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 2019 נובמבר

  יםורמזור תחבורה ,תכנון תנועהלמתן שירותי הצעות  להציעהזמנה 

 2019-021  מס'הליך 

 כללי .1

 -צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "

(. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים "הצוות"ירושלים )להלן: 

ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית  ובמטרופולין

  .הנלווית לה

בודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבורית ושילוב ביניהן, כחלק מע

 .וסע ומסופי אוטובוסים-ובתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

תכנון והקמה של הקווים הוא פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי 

 המסילתיים של הרכבת הקלה בירושלים.

 ריםתחבורה ורמזו ,תכנון תנועהשירותי יועץ למתן התקשר עם להצוות מעוניין במסגרת פעילותו 

 .לפרויקטים שבאחריותו

 הגדרות  .2

תכנון, פיתוח ושימור אורבני, לעמותה כנית אב לתחבורה ירושלים, הצוות תו  - המזמין

 ירושלים. 

המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי   - נציג המזמין

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. בהזמנה המפורטים 

 או מי מטעמו. יהיה נציגו מנהל אגף תשתיות ו/כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

ה האישיות המציע יהיבין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו. מי שהגיש הצעה,   -  המציע

 המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

לביצוע מסגרת הסכם ו תבחר על ידי המזמין ויחתם עימ ומי מבין המציעים שהצעת  - ים/הזוכה

 .השירותים המפורטים בהזמנה זו

 ההסכם שיחתם עם הזוכה/זוכים למתן השירותים כאמור לעיל. - מסגרת הסכם

 . לביצוע מטלות שיקבעוים /הזוכה עם ההתקשרות אופן -עבודה  הזמנת

 

 השירותים הנדרשים .3

פרוייקטים עבור  למתן שירותי תכנון תנועה, תחבורה ורמזור יועץהצוות מעוניין להתקשר עם  3.1

 .ועפ"י הנחיותיו ות המזמיןשבאחרי

 ( המצורף למסמך זה. SOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ) 3.2



 

 
 

 
 

 
 

על המציע  מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.תכולת העבודה מסמך יובהר כי  3.3

 .רות בוולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגד לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .4

. והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו הסכם מסגרת יהיהשיחתם עם הזוכה  ההסכם 4.1

להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב 

לספק לזוכה עבודה ו/או תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של 

ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות 

חתם עם הזוכה בהתאם שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם שיי

 לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם  4.2

בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך יר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה, יעבביצוע העבודה 

רושה, הנחיות מיוחדות לביצוע ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הד

 העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא  4.3

 .הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן  כהגדרתו להלן נותן השירותים 4.4

פעיל בביצוע העבודות, וכן עליו להיות זמין בכל עת למתן מענה בנוגע לעבודות ולהשתתף 

 ככל שיידרש.   ,בוועדות הצוות ובישיבות מקצועיות

 תקופת ההתקשרות  .5

הקבועה בהסכם  שנים או עד תום המסגרת הכספית 5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  5.1

 , לפי המוקדם. המסגרת

אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות, , הזוכה בביצוע הזמנת עבודה והחלל ככ כיובהר י 5.2

 לשביעות רצון המזמין. ,ת בהזמנת העבודהואזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

לעצמו את הזכות להקטין ים, והוא שומר /ו מתחייב להפעיל את הזוכהובהר כי הצוות אינעוד י 5.3

 לא תהיה כל טענה בקשר לכך. ים/או להגדיל את ההתקשרות ולזוכה

 

 תנאי סף .6

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 או עוסק מורשה.  תאגיד רשום כחוק בישראל איע הוהמצ 6.1



 

 
 

 
 

 
 

הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  האישוריםלמציע כל  6.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד מורשה  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל  6.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  6.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 בתכנון תנועה, תחבורה ורימזור. שנים לפחות 5המציע בעל ניסיון של  6.3

נותן ")להלן:  המצטברים הבאים תנאי הסףב מד, העו, מהנדסבהעסקה ישירה, מציע מעסיקה 6.4

 :("השירותים

 רשום.  אזרחימהנדס  6.4.1

בפרויקטים תנועה ותחבורה במתן שירותי תכנון  שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של   6.4.2

  .בסביבה עירונית מבונה

במתן שירותי  שנים לפחות 5בעל ניסיון של המציע יכול להעמיד לטובת מתן השירותים מהנדס  6.5

 . *מבונה סביבה עירוניתפרויקטים בב **תכנון רמזורים

 

, או על ידי מהנדס 6.4נותן השירותים שהוצג בסעיף יובהר כי ניתן למלא תנאי סף זה על ידי  *

 . ראח

  יש לציין האם מתכנן הרמזורים מועסק בהעסקה ישירה אצל המציע או כקבלן משנה.** 

 קריטריונים לבחירת ההצעה  .7

 בסיס הקריטריונים המפורטים להלן: תתבצע על הבחירה 7.1

ניקוד  תיאור   סעיף
 מרבי

7.1.1  
 .המבונ באזור עירוני תנועה ותחבורהניסיון המציע בתכנון  מציע

 1 -מיליון שקלים  5כל פרויקט שהיקפו הכספי עולה על * עבור 
 נקודה. 

15 

7.1.2  
הפרדה \מנהרה\גשר רכבפרויקט של ב ניסיון בתכנון תנועה מציע 

 רק"ל.\מפלסית
  . נקודה 1 -* עבור כל פרויקט 

5 

7.1.3  

  .בסביבה עירונית מבונה בתכנון רמזוריםהמציע ניסיון  מציע
 נקודה 1 -ים צמתים מרומזר 1-5כל פרויקט בו תוכננו *עבור 
 נקודות.  2 -צמתים מרומזרים  6-10כל פרויקט בו תוכננו *עבור 
 נקודות 3 -צמתים מרומזרים  10כל פרויקט בו תוכננו מעל *עבור 

15 

7.1.4  

נותן 
  השירותים

תנועה ותחבורה באזור עירוני בתכנון נותן השירותים   ניסיון
 .מבונה
 1 -מיליון שקלים  5כל פרויקט שהיקפו הכספי עולה על *עבור 

 נקודה. 

15 



 

 
 

 
 

 
 

7.1.5  
נותן 

 השירותים
של גשר  בפרויקטבתכנון תנועה נותן השירותים ניסיון 
 .רק"ל\הפרדה מפלסית\ת תחבורהמנהר\תחבורה

 .  ותנקוד 2עד   –*עבור כל פרויקט 
10 

7.1.6  
 מציע

 20מעסיק בהעסקה ישירה מתכנן רמזורים בעל ניסיון בתכנון 
 5 השנים האחרונות  10רמזורים בסביבה עירונית מבונה ב 

7.1.7  

נותן )מעבר לבהעסקה ישירה המועסק צוות עבודה מקצועי  מציע
 .(7.1.6ו/או מתכנן הרמזורים כאמור בסעיף  השירותים

כל מהנדס אזרחי בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון *עבור 
 נקודות. 2 – ו/או רמזור תנועה

 – עבור כל איש צוות מקצועי נוסף )כגון: הנדסאי, שרטט וכיו"ב(*
 נקודה. 1

10 

7.1.8  
מציע 

נותן ו
 השירותים

 תחבורהתנועה, בתכנון  השירותיםנותן המציע ו/או ניסיון 
  .בעיר ירושלים ורמזורים

 . נקודה 1 -שבוצע בירושלים  כל פרויקטבור ע*
5 

7.1.9  
  :המלצות מזמיני עבודה קודמים כללי

 .נקודות 5 –עמידה בלוחות הזמנים 
 .נקודות 5 –יכולות מקצועיות ויחסי אנוש 

10 

 10 התרשמות כללית כללי  7.1.10

 100 סה"כ   7.1.11

 יובהר כי ניתן להציג את אותם פרויקטים לסעיפים שונים. 7.2

 המסמכים שיש לצרף להצעה .8

 בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את המרכיבים הבאים:

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 8.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.  8.2

 .ציעפרופיל המ 8.3

חינת הניקוד האיכותי טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ב בצירוףתצהיר המציע  8.4

 להזמנה זו.  כנספח ג', המצורף עילכמפורט ל

טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת  בצירוף נותן השירותיםתצהיר עבור  8.5

 להזמנה זו. כנספח ד'הניקוד האיכותי כמפורט לעיל,  המצורף 

 .נותן השירותיםורות חיים ואסמכתאות המעידות על השכלתו של ק 8.6

 7.1.7קורות חיים ואסמכתאות המעידות על השכלתו של הצוות המקצועי כאמור בסעיף  8.7

 לעיל. 

 להזמנה זו. כנספח ה' המצורףתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח  8.8

 נספח התמורה חתום על ידי המציע. 8.9



 

 
 

 
 

 
 

יודגש כי החתימה כאמור מהווה  (.על ידי המציע )חתימה בכל עמוד םחתוזו  נוסח הזמנה 8.10

  .לתנאי ההתקשרות הסכמה של המציע

חתום על ידי המציע בכל עמוד וכן במקומות המיועדים לכך בעמוד  הסכם ההתקשרות 8.11

 הראשון והאחרון. 

 היו, חתומות על ידי המציע.ישאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ו 8.12

 לוח זמנים .9

לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית  9.1

בכתב. מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה 

 . ת נציג הצוותאחתומה ומאושרת מ

 .המסגרת כמפורט בהסכםשל אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז במקרה  9.2

 התמורה הכספית .10

. הצוות שומר לעצמו את הזכות ש"ח מיליון  30בסך  בהזמנה זו הוא כוללף ההתקשרות ההיק 10.1.1

 לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

, בין יתר השיקולים, על לעצמו את הזכות לחלק את המסגרת הכספיתשומר הצוות  יובהר כי 10.1.2

  פי מספר נותני השירותים הרלבנטיים אצל המציע. 

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק. 10.1.3

  נקודות. 101.1בשיעור   2019יוני  המחירים לצרכן לחודש מדדהתמורה תוצמד ל 10.1.4

סופית וכוללת את כל הוצאות המציע ישירות ועקיפות כולל  ת היאטהמפורמובהר כי התמורה  10.1.5

משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה יהיה הזוכה רשאי  שכר, הוצאות

להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן השירותים, בתאום מראש, 

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.

 יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות.  60התמורה תשולם במועד שוטף + 10.1.6

מזמין לחשבונות שיוגשו על ידי הזוכה בגין השירותים התשלומים ישולמו לאחר אישור ה 10.1.7

 . שבוצעו בפועל על פי הזמנות העבודה המאושרות

 : התעריפים 10.2

 1נספח ב'  -תכנון תנועה ותחבורה. –תעריף א.א.אי -תנועה ותחבורה  10.2.1

  1תכנון שלבי ביצוע מבוסס נוסחאת נתיבי איילון כמפורט בנספח ב' 10.2.2

  1נספח ב' -תעריף עיריית ירושלים -רמזורים  10.2.3

"התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", כפי שמתפרסם מעת לעת  -שעות עבודה  10.2.4

[. התעריף לשעת עבודה "תעריף חשכ"ל"בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר ]להלן: 

 -ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל כמוגדר באותו תעריף.

 1ב'נספח 



 

 
 

 
 

 
 

דרגת  השכר תיקבע על פי רמתו המקצועית של נותן השירותים בפועל. על אף האמור,  10.2.5

הצוות יהיה רשאי לקבוע את דרגת השכר על פי סוג ואופי העבודה הנדרשת ובשונה 

 מרמתו המקצועית של נותן השירותים בפועל. 

 על התעריפים המנויים תחול הנחה קבועה כמפורט בנספח התמורה  10.2.6

אל ועל פי הגרסה המפורטת תעריף תכנון שילוט על פי תעריף נתיבי ישר -וטתכנון שיל 10.2.7

 .התעריפים –ח ב' בנספ

 : חשבונות 10.3

על פי אבני הדרך ו להתקדמות עבודת התכנוןבהתאם היועץ יגיש חשבונות  10.3.1

 המאושרות.

ל נתון אחר הדרוש מזורים, וכשטחים, ר -הבאים  בחשבון יפרט המתכנן את הנתונים 10.3.2

 .החשבוןלאישור  

כמוגדר בתעריף חשכ"ל ובהתאם  פי שעות עבודה יוגשו על פי דו"ח חשבונות על 10.3.3

 .למסגרת השעות המאושרת

 שאלות והבהרות .11

 עד לתאריך, tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  11.1

  . 12:00בשעה  12.011.2019

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 11.2

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 11.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 11.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 11.7

 

 הגשת ההצעות .12

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  12.1

ירושלים.  97,  בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00בשעה  28.11.2019 -ה' העד ליום  , ירושלים

 לא תשתתף בהליך.הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

" 021-2019הליך מס'  –תחבורה ורמזור תנועה, "הצעה למתן שירותי תכנון על ההצעה יצוין  12.2

 ותכלול את הנושאים המפורטים לעיל.

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
רלבנטייםפרק וסעיף   נוסח השאלה 

    



 

 
 

 
 

 
 

 (.CDאו  USBבמדיה דיגיטלית )ועותק אחד  עותקים במעטפה סגורה 2 -ההצעה תימסר ב 12.3

 .בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות 12.4

ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 12.5

08:00-17:00 . 

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  12.6

 זכויות המזמין  .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעסף ו/או הבהרות מכל לבקש מידע נו 13.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 13.2

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  13.3

 חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  13.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 13.5

קבלת לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  13.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.

אף מאת המזמין,  זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  13.7

 .בוטל ההליך מכל סיבה שהיאבמקרה בו 

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 13.8

 כל הצעה שהיא. 

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 13.9

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין 

 קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים המפורטים מהעבודה  להזמין רק חלקהזמנה זו, וכן לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  13.10

 .הזמנה זוב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  עדת הבחירה רשאיתו 13.11

 .תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעהל

היא סבורה כי  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  13.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתנה הי ההצעה 13.12.1

 . ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים בלתי סביר



 

 
 

 
 

 
 

רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  ,ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין 13.12.2

 התניה לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.

     

 ,בכבוד רב      

 ניקולאי גליקמן

 אגף תשתיות   

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 SOW–כולת העבודה ת

 מטרה .1

  .( של מתכנן התנועה, התחבורה והרמזורSOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה )

 תכולת העבודה .2

 שלבי התכנון .2.1

 התכנון יכלול את השלבים כדלקמן:

 .ייעוץ לתב"ע ותכנון מוקדם 

 .תכנון סופי 

 .תכנון מפורט 

 .פיקוח עליון 

 רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים.    

 עיקרי תכולת העבודה .2.2

 :ביצוע המטלות המפורטות להלןמתכנן התנועה, התחבורה והרמזור יהיה אחראי ל

 .סימון ותמרור הכבישים, המדרכות ומעגלי התנועה 

 דרי נגישות.הס 

  .הסדרי תנועה בצמתים תוך מתן עדיפות לרכבת הקלה 

  הסדרי תנועה ברשת התחבורה הציבורית הגובלת בפרוייקט )אוטובוסים, מוניות, חניוני

 חנה וסע וכד'(.

  .הסדרי תנועה זמניים בעת הביצוע 

 לרבות הרכבת הקלה. ,אימות זויות הראיה של כל כלי הרכב 

   וסקר בטיחות במידה ויידרש. הכנת תוכנית סיכונים 

 בצמתים רמזור תכנון. 

  ייערך בהתאם למגדיר המשימות של חברת נתיבי ישראל.  –תכנון שילוט 

 תהליך התכנון .3

 לוח זמנים .3.1



 

 
 

 
 

 
 

ספירות המתכנן אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו להשלמת התכנון )

( ולהשיג את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות וכד' מדידות טופוגרפיות תנועה,

 בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח הזמנים שנקבע לתכנון. 

 ממשקים ותיאום .3.2

תכנון כמפורט ההמשתתפים בצוות  בתיאום עם מתכננים נוספים נדרש לעבוד המתכנן .3.2.1

 להלן:

 .במידה וקיים() מתכנן המסילה .א

 ואדריכל נוף. אדריכל מתכנן ערים, אדריכל מבנים .ב

 מתכנן הכבישים. .ג

 מתכנן המערכות. .ד

 קונסטרוקטור. .ה

 מתכנן מתח נמוך. .ו

 מתכנן תשתיות רמזור ובקרה. .ז

 .מתכנן מערכות הרכבת הקלה .ח

 מתכננים נוספים, ככל ויידרש.  .ט

צוות תכנית אב לתחבורה ועם המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים של  .3.2.2

 . הפרויקטיצוע והפעלה אופטימליים של להבטחת ב חברת הבקרה מטעם הצוות

ובמיוחד אחראי להשגת  ן לבדו יהיה אחראי לשלמות עבודתועל אף האמור לעיל, המתכנ .3.2.3

 כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות. 

המתכנן יעבוד בתאום מלא עם מחלקת התנועה של עיריית ירושלים וידאג לקבלת  .3.2.4

 עבודות. האישורים הדרושים לביצוע מושלם של ה

 פגישות .3.3

המתכנן נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים  .3.3.1

 המשתתפים בצוות הפרוייקט. 

הבקרה חברת צוות תכנית אב לתחבורה ו/או של הפגישות תערכנה בהנחייה ובניהול של  .3.3.2

 .  מטעם הצוות 

להבטיח את קבלת המתכנן יתייחס לכל ההערות שתנתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת  .3.3.3

 לתכנון. ו/או של חברת הבקרה מטעם הצוות צוות אב לתחבורה של  ואישור

 המתכנן יביא לכל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות התכנון. .3.3.4



 

 
 

 
 

 
 

: עיריית כגון וניים הדרושים לאישור התכנוןעם גורמים חיצפגישות המתכנן יקבע  .3.3.5

. המתכנן יתעד פגישות שרותי החרום וההצלה וכד'משטרה, ירושלים, משרד התחבורה, 

 אלו. 

 

 צוות הפרוייקט .3.4

ו/או  אב לתחבורהתכנית צוות אום של ייעשה, כאמור לעיל, בניהול ותתכנון הפרויקט  .3.4.1

 ל חברת הבקרה מטעם הצוות.ש

אב  תכנית צוותאישורו של דו"חות הנדרשים ממנו להתוצרים והאת המתכנן יגיש  .3.4.2

 . ת הבקרה מטעם הצוותו/או של חברלתחבורה 

ו/או אב לתחבורה תכנית צוות המתכנן ימנה נציג רשמי שלו אשר יהיה איש הקשר עם  .3.4.3

. איש הקשר ישתתף בכל ישיבות תאום התכנון וישיבות עם חברת הבקרה מטעם הצוות

אחרות שתקבענה. במקרה ואיש הקשר לא יוכל להגיע לפגישה כלשהי, המתכנן ישלח 

 הפרוייקט היטב במקומו.   נציג המכיר את פרטי

 הגשת התוצרים .3.5

ו/או של  אב לתחבורהתכנית צוות של ו שלב תכנון, המתכנן יגיש לאישור בתחילת כל .3.5.1

טיוטה של רשימת תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמך  חברת הבקרה מטעם הצוות

 זה יעודכן בהתאם להקדמות הפרוייקט.

, שיטת קידוד וכד'(. CAD)תבניות, קבצי הנדרשים כל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות  .3.5.2

 מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 אישור התוצרים .3.6

 כולל את השלבים הבאים: תהליך האישור

  לשלמות   ו/או של חברת הבקרה מטעם הצוות אב לתחבורהתכנית צוות אישור נציג

 החומר ועמידתו בנהלי האיכות.

  במידה , לנושאים ההנדסיים ץ ובחו"לבארחברת הבקרה מטעם הצוות אישור נציג

 ויידרש.

 אב לתחבורה תכנית צוות וגש לאחר שתוקן על פי הערותאישור נציג המזמין לחומר שה 

צוות תכנית אב לתחבורה ו/או חברת ואושר על ידי  ו/או חברת הבקרה מטעם הצוות

 . הבקרה מטעם הצוות

 תאור מפורט של משימות התכנון .4

 תכנון מוקדם .4.1



 

 
 

 
 

 
 

 משימות .4.1.1

 : את הפרטים להלן כוללההמתכנן יכין סט מושלם של תוכניות, חתכים ודו"חות 

 אור כל תשתיות התנועה הקיימות בקירבת רצועת הרכבת הקלה והמתקנים ית

 מכים בתשתיות אלו.והת

  ניתוח של מצב התנועה הקיים  עבור רכב פרטי, תחבורה ציבורית, אופניים

תנועה שיוגדרו על ידי המתכנן ויסופקו והולכי רגל. הניתוח יבוסס על ספירות 

 .צוות תכנית אב לתחבורהעל ידי 

  תכנון הסדרי תנועה חדשים עבור רכב פרטי, תחבורה ציבורית, אופנים והולכי

. צוות תכנית אב לתחבורהרגל, על פי תחזיות תנועה ומודלים שיקבל המתכנן מ

 התכנון יכלול:

o  דו"ח עקרונות מוקדמים להסדי התנועה לרבות נושאים תנועתיים לאורך

 .הפרויקטובהתייחס לתפעול  הפרויקט רצועת 

o במידה ומדובר הצעות למערכות רמזור צמתים עם מתן עדיפות לרכבת הקלה ,

 ברכבת קלה. 

o  או יושפע ממנה עם הצעות  הפרויקטאימות נפח התנועה שיחצה את רצועת

 הצורך. לשיפורים במידת

o הפחתת  הפרויקטשל שילוב אשר נגרם ב הדגשת כל שינוי בהסדרי התנועה(

נתיבים, איסור פניות, הסדרי נגישות חלופיים, שינוי בכיוון התנועה, כיוון 

הזרימה, ביטול מקומות חניה, שינוי בהיתרים לפריקה וטעינה וכד'( ומתן 

 במידה ונדרש . עדיפות לרכבת הקלה

o  דרכים שנדרשים בהן הסדרי תנועה חדשים, גם אם אינן צמודות התכנון יכלול

 ו. צועת הקלר

  תכנון עקרונות הסדרי תנועה זמניים בעת עבודות הביצוע עבור רכב פרטי, רכב

וע לכל חתך רוחב לאורך ציבורי והולכי רגל. התכנון יתבסס על שלבי הביצ

 .רצועת הקו

 תוצרים .4.1.2

 דו"חות ותוצרים טכניים .4.1.2.1

 והמתקנים  לרצועת הפרויקטהתשתיות הקיימות בסמוך אור של כל ית

 התומכים בהן.

 אור עקרונות הסדרי התנועה המוצעים והצדקתם )מספר הנתיבים, מיקום ית

 הפניות ימינה ושמאלה וכד'(.



 

 
 

 
 

 
 

 אור חניוני "חנה וסע", נקודות להורדת נוסעים והצטלבויות על קווי ית

 אוטובסים.

 או המושפעות על ידה. תחום הפרויקט באור התנועה בכל הדרכים החוצות ית 

 אור והצדקה של הציוד בצמתי הדרכים:ית 

o .עקרונות תכנון התנועה 

o תמרור ראשוני. וןתכנ 

o  אימות נפח התנועה בצמתים מרומזרים. בדיקות קיבולת יעשו בכל

הצמתים המרומזרים על פי הסדרי התנועה החדשים. הבדיקות יעשו 

, בפורמט מוסכם. תכנית אב לתחבורהצוות על בסיס מודל מעודכן של 

תבוצע מיקרוסימולציה של הצמתים העיקריים בתוכנה מתאימה 

 לרכבת קלה וכלי רכב.  

  דו"ח מסכם המציג את תכנון התנועה כולל השיקולים, הבדיקות, החלופות

 וההחלטות שנעשו תוך כדי עבודת התכנון.

 של עבודות הביצוע.  תאור והצדקה של הסדרי התנועה הזמניים לשלבים שונים 

  אומדן עלות ראשוני לביצוע ואומדן עלות ראשוני להפעלה ותחזוקה שנתית של

 מערכת התחבורה המוצעת. 

  בדו"חות יפורטו הסטנדרטים וההנחיות עליהן נשען תכנון התנועה, התחבורה

 והרמזור. המתכנן ידגיש בדו"חות ויצדיק כל סטיה מסטנדרטים והנחיות אלו. 

 תוכניות .4.1.2.2

  1:20,000תוכנית מפתח כללית בקנ"מ. 

  והדרכים תחום הפרויקט המראה את  1:500תוכנית אתר כללית בקנ"מ

 הסמוכות והמושפעות.

  כולל כל הדרכים, הצמתים, המבנים 1:500/1:50תוכנית פרופיל כללית בקנ"מ ,

 . בתחום הפרויקט והתשתיות העיקריות 

  שתכלול: 1:500תוכנית תנועה בקנ"מ 

o כבישים המוצעת  עם גבולות שטחים פתוחים לקהל.תנוחת ה 

o .השינויים בדרכים 

o או תחנות אוטובוס מיקום תחנות הרכבת. 

o .מיקום תחנות המשנה ודרכי הגישה אליהן 

o  ,הסדרים של: זכויות מסלול, כיוון תנועה, פניות מותרות, קווי עצירה

 גישות מקומיות.



 

 
 

 
 

 
 

o .עקרונות סימון הכבישים 

o  הסדרי אוטובוסים, תחנות אוטובוס, מתקנים להורדת נוסעים מרכב

שתסופק על ידי ייתחשב בתוכנית קווי האוטובוסים פרטי. המתכנן 

 .צוות תכנית אב לתחבורה

o  אזורי פריקה וטעינה, חציית הולכי הפרויקטחניית רכב פרטי לאורך ,

 רגל.

o מדרכות, כמו רוחב מסלולים ו ל מידע פונקציונאלי רלוונטי אחרכ

רדיוסי סיבוב וכד', המתוכננים כתוצאה משילוב רצועת הרכבת הקלה 

 במערך התנועה הקיים.

o  נושאים של גישה לנכסים, כולל זיהוי נכסים פרטיים ו/או ציבוריים

, תוך ציון הפרויקטתכן ויושפעו מההקמה ו/או ההפעלה של יאשר י

הממוקמות מהות ההשפעה. זיהוי כניסות אפשרויות לתחנות הרכבת 

 על נכסים פרטיים.

o  נושאים נכסיים )באזורים קריטיים, כפי שיידרש(: הדגשת שימושי

מקומות בהם העבודות על רצועת הקו קרקע  או הסדרים אחרים ב

מתחום הרצועה ואפשרויות העתקתם ושימוש במקומות  יחרגו

שיהיה  בנים קיימים בתוך תחום רצועת הקוציבוריים, כולל זיהוי מ

 הריסתם. צורך ב

  עבור כל שלב ביצוע 1:500תוכנית שלבים להסדרי תנועה בשלב הביצוע בקנ"מ ,

ו, כולל: רוחב הדרך, מסלול כל חתך רוחב שונה לאורך רצועת הקועבור 

אוטובוסים זמני והסדרי עצירה, שינויים במסלולים או בכיוונים, איסורים 

רך רצועת לנכסים לאו זמניים לחניה ופניות, דרכים חלופיות ומעקפים, גישה

 ,  הסדרי העלאה והורדת נוסעים.   הקו

 תכנון סופי .4.2

 משימות .4.2.1

  כולל:  ו והמושפעות ממנהמערכות הדרכים הצמודות לרצועת הקקביעת התנוחה של

 חתך טיפוסי ורוחב זכויות דרך.

 תוך ציון המידות הכלליות ומספר מקומות החניה בכל מגרש. ,איתור שטחים לחניה 

  כולל ציון מיקום אפשרי לתחנות והקצאת  ,אפשריים לאוטובוסים ומוניותפתרונות

 שטחים לתחנות סופיות.

 ות, פינוי אשפה, פתרונות אפשריים לרכב תפעולי הדרוש לפרוייקט כגון: משאי

 כולל הקצאת שטחים לפריקה וטעינה ו/או חניית הרכב התפעולי. , אמבולנסים וכד'



 

 
 

 
 

 
 

 הפרוייקט ברשויות, הכנסת שינויים בנושאים  טיפול באישור החלק התחבורתי של

 .צוות תכנית אב לתחבורהבהתאם לדרישות הרשויות ובהסכמת  ,התחבורתיים

   הגשת התוכניות לרשויות המוסמכות, טיפול באישור התוכניות והכנסת תיקונים

חברת ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים לפי דרישת הרשויות המוסמכות ובהסכמת 

 . צוות תכנית אב לתחבורהו עם הצוותהבקרה מט

  .עדכון אומדן העלויות הראשוני 

 תוצרים .4.2.2

 .תוכניות תחבורה סופיות 

 .אישורי הרשויות המוסמכות לתוכניות 

 .אומדן עלות ביצוע מעודכן 

 תכנון מפורט .4.3

 משימות .4.3.1

 .עקרונות התכנון המוקדם והסופי חלים גם על התכנון המפורט 

  בחשבון מתן עדיפות לרכבת הקלה על פני תנועת כלי תכנון התנועה המפורט ייקח

 הרכב בכל הצמתים.

  .התכנון המפורט יהיה הבסיס למכרז הקבלני 

 תוצרים .4.3.2

 ומסמכים טכניים דו"חות .4.3.2.1

  תאור והצדקה של עקרונות הסדרי התנועה המוצעים )מספר מסלולים, מיקום פניות

 ימינה ושמאלה וכד'(. 

 סים.תאור מתקני חנה וסע והחלפת אוטובו 

 .תאור התנועה בדרכים החוצות את רצועת המסילה והמושפעות ממנה 

 :תאור והצדקה של הציוד בצמתים 

o .תכנון תמרור 

o  אימות נפח התנועה בצמתים מרומזרים. בדיקות קיבולת יעשו בכל הצמתים

. הבדיקות יעשו י התנועה החדשים לאורך רצועת הקוהמרומזרים על פי הסדר

, בפורמט מוסכם. תבוצע צוות תכנית אב לתחבורהל העל בסיס מודל מעודכן ש

מיקרוסימולציה של הצמתים העיקריים בתוכנה מתאימה לרכבת קלה וכלי 

 רכב.  



 

 
 

 
 

 
 

  במהלך התכנון.תקבלו ישסיכום תהליך תכנון התנועה כולל שיקולים והחלטות 

 .תאור והצדקה של הסדרי התנועה הזמניים בשלבי העבודה השונים 

  .כתב כמויות 

 .מפרטים טכניים 

 .אומדן עלות הביצוע 

 תוכניות .4.3.2.2

 1:2500פרוייקט כללית בקנ"מ  תוכנית. 

  המראה את רצועת הרכבת הקלה והדרכים החוצות אותה  1:250תוכנית אתר בקנ"מ

 וכל הנכסים והממשקים המושפעים ממנה. 

  כולל כל הצמתים עם הדרכים, מבנים 1:500/1:50תוכנית פרופיל כללית בקנ"מ ,

 ו.תיות עיקריות החוצות את רצועת הקותש

  כולל פרטים בקנ"מ  1:50חתך רוחב טיפוסי של רצועת הקו והדרכים הסמוכות בקנ"מ

ו, בכל מקום בו יש שינוי בחתך לאורך רצועת הק מ' 100. החתכים יעשו לפחות כל 1:20

 הרוחב וחתך רוחב אחד לכל תחנת רכבת.   

  כולל: 1:250תוכנית תנועה בקנ"מ 

o חה מוצעת של הדרך )זכויות דרך( עם גבולות לשטחים פתוחים לקהל.תנו 

o .שינויים בדרכים 

o .מיקום תחנות 

o .מיקום תחנות משנה 

o .מסלולים, כיוון התנועה, התרים לפניות, קווי עצירה, הסדרי גישה מקומיים 

o .סימון הדרכים 

o .פרטי איים, עקומות ומעברי חציה 

o ס, מתקנים להורדת נוסעים. התכנון הסדרי תנועת אוטובוסים, תחנות אוטובו

צוות תכנית אב יעשה על בסיס תוכנית קווי האוטובסים אותה יקבל המתכנן מ

 . לתחבורה

o אזורי פריקה וטעינה, חציית הולכי רגל.חניית רכבים לאורך רצועת הקו , 

o  כל מידע פונקציונאלי רלוונטי אחר, כמו רוחב מסלולים ומדרכות, רדיוסי סיבוב

 כתוצאה משילוב רצועת הרכבת הקלה במערך התנועה הקיים.וכד' 

o אשר יתכן ,נושאים של גישה לנכסים, כולל זיהוי נכסים פרטיים ו/או ציבוריים 

ו הרכבת הקלה ומהי מהות ההשפעה. זיהוי ויושפעו  מההקמה או ההפעלה של ק

 של כניסות לתחנות הרכבת מנכסים פרטיים. 



 

 
 

 
 

 
 

o  נושאים נכסיים )באזורים קריטיים, אם יידרש(: הדגשת שימושי קרקע או

חורגות מתחום רצועת  במקומות בהם עבודות ההקמה של הקוהסדרים אחרים 

וי מבנים הקו והאפשרות להעתקתם ושימוש באתרים ציבוריים, כולל זיה

 ו ויש להרסם.  הנמצאים בתחום רצועת הק

 "ל חתך אשר תכלול עבור כל שלב ועבור כ ,1:250מ תוכנית תנועה לשלבי ביצוע בקנ

: רוחב הדרך, נתיב זמני לאוטובוסים והסדר תחנות, רוחב שונה לאורך רצועת הקו

שינויים במסלולים ובכיוונים, איסורים זמניים על חניות ופניות, דרכים חלופיות 

 ומעקפים, גישה לנכסים לאורך רצועת הקו, הסדרי הורדה והעלאת נוסעים.  

 

 פיקוח עליון .4.4

 משימות .4.4.1

 לפי תכנון המתכנן.  עותוצשמב עבודות על עליון פיקוח 

 בזמן הביצוע, במועדים התואמים את התקדמות העבודה בשלביה, לפי  באתר ביקורים

וכן לפי שיקול דעתו של המתכנן, לצורך פיקוח עליון  צוות תכנית אב לתחבורההנחיות 

צוות המסמכים האחרים המאושרים על ידי על ביצוע העבודה, בהתאם לתכניות ו

, לרבות התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת העבודה תכנית אב לתחבורה

 .ובין בתקופת הבדק

 .השתתפות בבירור עם המפקח והקבלן בפרטי החוזה, המפרט והתוכנית 

 .ייעוץ והדרכה למפקח באתר 

 רושים פרטים נוספים לביצוע.השלמת התכנון באם יתברר כי חסרים פרטים או כי ד 

 .בדיקת הביצוע ומידת התאמתו לתכניות העבודה ולמפרטים 

 .בדיקת פעולת מערכות הרמזורים לאחר התקנתן באתר 

 צוות וחומרים בתאום עם  ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של מוצרים

 .תכנית אב לתחבורה

  כולל יזום בדיקת חומרים במעבדות.לגבי בדיקת טיב המוצרים והחומרים, חוות דעת 

 על הממצאים והתקדמות ביצוע העבודה לאחר ביקור צוות תכנית אב לתחבורה דיווח ל

 באתר.

  פיקוח עליון על ביצוע התיקונים והליקויים שהתגלו בתקופה שבין מסירת המתקן לבין

 תקופת הבדק.



 

 
 

 
 

 
 

  בעייתיות השתתפות בקבלת העבודה כולל הנחיות לביצוע מדידות של נקודות

 והתאמתם לחישובי המתכנן.

  בדיקה ואישור תכניות לאחר ביצוע, על רקע התכנית המקורית, תוך ציון כל השינויים

 שחלו בזמן הביצוע )אינו כולל מדידות לאחר ביצוע(.

  צוות תכנית אב לתחבורההשתתפות בדיונים ובירורים עם הקבלן לפי דרישת. 

 בתוקף בעת והנובע מחוק התכנון והבניה אשר יהיה ליון כל שירות אחר הנוגע לפיקוח ע

 ביצוע העבודה.

  עלייעוץ למפקח באשור חשבונות  ובכלל זה חשבון סופי של הקבלן, תוך מתן הסבר 

 .המקורי מהתכנון משמעותיות חריגות

 תוצרים  .4.4.2

 לאחר תקופת הבדק לצורך הוצאת תעודת גמר. העבודהשור סופי על קבלת יא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

 מטעם חתימה מורשה, . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר"(, המציע: "להלן. _____________ )פ.ח. _____________ מ.ע/חברת

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת

הליך  -ועה, תחבורה ורמזורים הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון תנ " במסגרת ניתן זה תצהיר .1

 "(. ההזמנה: "להלן) "2019-021מס' 

 :להלןהמצטברים  הסף בתנאי עומד המציע כי ה/מצהיר הנני .2

 עוסק מורשה. תאגיד רשום כחוק בישראל או  .2.1

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  המציע את כליש ברשות  .2.2

 . 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 .שנים לפחות בתכנון תנועה, תחבורה ורימזור 5של בעל ניסיון המציע  .2.3

י שנים לפחות במתן שירות 5מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון של  מעסיק בהעסקה ישירההמציע  .2.4

 תכנון תנועה ותחבורה בפרויקטים בסביבה עירונית מבונה. 

להזמנה  7.1.7כאמור בסעיף מקצועי ק בהעסקה ישירה ויכול להקצות צוות עבודה המציע מעסי .3

 כמפורט להלן: ו

 תפקיד  שם

)מהנדס 

אזרחי/הנדסאי/שרטט 

 וכיוצ"ב(

מס' שנות  ניסיון 

בתכנון תנועה 

 ו/או רמזור

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 
 

 
 

 
 

 20המציע מעסיק בהעסקה ישירה מתכנן רמזורים _____________ )נא למלא שם( בעל ניסיון בתכנון  .4

 כן/לא. נא לסמן בהתאם. –השנים האחרונות  10רמזורים בסביבה עירונית מבונה ב 

מיקום  מס'

 הרמזור

שנה בה 

 תוכנן

 שנה בה תוכנן מיקום הרמזור מס'

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

 

 . אמת לההטב תוכן וכיהמציע  ידי על בוצעו הלןל הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .5

המציע כמפורט  ברור לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת

:להזמנה 6-7בסעיפים 



 

 
 

 
 

 
 

 

 תקופת מתן השירותים
 מזמין העבודה

שם 
 הפרויקט
  ומיקומו

היקף 
 כספי 

 
 –תיאור הפרויקט 
יש לציין גשר 

רכב/מנהרה/הפרדה 
 מפלסית/רק"ל

 
תכנון 

רמזורים 
– 

 כן/לא

מס' 
רמזורים 
 שתוכננו

סביבה 
עירונית 
מבונה 

–  
 כן/לא

פרטי אנשי קשר אצל 
 המזמין

עד  שנהחודש/
 שנהחודש/

פרטי  שם    
 התקשרות

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

   ניתן להוסיף שורות לטבלה ככל ונדרש *

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .6

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 עו"דאישור 
 

בפני  ה/, הופיע2019אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 
מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

ה את נכונות האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/
 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       
      

                      _______________

 ימהחותמת+חת          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 בדבר עמידה בתנאי סף נותן השירותיםתצהיר  - 'דנספח 

 

 לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _____________ ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את

ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בקורות החיים /מצהיראני  .1

חב'/ע.מ_____________________  –המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון תנועה, תחבורה ורמזורים" (, במסגרת "המציע")להלן: 

 הוא אמת, מלא ומדויק.   נותן השירותיםבתפקיד "(. ההזמנה: "להלן)  "2019-021הליך מס'  

 :קמןאני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המצטברים כדל .2

 .מה/רשום אזרחי ת/מהנדסאני  .2.1

בסביבה ותחבורה בפרויקטים במתן שירותי תכנון תנועה  שנים לפחות 5אני בעל/ת ניסיון מוכח של  .2.2

 עירונית מבונה.

ברור לי  . אמת לההטב תוכן וכי ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .3

כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם 

 להזמנה. 6-7לסעיפים 



 

 
 

 
 

 
 

 

 תקופת מתן השירותים
מזמין 
 העבודה

שם 
 הפרויקט
  ומיקומו

היקף 
 כספי 

 
 –תיאור הפרויקט 
יש לציין גשר 

רכב/מנהרה/הפרדה 
 מפלסית/רק"ל

סביבה 
עירונית 
מבונה 

–  
 כן/לא

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

עד  שנהחודש/
 שנהחודש/

 פרטי התקשרות שם  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

 
 ניתן להוסיף שורות לטבלה ככל ונדרש*



 

 
 

 

 

 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזהו שמי,  .4

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

בפני  ה/, הופיע2019אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 
ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את מר/גב' ______________, נושא/

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       
      

            
                _______________ 
     

 חותמת+חתימה     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - ה'נספח 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה 

(, עושה תצהירי זה במסגרת "המציע"מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

 "021-2019הליך מס'  - ורמזוריםה, תחבורה הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון תנוע"

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה "ההזמנה")להלן: 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן: 

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי  .1

 והמצורף להזמנה.

מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת  אני .2

באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf  :פן מיידי ( ולדווח לצוות באו"החברות")להלן

 על קשרי עם מי מהן. 

 נכון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה הנכונה[: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או

מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט עסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 את קשרי המציע עם החברות.  

 ע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או המצי

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות. 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 ____________________ חתימת המציע:

 אימות חתימת המצהיר

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, הופיע/ה 

בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת לי באופן אישי, 

וי/יה לעונשים ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה צפ

 הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל. 

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                        תאריך                  

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf

