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גיאולוגיה -והידרוייעוץ גיאולוגיה  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

 לפרויקטים תחבורתיים

 005/2021 ךמס' הלי

 כללי .1

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

 . )"הצוות"ירושלים (להלן: 

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם 

כאשר ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה,  ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים

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

 . מסילתיים של הרכבת הקלה בירושליםה

ושילוב  בתכנון מערכת הכבישים ורשת התחבורה הציבוריתגם כחלק מעבודתו עוסק הצוות 

 וסע ומסופי אוטובוסים.-ביניהן, וכן בתכנון מערכות תומכות כגון: חניוני חנה

 קידום מכלול הפרויקטים באחריות המזמין ובדגש על הרק"ל,ולצורך במסגרת פעילותו, 

. ההסכם גיאולוגיה-והידרו ייעוץ גיאולוגיהבתחום  ים/ץיועהתקשר עם הצוות נדרש ל

שייחתם עם הזוכה/ים יהיה הסכם מסגרת כאשר הפעלתו/ם תעשה באמצעות הזמנות עבודה 

 כמפורט בהזמנה זו.

לשון זכר, וכי בכל מקום רלוונטי הכוונה היא לנשים יובהר כי לשם הנוחות מנוסחת ההזמנה ב

 או גברים.  

 הגדרות .2

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

 ;ירושלים

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

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

מנהל התכנון או מי  יהא נציגוזה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

 ;מטעמו



 

 

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

 האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

עמו הסכם לביצוע  םים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתמי מבין המציע  - 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

 .גיאולוגיה-והידרו ייעוץ גיאולוגיהלמתן שירותי עם יועץ הצוות מעוניין להתקשר  3.1

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

 . כנספח א'
על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות.  מחייבתכולת העבודה מסמך יובהר כי  3.3

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

 .וב

 תקופת ההתקשרות  .4

 . או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדםשנים  5 ההתקשרות יהיה לכל היותר משך 4.1
אשר במהלכה הסתיימה תקופת , ל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודהובהר כי ככי 4.2

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

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

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

 תנאי סף  .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. הואהמציע  5.1
למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  5.2

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

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



 

 

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

 פקודת מס הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 עליהן מע"מ על פי חוק מס ערך מוסף.
בתחום  גיאולוגיה-והידרו ייעוץ גיאולוגיה במתן שנים לפחות 7של  למציע ניסיון מוכח 5.3

 .התחבורה
הסף  אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאי שירותים ןנותהמציע מעסיק בהעסקה ישירה  5.4

 :הבאים

גיאולוגיה  ייעוץבמתן  שנים לפחות 5גיאולוג, בעל ניסיון מוכח של  5.4.1

 .בתחום העירוניבפרויקטים הנדסיים 
 או

-הידרוייעוץ  במתן שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  גיאולוג,-הידרו 5.4.2

 בתחום העירוני.פרויקטים הנדסיים בגיאולוגיה 

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

כאמור בהתאם לחלוקה  ,הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 6.1

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

 יחסי בין המציעים. 

 מס"ד
הגורם 

 המנוקד
 קריטריון

 ניקוד

 מקסימלי

 מציע 6.2.1

עבור  ייעוץ גיאולוגיניסיון רלוונטי של המציע במתן 

 תחבורתייםפרויקטים 

 נק'. 1נתן עד עבור כל פרויקט תי •

 נק'. 2יינתנו עד  עירוני-תחבורתיעבור כל פרויקט  •

 נק'. 10עד לסה"כ של 

10 

 מציע 6.2.2

 גיאולוגי-הידרוייעוץ ניסיון רלוונטי של המציע במתן 

 עבור פרויקטים תחבורתיים

 נק'. 1עבור כל פרויקט יינתן עד  •

 נק'. 2יינתנו עד  עירוני-תחבורתיעבור כל פרויקט  •

 נק'. 10עד לסה"כ של 

10 



 

 

 נלוויםהסכם מסגרת ותנאים  .7

והשירותים יינתנו על פי דרישת הצוות  כם מסגרתהס שייחתם עם הזוכה יהיה ההסכם 7.1

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

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

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

 המציע 6.2.3

לנותן נוספים (מעבר  גיאולוגים-הידרוו גיאולוגים

 .בהעסקה ישירה של המציע) השירותים המוצע

גם גיאולוגים וגם  שמעסיקיתרון יינתן עבור מציע  •

 גיאולוגים-הידרו

 ניקוד יחסי •

10 

6.2.4 

נותן 

 השירותים

 המוצע

בהכנת חוות  נותן השירותים המוצעשל  רלבנטי סיוןני

 .עירונייםפרויקטים ל דעת

עבור כל שנת ניסיון (מעבר לאמור בתנאי הסף)  •

 '.נק 1עד  תינתן
 .נק' 10עד לסה"כ של 

10 

6.2.5 

נותן 

השירותים 

 המוצע

בהכנת חוות  נותן השירותים המוצערלבנטי של ניסיון 

 .ם תחבורתייםלפרויקטי דעת

 .נק' 1 ן עדעבור כל פרויקט תינת •

 'נק 3יינתנו עד כולל מנהרות הכל פרויקט  עבור  •
 נק'. 25עד לסה"כ של 

25 

6.2.6 

 כללי

 ניסיון בעבודה עם/עבור גופים ציבוריים

 ניקוד יחסי*יינתן 
5 

6.2.7 
 ניסיון בעבודה בירושלים

 *יינתן ניקוד יחסי
5 

6.2.8 

 חוות דעת מזמינים קודמים

 *יינתן ניקוד יחסי

 נק'. 7 עד -המציעעבור 

 '.נק 8 עד –המוצע  נותן השירותיםעבור 

15 

 10 התרשמות כללית  6.2.9

 100 סך הכל  



 

 

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

 בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי., שייחתם עם הזוכה
העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  7.2

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

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

 לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.
ם יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה א 7.3

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

 התמורה הכספית .8
 2,000,000 עדשל  ההיקף ההתקשרות המשוער בהזמנה זו, עבור כלל הזוכים, הוא בסך 8.1

 .חרו על ידי המזמין במסגרת הליך זהבאשר יחולק בין הזוכים אשר יי₪ 
. יובהר כי בחתימתו על נספח נספח ב'כ התמורה תהיה על פי נספח התמורה המצ"ב 8.2

 התמורה מאשר המציע כי קרא את התעריפים וכי הוא מאשר אותם.
 תווסף מע"מ כחוק.תמורה יל 8.3
הינה סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  ובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע  י 8.4

ף האמור בסעיף ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'. על א ישירות

זה יהיה הזוכה רשאי להשתמש בשירותי מכון ההעתקות של המזמין לטובת מתן 

 השירותים, בתאום מראש, והמזמין יישא בהוצאות אלה.
 המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך ולא יהא זכאי לכל שיפויעוד יובהר כי  8.5

 .אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיאמאת המזמין, 
 .יום ממועד אישור החשבון על ידי הצוות 60התמורה תשולם במועד שוטף + 8.6
יובהר כי הצוות יהיה רשאי, בכל שלב, לבצע שינויים בתוכניות העבודה ובאבני הדרך  8.7

  לתשלום לרבות אופן חישובה של התמורה.
 אופן חישוב התמורה בכל הזמנה יתבצע על פי העקרונות שלהלן:

 : יייעוץ גיאולוג 8.8

 ייקבע על פי התעריפים הבאים :השכר  8.8.1

 הנדסת גיאולוגיה – 12/2013גרסת  –תעריף נתיבי ישראל  8.8.1.1

 סקר גיאולוגי למנהרות  –תעריף רכבת ישראל  8.8.1.2

 יועצים לתב"ע 5תעריף משרד הבינוי והשיכון תהליך  8.8.1.3

 תעריפים בגין פיקוח צמוד כפי שמופיעים בנספח ב' 8.8.1.4



 

 

בפרויקטים בהם התעריפים לעיל אינם נותנים מענה לצורך חישוב  8.8.1.5

 שעות עבודה לפי תעריף חשכ"לשכר הטרחה, יחושב השכר על בסיס 

מחירי  – 12/2013תעריף ספר התעריפים לתכנון "נתיבי ישראל" גרסת  8.8.2

היחידה בספר התעריפים נכונים למדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט 

הנדסת גיאולוגיה  מחירי  – 24יס התעריף"] פרק [להלן: "מדד בס 2013

 01מדד המחירים לצרכן של חודש  –היחידה הותאמו למדד בסיס הזמנה זו 

-2021 

לתעריף ייקבעו מקדמי תוספות ו/או הפחתה על מאפייני הקטע המוזמן  8.8.3

ואורכו כמפורט בתעריף, נספח ב' המצורף להזמנה זו; מחירי היחידה 

ק"מ  אולם, לקטע שאורכו קטן או  10ן באורך עד מתייחסים לרצועה תכנו

-, אורכים הארוכים מ0.8 -ק"מ יחושב השכר כאשר הוא מוכפל ב 5שווה ל 

 ק"מ יחושב השכר על פי הנוסחה המותאמת. 10

 2019נובמבר  – 13.1תעריף תכנון מסילות מהדורה  –תעריף רכבת ישראל  8.8.4

ים לצרכן של חודש מחירי היחידה בספר התעריפים נכונים למדד המחיר

סקר גיאולוגי  – 17.4סעיף  17[להלן: "מדד בסיס התעריף"] פרק  2016 ינואר

מדד המחירים  –מחירי היחידה הותאמו למדד בסיס הזמנה זו   למנהרות

 2021- 01לצרכן של חודש 

התמורה בגין פיקוח  צמוד על הקידוחים תהיה על פי תעריף יומי כפי שנקבע  8.8.5

רה ירושלים מחירי "הזמנה להציע הצעות לביצוע קידוחי ע"י צוות אב לתחבו

 ניסיון לצרכי תכנון פרויקטים תחבורתיים" .

שעות 10 –התעריף היומי מתייחס לעבודת פיקוח צמוד גיאולוג או טכנאי  8.8.6

העבודה כוללת פיקוח על הקידוחים, ביצוע כל הבדיקות בשטח  -עבודה  

והפקת דו"ח , יצוין כי המחירים אחידים לעבודות יום או עבודות לילה [לא 

 תשולם תוספת לעבודות לילה] 

הקצב ימי עבודה לפיקוח על עבודות הקידוחים לעבודות המוזמנות ייקבע  8.8.7

 –חים הנדרשת, תמהיל נותני השירותים בהתאמה לפרויקט, כמות הקידו

גיאולוג / טכנאי הכל על פי שיקול דעת הצוות ועל פי אישור מראש לכל 

 פרויקט. 

 לצורך ביצוע עבודות הפיקוח על הקידוחים ייקבע הקצב ימי עבודה.  8.8.8
 : יגיאולוג-הידרוייעוץ  8.9

 השכר ייקבע על פי התעריפים הבאים : 8.9.1



 

 

 גיאולוגיה-הידרו – 12/2013גרסת  –תעריף נתיבי ישראל  8.9.1.1

 תעריף חשכ"ל 8.9.1.2

מחירי  – 12/2013תעריף ספר התעריפים לתכנון "נתיבי ישראל" גרסת  8.9.2

היחידה בספר התעריפים נכונים למדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט 

מחירי   גיאולוגיה-הידרו – 23[להלן: "מדד בסיס התעריף"] פרק  2013

 01מדד המחירים לצרכן של חודש  –מנה זו היחידה הותאמו למדד בסיס הז

-2021 
 תעריף חשכ"ל  8.10

התעריף : "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת  8.10.1

לעת בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר [להלן: תעריף חשכ"ל ] התעריף 

לשעת עבודה ייקבע בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירות בפועל 

 .כמוגדר באותו תעריף

לצורך קביעת זכאות דרגת השכר על המציע למלא את הטופס המצורף  8.10.2

להזמנה זו ולצרף בהתאם את התעודות הרלבנטיות ופירוט ניסיונו של נותן 

 השירות. 

, יצוין כי  20%על תעריף חשכ"ל תחול הפחתה קבועה בשיעור  –הפחתה  8.10.3

 ונה. הפחתה זו תחול גם אם על פי הגדרות תעריף חשכ"ל מוגדרת הפחתה ש

יובהר כי שימוש בתעריף חשכ"ל יעשה רק במקרים מיוחדים בהם לא ניתן  8.10.4

 יהיה לעשות שימוש בתעריפים לעיל.
 חשבונות  ואופן דיווח   8.11

חשבונות יוגשו בהתאם להתקדמות העבודה ועל פי שעות עבודה שיושקעו  8.11.1

 בפועל ולא יותר ממספר השעות המוגדרות בהזמנה. 

תעריף חשכ"ל [להלן: הדו"ח], המתכנן יציין  1אופן דיווח כמפורט בנספח  8.11.2

בדו"ח: תאריך ביצוע השירות, מספר השעות שבוצעו, תיאור השירות, שם 

 המבצע וחתימת המבצע .

  שיש לצרף להצעה המסמכים .9

 את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 .או תעודת עוסק מורשה העתק תעודת התאגדות 9.1
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל.אישורים הנדרשים  9.2
 המצורף להזמנה זו.  ב' נספחעל פי  חתומה כספיתהצעה  9.3



 

 

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  המציעתצהיר  9.4

 להזמנה זו. ג' נספחכהאיכותי, המצורף 
בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך  המוצע נותן השירותיםתצהיר  9.5

 להזמנה זו.  ד' נספחכבחינת הניקוד האיכותי, המצורף 
  .ככל וישנם ,מכתבי המלצהכן ו רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם 9.6
 . להזמנה זו ה'נספח המצורף כ תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים 9.7
להזמנה זו בצירוף אישור ניהול חשבון או  'נספח וכמסמך פרטי חשבון בנק המצורף  9.8

 צילום שיק.
ם והצוות הנוסף השירותי נותןעבור אסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה)  9.9

 כדלקמן:

 אסמכתאות המעידות על השכלה. 9.9.1

 העתק רישיון. 9.9.2

 קורות חיים. 9.9.3
 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  9.10

 נוסח הזמנה זו. 9.10.1

(חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד  ם על ידי המציעחתוהסכם ההתקשרות,  9.10.2

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

 ההתקשרות.

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  9.10.3

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

 הבהרותשאלות ו .10

 עד לתאריך tenders@jtmt.gov.ilמייל הבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת  10.1

 . 12:00 בשעה 5.5.2021
 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: 10.2

 

 

 
 .לעיל המוכתב בפורמט נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות יענה לא המזמין 10.3
 .שיוגשו  השאלות כל על לענות מתחייב אינו המזמין 10.4
  הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. 10.5

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  10.6
 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 10.7

 הגשת ההצעות .11

כנית אב לתחבורה ההצעות במשרדי תתוגש לתיבת הכוללת את כלל המרכיבים ההצעה  11.1

, ירושלים 97: בנין כלל, רח' יפו בכתובת ,12:00בשעה , 20.5.2021 עד ליום, ירושלים

 –הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי  (לידי לאה בוסקילה).

 לא תשתתף בהליך.
ה', בין -א'ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות המקובלות של הצוות, בימים  11.2

 . 08:00-17:00השעות 
 (שני עותקים מודפסים ועותק אחד במדיה  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,ההצעה תימסר 11.3

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

 .בתוכנם לחלוטין
לפרויקטים גיאולוגיה -והידרומתן שירותי ייעוץ גיאולוגיה "הצעה לעל המעטפה יצוין  11.4

 ".005/2021 :מס' הליך ,תחבורתיים
לאחר אלא  ,עם מציע אחראו בתיאום יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף  11.5

   קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.
 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6משך לההצעה תהיה תקפה  11.6

 זכויות המזמין  .12

  שומר לעצמו את הזכויות שלהלן: המזמין
לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

  .שהוצעו
 הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. ראיון,להזמין את המציעים או מי מהם ל 12.2
 כולה, ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם מהמציעיםלקיים מו"מ עם כל אחד  12.3

 או חלקה.

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

  או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. מהממליציםרק לחלק  לפנות 12.5

הצעה הנמוכה ביותר ו/או רשאי שלא לבחור בהמזמין כי  מציעיםמובא בזאת לידיעת ה 12.6

  .כל הצעה שהיאב



 

 

. במקרה שכזה, לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו אחדיותר ממציע בחור ל 12.7

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

 מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.
והשירותים מהעבודה  להזמין רק חלקוכן  ,הזמנה זולבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן  12.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב
תהיה  והיא טכני פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  רשאית ועדת הבחירה 12.9

 .הטכני שבהצעהפגם תת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הל רשאית
היא סבורה  אשר , לפי שיקול דעתה הבלעדי,הצעה לפסול תהיה רשאית ת הבחירהועד  12.10

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדכי מתקיים לגביה 

לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  תכסיסניתהינה  ההצעה 12.10.1

 . נתונים שאינם נכונים ו/או מפורטים בה בלתי סביר

ע כי כל הסתייגות או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבו אוההצעה מסויגת  12.10.2

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

 תוקף.
      

        

 בברכה,

 ציון מטלון                  

 ירושלים צוות תכנית אב לתחבורה          



 

 

 )SOWתכולת העבודה ( –נספח א' 
 :מטרת המסמך .1

, גיאולוגיה-והידרו ייעוץ גיאולוגיהבתחום  המזמין יתקשר עם זוכה/ים למתן שירותים .1.1

 .הנדרשים לצורך קידום מכלול הפרויקטים באחריות המזמין ובדגש על הרק"ל

-הגיאולוגיה וההידרו) של יועץ SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה ( .1.2

 על מנת לקבל תכנון מושלם. גיאולוגיה

 יובהר כי השירותים המפורטים להלן אינם מהווים רשימה סגורה וייתכנו תוספות נלוות ו/או .1.3

 שינויים.

 

 : להלן פירוט השירותים על מרכיביהם השונים אשר יידרשו מהזוכה/ים:כללי .2

 אשר יכלו את השלבים כדלקמן: ןשלבי התכנו .2.1

 .ראשוניתכנון  •

 תכנון מוקדם •

 תכנון סופי. •

 תכנון מפורט. •

 פיקוח עליון. •
 רמת התכנון הנדרשת בכל שלב ושלב מפורטת בפרקים הבאים.    

 יובהר כי ייתכנו משימות נלוות נוספות בהתאם לדרישת המזמין   

 תהליך התכנון .3

 לוח זמנים .3.1
אחראי לבקש מבעוד מועד כל מידע וכל חומר הדרוש לו להשלמת התכנון (בדיקות  הזוכה

קרקע, בדיקות מעבדה וכד') ולהשיג את כל האישורים הדרושים מכל הרשויות 

 ים בלוח הזמנים שנקבע לתכנון. הרלוונטיות בכדי שלא ליצור עיכוב

 ממשקים ותיאום .3.2
 לפי הצורך  לעבוד בתיאום עם מתכננים נוספים כמפורט להלן: שיידר הזוכה

 מתכנן המסילה (במידה וקיים)  .3.2.1

 אדריכל מתכנן ערים, אדריכל מבנים ואדריכל נוף. .3.2.2

 מתכנן התנועה והרמזור. .3.2.3

 מתכנן הכבישים. .3.2.4

 חלף.מתכנן מתח נמוך, רגיל וגבוה, ישר ומת .3.2.5



 

 

 מתכנן תשתיות רמזור ובקרה. .3.2.6

 מתכנן הקונסטרוקציה. .3.2.7

 .יועץ קרקע וביסוס .3.2.8

 מתכנן מערכות הרכבת הקלה, ועוד. .3.2.9
וחברת המתכנן יעבוד בתאום מלא עם המתכננים והמומחים של צוות אב לתחבורה 

 להבטחת ביצוע והפעלה אופטימליים של קווי הרכבת.  הבקרה
אחראי לשלמות עבודתו, ובמיוחד אחראי להשגת  על אף האמור לעיל, המתכנן לבדו יהיה

 כל האישורים הנדרשים מהרשויות הרלוונטיות
יעבוד בתאום מלא עם חברות התשתית הרלוונטיות והאגפים הרלוונטיים בעיריית  הזוכה

 ירושלים וידאג לקבלת האישורים הדרושים לביצוע מושלם של העבודות. 

 פגישות .3.3
אום תכנון עם שאר המתכננים והיועצים המשתתפים נדרש להשתתף בפגישות תי הזוכה

צוות אב לתחבורה. /הבקרה בצוות הפרויקט. הפגישות תערכנה בהנחיה ובניהול של חברת 

נתנה לו בפגישות תאום אלו על מנת להבטיח את קבלת יהמתכנן יתייחס לכל ההערות שת

 צוות אב לתחבורה  לתכנון. /חברת הבקרהאישורה של 

 ל פגישה את כל החומר הדרוש על מנת להראות את התקדמות התכנון. יביא לכ הזוכה

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

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

 צוות הפרויקט .3.4
 הזוכהצוות אב לתחבורה. /בקרהההתכנון, כאמור לעיל,  יבוצע בניהול ותאום של חברת 

 /צוות אב לתחבורה לאישורה.  הבקרהיגיש התוצרים והדו"חות הנדרשים ממנו לחב' 

צוות אב לתחבורה. איש /הבקרהימנה נציג רשמי שלו אשר יהיה איש הקשר עם חב'  הזוכה

הקשר יהיה בעל ידע טוב בדיבור וקריאה באנגלית. איש הקשר ישתתף בכל ישיבות תאום 

 כנון וישיבות אחרות שתקבענה. הת

על מנת שיתקיים שיתוף פעולה עם חברות התשתית בירושלים על המתכנן להיות מתכנן 

מוכר על ידן. המזמין יסייע למתכנן להשיג את המידע הדרוש לתכנון מחברות התשתית, 

 יחד עם זאת אין בכך משום לגרוע מאחריותו המלאה של המתכנן לדיוק המידע ולהשגתו.  

 הגשת התוצרים. .3.5
צוות אב לתחבורה  טיוטה /חברת הבקרהיגיש לאישורה של  הזוכהבתחילת כל שלב תכנון, 

של רשימת תוצרים לשלב, כולל מועדי הגשה. מסמך זה יעודכן בהתאם להקדמות 

 הפרויקט.



 

 

צוות אב לתחבורה  (תבניות, קבצי חברת הבקרה/ כל התוצרים יעמדו בנהלי האיכות של 

CAD .שיטת קידוד וכד'). מסמכים שלא יעמדו בתנאים אלו ידחו , 

 אישור התוצרים. .3.6
 כמפורט בסעיף צוות אב לתחבורה /הבקרההתוצרים לחברת  הזוכהבגמר כל שלב יגיש 

ועל די גורמים נוספים  הבקרהשהתוצרים יבדקו יבוקרו על ידי חברת  לזוכהידוע  לעיל. 3.5

 דה.כמפורט בהזמנה ובמסמך תכולת העבו

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

 .צוות אב לתחבורה/הבקרההתכנון ינתן על ידי חברת 

חברת לשינויים ותוספות לאחר אישור שלב תכנון על ידי  הזוכהבמידה ויידרש 

וספת שיתבקש , יהיה המתכנן זכאי לתשלום עבור העבודה הנצוות אב לתחבורה/הבקרה

 לבצע. שכר הטרחה לשינויים יהיה על פי החוזה שיחתם עמו. 

 

 עבודת היועץ .3.7
יעבוד על פי צרכי יועץ הקרקע והקונסטרוקטור למנהרה  והמבנים שבפרויקט  היועץ

 ובתיאום איתם. 

הגיאולוג ההנדסי יבצע עבודתו עבור ובמשותף עם יועץ הנדסת הקרקע ולנושא  .3.7.1

מנהור:  – 4, חלק 5826המנהור והמבנים שבפרויקט, בהתאם לתקן ישראלי 

 טכניקה וכן תקנים וטיוטות תקן רלוונטיים.-גיאולוגיה וגיאו

 העבודה, בשלב התכנון ההנדסי, תכלול שני שלבים: .3.7.2

 שלב סקר מקורות, לפני ביצוע קידוחים.  •

 שלב מיפוי, לאחר ביצוע קידוחים.  •
 

 סקר מקורות  -שלב א .3.7.3
במסגרת סקר מקורות ייבחנו וינותחו כל המסמכים הגאולוגיים והגאוטכניים 

מנהור דומים ומאתרי בנייה סמוכים הנדסה והזמינים וכן הניסיון הקיים מפרויקטי 

 ה מסמכים אלה  מתאימים ליישום. אחרים, כדי לקבוע באיזו מיד

 מסמכים ומקורות קיימים יכולים להיות:    

 אולוגיות כלליות;ימפות ג •

 אולוגיות מפורטות;ימפות ג •

 .תמפות סטרוקטוראליו •

 מפות טופוגרפיות; •



 

 

 תוכניות מדידה; •

 תצלומי אוויר; •

 מסמכים ארכיוניים; •

 נתונים של השירות ההידרולוגי; •

 ;יהגיאו פיסאולוגי או/וגם של המכון יהגדוחות וסקרים של המכון  •

 מידע מקידוחי מים ונפט. •

 מידע מפרויקטים סמוכים; •

 עבודות מחקר אקדמי. •
תיעוד נושאים  המקורות יבוצע בשלב זה סיור מוקדם באתר שיכלולסקירת בנוסף ל

המנהרה מנקודת ראות מורפולוגית, המבנים ההנדסיים וחשובים מבחינת בניית 

בסעיף הדן בסיור  1חלק  940אולוגית (ראו בתקן הישראלי ת"י יג-והידרואולוגית יג

 סיכום הסיור המוקדם יהווה בסיס לתכנון סקר האתר. ])2.3.1מוקדם באתר [סעיף 

 סקר האתר  -שלב ב .3.7.4

הקרקע, את מצב מישורי -כדי לקבוע את המבנה הגיאולוגי, את טור שכבות הסלע של תת

גיאולוגי, תבוצע חקירה -השבירה) ואת המצב ההידרורציפות (מערכות הסידוק ו-האי

גיאולוגית מקיפה הכוללת מיפוי גיאולוגי וביצוע קידוחים. ההנחיות הכלליות לביצוע סקר 

האתר יתבססו על התקן הישראלי בהתאם למאפייני הפרויקט. סקר האתר יכלול מיפוי 

על מדגמים מייצגים ובדיקות  גיאולוגי הנדסי, קידוחי ניסיון, בורות ניסיון, בדיקת מעבדה

פיסיות לצורך מיפוי המבנה והתכונות של תת -שדה, כאשר אפשר להיעזר בבדיקות גיאו

 הקרקע.

 קידוחי ניסיון  •

קידוחי הקרקע (לרוב כ-לצורך דיגום מרבי ורציף של תתהקידוחים יבוצעו  •

 המנהרה.המבנים ההנדסיים ו באזור הסמוך לתחום התפשטות השפעת)גלעין

המנהרה המתוכננת, המבנים ההנדסיים ווחים ייערכו מחוץ לציר משני צדי הקיד •

לסירוגין. לאחר מכן אפשר למלא מחדש את הקדחים או להכינם לצורך בחינה 

ממושכת יותר של מפלס מי התהום או לבדיקות נוספות. מיקומם הסופי של 

 .תיומכאנהקידוחים יימדד והם יסומנו בצורה ברורה ויוגנו מפני פגיעות 

 ASTM Dהתקן האמריקנייהיה לפי הנחיות ביצוע קידוחי הניסיון והדגימה  •

 BSבתקן  6הנחיות לתיאור וזיהוי קרקע וסלע מופיעים בפרק  .2113-2006

 .ISO 14689-1לאומי -הביןוכן בתקן      5930:1999



 

 

של המבנים ההנדסיים הקידוחים יתוכננו לחדור מתחת לקרקעית המתוכננת  •

ד לעומק השווה לרוחב הִמפתח המתוכנן. אם לקראת תחתית הקידוח המנהרה, עו

מתגלה שינוי מהותי, כגון הופעת חומר לא צפוי, מים וכדומה, יועמק הקידוח לפי 

הצורך. ציוד הקידוח ייבחר בהתאם לעומק הקדיחה, אך בכל מקרה קוטר הגלעין 

קידוח גדול . בסלעים רכים ופריכים מומלץ קוטר (NX)מ"מ 63.5יהיה לפחות 

מ"מ, למניעת שבירה מלאכותית של הגלעינים. נוסף  100מ"מ עד  75יותר, בתחום 

על כך, קוטר המקדח יהיה בהתאם לניסויים ולבדיקות המיועדים לביצוע בקדח. 

 אם יש צורך תבוצע הרחבת הקדח.

) נמוך או כאשר נדרש מידע על recoveryבמקרים בהם אחוז השבת הגלעין ( •

וכיוונם של מישורי אי רציפות ניתן להיעזר בציוד צילום המורד לתוך מיקומם 

הקדח הכולל חיישנים מתאימים המאפשרים קביעה של מיקום וכיוון מישורי אי 

ובמקרים מסוימים לחלק תוכנית החקירה הרציפות בסלע. יש לאפשר גמישות ב

סיס את שלב הביצוע לשלבי ביניים כאשר השלב המאוחר יותר יבוצע על ב

תוכנית הקידוחים תיעשה באופן שהיא הממצאים שיתקבלו בשלב המוקדם. לפיכך 

 תאפשר שינוי במיקום הקידוחים לפי ממצאי הקידוחים הקודמים.

גאולוגיים -אולוגיים וההידרויהמרחקים בין הקידוחים ייקבעו בהתאם לתנאים הג •

ובתנאי  באורכה של המנהרהבמרחב המבנים ההנדסיים והקרקע, בהתחשב -בתת

השטח. באזור החפירה או החציבה לגישה ובפורטלים יבוצעו קידוחים שמספרם 

במנהרות בהתאם לתנאים ולאורך קטע החפירה, אך לא פחות משלושה קידוחים. 

בין שני  ממוצע בין הקידוחיםהמרחק כי המומלץ מ' ומעלה  1000שאורכן 

וזאת בהתאם לתנאים מ',  500 -מ'  100בתחום של יהיה הפורטלים של המנהרה 

הטופוגרפיים של האתר, מגבלות גישה, מגבלות מקרקעין, שמורות טבע וכדומה. 

לא יהיה  ממוצע בין הקידוחיםהמרחק מ' מומלץ כי ה 1,000במנהרות קצרות מ 

של אנומליה . במקרה בין שני הפורטלים של המנהרהגדול יותר משליש המרחק 

 וספים.אולוגית יבוצעו קידוחים מקומיים ניג

כלול תיאור מילולי וגרפי בהתאם לדוגמאות המופיעות תיעוד תוצאות הקידוחים י •

 וכן יוכנו תצלומי צבע של כל מדגמי הגלעין בתוך הארגזים. BS 5930:1999בתקן 

מתאימים ובשטח המוגן מפני ם לאחסון מדגמי הגלעין בארגזי יש חשיבות מיוחדת •

 תנאי לחות וחום.

 בדיקות מעבדה. •



 

 

המעבדה יכללו את הפרמטרים הבאים הנדרשים לביצוע אנליזות  בדיקות

 מחשב עבור מבנים הנדסיים, פירים ומנהרות.

 

 

 הנדסי בשלב הביצוע של המנהרה יוצא בחוזה נפרד.-מיפוי גיאו •

  מאפיין 
מרחבית צפיפות 1   
חיכוך ויתוז 2   
הזיה קו 3   
פואסוןמקדם  4   
אלסטיות מודול 5   
צירי-חוזק לחיצה חד 6   
  צירי-חוזק לחיצה תלת 7
  חוזק מתיחה ברזיליאנית 8
  POINT LOADחוזקי  9

 בקרקע או מסלע חרסיתי במנוחה אופקי לחץ מקדם 10
 בקרקע או מסלע חרסיתי אקטיבי אופקי לחץ מקדם 11
 בקרקע או מסלע חרסיתי פסיבי אופקי לחץ מקדם 12
 בקרקע או מסלע חרסיתי אנכי מצע מודול 13
 בקרקע או מסלע חרסיתי אופקי מצע מודול 14
  תהום מי גובה 15
 בקרקע או מסלע חרסיתי תפיחה 16
 בקרקע או מסלע חרסיתי הקרקע אגרסיביות 17



 

 

 עבור הגיאולוג אור מפורט של משימות התכנוןית .4
למיניהם, קירות ממך למיניהם, בסעיף זה מבנה פרושו: מבנה קיים, מבנה מתוכנן, כל היסודות 

 גשרים, מנהרות ואלמנטים קונסטרוקטיביים שונים.

 וראשוני  תכנון מוקדם .4.1

 משימות .4.1.1

יקט, ביקורים באתר, חקירות ובירור הפרוגרמה עם המזמין ומתכנני הפר •

וכן איסוף מסמכי רקע ותכנות של  מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני המבנה

 הפרויקט ובכלל זה:
o פרוגרמה והנחיות תכן 
o תנוחה של חלופות התכנון על גבי אורתופוטו ו/או מדידה פוטוגרמטרית 
o חתכי אורך ורוחב של חלופות התכנון 
o גשרים, מנהור, שיקוע,  -נתונים על המבנים העיקריים המתוכננים כגון

 חפירה, תמוך וכו'
o מפות גיאולוגיות כלליות ומפורטות 
o מפות מבנה (מפות סטרוקטורליות( 
o גיאולוגיה מתוכניות ופרויקטים קודמים -דוחות קרקע, גיאולוגיה והידרו

 באזור
o מידע מקידוחי מים ונפט 
o צילומי אויר עדכניים וארכיוניים, טופוגרפיה מקורית 
o מידע קיים על הסיכון הססמי באזור התכנון 
o מידע רלוונטי ממקורות שונים 

 מראשסיור בשטח להכרת רצועות התוואי/ החלופות בתיאום  •

ה וניתן, ותוך ציון הכנת דו"ח המסכם את הממצאים תוך הבחנה בין חלופות במיד •

החלופה המועדפת מבחינה גיאולוגית. ככלל, הדו"ח אמור לכלול את כל המידע 

הנדסי -הגיאולוגי שניתן לאסוף ללא עבודת שדה נוספות ועיבודו לכלל מידע גיאו

 פרויקט.במטרה לספק רקע לפתרונות תכנון הנדסי של ה

השתתפות בדיונים וסיוע בקבלת החלטה על חלופות התכנון, וכן מתן התייחסות  •

בכתב לסוגיות תכנון העולות במהלך הדיונים. וכן עדכון דוח גיאולוגי ראשוני 

 בעקבות דרישות לשינויים בתכנון.

 תוצרים .4.1.2



 

 

 דו"חות ותוצרים טכניים •

 תיק מצאי והמלצות על השלמת נתונים •

ומתן המלצה להשלמת מדידות, סקרים ובדיקות הנדרשים להכנת ניתוח המצאי  •

 דו"ח גיאולוגי ראשוני

 דו"ח סיור •

 דו"ח גיאולוגי ראשוני כולל סקר סיכונים •

 דוח גיאולוגי לחלופות שונות •

 תכנון סופי .4.2
 משימות .4.2.1

הכנת תכנית עבודה לצורך השלמת מידע גיאולוגי לאורך עדכון התכנון המוקדם ו •

 המלצות על קידוחי ניסיון/ בורות/ בדיקות אחרות החלופה הנבחרת כולל

 כניתקיום סיורים רגליים ובדיקות שגה עצמאיות באזורים שסומנו בת •

הכנת מפה גאולוגית לאזורים בהם נדרשת מעורבות הגיאולוג בקידוחי הניסיון.  •

 הכנת המפה תעשה בהתאם להנחיה ואישור מראש של מנה"פ.

 השתתפות בהכנת תכנית קידוחים  •

 קיר סביבתי על בסיס הנתונים שהוכנו עד כה ועדוכן במידת הצורךתסהכנת פרק  •

השתתפות בהכנת המפרט למכרז המעבדות יחד עם המתכנן המוביל, יועץ הקרקע  •

גיאולוג במידת הצורך, כולל חקירה למנהור בהתאם -ותכן המבנה, יועץ ההידרו

 לצורך.

 הכנת דוח גיאולוגי מסכם  •

המוצעים כולל התייחסות למנהור במידת הצורך, סקירת מעורבות בפתרונות  •

 סיכונים, המלצה על אופן הבקרה הגיאולוגית בזמן הביצוע

 השתתפות בישיבות תיאום עם צוות התכנון •
  תוצרים .4.2.2

 תכנית להשלמת מידע גיאולוגי •

 דוח ממצאי בדיקות השדה •

 הנדסית-מפה גיאו •

 המלצה על ביצוע חקירות נוספות שידרשו •

 גיאולוגי מסכם לשלב התכנון המפורט והגשתו לגורמי התכנוןדוח  •



 

 

 תכנון מפורט .4.3
 משימות .4.3.1

 שנותרו/ התווספומעורבות במהלך התכנוני ובעבודות השדה  •

 -כחלק ממסמכי המכרז. למנהורהנדסי -העברת תקציר המידע הגיאולוגי והגיאו •

 מעורבות בהכנת כתב כמויות ומפרט למכרז

 השתתפות בסיור קבלנים •

 ביקורת תכנית ומתן הערות •

 השתתפות בישיבות תיאום עם צוות התכנון •

 קבלת אישורים מגורמי צד שלישי הקשורים לפרוייקט בתחום ההידרולוגי  •

 תוצרים .4.3.2

 דוח מפורט המעדכן ומשלים את הדוח הראשוני •

: מפת התמצאות כללית, מפת מדידה מיקודם קידוחי מפרטי ביצוע לרבות נספחים •

ת קואורדינטות ורומים, דוח מעבדה הכולל תיאורים/לוגים של ניסיון כולל טבל

 הקידוחים / בורות / בדיקות אחרות, בדיקות שדה ומעבדה וכיו"ב.

 פיקוח עליון .4.4
 משימות .4.4.1

בעבודות מנהור נדרש ליווי צמוד בזמן הביצוע לצורך תיעוד הסלע, עדכון הכרייה  •

. הגדרת היקף העבודה 5620 והתמוך על סמך הממצאים בפועל בהתאם לת"י

 תבוצע בתיאום עם צוות התכנון, מזמין העבודה ומנה"פ
הכנת דוח תיעוד הכולל תיאור טכני של אמצעי התמוך, לוג גרפי של איכות הסלע,  •

 5827תיאור מפורט של הממצאים הגיאולוגיים וכיו"ב בהתאם לת"י 
 ביצוע סיורים במהלך התקדמות העבודה לפי הצורך –בעבודות תכנון  •
 תוצרים .4.4.2

 וי/תיעוד תקופתיים וכן דוח מסכם לכל האורךדוחות ליו •

 ביצוע בקרה על דוחות גיאולוג הקבלן -בפרויקט תכנון •

הנדסי הכולל מיפוי הסלע לאורך המנהרה, ריכוז בדיקות -הכנת תיק תיעוד גיאו •

 טכניות ורישום תופעות מיוחדות-גיאו

 וח פיקוח עליוןד •

 



 

 

 גיאולוג-עבור ההידרו תיאור מפורט של משימות התכנון .5
 

 תכנון מוקדם .5.1

 משימות  .5.1.1

בירור הפרוגרמה עם המזמין ומתכנני הפרויקט, ביקורים באתר, חקירות  •

מוקדמות, התייעצות ותיאום עם מתכנני המבנה וכן איסוף מסמכי רקע ותכנות 

 של הפרויקט ובכלל זה:
o אורתופו 

o  קובץDWG עם תנוחה וחתף לאורך 
o פוי פוטוגרמטרימי 
o פרוגרמה בסיסית של הפרויקט 
o פרוגרמה ראשונית לתחום הניקוז 

o  הידרונתונים מגורמים תורמים (סביבה, ניקוד וגו') כגון סקר-

 'הגיאולוגי וכו מהמכון מידע ,השפעהתסקיר  ,קיים גיאולוגי
o קידוחים שנעשו במרחב 
o מתוכנן כולל מספור חתכים או מפה עם סימון ראשוני של התוואי ה

 אחר בתיאום עם רפרנט מקצועי

 המתגלים היקוות בהתאם למאפיינים אגני מפת וקבלתסיור להכרת השטח  •

 ההידרולוגי הסקר ממתכנן הניקוז ועורך במשך הסיור

על  המשפיעות שלב בחירת חלופותגיאולוגית ראשונית עבור -חוות דעת הידרו •

 מקצועי הפרויקט ורפרנט מנהל בתאום עםבלבד  אנכי קביעת תוואי

גיאולוגי וקידום קידוחים נוספים -במידת הצורף המלצה לביצוע סקר הידרו •

 לצורך טיוב נתוני היסוד.

 תוצרים .5.1.2

התייחסות למגבלות החומר שנאסף ואופן  -מסמך מרכז לאיסוף חומרי הרקע •

 הטיפול בהן

 קידוחים על רקע מעודכנת היקוות דוח סיור שיצורך לתיק נתוני יסוד, מפת אגני •

 קרקעיות ומערכת ניקוז תת היווצרות נגר באגנים מאפייני תצלומים של ,קיימים

 קיימות



 

 

חוות דעת ראשונית כולל המלצה להמשך הליך התכנון, וכולל אומדון ראשוני  •

 םלהשלמת קידוחי

 סופיתכנון  .5.2

 משימות .5.2.1

 קבלת תכנון מועדכן ממהנ"פ / מתכנן מוביל •

גיאולוגי ע"ב המידע הקיים שנערך ועדכון המידע במידת -הידרועריכת סקר  •

 הצורך

 ליווי הליך התכנון הסטטוטורי בהתאם לדרישת מנה"פ  •

 עדכון ו/או השלמת הסקר בהתאם לממצאי הקידוחים •

 הצגת ממצאי הסקר לצוות התכנון •

 ליווי צוות התכנון במהלך שלבי התכנון והמכרז ככל שיידרש •

 תוצרים .5.2.2

 אולוגיגי-סקר הידרו •

 גיאולוגי בהתאם לממצאים-עדכונים לסקר ההידרו •

 

 מידע מהמזמין .6

 יסופקו על ידי המזמין. –כל הסקרים, הבדיקות והחקירות שנעשו  .6.1

יסופקו על ידי  –כל הנתונים מקידוחי קרקע ובדיקות קרקע קודמים הקיימים בפרוייקט  .6.2

 המזמין.

יסופקו על ידי המזמין. המתכנן אחראי לזהות  – 1:250 – 1:1,250מדידות טופוגרפיות בקנ"מ  .6.3

וצוות תכנית אב  לחברת הבקרהבמהירות האפשרית דרישות מדידה נוספות ולהודיע על כך 

 לתחבורה.

טכני שהתקבל בבדיקות קודמות. המתכנן אחראי לזהות במהירות -מידע גיאולוגי וגיאו .6.4

שתבצע את  חברת הבקרהך להאפשרית דרישות למידע נוסף או מידע מעודכן ולהודיע על כ

 הבדיקות הנוספות. 

 ו/או צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים. חברת הבקרהמדידות פוטוגרמטריות יסופקו על ידי  .6.5

 יסופקו על ידי המזמין.  –ומפרטים טכניים  As Madeתוכניות  –תכנון הקו האדום  .6.6



 

 

 תצהיר המציע –נספח ג' 
 

מטה ____________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם חברת/ע.מ. אני החתום/חתומה 

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת המציע_____________ ח.פ. _____________ (להלן: "

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

גיאולוגיה -ייעוץ גיאולוגיה והידרולמתן שירותי יע הצעות "הזמנה להצתצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .")ההזמנה(להלן: " "005/2021לפרויקטים תחבורתיים, הליך מס' 

 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

גיאולוגיה בתחום -ייעוץ גיאולוגיה והידרו במתן שנים לפחות 7בעל ניסיון מוכח של  .2.3

 .התחבורה

אשר עומד, במועד הגשת ההצעה,  שירותים נותןלטובת מתן השירותים, ביכולתי להעמיד  .2.4

  :)ו רלוונטינא למחוק את הסעיף שאינ( בתנאי הסף הבאים

 בפרויקטים הנדסיים יעוץ גיאולוגיהבמתן י שנים לפחות 5גיאולוג, בעל ניסיון מוכח של  .2.4.1

 בתחום העירוני.

 או

גיאולוגיה -ייעוץ הידרו במתן שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  ,גיאולוג-הידרו .2.4.2

 .תחום העירוניפרויקטים הנדסיים בב

גיאולוגים המועסקים על ידי בהעסקה ישירה (מעבר -ההידרולהלן רשימת הגיאולוגים ו/או  .2.5

 נותן השירותים המוצע):

(גיאולוג/  תפקיד שם מלא מס"ד

 גיאולוג)-הידרו

 שנות ותק השכלה

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 *ניתן להוסיף שורות במידת הצורך  



 

 

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

ידוע לי כי המידע שבתצהיר זה ובטבלה ישמש לצורך על ידי המציע וכי תוכן הטבלאות אמת.  

 בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.



 

 

 ייעוץ גיאולוגי ניסיון במתן – )2מתוך  1( עבור המציעטבלת פרויקטים 
 

 .תחבורהבתחום ה גיאולוגיהייעוץ  במתן שנים לפחות 7של  ניסיון מוכח: למציע 5.3סעיף 
 .עבור פרויקטים תחבורתיים ייעוץ גיאולוגי: ניסיון רלוונטי של המציע במתן 6.2.1סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

 

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
(חודש/שנה עד 

 חודש/שנה)

 
 מילולי של תיאור

הפרויקט 
במסגרתו ניתן 

 השירותים

 
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  - נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

 שבוצע, וכו'

 
כלל ייעוץ האם 

נא  גיאולוגי?
 לפרט

 
הפרויקט האם 

 עירוני?

 
האם 

הפרויקט 
 תחבורתי?

 
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
 + מזמין העבודה

 נייד טלפון

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך.

 

 

 

 

 



 

 

 

 גיאולוגי-הידרוייעוץ  ניסיון במתן –) 2מתוך  2(טבלת פרויקטים עבור המציע 
 

 .בתחום התחבורה גיאולוגיה-הידרובמתן ייעוץ  שנים לפחות 7של  ניסיון מוכח: למציע 5.3סעיף 
 .עבור פרויקטים תחבורתיים גיאולוגי-הידרו: ניסיון רלוונטי של המציע במתן ייעוץ .26.2סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

 

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
(חודש/שנה עד 

 חודש/שנה)

 
 מילולי של תיאור

הפרויקט 
במסגרתו ניתן 

 השירותים

 
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  - נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

 שבוצע, וכו'

 
כלל ייעוץ האם 
 ?גיאולוגי-הידרו

 נא לפרט

 
הפרויקט האם 

 עירוני?

 
האם 

הפרויקט 
 תחבורתי?

 
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
 + מזמין העבודה

 נייד טלפון

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

*ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך.



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

 תאריך  המציע וחותמתשם 

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2021אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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

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

 .ישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפנילא יעשה/תעשה כן, א
                _____________

 חותמת + חתימה            

 



 

 

 תצהיר נותן השירותים המוצע –נספח ד' 
 

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

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

 כדלקמן:

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

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

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

(להלן: " 005/2021גיאולוגי לפרויקטים תחבורתיים, הליך מס' -ייעוץ גיאולוגי והידרושירותי 

, הוא אמת, מלא נא להשלים) –גיאולוג -(גיאולוג/הידרו  ___________) בתפקיד "ההזמנה"

 ומדויק. 

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

גיאולוגיה -גיאולוגיה/ הידרו( ___________ייעוץ  במתן שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של  .2.1

 .בתחום העירוני בפרויקטים הנדסיים) נדרש להשלים –

להלן טבלת ניסיון. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי וכן  .3

ידוע לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך תוכן הטבלה אמת. 

 ניקוד הצעת המציע. 

 



 

 

 טבלת פרויקטים עבור נותן השירותים המוצע
 

 יהעירונבתחום  בפרויקטים הנדסיים גיאולוגיה-ייעוץ גיאולוגיה / הידרו במתן שנים לפחות 5: בעל ניסיון מוכח של 5.4סעיף 
 נטי של נותן השירותים המוצע בהכנת חוות דעת לפרויקטים עירונייםב: ניסיון רל.46.2סעיף 
 : ניסיון רלבנטי של נותן השירותים המוצע בהכנת חוות דעת לפרויקטים תחבורתיים.56.2סעיף 

 
 מס"ד

 
 מזמין השירותים

 

 
תקופת מתן 
 השירותים 

 
(חודש/שנה עד 

 חודש/שנה)

 
 מילולי של תיאור

הפרויקט במסגרתו 
 ניתן השירותים

 
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  -נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

שבוצע, האם כלל הכנת חוות 
 דעת?

 
האם 

הפרויקט 
בתחום 
 העירוני?

 
האם 

הפרויקט 
 תחבורתי?

 

 
אם תחבורתי 

האם כולל  –
 מנהרות?

 

 
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
 + מזמין העבודה

 נייד טלפון

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך
 
 
 
 
 



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

 תאריך  נותן השירותיםשם וחתימת 

_____________________  ______________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2021אני________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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

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

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

 חותמת + חתימה            



 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -נספח ה'

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

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

גיאולוגיה, הליך -ייעוץ גיאולוגיה והידרולמתן שירותי הזמנה להציע הצעות  "במסגרת 

חר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא ), לא"ההזמנה"(להלן: " 005/2021מס' 

 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.

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

 ]:לופה הנכונהבחר/י את החנכון למועד הגשת הצעת המציע [ .3

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

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

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

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

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

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

 _____________________ חתימת המציע:

 אישור עו"ד

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

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

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

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

____________________                ____________________ 

 "דחתימה וחותמת עוה                       תאריך 
 

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


 

 

 פרטי חשבון בנק -'ונספח 

 

ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות העברה בנקאית 
 בהתאם לפרטי החשבון המצורפים :

 
החברה: __________________ ח.פ ______________כתובת ____________________שם   

 
 שם הבנק     __________________________        מס' סניף _________________________

 
 כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       _____________________

 
__________        כתובת מייל __________________________________________טלפון     

 
 
 
 

נא לצרף צילום צ'ק או מסמך בנקאי אחר        
 

                                                                      
 

 

 

 חתימה+ חותמת תאריך שם המציע

____________ ____________ ____________ 
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