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ייעוץ בתחום תפעול ותחזוקה של חניון אוטובוסים  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  4/9עבור פרויקט חניון  ומסוף נוסעים

 16/2020מס' הליך 

  כללי .1

(להלן:  פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבניכנית אב לתחבורה ירושלים צוות ת

מקדם את ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת קווי  . הצוות")הצוות" או "המזמין"

וכן בוחן ומקדם פרויקטים בדגש על תכנון מוטה תחזוקה ויעילות אנרגטית אוטובוס המשיקים לה 

  נים בעיר ובמטרופולין ירושלים. תחבורתיים שו

בין היתר מקדם הצוות פרויקט הרכבת הקלה והרשת המסילתית. בנוסף פועל הצוות במגוון תחומים 

  הקשורים בתכנון, תפעול וניהול רשת האוטובוסים.

חניות 213  -עבור משרד התחבורה הקמת חניון אוטובוסים הכולל כ בימים אלו מקדמת חברת מוריה

פרויקט חניון (להלן: "עמדות הטענה לאוטובוסים חשמליים ומסוף נוסעים מרכזי  200 -כ ןלילה, מתוכ

ירונית ופרברית לבין מערך ע-ןאשר ישרת את תושבי צפון העיר ויקשר בין תנועת אוטובוסים בי"), 4/9

  .התחבורה הציבורית העירוני

מעוניין הצוות ן. לשם כך צוות תכנית אב התבקש על ידי משרד התחבורה לקדם את הפעלת החניו

להתקשר עם יועץ בתחום תפעול ותחזוקה של חניון האוטובוסים ומסוף הנוסעים עבור פרויקט חניון 

  כמפורט להלן. 4-9

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

  לגברים.

  

   הגדרות .2

לתחבורה ירושלים, העמותה לתכנון, פיתוח ושימור צוות תוכנית אב    - המזמין

  ;אורבני, ירושלים

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

השירותים המפורטים בהזמנה להגיש הצעות זו ו/או כל אדם אשר יוסמך 

חרת על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע א

  ;ITSראש תחום  תהיה נציגתו

המציע יהיה  -מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו    -  המציע

  ;האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה

י מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם מ   - הזוכה

  ;לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו

  .שייחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמור לעיל ולהלןההסכם    -  הסכם



 

 
 

  

 השירותים הנדרשים .3

בתחום תפעול ותחזוקה של חניון אוטובוסים ומסוף הצוות מעוניין להתקשר עם יועץ  3.1

 בנושאים האמורים. 4/9נוסעים עבור פרויקט חניון 

) המצורף למסמך זה SOWהשירותים הנדרשים המפורטים במסמך תכולת העבודה ( 3.2

 .נספח א'כ

 המטלות הבאות:את לבצע  שיידרבנספח זה, הזוכה מהאמור  מבלי לגרוע 3.3

 ;, כתיבת נהלים, דרישות פונקציונאליות ואומדןגיבוש תפיסת ההפעלה .3.3.1

 כתיבת מכרז ההפעלה והתחזוקה; .3.3.2

 ליווי שלב ההקמה (במקביל לביצוע שלב ב'); .3.3.3

 ליווי הכנסת הקבלן המתפעל. .3.3.4

העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על יובהר כי מסמך תכולת  3.4

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

  

 תקופת ההתקשרות  .4

 יהיה עד לתום שנה ממועד כניסת הקבלן המתפעל לעבודה.  משך ההתקשרות 4.1

שנתיים לעד ובתקופות נוספות האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות שמורה  תהיה לצוות 4.2

בכפוף צוות של ה המקצועי ו"). אופציה זו תמומש לפי שיקול דעתתקופת ההארכה" -(להלן  נוספות

אישור מראש ובכתב של למעבודת הזוכה ואיכותה, למגבלות תקציביות ו רצון הצוותלשביעות 

 מכרזים בעמותה.וועדת ה

להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וללוח הזמנים שלו, יובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויים  4.3

 יום. 30בהודעה מוקדמת של 

 

 לפרויקט משוערלו"ז  .5

 חודשים מיום תחילת העסקה 3 -מסמך תפיסת הפעלה  כתיבת -
 2021רבעון רביעי  - פרסום מכרז הפעלה -
 2022רבעון ראשון  -בחירת זוכה במכרז ההפעלה   -
 2022רבעון שלישי ורביעי  -ליווי העברת מקל  -
 2023רבעון ראשון  -תחילת הפעלת חניון  -
 2024רבעון ראשון  -סיום שנת בדק  -

  אפשר כי ישתנו בעתיד. ו משוערים בלבדינם התאריכים לעיל ה. למען הסר ספק, יודגש כי כלל 5.1

  

  

  

 



 

 
 

  

 תנאי סף .6

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 או עוסק מורשה/פטור.  המציע תאגיד רשום כחוק בישראל 6.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות   6.2

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

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

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

 ולפי חוק מס ערך מוסף. 

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

 פי החוק מס ערך מוסף.

או בתחום  תשתיתיים ויקטיםבייעוץ לתחזוקה והפעלה של פר שנים לפחות 5למציע ניסיון של   6.3

 ₪ .ליון ימ 50 -הינה למעלה משל הפרויקטים אשר עלות הקמתם   הבינוי

 המציע מעסיק נותן שירותים העונה לתנאי הסף המפורטים להלן: 6.4

 . 3ניסיון בשלושה פרויקטים לפחות בהם ביצע את תכולות העבודה המפורטות בסעיף בעל  .6.4.1

  בתחום התחבורה.  לתחזוקה ולהפעלה של פרויקט אחד לפחות ניסיון בכתיבת מכרזבעל  .6.4.2

 קריטריונים לבחירת ההצעה  .7

 נקודות 80בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה הבחירה תתבצע על  7.1

 . , ובהתאם לחלוקה הבאהנקודות 20תהווה וההצעה הכספית 

מפורט ייערך הנקוד באופן יחסי בין יובהר כי בכל סעיפי הניקוד בהם לא נקבע מנגנון ניקוד  -

 .המציעים

יובהר כי גם במקרים בהם נקבע מנגנון ניקוד תוכל וועד, הבדיקה ליתן ניקוד חלקי לפרויקט,  -

    בהתאם לשיקול דעתה. 

 

 סעיף
הגורם 

  המנוקד
  תיאור 

ניקוד 

  מרבי

7.2  

 10 -חזוקה ותפעול לפרויקטים תשתיתיים בניסיון המציע ביעוץ ת  המציע

  האחרונות. השנים

שימש כיועץ  המציע מתחום התשתיות בורויקט כל פעבור 

 נק' 10 נק' ועד למקסימום של 2 עד ינתנוי תחזוקה ותפעול

10 

7.3  

  ניסיון המציע בפרויקטים גדולים  מציעה

השנים  10 -ב בתחום הבינויאו פרויקט  תשתית פרויקטכל 

שימש  ומש"ח ב 50מעל  קבלנית היאה שעלות הקמתוהאחרונות, 

10  



 

 
 

  

נק' ועד למקסימום של  2עד המציע כיועץ תחזוקה ותפעול ינוקד ב

  נק'. 10

7.4  

נותן 

  השירותים 

  ניסיון נותן השירותים בתחום התחבורה. 

וירית) ופרויקט תשתית בתחום התחבורה (יבשתית / ימית / אכל 

כיועץ תחזוקה ותפעול נותן השירותים שימש ו בלשימוש הציבור, 

כולל היבטים של הגדרת רמות שירות, הנחיות לתחזוקת מערכות, 

נק' ועד למקסימום  3 עדבינוקד הנחיות לתחזוקה שוטפת וכו'. 

 .נק' 15של 

15  

7.5  

נותן 

  השירותים

  ניסיון נותן השירותים התחום התחבורה הציבורית 

היבשתית (חניונים /  פרויקט בתחום התחבורה הציבוריתכל 

 נותן השירותיםוכו') בהם  מסופי נוסעים/ מסופית תפעוליים

נק' ועד למקסימום של  5 עדשימש כיועץ תחזוקה ותפעול ינוקד ב

 .נק' 15

15  

7.6  
נותן  \המציע

  השירותים

, כולל חניוני רכב חשמלינסיון בייעוץ וליווי תכנון או הקמת 

  ניסיון עם מערכות ניהול טעינה
5  

7.7  
נותן  \המציע

  השירותים
  5  היכרות וניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים ומוניציפליים

7.8  
נותן  \המציע

  השירותים
  5  היכרות וניסיון בעבודה מול מפעילי תחבורה ציבורית

7.9  
נותן  \המציע

  השירותים
  5 המלצות מזמיני עבודה קודמים 

7.10  
נותן  \המציע

  השירותים
  10 התרשמות כללית

 20  הצעה כספית    7.11

  100 סה"כ    7.12

 

המציע שהצעתו היא הנמוכה ביותר יקבל את הניקוד המירבי ושאר  –ניקוד ההצעה הכספית  7.13

 ההצעות ינוקדו באופן יחסי בהתאם לנוסחה שלהלן:

 ההצעה הנמוכה

הצעת המצע
∗ 20 =   ניקוד ההצעה הכספית

  

  

 



 

 
 

  

 התמורה הכספית  .8

על המציע לציין את התמורה המבוקשת על ידו לביצוע השירותים בהתאם לנוסח ההצעה  8.1

 הכספית המצורפת להזמנה זו. 

 :שלהלןאבני הדרך התמורה תהיה סופית ותשולם לזוכה בהתאם ל 8.2

 5% –הגשת טיוטת מסמך תפיסת ההפעלה  -
 5% –אישור מסמך תפיסת ההפעלה  -
 15% –הגשת טיוטת מכרז ההפעלה  -
 5% –אישור פרסום למכרז ההפעלה  -
  20% –ההקמה  סיום -
 20% –מתפעל צו התחלת עבודה ל -
 20% –פתיחת החניון (סיום ליווי הכנסת גורם מתפעל)  -
 לכל רבעון 5%רבעונים,  4 -אשר יחולקו ל 10% –דק שנת ב -

תשולם התמורה עבור  4.2ככל ויחליט המזמין על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  8.3

העבודה נוספת בהתאם לשעות העבודה שידרשו ותעריף החשב הכללי המתאים לנותן השירותים, 

 מהתעריף המרבי.  80%-מוכפל ב

 .2020אוגוסט התמורה תוצמד למדד המחירים של חודש  8.4

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק. 8.5

תהיה תמורה סופית שתכלול את כל יובהר כי התמורה שתשולם לזוכה בהתאם לאמור לעיל  8.6

ההוצאות הקשורות בעבודה (לרבות: שיחות טלפון, הוצאות נסיעה וחניה, הוצאות נסיעות לחו"ל 

וכי למציע לא תהיה כל  ומחו"ל, הוצאות כלכלה ושהייה בישראל, או כל הוצאה רלוונטית אחרת).

 שה לתמורה נוספת טענה או דרי

 יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות. 60התמורה תשלום במועד שוטף +  8.7

 

  המסמכים שיש לצרף להצעה .9

 הבאים:את המסמכים בהצעתו יכלול המציע 

 או תעודת עוסק מורשה. העתק תעודת התאגדות 9.1

 אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 9.2

 .מצורף להזמנה זוה נספח ב'הצעה כספית על פי  9.3

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  בצירוף טבלהתצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף  9.4

 להזמנה זו.כנספח ג' בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

בתנאי טבלה לצורך הוכחת עמידה תצהיר נותן השירותים בדבר עמידה בתנאי הסף בצירוף  9.5

 להזמנה זו.נספח ד' הסף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף כ

 נותן השירותים קורות חיים ואסמכתאות של 9.6

  להזמנה זו. ה'כנספח  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף 9.7

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  9.8



 

 
 

  

 .נוסח הזמנה זו 10.9.1

הסכם ההתקשרות חתומים על ידי המציע (חתימה בכל עמוד). יודגש כי החתימה על  10.9.2

 המסמכים כאמור מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות. 

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע האחריות  10.9.3

  לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 

  

 שאלות והבהרות .10

, עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  . 10.1

 . 12:00בשעה  8.10.2020

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  . 10.2

  

  

  

 

 המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. .10.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. .10.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  .10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .10.7

 

 ההצעותהגשת  .11

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה  11.1

הצעה . 12:00בשעה   22.10.2020ירושלים. עד יום  97ירושלים, בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 

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

   .17:00 – 8:00ה', בין השעות -ות של הצוות בימים אניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעיל 11.2

 או (Disk on key עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית 3-ההצעה תימסר ב 11.3

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

חניון אוטובוסים ותחזוקה של יעוץ בתחום תפעול הצעה למתן שירותי יעל ההצעה יצוין " 11.4

   ."16/2020, הליך מס' 4/9ומסוף נוסעים עבור פרויקט חניון 

 .חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 6ההצעה תהיה תקפה למשך  11.5

  

  

 

 

  מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
  נוסח השאלה  פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 
 

  

 זכויות המזמין .12

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: 

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות  12.1

 שהוצעו. 

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. 12.2

לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או  12.3

 חלקה.

  בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  12.4

  הממליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. ן לפנות רק לחלק מ 12.5

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר  12.6

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

ליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בה 12.7

 אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר  12.8

 ו/או כל הצעה שהיא. 

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים  12.9

 זמנה זו.המפורטים בה

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה,  12.10

המזמין יחלק את השירותים הנדרשים בין הזוכים  על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו 

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

תהיה ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא  12.11

 רשאית לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי   12.12

 מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

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

 י סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים. בלת

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

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

 תוקף.

  

  בברכה,

  צדוק-גב' תמי רוזנברג

  ITSראש תחום 

 ירושליםצוות תכנית אב לתחבורה 



 

 
 

  

  תכולת העבודה –נספח א'           

  

  הפרויקט:  תיאור .1

) נבנה בימים אלו עבור מוריה חניון אוטובוסים ומסוף 4/9בצומת הכבישים בגין ויגאל ידין בירושלים (

  נוסעים אשר ישרת את נוסעי התחבורה הבינעירונית והפרברית בצפון העיר.

  הפרויקט כולל את המרכיבים הבאים:

  ;עמדות הטענה לאוטובוסים חשמליים 200הכולל מבנה חניון אוטובוסים  .1.1

  קרקעיים;-ק תתרציפים, עם שני מכלי דל 4קומות ותחנת דלק בת  4בן  מבנה מנהלה  .1.2

הולכי  תכניס. רציפים 12 , קומתי עם אולם המתנה-מבנה דו טרמינל נוסעים )( –סוף נוסעים מ .1.3

 ;ועים (ירידה ממפלס הרחוב)ע"י מעליות ודרגנלטרמינל נעשית רגל 

 Information Passenger   Signage  המערכות מנ"מ ביטחון, בקרת תנועה, שילוט אלקטרוני .1.4

PIS ,) (ת;חשמלי שילוט הכוונה להולכי רגל וכלי רכב, תשתית עבור מערכת טעינה  

 רפו;מתחם טכני וחדר ט ה,מרכז אנרגי .1.5

 חי ירוק גג מתוכנן החניון מעל כי לציין יש .1.6

  

 מצורפת לנספח זה תוכנית אדריכלית של המתקן.

  

  : תכולת העבודה .2

  

 ההפעלה תפיסת גיבוש .2.1

  תפיסת ההפעלה האמורה תתייחס בין היתר להיבטים הבאים:

 .(סידורי כניסה, מודיעין, השבת אבדות) כתיבת נהלי הפעלה שוטפת של המסוף 

  תחבורה, כספות הפעלה וממשק עם מפעילי התחבורה השונים (מרכז שליטה לסדרני

לתקבולים, קופות נהגים ונוסעים, חדרי נהגים/פינות מנוחה וריענון, פינות אוכל 

 ומטבחונים למפעילי קווי תחבורה ציבורית, משרדי סדרנים).

 חודיים של עמדות הטענה יכתיבת נהלי הפעלת החניון כולל התייחסות להיבטים י

 יקוש לחשמל, חלוקת עומסים וכו'.חשמלית, ניהול טעינות, קביעת קדימויות, שיאי ב

 .כתיבת נהלי הפעלת מרכז בקרה ויכולת התממשקות לרשת חכמה 

 קבלת דרישות הבטיחות מהמשטרה 

 .כתיבת נהלי מערך האבטחה 

  כתיבת נהלי תכנון מוטה אחזקה 

 כתיבת נהלי אחזקה השוטפת, חיזוי ואחזקה מונעת 



 

 
 

  

  כתיבת נהלי דיווח ובדיקות יזומות  

 ום אנרגיה (במידה ויוחלט להקימו) בהשתתפות בפור  

  הגדרת נקודות ייחוס לאבחון אופטימיזציה ואנומליות תפעוליות  

 הגדרת מקדם צריכת אנרגיה למ"ר במתח"צ 

  כתיבת נהלי אחזקה מתוכננת ושבר למבנה 

 קביעת סטנדרטים לניקיון ופינוי אשפה 

  קביעת סטנדרטים לגינון 

  חשבונות ארנונה, חשמל,  –אופן הריכוז והניהול כל ההוצאות השוטפות של המתקן לרבות

 תקשורת, מים וביוב. 

 .רישוי עסקים 

  ,הכנת אומדן תקציבי עבור עלות תפעול החניון והמסוף לפי סעיפים. (אבטחה, ניקיון

 תחזוקה שוטפת, תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת, צריכת אנרגיה וכו').

 במידה והקמת מטעני החשמול של האוטובוסים יעשו במסגרת בניית  – אופציונלי

הפרויקט ע"י הקבלן, יהיה צורך לגבש נוהלי תחזוקה, תפעול ועלויות עבור המטענים 

 ומשתמשי הקצה (מקור הכנסה).

במסגרת מטלה זו יתבקש היועץ לבצע עבודת מיפוי של  פרויקטים דומים בארץ ובעולם, 

לוונטיים וללמוד את הצרכים הספציפיים של החניון והמסוף נשוא מכרז פגש עם גורמים רילה

) עבור כל סעיף, כולל מנגנוני קנסות. היועץ SLAזה. היועץ יתבקש לגבש מדדי רמת שירות ( 

  יתבקש להכין תכנית מודולרית אשר תיושם בהתאם לתחזיות השימוש במתקנים.

  

 מכרז הפעלה כתיבת  –ב' שלב 3.1

ועץ יכתוב תכולת עבודה עבור מכרז להפעלת ותחזוקת מסוף הנוסעים במסגרת שלב זה הי

  וחניון האוטובוסים, בהתאם לתפיסת ההפעלה שגובשה בשלב א'.

  תכולת המפרט הטכני של המכרז תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

  

  :תחום ההפעלה 3.2.1

ויעילות אנרגטית הגדרת דרישות, תהליכי עבודה נדרשים ורמות שירות  -

 במסגרת המכרז.למתח"צ לשירותים השונים שיסופקו 

(בתרחישי היקפי פעילות שונים) כולל  הגדרת כוח אדם נדרש לביצוע השירותים  -

המלצה למבנה ארגוני של כלל הגורמים הפועלים במתקן (מטעם המתפעל, מטעם 

 המפעיל ומטעם הגוף שיוסמך ע"י משרד התחבורה לנהל את החניון)



 

 
 

  

ות בין הגורמים השונים הפועלים בחניון. (חברת תפעול, הגדרת חלוקת אחרי -

 מפעילים, מנהל החניון וכו')

 והחניון וד ולאמצעים השונים לניהול המסוףהגדרת דרישות לצי -

 מעודכן.  BIMהגדרת דרישות לניהול ספר המתקן / מודל  -

 הגדרת שיטת תיעוד הקריאות/תקלות ודיווחים נדרשים בתהליך  -

ה מול הקבלנים השונים בתקופת הבדק, השירות ותקופות הגדרת תהליכי עבוד -

 האחריות לסוגיהן.

קבלת מכלולי תפעול, רמת צריכות אנרגיה ואחזקה של כלל יועצי המערכות  -

 וכו')  והכנסתם לספר התפעול. אוורור(תקשורת, חשמל, 

 קבלת הנחיות טיפול בגג ירוק והכנסתם לספר התפעול -

 

  תחזוקה: 3.2.2

 כלליות הוראות תחזוקה  -

 הגדרות ודרישות לתחזוקה מונעת (תכנון מול ביצוע)  -

 הגדרת דרישות ליעילות אנרגטית (רצוי מול מצוי) -

הגדרות ודרישות לתחזוקת שבר וטיפול בתקלות באופן כללי (קריאות, איתור  -

  שוטף בשטח) 

 הוראות תחזוקה מפורטות לכל מערכת מותאמות למערכות במבנה  -

 הגדרת דרישות למפרטים פרטניים למערכות  -

  

  מדיניות השירות: 3.2.3

 ) בכל שירות / תחום / מערכת SLAהגדרת רמות השירות הנדרשות ( -

ו/או רמת  הגדרת רמות השירות הנדרשות לפי סוגי התחזוקה ו/או מהות השבר -

 יעילות אנרגטית

ות הגדרת מדדי ביצוע כלליים (כגון: אחוז העמידה בתחזוקה מונעת, תקל -

 ), צריכת אנרגיהחוזרות

מנגנון הפיצויים המוסכמים (קנסות) בהתאמה לרמות השירות הנדרשות  פירוט -

 ולתכולת השירותים

פירוט מנגנון עידוד מבוקר, להוכחת אופטימיזציה תפעולית ו/אן צמצום צריכת  -

 אנרגיה 

  



 

 
 

  

  נושאים נוספים: 3.2.4

 דרישות בטיחות -

 / מדדים תפעוליים דרישות איכות -

 וניםניהול סיכ -

 הגדרות תנאי סף לקבלנים ולכ"א מוצע -

במסגרת שלב זה ילווה היועץ את התהליך המכרזי, כולל השתתפות בכתיבת המכרז 

  ותהליך שאלות ההבהרה ובדיקת ההצעות.

 

  

 ליווי שלב ההקמה ע"י מוריה (במקביל לביצוע שלב ב') –ג' שלב 3.2

הביצוע של בניית חניון במסגרת עבודתו יהיה היועץ הגורם המפקח מטעם המזמין על 

  האוטובוסים ומסוף הנוסעים ויהווה את הגורם המפקח בהקשר להיבטים הבאים:

 : בקרת תכנון 3.2.1

חלופות התכנון השונות לצרכי לולפרוגרמה האנרגטית בקרה על התאמת המבנה 

  התפעול והתחזוקה

 בקרת מערכות:  3.2.2

שישולבו במבנה והתאמתם לפרויקט  ותהשונבקרה וייעוץ בנושא המערכות 

 .בדגש על יעילות אנרגטית ומיצוי אפשרויות לייצור אנרגיה חלופית הכולל

 ניהול ידע ואחריות על העברת מידע מקבלן ההקמה לקבלן התפעול:  3.2.3

, על ידי קבלן ההקמה, במידע הנדרש לצורך התפעול BIMבקרה על עדכון מודל ה 

  המכרז. והתחזוקה, בהתאם לנדרש במסמכי 

  

 

 ליווי הכנסת הקבלן המתפעל  –ד' שלב 3.3

  בשלב זה היועץ יסייע בהעברת הפרויקט מקבלן הביצוע לקבלן התחזוקה והתפעול.

במסגרת שלב זה היועץ יכתוב נהלי "העברת מקל" כולל רשימות תיוג של כלל הפעולות 

  אשר צריכות להתבצע במסגרת העברת האחריות מקבלן הביצוע לקבלן התפעול. 

היועץ יהיה אחראי על מעקב ביצוע כלל הפעולות הנדרשות וימלא דוחות מעקב מסודרים 

  הכוללים את מיפוי הפעולות שבוצעו ומעקב אחרי השלמת המטלות עד לסיומם.

  מטלות היועץ יכללו בין היתר:

 כתיבת נהלי "העברת מקל" 3.3.1

 כתיבת רשימות תיוג של כלל המטלות הנדרשות במסגרת "העברת המקל" 3.3.2

 יצוע בדיקות הרצה / מסירה למתקנים השוניםב 3.3.3



 

 
 

  

 מעקב אחר רשימת התיוג ואחריות על ביצוע כלל הפעולות הנדרשות 3.3.4

אחריות על בניית מערכי הדרכה עבור עובדי קבלן התפעול והתחזוקה והכשרת  3.3.5

 מדריכים מטעם הקבלן.

ביצוע בחינות שוטפות של רמת השירות וצריכת אנרגיה (בהשוואה לנקודות  3.3.6

שהוגדרו בפרוגרמה האנרגטית) של קבלן התפעול והתחזוקה במהלך שנת ייחוס 

 התפעול הראשונה.

  

  

  

  



 הצעה כספית –נספח ב' 

  

על המציעים למלא את התמורה המבוקשת על ידם לביצוע כלל השירותים המפורטים בנספח  .1

  תכולת העבודה בהתאם לטבלה שלהלן. 
 מדן הנ"ל. ומהא 75%-מדן המציע ולא יפחת מומא 125%המציע ינקוב בסכום שלא יעלה על  .2

 לפני מע"מ.המחירים הנקובים יהיו  .3

יום  60להזמנה. במועד שוטף +  8התמורה תשלום בהתאם לאבני הדרך המפורטות בסעיף  .4

 ממועד אישור החשבון על ידי הצוות. ובתוספת מע"מ כחוק. 

  

  

  

  תמורה מבוקשת  מזמיןאומדן ה  

ייעוץ תפעול ותחזוקה 

  4/9לחניון 
    ש"ח 400,000

  

  

  

  

  חתימה  תאריך   שם

______________  ______________  ______________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

  

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

"), 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:

ן חניוותחזוקה של יעוץ בתחום תפעול י הזמנה להציע הצעות למתן שירותיתצהיר זה ניתן במסגרת " .1

 "). ההזמנההלן: "(ל "16/2020הליך מס' , 4/9אוטובוסים ומסוף נוסעים עבור פרויקט חניון 

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

ותשלום למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  .2.2

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

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

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה  .2.2.1

 ולפי חוק מס ערך מוסף.

השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ על פי נוהג לדווח לפקיד  .2.2.2

 חוק מס ערך מוסף.

בייעוץ לתחזוקה והפעלה של פרויקטים תשתיתיים או בתחום  שנים לפחות 5למציע ניסיון של  .2.3

 ₪ .מיליון  50 -אשר עלות הקמתם של הפרויקטים הינה למעלה מ הבינוי

 סף המפורטים להלן:מעסיק נותן שירותים העונה לתנאי ה .2.4

 כמפורט להלן:בעל ניסיון בשלושה פרויקטים לפחות בהם ביצע את תכולות העבודה  .2.4.1

 גיבוש תפיסת ההפעלה, כתיבת נהלים, דרישות פונקציונאליות ואומדן; .2.4.1.1

 כתיבת מכרז ההפעלה והתחזוקה; .2.4.1.2

 ;ליווי שלב ההקמה .2.4.1.3

 .הקבלן המתפעל ליווי הכנסת .2.4.1.4

 לתחזוקה ולהפעלה של פרויקטים בתחום התחבורה.  אחד לפחות בעל ניסיון בכתיבת מכרז  .2.4.2

אות בוצעו על ידי המציע וכי תוכן הטבלאות להלן הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע  אותברור לי כי המידע שבטבלאמת. 

 הזמנה.לאמור בבהתאם 



 

 
 

  
  המציעטבלת פרויקטים עבור 

  ₪.מיליון  50 -אשר עלות הקמת של הפרויקטים הינה למעלה מתשתיתיים או בתחום  בייעוץ לתחזוקה והפעלה של פרויקטים לפחותשנים  5ניסיון של : 36.ף סעי

  השנים האחרונות. 10-תשתיתיים בהמציע בייעוץ תחזוקה ותפעול לפרויקטים ניסיון : 27.סעיף 

מלש"ח בהם שימש המציע  50שעלות הקמתם הסופית הינה מעל השנים האחרונות,  10-או בפרויקט בתחום הבינוי בפרויקטים תשתיתיים ניסיון ב: 37.סעיף 

  .כיועץ תחזוקה ותפעול

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  הפרויקטשם 

מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
האם כלל תפקיד המציע בפרויקט, (

 -שירותי ייעוץ ותחזוקה ותפעול, וכו' 
  נדרש לפרט)

  עלות הקמה

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

  + העבודה
  טלפון נייד

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                



 

 
 

  
  , כולל ניסיון עם מערכות ניהול וטעינהבעבודה בתחום חניוני רכב חשמלי המציע : היכרות וניסיון67.סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מס"
  מזמין השירותים  ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

פירוט הניסיון בעבודה בתחום 
  רכב חשמליחניוני 

האם כולל מערכות 
  ניהול וטעינה? 

  יש לפרט

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  

9.            
  

  

10.            
  

  



 

 
 

  
  

  מול מפעילי תחבורה ציבוריתבעבודה המציע היכרות וניסיון : 8.7סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט
פירוט הניסיון בעבודה מול מפעילי 

תחבורה ציבורית: שם המפעיל, מהות 
  נדרש לפרט –העבודה וכו' 

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + העבודהמזמין  
  טלפון נייד

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              



 

 
 

  

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

  

______________       _____________  

  חתימה                                        תאריך    

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה בפני 2020אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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

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

  .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

        

            

                               _______________

  חותמת+חתימה                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  בדבר עמידה בתנאי סף נותן השירותיםתצהיר  -נספח ד' 

  

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

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

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

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

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

ותחזוקה של יעוץ בתחום תפעול י הזמנה להציע הצעות למתן שירותי), במסגרת ""המציע"(להלן: 

"). ההזמנה(להלן: " "16/2020הליך מס' , 4/9חניון אוטובוסים ומסוף נוסעים עבור פרויקט חניון 

 הוא אמת, מלא ומדויק.  נותן השירותיםבתפקיד 

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

 תכולות העבודה כמפורט להלן:ניסיון בשלושה פרויקטים לפחות בהם ביצע את הנני  בעל/ת  .2.1

 גיבוש תפיסת ההפעלה, כתיבת נהלים, דרישות פונקציונאליות ואומדן; .2.1.1

 כתיבת מכרז ההפעלה והתחזוקה; .2.1.2

 ;ליווי שלב ההקמה .2.1.3

 .הקבלן המתפעל ליווי הכנסת .2.1.4

 הנני בעל ניסיון בכתיבת מכרז אחד לפחות לתחזוקה ולהפעלה של פרויקטים בתחום התחבורה. .2.2

אות בוצעו על ידי המציע וכי תוכן הטבלאות להלן כל הפרויקטים המפורטים בטבל הנני מצהיר/ה כי .3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע  אותאמת. ברור לי כי המידע שבטבל

 הזמנה.לאמור בבהתאם 



 

 
 

  
  

  נותן השירותיםטבלת פרויקטים עבור 

  בשלושה פרויקטים לפחות בהם בוצעו תכולות העבודה להלן: : ניסיון 4.16.ף סעי

 גיבוש תפיסת ההפעלה, כתיבת נהלים, דרישות פונקציונאליות ואומדן; -

 כתיבת מכרז ההפעלה והתחזוקה; -

 ;ליווי שלב ההקמה  -

  ליווי הכנסת הקבלן המתפעל. -

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  שם הפרויקט

  מהות העבודה שנעשתה: פירוט לגבי 
שם איש הקשר של   האם בוצע וכיצד, נדרש לפרט

מזמין הפרויקט מטעם 
  + העבודה

  טלפון נייד

גיבוש תפיסת 
הפעלה; כתיבת 
נהלים; דרישות 

  פונק' ואומדן

כתיבת מכרז 
ההפעלה 
  והתחזוקה

ליווי שלב 
  ההקמה

ליווי הכנסת 
  המתפעלהקבלן 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    



 

 
 

  
  ניסיון בכתיבת מכרז לתחזוקה ולהפעלה של פרויקט בתחום התחבורה : 4.26.ף סעי

  להוסיף שורות ככל הנדרש*ניתן 

   

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט
  מהות העבודה שנעשתהפירוט לגבי 

  נדרש לפרט

האם בתחום 
 התחבורה?
  נדרש לפרט

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                



 

 
 

  
  כוללן השירותים שימש כיועץ תחזוקה ותפעול לשימוש הציבור, בו שימש נות (יבשתית/ ימית/ אווירית) התחבורהפרויקטים תשתיתיים בתחום : 47.ף סעי

  היבטים של הגדרת רמת שירות, הנחיות לתחזוקת מערכות, הנחיות לתחזוקה שוטפת וכו' 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט

מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
(תפקיד נותן השירותים בפרויקט, האם 
 -כלל שירותי ייעוץ ותחזוקה ותפעול, וכו' 

  )אילו היבטים כלל הייעוץ נדרש לפרט

האם בתחום 
  התחבורה? 
  נדרש לפרט

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

  + העבודה
  טלפון נייד

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                



 

 
 

  
  ותפעול בהם נותן השירותים שימש כיועץ תחזוקהת היבשתית התחבורה הציבוריפרויקטים תשתיתיים בתחום : 5.7ף סעי

  *ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש

  

  

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט

מהות העבודה פירוט לגבי 
שנעשתה (תפקיד נותן 
השירותים, האם כלל 

שירותי ייעוץ ותחזוקה 
  נדרש לפרט) -ותפעול, וכו' 

האם כלל 
תחבורה 
 ציבורית
? יבשתית

  נדרש לפרט

האם כלל 
חניונים / 

  אחר מסופים/
  נדרש לפרט 

שם איש הקשר של 
מזמין הפרויקט מטעם 

  + העבודה
  טלפון נייד

1.              
  

  

2.              
  

  

3.              
  

  

4.              
  

  

5.              
  

  

6.              
  

  

7.              
  

  

8.              
  

  

9.              
  

  



 

 
 

  
  

  , כולל ניסיון עם מערכות ניהול טעינהבתחום חניוני רכב חשמלי בעבודהנותן השירותים : היכרות וניסיון 67.סעיף 

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

פירוט הניסיון בעבודה 
  בתחום חניוני רכב חשמלי

האם כולל מערכות 
  ניהול וטעינה? 

  יש לפרט

שם איש הקשר של הפרויקט 
  מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  

9.            
  

  



 

 
 

  
  

  מול מפעילי תחבורה ציבוריתבעבודה נותן השירותים היכרות וניסיון : 8.7סעיף 

    ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט
פירוט הניסיון בעבודה מול מפעילי 

תחבורה ציבורית: שם המפעיל, מהות 
  נדרש לפרט –העבודה וכו' 

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              



 

 

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

  

______________       _____________  

  חתימה                                        תאריך    

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2020אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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 כן, אישר/ה 

  .כונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניאת נ

        

            

                               

___________________                

  חתימה תמת+חו  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - ה'נספח 

  

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

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

חניון ותחזוקה של יעוץ בתחום תפעול י הזמנה להציע הצעות למתן שירותי " במסגרת

), "ההזמנה"(להלן: " 16/2020הליך מס' , 4/9ון אוטובוסים ומסוף נוסעים עבור פרויקט חני

לאחר שהוזהרתי 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  .1

 חתמתי והמצורף להזמנה.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

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

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

 מסמך המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 ו/או עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

  

  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

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

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 

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

  

____________________                    ____________________  
 חתימה וחותמת עוה"ד                             תאריך 


