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 2020 מאי 

 
  פרויקטים תחבורתייםל ייעוץ נגישות להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 עבור צוות תכנית אב לתחבורה

 15/2020  מס' 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 

 . הנלווית לה

ושילוב ביניהן  התחבורה הציבוריתכחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת הכבישים ורשת 

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

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

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

פרויקטים ל שירותי ייעוץ נגישות למתן יועציםהתקשר עם ל מעוניין הצוותבמסגרת פעילותו 

 תחבורתיים.

 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 זה. כל  הזמנההמפורטים ב

 .וו/או מי מטעמ יהא נציגו ראש אגף תשתיותעוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

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

 .המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה

צוע עמו הסכם לבי םהמציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתמי מבין   - 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 הנדרשים .3

 .תחבורתייםפרויקטים לנגישות ייעוץ למתן שירותי  עם יועציםהצוות מעוניין להתקשר  3.1

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

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

 .והצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות בולהכין את לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל 

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

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

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

 לשביעות רצון המזמין. ,העבודהת בהזמנת ואזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרש

הזכות 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. תקשרותלהקטין או להגדיל את הה

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 . בישראלד רשום כחוק תאגי ציע הוא עוסק מורשה אוהמ 5.1

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

)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:

בונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החש .א

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 במתן שירותי ייעוץ נגישות.  שנים לפחות 5ציע בעל ניסיון מוכח של המ 5.3

בתנאים המצטברים , במועד הגשת ההצעהאשר עומד, , מתו"ס נגישות יועץמעסיק המציע  5.4

 (:נגישות"ה"יועץ הבאים )להלן: 

מא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 19ת סעיף לפי הוראו נגישות מתו"סל מורשה 5.4.1

 . 1998 –מוגבלות, התשנ"ח 

 . מתו"ס תן שירותי ייעוץ נגישותבמ שנים לפחות 4בעל ניסיון מוכח של  5.4.2

את  בהעסקה ישירהכי ככל וייבחר כזוכה במסגרת הזמנה זו, עליו להעסיק  מתחייבהמציע  5.5

 יועץ הנגישות המוצע על ידו. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 לבחירת ההצעהקריטריונים  .6

, כאשר איכות ההצעה תהווה להלןבטבלה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים  הבחירה 6.1

 .נקודות 100

יועץ הנגישות בכל שלבי התכנון המציע ו/או יובהר כי פרויקטים רלבנטיים בהם ניתנו שירותי  6.2

 ( יזכו את המציע במלוא הנקודות.  מפורט)מוקדם, סופי, 

 

 קריטריון   
 ניקוד

 מקסימלי

6.3  

 

 מציע

ניסיון רלוונטי של המציע במתן שירותי ייעוץ נגישות עבור 

 .תחבורתייםפרויקטים 

 נק'.  2*על כל פרויקט יינתנו עד 

 

 נק' 20

6.4  

 

 

 

 

יועץ 

  נגישותה

 

 

ניסיון רלוונטי של יועץ הנגישות במתן שירותי ייעוץ נגישות 

 .מעל לשלוש שניםמתו"ס 

 נק'.  1*על כל שנה מלאה מעל שלוש שנים 

 

 נק' 10

6.5  

של יועץ הנגישות במתן שירותי ייעוץ נגישות  נטיסיון רלווני

 . תחבורתייםמתו"ס עבור פרויקטים 

 נק'.  2*על כל פרויקט יינתנו עד 

 

 נק' 20

6.6  

ניסיון רלבנטי של יועץ הנגישות במתן שירותי ייעוץ נגישות 

 לרק"ל.מתו"ס 

 נק'. 2*על כל פרויקט יינתנו עד 

 

 נק' 10

6.7  

 

 מציע

  1מא 19המציע מעסיק מורשה נגישות שירות בהתאם לסעיף 

 .1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

לתפקיד את אותו נותן שירותים הן  *יובהר כי ניתן להציע

  מורשה נגישות השירות. הן לתפקיד יועץ הנגישות ו

 

 נק' 10

6.8  
 

מציע/יועץ 

 נגישות

 בירושלים. בעבודה רלבנטי של המציע/יועץ הנגישותניסיון 

 נק'.  1*על כל פרויקט תינתן 

 

 נק' 5

6.9  

 עם/בעבודה מולניסיון רלבנטי של המציע/יועץ הנגישות 

 .ציבוריים ו/או גופים ממשלתיים

 . 1*על כל גוף תינתן נק' 

 

 נק' 5

6.10  
 

 מציע

 

 

 חוות דעת מזמיני עבודה קודמים.

 

 נק' 10

6.11  
 

 התרשמות כללית.

 

 נק' 10

 נק' 100  סה"כ  6.12



 

 
 

 
 

 

 

 שיש לצרף להצעה המסמכים .7

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .תעודת התאגדותעוסק מורשה או העתק תעודת  7.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 7.2

תצהיר המציע, בצירוף טבלה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  7.3

 ג' להזמנה. כנספחהאיכותי המצ"ב 

קוד תצהיר יועץ הנגישות, בצירוף טבלה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הני 7.4

 ' להזמנה.ד כנספחהמצ"ב האיכותי 

 ' להזמנה. התצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצ"ב כנספח  7.5

מורשי נגישות מתו"ס של  מדורבבתוקף )במועד הגשת ההצעה(  רישום –עבור יועץ הנגישות  7.6

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. 

רישום בתוקף )במועד הגשת ההצעה(  - לעיל 6.7, כאמור בסעיף עבור מורשה נגישות השירות 7.7

 במדור מורשי נגישות השירות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  7.8

 זו. נוסח הזמנה 7.8.1

ם ע"י המציע )יש לחתום בכל עמוד ובמקום חתו המצ"ב להזמנה זו, הסכם ההתקשרות 7.8.2

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

 .ההתקשרות

 .ן, ככל וניתנוהמזמישאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי  7.8.3

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

. מובהר בזאת, כי והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות וצרכיו כם מסגרתהס הינו ההסכם 8.1

הזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק לזוכה הצוות אינו מתחייב ל

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 שומר לעצמו את 

בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול , תם עם הזוכהן את סכום ההסכם שייחהזכות להגדיל/להקטי

 דעתו הבלעדי.

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

בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה ביצוע העבודה 

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

 העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

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

 .הוזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

 לוח זמנים .9



 

 
 

 
 

 

 

ספציפית צוות בעת העברת הזמנת עבודה ע"י נציג הלוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע  9.1

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

  .ת נציג הצוותאחתומה ומאושרת מ

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

 התמורה הכספית .10

. הצוות שומר עבור כלל הזוכים₪,  2,000,000ההתקשרות המשוער בהזמנה זו הינו בסך  היקף 10.1

  לעצמו את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

 . 2020התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל  10.2

"התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת לעת בחוזר החשב  התעריף: 10.3

ריף לשעת עבודה ייקבע בהתאם התע. ("תעריף חשכ"ל"להלן: לעיל ו)במשרד האוצר  הכללי

 כמוגדר באותו תעריף.ירות בפועל, לרמתו המקצועית של נותן הש

 : "קביעת דרגת השכר" 10.4

ם וניסיונלצרף תעודות המעידות על השכלתם  על המציע קביעת דרגת השכר לצורך 10.4.1

 דרות התעריף.גל על פי הוהכ, של היועצים שיעסקו בכל עבודה

אישור  ימלא המציע טופס יםאחד מנותני השירותלצורך קביעת הדרגה עבור כל  10.4.2

. מילוי תעודות ופירוט הניסיון הרלבנטי בתחוםרגת זכאות על פי התעריף ובצירוף ד

 מזמיןה כי ןוייצ .לכל אחד מנותני השירותים הטופס הינו תנאי לקביעת הזכאות

 .הצוות הנדרש אנשי הרכב את מטלה לכל לקבוע רשאי

 סימלייםקהמחשכ"ל, המחיר לשעת עבודה יקבע על פי המחירים אף האמור בתעריף על  10.5

כשהם מוכפלים על  ,בפועל יםהמפורסמים בתעריף חשכ"ל ועל פי דרגת זכאות נותן השירות

וצעות בפועל, שעות הייעוץ/התכנון המוזמנות ו/או המבמערכם. הפחתה זו תחול על כל  80%פי 

הפחתה על פי עות שנקבעה בגינה לא תחול גרת השמסשעל מטלה/עבודה גם במקרה של ביצוע 

 . הגדרות התעריף

בגין ביצוע העבודה תשולם על פי שעות העבודה כפי שיושקעו בפועל בכל אחד משלבי  התמורה 10.6

 העבודה.

ע מטלה ולציין זאת י לקבוע שכר מוסכם סופי לביצומזמין יהיה רשאה על אף האמור לעיל, 10.7

 . בהזמנת העבודה

על אף האמור לעיל, הצוות שומר לעצמו את הזכות להשתמש בתעריפים : תעריפים נוספים 10.8

 ., בתיאום עם הזוכה/יםכאמור בעתיד תעריפיםככל ויפורסמו רלוונטיים אחרים, 

, ועקיפותישירות מציע, הינה סופית וכוללת את כל הוצאות הכאמור לעיל התמורה מובהר כי  10.9

רשאי  יהיה זוכהה ,שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זהכולל: 

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

 והמזמין יישא בהוצאות אלה.

 . 2020התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל  10.10



 

 
 

 
 

 

 

 

 .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60התמורה תשולם במועד שוטף + 10.11

 הבהרותו שאלות .1

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבכתובת בשאלות או הבהרות ניתן לפנות  1.1

 . 12:00בשעה  28.05.20220

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 1.2

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 1.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 1.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 1.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  1.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 1.7

 הגשת ההצעות .2

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  2.1

הצעה ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 11.06.2020, עד ליום ירושלים

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

ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 2.2

08:00-17:00 . 

 )שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 2.3

 הדיגיטלי והעותק הקשיח העותק כי לוודא המציעים באחריות(. CDאו  USB -דיגיטלית 

 .בתוכנם לחלוטין זהים

עבור צוות  תחבורתיים פרויקטיםלנגישות למתן שירותי ייעוץ  הצעה" ןיצוי מעטפהעל ה 2.4

 ."15/2020מס' הליך , תכנית אב לתחבורה

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה   2.5

 

 

 

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 
 

 
 

 

 

 זכויות המזמין  .3

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  3.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 3.2

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  3.3

 חלקה.

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  3.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 3.5

קבלת לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  3.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.

אף , מאת המזמין זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא  3.7

 .ל ההליך מכל סיבה שהיאבוטבמקרה בו 

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 3.8

 כל הצעה שהיא. 

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל 3.9

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

 קבועה מראש כזו או אחרת.

והשירותים המפורטים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זוו/או לשנות ו/או לעדכן  לבטל 3.10

 .הזמנה זוב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 3.11

 .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  3.12

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 3.12.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

הסתייגות או ע כי כל ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו 3.12.2

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

 תוקף.

     

 בברכה,

 ניקולאי גליקמן

 צוות תכנית אב לתחבורה



 

 
 

 
 

 

 

 
 שירותי ייעוץ נגישות לפרויקטים תחבורתיים הזמנה להציע הצעות למתן  

 עבור צוות תכנית אב לתחבורה

 15/2020מס' הליך 

 sow -מסמך תכולת עבודה 

 מטרה .1

( של יועץ הנגישות )להלן: "יועץ הנגישות"(, SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה )

 כאמור בהזמנה. 

 עיקרי תכולת העבודה .2

יועץ הנגישות יהיה אחראי למתן ייעוץ בכל חלקי הפרויקט, לרבות: תחנות רכבת, קרונות רכבת,  .2.1

 מבנים המשרתים את הקו, דרכי גישה לתחנות הרכבת, חניונים, מדרכות וכיוצ"ב. 

 עבודתו של יועץ הנגישות כוללת את המטלות הבאות:  .2.2

 הופעה בפני ועדות התכנון. .2.2.1

 ת הנגישות של הפרויקט עם גורמי הנגישות בארץ. עדכון ומעקב אחר הגדרת דרישו .2.2.2

 מעקב שוטף והתאמת צורכי הנגישות לתקנות הרלבנטיות והעדכניות.  .2.2.3

פיקוח ובקרה על התנהלות הזכיין במימוש דרישות הנגישות, כמפורט בהסכם הזיכיון  .2.2.4

 על נספחיו ושינוייו ובהתאם להוראות הדין.

ל הנגשת הרכבת הקלה והשירותים הניתנים סיוע ליחידת המהנדס בכל הנוגע לפיקוח ע .2.2.5

 ע"י הזכיין עבור אנשים עם מוגבלויות.

 סיוע ליחידת המהנדס בטיפול בפניות הציבור בנושאי נגישות.  .2.2.6

סיוע וייעוץ ליחידת המהנדס, בהתאם לצורך, בהגדרת הציוד הנדרש לשם ביצוע  .2.2.7

ביצוע רכישת  התאמות הנגישות הנדרשות, פירוט מאפייניו וכתיבת מפרטים לצורך

 הציוד. 

 לוח זמנים .2.3

יועץ הנגישות אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו לצורך הייעוץ )למשל: 

מדידות טופוגרפיות, תכניות אדריכליות, תכניות פיתוח וכד'(; להשיג את כל האישורים 

כרז ולביצוע, כל הדרושים מכל הרשויות הרלוונטיות ולהשתלב בלוח הזמנים הכללי לתכנון למ

 זאת כדי שלא ליצור עיכובים בלוח הזמנים שנקבע. 

 ממשקים ותיאום .2.4

יועץ הנגישות יעבוד בתיאום מלא עם המתכננים והמומחים של מי שימונה ע"י צוות אב  .2.4.1

 לתחבורה, להבטחת ביצוע והפעלה אופטימליים של הפרויקט. 

ות עבודתו, ובמיוחד אחראי על אף האמור לעיל, יועץ הנגישות לבדו יהיה אחראי לשלמ .2.4.2

 להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות.



 

 
 

 
 

 

 

 פגישות .2.5

יועץ הנגישות נדרש להשתתף בפגישות תיאום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים  .2.5.1

המשתתפים בצוות הפרויקט. הפגישות תערכנה בהנחיה ובניהול של מי שימונה ע"י 

המזמין. יועץ הנגישות יתייחס לכל ההערות שתינתנה לו בפגישות תאום אלו, על מנת 

 כנון. להבטיח את קבלת אישורו של מנהל הפרויקט לת

יועץ הנגישות יביא לכל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות  .2.5.2

 התכנון. 

במידה ויועץ הנגישות לא יוכל להגיע לפגישה כלשהי, עליו לשלוח נציג המכיר את פרטי  .2.5.3

 הפרויקט היטב במקומו.  

יועץ הנגישות יקבע ויתעד פגישות עם גורמים חיצוניים הדרושים לאישור התכנון, כגון:  .2.5.4

 עיריית ירושלים, משרד התחבורה, משטרה, שרותי החרום וההצלה וכד'. 

 הגשת התוצרים .2.6

בתחילת כל שלב תכנון, יגיש יועץ הנגישות לאישורו של נציג המזמין ו/או מי מטעמו  .2.6.1

ב, כולל מועדי הגשה. מסמך זה יעודכן בהתאם טיוטה של רשימת תוצרים לשל

 להתקדמות הפרויקט.

, שיטת קידוד וכד'(.  CADכל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות הנדרשים )תבניות, קבצי .2.6.2

 יובהר כי מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו. 

 אישור התוצרים .2.7

 עמו. בגמר כל שלב יגיש יועץ הנגישות את התוצרים לנציג המזמין ו/או מי מט .2.7.1

ידוע ליועץ הנגישות שהתוצרים יבדקו ויבוקרו על ידי מנהל הפרויקט  ועל ידי גורמים  .2.7.2

 נוספים מטעם המזמין.

יועץ הנגישות ישתף פעולה עם כל הגורמים הבודקים והמבקרים, כאשר ידוע לו  .2.7.3

 שהאישור לשלב התכנון ינתן על ידי נציג המזמין או מי מטעמו.

לשינויים ותוספות, לאחר אישור שלב תכנון, יהיה יועץ במידה ויידרש יועץ הנגישות  .2.7.4

הנגישות זכאי לתשלום עבור העבודה הנוספת שיתבקש לבצע. שכר הטרחה לשינויים 

 יהיה על פי החוזה שיחתם עמו. 

 מידע מהמזמין .2.8

 כל הסקרים, הבדיקות והחקירות שנעשו. .2.8.1

י לזהות במהירות . יועץ הנגישות אחרא1:250 – 1:1,250מדידות טופוגרפיות בקנ"מ  .2.8.2

 האפשרית דרישות מדידה נוספות ולהודיע על כך לחברת הבקרה מטעם הצוות.

 יסופקו על ידי חברת הבקרה מטעם הצוות. –מדידות פוטוגרמטריות ותצ"א  .2.8.3

יסופקו על ידי המתכננים או על ידי  –תכניות אדריכלות, אדריכלות נוף, תנועה וכבישים  .2.8.4

 חברת הבקרה מטעם הצוות.



 

 
 

 
 

 

 

 :תיאור מפורט של משימות יועץ הנגישותלהלן  .2.9

 

שלבי 

 התכנון

 

 משימות

 

 תוצרים

דו"חות 

ותוצרים 

 טכניים

 

 תכניות 

 

 

 

 

 

 

תכנון 

 מוקדם

בירור הפרוגרמה עם המזמין, ביקורים באתר,  .1

חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם 

 .היועצים

דו"ח תיאום  

נגישות 

וסידורים 

לאנשים עם 

מוגבלויות 

פרוגרמה כולל 

מוסכמת עם 

 המזמין.

תשריטים אדריכליים 

המאושרים ע"י מורשה 

הנגישות והמציגים את 

פתרונות הנגישות 

מוטמעים בתוכנית 

 האדריכלית.

בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים  .2

בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הכרוכות 

בתכנון העבודה האדריכלית או בקבלת אישור 

כולל נציבות שוויון זכויות הרשויות הנ"ל, 

 לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

ליווי הכנת תכניות אדריכליות ותיאום נגישות   .3

 וסידורים לאנשים עם מוגבלויות עם האדריכל. 

דו"ח מסכם 

המתאר את 

תהליך התכנון 

המוקדם 

 וליווי התב"ע.

סיוע לאדריכל בבחירה ופיתוח חלופה נבחרת  .4

בכל הקשור לנגישות וסידורים לאנשים עם 

 מוגבלויות. 

 

 

 

 

 

 

 

תכנון 

 סופי

סיוע לאדריכל בהכנת תכנית כללית סופית  .1

למבנה בכל הקשור לנגישות וסידורים לאנשים 

 עם מוגבלויות.

דו"ח מסכם  

המתאר את 

תהליך התכנון 

הסופי, 

פרוגרמת 

נגישות ואישור 

לתכניות 

האדריכליות, 

פיתוח, תנועה, 

חניה 

 ומערכות. 

תשריטים עם פתרונות 

הנגישות מאושרים על 

ידי הרשויות על גבי 

תכניות מדידה ואחרות 

 .1:1250עדכניות בקנ"מ 
לרשויות  סיוע לאדריכל בהכנת תכניות .2

 המוסמכות וטיפול באישורן. 

הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר  .3

המסמכים בכל הקשור לנגישות וסידורים 

לאנשים עם מוגבלויות לפי דרישת הרשויות 

המוסמכות, בהסכמת המזמין ובתיאום עם 

 האדריכל.



 

 
 

 
 

 

 

קבלת אישור הרשויות לבקשה להיתר בנושאים  .4

אנשים עם  של נגישות וסידורים עבור

 מוגבלויות.

אישור 

הרשויות 

להיתר 

בנושאים של 

נגישות 

וסידורים 

לאנשים עם 

 מוגבלויות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנון 

 מפורט

סיוע וליווי לאדריכל בהכנת תכניות עבודה  .1

אדריכליות מפורטות ומוסברות כדרוש, וכן 

מנחות לעבודות היועצים  הכנת תכניות

האחרים בפרויקט, הכול בקנה מידה המאפשר 

ביצוע נאות של העבודה בתחומים של נגישות 

 וסידורים עבור אנשים עם מוגבלויות.

דו"ח מסכם 

המתאר את 

תהליך התכנון 

המפורט 

ופרוגרמה 

 מאושרת. 

תשריטים ברמת תכנון 

למכרז עם פתרונות 

 הנגישות.

ליווי, בדיקה ואישור תכניות אדריכליות,  .2

פיתוח, תנועה וחניה ומערכות כמו מעליות 

 לנושאי נגישות.

מפרטים 

 טכניים.

הכנת תכניות של פרטים בקנה מידה מוגדל,  .3

 המאפשר ביצוע נאות של העבודה.

 כתבי כמויות.

הכנת מפרטים וכתבי כמויות ושאר המסמכים  .4

המתארים את המלאכות של העבודה 

האדריכלית בכל הקשור לנגישות וסידורים 

לאנשים עם מוגבלויות, תוך שילוב המפרט 

משרדית -הכללי לעבודות בנין של הועדה הבינ

במפרט מיוחד המתחייב מהעבודה האדריכלית 

של  ועל יסוד ספריית הסעיפים לעבודות בניין

הכול כדרוש לעריכת מכרז לבצוע  -הועדה הנ"ל 

המבנה, בהתאם לנוהל או השיטה שיקבע 

 המזמין.

חוות דעת 

בנושא 

הנגישות בכל 

הקשור למכרז 

 בין הקבלנים.

מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור למכרז בין  .5

קבלנים לביצוע המערכות והשתתפות בסיור 

 הקבלנים.

ברמת תכנון  תשריטים

לביצוע עם פתרונות 

 הנגישות. 



 

 
 

 
 

 

 

הכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים, כפי  .6

שיידרש, לביצוע העבודה האדריכלית בכל 

הקשור לנגישות וסידורים לאנשים עם 

 מוגבלויות.

הכנת כתב כמויות ואומדן על פי דרישות  .7

 המזמין.

 

 

בקשה 

להיתר 

 בניה 

תכנית הגשה מאושרת בנושא נגישות  התקנות.הכנת בקשה להיתר על פי  .1

קבלת כל האישורים המוקדמים הנדרשים על  .2 לרשויות.

 ידי הוועדות לדיון בבקשה להיתר בניה.

 השתתפות בדיוני הוועדות על פי הצורך. .3

מילוי התנאים לקבלת היתר לאחר הדיון  .4

 בוועדות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיקוח 

 עליון

עבודות הנגישות פיקוח עליון על ביצוע  .1

והסידורים לאנשים עם מוגבלויות בהתאם 

לתוכניות וליתר המסמכים ועל ביצוע 

התיקונים שהקבלן חייב בהם במערכות אלו, 

 בין לפני מסירת הפרויקט ובין בתקופת הבדק.

    

ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של  .2

 חומרים ואביזרים.

באתר בתחום הדרכה ומתן הסברים למפקח  .3

 מומחיותו של המתכנן.

השלמת תכניות ופרטים לפי הצורך בזמן  .4

 הביצוע על פי דרישות המנהל. 

כניות שיצאו לביצוע עם ועדכון הת .5

 .הפרטים/השלמות הנ"ל

עדכון תכניות האדריכלות בהתאם לשינויים  .6

שבוצעו בזמן הביצוע והגשתן למנהל באופן 

התכניות יהיה מיידי לאחר ביצוען, כך שסט 

לאחר ו מושלם ומעודכן באופן שוטף ומיידי,

גמר הביצוע יידרשו עדכונים מעטים ככל 

 האפשר.



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן  .7

 בזמן ביצוע הפרויקט.

 סיוע למזמין בקבלת היתר תפעול של הקו.  .8

יעוץ וסיוע בעניין אחזקת המתקנים והאביזרים  .9

הנדרשים לנגישות ולסידורים לאנשים עם 

 מוגבלויות למזמין ולזכיין. 

 עדכון היתר הבנייה במידת הצורך. .10



 

 
 

 
 

 

 

 המציעתצהיר  -נספח ג' 

 

חתימה מטעם אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה 

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

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

 תחבורתיים פרויקטיםללמתן שירותי ייעוץ נגישות הזמנה להציע הצעות "תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 ."(ההזמנהלהלן: ")" 15/2020, מס' הליך עבור צוות תכנית אב לתחבורה

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

 . בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .2.2

 במתן שירותי ייעוץ נגישות. שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.3

 להזמנה.  5.4אשר עומד בתנאי הסף כאמור בסעיף , את יועץ הנגישותיכול להעמיד לרשות הצוות  .2.4

 המפורטים בטבלאות להלן בוצעו על ידישירותים הנני מצהיר/ה כי כל הלהלן טבלת ניסיון עבור המציע.  .3

בתנאי  מציעישמש לצורך בחינת עמידת ה לי כי המידע שבטבלה ידועוכי תוכן הטבלאות אמת.  המציע 

 הסף ולצורך ניקוד ההצעה.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מציעטבלת פרויקטים עבור ה

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

 

מזמין 
 השירותים

 
 

תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(
 

השירותים  מילולי של תיאור
 שניתנו על ידי המציע

 

 
 

האם פרויקט 
 ?תחבורתי
 )כן/לא(

 
 

שנערכו  שלבי התכנון
 על ידי המציע 

 )מוקדם, סופי, מפורט(

שם איש הקשר של הפרויקט 
 + מזמין העבודהמטעם 

 נייד טלפון

    

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 
 

   

  

 

 
 
 

   

  

 

    

  

 

    

  

 



 

 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

 תאריך  שם וחתימת המציע

_____________________  ______________________ 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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

לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי ה/תהאלהצהיר את האמת וכי יהי ו/הכי עלי ו/השהזהרתי

 .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני ה/כן, אישר ה/תעשהלא יעש

 

                _____________

 החותמת+חתימ            

 



 

 יועץ הנגישותתצהיר  -נספח ד' 

 

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

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

 כדלקמן:

, בטבלת דע שנמסר על ידי בטופס זהלמיטב ידיעתי כל המי אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי .1

 –ו/או שהגיש המציע  הפרויקטים להלן ובכל מסמך אחר שהגשתי

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

הליך , מס' עבור צוות תכנית אב לתחבורה פרויקטים תחבורתייםלשירותי ייעוץ נגישות 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. יועץ הנגישות( בתפקיד "ההזמנה"להלן: ) "15/2020

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן: .2

מא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 19סעיף מורשה לנגישות מתו"ס לפי הוראות  .2.1

 .1998 –התשנ"ח 

 במתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס. שנים לפחות 3בעל ניסיון מוכח של  .2.2

להלן טבלת ניסיון עבור יועץ הנגישות. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן  .3

ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי בוצעו על ידי וכן תוכן הטבלה אמת. 

 הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע. 

 

 



 

 

 

 יועץ הנגישות. שם:______________טבלת פרויקטים עבור 

 *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

מזמין  
 השירותים

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(
 

 מילולי של תיאור
השירותים שניתנו על ידי 

 נותן השירותים
 

 
 

האם פרויקט 
 ?תחבורתי
 )כן/לא(

 
 

האם כולל 
 ?רק"ל

 )כן/לא(

 
 

שנערכו  שלבי התכנון
 על ידי נותן השירותים

)מוקדם, סופי, 
 מפורט(

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

 + העבודה
 נייד טלפון

     
   

 

 
 
 
 

   

   

 

 
 
 
 

   

   

 

 
 
 

   

   

 

    

   

 



 

 

 
 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

 תאריך  שם וחתימת יועץ הנגישות

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2020אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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

לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/צפוי ה/תהאלהצהיר את האמת וכי יהי ו/הכי עלי ו/השהזהרתי

 .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני ה/כן, אישר ה/תעשהלא יעש

                _____________

 חותמת+חתימה            

 
 



 

 
 

 ענייניםתצהיר בדבר העדר ניגוד  -'הנספח 

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

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

עבור צוות תכנית אב  פרויקטים תחבורתייםללמתן שירותי ייעוץ נגישות הזמנה להציע הצעות "

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי "ההזמנה"להלן: )" 15/2020ליך , מס' הלתחבורה

 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 המפורטת  .2

 https://jet.gov.il/category/tendersבאתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 שרי עם מי מהן.( ולדווח לצוות באופן מיידי על ק"החברות")להלן: 

 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 עסקיים

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

 המציע עם החברות.

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

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

 

 _____________________ חתימת המציע:

 אישור עו"ד

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

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

צפוי/יה לעונשים א ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תה

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

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                        תאריך

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

