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  49/2020הליך מס' 

  2020דצמבר 
  

  במגזר החרדי ואסטרטגיה ייעוץ קשרי קהילה להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  עבור צוות תכנית אב לתחבורה 

  049/2020 מס' הליך

 כללי .1

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

  . )"הצוות"(להלן: ע.ר. ירושלים 

ובראשם עיר ירושלים ובמטרופולין הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים ב

כאשר שת התחבורה הציבורית הנלווית לה, ור ת הסעת המוניםההקמה והתכנון של מערכ

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

  . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

ושילוב  בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבוריתגם כחלק מעבודתו עוסק הצוות 

  י אוטובוסים.וסע ומסופ-: חניוני חנה, וכן בתכנון מערכות תומכות כגוןיניהןב

 ובמהלך השנים הבאות צופה הצוות כי מיליון וחצי מתושבי מטרופולין ירושלים רבתי ייהנ

קווים נוספים של רכבת קלה  , וביניהם:ממגוון הפרויקטים בתחום התחבורה הציבורית

ים ושוטפים בקווי ווהארכות של הקו הקיים, נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, שינויים מלו

  ים, כבישים, רחובות, מדרחובים, שבילי אופניים ועוד. האוטובוס

מנוסעי התחבורה הציבורית במטרופולין. כאשר ישנם פרויקטים  50%-המגזר החרדי מהווה כ

משמעותיים הקשורים בו באופן ספציפי ובכללם הקו הכחול והירוק, שינויים בקווי 

  האוטובוס, ואמצעי העברת מידע.

ית, ממוקמת בשכונות שונות ברחבי העיר ירושלים (מע"ר חרדי, החרדית, העיקר ההאוכלוסיי

מאפיינים  זה שכונות הצפון ועוד) ובערים ביתר עילית, מודיעין עילית ובית שמש. למגזר

ייחודיים הכוללים אורח חיים ותרבות שונים, ריבוי קהילות מגובשות המובלות ע"י רבנים 

ים שונים (עיתונות, רדיו ומדיה דיגיטאלית) ונציגיהם, ערוצי מדיה מגוונים הפונים לחוג

כל קהילה בנפרד מחד וכל המגזר כמקשה,  של ובהתאם לכך נקבע סדר היום והתנהלות

  מאידך.

צוות תכנית אב לתחבורה מנהל דיאלוג באופן שגרתי מול הגורמים השונים המייצגים את 

ובלים בפרויקטים גצרכי המגזר החרדי בתחום התחבורה ומול מובילי הדעה וביניהם: 

רשויות מקומיות, מינהלים קהילתיים, נציגי ארגונים, עסקים וועדי בתים. נציגי  –השונים 

  ה, נבחרי ציבור מקומיים וארציים. ועדות תחבור

 קשרי קהילה ואסטרטגיהצוות להתקשר עם יועץ שיספק שירותים בתחום  לשם כך מבקש

  .  , כמפורט להלןבמגזר החרדי
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הנוחות מנוסחת ההזמנה בלשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים יובהר כי לשם 

 או גברים.  

 הגדרות .2

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

  ;ירושלים

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

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

  ;אחראית מגזר חרדיתהא נציגתו זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

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

  האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

עמו הסכם לביצוע  םמי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחת            - הזוכה

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;

  .ל ולהלןלמתן השירותים כאמור לעי ההסכם שיחתם עם הזוכה   -הסכם 

  משרדי ממשלה ורשויות סמך, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.     -גוף ציבורי 

 תים הנדרשיםוהשיר .3

קשרי הקהילה והייעוץ שירותים בתחום למתן עם יועץ הצוות מעוניין להתקשר  3.1

 .במגזר החרדי האסטרטגי

הגברת המודעות אודות לתת שירותים שיסייע בהעברת מידע,  , בין היתר,היועץ יידרש 3.2

קידום השימוש ברשת  ים החדשים והעתידיים של הצוות ושל הנהלת הפרויקט,הפרויקט

ולשינויים בהרגלי עיר והגברת מודעות הציבור לאופן ההפעלה התחבורה הציבורית ב

 עם הפעלתה ועם השינויים שנעשים בה מעת לעת, שיוצרת מערכת תחבורה בעיר הנסיעה

ויעשו בעתיד הקרוב והרחוק, וכל זאת תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של המגזר 

  החרדי ומתוך קיום דו שיח והתנהלות חיובית מולו.

חיית נובהתאם לה להלןבמסגרת עבודתו יידרש הזוכה לבצע את המטלות המפורטות  3.3

יובהר כי  מודגש כי כלל העבודה הנדרשת היא בהקשר למגזר החרדי בלבד. .הצוות

שומר לעצמו את הזכות  נתונה לשינויים בהתאם לצרכי הצוות וכי הצוות ה זורשימ

ייב להזמין מהזוכה את כל המטלות אינו מתחבמסגרת תפקידו ו להוסיף מטלות נוספות

  : המפורטות להלן

הכנת תכנית אסטרטגית לפעילות הצוות בפרויקטים השונים מול המגזר  3.3.1

 החרדי.
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מעקב אחר מגמות במגזר החרדי, בקהילות השונות המרכיבות אותו ומארג  3.3.2

 היחסים ביניהן.

 איתור, זיהוי ו"הצפה" שוטפת של נושאים תחבורתיים הדורשים התייחסות 3.3.3

 ופעילות במגזר.

ליווי/ תיאום פעילות, תכנון וביצוע פרויקטים של הצוות מול נציגי הציבור,  3.3.4

 פעילים מקומיים, מובילי דעה ומנהיגות רוחנית במגזר.

 לפי דרישת נציג הצוות.הכנת חומרי רקע ומצגות  3.3.5

(לדוג' אברכי כולל, מוסדות חינוך פרטיים)  םניתוח ומיפוי של קהלים ייחודיי 3.3.6

 במגזר לצורך תכנון עתידי.

באזורים לימוד התכנון וניתוח ההשפעות על גובלים ובעלי ענין בפרויקטים  3.3.7

 חרדיים.

בכל הקשור לתחבורה בכלל ולתחבורה  שוטףוהתעדכנות על בסיס  לימוד 3.3.8

נציג ע"פ בקשת  בירושלים בפרט, והעברת האינפורמציות הרלוונטיות לכל גורם

 הצוות.

 ובעלי ענין.  מיפוי גובלים, ארגונים, עסקים וועדי בתים עבודת שטח: 3.3.9

פגישות פרונטליות פרטניות בשטח הגובלים עם נציגי  ייזום עבודת שטח: 3.3.10

 ארגונים, עסקים ובעלי בתים.

מול לכל אורך שלבי התכנון ורציף שוטף אישי קשר  ניהול עבודת שטח שוטפת: 3.3.11

ובעלי ענין בפרויקטים המקודמים יגי ארגונים, עסקים, בעלי בתים נצ –גובלים 

משוב , יצירת ממשק למשוב מול גורמי התכנון, קבלת באזורים חרדיים

 וטיפול שוטף מול הגורמים הרלוונטיים. מהגובלים ובעלי ענין במרחב 

 אודות הפרויקטים השונים ופרסומיםמאמרים , והתאמת הודעותייעוץ, כתיבה  3.3.12

  המבוצעים באמצעות הצוות. 

תקשורתית, ייזום סיורים וכתבות עם כתבים במגזר התווית אסטרטגיה  3.3.13

 החרדי.

כולל מדיה  החרדית לעיתונות ולתקשורתוהעברת הודעות תגובות  ייעוץ במתן 3.3.14

 דיגיטאלית ורשתות חברתיות (לדוג' ווטסאפ, פייסבוק וכו')

), מענה שוטף לפניות יםתדרוך כתבים מעת לעת (לפי התפתחות הפרויקט 3.3.15

 . במגזר החרדי כתבים

ליווי המשרד בניהול משברים,  ת הצורךבמידטיפול בידיעות בלתי מהימנות.  3.3.16

לל זה תדרוך בעלי תפקידים כהחל מקביעת אסטרטגיה, הכוונת מסרים, ב

 עד ליציאה מהמשבר. וביצוע כלל הפעולות הנדרשות כפי שנגזרו מהאסטרטגיה 
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בכל הקשור לתחבורה בכלל ולתחבורה  שוטףל בסיס והתעדכנות ע לימוד 3.3.17

נציג בירושלים בפרט, והעברת האינפורמציות הרלוונטיות לכל גורם ע"פ בקשת 

 הצוות.

השתתפות בישיבות בצוות ומחוצה לו, בסיורים, בכנסים, ימי עיון ואירועים לפי  3.3.18

 דרישת נציג הצוות.

 מטלות נוספות שייקבעו ע"י נציג הצוות. 3.3.19

 והיקפה תההתקשרותקופת  .4

יבחן הצוות את היקף חמש שנים, כאשר בכל שנה תקופה של תהיה ל ההתקשרותתקופת  4.1

  צוות. השירותים הנדרשים, בהתאם לתכנית העבודה של ה

 ש"ע שנתיות.  1,200וא היקף ההתקשרות המשוער ה 4.2

להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וללוח  יםההתקשרות והיקפה עשוייובהר כי תקופת  4.3

 יום. 30בהודעה מוקדמת של , הזמנים שלו

 תנאי סף  .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 :תנאים מקצועיים 5.1

אשר ייתן המציע יכול להעמיד נותן שירותים אשר עומד בתנאי הסף המצטברים הבאים 

  ):השירותים""נותן (להלן: אישי  ןאת מלוא השירותים הנדרשים באופ

 ממוסד אקדמאי מוכר. בעל תואר ראשון לפחות  5.1.1

עבור  קשרי קהילה במגזר החרדי במתן שירותי שנים לפחות 5בעל ניסיון של  5.1.2

 . בתחום התשתיותפרויקטים 

התקשורת והייעוץ האסטרטגי במגזר בתחום  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  5.1.3

 .החרדי

 . והיידיש העברית שליטה מלאה בשפות: 5.1.4

 :מנהליים תנאים 5.2

 .או עוסק מורשה המציע הינו תאגיד רשום כחוק בישראל 5.2.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  5.2.2

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

דהיינו: אישור מפקיד מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון או יועץ מס 

 המאשר כי המציע:

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

 פקודת מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.
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ע"מ על עסקאות שמוטל נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מ  .ב

 עליהן מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.

  

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאשר איכות ההצעה תהווה  הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 6.1

 כאמור בטבלה להלן.בהתאם לחלוקה , נקודות 20נקודות וההצעה הכספית תהווה  80

לגבי אופן חישוב הניקוד, הניקוד יתבצע באופן  יובהר כי בכל מקום בו לא נכלל פירוט 6.2

  יחסי בין המציעים. 

  מקסימלי ניקוד  קריטריון  

   5   נותן השירותיםרלוונטית של הכשרה  6.3

   5  בשפות נוספות  נותן השירותיםשליטת  6.4

 -בייעוץ קשרי הקהילה נותן השירותים ניסיון  6.5

תיאום וקיום ממשק ישיר מול גובלים ובעלי עניין 

   .עבודות תשתיותתכנון  מהמגזר החרדי בתחום

15   

קשרי במתן שירותי ייעוץ  נותן השירותים ניסיון 6.6

בתחום התחבורה החרדי במגזר  קהילה ותקשורת

   .הציבורית

10  

בקשרי במתן שירותי ייעוץ  נותן השירותיםניסיון  6.7

עבור  קהילה ו/או תקשורת ו/או יעוץ אסטרטגי

  לעיל.גופים ציבוריים כהגדרתם 

10  

קשרי בתחומים בעבודה  נותן השירותים ניסיון 6.8

מול קהילה ו/או תקשורת ו/או יעוץ אסטרטגי 

  ובמטרופולין מגזר בירושלים-מגוון תתי

5  

   10  המלצות מזמיני עבודה קודמים 6.9

  נותן השירותיםעם  ראיון אישי 6.10

  נק' 10 – התרשמות

  נק' 10 – התייחסות לאירוע שיוצג במהלך הריאיון

20   

  נקודות 20  הצעה כספית  6.11

  100  "כסה

  התמורה הכספית .7

 .שנתיות שעות עבודה 1,200-כהיה יהיקף ההתקשרות עם הזוכה  7.1
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להזמנה זו. תשומת לב  נספח ב'על המציע למלא את ההצעה הכספית המצורפת כ 7.2

הצעות . 20%לא ניתן להציע תוספת למחיר וכי שיעור ההנחה לא יעלה על  המציעים כי

 שיסטו מדרישה זו יפסלו.

) ועל פי נספח התמורה שיועבר ב'התמורה תהיה על פי ההצעה הכספית של הזוכה (נספח  7.3

 יה.יעל ידי המזמין לאחר הזכ

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.4

 מציעהינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע התמורה המוצעת על ידי היובהר כי  7.5

משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על אף האמור בסעיף  הוצאותישירות ועקיפות כולל שכר, 

רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן  זוכהזה יהיה ה

 והמזמין יישא בהוצאות אלה., אום מראשיבת, השירותים

 המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפויעוד יובהר כי  7.6

 .קרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאאף בממאת המזמין, 

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

  שיש לצרף להצעה כיםהמסמ .8

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 8.1

 ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  8.2

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  המוצע תצהיר נותן השירותים 8.3

 להזמנה זו. 'א כנספחבחינת הניקוד האיכותי, המצורף 

 המצורף להזמנה זו. ב'נספח כספית על פי הצעה  8.4

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 8.5

 . להזמנה זו ג'כנספח , המצורף בדבר היעדר ניגוד ענייניםתצהיר  8.6

 אסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה) עבור נותן השירותים כדלקמן: 8.7

 אסמכתאות המעידות על השכלה. 8.7.1

 קורות חיים. 8.7.2

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  8.8

 נוסח הזמנה זו. 8.8.1

ובמקום המיועד ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד חתוהסכם ההתקשרות,  8.8.2

לתנאי  . יודגש כי החתימה כאמור מהווה הסכמה של המציעלכך בעמוד האחרון)

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  8.8.3

 האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין. 
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 הבהרותשאלות ו .9

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  9.1

 . 12:00בשעה  22.12.2020

 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

אב לתחבורה  כניתתוגש לתיבת ההצעות במשרדי תהכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  10.1

ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 4.1.2021 עד ליום, ירושלים

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

ה', בין -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים א' 10.2

 . 08:00-17:00השעות 

 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,מסרההצעה תי 10.3

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

 .בתוכנם לחלוטין זהים הדיגיטלי

מתן שירותי ייעוץ קשרי קהילה ואסטרטגיה במגזר החרדי הצעה לעל המעטפה יצוין " 10.4

 ."049/2020 מס' הליך:, לתחבורהעבור צוות תכנית אב 

לאחר עם מציע אחר אלא או בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  10.5

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

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

חודשים  6תוקפה של ההצעה ב על אף האמור בסעיף זה, המזמין יהיה רשאי להאריך את 

 נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 זכויות המזמין .11

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  11.1

 . שהוצעו

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

כולה , ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  11.3

 או חלקה.

  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

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 11.6

  .כל הצעה שהיאב

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

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

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

מהעבודה והשירותים  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  11.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

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

 .הטכני שבהצעהפגם תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הל רשאית

היא  אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  11.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדסבורה כי מתקיים לגביה 

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

 .ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים באופן בלתי סביר

כל הסתייגות או  ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי 11.10.2

ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת  זמנה זוהתניה לגבי ההצעה ו/או תנאי ה

 תוקף.

 

 

            

  בברכה,              

  הילה בלומננטל              

  אחראית קשרי קהילה, הסברה ותקשורת במגזר החרדי

  ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה              
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  תצהיר נותן השירותים בדבר עמידה בתנאי הסף –נספח א' 
  

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

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

  כדלקמן:

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

 –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

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

הליך מס'  י עבור צוות תכנית אב לתחבורה,ייעוץ קשרי קהילה ואסטרטגיה במגזר החרד שירותי

 הוא אמת, מלא ומדויק.  נותן השירותים"). בתפקיד ההזמנה(להלן: " "049/2020

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

 .בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר .2.1

במתן שירותי קשרי קהילה במגזר החרדי עבור פרויקטים  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.2

 בתחום התשתיות.

 בתחום התקשורת והייעוץ האסטרטגיה במגזר החרדי. שנים לפחות 5בעל ניסיון של  .2.3

 בעל שליטה מלאה בשפות: העברית והיידיש. .2.4

 בעל שליטה מלאה בשפות הנוספות הבאות: ______________ .2.5

אות בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלאות להלן מפורטים בטבלהנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים ה .3

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

 הזמנה.לאמור בהמציע בהתאם 
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  טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים
  שנים לפחות במתן שירותי קשרי קהילה במגזר החרדי עבור פרויקטים בתחום התשתיות  5בעל ניסיון של : 5.1.2סעיף 
  תיאום וקיום ממשק ישיר מול גובלים ובעלי עניין מהמגזר החרדי בתחום תכנון עבודות תשתיות -בייעוץ קשרי הקהילה  ניסיון :6.5סעיף 

מזמין   מס"ד
  השירותים

  
  

תקופת מתן 
  השירותים

  
(חודש/שנה 

 –עד  –
  חודש/שנה

איש קשר של פרויקט   אודות ניסיון נותן השירותים פירוט
הטעם מזמין העבודה + 

  טלפון נייד

, תחום הפרויקט (תשתיות ציבוריות/ תכנון עבודות תשתיות/ תיאור כללי של הפרויקט      1
  :נדרש לפרט ) מיקום,אחר

  
  
  

עבודה בממשק עם גובלים/ בעלי  ,אוכלוסיית היעד :תפקיד שבוצע בפרויקט לרבות
  לפרטנדרש  עניין מהמגזר החרדי, משימות שבוצעו, ועוד.

  
  
  
  

  אתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרט
  
  
  

  

תיאור כללי של הפרויקט, תחום הפרויקט (תשתיות ציבוריות/ תכנון עבודות תשתיות/       2
  דרש לפרט) מיקום, נאחר

  
  
  

לרבות: אוכלוסיית היעד, עבודה בממשק עם גובלים/ בעלי תפקיד שבוצע בפרויקט 
  עניין מהמגזר החרדי, משימות שבוצעו, ועוד. נדרש לפרט

  
  
  
  

  אתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרט
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תיאור כללי של הפרויקט, תחום הפרויקט (תשתיות ציבוריות/ תכנון עבודות תשתיות/       3
  נדרש לפרט ) מיקום,אחר

  
  
  

תפקיד שבוצע בפרויקט לרבות: אוכלוסיית היעד, עבודה בממשק עם גובלים/ בעלי 
  עניין מהמגזר החרדי, משימות שבוצעו, ועוד. נדרש לפרט

  
  
  
  

  אתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרט
  
  
  
  
  

  

תיאור כללי של הפרויקט, תחום הפרויקט (תשתיות ציבוריות/ תכנון עבודות תשתיות/       4
  נדרש לפרט מיקום, )אחר

  
  
  

תפקיד שבוצע בפרויקט לרבות: אוכלוסיית היעד, עבודה בממשק עם גובלים/ בעלי 
  עניין מהמגזר החרדי, משימות שבוצעו, ועוד. נדרש לפרט

  
  
  
  

  אתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרט
  
  
  

  

*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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  שנים לפחות בתחום התקשרות והייעוץ האסטרטגי במגזר החרדי 5בעל ניסיון של  :5.1.3סעיף 
  החרדי בתחום התחבורה הציבורית.: ניסיון נותן השירותים במתן שירותי ייעוץ קשרי קהילה ותקשורת במגזר .66סעיף 
  רת ו/או יעוץ אסטרטגי עבור גופים ציבוריים כהגדרתם לעיל.שירותי ייעוץ בקשרי קהילה ו/או תקשו: ניסיון נותן השירותים במתן 6.7סעיף 
  מגזר בירושלים ובמטרופולין-מול מגוון תתיקשרי קהילה ו/או תקשורת ו/או יעוץ אסטרטגי בתחומים  בעבודה: ניסיון .86סעיף 

מזמין   מס"ד
  השירותים

  
האם גוף 
  ציבורי?

תקופת מתן 
  השירותים

  
עד  –(חודש/שנה 

  חודש/שנה –

איש קשר של פרויקט   אודות ניסיון נותן השירותים  פירוט
הטעם מזמין העבודה + 

  טלפון נייד

 לרבות ,נדרש לפרט)-ואם כן -(האם כולל תחב"צ תיאור כללי של הפרויקט      1
  :מיקום ואיזור הפרויקט, אוכלוסיית היעד

  
  

  :והיעוץ האסטרטגי תחום התקשורתתפקיד שבוצע ב
  
  
  

   הקהילה:קשרי תפקיד שבוצע בתחום 
  
  
  

  אתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרט
  
  
  

  

נדרש לפרט), לרבות -ואם כן -תיאור כללי של הפרויקט (האם כולל תחב"צ      2
  אוכלוסיית היעד, מיקום ואיזור הפרויקט:

  
  

  תפקיד שבוצע בתחום התקשורת והיעוץ האסטרטגי:
  
  
  

  תפקיד שבוצע בתחום קשרי הקהילה:
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  מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרטאתגרים 

  
  
  

נדרש לפרט), לרבות -ואם כן -תיאור כללי של הפרויקט (האם כולל תחב"צ      3
  אוכלוסיית היעד, מיקום ואיזור הפרויקט:

  
  

  תפקיד שבוצע בתחום התקשורת והיעוץ האסטרטגי:
  
  
  

  תפקיד שבוצע בתחום קשרי הקהילה:
  
  
  

  נדרש לפרטאתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: 
  
  
  

  

נדרש לפרט), לרבות -ואם כן -תיאור כללי של הפרויקט (האם כולל תחב"צ      4
  אוכלוסיית היעד, מיקום ואיזור הפרויקט:

  
  

  תפקיד שבוצע בתחום התקשורת והיעוץ האסטרטגי:
  
  
  

  תפקיד שבוצע בתחום קשרי הקהילה:
  
  

  אתגרים מרכזים ודרכי התמודדות: נדרש לפרט
  
  

  

*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
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  . 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 את 

  .כונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפנינ

        

            

                               _______________

  חותמת+חתימה                    

  



  49/2020הליך מס' 

  הצעה כספית –נספח ב' 

  

  

שעתית תמורה 
  תמורה שעתית מוצעת  מירבית

190 ₪   

  * הסכומים לפני מע"מ 

. 20%למחיר וכי שיעור ההנחה לא יעלה על ** כאמור לעיל, לא ניתן להציע תוספת 

  הצעות שיסטו מדרישה זו יפסלו.

  

  

  

  :_____________חתימה    תאריך:___________  שם:___________

  

 



  49/2020הליך מס' 

  תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים – ג'נספח 

  

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

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

יעוץ קשרי קהילה ואסטרטגיה במגזר החרדי  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי " במסגרת

), לאחר שהוזהרתי "ההזמנה"(להלן: " 049/2020מס' הליך  עבור צוות תכנית אב לתחבורה,

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.

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

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

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

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

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

  
  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

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

, הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ 2020בשנת 

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 

  


