימת תחנות בין גרסת תחנות קו 
יתה קיימת  יאם יש תחנה שלא קיימת ברשימת התחנות החדשה, אך ה -( הנקלט)של הקו  נוכחית

 שינוי מהותי תחנה מבוטלת  -בקודמתה 

9 
שינוי פעילות 

 בתחנה 

המאושרת בתאריך  המפה   בגרסהנוכחית מול רשימת התחנות  העובר על רשימת התחנות בגרס
שינוי פעילות  -נוצר שינוי מהותי  StationActivityType -השתנתה פעילות בתחנה אם  – שנקלטה
 בתחנה  

 

 ( 4בשינויי לוז )נספח מהותיים  שינויים  .6.3.5

 יהסבר כלל .6.3.5.1

 , אלא אם כן המפעיל ביצע בה שינוי.   2200מפת תנועה פעילה מרגע היווצרותה, ועד  •

 מעת לעת, נדרש המפעיל לבצע שינויים במפות התנועה. השינוי יכול להיות בכל אחד מחמשת נספחי הקו.    •

 ישנם שני סוגי עדכונים/שינויים: •

o  שינוי בנספחי הקו שכדי לאשרו, נדרש אישור ממונה.    – שינוי מהותי 

o שינוי בנספחי הקו שכדי לאשרו, לא נדרש אישור ממונה.  - שינוי שאינו מהותי 

על מנת לבדוק האם חל שינוי בקו, ומהו סוג השינוי, מתבצעת השוואה בין נתוני המפה החדשה, לבין נתוני  –  בדיקת השינויים  •

 המאושרת בתאריך שממנו מתחיל הלוז החדש.  המפה 

ל בהם שינוי בתצוגה המציגה כל אחד מנספחי הקו זה ליד זה את מצב  יש לאפשר למשתמש לצפות בקווים שח - תצוגת שינויים •

 הקו לפני השינוי ואת מצב הקו לאחר שינוי.

 יש לאפשר למשתמש לצפות בהיסטוריית השינויים של הקו מיום הקמתו  -היסטוריית שינויים •

 מושגים .6.3.5.2

 המיועד להבחן כשינוי מהותי ידני שינויבוצע לה או  שנקלטלוז  /מפת תנועה שנקלטה –  לוז חדש/תנועה חדשה  תמפ •

 חדשה  המאושרת לאותה תקופה שלגביה קולטים מפת תנוע  לוז/מפת תנועה  – מפה פעילה/לוז קיים /תנועה קיימת  תמפ •

 ה/לו"זקולטים מפת תנועשעבורו עבור אותו אירוע בשנה שעברה שהייתה  לוז /מפת תנועה -משנה שעברה  לוז/מפת תנועה

   ה/חדש

 כלליותחוקיות  –בדיקת השינויים  .6.3.5.3

 חלופה(-כיוון-בדיקת שינויים מהותיים מתבצעת תמיד ברמת מזהה קו )מקט •

 , ( 08:00-08:59דקות, )לדוגמא משעה   59מתחילת השעה ועד אותה שעה+ מחושבת  שעה עגולה  •

 למעט מקרים בהם מצוין אחרת   12אמצע שבוע מתייחס לימים א,ב,ג,ד,ה ושיש עד השעה  •

 ושבת למעט מקרים בהם מצוין אחרת  12:00החל משעה    ישבוע מתייחס לימים שישסוף  •

 .PeriodCodeתיוג תקופת אשר לגביהן נדרשת השוואה גם לאותה תקופה בשנה שעברה )או לא(, מתבצעת בטבלת:    •

IsToCompareLastYear . או מיוחד עבור תקופות מסוג בסיס =No. PeriodCode. IsToCompareLastYear 

ס למפעיל הנוכחי, ולא מול התנהגות הקו אצל המפעיל היוצא. ימבצעים את כל בדיקות ההשוואה רק ביחאם קו עובר בין מפעילים 

במקרה כזה   –. דן יצרו לוז לאירוע, אך באותו אירוע בשנה שעברה הקו היה שייך לאגד מפעיל אגד למפעיל דןמלדוגמא : קו עבר 

 הקו לא היה קיים בשנה שעברה היות ולא היה קיים לדן.   – ינוי המהותי מבחינת הש

 

 ת לוז להשוואה אוגרס .6.3.5.4

 אחת מההשוואות הבאות או שתיהןות על מנת לבדוק האם חל שינוי בקו, ומהו סוג השינוי, מתבצע –  בדיקת השינויים 
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   בתאריך שממנו מתחיל הלוז החדשבתקופת הבסיס המאושרת בין גרסת לוז החדשה, לבין גרסת לוז השוואה   . 1

 לבין גרסת לוז של שנה שעברה.   בין גרסת לוז החדשה, השוואה . 2

 :    , והאם לתקופה מוגדר יום ברירת מחדלהחלטת המערכת האם לבצע רק אחת מהשוואות או את שתיהן תלוי בסוג תקופה

 

 נוכחי בסיס ללא השוואה לו  חדש לתקופות בסיס ללא השוואה לשנה שעברהלוז  •

    71לא תהיה בדיקת שינויים מהותיים תמיד יהיה שינוי מהותי "שנוי חירום" מספר  -בתקופת חירום מתבצע שינוי כאשר 

 

 הלוזכאשר שינוי  (1)השוואה מספר  הפעילה תתבצע תמיד רק השוואה לבסיס בתקופת המפה –  לוז חדש לתקופות בסיס •

  הלוזהינו לתקופת הבסיס כדי להחליט האם השינוי שבוצע הינו שינוי מהותי, או שינוי שאינו מהותי, תתבצע השוואה בין גרסת 

   . מפה החדשהבתאריך ה הפעילה בתקופת הבסיסהמאושרת  הלוזלבין גרסת  שנקלט,   החדש

 ללא יום ברירת מחדל  , המוגדר אירועז חדש לתקופת  ול •

מוגדר ללא יום ברירת מחדל )לדוגמא: לג בעומר, פורים וכו'(, תתבצע השוואה וחישוב  אירוע ש הינו לתקופות הלוזכאשר שינוי 

 . התאריך המפה שנקלטהלא תתבצע השוואה מול בסיס ו .שינויים מהותיים רק מול אותו אירוע בשנה שעברה

 

   שישי/שבת(סוג יום שקיימת לו הגדרת יום ברירת מחדל ) אירוע ז חדש לתקופות ול •

יתבצעו שתי בדיקות לפי  -)כלומר האירוע זהה לשישי/שבת( לו יום ברירת מחדלמוגדר ש אירועהינו לתקופות  הלוזכאשר שינוי 

הבדיקה האם השינוי שבוצע הינו שינוי מהותי או לא, תתבצע מול תקופת    )מתבצעת ראשונה( : 1בדיקה מספר  התנאים הבאים: 

ברירת מחדל של האירוע )לדוגמא: ערב שבועות = יום ברירת מחדל   יוםמול הבדיקה תתבצע ) , האירוע בתאריךהמאושרת בסיס 

השינוי אינו  –ליום ברירת המחדל בבסיס אם לוז האירוע זהה  (מול יום שישי בבסיס( לוז האירועיום שישי, ההשוואה תתבצע 

לבצע   מסתיימת. ועוברים ,  1בדיקה מספר , מתגלה שינוי מהותי כלשהו, 1בבדיקה מספר שינוי מהותי והבדיקה מסתיימת. אם 

 2בדיקה מספר את 

ולמשתמש יוצג , תתבצע השוואה וחישוב שינויים מהותיים מול אותו אירוע בשנה שעברה   :)מתבצעת שניה( 2בדיקה מספר 

   . 2שינוי מהותי שנמצא בבדיקה מספר 

o  לא   –שיתנהגו כמו שישי/שבת בבסיס אם המשתמש יסמן במסך ברישוי את האירועים שיש להגדיר להם לוז לערב חג/חג

 ., עם קוד תקופה של האירועתתבצע בדיקות שינויים מהותיים, יוחלף הלוז של אמצע השבוע בלוז של שישי/שבת 

 

o  ,האם הלוז שנקלט זהה ללוז של יום   בדיקה א:: יתבצעו שתי בדיקותאם המשתמש יקלוט קובץ לוז, או יעדכן לוז במסך

אם הלוז שנקלט שונה   אין שינוי מהותי, והקווים יאושרו אוטומטית.  – אם זהה   –שבת בהתאמה( /ברירת מחדל בבסיס )שישי

אם הלוז שנקלט  – מול אותו אירוע בשנה שעברה.  בדיקה ב:תתבצע בדיקה נוספת,  –מהלוז של יום ברירת מחדל בבסיס 

 אין שינוי מהותי, אחרת השינוי מהותי.   – זהה ללוז של אותו אירוע בשנה שעברה 

 

 

 

o סוגי בסיסי השוואה בשינויי הלוז בתקופות 

תקופת  סוג 
 שינוי ה

 הערה שינוי מהותי  השוואה מול 

 השוואה מול תקופת הבסיס בשנה שעברהשינוי מתקופת הבסיס הנוכחית אין   בסיס נוכחי בסיס

אירוע זהה   • אירוע

משנה  

 קודמת

תקופת   •

בסיס 

 נוכחית

השינוי מהותי  
הלוז  רק אם 

החדש שונה  
ביחד לכל אחת  

מהתקופות,  
אחרת, אם הלוז  

זהה לאחת  
  – התקופות 

 השוואה מול אירוע שקטן משבוע: 

)כלומר שהאירוע זהה לשישי או שבת כמו   PeriodCode.defaltDay מוגדר  אם 

וההשוואה  רק ליום הזה )לדוגמא שישי(  ערב חג/חג( בהשוואה יש להתייחס 

שבועות מוגדר יום ברירת אירוע ערב כלומר, אם עבור   . תהיה ברמת השעות

את  להשוות יש  -המאושר בתאריך המפה החדשה  בהשוואה מול בסיס. 'ומחדל 

יש  - בהשוואה לאירוע אשתקד .בבסיס 'יום האירוע )השנה יוצא יום א'( מול יום ו

 (רק לשעות )נניח בשנה קודמת היה ביום ב' להתייחס
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השינוי אינו 
 מהותי.  

 

   –   PeriodCode.defaltDay  אם לא מוגדר

יושווה כל יום   -המאושר בתאריך המפה החדשה  בסיסבהשוואה מול בסיס 

ול אותו יום בשבוע בבסיס. לדוגמא האירוע חל בימים  בשבוע שבו חל האירוע, מ

יש להשוות רק   -ד בבסיס. בהשוואה מול אותו אירוע אשתקד -ד, יושווה מול א-א

שנה שעברה  ב ה, גם אם -כל האירוע חל בימים אהשנה לפי סוג יום, כלומר אם  

במקרה הפוך   ה.-ההשוואה תהיה רק לימים שהם מסוג א  'היו באירוע ימים ו' ש

 בסיס )ואינו זהה לבסיס –בשנה שעברה  שהיה את סוג היום השנה שאין 

 . ( השינוי יהיה מהותיהמאושר בתאריך המפה החדשה

 

  4בנספח תרשים כללי לבדיקת שינויים מהותיים  .6.3.5.5

 

 תרשים המפרט את הבדיקות עבור סוגי השינויים .6.3.5.6
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 שינויים בלוז לקווים בעלי ייחודיות קו .6.3.5.7

 גוברת לגבי ההחלטה אם השינויים מהותייםייחודיות הקו 
 

סוג  
 השינוי 

קוד סוג  
 השינוי 

 שינוי מהותי  יחודיות קו י

שינוי 
 בקו מזין

69 
קווים 
 מזינים 

מתבצעת   ה . ההשוואכל שינוי הינו שינוי מהותי – עבור קווים בעלי ייחודיות "קווים מזינים" 
מול תקופת הבסיס הנוכחית. אם בקו מזין התרחש שינוי שלא מזוהה כאחד השינויים  

 המערכת תציג קוד שינוי "שינוי בקו מזין" 4המהותיים המוגדרים לנספח 
ChangeType =69 

יודגש כי גם אם השינוי הוא הזזת נסיעה בשתי דקות, בקו בעל ייחודיות זאת, השינוי הינו 
   שינוי מהותי.

שינוי 
בקו 

 תלמידים
 תלמידים ללא קוד

לגבי נספח   4לא ייבדקו שינויים מהותיים רק לגבי נספח עבור קווים בעלי ייחודיות תלמידים, 
, כל שינוי בנספח  4. אין לבצע בדיקת שינויים מהותיים בנספח  , ייבדקו שינויים מהותיים3,  1
 לא מהותי בקו תלמידים הוא שינוי   4
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  בדיקת סוגי השינויים ומהותם .6.3.5.8

 . לאחר מציאת גרסת או גרסאות הלוז להשוואה, יש לבצע את הבדיקות המפורטות להלן
 

סוג  
 השינוי 

קוד 
סוג  
 שינוי 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

 קו מבוטל 5 שינוי בקו

 .  לוז מול לוז תיהיההשוואה  ו ברמת קו: הבדיקה תתבצע חוקיות
 

 : הבדיקה
 ימים   7ע מעל וריאם התקופה היא אירוע וגם א. 1

 אירוע בשנה שעברה מול לוז חדש אותו של השווה לוז 
 בשנה שעברה עבור כל הימים של האירוע  קיים לוז ה אם

 5קבע שינויי מהותי  – במהלך האירוע  לא קיים באף אחד מהימיםהקו חדש הואילו בלוז 
 
 
  תקופת בסיסהיא  שנקלטה  אם התקופה . 2

 מול לוז חדש  במפת בסיס  פעילה מאושרתהשווה לוז 
 עבור כל הימים   במפת בסיס פעילה מאושרת קיים לוז  אם

 5קבע שינויי מהותי  –  לא קיים באף אחד מהימיםהקו חדש הואילו בלוז 

שינוי 
 ביום

הפחתה/ 
 הוספה
 של יום

יום הפעלה   25
 התבטל 

 יום מול יום.   ו מול לוזלוז   תיהיההשוואה  ברמת קו ו: הבדיקה תתבצע חוקיות
 במפה מולה משווים יקבע שינוי מהותי.   קיים  והואלוז ליום בשבוע  קייםלא  במפה חדשהאם 

 
 : הבדיקה

 
  תקופת בסיסאם התקופה היא . 1

 בשבוע ההשוואה לפי יום ספציפי) פעילה בתאריך המפה.לוז בתקופת בסיס חדש מול  השווה לוז
 (ולא לפי סוג יום לדוגמא יום א' מול יום א'(  )

 קיים במפה נוכחית  לוז )לדוגמא יום א'( העבור יום אחד שלם  אם
 25קבע שינויי מהותי   – לא קייםהלוז לאותו היום )לדוגמא יום א'(   החדשה  במפהואילו 

 
 ימים   7מעל  והאירועאירוע  מסוג אם התקופה היא. 2

ההשוואה לפי סוג יום ולא לפי יום )בשנה שעברה חדש מול לוז של אותו אירוע השווה לוז 
 (ספציפי

 ה או ו' או ש'(  -אם במפה החדשה לא קיים לוז עבור סוג יום מסוים )א
   ה, או ו' או ש'-)א יוםסוג עבור אותו הלוז קיים בשנה שעברה  ואילו 

 25קבע שינויי מהותי 
 
 ברירת מחדליום ללא הגדרת אך ימים  7- אירוע פחות מהאירוע וגם מסוג . אם התקופה היא 3

  לסוג יום( ליום ספציפי ולא ללא התייחסות)אירוע בשנה שעברה חדש ללוז של אותו  השווה לוז 
 אם במפה החדשה, לא קיים לוז לאף אחד מימי האירוע

    25קבע שינוי מהותי  -קיים לוז בשנה שעברה  באותו אירוע ואילו 
 
 אחד(  יום)האירוע הוא של   קיים יום ברירת מחדלאירוע וגם  מסוג אם התקופה היא. 4
  

ליום  לוז לוז חדש שהתקבל, להשווה   - בדיקה מול בסיס נוכחי /פעיל בתאריך האירוע
  .של האירוע בהתאם ליום ברירת מחדל ,פעיל בתקופת האירועהנוכחי/הבבסיס שישי/שבת 

המשך לבדיקה  , לוז נוכחי כן קייםואילו בבסיס לא קיים לוז לאירוע, מפה החדשה שנקלטה, ב אם 
   .מול אותו אירוע בשנה שעברה

)היה לו לוז( ללא   בשנה שעברה היה קיים אותו אירוע בודקים האם , מול שנה שעברהבבדיקה 
 ,  התייחסות ליום בשבוע שבו חל האירוע בשנה שעברה. 

  , אירועלוז לאותו לא קיים  החדש ה  במפהאם 
   25קבע שינוי מהותי  –ואילו בשנה שעברה כן  היה לוז לאותו אירוע 
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 . המשך לבדיקת שינוי מהותי הבא   –ואם גם בשנה שעברה לא היה לוז לאותו אירוע 
 
 

יום הפעלה   26
 נוסף

 )חדש(

 :  חוקיות
האם קיים לוז    יש לבדוק בלוז החדש, באיזה ימים קיים לוז למזהה,  ולבדוק בלוז להשוואה

 באותם ימים 
 

 :הבדיקה
ת  מול תקופהלוז החדש,    את יש להשוות   - תקופת בסיסלוז חדש ל רק עבור הבדיקה מתבצעת 

קבע שינוי  לוז ליום בשבוע, שלא קיים  בלוז להשוואה   נוסףבלוז החדש אם  –נוכחית  בסיס 
 26מהותי  

 

שינוי 
 בשעות

  הפחתה
 הוספה  /

הופחתה   22
נסיעה 
בשעה  
ללא   שלמה

 שישי שבת 

 12:00ה, ושישי עד -הופחתה נסיעה )בשעה שלמה( בימים א
   12:00ה, וביום שישי עד שעה -: הבדיקה תתבצע בתוך שעה עגולה בימים אחוקיות

: יש לבדוק בלוז החדש, לכל סוג יום את מספר הנסיעות בתוך כל שעה עגולה כלומר הבדיקה
, (, ולהשוות בין מספר  08:00-08:59מא משעה דקות, )לדוג 59מתחילת השעה ועד אותה שעה+ 

הרשומות בלוז החדש לבין מספר הרשומות בלוז להשוואה, אם בלוז החדש קיימות פחות נסיעות  
 השינוי מהותי.  -בתוך אותה שעה עגולה מאשר בלוז להשוואה 

 נוספה 55
נסיעה 
בשעה  
ללא   שלמה

 שישי שבת 

 12:00ושישי עד ה, -נוספה נסיעה )בשעה שלמה( בימים א
   12:00ה, וביום שישי עד שעה -: הבדיקה תתבצע בתוך שעה עגולה בימים אחוקיות

: יש לבדוק לכל סוג יום את מספר הנסיעות בתוך כל שעה עגולה, כלומר מתחילת  הבדיקה
, (, ולהשוות בין מספר 08:00-08:59דקות, )לדוגמא משעה   59השעה ועד אותה שעה+ 
בין מספר הרשומות בלוז להשוואה, אם בלוז החדש קיימות יותר נסיעות הרשומות בלוז החדש ל

 השינוי מהותי.  –בתוך אותה שעה עגולה מאשר בלוז להשוואה 

שינוי 
בכמות  

הנסיעות 
  4מעל 

נסיעות 
הפחתה/ 

 הוספה

הוספת   58
  4מעל 

נסיעות 
בשישי 

 שבת ו

 . השבתיום כל וב 12:00נסיעות ביום שישי החל משעה  4הוספת מעל 
 וביום ש' )הכוונה כל השבת(  12:00: הבדיקה תתבצע ביום שישי החל משעה  חוקיות

ועד   12:00: יש לבדוק את מספר הנסיעות הקיימות בכל הטווח שבין יום שישי בשעה הבדיקה
כולל שבת, ולהשוות בין מספר הרשומות בלוז החדש לבין הלוז להשוואה, אם בלוז החדש נוספו 

מספר הנסיעות הקיימות בלוז  מנסיעות או יותר(,  5מארבע  נסיעות )נוספו בכל הטווח יותר 
 השינוי מהותי, אחרת השינוי אינו מהותי.   –להשוואה 

הפחת   59
  4מעל 

נסיעות 
בשישי 

 שבת ו

 השבת יום כל וב 12:00נסיעות ביום שישי החל משעה   4הפחתת מעל 
 וביום ש' )הכוונה כל השבת(  12:00הבדיקה תתבצע ביום שישי החל משעה    חוקיות:

ועד   12:00יש לבדוק את מספר הנסיעות הקיימות בכל הטווח שבין יום שישי בשעה  הבדיקה:
כולל שבת, ולהשוות בין מספר הרשומות בלוז החדש לבין הלוז להשוואה. אם בלוז החדש בוצעה  

  –נסיעות פחות( מאשר בלוז להשוואה   5ל הטווח )לפחות הפחתה של יותר מארבע נסיעת בכ
 השינוי מהותי, אחרת השינוי אינו מהותי. 

שינוי 
בשעות  
פעילות 
 אחרונה

שעת   53
פעילות 

התבטלה  
ה  -בימים א

ושישי עד 
12:00 

 12:00ה, ברמת יום שלם וביום שישי עד שעה -: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
 כל הנסיעות : יש לבדוק בכל יום האם בלוז החדש הוסרו /בוטלו הבדיקה

  59בשעה מסוימת, למעט השעה האחרונה של הקו, כלומר מתחילת השעה ועד אותה שעה+ 
דקות, ואילו בלוז להשוואה קיימות נסיעות באותה שעה. אם כן, השינוי מהותי. לדוגמא בלוז חדש  

,  08:00בלוז להשוואה קיימות נסיעות בשעות:   ואילו 11:00, 09:00התקבלו נסיעות בשעות 
 התבטלו(.  12, ושעת  8שעת של )הנסיעות  12:20, 12:10, 08:15

הערה: אם מדובר על ביטול שעה אחרונה של הקו, השינוי המהותי הוא: "שעת פעילות אחרונה  
   (60סוג השינוי הוא של הקו התבטלה )

שעת   54
פעילות 

התווספה  
ה  -בימים א

ושישי עד 
12:00 

   12:00ה, ברמת יום שלם וביום שישי עד שעה -: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
: יש לבדוק בכל סוג יום האם בלוז החדש נוספה נסיעה או נסיעות בשעה מסוימת,  הבדיקה

דקות, שלא קיימת בלוז להשוואה. אם כן, השינוי   59כלומר מתחילת השעה ועד אותה שעה+
ואילו בלוז להשוואה קיימות   09:15,  09:00לדוגמא בלוז חדש התקבלו נסיעות בשעות  מהותי. 

 11:00,  08:00נסיעות בשעות :
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 תיעוד השינוי בטבלאות המערכת .6.3.5.9

שינוי 
בשעת  
פעילות 

ראשונה/
 אחרונה

מועד  56
נסיעה 
נדחה  

ה  -בימים א
ושישי עד 

12:00 

 12:00ה וביום שישי עד -הבדיקה תתבצע בימים א  חוקיות:
יש להציב את הנסיעות של הלוז החדש ליד הנסיעות של הלוז להשוואה, לפי הסדר,     בדיקה:

לבדוק האם בתוך אותה שעה עגולה, קיים שוני בשעות, בין השעות בלוז החדש לבין הלוז  
דחה( או הוקדם )אם הוקדם אז  יש לבדוק אם מועד הנסיעה התאחר)נ קיים שונילהשוואה. אם 

 ( 57השינוי המהותי הוא 
 

אם מדובר בקו מזין, אזי כל שינוי יהיה מהותי, אחרת אם לא מדובר בקו מזין, רק אם   הערה:
   השינוי מהותי.  -דקות כלפי מעלה 5 -הפער גדול מ

 

לו"ז 
 להשוואה

 השינוי לו"ז חדש

 השינוי אינו מהותי 9:00 9:00

 9:30-ל -9:15 -מועד נסיעה נדחה מ 9:30 9:15

 9:45 -ל -9:30 -מועד נסיעה נדחה מ 9:45 9:30

  )השינוי מהותי רק בקו מזין( השינוי אינו מהותי 9:50 9:45
מועד  57

נסיעה 
הוקדם 

ה  -בימים א
ושישי עד 

12:00 

 12:00ה וביום שישי עד -הבדיקה תתבצע בימים א  חוקיות:
יש להציב את הנסיעות של הלוז החדש ליד הנסיעות של הלוז להשוואה, לפי הסדר,     בדיקה:

לבדוק האם בתוך אותה שעה עגולה, קיים שוני בשעות, בין השעות בלוז החדש לבין הלוז  
ו אם מועד הנסיעה התאחר)נדחה(  יש לבדוק אם מועד הנסיעה הוקדם א קיים שונילהשוואה. אם 

 ( 56)אם התאחר אז השינוי המהותי הוא  
 

 הערה:
אם מדובר בקו מזין, אזי כל שינוי יהיה מהותי, אחרת אם לא מדובר בקו מזין, רק אם הפער גדול 

 השינוי מהותי.    -דקות כלפי מעלה 5 -מ
 

 השינוי  לו"ז חדש  לו"ז ישן 

השינוי מהותי מאחר  9:00 -ל 9:10  -מועד נסיעה הוקדם מ 9:00 9:10
 דקות 5והפער גדול מ

השינוי אינו שינוי מהותי )למעט קו מזין שבו כל שינוי הינו שינוי  9:17 9:15
 מהותי( 

 השינוי אינו מהותי 9:30 9:30
 

מועד סיום  61
השירות 

נדחה  
)כולל שישי 

 שבת( 

 ' ה, ו', ש-: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
לבדוק מהי שעת הנסיעה האחרונה של המזהה בכל אחד מהימים בלוז החדש,  : יש הבדיקה

ולהשתוותה לשעת הנסיעה האחרונה בלוז להשוואה. אם בלוז החדש הנסיעה האחרונה מוגדרת  
 – לשעה מאוחרת מהשעה הקיימת בלוז להשוואה  

 -ה היא מעל לאם מדובר בקו מזין, אז השינוי יהיה מהותי. אם לא מדובר בקו מזין, רק אם הדחי
 דקות  השינוי מהותי.  5

השינוי  –  19:07, הלוז החדש מסתיים בשעה  19:00לדוגמא: הלוז הנוכחי מסתיים בשעה 
 מהותי. 

מועד  23
תחילת  

השירות 
הוקדם 

שישי  כולל
 שבת 

   12:00כלל זה כולל שישי עד 
 ' ה, ו', ש-: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות

של המזהה בכל אחד מהימים בלוז החדש,   ראשונההנסיעה ה: יש לבדוק מהי שעת הבדיקה
מוגדרת   ראשונהבלוז להשוואה. אם בלוז החדש הנסיעה הראשונה ולהשתוותה לשעת הנסיעה ה

 – מהשעה הקיימת בלוז להשוואה   מוקדמתלשעה 
היא מעל   ההקדמהאם מדובר בקו מזין, אז השינוי יהיה מהותי. אם לא מדובר בקו מזין, רק אם 

 דקות  השינוי מהותי.  5 -ל
 השינוי מהותי.   –  08:53שעה ל הוקדם, הלוז החדש 9:00בשעה  התחיללדוגמא: הלוז הנוכחי מ

 

שינוי 
 לחירום

שינוי  71
 לחירום

 " ללא השוואה לתקופות אחרות. מפת חירוםלתקופה מסוג "כל שינוי  –שינוי לחירום 
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 יוצג הפירוט שלו במערכת:להלן דוגמא לכל סוג שינוי כיצד 

 בפרטי השינוי יוצגו כל השינויים לפי הימים והשעות בהם בוצעו. •

 MM:HHהשעות והדקות יוצגו בפורמט :  •

ה' נוספה נסיעה  -ה' באופן אחיד, יש לקבץ אותם ביחד. לדוגמא אם בכל הימים מא'-כאשר השינויים התבצעו על הימים א •

 . 07:00ה' :   -ייכתב א 7בשעה 

ועודכן  20:00יש להראות את השעה שעודכנה מול השעה שהייתה. לדוגמא הקו עבד עד השעה   אם עודכנה שעת פעילות, •

 18:00=<    20:00ה' -השינוי נראה: אבפרטי  18:00שיעבוד עד 

קוד 
סוג  

 השינוי 

 פרטי השינוי  תיאור מקוצר  תיאור סוג השינוי 

 ללא טקסט קו מבוטל קו מבוטל 5

 ה  ג,  ב,, א יום התבטל  יום הפעלה התבטל  25

 ה  ג,  ב,, א יום חדש  יום הפעלה חדש  26

ה, ושישי עד -הופחתה נסיעה )בשעה שלמה( בימים א 22
12:00 

-,ב07:00- ,א18:00-,א17:00-א הופחתה נסיעה
17:00 

 17:00-ה-א -או

ה, ושישי עד -נוספה נסיעה )בשעה שלמה( בימים א 55
12:00 

 07:00-או א  07:00ה: -א נוספה נסיעה 

  12:00נסיעות ביום שישי החל משעה  4הוספת מעל  58
 וביום ש' 

-שישי מבנסיעות  4נוספו מעל 
 ושבת  12:00

 ללא טקסט

נסיעות ביום שישי החל משעה   4הפחתת מעל  59
 וביום ש'  12:00

 נסיעות   4הופחתו מעל 
 ושבת  12:00-שישי מב

 ללא טקסט

- ,ב15-,ב8- ,א7-,א19- ,א15-א שעה התווספה  12:00ה ושישי עד -שעת פעילות התווספה בימים א 54
 19-,ג15-,ג8-,ב7- ,ב19

 19 -ה -או א

-,ב19-,ב14- ,ב9-,א19- ,א14-א שעה התבטלה   12:00ה ושישי עד -בימים א שעת פעילות התבטלה  53
-,ד19-,ד14-,ד9-,ג19-,ג14-,ג9
 9-,ה19-,ה14-,ה9

 19-ה-או א

  , 05:34=< 06:34-ד תחילת שירות הוקדם   מועד תחילת השירות הוקדם כולל שישי שבת  23
-,ד07:34=< 06:34-ד נסיעה נדחתה   12:00ה ושישי עד - מועד נסיעה נדחה בימים א 56

17:34>=18:34 

 , 10:00=<10:08ה' : -א נסיעה הוקדמה  12:00ה ושישי עד -בימים א מועד נסיעה הוקדם  57

 15:00=< 13:00-ו סיום שירות נדחה  מועד סיום השירות נדחה )כולל שישי שבת(  61

בסוג התקופה מפת  שינוי כל  שינוי לחירום 71
 חירום
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 היררכיית תצוגת שינויים מהותיים .6.4

השינויים יוצגו למשתמש על פי הירככיה מוגדרת. אם עבור נספח מסויים הוצגו למשתמש שינויים ברמה אחת לא יוצגו 
 לו שינויים לאותו הנספח ברמה שמתחתיה. 

 

  לוגיקת אישורים .6.5

 :   מצבים 3-תהליך האישור עובד במערכת ב 

התבצעו שינויים מהותיים במזהה הקו לאותה    האםכאשר המשתמש העביר את בקשת השינוי לבדיקת הממונה: בדיקה  .1

 התקופה. אם לא נמצאו שינויים מהותיים השינויים מאושרים באופן אוטומטי. 

 כאשר מזהה הקו נמצא בטיפול הממונה והממונה מאשר את השינוי.  .2

 שתמש בוחר בפעולה "הפעל מפת חירום" כאשר סוג התקופה הינו מפת חירום והמ .3

 תהליך האישור  

 לטבלאות הקווים שאושרו.( temp-)טבלאות האות הקווים שטרם אושרו העברת נתוני מזהה הקו מטבל •

 סידור התקופות בכל מזהה ברצף תאריכים )מאושר בתאריך המפה(   •

 
 בתהליך האישור טבלאות משתתפות 

 
LineDetailTemp  : שטרם אושרוותאריכים  קופות לפי תהמזהים טבלת 

LineDetail  :  המאושרים  המזהים לפי תקופות ותאריכים,טבלת 

LineDetailTempChange  :שטרם אושרו  מזהים טבלה המרכזת את השינויים המהותיים שהתבצעו ל 

LineDetailChange  :מאושרים  מזהים טבלה המרכזת את השינויים המהותיים שהתבצעו ל 

LineDetailByDate:  טבלה המתארת מצב נוכחי של מזהה קו מאושר)מאושר בתאריך מפה( הרשומות לכל מזהה מסודרות לפי רצף

 התאריכים המתאר את התנהגות הקו בכל תאריך.

 

 

 לטבלאות הקבועות  LineDetailTempChange -, וLineDetailTempבעת אישור הקווים מתבצעת העברת הקווים מטבלאות  
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 הערה קווים שאושרו  ים שטרם אושרו קוו

LineDetailTemp LineDetail  

LineDetailTempChange LineDetailChange  

   

 
התהליך עובד על מקבץ רשומות הקווים בסטטוס מפעיל או ממונה הממתינות לתהליך האישור בהתאם לפעולה שהתבצעה במסך  

 הבדיקות וקבלת ההחלטה שמתבצעות בלוגיקה במסך, אם ניתן לאשר את מזהה הקו.   אחרי הקווים
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 lineDetailלעדכון והכנסת רשומה חדשה לטבלה טבלת מצבים   .6.5.1.1

עבורו  לקייםהחופפים    , רשומה בעלת סוג תקופה, תקופה ותאריכים LDלאותו מזהה בטבלת  הטבלה מתארת מצבים בהם קיימת

 .  LDTבטבלת

   . סוג התקופה ותאריך ההתחלה את הרשומות הממתינות לאישור, לפי יש למיין , LDTבטבלת 

 

 

 סוג תקופה מיוחד  •

 סוג תקופת אירוע  •

 סוג תקופת בסיס •

 

  ותקופה (  PeriodIdקוד התקופה ))סוג התקופה ימצא לפי  סוג תקופהלאותו מזהה,  (,LDהקיימות במאושר )יבדקו כל הרשומות 

(PeriodId)  וסוג תקופה שקיימת עבורה חפיפה בטבלת רשומה עבור כל   בתאריכים. חפיפה אפילו חלקיתשקיימת עבורןLDT , תיווצר

 להלן המקרים שיטופלו: lineDetailבטבלת  הרשומה הקיימת   רשומה או תעודכן

סוג  
 תקופה

תיאור מקרה )השוואה בין התאריכים וסוג  
רשומות  , לבין הLD-הקיים לרשומה ב תקופה 

 (LDT -ב  קיימות לרשומה החדשהה

 עדכון רשומה קודמת 
 

  תאריך סיום  תאריך התחלה  

 יוצרים שורה חדשה   לאותם תאריכים  מאושרתלא קיימת רשומה   בסיס 

  תאריך התחלה זהה 
 לרשומה המאושרת 

 , והכנסת רשומה חדשה המאושרתביטול הרשומה  תאריך סיום זהה 

תאריך סיום הרשומה  
החדשה, גדול מתאריך 

סיום הרשומה  
 המאושרת 

, והכנסת רשומה חדשה, היות  המאושרתביטול הרשומה  •

   .ותאריכי הרשומה החדשה מכילים את הרשומה הקודמת 

 קיצור הרשומה העתידית  •

 
 

 דוגמא:
 1/1-5/1רשומה קודמת  
 6/1-1/1/2200  קודמת רשומה עתידית
 1/1-7/1רשומה חדשה 

 8/1-1/1/2200רשומה עתידית חדשה  
 
 
 

תאריך סיום של 
הרשומה החדשה, קטן  

מתאריך הסיום של  
   המאושרת הרשומה 

 המצב לא יכול להתרחש כאשר בסיס מחליף בסיס אחר 
 

של  תאריך התחלה 
,  המאושרת רשומה ה

תאריך מ)לפני(  קטן
ההתחלה של  

 הרשומה החדשה 

המאושרת  המקורית רשומה  בסיום התאריך יש לעדכן את  תאריך סיום זהה 
רשומה   ויש לפתוח 1לתאריך התחלת הרשומה החדשה פחות 

 חדשה עבור הרשומה החדשה שהתקבלה. 
 

 דוגמא:
 1/1-1/1/2200רשומה מקורית קודמת  

 1/2-1/1/2200רשומה חדשה 
   1/1-31/1רשומה מקורית מעודכנת:  
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סוג  
 תקופה

תיאור מקרה )השוואה בין התאריכים וסוג  
רשומות  , לבין הLD-הקיים לרשומה ב תקופה 

 (LDT -ב  קיימות לרשומה החדשהה

 עדכון רשומה קודמת 
 

  תאריך סיום  תאריך התחלה  

הרשומה  תאריך סיום 
)לפני( קטן המאושרת 

 הרשומה החדשה.  

  
 המצב לא יכול להתרחש כאשר בסיס מחליף בסיס אחר 

 
 
 

תאריך סיום גדול 
 ברשומה הקודמת  

 המצב לא יכול להתרחש כאשר בסיס מחליף בסיס אחר 
 

תאריך התחלה גדול 
 רשומה הקודמת ב

ביטול הרשומה הקודמת, היות והרשומה החדשה מכילה   תאריך סיום זהה 
 בתוכה את הרשומה המקורית  

 ועדכון תאריך הסיום ברשומה לפניה. 
 

 :דוגמא
 1/1/2018-1/1/2020רשומה מקורית            
   2/1.2020-3/1/2020רשומה מקורית קודמת  

 4/1/2020-1/1/2200קודמת  רשומה מקורית 
 

 1/1/2020-3/1/2020   חדשהרשומה 
 : תוצאה

 1/1/2018-31/1/2019רשומה מעודכנת            
   1/1/2020-3/1/2020רשומה חדשה                

 4/1/2020-1/1/2200רשומה מקורית קודמת  
 
 
 

תאריך סיום קטן 
 ברשומה הקודמת 

ביטול הרשומה הקודמת, היות והרשומה החדשה מכילה  
 בתוכה את הרשומה המקורית  

 
 :דוגמא

 רשומה מקורית קודמת  
4/1/2020-1/1/2021 
2/1/2021-1/1/2200 

 
 3/1/2020-1/1/2200רשומה חדשה 

 

תאריך סיום גדול 
 ברשומה הקודמת  

 המצב לא יכול להתרחש כאשר בסיס מחליף בסיס אחר 
 

יש לפרק את העדכונים על הרשומות הקודמות לרשומה   רשומה חותכת כמה רשומות קודמות 
 רשומה ולבדוק כל רשומה מול טבלת המצבים. 

אירוע 
 זהה 

 ביטול הרשומה הקודמת   

לא יהיו מצבים בהם תהיה למיוחד החדש חפיפה אפילו חלקית    מיוחד
עם המיוחד הישן. אם יווצב מצב כזה זהו באג. יש לעצור את  

למיוחד החדש ישנה חפיפה  : "עת שגיאהדולתת הו התוכנית 
 חפיפה חלקית בתאריכים של מיוחד מאושר"/

מיוחד 
 אירוע/

)לפי השדה ברשומה  השינוי של הקו הינו מחיקת הקו,  אם   
בטבלת   באישור יש לבטל את הרשומה  "(יטול"ב  LDTבטבלת 

LD ולהאריך את הבסיס על גבי התאריכים של המיוחד/האירוע 

)לפי השדה ברשומה   אם השינוי של המיוחד הוא קיצור מיוחד,   מיוחד
בהתאם   יש לקצר את רשומת המיוחד"קיצור"(   LDTבטבלת 
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סוג  
 תקופה

תיאור מקרה )השוואה בין התאריכים וסוג  
רשומות  , לבין הLD-הקיים לרשומה ב תקופה 

 (LDT -ב  קיימות לרשומה החדשהה

 עדכון רשומה קודמת 
 

  תאריך סיום  תאריך התחלה  

או ולהאריך את הבסיס    LDTלתאריכים של הרשומה בטבלת 
 עבור התאריכים בהם התקצר המיוחד האירוע 

 

 
o  בטבלת בסיום עיבוד רשומת בסיס יש לבדוק שישנהLD  רשומות  וכן יש לבדוק שישנו רצף של  1.1.2200רשומה עד תאריך

להפסיק את התוכנית ולהציג הודעת שגיאה "בעיה ברצף  אחרת יש   1.1.2200עד תאריך נוכחי בכל התאריכים מתאריך  בסיס

 תאריכים של תקופת הבסיס".

 

o  בסיום עיבוד הרשומה, יש להכניס  את רשומת המזהה כולל השדות שחושבו, לטבלת המזהיםlineDetail   

 

 
 פעולות נוספות שמתבצעות בתהליך האישור 

 

, יש לבצע בדיקה בטבלת השינויים המהותיים (lineDetailלת )טב  עבור כל רשומה שעוברת לטבלת מזהיי הקווים המאושרים •

יש להעביר בהתאמה את רשומת השינוי המהותי מטבלת הקווים שאינם מאושרים   הזמנית אם קיים לרשומה שינוי מהותי. אם כן,

 לטבלת שינויים מהותיים למזהיי הקו שאושר. 

יש לבדוק אם רשומת הבסיס מכילה גאוגרפיה חדשה. אם כן  בעת אישור רשומת הבסיס,  :טיפול ברשומות גאוגרפיה חדשות •

וגם  LDTתעודכן גרסת הגאוגרפיה )גרסת התחנות ו/או גרסת המוקדים ( בכל הרשומות העתידיות למזהה, שקיימות גם בטבלת  

 כולל אם קיימת רשומת בסיס נוספת עתידית הכוללת גאוגרפיה חדשה.LD  בטבלת 

הינה  LDT-, והרשומה ב 5/1תחילת הרשומה החדשה, מוגדר לתאריך שכבר עבר )לדוגמא: היום אם  -מקורי" תאריךשדה: "עדכון  •

)היום( ואילו בשדה "תאריך מקורי" רושמים   5/1של רשומה המאושרת, יהיה תאריך  fromDate. במקרה כזה, שדה 1/1מתאריך 

   . LDT -רשום ב את התאריך המקורי מממנו היתה אמורה הרשומה להתחיל כפי שהיה

 
 lineDetailיש לעדכן את השדות בטבלת 

 תאור  שדה שם

 תאריך הכנסת הרשומה לטבלה  CreateDate תאריך יצירה

 LastUpdateDate תאריך עדכון אחרון
ברשומה חדשה יש לעדכן את תאריך הכנסת הרשומה  

 לטבלה

 היצירההשינוי/שם המשתמש שביצע את  LastUpdateUserName שם מעדכן

 
 

ובהמשך קיים ג'וב שמבצע מחיקה   lineDetailtempבטבלת הבאים יש לעדכן את השדות  lineDetailבסיום הכנסת המזהה לטבלה 
 בהתאם לחוקיות הג'וב.  LDTשל רשומות שאושרו מטבלת 

 

 הערה שם שדה אור שדה ית

 StatusId סטטוס
 העדכון יהיה לסטטוס מאושר

 מאושר 1-

 עדכון השדה לתאריך נוכחי עבור כל שינוי בשדה StatusDate סטטוס עדכון תאריך

 

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 215עמוד 

 LineDetailByDate הסבר טבלת .6.5.1.2

 1.1.2200הקמת הקו עד לשנת החל מהטבלה מראה לנו את התנהגות המזהה ברצף הזמן, בכל זמן 

 להיות תקופת בסיס.  חייבתחייב להיות רצף של תאריכים כאשר התקופה לסוף הרצף  

סוגי תקופות באותם תאריכים או בתאריכים חופפים, יש להרכיב את סוגי התקופות על רצף  3מאחר ולקו יכולים להיות בכל זמן נתון 

 הזמנים על פי מדרג החשיבות: 

 מיוחד )דורס אירוע ובסיס(.  1

 רס בסיס(. אירוע )דו2

 . בסיס  3

 . lineDetaiהרשומות הבונות את הטבלה יילקחו מטבלת 

 

 
 

 LineDetailByDateלעדכון והכנסת רשומה חדשה לטבלה מצבים  .6.5.1.3

 )בניית רצף הקו(

 

   LDBD, את רצף התאריכים בטבלת lineDetailכחלק מתהליך האישור יש לסדר עבור המזהה שאושר בטבלת 

 וחלק זה הוא תכנותי במהותו, יוצויין שהמטרה הינה סידור הטבלה בסדר כרונולוגי.  : היותהערה

 

 : פעולות שיש לבצע עבור כל מזהה קו לפי סידור הטבלה

 יש למיין את הרשומות מתהליך האישור מתאריך ההתחלה.  •

 יש לעדכן את רצף פעילות הקו לפי סדר סוג התקופות:  •

o  אם לא    1.1.2200עדכון תקופת הבסיס בטבלה יש לבדוק אם למזהה הקו יש רצף פעילות עד להתחיל תקופת הבסיס בסיום

 . 1.1.2200יש להודיע הודעת שגיאה. אם לא נמצאה רשומה לאישור לתקופת הבסיס ,יש לבדוק רק רצף עד 

o ,שומת אירוע(יש לבדוק ולעדכן רצף הקו בתקופת האירוע )אם קיימת ר לאחר סידור רצף של המזהה בתקופת הבסיס 

o  בתקופת מיוחד )אם  הקו אחרי סידור רצף הקו בתקופת האירוע )אם לא קים אירוע אז אחרי בדיקת הבסיס ( יש לבדוק רצף

 קיימת רשומת מיוחד(.
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 (  LDBD)טיפול בסידור טבלת  מצבים שיכולים להיות בתהליך האישור כאשר ישנה חפיפה בתאריכים.

התרשים  שם  הסבר תיאור המצבים 

המתאר את  

 המקרה

 בסיס על בסיס קיים 

רשומת בסיס חדשה שהתאריכים שלה  

 בטבלה   חופפים/חופפים בחלקם לרשומת בסיס קיימת

בתאריכים   הבסיס החדש דורס את הבסיס הקיים

 .  החופפים

 הבסיס החדש יוצג בטבלה 

 תכנית א' 

 או חירום  מיוחד ,בסיס על אירוע 

רשומת בסיס חדשה שהתאריכים שלה  

או  חופפים/חופפים בחלקם לרשומת אירוע או מיוחד 

 הקיימת בטבלה חירום 

 .  החדש הבסיס  חותכים את  והחירום האירוע המיוחד

בתאריכים החופפים יוצגו האירוע או המיוחד שהיו  

 קיימים כבר בטבלה. 

 תכנית ב' 

 אירוע על בסיס קיים 

שהתאריכים שלה  רשומת אירוע חדשה 

חופפים/חופפים בחלקם לרשומת בסיס הקיימת  

 בטבלה

בתאריכים   הקיים הבסיס מוכל על החדש האירוע 

 החופפים.  

 האירוע החדש יוצג בטבלה 

 תכנית א' 

 אירוע על אירוע 

רשומת אירוע חדשה שהתאריכים שלה חופפים  

 לרשומת אירוע הקיימת בטבלה 

 תכנית א'  האירוע החדש יוצג בטבלה 

 אירוע על מיוחד

חדשה שהתאריכים שלה   אירוערשומת 

חופפים/חופפים בחלקם לרשומת מיוחד הקיימת  

 בטבלה

מצב שלא יקרה מאחר וישנו חוק עסקי שלא ניתן  

 לקלוט אירוע על מיוחד במערכת

 

  החירום חותך את האירוע: החירום יוצג אירוע על חירום 

 מיוחד על בסיס קיים 

חדשה שהתאריכים שלה  מיוחד  רשומת 

הקיימת   בסיסחופפים/חופפים בחלקם לרשומת 

 בטבלה

בתאריכים  חותך את הבסיסהחדש  המיוחד 

 החופפים. המיוחד יוצג בטבלה 

 תכנית א' 

 מיוחד על אירוע 

רשומת מיוחד חדשה שהתאריכים שלה  

חופפים/חופפים בחלקם לרשומת אירוע הקיימת  

 בטבלה

 האירועהמיוחד החדש חותך את 

 בתאריכים החופפים. המיוחד יוצג בטבלה 

   תכנית א' 

 מיוחד על מיוחד

רשומת מיוחד חדשה שהתאריכים שלה  

חופפים/חופפים בחלקם לרשומת אירוע הקיימת  

 בטבלה

 

מצב שלא יקרה מאחר וישנו חוק עסקי שלא ניתן  

   לקלוט מיוחד על מיוחד במערכת
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 LDשאושרו בטבלת  החדשות   בהתאם לרשומות  LDBD התאריכים בטבלת מאושר מפהתרשים הכללי לבניית רצף 
 

 התרשים אינו כולל את תקופת החירום אשר דורסת את כל סוגי התקופות הערה: 
 

הבדיקה תתבצע מתאריך התחלת 
הרשומה החדשה עד תאריך סיום 

הרשומה מול רשומות בטבלת מאושר 

lineDeatailbyDate: מפה
לא כן

עבור לרשומת הבסיס 
החדשה הבאה

'עבור לתוכנית א

לתאריכים  בסיסהאם קיימות רשומות 
חופפים או זהים לרשומה החדשה 

?בטבלת מאושר מפה

לא כן

מיין את הרשומות החדשות שאושרו 
מתאריך ההתחלה הנמוך לגבוה

לפי סוגי התקופה

?האם קיימות רשומות בסיס חדשות

האם קיימות רשומות אירוע  
?חדשות

האם קיימות רשומות 
?מיוחד חדשות

לא

לא

סיים תהליך

 אירוע או מיוחדהאם קיימות רשומות 
לתאריכים חופפים או זהים לרשומה 

?החדשה בטבלת מאושר מפה

לא כן

:קו חדש
פתח רשומה בטבלת 

 LineDetailByDate
הזהה בפרטיה לרשומת הבסיס החדשה 

שאושרה 

'בעבור לתוכנית 

האם קיימות רשומות בסיס חדשות 
?נוספות

כן

לא

עבור לתוכנית בדיקת 
אירוע

כן

עבור לתוכנית בדיקת 
מיוחד

כן

                                   
                        

 
 
 
 
 

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 218עמוד 

 )בדיקת אירוע(  תרשים לבדיקת רצף תהליכים באירוע 
 
 

הבדיקה תתבצע מתאריך התחלת 
הרשומה החדשה עד תאריך סיום 

הרשומה מול רשומות בטבלת מאושר 

lineDeatailbyDate: מפה

עבור לרשומת האירוע 
החדשה הבאה

'עבור לתוכנית א

 או בסיס באירועהאם קיימות רשומות 
לתאריכים חופפים או זהים לרשומה 

?החדשה בטבלת מאושר מפה

לא כן

האם קיימות רשומות מיוחד  
?חדשות

לא

סיים תהליך

לתאריכים  מיוחד האם קיימות רשומות 
חופפים או זהים לרשומה החדשה 

?בטבלת מאושר מפה

לא

כן

'עבור לתוכנית ב

האם קיימות רשומות אירוע חדשות 
?נוספות

כן

לא

עבור לתוכנית בדיקת 
מיוחד

כן
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 )בדיקת מיוחד( תרשים לבדיקת רצף התאריכים במיוחד
 

הבדיקה תתבצע מתאריך התחלת 
הרשומה החדשה עד תאריך סיום 

הרשומה מול רשומות בטבלת מאושר 

lineDeatailbyDate: מפה

עבור לרשומת המיוחד 
החדשה הבאה

או  בסיס,  באירועהאם קיימות רשומות 
לתאריכים חופפים או זהים  מיוחד

?לרשומה החדשה בטבלת מאושר מפה

סיים תהליך

לא

כן

'עבור לתוכנית א

האם קיימות רשומות מיוחד חדשות 
?נוספות

כן

לא
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 תכנית א': הכנסה ועדכון רשומות בטבלת מאושר מפה 
 

מהרשומה החדשה )תכנית  או שווה מדורגות בסדר עדיפות נמוך טבלת מאושר מפה עבור רשומות ב רשומות תרשים בניית רצף 
 רשומות בטבלת מאושר מפה( ה ועדכוןהכנס

 

הבדיקה תתבצע מתאריך התחלת 
הרשומה החדשה עד תאריך סיום 

הרשומה החדשה

התאריכים  ברצףהמשך לחפש 
מהתאריך שנמצא עד לתאריך סיום 

תאריך  בו , של הרשומה החדשה
קיימת רשומה נוספת

יש ,אם הרשומה החדשה היא מסוג בסיס
להביא מטבלת מאושר מפה רק רשומות 

מסוג  בסיס
אם הרשומה היא מסוג אירוע יש להביא 

רק רשומות מסוג בסיס ואירוע
אם הרשומה מסוג מיוחד יש להביא את 

מיוחד ,אירוע,בסיס:כל סוגי הרשומות 

האם נמצאה רשומה נוספת שיש לה 
תאריכים חופפים לרשומה החדשה

כן
לא

כן

לא

האם תאריך פתיחת הרשומה שנמצאה 
קטן או שווה לתאריך פתיחת הרשומה 

?החדשה

סיום

פתח רשומה בטבלת 

 LineDetailByDate
הזהה בפרטיה לרשומה החדשה 

עדכן תאריך סיום לרשומה 
שנמצאה

השווה לתאריך התחלת רשומת 
החדשה מינוס יום

האם תאריך סיום הרשומה שנמצאה קטן 
או שווה  לתאריך סיום  הרשומה 

?החדשה

כן

לא

עדכן תאריך סיום לרשומה  •
שנמצאה השווה לתאריך התחלת 

.הרשומה החדשה מינוס יום

פתח רשומה זהה נוספת לרשומה  •
שנמצאה ועדכן לה תאריך התחלה 

שווה תאריך סיום לרשומה 
. החדשה ועוד יום

  תאריך סיום הרשומה שנפתחה   
               שווה לתאריך הסיום המקורי של

הרשומה שנמצאה

האם תאריך סיום הרשומה שנמצאה קטן 
או שווה  לתאריך סיום  הרשומה 

?החדשה 

בטל את הרשומה 
שנמצאה

כן

לא

עדכן לרשומה שנמצאה תאריך 
התחלה שווה תאריך סיום של 

. הרשומה החדשה ועוד יום

  

תהליך הכנסת רשומות לטבלת מאושר 
מפה תוך כדי עדכון ודריסת רשומות 

קיימות

 
 
 
 

 
 
 
 

 תכנית ב': הכנסת רשומה בטבלת מאושר מפה 
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בטבלת מאושר מפה עבור רשומות שמדורגות בסדר קדימויות גבוה מהרשומה החדשה )תכנית  רשומות תרשים בניית רצף 

 הכנסת רשומות בטבלת מאושר מפה(
 

הבדיקה תתבצע מתאריך התחלת 
הרשומה החדשה עד תאריך סיום 

הרשומה החדשה

התאריכים  ברצףהמשך לחפש 
מהתאריך שנמצא עד לתאריך סיום 

הרשומה החדשה תאריך נוסף 
ביותר  בו  נמצאת רשומה נוספת 

העונה לתנאים

חיפוש תאריך המוקדם ביותר מטבלת 
מאושר מפה רשומות העונות לתנאים 

 במלבן הקודם

?האם נמצא תאריך

לא כן

כן

לא

האם תאריך התחלת הרשומה 
שנמצאה קטן או שווה לתאריך 

?התחלת הרשומה החדשה

האם  נמצא בטווח התאריכים של 
הרשומה החדשה רשומה העונה לתנאים

סיום

                          
                             

                  

אם הרשומה החדשה היא מסוג 
יש להביא מטבלת מאושר מפה ,בסיס

רק רשומות מסוג  אירוע ומיוחד
אם הרשומה היא מסוג אירוע יש 

להביא רק רשומות מיוחד

כן

האם תאריך סיום הרשומה שנמצאה 
?גדול או שווה לרשומת ההשוואה

כן

הרשומה החדשה 
לא תיווצר 

בטבלת מאושר 
מפה

פתח רשומה בטבלת 

 LineDetailByDate
הזהה בפרטיה לרשומה 

החדשה

לא

עדכן תאריך ההתחלה של 
הרשומה החדשה שווה תאריך 
סיום הרשומה שנמצאה ועוד יום

עדכן תאריך סיום הרשומה החדשה  
בתאריך שנמצא פחות יום 

לא

כן

האם תאריך סיום 
הרשומה שנמצאה 

גדול או שווה מתאריך 
סיום הרשומה 

?החדשה

סיום

לא

פתח רשומה נוספת 
חדשה שתקבל תאריך 
התחלה שווה לתאריך 

סיום הרשומה 
שנמצאה ועוד יום 
ותאריך סיום שווה 

לתאריך הסיום המקורי 
של הרשומה החדשה 

המקורית

 
 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 222עמוד 

 ובים 'ג .7

 וגאוגרפיה לוזי ישינו קליטת ג'וב  .7.1

    JOBDOCUMENTATIOהג'ובים מתועדים בטבלת : 

 . TrafficLicensingBackOffice_TimeTableImportג'וב 

 וטראנסקאדשינויי לו"ז  ,מסך הקליטותמ הינו המשך תהליך קליטת הקבצים  וגאוגרפיה קליטת שינויי לוז

 

 תיאור גוב לקליטת שינויי לו"ז 

קליטת הקובץ ממסך קליטות

הכנסת רשומת הקובץ לטבלת 

importControl

:תהליך עיבוד הרשומות

ז לעדכון"קריאה לפרוצדורת לו. א

קריאה לפרוצדורת בדיקת שינויים . ב

מהותיים     

קריאת הפרמטרים הרלוונטיים 

לקליטה מטבלת  

JobDocumentation
מייל לשליחת ,  שם תהליך, נתיב

כשלון/הודעת הצלחה

כמות ושמות שדות של הקובץ

סיים תהליך

לא כן

האם כמות  -בדיקה כמותית 

השדות בקובץ זהה לכמות 

? הרשומות שנקלטו

שליחת מייל , עצירת תהליך, בשגיאה

ושליחת דוח , עם הודעה המתאימה

עם אקסל מצורף של השגיאות 

תיעוד השגיאות בטבלה , שנמצאו

ClosingLineDetailProblems

                                  
                         

קליטת נתוני הקובץ והכנסתם 

TimetableBulkלטבלת 

בדיקת תקינות הרשומות בקובץ

האם כול הרשומות בקובץ 

?תקינות 

לא כן

לא

כן

?האם הפרוצדורות הסתיימו בהצלחה

נשלח מייל סטטוס עם פירוט המזהים 

שעודכנו
 

 TrafficLicensingBackOfficeטבלאות הקליטה נמצאות בבסיס הנתונים:  טבלאות עיקריות
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 הערה הסבר הטבלהשם 

ImportControl  

 

ממסך  on-lineהטבלה תתמלא  פרטי הקבצים שנקלטו 

 הקליטות

ImportControlToCluster ת ותתי האשכולות לקבצים ונתוני האשכול
 סך הקליטהמשנקלטו כפי שהוזנו ב

JobDocumentatio טבלה המתעדת את הגובים של קליטות למערכת  

ImportError  טבלת תשתית תיאור השגיאות בקליטת הקבצים 

ImportStatus טבלת סטטוסים לקליטות 

TimetableBulk   ערכי השדות בקובץ שנקלט ושדות שחושבו
 עבור שינויי לוז  בתהליך הקליטה 

 batch -ה הטבלה תתמלא בתהליך 

ClosingLineDetailRecordBulks   ערכי השדות בקובץ שנקלט ושדות שחושבו
 עבור סגירת חלופות בתהליך הקליטה 

TimetableBulkImportProblems  שגיאות שנמצאו בקובץ 

TripId  ה מאפייני - TripId   הטבלה תתמלא בתהליך ה  )מזהה נסיעה( לחלופה ושעהbatch   ע"י

 חישוב השדות 
TimetableBulkVersions גרסאות: לו"ז, תחנות, מוקדים 

LineDetailTemp  הטבלה תתמלא בתהליך ה  חלופות שטרם אושרוbatch 

ImportProblem  שגיאות שנמצאו בקובץ 

ImportWarning קליטותטבלת אזהרה ב     
 

 
 

 באישור קובץ הקליטה במסך ימולאו הטבלאות הבאות בנתוני הקובץ הנקלט:

 

    פרטי קבצי הקליטות ושלבי הקליטהמאכלסת את  –  ImportControl טבלת

 

 הערות  ערך   שם העמודה 

ID - מספר רץ 

 לאשכול מלא  לוזקליטת  -15 סוג קליטה

 ט"למק לוזקליטת  -16

 לאשכול מלא  לוזביטול  -17

 סגירת חלופות לצמיתות  - 18

 בנית מפה לערבי חג וחג  - 23

 אחד מן הערכים, בהתאם למה שנבחר במסך ע"י המשתמש

 )תאריך + שעה נוכחית(  תאריך נוכחי תאריך הקליטה

)כאשר הקובץ נקלט תקין או אם   ימולא בסיום הקליטה  תאריך סיום הקליטה

 התגלתה שגיאה במהלך תהליך הקליטה(

  יועבר ממסך הקליטה  מתאריך

  יועבר ממסך הקליטה עד תאריך

 שדה זה יחושב בעת ביצוע הקליטה    מספר הרשומות בקובץ 

 שדה זה יחושב בעת ביצוע הקליטה   מספר הרשומות שנקלטו

 קליטה טבלאות מילוי- 0 תהליך הקליטהסטטוס 
     מולאו - לקליטה ממתין-1

 הקליטה  טבלאות
 קליטה ביצוע תהליךב-2
 בשגיאה  הסתיים-3

 השדה יתעדכן בהתאם לשלב הקליטה בו נמצא הקובץ.
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 בהצלחה  הסתיים-4

הנתיב בו   -יועבר ממסך הקליטה נתיב הקובץ

 נשמר הקובץ

 

  יועבר ממסך הקליטה מפעיל

  יועבר ממסך הקליטה תקופה

 
 

ImportControlToCluster  -  את האשכולות שנבחרו בקובץמאכלסת טבלה  ה    

 הערות  ערך   שם העמודה 

לטבלה   IDהפנייה ל

המרכזת את נתוני  

 הקליטות

 בהתאם למספר הקליטה שהוזן  

 

 

 םאם נבחרו אשכולות ספציפיי מזהה האשכול

במסך יוזנו האשכולות שנבחרו  

 )במספר שורות( 

 

אם נבחרו תתי אשכולות   מזהה תת האשכול 

במסך יוזנו תתי   םספציפיי

האשכולות שנבחרו )במספר  

 שורות עבור אותו אשכול(

 

 

    batch -ב TrafficLicensingBackOffice_TimeTableImportוב "קליטות" 'המשך תהליך עיבוד הקבצים יתבצע בג
 

 batchעדכון טבלאות בתהליכי 
 

 TimetableBulk קליטת לוז לאשכול מלא, קליטת לוז למק"ט סוגי הקליטה הבאים:טבלת נתוני הקובץ עבור 

 הערות  ערך   שם העמודה 

לטבלה   IDהפנייה ל

המרכזת את נתוני  

 הקליטות

 בהתאם למספר הקליטה שהוזן  

 

 

  מספר רץ מזהה הרשומה 

  נתון מהקובץ הנקלט  מקט

  כיון

  חלופה

  יום בשבוע

  שעת לוז 

 שדות מחושבים ראה לוגיקה לחישוב בהמשך האפיון LineId קו מזהה 

 TripId מזהה נסיעה
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TimetableBulkVersions  -  קליטת לוז לאשכול מלא, קליטת לוז למק"ט סוגי הקליטה הבאים:טבלת גרסאות מחושבות עבור 

 

 הערות  ערך   שם העמודה 

לטבלה   IDהפנייה ל

המרכזת את נתוני  

 הקליטות

 בהתאם למספר הקליטה שהוזן  

 

 

  מספר רץ מזהה הרשומה 

  נתון מהקובץ הנקלט  מקט

  כיון

  חלופה

 שדות מחושבים ראה לוגיקה לחישוב בהמשך האפיון  גרסת לוז

  גרסת תחנות 

 גרסת מוקדים 
 

 

 

 

ImportError - תשתיתית המרכזת את הודעות השגיאה בתהליך ה  תטבלbatch-  ImportError 

 הודעת שגיאה  הסבר סוג הקובץ  בדיקה

מבנה הקובץ אינו תקין לסוג 
 הקליטה

 קליטת לו"ז
 סגירת חלופות

 מבנה הקובץ אינו תקין לסוג הקליטה 

 קליטת לו"ז חסרים ערכים בשדות החובה 
 סגירת חלופות

 חסרים ערכים בשדות החובה  

 קליטת לו"ז בדיקת תקינות שדה מק"ט הקו
 סגירת חלופות

יכול להכיל ערך מספרי בלבד 
  0ספרות )ללא  5של 

 בתחילה( 

מספרי שדה מק"ט הקו יכול להכיל ערך 
 בתחילה( 0ספרות )ללא  5בלבד של 

 בדיקת תקינות שדה 
 כיוון

 קליטת לו"ז
 סגירת חלופות

 אפשריים ערכים להכיל יכול כיוון שדה 1,2,3 אפשריים ערכים
1,2,3 

 קליטת לו"ז בדיקת תקינות שדה חלופה 
 סגירת חלופות

 תווים   2 עד ערך להכיל יכול חלופה  שדה תווים  2 עד ערך להכיל יכול

 בדיקת תקינות שדה  
 יום בשבוע

 קליטת לו"ז
 

ערכים אפשריים 
1,2,3,4,5,6,7 

  ערכים להכיל יכול בשבוע  יום שדה

 1,2,3,4,5,6,7 אפשריים

 בדיקת תקינות שדה  
 יום בשבוע

אם היום והשעה ריקים,   • קליטת לו"ז
  המזהה ייקלט ללא לוז

 תקין(  הקובץ זה   )במצב

  והשעה ריק היום  רק אם •

  שגוייה הרשומה , מלאה

 אותה.  לקלוט ניתן ולא

  מהשדות:  אחד  רק כאשר תקין אינו בץהקו

 ריק. שעה  או יום
 

בדיקת תקינות פורמט שדה  
 שעה

 קליטת לו"ז
 

בדיקה ששדה שעה  
    hh:mmבפורמט

 

    hh:mmפורמט השדה שעה אינו 

בדיקת תקינות ערך בשדה  
 שעה

  –טווח שעות תקין שדה ב קליטת לו"ז
00:00 –  23:59 

החלק השמאלי חייב להיות  
 0-23בין 

החלק הימני חייב להיות בין  
0-59 

 
 

  –  00:00טווח שעות בשדה שעה אינו 
23:59 
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 הודעת שגיאה  הסבר סוג הקובץ  בדיקה

תואמים את ימי   לוזימי ה
 תקופת הקליטה 

עבור תקופת אירוע או מיוחד  קליטת לו"ז
ימים יש   7שאורכה פחות מ  

לוודא שהימים בקובץ אכן  
 התאריכים. קיימים בטווח 

טווח  ימים שאינם כלולים ב מוגדריםבקובץ 
 . תקופה המבוקשת תאריכי ה

קליטת אירוע או מיוחד כאשר 

 אין תקופת בסיס

 קליטת לוז

קליטה 

 דמהטראנסקא

לא לאפשר לקלוט אירוע או 

מיוחד כאשר באותם  

  התאריכים אין בסיס

  כאשר מיוחד או אירוע לקלוטלא ניתן 

 . בסיס אין התאריכים באותם 

עלייך לקלוט תקופת בסיס ורק לאחריה 

 להוסיף אירוע או מיוחד

שייכים תת אשכול /   אשכולה
 למפעיל בתקופה המבוקשת 

 קליטת לוז
 

מקרה כזה יכול לקרות אם  
המשתמש בחר במסך אשכול 

שבתאריך הקליטה לא של  
  המפעיל

תת אשכול אינם שייכים למפעיל  / אשכול
 בתקופה המבוקשת 

המקטים שהוזנו בקובץ  
משויכים לאשכולות שנבחרו  

 הקליטה במסך

 קליטת לו"ז
 סגירת חלופות

בתקופה קיים למפעיל ולאשכול מקט אינו  
 המבוקשת 

מזהי הקווים שהוזנו בקובץ  
   קיימים במערכת

 קליטת לו"ז
 סגירת חלופות

לוז או ניתן לקלוט קובץ 
סגירת מזהים רק למזהים  

קיימים, אחרת הקליטה  
 תכשל. 

 הודעה בקליטת לו"ז: •
 "ברישוי מזהה קו אינו קיים"

 הודעה בסגירת חלופות:  •
 "מזהה קו אינו קיים"

בדיקה שמזהי הקווים שהוזנו  
 בקובץ אינם סגורים

 קליטת לו"ז
 סגירת חלופות

יש לבדוק שאין למזהה תאריך 
שתאריך הסגירה סגירה  או 

 גדול מתאריך הקליטה

 הודעה בקליטת לו"ז: •
לא ניתן לקלוט מזהה קו שנסגר. בכדי 

לפתוח אותו מחדש עלייך לשרטט 
ולייצא  דאקמהטראנסאותו תחילה 

 לרישוי

 חלופות:  בסגירת הודעה •
 סגור"קו המזהה "

בדיקה שהמזהה אינו נמצא  
בסטטוס ממונה באותם  

בתאריכים חופפים  תאריכים או 
 בחלקם 

 קליטת לו"ז
 

בסטטוס יימת המזהה קרשומת  • 
עם תאריכים זהים או   "ממונה"

 חופפים בחלקם לרשומה בקובץ.

בדיקה שהמזהה אינו בסטטוס 
 "ממונה""מפעיל" או 

כאשר המזהה קיים בסטטוס  סגירת חלופות
מפעיל או ממונה לא ניתן  

   לסגור את המזהה. 

 "ממונה" "מפעיל" / המזהה קיים בסטטוס
 תן סגור אותו.ילא נ

 

בדיקה שלמזהה אין רשומה  
 לתאריך הנוכחי שאינה בסיס

למזהה קיימת רשומה שאינה בסיס   סגירת חלופות
 בתאריך המבוקש 

בדיקה שלמזהה אין רשומה  
 לתאריך עתידי שאינה בסיס

למזהה קיימת רשומה שאינה בסיס   סגירת חלופות
 בתאריך גבוה מהתאריך המבוקש לסגירה

בדיקה שלמזהה אין רשומת  
בסיס לתאריך עתידי שתאריך 

ההתחלה של הרשומה  
העתידית גדול מתאריך 

 הסגירה של המזהה. 

למזהה קיימת רשומת בסיס בתאריך   סגירת חלופות
  מהתאריך המבוקש לסגירהגבוה 

 

 

מתעדכנות במערכת הרישוי. המפעיל יצטרך לקלוט את כל  אינןכאשר נמצאה שגיאה באחת מרשומות הקובץ, כל הרשומות בקובץ 

 הקובץ פעם נוספת. 

 
 תימצא שגיאה  אם  

 . המתאיםבקוד השגיאה  ImportError  ה "שגיאות לקובץ"תמולא טבל •
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 "ריכוז נתוני הקובץ":בטבלת הבאים יעודכנו השדות  •

o  בשגיאה   םהסתיי=  3 -ל"ריכוז נתוני הקובץ" יעודכן הסטטוס של הקליטה בטבלת 

o יעודכן שדה סיום קליטה לתאריך נוכחי 

 שנכשלו.קיות לפי זמני הרצת הג'וב ובתוכן גיבוי לקבצים יהמכילה תתי תתפתח תיקייה  •

 :יישלח מייל מתאים עם פירוט השגיאות למפעיל •

o  עבור מפעיל:  סוג הקליטה >סוג הקליטה של הקובץ<א המייל: נושX-  יש לשלוח את הקובץ פעם נוספת.  -עם שגיאה  הסתיים 

 ישלח למפעיל קובץ הכולל טבלה עם הקווים והשגיאות שנמצאו. •

   ישלח למפעיל הקובץ המקורי ששלח.  •
 

 לא תימצא שגיאה והתהליך הסתיים תקין:אם 

 "ריכוז נתוני הקובץ"  בטבלת יעודכנו השדות  •

o  הצלחה ב  םהסתיי=   4ל "ריכוז נתוני הקובץ" יעודכן הסטטוס של הקליטה בטבלת 

o יעודכן שדה סיום קליטה לתאריך נוכחי 

 שהצליחוקיות לפי זמני הרצת הג'וב ובתוכן גיבוי לקבצים יהמכילה תתי תתפתח תיקייה  •

 ישלח המייל הבא:  •

   בהצלחה.  הסתיים  -Xעבור מפעיל:  סוג הקליטה >סוג הקליטה של הקובץ< -ת רישוי מערכנושא המייל: 
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 עמודות עזר חישוב  -שלב עיבוד נתוני הקובץ  .7.1.1

 ט"למק לוזקליטת ו לאשכול מלא לוזקליטת סעיף זה יבוצע רק עבור  .7.1.1.1

   LineIdחישוב עמודת  •

 :  לפי הנתונים הבאים שהתקבלו בקובץיש לחפש בטבלת הקווים את מזהה הקו 

)אם התקבל( ושדה מתאריך. אם לא נמצא מזהה הקו יש לתעד את השגיאה בטבלת השגיאות ולעצור  מק"ט הקו, מפעיל, אשכול

 את המשך התהליך. 

 ז שינויי לו" -  לוגיקת הפעולות המרכזיות במערכת  סעיף באפיון:ראה  •

o  חישוב עמודתTripId   

o  חישוב גרסת לוז          
o  חישוב גרסת תחנות ומוקדים 
o העברת המזהים שנקלטו בקובץ לטבלת מזהים בסטטוס מפעיל 

 

 ( 15) לאשכול מלא   לוזקליטת  •

ע"י כך שנבצע סינון  . קווים שלא התקבלו בקובץ הקליטה ללא לו"ז ייושלמו כל מזהי תותתי האשכולו בהתאם לבחירת האשכולות

לפי המפעיל, האשכולות ותתי האשכולות שנבחרו נכון לטווח תאריכי הקליטה נקבל את רשימת הקווים של  Lineעל טבלת 

   LDTבטבלת המפעיל והאשכול.  קווים שלא נמצאים בקובץ יושלמו 

 לוז(. )ללא גרסת ( , ללא לוז LD-מהמאושר )מ

 line -ולא מספיק להביא אותם מ LD  -יש לשים לב שמדובר על מזהים שיושלמו, ולא על קווים ולכן הם חייבים להגיע מ

 

 ( 16)לחלופות   לוזקליטת  •

 ללא השלמה.  –בקובץ  לחלופות שקיימות רק אך ו לוזמבצעים קליטת קובץ 

 

 חלופותוסגירת  לאשכול מלא לוז ביטולסעיף זה יבוצע רק עבור  .7.1.1.2

 ( 17)  לאשכול/ות שלם/ים לוז ביטול   •

 שבאותו אשכול/ותלכל המקטים   לוזשנבחרו נבצע ביטול  מלאים בלבד עבור האשכולות מתבצע 

לפי המפעיל, האשכולות ותתי האשכולות שנבחרו נכון לטווח תאריכי הקליטה נקבל את   Lineע"י כך שנבצע סינון על טבלת 

  LDBDותעודכן טבלת   .nullגרסת הלוז תהיה  .ללא לו"ז  LDבטבלת הקווים יוגדרו כל  רשימת הקווים של המפעיל והאשכול.   

 כחלק מתהליך האישור.  
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 סגירת חלופותסעיף זה יבוצע רק עבור  .7.1.1.3

singBackOffice_ClosingLineDetailRecordTrafficLicen 

 ( 18סגירת חלופות ) •

 לסגירת חלופות לתאריך המבוקש:  בצע תהליך עדכון טבלאות היעדתמ הבדיקות לקובץ תקינות, אם        
 

LineDetailByDate -       חלוקת המזהים ביחס לרצף הזמן 
LineDetail-  לתקופות  מזהיי הקו 

LineDetaiIImport-    בתהליך קליטה לתקופותמזהיי הקו 
LineVehicle   -      רכבים לקווים 

LineDetailRecord-       מס' ייחודי –מזהה קו 
 

 בכל סטטוס .  כאשר מזהה נסגר לצמיתות הוא יימחק מכל מפות החירום בהן הוא קיים
 

 ביטול מיוחד/אירוע .7.1.1.4

אם תקין תתבצע בדיקה שתאריך ההתחלה לא קטן מתאריך נוכחי + מספר הימים בתוקף לביטול/קיצור לפי הטבלה מספר ימים 
 בתוקף.  

)שדה חדש יש   LDהרשומה בטבלת של   ID. שדה "ביטול רשומה" יקבל את הLDImportיש להעביר את הרשומה לטבלת  •
 להוסיפו לטבלה(. 

 בפרוצדורה של שינויים מהותיים  ההרשומה תעבור בהליך הרגיל לבדיק •
 :  LDלוגיקה על טבלת 

 הרשומה של המזהה שסומן מחיקת  
 LDBDלוגיקה על טבלת 

 יש לעדכן באותם התאריכים בהם בוטל המזהה את הבסיס המתאים לאותם תאריכים. 
לבדוק אם באותם התאריכים של המיוחד או בתאריכים חופפים אפילו חלקית, האם קיים אירוע. אם כן יש לעדכן אם בוטל מיוחד: יש 

 בתאריכים שנמצאו את רשומת האירוע. לאחר עדכון שורת הבסיס או האירוע, יש למחוק את רשומת המיוחד או האירוע שבוטלה.
 

 בנית מפות לערבי חג וחג .7.1.1.5

שדה  : למזהים: אם בקובץ רשום האשכול: יש לחפש את כל מזהיי האשכול שהינם פעילים ב חג/חגבניית מפות לער פירוק קובץ  •

ClosingDate אם בקובץ לא רשום האשכול ,יש למצוא את כל המזהים של כל האשכולות הפעילים למפעיל לפי אותה  ריק.

 .הלוגיקה

למזהים שנמצאו בהתאם לתקופות שסומנו )לכל מזהה יווצרו מספר רשומות כמספר  . LDImportיש ליצור רשומה בטבלת  •

 התקופות שסומנו(. 

 בכל תקופה שסומנה.  DefaultDayחישוב גרסת הלוז: גרסת הלוז תיווצר לכל רשומת מזהה בהתאם לשדה  •

  לפי הקיים למזההבדיוק   חג, -לערב חג יועתק לאותה התקופה( DefaultDay)בהתאם לשדה  שבתאו  של יום שישי הלוז הסבר:

אם היום שעון קיץ,  , שבה מתרחש הארוע(. לדוגמא:סיסהבקופת בתהלו"ז האחרון שקיים ) רועיבתקופת הבסיס בה מתקיים הא

.אם לא קיים לוז למפעיל בבסיס לאותה  הלוז האחרון שקיים בבסיס שעון חורףיש לקחת את  ,שעון חורףבסיס והאירוע מתרחש ב

התקופה , יש לקחת את הלו"ז לפי הבסיס הנוכחי של המפעיל. אחרי שנמצא הלו"ז יש להעתיק ליום האירוע,  את הלו"ז שנמצא  

 מהבסיס, ליצור גרסת לוז ולחבר אותה לרשומת המזהה שנוצרה בסטטוס מפעיל.

 שומות שנוצרו בהתאם ללוגיקה הכתובה בגוב הקליטה.  יש להמשיך לעבד את הר LDTל LDImport במעבר מ •

 גו'ב התראות על קווים ניסיוניים .7.2

 . גוב התראה על קוים ניסיוניים
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 הגוב ירוץ כל יום ראשון וייקח את הקווים העונים לדרישות הבאות: 

 הקו מתויג כנסיוני •

 הקו נמצא במערכת רישוי מפעילים •

 הקו פעיל עם לוז •

 הניסיון שלו הינה פחות מחודשיים. תאריך סיום תקופת  •

 

 בסיום הריצה, יישלח מייל לממונה הארצי, לממונה המחוזי, ולמפעיל, למייל יצורף אקסל עם רשימת הקווים העונים על התנאי.  

 

 האקסל המצורף למיל יהיו: שדות בקובץ 

 קופת הניסיוןמקט הקו, מספר הקו, תאריך פתיחת הקו, תאריך תוקף לסיום ת  מפעיל, אשכול, מחוז,

 

 התראה על סיום תקופת ניסיון לקווים -: מערכת הרישוי  נושא המייל

 : שלום רב, מצורף קובץ המכיל קווים ניסיוניים, שמועד סיום תקופת הניסיון שלהם קטן מחודשיים.    תוכן המייל

 .  וגאוגרפיה  פעולה על הקו כולל לא אישור לוז אףלבצע לא ניתן יהיה שים לב, בתום תקופת הניסיון 

חודשים מיום   8באפשרות הממונה הארצי לבטל את התיוג של הקו כקו ניסיוני, ולהופכו לקו רגיל או להאריך את תקופת הניסיון עד 

 הקמת הקו. 
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 מנגנון להנפקת דוחות .7.3

 
 reportהטבלאות המשתתפות בהנפקת הדוחות מצאות בסכמת 

מרווח פרטים לגבי שם הדוח, רשימת התפוצה, הפרוצדורות המשתתפות, הטבלה מכילה את רשימת הדוחות,  – Reportsטבלת 

  . הימים בהם נדרש להפיק כל דוח, והתאריך האחרון בו הופק הדוח

 : Reportsלהלן פירוט השדות בטבלת  

 והסבר תיאור  שם שדה

ReportId  של הדוחרץ מספר 

ReportName שם דוח 

ReportTitleEmail כותרת במייל 

TimingDays תזמון לפי ימים. 
במקרה של דוח שצריך להיות . מרווח הימים בין הרצה להרצה בשדה זה, נרשם 

ימים( במקרה של דוח  90)הדוח יופק כל  90כל רבעון, יירשם בשדה זה מופק 
 מוגדרות עבור אותו דוח ,פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעישצריך להיות מופק 

 7זהות למעט שדה תאריך הנפקה, כאשר בשדה זה, יירשם בשתיהן   שורות 2
    ימים( 7-)כל דוח יונפק אחת ל

ReportLastProductDate האחרון בו הונפק הדוח במקרה של דוח שמונפק פעמיים בשבוע, בשורה  ריךתא
אחת נראה לאחר כל ריצה, תראיך של ימי ראשון, ובשורה השניה של אותו דוח  

 נראה לאחר כל ריצה תאריך של ימי רביעי.
פירוט  -ReportForDayהמילוי נלקח בהתאם למילוי שורה בטבלת )תאריך 

 בהמשך(

QueryName  ה שאילתה שם 

MailTo  מייל לידיעה כתובת   
כלומר רק  (;קבועות )משורשר ב מייל ערך, רק אם מדובר בכתובות  מכילהשדה 

ללקיחת כתובת המייל ממקום אחר. הפניה בפרוצדורה במקרים בהם לא קיימת 
הכתובת נלקחת משדה מייל בטבלת המפעילים, עבור  – לדוגמא עבור מפעילים 

ממונים הכתובת נלקחת מטבלת המחוזות וכו'. כיום שדה זה ריק עבור כל 
 הדוחות. 

: אין מצב שלוקחים את המיילים גם מהפרוצדורה וגם משדה זה. אלא או הערה
 מהפרודורה או משדה זה.  

BuildParams 

AndMailQuery 
הדוח.  מורץשם השאילתא שמחזירה את הפרמטרים שאיתם נרשמת בשדה זה, 

 מפעיל וכו'כמו קוד מפעיל, מייל 

ReportBodyEmail  מיילגוף ה 
מתאים.  HTMLהמלל הקבוע שמופיע בגוף המייל, מוזן בשדה זה, באמצעות 

 אלא על מלל קבוע.במייל,  לא מדובר על התוכן המשתנה הדגש: 

MailCc  שיופיעו במכיל כתובות מייל -CC  ,במייל שישלח. )כיום מייל של מנהלי המערכת

או אם מבקשים להוסיף מישהו לתכתובת שכתובתו לא קיימת בטבלאות  
 המערכת(

IsExcelAttach  בשדה זה מוגדר, האם המידע יוצג רק בגוף המייל, או רק באקסל מצורף, או
 בשניהם. 

 =רק אקסל1
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טבלת  

ReportForDay  

שאמור לרוץ באותה ריצה )בהתאם  Reportsהטבלה מתמלאת באמצעות ג'וב יומי. )פירוט הג'וב בהמשך(. עבור כל דוח מטבלת  

לטווח הימים שהוגדר להרצה ותאריך ריצה אחרון שלו( נפתחות שורות כמספר המיילים שאמורים להשלח. לדוגמא אם דוח נסיעות 

נפתחת שורה עבור כל מפעיל עם הפרמטרים הספצפיים של אותו מפעיל.   מספר השורות שמוכנסות  – בשבת נשלח לכל מפעיל 

 BuildParamsAndMailQuery.reportsזהה למספר השורות שמחזירה השאילתא הכתובה בשדה:  ReportForDayלטבלת 

 

 : ReportForDayלהלן פירוט השדות בטבלת  

 

 הסבר ותוכן השדה  שם שדה

ReportForDayId מספר רץ 

InsertDate Getdate()  – תאריך הכנסת השורה לטבלה 

ReportId Report.ReportId  –  קוד הדוח מטבלתReport 

ReportName Report.ReportName -   שם הדוח מטבלתReport 

TitleEmail Report.TitleEmail + title  
 שדה זה מלא רק כאשר רוצים שהכותרת תהיה דינמית, 

בפרוצדורה Titleבמקרה כזה, המפתח מוסיף שדה שליפה בשם 

BuildParamsAndMailQuery 

ך עבור כל שורה תתוסף כותרת ספציפית לפי הפרמטרים של אותה שורה כ
כאשר מפיקים דוח עבור כל מפעיל, מוסיפים לכותרת המייל את שם  – )למשל 

 ( מפעיל מטרופולין -קווים הנוסעים בשבת . לדוגמא: המפעיל

MailTo  .כתובות המייל אליו יישלח הדוח 
 : בפרוצדורה שרשומה בשדה הערך מתמלא לפי הערך הנשלף 

 report. BuildParamsAndMailQuery   ערך זה ריק, הערך ילקח משדה אם

MailTo  בטבלתreport.Reports 

QueryToExec  :פרמטרי השליפה לדוגמא 
[dbo].[GetTripOnSaturdayByDistrictOrOperator]  @DistrictId=NULL, 
@OperatorId=42 

ReportStatusId  קיים  –  הדוחסטטוס FK   :לטבלתReportStatus 

SendDate תאריך שליחת הדוח 

ReportsErrorId  קיים   – שגיאה FK  לטבלתReportsError 

ReportBodyEmail Reports. BodyEmail  – תוכן קבוע של המייל 

MailCC Reports.MailCC  –  כתובות מייל נוספות לשליחה 

 =רק טבלה בתוכן המייל2
 =שניהם3

RunningOrder .סדר הרצת הדוחות 
 1 -וחות שיש משמעות לסדר ההרצה שלהם. ברירת מחדל עבור דמיועד 

SpRunBeforeDaily  במקרים בהם נדרש להריץ פרוצדורה כלשהי לפני תחילת התהליך, בשדה זה
לא  - אם הערך ריק( ReportForDay)מורצת לפי מילוי פרוצדורה נרשם שם 

 מבוצעת פעולה מקדימה. 
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IsExcelAttach Reports.IsExcelAttach  –  )דרך הצגת הנתונים )אקסל, גוף המייל או שניהם 

 

 מכילה את הסטטוסים האפשריים לתהליך הפקת הדוחותהטבלה  –  ReportStatusטבלת  .1

   טבלת שגויים – ReportsErrorטבלת  .2

 וגם(מכילה את אפשרויות צירו הדאטה למייל )במסך, בקובץ גם הטבלה  - ReportMailAttachטבלת  .3

 

 הפעלת  תהליך הפקת הדוחות 

עבור כל דוח,  מהו תאריך ריצה אחרון  Reportsשבודק בטבלת   TrafficLicensing_ReportGeneratorמידי לילה מופעל ג'וב בשם  

Report.LastProductDate  מהו תזמון לפי ימים +TimingDays . 

 .ReportForDayבטבלת  -מוזנות שורות –  GetDateעבור דוחות שהתאריך המתקבל קטן שווה לתאריך נוכחי 

, נבדק שעבר חודש שלם מההרצה האחרונה )כלומר הוספה של חודש אחד לתאריך  30-שווה בדיוק ל TimingDaysאם הערך בשדה 

לחודש, ללא הזזה מידי  1-יום הפקת הדוח בכל חודש למשל בימים, על מנת שתהיה זהות ב 30ההפקה האחרון , ולא הוספה של 

 חודש(. 

 בהתאם לתאריך הריצה.  Reports.LastProductDateבסיום התהליך מתעדכן שדה 

  ReportStatusId =0ועובד על שורות עם  ReportForDayטבלת הדוגם את   ReportForDayבשם מנגנון קיים 

 שאילתה ולנמענים הכתובים בטבלה מייל עם קובץ בהתאם להמנגנון שולח 
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 דוח נסיעות בשבת ובחג .7.4

 
 מטרת הדוח, לאתר ולהתריע למפעיל/לממונה, לגבי קווים הנוסעים בשבת/חג, ואינם מורשים לנסוע בשבת/חג. 

 שעת כניסת שבת / חג 

בכל אחת מהערים:   חג  /השבת ה ויציאת  קיימת שורה לכל שבת, ושורה לכל חג, ובה שעת כניס SaturdayTimeZoneבטבלת 

 ירושלים, חיפה, באר שבע, תל אביב 

 :  הנוסע בשבת/חג מזהה קוהגדרת 

 כניסת השבת ביישוב היעד, נחשבת לנסיעה בשבת.   לפנידקות   5נסיעה שמגיעה לתחנת היעד 

 נחשבת לנסיעה בשבת.   – צאת השבת ביישוב המוצא  אחרידקות   10  -נסיעה שיוצאת מהמוצא עד מ

 

 . פעמיים בשבועהדוח נשלח במייל למפעיל הקו, ממונה וממונה הארצי 

 .   TrafficLicensing_ReportGeneratorהתהליך הפקת הדוח מתבצע כחלק מתהליך הפקת דוחות גנריים באמצעות ג'וב: 

 

 מאפייני הדוח 

התיוג הינו מאושרים לנסוע בשבת.  1מתוייגים בנספח   שאינםהחישוב האם המזהה נוסע בשבת, יבוצע רק לגבי קווים  •

  /ConfirmedForSaturdayשדה    LineAttach1ברמת הקו: טבלה  

  יכללו בחישוב ולא יוצגו בדוח. כקווים המאושרים לנסוע בשבת לא  1קווים המתוייגים בנספח  

 יוצגו רק קווים בסטטוס מאושר בכל סוגי התקופות )בסיס, אירוע ומיוחד(. •

 .  של קווים הנוסעים בשבתבדוח יוצגו כל המזהים בהתאם ללוגיקת החישוב  •

 

 בהתאם לישוב היעד   "אזורי שבת"   TimeZoneלוגיקה לחישוב   

 

לגביהם מוגדרות שעת כניסת ויציאת השבת: חיפה, ת"א, ירושלים, באר שבע. כל יישוב בארץ  ישובים שבארץ קיימים ארבעה 

 . משויך לאחד מארבעת "אזורי השבת"

 כל מועצה מקושרת לאזור שבת וכל ישוב מקושר למועצה. 

o  שדה( יש לחפש לאיזה מועצה שייך היישובAuthorityId   בטבלת City   ולאיזה  )TimeZone    שייכת המועצה )שדה

IdTimeZone   טבלהAuthority(  . 

o  הטבלהSaturdayTimeZone  הערים הראשיות )תל אביב, חיפה, באר שבע וירושלים( ל 4מראה את שיוךTimeZone   . 

o  של המזהה, יש למצוא את זמני כניסת   היעדאחרי שנמצא לאיזה "יישוב שבת" )חיפה, ת"א, ירושלים, ב"ש( שייך ישוב

 .   SaturdayTimeטבלה  -השבת באותה העיר שנמצאה 
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 יעד  לישוב ה מוצאהמציאת משך זמן הנסיעה מישוב 

 

 .  DurationFromOriginStationשדה  LineDetailStationהנתון משך זמן הנסיעה מישוב המוצא לישוב היעד נמצא בטבלה 

)משך זמן   DurationFromOriginStationיש למצוא בטבלה את תחנת היעד של המזהה ואז למצוא ברשומה את השדה 

 הנסיעה בדקות מתחנת המוצא לתחנת היעד(.

 

 בכניסת השבת/חג קווים הנוסעים לוגיקה לחישוב 

 

וזמן כניסת   יעדלמשך זמן הנסיעה שלו מהמוצא , בהתאם ללוז של הקות לוגיקה למציאת הקווים הנוסעים בשבת מחושב ה

 השבת/חג בהתאם ל"אזור השבת" אליו משוייך ישוב היעד:

)או שמגיעה אחרי שעת כניסת השבת נחשבת לנסיעה בשבת.  לפני )או פחות(דקות  5  -החל מ שמגיעה לתחנת היעדנסיעה 

 כניסת השבת( 

 

 חישוב זמן הגעה לתחנת היעד:

 החישוב יתבצע רק כאשר ישנן נסיעות למזהה ביום שישי או ערב חג : 

  5 -)מחושב בדקות( אם התוצאה שווה או גדולה מ זמן תחילת הנסיעה הראשונה ביום שישי/ערב חג + משך זמן הנסיעה

 דקות לפני כניסת השבת בישוב היעד: זאת נסיעה המוגדרת כנסיעה בשבת ויש להציג אותה בדוח. 

יש לחזור על הבדיקה לנסיעה הבאה ביום שישי/ערב חג עד שמגיעים לנסיעה האחרונה באותו היום )כולל(. הדוח יציג את כל  

 ו ערבי חג בהם הקו נוסע בשבת/חג.  הנסיעות בימי שישי א

 

 ביציאת השבת/חג קווים הנוסעים לוגיקה לחישוב 

 

 נחשבת לנסיעה בשבת.   –צאת השבת  אחרידקות   10עד החל משעת יציאת השבת, ונסיעה שיוצאת מהמוצא 

בשבת/חג. אם שעת הנסיעה יש להשוות בין שעת יציאת השבת/חג בישוב המוצא של המזהה מול שעת הנסיעה הראשונה 

דקות משעת יציאת השבת בישוב המוצא: זאת נסיעה המוגדרת כנסיעה בשבת ויש  10-הראשונה בשבת/חג קטן או שווה ל

 להציג אותה בדוח. 

 

 הנפקת הדוח
 דוחות, ונשלחים במייל בהתאם להרשאת המשתמש:  3מונפקים 

 בשבת, המשויכים אליו. המפעיל מקבל דוח עבור כל הקווים הנוסעים –דוח למפעיל  •

 הממונה המחוזי מקבל דוח עבור כל הקווים של המחוז שבאחריותו  –דוח לממונה מחוזי   •

 הממונה הארצי מקבל דוח על כל הקווים של כל הארץ. –ממונה ארצי   •

 

 הדוח נשלח במייל. המידע מופיע הן כטבלה בגוף המייל, והן בקובץ אקסל מצורף )מצ"ב דוגמא(

   מחוז >שם מחוז< / מפעיל >שם מפעיל<   ממונהממונה ארצי /   -קווים הנוסעים בשבת : המיילנושא  •

נחשבת   חג/כניסת השבת לפנידקות  5נסיעה שמגיעה לתחנת היעד לתשומת ליבך, )שורה חדשה(:  –  תוכן המייל •

נחשבת לנסיעה   –  חג/ צאת השבת לאחר דקות  10 -פחות מ  נסיעה שיוצאת מהמוצאחג )שורה חדשה(: /לנסיעה בשבת

)רווח ושורה חדשה,   תאריך השבת מציגה את תאריך החג  חדשה(: עמודת (:  בחגים: )שורה)שורה חדשה חג/ בשבת

 קווים הנוסעים בשבת  -ופונט יותר גדול עם קו למטה(: ממונה ארצי / ממונה מחוז >שם מחוז< /מפעיל >שם מפעיל< 
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: מפעיל, אשכול, מחוז, מקט, מספר קו, כיוון, חלופה, יום בשבוע, במייל המצורפת טבלה ב /   בגוף המייל עמודות הקובץ •

 כניסת השבת, שעת יציאת השבת, שם חג  תאריך השבת, נסיעות בשבת, שעת 

   TrafficLicensing_ReportGeneratorכחלק מתהליך הפקת דוחות גנריים באמצעות ג'וב:  הפקת הדוח מתבצעהתהליך  •
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 י קוי פירוט החלטות לגבי מזה: PDFמייל וקובץ  .7.5

 : ליידע את המפעיל על החלטת הממונה לגבי אישור/דחיית קווים שבטיפולו. מטרה
 בכל פעולה של הממונה לאישור/דחיית קו שבטיפולו )סטטוס הקו הוא ממונה(, באישור הפעולה, יש לידע במייל את מפעיל הקו.  כללי:

 : טבלאות משתתפות
LineDetailTempמזהיי קווים לפני אישור : 

LineDetailTempChange :י קווים לפני אישורישינויים מהותיים של מזה 

 
 :  כותרת המייל

 >שם התקופה<. תקופה:  ->שם האשכול< >שם המפעיל< אשכולמפעיל:  -קו יפירוט החלטות לגבי מזהי -מערכת הרישוי  
 אם קיימים כמה אשכולות או כמה תקופות, הם יוצגו עם פסיקים ביניהם.  

 לכותרת המייל: זהה טקסט המייל
 

 מצורף:   PDFדוגמא ל
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 שדות הקובץ

 הערות  שם שדה

 שדות כותרת הקובץ 

  אייקון של משרד התחבורה 

 תאריך נוכחי תאריך הפקת הדוח 

 שם המפעיל שיקבל את המייל לכבוד >שם המפעיל<

 טקסט תצוגה קבוע הנדון: סטטוס מזהיי הקו

 שדות בקובץ

  מק"ט

  קו

  כיוון

  חלופה

  מתאריך

  עד תאריך

  אשכול

 עיר מוצא מוצא

 יעד עיר יעד

 הממונה   פעולת אחרי  המזהה סטטוס סטטוס

 מאושר •

 מפעיל •

 1  בנספח ממונה הערת  משדה  יתקבל סיבת דחיה 
 מפעיל.  הוא  המזהה  סטטוס אם   רק חובה שדה

  לאותו המהותי  השינוי של  המקוצר התיאור יתקבל מהות השינוי

  למזהה  מהותיים   שינויים כמה קיימים  אם המזהה. 

 המפריד פסיק עם  השינויים כל יוצגו התאריך, באותו

 ביניהם. 
 מהותי שינוי קיים הקו  למזהה אם  רק יתמלא  השדה
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 גו'ב לביטול רשומות .7.6

 
 מרשומות שפג תוקפן או מרשומות שאושרו. Tempטבלאות הלנקות את מטרה: 

 : פעם בשבוע בשעות הלילה)שאין פעילות(.   זמני ריצת הג'וב 

 יש לוודא שהגוב אינו מורץ במקביל עם ג'ובים אחרים המבצעים פעולות על אותם הטבלאות. 

 טבלאות משתתפות: 

 תנאים לביטול הרשומה  הטבלהשם 

LineDetailTemp  מהתנאים הבאים: בהתקיים אחד או יותר 

 )מינוס אחד(1-סטטוס הרשומה  •

 שדה מתאריך קטן מתאריך נוכחי •
 

LineDetailTempChange   בתלות עם רשומה שנמחקה מטבלת
LineDetailTemp  כל רשומה שנמחקת מטבלת .

LDT   יש לבדוק אם יש לה רשומות מקושרות
ואם כן יש   LineDetailTempChangeלטבלת 

 למחוק אותם. 

LineDetailSave  הטבלה נועדה לשמור היסטוריה למטרת בירורים
כאשר צריכים לתחקר את פעולות המשתמש  

 במערכת. 
כל רשומה ששדה מתאריך קטן בחודשיים מתאריך  

 נוכחי, תמחק 
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 הסבר כללי  -רישוי רכבת  .8
 

 מסכי הרכבת הינם חלק ממערכת הרישוי. 

 מאפייני הרכבת ותפעול קווי הרכבת שונים ממאפייני האוטובוס ותפעול קווי האוטובוס,לכן כל נושא הרכבת מאופיין בנפרד. 

-כיוון-מקט  של במונחים  )ולא רכבת מספר דהיינו הרכבת  של במונחים  הרכבת  של  היחודיים  לצרכים הותאמו הרכבת  מסכי

 .  חלופה(

 השונה מבסיס הנתונים של יתר סוגי התחבורה שפותחו במערכת הרישוי.  GTFSבסיס הנתונים של רישוי רכבת יהיה במבנה  

המסכים יוצגו בהתאם להרשאת המשתמש. למשתמש המערכת שמקושר לסוג תחבורה "רכבת" )מפעיל וממונה( יוצגו מסכי 

 הרכבת כברירת מחדל . 

 יוכלו התח"צ  סוגי שאר משתמשי  ולהיפך,  התחבורה סוגי שאר כל של  מאושר בסטטוס ויםבקו  לצפות יוכלו הרכבת  משתמשי

 .  מאושר בסטטוס  הרכבת  במסכי לצפות

 הממונה הארצי יוכל לבצע במסכי הרכבת את כל הפעולות כפי שהוא רשאי לבצע באוטובוס.

 

 

 פעולות המתבצעות במערכת הרישוי לרכבת .8.0

 רכבותלהפעלת ה שיוןירומתן ניהול 

 לביצוע שינויי לו"ז ורצף תחנות לקווי הרכבת  קבציםקליטת  •

 לאישור ממונה  המפההעברת  •

 יצירת פרוטוקולים •

 חישוב שינויים מהותיים  •

 לקווים בהם ישנם שינויים מהותיים  הצמדת פרוטוקול •

 )אישור / דחיה(  החלטות הממונה לאישור הקווים •

 הקווים.ותחקור נתוני  ההצג •

 שאות לפעולות והרשאות לנתוני המערכת. ניהול הר •

העברת נתונים ע"י ממשקים למפעילים, למפתחי אפליקציות, למרכז מידע לציבור ולמערכות המשרד המתממשקות לרישוי  •

 , וכו'(.CRM ,GIS  ,BIושואבות ממנו את המידע הנחוץ להן )אכיפה ודיווחים, שילוט, 

 .םתמיכה בחלוקת השנה לתקופות ואירועי •
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 רישוי רכבת ים עיקריים במערכתמסכ .8.1

 מסך ראשי •

 מסך קליטות •

 מסך לטיפול •

 המסך כולל את המסכים הבאים :  -רכבות מסך  •

o  ריכוז הרכבות לפי ישוב מוצא ויעד ורצף התחנות 

o   זמני עצירת הרכבות בתחנה שנבחרה 

o  תצוגת שינויים   -זמני עצירת הרכבות בתחנה שנבחרה 

o  התחנות שינויים במספר העצירות ברצף 

o  השינויים במספר העצירות בתחנה 

o  נספחי הרכבת : רצף התחנות ולוז 

 פרוטוקולים •

 דוחות •

 

   רישוי רכבת משתמשי המערכת .8.2

)אותו ממונה ארצי של   ממונה ארצירכבת )רמת ממונה ארצי רק עבור הרכבת בלבד(, משרד התחבורה: ממונה עובדי  •

 האוטובוסים(. 

   הרכבתמפעיל  •

, עובדי משרד התחבורה וכו'( יכול CRMש לצפות בנתוני הרישוי לצורך עבודתו. )חברות בקרה, אנשי כל משתמש שנדר –אורח  •

 לצפות  בנתוני הרכבת המאושרים. 

 כל המפעילים וממונים מחוזיים רשאים לצפות בנתוני הרכבת  המאושרים.  •

 מנהל המערכת מטעם המנהלת  •

 

   הרשאות לתפריטים .8.3

RoleId דוחות פרוטוקול קווים לטיפול קליטות ראשי 

 = אורח  7

 )בסטטוס מאושר(

✓  - - ✓  - ✓ 

רכבת )רמת   = ממונה 5

הרשאה של ממונה ארצי 

באוטובוסים, אך רק עבור 

 מפעיל הרכבת(

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ = ממונה ארצי 6

 ✓ מפעילי רכבת✓ ✓ מפעילי רכבת  ✓ ✓ =מפעיל עדכון2
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 רכבתבמערכת רישוי  - מסך ראשי  .9
 

 המסך הראשי הינו המסך הראשון שיוצג למשתמש בעלית המערכת. 

 מטרת המסך לתת למשתמש תמונה כללית על כל התקופות העתידיות  בהם פועלות ויפעלו הרכבות ,על אירועים מתקרבים ועוד...

 המסך מורכב מרכיבים שלכל רכיב יש את הנושא שלו, הרשאות ולוגיקה המותאמת למשתמש במסך. 

 בי המסך  רכי

תאריכון הכולל חיווים לאירועים, שבתות וחגים, התראות על תחילת תקופת אירוע בהתאם למספר ימים שמותר למפעיל לבצע שינוי  •

לפני כניסת התקופה לתוקף. התאריכון לצפייה בהרשאה של כל המשתמשים כולל הצגת תקופות רישוי למעט התראות על הימים  

 צי בלבד.  בתוקף שבהרשאת מפעיל, ממונה וממונה אר

 תקופות עתידיות : התקופות יוצגו בכל הסטטוסים בהרשאת מפעיל וממונה.   •

 

 בסטטוס מפעיל וממונהתרשים המסך 
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 רכיב תאריכון   .9.0.1

 
 

 תאריכון הכולל התראות למשתמש יציג  הרכיב 

 : כל מי שמורשה להיכנס למערכת   הרשאות הרכיב לצפייה

 תאריכוןשם הרכיב :  

 שמאלי, )לאורח באמצע, זהה לאוטובוסים(ריבוע  : במסךהצגת הרכיב 

 

 : ללא תלות בהרשאת המשתמש )כמו באוטובוסים( האלמנטים הבאים יוצגו ברכיב התאריכון  

 לועזי משולבולוח עברי  הצגת  •

 בכחול )הטקסט יהיה בלבן( סימון היום הנוכחי  •

 . במעומעם את תחילת החודש הבאלהציג יש שבוע האחרון של החודש, להשלמה  תתווסף •

 שבת: יציאת שבת ביום שישי וכניסת שבת ביום  SaturdayTimeבהתאם לטבלת   , כניסת ויציאת שבת הצגת •

ליד כל עיר תיכתב  ערים ראשיות בארץ : ירושלים, באר שבע, חיפה ותל אביב.  4זמני יציאת וכניסת השבת, יוצגו בתאריכון ל 

   השבת/חג כולל דקות.שעת כניסת ויציאת 

 לא יוצגו תקופת בסיס של אוטובוסיםבתאריכון ייוצג חיווי בכל תחילת אירוע, שם האירוע יוצג בטקסט אפור.  •

 

  באישור ממונה הרכבת לא יהיה חיווי לנסיעות בשבת בתאריכון ולא ישלח דוח .  הערה:
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 מפעיל, ממונה וממונה ארצי  רק בהרשאת:אלמנטים שיוצגו 
 

מסך זה, זהה למסך התאריכון של האוטובוסים, ההבדל הוא שלא יוצגו בו תקופות בסיס אלא  קרוב  אירועהתרעה על מועד  •

 רק תקופת אירוע. 
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 רכיב הצגת תקופות עתידיות .9.0.2

רכבת, וממונה  כל התקופות העתידיות של קווי הרכבת בכל הסטטוסים הרכיב יוצג רק לבעל הרשאת מפעיל רכיב זה מציג בתוכו את 

 רכבת

 תקופות עתידיות שם הרכיב :  

  ריבוע ימני : הצגת הרכיב במסך

 

 הרשומות לוגיקה להצגת 

 רשומות של קווי הרכבת בכל הסטטוסים לפי הלוגיקה הבאה ובהתאם להרשאת המשתמש: יוצגו  •

o  התאריך הנוכחי(.  הינו גדול מ בסטטוס מפעיל וממונה: כל מה שקיים בסטטוס לטיפול )תאריך ההתחלה 

o )בסטטוס מאושר: כל התקופות המאושרות מהיום ואילך, )תאריך הסיום גדול מתאריך נוכחי 

   הרשומות ימוינו לפי תאריך ההתחלה מהקרוב לרחוק. •

 הרשומות יקובצו בהתאם לשדות ברכיב •

ה, שם הקולט. הדגש: אם קיים לוז קבוע בכמה טווחי  סוג תקופה, שם תקופה, מתאריך עד תאריך, סטטוס, תאריך קליט: שדות שיוצגו 

 תאריכים שונים, כולם יופיעו ברשימה.  
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 רכבתמסך קליטות  .10
 
 

 תרשים מסך קליטות 
 

  
 

 כללי 
 

 .  מערכת הרישויקליטת קבצים להרשאת מפעיל )מעדכן(, לצורך ביצוע  ימסך קליטות משמש בעל

 

תכנית הקליטה מתבצעת מאחורי הקלעים )לא אונליין(. רשומות הקבצים ופרטיהם נקלטות לטבלאות זמניות שאחת מהן כוללת לינק 

לקבצים. המפעיל מקבל על המסך אישור על קליטת הקבצים למערכת והמסך מתנקה לבקשת קליטה נוספת. ברקע מתחילה לפעול  

ם של הקבצים למערכת הרישוי. בסיום התהליך המפעיל מקבל מייל או אישור על כך שמבצעת קליטה ועיבוד הנתוני batchתכנית 

 שהקבצים נקלטו ונתוניהם עובדו בהצלחה או הודעת כישלון באחד משלבי הקליטה או העיבוד כולל פירוט השגיאה. 

 
   ת יסוד:והנח

, עבור אותה  בכל ימי הפעילות שהוגדרו לרכבת באותו קובץ זהה יהיה הפעילות ורצף התחנות,שעת   - רכבתאותו מספר עבור  •

 .   תקופה

 .  בתקופות שונותיכול להיות לוז שונה או רצף תחנות שונה  -עבור אותו מספר רכבת  •

 

 הרשאות  

Role  סוג   סטטוס

 ההרשאה

 פירוט 

לעדכן את הפרמטרים  • עדכון לא רלוונטי מפעיל עדכון )רכבת( -2
 במסך

 לטעון קובץ •

 

 הגדרת התקופה והתאריך עבור הקליטה תתבצע במסך הקליטות. )קובץ הקליטה לא יכיל תאריך(  – תאריך המפה שנקלטה 

 

 תקופות  

 סוגי תקופות לוז: 3 לרכבת יוגדרו  

 2200הלוז הקבוע של הרכבת. הלוז יחל מתאריך שייקבע ע"י המשתמש ועד   –לוז קבוע   •

 חגי ישראל כדוגמתאירועים קבועים במערכת הרישוי  – אירוע  •
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 של יום אחד ועד שבועיים. לתקופה ,הקבועביחס ללוז מאפשר קליטת שינוי  – לוז מיוחד/יומי  •

 
 סוגי הקבצים 

 קבצים בפורמט שונה לא יאופשרו(.)  . xlsxאקסל קבצי הקליטה יהיו בפורמט •

 לבחירת המשתמש, ניתן לכלול תאריך ומספרים לא ניתן לכלול נקודות. –שמות הקבצים   •

 בכל קובץ תהיה שורת כותרת שתכיל את שמות העמודות.   •

 
   קבצי קליטה 

 והימים בהם היא פעילה.  יכיל פרטים כללים לגבי הרכבת: הפעילות וימי  הרכבת מאפיניקובץ  •

 ושעת יציאה/הגעה לכל תחנה יכיל את רצף תחנות הרכבת  :רצף התחנות והזמניםקובץ  •

 

 בקליטה )ראה בהמשך האפיון(.בהתאם לסוג הקליטה ולמאפיינים נוספים קבצי הקליטה יהיו חובה 

 
 סוגי הקליטות:  

 

 קליטה מלאה  •

 קליטת דלתאות   •

 )חזרה ללוז הקבוע( ביטול לוז שאושר •

 יום ללא רכבות )ביטול מלא(  •

 יום במתכונת יום אחר •

 

 פירוט והסבר לסוגי הקליטה  

 

    קליטה מלאהסוג קליטה :  •

  –בקליטה זאת, כל מה שקיים בקובץ  ייקלט, כל מה שלא קיים בקובץ   –קליטה של מפת רכבת מלאה ושלמה של כל הרכבות 

 משמעותו לא קיים. 

 

 קליטה מלאה יכולה להיות לכל סוגי התקופות. 

 

   קליטת דלתאותסוג קליטה :  •

(. Dהמכילה אך ורק את הרכבות שהשתנו. קליטה מסוג  זה יכולה להכיל גם רכבות שחל בהן שינוי וגם רכבת שבוטלו ) קליטה

 קליטה זאת יכולה לשמש לכל סוגי התקופות על פי התנאים הבאים:  

, לבצע עליו את השינויים, ולהגדיר את כל הלוז של  הלוז הקבועאם הקליטה היא עבור "לוז קבוע" יש לקחת את  –לוז קבוע   ▪

 הרכבת )הקבוע עם השינויים שהתקבלו( עבור הלוז הקבוע החל מהיום שהגדיר המשתמש.  

" ריק, ואילו בשורה של השדה: "סוג קליטת רכבת  540, 530רכבות: בשורה של רכבות   3: אם בקובץ שנקלט יש לדוגמא

יורדת לגמרי  550ורכבת   540,  530המשמעות שבלוז שנקלט חל שינוי ביחס ללוז הקבוע רק ברכבות  Dרשום  550רכבת 

    .)לא פעילה באותו לוז(

לאחר שהמשתמש יצר לוז לאירוע, או לוז מיוחד/יומי, ייתכן ויהיה צורך לבצע שינויים בלוז עבור  :יומי -מיוחדלוז לוז לאירוע/ ▪

האירוע או עבור הלוז המיוחד/יומי. לדוגמא: המשתמש יצר לוז לאירוע שבועות כך שיפעל כמו שבת בלוז הקבוע )"יום  

ף מספר נסיעות ע"ג הלו"ז שנוצר עבור האירוע הסבר בהמשך( אבל, היות ומדובר על מוצאי חג, נדרש להוסי  -במתכונת" 

: קליטת דלתאות לאירוע או מיוחד/יומי, יאופשר רק הדגש, לאחר יצירת האירוע)המבוסס על הלוז של שבת בלוז הקבוע( ולכן 

 יומי: -לפי הסטטוס בו נמצא הלוז לאירוע/מיוחד לאחר שכבר נקלט לוז לאותו אירוע, מיוחד/יומי.

o  קליטת הדלתאות תהיה כמו קליטת דלתאות ע"ג לוז קבוע, רק  –היומי כבר אושר -של האירוע/מיוחדאם הלוז  -מאושר

 יומי, )ולא על הלוז הקבוע(. -שתתבצע ע"ג הלוז של האירוע /המיוחד

o  השינויים יתווספו על אותה שורת קליטה של   –יומי יהיה בסטטוס מפעיל -אם הלוז של האירוע/מיוחד  -מפעיל

 יומי. -האירוע/מיוחד
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o  הודעת שגיאהתתקבל בעיבוד בגו'ב הקליטה   –יומי יהיה אצל הממונה -אם הלוז של האירוע/מיוחד -ממונה  :

"האירוע/הלוז היומי שקלטת נמצא אצל הממונה, ולכן לא נקלט למערכת. ניתן לבצע שינויים על לוז קבוע/יומי רק כאשר 

    הלוז בסטטוס מפעיל או מאושר".  

 

נדון עם הרכבת, ואין להם אפשרות טכנית לקחת אצלם את הלוז הקבוע של שבת, להוסיף לו כמה נסיעות ולקלוט : נושא זה ערהה

אותו כלוז מלא עבור האירוע. גם ברכבת עצמם, התהליך הוא כפול. )קליטת האירוע או היומי, ולאחר מכן הגדרת השינויים לאירוע 

 או ליומי( 

 

מאפיני "בקובץ   Dיהיו מסומנות ב  "רכבת רשומתסוג "בשדה  למעט אם כל הרכבות סוגי הקבצים יהיו חובה 2  בקליטת דלתאות 

 .   במצב זה אין לקלוט את קובץ רצף התחנות והזמנים ".הרכבת וימי הפעילות

 

 

    ביטול לוז שאושר סוג קליטה:  •

 ביטול לוז שאושר יוכל להתבצע עבור המקרים הבאים:   

 

קיים לוז  12/10ביטול לוז קבוע לתאריך עתידי, שכבר נקלט ואושר )לדוגמא היום  - לוז קבוע )עתידי( שכבר אושר ביטול   ▪

( בקליטה זאת לא נדרש קובץ, אלא רק בחירת התאריך שממנו מתחיל  1/11 -קבוע נוכחי. וכבר נקלט לוז קבוע החל מ

 : יודגשבוע הנמצא לפניו. הלוז הקבוע שאושר ויבוטל. במקרה זה, הלוז יחזור ללוז הק

o  .לא ניתן לבטל לוז קבוע שכבר התחיל. מדובר אך ורק על לוז קבוע עתידי שעדין לא התחיל 

o   המשתמש יהיה חייב לבחור את התאריך המדוייק ממנו מתחיל הלוז הקבוע שאושר וברצונו לבטל. אחרת יקבל

 הודעת שגיאה.  

 

ז שכבר אושר עבור לוז יומי/מיוחד או עבור אירוע. בקליטה זאת לא נדרש ביטול לו -ביטול אירוע/מיוחד/יומי  שכבר אושר ▪

ומבקשים לבטל. ביטול זה, יחזיר את הרכבת ללוז   –קובץ, אלא רק הגדרת היום המיוחד או האירוע שכבר נקלט ואושר 

אירוע תהיינה שתי  . לאחר מכן, אפשר לקלוט לוז יומי חדש לאותו תאריך. בעת ביטול לוז להקיים באותו תאריך הקבוע

 אפשרויות: 

o .המשתמש יבחר סוג תקופה: אירוע, ובתקופה: את האירוע שאותו ברצונו לבטל 

o תוצג   –יומי, ויזין תאריך. אם באותו תאריך קיים לוז לתקופה מסוג אירוע -המשתמש יבחר סוג תקופה מיוחד

וז לאירוע )שם אירוע( יבוטל, ויחזור למשתמש הודעת אזהרה: "בתאריך שבחרת קיים לוז לאירוע )שם אירוע(. הל

 ללוז קבוע".  על המשתמש לאשר או לבטל.  

 

הרשומות יאושרו אוטומטית )יעברו אוטומטית לסטטוס מאושר(. -בסוג הקליטה ביטול לוז מאושר )וחזרה ללוז הקבוע( 

 .בקליטה זאת לא נדרש קובץ

 

   יום ללא רכבות( (ביטול מלאסוג קליטה : •

למקרה זה לא יידרש לקלוט קובץ. ניתן לבחור רק סוג תקופה אירוע או  –ביטול מלא של כל הרכבות )כמו יום כיפור, או סגר( 

 לוז קבוע.  :מיוחד/יומי. לא ניתן לבחור ביטול מלא לסוג תקופה

 

הקורונה אין רכבות  בתקופת לוז קבוע חדש. )לדוגמא  : במקרה של ביטול חלק מהימים בלוז הקבוע, נדרש לקלוטהערה

 בשישי/שבת במקרה כזה נדרש לקלוט לוז קבוע חדש ללא שישי שבת( 

 

 : יום במתכונת יום אחר  •

תמיד. בקליטה זאת לא יידרש קובץ, אלא  "יום במתכונת" הוא יום בודד   –יום שמתנהג כמו יום אחר בשבוע. תנאי  יום מתכונת הוא 

 ייפתח למשתמש מסך, אשר בו יגדיר אחת משתי אפשרויות:  

כחודש לפני ערבי חגים/חגים, המוגדרים ברישוי כתואמים לשישי/שבת, תוצג רשימת   –  יום מתכונת שהוא ערב חג/חג •

מהלוז הקבוע הוא יושווה. המשתמש יסמן  האירועים, התאריך בו הם פעילים, באיזה יום בשבוע חל האירוע, ולאיזה יום

 האם הוא רוצה לבנות לוז עבור אותם אירועים. )אם לא יסמן, לא ייווצר לוז(. 
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כלשהו, שיתנהג במתכונת יום אחר בשבוע.   תאריךבמקרה זה, יבחר המשתמש  –  יום מתכונת שאינו ערב חג/חג •

, הנוכחי הקבועמהלוז , יום בשבועמכן, יבחר המשתמש  , )שהוא יום שישי בשבוע(. לאחר 9/10לדוגמא ייבחר תאריך 

 , יתנהג כמו יום חמישי בלוז הקבוע הנוכחי.  9/10שממנו יועתק הלוז. לדוגמא יום חמישי. כלומר, יום שישי,  

, ו'(  9/10: הלוז ממנו יועתק הלוז ליום המתכונת, יהיה תמיד הלוז הקבוע הנוכחי. לדוגמא: אם יום המתכונת ) תנאים 

מאותו לוז קבוע. אם לדוגמא, יום המתכונת הוא   תמידבלוז קבוע כלשהו, גם היום בשבוע ממנו מועתק הלוז יהיה  נמצא

ג' שאחריו משתנה הלוז הקבוע. הלוז של יום   13/10, ו' והבקשה היא להעתיק את הלוז מיום חמישי, ובתאריך 9/10

שנמצא בלוז הקבוע שבו  8/10, אלא יום חמישי 15/10חמישי שממנו יועתק הלוז ליום המתכונת לא יהיה יום חמישי 

 תכונת.  נמצא יום המ

ם ביום בשבוע שנבחר מהלוז הקבוע קיים אירוע או מיוחד, יש לבחור את היום של השבוע הבא או הקודם של אותו לוז  א
 קבוע, וכן הלאה עד שמוצאים את היום בשבוע שנבחר שפועל בלוז הקבוע.  

 
 

 ראה פירוט בהמשך האפיון על המסך "יום במתכונת יום אחר"                     
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 הקובץ  לקליטת   דותש

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 קליטה מלאה  •  ✓ תיבת בחירה  סוג קליטה

 קליטת דלתאות   •

 ביטול לוז שאושר •

 יום ללא רכבות )ביטול מלא(  •

 ריום במתכונת יום אח •

 סוגי הקליטהראה הסבר  
 

בבחירת סוג הקליטה "יום במתכונת יום  
המשתמש יזין את  אחר,יפתח תת מסך שבו 

 התאריכים. ראה אפיון בהמשך 

 לוז קבוע .1 לוז קבוע  תיבת בחירה  סוג תקופה

 אירוע .2

 לוז מיוחד/יומי .3

בשינוי ערך בשדה יש לאפס את הערכים  

 בשדות: תקופה, מתאריך, עד תאריך

 
 סוגי התקופות יוצגו לכל סוגי הקליטה 

 למעט :

: לא ניתן לבחור יום במתכונת יום אחר •

 תקופה. 

רק תקופות   : (יום ללא רכבות )ביטול מלא •

 מסוג אירוע ולוז מיוחד/יומי

 

 השדה יהיה זמין רק בסוג תקופת אירוע שנה נוכחית   תיבת בחירה  שנה
 רשימת הערכים לבחירה: 
   שנה נוכחית ושנה הבאה

 
  תוצגלשנה הבאה לא  אירועים אם לא הוגדרו 

 שנה הבאה 

 יהיה זמין רק בסוג תקופת אירועהשדה    תיבת בחירה  תקופה

אם נבחרה תקופת אירוע, יוצגו כל תקופות  •

האירוע בלבד הקיימות בשנה שנבחרה,  

ותאריך התחלת האירוע גדול או שווה 

)בהתאם לשנה  . +יום לתאריך הנוכחי

 שנבחרה( 

בשינוי תקופה ישתנו אוטומטית השדות   •
מתאריך עד תאריך בהתאם לתקופה  

 שנבחרה. 
 

o קטן ,האירוע של  "מתאריך" השדה   אם 

הפרמטר מספר הימים    +  הנוכחי מתאריך

 לתוקף, האירוע יצבע באדום. 

, אירוע יום ירושלים 27/5/20לדוגמא: היום 

מספר הימים  , ו30/5/20מוגדר לתאריך 
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ימים, יום ירושלים יופיע  14בפרמטר הוא 

 אבל יצבע באדום.  באפשרויות הבחירה

 
ה עם העכבר על  בעמיד   Tooltipיוצג 

 השדה: 

"אירוע שמודגש באדום, הינו אירוע שמספר  

  הימים   מספרמ הימים עד תחילתו, חורג

 . קוה לשינוי אישור  לבקשת למפעיל המותר

"לוז -לוז קבוע" ובחירת סוג תקופה "ב •    מתאריך

 מיוחד/יומי" :

יהיה  תאריך נוכחי+   תאריך ברירת מחדל

המפעיל יוכל  לתוקף.הפרמטר מספר הימים 

  .לבחור תאריך קטן ממספר הימים בפרמטר

 : במקרה כזה תוצג הודעה 

שים לב, התאריך שבחרת קטן מהתאריך  " 

>תאריך נוכחי+ מספר הימים בפרמטר<  

שהינו התאריך האחרון בו ניתן לבצע שינוי 

:>מספר הימים   רישויהבהתאם לנהלי 

ייתכן בפרמטר< ימים מהתאריך הנוכחי. לכן 

 ". הממונה על ידי לא תאושרוהרשומה 

o   ניתן לבחור תאריך מאוחר יותר

 מהתאריך שניתן ע"י המערכת

o  לא ניתן לבחור תאריך קטן יותר

 מתאריך נוכחי+יום

o   לא ניתן לבחור תאריך הגדול מתאריך

 הסיום.  

 בבחירת סוג תקופה "אירוע" :  •

לא ניתן יהיה לשנות את תאריך התחלת  

 האירוע.

אירוע שתאריך יוכל לבחור המפעיל 

מתאריך נוכחי +  קטן ההתחלה שלו 

הפרמטר מספר הימים לתוקף )אירוע הצבוע 

 : , במקרה כזה תוצג הודעה באדום(

שים לב, תאריך התחלת האירוע שבחרת  "

קטן מהתאריך >תאריך נוכחי+ מספר הימים  

בפרמטר< שהינו התאריך האחרון בו ניתן  

:>מספר   וירישהבהתאם לנהלי לבצע שינוי 

הימים בפרמטר< ימים מהתאריך הנוכחי.   

 ". הממונה על ידי לא תאושרייתכן והרשומה 

 התאריך תמיד יהיה גדול מתאריך נוכחי    עד תאריך 

תמיד יהיה   הערך–לוז קבוע סוג תקופה •
   disable  -ב 1.1.2200

תאריך הסיום יהיה   –אירוע סוג תקופה  •
 disable-האירוע בתאריך הסיום של תקופת  

  לשדה  שווה מחדל ברירת  –  מיוחד/יומי לוז •

  14 עד אפשרי למילוי, חובה  שדה  מתאריך,
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 שדות לקליטה
 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

לבחירת הקובץ   Internet Explorerפותח מסך   ✓ כפתור בחר

   שהכין המשתמש.

   xlsxקבצי הקליטה יהיו בפורמט אקסל : 

 קבצים בפורמט שונה לא יוצגו במסך לבחירה. 

קובץ מאפיני 

הרכבת וימי  

 הפעילות

 שם הקובץ שנבחר לטעינה.    תצוגה
 השדה יוצג ויהיה חובה בסוגי הקליטה 

 קליטה מלאה   •

 קליטת דלתאות   •

 הקליטה השדה לא יוצג.ביתר סוגי 

קובץ רצף 

התחנות  

 והזמנים 

 שם הקובץ שנבחר לטעינה   תצוגה
  קליטההשדה יוצג ויהיה חובה בסוג הקליטה: 

  מלאה
השדה יוצג ולא יהיה חובה בסוג הקליטה:  

  דלתאות קליטת
 יוצג. לא השדה  הקליטה  סוגי ביתר

אישור 

 לקליטה/הפעלה

 

 

בעמידה על הכפתור: אישור  Tooltip   אייקון

 לקליטה/הפעלה 

 בלחיצה על הכפתור:

תתבצע בדיקת תקינות הנתונים בהתאם   •

לאפיון סוגי הקליטה, והצגת הודעות  

 השגיאה בהתאם. 

אם סוג הקליטה הוא קליטת דלתאות   •

והמשתמש לא קלט קובץ תחנות וזמנים,  

תוצג הודעת התראה: "שים לב,לא קלטת  

מנים. נא בדוק אם  כל  קובץ תחנות וז 

  וימי הרכבת  "מאפיניהרכבות בקובץ 

  מבוטלות, אם לא,    מסומנות הפעילות",

 חובה לקלוט את הקובץ".   

 

בלחיצה על כפתור "המשך": התוכנית  

 תמשיך את הבדיקות . 

 בלחיצה על כפתור "בטל" התוכנית תעצר.  

"  יש   קליטה מלאה  " אם סוג הקליטה הוא   •

  רכבות שים לב, למשתמש: "להציג הודעה 

לא יפעלו בתקופה  בקובץ,  ותשלא קיימ

 ".  שנבחרה

   קליטת דלתאות"" אם סוג הקליטה הוא:  •

שים לב, שינוי " :יש להציג הודעה למשתמש

 ותהקיימלרכבות אך ורק  יבוצעהלוז 

כפי לפעול ימשיכו הרכבות בקובץ, שאר 

 " ללא שינוי. ןשה

 שאושר"אם סוג הקליטה הוא :"ביטול לוז  •

  חיצוני( כפרמטר אותו  לרשום  )יש קדימה יום

. 
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

הלוז    : "שים לב,יש להציג הודעה למשתמש

המאושר יבוטל לכל הרכבות לתקופה  

 שנבחרה ויחזור ללוז הקבוע" 

יש  " מלאביטול אם סוג הקליטה הוא: " •

ו  יבוטל : "שים לב,להציג הודעה למשתמש

 כל הרכבות לתקופה שנבחרה"  

 

  הנבחר הקובץ  קליטתבסיום הבדיקות תתבצע 

  "הקליטהאם הכול תקין תוצג ההודעה 

   מייל" יישלח ובסיומה  מתבצעת
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 מסך יום במתכונת יום אחר .10.0

   למסך שתי מטרות : 

של יום בודד מיום בשבוע של הלוז הקבוע ליום אחר בשבוע  בכל סוגי  להעתיק בצורה קלה ונוחה את הלוז  למפעיל לאפשר •

 התקופות 

 שהיום הדיפולטיבי שלו הוא שישי/שבת   לאירוע, בלוז הקבועשישי/שבת, הקיים להעתיק את הלוז של  •

 

 הפעולה מתבצעת על כל מפת הרכבת מהלוז הקבוע לתאריך שנבחר.  

 בבחירת סוג קליטה "יום במתכונת יום אחר" : 
 ".  כל השדות במסך הקליטה יהיו בלתי זמינים לבחירה ויוצג המסך: "יום במתכונת יום אחר

 

 

 

 שדות המסך 

סוג   שדההשם 

 שדהה

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה

תאריך יום 

 המתכונת 

 יום המתכונת    תאריכון

 התאריך צריך להיות גדול מתאריך נוכחי+יום

 בעמידה עם העכבר על השדה יפתח טולטייפ:

 "התאריך אליו יועתק הלוז"

 יום בשבוע

 )מתכונת(

 יום בשבוע מהמתכונת    תצוגה

יתמלא אוטומטית בהתאם לתאריך שנבחר ללא  

 אפשרות שינוי

 יום בשבוע

 קבוע()לוז 

 בחירה מימי השבוע     בחירה 

יום בשבוע מהלוז הקבוע, לפיו מעונינים 

 שהרכבת תפעל בתאריך שנבחר 

תצוגה בלבד, ללא אפשרות שינוי, התאריך     תצוגה תאריך
יחושב בהתאם ללוגיקה הבאה: יוצג כברירת 
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סוג   שדההשם 

 שדהה

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה

הנוכחי לאותו היום  הלוז הקבוע מחדל תאריך 
 . ממנו יועתק הלוז ליום המתכונת  בשבוע שנבחר,

, ו'( נמצא בלוז  9/10לדוגמא: אם יום המתכונת )
קבוע כלשהו, גם היום בשבוע ממנו מועתק הלוז  

מאותו לוז קבוע. אם לדוגמא, יום    תמידיהיה 
, ו' והבקשה היא להעתיק  9/10המתכונת הוא  

ג'   13/10את הלוז מיום חמישי, ובתאריך 
שאחריו משתנה הלוז הקבוע. הלוז של יום  

ק הלוז ליום המתכונת לא  חמישי שממנו יועת
  8/10, אלא יום חמישי  15/10יהיה יום חמישי 

 שנמצא בלוז הקבוע שבו נמצא יום המתכונת.  
 

אם ביום בשבוע שנבחר מהלוז הקבוע קיים  
את היום של   המערכת תבחראירוע או מיוחד, 

 לוז קבועהתואמים את ההשבוע הבא או הקודם  
 של יום המתכונת. 

 וחג מפה לערבי חג 

אפשר יהיה לסמן רשומה אחת או ריבוי    סמן בחירה 

 רשומות

שדה יוצגו רק תקופות מסוג אירוע ב •   תצוגה שם התקופה 

DefaultDay   בטבלתPeriodCode   קיים

 . 7 או  6ערך:

  שלהם  ההתחלה  שתאריך התקופות רק יוצגו •

וקטן או שווה  1+ נוכחי מתאריך גדול

 חודשים.   3מתאריך נוכחי+

התקופות יוצגו ממויינות מהתאריך הנמוך   •

 לגבוה.

בדיקת תקופת אירוע לפי ימים בתוקף   •

זהה לתנאי במסך  וצביעת הרשומה: התנאי 

 הקליטות 

 יוצגו התאריכים בהתאם לתקופה   תצוגה מתאריך

 יוצגו התאריכים בהתאם לתקופה   תצוגה עד תאריך

 היום בשבוע בו חל האירוע: א', ב', ג'........    תצוגה האירועיום 

יום ממנו  
 יועתק הלוז

 : DefaultDayתרגום הערך בשדה    תצוגה

 יום שישי )ו'( -6

 יום שבת )ש'(  -7

 בלחיצה על הכפתור יתבצעו הפעולות הבאות:    אייקון שמור

תוצג על המסך הודעה: "המפות בהכנה,  

 ההודעה:  באישור מייל"בסיום יישלח 

o למסך יחזור והמשתמש המסך ייסגר  

 הקליטה

o הקליטה לג'וב יועברו שנבחרו הרשומות   
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 ת רכבתמבנה ושדות קבצי הקליט .10.1

 מבנה ושדות קבצי הקליטה  

 קבצים בפורמט שונה לא יאופשרו(.)  . xlsxאקסל קבצי הקליטה יהיו בפורמט •

 לבחירת המשתמש, ניתן לכלול תאריך ומספרים לא ניתן לכלול נקודות. –שמות הקבצים   •

 בכל קובץ תהיה שורת כותרת שתכיל את שמות העמודות.   •

 

 תקינות התוכן של קבצי הקליטה תיבדק בהרצת גוב הקליטה
 

 הפעילות  וימי   הרכבת מאפיני שדות קובץ 
 

 כלליות  הערות הסבר והדגשים לרכבת  שדהה שם מספר

 . מספר הרכבת של הרכבת מספר רכבת 1

 
גם אם הרכבת   . השדה חובהשדה חובה 
 (Dמבוטלת )

שלא יעבירו בטעות -הסיבה להעברה נוסעים –  1הרכבת יעבירו תמיד  סוג רכבת 2
 רכבת מטענים וכו' 

 (Dשדה חובה גם אם הרכבת מבוטלת )

 לא פעיל -0  יום א'  3

 פעיל -1

לפחות אחד מהשדות חייב להיות עם  
 למעט במקרה של ביטול רכבת. ערך. 

בקליטה מסוג דלתאות, בכל סוגי 
כל  (D) רכבת מבוטלת התקופות, כאשר

 .שדות הימים יהיו ריקים 
ה,  -לדוגמא אם הרכבת פעילה בימים א

בכל אחד מהשדות יום א', יום ב',   1יסומן 
ו', ש'  יום ג' וכו' עד יום ה'(, ואילו בימים 

. אם הרכבת פעילה רק ביום  0יסומן 
רק בשדה של יום ו' ובשאר   1שישי, יסומן 

 0השדות=

  יום ב'  4

  יום ג' 5

  יום ד' 6

  יום ה'  7

  יום שישי 8

  יום שבת  9

מצפון לדרום   1-פורשת   פורשת/חוזרת  10
וממערב למזרח )מספר רכבת  

 אי זוגי( . 
דרום לצפון, מזרח   0-חוזרת

 למערב )מספר זוגי(

שדה חובה, למעט במקרה של רכבת  
 (, השדה יהיה ריקDמבוטלת )

 שדה חובה  מספר קו נוסע יםנוסעקו  11
 אחד.   יםלאותה רכבת, יהיה קו נוסע

סוג רשומת  12
 רכבת

 D –   בוטלה רכבת- delete   
השדה יהיה ריק.    -בקליטת לוז מלא 

)אם יהיה מלא, לא תהיה התחשבות  
 בערכים שבו(. 

 – דלתאות   תבקליט

הרכבת צריכה להופיע – שדה ריק •

 בלוז וחל בה שינוי כלשהו. 

• D -   .הרכבת יורדת מהלוז 
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 כלליות  הערות הסבר והדגשים לרכבת  שדהה שם מספר

(, לא יהיו  Dכאשר הרכבת מבוטלת )
לרכבת   רשומות בקובץ התחנות

 המבוטלת. 

13-XX  להוסיף בסוף הקובץ שדות  יוכלוהרכבת  שדות נוספים
נוספים לשימוש הרכבת ללא מגבלה,  
שדות אלו לא יבדקו ולא יטופלו בעת 

 קליטת הקובץ

 
 והזמנים  התחנות  רצףשדות קובץ 

 

 כלליות  הערות הסבר והדגשים לרכבת  שדהה שם מספר

 . מספר הרכבת מספר רכבת 1

 
חובה. במקרה ובקובץ הכותרת  שדה 

(, היא לא  Dישנה רכבת מבוטלת )
תופיע כלל בקובץ התחנות. אם  

 שגיאה.  –מופיעה 
מספר סידורי  2

 תחנה בנסיעה
מספר סידורי של התחנה ברצף תחנות  

 הקו

 

 שדה חובה 

  קוד התחנה של הרכבת )שדה: קוד תחנה  3

TrainStationId  בטבלתstation ) 

 שדה חובה 
לא יועברו אך ורק תחנות נוסעים )

תפעוליות, תחנות משא,   יועברו תחנות
וצמתים( אם התחנה לא קיימת  

 תתקבל שגיאה.  – בטבלת התחנות 
 

קוד התחנה שיגיע בקובץ הרכבת הינו  
קוד התחנה שמנוהל ברכבת. יש  

להמיר בגוב הקליטה את קודי התחנות  
שהתקבלו בקובץ לקודי התחנות  

 ברישוי.שמנוהלים 

  כניסהשעת  4
 לתחנה 

תחנה ברצף   לכלמתוכננת  כניסהשעת 
 .תחנות הקו

)תחנת היציאה(   ראשונהבתחנה 
)כי הרכבת רק יוצאת   השדה תמיד ריק

     מהתחנה(
אם השדה מכיל   -בכל תחנות הביניים 

המשמעות היא שהרכבת    0את הערך 
בתחנה ולא עוצרת בה. )לא   חולפת

נכנסת(. דהיינו, אם קיים ערך בשדה  
 . בתחנה  עוצרתהמשמעות שהרכבת 

חייב להיות ערך   –  בתחנה האחרונה
בשדה )לא ייתכן שהרכבת "תחלוף"  

 על התחנה האחרונה(

   יציאהשעת  5
 מהתחנה 

מכל תחנה  מהמוצא, ומתוכננת  יצאה  שעת 
ת  )יכול להיות זהה לשע .ברצף תחנות הקו

 כניסה(

שדה זה תמיד מלא, גם אם הרכבת  
רק חולפת בתחנה, למעט  בתחנה  

 האחרונה שאז השדה ריק     

סוג קוד  6
 עצירה 

 חולפת   -0, עוצרת -1

 
 שדה חובה  

)לא תהיה בדיקה שהשדה בקובץ תקין  
בהתאם לשעת ההגעה והיציאה של  

 הרכבת(

7-XX  להוסיף בסוף הקובץ  יוכלוהרכבת  שדות נוספים
שדות נוספים לשימוש הרכבת ללא  

מגבלה, שדות אלו לא יבדקו ולא 
 יטופלו בעת קליטת הקובץ
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 רכבתמסך לטיפול  .11
 

 
 

 
וממתינים לטיפול על ידי המפעיל או על ידי הממונה באופן מקובץ לפי התקופה  שחל בהם שינוי  קווי הרכבתמסך לטיפול מציג את 

 . הם נמצאיםובהתאם לסטטוס בו 

לכל רשומה מוצגים שדות נלווים הנותנים  מידע נוסף למשתמש ועוזרים לו באופן ויזואלי ונוח למעקב אחרי הקווים שבטיפול בהתאם  

 לסטטוס החיפוש במסך )מפעיל או ממונה(: 

 סה"כ רכבות הקיימות בקובץ הקליטה  הממתינים לטיפול  •

 סה"כ ימי ההמתנה   •

 ימים לתוקף לאישור ממונה רכבת  •

 

 : , בהתאם להרשאה של כל אחד מהםואת הממונה, )מפעיל שמשוייך לקבוצת רכבת בלבד( המסך משמש את המפעיל

 

 : פעילויות במסך

 )בסטטוס מפעיל( או בקווים הממתינים לאישור )בסטטוס ממונה(   הלאחר קליט ברשומות צפייה •

 מעבר בעזרת בדאבל קליק על הרשומה שנבחרה למסך רכבות .  •

 

 
 הרשאות 

Role  פירוט  סוג ההרשאה  סטטוס 

 ממונה ארצי   -6
 ממונה רכבת  -5

 מעבר למסך רכבות צפייה  ממונה 

 ממונה ארצי -6
 ממונה רכבת  -5

 צפייה מפעיל

מפעיל )מפעיל  -2
שמשוייך לקבוצת 

 רכבת( 

 צפייה  מפעיל

מפעיל )מפעיל  -2
שמשוייך לקבוצת 

 רכבת( 

 צפייה  ממונה 

 
 החיפוש  שדות
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שם  

 שדהה

סוג  

 שדהה

ערך   חובה

 ברירת מחדל 

 הערות 

סטטוס 
 )ממונה/מפעיל(

R.B     אם המשתמש הינו מפעיל, ברירת
 המחדל תהיה מפעיל
ממונה רכבת או  אם המשתמש הינו 

ממונה ארצי, ברירת המחדל תהיה  
 ממונה. 

 
 

 החיפוש  תוצאות  בגריד שדות

 החיפוש.  בשדה  המוצג   ולסטטוס  קליטה לבהתאם אוטומטי  באופן  ימולאו השדות

  באדום תצבע הרשומה   התקופה, תחילת  לתאריך הנוכחי  התאריך  בין הימים ממספר  קטן החיצוני  בפרמטר בתוקף הימים מספר  אם •

 בהמשך.  לתוקף לכניסה לימים  להתראה  הסבר .ראה  לבן  יהיה שלה  הטקסט וצבע

  מהערך  התוצאות את   אוטומטי באופן ,תמיין העמודה  כותרת  על לחיצה החיפוש.   תוצאות את  לפלטר יהיה  ניתן במסך עמודה בכל •

 וההפך. לגדול הקטן

 ביותר.  לרחוק ביותר  מהקרוב  לתוקף ימים  עמודת  לפי ההצגה סדר •

ערך ברירת   חובה שדההסוג  שדההשם 

 מחדל

 הערות 

 התקופה אליה נקלט הלוז.    תצוגה תקופה
 יוצג "לוז קבוע"  – אם לוז קבוע 

 אם אירוע יוצג שם האירוע )לדוגמא: פורים(
אם סוג התקופה "מיוחד/ יומי" יוצג:  " "מיוחד /   

 יומי" 

תאריך תחילת תוקף הלוז )בלוז קבוע    תצוגה מתאריך
ומיוחד/יומי תאריך כניסה לתוקף של הלוז,   

 באירוע תאריך תחילת האירוע( 

 סה"כ הרכבות לתקופה ברשומה     תצוגה מס' הרכבות  

מס' ימי  
 המתנה 

מספר ימי ההמתנה מביצוע השינוי הראשון     תצוגה
 לאחד מהרכבות מהרשומה 

משתנים בהתאם לסטטוס מספר ימי ההמתנה 
 הקו.

 במפעיל: מספר ימי ההמתנה אצל המפעיל. 
 בממונה: מספר ימי ההמתנה אצל הממונה. 

 
 הבהרה )חישוב ימי המתנה כמו באוטובוסים(:  

ימי המתנה אצל מפעיל: השדה מציג את   •
מספר הימים הגבוה ביותר מביצוע השינוי. אם  

הקו הועבר לממונה והממונה החזיר אותו  
למפעיל, עדיין ימי ההמתנה יהיו מביצוע השינוי 

 מתאריך ההחזרה של הממונה.   ולא
 

ימי המתנה אצל הממונה: יספרו הימים   •
מהפעם הראשונה שהממונה קיבל את השינוי 

בקו לאישור. אם הממונה החזיר את הקו  
למפעיל והמפעיל העביר לו פעם נוספת את  

הקו, עדיין ימי ההמתנה יספרו מהפעם  
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ערך ברירת   חובה שדההסוג  שדההשם 

 מחדל

 הערות 

מתאריך העברה השנייה של  לא  הראשונה ו
 המפעיל.

 

 מספר הימים לכניסה לתוקף שנותרו     תצוגה ימים לתוקף 

 
 

 התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף 
 

 .מועד השינוי קטן ממספר הימים בנוהל משרד התחבורה לקבלת האישור על השינויהסבר : 
 

 מספר הימים לכניסה לתוקף הינו פרמטר חיצוני במערכת ויכול להשתנות בהתאם להחלטת משרד התחבורה.  •

התחבורה, ברכבת מספר הימים לכניסה לתוקף הינו פרמטר יחיד ומטרתו אך ורק, לתת התראה לממונה  משאר כלי בשונה  •

 ולמפעיל שמספר הימים בתוקף הסתימו. 

 על כל הרשומות. ההתראה היא התראה על מספר הימים לכניסה לתוקף תתבצע רק במסך לטיפול. •

 ימי עבודההם מספר ימים קלנדריים ולא לכניסה לתוקף מספר הימים  •

 .של השינוי פחות תאריך נוכחי ת : תאריך התחלעבור שורת הקליטה חישוב מספר הימים לתוקף •

: השורה תצבע באדום וטקסט הרשומה   בפרמטר אם חישוב מספר הימים בתוקף של הקליטה . קטן ממספר הימים שהוגדר •

 . השורה כולה תצבע באדוםיהיה בצבע לבן. לדוגמא  

 
 

 ממסך לטיפול  רכבותמעבר למסך 
 

 המשתמש בוחר רשומה ממסך לטיפול ובדאבל קליק עובר למסך רכבות.
 ממסך לטיפול שדות חיפוש הזהים לרשומה שנבחרה ממסך לטיפול:    באופן אוטומטיבמעבר למסך רכבות יתאכלסו 

 

 הערות  שדההשם 

 רכבת סוג מפעיל

  סטטוס

  סוג התקופה

  שנה

  תקופה

  מתאריך

  עד תאריך

 
המערכת תבצע חיפוש אוטומטי להצגת הרכבות במסך בהתאם לשדות החיפוש שהתקבלו ממסך לטיפול בהתאם לשורת הקליטה  

 ממנה הגיעו. 
 
 

 מסך רכבות  .12
 

לרשומת הרכבות  לב המערכת. ממסך זה ניתן לבצע פעולות לשינוי סטטוס ופעולות לצירוף/ הסרה של פרוטוקול הינו  רכבותמסך 

 בעלי אותו רצף תחנות . 
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הטאב ייקרא קווים, והוא יוכל לבחור סוג תחבורה    –הערה: עבור מפעיל רכבת וממונה רכבת, הטאב ייקרא: "רכבות" עבור אורח 

רה רכבת  בוחר סוג תחבו   -, או ממונה שאינו ממונה רכבת, או מפעיל שאינו מפעיל רכבת אורחרכבת .)לשיקול הפיתוח, האם כאשר: 

 שם הטאב ישתנה ל"רכבות" או יישאר "קווים" (

 ההגעה למסך  

למסך דרך מסך "לטיפול" ואז יתעדכנו באופן אוטומטי שדות החיפוש בהתאם לרשומה שנבחרה במסך לטיפול, ניתן להגיע  •

 ויוצגו תוצאות החיפוש במסך . 

גריד חיפוש הרשומות יוצג ריק, המשתמש  מאושר." סטטוס ברירת מחדל לכל המשתמשים הוא רכבותישירות מתפריט " •

 יצטרך להגדיר את הפרמטרים לאיתור הרכבות שברצונו לראות בהתאם לקבוצת הרשאות אליה שייך וללחוץ על כפתור הצג.  

 בהתאם לשדות החיפוש שנבחרו תצוגת המסך 

 ערך בשדה "תחנה" יפתח מסך קווים "ריכוז הרכבות לפי תחנת מוצא ותחנת יעד ורצף התחנות"  לא הוזןכאשר  •

ערך בשדה "תחנה" יפתח המסך: "זמני עצירת רכבות בתחנה שנבחרה" בהתאם לתאריך או לשעות שהוזנו  הוזןכאשר  •

 בחיפוש. 

 

 רכבות פירוט המסכים המשוייכים למסך 

 

 ורצף התחנות מוצא ויעד   תחנתמסך ריכוז הרכבות לפי   •

 המסך הינו הראשון שנפתח בהתאם לשדות החיפוש שהוזנו כאשר בשדות החיפוש לא הוזנה תחנה: 

כל הרכבות העונות על הקיטריונים של החיפוש, יוצגו ברשומות מקובצות לפי תחנת המוצא והיעד ורצף התחנות. לדוגמא,  

ות מתחנת סיבדור לתחנת ב"ש, אך לרכבות המקובצות בכל אחת מהשורות יש רצף תחנות שונה בין  יכולות להיות שתי שור

 אותה תחנת מוצא ואותה תחנה יעד. 

 

 מסך זמני עצירת הרכבות בתחנה שנבחרה •

   מסך המציג את כל הרכבות העוצרות בתחנה שנבחרה ואת זמן העצירה של הרכבות

 

   מסך נספחי הרכבת •

מציג את מספרי הרכבת בצד ימין של המסך בהתאם לרצף התחנות או רכבת מסויימת שנבחרה באחד משני המסכים  

 הקודמים.  

 יחד(   3-4ניתן לעבור מרכבת לרכבת באותו מסך ולראות את נספח רצף תחנות ולוז )נספח 

 ריכוז הרשאות במסך רכבות           

Role  פירוט  סוג ההרשאה  סטטוס 

 ממונה ארצי -6
 ממונה רכבת  -5

 לסמן רשומות לבחירה  • צפייה +עדכון ממונה 

לבחור פעולה לרשומות  •
 )אישור או החזרה(   המסומנות

 GISלחיצה על אייקון  •
 

 ממונה ארצי -6
 ממונה רכבת  -5

 מפעיל

 

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה
 

 ממונה ארצי -6
 ממונה רכבת  -5

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה מאושר
 

 לסמן רשומות לבחירה  • צפייה +עדכון ממונה  מפעיל -2

לרשומות   החזרהלבחור פעולת  •
 המסומנות 
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Role  פירוט  סוג ההרשאה  סטטוס 

 GISלחיצה על אייקון  •

 לסמן רשומות לבחירה  • צפייה +עדכון מפעיל מפעיל -2

לבחור פעולה לרשומות  •
המסומנות )העבר לממונה או  

 מחק( 

 GISלחיצה על אייקון  •

 פרוטוקוללצרף  •

 לחפש פרוטוקול •

לבטל קשר בין הפרוטוקול  •
 המצורף לרשומה 

לפתוח פרוטוקול חדש ולצרף  •
 לרשומה

 מפעיל-2
 

 מאושר

 

 GISלחיצה על אייקון  • צפיה
 

 GISלחיצה על אייקון  • צפייה מאושר  אורח  -7
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   רכבות הרשאות לכפתורי הפעולה במסך .12.0.1

 

שם  

 הפעולה 

סטטוס  

 מפעיל 

 סטטוס 

 ממונה 

 סטטוס 

 מאושר 

 הרשאות לתפקידים 

 בכל הסטטוסים ✓ ✓ ✓ בחר הכול
 מפעיל 

 ממונה רכבת 
 ממונה ארצי 

 
 בסטטוס מאושר בלבד

 כולם )אורח, מפעיל, ממונה(
 

 ✓ ✓ ✓ בחר

צרף 
פרוטוקול 
לרשומות 
 המסומנות 

 בסטטוס מפעיל   ✓
 מפעיל 

 

בחר פעולה  
לרשומות 
 המסומנות 

 בסטטוס מפעיל  ✓ ✓
 מפעיל 

 
 בסטטוס ממונה

 )רק החזרה( מפעיל 
 ממונה רכבת 
 ממונה ארצי 

 פרוטוקול
 חדש

 

 בסטטוס מפעיל   ✓
 

 מפעיל 
 

מחק  
 פרוטוקול

 

✓   

חפש  
 פרוטוקול

 

✓ ✓  

תצוגה  
 גאוגרפית

 

 הסטטוסיםבכל  ✓ ✓ ✓
 מפעיל 

 ממונה מחוזי רכבת 
 ממונה ארצי 

 
 בסטטוס מאושר בלבד

 כולם כולל אורח
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 רכבות  שדות החיפוש במסך 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 סטטוס מאושר:  • מאושר ✓ תיבת בחירה  סטטוס
חובה שיהיה ערך בשדה מתאריך עד תאריך 

 ובשדה נוסף.

 אין שדה חובה סטטוס מפעיל:  •

 סטטוס ממונה: אין שדה חובה  •

  ספרות בלבד   טקסט מספר רכבת
 הודעת שגיאה: "ניתן להזין בשדה רק מספרים "  

 רשימת יישובים    תיבת בחירה  ישוב מוצא

   רשימת יישובים   תיבת בחירה  ישוב יעד

    תיבת בחירה  פורשת/חוזרת 

    תיבת בחירה  קו נוסעים

   רכבת  תחנות   מסוג תחנות   רשימת   תיבת בחירה  תחנת מוצא 

 רכבת  תחנות   מסוג תחנות   רשימת   תיבת בחירה  תחנת יעד

 רכבת  תחנות   מסוג תחנות   רשימת   תיבת בחירה  תחנה 

  ערך נבחר אם  רק זמין יהיה  השדה   0-23-מ   תיבת בחירה  משעה 

  יעד, תחנת  מוצא,   תחנת  מהשדות:  באחד לפחות

 תחנה. 

  ערך נבחר אם  רק זמין יהיה  השדה   0-23-מ   תיבת בחירה  עד שעה

 משעה.  בשדה
  לשדה שווה  או גדול להיות צריך שעה  עד שדה

 משעה. 

 לוז קבוע לוז קבוע  תיבת בחירה  סוג תקופה

 אירוע

 מיוחד/יומי

אם סטטוס הקו הוא מפעיל או ממונה, יוצגו רק  שנה נוכחית   תיבת בחירה  שנה
 השנה הנוכחית והשנה הבאה 

השדה יהיה זמין רק אם נבחר סוג התקופה ואז  
 יהיה חובה. 

 יוצגו התקופות בהתאם לסוג התקופה והשנה    תיבת בחירה  תקופה
השדה יהיה זמין רק אם נבחר סוג תקופה  

 "אירוע" ושנה ואז יהיה חובה. 
 

אירוע ושנה: התאריך יוצג אם נבחרו סוג תקופה  תאריך נוכחי ✓ תאריכון מתאריך
 בהתאם ללא יכולת לשינוי

אם לא נבחרו סוג תקופה או סוג התקופה  
 שנבחר אינו אירוע: השדה יהיה זמין. 

 
בסטטוס מפעיל וממונה לא ניתן לבחור תאריך  

 הקטן מתאריך נוכחי. 

אם נבחר סוג תקופה אירוע ושנה: התאריך יוצג  1.1.2200  תאריכון עד תאריך
 רוע שנבחר ללא אפשרות שינוי.בהתאם לאי

אם לא נבחר סוג תקופה עד תאריך יהיה עד  
 עם אפשרות שינוי.  2200

 
 לא ניתן לבחור תאריך קטן משדה "מתאריך"
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

אם בשדות מתאריך עד תאריך יש יום אחד, יוצג     תצוגה יום בשבוע
 היום בשבוע לדוגמא יום א' 

תוצג  ניתן לבחור כל יום אחר בשבוע והתוצאה 
 בהתאמה. 

 חיפוש הקווים להצגה:    כפתור הצג

רשומות בסטטוס מפעיל או בסטטוס ממונה   •
שפג תוקפן )תאריך ההתחלה שלהם קטן 

מתאריך נוכחי(, לא יוצגו בגריד תוצאות 
 )וכמובן לא יופיעו במסך לטיפול(  - החיפוש

אם נבחרו רק תאריכים, יוצגו הרשומות של   •
הפעילות בתאריך  כל סוגי התקופות, 

 שנבחר, בהתאם לסטטוס הרשומות. 
 

אם הוזנה תחנה בשדות החיפוש יש להציג  •

את המסך "זמני עצירת הרכבות בתחנה  

 שנבחרה" בהתאם לתאריך שנבחר.  

 
אם לא נמצאו רשומות בהתאם לערכים בשדות  

החיפוש יש להציג את ההודעה: "לא נמצאו  
 רשומות מתאימות" )כהודעה סטטית על המסך

 ללא צורך לאשר את ההודעה(. 
 

בלחיצה על הכפתור ימחקו כל הערכים בשדות     כפתור נקה
החיפוש  ובשדות הסינון המתקדם ויחזרו ברירות 

 המחדל בשדות. 
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   התחנות ורצף ויעד מוצא תחנת לפי  רכבות ריכוז .12.1

 הסבר כללי  
 

 בשדות החיפוש לא הוזנה תחנה: המסך הינו הראשון שנפתח בהתאם לשדות החיפוש שהוזנו כאשר 

כל הרכבות העונות על הקיטריונים של החיפוש, מוצגות ברשומות מקובצות לפי תחנת המוצא והיעד ורצף התחנות ולפי התקופות.  

רשומות. אם רצף התחנות זהה, תוצג   2תחנת המוצא והיעד זהה אבל רצף התחנות אינו זהה, יוצגו   889ובקו  671לדוגמא אם בקו 

 רשומה אחת. 

 פעולות מתבצעות גורף על כל הרכבות מהרשומה שנבחרה:  - פעולות במסך בסטטוס מפעיל ובסטטוס ממונה •

o .בסטטוס מפעיל בלבד: צירוף פרוטוקול לרשומת קליטה,הסרת פרוקטוקול, יצירת פרוטוקול חדש 

o  הרכבת בהתאם לסטטוס והרשאת  בסטטוס מפעיל וממונה בלבד: ביצוע פעולות העברה/אישור/ביטול והחזרה לרשומות

 בהמשך האפיון פירוט אישור הרצת הפעולותהמשתמש. ראה 

 בכל הסטטוסים: לחיצה על האייקון תציג את קווי הרכבת לפי הרשומה שנבחרה.  GIS)  2צפייה בנספח תצוגה גאוגרפית )נספח  •

   ך "נספחי הרכבת" שיציג את כל הרכבות  פרוסות מהרשומה שנבחרה "דאבל קליק על רשומה במסך תפתח מס •

 

 בחיפוש קווים בסטטוס מפעיל  " התחנות ורצף ויעד מוצא  תחנת  לפי הרכבות ריכוז"דוגמא ל 
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בחיפוש קווים בסטטוס ממונה   " התחנות ורצף ויעד מוצא  תחנת  לפי הרכבות ריכוז"דוגמא ל   
 

 
 

בחיפוש קווים בסטטוס מאושר  " התחנות ורצף ויעד מוצא  תחנת  לפי הרכבות ריכוז"דוגמא ל   
 

 
 

 גריד השדות במסך
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בכל עמודה במסך ניתן יהיה לפלטר את תוצאות החיפוש. לחיצה על כותרת העמודה ,תמיין באופן אוטומטי את התוצאות מהערך 
 הקטן לגדול וההפך

 
 לסטטוס הקו או להרשאת המשתמש, יוצגו בכל הסטטוסים ובכל ההרשאות. הערה: שדות בהם אין התייחסות 

 

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

    סמן בחר

הערת  

 ממונה 

הכפתור יוצג רק בסטטוס מפעיל ורק כאשר לרשומה ישנה הערת     כפתור
 ממונה. )הממונה החזיר את הרשומה למפעיל ורשם הערת הסבר(

 העמידה עם העכבר על השדה יוצג טולטייפ: "הערת ממונה" 
 בלחיצה על הכפתור יפתח תת מסך שיציג את הערת הממונה. 

    תצוגה תחנת מוצא 

    תצוגה תחנת יעד

 ו'( או  א,ג,  או ה, -)א פעילה  הרכבת  בהם  הימים   תצוגה ימי פעילות

מספר 

 רכבות

 רשומה  בכל  הרכבות מספר   תצוגה

מספרי 

 הרכבות

  מספיק אין  אם ביניהם.  בפסיק מופרדים  רשומה בכל הרכבות מספרי   תצוגה

  שאינם רכבות  עוד שישנם להראות נקודות 3 יוצגו בדף,  מקום

  כל  את שיציג טולטייפ יפתח  השדה   על העכבר עם  בעמידה  מוצגות.

 ברשומה.  הרכבות מספרי

  יהיה  התקופה שם  :  מיוחד/יומי לוז  או קבוע לוז  הוא  התקופה סוג אם   תצוגה תקופה

   תצוגה מתאריך התקופה.  סוג שם

   תצוגה עד תאריך

 ממונה ו מפעיל בסטטוס רק יוצג ההשד   תצוגה שינוי מהותי

 

מספר 

 פרוטוקול

 ממונה ו מפעיל בסטטוס רק יוצג ההשד   לינק

 בהמשך אפיון  ראה הפרוטוקול. נתוני מסך יוצג השדה   על בלחיצה

 הפרוטוקול נתוני מסך

 

 

 במסך   פעולה שדות

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

בסימון השדה, יסומנו כל הרשומות בגריד    סמן בחר הכול
 תוצאות החיפוש. 

אם הסימון ירד, ירדו גם כל הסימונים של  
 הרשומות בגריד.

פרוטוקול צרף 

לרשומות 

 המסומנות 

בהרשאת  בסטטוס מפעיל רק השדה יוצג    טקסט
 מפעיל

 שדה של מספרים בלבד. 
ביציאה מהשדה ייבדק אם קיים מספר 

הפרוטוקול שהוזן אם לא תוצג ההודעה:  
 "מספר הפרוטוקול שהוזן אינו קיים במערכת." 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 271עמוד 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 
צריכה להיות התאמה בין שדה צרף פרוטוקול 

לשדה פעולה, כלומר אם בחרו מספר רשומות,  
וצירפו להן פרוטוקול ואז רוצים להעביר 

לממונה הרשומות צריכות להשאר מסומנות.  
)לחיצה חוזרת על "בחר הכל" תוריד את  

הסימון, אם המשתמש לא רוצה לבצע פעולה  
 על הרשומות( 

 

 אשר 

 

בהרשאת  בסטטוס מפעיל רק השדה יוצג    אייקון
 מפעיל

Tooltip אשר צרוף הפרוטוקול לרשומות : 
 המסומנות 

אם לא מסומנות רשומות או לא נבחר ערך  
בשדה "מספר פרוטוקול" האייקון לא יהיה 

 פעיל.
בלחיצה על האייקון תתבצע בדיקה אם  

פרוטוקול התקופה בפרוטוקול שבשדה מספר 
 תואמים לתקופה ברשומות שסומנו.

אם נמצא חוסר התאמה לרשומה אחת או כמה  
רשומות, תוצג הודעת התראה למשתמש:  

"שים לב, ישנן רשומות שסומנו אך ניתן לצרף  
להן את הפרוטוקול מאחר והפרוטוקול שנבחר, 

 אינו תואם לתקופה של הרשומות שנבחרו"  
לרשומה   מספר הפרוטוקול שנמצא לו התאמה

מסומנת  יוצג בגריד תוצאות החיפוש בשדה  
"מספר פרוטוקול " בכל הרשומות המסומנות  

 בשדה "בחר" בהם נמצאה ההתאמה. 
 

  לרשומה אחד מפרוטוקול  יותר לצרף ניתן לא

  יותר לצרף ניתן "לא  שגיאה:  הודעת תוצג

 לרשומה" אחד מפרוטוקול
 

 פרוטוקול

 חדש

 

בהרשאת  בסטטוס מפעיל רק השדה יוצג    אייקון
 מפעיל

בעמידה על השדה עם העכבר    Tooltipיוצג 
 "יצירת פרוטוקול חדש לרשומות המסומנות" 

הכפתור יהיה זמין רק אם סומנה לפחות  
 רשומה אחת  

בלחיצה על האייקון, תתבצע בדיקה  אם  
סומנה יותר מרשומה אחת, אם כן תתבצע  

בדיקה אם כל הרשומות שסומנו הם מאותה  
התקופה אם לא, תוצג הודעת שגיאה "ניתן  

ר פרוטוקול חדש רק לרשומות מאותה  ליצו
 התקופה". 

אם לא נמצאה שגיאה, יפתח למשתמש מסך 
 נתוני פרוטוקול חדש:

שדות הפרוטוקול החדש יתמלאו באופן 
אוטומטי בפרטי הרשומה שסומנה: שנה, סוג 

תקופה, שם תקופה, תאריך כניסה לתוקף, 
מספרי הרכבות )ירשמו כל מספרי הרכבות של  

מנו. הרכבות יופרדו בפסיק כל הרשומות שסו
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

וברווח אחד מהשני.(  משתתפים: שמות  
המשתתפים יועתק מהמשתתפים מפרוטוקול 

 קודם, וניתן לעדכן.
בשמירת הפרוטוקול הוא יקושר לרשומות 

המסומנות במסך ומספרו יוצג בשדה מספר 
 פרוטוקול.

 פרוטוקול מחק

 

בהרשאת  בסטטוס מפעיל רק השדה יוצג    
 מפעיל

בעמידה על השדה עם העכבר    Tooltipיוצג 
 "הסר קישור הפרוטוקול לרשומות המסומנות" 

הכפתור יהיה זמין רק אם סומנה לפחות  
 רשומה אחת שמקושר לה פרוטוקול.

בלחיצה על האייקון תוצג הודעה: "שים לב,  
באישור ההודעה יוסר הקישור בין הפרוטוקול 

המצורף לרשומת הרכבות שסומנו. האם  
 להמשיך?  

באישור יוסר הקשר בין הפרוטוקול המצורף 
 לרשומת הרכבות שסומנו. 

 

 פרוטוקול חפש

 

בעמידה על השדה עם העכבר    Tooltipיוצג    
 "חפש פרוטוקול"

 
בלחיצה על  הכפתור יפתח מסך איתור  

 פרוטוקול. 
בלחיצה על כפתור חזור במסך איתור  

 הפרוטוקול יחזור המשתמש למסך הקווים. 

 פירוט: ראה   תיבת בחירה  בחר פעולה
  –  הקו ולאישור לממונה ממפעיל  העברה פעולת

 קווים( )אישור הקו סטטוס שינוי
 
 

בחר פעולה  

לרשומות 

 המסומנות 

   טקסט

   אייקון אשר

 תצוגה גאוגרפית

 

 פירוט: ראה   אייקון
 לרישיון 2 נספח  –  גאוגרפית לתצוגה קריאה

 הקו

שינויים במספר 
עצירת ברצף 

 התחנות 

  ברצף עצירת  במספר שינויים :"  המסך  יפתח   כפתור

 התחנות"

שינויים במספר 
 עצירות בתחנה 

 בתחנה"  עצירות מספר שינויים  " :  המסך  יפתח   כפתור

 
   "דאבל קליק על רשומה תעביר את המשתמש למסך "נספחי הרכבת
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שינוי סטטוס הרכבות  -ואישור הרכבות העברה ממפעיל לממונה  .12.2

 שנקלטו )תהליך אישור מפת רכבת(

 ריכוז רכבות לפי ישוב מוצא ויעד ורצף תחנות  רכבות:פעולת העברה לשינוי סטטוס הקו תתבצע במסך 

 

   פעולה" "בחר  בשדה  ולוגיקה הרשאות 

   בהתאם לסטטוס הקו והרשאת המשתמש יוצגו הערכים לבחירה בשדה פעולה:

 ערכים אפשריים  סטטוס  הרשאה

מפעיל-2  העברה לממונה  • מפעיל 

 מחיקה  •

 החזרה  • ממונה 

רכבת מונה מ-5  
מונה ארצימ-6  

 אישור • ממונה 

   החזרה •
 

 במסך  שדות

סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

 בחר פעולה

לרשומות 

 המסומנות 

תיבת  

 בחירה 

  ממונה בסטטוס או  מפעיל בהרשאת  מפעיל בסטטוס רק יוצג השדה  

 ממונה   ובהרשאת מפעיל בהרשאת 
  הרכבת וסטטוס התפקיד בין לתלות  בהתאם  יוצגו בשדה  הערכים

 פעולה"(.  "בחר השדה   על באפיון הסבר )ראה

הערה: בעת בחירת שורה או שורות, הבחירה תשמר לאחר 
שביצעו בחירה בשדה זה, כדי שאם ירצו להוסיף פרוטוקול לאותן 
שורות שנבחרו, לא יהיה צורך לבחור מחדש את השורות או אם  
 בחרו פרוטוקול ואח"כ רוצים להעביר לממונה, הבחירה תשמר.  

 

אישור הרצת  

הפעולה

 

 ראה הסבר מפורט בהמשך: "פירוט אישור הרצת הפעולה"    אייקון

 

 

 

 

 פירוט "אישור הרצת הפעולה" .12.2.1

 אם לא מסומנות רשומות או לא נבחר ערך בשדה "בחר פעולה" השדה לא יהיה פעיל.

Tooltip אשר פעולה שנבחרה לרשומות המסומנות : 

 בלחיצה על הכפתור:
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 שנבחרה בכל הרשומות המסומנות: תתבצע הלוגיקה של הפעולה 

 
 "החזרה"   פעולה סוג

 ממונה.  או מפעיל  בהרשאת ביצוע בלבד,  ממונה  בסטטוס מתבצעת  הפעולה

   ממונה בהרשאת  ביצוע

   ההחזרה.  סיבת את   יכתוב בו "הערות" מסך  לממונה וצגי ממונה, ע"י נבחרה  ההחזרה   פעולת אם   •

   הערה"  לרשום  חובה  החזרה   בפעולת  שגיאה: הודעת תוצג  הערה הוספת  ללא  ותהער ממסך יצא  הממונה  אם •

 פעולה בחר  בשדה  ההחזרה  פעולת את  למחוק יש  ההערה של אישור  ללא מהמסך יצא  המשתמש  אם •

  או פעולות בשדה  ההחזרה  פעולת את   למחוק יכול הוא  כדי...( תוך  )התחרט ההחזרה   פעולת את  לאשר מעוניין לא  הממונה  אם •

 . DB -ב  ולא במסך לא  ישמרו לא ההערות  כל  זה במקרה  אחרת.  לפעולה  רלעבו

 ל"מפעיל". ישתנה  הרשומה סטטוס :יעודכן DB -ה  אז ורק פעולה" "בחר בשדה  אישור האייקון על ילחץ  הממונה בסיום •

 עידוד" כר"ש באפיון ראה  .עידוד שכר בטבלת תתועד  הממונה, של פעולה כל •

 מפעיל בהרשאת  ביצוע

 ל"מפעיל". ישתנה הרשומה  סטטוס ,הפעולה באישור •

 

 
 סוג פעולה "מחיקה"  

 

 סוג הפעולה בהרשאת מפעיל בלבד, בסטטוס מפעיל

 האם להמשיך?"  , הרשומות המסומנות יימחקושים לב"תוצג הודעת התראה: 

 מחיקת הרשומות המסומנות בסטטוס מפעיל לאותה התקופה.   -DBבאישור: תתבצע ב

 
 "  לממונה  "העבר  פעולה סוג

 
 . בסטטוס מפעיל מפעיל  סוג הפעולה בהרשאת:

  התאריכים  באותם רכבת  לאותה  מיוחד/יומי  לוז מאושר,  או  ממונה בסטטוס קיים האם  בדיקה  תתבצע :אירוע מסוג לתקופה  ברשומות •

 להעברה.   האירוע  לרשומות חלקית  חופפים   בתאריכים או

 בסטטוס מיוחד/יומי  לתקופת לוז רשומת  קיימת  שסמנת,  מהרכבות יותר או לאחת  לב,  "שים הבאה:  ההודעה  למשתמש תוצג כן  אם

   לוז  בו שקיים  לתאריך אירוע, רשומות  לממונה להעביר ניתן לא  חלקית.  חופפים  או  חופפים  בתאריכים מאושר  או מממונה 

   "מיוחד/יומי.

 עבורן לעדכן או  מאושר  או ממונה  בסטטוס המיוחד רשומות  את  לבטל  המשתמש  על ,יעברו שהרשומות  מנת   על - לפיתוח  הערה

 הממונה.  אצל  הקיימת  יומי המיוחד / האירוע לרשומת  חלקית  לא  גם חופפים   שאינם  שונים תאריכים

 

  המזהה לאותו "אירוע" תקופת   מסוג רשומה  מאושר,  או  נהממו בסטטוס קיים  האם בדיקה  תתבצע  :מיוחד/יומי לוז  מסוג ברשומות

  שסמנת,   מהקווים  יותר או  לאחד לב,  שים "   הודעה: ותוצג לממונה להעביר ניתן  לא –  האירוע תאריכי  את במלואו חופף  המיוחד  אם

   . "הממונה לטיפול יעברו לא אלה  רשומות  הממונה   אצל  תאריכים באותם  לוז  של ה רשומ קיימת

  חותך  שיצרת יומי /מיוחדה לוז ה לב,  "שים  הבאה:  ההתראה הודעת תוצג  כן אם  הממונה:  אצל שקיים אירוע  חלקית  חופף  המיוחד  אם

 להמשיך?"  האם  קיימת.  אירוע תקופת

  או  ממונה בסטטוס אירוע רשומות  להם  שיש  יומי/מיוחדה  לוזה  רשומות יעברו לא בביטול הממונה לטיפול יעברו הרשומות באישור

   חלקית.   חופפים  או חופפים  בתאריכים מאושר

 

 פרוטוקול לצרף חובה לב,  "שים ההודעה:  תוצג  כן אם פרוטוקול. צורף לא המסומנות מהרשומות   יותר או  לאחת האם  בדיקה תתבצע  •

   לממונה" העברה לפני

 

 :קבוע לוז  בתקופת עתידי בלוז וטיפול התראה  •
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, תתבצע בדיקה האם קיים לוז עתידי לוז קבוע, הוא הרשומה שסומנה סוג התקופה של  " ו אם סוג הפעולה: "העבר לממונה

ברשומה העתידית גדול מהשדה ברשומת הלוז הקבוע     fromdateמקווי הרכבת )שדה באחד או יותר   מסוג לוז קבוע מאושר 

 אם כן, תוצג הודעה למשתמש:    שסומנה(, 

  לב  שים העתידי. הקבוע  הלוז יידרס ה,הממונ באישור . XXXX מתאריך החל עתידי מאושר קבוע לוז  קיים , מהרכבות לחלק "לידיעתך,

 . אשר/בטל( )כפתור – "ידרסו לא  מיוחד/יומי ללוז או לאירוע עתידי לוז

העתידי, אחרת,   הלוז הקבועתקופת  להלוז החדש ידרוס את הלוז הקיים בעת אישור הממונה,   ",אשראם המשתמש לחץ על "

 ווים.  הלוז החדש יחתך בתאריך תחילת הלוז המאושר עבור אותם ק

 
   הממונה ע"י אישור   פעולה סוג

 

  הודעת להציג יש  לא אם   בשדה(. הטקסט מהות   על בדיקה )אין מלא  ממונה"  "החלטת השדה:   לרשומה המצורף שבפרוטוקול בדיקה •

   ממונה".   החלטת  שדה  להם, המצורף בפרוטוקול עודכן ולא  היות אושרו,  שלא  רשומות "נמצאו  שגיאה:

 

 עידוד" "שכר באפיון ראה עידוד שכר בטבלת  תתועד  שבוצעה הפעולה •

 :סוג פעולה אישור 
 

 בסוג פעולה אישור )ע"י הממונה(: 

 תהליך אישור שבסופו יעבור לסטטוס מאושריעבור כל קו ברשומה  •

 עידוד" "שכר באפיון ראה עידוד שכר בטבלת  תתועד  שבוצעה הפעולה •

 
 סיום בהצלחה בכל סוגי העברה:

 
 אם הפעולה שנבחרה בוצעה בהצלחה תוצג ההודעה: "הפעולה בוצעה בהצלחה".  

 הערך בשדה "בחר פעולה" יתנקה  •

   הערך בשדה "בחר הכול" יתנקה. •

 הערך בשדה "מספר פרוטוקול" יתנקה •

 גריד הרשומות יתנקה. הסימון בשדה "בחר" בכל  •
 

המסך יתרענן ויוצגו הרשומות הנותרות )ללא הרשומות שלגביהן בוצעה הפעולה בהצלחה, והסטטוס שלהן השתנה( בהתאם לשדות  
 החיפוש. 

 
 סיום הפעולה בכישלון שאינו צפוי 

 
 שהתקבלה.  השגיאה תיאור  עם הודעה תוצג  נכשלה, שנבחרה הפעולה  אם
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 עידודשכר מילוי טבלת  .12.3

 הסבר כללי: 

למלא טבלה שתהווה מקור לדוח )שיונפק על ידי המשרד(. הטבלה תבטא את מספר לצורך חישוב שכר עידוד לממונים, נדרש 

 עד לביצוע הפעולה. של כל רצף תחנות  הפעולות שביצע הממונה במהלך כל חודש, ואת משך זמן ההמתנה

 

 
 טבלת הפעולות שנדרשות לתיעוד 

 

 ות הער תאור שדה

  קוד פעולה

 ערכים פעולהתיאור 
 העברה לממונה  .4
 החזרה ע"י ממונה  .5
  אישור ע"י ממונה  .6

 
 

   רכבתטבלת תיעוד הפעולות לכל 
   שורת קליטה של הרכבתתתמלא בכל פעם שהמפעיל או הממונה מבצעים פעולה כלשהי על 

 

 הערות  תאור שדה

  מס' רץ

  קוד פעולה

תאריך ביצוע הפעולה )תאריך 
 + שעה(   

 

שם משתמש שביצע את  
 הפעולה

 

  תחנת מוצא 

  תחנת יעד

  קוד תקופה

  שם תקופה

  מתאריך

  עד תאריך

  דוח לחודש

  סה"כ ימים בטיפול הממונה
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 "נספחים"    מעבר למסך:  .12.3.1

 
 העוצרות  הרכבות  מרשימת מסויימת  רכבת  או התחנות  ורצף עדוי מוצא תחנת  לפי הרכבות  פירוטהמשתמש בוחר רשומה ממסך 

 תחנה  לפי סינון של  במקרה בתחנה
 . "נספחים" ובדאבל קליק עובר למסך:

 למסך:  ימין מצד  הכותרת  שדותיתאכלסו באופן אוטומטי  "נספחים" :במעבר למסך
 
  

 הערות  שדההשם 

  תחנת מוצא 

  תחנת יעד

  מספר הרכבת 

  סוג התקופה

  שנה

  תקופה

  מתאריך

  עד תאריך
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 רכבת מסך נספחי  .12.4

 

 

או ממסך   התחנות ורצף ויעד מוצא  תחנת  לפי הרכבות פירוט ההגעה למסך ע"י באבל קליק ברשומת רכבת שנבחרה ממסך רכבות:

 זמני עצירת הרכבות בתחנה שנבחרה.. 

מסך נספחים כולל שדות מימין המתאכלסים מהמסך הקודם מהרשומה שנבחרה. וטאב "רצף תחנות ולו"ז" שהינו תת מסך המכיל 

 נתונים בהתאם לרשומה שנבחרה  

 

 שדות הרשומות בצד ימין במסך 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

    תצוגה מספר הרכבת 

   תצוגה תחנת מוצא 
   תצוגה יעדתחנת 
   תצוגה תקופה

    תצוגה מתאריך

    תצוגה עד תאריך

 טאבים 

 יפתח כמסך ברירת מחדל     רצף תחנות ולוז
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 (  3,4: טאב רצף תחנות ולוז )נספח רכבת מסך נספחי  .12.5

 

 
 שדות המסך 

,תמיין באופן אוטומטי את התוצאות מהערך בכל עמודה במסך ניתן יהיה לפלטר את תוצאות החיפוש. לחיצה על כותרת העמודה 
 הקטן לגדול וההפך

 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

ימי השבוע עם פסיק ביניהם. אם יש רצף     תצוגה ימי פעילות
 ה' -ה' נכתוב א-בימים בין א

הכפתור יהיה זמין רק בסטטוס מפעיל    תצוגה תצוגת שינויים
 וממונה 

 

מספר רץ מהתחנה הראשונה עד     תצוגה תחנות רצף 
 לאחרונה אפשרות מיון מהסוף להתחלה  

ב של שם תחנה  -אפשרות מיון לפי א   תצוגה שם התחנה 
 מהסוף להתחלה והפוך 

 יהיה ריק בתחנה הראשונה    תצוגה שעת הגעה 

 יהיה ריק בתחנה האחרונה    תצוגה שעת יציאה 

מרחק מתחנה  
 קודמת

    תצוגה

 עוצרת עוצרת  תצוגה סוג עצירה
 חולפת 

 
 בכניסה למסך יוצגו רק רכבות עוצרות.

בפילטר שבשדה אפשר יהיה לבחור 
 הכול או רכבות חולפות 
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 מסך נספחים תצוגת שינויים

 
 

 

 

 שדות המסך בתצוגת שינויים

,תמיין באופן אוטומטי את התוצאות מהערך בכל עמודה במסך ניתן יהיה לפלטר את תוצאות החיפוש. לחיצה על כותרת העמודה 
 הקטן לגדול וההפך

 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

ימי השבוע עם פסיק ביניהם. אם יש רצף     תצוגה ימי פעילות
 ה' -ה' נכתוב א-בימים בין א

חזרה לתצוגה רגילה )אותו כפתור משנה     כפתור תצוגה רגילה 
תצוגת שינויים לתצוגה  את השם שלו בין: 

 רגילה(

 

מהתחנה   -מספר רץ ברירת מחדל    תצוגה רצף תחנות 
הראשונה עד לאחרונה אפשרות מיון 

 מהסוף להתחלה ולהיפך 

השורה של תחנה   –  הוספת תחנה •   תצוגה שם התחנה 

שנוספה תבצע בכחול וספרור 

 התחנות הבאות יעודכן לרצף נכון. 

השורה של תחנה    – הסרת תחנה •

, המספור שלה  באפורשהוסרה תצבע 

יהיה המספור המקורי, והתחנה הבאה  

תקבל אף היא אותו מספור )לדוגמא 

ברצף התחנות הוסרה    8תחנה מספר 

, והתחנה הבאה  באפורהיא תצבע  –

 . ( 8במספר תספר 

 

 עמודות :  2 -השדה יתחלק ל   תצוגה שעת הגעה/יציאה 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

לוז חדש בו יציגו את הלוז בסטטוס  •

 מפעיל או ממונה 

לוז להשוואה: הלוז הקבוע הנוכחי או   •

 כל לוז אחר שנבחר להשוואה 

כל שעה חדשה תצבע בכחול. כל   •

שעה שהוסרה מהלוז להשוואה  

תצבע באדום. שעות ללא שינוי יהיו 

 בשחור בשני הצדדים.  

מרחק מתחנה  
 קודמת

    תצוגה

 עוצרת חולפת   תצוגה סוג עצירה
 חולפת 

 
 בכניסה למסך יוצגו רק רכבות עוצרות.

בפילטר שבשדה אפשר יהיה לבחור 
 חולפות הכול או רכבות 
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 מסך זמני עצירת הרכבות בתחנה שנבחרה .12.6

 תחנה.  הזין  המשתמש   הקווים בחיפוש כאשר קווים ממסך למסך ההגעה

 בתחנה.  הרכבות  עצירת זמני ואת  החיפוש,   בשדה שהוזנו  בתחנה העוצרות הרכבות  מספרי כל את  להציג היא  המסך  מטרת

 הנוכחי. הקבוע  מהלוז התחנה  עצירת  בזמני השינוי את  במסך מציג עליו שבלחיצה שינויים תצוגת  כפתור מוצג  וממונה מפעיל בסטטוס

 

 וממונה  מפעיל בסטטוס רק יוצג שינויים תצוגת  כפתור הסטטוסים.  בכל בסטטוס המסך  תרשים
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  וממונה( מפעיל סטטוס) שינויים  בתצוגת המסך  תרשים

 
 
 
 

 בתחנה : השדות יוצגו רק בתצוגת שינויים בסטטוס מפעיל וממונהשדות לחיפוש ההשוואה בעצירות הרכבת 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

רשימת   יום בשבוע
 ערכים

 ימי השבוע   

לוז קבוע   RB לוז קבוע נוכחי
 נוכחי

לוז לתקופת  לוז מאושרההשוואה תתבצע על 
)לפי גרסת הלוז הקבוע האחרון  הנוכחי קבוע

 לרכבת(

אם השדה פעיל רק לקליטות לתקופת אירוע.   תקופה אשתקד
יש לקחת את  - הרשומה החדשה היא אירוע

אם אין ימים אירוע אשתקד בהתאם לקיים אותו 
 להצגה ,לא יוצגו הרשומות להשוואה. 

ספציפי שבוחר  תאריך  ביצוע השוואה לפי   תאריכון תאריך 
)התאריך יכול להיות בעבר או תאריך המשתמש. 

   עתידי(

בלחיצה על הכפתור יוצגו רשומות ההשוואה כפי     כפתור הצג
 שנבחרו במסך: 
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 גריד השדות במסך
 

 הערה: שדות בהם אין התייחסות לסטטוס הקו או להרשאת המשתמש, יוצגו בכל הסטטוסים ובכל ההרשאות. 
 
 

סוג   שדהשם 

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

 GISהשדה נועד לסמן רשומות עבור הצגתם ממערכת    סמן בחר

 בסימון השדה, יסומנו כל הרשומות בגריד תוצאות החיפוש.    סמן בחר הכול
 בגריד.  הרשומות  של הסימונים  כל גם ירדו ירד, הסימון  אם

מספר 

 רכבת

 אפיון  ראה כללי( )נספח  הרכבת מאפייני את  יראה לשדה טולטייפ   תצוגה

 הרכבת  מאפייני הצגת  מסך

 

 :  שינויים תצוגת  במסך רק

 בכחול תצבע  היא  הנוכחי הקבוע  בלוז בתחנה   עוצרת לא הרכבת   אם

  בלוז  עוצרת ולא הנוכחי  הקבוע בלוז  בתחנה  עוצרת הרכבת   אם

 מעומעם.  באפור  תצבע  היא  החדש

 

 +מיון פילטר יכלול השדה

 +מיון פילטר יכלול השדה   תצוגה תחנת מוצא 

   תצוגה תחנת יעד

 ו'  או א,ג,  או  ה,-א   תצוגה ימי פעילות

 +מיון פילטר יכלול השדה   תצוגה תקופה

 +מיון פילטר יכלול השדה   תצוגה מתאריך

 +מיון פילטר יכלול השדה   תצוגה עד תאריך

שעת עצירה  

בתחנת  

>שם  

 התחנה< 

  בתחנת עצירה "שעת  לדוגמא התחנה   שם את  יקבל השדה   שם   תצוגה

  לרשומת בתחנה   העצירה שעת  יהיה  בשדה  הערך  מרכז". סבידור

 הרכבת. 

 

 +מיון פילטר יכלול השדה

לוז 

 להשוואה

 בסטטוס שינויים" "תצוגת  כפתור על לחיצה בעת רק יוצג השדה   

 ממונה  או מפעיל

  בהשוואה הנוכחי,  הקבוע בלוז  בתחנה  העצירה  זמני  את יראה  השדה

  להשוואה בלוז  שירדה שעה  בכחול, חדשה )שעה  החדש.  ללוז

 בשחור( שינוי  ללא שעה באדום,

   +מיון פילטר יכלול השדה

 

 

 

 הפעולה  שדות
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סוג   שם שדה

 שדה

ערך   חובה

ברירת  

 מחדל

 הערות 

כפתור תצוגת  

 שינויים

השדה יוצג רק בסטטוס מפעיל וממונה הכפתור ישתנה בין     כפתור

"תצוגת שינויים" למעבר לתצוגת שינויים. ובין "תצוגה רגילה" 

 לחזרה לתצוגה רגילה

תצוגה  

 גאוגרפית

 

 פירוט: ראה   אייקון
 לרישיון הקו 2נספח  –קריאה לתצוגה גאוגרפית 
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 מסך הצגת מאפייני הרכבת  .12.6.1

המסך יוצג כטולטייפ על שדה מספר הרכבת  ממסך "זמני עצירת הרכבות מהתחנה שנבחרה וממסך "נספחי הרכבת". )לפיתוח: יש  
 נוסעים"(לשים לב במסך לרשום "קו 

 

 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

מצפון לדרום וממערב למזרח    1-פורשת     תצוגה פורשת/חוזרת 
 )מספר רכבת אי זוגי( .  

דרום לצפון, מזרח למערב   0-חוזרת
 )מספר זוגי(

 מספר קו נוסעים   תצוגה ים נוסעקו 
לאותה רכבת, יהיה קו נוסע אחד. המידע  

ולא יהיה בו   100% -אינו מדויק בהזה 
שימוש בשלב ראשון, אך כן התבקשנו  

  ולהציג לקלוט
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 רכבת   מסכי שינויים במספר העצירות בתחנה וברצף התחנות .12.7

 )בסטטוס מפעיל וממונה(.  התחנות ורצף ויעד  מוצא  תחנת   לפי הרכבות פירוטההגעה למסכים היא ממסך 

 

המציג את את כל התחנות בהם השתנה הלוז ביציאה/הגעה   יפתח המסך במספר העצירות בתחנהשינויים כפתור: בלחיצה על 

 לתחנה, ומשווה את מספר העצירות אחרי השינוי למספר העצירות בהתאם לתקופה או התאריך אותם בחר המשתמש  
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מסך המציג את כל התחנות ברצף התחנות בהתאם לרשומה   יפתח שינויים במספר העצירות ברצף התחנותכפתור: בלחיצה על 

 שנבחרה  ומשווה את מספר העצירות אחרי השינוי למספר העצירות בהתאם לתקופה או התאריך אותם בחר המשתמש

 
 
 
 
 
 

 שדות השוואה: שדות זהים לשני המסכים 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

רשימת   יום בשבוע
 ערכים

 ימי השבוע   

רשימת   משעה 
 ערכים

 00-23:00שעות עגולות מ  

     עד שעה

לוז קבוע   RB לוז קבוע נוכחי
 נוכחי

לוז לתקופת  לוז מאושרההשוואה תתבצע על 
 )לפי גרסת הלוז הקבוע האחרון לקו  הנוכחי קבוע

אם פעיל רק אם התקופה היא תקופת אירוע.   תקופה אשתקד
יש לקחת את  - הרשומה החדשה היא אירוע

אם אין ימים אירוע אשתקד בהתאם לקיים אותו 
 להצגה ,לא יוצגו הרשומות להשוואה. 

ספציפי שבוחר  תאריך  ביצוע השוואה לפי   תאריכון תאריך 
)התאריך יכול להיות בעבר או תאריך המשתמש. 

   עתידי(

בלחיצה על הכפתור יוצגו רשומות ההשוואה כפי     כפתור הצג
 שנבחרו במסך: 

 
אם המסך הוא "שינויים במספר העצירות 

 בתחנה": 
יוצגו כל התחנות שהיה בהם שינויים בלוז  

בהתאם לשדות החיפוש והשוואה בזמני העצירה 
אחרי השינוי ,מול זמני העצירה בלוז להשוואה 

 שנבחר. 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

 
"שינויים במספר העצירות ברצף אם המסך הוא 

 התחנות":
יוצגו כל  התחנות ברצף התחנות בהתאם 

לרשומה שנבחרה במסך הקודם ובהתאם לשדות 
החיפוש והשוואה בזמני העצירה אחרי השינוי  

 ,מול זמני העצירה בלוז להשוואה שנבחר. 
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 שדות תוצאות ההשוואה 

ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

"שינויים במספר   במסך  רק  יוצג השדה   תצוגה רצף תחנות 

 העצירות ברצף התחנות"

 ניתן יהיה לפלטר ולמיין את העמודה.    תצוגה שם התחנה 

אם המסך הוא "שינויים במספר העצירות  

 בתחנה": 

יוצגו כל התחנות שהיה בהם שינויים בלוז 

 בהתאם לשדות החיפוש  
  תחנה של השורה – תחנה הוספת

  בכחול תבצע שנוספה
  תחנה של השורה  – תחנה הסרת

 באפור   תצבע שהוסרה

 
אם המסך הוא "שינויים במספר העצירות 

 ברצף התחנות": 
 שנבחר  התחנות ברצף התחנות   כל יוצגו

  החיפוש לשדות בהתאם הקודם במסך

השורה של תחנה   –  הוספת תחנה

שנוספה תבצע בכחול וספרור 

 התחנות הבאות יעודכן לרצף נכון. 

השורה של תחנה    – הסרת תחנה

, המספור שלה  באפורשהוסרה תצבע 

יהיה המספור המקורי, והתחנה הבאה  

פור )לדוגמא תקבל אף היא אותו מס

ברצף התחנות הוסרה    8תחנה מספר 

, והתחנה הבאה  באפורהיא תצבע  –

 . ( 8תספר במספר 

 

מספר העצירות 
 בתחנה 

 חדש והשוואה   2כל עמודה תתחלק ל   תצוגה
אם ישנו שינוי מהחדש, הערך בעמודה  

 "חדש" יצבע כחול.
אם התחנה הוסרה, הערך בעמודה  

 "השוואה" יצבע באפור
 

בהשוואה אם נבחרה תקופת אשתקד  
ללא יום בשבוע והתקופה מעל לשבוע:  

יסכמו כל העצירות של הרכבות בתחנה  
 לפי השבוע האחרון של התקופה. 

אם התקופה מתחת לשבוע: יסכמו כל 
העצירות של הרכבות בתחנה באותה  

 התקופה.  
 
 

   תצוגה חדש
   תצוגה השוואה 
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ערך ברירת   חובה סוג שדה  שם שדה

 מחדל

 הערות 

אם נבחרה תקופת אשתקד ויום בשבוע  
היום שנבחר,  והתקופה אינה כוללת את  

תוצג הודעת שגיאה: היום בשבוע שנבחר  
 אינו נמצא בתקופת אירוע אשתקד. 

  
אם נבחר לוז קבוע ולא נבחר יום בשבוע:  

יסכמו כל העצירות של הרכבות בתחנה  
 לפי השבוע האחרון של הלוז הקבוע. 

הפרש במספר העצירות מהחדש     תצוגה הפרש
 להשוואה
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 רכבת-מסך פרוטוקול .13
 

הפרוטוקול מהווה תיעוד של הישיבה שהתקיימה בין המפעיל לממונה, ובה התקבלה ההחלטה על שינוי בקו. ולאחר אישורו ע"י 

הממונה, מהווה הפרוטוקול אסמכתא לאישור העקרוני שקיבל המפעיל מהממונה.  המפעיל חייב לצרף פרוטוקול לכל בקשה לביצוע 

עצמו או על  י המפעילל ידפרוטוקול יוזן ע .החלטת הממונה את פרטי השינוי ואת יכלול קול הפרוטושינוי מהותי באחד מקווי הרכבת.  

 הממונה יכול לאשר שינוי בקו רק לאחר שאישר את הפרוטוקול שצורף לבקשת המפעיל.  הרלוונטי.ידי הממונה 

 . כותרת הפרוטוקול וגוף הפרוטוקול :חלקיםיכלול שני הפרוטוקול 

 כותרת הפרוטוקול:  

 ברירת מחדל רכבת  – מפעיל .1

תאריך ישיבה, מספר פרוטוקול, משתתפים, קובץ )צירוף קובץ(, סוג תקופה )בסיס, אירוע מיוחד(, שנה, תקופה, תאריך כניסה  .2

 לתוקף, 

  
 

 תוכן הפרוטוקול 
   מלל חופשי שדה חובה.  –מהות השינוי  .1

 מספרי רכבות  .2

 בחירה מרשימה תחנות מסוג תחנת רכבת או אפשרות לריבוי בחירה.  –שם תחנה  .3

 שדה חובה -מלל חופשי  -החלטת ממונה  .4

 שדה חובה   –מלל חופשי    –תנאים לביצוע  .5

 
 הרשאות 

Role   סוג

 ההרשאה

 פירוט 

 ממונה ארצי -6
 ממונה רכבת  -5

צפייה 

 +עדכון

 יוצר פרוטוקול חדש •

 צפייה בפרוטוקול •

 פרוטוקול לא מאושרעדכון נתוני  •

 עדכון שדה החלטת ממונה  •

 פרוטוקול מאושר: צפייה בלבד •

צפייה  מפעיל מעדכן -2

 +עדכון

 יוצר פרוטוקול חדש •

 צפייה בפרוטוקול •

עדכון פרוטוקול לא מאושר למעט שדה עדכון  •
 החלטת ממונה 

 פרוטוקול מאושר: צפייה בלבד •

צפייה בפרוטוקול )בעל  -16
 הרשאת צפיה בפרוטוקולים( 

 צפייה בפרוטוקול  • צפייה
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 רכבת-איתור פרוטוקול .13.0

 

 

 דרכים לפתיחת מסך הפרוטוקול:

 מהתפריט הראשי טאב פרוטוקול, הטאב מוצג לבעלי הרשאה מתאימה   •

 ממסך קווים •

 פתיחת המסך בהגעה מתפריט "פרוטוקול":

 חיפוש לפרוטוקולים, רשומה טבלאית של ערכי הפרוטוקולים וכפתורי פעולה.המסך יציג שדות  •

o   אם המשתמש הינו בעל הרשאת מפעיל רכבת ישלפו כל הפרוטוקולים של המפעיל )רכבת( ששנת הכניסה לתוקף שלהם הינה

 השנה הנוכחית.  

o   .אחרת רשימת הפרוטוקולים תוצג ריקה 

 

 :פעולות במסך

 לערכים בשדות החיפוש איתור פרוטוקולים בהתאם  •

 מחיקת פרוטוקול קיים •

 מעבר המשתמש לנתוני הפרוטוקול ע"י דאבל קליק על רשומת פרוטוקול. •

 מעבר המשתמש למסך יצירת פרוטוקול חדש. •
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 פרוטוקול שדות חיפוש 

 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

 פרוטוקול למחיקה.השדה נועד לסמן רשומות    CB בחר
 פרוטוקולים שבשימוש לא ניתן יהיה לסמן. 

 תמיד רכבת    תצוגה מפעיל

    תאריכון תאריך ישיבה

תאריך כניסה 
 לתוקף

    תאריכון

חפש לפי  
צירופי מילים 

 בפרוטוקול

חיפוש בטבלת פרטי הפרוטוקול את כל     טקסט
הפרוטוקולים המכילים את המחרוזת שאותה  

 המשתמש. הזין 

שנת כניסה  
 לתוקף

 שנים קודמות מהשנה הנוכחית.  10רשימה של  שנה נוכחית   תיבת בחירה 
הרשימה תמוין לפי השנה הגבוהה  

 ביותר)נוכחית( ומטה

מספר 
 פרוטוקול

 השדה יוכל להכיל ספרות בלבד.   טקסט
בדיקה שמספר הפרוטוקול שהוזן קיים בטבלת  

 הפרוטוקולים.
מספר הפרוטוקול אינו קיים הודעת שגיאה:  

 במערכת

אם לא נמצאו רשומות בהתאם לערכים בשדות     כפתור הצג
החיפוש יש להציג את ההודעה: "לא נמצאו  

רשומות מתאימות" )כהודעה סטטית על המסך 
 ללא צורך לאשר את ההודעה(. 

 בלחיצה על הכפתור ינוקו כל שדות החיפוש   כפתור נקה

 

 חדש

   Tooltipבעמידה על האייקון עם העכבר יוצג    אייקון
 "יצירת  פרוטוקול חדש"

בלחיצה על הכפתור, המשתמש יעבור למסך 
נתוני הפרוטוקול  ליצירת פרוטוקול חדש )ראה 

 אפיון מסך נתוני הפרוטוקול( 

 מחק 

 

   Tooltipבעמידה על האייקון עם העכבר יוצג    אייקון
 "מחיקת פרוטוקול"

לפני הלחיצה על האייקון "מחק" על המשתמש  
לסמן את הרשומה של הפרוטוקול אותו הוא 

)"בחר"( אם אין  CBמעוניין למחוק ע"י השדה 
 . disableרשומות מסומנות האייקון יהיה 

המשתמש יוכל למחוק כמה פרוטוקולים בו 
 זמנית. 

רשומה למחיקה   CBלא ניתן יהיה לסמן בשדה 
 אם הפרוטוקול בשימוש. 

לפני המחיקה יש להציג את ההודעה "אנא אשר  
את מחיקת הפרוטוקול"  בלחיצה על האישור 

 ימחק הפרוטוקול

 

  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 295עמוד 

 

 החיפוש  תוצאות  בגריד שדות

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה שדההסוג  שדההשם 

    תצוגה תאריך ישיבה

    תצוגה מחוז 

מספר 
 פרוטוקול

    תצוגה

פרוטוקול 
 בשימוש

יש לבדוק אם הפרוטוקול מקושר לאחד מהקווים     תצוגה
 אם כן: 

אם הפרוטוקול מקושר לקו אחד יש לרשום את  
 סטטוס הקו.

אם הפרוטוקול מקושר לכמה קווים יש לרשום  
את סטטוס הקו שהפרוטוקול מחובר אליו לפי 

 הלוגיקה הבאה :  
אם לפחות אחד מהסטטוסים של הקווים הוא  

 "מאושר" : הסטטוס שירשם בשדה הוא מאושר.
אחרת : אם לפחות אחד מהסטטוסים של הקווים  

הוא "ממונה": הסטטוס שירשם בשדה הוא  
 ממונה. אחרת "מפעיל".

את הבדיקה יש לבצע לחיבור הפרוטוקול לקו 
מהפעם הראשונה על מנת לתפוס מקרים בהם  

הקו אושר ולאחר מכן הקו  הפרוטוקול צורף לקו,
עבר בקשת שינוי אחרת ועכשיו הוא בסטטוס  

במקרה זה הסטטוס שנראה הוא  . מפעיל
 "מאושר" ולא "מפעיל".

לקו יוצג בעמודה "לא אם הפרוטוקול אינו מקושר 
 בשימוש"

החלטת  
 הממונה 

אם הממונה רשם החלטה היא תוצג, אחרת     תצוגה
 השדה יהיה ריק 

    Tooltipבעמידה על השדה עם העכבר יוצג    תצוגה מהות השינוי
 שיציג את הטקסט של השדה מנתוני הפרוטוקול.

 

"תאריך ישיבה" מהתאריך הגדול לקטן יותר. מיון משני יהיה לפי עמודת  "מספר  יהיה לפי עמודת של הרשומות מיון ברירת מחדל 

 הפרוטוקול".
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 הפרוטוקול  נתוני   למסך מעבר        

 כאשר נבחרה רשומה במסך איתור פרוטוקול, בלחיצה דאבל קליק יפתח מסך נתוני הפרוטוקול.

 פרטי הפרוטוקול של הרשומה שנבחרה יוצגו במסך 

 

 מסך נתוני הפרוטוקול .13.0.1

 
 נתוני הפרוטוקול שנבחר יוצגו במסך בשדות המתאימים. 

 

 
 

   קייםועדכון פרוטוקול  יצירת פרוטוקול חדש  

 

 שנפתחכאשר מסך נתוני הפרוטוקול נפתח ממסך איתור פרוטוקול, יוצגו השדות במסך עם ערכי הפרוטוקול  •

 לוגיקת הרשאות לעדכון פרטי הפרוטוקול  •

o  בשדה "החלטת ממונה" המפעיל לא יכול לשנות שום דבר בפרוטוקולבפרוטוקול כאשר קיים ערך. 

o  בשדה "החלטת ממונה", גם מפעיל וגם ממונה יכולים לעדכן את שדות המלל   אין ערךאם  בהצגת פרוטוקול קיים

: בשום שלב לאחר חיבור של פרוטוקול לקווים לא ניתן לשנות את שדות הכותרת ושדות  הדגשהחופשי בפרוטוקול.  

, התאריכים והתקופה. אם קיים ערך בשדה "החלטת ממונה" המפעיל לא יכול לבצע שינויים בגוף הפרוטוקול

והממונה יכול לבצע שינויים בגוף הפרוטוקול, כל עוד הקו אליו מקושר הפרוטוקול לא אושר. לאחר אישור הקו לא ניתן  

 לגעת בפרוטוקול.  

 

 

 שדות לפרוטוקול חדש/עדכון פרוטוקול

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

  רכבת ✓ תצוגה מפעיל



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 297עמוד 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

תאריך נוכחי  ✓ תאריכון תאריך ישיבה
(getdate ) 

  

מספר 

 פרוטוקול

 בהקמת פרוטוקול חדש, השדה יהיה ללא ערכים.     תצוגה
בשמירה, השדה יתעדכן באופן אוטומטי במספר  

 הפרוטוקול החדש שנוצר .

 מלל חופשי של שמות המשתתפים בישיבה   ✓ טקסט משתתפים 

העתק  

 משתתפים 

לשדה  יועתקו כל שמות המשתתפים    כפתור
"משתתפים" הרשומים בפרוטוקול קודם לאותו 

 האשכול והמחוז. 
אם היו רשומים לפני כן משתתפים בשדה  

 "משתתפים" הם ימחקו.

רשימת כל הקבצים ששויכו לפרוטוקול.    רשימת ערכים קובץ
 בפרוטוקול חדש הרשימה תהיה ריקה

 צפייה בקובץ שנבחר בשדה קובץ    כפתור הצג

 הוספת קבצים חדשים    כפתור הוסף
בסיום הטעינה של הקבצים ירשם: רק אחרי 
שמירת הפרוטוקול ניתן יהיה לצפות בקובץ  

 שצורף דרך הפרוטוקול.
   PDFסוג הקבצים שניתן להוסיף: 

מחיקת קבצים קיימים )ימחק את הקובץ שנבחר     כפתור מחק 
 בשדה קובץ(

 לוז קבוע .5 בסיס ✓ תיבת בחירה  סוג תקופה
 עאירו .6
 לוז מיוחד/יומי .7

שנת כניסה  
 לתוקף

ניתן לשנות את השנה לשנה הבאה, רק אם   שנה נוכחית  ✓ טקסט
 הפרוטוקול לא בשימוש. 

רשימת התקופות תוצג לפי סוג התקופה    ✓ רשימת ערכים תקופה
שנבחרה. אם בסוג התקופה אין תקופות )סוג  
תקופה לוז מיוחד/יומי ולוז קבוע(, השדה יוצג 

 ריק.
 ניתן לבחור תקופה אם לא נבחרה שנה. לא 

בשנה נוכחית, יוצגו רק תקופות שעדין לא 
 הסתיימו

תאריך כניסה 
 לתוקף

ברירת ערך ללא  ✓ תאריכון
 מחדל 

 בדיקות מול השדה סוג תקופה: 

לוז קבוע: תאריך ההתחלה צריך להיות בין  •
 התאריך הנוכחי לתאריך בעוד שנה 

התחלת  אירוע: השדה יקבל את הערכים של  •
 תקופת האירוע לשנה הנוכחית 

לוז מיוחד/יומי: תאריך ההתחלה צריך להיות   •
 בין התאריך הנוכחי לתאריך בעוד שנה 

 

 מלל חופשי  ✓ טקסט מהות השינוי

מלל חופשי אם הגיעו ממסך,קווים יירשמו   ✓ טקסט מספרי רכבות
אוטומטית מספרי הקווי הרכבות בהם היה שינוי 

 הרשומה ממנה הגענומהותי לאותה 

 אפשרות לבחירה מרובה   תיבת בחירה  תחנות 
 רשימת התחנות של הרכבת בלבד 

החלטת  
 ממונה 

מלל חופשי שדה לעדכון בהרשאה לממונה מחוזי     טקסט
 וממונה ארצי בלבד 



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 298עמוד 

 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 מלל חופשי  ✓ טקסט תנאים לביצוע

PDF 

 

 PDF: הפקת קובץ  Tooltip   אייקון
 PDFהעברת נתוני הפרוטוקול לקובץ 

 ראה אפיון בהמשך 

 מחק 

 

 : מחיקת פרוטוקולTooltip   אייקון
הכפתור לא יהיה זמין אם הפרוטוקול צורף לאחד 

 . םמהקווי
בלחיצה על הכפתור תוצג הודעה למשתמש  

"האם אתה בטוח שברצונך למחוק את  
הפרוטוקולים שסומנו?   בלחיצה על האישור  

 ימחק הפרוטוקול.
 

 חדש

 

 : יצירת פרוטוקול חדשTooltip   אייקון
  יפתח פרוטוקול חדש

 שמור

 

 : שמורTooltip   אייקון
 בשמירת פרוטוקול קיים )עדכון הפרוטוקול(

לבעל הרשאת מפעיל  הכפתור לא יהיה זמין  •
לקו שאושר, או אם  אם הפרוטוקול צורף 

 בשדה החלטת ממונה רשום טקסט.

הכפתור לא יהיה זמין לבעל הרשאת ממונה   •
 אם הפרוטוקול צורף לקו שאושר 

ישלח   בשינוי אחד או יותר מהשדות הבאים, •
 מייל למפעיל:

o  החלטת ממונה 
o תנאים לביצוע 
o   השינוימהות 
o תאריך כניסה לתוקף 
o  הרכבותמספרי 
o תאריך ישיבה 
o  משתתפים 

פרוטוקול   -נושא המייל "מערכת הרישוי
 >מספר הפרוטוקול<  עודכן"

למייל מבנה   PDFהפרוטוקול יצורף כקובץ 
 מאופיין בהמשך המסמך .  PDFה

 בשמירת פרוטוקול חדש:

ולתת לו  DBיש להקים פרוטוקול חדש ב •
 של הטבלה.   seqמספר 

בעת לחיצה על כפתור "שמור"  יש להציג  •
 את מספר הפרוטוקול במסך.  

 
בסיום השמירה/הקמת פרוטוקול חדש יש להציג 

 הודעה במסך "הפרוטוקול  נשמר בהצלחה". 

העתק  
 פרוטוקול

 

 : העתק פרוטוקולTooltip   אייקון
פרוטוקול רק אחרי שמירת כל נתוני  ניתן להעתיק 

 הפרוטוקול.
הודעת שגיאה "על מנת להעתיק את הפרוטוקול 

 יש לבצע לפני כן שמירה"
בהעתקת הפרוטוקול לפרוטוקול אחר, יפתח  
פרוטוקול חדש שבו יועתקו כל השדות למעט  

 השדות הבאים : 
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 הערות  ערך ברירת מחדל  חובה סוג שדה  שם שדה

 החלטת הממונה, תאריך כניסה לתוקף 
 השדה תאריך ישיבה יקבל ערך של תאריך נוכחי

  

 

 

 

 לשליחת הפרוטוקול באמייל  pdfמבנה ה
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  גו'ב קליטה .14
 בדיקות תקינות של הקבצים שהתקבלו 

 

 הודעת שגיאה  הסבר   בדיקה

מבנה הקובץ תקין לסוג 
 הקליטה

 הקליטהמבנה הקובץ אינו תקין לסוג  

כל שדות החובה בקובץ  
ימי פעילות ומאפייני 

 הרכבת מלאים 
 לכל סוגי הרכבות

 חובה:  שדות
 רכבת  מספר •
 רכבת  סוג •
 

 

כל שדות החובה בקובץ  
ימי פעילות ומאפייני 

 הרכבת מלאים 
 שאינם רכבות עבור

  סוג בשדה מסומנות

  D-ב  רכבת  רשומת
 )מבוטל(

 חובה:  שדות
 פורשת/חוזרת  •
 נוסע קו •
 
 

חסרים ערכים בשדות החובה >שדות החובה  
 שחסרים< 

כל שדות החובה בקובץ  
 לוז ורצף תחנות מלאים 

 חובה:  שדות
 רכבת  מספר •
 בתחנה   סידורי מספר •
 תחנה  קוד •
 עצירה  סוג קוד •

חסרים ערכים בשדות החובה >שדות החובה  
 שחסרים< 

בדיקת תקינות שדה  
 מספר רכבת

יכול להכיל ערך מספרי בלבד 
 בתחילה( 0)ללא 

שדה מספר הרכבת  יכול להכיל ערך מספרי 
 בתחילה(  0בלבד )ללא 

בדיקת תקינות שדה סוג  
 רכבת

 1ישנם ערכים בשדה סוג רכבת ששונים מ בלבד 1יכיל 

 בדיקת תקינות שדה  
 יום בשבוע

 כל השדות של יום בשבוע
 בלבד  1 או 0 יכילו

  אפשריים ערכים להכיל יכול בשבוע  יום שדה

0,1 

בדיקת תקינות מילוי 
ערכים בשדות יום  

 בשבוע

לפחות אחד מהשדות חייב  
. למעט  1 להיות עם ערך

במקרה של רכבת מבוטלת  

(, כל שדות הימים  Dבלוז יומי )

 יהיו ריקים

 לא הוזנו ימי פעילות לרכבת 
 

 הוזנו ימי פעילות לרכבת מבוטלת 

בדיקת תקינות שדה  
 פורשת /חוזרת 

מצפון לדרום   1-פורשת  
וממערב למזרח )מספר רכבת  

 אי זוגי( . 
דרום לצפון, מזרח   0-חוזרת

 למערב )מספר זוגי(

  ערכים להכיל יכול חוזרת/ פורשת  שדה

 0,1 אפשריים

 או רייק Dסוג רשומת רכבת יכול להיות רק  או רייק Dיכול להיות רק  סוג רשומת רכבת

 רציף  אינו לרכבת התחנות  רצף בדיקת רציפות רצף תחנות 

בדיקת תקינות פורמט  
שדה שעה שעת הגעה  

 ושעת יציאה 

בדיקה ששדה שעה  
    hh:mmבפורמט

 

    hh:mmפורמט השדה שעה אינו 

בדיקת תקינות ערך 
בשדה שעה שעת הגעה  

 ושעת יציאה 

  –טווח שעות תקין שדה ב
00:00 –  23:59 

החלק השמאלי חייב להיות בין 
0-23 

-0הימני חייב להיות בין החלק 
59 
 

 23:59  –  00:00טווח שעות בשדה שעה אינו 
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 הודעת שגיאה  הסבר   בדיקה

 

 הקבצים  2בדיקת קיום 
בסוג קליטה מלאה ובסוג 

 קליטת דלתאות 

   Dאם הרכבת אינה מבוטלת 
)סוג רשומת רכבת( אז מספר 

 הקבצים  2הרכבת חייב להיות ב

חסר קובץ לוז לתחנות למספר הרכבת >  
 מספר רכבת< 

ימי פעילות ומאפייני רכבת למספר חסר קובץ 
 רכבת >מספר הרכבת< 

תואמים את ימי   ימי הלוז
 תקופת הקליטה 

לוז עבור תקופת אירוע או 
  7שאורכה פחות מ   יומי/מיוחד

ימים יש לוודא שהימים בקובץ 
 אכן קיימים בטווח התאריכים. 

טווח  ימים שאינם כלולים ב מוגדריםבקובץ 
 . המבוקשת תקופה תאריכי ה

קליטת אירוע או 

מיוחד/יומי כאשר אין לוז  

 קבוע

לא לאפשר לקלוט אירוע או לוז 

מיוחד/יומי כאשר באותם  

 התאריכים אין לוז קבוע

  באותם  כאשר מיוחד או אירוע לקלוטלא ניתן 

 . קבוע לוז  אין התאריכים

עלייך לקלוט לוז קבוע ורק לאחריו להוסיף 

 מיוחד/יומיאירוע או לוז 

מק"ט התחנה קיים  
 במערכת הרישוי

מאחר והרכבת מעבירים לרישוי 
את מספרי התחנות שלהם ,יש  

לבדוק שמספרי התחנות  
נמצאות ברישוי )הרישוי המיר 

 אותם למספרי התחנות שלו(

 "ברישוי אינו קיים"מספר תחנה  
 

  שעת הגעה ושעת יציאה שדה  עצירה  סוג קוד
 יכול להיות ריק. 

)תחנת   ראשונהבתחנה 
)כי  השדה תמיד ריק היציאה( 

     הרכבת רק יוצאת מהתחנה(
אם   -בכל תחנות הביניים 

   0השדה מכיל את הערך 
המשמעות היא שהרכבת  

בתחנה ולא עוצרת בה.   חולפת
)לא נכנסת(. דהיינו, אם קיים  

ערך בשדה המשמעות  
 בתחנה.  עוצרת שהרכבת 

חייב להיות   –  בתחנה האחרונה
ערך בשדה )לא ייתכן שהרכבת  
 "תחלוף" על התחנה האחרונה(  

 

יש לבדוק שהשדה תואם את הלוגיקה  
אחרת הודעת שגיאה: ישנה בעיה בשדה  

תואם את  קוד עצירה. השדה אינו 
ההתאמה בין שעת ההגעה לשעת  

 היציאה. 
 
 

  מספר הרכבתבדיקה 
אינו נמצא בסטטוס 

ממונה באותם תאריכים  
או בתאריכים חופפים  

 בחלקם 

  "ממונה"בסטטוס יימת ק רשומת הרכבת  • 
עם תאריכים זהים או חופפים בחלקם  

 לרשומה בקובץ.

   

 

 

הרשומות בקובץ אינן מתעדכנות במערכת הרישוי. המפעיל יצטרך לקלוט את כל כאשר נמצאה שגיאה באחת מרשומות הקובץ, כל 

 הקובץ פעם נוספת. 

 

 
 

 

 ( tripIdמזהה נסיעה ) חישוב  •
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TripId -  "הגדרה של יום ושעה במזהה קו מסוים. הינו  –"מזהה נסיעה 

למחשב הרכב לצורך זיהוי חד ערכי   TripIdלהקל על המפעיל, אשר שולח את כדי    TripIdהמטרה היא להשתמש באותו מספר 

לנסיעה המתבצעת באותו יום בשבוע ובאותה שעה, גם    TripIdלנסיעה, ובהמשך לצורך ההתחשבנות אתו, כך שלא יצטרך להחליף 

 . TripIdה  למנוע ניפוח של בסיס הנתונים וסיום מספריאם סוג התקופה או התקופה עצמה השתנו. וכן 

או שעלינו  ,ואז נשתמש בו – TripIdשעה קיים במזהה הקו ביום ולעלינו לבדוק האם , tripidעת קליטת לוז חדש, בשלב חישוב ערך ב

   חדש. TripIdליצור 

בהתאם לנתוני הרכבת: מספר הרכבת =מק"ט, כיוון וחלופה יהיה ריק או  TripId מול טבלת  TripIdיש לחפש התאמה של  •

  מספר פקטיבי ,יום בשבוע, שעה ודקה בתחנה הראשונה של הרכבת.

 בהתאם לנתוני הרשומה.  TripIdמתאים יש להוסיף רשומה לטבלת   TripIdבמקרה שלא נמצא  •

 המשותפת לרישוי.TripId  הבדיקה תתבצע מול טבלת 

 

 
  



   משרד התחבורה –אפיון מערכת הרישוי                                
 

 

 
 

 

 

 309 ךמתו 303עמוד 

 

 רכבת-בדיקת שינויים מהותיים .15
הלוז הקבוע הנוכחי בלבד. כל שינוי מהלוז הקבוע הנוכחי הינו שינוי מהותי בדיקת השינוים המהותיים תהיה תמיד לפי   

 
 יש לבצע את הבדיקות המפורטות להלן:  

סוג  
 השינוי 

קוד 
סוג  

 השינוי 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

מספר רכבת   1- קו חדש
 חדשה 

 במערכת מספר הרכבת לא קיים 

שינוי 
 בקו

יש לבדוק האם בגרסת לוז להשוואה קיים לוז ואילו בלוז חדש לא קיים   קו מבוטל 5
 לוז לקו באף אחד מהימים.  

שינוי 
 ביום

הפחתה/ 
הוספה 
 של יום

יום הפעלה   25
 התבטל 

  ז החדשלוז ליום בשבוע שאינו קיים בלו אם בגרסה להשוואה קיים
   נוכחיקבוע ללוז בהשוואה 

 נוכחי. הקבוע המתבצעת השוואה בין הלוז שנשלח לאישור ובין הלוז 
נוכחי קיים לוז ליום מסוים בשבוע, ובלוז בלוז הקבוע האם מתברר ש

נוצר שינוי  -שנשלח לאישור לא קיים לוז לאותו יום, )או לכמה ימים( 
 מהותי יום הפעלה התבטל.  

 שעה.   ההשוואה היא לוז מול לוז, יום מול יום, ושעה מול 
קיים לו"ז ליום א',  ועכשיו אין לו"ז ליום א',   בלוז הקבוע הנוכחידוגמא: 

  נוצר שינוי מהותי: ביטול יום.

יום הפעלה   26
 נוסף )חדש(

יש לבדוק בלוז החדש, באיזה ימים קיים לוז למזהה,  ולבדוק בלוז 
שלא  להשוואה, האם קיים לוז באותם ימים, אם נוצר לוז ליום בשבוע, 

 זהו שינוי מהותי.   קיים  בלוז להשוואה

שינוי 
 בשעות

הפחתה/ 
 הוספה

הופחתה   22
נסיעה 

)בשעה  
שלמה(  
ה,  -בימים א

ושישי עד 
12:00 

ה, וביום שישי עד -: הבדיקה תתבצע בתוך שעה עגולה בימים אחוקיות
   12:00שעה 

: יש לבדוק בלוז החדש, לכל סוג יום את מספר הנסיעות בתוך הבדיקה
דקות,   59שעה עגולה כלומר מתחילת השעה ועד אותה שעה+כל 

, (, ולהשוות בין מספר הרשומות בלוז  08:00-08:59)לדוגמא משעה 
החדש לבין מספר הרשומות בלוז להשוואה, אם בלוז החדש קיימות  

השינוי  -פחות נסיעות בתוך אותה שעה עגולה מאשר בלוז להשוואה 
 רכבת בהם עוצרת. הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהמהותי.

נוספה  55
 נסיעה 

)בשעה  
שלמה(  
ה,  -בימים א

ושישי עד 
12:00 

ה, וביום שישי עד -: הבדיקה תתבצע בתוך שעה עגולה בימים אחוקיות
   12:00שעה 

: יש לבדוק לכל סוג יום את מספר הנסיעות בתוך כל שעה  הבדיקה
)לדוגמא דקות,  59עגולה, כלומר מתחילת השעה ועד אותה שעה+

, (, ולהשוות בין מספר הרשומות בלוז החדש לבין  08:00-08:59משעה  
מספר הרשומות בלוז להשוואה, אם בלוז החדש קיימות יותר נסיעות 

 השינוי מהותי.  –בתוך אותה שעה עגולה מאשר בלוז להשוואה 
 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת

שינוי 
בכמות  

הנסיעות 
  4מעל 

נסיעות 
הפחתה/ 

 הוספה

הוספת מעל   58
נסיעות  4

ביום שישי 
החל משעה  

12:00 
יום כל וב

 השבת 

וביום ש' )הכוונה   12:00: הבדיקה תתבצע ביום שישי החל משעה  חוקיות
 כל השבת( 

: יש לבדוק את מספר הנסיעות הקיימות בכל הטווח שבין יום  הבדיקה
ועד כולל שבת, ולהשוות בין מספר הרשומות בלוז   12:00שישי בשעה 

החדש לבין הלוז להשוואה, אם בלוז החדש נוספו בכל הטווח יותר  
מספר הנסיעות הקיימות  מנסיעות או יותר(,  5מארבע  נסיעות )נוספו 

 מהותי, אחרת השינוי אינו מהותי. השינוי  –בלוז להשוואה  

 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת
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הפחתת   59
  4מעל 

נסיעות ביום 
שישי החל  

משעה  
12:00 

יום כל וב
 השבת 

וביום ש'   12:00הבדיקה תתבצע ביום שישי החל משעה    חוקיות:
 )הכוונה כל השבת( 

יש לבדוק את מספר הנסיעות הקיימות בכל הטווח שבין יום   הבדיקה:
ועד כולל שבת, ולהשוות בין מספר הרשומות בלוז   12:00שישי בשעה 

החדש לבין הלוז להשוואה. אם בלוז החדש בוצעה הפחתה של יותר 
נסיעות פחות( מאשר בלוז  5ל הטווח )לפחות מארבע נסיעת בכ

 השינוי מהותי, אחרת השינוי אינו מהותי.   –להשוואה 
 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת

שינוי 
בשעות  
פעילות 
 אחרונה

שעת   60
פעילות 

אחרונה של  
הקו 

התבטלה  
ללא שישי 

 שבת 

 ה  -: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
: יש לבדוק בכל אחד מהימים, בלוז להשוואה מהי השעה  הבדיקה

האחרונה בה פועל הקו. יש להציב את הלוז החדש ליד הלוז להשוואה,  
ולבדוק האם בלוז החדש קיימת לפחות נסיעה אחת באותה שעת נסיעה  

 דקות,    59אחרונה, כלומר מתחילת השעה ועד אותה שעה+
ברר שהוסרו/בוטלו כל הנסיעות בשעה האחרונה של פעילות הקו, אם מת

 השינוי מהותי 
 

שעת   54
פעילות 

התווספה  
ה  -בימים א

ושישי עד 
12:00 

ה, ברמת יום שלם וביום שישי עד -: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
   12:00שעה 

: יש לבדוק בכל סוג יום האם בלוז החדש נוספה נסיעה או הבדיקה
  59נסיעות בשעה מסוימת, כלומר מתחילת השעה ועד אותה שעה+

דקות, שלא קיימת בלוז להשוואה. אם כן, השינוי מהותי. לדוגמא בלוז  
ואילו בלוז להשוואה קיימות   09:15,  09:00חדש התקבלו נסיעות בשעות 

 11:00,  08:00נסיעות בשעות :
 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת

שעת   53
פעילות 

התבטלה  
ה  -בימים א

ושישי עד 
12:00 

ה, ברמת יום שלם וביום שישי עד -: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
   12:00שעה 

 כל הנסיעות : יש לבדוק בכל יום האם בלוז החדש הוסרו /בוטלו הבדיקה
בשעה מסוימת, למעט השעה האחרונה של הקו, כלומר מתחילת השעה  

ואילו בלוז להשוואה קיימות נסיעות באותה  דקות,  59ועד אותה שעה+ 
שעה. אם כן, השינוי מהותי. לדוגמא בלוז חדש התקבלו נסיעות בשעות  

,  08:00ואילו בלוז להשוואה קיימות נסיעות בשעות:   11:00, 09:00
 התבטלו(.  12, ושעת  8שעת של )הנסיעות  12:20, 12:10, 08:15

אחרונה של הקו, השינוי המהותי הוא:  הערה: אם מדובר על ביטול שעה 
   (60סוג השינוי הוא "שעת פעילות אחרונה של הקו התבטלה )

 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת

שינוי 
בשעת  
פעילות 

ראשונה/
 אחרונה

מועד נסיעה  56
נדחה בימים  

ה ושישי -א
 12:00עד 

 12:00ה וביום שישי עד -הבדיקה תתבצע בימים א  חוקיות:
יש להציב את הנסיעות של הלוז החדש ליד הנסיעות של הלוז     בדיקה:

להשוואה, לפי הסדר, לבדוק האם בתוך אותה שעה עגולה, קיים שוני 
יש   קיים שוניבשעות, בין השעות בלוז החדש לבין הלוז להשוואה. אם 

לבדוק אם מועד הנסיעה התאחר)נדחה( או הוקדם )אם הוקדם אז השינוי 
 ( 57  המהותי הוא

 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת

מועד נסיעה  57
הוקדם 

ה  -בימים א
ושישי עד 

12:00 

 12:00ה וביום שישי עד -הבדיקה תתבצע בימים א  חוקיות:
יש להציב את הנסיעות של הלוז החדש ליד הנסיעות של הלוז     בדיקה:

להשוואה, לפי הסדר, לבדוק האם בתוך אותה שעה עגולה, קיים שוני 
יש   קיים שוניבשעות, בין השעות בלוז החדש לבין הלוז להשוואה. אם 

לבדוק אם מועד הנסיעה הוקדם או אם מועד הנסיעה התאחר)נדחה(  
 ( 56הותי הוא  )אם התאחר אז השינוי המ

 הבדיקה תתבצע רק בתחנות שהרכבת בהם עוצרת
 

מועד סיום  61
השירות 

 ' ה, ו', ש-: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות
: יש לבדוק מהי שעת הנסיעה האחרונה של המזהה בכל אחד  הבדיקה

מהימים בלוז החדש, ולהשתוותה לשעת הנסיעה האחרונה בלוז 
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נדחה )כולל 
 שישי שבת( 

חרת  להשוואה. אם בלוז החדש הנסיעה האחרונה מוגדרת לשעה מאו 
 זהו שינוי מהותי –מהשעה הקיימת בלוז להשוואה  

מועד תחילת   23
השירות 
 כוללהוקדם 

 שישי שבת 

   12:00כלל זה כולל שישי עד 
 ' ה, ו', ש-: הבדיקה תתבצע בימים אחוקיות

של המזהה בכל אחד   ראשונה: יש לבדוק מהי שעת הנסיעה ההבדיקה
בלוז  ראשונה מהימים בלוז החדש, ולהשתוותה לשעת הנסיעה ה

  מוקדמת מוגדרת לשעה   ראשונהלהשוואה. אם בלוז החדש הנסיעה ה
 זהו שינוי מהותי  –ה  מהשעה הקיימת בלוז להשווא
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 ברצף התחנות שינויים מהותיים   .15.0.1

 

קוד 
סוג  

 השינוי 

(Chang
eType ) 

 לשינויים מהותיים  בדיקה סוג השינוי 
 בהתאם לחוקיות שינויים לפי התקופה להשוואה 

שינוי ברצף  51
 התחנות 

 אם השתנה רצף התחנות של הרכבת 
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 אישורים  .16
 

 מצבים שיכולים להיות בתהליך האישור כאשר ישנה חפיפה בתאריכים.  סידור טבלת  :

 

 הסבר תיאור המצבים 

 קיים  לוז קבועעל  לוז קבוע

רשומת לוז קבוע חדשה שהתאריכים שלה  

חופפים/חופפים בחלקם לרשומת לוז קבוע קיימת  

 בטבלה  

  הקיים הלוז הקבועהחדש דורס את  הלוז הקבוע

 בתאריכים החופפים . 

 הלוז הקבוע החדש יוצג בטבלה 

רשומת לוז קבוע  לוז מיוחד/יומי   ,על אירוע  לוז קבוע

חופפים/חופפים בחלקם  חדשה שהתאריכים שלה 

 לרשומת אירוע או מיוחד הקיימת בטבלה 

 חותכים את הלוז הקבוע החדש.   ו האירוע המיוחד

בתאריכים החופפים יוצגו האירוע או הלוז 

 המיוחד/יומי שהיו קיימים כבר בטבלה. 

 קיים  לוז קבוע אירוע על  

רשומת אירוע חדשה שהתאריכים שלה חופפים/חופפים  

 לרשומת לוז קבוע הקיימת בטבלה בחלקם 

לוז הקבוע הקיים  ה החדש מוכל על האירוע 

 בתאריכים החופפים.  

 האירוע החדש יוצג בטבלה 

 אירוע על אירוע 

רשומת אירוע חדשה שהתאריכים שלה חופפים  

 לרשומת אירוע הקיימת בטבלה 

 האירוע החדש יוצג בטבלה 

 יומי /מיוחדלוז  אירוע על  

תאריכים שלה חופפים/חופפים  רשומת אירוע חדשה שה

 בחלקם לרשומת מיוחד הקיימת בטבלה 

מצב שלא יקרה מאחר וישנו חוק עסקי שלא ניתן  

 לקלוט אירוע על מיוחד במערכת

 קיים  לוז קבועעל  יומי/ מיוחדלוז 

רשומת מיוחד חדשה שהתאריכים שלה חופפים/חופפים  

 בחלקם לרשומת בסיס הקיימת בטבלה 

לוז הקבוע בתאריכים  חותך את ההחדש  המיוחד 

 החופפים. המיוחד יוצג בטבלה 

 על אירוע  יומי/ מיוחדלוז 

רשומת מיוחד חדשה שהתאריכים שלה חופפים/חופפים  

 בחלקם לרשומת אירוע הקיימת בטבלה 

 המיוחד החדש חותך את האירוע

 בתאריכים החופפים. המיוחד יוצג בטבלה 

 מיוחד על מיוחד

שהתאריכים שלה חופפים/חופפים  רשומת מיוחד חדשה  

 בחלקם לרשומת אירוע הקיימת בטבלה 

 

מצב שלא יקרה מאחר וישנו חוק עסקי שלא ניתן  

 לקלוט מיוחד על מיוחד במערכת  
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 נספח טכני  .17

 
 
 תיאור טכנולוגי של השרתים:   .1

   .6.5גרסה  VMבסביבת  x240 M5 Lenovo Bladesשרתי  קלאסטר של  -שרתים  .1.1

  Microsoft windows server 2019השרתים מותקנים עם מערכת הפעלה  .1.2

  3par 20850 All Flashהדיסקים יושבים באחסון של  .1.3

        Always onMicrosoft SQL Server 2017 ( bit-Enterprise Edition 64 (- (X64) 14.0.1000.169 -בסיס הנתונים  .1.4

 10היא   iis, גרסת הiisהאפליקציות מתממשקות בשרתי  .1.5

 
 נפחים וכמויות של בסיסי הנתונים אשר באחריות הזוכה:  .2

2.1. TrafficLiceningReform 

 52 –כמות טבלאות .2.1.1

 60 –כמות פרוצדורות  .2.1.2

 VIEWS- 16כמות  .2.1.3

 0 –כמות טריגרים  .2.1.4

 4 –כמות פונקציות  .2.1.5

 TrafficLiceningReformגודל בסיס נתונים  .2.1.6

 MB 1310 –גודל לוג  .2.1.6.1

 DB – 84674 MBגודל  .2.1.6.2

 
2.2. TrafficLicensing 

 348 –כמות טבלאות .2.2.1

 835 –כמות פרוצדורות  .2.2.2

 VIEWS- 99כמות  .2.2.3

 44 –כמות טריגרים  .2.2.4

 110 –כמות פונקציות  .2.2.5

 TrafficLicensingגודל בסיס נתונים  .2.2.6

 MB 2594 –גודל לוג  .2.2.6.1

 DB – 126156 MBגודל  .2.2.6.2

 
2.3. TrafficLicensingBackOffice 

 36 –כמות טבלאות .2.3.1

 19 –כמות פרוצדורות  .2.3.2

 VIEWS- 6כמות  .2.3.3

 0 –כמות טריגרים  .2.3.4

 4 –כמות פונקציות  .2.3.5

 2469 –כמות שורות קוד  .2.3.6

 TrafficLicensingBackOfficeגודל בסיס נתונים  .2.3.7

 MB 6623 –גודל לוג  .2.3.7.1
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 DB – 16623 MBגודל  .2.3.7.2

 

2.4. FlatData 

 4 –כמות טבלאות .2.4.1

 VIEWS- 11כמות  .2.4.2

 TrafficLicensing  (FlatData ???)גודל בסיס נתונים  .2.4.3

 MB 134 –גודל לוג  .2.4.3.1

 DB - 127731גודל  .2.4.3.2

 
 71 -מספר ג'ובים המשרתים את מערכת הרישוי  - ג'ובים .3

 
 תיאור שכבת התוכנה  .4

 Net Core Version3.1. -שכבת התוכנה  .4.1

 C#-  ,TypeScript, SQLשפת הפיתוח  .4.2

 Visual Studio Code, Visual Studio, MS SQL, PowerShellסביבת הפיתוח הינה  .4.3

 Entity Frameworkהגדרות מבנה הנתונים והקשרים ביניהם מנוהלים באמצעות באמצעות  –שכבת מודל הנתונים  .4.4

(Customized EF as a part of  .Net Core suite). 

 שליחת מיילים.  Net Core.ושימוש ב Angular8, Kendo UI  -שכבת התצוגה במערכת הרישוי .4.5

 .Google Chromeממשק המשתמש מבוסס על ממשק דפדפן  .4.6

 Microsoft® Report Builder -מחולל הדוחות  .4.7

הממשקים ממומשים באמצעות הטכנולוגיות –למערכת ממשקים למערכות חיצוניות  -שכבת ממשקים חיצוניים  .4.8

 .SQL-וג'ובים המופעלים ב SSIS ,CLR   הבאות

 ADבתוספת עבודה מול  SQL  מנגנון הרשאות הנו מנגנון הרשאות של .4.9

 

  
 

 
 
 


