
    28/2021הליך מס' 

   

ייעוץ אסטרטגי בתחום  למתן שירותי הזמנה להציע הצעות
  לתחבורה צוות תכנית אבהתחבורה הציבורית עבור 

      028/2021מס' הליך       2021 נובמבר    



    28/2021הליך מס' 

 
 פרטי המציע

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 שם המשרד

 

 

/ עוסק מורשה מספר ח.פ   

 פרטי מגיש ההצעה

 

 

 פרטי התקשרות

 כתובת

 

 

 טלפון

 

 

 דוא"ל

 

 



    28/2021הליך מס' 

  
2021 נובמבר  

  
ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה  להציע הצעות למתן שירותי הזמנה

  עבור צוות תכנית אב לתחבורה הציבורית

  28/2021 הליך מס'

 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 

ואף אחראי על  י אוטובוסיםוסע ומסופ-: חניוני חנה, וכן בתכנון מערכות תומכות כגוןיניהןב

   .הכנת חוות דעת מקצועיות וגיבוש המלצות לתכנון

במסגרת פעילותו מתחזק ומעדכן הצוות את תכניות האסטרטגיות לתחבורה הקיימות 

פי ומסוסע, ל-לחנההסעת המונים, לדרכים, ל: אב במרחב מטרופולין ירושלים בהן תכניות

תכניות אלו משתלבות בתכניות האסטרטגיות לשבילי אופנים ועוד. רובן של , אוטובוסים

תכנית ארצית לדרכים, תכנית לעידוד ברמה הארצית בהן: משרד התחבורה ומקדם שקידם 

בהתאם לאמור, מבקש הצוות להתקשר עם יועץ או  ועוד. וסע-, תכנית לחנהשימוש בתח"צ

בעדכון בנושאים שונים לרבות תן שירותי ייעוץ מספר יועצים, בעלי ניסיון מתאים, לצורך מ

  .ומטלות נקודתיות ככל ויידרשו ת במטרופולין ירושליםות האסטרטגיוובחינה של התכני

      

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

  או גברים.  
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 הגדרות .2

ון, פיתוח ושימור אורבני העמותה לתכנ, ירושלים לתחבורהצוות תכנית אב   - 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

 המשנה למנכ"ל הצוותיהא נציגו ת זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחר

  ; או מי מטעמו

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    - זוכים/הזוכה

  השירותים המפורטים בהזמנה זו;

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

  אופן ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לביצוע מטלות שייקבעו.   -הזמנת עבודה

 תים הנדרשיםוהשיר .3

תכנון ייעוץ מקצועיים בנושאי  שירותילמתן  ים/הצוות מעוניין להתקשר עם יועץ 3.1

בעדכון ובחינה של  השונים של הצוות, לרבותתחבורה אסטרטגית בתחומי הפעילות 

ומטלות אחרות ככל ויידרשו,  התוכנית האסטרטגית לתחבורה במטרופולין ירושלים

  .נספח א'דוגמת אלו המפורטות ב

על לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. מחייב תכולת העבודה יובהר כי מסמך  3.2

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

  ו.ב

 והיקפה התקשרותתקופת ה .4

 שנים או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדם. 5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  4.1
יובהר כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה תקופת  4.2

העבודה ההתקשרות, אזי יהיה על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת 

 לשביעות רצון המזמין.
להשתנות בהתאם לצרכי המזמין  יםההתקשרות והיקפה עשויתקופת  עוד יובהר, כי 4.3

 יום. 30וללוח הזמנים שלו בהודעה מוקדמת של 
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 תנאי סף  .5

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 .או עוסק מורשה המציע תאגיד רשום כחוק בישראל 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:

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

 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי. 10המציע בעל ניסיון של  5.3

אשר  פרויקטמנהל יד לטובת מתן השירותים מעסיק בהעסקה ישירה ויכול להעמהמציע  5.4

 :עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאים המצטברים הבאים

 .בעל תואר אקדמי ראשון לפחות  5.4.1

 .שנים לפחות במתן שירותי תכנון תחבורה 10בעל ניסיון מוכח של  5.4.2

או  בקידום תוכניות אסטרטגיות לתחבורה ים לפחותשנ 5בעל ניסיון של  5.4.3

 .תשתיות תחבורה

ייחשב  תשתיות תחבורה און בגיבוש תכניות אסטרטגיות לתחבורה ניסיו

ככל שהתוכנית כוללת: הגדרת יעדים אסטרטגיים, ניתוח רשת תחבורה 

 ו/או קיימת, פיתוח חלופות רשת חדשות ובחינת השפעתן על רמת השירות

עמידה ביעדים שקבע משרד  ו/או הפיתוח הכלכלי והאורבניו/או הנגישות 

בחינת סובסידיות, תכנית אגרת גודש ומחירי  כגון ,)יש כאלהאם (התחבורה 

 גיבוש המלצות לאמצעי מדיניות משלימים.כן ונסיעה בתחבורה ציבורית, 

יוכל להעמיד את נותני השירותים הבאים אשר עומדים  המציעלטובת מתן השירותים,  5.5

 :(ניתן להתקשר עם קבלני משנה) בתנאי הסף המצטברים כדלקמן

 :תחבורהמתכנן  5.5.1

 ראשון לפחות. בעל תואר אקדמי 5.5.1.1

 שנים לפחות בתחום תכנון תחבורה. 7בעל ניסיון מוכח של  5.5.1.2

 :תחבורה כלכלן 5.5.2

בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום רלוונטי: כלכלה, מנהל עסקים,  5.5.2.1

 ראיית חשבון ופיננסיים.

ת כשנים לפחות בבדיקות כדאיות כלכלית והער 5בעל ניסיון מוכח של  5.5.2.2

 מפעילי תחבורה ציבורית. תשומות של
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 :מודליסט 5.5.3

מדעי  /מדעי החברה /הנדסהלימודי ב ראשון לפחותבעל תואר אקדמי  5.5.3.1

 . מדעי  הטבע /המחשב

ובמערכות ממוחשבות לתכנון  GISשנים לפחות בעבודה עם  5בעל ניסיון של  5.5.3.2

 .TRANSCAD -ו EMME/2ת תחבורה כדוגמ

  

 3של  מינימוםשימלאו מספר תפקידים ובלבד שיציע  נותני שירותיםיובהר כי המציע רשאי להציע 

 .שונים נותני שירותים

 לבחירת ההצעה קריטריונים  .6

 כאמור בטבלה להלן.בהתאם לחלוקה ו ,להלן הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים

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

 המציעים. 

  ותנקוד  קריטריון  הגורם המנוקד  מס"ד

  20  ניסיון המציע בתחום שירותי ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה.   המציע  6.1

מנהל הפרויקט   6.2

  המוצע

תואר אקדמי,  – מנהל הפרויקט המוצע השכלה והכשרות מקצועיות של

נדרש לצרף ( תחומי לימוד, השתלמויות וקורסים מקצועיים רלוונטיים

  .העתק קורות חיים ואסמכתאות רלוונטיות)

8  

מנהל הפרויקט   6.3

  המוצע

פרוט  –מנהל הפרויקט המוצע  מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב

  .המשלימיםהפרויקטים השונים והפרויקטים 

8  

מנהל הפרויקט   6.4

  המוצע

בגיבוש תכנית אסטרטגית לתשתיות תחבורה  המוצעמנהל הפרויקט  ניסיון

  פרוט הפרויקטים והיקפם, כולל פרויקטים משלימים. –+ תחבורה ציבורית 

8  

מנהל הפרויקט   6.5

  המוצע

מאפייני  –  עם מאפייני העיר ירושלים המוצע הפרויקט מנהלהכרות 

  תחבורה, דמוגרפיה, טופוגרפיה וכו' 

8  

מנהל הפרויקט   6.6

  המוצע

  8  מנהל הפרויקט המוצע –התרשמות כללית והמלצות מזמיני עבודה קודמים 

6.7  

  
  

מתכנן התחבורה 

  המוצע

לרבות:  – בתחום תכנון תחבורה ציבוריתמתכנן התחבורה המוצע  ניסיון

מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב, ניסיון בעבודה עם מודלים 

  .תחבורתיים ונתוני תחבורה, ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיה וכיו"ב

10  
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  :התמורה הכספית .7

₪. מיליון  10-ההיקף ההתקשרות המשוער הכולל, עם כל הזוכים בהזמנה זו הוא כ 7.1

 הצוות שומר לעצמו את הזכות לפצל את השירותים בין מספר זוכים.

התמורה הכספית, אשר תשולם עבור ביצוע עבודות נשוא מכרז זה ייקבע בהתאם  7.2

 לתעריף חשכ"ל ליועצים נותני שירותים. 

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה 7.3

ישירות ועקיפות כולל  מציעהינה סופית וכוללת את כל הוצאות ההתמורה יובהר כי  7.4

 משרדיות, נסיעות, חניה וכד'.  הוצאותשכר, 

 המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפויעוד יובהר כי  7.5

 .שהיאאף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה מאת המזמין, 

 שיבוצעו בפועל.שעות העבודה ל בהתאםהתמורה בגין ביצוע העבודה תשולם  7.6

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

 אופן חישוב התמורה בכל הזמנה יתבצע על פי העקרונות שלהלן:

 השכר ייקבע על פי תעריף חשכ"ל. 7.8

 תעריף חשכ"ל  7.9

נותני שירותים חיצוניים" כפי שמתפרסם מעת  התעריף : "התקשרות עם 7.9.1

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  7.9.2

התאם את התעודות הרלבנטיות ופירוט ניסיונו של נותן להזמנה זו ולצרף ב

 השירות. 

כלכלן התחבורה   6.8

  המוצע

לרבות:  – בתחום תכנון תחבורה ציבורית המוצע כלכלן התחבורה ניסיון

מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב, ניסיון בעבודה עם מודלים 

  תחבורתיים ונתוני תחבורה, ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיה וכיו"ב

10  

לרבות: מגוון  – בתחום תכנון תחבורה ציבורית המוצע המודליסט ניסיון  מודליסט מוצע  6.9

פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב, ניסיון בעבודה עם מודלים 

  תחבורתיים ונתוני תחבורה, ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיה וכיו"ב

10  

  10  ממכלול ההצעה + המלצות מזמיני עבודה קודמים התרשמות כללית  כללי  6.10

 100  סך הכל  
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על תעריף חשכ"ל ליועצים לניהול תחול הפחתה קבועה בשיעור  –הפחתה  7.9.3

, יצוין כי הפחתה זו תחול גם אם על פי הגדרות תעריף חשכ"ל מוגדרת  10%

 הפחתה שונה. 

 

 חשבונות  ואופן דיווח   7.9.4

ודה ועל פי שעות עבודה חשבונות יוגשו בהתאם להתקדמות העב 7.9.4.1

 שיושקעו בפועל ולא יותר ממספר השעות המוגדרות בהזמנה. 

תעריף חשכ"ל [להלן: הדו"ח], המתכנן  1אופן דיווח כמפורט בנספח  7.9.4.2

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

 השירות, שם המבצע וחתימת המבצע .

 

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

שייחתם עם הזוכה/הזוכים יהיה הסכם מסגרת והשירותים יינתנו על פי דרישת  ההסכם 8.1

 הצוות וצרכיו.

מובהר בזאת, כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות  8.2

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

ותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא הכללית של ההסכם, והזוכה מו

זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל / להקטין את סכום ההסכם שייחתם 

 עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב.  8.3

ודה יעביר נציג הצוות עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך בטרם ביצוע העב

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

 העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם  8.4

 וזמנו מאת הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת.אלה לא ה

  שיש לצרף להצעה כיםהמסמ .9

  את המרכיבים הבאים: באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. 9.1

 אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. 9.2

בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך בחינת הניקוד  המציעתצהיר  9.3

 להזמנה זו. ג' נספחכ , המצורףהאיכותי
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בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה בתנאי  יםהשירותים המוצע נינות ים עבורתצהיר 9.4

 להזמנה זו.  4ד' -1'ד נספחכ, המצורף הסף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי

 להזמנה זו. 'הנספח , המצורף כוד ענייניםתצהיר בדבר היעדר ניג 9.5

להזמנה זו בצירוף אישור  נספח ו'פרטי חשבון בנק המציע על פי הפורמט המצורף כ 9.6

 ניהול חשבון או צילום שיק.

  רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות איתם וכן מכתבי המלצה, ככל וישנם. 9.7

 השירותים המוצעיםכל נותני עבור אסמכתאות בתוקף (נכון למועד הגשת ההצעה)  9.8

 כדלקמן:

 אסמכתאות המעידות על השכלה. 9.8.1

 העתק רישיון. 9.8.2

 קורות חיים. 9.8.3

 של המסמכים הבאים: חתוםעותק  9.9

 נוסח הזמנה זו. 9.9.1

ם על ידי המציע (חתימה בכל עמוד ובמקום המיועד חתוהסכם ההתקשרות,  9.9.2

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

 רות.ההתקש

מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע מוטלת  9.9.3

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

 הבהרותשאלות ו .10

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

 . 12:00בשעה  6.12.2021

 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

  המציעים.הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל  10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. 10.7

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים
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 הגשת ההצעות .11

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

ירושלים.  97בכתובת: בנין כלל, רח' יפו  ,12:00בשעה , 20.12.21 ירושלים, עד ליום

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

-08:00ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות של הצוות, בימים א' 11.2

17:00 . 

 במדיה (שני עותקים מודפסים ועותק אחד  עותקים 3-ב , במעטפה סגורה,תימסרההצעה  11.3

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

 .בתוכנם לחלוטין

ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית  מתן שירותיהצעה לעל המעטפה יצוין " 11.4

 ".28/2021 , הליך מספרעבור צוות תכנית אב לתחבורה

לאחר עם מציע אחר אלא או 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

  המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:

לעניין ההצעות  וז הזמנהב המציעיםו/או מכל  מציעלבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל  12.1

 . שהוצעו

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

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

 או חלקה.

  י שיקול דעת המזמין.על פבין 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 יותר ממציע אחדבחור ל 12.7

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  12.8

 .הזמנה זוהמפורטים ב

תהיה  והיא כניט פגםשלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה  ועדת הבחירה רשאית 12.9

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

 : שלהלן מהמקרים יותר או אחדסבורה כי מתקיים לגביה 

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

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

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או  12.10.2

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

 תוקף.

 

 

            

  בברכה,              

  יהושע בירוטקר              

  ירושלים אב לתחבורהצוות תכנית               
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  )SOWתכולת עבודה ( –נספח א' 
  

 מטרה .1

) והמשימות שיהא על הזוכה לבצע לשם SOWמטרת מסמך זה היא לתאר את תכולת העבודה (

  ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה עבור צוות תכנית אב לתחבורה. מתן שירותי

  

 כללי .2

תחבורתיות רבות בהן מערכות: תכנית האב לתחבורה בירושלים כוללת שילוב של מערכות 

להליכתיות ועוד. , וסע, לשבילי אופנים-, לרשתות אוטובוסים, לחנהלהסעת המוניםלדרכים, 

נגזרת תכנית העבודה הרב שנתית לקידום הפרויקטים התחבורתיים במרחב מתוך תכנית האב 

נדרש לעדכן מעת לעת את מרכיבי תכנית האב ואת שלביות הביצוע וכפועל המטרופולין. הצוות 

יוצא מכך לעדכן את תכניות העבודה הרב השנתיות, וזאת בכפוף למדיניות משרד התחבורה 

המתעדכנת אף היא מעת לעת. במקביל הצוות עוסק במשימות שוטפות הנוגעות בתכנון, קידום 

גיבוש המלצות וחוות דעת מקצועיות בסוגיות  ,כמו גם וניהול התחבורה במטרופולין ירושלים.

  תחבורתיות. 

  

  :העבודה מטרת .3

השירותים תכנון תחבורה אסטרטגית. מטרת העבודה היא קבלת שירותי ייעוץ מקצועיים בנושאי 

גיבוש הצעות והמלצות בסוגיות ותחבורה כוללים עבודות ניתוח ועיבוד נתוני תנועה ורשתות 

על הפרק, הגשת חוות דעת מקצועיות בנושאי תחבורה שונים, סיוע בבניית הנוגעות בתחבורה ש

סיוע בעבודה באמצעות מערכות ביצוע בדיקות כלכליות לפרוייקטי תחבורה, רשתות תח"צ, 

GIS ,יצירת מפות תנועה, ניתוח נתונים המתקבלים ממקורות שונים בהם גם המודל התחבורתי 

  והכנת תכניות תנועה. 

  

  העבודה:תכולת  .4

עיקר בכל הקשור לקידום התכניות האסטרטגיות לתחבורה. חלק הייעוץ המקצועי יעסוק ב

אחרים ועדיין בשלב התכנון הראשוני בשלבי עבודה, חלקם ממרכיבי התכניות כבר נמצאים 

בהתאם לדרישות משרד התחבורה ועירית ירושלים. היועצים שיבחרו (הזוכים) ידרשו יקודמו 

יבות ופגישות העבודה הרלוונטיות ובהתאם לקביעת נציגי צוות תכנית אב. להשתתף בכל היש

לכל פרויקט ייקבעו אופן הגשת תוצרי העבודה ואבני הדרך להגשתם. במקרים יודגש כי 

שיוגשו ע"י היועצים יהיו עפ"י מפרט ודרישות התכנון של  וקבציםתנועה תכניות רלוונטיים, 

  המחלקה להסדרי תנועה בעיריית ירושלים. 

  להלן דוגמאות לנושאים בהם יידרש הייעוץ:
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  :תכנית אסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית .1

משרד התחבורה קידם תכניות אסטרטגיות לפיתוח התחבורה הציבורית בכל 

רכבת ישראל. תכניות אלו משולבות בתכניות העבודה הרב המטרופולינים בישראל והן ב

שנתיות הן של גופי הסמך והן של משרד התחבורה. כמו כן, תכניות אלו מתעדכנות באופן 

התכנית האסטרטגית בירושלים מתעדכנת שוטף בהתאם להתפתחויות בכל מטרופולין. 

ורה ועיריית ירושלים. מעת לעת בהתאם לשינויים בתכניות הפיתוח ולמדיניות משרד התחב

  היועץ יתבקש לסייע לצוות לעדכן את התכנית האסטרטגית בהתאם להתפתחויות.    

 

 :עידוד השימוש בתחבורה הציבורית .2

פיתוח תכנית לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית המבוססת על התכנית האסטרטגית 

ית במטרופולין על לפיתוח התחבורה הציבורית. התכנית מיועדת לבסס את הנגישות העתיד

כגון מדיניות  בשילוב של אמצעים משלימים ואמצעי מדיניות נוספיםהתחבורה הציבורית 

תעריפים. יעשה ניסיון ללמוד מהניסיון הנצבר ביישום תכניות דומות במקומות שונים 

בעולם. כמו כן, תגובש תכנית להשקעות בתחבורה ציבורית ובמערכות תומכות אחרות כמו 

מדיניות לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית כמו: תמריצים וקנסות, תוספות  גם, גיבוש

היועץ יתבקש לעדכן את התכנית לעידוד  שירות, שיפור רמת השירות ואמינות המערכת.

     השימוש התחבורה הציבורית ולהתאימה למדיניות משרד התחבורה. 

       

 הפחתת נסועת רכב פרטי:  .3

על קידום תכנית לאומית ליישום יעדים להפחתת  2016 בהתאם להחלטת ממשלה משנת

פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, מבקש משרד התחבורה לגבש תכנית להשגת היעד 

להפחתת גזי החממה באמצעות הפחתת נסועת רכב פרטי. תכנית זו, בדומה לתכנית לעידוד 

וח התחבורה השימוש בתחבורה הציבורית, תתבסס על התכנית האסטרטגית לפית

הציבורית. הפרויקט יכלול ניתוח מגמות של נסועת רכב פרטי במטרופולין, תערך סקירת 

-ספרות להתפתחות הגודש בערים כולל השוואה של ערים שונות בעולם. כמו כן, תגובש תת

  תכנית לשימוש וניצול טכנולוגיות המעודדות תחבורה שיתופית.       

 

 פרויקטים תחבורתיים: .4

הצוות נדרש מעת לעת לבחון, לקדם ולגבש המלצות בנוגע לפרויקטים תחבורתיים שונים 

במרחב מטרופולין ירושלים. היועצים ידרשו לסייע בניתוח וגיבוש ההמלצות ביחס לכל אחד 

להלן מספר דוגמאות לפרויקטים המטופלים בצוות תכנית אב ופרויקטים מהפרויקטים. 

  לקדם:שיש בכוונת צוות תכנית אב 

  מערכת הסעת ההמונים' של השלב   .א
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שלבים במערכת הסעת ההמונים. בכוונת הצוות ארבעה עד כה תכנן וקידם הצוות 

  כמפורט להלן.   שיחמילקדם את התכנון של השלב ה

  קו הרכבת הקלה הקיים (הקו האדום).  –שלב א' 

הקלה שתי הארכות של קו הרכבת מצוי בשלב מתקדם של ביצוע, כולל  –שלב ב' 

תי שו(הארכה צפונה לנווה יעקב והארכה דרומה לכיוון הדסה עין כרם) 

כמו כן, המשך קידום התכנית לגבעת רם). ו שלוחות של הקו (להר הצופים

רכבת קלה  ויקושני  תכנון ולבסוף בינוי שלכוללת הלטווח הזמן הבינוני 

ניצבת כחול וירוק. קידום הקווים הללו הינו המטלה העיקרית ה פים:נוס

בשנים הקרובות בפני הצוות, כאשר הקידום הסטטוטורי בעיצומו ואילו 

  התכנון עבר לשלב תכנון מפורט. 

קווי רכבת נוספים מעבר לקווי שלב  3תכנית הסעת המונים הכוללת מערך של  –' גשלב 

מוזיאון ישראל  –: קו דרומי (סגול), קו מזרחי (חום) וקו שער האשפות ב'

של קווים נבדק ונמצא ישים הנדסית ותפעולית, תחת תנאי  (צהוב). מערך זה

  תדירות מסוימים.    

' שיש לתכנן עבורן מענה גמתן מענה לסוגיות ארוכות טווח שנמצאו בשלב  –' דשלב 

ברמת תכנון רעיוני ראשוני תוך שימוש נרחב במודל התחבורתי וניסיון לייצר 

  קבוצה מצומצמת של חלופות. מדובר בארבע סוגיות מרכזיות: 

  בקבוק ברשת הרכבות הקלות.צווארי 

  אזורים עם כיסוי לא מספק (מרחקי הליכה גדולים יחסית מתוואי הסעת

 המונים).

  מסילתי לבית שמש.חיבור 

 .הארכת תוואי רכבת ישראל בתוך העיר 

תכנון רעיוני וראשוני של מערכת מסילות המחברות את יישובי המטרופולין  –' השלב 

לעיר ירושלים כולל בחינה של תוואים תת קרקעיים בעיר ירושלים. כמו כן, 

בחינת הביקוש של רשת הרכבות בעיר ירושלים והצורך בתוואים תת 

 ים של רשת זו.  קרקעי

 

 ם יתכניות אב ובה"תים אזורי  .ב

משימות הצוות כוללות בין היתר עדכון של תכניות האב למטרופולין ירושלים. במסגרת 

זו בונה הצוות תכניות אסטרטגיות אזוריות (תכנית אב או בה"ת). בשנים האחרונות 

לבית שמש וחבל עדולם, רוזדור ירושלים, בנה הצוות תכנית אב למרחב מבשרת ציון ופ

למעלה אדומים והסביבה ולמרחב יהודה ושומרון. כמו גם, בה"ת לשכונות דרום מערב 

סייע העיר ירושלים ומקדם כעת בה"ת לשכונות בדרום מזרח העיר. היועץ יתבקש ל

 לצוות בבניית תכניות האב והבה"תים האזוריים. 
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 נספח ג' – תצהיר עמידת המציע בתנאי סף

  

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

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

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

  כדלקמן:

ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה  הזמנה להציע הצעות למתן שירותיתצהיר זה ניתן במסגרת " .1

 "). ההזמנה(להלן: " "/202128הליך מס', עבור צוות תכנית אב לתחבורה הציבורית

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

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

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

(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:

רשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות וה .2.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

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

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי. 10בעל ניסיון של  .2.3

 אשר מנהל פרויקטמתן השירותים,  , לטובתהנני מעסיק בהעסקה ישירה ויכול להעמיד .2.4

 עומד, במועד הגשת ההצעה, בתנאים המצטברים הבאים:

 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות. .2.4.1

 שנים לפחות במתן שירותי תכנון תחבורה. 10בעל ניסיון מוכח של  .2.4.2

 .שנים לפחות בקידום תכניות אסטרטגיות לתחבורה או תשתיות תחבורה 5בעל ניסיון של  .2.4.3

לטובת מתן השירותים, הנני מצהיר כי באפשרותי להעמיד נותני שירותים שיעמדו בתנאי  .2.5

 כדלקמן:כמפורט בתנאי ההזמנה המצטברים הסף 

 :מתכנן תחבורה .2.5.1

 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות. .2.5.1.1

 שנים לפחות בתחום תכנון תחבורה. 7בעל ניסיון מוכח של  .2.5.1.2

 :כלכלן תחבורה .2.5.2

מנהל עסקים, ראיית כלכלה, ום רלוונטי: בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בתח .2.5.2.1

 .חשבון ופיננסים

שנים לפחות בבדיקות כדאיות כלכלית והערכת תשומות של  5בעל ניסיון של  .2.5.2.2

 מפעילי תחבורה ציבורית.

 :מודליסט .2.5.3
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בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בלימודי הנדסה/ מדעי החברה/ מדעי המחשב/  .2.5.3.1

 מדעי הטבע.

ובמערכות ממוחשבות לתכנון  GISעבודה עם שנים לפחות ב 5בעל ניסיון של  .2.5.3.2

 .TRANSCAD -ו EMME/2תחבורה כדוגמת 

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

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך  אותברור לי כי המידע שבטבלאמת. אות הטבל

הזמנה.לאמור בניקוד הצעת המציע בהתאם 
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  )1מתוך  1(טבלה  המציעטבלת פרויקטים עבור 

  שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ אסטרטגי 10ניסיון של  :35.  תנאי סף

  : ניסיון המציע בתחום שירותי ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה6.1 קריטריון

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד
  מהות העבודה שנעשתה פירוט 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.            
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 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

  

  

  תאריך    שם וחתימת המציע

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2021אני, 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 + חותמת          
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  בדבר עמידה בתנאי סף המוצע מנהל הפרויקטתצהיר  - 1נספח ד'

  

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"__________________ (להלן: חב'/ע.מ___

הליך מס'  ,עבור צוות תכנית אב לתחבורה ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית שירותי

 הוא אמת, מלא ומדויק.  מנהל הפרויקט המוצע"). בתפקיד ההזמנה" (להלן: "/202128

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

 בעל/ת תואר אקדמי ראשון בתחום ___________. .2.1

 שנים לפחות במתן שירותי תכנון תחבורה. 10מוכח של  ניסיון ת/בעל .2.2

שנים לפחות בקידום תכניות אסטרטגיות לתחבורה או תשתיות תחבורה,  5בעל/ת ניסיון של  .2.3

  כהגדרתו לעיל.

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

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

 הזמנה.לאמור בהמציע בהתאם 



    28/2021הליך מס' 

 

  )3מתוך  1מנהל הפרויקט המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  שנים לפחות במתן שירותי תכנון תכניות תחבורה 10בעל ניסיון מוכח של : 5.4.2 תנאי סף

  : מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב מנהל הפרויקט המוצע6.3קריטריון 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד

מהות העבודה פירוט לגבי 
  שנעשתה 

  
  לפרט) (נדרש

שם איש הקשר של הפרויקט 
  מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              
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  )3מתוך  2מנהל הפרויקט המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  יש לפרט את מרכיבי העבודה שבוצעה. שנים לפחות בקידום תכניות אסטרטגיות לתחבורה או תשתיות תחבורה (כהגדרתו לעיל) 5ניסיון של : 5.4.3 תנאי סף

  המוצע לרבות פרויקט משלימים מנהל הפרויקט: מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב 6.3קריטריון 

  כולל פרויקטים משלימים המוצע בגיבוש תכנית אסטרטגית לתשתיות תחבורה + תחבורה ציבוריתמנהל הפרויקט  ניסיון: 6.4קריטריון 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
  

 כניתותעל ה (נדרש לפרט
  )האסטרטגית על כל מרכיביה

האם תחבורה / 
  ?תשתיות תחבורה

  
  (נדרש לפרט)

שם איש הקשר של הפרויקט 
  מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
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  )3מתוך  3מנהל הפרויקט המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  מאפייני תחבורה, דמוגרפיה, טופוגרפיה וכו' –  המוצע עם מאפייני העיר ירושלים הפרויקט מנהלהכרות : 6.5קריטריון 

  

  הנדרש ניתן להוסיף שורות ככל*

  מזמין השירותים  מס"ד

קופת מתן ת
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

שם הפרויקט 
  ותפקיד

  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
האם כללה הכרה עם מאפייני העיר 

ירושלים (תחבורה/דמוגרפיה/ טופוגרפיה 
  יש לפרט) –

שם איש הקשר של הפרויקט 
  מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              
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 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

  

  

  

שם וחתימת נותן השירותים 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

הופיע/ה , 2021אני, 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 נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

        

            

              

                     ___________________

  חתימה + שם מלא              
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  בדבר עמידה בתנאי סף המוצע מתכנן התחבורהתצהיר  - 2ד'נספח 

  

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

לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם 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' ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית עבור צוות תכנית אב לתחבורה,  שירותי

 הוא אמת, מלא ומדויק.  מתכנן תחבורה"). בתפקיד ההזמנה" (להלן: "28/2021

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

 בעל/ת תואר אקדמי ראשון בתחום ___________. .2.1

 תכנון תחבורה.תחום שנים לפחות ב 7ון מוכח של בעל/ת ניסי .2.2

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

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

 הזמנה.לאמור בהמציע בהתאם 



    28/2021הליך מס' 

 

  )1מתוך  1מתכנן התחבורה המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  שנים לפחות בתחום תכנון תחבורה 7בעל ניסיון מוכח של : 5.5.1.2תנאי סף 

לרבות: מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב, ניסיון בעבודה עם מודלים  – בתחום תכנון תחבורה ציבוריתמתכנן התחבורה המוצע : ניסיון 6.7קריטריון 

  תחבורתיים ונתוני תחבורה, ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיה וכיו"ב

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מס"
  מזמין השירותים  ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד

  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
ניסיון בעבודה עם מודלים הכל כלל 
, גיבוש תכניות ונתוני תחבורה תחבורתיים

  ?וכיו"ב אסטרטגיה
  (נדרש לפרט)

האם בתחום 
התחבורה 
  הציבורית?

  (נדרש לפרט)
  

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  



    28/2021הליך מס' 

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

  

  

  

שם וחתימת נותן השירותים 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2021אני, 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

        

            

                           ___________________  

  שם מלא + חתימה                



    28/2021הליך מס' 

  בדבר עמידה בתנאי סף המוצע כלכלן התחבורהתצהיר  - 3ד'נספח 

  

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  .5

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

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

הליך מס' ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית עבור צוות תכנית אב לתחבורה,  שירותי

 הוא אמת, מלא ומדויק.  תחבורה כלכלן"). בתפקיד ההזמנה" (להלן: "28/2021

 הסף המצטברים כדלקמן: אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי .6

 בעל/ת תואר אקדמי ראשון בתחום ___________. .6.1

שנים לפחות בבדיקות כדאיות כלכלית והערכת תשומות של מפעילי  5של בעל/ת ניסיון מוכח  .6.2

 .תחבורה ציבורית

אות בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלאות להלן הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבל .7

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת  אותהמידע שבטבל אמת. ברור לי כי

 הזמנה.לאמור בהמציע בהתאם 



    28/2021הליך מס' 

 

  )2מתוך  1כלכלן התחבורה המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  תשומות של מפעילי תחבורה ציבוריתשנים לפחות בבדיקות כדאיות כלכלית והערכת  5מוכח של בעל ניסיון : 5.5.2.2תנאי סף 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מס"
  מזמין השירותים  ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד
  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 

בדיקת כדאיות  -יש לפרט מה כללה העבודה
  כלכלית, הערכת תשומות וכיו"ב

האם בתחום 
התחבורה 
  הציבורית?

את  נדרש לפרט+(
שם המפעיל 

  )הרלוונטי
  

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  



    28/2021הליך מס' 

 

  )2מתוך  2התחבורה המוצע (טבלה כלכלן טבלת פרויקטים עבור 

לרבות: מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב, ניסיון בעבודה עם מודלים  – בתחום תכנון תחבורה ציבוריתהתחבורה המוצע  כלכלןניסיון  :.86קריטריון 

  תחבורתיים ונתוני תחבורה, ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיה וכיו"ב

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מס"
  ד

  מזמין השירותים

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד

  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
הכל כלל ניסיון בעבודה עם מודלים 

תחבורתיים ונתוני תחבורה, גיבוש תכניות 
  אסטרטגיה וכיו"ב?

  (נדרש לפרט)

האם בתחום 
התחבורה 
  הציבורית?

  (נדרש לפרט)
  

שם איש הקשר של 
  מטעםהפרויקט 

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  



    28/2021הליך מס' 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .8

  

  

  

שם וחתימת נותן השירותים 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

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

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

  .את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

        

            

                           ___________________  

  שם מלא + חתימה                   



    28/2021הליך מס' 

  בדבר עמידה בתנאי סף המוצע המודליסטתצהיר  - 4ד'נספח 

  

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:

בטופס זה, בקורות אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי  .9

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

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

הליך מס' ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית עבור צוות תכנית אב לתחבורה,  שירותי

 הוא אמת, מלא ומדויק.  מודליסט"). בתפקיד ההזמנה" (להלן: "28/2021

 אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המצטברים כדלקמן: . 10

 בעל/ת תואר אקדמי ראשון בתחום ___________. .10.1

ובמערכות ממוחשבות לתכנון  GISשנים לפחות בעבודה עם  5של בעל/ת ניסיון מוכח  .10.2

 .TRANSCAD -ו EMME/2ת תחבורה כדוגמ

אות בוצעו על ידי וכי תוכן הטבלאות להלן מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלהנני  . 11

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

 הזמנה.לאמור בהמציע בהתאם 



    28/2021הליך מס' 

 

  )2 מתוך 1המודליסט המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

  TRANSCAD -ו EMME/2ת ובמערכות ממוחשבות לתכנון תחבורה כדוגמ GISשנים לפחות בעבודה עם  5מוכח של בעל ניסיון : 5.5.3.2תנאי סף 

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מס"
  מזמין השירותים  ד

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד

  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
  

  המערכות הרלוונטיותלרבות שמות 
  יש לפרט

האם בתחום התחבורה 
תכנון התחבורה 

  הציבורית?
  

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  



    28/2021הליך מס' 

 

  )2מתוך  2המודליסט המוצע (טבלה טבלת פרויקטים עבור 

לרבות: מגוון פרויקטים רלוונטיים בהם היה מעורב, ניסיון בעבודה עם מודלים  – בתחום תכנון תחבורה ציבוריתהמודליסט המוצע ניסיון  :6.9קריטריון 

  תחבורתיים ונתוני תחבורה, ניסיון בגיבוש תכניות אסטרטגיה וכיו"ב

  

  ניתן להוסיף שורות ככל הנדרש*

מס"
  ד

  מזמין השירותים

  קופת מתן השירותים ת
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  שם הפרויקט ותפקיד

  מהות העבודה שנעשתה פירוט לגבי 
ניסיון בעבודה עם מודלים הכל כלל 

תחבורתיים ונתוני תחבורה, גיבוש תכניות 
  אסטרטגיה וכיו"ב?

  (נדרש לפרט)

האם בתחום 
התחבורה 
  הציבורית?

  (נדרש לפרט)
  

שם איש הקשר של 
  הפרויקט מטעם

  + מזמין העבודה 
  טלפון נייד

1.            
  

  

2.            
  

  

3.            
  

  

4.            
  

  

5.            
  

  

6.            
  

  

7.            
  

  

8.            
  

  



    28/2021הליך מס' 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . 12

  

  

  

שם וחתימת נותן השירותים 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  

  

  אישור עו"ד

  

, הופיע/ה 2021אני, 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

        

            

                           ___________________  

  שם מלא + 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: 

 ייעוץ אסטרטגי בתחום התחבורה הציבורית הזמנה להציע הצעות למתן שירותי " במסגרת

), לאחר שהוזהרתי "ההזמנה"(להלן:  "/202128 הליך מס', צוות תכנית אב לתחבורהעבור 

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.

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

המפורטת באתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

https://jet.gov.il/category/tenders  :ולדווח לצוות באופן מיידי על "החברות"(להלן (

 שרי עם מי מהן.ק

 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.

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

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

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

  
  _____________________ חתימת המציע:

  אימות חתימת המצהיר

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

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 



 

 

  פרטי חשבון בנק – ו'נספח 
 

  
ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות העברה בנקאית 

  המצורפים :בהתאם לפרטי החשבון 

  

  : __________________ ח.פ ______________כתובת ____________________המציעשם 

  

  שם הבנק     __________________________        מס' סניף ________________________

  

  כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       ____________________

  

  טלפון   __________         

  

  מייל___________________________________________

  

  

  שיק או אישור ניהול חשבוןנא לצרף צילום של 

  
                                                                                

  
  

  חתימה:  תאריך:  מציע:השם 

_______________  _______________  _________________  

  
  


