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למתן שירותי הדרכה בקורס להכשרת דירקטורים של הנהלות   -212.מכרז פומבי מס' : הנדון

 המרכזים הקהילתיים של החברה למתנ"סים 

,  נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים   בכתב שלא במסגרת מסמך זה,או 

 . משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

זה, חתום בחתימה   .1 יש לצרף מסמך  זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים.  מסמך הבהרות 

תהווה עילה  אי הגשת המסמך     .וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 לפסילת הצעת המציע.  

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם  .2

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי  

 .המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

מספר 

ורסיד

 י 

 .  תשובת החברה למתנ"סים שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד 

החברה  5 2 1
 רשאית...

יש להגביל מספר 
משתתפים מקסימלי  

לקורס לכל היותר 
 משתתפים  28

 אין שינוי במסמכי המכרז  

ביטול  13 3 2
 זמן...

לתמחר  קושי  יש 
שאיננו   זאת  לאור 
יתקיים  יודעים היכן 
ועלויות  הקורס 

הזמן   יכולות  ביטול 
כבד  מרכיב  להיות 
לימודים   של  במקרה 

 במקומות מרוחקים

המכרז כולל הוצאות החזר נסיעות כאמור   

לכך אין   רלמסמכי המכרז מעב  13בסעיף 

 שינוי במסמכי המכרז 

היטלי מס  13 3 3
למתנ"סים. 

.. 

לא ברור סעיף זה,  
כיצד מיסים 

שקשורים 
למתנ"סים חלים על 

 מספק השירות ? 

על הספק המדובר בהיטלי מסים החלים 

בגין מתן השירותים לחברה בהתאם   הזוכה

 להוראות הדין 

מוסד   2.1 5 4
 אקדמי...

היננו חברת בת של 
אוניברסיטה, 

מבקשים אישור כי  
זה עומד 

בקריטריונים של 
 תנאי הסף 

"    2.1בסעיף    מקובל. המשפט  לאחר 

יתוו גבוהה"  "  להשכלה  שלוחה  סף:  או 

או   המל"ג  ע"י  מוכר  אקדמי  מוסד  של 

המוסד   בשליטת  עמותה   / בת  חברת 



 .." .האקדמי

האם עו"ד נדרש  תואר שני... 2.3.1 5 5
 לתואר שני ?

 אין שינוי במסמכי המכרז   

נושא הביטוחים  ביטוחים...  1.1 8 6
יועבר ליועץ 

שלנו   הביטוחי
להתייחסותו 

בהתאם להתקדמות   
 עם מכרז זה...

שאלות הבהרה גם בנושא הביטוח יש לעלות  

עד המועד הנקוב במסמכי המכרז , שאלות  

  . ידונו לא שיועברו לאחר המועד הנ"ל 

קניין  3 12/13 7
 רוחני... 

על   היוצרים  זכויות 
של  הן  החומרים  כל 

ו .  המציע  המרצים 
בחומרים   השימוש 

הינו רק לטובת   אלה  
בקורס  הלומדים 

 המוזמן.

מקובל בכל הנוגע לחומרים שפותחו מבעוד 

 . מועד על ידי המציע 

ניגוד   10 15 8
 עניינים... 

יש להבהיר סעיף זה.  
מקיימים  אנחנו 
בכלל  קורסים 
בפרט   ודירקטורים 

 בכל רחבי הארץ.

 אין שינוי במסמכי המכרז 

מכסת   14 15 9
 שעות... 

במעמד יש להגדיר 
המכרז וההסכם את  

מכסת השעות של 
המוסד בקורס.  

שעות  32לפחות 
 שעות.  60-מתוך ה

 אין שינוי במסמכי המכרז 

השבת  7.1 19 10
 חומרים... 

המכללה   ככלל 
במערכות  מנהלת 
כל   את  שלה  המידע 
רישום  נושא 
/תעודות   הלומדים 

לימודים  / אישורי 
לא  זה  חומר  וכו'. 

 ניתן להשיב.... 

בנסיבות אלה ועם תום הסכם יש לפעול 

  7.2בהתאם לאמור בסעיף 

ספרי  13 22 11
 לימוד.... 

אינם   לימוד  ספרי 
חלק מחומר הלימודי  
למשתתפים  שמועבר 
חלק   אינו  וכמובן 

 מהעלות של הקורס

 אין שינוי במסמכי המכרז 

במכרז קודם   ש"ח  650 14 22 12
שהפעלנו מולכם,  

 4המחיר לא כלל 
שעות הכנה 

ששילמתם בנפרד 
בגין כל קורס. 

במכרז זה אתם  
כוללים את שעות 

 אין שינוי במסמכי המכרז 



ההכנה במחיר 
השעה ולכן נוצר 

מצב אבסורדי  
שהמחיר הכולל  

לקורס נמוך יותר  
מהמחיר שבו קיימנו  
עבורכם קורסים עד 

כה וזאת לאחר  
שהמכרז והמחיר 

הקודם נקבעו מלפני 
לא מעט שנים ומאז  

 העלויות רק גדלו. 

יועבר  הסכם   13 ההסכם 
המשפטית   ליועצת 
להתייחסותה   שלנו 

להתקדמות    בהתאם 
 עם מכרז זה...

 לעיל   6ראה תשובה לשאלה  בסעיף 

4ב.  2 14 הקורסים  
יתקיימו  
בתדירות  

ם  של פע
בשבוע 

בהיקף של 
שעות  4

אקדמאיות 
 ".. 

כי   להבהיר  מבוקש 
ע"י   שיועבר  מפגש 
יתקיים  הספק, 

של   מלא    4בהיקף 
 ש"א

הסעיף קובע מופרשת שהמפגש יתקיים   

 שעות.  4בהיקף של 

 

6ב.  2 15 "..הנתונים   
אודות  
היקף 

ההתקשרו
מהווים  ת, 

היקף 
משוער 
 בלבד.." 

מבוקש להציג את 
היקף הקורסים 

שהתקיימו עד כה 
בשנה ובחלוקה  

לאזורים כמוגדר 
 16בסעיף ב.

 אין שינוי במסמכי המכרז 

10ב.  3 16 "החברה   
רשאית...לפ 

צל את 
העבודה בין 

מס'  
 מציעים" 

ס'   בין  סתירה  ישנה 
 . 9זה לבין ס' 

להבהיר  מבוקש 
עורך  בכוונת  האם 
עם   להתקשר  המכרז 
בלבד   אחד  מציע 
או   המכרז  במסגרת 

 עם מס' מציעים

ימחק המשפט :" לפצל את  10בסעיף 

 העבודה בין מספר מציעים " 

 2.3ד.  5 17
 
 

נספח 
 ב

5ד.  

"המציע  
מעסיק  

צוות 
מרצים 

העומדים 
בכל 

התנאים 

להבהיר  .א מבוקש 
הכוונה  מה 
כי  בדרישה 
מעסיק  המציע 
מרצים".   "צוות 
ישנה   האם 
להיקף  דרישה 
של  מסוים 

 מרצים?

 

של  מסויםאין דרישה להיקף  .א

 מרצים.

 בל מקו .ב



המפורטים. 
 ". 

להבהיר  .ב מבוקש 
צוות  כי 
יוגש   המרצים 
ביצוע   בשלב 

עפ"י   השירותים 
סעיף   ב'  נספח 

 5ד.
3ז.  7 18 "המחירים   

הנקובים 
בטופס 

ההצעה 
אינם 

כוללים  
 מע"מ "

מבוקש להבהיר, 
למען הסר ספק, כי  

ההשוואה בין  
ההצעות תיערך  

בהתאם למחירים 
הנקובים בטופס 

הצעת המחיר כשהם  
כוללים מע"מ, אם  
המציע מחויב בו, 
בהתאם להוראת  

 . 7.4.0.1תכ"מ מס' 

 במסמכי המכרז אין שינוי 

6ח.  7 19 "התשובות  
לשאלות 
יפורסמו 

באתר  
החברה 

ימסרו   ו/או 
 למציעים.." 

למען הזהירות,  
מבוקש להבהיר כי 

התשובות לכל 
שאלות ההבהרה  
יפורסמו ויועברו 

 במלואן

 אין שינוי במסמכי המכרז 

1.2י.  8 20 ערבות  
 בנקאית 

 להוראות בהתאם
 שמספרה תכ"ם

  בנושא 7.7.1
 מכרז "ערבות
ביצוע",   וערבות

 מוסד 4.11 סעיף
 גבוהה להשכלה

 משתתפת שהמדינה
 יכול , בתקציבו

 קיזוז להגיש הוראת
 הערבויות במקום

 בהתאם   ,שבמכרז
 הטופס של לנוסח

 .המופיע בהוראה
להוסיף  מבוקש 
בסעיף זה ובכל סעיף 

לדרישה יהמתי חס 
כי   בנקאית,  לערבות 
להשכלה   "מוסד 
שהמדינה   גבוהה 
בתקציבו,  משתתפת 
להמציא  רשאי  יהיה 
הוראת קיזוז במקום  
בנקאית"   ערבות 

להוראת בהתאם  
 חשכ"ל בעניין. 

אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בחברה  

 ממשלתית ולכן זה לא רלוונטי .

5יא.  8 21 "החברה   
רשאית בכל  
לשנות  עת 

את  

מבוקש להבהיר כי 
שינוי כאמור בסעיף  

זה ייערך קודם 

 אין שינוי במסמכי המכרז 



דרישתה 
ביצוע  לגבי 
 העבודות.." 

למועד הגשת  
 ההצעות 

1.2יד  9 22 קו"ח של   
המציע  

ותעודות 
 הסמכה

לכתוב   מבוקש 
המילים  במקום 
את  חיים"  "קורות 

 המילה "פרופיל" 

 אין שינוי במסמכי המכרז  

5א'.  11 23 "בכל שלב   
רשאית  

החברה לפי  
שיקול 
דעתה, 

להחליט על 
סיום 

ההתקשרו
 ת..." 

להוסיף  מבוקש 
את  הסעיף  בסיפא 
"לאחר   המילים: 
בפני   שהתריעה 

לא הספק   והספק 
הנדרש   את  תיקן 
בתוך פרק זמן סביר"  
לסעיף  )בהתאמה 

ט'    11.1.1   – לנספח 
 הסכם

 מקובל 

1ה.  12 24 "הזוכה   
מתחייב 

לספק את  
השירותים 
בעצמו בכל 

רחבי 
 הארץ.." 

מבוקש להבהיר 
האם השירותים 

יינתנו במתקני  
הספק או במתקני  

 החברה ברחבי הארץ

 במתקני החברה כאמור בהוראות המכרז   

25 13-12  6ה.  
 3ה. 

 

"החברה  
למתנ"סים 

רשאית  
לעשות  

בתוצרים 
כל שימוש 

שתמצא  
 לנכון" 

כי  לקבוע  מבוקש 
בקניין  הזכויות 
הרוחני של התוצרים  
שיפתח הספק באופן 
של   תהיינה  בלעדי 
לרשות   ואילו  הספק 
הרשאה   זכות  תינתן 

 בלתי חוזרת בהם

 .מקובללא 

 אין שינוי במסמכי המכרז  

1ו.  13 26 "כנגד   
חשבונית 

 מס.."

בו   מקום  )בכל 
הדרישה   מופיעה 
להצעת חשבונית מס( 

כי    - מבוקש להבהיר 
מס"   "חשבוניות 
כאמור בסעיף זה, יש  
לרבות  לקרוא: 
של   במקרה  חשבון, 

 מלכ"ר.

 לעיל   20ראה מענה בסעיף 

"הזוכה   10 21 27
חייב לבצע  

פעולה כל 
הדרושה 

להשלמת 
מתן  

השירותים. 
..ללא  

מבוקש להבהיר 
לאילו שירותים  

 הכוונה 

 אין שינוי במסמכי המכרז  



תמורה  
 נוספת"

28 26-25 טבלה  טבלה 
 12)בהיקף 

 מפגשים( 

השירותים  היקף 
ב'   בנספח    – הוגדר 

במפגש,    4לפי   ש"א 
ש"א   60סה"כ  

 לקורס.
לדוגמא  הסילבוס 

מפגשים   12משקף  
לקורס   ומתאימים 

 ש"א. 48בהיקף  
מבוקש להבהיר כמה 

ש"א   4מפגשים בני 
כ"א יתקיימו ע"י 
הספק וכמה ע"י 

 החברה. 

הסילבוס ע"פ האמור   ןיש לפעול בעניי

( למפרט השירותים. למען הסר 1בסעיף ב)

גמא בלבד  ואינו וד מהווהוס בספק הסיל

 משקף את היקף שעות הקורס  

"נותן  7.4 31 29
השירותים 

מתחייב 
לפצות  

ולשפות את 
החברה.  
מיד עם 

דרישתה 
הראשונה.. 

" 

מבוקש להבהיר כי 
פיצוי או שיפוי  

כאמור בסעיף זה  
ייעשה לאחר מתן 

פס"ד חלוט ובכפוף 
לכך שהרשות תודיע 

לספק, בתוך פרק  
זמן סביר, אודות כל  

תביעה כאמור  
ותאפשר לספק 

 להתגונן במסגרתה. 

 מקובל

"מסמכים"  9.2 31 30
משמעותם 
גם תוכנה 

ו/או 
 חומרה..." 

כי   להבהיר  מבוקש 
חומרה   ו/או  תוכנה 
השירותים,  נותן  של 
שימוש   בהן  שייעשה 
מתן   במהלך 
הינן   השירותים, 
ו/או  הספק  רכוש 
בזכות  מעוגנות 
לא   ולפיכך  יוצרים 

 ניתנות להעברה.  
עפ"י   התוצרים  יתר 

ב'   בנספח   -הגדרתם 
ה. 3ה. יהיו  -   6, 

להבהרה   בהתאם 
 לעיל  11מס' 

 

 המכרז. אין שינוי במסמכי 

31 32 11.1.
6 

"כאשר 
הספק אינו 

עומד 
באיכות  
השירות 

 הנדרשת.." 

להוסיף  מבוקש 
את  הסעיף  בסיפא 
"לאחר   המילים: 
התריעה   שהרשות 
והספק  הספק  בפני 
הנדרש   את  תיקן  לא 
בתוך פרק זמן סביר"  
לסעיף  )בהתאמה 

 מקובל



ט'    11.1.1   – לנספח 
 הסכם(.

"וזאת  11.3 33 32
בשיעור 

על  שייקבע 
ידי 

 הממונה" 

מבוקש למחוק את  
המילים: "וזאת 

בשיעור שייקבע על  
ידי הממונה" 

ולכתוב במקומם:  
"וזאת בהתאם  

להצעת המחיר של  
 הספק". 

 אין שינוי במסמכי המכרז  

"נותן  12.1 33 33
השירותים 

 אחראי.."

מבוקש להוסיף 
אחרי המילים "נותן 
השירותים אחראי" 

את המילים "ע"פ  
למחוק את דין", וכן, 

המילים "בין ישיר  
ובין עקיף" בשורה 

הראשונה ואת 
המילים "ו/או 

בעקיפין" בשורה  
 השנייה. 

 אין שינו במסמכי המכרז 

"נותן  12.3 33 34
השירותים 

 אחראי.."

מבוקש להוסיף 
אחרי המילים:  

"נותן השירותים  
אחראי" את  

המילים: "ע"פ דין",  
וכן, לקבוע כי פיצוי  

כאמור בסעיף זה  
ייעשה לאחר מתן 

פס"ד חלוט ובכפוף 
לכך שהרשות תודיע 

לספק, בתוך פרק  
זמן סביר, אודות כל  

תביעה כאמור  
ותאפשר לספק 

 להתגונן במסגרתה. 

 אין שינו במסמכי המכרז 

ואולם  13.4 34 35  .."
הפטור 

לא   כאמור, 
כלפי  יחול 
שגרם  מי 

לנזק 
 בזדון"

מבוקש להוסיף 
בסיפא הסעיף את  

"ו/או  המילים: 
 ברשלנות". 

 אין שינו במסמכי המכרז 

נספח  33 36
 –ט 

13.1 
 

"מבלי 
לגרוע  

מאחריות  
הספק על פי 
זה  הסכם 

  כלאו על פי  
 דין.." 

מבוקש למחוק  
 המילה "כל" 

 אין שינו במסמכי המכרז 



37 34-33 נספח  
 –ט 

13.2 
 

ממלוא   ..."
על  החבות 
הסכם  פי 
על  ו/או  זה 

 דין.."  כלפי 

מבוקש למחוק  
 המילה "כל" 

 אין שינו במסמכי המכרז 

נספח  34 38
 –ט 

13.3 
 

"... לפיו לא 
ולא  יבוטלו 

  יצומצמו 
במשך  

תקופת  
 הביטוח.." 

מבוקש להחליף 
המילה "יצומצמו"  

 "ישונו לרעה"  -ל

 מקובל

נספח  36 39
 –י  

)צורף 
בנפרד

) 
1 .  

"מבלי 
לגרוע  

מאחריות  
הספק על פי 
זה  הסכם 

  כלאו על פי  
 דין.." 

מבוקש למחוק  
 המילה "כל" 

 אין שינו במסמכי המכרז 

נספח  36 40
  –י 

.ג 1  

"במידה 
והפעילות 

כרוכה 
בהגשת 
 מזון.." 

מאחר ומכרז זה אינו 
לאופציה זו,  סמתייח

למחוק  מבוקש 
 הסעיף. 

כמו כן, מבוקש  
בהתאמה  למחוק 
"אחריות   1-בנספח י
 המוצר" 

מצורף נספח אישור קיום ביטוחים מעודכן 

ף את  אשר מחליללא ביטוח אחריות המוצר 

 נספח י 

נספח  36 41
  –י 

2 .  

כן,  "...כמו 
בתום   מיד 

תקופת  
 הביטוח.." 

מבוקש למחוק  
 המילה "מיד" 

 אין שינו במסמכי המכרז 

נספח  36 42
  –י 

2 .  

מי  "...כי 
מביטוחי 

הספק עומד  
להיות 

או   מבוטל 
לחול  עומד 
שינוי  בו 

 לרעה.." 

מבוקש להוסיף 
בתקופת  בסיפא: "

 " הביטוח

 אין שינו במסמכי המכרז 

נספח  36 43
  –י 

3 .  

"...שאין בה 
לגרוע  כדי 

מכל 
התחייבות 

הספק  של 
לפי ההסכם 
פי  על  ו/או 

 דין.."  כל

מבוקש למחוק  
 המילה "כל" 

 אין שינו במסמכי המכרז 

נספח  36 44
  –י 

5 .  

"...המוטל 
ת על הספק  
על פי הסכם 

מבוקש למחוק  
 המילה "כל" 

 אין שינו במסמכי המכרז 



זה או על פי  
 דין.."  כל

נספח  36 45
  –י 

6 .  

"...מטעם  
המזמין 
לרבות  

הרשות  
 " המקומית

מבוקש למחוק  
המילה "לרבות  

 הרשות המקומית"

 מקובל

גמול   --  --  46
 השתלמות 

מבוקש להבהיר כי 
המציע אינו נדרש 
להגיש הקורסים 

להכרה בגמול  
 השתלמות.

  נדרשלא 

קובץ  --  --  47
 הנספחים 

לשם נוחות מילוי  
הנתונים, מבוקש 

לקבל 
הנספחים/נוסח  

 wordהמכרז בקובץ 

 לא מקובל

48 

5ב' 2  

נשמח לדעת האם  
הכמות המקסימלית  

של המשתתפים 
  30תעלה על 
 למחזור?

 אין שינו במסמכי המכרז 

49 

16ב' 3  

 
נשמח לדעת היכן 

התקיימו עד כה  
 הכשרות מסוג זה

בערים מרכזיות  עד כה הקורסים התקיימו 

כגון: באר שבע ,ירושלים , עכו , מ'רר ,  

 ובמקומות נוספים.

50 

5 2.2 

קורס דירקטורים   
מבוסס על תכנים  
הקשורים לניהול,  

משפט, כלכלה ועוד,  
 האוניברסיטה

מקיימת מגוון רחב  
של הכשרות 

ניהוליות למשרדי  
ממשלה שונים 

באורכים שונים 
המבוססים על 

תכנים של הכשרת 
דירקטורים, נבקש  
להכיר בתנאי הסף  

גם קורסי ניהול  
בהיקפים דומים ולא 

רק הכשרות  
 דירקטורים.

 אין שינו במסמכי המכרז 
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5 2.3.2 

נבקש להכיר בתנאי   
סף למרצים גם לגבי  

הכשרות ניהול ולא  
רק הכשרות  
 דירקטורים

 אין שינו במסמכי המכרז 
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1.2י'  8  

נבקש לצרף הוראת   
קיזוז במקום ערבות  

 בנקאית. 

  2.9בהתאם לסעיף 
  7.7.1להוראת תכ"ם 

, ככל שהספק יהיה 
מוסד להשכלה 

גבוהה, הספק יהיה 
רשאי להגיש במקום 

כתב ערבות ביצוע    
הוראת קיזוז  

מקורית. נבקש אם  
כן להגיש הוראת 

 קיזוז כאמור. 

 לעיל   20ף יעראה מענה בס

 
 
 

 רז. גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

 . ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 
 
 

 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  
 
 

 


