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12/11/2020 

 השגחה בבחינות למתן שירותי  -7.20מכרז פומבי מס' : הנדון

,  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   או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 . משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

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

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 ציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת המ

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

בלבד. אם 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  

 סידורי

תשובת החברה  שאלה  נוסח קיים סעיף עמוד

 למתנ"סים

מסמכי   1
 מכרז

 -נספח ו'
 9, 5סעיף 

וכל סעיף 
אחר 

 במסמכים 

נבקשכם להצמיד את   
התמורה לשעת השגחה למדד 

ו/או לעדכוני שכר מינימום 
שיחולו במשק והגבוה מבין  

 השניים. 

שכר  התמורה לספק עבור 

)מתוך התעריף   יסוד

וצמד תלשעת השגחה( 

ע"פ   מינימוםלעדכוני שכר 

כפי הוראה מחייבת 

שיחולו בתקופת 

 בשיעור של , ההתקשרות

  ה בשכרימהעלי 50%

 . מינימום

מסמכי   2
 מכרז

מתן שירותי השגחה למספר   נספח ג' 
כה רב ובפריסה ארצית  

מחייבת גיוס, הכשרה 
ותשלום למספר רב של 

 משגיחים. 

נבקשכם להוסיף תנאי סף  

:מינימום קיום סניף  כוח  

)אחד לכל הפחות(  בכל אדם 

אחד מהאזורים שהוזכרו 

 בנספח. 

 אין שינוי ממסמכי המכרז
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3 

הסכם 
התקשרו
18סעיף  ת   

נבקש להוסיף בסיפא: 
"החלפת המשגיח תתבצע  
בפרק זמן כאורך ההודעה 

המוקדמת שיש ליתן למשגיח 
בתוספת יומיים לצורך עריכת 

 שימוע" 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

4 

הסכם 
התקשרו
 ת

37סעיף   

 

נבקש לבטל את "איחור  
דקות  15משגיח העולה על 

 -פעמים שונות"   3במשך 
כהפרה יסודית של ההסכם. 

מדובר בדרישה שאינה עומדת  
 במבחן הסבירות 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

5 

  כללי 

 

האם יש צורך ברכזי בחינות, 
אם כן עבור כמה משגיחים 

נדרש רכז והאם יש צורך  
 בתמחור נפרד

 אין צורך ברכזי בחינות 

2ג' 3 6 השירותים  
יתקיימו  
בפריסה 

ארצית, בין 
היתר 

בישובים 
המפורטים 

ברשימה 
המצורפת 
כנספח ג', 

ואולם 
החברה 
שומרת  

לעצמה את 
הזכות לעדכן 
את הרשימה  

מעת לעת 
ע"פ שינוי 

נסיבות ו/או 
הנחיות 

משרד  
החינוך ו/או  

הרשויות. 
המציע צריך  
להיות ערוך 

למתן 
השירותים 

בפריסה 
ארצית ללא 

 יוצא
 מן הכלל. 

מה סדר גודל של השינויים  
 הנעשים בתוך מועד בחינות?

 –לגבי מיקום הבחינות 

הרוב המוחלט יתקיים 

בישובים המצוינים  

בנספח ג', עם זאת כאמור  

רשימת הישובים נתונה 

לשינויים בכפוף לצורך 

ו/או מכוח שינויי נסיבות 

ו/או הנחיות משרד 

ממשלתי ומשכך הזוכה  

עשוי להידרש לספק את  

השירותים בכל רחבי 

 הארץ ללא יוצא מן הכלל. 

 

 

לגבי שינויים בכמות  

בשעות  המשגיחים ו/או

ראה התייחסות  -הבחינה 

 10במפרט )נספח ב'( סעיף 

  23וכן סעיף  15עמוד 

 . 16בעמוד 

5ג' 3 7 השירותים  
יוזמנו 

בהיקפים 
משתנים, 

ובתדירות  
משתנה ע"פ  
הצורך ולפי  

שיקול דעתה 
של החברה.  

בין היתר 

האם התמורה בעבור שירותי  
ההשגחה תשולם בהתאם 

לפעולות שהוזמנו או בהתאם 
עו בפועל? מה  לפעולות שבוצ

קורה לגבי ביטולים של הרגע  
האחרון ו/או אי הגעת  

נבחנים, אך המשגיחים  
 נוכחים? 

ביטול שייעשה עד ולא  

שעות לפני  24 -יאוחר מ

שעת הבחינה לא יזכה את 

 הספק בכל תשלום שהוא. 

שעות   24ביטול שייעשה 

לפני שעת הבחינה או 

יזכה את   –פחות מכך 
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ההתקשרות 
כפופה  

לשיקולי  
תקציב, 

 מדיניות וכד' 
שהינם  

בשיקול 
דעתה 

הבלעדי של  
החברה.  

החברה אינה 
מתחייבת  

למכסת  
מינימום ו/או 
מקסימום של  

אילו 
מהשירותים 
נשוא מכרז  

זה. התמורה 
עבור 

השירותים 
תשולם על  

ידי החברה 
בהתאם 
למספר 

הפעולות 
שהוזמנו 

 ובוצעו בפועל 

 3הספק בתשלום עבור 

שעות בלבד לכל משגיח  

לפי כמות המשגיחים  

 . בהזמנה שבוטלה

9ג' 3 8 המציע/ים  
הזוכה/ים ,  

יידרש/ו  
להיערך  

להתחלת  
מתן  

השירותים 
באופן מידי 
עם הודעת 

הזכייה ולא 
 7 -יאוחר מ

ימי עבודה 
מהודעת 

 החברה 

במקום "עם הודעת הזכייה"  
מבוקש לכתוב "עם החתימה 

 על חוזה". 

החוזה ייחתם ע"י המציע  

 במסגרת הצעתו.

 

 

נכון למועד משלוח 

צפוי  ה מועד תשובה זו, ה 

הזמנת אספקת ל

ע"י   לראשונהשירותים ה

 -הזוכה 

 

בחינות במגזר הערבי 

שייערכו בימים 

14.12.2020 ,17.12.2020 . 

 

בחינות במגזר היהודי 

שייערכו בימים 

21.12.2020 ,24.12.2020 

 

אין שינוי ממסמכי  

 המכרז.
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10ג' 3,4 9 ככלל,  
בתקופת  

ההתקשרות 
שירותי 

ההשגחה  
יבוצעו ע"י 

הזוכה 
במועדים 
הנדרשים 

 עליהם 
הודיעה  
החברה 

מבעוד מועד 
 14ו/או בתוך 

ימים מיום 
שהוזמנו על  
ידי החברה. 

יודגש כי 
החברה 

רשאית בכל  
עת לשנות 

את המועדים 
שהוזמנו וכן 

להגדיל או 
להקטין את  

כמות  
המשגיחים  

הנדרשים 
לכל בחינה  

ובלבד 
שהודעה  
נמסרה  

  24לזוכה עד 
שעות לפני  

תחילת 
 הבחינה 

ההזמנה נשלחת למציעה עד  
שבועיים לפני הבחינה  

הראשונה, ושינויים יישלחו  
מי לפני כל בחינה לפי י 24עד 

עבודה קרי, בחינה ביום א אין 
 לשלוח עדכון ביום ו. 

 מקובל.

השעות לביצוע   24במניין 

שינויים בהזמנה, לא  

יובאו בחשבון ימי שישי, 

ימי שבתון לרבות ימי חג  

 לפי מועדי ישראל. 

 

11ג' 4 10 המחירים  
שיגישו  

המציעים  
יכללו את כל 
עלויות נותן 
השירותים,  

לרבות 
העסקת 
עובדים, 

ביטול זמן, 
שעות הכנה,  
היטלי המס 

החלים  
עליהם  

וכיוצ"ב,  
לרבות 

נסיעות. 
המציעים לא  
יעלו כל טענה  

ו/או דרישה 

מבוקש לאפשר למציעים  
לקבוע מחירים שונים לכל  

אחד ממחוזות החברה  
למתנסים, בהתאם לעלויות 

 לכל אזור. תהייחודיוהגיוס 

 אין שינוי ממסמכי המכרז
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ו/או תביעה 
באשר לאופן 

אספקת  
השירותים,  
הדרישות, 

המפרט וכל 
רכיב אחר על 

ליתן פיו יש 
את השירות  

ומובהר כי  
הצעות  
המחיר 

שיוגשו הינן 
סופיות ולא 
תשולם כל 

תוספת מלבד  
 מע"מ

המציע בעל   6 5 11
רישיון עסק 
בתוקף לפי 
חוק רישוי 

עסקים, 
  -התשכ"ח

1968 

מבוקש להוסיף "ככל 
עסק  ןלרישיו שהמציע נדרש 

 לפי חוק רישוי עסקים". 

 מקובל

המחירים  4 9 12
הנקובים 

בטופס 
ההצעה אינם 

כוללים  
 מע"מ

למען הזהירות מבוקש 
להוסיף "אשר ישולם לספק  

בהתאם לשיעורו במועד 
 החשבונית". הנפקת 

 מקובל

יובהר כי  3 14 13
הנתונים 

אודות היקף  
ההתקשרות, 

מהווים 
אומדן בלבד  
וכי החברה 

 אינה
מתחייבת  

להיקף 
כלשהו.  
החברה 
שומרת  

לעצמה את 
האפשרות 

להקטין ו/או 
להגדיל את 

הכמות הנ"ל,  
הכל לפי  

שיקול דעתה 
ו/או הנחיות  

משרד  
החינוך ו/או  

עפ"י  
 אילוצים 

האם ואיזו תמורה תשולם 
למציעה בעבור ביטולים ביום  
 בחינה ו/או אי הגעת נבחנים? 

ראה תשובה לשאלה  

 לעיל  7מספר 
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תקציביים 
הקשורים 

בביצוע 
השירותים.  

התמורה 
עבור 

השירותים 
תשולם על  

ידי החברה 
בהתאם 
למספר 

הפעולות 
שהוזמנו 

 ועל ובוצעו בפ

שעות  11 15 14
הנוכחות 
הנדרשות 

  –לכל משגיח 
משגיח יגיע  

לאתר  
הבחינה  

לפחות חצי  
שעה לפני 

מועד התחלת 
הבחינה,  

ויישאר לכל 
משך הבחינה 
כפי שהוגדרה  

בהזמנה, 
 בכפוף לאמור

 12בסעיף 
להלן ולכל 

הפחות  
שעתיים 

 לבחינה 

מה קורה כאשר הבחינה 
מסתיימת לפני הזמן שהוגדר 

בהזמנה? האם ישולם הזמן  
 במלואו?

 .כן

 

מרכז   23 16 15
הבחינות של  

החברה יעדכן 
את הזוכה  
באמצעות 

הקובץ 
השיתופי  

 המקוון ו/או
בהודעת 

דואר  
אלקטרוני, 

שינוי:  בכל 
הוספה או 

הפחתה של  
משגיחים  

(להלן:  
 "השינויים"), 
והזוכה יספק 

את  
המשגיחים  

בהתאם 
לשינויים  

כאמור.  

מבוקש להוסיף "ובלבד שלא 
שעות בהן חל יום   24-מדובר ב

 שבתון או חג". 

ראה תשובה לשאלה 

 לעיל.  9מספר 
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השינויים לא  
  10%יעלו על 
ממספר  

המשגיחים  
שצוינו  

בהזמנה. 
השינויים  

יישלחו  
לזוכה על ידי  

מרכז  
הבחינות של  

החברה עד 
שעות לפני  24

שעת תחילת 
הבחינה,  
והזוכה 

מתחייב 
את   לספק
כמות  

המשגיחים  
 המעודכנת

יובהר כי  33 17 16
החברה 
רשאית  
לדרוש 

מהספק 
להחליף  

משגיח/ים 
שאינם 

עומדים 
בקריטריונים 

שנקבעו ע"י  
החברה או 
אם נמצאו  

בלתי 
מתאימים,  

והספק 
מחויב לעשות 

 כן לאלתר.

מבוקש להוסיף "ובלבד 
שהחברה נימקה בפני הספק 

את עילת ההחלפה והעילה מן 
העילות המותרות בדין לסיום 

 העסקתו של עובד". 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

בתום  35 37 17
ההתקשרות 

על הספק 
להעביר  

לחברה את 
כל המידע 
שהצטבר 

במהלך ביצוע  
השירותים 

בכפוף 
לדרישות 

 החברה 

מבוקש להוסיף "למעט 
פרטיהם של המשגיחים  

ולמעט מידע שהוא אסור  
 בהעברה על פי כל דין". 

 מקובל
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האם נדרש המציע לחתום על  -  יא' 43 18
הנספח במועד הגשת  

 ההצעות? 

המציע נדרש לחתום  

בראשי תיבות בתחתית  

 העמוד בצירוף חותמת

ומתחייב כאמור במסמכי  

להחתים את כל  המכרז 

עובדיו שיעסקו במתן  

 השירותים על טופס זה. 

19 

5 6 
"המציע בעל 
 רישיון עסק" 

רישיון קבלן כ"א מקביל  
מדוע הדרישה   -לרישיון עסק

 לשני מסמכים נפרדים?

המציע יצרף את כל 

הרישיונות הדרושים ע"פ  

 כל דין לביצוע השירותים 

20 5 

8 

  -ניסיון
"להוכחת  

עמידה בתנאי  
ימלא זה 

המציע  
הצהרה  

בנוסח נספח 
ג' למסמכי  

 המכרז"
ההפניה היא לנספח הלא נכון.  

 על איזה נספח מדובר?

נכון, חלה טעות בהפניה 

לנספח. ההפניה הנכונה  

היא לנספח ה' )פרופיל 

 וניסיון מציע( 

21 3 

4 
שעות   3,500
 מה משך ממוצע לבחינה? לשנה 

 –משך בחינה ממוצע  

כשעה וחצי, לא כולל  

הגעה חצי שעה לפני  

הבחינה ולא כולל ביצוע  

 התאמות. 

  הבחינות במרבית

  3 ל מוזמנים המשגיחים

 . שעות

סה"כ שעות יובהר כי 

 :  שנהבממוצע בהשגחה 

 . 3,500ולא  שעות 8,000 כ

22 

3 6 

החברה 
רשאית לפצל  

את  
ההתקשרות 

בין כמה  
 מציעים 

הפעילות מה הסיכוי לפיצול 
 ולכמה ספקים?

 ייבחר ספק אחד.

 אין שינוי ממסמכי המכרז

23 

8 

2ז  

3ז  

יחתמו על 
ההצעה 
מורשי 

חתימה של 
תוך  התאגיד,

ציון שמם 
המלא, 
כתובת  

מה ההבדל בין ההנחיות ? 
 ? 2היכן יש לפעול על פי סעיף ז

 

 השאלה לא ברורה. 

 יש לפעול ע"פ ההנחיות.

 אין שינוי ממסמכי המכרז
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התאגיד 
ומספר 

הרישום 
 שלו.... 

לפי ההנחיה  
 3בסעיף ז

מציע ימלא 
את כל פרטי  
ההצעה לפי  

הנחיות 
המכרז, 

ויחתום על  
מסמכי  
 המכרז

באמצעות 
מורשי 

החתימה 
אצל המציע  
 באופן הבא:

i  בראשי .
תיבות  

בתחתית כל  
עמוד 

ממסמכי  
המכרז 

בתוספת  
 חותמת

 

24 

6 10.5 

המשגיחים  
יהיו דוברי 

השפות,  
לרבות ידיעת 
קרוא וכתוב  

בהן, כמפורט 
 איזו רמת אנגלית נדרשת?  :להלן 

 – 10.5כפי שמצוין בסעיף 

דוברי השפה לרבות ידיעת 

 קרוא וכתוב. 

 

אין שינוי ממסמכי  

 המכרז.

25 

4 11 

מניסיוננו 
קיימים 

מצבים בהם 
בחינות 

מתבטלות  
בבוקר  

הבחינה או 
שמתקיימות  

בחינות 
בהיקף שעות 

נמוך 
 המתוכנןמ

מה ההיקף של הבחינות  .1
שמתבטלות בבוקר בחינה 

 מסך הבחינות?
.האם קיים מינימום זמן 2

השגחה לבחינה , כאשר 
הבחינה אינה מתקיימת  

בפועל או שמתקיימת  
במתכונת חלקית, אם כן  

 מהו?

 6ראה תשובות לשאלות 

 לעיל  7-ו
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26 

28 10 

"מחיר 
מקסימלי  

בש"ח" עומד  
 57על 

לגייס  מצופה מהספק 
משגחים בעלי פרופיל  גבוה,  
שמותאם להשגחה על בעלי  

 לקויות ובמגוון שפות. 

התעריף המקסימלי שנקבע 
על ידכם אינו מאפשר לספק 

לשלם עבור שעת השגחה, לפי  
 תעריף המקובל בשוק

התעריף המקסימלי עבור  

שעת השגחה שונה לסך 

 ₪ לשעה.  60של 

 

נספח הצעת המחיר  

המעודכן מצורף בנפרד. 

המציע נדרש לצרף 

להצעתו את נספח זה ולא 

מציע שיגיש  את הקודם.

 את הנספח הקודם יפסל

27 

36 21 

אם החברה 
תיתבע ו/או 

תידרש לשלם 
סכומים  
כלשהם  

לספק ו/או 
לעובדיו ו/או  

מועסקיו 
 ו/או 

ו/או  שלוחיו
כל גורם 
מטעמו, 

שמקורם 
בטענת יחסי 

עובד ומעביד, 
ישפה אותה 
הספק בגין 

 כל סכום

כאמור,  
לרבות 

הוצאות 
משפטיות, 

מייד עם 
 .דרישתה

נבקש למחוק את המילים  
 "מייד עם דרישתה". 

נבקש להוסיף כי חובת  
השיפוי מותנית בכך שהחברה 

תודיע לספק מיד עם קבלת  
כל תביעה, תאפשר לספק 

גונן כנגדה ולא תתפשר להת
 ללא אישורו מראש ובכתב. 

 יתווסף :

"החברה תודיע לספק על 

, תאפשר לו  קבלת תביעה 

ולא תתפשר להתפשר 

אלא לאחר שנתנה לספק 

הזדמנות הוגנת להתגונן  

 כנגד ההליך" 

28 

36 27 

נותן 
השירותים 

מתחייב 
לפצות  

ולשפות את 
החברה, מייד 

עם דרישתה 
הראשונה, 

במידה 
 ותחויב

בתשלום מכל 
מין וסוג 

שהוא ובכל 
דרך שהיא, 

נבקש למחוק את המילים  
"מייד עם דרישתה 

 הראשונה". 

נבקש להוסיף כי חובת  
השיפוי מותנית בכך שהחברה 

לספק מיד עם קבלת  תודיע 
כל תביעה, תאפשר לספק 

להתגונן כנגדה ולא תתפשר 
 ללא אישורו מראש ובכתב. 

ראה תשובה לשאלה 

 לעיל.  27מספר 
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לרבות על לא 
רק בדרך של  

"תביעה  
משפטית", 

 ו/או 

בדרך של 
"דרישת 
תשלום"  
כאמור,  

למפעיל ו / 
או לעובדיו ו 

או  /
 למועסקיו

29 

37 33 

הספק ישפה  
את החברה 

בגין כל 
תביעה כלפיה  

או תשלום 
שתשלם בשל  

גילוי מידע או 
 שימוש

במידע, 
שנגרם בשל  
הפרת סעיף 

זה ע"י הספק  
ו/או ע"י מי 

 מטעמו.

נבקש להוסיף כי חובת  
השיפוי מותנית בכך שהחברה 

תודיע לספק מיד עם קבלת  
כל תביעה, תאפשר לספק 

להתגונן כנגדה ולא תתפשר 
 ללא אישורו מראש ובכתב. 

ראה תשובה לשאלה 

 לעיל  27מספר 

30 

39 55 

החברה לא 
תהיה 

אחראית לכל 
נזק שיגרם 
לספק ו/או 

למי מעובדי 
הספק ו/או 

שלוחיו ו/או 
כל מי מטעמו  
ו/או בשירותו 

כתוצאה 
מתאונה או  

נזק שייגרמו 
תוך כדי  

 ועקב אספקת 

 .השירותים

נבקש להוסיף בסופו "אלא 
אם נגרם עקב רשלנות, מעשה  

או מחדל, של החברה או מי 
 מטעמה".

 ממסמכי המכרזאין שינוי 

 
 

 רז. גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

המצורף להודעה זו. אי  המעודכן וכן את טופס ההצעה   ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 .  הגשת מסמך זה למסמכי המכרז ו/או הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה המעודכן, תיפסל

 
 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  


