
 

16/06/2021 

 לשירותי מדידה, פיתוח מדדים וניתוח נתונים  -  3.21מסגרת מס' מכרז הנדון: 

, או  נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה .1

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

 . הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

בחתימה   .2 חתום  זה,  מסמך  לצרף  יש  המחייבים.  המכרז  ממסמכי  חלק  מהווה  זה  הבהרות  מסמך 

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

 מציע.  לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם   .3

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 למתנ"סים  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד 

טופס אישור קיום   . 9י.  13 1
ביטוחים בנוסח 
נספח ט' ייחתם 

ע"י המציע 
בתחתית העמוד  

 .בלבד
הזוכה יידרש 

להעביר מסמך זה 
חתום ע"י החברה  

המבטחת לאחר  
 הודעת זכיה. 

מבדיקה שערכנו עם מספר חברות 
ביטוח, אין ביטוח עבור בעלי מקצוע 

שירותי מדידה, פיתוח בתחום 
מדדים וניתוח נתונים. אין ביטוח 

לחוקרים, כמותיים ואיכותניים ואין 
ביטוח לסטטיסטיקאים. הדבר  
הקרוב ביותר שיש הוא ביטוח  

לפסיכולוג / יועץ ארגוני, אולם הדבר 
אינו מייצג את העבודה הנדרשת. 

 -נשמח אם ניתן יהיה להסתפק ב
 'אחריות וביטוח' כמפורט בהסכם,

וכמקובל בשירותי  63-65סעיפים 
מחקר, מדידה וההערכה או להמציא 

פתרון אחר אשר יאפשר ביטוח  
 מספק ורלוונטי.

 ביטוחההוראות 

המעודכנות  במסגרת  

התחייבות חוזית בנוסח 

יהוו תחליף לנספח  המצ"ב 

אישור הביטוח אשר צורף  

 למכרז בנספח ט . 

שינוי בעניין סעיפים   אין 

63-65 

  



שירותים     2 מפורטים  המתוקן  בנספח 
)הדרכות,  למכרז  רלוונטיים  שאינם 
שירותים  וטיולים,  נופש  קורסים, 
רלוונטיים  אינם  הם  לציבור( 
זה  במכרז  הנדרשים  לשירותים 

 )ואינם שירותים שאנחנו נותנים(. 

 לעיל   1ראה מענה בסעיף 

החברה תפנה   ה 4 3
לספקי המסגרת 
מעת לעת ועל פי  

לקבל  הצורך, 
הצעות מחיר ביחס 

 לשירותים 

הרלוונטיים בהם  
החברה מעוניינת  

מתוך סוגי  
השירותים 

הכלולים במכרז 
 זה )לעיל ולהלן: 

 "פניה פרטנית"( 

האם ניתן לקבל אומדן לסדר הגודל  
 של הפרויקטים בכל פנייה פרטנית? 

נשמח להבין האם באופן כללי מדובר  
בהרבה פרויקטים קטנים )עשרות 

במעט פרויקטים גדולים שעות( או 
אלפי שעות( בכל פנייה -)מאות

 פרטנית.

תכנו פרויקטים בהיקף  י

מצומצם של עשרות שעות  

ויתכנו גם פרויקטים גדולים 

יותר. בשלב זה לא ידוע ההיקף 

אין שינוי במסמכי  . המדויק

 המכרז

פיתוח ידע על   ב 3 4
מדדים וכלי 

מדידה בנושאי 
הפעילות של 

 החברה. 

בשירות זה מדובר על פרויקט  האם 
גדול אחד או על כמה קטנים בכל 

 פנייה פרטנית? 

 .  לעיל 3סעיף בראה מענה 

כל  -האם ב"מדד הקהילתיות"  מדד קהילתיות  ב 3 5
מדידה יישובית היא פנייה פרטנית 

אחת, או שכלל המדידות היישוביות 
 -לשנה יכללו בפנייה פרטנית אחת 

עשרות מדידות כלומר סדר גודל של 
 לכל פנייה? 

מדובר בפנייה פרטנית אחת  

 לכלל המדידות. 

הערכה, ניתוח   ב 3 6
נתונים חוץ ופנים 

ארגוניים  
בפלטפורמות 

דיגיטליות 
 מתקדמות 

מה סדרי הגודל  -בשירות זה 
התקציביים הצפויים של כל פנייה 

דוחות הערכה  8פרטנית? האם 
  250*8נכנסים בפנייה פרטנית אחת )

( או בכמה פניות פרטניות שעות
 כל אחת? 250קטנות יותר של 

לא ניתן להעריך בשלב זה. ר' 

 . לעיל 3סעיף ל מענה 

הכנת מערך הפצת  ב 3 7
המדידה של מדד  

הקהילתיות הכולל  
פרישה של  

יישובים נמדדים, 
אופן המדידה, 

הכנת מדגם, הזנת 
נתונים לתכנת 

סקרים, תרגום 
לשפות נוספות,  

המערכת  הכנת 
 לקליטת נתונים.

א. האם ניתן לפרט יותר על מערך 
ההפצה של המדידות במדד  

 הקהילתיות? 

מערך   את  מכין  רק  המציע  האם  ב. 
המתודולוגית   ברמה  ההפצה 
)או   החברה  לשימוש  והטכנית, 
היישוב(, או שגם מצופה שיפיץ בעצמו 
את הסקר ברמה הלוגיסטית ויתקשר  

 וב? אישית עם כלל הנשאלים בכל ייש

 א. מערך ההפצה נעשה 

באמצעות המרכז הקהילתי 

לא מצופה מהמציע  ,הרלוונטי

 לקחת חלק בתהליך ההפצה. 

, המציע  'ב. ראה מענה בסעיף א

לסייע בחשיבה על יצירת  נדרש

מדגם מייצג וללוות את היישוב 

 בהכנתו.

הערכה, ניתוח   ב 4 8
נתונים חוץ ופנים 

ארגוניים  

לסוג  דוגמא  לתת  ניתן  האם 
הפרויקטים בהם מדובר? או לפרויקט  

הכוונה לדוחות ניתוח נתונים  

המשלבים  בסיסי נתונים   



בפלטפורמות 
דיגיטליות 
 מתקדמות 

 עבר שכבר בוצע במסגרת שירות זה? 
 נשמח שתפרסמו דוח לדוגמה. 

שילוב בין  –מגוונים, לדוגמא 

נתוני למ"ס של שכונה לנתוני  

מדד קהילתי לנתוני  מדידה של

. על מנת 'רשות על אזרחים וכו

לעשות זאת הציפייה היא 

. BIלעשות שימוש בתוכנות של 

 לא קיימים דוחות לדוגמא

ניסיון של החוקר  ח 11 9
הבכיר בניהול יותר 

פרויקטים  4 -מ 
באוריינטציה 

יישומית, שכללו  
הערכה ומדידה 
במגזרים שונים  

בחברה הישראלית 
מהפרויקט ה  )החל 

 נקודות(  4 - 5-

כמה נקודות שווה כל פרויקט? כיצד 
 4ניתן להגיע לניקוד המקסימאלי של 

 נקודות?  

אם כל פרויקט נוסף שווה  -למשל 
 8נקודה אחת, אזי יש לפרט על 

 נקודות.   4( כדי לקבל 4+4פרויקטים )

  11( בעמוד  1() 2סעיף ח)

למסמכי המכרז עונה על 

 השאלה הנ"ל  

החוקר  - 7.3סעיף  ז 9 10
הבכיר בעל ניסיון 

השנים   5 -שנצבר ב
האחרונות בביצוע 

 3של לפחות 
פרויקטים של 

רכה מחקרי הע
ומחקר כדלקמן,  

כאשר כל אחד  
מהפרויקטים 

 כלל... 

אותם   על  להצהיר  ניתן  האם 
)ניסיון של    7.3פרויקטים גם בסעיף  

)ניסיון   7.2החוקר הבכיר( וגם בסעיף  
הרי  צוות(.  כראש  הבכיר  החוקר  של 
צובר כראש   הניסיון שהחוקר הבכיר 
 צוות, הוא חלק מהניסיון שלו כחוקר. 

 מקובל 

הליך בדיקת  ח 11 11
ההצעות ובחירת  

 ההצעה הזוכה  

כתוצאה  לתחתית  מרוץ  למנוע  כדי 
האיכות   ולאור  הפסדיים  ממחירים 
נבקש  במכרז,  הנדרשת  הגבוהה 
בקביעת  האיכות  משקל  כי  לקבוע 

מ ישונה  כנהוג    70%-ל   60%-הציון 
 במכרזים ממשלתיים רבים.  

לא מקובל , אין שינוי במסמכי  

 .המכרז

 ח  12
מסמך  
 ח'

ח נספ
 ה' 

הליך בדיקת 
ההצעות ובחירת  

ההצעה הזוכה  
  –הסכם מסגרת 
תמורה טופס  
 הצעת מחיר 

המנגנון המתואר והתכולה  
המבוקשת דורשת העסקה של  

חוקרים בעלי ניסיון שהינם בעלי 
ביקוש גבוה ועל כן התמורה בהתאם. 
נבקש שיוגדר כי מחיר שעת העבודה 

  201לצורך מכרז זה הינו המינימלי 
בתעריפי   3ש"ח, בדומה לתעריף יועץ 

 חשכ"ל. 

לא מקובל , אין שינוי במסמכי  

 .המכרז

להעביר    יש ג  20 13
בתחילת  חשבונית 

 כל חודש. 

ג חשבונית   2בסעיף  תוגש  כי  מוגדר 
מוגדר כי יש    6חודשית ואילו בסעיף ג

בשני  רק  תשלום  דרישות  להגיש 
וסוף(.  )אמצע   צמתים 
מדיניות  מה  להבהיר  תוכלו  האם 

האם עלינו רק לדווח על   - התשלומים
שעות חודשיות אבל להעביר דרישות 

ובסוף באמצע  רק  שאנו תשלום  או   ?

 אין סתירה בין שני הסעיפים 

מבהיר את חובת הספק   2- ג

הזוכה לגבי אופן העברת 

  6החשבונית ואילו סעיף ג

מבהיר את אבני הדרך לתשלום 

 התמורה . 



חודש  כל  תשלום  דרישת  מעבירים 
 ללא קשר לסטטוס של הפרויקט?

נספח  14
1ט'   

מוצר.    אחריות  נדרשת  בנספח 
רק   נדרשת  מוצר  אחריות  להבנתנו, 
במכרז.   מזון  שירותי  מעורבים  אם 
לא  כלל  שאכן  אישור  לקבל  נשמח 

 .נדרשת אחריות מוצר במכרז

 לעיל  1ראה מענה בסעיף 

המציע ביצע   ז 7 15
 24במהלך 

החודשים  
האחרונים לפני  
המועד האחרון 
להגשת הצעות,  

)חמישה(  5לפחות 
מחקרי מדידה  

והערכה ו/או  
 פרויקטים

ההגבלה לשנתיים לא מאפשרת לנו 
להציג את כל טווח הניסיון הרלבנטי 

האם ניתן להרחיב את  שלנו במכרז. 
, בדומה למה משך הזמן לחמש שנים

 שנדרש במקרה של החוקר הבכיר?

 אין שינוי במסמכי המכרז  

ניסיון של המציע   ח 11 16
 3 -ביותר מ

פרויקטים 
באוריינטציה 

יישומית, שכללו  
ידה הערכה ומד

במגזרים שונים  
בחברה הישראלית 
)החל מהפרויקט ה  

 נקודות 2  – 4 -

 8לכל פרויקט ועד 
 נקודות(

 

 3בסעיף ח, המכרז דורש לפחות 
  -ששילבו מגזרים שונים. ואילו 

ו'( אתם 6)סעיף  8בסעיף ז, בעמוד 
פרויקטים כאלה  2דורשים לפחות 

 . 3ולא 

 האם תוכלו לבאר נקודה זו?

האם ניתן להבהיר כיצד ניתן   -כמו כן  
בפרויקטים   הניקוד  מלוא  את  לקבל 

שונים   מגזרים  על   -המשלבים  האם 
לקבל   נדרשים   8מנת  אנו  נקודות, 

 פרויקטים ששילבו מגזרים?  7להציג 

( לאחר המילה  2בסעיף ח) .1

 תיישומי יהאוריינטצ

כפי יתווסף המשפט " 

)ד( 6שנדרש בפועל בסעיף  

 "  8עמ' 

ל ימחק בנוסף בסעיף לעי .2

שכללו הערכה המשפט " 

ומדידה במגזרים שונים  

 "  בחברה הישראלית

17 25, 
38 

הריני מצהיר  נספח ג' 
ומתחייב בזאת כי  

המציע ו/או מי 
מטעמו לא  

נמצאים ולא 
יימצאו בתקופת  

ההתקשרות במצב  
של ניגוד עניינים  

 עם מתן השירותים

האם תוכלו לבאר באיזה סוג של ניגוד  
 ?38ובעמוד  25מדובר בעמוד עניינים 

 . כי המכרזמאין שינוי במס

18 37, 
40 

מסמך  
 ח'

הספק מתחייב  
להמציא לחברה  

טרם תחילת ביצוע 
השירותים נשוא 

הסכם זה, אישור 
משטרה תקף  
בעניין היעדר  

רישום עבירות מין 
עבור כל אחד 

 מעובדיו.

, נדרש אישור משטרה 40-ו 37בעמוד 
האם אכן  גורף עבור עובדי הפרויקט. 

נדרש אישור גורף בהינתן שלא 
מתוכנן שום ממשק עם קטינים 

 במסגרת הפרויקט?

כי המכרז , יש  מסאין שינוי במ

לשים  לב שהדרישה מופנית  

 לגברים בלבד 



נראה שנפלה טעות. האם  26בעמוד    26 19
"להזהיר" אפשר לתקן את המילה 

 למילה "להצהיר" 

 מקובל 

 14נראה שנפלה טעות. בס'  39בעמוד     39 20
השגחה"  "שירותי  ניתן   -כתוב  האם 

 לתקן/להבהיר. 

 מקובל 

21 

3 

נספח 
א, סעיף  

, 8ב
שורה 
שנייה  
בטבלה, 

1סעיף   

הפצת  מערך  הכנת 
מדד  של  המדידה 
הכולל   הקהילתיות 
פרישה של יישובים  
אופן  נמדדים, 
הכנת  המדידה, 
הזנת  מדגם, 
לתכנת  נתונים 
תרגום  סקרים, 
נוספות,   לשפות 
המערכת   הכנת 

 לקליטת נתונים.

האם המזמין מספק את תכנת  
הסקרים ואת המערכת לקליטת  

 נתונים?

 

 

 

 

 

בנוגע למדד הקהילתיות  

המזמין מספק את תכנת  

 הסקרים וקליטת הנתונים.

לגבי שירותים אחרים, המציע 

יספק השירותים באמצעות 

 מערכות שברשותו   

22 

6 
נספח 
א, סעיף  

3ו  

המועד אחרון 
להגשת הצעות הנו  

בשעה   21/6/2021
13:00 

להכנת  מיטבית  התארגנות  לטובת 
ימי עסקים    9הצעה, מבקשים לאפשר  

תשובות  קבלת  מועד  בין  לפחות 
המועד  לבין  ההבהרה  לשאלות 

 האחרון להגשת הצעות. 

  צעותההאחרון להגשת מועד ה

עד השעה   28.6.2021-עודכן ל

לפי ההנחיות במסמכי   13:00

 המכרז.

23 

11 

נספח 
א, סעיף  

, תת 2ח
1סעיף   

ניסיון של החוקר 
הבכיר בניהול יותר 

פרויקטים  4-מ
באוריינטציה 

יישומית, שכללו  
הערכה ומדידה 
במגזרים שונים  

בחברה הישראלית 
)החל מהפרויקט  

 .נקודות 4 -( 5-ה

נקודות יינתנו בגין ניסיון של   4האם  
נוסף  אחד  בפרויקט  הבכיר  החוקר 

 פרויקטים? 5, כלומר עבור 4-מעבר ל

 

 

 

 

 כן

24 

28 

נספח ד, 
סעיף 

ב, 5
עמודה 
רביעית 
 בטבלה

בעלי עניין מתוך 
הרשימה בסעיף 

8.2.2 

 מבקשים להבין במה מדובר? 

 

 

 

יש להתעלם מעמודה זו   מדובר 

 בטעות סופר  

25 

33 
נספח ו, 

2סעיף   

סכום הערבות 
צמוד למדד  

המחירים לצרכן,  
הידוע ביום  
15/06/2021 

למדד   צמוד  ערבות  שטר  קבלת 
ביום  הידוע  לצרכן  המחירים 

מאי    15/06/2021 ( 2021)מדד 
יום  לפני  לא  הנראה  ככל  תתאפשר 

. מכיוון שהמועד 17/06/2021חמישי,  
האחרון להגשה )נכון לעכשיו( הנו יום 

ע21/06/2021שני   לשעה  ,  ,  13:00ד 
דחייה  תהיה  שלא  במידה  מבקשים 

במועד   3של   לפחות  עסקים  ימי 
האחרון להגשת הצעה לאפשר שסכום 
המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות 

)מדד אפריל   15/05/2021הידוע ביום   
2021 .) 

 אין שינוי במסמכי המכרז 



26 
 כללי 

נספחים  
ג, ד, ה, 
 י וי"א

 
את    WORD-מבקשים לקבל בפורמט
 נספחים ג, ד, ה, י וי"א. 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

3ד' 5 27 מבלי לגרוע   
מהאמור לעיל, 
רשאית החברה 

להביא 
ההתקשרות לידי 

סיום בכל עת על פי 
שיקול דעתה 

הבלעדי ומבלי  
שתחויב בתשלום 
פיצויים כלשהם  

בגין סיום 
 ההתקשרות.

הוראות סעיף   לעדכן  נבקש מהחברה 
תידרש החברה למסור זה, באופן שבו  

להבי  כוונתו  על  הודעה  את    אלספק 
בכתב,   סיום,  לידי    30ההתקשרות 

נבקש   מתאים  תיקון  מראש.  ימים 
בסעיף   גם   39בעמוד    19להטמיע 

 למכרז.
 

ה יש  ההסכם  מרובות  שללסיום  כות 
עם  התקשרויותיו  לרבות  הספק,  על 
מטעמו   שירותים  ונותני  עובדיו 
עבור  השירות  בביצוע  העוסקים 

סביר  ה זמן  לספק  לאפשר  יש  חברה. 
לרבות  השירות,  להפסקת  להתארגן 
לתפקידים  אלו  עובדים  העברת 
בהתאם  העסקתם  סיום  או  חלופיים 

 להוראות הדין. 
 

נציין כי הוראה כזו קבועה כבר 
למכרז אך משום מה לא  44בסעיף 

נקבעה בסעיפים האחרים שאוזכרו 
לעיל, אשר מקנים לחברה זכות סיום 

 כם.נפרדת להס

 מקובל

 

 

 

 

 

עוזרי   6 9 28 זהות  את 
צורף   אין  המחקר 
במסמכי   לפרט 

 ההצעה. 
 

יש סתירה בין האמור המשפט זה לבין 
 (.4.)9האמור בסעיף ז'

 
ז' )9בסעיף  לצרף 4.  המציע  נדרש   )

זאת,   עם  המחקר.  עוזרי  של  תצהיר 
בסעיף זה נכתב שאין צורף לפרט על 

 עוזרי המחקר בהצעה. 
 

עוזרי המחקר על אם מחתימים את 
תצהירים כנדרש בסעיף זה, הדבר 
למעשה מחייב את המציעים לפרט  

את זהות עוזרי המחקר במסמכי 
ההצעה, מה שיוצר סתירה בין 

 הדרישות. אנא הבהירו זאת. 

אין דרישה לחתימה של עוזרי  

המחקר אלא הצהרה מטעם 

 המציע בלבד.  

( 4. )9ז' 10 29 לצורך הוכחת  
עמידתו בתנאי סף  

אלו, יגיש עוזר  
המחקר תצהיר 
מטעמו בנוסח  

למסמכי   'נספח ד
המכרז (אין צורך  

לפרט את פרטי  
הפרויקטים) וכן 

תעודות המעידות 
על השכלתו  

 האקדמית 

האם הכוונה בסעיף זה היא   .א
בתחום   מחקר  לעוזר  רק 
)שכן   כמותי  נתונים  ניתוח 
בפרק   מצוי  הסעיף 
המתייחס אליו( או גם לעוזר  

 ותני? מחקר בתחום האיכ
 

כאמור, יש בסעיף זה סתירה   .ב
שמתייחס   קודם  סעיף  מול 
לכך שאין לפרט אודות עוזרי  
אנא  בהצעה.  המחקר 

 הבהירו נושא זה. 
 

  הדרישה רלוונטית לעוזר .א

מחקר איכותני ולעוזר 

מחקר בתחום ניתוח נתונים  

 כמותי.

ראה מענה לעניין זה בסעיף   .ב

 לעיל   28

  



3ח' 12 30   המחיר   הצעת  את 
ע"ג  יש   להגיש 

הצעת  טופס 
המצורף  המחיר 
תוך  זו  לבקשה 
הפרטים  כל  פירוט 
הנדרשים בו. הצעה  
כנדרש  תוגש  שלא 
תילקח  לא 

  .בחשבון
 

שהצעת   המציע 
המחיר שלו הייתה  
ביותר,  הנמוכה 
הציון  את  יקבל 

  100המקסימלי של 
והיתר   נקודות 
יחסי  ציון  יקבלו 
הנוסחה   ע"פ 

 הבאה.

להבהיר נבקש מעורך המכרז 
האם ההשוואה בין ההצעות 

תיעשה לאחר הוספת רכיב 
המע"מ )להצעות שחייבות  

במע"מ( או ללא רכיב  
 המע"מ? 

 
נציין כי בהתאם להוראות 

התכ"מ והפסיקה בעניין זה,  
נהוג כי השוואת ההצעות 

 נעשית כשהן כוללות מע"מ. 

ועדת המכרזים תתייחס  
להצעת המחיר כסכום הכולל 

לום אחר  מע"מ וכל מס או תש
שעל עורך המכרז לשלם  

לזוכה גם במכרזים שבהם  
המציעים הם בעלי מבנה 

התאגדות שונה, כגון מכרז 
שבין המציעים בו יש גם  

מלכ"רים וגם חברות  
 מסחריות.  

מובהר כי הצעת המחיר 
 והחברהשתוגש הינה סופית 

לם כל תוספת מע"מ תשלא 
במקרה של חיוב במע"מ של 

 .סמלכ"ר על ידי רשויות המ

המחירים המוצעים יהיו  
 ולא יכללו מע"מ.  בש"ח

 על המציע לקחת בחשבון כי
הבסיס להשוואת הצעות 

המחיר בין המציעים השונים 
 יכלול מע"מ.  

במידה שלאחר המועד האחרון 

להגשת ההצעות אחוז המע"מ  

ישתנה, השוואת ההצעות 

בסיס המחירים  תתבצע על

 שהוגשו בהצעה. 

תשלום המע"מ לקבלן,  
במע"מ, יהיה עפ"י   המחויב

אחוז המע"מ, התקף במועד  
 התשלום. 

אם המציע הינו חל"צ או 
את  עמותה, חובה לצרף
 : האישורים שלהלן 

אישור רשם רשמי   .א

 בישראל על שם המציע. 

אישור על ניהול תקין,   .ב

מטעם רשם העמותות, 

 השוטפת.תקף לשנה 

אישור מרו"ח של המציע,   .ג

האם הצעתו תהיה  

חייבת/פטורה ממע"מ  

 לעניין מכרז זה. 

במידה ולא יצורף אישור זה, 

יחושב סכום ההצעה לצורך  

השוואת הצעות בתוספת 

 מע"מ.



 מתחייב המציע 10 25 31 
 כזוכה שיוכרז ככל

 כל את יבצע כי
 ,המכרז הוראות
ומסמכיו   ההסכם
 ויתחיל במלואם

 השירות במתן
 יום בכל או מידית

שיידרש,  כפי אחר
זמנים  לוח פי על

 ידי על שייקבע
 וימשיך החברה

 בתנאים בנתינתו
 המפורטים

 בהסכם. 

נבקש לדעת מהו מועד תחילת  
מתן השירות המשוער, שכן 

הדבר דורש היערכות 
 מוקדמת מצד המציע. 

 
אמנם נקבע כי על המציע 

השירותים  להיערך להתחלת 
ימים מהודעת   7בתוך 

הזכייה, לא ניתן להבין  
ממסמכי המכרז מה הוא  

המועד המיועד לפרסום  
הזכייה ולפיכך לא ניתן לדעת  

מה הוא המועד המיועד 
 לתחילת השירות. 

 
נבקש להבין האם  – בפרט

מועד מתן השירות המתוכנן  
יחל לפני תחילת שנה"ל 

(  2021תשפ"ב )קרי ספטמבר 
או לאחריו, שכן עשויה להיות 

לכך השפעה על יכולתו של  
המציע לגשת למכרז, ביחס 

 לזמינות כוח האדם מטעמו.  

 . אין שינוי במסמכי המכרז 

התמורה  12 32 32 
המבוקשת על ידי 

השירותים למתן 
נשוא מכרז זה  

הינה מחיר בש"ח  
)לא כולל מע"מ(  

עבור שעת עבודה 
 דק'( 60אחת )

המציע  המחיר  הצעת  בטופס 
נדרש למלא את המחיר המוצע  
 על ידו עבור שעת עבודה אחת. 

 
בעמ'   שמופיע  כפי  זאת,   8עם 

למסמכי המכרז, המציע נדרש  
מתן   לטובת  להעמיד 
המכרז   נשוא  השירותים 
מקצועי  צוות  אנשי  שלושה 

בכיר/ה,   -שונים   חוקר/ת 
איכותני  מחקר  עוזר/ת 
של  בתחום  מחקר  ועוזר/ת 

 ניתוח נתונים כמותי. 
 

להבהיר   מהחברה  נבקש  לכן 
)באופן  העבודה  חלוקת  מהי 

המשוע שלושת  יחסי(  בין  רת 
ההיקף   ומהו  הצוות  אנשי 
החוקר  של  היחסי  העבודה 
עוזרי   שני  לעומת  הבכיר 

 המחקר. 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

 

הספק ישפה את  36 41 33 
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 כי חובת השיפוי תוכפף 
את   תיידע  שהחברה  לכך 
הספק על כל תביעה או דרישה  
נשוא  בעניין  לידיו  שהגיעה 
לאחר  בהקדם  השיפוי, 
לספק  ואפשרה  קבלתה, 
באמצעות  מהדרישה  להתגונן 

 עורכי דינו. 

 מקובל

 

זכויות היוצרים על   39 41 34 
תוצרי המחקר 

זה   סעיף  להוראות  בהתאם 
תהיה   החברה  כי  נקבע 

שיעשה ,  חומרהבעלים של כל  

ורק   אך  ביחס  מקובל.  

בבעלות  ל המצויים  חומרים 



ו/או המדידה ו/או 
ניתוח נתונים 

וכיוצ"ב, שבוצעו  
ע"י הספק  

במסגרת שירותיו  
לפי מכרז זה, 

ובכלל זה תכניות, 
ספרות, תוכנות,  

קבצים, יישומים 
וכל  ,םממוחשבי

חומר אחר אשר  
יעשה בו שימוש 
  שו/או יפותח, יירכ

או יותאם ע"י 
הספק לצורך מכרז  

רכושה של   זה, יהיו
 החברה. 

שימוש המכרז.    בו  לטובת 
הבחנה  נעשית  לא  כלומר, 
במשפט האחרון בסעיף זה בין 
לצורכי  שפותחו  חומרים 
שרק   חומרים  לבין  המכרז 
לצורך  שימוש  בהם  נעשה 

 המכרז. 
 

הספק  עשוי  לדוגמא,  כך, 
שי מקור לעשות  בחומרי  מוש 

שבבעלות  חומרים  או  שלו 
פותחו  שלא  שלישיים,  צדדים 
שולמה  )ולא  המכרז  לטובת 
הפיתוח שלהם(,  עבור  תמורה 
כל  על  שמירה  תוך  כמובן, 
הרוחני  הקניין  זכויות 
צדדים  של  הרלוונטיות 
להוראות  בהתאם  שלישיים 

להסכם. במקרה כזה    42סעיף  
שזכויות   סיבה  כל  אין 

יע אלו  לידי בחומרים  ברו 
החברה שכן הבעלות בהם היא  
השלישי  הצד  או  הספק  של 

 )בהתאמה(. 
 

לאור האמור, נבקש מהחברה  
בכל  הזכויות  כי  להבהיר 
בבעלות  המצויים  החומרים 
שלישיים  צדדים  או  הספק 
המכרז   ביצוע  בטרם  מטעמו 
שירות   ביצוע  בטרם  או 
מהשירותים הנדרשים במכרז,  
יישאר בבעלות הספק או הצד  

ואין השלי )בהתאמה(,  שי 
פי  על  השירותים  בביצוע 
זכויות   להעביר  בכדי  המכרז 
אלו  בחומרים  רוחני  קניין 

 לחברה.  

שלישיים  צדדים  או  הספק 

  השירותים ביצוע    טרםמטעמו  

 לחברה. 

הספק אחראי   65 44 35 
כלפי כל צד שלישי, 

לנזקים שייגרמו  
כדי אספקת  תוך 

השירותים ובקשר 
לכך. אם תידרש  

החברה לשלם לצד  
שלישי פיצויים  

כלשהם, מתחייב 
הספק להחזיר  

לחברה ו/או  
לשפותה בסכום 
שישולם על ידה 

בצירוף כל הוצאה 
אשר הוצאה על  

ידי החברה, לרבות 
 ,הוצאות משפטיות

ואותו סכום  
יראוהו כחוב 

המגיע לחברה 

חריות הספק  נבקש כי א .א
לנזקים לצד שלישי 
תוגבל לנזקים בהם  

על פי דין  הספק חייב 
. אין להטיל על  בלבד

הספק את האחריות לכל  
הנזקים שעשויים להגרם  

אף  –לצדדים שלישיים 
במקרים בהם הספק כלל 

 אינו אחראי לנזק.
 
בנוסף, נבקש כי חובת   .ב

השיפוי תוכפף לכך  
שהחברה תיידע את 

תביעה או הספק על כל 
דרישה שהגיעה לידיו  

בעניין נשוא השיפוי 
בהקדם לאחר קבלתה 

ואפשרה לספק להתגונן 
מהדרישה באמצעות 

 עורכי דינו. 

   לא מקובל .א

 מקובל  .ב



מספק לפי הסכם 
 .זה

 
 
 
 
 

 רז. גובר על האמור במסמכי המכ זההאמור במסמך 

 . ש להגיש מסמך זה עם הצעת המציעי

 
 
 
 

 ____________________תאריך  חתימת המציע:_________________  
 
 

  



 להגשהמעודכן  ביטוח – ט'נספח 

ן היועץ לערוך ולקיים, על חשבו  עללגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
 דיןכל  כל עוד אחריות היועץ קיימת על פי הסכם זה או על פי  וההסכם  תקופת    כללמשך  ,  היועץ

למשך   מקצועית  אחריות  ביטוח  ההתקשרות  7ולעניין  סיום  לאחר  לפחות  אשנים  ה,  ביטוחים  ת 
 :, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל"(ביטוחי היועץ )להלן: " המפורטים להלן

 
על פי  המועסקים על ידי היועץ    ,ת חבות היועץ כלפי עובדיםהמבטח א  ביטוח חבות מעבידים .א

, בגין 1980  -ם  "פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש
ו/א גוף  מוות  נזק  נפשי  ו  נזק  מחלהעלו/או  או  מתאונה  כתוצאה  ועקב    ,ובד  כדי  ביצוע תוך 

אחריות  השירותים   ו  ₪  6,000,000  שלבסך  בגבול  לעובד  חדשים(  שקלים  מיליון    -)שישה 
ורחב  יביטוח. הביטוח  הלתקופת    )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ  ₪  20,000,000
וייקבע    ,בנקהלשפות את   כי  על היה  ו/או מחלה מקצועית,  עבודה  הניין קרות תאונת   בנק על 

 יועץ. כלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד מוטלות 

על  כי  מאשר,    בנקה עובדים  מועסקים  ולא  מתן   היועץידי  היה  במסגרת  ו/או  עם  בקשר 
 מפורט בסעיף זה. המעבידים הביטוח חבות את , ליועץ הזכות שלא לערוך השירותים

ו/או נזק שייגרמו אובדן  בגין  המבטח את חבות היועץ על פי דין,    שלישי  ות כלפי צדביטוח אחרי .ב
  ₪   1,000,000  שלבסך  בגבול אחריות  ת מתן השירותים  או במסגרו/בקשר עם    אדם ו/או גוףלכל  

בגין    בנקהאת    שפותורחב להביטוח יביטוח.  הלתקופת    מקרה ובסה"כ( ל)מיליון שקלים חדשים
וזאת בכפוף לסעיף   ,ו/או מי מטעם היועץ  היועץ   למעשי ו/או מחדלי  בנקהשתוטל על    ,אחריות

 . "אחריות צולבת "

מקצועית .ג אחריות  את    ביטוח  שתוגש המבטח  דרישה  או  תביעה  בשל  דין  פי  על  היועץ  חבות 
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של עובדי היועץ או  

בגבול ,  ם היועץ בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותיםשל כל מי מהבאים מטע
חדשים)  ₪  1,000,000  שלבסך  אחריות   שקלים  ובסה"כל(  מיליון  . ביטוחהלתקופת    מקרה 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי   12בת  הביטוח כולל תקופת גילוי  
זה. הביטוח כאמור יכלול    סעיףהיועץ ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור ב

  בנקמתן השירותים. הביטוח יורחב לשפות את התחילת  מועד  שאינו מאוחר לתאריך למפרע  
ל של היועץ או של מי מהבאים מטעם  או מחד ו/עקב מעשה    בנקאשר תוטל על ה  ,בגין חבות

 .   בנקוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היועץ כלפי ה ,היועץ

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת    מובהר .2
  , מוסכם בזאת. ו/או על פי כל דין שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה, על היועץ

 . האחריות כאמור לגבולותבכל הקשור  בנקאו מי מטעם ה בנקהכל טענה כלפי לא תהיה יועץ כי ל
וותרים  ממבטחי היועץ  לפיו    ,ויכללו סעיף  בנקהיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    היועץ  ביטוחי .3

  לפיו לא   ,ביטוחי היועץ סעיף כן יכללו    .בנק דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי ה  ,כל טענה  על
 רשום.  בדואר, בנקלמראש  יום 30בת  בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו

ל ידי המובא ע  ,לרכושאובדן או נזק    לכל  ,מאחריות  בנקואת הבאים מטעם ה  בנקאת ה  פוטר  היועץ .4
ולא   המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים,ו/או    בנקהיועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי ה

ואולם   ;  או נזק כאמור ו/בגין אובדן  נזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  יועץתהיה ל
 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  ,פטור כאמורה

או חלק  השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןכם זה  לגרוע מכל הוראה מהוראות הס  מבלי .5
המשנה פוליסות ביטוח   קבלניהיועץ לדאוג כי בידי  על  יועץ,  משנה מטעם ה  ניקבלעל ידי  יסופקו    םמה

ההתקשרות והיקף  לאופי  בהתאם  קבלני .  עמם  נאותות  את  לכלול  הרשות  נתונה  ליועץ  לחלופין, 
  היועץ.ביטוחי מסגרת בהמשנה 

 
בביטוח  ת היועץ שכר טרח היקף  הנדרשים  האחריות  גבולות 

 אחריות מקצועית 
 ₪  100,000התקשרויות עד  . 1

)למעט אדריכל ראשי, מנהל פרויקט / מפקח, קונסטרוקטור, יועץ 
שאז יש לקבוע את גבול האחריות, החל   -קרקע, מודד ויועץ איטום  

 להלן והלאה( 2מהסכום בסעיף 

1,000,000 

 ₪.  2,000,000 ₪  ₪500,000 עד   100,001-ת מהתקשרויו . 2
 ₪.  4,000,000 ₪  ₪1,000,000 עד   500,001-התקשרויות מ . 3
 ₪.  8,000,000 ₪.  1,000,001- התקשרויות של למעלה מ . 4

 

 


