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 מענה לפנייה     – '  א נספח  

,  ח " קו ניתן לצרף  .  ניתן להוסיף שורות במידת הצורך) יש למלא נספח זה באופן ממוחשב ( 
 . המשלימים את התשובות   ' אישורים וכו ,  תעודות ,  מסמכים 

 א. מידע אודות המשיב: 
 ."נספחים א" שיישמר בשםנפרד בקובץ  צורפוישלהלן,  1-2לשאלות   בתשובותמסמכים לתמיכה    
 

 ): המשיב –לגורם שמגיש את המענה (להלן  ביחס כלליים פרטים .1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

של המשיב בתחום הנגישות וביישום של פתרונות טכנולוגים אודות הידע והניסיון  פירוט   .2
 : מקדמי נגישות

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 

 שם המשיב  

 עוסקעמותה, , תאגיד( המשיב   סיווג  
 )יוצ"בוכ עצמאי יועץמורשה ,

  
 / ח.פ   מספר זיהוי 

  
 איש קשר 

  
 כתובת 

  
 טלפון 

  
 פקס 

  
 דוא״ל 

 

 לא /      כן

 יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה

 
האם המשיב מעוניין להשתתף  

 בפיילוט 
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 הטכנולוגי המוצע: פתרון  אודות ה   כללי ב. מידע  
 . " נספחים ב" שיישמר בשםנפרד בקובץ   צורפוי שלהלן,  3-4  לשאלות תשובות מסמכים לתמיכה ב*

 

 : הפתרון הטכנולוגי המוצע: יכולות, יתרונות, ומגבלות תיאור מפורט של .3
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
הוטמע כבר בפרויקטים ציבוריים? ככל שהתשובה חיובית, מה משך הזמן    האם הפתרון .4

 ?  בפרויקטים שבו הוטמע הפתרון
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 _________________________________________ ____________________
 _____________________________________________________________ 

 
   : המוצע   הפתרון הטכנולוגי אודות    מפורט מידע  ג.  

 ."נספחים ג"  שיישמר בשםנפרד  בקובץ    צורפוישלהלן,    5-12לשאלות    בתשובות *מסמכים לתמיכה  
 
 שניתן (אפליקציה) חינמי    יישומוןהאם הפתרון מאפשר העברת מידע לנוסע באמצעות   .5

גבי  להתקין   אוחכם  ניידטלפון    מכשירעל  רכישת    אמצעי   ,  מחייב  שאינו    רכיבים אחר 
 הפעלתו.   לצורך נוספים

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
נסיעתו    האם הפתרון .6 לנוסע עם מוגבלות בראייה לתכנן את  הטכנולוגי המוצע מאפשר 

הבחירות   על  והמשפיע  לנסיעתו  הקשור  מתחלף/משתנה  ומידע  סטטי  מידע  ולקבל 
 וההחלטות שהוא נדרש להם כדי לממש את הנסיעה. 

 _____________________________________________________________
 ______________________ _______________________________________

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
:  למשל.  ראייה  לקוייהמותאם לאדם    באופן האם הפתרון מאפשר העברת מידע לנוסע   .7

  הוראות  באמצעות  השונות  הפונקציות  בין  לנווט   אפשרות  עם  קולית   הקראה  באמצעות
 .קוליות

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 _______ ______________________________________________________ 
 

לאנשים עם מוגבלות בראייה המאפשרים להגיע  הקיימים בפתרון מהם אמצעי ההכוונה .8
אחד   לכל  ולהגיע  בה  ולהתמצא  שירות    מרכיבים  מהאלמנטיםלתחנה  בה  המספקים 

ודרגנועים, זיהוי הרציפים, זיהוי הכניסה לתחנה, זיהוי מדרגות, מעליות  . למשל:  לנוסע
 .   וכו')  שירותים, כניסה לקרונות

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 ______________ _______________________________________________ 
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האם הפתרון מספק מידע דינאמי רלוונטי לנוסע המאפשר לו לנסוע בבטיחות וביעילות.  .9
קבלת עדכונים כאשר הרכבת נכנסת לתחנה, מגיעה לתחנת היעד של הנוסע, או   :למשל

 כאשר צפוי איחור בהגעת הרכבת וכו'.  
 _______________________ ______________________________________

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
תאים לאנשים עם מוגבלות  מבאמצעות הפתרון הטכנולוגי    שמועברהאם המידע הדינאמי   .10

 לאנשים עם מוגבלות בשמיעה.גם  תאיםבלבד, או עשוי לה בראייה 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 שים שיכולים לעשות שימוש בו זמנית בפתרון המוצע. כמות המשתמ .11

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

__________________________ ___________________________________ 
 

של דפוסי המשתמש בו, והאם    יתאינטראקטיב  למידה   יכולתהאם הפתרון הטכנולוגי בעל   .12
 בעל יכולת התאמה לצרכי המשתמש הספציפי בהתאם לדפוסי השימוש שלו בפתרון.

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 
 : המוצע   הפתרון הטכנולוגי   התקנת אודות  מידע  ד.  

נספחים  "  שיישמר בשםנפרד  בקובץ    צורפו ישלהלן,    13-15לשאלות    ותבתשוב *מסמכים לתמיכה  
 " ד

 
עלויות לו  הטכנולוגי   הפתרון  של  הטכני  המפרט  לדרישותהתייחסות    -  התקנת הפתרון .13

 :ההתקנה
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
המשיב .14 התחנות   הצעת  (סביבת  הקלה  הרכבת  במתקני  הטכנולוגי  הפתרון  להטמעת 

ורכבות הרחוב  במפלס  תחנות  תת"ק,  תחנות  לגביהקרובה,  התייחסות  כולל  אופן   ), 
התקנה על האם נדרשת  ו,  וההפעלה של הפתרון הטכנולוגי במתקני הרכבת הקלה  התקנה

 : התשתיות הפיזיות במתקני הרכבת הקלה
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
  או בעל יכולות פיתוח ליצירת ממשק עם מערכותיכולת התממשקות  האם הפתרון בעל   .15

האם הממשקים עם מערכות אלו כבר חלק מהמערכת או  .  SIRI ,GTFSמשרד התחבורה  
 נדרש יצירת ממשק חדש?  
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 _____________________________________________________________
_______________________________ ______________________________

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 

   המוצע:   הפתרון הטכנולוגי   תחזוקת ה. מידע אודות  
נספחים  "שיישמר בשם  נפרד  בקובץ    צורפוישלהלן,    16-19לשאלות    בתשובות*מסמכים לתמיכה  

 "ה
 
 . ת לאורך חיי הפרויקטוהתחזוקה הנדרש תיאור פעולות -מידע לגבי תחזוקה .16

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

  
 אמנת שירות וזמני תגובה לאיתור וטיפול בתקלות שמתרחשות בעת שימוש בפתרון.   .17

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
תקופת ההתקשרות המינימאלית הנדרשת לצורך הטמעת הפתרון במתקני הרכבת הקלה  .18

 : של הקו האדום
 _____________________________________________________________

 ________________________________________________ _____________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 : השוטפת של הפתרון ומה כוללת התחזוקהעלות  .19

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 
 המוצע:   הטכנולוגי פתרון  ב   ודות אמצעים להגנת הפרטיות ואבטחת מידע מידע א ו.  

 " נספחים ושיישמר בשם "נפרד בקובץ   שלהלן, יצורפו 20לשאלה   בתשובה*מסמכים לתמיכה 
 
   :אמצעים בפתרון שמטרתם שמירה על הגנת הפרטיות ואבטחת המידע בוהפירוט  .20

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 

 
 
 : המוצע   הטכנולוגי אודות הפתרון    י וסף רלוונט מידע נ   . ז 

 " זנספחים  שיישמר בשם "נפרד  שלהלן, יצורפו בקובץ   בתשובה*מסמכים לתמיכה 
 

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 


