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.183.4  

 לשינוי חברתיאפקטיביות ות לביצוע סקירה בנושא פרקטיקות פנייה לקבלת הצע

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )להלן: "הרשות"( שהוקמה עפ"י חוק הרשות הלאומית  .1
)להלן: "החוק"(, מקדמת את הבטיחות  2006 –לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, תשס"ו 

בדרכים בהתאם להוראות החוק, במסגרת מדיניות הממשלה ובכפוף להחלטות שר התחבורה 
 והבטיחות בדרכים.

מסגרת מגוון הפעילויות שמבצעת הרשות לקידום הבטיחות בדרכים בישראל, עולה הצורך ב .2
ם להפחתת מספר הנפגעים לשינוי תרבות הנהיגה במדינה. שינוי זה, כאשר יתרחש, יתרו

 בתאונות דרכים. על כן, הוא כה חשוב ומשמעותי.

אפקטיביות פרקטיקות ספק, אשר יערוך סקירה בנושא הרשות מבקשת להתקשר עם לשם כך,  .3
להלן  4, כפי שיפורט בסעיף או תחומים מקבילים בתחום של בטיחות בדרכים לשינוי חברתי

 (.הסקירה"או " "השירות")להלן: 

 הסקירה .4

, כולם בהקשר של תחום בטיחות בדרכים או הסקירה לכלול את הנושאים הבאיםעל  .א
 השלכה מתחומים מקבילים

 לשינוי חברתי ברמה התיאורטיתאפקטיביות דרכים  -

 לשינוי חברתי ברמה הפרקטיתאפקטיביות דרכים  -

 דוגמאות לשינויים חברתיים מהעולם -

 הצלחות לחולל שינוי חברתי -

 שינויים חברתייםלחולל אי הצלחות מקרים של  -

 אפקטיביות של הדרכים לשינוי חברתי על פי הספרותהערכת  -

בגודל  Davidאו בגופן  11גודל   Arielבגופן   MICROSOFT WORDהסקירה תיכתב בפורמט של  .ב
 שורה וחצי. –, רווח פיסקה 12

עמודים, שיכללו עמוד של תקציר וכן התייחסות  50הסקירה תיכתב בעברית ובהיקף של עד  .ג
 הנובעים מהסקירה. להמלצות או כיווני פעולה

 על הסקירה לכלול פרק שיתאר את שיטת העבודה. .ד

יש לצרף לסקירה רשימת מקורות מלאה, הכוללת קישורים לפריטים שנכללו בסקירה, ככל  .ה
 שניתן. 

ימים מיום קבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי  60על הזוכה להגיש את הסקירה תוך  .ו
 ימים לאחר קבלת היערות. 10וך החתימה של הרשות. גרסה סופית תוגש ת
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 תנאי סף .5

המציע הוא בעל תואר ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ  .א
בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת 

הוראות נציבות שירות תארים מחו"ל, בהתאם לכלליו ותנאיו כפי שיהיו מעת לעת, לרבות 
 המדינה.

המציע והחוקרים האחראים מטעמו יחתמו על הצהרה בנוגע להיעדר הרשעות בתחום התעבורה,  .ב
 בנוסח המצ"ב כנספח א' לפנייה זו. 

 תקופת ההתקשרות  .6

ימים מיום חתימת חוזה ההתקשרות )להלן: "תקופת  90-תוקף ההתקשרות יהיה ל .א
 ההתקשרות"(.

ימים נוספים ללא תמורה נוספת על  45 -ת תקופת ההתקשרות בהרשות רשאית להאריך א .ב
ימים לפני תום תקופת  14, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה עד 7התמורה האמורה בסעיף 

 ההתקשרות.

הרשות תהא רשאית לבטל את החוזה אם העבודה, כולה או חלקה, לא תתבצע בהתאם לתנאי  .ג
 7הודעה בכתב אשר תינתן מראש לזוכה ) הסכם זה. ביטול החוזה בנסיבות אלה יעשה לאחר

ימים במקרה של הפרה שאינה יסודית(, שבה יידרש  14 –ימים במקרה של הפרדה יסודית ו 
לתקן את הדרוש תיקון. ככל שהדרוש תיקון לא בוצע במסגרת הזמן כאמור, רשאית הרשות 

ת בכל פיצוי, להודיע לזוכה על רצונה לסיים את ההתקשרות לאלתר והרשות לא תהיה חייב
תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר להפסקת ביצוע העבודה או אותו חלק מבוטל ממנה, 
לפי העניין. במקרה של ביטול ההסכם כאמור, הזוכה יהא זכאי לחלק התמורה בגין העבודה 

 שבוצעה על ידו בפועל עד למועד ביטול ההסכם בפועל, בהתאם להחלטת הרשות.

יום תקופת ההתקשרות ו/או בהפסקתה מכל סיבה שהיא, ישלים כל הזוכה מתחייב כי, בס .ד
עבודה שהחל בביצועה לפי הזמנת עבודה והתחייבות כספית, אם וכאשר יידרש לכך על ידי 

 הממונה. 

 תמורהה .7

₪  30,000, שישולם למציע שייבחר עבור מתן השירות כאמור יעמוד על סך של המרביהסכום  .א
 "(. המרביתכולל מע"מ )שלושים אלף ש"ח( )להלן: "התמורה 

במסגרת הצעת המחיר ינקוב המציע בסכום שלא יעלה על גובה התמורה המרבית כאמור  .ב
 )להלן: "התמורה"(.

ההוצאות הכרוכות במתן השירות. לא ישולם התמורה שתשולם על ידי הרשות תכלול את כל  .ג
 לזוכה כל תשלום נוסף.

 תנאי תשלום  .8

התמורה תשולם בהעברה בנקאית לאחר אישור הממונה, ובהתאם לתנאי האישור, אם היו  .א
 כאלה. 
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 כל תשלום ישולם כנגד מסירת חשבונית מס מקורית אשר תאושר על ידי הממונה. .ב

 מתום החודש הקלנדרי בו אושרה החשבונית.יום  30התשלומים ישולמו לזוכה בתוך  .ג

הזוכה רשאי להעסיק לצרכיו הוא ועל חשבונו יועצים ומומחים כפי שימצא לנכון, במטרה  .ד
להיעזר ולהסתייע במומחיותם בהבנת נושאים מקצועיים ייחודיים, להם נדרש ידע ומומחיות 

עבודתם תוגבל לנושא  העסקתם על ידו אושרה מראש ע"י הרשות, -נוספת ורק בתנאים הבאים 
 זה בלבד.

יודגש כי העסקת היועץ/המומחה, הנעשית עבור ולצורכי הזוכה, תעשה על ידי הזוכה ועל  .ה
 חשבונו בלבד. 

 ההצעה .9

  Davidאו בגופן  11גודל  Arielבגופן  MICROSOFT WORDיש להגיש את ההצעה בפורמט של  .א
עמודים )לא כולל קורות  2-3שורה וחצי. ההצעה תהיה בהיקף של  –, רווח פיסקה 12בגודל 

 חיים( ותכלול:

 ראשי פרקים לסקירה המלאה. -

 מקורות אפשריים לסקירה. -

 שיטת העבודה, ורשימה ראשונית של מקורות )ביבליוגרפיה(. -

 יש לצרף להצעה קורות חיים של המציעים.  .ב

 אמות המידה לבחירת ההצעה .10

ההצעה המתאימה תהיינה אמות המידה האמורות להלן לפי המשקולות אמות המידה לבחירת 
 הנקובים לצידן:

 .20%עד  –גובה התמורה שמבקש המציע, אשר ימדד בהתאם לגובה ההנחה המוצעת  .א

 :80%עד  –איכות הצעתו של המציע, אשר תימדד לפי המפורט להלן  .ב

מידת ההלימה והרלוונטיות של ההצעה  –התאמת הסקירה לצרכי הרשות ודרישותיה  -
 . 30%עד  –לנדרש בפנייה זו 

 .30%עד  -הצגת יכולת מתודולוגיה גבוהה בהתאם למרכיבי ההצעה  -

 .20%עד  –התרשמות כללית מהמציע לרבות מכישוריהם וניסיונם של החוקרים המוצעים  -

 זכויות קניין .11

שיוכנו על ידי הזוכה, בין זכויות  מוסכם בזה כי כל הזכויות בשירות ו/או בתוצרי השירות .א
יוצרים ובין זכויות אחרות מכל סוג שהוא, הן רכושה הבלעדי של הרשות והרשות תהא רשאית 

 לעשות בהם כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הרשות תהיה זכאית לתבוע ולקבל מהזוכה במהלך מתן השירות, או לאחר מכן, כל מידע,  .ב
 או תוצר הקשור לשירות.מסמך 

 על אף האמור בכל דין לא תעמוד למבצע זכות עיכבון בשירות ובתוצרי השירות. .ג
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בסיום מתן השירות ימסור הזוכה לרשות את כל המידע הנמצא ברשותו, שנעשה בהם שימוש  .ד
לצורך מתן השירות, לצורך גיבוי, ככל שיידרש. מובהר כי חובה זו אינה חלה לגבי חומרים 

 פיתוח עצמי של המבצע. שהינם

מובהר בזאת, כי הזוכה לא יהא רשאי להשתמש בתוצרים השונים של הסקירה לצורך  .ה
פרויקטים ו/או מחקרים ו/או סקרים במסגרת עבודתו ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב על 

 ידי הרשות. 

 חובת סודיות .12

לידיעת כל אדם, כל ידיעה  הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא .א
שתגיע אליו בקשר עם מתן שירות זה, או בתוקף ביצוע השירות תוך תקופת ביצוע השירות, 

 לפניה או לאחר מכן, אלא אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על ידי הרשות.

לחוק  118הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי שמירת הסודיות כאמור, מהווה עבירה לפי סעיף  .ב
 .1977 –ונשין, תשל"ז הע

הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי עובדיו, סוכניו והמועסקים על  .ג
 ידו.

הזוכה לא יפרסם בדרך כלשהי, באמצעותו או באמצעות אחר, מידע הקשור בעבודתו אלא  .ד
 באישור מוקדם בכתב מאת הרשות.

ת למתן השירות, לרבות הנתונים, כל המידע שיגיע לזוכה במסגרת ההתקשרות עם הרשו .ה
התוצרים והתפוקות, הדוחות והנתונים שייאספו במהלך ביצוע השירות )להלן: "המידע"( יהיה 
בבעלותה המלאה והבלעדית של הרשות והזוכה לא יהיה רשאי להעביר את המידע לגורם אחר, 

ולהשגת יעדיה.  או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש לצורך ביצוע מטלות ההתקשרות
מובהר כי ה"מידע" כאמור אינו כולל מידע אשר היה קיים בידי המבצע טרם תחילת העבודה 

 וכן מידע אשר מפורסם לציבור. 

עם סיום תקופת ההתקשרות עם המבצע או הפסקתה, מתחייב הזוכה להמשיך ולשמור על  .ו
אלא אם ניתן לכך אישור סודיות המידע, לא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר, 

הרשות מראש ובכתב. מובהר כי ה"מידע" כאמור אינו כולל מידע אשר היה קיים בידי הזוכה 
 טרם תחילת העבודה וכן מידע אשר מפורסם לציבור.

במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה מתחייב הזוכה להעביר לרשות את המידע באמצעות  .ז
מידע הנמצא אצלו על גבי מדיה מגנטית. יובהר כי  מדיה מגנטית. כמו כן, יעביר המבצע כל

הזוכה לא יותיר ברשותו כל מסמך או מדיה מגנטית שהגיעו אליו, באופן ישיר או עקיף, 
 במסגרת עבודתו, ולא יעשה מהם כל העתק. 

 כללי .13

 לעיל. 10ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, כאמור בסעיף ההצעה הזוכה תהא  .א

נמצאו מתאימות  חייבת, לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם הרשות רשאית, אך לא .ב
ביותר והיא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציעים שעמם ינוהל משא ומתן, כולם או חלקם, 

 . להגיש הצעה מתוקנת סופית ומיטבית במועד שתקבע
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שאחריה נמוך בכל מקרה שבו הפער בין ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר לבין ההצעה  .ג
תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם מציע שלא קיבל את  10% -מ

הניקוד הגבוה ביותר, ובלבד שניתנה למציע שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר הזדמנות להשמיע 
 את טענותיו.

   על אף האמור, תהא הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה, לא לבחור באף אחת מן ההצעות. .ד

 אופן הגשת ההצעות .14

ל' , .18415.-ה ראשוןעד ליום  rikin@rsa.org.il את ההצעות יש לשלוח לגב' ריקי ניאזוף בדוא"ל 
 .12:00תשע"ח,  בשעה   ניסן

ב' לעיל( יצרף המציע להצעתו פירוט ואסמכתאות להוכחת 7בנוסף להצעת המחיר )כאמור בסעיף 
 לעיל.  5התקיימותם של תנאי הסף כאמור בסעיף 

 הצעות שלא תגענה עד המועד האמור לעיל לא תובאנה כלל לדיון.
 

 

 בברכה,                   

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים                                                                        
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 הצהרה לגבי היעדר הרשעות בתחום התעבורה -נספח א' 

לאור העובדה שמתוקף תפקידי כיועץ לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אני נדרש לשמש דוגמא  .א
 5במהלך  מצהיר בזה כילכיבוד החוק בכלל ובנושאים הקשורים לבטיחות בדרכים בפרט, אני 

השנים האחרונות, לא הורשעתי באחת מן העבירות המנויות להלן וכי כיום לא מתנהלים נגדי 
  –הליכים בקשר עם ביצועה של אחת מן העבירות כאמור 

 .(1961-( לתקנות התעבורה, התשכ"א5)ה() 47עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף )תקנה  .1

 .(1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א 54ירת קנס )תקנה נהיגה במהירות מופרזת שאינה עב .2

לתקנות  67אי מתן זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר חצייה שאינה עבירת קנס )תקנה  .3
 .(1961-התעבורה, התשכ"א

 .( לפקודת התעבורה )נוסח חדש(3) 62נהיגה בשכרות )סעיף  .4

 .בורה )נוסח חדש(לפקודת התע 64גרימת מוות ברשלנות תוך שימוש ברכב )סעיף  .5

 .לפקודת התעבורה )נוסח חדש( א)ג(64או  (ב)א64הפקרה אחרי פגיעה )סעיף  .6

אי עצירת רכב לפני מסילת ברזל כאשר המחסום שלפני המסילה חוסם את הדרך או חלק ממנה  .7
 .( לפקודת התעבורה )נוסח חדש(2)א() 65או נע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה )סעיף 

מסילת ברזל כאשר רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות  אי עצירת רכב לפני .8
 .( לפקודת התעבורה )נוסח חדש(3)א() 65אזהרה )סעיף 

 .לפקודת התעבורה )נוסח חדש( 67נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים )סעיף  .9

 .(1977-לחוק העונשין, התשל"ז 298הריגה תוך שימוש ברכב )ס'  .10

דלעיל מהווה תנאי להתקשרות למתן שירות לרשות הלאומית לבטיחות אני מודע לכך, כי הצהרתי 
בדרכים וכי הרשות לא תתקשר עימי בכל מקרה שבו הורשעתי באחת או יותר מן העבירות המנויות 
לעיל בתקופה כאמור, וכן תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עימי לאלתר בכל מקרה שבו במהלך 

ותר מעבירות אלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל תקופת מתן השירות אורשע באחת או י
 אף האמור בכל הסכם אחר. 

בנוסף, אני מתחייב כי במהלך התקופה שבה אתן שירות לרשות ולמשך שנה אחת לפחות לאחר  .ב
מכן, לא אתבטא בפומבי נגד עמדות הרשות בנושאים עקרוניים ו/או נגד מסעי פרסום של הרשות 

 )קמפיינים(. 

כי, הרשות תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עימי לאלתר בכל מקרה שבו במהלך תקופת  ידוע לי
מתן השירות אפר התחייבות זו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל אף האמור בכל הסכם 

 אחר.
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