
 
 

  
  

 

  

הוראה והפעלת קורסים הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 
הליך מס'  – להכשרה מקצועית של פקחי תנועה עבור צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

051/2020  

  

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי

לא צוין בכל מקום בהזמנה היכן 
כות בפועל. מבוקש תתבצענה ההדר

לצין כי ההדרכות תתקיימנה במתקני 
  המזמין.

מקובל. המזמין יספק 
  .את המתקנים

2.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 3פרק 

  

במסגרת שאלות ההבהרה התקבלו 
שאלות רבות לגבי מבנה הקורס ותוכן 

השיעורים. ההבהרה להלן עונה על 
  כולן. 

כאמור בהזמנה 
הקורסים  –והחוזה 

והל יערכו בהתאם לנ
   2.231.02מתן  

להסמכת והפעלת 
עובד רשות תמרור 

מקומית. על 
המציעים ללמוד 

הנוהל טרם הגשת 
הצעתם. הנוהל 

מצורף למסמך זה 
כנספח ובחתימתם 
מצהירים המציעים 

  כי קראו והבינו אותו.  

3.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 3פרק 

  

האם חייב להיות פרונטלי או אפשר 
  בזום או חלק כך וחלק כך?

וות אינו יכול הצ
להתחייב. יש לאשר 
את הסילבוס ואופן 
ביצוע הקורס מול 

משטרת ישראל ואגף 
התנועה. כיום לא 

ישור גורף ניתן א
לביצוע קורסים 

  .מקוונים

4.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 3פרק 

  

הכיתה הכי גדולה במכללה שלנו היא 
תלמידים. אם חייבם נוכחות,  30של 

 איש בשתי 50-האם ניתן להעביר ל
כיתות כאשר השיעור מועבר בזום 

  מכיתה לכיתה?

יש לאשר את השיטה 
 -מול משטרת ישראל

  .אגף התנועה

תשומת לב המציעים 
כי המזמין יספק את 

  הכיתות.



 
 

  
  

 

5.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

 3פרק 

  

כדי לחשב את כיסוי ההוצאות 
מה מספר הפקחים הכולל  -הקבועות

  הדרוש ?

המכרז הוא מכרז 
מסגרת והצוות אינו 

מתחייב למספר 
   .כלשהו של הדרכות

  תנאי סף     .6
מה הגדרתכם ל"קורס הכשרה"? האם 

   צריכה להיות בנושא המכרז?

 .2.1.1תנאי הסף כן. 
יתעדכן כדלקמן: 
"המציע הינו בעל 

ניסיון בתכנון, ארגון 
וביצוע של לפחות 

קורס הכשרה אחד 
בהכשרת פקחי תנועה 

לפי נוהל את"ן מס' 
, במהלך 02.231.22

ש השנים שקדמו חמ
למועד הגשת 

  ההצעה".

  קריטריונים     .7
הכשרות  10האם ניתן להגיש עד 

  כניסיון רלוונטי?

כן. כאמור במסמך 
ההזמנה, על כל קורס 
להכשרה מקצועיות 

נקודות,  2יינתנו עד 
עד לסך מקסימלי של 

  נק'. 20

8.     

השירותים 
  הנדרשים

3  

אם הקורס מתנהל פרונטלי, היכן 
  מתנהל?

 1לשאלה ר' תשובה 
  .לעיל

9.     3.2.1.4  

האם יש פירוט של כלל החומרים 
הנוספים שיש לפתח מלבד מערכי 

  שיעורים?

האם נדרשת הדפסה והפקה בפועל של 
חומרי הלמידה או שניתן להגיש 

  בפורמט דיגיטלי?

בהתאם לאישור 
  .משטרת ישראל

המבחנים והתרגול 
  .מבוצע פרונטאלי

10 .     4.1  
בסיס האם תוכלו לפרט על פי איזה 

  ייבחרו מספר זוכים?
הצוות יבחר שניים עד 

  שלושה זוכים. 

11 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

הצעה 
  כספית

נא להוסיף הבהרה האם בהצעת 
המחיר יש לכלול כיתת לימוד 

  מאובזרת ופינת קפה?

לא. ראו תשובה 
  .1לשאלה 

12 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

תנאי סף 
2.1  

נא להוסיף הבהרה כי קורס הכשרה 
רס פקחים להכוונת אחד הינו קו

  .תנועה

ר' תשובה לשאלה 
  .6מס' 



 
 

  
  

 

13 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי
נבקש לקבל את נוהל את"ן שפורסם 

  .מצ"ב מצורף  2020בשנת 

14 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי

נבקש לדעת האם פקחי צוות תכנית 
אב לתחבורה ירושלים הנם עובדים 
מטעם רשות התמרור המקומית או 

והל את"ן פועלים מטעם הרשות? נ
בנושא מאשר להכשיר רק עובדים 
אלו. נבקש אישורכם כי הנכם גוף 

המאושר להעסקת פקחים לפי נוהל 
  זה.

הצוות עורך את 
ההכשרה המקצועית, 

אולם הפקחים 
יועסקו מטעם עיריית 

ים והעסקתם ירושל
אינה באחריות 

  הצוות. 

15 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

  כללי

נרצה להבין מי מעביר רשימת 
ם מאושרת וחתומה על ידי משתתפי

ראש העיר. כמה זמן לפני פתיחת כל 
  קורס תועבר הרשימה?

רשימת המועמדים 
לקורס מועברת ע"י 
החברות שמעוניינות 

לרשום פקחים 
מטעמם (חברות כח 

אדם) הרשימה 
מועברת כחודש לפני 

פתיחת הקורס 
לאישור משטרת 

  .ישראל

16 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

3.2.1.5.4  

ת תמרור מקומית האם ראש ראשו
הוא מנהל מטעם המזמין? במידה ולא 

מה הזיקה בין תכנית אב לתחבורה 
  לראש רשות התמרור.

ראו תשובה לשאלה 
14.  

17 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

3.2.1  

נרצה לדעת האם יהיו מרצים מטעם 
משך  המזמין ואם כן באילו נושאים

מקובל הוראה   הנדרש לכך?  הזמן
עבודה , מטעם המזמין בנושאי נהלי 

  דיווח למוקד, הגדרות תפקידים

אין הרצאות מטעם 
המזמין,  מכיוון 
שהמזמין עוסק 

בהכשרה בלבד ולא 
בהעסקת הפקחים. 

יש לקרוא את הנוהל 
המשטרתי המפרט 

את ההרצאות 
המבוצעות עי רשות 
  .התמרור והמשטרה

18 .     3.2.1.5.4  
נרצה לדעת האם המזמין מקצה 

לליווי   פקחים בכירים מטעמו
  ההתנסות המעשית?

ההתנסות המעשית 
הינה באחריות רשות 

  .התמרור המקומית



 
 

  
  

 

19 .     3.2.1.5.5  

נבקש לאשר כי חתימת נציג המשטרה 
על התעודה תלויה בהסכמת המשטרה 

לחתימה ואינה חובת המציע. נוהל 
לא דורש חתימת משטרה  2019את"ן 

  עודות הפלסטיקעל ת

חובת המציע לפעול 
בהתאם לנוהל ולאשר 

את הפקחים לאחר 
הסמכתם מול 

משטרת ישראל 
  .ורשות התמרור

20 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

נספח ב' 
הצעה 
  כספית

 20נבקש התחייבות למינימום של 
  משתתפים בקבוצה

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

21 .   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

נספח ב' 
הצעה 
  כספית

קורסים מתוכננים נבקש לדעת כמה 
להתקיים מידי שנה. כמה לומדים 

  צפויים להיות בכל שנה

הצוות אינו מתחייב 
למספר כלשהו של 

  .הכשרות 

22 .   

נא  –קריטריונים לבחירת ההצעה  3.2  הזמנה
הבהירו האם הניסיון שבגינו ינוקדו 

בטבלה  3.2המציעים, כאמור בסעיף 
("על כל קורס להכשרה מקצועית 

נק'") מתייחס  20ועד נק'  2יינתנו עד 
 2.1.1לקורס העומד בתנאי ס' 

("תכנון, ארגון וביצוע של קורס 
השנים שקדמו  5ך הכשרה במהל

  להגשת ההצעה")? 

 -לגבי הקריטריונים
הבקשה אינה 

מתקבלת. ייתכן כי 
קורס עומד בתנאי 

אך אינו  3.2ון קריטרי
  .2.1.1עומד בתנאי 

23 .   

ות נבקש הבהרתכם כי כל ההבהר  6.5  הזמנה
שהמזמין יבחר להשיב עליהן יפורסמו 

  לכלל המציעים.
  .הבקשה מתקבלת

24 .   

נבקש הבהרתכם בנוגע לקריטריונים   7.5  הזמנה
לקבלת אישור להגשת הצעה משותפת 

והאם שני המציעים יצטרכו לעמוד 
  בתנאי הסף במקרה כאמור

לא ניתן להגיש הצעה 
  משותפת.

25 .   

מבוקש להוסיף אחרי המילים:   8  הזמנה
מין שומר לעצמו את הזכויות "המז

  שלהלן" את המילים "בכפוף לדין".

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

26 .   

להבהיר כי סמכות המזמין  מבוקש  8.8  הזמנה
לשנות ו/או לעדכן את ההזמנה הינה 
  עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

  .הבקשה מתקבלת

27 .   

נספח 
 –ב' 

הצעה 
  כספית

מבוקש להבהיר כי למחירים שלהלן   3
ע"מ כחוק, ככל שחל על יתווסף מ

  המציע.

אכן כך. ראה סעיף 
להזמנה:  4.3

"לתמורה יתווסף 
  מע"מ כחוק".



 
 

  
  

 

28 .   

מבוקש להוסיף אחרי המילים   8.1  הסכם
"במטלות ובלוח הזמנים הקבועים 

שם" את המילים "אשר יהיו בהתאם 
  לקבוע בהסכם זה".

הבקשה אינה 
  מתקבלת.

29 .   

מבוקש להוסיף אחרי המילים:   8.9  הסכם
יים לחול בפרויקט ובעבודה "עשו

שינויים" את המילים "שאינם משנים 
באופן מהותי את תכולת השירותים 
נשוא הסכם זה". מאליו מובן כי לא 

ניתן במסגרת סעיף הסכמי עמום 
לחייב את המציע, מראש, לשינויים 
מהותיים המשנים באופן יסודי את 

  השירותים.

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

30 .   

היר כי בכל מקום בסעיף מבוקש להב  13  הסכם
זה שבו מחויב הספק לפצות ו/או 
לשפות את המזמין או מי מטעמו, 

ייעשה הדבר לאחר מתן פס"ד חלוט 
שניתן בהליך משפטי שניתן לספק 

 להתגונן במסגרתו.
  

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

31 .   

מבוקש להבהיר כי המזמין לא יתפשר   15.6  הסכם
ולא יתחייב לשלם לצד ג' תשלום 

אי לשיפוי בגינו מהספק על שהוא זכ
פי הסכם זה או על פי דין, מבלי לקבל 

  את אישורו של הספק מראש

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

32 .   

מבוקש להוסיף אחרי המילים:   15.8  הסכם
"בפסק דין סופי" את המילה: 

  "וחלוט".

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

33 .   

מבוקש לקבוע כי זכויות היוצרים   16.1  הסכם
ידי - יופקו עלבחומרים ובתכנים אשר 

הספק באופן בלעדי תהיינה בבעלות 
הספק ולמזמין תהיה זכות שימוש 
מלאה ובלתי מסויגת בהם לצורך 

 ההתקשרות, לרבות הזכות לשנותם.
 

הבקשה אינה 
  .מתקבלת

34 .   

מבוקש לקבוע כי למרות  -להסכם   17  הסכם
האמור, מידע לא ייחשב מידע סודי, 

וההגבלות על פי התחייבות זו לא 
 ו עליו, אם הוא:יחול

מידע שבעת גילויו הינו נחלת הכלל, 
או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילויו, 

ללא הפרה של חובת הסודיות כמפורט 
 להלן.

מידע אשר הספק פיתח בעצמו, ללא 
הפרה של חובת הסודיות כמפורט 

 להלן.
מידע אשר הספק יביא ראיות כי קיבל 
אותו כדין מצד ג' ללא הפרה של חובת 

ת כמפורט להלן, של הספק הסודיו
  ו/או של צד ג' כאמור.

הבקשה אינה 
  .מתקבלת


