
 
 

  

      

 צוות תכנית אב לתחבורה

 2020ינואר 

      

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון 

מערכות חשמל, תאורה ותקשורת לפרויקטים 

 05-2020הליך מס'  - תחבורתיים



 
 
 

 

 פרטי המציע

 

 

 

 

 
 

 שם המשרד
 

 

 פרטי מגיש ההצעה
 

 

 פרטי התקשרות

 כתובת
 

 

 טלפון
 

 

 דוא"ל
 

 



 
 2020ינואר 

 
תאורה חשמל, מערכות תכנון  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 תקשורת לפרויקטים תחבורתייםו

 2020-50מס'  הליך

 כללי .1

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

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

רשת התחבורה הציבורית ו ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכובראשם  ובמטרופולין 

 התחבורה הציבוריתכחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת . הנלווית לה

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

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

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

חשמל, תאורה מערכות למתן שירותי תכנון יועץ התקשר עם ל מעוניין הצוותבמסגרת פעילותו 

 תקשורת כמפורט להלן. ו

 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה - מזמיןה

 ;ירושלים

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

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד  הזמנההמפורטים ב

מנהל תחום תשתיות יהא נציגו זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

 ;בצוות או מי מטעמו

המציע יהיה . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי  - המציע

 האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

עמו הסכם לביצוע  םמבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתמי  -זוכים/הזוכה

 השירותים המפורטים בהזמנה זו;

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

 לביצוע מטלות שיקבעו. אופן ההתקשרות עם הזוכה/ים  - הזמנת עבודה

 



 
 השירותים .3

תקשורת ו חשמל, תאורהמערכות למתן שירותי תכנון עם יועץ הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 . שבאחריותו יםלפרויקט

או  ( המצורף למסמך זהSOWהשירותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה ) 3.2

 . להלן

על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.  מחייבתכולת העבודה מסמך מובהר כי  3.3

ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

 .וב

 תקופת ההתקשרות .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 4.1

אשר במהלכה הסתיימה תקופת , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 4.2

בהזמנת העבודה ת וההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

 לשביעות רצון המזמין.

והוא שומר לעצמו את ה או הזוכים, ובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכעוד י 4.3

 ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותהזכות להקטין או להגדיל את הה

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 ציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. המ 5.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  5.2

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

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

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת  .א

 מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

ע"מ על עסקאות שמוטל עליהן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מ .ב

 מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

, ו/או ירותי תכנון מערכות חשמלבמתן ש חמש שנים לפחותבעל ניסיון מוכח של המציע  5.3

או חניוני רכב ומסופי תחבורה \של הנדסה אזרחית ועבור פרויקטים  תקשורתותאורה 

 . ציבורית



 
עומד בתנאים המצטברים הבאים מתכנן בכיר אשר  ,בהעסקה ישירהמעסיק, המציע  5.4

 (:"המתכנן הבכיר")להלן: 

 . חשמל רשוםמהנדס  5.4.1

 תאורה ו/או שירותי תכנון מערכות חשמלבמתן  עשר שנים לפחותבעל ניסיון מוכח של  5.5

 או חניוני רכב ומסופי תחבורה ציבורית.\של הנדסה אזרחית ועבור פרויקטים  תקשורתו

 לבחירת ההצעהקריטריונים  .6

 להלן: תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטיםהבחירה 

 קריטריון  
ניקוד 

 מקסימלי

6.1  

 המציע

תאורה ותקשורת  ו/או במתן שירותי תכנון מערכות חשמלניסיון 

או חניוני רכב ומסופי \ו , רק"לשל הנדסה אזרחיתעבור פרויקטים 

 תחבורה ציבורית.

מלש"ח )סך עלות קבלנית  50בהיקף של מעל  *עבור כל פרויקט

 נקודות. 2 עד -לפרויקט( 

20 

 

6.2  

תאורה ותקשורת  ו/או ניסיון במתן שירותי תכנון מערכות חשמל

 בסביבה עירונית מבונה.

 .לכל פרויקט נקודות 2עד *

10 

6.3  

המתכנן 

 הבכיר

תאורה ותקשורת  ו/או ניסיון במתן שירותי תכנון מערכות חשמל

 בסביבה עירונית מבונה.

 .לכל פרויקט נקודות 2עד *

20 

6.4  

תאורה ותקשורת  ו/או במתן שירותי תכנון מערכות חשמל סיוןני

 עבור פרויקטים של מנהרות לצרכי תחבורה.

 נקודות. 2עד  -מ'   300מנהרה באורך העולה על בור כל ע*

10 

6.5  

תאורה ותקשורת  ו/או חשמלבמתן שירותי תכנון מערכות  סיוןני

 ו/או מסופי תחבורה מבונים.  מבונים חניוניםרק"ל, עבור 

 נקודות. 3 עד - עבור כל פרויקט

15 

6.6  

צוות 

עבודה 

 נוסף

המועסק בהעסקה ישירה )מעבר למתכנן  מקצועיצוות עבודה 
 הבכיר(.

 עבור כל מהנדס אזרחי בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון חשמל
 נקודות. 2 -תאורה ותקשורת  ו/או

10 



 

 ניתן להציג את אותם הפרויקטים בסעיפי ניקוד שונים.*

 לעיל, ינוקד כל פרויקט בהתאם לרלבנטיות שלו, היקפו ומורכבותו. 6.1-6.5*במסגרת סעיפים 

 שיש לצרף להצעה המסמכים .7

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 7.1

 לעיל.אות גופים ציבוריים כמפורט אישורים הנדרשים לפי חוק עסק 7.2

 להזמנה זו. ב'נספח כ המצורף נספח תעריפים חתום 7.3

חינת הניקוד ולצורך בעמידה בתנאי הסף לצורך הוכחת  ,טבלה בצירוף, המציעתצהיר  7.4

 .להזמנה זו ג' כנספח האיכותי כמפורט, המצורף

הסף ולצורך בחינת לצורך הוכחת עמידה בתנאי  ,בצירוף טבלה, המתכנן הבכירתצהיר  7.5

 להזמנה זו. ד' כנספח המצורףהניקוד האיכותי, 

 תעודות המעידות על השכלתו של המתכנן הבכיר. קורות חיים ו 7.6

 . להזמנה זו כנספח ה'המצורף  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 7.7

 חתום על ידי המציע )חתימה בכל עמוד(.זו  נוסח הזמנה 7.8

 על ידי המציע )חתימה בכל עמוד חתוםהמצורף למסמכי הזמנה זו,  ההתקשרותהסכם  7.9

. יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של (ובמקום המיועד לכך בעמוד האחרון

  .לתנאי ההתקשרות המציע

 היו, חתומות על ידי המציע.ישאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ו 7.10

 וויםהסכם מסגרת ותנאים נל .8

והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות  כם מסגרתהסשיחתם עם הזוכים יהיה  ההסכם 8.1

. מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של וצרכיו

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

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

 נקודה.

6.7  

המציע 

ו/או 

המתכנן 

 הבכיר

 5 ניסיון המציע ו/או המתכנן הבכיר  מטעמו בעבודה בירושלים

 10 וחוו"ד מזמיני עבודה קודמיםהתרשמות כללית  כללי  6.8

 100  סה"כ 



 
מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הכספית הכללית של ההסכם והזוכה

בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם 

 שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  8.2

בה יצוינו הפרטים הדרושים יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בודה בטרם ביצוע הע

לצורך ביצוע העבודה, בין היתר, פירוט העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות 

 לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם  8.3

 .אלה לא הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

ירכז את ביצוע העבודות בפועל ויידרש להיות מעורב באופן פעיל בביצוע  המתכנן הבכיר 8.4

ות מענה בנוגע לעבודות ולהשתתף בוועדהעבודות, וכן עליו להיות זמין בכל עת למתן 

 ידרש.  יהצוות ובישיבות מקצועיות ככל ש

 לוח זמנים .9

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

בלת ספציפית בכתב. מובהר בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני ק

  .ת נציג הצוותאהזמנת עבודה חתומה ומאושרת מ

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

 .המסגרת

 התמורה הכספית .10

 עבור כלל הזוכים.  ₪, 20,000,000הינו בסך  ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו 10.1

יובהר ויודגש כי חלוקת התקציב בין הזוכים השונים תתבסס, בין היתר, על ניקוד  10.2

ההצעה, מספר אנשי הצוות המקצועיים המועסקים אצל הזוכה, תכניות העבודה של 

 המזמין וכיוצ"ב.

 : התעריפים 10.3

  .חשמל ומעליות מתקנים רגילים –תעריף א.א.א.י  10.3.1

  .תכנון הנחת קווי תקשורת -תעריף א.א.אי 10.3.2

  .מתקנים רגילים –מתקני מיזוג אוויר, קירור, חימום ואוורור  -תעריף א.א.א.י 10.3.3

  .תעריף צוות אב לתחבורה –מולטי טביולר  –תעריף לתכנון צנרת רב כנית  10.3.4

 תעריף צוות אב לתחבורה.  –לתכנון העתקות לחברת החשמל תעריף 10.3.5



 
  .צונייםינותני שירותים ח –תעריף תשומות  –תעריף חשכ"ל  10.3.6

 הארקת גשרים ]בלבד[  – 27תעריף נתיבי ישראל פרק  10.3.7

 הקבועה:  ההנחה 10.4

על התעריפים המנויים תחול "הנחה קבועה" אשר נקבעה ע"י הצוות ומצוינת  10.4.1

יצוין כי שיעור ההנחה יהיה שיעור  .י התעריפיםלכל אחד מסוג ב',בנספח 

ההנחה הקבוע בהסכם זה על כול השינויים, הנובעים מעדכון התמורה או 

 תוספות לתמורה . 

לעבודות  בהם השכר נקבע השכר על פי תעריף מבוסס על אחוז מערך המבנה לצורך  10.5

 י : .א.א.א –חישוב השכר 

 קביעת אחוז השכר:  10.5.1

אחוז השכר ]מכסת שכר היסוד[ יקבע, לפי ערכה הכספי הכולל של  10.5.1.1

העבודה ההנדסית, סוג המתקן ]על פי הקטגוריות הקבועות 

בתעריף[ לכל פרויקט, בהתאם לקבוע בתעריף הישים לעבדות 

המתכנן/יועץ. הצוות שומר לעצמו את הזכות לקבוע אחרת במקרים 

ה לצוות הזכות שלא המתאימים, על פי שיקול דעתו. כמו כן שמור

לחשב את התמורה על פי הפרמטרים הקבועים בתעריף אלא בדרך 

 אחרת על פי שיקול דעתו.

יודגש, כי ערכה הכולל של כל עבודה יקבע בהזמנת העבודה אשר  10.5.1.2

תועבר לעיונו של המציע הזוכה, ורק לאחר אישור שני הצדדים 

ל לערכה הכולל של העבודה ואופן התשלום יאושר ליועץ להח

בביצוע העבודה. יובהר, כי הערך הכולל של העבודה ייקבע על ידי 

הצוות ביחס לכל פרויקט אשר יוזמן ובהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי. 

 קביעת ערך המבנה לצורך חישוב השכר :  10.5.2

קביעת ערך המבנה "ערך המבנה לצורך חישוב מכסות שכר היסוד"  10.5.2.1

סכם עם המתכנן הוא ההיקף הכספי הכולל של כל העבודות נשוא הה

בפרויקט. בכל מקרה יקבע ערך המבנה בהתאם לסייגים המפורטים 

ב"תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון", יובהר כי 

סייגים אלה יחייבו גם אם התעריף לחישוב שכר הטרחה יהיה אחר. 

כן יובהר כי בערך המבנה לא יכללו ערכם של אותם חלקים ו/או 

ד אשר אינם אמורים להיכלל בו עפ"י התעריף ו/או מתקנים ו/או ציו



 
התניות מיוחדות שיצוינו בהסכם )ואשר יכולות לגבור על האמור 

 בערך המבנה מס ערך מוסף. ללעיל(. כן לא ייכל

 

 עדכון ערך המבנה : 10.5.3

קבע על פי יאומדן ערך המבנה לצורך חישוב השכר  -אומדן ראשוני   10.5.3.1

  מערכו.  80%-על ערך העבודות המוכפל ב הערכה ראשונית

עם אישור דו"ח התכנון המוקדם יעודכן ערך המבנה  –אומדן מעודכן   10.5.3.2

לצורך חישוב השכר לפי ערך העבודות המאושר בדוח"ח התכנון 

 . מערכו  80%-המוקדם כאשר הוא מוכפל ב

האמדן הסופי לצורך חישוב השכר יקבע בהתאם לערכן  –אומדן סופי  10.5.3.3

 (.   RFTשל העבודות בדו"ח חברת הבקרה )המאושר 

 השירותים החלקיים: 10.5.4

הצוות שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל השירותים החלקיים  10.5.4.1

המפורטים בתעריף הישים לנשוא העבודה ההנדסית או רק חלק מהם. 

השירותים החלקיים בגינם תשולם תמורה, יקבעו סופית בגמר העבודה 

זמנו ובוצעו בפועל. הצוות שומר ההנדסית בהתאם לשירותים שהו

לעצמו את הזכות לפעול שלא בהתאם לתעריף ולקבוע חלקיות שונה או 

לפעול שלא על פי השירותים החלקיים או לקבוע כל הנחיה מיוחדת 

 .אחרת על פי שיקול דעתו

פי התעריף יחולקו לתתי אבני דרך על פי -יודגש כי אבני הדרך על 10.5.4.2

התכנון עד  לאישור הסופי של התב"ע  תוכנית העבודה הכוללת לצוות

 ובהמשך התכנון. 

יובהר כי הצוות יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכנית העבודה  10.5.4.3

 ובאבני הדרך לתשלום. 

תוכנית העבודה תכלול מערכת אישורים לרבות אישורי וועדות היגוי ואו הגופים  10.6

 הרלבנטיים לאישור. 

 

 תעריפי צוות אב לתחבורה -₪  -תעריף מבוסס מחיר בלעבודות בהם השכר נקבע על פי 

לעבודה זו נקבעה על פי  התמורה -מולטי טיבליור  –תכנון צנרת רב כנית  10.6.1

  .מ"א מסילה 1 -מחיר בש"ח ל



 
אופני המדידה, סוגי הצנרת, אבני הדרך לתשלום התמורה והנחת כמות   10.6.2

 ]רגיסיה מפורטים להלן ונספח ההצעה הכספית. 

קווי מערכת כוורות צנרת ושוחות הזנה לתשתיות תקשורת  אופני מדידה: 10.6.3

וחשמל לרכבת )מולטיטוביולר(, מונחים במקביל משני צידי המסילה, 

המחיר למ"א מסילה כולל את הקווים משני צידי המסילה ויממד לפי אורך 

 ציר התוואי . 

השכר למ"א כולל את תכנון הצנרת, התאים וחיבור הקווים המשניים  10.6.4

 [ המצורף לפניה זו וכולל . SOWתכולת העבודה ]כמפורט ב

 אבני הדרך לתשלום התמורה :  10.6.5

 15% –תכנון מוקדם  10.6.5.1

  10% –תכנון סופי  10.6.5.2

  10% –תוכניות לרשויות והטיפול באישורן  10.6.5.3

 35% –תוכניות מפורטות  10.6.5.4

  10% –מפרטים וכתבי כמויות  10.6.5.5

  15% –פיקוח עליון  10.6.5.6

 .  5% –קבלת המבנה ואישורו  10.6.5.7

פי מחיר בש"ח תהיה ל חשמלהחברת  שלהעתקת תשתיות  תכנוןל התמורה 10.6.6

 מ"א ועל אורך הקטע בו נדרשת עבודת התכנון .  1 -ל

 השכר למ"א כולל :  10.6.7

  .איסוף הנתונים ובדיקתם מול חברת החשמל 10.6.7.1

השלמת נתונים חסרים והגדרת המקומות הבעייתים בהם נדרש  10.6.7.2

 טיפול בתשתיות קיימות. 

הגדרת הפתרון להעתקת התשתיות, סיכום העקרונות עם חברת  10.6.7.3

 החשמל וצוות הפרויקט. 

סימון תוואי העתקה על בסיס העקרונות שסומנו ותאום התוכניות  10.6.7.4

 עם מתאם מערכות התשתית. 

סימון התוואים של חברת החשמל בקנה מידה מתאים לתאום  10.6.7.5

  ."תרגום" תוכניות של חברת החשמל –התשתיות 

יות מפורטות, כולל פרטי ביצוע ביצוע, חפירות, צנרת, הכנת תוכנ 10.6.7.6

 . חברת החשמל בורים יתוכננו ע"יייציון כי הכבלים והח .שוחות וכד'



 
הכנת אומדנים, כתבי כמויות ומפרטים להכנת המכרז לביצוע  10.6.7.7

 העבודה. 

הפיקוח על עבודות חברת  –פיקוח עליון על ביצוע עבודות התשתית  10.6.7.8

 שמל. החשמל יעשה ע"י חברת הח

 אבני הדרך לתשלום התמורה :  10.6.8

 15% –תכנון מוקדם   10.6.8.1

  10% –תכנון סופי   10.6.8.2

  10% –תוכניות לרשויות והטיפול באישורן   10.6.8.3

 35% –תוכניות מפורטות   10.6.8.4

  10% –מפרטים וכתבי כמויות   10.6.8.5

  15% –פיקוח עליון   10.6.8.6

 .  5% –קבלת המבנה ואישורו   10.6.8.7

המחירי למ"א ייקבע על פי סוג העבודה הנדרשת,  –רגרסיה  –הנחת כמות   10.6.9

 ועל פי אורכו של התוואי בהתאם למקדמי הרגרסיה : 

 מקדם  מ"א   

 1.00  1,000 עד 

ערכי ביניים 
ייקבעו על 

פי 
 אינטפולציה 

2,000  0.98 

3,000  0.96 

4,000  0.93 

5,000  0.91 

6,000  0.89 

7,000  0.87 

8,000  0.85 

9,000  0.82 

 0.80  10,000 ומעלה 

 אופן קביעת השכר ועדכונו :   10.6.10

אומדן השכר יערך על פי אומדן אורך התוואי  אומדן השכר: 10.6.10.1

אורכים הכוללים הלתכנון בפרויקט ועל פי סוג העבודה הנדרשת ו

בפרויקט . השכר הסופי לעבודה יעודכן על פי אורך התוואי המתוכנן 

בפועל ועל פי אבני הדרך אשר יושלמו בפועל וזאת על בסיס המחיר 

 הקבוע . 

בסיום העבודה ייקבע השכר הסופי על פי  – הסופיהשכר  10.6.10.2

 העבודה שבוצעה בפועל.



 
ות למרות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכ 10.6.10.3

להזמין את כל השירותים החלקיים ]שלבי התשלום ואבני הדרך[ 

המפורטים בתעריף הישים לתחום העבודה או רק חלק מהם. 

השירותים החלקיים בגינם תשולם התמורה, יקבעו סופית בגמר 

העבודה בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו בפועל. המזמין שומר 

ולקבוע חלקיות שונה לעצמו את הזכות לפעול שלא בהתאם לתעריף 

או לפעול שלא על פי השירותים החלקיים או לקבוע כל הנחיה 

 מיוחדת אחרת על פי שיקול דעתו.

צע חלק כלשהו מעבודות המתכנן יאם המתכנן לא ב 10.6.10.4

, בין אם זה שלב שלם ובין אם בתכולת העבודה המפורטות בתעריף

סי יח הצוות משכר הטרחה סכום, אשר לדעת ינוכהזה חלק משלב, 

 לכמות העבודה שלא בוצעה.

אין בביצוע תשלום כל שהוא מתוך אומדן השכר, משום  10.6.10.5

באיכות  שבוצעהאישור של המזמין לכך שבוצעה עבודת התכנון או 

ובהיקף הנדרשים. כל סכום ששולם על פי אומדן השכר יראה 

כמקדמה על חשבון התשלום הסופי בגין כלל שירותי המתכנן לפי 

 פקו בפועל.הסכם זה, כפי שיסו

 

 לעבודות שלא נקבע בגינם תעריף ואו תכולת עבודה: 10.7

שלא נקבע  או עבודות נוספות שאינן נכללות בתכולת העבודה ו/או משימות 10.7.1

מראש  למאחת מהדרכים הבאות והכו ןשכריקבע  ,פרק ישים בתעריףבגינן 

ובכתב. יודגש כי בשום פנים ואופן לא יזמין המתכנן מומחים למתן שירותים 

 כלשהם על חשבון הצוות לפני אישורם של המומחים ושכרם מראש ובכתב:

משימה או עבודה אשר יוחלט על פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות כי  10.7.2

בלת יתבצעו לאחר ק ,התמורה בגינה תיקבע על פי תשומות ]שעות עבודה[

 מטלה למתכנן, המגדירה את היקף העבודה המאושר.

כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר  "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים"  10.7.3

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

כמוגדר באותו  בפועלייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות 

ועל פי קביעת הזכאות לנותן השירות ]טופס קביעת זכאות"[, הכל  התעריף

 באישור הצוות מראש ובכתב.



 
על אף האמור בתעריף חשכ"ל, המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים  10.7.4

 מערכם. 80%המכסימליים המפורסמים בתעריף חשכ"ל מוכפלים על פי 

עות בפועל גם המוזמנות ו/או המבוצ עבודההפחתה זו תחול על כל שעות ה

מכסת שעות שעל פי תעריף חשכ"ל לא חלה עליה  בגין המטלהאם נדרשת 

 הפחתה כל שהיא.

משימה או עבודה אשר יוחלט על פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות  כי  10.7.5

מראש ובכתב  היקבע השכר בגינ ,התמורה בגינה תיקבע על פי שכר מוסכם

 לפי הפירוט הבא: כפי שיוסכם בין הצדדים ויפורט בהזמנת העבודה

 והגדרת התוצרים – SOW –פירוט תכולת העבודה הנדרשת   10.7.6

 .₪ -השכר המוסכם ב  10.7.7

 .ה ואבני הדרך לתשלום התמורהכשלבי העבוד  10.7.8

אופן עדכון  התמורה יצוין מראש בהזמנה ורק במקרים בהם לא נקבע כי   10.7.9

 השכר המוסכם הינו סופי . 

בלעדי של הצוות כי משימה או עבודה אשר יוחלט על פי שיקל דעתו ה 10.7.10

כי  ,יצוין .התמורה בגינה תיקבע על פי תעריף נתיבי ישראל בפרק הרלבנטי

תעריף נתיבי ישראל אינו תעריף מחייב והשימוש בו ייעשה בהתאמה לצורכי 

 הצוות ולפי העניין. 

ישירות  מציע סופית וכוללת את כל הוצאות ה אהי מציעהתמורה המוצעת על ידי המובהר כי  10.8

ות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה יהיה ועקיפ

ן לטובת מתן השירותים, בתאום רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמי זוכהה

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.מראש, 

 .2019אוקטובר  חודשהתמורה תוצמד למדד המחירים של  10.9

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  10.10

 השירותיםבגין שיוגשו על ידי הזוכה חשבונות לאחר אישור המזמין להתשלומים ישולמו  10.11

 על פי הזמנות העבודה המאושרות.  בפועל שבוצעו

  .יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות 60התמורה תשולם במועד שוטף + 10.12

המדידה/ מחירי אופני  /שעת עבודהבחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי חשבונות:  10.13

יצרף  זוכהיחידה/ על פי אורכים/שטחים ובהתאם למחירי היחידה בהצעה הזוכה. ה

לחשבונות דו"ח המציין את תאריך ביצוע השירות, תיאור השירות, מספר 

 השעות/מדידות/אורכים/שטחים שבוצעו, שם המבצע, וחתימת המבצע.

 

 



 
 הבהרותשאלות ו .11

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

 . 12:00בשעה  30.01.2020לתאריך

 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

 97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 13.02.2020-ה –ה' , עד ליום   ירושלים

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

 .בהליך

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 12.2

 . 08:00-17:00השעות 

חשמל, תאורה ותקשורת מערכות תכנון  למתן שירותיהצעה " על ההצעה יצוין 12.3

 ותכלול את הנושאים המפורטים לעיל. "05-2020הליך מס'  לפרויקטים תחבורתיים

או  USBבמדיה דיגיטלית )ועותק אחד  עותקים במעטפה סגורה 2 -ההצעה תימסר ב 12.4

CD.) 

 . בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות  12.5

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

 זכויות המזמין  .13

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 
לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  13.1

  .שהוצעו

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

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

 או 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

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

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

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

 .ל ההליך מכל סיבה שהיאבוטאף במקרה בו 

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

 ו/או כל הצעה שהיא. 

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

על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו   הזוכיםיחלק את השירותים הנדרשים בין  המזמין

  מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  13.10

 .הזמנה זוהמפורטים ב

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

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

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

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 

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

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

כל הסתייגות או  ע כיההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו 13.12.2

תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת ו/או זמנה זו ו/או תנאי ה ההצעההתניה לגבי 

        תוקף.

 

 בברכה,

 

 ניקולאי גליקמן

 אגף תשתיות           



 
 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים    

 

 

 

 

 SOW–תכולת העבודה 

 מטרה 

( של מתכנן החשמל, התאורה והתקשורת SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה )

 בפרויקטים תחבורתיים. 

 

 תכולת העבודה 

 שלבי התכנון .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.

מתכנן החשמל, התאורה והתקשורת יהיה אחראי לחבילת תכנון מושלמת של כל הפרטים 

 המתוארים להלן:

  מערכות החשמל לכל הציוד המותקן לאורך הקו ובתחנות הרכבת לרבות, אך לא

 רק, מערכת בטיחות כנגד אש, מצלמות אבטחה וכדומה. 

 .תאורת רחובות 

 .תאורה ציבורית בתחנות הרכבת 

 ורת )טלפון, טלויזיה בכבלים, רשתות מחשבים וכד'(.מערכות התקש 



 
  ,מערכות החשמל למבנים התומכים במערך הרכבת הקלה לרבות, אך לא רק

 ותאורת חרום, מערכת מיזוג אוויר,מערכת גילוי אש והגנה מפני אש, תאורה 

 מערכות תקשורת. 

  התקנתו, אחזקתו -אישור השטח והדרישות לציוד שיותקן בתחנות המשנה 

ואיוורורו, זאת על בסיס רשימת הציוד שתוספק על ידי חברת הבקרה מטעם 

 המזמין. 

  תכנון תשתיות צנרת ראשית ) מולטי טובולר ( לצרכני חשמל ותקשורת של הרכבת

 הקלה.

 .תכנון שוחות מעבר 

   תכנון תשתיות צנרת משניתSecondary routing) לחיבור צרכני החשמל )

  והתקשורת של הרכבת הקלה.

 היה ובדעת הצוות לכלול גם נושאים [רלווי סגינליש] –מסילה ובקרת רכבות  ציוד .

אלה לטיפול המתכנן יחושב השכר בגינם על פי תכולת העבודה כפי שיקבע 

 בהזמנות העבודה והשכר בגינם ייקבע מראש . 

 . תכנון מספר טיפוסים , ככל שידרש , לכניסת צנרת ביסודות עמודי הקטנרי 

  יהיה אחראי למיקומן המדויק של תחנות המשנה לחשמל ולנקודות המתכנן

הכניסה של המתח הגבוה והמתח הנמוך, כל זאת בתאום עם יועץ מערכות הרכבת 

 הקלה וחברת החשמל.

 תהליך התכנון 

 לוח זמנים .1.

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

( ולהשיג את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות קיימות וכד'סקר מערכות 

 בכדי שלא ליצור עיכובים בלוח הזמנים שנקבע לתכנון. 

המתכנן ישתלב בלוח הזמנים הכללי לתכנון ולא יהווה גורם מעכב בשום שלב של התכנון 

 והביצוע.

 ממשקים ותיאום .2.

המשתתפים בצוות תכנון כמפורט  בתיאום עם מתכננים נוספים נדרש לעבוד המתכנן

 להלן:

 מתכנן המסילה. .1

 מתכנן הדרכים. .2



 
 אדריכל מתכנן ערים, אדריכל מבנים ואדריכל נוף. .3

 מתכנן התנועה והרמזור. .4

 מתכנן המערכות הרטובות: מים, ביוב, ניקוז. .5

 קונסטרוקטור. .6

 מתכנן תשתיות רמזור ובקרה. .7

 לה.מתכנן מערכות הרכבת הק .8

 מתכננים נוספים, ככל ויידרש.  .9

המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים של מי שימונה ע"י צוות אב 

 לתחבורה  להבטחת ביצוע והפעלה אופטימליים של הפרויקט. 

על אף האמור לעיל , המתכנן לבדו יהיה אחראי לשלמות עבודתו, ובמיוחד אחראי להשגת 

 כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות. 

המתכנן יעבוד בתאום מלא עם מחלקת הכבישים של עיריית ירושלים וידאג לקבלת 

 האישורים הדרושים לביצוע מושלם של העבודות. 

 

 פגישות .3.

תף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים המתכנן נדרש להשת

ה ובניהול של מי שימונה ע"י הצוות. המתכנן הפרויקט. הפגישות תערכנה בהנחי בצוות

נתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת להבטיח את קבלת אישורו ייתייחס לכל ההערות שת

 של מנהל הפרויקט לתכנון. 

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

המתכנן יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון, כמו: עיריית 

ירושלים, חברת החשמל, משרד התקשורת, חברות הטלוויזיה בכבלים, שרותי החרום 

 וההצלה וכד'. 

 

 יקטצוות הפרו .4.

עיל, בניהול ותאום של מי שימונה ע"י הצוות. המתכנן יגיש תכנון הפרויקט יעשה, כאמור ל

 את התוצרים והדו"חות הנדרשים ממנו למי שימונה מטעם הצוות . 

המתכנן ימנה נציג רשמי שלו אשר יהיה איש הקשר עם מנהל הפרויקט אשר ימונה 

מהצוות. איש הקשר ישתתף בכל ישיבות תאום התכנון וישיבות אחרות שתקבענה. 

נן ישלח נציג המכיר את פרטי ואיש הקשר לא יוכל להגיע לפגישה כלשהי, המתכ במקרה

 יקט היטב במקומו.  הפרו



 
 

 הגשת התוצרים .5.

בתחילת כל שלב תכנון, המתכנן יגיש לאישורה של צוות אב לתחבורה או מי מטעמה  

ך זה יעודכן בהתאם להתקדמות טיוטה של רשימת תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמ

 יקט.פרוה

, שיטת קידוד וכד'(. CADכל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות הנדרשים )תבניות, קבצי

 מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 כל המסמכים שיוגשו יהיו גם באנגלית וגם בעברית.

 

 אישור התוצרים .6.

 .לצוות אב לתחבורה או למי שימנה הצוותהתוצרים את בגמר כל שלב יגיש המתכנן 

די גורמים נוספים יועל  מנהל הפרויקט יבוקרו על ידי וידוע למתכנן שהתוצרים יבדקו 

 כמפורט בהזמנה ובמסמך תכולת העבודה.

המתכנן ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים, כאשר ידוע לו שהאישור לשלב 

 התכנון ינתן על ידי נציג הצוות או מי מטעמו .

נויים ותוספות לאחר אישור שלב תכנון, יהיה המתכנן זכאי במידה ויידרש המתכנן לשי

לתשלום עבור העבודה הנוספת שיתבקש לבצע. שכר הטרחה לשינויים יהיה על פי החוזה 

 שייחתם עמו. 

 

 אור מפורט של משימות התכנוןית 

 תכנון מוקדם .1

 משימות 1.1

 המתכנן יכין חבילת תכנון שתכלול:

  ,חברות הכבלים וכל צד שלישי נדרש:יצירת קשר עם חברת החשמל, בזק 

o  המתכנן יהיה אחראי ליצור את הקשרים הדרושים לצורך התכנון עם הגורמים

 המתאימים בחברות התשתית שהוזכרו לעיל.

o יצור קשר עם תסקיר השפעה על הסביבה. המתכנן  המתכנן ייקח חלק בהכנת

החשמל כל גורם הנדרש לצורך סקירת ההשפעה על הסביבה של מערכות 

והתקשורת של הרכבת הקלה, כולל השפעה על מערכות הרכבת הקלה עצמה 

 )למשל מערכות טלקומוניקציה(.



 
  .תחנות משנה לחשמל 

מיקומן הכללי של תחנות המשנה והציוד שיש להתקין בהן יסופקו על ידי המזמין. 

המתכנן יהיה אחראי למיקומן המדויק של תחנות המשנה ואישור השטח והדרישות 

 התקנת הציוד בהן. ל

 

  .מערכת אספקת החשמל 

o .אספקת חשמל משנית לתחנות המשנה 

o .אספקת חשמל לתחנות הרכבת 

o .אספקת חשמל לתאורה בתחנות הרכבת 

o ו: מערכות גילוי וכיבוי שמל לציוד בתחנות הרכבת לאורך הקאספקת ח

 אש, מצלמות אבטחה, קווי חישמול עיליים של הרכבת הקלה וכדומה.

 בות ותאורת תחנות הרכבת.תאורת רחו 

o  בהתבסס על המלצות האדריכל המתכנן יהיה אחראי לתכנון ציוד

 התאורה, העמודים והכבלים.

o .המתכנן יתכנן התאורה בגשרים ובמנהרות 

 .תקשורת 

o .המתכנן יהיה אחראי לתאום התכנון עם חברת בזק וחברות הכבלים 

  .מולטיטובולר 

o  קבלת חומר התכנון )מדידות, תכניות סטטוטוריות, תאום שירותים

קליטתו שונות, מפרטים, חומר טכני וכד'(, קיים, תכניות בדסציפלינות 

והתייחסות אליו )בקשות להשלמה, תאומי תכנון פרטניים, תכנון פרטים 

 ותכניות קשורות לנושא וכד'( ככל שנוגע לעבודות תכנון המולטיטוביולר.

o  ולר ת ומפרטי השוחות וצנרת המולטיטובתכנון העמדת השוחוקבלת

, בדיקת הנתונים והתייחסות אליהם, הבקרה מטעם המזמיןמחברת 

 נדרשות.ככל שכולל פירוט בכתב של השלמות 

o  זיהוי הממשקים עם התשתיות והמערכות האחרות ועם עבודות הפיתוח

 השונות.



 
o ם עם מתכנני שתית, תאותהכנת הצעה ראשונית לסידור מערכת ה

החשמל והתקשורת של הרכבת, קביעת תצורה עקרונית, מידות, כמויות 

 צנרת, מיקום שוחות עקרוני, חתכים טיפוסיים וכד'.

o  תאום ראשוני עם אדריכל הפרוייקט, מתכנן הפיתוח, מתאם התשתיות

 וכד'.

o .תאום ראשוני עם הקונסטרוקטור לתכנון מבנה תאי המעבר 

o קוח וקבלת אישורו.הצגת התכנון המוקדם לל 

 .שונות 

o  המתכנן ייעץ למתכנן מערכות הרכבת הקלה בכל הקשור להתאמת

 התכנון לתקנים הישראליים.

o  .המתכנן ייעץ במידת הצורך בכל הקשור להתחברות למערכות קיימות 

 

 תוצרים 1.2

 דו"חות ותוצרים טכניים 1.2.1

  הערכת דרישות מערכת אספקת החשמל לכל הציוד בתחנות ולאורך הקו

 במצב רגיל ובמצב חרום )מערכת גיבוי(. 

 .עקרונות מערכת התאורה 

 .עקרונות מערכת התאורה בגשרים ומנהרות 

 .עקרונות מערכת התקשורת 

  אומדן ראשוני של עלות ההקמה של המערכות ואומדן שנתי לתפעול ואחזקת

 המערכות. 

 ות לתכנון תאי מעבר.הנחי 

 .מתודולוגיה והנחיות לביצוע התשתיות 

 .חוות דעת בנושא תכנון המולטיטוביולר בכל הקשור למכרז בין הקבלנים 

 תכניות 1.2.2

 .תכנית מיקום מערכות המשנה ותוכנית תנוחה של הציוד בתוכן 

 .תוכניות מערכות החשמל, התאורה והתקשורת בתחנות הרכבת 



 
 שמל, התאורה והתקשורת וציוד הנלווה אליהן תוכניות מיקום מערכות הח

, כולל צינורות הכבלים לאורך המסילה 1:500על גבי תוכניות האתר בקנ"מ 

 לרבות כבלים המשרתים מערכות שאינן באחריותו של המתכנן. 

  סכמה של מערכת תאורת הרחובות לרבות הציוד הדרוש על גבי תוכניות

 .1:500האתר בקנ"מ 

 1:500קשורת על גבי תוכניות האתר בקנ"מ סכמה של מערכות הת. 

 תכנון סופי .2

 משימות 2.1

 המתכנן יכין חבילת תכנון שתכלול:

 .קביעת פעולת המערכות וצורתן 

  הכנת תוכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית המוסכמת עם המזמין

והמסמכים האחרים הדרושים לשלב זה, תיאום התוכניות עם מתכנני הקו 

 הרלוונטיים ועם הגורמים הדרושים במערכות התשתית.האחרים 

  וסימון תוואי  1:250ופרטים בקנ"מ  1:500הכנת מפה מצבית בקנ"מ

 המערכות המומלץ.

  בירור ותיאום עם הרשויות המוסמכות, חברות התשתיות והמזמין לגבי כל

השירותים והמתקנים הנמצאים בתוואי המערכות המתוכנן וסביבתו 

 הקרובה.

  התוכניות הנדרשות על ידי הרשויות המוסמכות וחברות התשתיות הכנת

 וטיפול באישורן.

  הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים לפי דרישות הרשויות

 המוסמכות וחברות התשתיות, בהסכמת המזמין.

 תוצרים 2.2

  כל התוכניות והמסמכים הדרושים לאישור התכנון ברשויות השונות לרבות

 התשתיות.חברות 

  .כל האישורים הדרושים מהרשויות השונות וחברות התשתיות לתכנון 

 תכנון מפורט .3

 משימות 3.1



 
 המתכנן יכין חבילת תכנון שתכלול:

 .תכנון מערכת חימום, איוורור ומיזוג אוויר 

o  תכנון מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר למבני המשרדים של צוות

 המערכת הקלה.

o  המשנה )בהתייחס לפיזור החום, הטמפרטורה איזון החום בתחנות

החמה ביותר בקיץ, הטמפרטורה החמה ביותר שיכול לעמוד בה הציוד  

 הרגיש שבחדרים הטכניים והתקנים המקומיים(.

o חישוב איזון החום, תוכנית התקנה למערכת קירור  בהתבסס על תוצאות

האוויר, טבעית ו/או מלאכותית ותוכנית מיזוג אוויר )בהתייחס לזרימת 

 אפשרויות הקירור, ותנאי מזג האוויר המקומיים(.

o  תכנון מערכת החשמל המבוססת על תכנון ההתקנה )איזון אספקת

החשמל, סוג האנרגיה )רגיל או חרום(, ממשק עם מערכת אספקת 

 החשמל.

o מפרטי הפעלה: רשימה של תנאים ואזהרות שתועבר ל- SCADA .

י וכיבוי אש )סגירת עמעם . ממשק עם מערכת גילוSCADAממשק עם 

 אש וסגירת מערכת האוורור ומיזוג האוויר(.

o  ,מפרטים טכניים לכל החומרים: צינורות אוורור, מאווררים, עמעמי אש

 רשתות אוורור, מתקני מיזוג אוויר )צ'ילרים(, ארון בקרה .

 .הכנת מפרט למערכת גילוי וכיבוי אש 

o ש, בהתייחס למימדי תוכנית התקנה למערכת אזעקה ומערכת דיכוי א

 החדרים הטכניים בתחנות המשנה והציוד המותקן בהם.

o  בהתבסס על תוכנית ההתקנה תכנון אספקת החשמל, איזון מערכת

אספקת החשמל, סוגי האנרגיה )רגילה ולשעת חרום(, ממשק עם מערכת 

 החשמל הכללית.

o מפרטי הפעלה: רשימה של תנאים ואזהרות שתועבר ל- SCADA .

. ממשק עם מערכת מיזוג האוויר )סגירת עמעם אש SCADAממשק עם 

 וסגירת מערכת האוורור ומיזוג האוויר(.

o  מפרטים טכניים לכל החומרים: לוחות בקרה לאש, לוחות בקרה

למערכות גילוי וכיבוי אש, גלאי אש,  מתקני אזעקה, עמדות קריאה 

 ידניות, מערכת כיבוי אש וכבלים נדרשים.



 
 .מפרט תאורה 

o  יינים ובחדרים התקנה של תאורה רגילה ותאורת חרום בבנתוכנית

בהתייחס למימדי הבניינים והחדרים הטכניים, מיקום הציוד הטכניים, 

 בתוכם ורמת התאורה הנדרשת.

o  תכנון אספקת החשמל לתאורה בהתייחס לתוכנית ההתקנה, איזון

אספקת החשמל, סוג האנרגיה )רגיל או חרום( וממשק עם מערכת 

 שמל הכללית.אספקת הח

o מפרטי הפעלה: רשימה של תנאים ואזהרות שתועבר ל- SCADA .

. ממשק עם מערכת גילוי אש )סגירת עמעם אש SCADAממשק עם 

 וסגירת מערכת האוורור ומיזוג האוויר(.

o .מפרטים טכניים של כל החומרים:  מתקני תאורה, מפסקים, שקעים 

 .מערכת אבטחה נגד פריצות 

o  אבטחה נגד פריצות להגנת תחנות המשנה תכנית התקנה למערכת

 והחדרים הטכניים בהתייחס לתנוחת המבנים.

o  ,תכנון אספקת החשמל למערכת האבטחה בהתייחס לתוכנית ההתקנה

איזון אספקת החשמל, סוג האנרגיה )רגיל או חרום( וממשק עם מערכת 

 אספקת החשמל הכללית.

o מפרטי הפעלה: רשימה של תנאים ואזהרות שתועבר ל- SCADA .

. ממשק עם מערכת האבטחה נגד פריצות )הודעה על SCADAממשק עם 

 א וכד'(.וגילוי פריצה,  אזעקת שו

o  מפרטים טכניים של כל החומרים:  לוחות בקרת אזעקות, כבלים, מתקני

 , קול ואופטי(, אינדיקטורים לצלילים ואזעקות.IRגילוי )

 .מערכת תקשורת 

o  תכנון התקנה למערכות תקשורת טלפון, רשת מחשבים ומתקני אינטרנט

 בכל המבנים הקשורים למסילה. 

  תחנות משנה לחשמל: מיקום כללי של תחנות המשנה וסידור הציוד בתוכן

יסופקו על ידי המזמין, המתכנן יהיה אחראי לקביעת מיקומן המדויק של 

 תחנות המשנה ואישור השטח הנדרש להן.

 פקת חשמל.רשת אס 



 
o .אספקת חשמל לתחנות המשנה 

o .אספקת חשמל לתחנות הרכבת לרבות לתאורת תחנות הרכבת 

o ובתחנות הרכבת )מערכת גילוי אש,  אספקת חשמל לציוד לאורך הקו

 מצלמות מעקב וכד'( וכן אספקת חשמל לקווי החישמול העיליים.

 .תאורת רחובות: פרטי עמודים, גופי תאורה ופרטי התקנה 

  תחנות רכבת: פרטים והתקנה.תאורת 

 .'רשתות תקשורת: טלפוניה, מערכת טלויזיה בכבלים וכד 

   מולטי טובולר 

  ,תכנון מפורט של התשתיות )צנרת ותשתיות, שוחות, תשתיות לארונות

תשתיות לעמודים, מערכות וכד'( על גבי רקע של תכנית פיתוח, פירוט 

 ביצוע. מכסי התאים בהתאם לפיתוח, פרוט חומרים ופרטי

  תאום התכנון המפורט של כל מרכיבי המערכת עם כל גורמי התכנון

 האחרים.

 .קבלת אישור של כל הגורמים לתכנון לצורך ביצוע העבודות 

  הכנת חומר למכרז: תכנית, כתבי כמויות, אומדנים ומפרטים לעבודות

 העתקת השתיות ומערכות בזק.

 .הכנת הנחיות מפורטות לתכנון תאי המעבר 

 מתודולוגיה והנחיות לביצוע התשתיות. הכנת 

  ליווי הליך המכרז בכל הקשור לסעיפים הנוגעים להעתקות תשתיות

 המולטיטוביולר. 

 תוצרים 3.2

 דו"חות ומסמכים טכניים 3.2.1

  מפרטים טכניים ומפרטי הפעלה לכל אחת ממערכות החשמל מתח נמוך

 המפורטות לעיל.

 ך.מידות ועקרונות חלוקה של מערכות החשמל מתח נמו 

 .עקרונות מערכת תאורת הרחובות 

 .עקרונות מערכות התקשורת 

 .עקרונות מערכות תאורה זמניות בשלב ההקמה 



 
 .כתבי כמויות 

  .אומדני עלות ההקמה ואומדנים לתפעול ותחזוקה שנתיים 

 כניותת 3.2.2

 תכניות רשת מתח נמוך 

o תכנית כללית של הקו. 

o כנית לכל חדר טכני.ת 

o כנית לכל תחנת רכבת.ת 

  1:100תנוחה חדר טכני בקנ"מ שרטוט 

o .מיקום מדויק של הציוד 

o  מערכת מיזוג אוויר: מיקום הציוד, מגשי כבלים, תעלות אוורור כולל

 המיקום והמימדים של הפתחים בקירות.

o  מערכות גילוי וכיבוי אש: מיקום הגלאים, אינדיקטורים, לוחות בקרה

 ותעלות כבלים.

o  ,כולל מתקני חימום, צנרת, מערכת מים חמים וקרים: כל המרכיבים

 שסתומים, משאבות ואחסון מים.

o .מערכת תאורת פנים: מיקום הציוד, מגשי כבלים ותעלות אוורור 

o  ,מערכת אבטחה נגד פריצות: מיקום הגלאים, פעמונים, אינדיקטורים

 לוחות בקרה ותעלות כבלים.

o .מערכות תקשורת: ציוד וכבלים 

 תכניות תאורת רחובות 

o 1:250בקנ"מ כנית כללית ת. 

o .פרטי עמודים וכבלים 

  1:250תכנית תאורת רחובות זמנית בקנ"מ. 

 .תכניות מערכות תקשורת 

o .תכנית כללית לכל מערכת תקשורת 

  1:100תכניות תנוחה של תחנות הרכבת בקנ"מ 

o .תאורה: מיקום הציוד, מגשי כבלים ותעלות אוורור 

o .רשת חשמל מתח נמוך 

o ם הגלאים, אינדיקטורים, לוחות בקרה מערכות גילוי וכיבוי אש: מיקו

 ותעלות כבלים.



 
o .מערכות תקשורת: ציוד וכבלים 

 

 

 פיקוח עליון .4

 משימות 4.1

  ביקור באתר הביצוע ופיקוח עליון על ביצוע המערכות בהתאם לתוכניות וליתר

 המסמכים.

 .שילוב הפיקוח העליון של המתכננים והיועצים האחרים 

  ואישור של חומרים וציוד.ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה 

 .הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר 

 .דיווח למזמין על התקדמות ביצוע המערכות 

  עדכון התוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו לפי הוראות מנהל הפרוייקט בעת ביצוע

 המערכות.

 .השתתפות בקבלת המערכות ואישור גמר ביצוע 

 ת ביצוע המערכות.ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בע 

  במידה ויידרש בדיקה ואישור החשבון הסופי של הקבלן בעבודות שבגדר מומחיות

 המתכנן.

 תוצרים 4.2

 .דו"חות פיקוח עליון מביקורים באתר 

 .אישורים בכתב לחומרים וציוד 

 .עדכון תוכניות בהתאם לשינויים שבוצעו על פי הוראת מנהל הפרוייקט 

 הקשור לתחומי מומחיות המתכנן. תשובות לשאלות המפקח/הקבלן בכל 

 מידע מהמזמין 

 המזמין.המזמין וחברת הבקרה מטעם יסופק על ידי  –קודם קיים  כל תכנון 

  יסופקו על ידי המזמין. –כל סקרי המערכות הקיימים 

  יסופקו על ידי המזמין. המתכנן אחראי לזהות  – 1:250מדידות טופוגרפיות בקנ"מ

חברת הבקרה מטעם במהירות האפשרית דרישות מדידה נוספות ולהודיע על כך ל

 .המזמין



 
  יסופקו על ידי המזמין. –מדידות פוטוגרמטריות 

 המציעתצהיר  -נספח ג' 

                         

מורשה חתימה  . _____________ז.ת___________________  מטה חתומה/החתום אני

 לאחר"(, המציעמטעם חברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

, כן אעשה לא אם החוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כדלקמן בכתב בזה ה/מצהיר

תכנון  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה" להציע הצעותהזמנה  במסגרת ניתן זה תצהיר .1

: להלן) "05-2020חשמל, תאורה ותקשורת לפרויקטים תחבורתיים הליך מס' מערכות 

 "(. ההזמנה"

את עמידת המציע בתנאי הסף וכן  להוכיחהטבלה המצורפת לתצהירי זה  לי כי על ידוע .2

 להזמנה להציע הצעות. 6פירוט ניסיון המציע לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  

 כאמור להלן: הסף בתנאי עומד המציע כי ה/מצהיר הנני .3

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.  .3.1

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  למציע .3.2

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

 ו/או במתן שירותי תכנון מערכות חשמל חמש שנים לפחותבעל ניסיון מוכח של  .3.3

 תאורה ותקשורת עבור פרויקטים תשתיתיים. 

 להזמנה.  5.4מתכנן בכיר כאמור בסעיף , בהעסקה ישירהמעסיק,  .3.4

 6.6העומד בקריטריונים הקבועים בסעיף  את צוות העבודה הנוסףבהעסקה ישירה  מעסיק .4

 :כדלקמן להזמנה

 מס' שנות ניסיון רלוונטי תפקיד שם

   

   

   

   

   

   

   

   

 



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

 .אמת לההטב



 

 

 

 טבלת פרויקטים עבור המציע

 
  

*ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

 
 שנות ביצוע

 
 שירותיםמזמין ה

 
יש  –תיאור הפרויקט 

לפרט את סוג המערכות 
 שתוכננו/ סוג הפרויקט

 
 

 היקף כספי 

 
האם פרויקט 

בסביבה עירונית 
 מבונה )כן/לא(

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 פרטי התקשרות שם    שנהחודש/עד  שנהחודש/

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

 

______________      _____________ 

 חתימה                       תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

, הופיע 2020בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________אני

בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

כן,  להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה

 .אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

 

_____________ 

 חותמת+חתימה            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 תצהיר המתכנן הבכיר –' דנספח 

 

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

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

 :כדלקמן

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

 –ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע  , בטבלת הפרויקטים להלןהמצורפים

להציע הצעות למתן  הזמנה" במסגרת(, "המציע"חב'/ע.מ_____________________ )להלן: 

)להלן:   05-2020חשמל, תאורה ותקשורת לפרויקטים תחבורתיים הליך מס' מערכות תכנון  שירותי

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מתכנן בכיר( בתפקיד "ההזמנה"

את עמידתי תנאי הסף וכן פירוט ניסיון המציע  להוכיחהטבלה המצורפת לתצהירי זה  לי כי על ידוע .2

 להזמנה להציע הצעות. 6לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף  

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .3

 . חשמל רשוםמהנדס  .3.1

עבור  ניסיון מוכח של עשר שנים לפחות במתן שירותי תכנון מערכות חשמל, תאורה ותקשורת .3.2

 .תשתיתייםפרויקטים 

 להלן טבלת הפרויקטים: .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 המתכנן הבכירטבלת פרויקטים עבור 

 
 

 שנות ביצוע
 שירותיםמזמין ה

 – תיאור הפרויקט
יש לציין את סוג 
 המערכות שתוכננו

 האם
פרויקט 
ציבורי 

בסביבה 
עירונית 

מבונה 
 )כן/לא(

 
האם כולל 

מנהרה 
לצורכי 

תחבורה 
 )כן/לא(

 
 האם כולל 

חניון רק"ל, 
 ףו/או מסו

תחבורה 
מבונים 
 )כן/לא(

 רטי אנשי קשר אצל המזמיןפ

 פרטי התקשרות שם   שנהחודש/עד  שנהחודש/

   

 

 

  

  

   

 

 

  

  

   

 

 

  

  

   

 

 

  

  



 

 
 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכן, זו חתימתי שמיזהו  .5

 

______________      _____________ 

 חתימה                              תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

בשנת מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________  עו"ד, _____,___________ אני

, הופיע בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי _________

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ה כי 

 .לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

    

          

       _______________ 

 חותמת+חתימה       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - נספח ה'

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

( "המציע")להלן:  ח.פ/ע.מ_____________ מטעם חב'/ע.מ_______________________

תכנון מערכות חשמל, תאורה  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה"עושה תצהירי זה במסגרת 

(, לאחר שהוזהרתי "ההזמנה")להלן:  "05-2020ותקשורת לפרויקטים תחבורתיים הליך מס' 

כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה 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.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

https://jet.gov.il/category/tenders/   :( ולדווח לצוות באופן מיידי על "החברות")להלן

 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. 

 עם החברות.   את קשרי המציע

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

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות. 

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

 _____________________ חתימת המציע:

 

 אישור עו"ד

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

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

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה 

 ל הצהרתו/ ה דלעיל. צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה ע

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                      תאריך                 

https://jet.gov.il/category/tenders/

