
 

 חתימת המציע _________________________  10מתוך  1עמוד 

10/1/2023 

 לכבוד

 משתתפי ההליך 

 אתר המועצהדוא"ל / באמצעות: 

 

 שלום רב, 

 תנועה לשירותי ייעוץקול קורא הנדון: 

 ובמועדי ההליךעדכון בתנאי הסף  – 1הודעת המועצה מס' 

 הבהרה שנתקבלו בהליך שבנדון:להלן התייחסות המועצה לשאלות 

 : 1קובץ שאלות מס'   

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה #
מהדירוג הוא על הצגת קורס תכנון  10% 1

שנה ולא  30רמזורים. אני מתכנן רמזורים כבר 

נזקקתי לשום קורס תכנון. הבקשה הנ"ל 

 . 10%מפלה אותי ב

גם למציע שאינו  נקודות באמת מידה זו ינתנו 10

בעל תעודת קורס תכנון רמזורים, אך הוא בעל 

שנים בתכנון רמזורים, ויצרף  5ניסיון של לפחות 

פרוייקטים לפחות בהן  3להצעתו פרטים אודות 

 סיפק שירותי תכנון רמזורים.

 : 2קובץ שאלות מס' 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה #
רק בשנים האחרונות נתיבי אין הסמכה רשמית למהנדס רמזורים.   1

תיקים עם ניסיון עשיר וישראל התחילו לעשות קורסים.  המהנדסים הו

תדרשו ניסיון מוכח  בקורס,לא מוסמכים רשמית.  במקום לדרוש הסמכה 

 , כמה שתרצו.10-20בתכנון רמזורים.  

 ר' תשובתנו לעיל.

 

 : 3קובץ שאלות מס' 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה #
: האם נחשב ניסיון עבור רשויות 2ובתוך הטבלה סעיף  6.3לסעיף   .1

מקומיות, האם משרד התחבורה, נת"ע , תוכנית אב לתחבורה 

 נחשבים גם כרשויות מקומיות?

הניסיון הנדרש הוא ספציפית 

לועדות תנועה של רשויות 

מקומיות )מועצות מקומיות, 

 מועצות אזוריות ועיריות(

: רשום שנותן ניקוד עבור השלמת 4בלה סעיף ובתוך הט -6.3לסעיף   .2

אני עם ניסיון בתכנון רמזורים לרבות תכנון  -קורס רמזורים

. ברור שהניסיון הנ"ל 1992תוכנות שונות משנת  3העדפה ב  רמזורי

גובר על קורס של כמה חודשים שמלמדים דברים בסיסים. האם ניתן 

 שנים? 10להוסיף ו או ניסיון מוכח בתכנון רמזורים מעל 

 ר' תשובתנו לעיל.
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 :4קובץ שאלות מס' 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
אנא הבהירו האם בהליך ייבחר יועץ    כללי 1

יחיד או שמא ייבחרו מספר יועצים 

 למאגר?

 העומדיםכל המציעים 

 – 2בתנאי הסף שבסעיף 

יצורפו למאגר )אין בכך 

התחייבות להזמנות עבודה 

/ התקשרויות בפועל 

שתערוך המועצה עם 

יועצים אלו, אך המועצה 

תוכל לערוך אליהם פניות 

לקבלת הצעות מחיר לפי 

 נוהל יועצים(.

 

 העומדיםמבין המציעים 

 – 3בתנאי הסף שבסעיף 

ביחס לשירותים  זוכה יבחר

)התקשרות הספציפיים 

מסגרת לשירותי ייעוץ 

ויחתם  -לועדת התנועה( 

עמו ההסכם שמצורף 

 במסמכי הקול הקורא.

אנא הבהירו האם ייעוץ זה יהווה ניגוד    כללי 2

עניינים לתכנון כיום או בעתיד במרחבי 

 המועצה?

תשומת לבכם כי על פי 

המועצה רשאית  4.3סעיף 

התקשרות זו להזמין מכוח 

 תנועה.שירותי תכנון 

עם זאת, ככל שיתעורר 

בעתיד מצב קונקרטי של 

 –חשש לניגוד עניינים 

הנושא יבחן לגופו ע"י 

 יועמ"ש המועצה.



 

 חתימת המציע _________________________  10מתוך  3עמוד 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
אנא הבהירו האם יש הגדרה של מספר    כללי 3

שעות חודשיות? ומה התדירות של הגעה 

 למשרדי המועצה?

 – 1.8תשומת לבכם לסעיף 

ככלל השירותים יסופקו 

ממשרד היועץ, ונדרשת 

זמינות להגעה לפגישות 

פיזית/טלפונית/ בזום(, )

לעניין  4.1.5ולסעיף 

תדירות ישיבות ועדת 

 תנועה.

)במסגרת ההתקשרות 

 -הנוכחית לשירותים אלו 

תשומות היועץ בגין כל 

ישיבה של ועדת תנועה 

שעות,  40-45 -עמדו על כ

כולל הכנת פרוטוקול 

ואישור משטרה, ומעת לעת 

הוזמנו גם שירותי ייעוץ 

 נוספים(.



 

 חתימת המציע _________________________  10מתוך  4עמוד 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
עפ"י המסמכים יש להציג את נותן    כללי 4

השירותים בפועל. אנא הבהירו מה 

 הנוהל במידה ויש צורך להחליפו?

על הספק להעמיד נותן 

שירותים העומד בתנאי 

הסף לנותן השירותים 

בהליך, ואשר יספק את 

השירות בפועל )במקום 

נותן השירותים שהוצג 

 בשלב הגשת ההצעה(.

 

מתן השירותים ע"י נותן 

שירותים אחר כאמור יהיה 

בכפוף לאישור המועצה 

בכתב, ולמועצה הזכות 

לדרוש קיום ראיון לנותן 

השירותים, קבלת 

אסמכתאות לגביו )כגון 

פרטי ממליצים, קו"ח, 

תעודות השכלה והסמכה( 

 וכיוצ"ב.

זכות שלא למועצה תהיה ה

אשר נותן שירותים ל

שהוצע ע"י הספק, ולספק 

לא תהיה כל טענה ו/או 

דרישה למועצה בעניין 

 החלטתה כאמור.

נספח א  5

 להסכם

נבקשכם למחוק את המילים "בין  4 3

 היתר".

לא מקובל. תשומת לב 

המציעים כי התמורה 

ע"ב שעות עבודה, תשולם 

שירותים שסופקו בהתאם ל

 בפועל.

אחוזי האינפלציה הגבוהים במשק,  לאור  7 1נספח א  6

נודה על שקילתכם להצמיד את התמורה 

למדד המחירים לצרכן כפי שמקובל 

 בהתקשרויות דומות בינינו.

 לא מקובל.

מדובר בייעוץ מסוג שהיות 

שירותים ועל מנת לפשט 

הליכי התחשבנויות , איננו 

נוהגים למדד התקשרויות 

 עבור שירותי ייעוץ .
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
נבקשכם בשורה הראשונה לאחר המילה  4 14 4נספח א 7

"אחראי" להוסיף "על פי דין", ובסוף 

הסעיף נבקשכם להוסיף "חובת השיפוי 

תהא בכפוף לפסק דין חלוט ולכך 

שהמועצה תודיע לספק בכתב מיד עם 

קבלת כל דרישה ו/או תביעה, תאפשר לו 

להתגונן כנגדה ולא תתפשר בה אלא 

 לאחר קבלת אישורו מראש ובכתב".

הסייפא תתוקן באופן 

, ובלבד שהמועצה " הבא:

אודות הודיעה לספק 

התביעה ו/או הדרישה, 

תגונן ואפשרה לספק לה

 . כנגדה

ויתר הספק ולא התגונן 

מפני הדרישה ו/או 

שפה הספק את י ,התביעה

המועצה בגין הדרישה ו/או 

התביעה, בין אם על פי 

פס"ד חלוט ובין אם על פי 

שתושג )גם ללא  פשרה

 ". הליכים משפטייים(

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "מובהר  5 14  8

כי ההתחייבות לא תחול בגין מידה 

שהינו בגדר "נחלת הכלל" ו/או כזה 

שהספק נדרש לגלותו ע"י גוף מסומך 

 כדין".

תיקון לא מקובל ומיותר  

בהתאם להוראות הדין 

 ביחס לסודות מסחריים

 וכיוב'. 

מופיע כבר  –נבקשכם למחוק את הסעיף  6 14  9

 .4בסעיף 

 מקובל

נבקשכם לאחר המילה "כקבוע" למחוק  2.2 23 הסכם 10

 4את המשפט ובמקומו לרשום "בסעיף 

 לבל"מ".

במקום המילים "כקבוע 

במסמכי הבל"מ", יבואו 

 4המילים "כקבוע בסעיף 

מסמכי הקול  -לנספח א'

 הקורא".

בסוף הסעיף להוסיף "ובלבד נבקשכם  3.5 24 הסכם 11

שיהא מדובר בטעמים סבירים אשר 

 יפורטו בכתב".

 לא מקובל.

  מקובל נבקשכם למחוק סעיף זה. 3.6 24 הסכם 12

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "ללא  4.11 25 הסכם 13

 קבלת אישור המועצה מראש".

 מקובל



 

 חתימת המציע _________________________  10מתוך  6עמוד 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף "מובהר  4.12 25 הסכם 14

שהמועצה תבקש שירותים  כי ככל

נוספים מעבר לשירותים כהגדרתם לעיל, 

הספק יהא זכאי לתוספת תשלום כפי 

 שתוסכם בין הצדדים".

לא מקובל. תשומת לב 

המציעים כי התמורה 

ע"ב שעות עבודה, תשולם 

שירותים שסופקו בהתאם ל

 בפועל.

נבקשכם בסוף הסעיף למחוק את  4.16 25 הסכם 15

 ערעור". המילים "ללא זכות

 לא מקובל

נבקשכם בסוף הסעיף לכתוב "ובכפוף  5.1 25 הסכם 16

ימים  30 קלמתן הודעה על ההארכה לספ

 מראש ובכתב".

 לא מקובל

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "ובלבד  5.3 25 הסכם 17

שתשולם לו כל התמורה בגין השירותים 

 שבוצעו עד למועד סיום ההתקשרות".

 בניסוח הבא: מקובל

ובלבד שתשולם לו "

בגין מגיעה לו ההתמורה 

על ידו השירותים שבוצעו 

עד למועד סיום בפועל 

 ".ההתקשרות

נבקשכם בשורה השנייה למחוק את  6.3 26 הסכם 18

המילה "מיד" במקומה לרשום "תוך זמן 

סביר", בהמשך השורה לאחר המילה 

"הדרושים" נבקשכם להוסיף "הסבירים 

 והמקובלים".

 לא מקובל

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "מובהר  8.2 26 הסכם 19

כי העתקות אור ופלוטים יהיו על חשבון 

 המזמין".

 מקובל

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "למעט  8.3 26 הסכם 20

 אם נקבע אחרת בחוזה זה".

 לא מקובל

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "אשר לא  10.1 27 הסכם 21

 תתנגד מטעמים סבירים".

 מקובללא 

 לא מקובל נבקשכם למחוק סעיף זה. 10.2 27 הסכם 22

נבקשכם בשורה השנייה לאחר המילה  11.1 27 הסכם 23

 "והמוחלטת" להוסיף "על פי דין".

 לא מקובל
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
נבקשכם בשורה הראשונה לאחר המילה  11.3 28 הסכם 24

"מוסכמת" להוסיף "בפסק דין חלוט", 

ובסוף הסעיף להוסיף "השיפוי הינו 

בכפוף לכך שהמועצה תודיע לספק בכתב 

על קבלת כל דרישה ו/או תביעה כאמור, 

תאפשר לו להתגונן ולא לא תתפשר בה 

אלא לאחר קבלת אישורו מראש 

 ובכתב".

 לא מקובל  

נבקשכם בשורה הראשונה למחוק את  12.1 28 הסכם 25

המילה "לאלתר" ובמקומה לרשום 

ימים מ..", בסוף הסעיף  14"בחלוף 

נבקשכם להוסיף "ובלבד שתשלום לו 

התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידי 

 עד למועד ביטול החוזה".

. מדובר בביטול לא מקובל

על  כתוצאה מהפרת הסכם

ידי הספק, והמועצה 

שומרת על מלוא זכויותיה 

בהקשר זה, לרבות על כל 

הסעדים והתרופות 

לזכותה כתוצאה העומדים 

 מהפרה זו. 

נבקשכם למחוק את השורות "לרבות  12.2 28 הסכם 26

ההפרשים בין התמורה עפ"י חוזה זה 

לכל תשלום בו תישא המועצה לספק 

אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתשלום 

תקופת תחולתו המקורית של החוזה או 

 כל הארכה שלו".

לא מקובל. ראו מענה לעיל 

 .12.1לסעיף 

הסעיף יתוקן באופן בו  נבקשכם למחוק סעיף זה. 12.4 28 הסכם 27

 19.2תחת הפניה לסעיף 

 . 18.2תכתב הפנייה לסעיף 

 לא מקובל. נבקשכם למחוק סעיף זה. 12.5 28 הסכם 28

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "מובהר  13.1 28 הסכם 29

כי תשלומים עבור היתרי בנייה ו/או 

היטלים או אגרות כלשהן בגין ביצוע 

 –מי מטעמה העבודות ע"י המועצה ו/או 

 יחולו על המועצה".

  מקובל

נבקשכם לאחר המילה "אחראי בשורה  14.2 29 הסכם 30

 הראשונה להוסיף "על פי דין".

 הבקשה נדחית.
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 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
נבקשכם בשורה הראשונה למחוק את  14.3 29 הסכם 31

המילים "אחריות מלאה ומוחלטת לכל" 

ובקומם לרשום "על פי דין", בשורה 

את המילים "  רביעית נבקשכם למחוק

 במישרין ו/או בעקיפין".

 הבקשה נדחית.

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף " השיפוי  14.4 29 הסכם 32

הינו בכפוף לקבל פסק דין חלוט ובלבד 

שהמועצה תודיע לספק בכתב על קבלת 

כל תביעה ו/או דרישה כאמור , תאפשר 

לו להתגונן מפניה ולא תתפשר בה אלא 

 ובכתב". לאחר קבלת אישורו מראש

 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. נבקשכם למחוק סעיף זה. 14.5 29 הסכם 33

נבקשכם בשורה השלישית לאחר  14.13 31 הסכם 34

המילים "של הספק" להוסיף "בגין 

 נזקים שהוא אחראי להם כדין".

 הבקשה נדחית.

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף" ובלבד  15.7 31 הסכם 35

 ומקובלים".שיהיו סבירים 

 לא מקובל.

"מובהר כי  15.13נבקשכם להוסיף סעיף   32 הסכם 36

ההתחייבויות הסודיות כאמור לעיל לא 

תחולנה על מידע שהינו בגדר "נחלת 

הכלל" ו/או כזה שהספק נדרש לגלותו 

 ע"י גוף מוסמך כדין".

 לא מקובל. 

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "מובהר  16.1 32 הסכם 37

לא יהיה אחראי לשינויים  כי הספק

כלשהם אשר יבוצעו ללא אישורו מראש 

 ובכתב".

 לא מקובל.

נבקשכם בסוף הסעיף להוסיף "וזאת  16.2 32 הסכם 38

בכפוף לקבל התשלום המגיע לו עפ"י 

 הוראות הסכם זה".

 לא מקובל

נבקשכם בסוף סעיף להוסיף "ובלבד  16.3 32 הסכם 39

שנויה שתשולם לא התמורה אשר אינה 

 במחלוקת".

 לא מקובל

נבקשכם בשורה השנייה למחוק את  17.1.3 33 הסכם 40

)עשרה( ובמקומם לרשום  10המילים "

 )ארבעה עשר(. 14"

 לא מקובל.



 

 חתימת המציע _________________________  10מתוך  9עמוד 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
נבקשכם בשורה השנייה למחוק את  17.1.4 33 הסכם 41

( ימים ובמקומם לרשום 3המילים " )

 ( שבעה".7")

 לא מקובל.

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף " ללא  17.1.5 33 הסכם 42

 אישור המועצה".

יתוקן באופן בו יתווסף 

"ללא אישור  בסיפא:

מראש ובכתב מטעם 

 ה".עצהמו

נבקשכם בשורה השנייה להוסיף לאחר  17.5 33 הסכם 43

המילה "לקזז" "על פי דין", בשורה 

השנייה נבקשכם למחוק ")לרבות, מכוח 

 חיובים אחרים(".

 לא מקובל

נבקשכם למחוק בשורה השלישית את  18.2 33 הסכם 44

המילה "וזאת על חשבון הספק", ואת 

המילים "לרבות הזכות לדרוש פיצויים 

 ₪". 10,000מוסמכים מראש בסך של 

 לא מקובל

 לא מקובל נבקשכם למחוק סעיף זה. 18.3 33 הסכם 45

נבקשכם למחוק את המילה "על חשבון  18.4 33 הסכם 46

 הספק".

 מקובללא 

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף "הספק  19.1.1 34 הסכם 47

לא יהא אחראי לשינויים כלשהם 

 שיבוצעו ללא יאושרו מראש ותכתב".

 לא מקובל

נבקשכם למחוק את המילים "ומיד עם"  19.2.1 34 הסכם 48

 ובמקומם לרשום "תוך זמן סביר מ..". 

בסוף הסעיף נבקשכם לרשום "ובלבד 

התמורה בגין השירותים שתשולם לו  

שבוצעו על ידו בפועל עד לביטול ו/או 

 העברת ההסכם".

 לא מקובל

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף "סעיף זה  20.1 34 הסכם 49

 יקרא כהדדי".

 לא מקובל

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף "סעיף זה  20.2 34 הסכם 50

 יקרא כהדדי".

 לא מקובל

בסוף הסעיף "סעיף זה נבקשכם להוסיף  20.3 34 הסכם 51

 יקרא כהדדי".

 לא מקובל



 

 חתימת המציע _________________________  10מתוך  10עמוד 

 התייחסות המועצה שאלת הבהרה סעיף עמוד הפניה #
נבקשכם בשורה השנייה לאחר המילה  20.8 35 הסכם 52

"בדואל" להוסיף ")בכפוף לכך שהקבל 

 דוא"ל תשובה המאשר קבלה(".

לא מקובל )יש אישורי 

 קריאה אוטומטיים( 

 

 

 .ידי המציעמסמך זה כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום על  יש לצרף

 

 בברכה,

 

 

 ניר-ֹנעה גולדשמידט

 מנהלת מכרזים

 


