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 2020 אוגוסט

 ייעוץ משפטי בנושאי תכנון ובניה להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

 29/2020מס' 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

ורשת התחבורה  הפרדות מפלסיות, מחלפים, כחלק מעבודתו עוסק הצוות בתכנון מערכת כבישים

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

של ובקרת התפעול הקמה , תכנוןפרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו 

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםהקווים ה

, בתחום התכנון והבניה יםהמתמחיועצים משפטיים התקשר עם ל מעוניין הצוותבמסגרת פעילותו 

של הפרויקטים השונים המקודמים הליכי תב"ע הליכי תכנון לרבות,  בליווי ,בין היתר ,ואשר יעסק

 מענה להתנגדויות, ערריםבפני ועדות,  כולל הופעותברמות השונות  םסטטוטורייהליכים , בצוות

ובפרק  הזמנה זוהכל כמפורט ב ,וכו' 197הפקעות, תביעות לפי סעיף , ויעוץ כללי בנושאי תכנון ובניה

 תכולת העבודה. 

יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים או 

 גברים.  

 הגדרות .2

 .ון, פיתוח ושימור אורבני ירושליםלתכנהעמותה , ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה: מזמיןה .א

וע ומתן השירותים מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצ: נציג המזמין .ב

זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע  הזמנהב המפורטים

 .מנהל תחום סטטוטוריקה יהא נציגוהמזמין למציע אחרת 

המציע יהיה האישיות המשפטית . ן אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאומי שהגיש הצעה, בי :המציע .ג

 .אשר בשמה הוגשה ההצעה

עמו הסכם לביצוע  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת: זוכים/הזוכה .ד

 .השירותים המפורטים בהזמנה זו

 .השירותים כאמור לעילההסכם שיחתם עם הזוכה/זוכים למתן : הסכם מסגרת .ה

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

 

 

 



 

 השירותים הנדרשים .3

, בתחום התכנון והבניהלמתן שירות משפטי , אחד או יותר, ץעם יועהצוות מעוניין להתקשר  .3.1

הליכי ייעוץ בנושאי , כגון: במטלות המפורטות במסמך תכולת העבודה, בין היתר, אשר יעסוק

 נושאים הקשורים להליכי תכנון ובניה, תכנון להיתרים והרשאות,  ליווי הליכי תב"ע, תכנון

 וכו'(. , הפקעות 197)תביעות לפי סעיפים 

על המציע לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.  מחייבתכולת העבודה מסמך יובהר כי  .3.2

 .ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרותהמסמך הנ"ל הזמנה זו ואת לקרוא בעיון את 

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

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

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

 בהזמנת העבודה לשביעות רצון המזמין.ת 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

שיקול הדעת  לצוות ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. תקשרותלהקטין או להגדיל את הה

 הבלעדי לקבוע את אופן חלוקת העבודה בין היועצים השונים.

 סף תנאי  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

על המציע להיות במועד הגשת ההצעה, ובכל מועד אחר במשך תקופת ההתקשרות, עורך דין,  .5.1

 .דין )אך לא שותפות שאינה רשומה(חברת עורכי דין או שותפות רשומה של עורכי 

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:

שומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והר .5.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .5.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

)להלן:  יכול להעמיד עורך דין מטעמושל חברה או שותפות של עורכי דין,  , או במקרההמציע .5.3

 :הבאיםהמצטברים בתנאי הסף  אשר עומד *("עורך הדין"

 התכנון והבניה.)לא כולל תקופת ההתמחות( בתחום  לפחות שנים 5סיון של יבעל נ .5.3.1

הדין, -חברותו בלשכת עוה"ד לא הושעתה עקב עבירת משמעת לפי חוק לשכת עורכי .5.3.2

 . 1961 –התשכ"א 

תעבורה, לא הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת ההוא  .5.3.3

אשר לא חלפה לגביה א לפקודת התעבורה, 64או  64ירה לפי סעיפים אך לרבות עב

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  16תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

 . 1981 –התשמ"א 

הוא, ומי מטעמו, לרבות מי שלא יועסק במתן השירותים נשוא הליך זה, אינו נמצא  .5.3.4

פי הליך זה -במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ממנו להעניק את השירותים על

 ירושלים.  לעירייתלמזמין ו/או 



 

ו ית ירושלים ו/איעיר כנגדליתן ייעוץ וייצוג משפטי  זוכהלא יתאפשר ל לתשומת לב המציעים, .5.4

  . מקודמים על ידי הצוותהתוואי הפרויקטים מוך לסבהמצויים פרויקטים לבנוגע 

ם של ו עהירשים להליך ינדים הכמסוכל המ טית אחת בלבדשפישות מ דיעל י גשתו ההצעה .5.5

 בהליך זה.  המציע

שיענה על כל תנאי הסף  נדרש להציג עו"ד ספציפי מטעמו אינו עורך דין יחיד,יובהר כי מציע שהוא *

 . שלעיל

 לבחירת ההצעהקריטריונים  .6

כאשר איכות  להלןבטבלה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים בין המציעים, הבחירה  .6.1

 .נקודות 20וההצעה הכספית תהווה  נקודות 80ההצעה תהווה 

ביותר  יובהר כי הניקוד יתבצע באופן יחסי בין המציעים, כך שהמציע בעל ההתאמה הטובה .6.2

 י.לכל קריטריון יקבל את מלוא הניקוד עבורו, ושאר המציעים ינוקדו באופן יחס

 מקסימלי ניקוד קריטריון 

עבור  ,ובניה הליכי תכנון בליווי עורך הדיןשל נו ניסיו  .6.3

 ., התשתיות ו/או ההנדסהפרויקטים בתחומי התחבורה

 כניות בתחום העירוני. ונתן יתרון לניסיון בתיי*

 

25  

 הפקעהתכנון, הליכי  יעוץ/נו של עורך הדין בליוויניסיו  .6.4

או מו"מ בהליכי תכנון ובנייה  197תביעות לפי סעיף או 

בתחומי התחבורה, פרויקטים עבור  מול בעלי מקרקעין

 .התשתיות ו/או ההנדסה

 בתחום העירוני.    הליכים*יינתן יתרון לניסיון ב

  

20  

משפטי  או ייצוג במתן ייעוץ עורך הדיןניסיונו של   .6.5

גופי בוועדות,  בתחום התכנון והבנייה לגופים ציבוריים

 ובבתי המשפט.תכנון 

*יינתן יתרון לניסיון בעבודה עם גופים המקדמים 

 פרויקטים בתחום התחבורה. 

 

15  

ניסיונו של עורך הדין במתן יעוץ בתחום התכנון והבניה   .6.6

ירושלים ועבודה עם בקשר לפרויקטים שקודמו בעיר 

 גופי התכנון בעיר.

 

5  

  15 התרשמות כללית והמלצות.  .6.7

  20 הצעה כספית.   .6.8

 100 סה"כ  .6.9

   התמורה הכספית .7

. הצוות מיליון ש"ח 3בסך  יהיהההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים,  .7.1

  זוכים. שומר לעצמו את הזכות לפצל את השירותים בין מספר

( ועל פי נספח התמורה שיועבר על ב'נספח התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה ) .7.2

 ידי המזמין לאחר הזכייה.

 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל .7.3



 

יובהר כי ככל והזוכה יידרש  .התמורה תיקבע על פי מחיר קבוע לשעת עבודה: קביעת התמורה .7.4

לייצג בהליכים משפטיים, שכר הטרחה עבור הייצוג כאמור יקבע בהסכמה בין הצדדים, מראש 

 ובכתב. 

 :להלן) לש"ע₪  500.00ל לשעת עבודה נקבע ע"י הצוות לסך ש המקסימאלי המחיר .7.4.1

  (. "המחיר הקבוע"

ההנחה  .על המחיר הקבוע המוצעהמציע מתבקש לציין את שיעור ההנחה   הנחה: .7.4.2

 יצוין כי לא ניתן להציע הנחה בערך שלילי ]מינוס[ . , 20%המקסימלית תהיה עד 

שיעור ההנחה יהיה שיעור ההנחה הקבוע בהסכם זה על כל השינויים הנובעים מעדכון  .7.4.3

 התמורה או תוספות לתמורה.

תוספת הפרשי בניכוי הנחת המציע וב, המחיר לשעת עבודה יהיה על פי המחיר הקבוע .7.4.4

 על פי התנודות במדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס. , הצמדה

 ישירותהינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע   מציע התמורה המוצעת על ידי הובהר כי י .7.5

, תשלום ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף זה

חים, הוצאות, שכפולים וכן תשלום עבור הזמנת נסחי טאבו אגרות בית משפט, חוות דעת מומ

מהגדרת העבודה, ככל שיידרש, יחול על המזמין באישור המזמין  במישריןאו כל תשלום הנובע 

 . ובכתב מראש

מאת  זכאי לכל שיפויהמציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ולא יהא עוד יובהר כי  .7.6

 .מכל סיבה שהיא בוטל ההליךאף במקרה בו המזמין, 

  .ועד אישור החשבון על ידי הצוותיום ממ 60התמורה תשולם במועד שוטף + .7.7

  שיש לצרף להצעה המסמכים .8

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות .8.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. .8.2

 המצורף להזמנה זו. ב'נספח כספית על פי הצעה  .8.3

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  ,בצירוף טבלה עורך הדין,תצהיר  .8.4

 להזמנה זו.  כנספח ג'רף המצו ,האיכותי כמפורט להלן בטבלה

 להזמנה זו. כנספח ד'שמירה על סודיות המצורף תצהיר  .8.5

כנספח , המצורפים לעיל 5.3.4להוכחת האמור בסעיף  נייניםבדבר היעדר ניגוד עושאלון תצהיר  .8.6

 להזמנה זו.  ה'

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. .8.7

 כדלקמן: עורך הדין,עבור  מסמכים .8.8

 קורות חיים.  .8.8.1

 . בתוקף, העתק רישיון עורך דין .8.8.2

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  .8.9

 נוסח הזמנה זו. .8.9.1

ם על ידי המציע )חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד לכך בעמוד חתוהסכם ההתקשרות,  .8.9.2

 לתנאי ההתקשרות. . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעהאחרון(



 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת האחריות  .8.9.3

 ורסמו על ידי המזמין. לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפ

 הבהרותשאלות ו .9

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  .9.1

 . 12:00 בשעה 03/09/2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: .9.2

 

 

 

 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין .9.3

 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין .9.4

  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. .9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .9.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .9.7

 הגשת ההצעות .10

כנית אב לתחבורה תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  .10.1

הצעה ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 17/09/2020 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' .10.2

08:00-17:00 . 

 )שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר .10.3

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

 .תוכנםב לחלוטין זהים

מתן שירותי ייעוץ משפטי בנושאי תכנון ובניה עבור צוות תכנית "הצעה לעל המעטפה יצוין  .10.4

 ".29/2020אב לתחבורה, מס' הליך 

קבלת לאחר אלא  ,עם מציע אחראו בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  .10.5

   אישור הצוות מראש ובכתב.

 היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. חודשים מן 6משך לההצעה תהיה תקפה  .10.6

 זכויות המזמין .11

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  .11.1

  .שהוצעו

 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל .11.2

כולה או , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםל אחד לקיים מו"מ עם כ .11.3

 חלקה.

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 על פי שיקול דעת המזמין. ,בין המציעים המובילים Best & Finalלבצע הליך של  .11.4

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות .11.5

, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או מציעיםמובא בזאת לידיעת ה .11.6

 כל הצעה שהיא. 

 המזמין. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו יותר ממציע אחדבחור ל .11.7

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 .11.8

 .הזמנה זוב

 תהיה רשאית והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה .11.9

 .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  .11.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדמתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה .11.10.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

הסתייגות או התניה ע כי כל . לחלופין רשאית הועדה לקבומותנית או מסויגתההצעה  .11.10.2

 תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.ו/או זמנה זו ה ו/או תנאי ההצעלגבי ה

  

 בברכה,

 צחי ויטלזון                  

 מנהל תחום סטטוטוריקה         

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה            



 

 (OWSמסמך תכולת עבודה )

 ירקע כלל .1

ניות המקודמות ע"י צוות תכנית ולתכבין היתר, בליווי הליכי תב"ע , בחרו ידרשו לעסוקישי הזוכים .1.1

כלל הפעולות  כן בליוויו, בעיקר מקומי ומחוזי ,ם ברמות השונותיסטטוטוריוהליכים אב לתחבורה 

ועד  , החל משלב הקמת צוות התכנוןוכו' הסטטוטוריות הנלוות להם: מענה להתנגדויות, עררים

 אישור תכנית מפורטת והיתרי בניה/ הרשאות לביצוע עבודות. 

הרשאות למימוש התכניות ו/או  זוכה הנבחר למתן יעוץ לשלב הגשת היתרי בניהדרש היעל פי הצורך  .1.2

 המפורטות. 

על פי הצורך ידרש הזוכה למתן יעוץ כללי בנושאים הנילווים לאישור תכניות והיתרים כמו כן,  .1.3

 ., הפקעות וכו'197לפי סעיף : תביעות לרבות

 השירותים הנדרשים .2

 רותים הנדרשים במסגרת עבודת היועץ המשפטי לתכנון ובניה:יהשלהלן 

השתתפות בישיבות וועדות התכנון, מענה  ליווי הליכי התכנון הסטטוטורי של תכניות מפורטות כולל .2.1

 עוץ לקידום הסטטוטורי של התכנית. יוי ,להתנגדויות

ת משפטיות בנושאי תכנון ובניה העולות ע"י צוותי התכנון וצוות תכנית אב מתן מענה לשאלו .2.2

 לתחבורה. 

בעיקר לפי חוק התכנון והבניה עבור עיריית ירושלים  ,יעוץ סטטוטורי כללי לגבי הליכי הפקעה .2.3

 )הצות מעסיק יועץ משפטי למימוש הפקעות, תפישת חזקה וכו'(. 

 במידה וידרש.  ,ירידת ערך על 197אפשרות למענה לתביעות לפי סעיף  .2.4

)עררים למועצה הארצית, עתירות לבית  אפשרות לייצוג תכנית אב לתחבורה בהליכים משפטיים .2.5

  .ידרשוויבמידה , משפט וכו'(

 סיוע בכתיבת הסכמים בין הצוות לגורמים נוספים בנוגע לחוק התכנון והבניה ושימוש בשטחים.  .2.6

משפטיים נוספים )יועץ משפטי של הוועדה המחוזית, יועמ"ש עם יועצים  ,על פי הצורך ,שיתוף פעולה .2.7

 עיריית ירושלים ויועצים משפטיים אחרים של הצוות(. 

 מתן חוות דעת בנושאי תכנון ובניה.  .2.8

 תכנית אב לתחבורה המקודמות על ידי אור תכניות סטטוטוריות ית .3

 ע"י הצוות.   דוםילסייע בכל ההליכים הסטטוטוריים הנדרשים לק ואהזוכים תפקידי ה .3.1

 תכניות לרכבת קלה, על פי הפירוט הבא:בעיקר תכנית אב לתחבורה מקדמת יצוין כי  .3.2

 הליכי תכנון מפורט: קו ירוק. 

 הליכי תכנון מפורט :קו כחול.  

 הליכי תב"ע ותכנון מפורט: דיפו מלחה.  

 הליכי תב"ע: קו צהוב.  

 הליכי תב"ע : קו סגול. 

 הליכי תב"ע : קו חום. 

  לדרכים/ מחלפים/ הפרדות מפלסיותתכניות.  

 הליכי תכנון לתב"ע ותכנון מפורט: הפרדה מפלסית אורה.  



 

 הליכי תכנון לתב"ע ותכנון מפורט :מנהרת צה"ל.  

 תכניות לחניוני "חנה וסע" וחניוני אוטובוסים. 

 הליכי תכנון לתב"ע ולתכנון מפורטב :חניון בנבנישתי.  

  לתכנון מפורטהליכי תכנון לתב"ע וב: 300חניון. 

 הליכי תכנון לתב"ע ולתכנון מפורטב :חניון גט"י פ"ז.  

 הליכי תכנון מפורטב :חניון בייט. 

 הליכי תכנון מפורטב :חניון רוזמרין. 

 בהליכי תכנון מפורט: חניון הר חומה. 

  בהליכי תכנון מפורט: 4/9חניון. 

 בהליכי תכנון לתב"ע ולתכנון מפורט: חנה וסע  פ. זאב.  

  בהליכי תכנון לתב"ע ולתכנון מפורט :ג.התחמושתמתחם. 

 חלקית ומשתנה על פי צרכי הצוות. לעיל היארשימת התכניות יובהר כי  .3.3

 הליכיםבנוסף לקידום תכניות אלו כתכניות מפורטות בסמכות מחוזית מקדם הצוות גם את ה .3.4

 : יםהבא יםהסטטוטורי

  .)הפקעות ופינויים )מלווה על ידי יועץ משפטי נפרד 

  .הגשת היתרי בניה לתכנון המפורט 

  ע"י יועץ משפטי נפרד(נעשה )בדר"כ  197מענה לתביעות לפי סעיף. 

  .הגשת בקשות לשימוש חורג, שטחי התארגנות וכו' לצורך עבודות נדרשות 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח ב' -הצעה כספית 

 מחיר מקסימום לשעת עבודה

סה"כ תעריף מוצע לשעת 

 עבודה

ההנחה לא יעלה על )שיעור  

20%) 

  ש"ח 500

 

 

____________________     _____________________ 

 חתימת המציע         תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ג' –תצהיר עורך הדין 

 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

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

המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע _____________________ )להלן: 

הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי בנושאי תכנון ובניה עבור  "הזמנה להציע במסגרת(, "המציע"

, עורך הדין( בתפקיד "ההזמנה")להלן:  "29/2020צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, מס' הליך 

 הוא אמת, מלא ומדויק. 

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

 )לא כולל תקופת ההתמחות( בתחום התכנון והבניה.שנים לפחות  5בעל ניסיון של  .2.1

הדין, התשכ"א -בלשכת עוה"ד לא הושעתה עקב עבירת משמעת לפי חוק לשכת עורכי יחברות .2.2

– 1961 . 

בעבירה פלילית, למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה, אך לרבות  תילא הורשע .2.3

א חלפה לגביה תקופת ההתיישנות א לפקודת התעבורה, אשר ל64או  64עבירה לפי סעיפים 

 . 1981 –לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  16כמשמעותה בסעיף 

, לרבות מי שלא יועסק במתן השירותים נשוא הליך זה, אינו נמצא במצב של י, ומי מטעמאני .2.4

למזמין ו/או לעיריית  ההזמנהפי -להעניק את השירותים על יחשש לניגוד עניינים המונע ממנ

 ירושלים. 

 לההטב תוכן וכיבאופן אישי  ידי על בוצעו להלן הבטבל המפורטים הפרויקטים כל כי ה/מצהיר הנני .3

 . אמת

 בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.י לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידת ידוע .4

ני העבודה, כפי שיצוין בטבלה, וזאת לאנשי הקשר מטעם מזמי רשאי לפנות מזמיןכי ה יעוד ידוע ל .5

על התצהיר, לפנות  ימאשר לצוות, בחתימת אני, על פי שיקול דעתו. המלצות וחוות דעתלצורך קבלת 

 לאנשי הקשר כאמור. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עורך הדיןטבלת פרויקטים עבור 

שנים לפחות )לא כולל תקופת ההתמחות( בתחום התכנון והבניה.  5להזמנה: ניסיון של   5.3.1להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף 

 
 תקופת מתן השירותים

 
 שירותיםמזמין ה

 
 שבוצעהמהות העבודה 

 

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 
 עד   שנהחודש/

 
 שנהחודש/

 
 שם       

 
 פרטי התקשרות

      

      

      

      



 

 
יינתן יתרון לניסיון יווי הליכי תכנון ובניה עבור פרויקטים בתחום התחבורה, התשתיות ו/או הנדסה. בלן ניסיולהזמנה:  6.3עבור הקריטריון בסעיף 

 כניות בתחום העירוני.ובת

 
 תקופת מתן השירותים

 
 שירותיםמזמין ה

 
שם 

התוכנית 
 ומספרה

 
האם 

בתחום 
 עירוני?

 
  מהות העבודה שבוצעה

 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 
 עד   שנהחודש/

 
 שנהחודש/

   
 שם       

 
 פרטי התקשרות

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  



 

 
 

תכנון ובניה מול בעלי מקרקעין  או מו"מ בהליכי 197ן בליווי/יעוץ הליכי תכנון, הפקעה או תביעות לפי סעיף ניסיולהזמנה:  6.4עבור הקריטריון בסעיף 
 יינתן יתרון לניסיון בהליכים בתחום העירוני.    .עבור פרויקטים בתחומי התחבורה, התשתיות ו/או ההנדסה

 
 תקופת מתן השירותים

 
 שירותיםמזמין ה

 
 מהות העבודה שבוצעה

  
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 
 עד   שנהחודש/

 
 שנהחודש/

האם בתחום  
 עירוני?

 
 שם       

 
 פרטי התקשרות

   

  

  

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   



 

בתחום התכנון והבניה בוועדות, גופי תכנון ובבתי משפט.   במתן ייעוץ או ייצוג משפטי לגופים ציבורייםן ניסיולהזמנה:  6.5עבור הקריטריון בסעיף 
 עם גופים המקדמים פרויקטים בתחום התחבורה. יינתן יתרון לניסיון בעבודה

 

 
 תקופת מתן השירותים

 
 שירותיםמזמין ה

 
 מהות העבודה שבוצעה

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 
 עד       שנהחודש/

 
 שנהחודש/

  
 שם       

 
 פרטי התקשרות

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  



 

 במתן יעוץ בתחום התכנון והבניה בקשר לפרויקטים שקודמו בעיר ירושלים ועבודה עם גופי התכנון בעיר.ן להזמנה: ניסיו 6.6הקריטריון בסעיף עבור 

 
 תקופת מתן השירותים

 
 שירותיםמזמין ה

 
 מהות העבודה שבוצעה

 
 פרטי אנשי קשר אצל המזמין

 
 עד   שנהחודש/

 
 שנהחודש/

  
 שם       

 
 התקשרותפרטי 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .6

 

______________      _____________ 

 חתימה                              תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

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

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

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

 .ניכן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפ

    

          

       _______________ 

 חותמת+חתימה     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 תצהיר שמירה על סודיות - נספח ד'
 

)במקרה של תאגיד יחתום על ההצהרה פת יחתום על הצהרה לשמירה על סודיות המצור המציע

ייעוץ משפטי  "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי, וזאת במסגרת המציע( ורשה חתימה אצלמ

 להלן:) "29/2020בנושאי תכנון ובניה עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, מס' הליך 

על נוסח זה. נותני השירות, לאמור,  חתמויכי כל נותני השירות מטעמו  ,תחייבמע צימה ."ההזמנה"(

 .נשוא ההזמנה יםוכל מי מטעמו, שיש לו נגיעה כל שהיא למתן השירות מציעה

מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  המציע .1

שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים והן לפני או אחרי 

מילוי התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי -מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי המציעביצועם. 

  דיני המדינה.

 

נשוא  שירותיםמתן המתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר ל מציעה .2

לא להעביר, להודיע, למסור או להביא  יםתחייבמ ן הםלפי "הצהרת סודיותנספח "על  ההזמנה

או ביצועם, הן בעת  נשוא ההזמנה לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם השירותים

-ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי

 מילוי התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה.

 
 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות 

 
את תנאי  וכן, השירותים נשוא ההזמנהאודות מתן מתחייב לשמור בסודיות כל מידע  המציע .3

, וזאת מבלי לגרוע מתן השירותים נשוא ההזמנה, ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי ההסכם

. התחייבותו עיריית ירושליםוכלפי  צוותלעניין זה על פי כל דין כלפי ה המציעמהתחייבותו של 

לבין  עיריית ירושליםכם בין של מבצע השירותים על פי סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר שההס

 צו.ייגיע לק המציע

 

 אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו. המציעזה יחול לא רק על  בסעיףהאמור  .4

 

לשם מתן  ו/או הצוות המציע מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמסרה לו העירייה .5

 מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות. ו/או הצוות השירותים ולהשיבם לעירייה

 

 

 



 

 

 

 אני החתום מטה:

 
 

 -ו 117-120מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים  

 .1981  –בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  16, וכן סעיף 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  267

  

 כללי 

קובע בין היתר הוראות בדבר חובות הקשורות בשמירת ידיעות  1977 -חוק העונשין, תשל"ז  .1

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. 

לחוק משמעות מיוחדת לגבי עובד הציבור, לרבות נושא משרה או תפקיד על פי  117-120לסעיפים  .2

הסכם, מאחר שהוא קובע הוראות בדבר איסור מסירת ן בין בבחירה ובין במינוי, ביחיקוק, ב

ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו, ועל התרשלות בשמירתן ובהחזקתן, והוא מטיל 

 עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו. 

)א( לחוק קובע: "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף  117סעיף  .3

ידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, תפק

 -ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה מוסמך לקבלה דינו 

 מאסר שלוש שנים". 

 

 שמירת ידיעה 

)ב( לחוק קובע: "עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו,  117סעיף  .4

מאסר שנה אחת". גם בסעיף  -או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו 

זה אין המדובר רק בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד כי אם בכל ידיעה שהגיעה למבצע 

ידו. על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא אושר לכך על ידי מנהל האגף בתוקף תפק

 או מי שהוסמך מטעמו. 

)ג( לחוק קובע: "הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה, ללא  117סעיף  .5

משפחה:שם שם ו  
 

 תפקיד: מספר זהות:

 כתובת פרטית:
 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:
 

:ישוב  פקס: טלפון: 

 משתמש חיצוני  משתמש עירוני
 שם האגף:

 
חברה: *שם המוסד / משרד /  שם יחידת המשנה: שם היחידה:  

 



 

 

ד הציבור, דינו סמכות כדין, בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל להיות עוב

 מאסר שנה אחת".  -

 

והוצאות מסמכים ממשמורת   העירייה ללא רשות הצוות 

 לחוק העונשין:  267עפ"י סעיף  .6

 -המוציא, ללא רשות, מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומית, דינו  .א

 מאסר שלוש שנים. 

וסר אותו שלא כדין לאחר עובד הציבור המופקד על הטיפול במסמך או על שמירתו, המ .ב

 מאסר חמש שנים.  -שהמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן )א(, דינו 

 בסעיף זה "מסמך" בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.  .ג

 

 סודיות" "

קובע: "לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף  1981 – התשמ"א, לחוק הגנת הפרטיות 16.   סעיף 7

תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה 

 או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי", "המפר הוראת סעיף זה דינו מאסר חמש שנים".

 

 :מצהיר ומתחייב בזה כדלקמןאני, הח"מ, 

  

 עירייה;צוות וללהעניק שירותים לואיל ולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני ה 

 

חובה  והתקנות שהותקנו לפיו חלה עלי 1981 -ות, התשמ"א והואיל וידוע לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטי

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי, הכול כמפורט בחוק הגנת למתן השירותים הן באשר  ,של סודיות

 אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: הפרטיות.

 

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

מתן מסר לי לצורך ישי המידעהריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו לאף אדם את  .2

 . השירותים

 אך ורק לצורך תפקידי ולא לכל מטרה אחרת כלשהי. במידעהריני מתחייב בזאת להשתמש  .3

יישמרו על ידי בסוד, לא יעברו,  ,המידעתוך ניצול , שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתיכל הנתונים  .4

ו/או ימסרו ו/או יוענקו ו/או יפורסמו על ידי למטרה כלשהי זולת עבודתי, וישמשו אך ורק 

 לצורכי עבודתי.



 

 

אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי חוק הגנת של ידוע לי כי הפרה  .5

 .1981 –ות התשמ"א הפרטי

לאחר  םאני מתחייב בזאת לשמור על הסודות המקצועיים ו/ או זכויות היוצרים ולא להעביר .6

 כל שימוש מעבר למוסכם. םולא לעשות בה

 אני מתחייב בזאת לא להתקין כל חומרה או תוכנה ללא האישור המתאים. .7

תי והבנתי את תוכנו אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר שקרא .8

  וכי החתימה שלמטה היא חתימתי.

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

________________     _________________ 

 תאריך           חתימה     

 

 א י ש ו ר

 

אני הח"מ עו"ד  _____________ מאשר כי ה"ה _____________ ת.ז___________ 

 בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע.מוסמך לחתום בשם המציע וחתימתו, 

 

_______________ 

 חתימה                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 תצהיר ושאלון בדבר העדר ניגוד עניינים- נספח ה'
 

____ מצהיר בזאת כי אין ________לחתום ולהתחייב בשם _______ ההח"מ המורש יאנ .1

להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי בנושאי תכנון "הזמנה שירותים במסגרת בביצוע ה

, "ההזמנה"( להלן:) "29/2020ובניה עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, מס' הליך 

למידע מתוקף  יהעירייה, וכן בחשיפתו הצוות לבין ומחויב בהם על פי ההסכם שבינ המציעש

ו/או את מי מן  מציעהמניות ב את מי מבעלי מציע ו/אוביצוע ההסכם בכדי להעמיד את ה

ו/או את כל מי  מציעו/או את מי מעובדי ה מציעו/או את מי ממנהלי ההשותפים במציע 

בין מתן שיעסוק מטעם מי מהגורמים המנויים לעיל בביצוע ההסכם, במצב של ניגוד עניינים 

פרטיים  לרבות, אך לא רק, ייצוג יזמים לבין עיסוקים אחרים שלהם השירותים לפי ההסכם

 .ו/או יזמים באופן כללי על תוואי הפרויקטים המוקדמים על ידי הצוות

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל ולא יקבל כל שכר  .2

עירייה שירותים בתחום הנוגע צוות ולו/או תשלומים מצד ג' המספק ו/או המסוגל לספק ל

 עירייה לבין המציע.המציע ובין הצוות לבין להסכמים שבין ה

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות בנוסף,  .3

.il/wphttps://jet.gov-המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

MAY2019.pdf-content/uploads/2020/01/NIGUD  :( ולדווח לצוות "החברות")להלן

  , ככל שיהיו קשרים כאמור. באופן מיידי על קשרי עם מי מהן

כי מדובר בתנאי יסודי בהסכם  מאשר יעל נספח זה אנ יכי בחתימת יידוע ללמען הסר ספק  .4

נים באופן האמור לעיל ו/או בכל אופן אחר, הרי וכי, ממילא, במידה ויתברר כי קיים ניגוד עניי

והצוות יורה על ביטולו  , על כל המשתמעהמציע שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצד

 .לאלתר של הסכם זה

________________________מציע:______________לחתום מטעם ה החתימת המורש  

 

 אישור עורך דין

 לחתום השלעיל, ____________________, מורש םהחות אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר כי

 מציע וכי חתימתו מחייבת את המציע.בשם ה

 על תצהיר זה בפניי לאחר שהוזהר כדין. םלעיל חת םכמו כן, הריני לאשר בזאת כי החות

 

 חתימת עורך דין:_________________      

https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdf
https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdf
https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/NIGUD-MAY2019.pdf


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


