
 

 
8 מתוך 1 עמוד  

______________: וחותמת חתימה   
 
 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

שלישי ל' תשרי תשפ"ג יום  
2022אוקטובר  25  

 

 ג.א.נ.,

 

 
 גאוגרפית למערכת - 2022/71מכרז פומבי   הנדון:

 
 ועדכוני מסמכים שינויים,  מסמך הבהרות

 
 

המכרז שבנדון, להלן התייחסות העירייה לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים פוטנציאליים  בהמשך לפרסומו של  
 , כדלקמן: במכרז שבכותרת וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה

 

ועד    –יידחה המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  בנסיבות השינויים או ההבהרות, כמפורט במסמך זה ובכלל,   .1
 .12:00בשעה  8.11.22ליום 

 12:00, בשעה 28.10.22עד ליום  –בשאלות הבהרה ניתן לפנות  .2

 האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז.   .3

. אין ברישום השאלות משום הסכמה של  לצורך מתן המענה עברו שינוי ניסוח או הגהה  להלן  חלק מהשאלות   .4
 אלו שתחייבנה. בכתב  העירייה להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות העירייה 

 . חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזואף מהווים את כל משתתפי המכרז פרטי מסמך זה מחייבים  .5

זה, ביחס למסמך ממסמכי המכ .6 כל  ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות  על  יחול השינוי בהתאמה  רז, 
 מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי. .7

כל עמוד על .8 ידי מורשי  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף 
 מטעמם.  החתימה

 
 

 בכבוד רב, 

 עיריית כפר יונה 
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8 מתוך 2 עמוד  
 חתימה וחותמת: ______________

 

 
 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

 ₪.    250הסכום הוא אכן  ₪.    250נא אישורכם כי סכום הרכישה הינו  כללי כללי כללי 1

להחל   2.3 6 מסמך א'  2 הרציפות  תקופת  את  להקטין  נבקש 
 . 2020משנת 

 ניתן לקבל 

 ניתן לקבל  נבקש לאפשר ניסיון גם בתאגידי מים. 2.3 6 מסמך א'  3

אישור   26 מסמך ה'  4
רואה  
 חשבון 

לבין חשכ"ל   בין לשכת רואי החשבון  כידוע, 
אשר רואי     הוסכם על מספר נוסחים מחייבים

באילו   הוסכם  וכן  לתת  רשאים  החשבון 
דעת.   חוות  החשבון  רואה  ייתן  לא  תחומים 
תכ"ם   בהוראת  מפורטות  אלו  הסכמות 

מרואה    7.24.1 "אסמכתאות  שכותרתה 
נוסחים אלו שנקבעו   חשבון אודות המציע". 

בה הפרקטיקה  כאמור  הינם  תכ"ם  וראת 
 המקובלת ורו"ח נצמדים להוראות אלו. 

אי לכך, נבקש לשנות את נוסח אישור רואה  
 החשבון לנוסח הבא: 

אני הח"מ ___________, רו"ח, מאשר כי  
היקפי   לעניין  המציע  הצהרת  את  בקרתי 

 . 2018-2022פעילות הפיתוח לשנים 

 ניתן לקבל 

נבקש להעלות את מחיר המקסימום להקמת   5.1 29 מסמך ו'  5
 ₪ ולקבוע מחיר מינימום.  25,000מערכת ל

 נדחה 

המקסימום לפיתוח  נבקש להעלות את מחיר   5.1 29 מסמך ו'  6
 ₪ ולקבוע מחיר מינימום. 25,000ממשקים ל

 נדחה 

חשבון    82 נספח ו'  7 ניהול  אישור  לצרוף  אישורכם  נבקש 
אינם   בנקים  בבנק.  שמקובל  בנוסח  בנק 

 חותמים על אישורים חיצוניים. 

במסמכי   למוצע  חילופי  באופן 
על   אישור  לצרף  ניתן  המכרז, 
המקובל   בנוסח  חשבון  ניהול 

 בבנק. 

הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד   11 63 מסמך יז'  8
הוועדה ו/או לחבר ועדה/מועצה אינה קיימת  

 במסמך יג' ובכלל מסמכי המכרז. 

הרלוונטית   ההצהרה  את  לקבל  נבקש 
 לחתימה.   

סע'   לעניין  גם  לנספח    5מובהר 
"גוף    –'  יג היא  התכנון  ועדת 

המקומית.   לרשות  קשור" 
ההצעה   הגשת  ניתן    –לצורך 

יג'.   נספח  בהשלמת  להסתפק 
בכל שאלה או עניין הנוגע לחשש  

  – לניגוד ענייניים מטעם המציע  
 ניתן לצרף להצעה פניה כתובה.  

תצהיר בדבר העדר תביעות משפטיות אינו   13 63 מסמך יז'  9
 ובכלל מסמכי המכרז. קיים במסמך טו' 

 נבקש לקבל את התצהיר הרלוונטי לחתימה. 

 

 

 אין צורך במסמך העדר תביעות  
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8 מתוך 3 עמוד  
 חתימה וחותמת: ______________

 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

10      

  1נספח ב' 11
נספח   –

 ביטוחים 

תנאים  
 כלליים

71-
73 

 לא ניתן לקבל.  – 5סעיף  יימחקו המילים "לכל הפחות"  – 5סעיף  

יימחקו המילים "וכן ישלם השתתפויות  
 במקרה נזק" עצמיות  

 לא ניתן לקבל 

ימים"    7יימחקו המילים "תוך  – 6סעיף 
 ובמקומן תתווסף המילה "טרם" 

 ניתן לקבל 

 ניתן לקבל  יימחקו המילים "ואינו מסויג" 

  14במקום  – חלקית  ניתן לקבל  יום" 14יימחקו המילים "לכל הפחות 
 ימים. 7ימים, יופיע 

יימחקו המילים "הספק מודע לכך.... ויוצא  
 צו הפסקת עבודה מידית" 

 לא ניתן לקבל 

 יימחק  – 7סעיף 

 

שיתבקש   ככל  לקבל.  ניתן  לא 
הספק להמציא העתק פוליסות,  
מידע   למחוק  כמובן  רשאי  הוא 
את   למחוק  ניתן  רגיש.  עסקי 

התשלום  המילים: "ואת קבלות  
הביטוח   פרמיות  בגין 
בגין   ידו  על  המשולמות 

 ".הפוליסות

יימחקו המילים "אם לא יעשה כן   – 8סעיף 
 ... אשר יגיע ממנה לספק" 

 ניתן לקבל 

תשובה   יימחק  – 11סעיף  ראה  לקבל.  ניתן  לא 
 לעיל. 7לסעיף 

יימחקו המילים "ו/או פוליסות   – 15סעיף 
 הביטוח"

 לקבל לא ניתן 

 ניתן לקבל  יימחק  – 17סעיף 

 לא ניתן לקבל  יימחק  – 18סעיף 

  –   1נספח ב' 12
נספח  

ביטוחים  
תנאים  
 כלליים

73-
76 

יימחקו המילים "וסייבר ולרבות   – 1סעיף  
נזקים לצדדים שלישיים עקב היעדר הגנות  

 או פריצות סייבר" 

ייכתב   ובמקומן  לקבל  ניתן 
 סייבר"."כולל ביטול חריג  

 

יימחקו המילים "יכלול   – 1.1סעיף 
כמבוטחים נוספים" ובמקומן יתווספו  

 המילים "יורחב לשפות" 

לב,   לתשומת  לקבל.  ניתן  לא 
העירייה תהיה מבוטחת בכפוף  

 להרחב שיפוי כמפורט בסעיף. 

יימחקו המילים "וכן את עובדיהן ו/או  
 מנהליהן" 

 לא ניתן לקבל 

 לא ניתן לקבל  יימחק   – 1.2סעיף 
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8 מתוך 4 עמוד  
 חתימה וחותמת: ______________

 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

" ובמקומן  60יימחקו המילים "  – 1.6סעיף 
 " 30יתווספו המילים "

 ניתן לקבל 

יימחקו המילים "כל הבאים    – 2.1סעיף 
 מכוחה נבחריה ועובדיה" 

חלקית   לקבל  מחיקת    – ניתן 
 המילים "כל הבאים מכוחה". 

 ניתן לקבל  יימחק   – 2.2סעיף 

תמחק המילה "לכסות"   – 3.2סעיף 
 ובמקומה תתווסף המילה "לשפות"

 יימחקו המילים "כמבוטח נוסף" 

סעיף   יימחק    3.2לעניין  הסעיף 
תורחב   הפוליסה  ובמקומו: 
כמבוטח   העירייה  את  לכלול 

כמעבידם    -נוסף   ותיחשב  היה 
 של מי מעובדי הספק. 

  

 ניתן לקבל  יימחק  – 4סעיף 

 ניתן לקבל   יימחק   – 5.1סעיף 

יימחקו המילים "הורחב כך    – 5.2סעיף 
שהוא כולל גם את" ובמקומן יצוין 

 "מורחבים לשפות" 

לקבל   ניתן  לב    –לא  תשומת 
ההרחבה היא לכלול  המציע, כי  

נוסף בגין   את המזמין כמבוטח 
הספק   מחדלי  ו/או  מעשי 

לקוד   באישור    321בהתאם 
 הביטוח.

 12ראו תשובה לשאלה 

יימחקו המילים "עובדיו , כל הבאים  
מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של הספק  

 בכל דרגה שהיא" 

 ניתן לקבל 

 ניתן לקבל  יימחקו המילים "השילוחית והשיוריות" 

" ובמקומן  60ימחקו המילים "  – 5.4סעיף 
 " 30יתווספו המילים "

 ניתן לקבל 

 יימחק   – 5.5סעיף 

 

 ניתן לקבל 

יימחקו המילים "וכל אדם או    – 5.6סעיף 
גוף שלמזמין זיקה אליו או הקשור לעבודות  
 מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמין" 

 ניתן לקבל 

 יימחקו המילים "הפיצוי ו/או"    – 5.8סעיף 

יימחקו המילים "מבלי שמבטחי המזמין  
האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או  

החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי  
 החוזה" 

 לא ניתן לקבל 
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8 מתוך 5 עמוד  
 חתימה וחותמת: ______________

 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

יימחקו המילים "לשם כך על    – 5.11סעיף 
הקבלן/ספק, במידת הצורך בעזרת אנשי  

ללמוד וליישם במלואם  ביטוח מטעמו 
דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו  

 לידיעת מבטחו של הקבלן/ספק" 

 לא ניתן לקבל 

  –   2נספח ב' 13
אישור  

קיום  
 ביטוחים 

77-
78 

יימחק קוד    –ות מקצועית/מוצר ביטוח אחרי 
302 

 לא ניתן לקבל 

לעיל    12ניתן לקבל כפוף לסעיף   יימחק   –ביטוח חבות סייבר  
בביטוח   סייבר  חריג  )ביטול 

 אחריות מקצועית(.

 לא ניתן לקבל  יימחק 045קוד   –פירוט השירותים  

המכרז   1.5 4 מסמך א'  14 רכישת  סכום  כי  ₪     250אישורכם 
בסעיף   ובסעיף    4כמפורט  הפרסום,   לנוסח 

 .  5שבעמוד  1.5.1

 ראו לעיל

15 

 

המציע   1.10.2 5 מסמך א'  ידי  על  ייחתם  יד'  תצהיר  כי  נבקש 
מבעלי   נפרדת  משפטית  ישות  שהינו  בלבד 

 השליטה, וחברות אחרות .  

יד' ייחתם על ידי המציע   נספח 
 כמפורט בו 

ל"מספק   2.3 6 מסמך א'  16 "מפעיל", תעודכן  כי המילה  נבקש 
 ומתחזק".

המסמכים   מתקבלת.  הבקשה 
 יוגשו לפי הנוסח הקיים. 

תוחזר   8.5 9 מסמך א '  17 במכרז,  זוכה  קביעת  עם  כי  נבקש 
הערבות לספק לא תוחזק עד לחתימת החוזה  

 בין הצדדים.  

 נדחה 

העתקים   6 19 מסמך ג'  18 להמצאת  הדרישה  כי  נבקש 
מפוליסות ביטוח  המהוות מסמך חסוי עסקי  

המציע    עריכת  של  שאישור  עוד  מה  תוסר, 
 הביטוחים מאשר את דרישות הביטוח. 

שיתבקש   ככל  לקבל.  ניתן  לא 
הספק להמציא העתק פוליסות,  
כל   למחוק  כמובן  רשאי  הוא 

 מידע עסקי רגיש. 

הצעת   27 מסמך ו'  19
 מחיר 

משמעותית   נמוכים  הנקובים  המחירים 
למערכות   המקובלים  השוק  ממחירי 

במכ הנדרשים  נבקשכם  והשירותים  רז. 
 .  30%-להעלותם ב

 נדחה 

העלאת   6 31 מסמך ו'   20 בדבר  הקודמת  לבקשה  בהמשך 
המחירים נבקש לקבוע אחוז הנחה מקסימלי  

 על מנת למנוע מחירים לא סבירים .  

 נדחה 

נבקש להבהיר כי מדובר בעדכון שכבות בלבד   3 31 מסמך ו'  21
וכי לא מדובר בקליטה או עדכון תוכניות ו/או  

 עדכון גושים והתאמת תוכניות.  

כן   כמו   , מאושרת  ההבהרה 
עבודה   שתבוצע  ככל  כי  יובהר 
בתשלום  המתייחסת להתאמת  
לא   אזי   , גושים  או  תוכניות 

 יבוצע תשלום בגין סעיף זה . 

מורשה    55 מסמך יג'  22 ע"י  ייחתם  המסמך  כי   נבקש 
 החתימה כחלק  מכלל מסמכי המכרז.  

ידי   על  להיחתם  המסמך  על 
 מנהליו הבכירים של המציע. 
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8 מתוך 6 עמוד  
 חתימה וחותמת: ______________

 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

הצהרה בדבר קרבה /העדר קרבה  לעובד ...   11 63 מסמך יז'  23
 אינה כלולה במסמכי  מכרז. 

ייחתם    יג'  ומסמך  תוסר,  השורה  כי  נבקש 
 כחלק ממסכי המכרז. 

לפי   שפורסם,  כפי  יג'  מסמך 

ותוכנו   לצורך    – כותרתו  יבוא 

 .  11שורה 

כלול   13 63 מסמך יז'  24 אינו  משפטיות  תביעות  היעדר  תצהיר 
 במסמכי המכרז, נבקש כי השורה תימחק.  

 ניתן לקבל 

נבקש כי השורה השנייה שאינה רלוונטית   14 66 הסכם 25

לתכולת המכרז תוסר החל מהמילים  

 :"כוללת את כל ...ועד למילה זה ".

 נדחה.  

₪ כפיצוי    1,000קביעת סכום שרירותי של  35 68 הסכם 26

מוסכם ללא קשר להיקף הנזק ולתמורה  

שמקבל הספק אינו סביר. לפיכך, נבקש כי  

סכום הפיצוי יקבע בהתאם לנזקים ישירים  

מוכחים אשר יגרמו לרשות ובהלימה  

 לתמורה. 

כל פיצוי  נדחה. מובהר כי 

מוסכם, גם במקרה של  

מימושו, אין בו כדי למצות  

את מלוא סעדי הרשות  

 העומדים לרשותה. 

נבקש  כי המילים "באופן בלעדי" תמחקנה   1 71 1נספח ב'  27

 ובמקומן ייכתב "על פי דין".

 ניתן לקבל  

נבקש כי: בסיפא ייכתב "השיפוי כאמור   4 71 1נספח ב'  28
בסעיף זה כפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו  

 הקובע את אחריות הזוכה לנזק".  

 

 ניתן לקבל 

 

נבקש כי לאחר המילים "חודש במועד"   6 71 1נספח  ב'  29

ימים   14ייכתב "וניתנה התראה בכתב 

 מראש".

 ניתן לקבל 

 לעיל. 11ראו תשובה לשאלה  ימחק. נבקש כי הסעיף  7 71 1נספח  ב'  30

נבקש כי המילה "לצמצם" תמחק ובמקומה   9 71 1נספח  ב'  31
 ייכתב "לשנות לרעה". 

 

 ניתן לקבל 

 נבקש כי הסעיף ימחק.   11 72 1נספח ב'  32

 

 לעיל.  11ראה תשובה לשאלה 

 נבקש כי :  14 72 1נספח ב' 33

לאחר המילה "אחראי" ייכתב "על  .א
 פי דין".

 המילים "באופן מלא" תמחקנה.  

  

 ניתן לקבל 

נבקש כי המילים "כל סכום המזמינה....  17 72 1נספח ב' 34
 תמחקנה. 20%

 לעיל. 11ראו סעיף  



 
 

 גאוגרפית   למערכת 2022/71 פומבי  מכרז  - מסמכים  ועדכוני   שינויים הבהרות  מסמך 
 

8 מתוך 7 עמוד  
 חתימה וחותמת: ______________

 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

  

נבקש כי המילה "בלעדית" תמחק ובמקומה   19 73 1נספח ב' 35

 ייכתב "על פי דין".

 ניתן לקבל 

"וסייבר, ולרבות... סייבר"  נבקש כי המילים  (1) 20 73 1נספח ב' 36

תמחקנה ובמקומן ייכתב "כולל ביטול חריג  

 סייבר".

 ניתן לקבל  

נבקש כי המילים "לא פחות מאשר"  ( 1.5) 20 73 1נספח ב' 37

 תמחקנה. 

 לא ניתן לקבל  

יום,   30נבקש כי תקופת ההודעה תעמוד על  ( 1.6) 20 73 1נספח ב' 38

 כמקובל.

 ניתן לקבל 

39 

 

 ניתן לקבל  נבקש כי הסעיף ימחק.  2.2 74 1ב'נספח 

נבקש כי הסעיף ימחק. לא ברורה ההפניה   2.3 74 1נספח ב' 40

. במקומו ייכתב " חריג רשלנות  3.12לסעיף 

רבתי מבוטל ככל וקיים אולם אין בביטול  

כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות  

 המבטח על פי דין".

 ניתן לקבל 

נבקש כי המילים "למעשי ו/או....מטעמו"   3.2 74 1נספח ב' 41

תמחקנה ובמקומן ייכתב "היה וייחשב 

 כמעבידו".

לעיל בכל הנוגע   12ראה סעיף 

 במכרז.  3.2לסעיף 

נבקש כי הסעיף ימחק. לא ברורה ההפניה   3.3 74 1נספח ב' 42

. במקומו ייכתב " חריג רשלנות  3.11לסעיף 

בביטול  רבתי מבוטל ככל וקיים אולם אין  

כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות  

 המבטח על פי דין".

 ניתן לקבל. 

נבקש כי הסעיף ימחק. במקום ביטוח סייבר   4 74 1נספח ב' 43

ניתן להציג הרחבת סייבר בביטוח חבות  

 מקצועית משולבת חבות מוצר. 

 ניתן לקבל  

-75 1נספח ב' 44
74 

5.1  ,5.2 ,
5.3 

 ניתן לקבל   הסעיפים ימחקו. נבקש כי 

 נבקש כי:  5.4 75 1נספח ב' 45

המילה "לצמצם" תמחק   .א
 ובמקומה ייכתב "לשנות לרעה". 

 יום, כמקובל.    30תקופת ההודעה תעמוד על 

 ניתן לקבל 
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 חתימה וחותמת: ______________

 

שם   מס"ד 
 המסמך  

 נוסח השאלה  סעיף עמוד 

 

 תשובת העירייה

אחריות   77 2נספח ב' 46
מקצועית/  

 מוצר 

שוק   -כפי שאנו מניחים שידוע לעורך המכרז 
ביטוח הסייבר העולמי נמצא במשבר עמוק  

והשגת פוליסה כאמור הנה קשה ולעיתים  
 בלתי אפשרית.  

לאור האמור לעיל חלק מהתנאים שנדרשו  
בהקשר זה על ידי עורך המכרז אינם ברי  

השגה ואינם מהווים תנאים הניתנים להשגה  
בשוק הביטוח   בפוליסות סייבר הקיימות

דרישה כי הפוליסה   –הנוכחי )לדוגמא 
תכלול הרחב שיפוי/קדימות/מבוטח  

 נוסף/סעיף אחריות צולבת ועוד(. 

 לאור האמור לעיל נבקש כי יובהר: 

כי הספק יוכל להציג אישור ביטוח  .א
בגין ביטוח סייבר בהתאם  

למקובל ולאפשרי בשוק הביטוח  
  328, 304, 321, 332הנוכחי )קוד 

 (.309ו

כי לספק תעמוד האופציה שלא   .ב
לערוך ביטוח סייבר, אולם ביטוח  

האחריות המקצועית שלו יכלול  
הרחבה בגין נזקי סייבר. כאשר  
ההחלטה איזה כיסוי להמציא  

)סייבר נפרד או באמצעות  
האחריות המקצועית( תהיה  

 החלטה של הספק. 

על פניו נראה כי מצבו של שוק ביטוח  

ומחמיר ושינוי לטובה  הסייבר רק הולך 

 בהקשר זה אינו צפוי בעתיד הנראה לעין 

 ניתן לקבל 

חבות   78 2נספח ב' 47
צד   סייבר 

 א' וצד ג' 

 נבקש  כי: 

 ראו בקשה מעלה. .א

, 303, 302  -בנוסף נבקש למחוק את הקודים

 שכן לא ניתן לקבל אותם בשוק.   326

 ניתן לקבל 

ביטול/   36 2נספח ב' 48
שינוי  

 הפוליסה 

  30כי תקופת ההודעה תעמוד על   2נבקש ב'

 יום, כמקובל. 

 ניתן לקבל 

 


