
 

  -08/2020מכרז פומבי 

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתכנון ובנייה נאות 
 חובב.

 מס"ד עמוד סעיף סיווג השאלה תשובות

מגיש את האמור בסעיף זה איננו מקובל. המציע מסמך על האמור במכרז ועל בסיס זה  הסע' יוותר כפי שהוא
 הצעתו. נבקש למחוק את הסעיף או לתקנו בהתאם לאמור.

 משפטי
1.6 5 1.  

, מעביד 1981 –לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א  22לאור התיקון לסעיף  הסע' יוותר כפי שהוא
אינו יכול לדרוש מעובד לקבל מידע מהמרשם הפלילי וזאת גם אם עובד כאמור הסכים 

זה מחייבת את המציע לדרוש מידע כאמור ממנהליו בו לצורך לכך. הדרישה בסעיף 
הוכחת עמידתו בסעיף זה, דרישה זו מהווה עבירה פלילית. לכן, נבקש למחוק את 

המילים "או אחד ממנהליו". לחילופין, נבקש להמיר דרישה זו בקבלת תצהיר מטעם 
ת פליליות המנהלים במציע המעורבים במתן השירותים נשוא המכרז להיעדר הרשעו

מאומת על ידי עורך דין או לציין כי התצהיר ניתן למיטב הידיעה ביחס להיעדר הרשעות 
 של מנהלי המציע.

תצהיר לעניין העסקת  –א' 6האמור רלוונטי גם לבולט "חמישי" ובולט "שישי" במסמך 
 עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.

 משפטי

1.7 6 2.  

נבקש כי האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהאיחור נובע ממעשה/מחדל של המועצה  ההסכם האמור כפוף להוראות
 או מנסיבות שאינן בשליטת המציע.

 משפטי
2.4 6 3.  

אחרי המילים ו/או כל רשות אחרת יתווספו 
 המילים "בהתאם לדרישה על פי דין"

 הסע' יוותר כפי שהואלמעט האמור, 

השירותים נשוא המכרז מיועדים למועצה בלבד.  למה הכוונה "ו/או כל רשות אחרת"?
 נבקש הבהרתכם בנושא.

המציע מגיש הצעתו על בסיס  –נבקש למחוק את המילים "כפי שתהיינה מעת לעת" 
המפרט הטכני המצ"ב למכרז ומתמחר אותה על בסיסו. כל שינוי בהוראות או בדרישות 

ר כי המועצה תישא בעלויות עשוי להשית עלויות נוספות על המציע, ובמקרה כזה נבהי
 אלו ככל שתהיינה.

 משפטי

2.7 6 4.  



 

בנוסף, "לשביעות רצון המזמין" הינו קריטריון סובייקטיבי לחלוטין, ומטבע הדברים, 
יקשה על המציע להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה. לפיכך מוצע 

במסמכי  להחליף הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית, לפיה כל התייחסות לשביעות רצון
המכרז ובהסכם, של המועצה ו/או כל גורם מטעמה משמעותה: ביצוע התחייבויות 

 המציע בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.

נבקש להבהיר למען הסר ספק כי במקרה של עיכוב במתן צו התחלת עבודה על ידי  למפרט 11.7ראה סע' 
לעיל  2.4בגין האיחור )כאמור בסעיף המועצה, לא יושתו על המציע פיצויים מוסכמים 

 זה(, וכי לוחות הזמנים לביצוע העבודות יוגדרו מחדש בהתאם לזמני האיחור. 1למסמך 

 משפטי
5.5 8 5.  

האמור בסעיף זה אינו מקובל ויש בו לפגוע בשוויון בין המתחרים ובניהול הליך הוגן  הסע' יוותר כפי שהוא
סעדים בשל פגם יסודי, אין לאסור את זכותו לפנות בבחירת הזוכה. ככל שהמציע ידרוש 

 נבקש למחוק סעיף זה או לתקנו. –לערכאות 

 משפטי
13.1 12 6.  

 הסע' יוותר כפי שהוא הבקשה נדחית, 

מובהר כי, במקרה בו יספק המציע לדרישת 
המועצה שירותים חלקיים אחריותו תוגבל 

 לשירותים שסופקו על ידו

ההצעה, תינתן למציע אפשרות לביטול או לתמחור מחדש במקרה של פיצול נבקש כי 
של הצעתו. בנוסף, במקרה כזה יישא המציע באחריות רק ביחס לחלק אשר יסופק על 

 להלן. 14.3ידו. האמור רלוונטי גם לסעיף 

 משפטי

14.2 12 7.  

למציע תשלומים שהוציא טרם נבקש כי במקרה של הקטנת/צמצום השירותים, ישולמו  הבקשה נדחית,  הסע' יוותר כפי שהוא
 ההקטנה/הצמצום ושאלו אינם ניתנים לביטול.

להלן במקרה של הפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק  14.5האמור רלוונטי גם לסעיף 
 ממנה.

 משפטי

14.3 12 8.  

נבקש להבהיר כי במקרה של ביצוע עצמי על ידי המועצה, יהא המציע אחראי רק  מקובל
 ידו.לשירותים שסופקו על 

 משפטי
14.5  9.  

  .10 14 16.7 משפטי נבקש למחוק את המילים "לדעת המועצה" המהוות קריטריון סובייקטיבי. הסע' יוותר כפי שהוא

הסע' לא חל על חברה ציבורית, אולם במקרה 
המועצה רשאית לבטל את ההסכם  כאמור 

 ולו מטעם זה בלבד. עם נותן השירותים

 

 

יחולו ככל שהמציע הינו חברה ציבורית שהרי כל  נבקש להבהיר כי סעיפים אלו לא
קבלת אישור לגבי מכירת מניות של המציע עלולה להוות עבירה ומסירת מידע פנים. 

התנאי האמור לעיל מהווה למעשה הגבלה על בעל השליטה בחברה מלעשות  –כמו כן 
 עסקאות במניות החברה, וזוהי הגבלה שאיננה סבירה בנסיבות העניין.

ן ניתן לקבוע כי במצב כזה תהא המועצה רשאית לבטל את ההסכם עם נותן לחלופי
 השירותים, כסעד יחיד ובלעדי.

 משפטי

16.7.5 14 11.  



 

מאחר ולמציע מורשי חתימה רבים בנושאים שונים, נבקש למחוק את המילים "לכל  מקובל
פי דבר ועניין ולרבות" ולכתוב במקום "לצורך מכרז זה", שכן מורשי החתימה על 

מסמכי ההתאגדות וזכויות החתימה של המציע הם שיחתמו על המכרז, והם לא בהכרח 
 מורשי חתימה במציע "לכל דבר ועניין".

 משפטי

2 16 12.  

. האם על סמך 6א' סעיף  4נבקש להבהיר כיצד דרישה זו באה לידי ביטוי במסמך  א'4למסמך  6.3ראה סע' 
 א' תצורף טבלה בהתאם לצורך כך.  4קורות חיים? במידה ולא נבקש כי למסמך 

 משפטי
3.3 21 13.  

יש להגיש אישור עקרוני מהמבטח שיינתן כיסוי 
 בהתאם למבוקש

  .14 22  ביטוח נבקש לאשר שחברת הביטוח נדרשת לחתום על מסמך זה במסגרת הגשת המענה 

מאחר ולא ניתן להבטיח את זמינות מנכ"ל המציע בעת הגשת ההצעה, נבקש לאפשר  מקובל
 להגיש את ההצהרה חתומה גם על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.

 משפטי
  .15 23 כללי



 

מקובל, ניתן להגיש בנוסח המוצע או בנוסח 
 ששולב במסמכי המכרז 

בהתאם לחוו"ד של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר הצהרת מנהלים בדבר נאותות 
 8תשלומי שכר ושמירה על זכויות עובדים של לשכת רואי החשבון בישראל מיום 

יין תשלום שכר לענ נוסח ההצהרה שנוסחו מובא להלן הוא המחייב, 2017בנובמבר, 
מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת התקשרות למתן שירותים. משכך, 

נבקשכם לאפשר את הגשת התצהיר בנוסח המובא להלן במקום הנוסח שצורף למסמך 
 זה: 6

 תאריך:____________

 לכבוד,

__________ 

 הנדון: הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה

 במסגרת ההתקשרות למתן שירותים

אני הח"מ ____________ מנכ"ל ו _________ סמנכ"ל הכספים של חברת 
ח.פ. ____________ )להלן: "החברה"(, מצהירים בזאת  -______________, 

שהחברה משלמת בקביעות לכל  עובדיה המועסקים במסגרת ההתקשרות שבנדון, 
 כדלקמן:

ותקנותיו  1987 –ינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז . שכר שאינו נמוך משכר המ1
וכן דמי חופשה שנתית ופדיון חופשה, תשלום עבור ימי חג, דמי הבראה, דמי מחלה, 

גמול עבור עבודה בשעות נוספות, גמול עבור עבודה ביום המנוחה השבועי או בחג, דמי 
ום, הודעה מוקדמת או נסיעה, תשלום עבור ימי אבל ועבור כל יום היעדרות אחר בתשל

תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים וכן כל תשלום או זכות אחרת כלשהם 
המגיעים ממעביד לעובדיו על פי כל דין ו/או הסכם קיבוצי החל לגביהם או שהסכים 

 לשלמם.

. תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, גמל ו/או כל 2
סף שחל ו/או שיחול על המעבידים בגין עובדיהם, תנאי עבודתם, תשלום אחר או נו

העסקתם וביטחונם הסוציאלי וכיוצ"ב, בשיעור שייקבע בחוק ו/או לגבי כל עובד על ידי 
 ארגון העובדים היציג.

 על החתום:

 מנכ"ל: _________________.

 סמנכ"ל כספים: ___________________.

 משפטי

  .16 23 כללי



 

 תאריך: ________________.

כמו כן, בהתאם לחוו"ד הנ"ל, פורסם גם נוסח אישור רו"ח על הצהרת המציע כאמור, 
זה )אשר יש בו אי התאמות ביחס לנוסח  6ונבקש להחליף את הנוסח שצורף למסמך 

שנקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של 
( בנוסח שאושר על ידי לשכת רואי 2017לשכת רואי חשבון בישראל בחודש נובמבר 

 החשבון שנוסחו מובא להלן:

 ____________:תאריך
 ,לכבוד

_______ 
 )"החברה"( ___________ .פ.ח  __________חברת :הנדון
  ____________ח"רו דעת חוות

  ________מיום החברה להצהרת בהתייחס
 את ביקרנו ,_____________________ החברה של החשבון וכרואי לבקשתכם

 מינימום שכר תשלום" בדבר ______ מיום במכתב שהוצגה ל"בהצהרה הנ האמור
 בזאת והמצורפת ישראכרט עם ההתקשרות במסגרת "עבודה בדיני הפרות והיעדר

 .החברה הנהלת באחריות הינה זו הצהרה .בלבד זיהוי לשם משרדנו בחותמת ומסומנת
 .על ביקורתנו בהתבסס ל"הנ ההצהרה על דעה וותלח היא אחריותנו

 ,אלה תקנים פי על .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את מאיתנו לתכנן נדרש
 .מהותית מוטעית ל הצגה"הנ בהצהרה באמור שאין

 אנו .ל"הנ שבהצהרה במידע התומכות ראיות של ,מדגמית בדיקה כוללת הביקורת
 .דעתנו לחוות סביר בסיס מספקת סבורים שביקורתנו

 מכל ,נאות באופן משקף ל"הנ בהצהרה האמור ,ביקורתנו על בהתבסס ,לדעתנו
 ,המהותיות הבחינות

 .בה המפורט את
 

 ,רב בכבוד
 חשבון רואה

 של רואה החשבון המבקר דוח מיוחד של רואה חשבון מבקר יינתן על נייר מכתבים -



 

לעיל ביחס לאיסור שחל על מעסיק לדרוש מידע  1במסמך  1.7ראו הערתנו בסעיף  הסע' יוותר כפי שהוא
-מהמרשם הפלילי לגבי עובדיו. נבקש בהתאם למחוק את המילים "ו/או מי ממנהליו" ו

 "ו/או נגד מי ממנהליו".

חשאיות לרוב, ולכן אין זה מעשי כי מורשה חתימה ידע האם לעניין חקירות יצוין שהינן 
 מתנהלות חקירות נגד מנהלי המציע.

 משפטי

בולט "רביעי" 
 ובולט "חמישי"

24 17.  

מקובל, ניתן להגיש את האישור בנוסח המוצע 
 או בנוסח ששולב במסמכי המכרז

 –( 7.24.1.1, נדרש אישור רו"ח על מחזור כספי )טופס ט.1למסמך  3.3על פי סעיף 
"המחזור העסקי של המציע, בהתאם לספרי החשבונות שלו לכל אחת מהשנים 

, ואילו הנוסח ש"ח" 1,000,000עולה על  2018-ו 2019בדצמבר,  31שהסתיימו ביום 
י של תחום פעילות )טופס ט' שצורף למסמך זה הינו אישור רו"ח בדבר מחזור כספ

שנוסחו מובא להלן ]האישור  7.24.1.1(. לכן נבקש להחליף את הנוסח לטופס 7.24.1.2
 יודפס על גבי נייר לוגו של משרד רוה"ח[.

 תאריך:_______________

 לכבוד

 חברת  ______________

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת הנדון : 
 (1וביום ____ ) 31.12.20xxמהשנים שנסתיימו ביום 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________. .א
ליום ______ )או לחילופין הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם  .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1ליום____ וליום ____( )
 

 לחילופין:
( ______  בוקרו על 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 ידי רואי חשבון אחרים.
מה( חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתא .ג

( _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל 1ליום/ימים )
 (.2סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 לחילופין:

משפטי/ 
 מקצועי

  .18 26 כללי



 

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
השלכה  ( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו1ליום/ימים )

 על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות 1ליום/ימים )

 כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
 

( _________ 1ם המבוקרים/סקורים ליום/ימים )בהתאם לדוחות הכספיים האמורי
( הינו גבוה מ / שווה ל _______ )או 1המחזור הכספי של חברתכם לתקופה _____ )

כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות 
 ,הכספיים(.
 רואי חשבון

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן  לצרכי מכתב זה .2

 , יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.99ביקורת מספר 
 הערות:

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל
 .2009אוגוסט  –לשכת רואי החשבון בישראל 

הבנק לא יסכים להנפיק כתב ערבות הניתן להארכה באופן חד  -נבקש למחוק פסקה זו יוותר כפי שהוא הנוסח
 צדדי על ידי המוטב.

 משפטי
  .19 29 פס' אחרונה

  .20  5, 2,3 משפטי נבקש כי האמור בסעיפים אלו יחול ככל שהאמור במסמכי המכרז הינו נכון ומדויק. הסע' יוותר כפי שהוא

כי במקרה של הקטנת/צמצום השירותים, ישולמו למציע תשלומים שהוציא טרם  נבקש הבקשה נידחית
 ההקטנה/הצמצום ושאלו אינם ניתנים לביטול.

 משפטי
11 31 21.  

הוועדה איננה מתחייבת להעביר את כל תיקי 
  .22 כללי כללי מקצועי נבקש להבהיר כי העברת החומר תתבצע על פי מפעל בשלמותו. המפעל באותה מנה

מאחר וקיימים תיקים שאינם קיימים במערכת )ייפתחו בעתיד( נבקש שעדכון מערכת  נדחיתהבקשה 
 ניהול וועדה בסטאטוס "התיק בסריקה" תוך כדי טיוב הבקשה.

  .23 36 5.1.3 מקצועי



 

תעודות הגמר מסודרות בתיקיה שקופה לכל 
בקשה להיתר. הכמות כרגע לא ידועה )הרבה 

 ארגזים(. 30 -פחות מ

ארגזי תעודות הגמר מסודרים לפי בקשות? תיקי בניין? מפעלים? האם קיים  30האם 
 תיעוד לתוכן ארגז?

 מקצועי
5.2.4 36 24.  

  .25 36 5.2.7 מקצועי נבקש להבהיר כי ככל שיהיה שינוי הוא ייעשה מרגע השינוי ואילך. הבקשה מאושרת

כל מסמך יסרק פעם אחת בלבד. עותקים של 
חומר נוסף על  המסמך לא יסרקו אלא עם קיים

 גבי המסמך.
באחריות המציע לבדוק שהוא סורק מסמך פעם 

 אחת בלבד!!

 נבקש להבהיר נקודה זאת. מה קורה עם מסמכים כפולים, האם לסרוק גם אותם?

 מקצועי

5.4.6 37 26.  

הסע' יוותר כפי  הבקשה לא ברורה ונדחית,  
 שהוא

שאספקתם נדרשת על פי מכרז יובהר כי המציע איננו יצרן המחשבים והציוד ההיקפי 
זה, ושכך אינו יכול להתחייב לאי הפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. יובהר 

 לעניין זה כי אחריות להפרות כאמור תהא בהתאם לאחריות היצרן.

 משפטי
4.2 50 27.  

 הבקשה נדחית

 

מובהר כי, המועצה תפעל באופן ובזמן סביר 
מתקן שטח להעביר לספק כל מסמך, מידע, 

עבודה, ושירותי משרד שיידרשו לו לצורך ביצוע 
התחייבויותיו בהתאם לשיקול דעתה וככל 
שאספקתם אינה מוטלת על הספק בהתאם 

 להוראות מסמכי המכרז.

 נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות המועצה כדלקמן:

 —המועצה 

מחשב, מתקנים, שטח ( תיתן לספק גישה ושימוש בכל מידע, נתונים, תיעוד, זמן 1)
 עבודה ושירותי משרד, אשר לדעת הספק יש צורך בהם.

ימים מיום הבקשה; קיום פגישות עם גורמים  3תוך  -(   תספק מידע ומענה לשאלות 2)
ימים מיום הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת  5תוך  -שונים אצל המועצה 

תגובה או אישור לכל תוצר שלא תגובתה המלאה של המועצה עליהם או אישורה, וכן 
ימים מיום הגשתם. לא נמסרה תגובת המועצה  7תוך  -נקבע לגביו מועד ספציפי אחר 

 הימים הנ"ל, ייחשב המסמך ו/או התוצר כמאושר. 7למסמך ו/או לתוצר בפרק זמן של 

 משפטי

  .28 50 א ]חדש[4

לקביעת עדיפות בין מסמכים )למשל הוראה נבקש לקבוע קריטריונים אובייקטיביים  הסע' יוותר כפי שהוא
להלן בהסכם, במקום הקנית סמכות  6ספציפית תגבר על הוראה כללית( בהתאם לסעיף 

 חד צדדית למפקח לקבוע את ההוראה העדיפה.

 .6.2האמור רלוונטי גם לסעיף 

 משפטי

5.2 50 29.  

  .30 51 5.3 משפטי במסמכי המכרז.יובהר כי על הוראות המפקח להיות בהתאם לאמור  הסע' יוותר כפי שהוא

ככל שקיימות סתירות, על המועצה לשאת בעלויות הכלכליות שלהן ולא על המציע שכן  הסע' יוותר כפי שהואהבקשה נדחית, 
המועצה אחראית לכתיבת מסמכי המכרז. כמו כן, הכרעה כזו או אחרת של המפקח 

 משפטי
6.3 51 31.  



 

עלויות מוגזמות על  בדבר ההוראה המחייבת עשויה להשית עלויות שלא לצורך או
 הספק.

מאחר והספק ממציא את המסמכים על חשבונו ויש גם לתמחר את העלויות שלהם,  הסע' יוותר כפי שהואהבקשה נדחית, 
אנא הבהירו מראש מהם המסמכים הנדרשים, או שלחילופין כל המצאת מסמך 

 המועצה. הכרוכה בתשלום ושלא צוינה במסמכי המכרז, תהא על חשבון

 משפטי

7.2 51 32.  

  .33 51 8.1 משפטי נבקש לכתוב "לכאורה" במקום "חלוטה". הסע' יוותר כפי שהוא

 הבקשה נדחית, הסע' יוותר כפי שהוא

 

מובהר כי במקרה בו רכש הספק שירות או מוצר 
עבור ולדרישת המועצה אשר איננו ניתן לביטול 

וככל והמוצר או השירות כאמור יוותרו בידי 
המועצה במועד ביטול השירותים, תישא 

המועצה בעלויות אלה גם במקרה של ביטול 
השירותים. ובלבד שהשירותים לא בוטלו עקב 

 הפרת ההסכם על ידי הספק

נבקש כי הפסקת השירותים לחלוטין תהא רק במקרה של הפרה יסודית שבוצעה על ידי 
יום לפחות  90דעה מראש בת יום. לחילופין, נבקש לקבל הו 14הספק ושלא תוקנה תוך 

טרם ביטול השירותים. בכל מקרה, נבקש כי ישולמו לספק תשלומים בגין העבודה 
שבוצעה בפועל וכן תשלומים שהוצאו בקשר עם ביצוע השירותים ושאלו אינם ניתנים 

לביטול )כך למשל תשלום עבור שירותי אחריות של היצרן או רכש מחשבים וציוד שלא 
 ניתן לבטל(.

 לחוזה התקשרות זה. 14.7-ו 9.8מור רלוונטי גם לסעיפים הא

 משפטי

9.3 52 34.  

מדובר בשירותי  –לא ברור לאילו זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות מוסריות, הכוונה  הסע' ברור כפי שהוא
 סריקה.  אנא הבהרתכם.

 להסכם זה. 12-ו 11.1האמור רלוונטי גם לסעיפים 

 משפטי

10.6 53 35.  

  .36 53 11.3 משפטי נבקש כי לא יעוכבו תשלומים שאינם שנויים במחלוקת. בכפוף לזכות המועצה לקיזוזמקובל, 

המילים "שינוי במפרט ו/או במסלול הסיורים" 
 תימחקנה

נבקש למחוק מהסיפא את המילים "שינוי במפרט ו/או במסלול הסיורים וכיו"ב שכן כל 
שינוי עשוי להשפיע על תמחור ההצעה, ואין הספק צריך לספוג עלויות בשל כך שכן הוא 
מתמחר את הצעתו מראש על המפרט שצורף בעת הגשת ההצעה. נבקש להתאים סעיף 

י תועבר לבחינת הספק, אשר יבדוק, בתוך זה למקובל בתחום, שלפיו כל בקשה לשינו
פרק זמן נקוב, את פירוט ההשלכות הנובעות מן השינוי על השירותים, לוחות הזמנים, 

התמורה, הביצועים, מבחני הקבלה ויתר ההתחייבויות על פי החוזה, ויגיש למועצה 
לבצע הצעה בכתב לביצוע השינוי או, ימסור למועצה הודעה בכתב המפרטת כי לא ניתן 

את השינוי ואת הסיבה לכך. הצעת שינויים כאמור תכלול את השינויים וההתאמות 
לפני הביצוע בפועל הנדרשים בחוזה ובנספחיו ואת משמעויות השינויים כאמור לעיל. 

 משפטי

11.5 53 37.  



 

של כל שינוי, ייחתם בין הצדדים מסמך בהתאם או תמסר הזמנה על ידי המועצה 
 השינויים.הספק לביצוע  בהתאם להצעה העדכנית של 

האמור בסעיף זה על תתי סעיפיו איננו רלוונטי לשירותים נשוא המכרז. נבקש למחוק  הסע' יוותרו כפי שהם
לעיל או לתקנו בהינתן השירותים  10.6ראו לעניין זה גם הערתנו לסעיף  –את הסעיף 

 נשוא המכרז.

 משפטי

12.1 53 38.  

 11בסע' האמור בסע' הינו בכפוף להחרגות 
מידע אשר יוצר על ידי לנספח ה' וכן למעט 

הספק במסגרת תכולת העבודה על פי 
ידע מקצועי,  המהווההינו כללי שהמכרז ו

שיטות עבודה, מתודולוגיה, ואינו מהווה 
 פיתוח ייחודי למועצה

 

 שאר הבקשות נדחות

נבקש להחיל על סעיף זה את החריגים להתחייבות לשמירת סודיות המפורטים בסעיף 
התחייבות לשמירת סודיות מידע, וכן את החריג להלן: "מידע שנמסר  –לנספח ה'  11

לספק ע"י צד ג' ללא הפרת חובת סודיות; ו/או )ה( מידע אשר יוצר על ידי הספק 
ינו ג'נרי, כללי לרבות ידע מקצועי, שיטות במסגרת תכולת העבודה על פי המכרז ואשר ה

 וכו', ואינו מהווה פיתוח ייחודי למועצה". know-howעבודה, מתודולוגיה, 

שנים  3כמו כן, נבקש להגביל את תקופת ההתחייבות לסודיות לתקופת ההסכם וכן 
 לאחר מכן.

 להלן. 24.1המבוקש בסעיף זה רלוונטי גם לסעיף 

 משפטי

13.2 54 39.  

  .40 54 14.3 משפטי ימים". 7יום" במקום " 14נבקש לכתוב " יוותר כפי שהואהסע' 

נבקש כי ישולמו לספק תשלומים בגין העבודה שבוצעה בפועל וכן תשלומים שהוצאו  לעיל  34ראה תשובה  
בקשר עם ביצוע השירותים ושאלו אינם ניתנים לביטול )כך למשל תשלום עבור שירותי 

 מחשבים וציוד שלא ניתן לבטל(. אחריות של היצרן או רכש

 משפטי

14.9 54 41.  

האמור בסעיף זה איננו מקובל ויש בו לפגוע בזכותו של הספק לפנות לערכאות ככל שיש  הסע' יוותר כפי שהוא
 לו עילת תביעה או שנגרם לו נזק.

 משפטי
14.10 55 42.  

חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד 
ולאחר  חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת

, בכפוף לכך שהמועצה אפשרה לספק להתגונן
תפשר בכל תביעה ו/או דרישה תלא שהמועצה 

 כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב

נבקש לתקן את הסעיף כך שחובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט של 
ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף לכך שהמועצה העבירה לספק את השליטה הבלעדית 

בניהול ההגנה ו/או מו"מ לפשרה, סייעה לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא 
התפשר בכל תביעה ו/או דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב )להלן: 

 "(.תניות השיפוי"

 משפטי

15.3 55 43.  

האחריות הינה על פי דין וחובת השיפוי כפופה 
 לעיל  43לנוסח בתשובה 

מתבקשת להיות על פי דין. בהתאם, נבקש להוסיף אחרי המילה אחריות הצדדים 
 "אחראי"  ואחרי המילים "יינזק עקב השירותים" את המילים "על פי דין".

 נבקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין" ואת המילים "לפצות ו/או".

 משפטי

16.1 55 44.  



 

 לעיל על סעיף זה. 15.3נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף 

לסע' יתווסף "ככל שלא מוטלת על המזמין 
 אחריות על פי דין"

נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק ככל שלא מוטלת על המזמין אחריות על פי דין, 
בשים לב שהשירותים יסופקו באתרי המזמין ומשכך כן יכולים להיגרם נזקים לעובדי 

הספק. מתן פטור גורף מאחריות למזמין מטיל על הספק אחריות רחבה מזו שבדין, 
 ם שאחריות בנזיקין עשויה להיות משותפת.בשים לב שאחריות זו אינה בת ביטוח ומה ג

 להסכם. 17.4האמור מבוקש גם ביחס לסעיף 

 משפטי

16.2 56 45.  

נבקש לכתוב "ישפה" במקום "יפצה". בנוסף, נבקש להבהיר ביחס לסיפא כי אחריות  המילה "יפצה" תוחלף ב "ישפה"
 –משותפת הספק תוטל עליו רק אם תקום לו אחריות על פי דין, ואם האחריות תהא 

 יישא גם המזמין באחריות בהתאם לחלקו על פי דין.

 משפטי
16.3 56 46.  

חובת השיפוי כפופה המילה "לפצות" תימחק, 
 לעיל 43לנוסח בתשובה 

נבקש למחוק את המילה "לפצות" וכן נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות 
 לעיל על סעיף זה. 15.3בסעיף 

 משפטי
16.6 56 47.  

המילים "על פי  יתווספואחרי המילה "אחראי" 
 דין"

 נבקש להוסיף אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי דין".

 נבקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין".

 משפטי
16.7 56 48.  

נבקש להוסיף כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או בדין הספק לא  הבקשה נדחית
נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למועצה ו/או לצד יישא באחריות לכל 

שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, 
עלויות זמן השבתה, וכי גבול האחריות לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה התמורה 

 השנתית ששולמה לספק.

כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא,  הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי
 בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, למעט תביעות בגין נזקי גוף או נזק לרכוש מוחשי.

 משפטי

  .49 56 ]חדש[ 16.8

  .50 56 17.5 ביטוח נבקש כי האמור בסעיף זה יחול ככל שקמה לספק אחריות על פי דין. מקובל

האחריות על פי האמור בסעיף למעט במקרה בו 
 דין הינה של המועצה.

 . 43שיפוי בכפוף האמור בתשובה 

מתן פטור גורף מאחריות למזמין מטיל על הספק אחריות רחבה מזו שבדין, בשים לב 
שאחריות זו אינה בת ביטוח ומה גם שאחריות בנזיקין עשויה להיות משותפת. נבקש 

 ות על פי דין.להבהיר כי אחריות הספק תחול רק ככל שקמה לו אחרי

 לעיל על סעיף זה. 15.3נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף 

 ביטוח

17.6 57 51.  

  .52 57 19.1 משפטי יש לכתוב "יפצה" במקום "ישפה". הסע' יוותר כפי שהוא



 

נבקש להגביל את זכות הקיזוז לסכומים קצובים בלבד ולתשלומים המגיעים לספק על  הסע' יוותר כפי שהוא
ימים טרם הקיזוז ואפשרות  7הסכם זה בלבד, ובלבד שתינתן לספק התראה בת פי 

 לתיקון ההפרה.

 משפטי

19.2  53.  

האמור בסעיף זה איננו מקובל. ככל שקיימות תביעות שבגינן יהא על הספק לשפות את  הסע' יוותר כפי שהוא
השיפוי(, אך אין זה  המזמין, ישלם הספק למזמין את הסכום שייקבע )בכפוף לתניות

 מתקבל על הדעת לעכב סכומים בגין כל דרישה או תביעה שתוגש.

 משפטי

19.3 57 54.  

"לשביעות רצונה המלא של המועצה" הינו קריטריון סובייקטיבי לחלוטין, ומטבע  הסע' יוותר כפי שהוא
הדברים, יקשה על המציע להיערך בהתאם על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה. 

לפיכך מוצע להחליף הגדרה זו בהגדרה אובייקטיבית, לפיה כל התייחסות לשביעות 
רצון במסמכי המכרז ובהסכם, של המועצה ו/או כל גורם מטעמה משמעותה: ביצוע 

 התחייבויות המציע בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.

 לחוזה התקשרות זה. 30.4האמור רלוונטי גם לסעיף 

 משפטי

19.5 57 55.  

. יתווספו המילים "למעט יוותר כפי שהואהסע' 
במקרה בו קיבל את אישור המועצה מראש 

 ובכתב לחרוג מהוראות סע' זה"

נבקש להבהיר כי האיסור ליתן שירותים לכל גורם אחר )שאינו המזמין( המעורב 
ככל שיש במתן השירותים כדי ליצור ניגוד עניינים עם השירותים נשוא בשירותים רק 

אחרת הסעיף יכול להטיל מגבלה שלא לצורך על פעילותו העסקית של  , כימכרז זה
 הספק.

 משפטי

20.1 58 56.  

נבקש לתקן את הסעיפים ולקבוע כי חילוט ערבות הביצוע יתבצע רק במקרה של הפרה  הסע' יוותר כפי שהוא
יסודית שלא תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך מאת המועצה, ולאחר שניתנה 

סבירה לתיקון הטעון תיקון. בהקשר זה נבקש לקבוע כי יחולטו רק לספק שהות 
 סכומים בגין נזקים שהוכחו, וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 משפטי

21.3 ,21.4 58 57.  

  .58 59 23.5 משפטי נבקש להבהיר כי בהתאם לדין מסירת תלושי שכר כפופה להסכמה בכתב של העובדים. מקובל

  .59 59 23.8 משפטי לעיל על סעיף זה. 15.3נבקש להחיל את תניות השיפוי המבוקשות בסעיף  לעיל 43לנוסח בתשובה חובת השיפוי כפופה 

ימים  7נבקש לכתוב בסוף הסעיף "על פי הסכם זה ובלבד שניתנה לספק ארכה בת  הסע' יוותר כפי שהוא
 לתשלום הסכומים טרם ביצוע הקיזוז".

 משפטי
23.9 59 60.  

נבקש למחוק סעיף זה האוסר על הספק לפעול בהתאם לזכותו לפנות לערכאות  שהואהסע' יוותר כפי 
 משפטיות ככל שיהיה לו צורך בכך.

 משפטי
24.2 59 61.  



 

מקובל, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של 
 המועצה

נבקש כי תינתן ארכה לספק להעסיק עובדים או למצוא ספק משנה חלופי המוסכם על 
 המועצה.

 משפטי
25.3 60 62.  

  .63 60 25.4 משפטי נבקש למחוק את המילים "באחריות מלאה" ולכתוב במקום "באחריות על פי דין". הסע' יוותר כפי שהוא

הבקשה נדחית, מובהר כי הספק יהא אחראי 
 לשירותים שסופקו על ידו

נבקש כי ביצוע עצמי יהא בכפוף לסיום ההסכם. בכל מקרה, יובהר כי הספק יהא 
 שבוצעו על ידו.אחראי רק לשירותים 

 משפטי
26.1 60 64.  

  .65 61 29 משפטי ימים". 7ימים" במקום " 14נבקש לכתוב " הסע' יוותר כפי שהוא

 הסעיף יוותר כפי שהוא,

לצורך הבהרה נחדד כי עם גיבוש סכום ההצעה 
ולהציב את הסכום  %10הכוללת מע"מ יש לגזור 

 בערבות.

 ההצעה".מערך  10%נבקש לאפשר לכתוב סכום במקום "

 גזברות

1 63 66.  

הבנק לא יסכים להנפיק כתב ערבות הניתן להארכה באופן חד  -נבקש למחוק סעיף זה יוותר כפי שהוא הנוסח
 צדדי על ידי המוטב.

 משפטי
5 63 67.  

  .68 63 ]חדש[ 6 משפטי נבקש להוסיף: "ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה". מקובל

 מאושר

 

 מאושר

 

 "עובדיה ומנהליה"יירשם במקום 

לאחר המילים אחריות מקצועית" יתווספו המילים "משולבת  –ב' 1וסעיף   1סעיף 
 חבות המוצר"

 המילה "לבצע" תמחק ובמקומה ירשם "לפעול"  – 4סעיף 

 לתשומת לב טלדור  – 7סעיף 

 המועצה" ימחקו   המילים "כל הבאים מטעם – 8סעיף 

 ביטוח

  69.  

 אחרמקובל או כל נוסח מקביל 

 מקובל או כל נוסח מקביל אחר

 מקובל

 

 מקובל או כל נוסח מקביל אחר

 " 2013ירשם " –נוסח ומהדורת הפוליסה  –צד ג' 

 " 2013ירשם " –נוסח ומהדורת הפוליסה  -חבות מעבידים 

 לאחר המילים "אחריות מקצועית" ירשם "משלוב חבות המוצר"  –אחריות מקצועית 

 " "MENORA TO IT 2015ירשם "  נוסח ומהדורת הפוליסה    

 ביטוח

  70.  



 

 

  .71 67 8 משפטי נבקש לכתוב אחרי המילים "כל הנזקים ו/או ההוצאות" את המילה "המוכחים". הסע' יוותר כפי שהוא

נבקש להוסיף חריג נוסף: "מידע אשר יוצר על ידינו במסגרת תכולת העבודה על פי  ראה תשובה לעיל
-know, כללי לרבות ידע מקצועי, שיטות עבודה, מתודולוגיה, המכרז ואשר הינו ג'נרי

how ."וכו', ואינו מהווה פיתוח ייחודי למועצה 

 משפטי

  .72 67 ד ]חדש[11

נבקש להוסיף את הסעיף הבא: תקופת ההתחייבות לסודיות תהא בתוקף לתקופת  הבקשה נדחית
 שנים לאחר מכן." 3ההסכם וכן 

 משפטי
  .73 67 ]חדש[ 12

הספק הינה בהתאם להוראות כל דין אחריות 
 בנוסף להוראות המזמין

מאחר וחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו קובעים שורה ארוכה של דרישות והתחייבויות 
שייתכן ורלוונטיות למידע שתספק המועצה לספק, נבקש להבהיר כי עמידת ואופן 

 מידע.יישום החוק על ידי הספק תהא בהתאם להנחיות המועצה שכן היא בעלת ה

 משפטי
  .74 68 כללי

נבקש כי כל בקרה תהא בתאום מראש ובשעות העבודה המקובלות אצל הספק, תוך  הבקשה נדחית
הפרעה מינימלית לפעילות הספק, בכפוף לחתימת נציגי המועצה על כתב התחייבות 

 לשמירת סודיות בנוסח המקובל על הספק.

 משפטי
4 68 75.  

עבודה לא נדרש להוכיח ניסיון  35בעמוד 
 במערכת.

 השאלה לא ברורה

האם ניסיון בהקמת בקשות במערכת אחרת עונה  –( 35הקמת בקשות במערכת )עמוד 
 על הדרישה?

 

 מקצועי
 35 76.  

נדרש ניסיון עבודה עם מערכת לניהול וועדה 
 3.3בהתאם לאמור בסעיף 

בניסיון העבודה נכלל גם עבודה עם מערכות 
 שונות מבר טכנולוגיות

האם ניסיון עם וועדות בניה של  –( 7עמוד  3.3במערכת של בר טכנולוגיות )סעיף ניסיון 
 בר טכנולוגיות ללא עבודה עם המערכת עונה על הדרישה?

 מקצועי

3.3 7 77.  

בתחילת הפרויקט )לאחר הפילוט( תוגדר תכנית 
עבודה שבמסגרתה תוגדר כמות הבקשות 

 שתילקח בכל מנה .

תוחזר לוועדה כמות הבקשות שתילקח בכל מנה 
 ימי עבודה . 10לא יאוחר מ

הוועדה גמישה בכל הנוגע לכמות הבקשות כל 
 עוד המציע יעמוד בהבהרות שנתנו לעייל

ימי עבודה  10לאיזו כמות בקשות מתייחס לוח הזמנים של  – ( 35לוחות זמנים )עמוד 
 למנה?

 

 מקצועי

 35 78.  



 

האם יש לשייך פיזית את תעודות הגמר  –( 36עמוד  5.2.4שיוך תעודות גמר )סעיף  הבקשה נדחית
 לבקשות? אם כן, האם יש לתת תמחור שונה לביצוע השיוך?

 

 מקצועי
5.2.4 36 79.  

יש לסרוק את אישור הגורם המאשר + מידע 
 המעיד לאיזו בקשה שייך  האישור

האם הכוונה היא שיש  –( 38עמוד  5.5.1.3אישורים שאינם בגרמושקת ההיתר ) סעיף 
 ?A4-את העמוד הראשי של גרמושקות ההיתר של גורמים שונים ולסרוק כלצלם 

 מקצועי
5.5.1.3 38 80.  

מותנה באישור של הוועדה לקבלת המידע 
במייל. ככל שהוועדה תבקש את התיק הפיזי 
 יהא על המציע לנהוג בהתאם לאמור בסעיף.

 של למייל? האם ניתן לבצע משלוח של שליפה דחופה –( 42עמוד  8שליפת תיק )סעיף 
 

 מקצועי
8 42 81.  

לאחר הפילוט תגובש המתודולוגיה של אלו 
מסמכים יהיו בשמרדף ואלו מסמכים יופרדו 

 באמצעות חוצץ.

 

האם הפרדה בין  –( 37עמוד  5.4.10וסעיף  43עמוד  9.3.5הפרדה בין מסמכים ) סעיף 
 המסמכים תיעשה באמצעות שמרדפים לפי סוגי מסמכים או באמצעות חוצצים?

 

 מקצועי

  .82 37ו 43 5.4.10 -ו 9.3.5

  -"הערכות לביצוע הסריקה של מנת תיקים"  הבקשה נדחית

 י.ע. 21נבקש כי יקבע לעד 

 35 5 מקצועי

83.  

 הבקשה נדחית 

 לאחר הפילוט תגובש המדיניות לגודל מנה 

נבקש לאפשר לאסוף את כל התיקים בפעם  –שינוע התיקים ארגונם והחזרתם לארכיב 

 ולהחזיר אותם בתום הטיפול בפעם אחת.אחת 

 36 5.1 מקצועי

84.  

מבחינת אבטחת מידע אין אפשרות לחיבור 

 -לרשת המועצה, ניתן לקבל גישה מוגבלת 

מנהל הרשת יציג בעוד מס' ימים מה ניתן 

 לקבל.

בכל מקרה אנו נדאג לעמדה )שולחן, כיסא(, 

צורכי מחשוב באחריות הקבלן הזוכה. 

במידת האפשר בהתאם נספק  –הדפסה 

 לתשובתו של מנהל הרשת.

נבקש להעמיד לצורך הרישומים סביבת עבודה מתאימה  -"להנפיק תעודת משלוח" 

 הכולל שולחן, כסא, חיבור אינטרנט וכו.

 36 5.1.2 מקצועי

85.  

 36 5.2.5 מקצועי נבקש לאשר כי הועדה מספקת את הקלסרים –"צבע קלסר יחודי לכל מפעל"  הוועדה תספק את הקלסרים
86.  



 

 

 ההבהרה מתקבלת . 

חשוב לציין כי באחריות המציע להעלות את 
 הנתונים למערכת הוועדה ולקשר אותם למערכת

  5.10 מקצועי נבקש להבהיר כי התוצרים יעברו בתקליטור -"דיסק המכיל את נתוני התיקים" 

 )סעיף קטן אחד(

41 

87.  

אנו מניחים כי כמות התיקים שידרשו באופן 
 דחוף תהיה מזערית ואולי כלל לא נשתמש בה.

יחד עם זאת איננו יכולים להגביל את כמות 
 הפעמים שבהם נדרוש לקבל את התיקים פיזית

בהחלט יתכן שבחלק מן המקרים נסתפק בחומר 
 סרוק.

נבקש להגדיר כי שליחת תיק פיזי באופן דחוף ידרש רק במקרים חריגים  –תיק דחוף 

לכל הפרויקט. עם זאת, בהעברת חומר סרוק תינתן יותר  מקרים 3ולא יעלה על 

 גמישות.

 42 8 מקצועי

88.  

 42 9.2 מקצועי יסופק ע"י ועדה נאות חובב VPNנבקש לאשר כי  -"אמצעי חיבור מרחוק"  עלות החיבור הינה על חשבון המציע
89.  

על המציע לקשר את כל המסמכים שיסרקו 
לבצע למערכת לניהול וועדה . במידה ויחליט 

זאת באמצעות מודול שיוך מסמכים אזי מחיר 
 . ₪ 5,000המודול שהוועדה תשלם יעמוד על 

 43 10.2 מקצועי האם חובה לרכוש את מודול הקישור? –"מודול קישור" 

90.  

נבקש  -"למזמין שמורה הזכות להורות על שינוי מקום טיוב הנתונים למשרדי הוועדה"  הבקשה נדחית

 לתמחר סעיף זה בנפרד

 44 11.2 מקצועי

91.  


