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 מסמך הבהרה זה יצורף כחלק בלתי נפרד מההצעה

 24/2019מכרז פומבי מס' ב

 

 

 וראות ותנאים כללייםה – 'מסמך א

 

חברתנו מחזיקה גרסת מערכת אחת עבור עשרות לקוחותיה.  – למסמכי המכרז 2, עמוד 2.3סעיף  .1

גרסה זו מתוחזקת וכוללת את כל העדכונים, התיקונים והשינויים, לרבות פיתוחים חדשים. 

במתכונת זו הבעלות על קוד המקור שייך לחברתנו. נבקש כי הסעיף יאפשר עבודה עפ"י 

 מתודולוגיה זו.

 שה נדחית.הבק

 

אנו מבקשים להבהיר שיימסר אך ורק הקוד שמומן ע"י  – למסמכי המכרז 2, עמוד 2.3סעיף  .2

 המזמין ולא כל הקוד על המערכות. 

 הבהרה:

 כל קוד קיים במערכת הספק טרום המכרז יהיה בבעלות הספק. קוד שיפותח לצורכי האשכול

  .יהיה בבעלות האשכול

 

הספק ולא ניתן  קוד הפיתוח הינו קניין רוחני וסוד מקצועי של – למסמכי המכרז 2, עמוד 2.3סעיף  .3

מוצר פרי פיתוח של המציע, אשר מעמיד  נההינשוא מכרז זה המערכת כמו כן, להעבירו לאשכול. 

עשוי לרשויות מקומיות רבות. כל פיתוח שיעשה במערכת יהווה חלק מהמוצר ו השיון שימוש ביר

שמש את כלל לקוחות הספק, לכן הספק איננו יכול להעביר לאשכול בעלות בכל חלק של ל

 המערכת, גם אם פותח עבורו. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 2-ו 1המציעים מופנים לתשובות 

 

נבקש כי האישור יהיה של מורשי החתימה של המציע ועו"ד  – מכי המכרזלמס 4, עמוד 5.2סעיף  .4

יאשר את חתימתם, שכן רו"ח ועו"ד אינם מוסמכים לתת אישורים אשר אינם בתחום פעילותם 

 המקצועית.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בעל למציע זכויות יוצרים או רשות מ"למסמכי המכרז, יבוא:  4בעמוד  5.2במקום האמור בסעיף 

ידו. -המוצעות על GISזכויות היוצרים לספק שירותים בתוכנות מדף המיועדות למערכות 

להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע תצהיר של מורשי החתימה אצלו מאומת ע"י עו"ד, לפיו למציע 

זכויות יוצרים במערכת או כי זכויות היוצרים שייכות לאחר, את זהותו של בעל זכויות היוצרים 

 וכי ניתן למציע אישור לעשות שימוש במערכת כאמור במסמכי מכרז זה."
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מסופק אך ורק ע"י הנציג הבלעדי  ESRIשירות לכלי מדף של  – למסמכי המכרז 4, עמוד 5.2סעיף  .5

בארץ, סיסטמטיקס. לכן אנו מבקשים להבהיר שלצורך עמידה בתנאי סף נדרש אישור  ESRIשל 

 ע"י המציע בלבד ולא על כלי המדף.על זכויות יוצרים על קוד יישומי שפותח 

 ת לשאלות הבהרה זה.לעיל במסמך תשובו 4ראו תשובה 

 

מבקשים לאפשר להציג הצהרה מאושרת עו"ד על שימוש  – למסמכי המכרז 4, עמוד 5.2סעיף  .6

 ברישיונות תוכנה ע"פ חוק במענה לתנאי המכרז.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 4או תשובה ר

 

יכול להינתן על ידי עו"ד או  ואינ ף זההאישור הנדרש בסעי – למסמכי המכרז 4, עמוד 5.2סעיף  .7

לשכת  על פי חוות דעת שלרו"ח שכן עובדות אלה אינן בידיעת בעלי המקצוע הללו. יצויין כי 

על עו"ד לאשר או להצהיר על עניינים שאינם ענייני  אוסריםעוה"ד, כללי האתיקה החלים על עו"ד, 

ומס'  7כן על פי גילוי דעת מס'  כמומומחיות מקצועית או שאינם בתחום ידיעתו המקצועית כעו"ד. 

לפיכך, של לשכת רו"ח, רו"ח יכול לתת אישור רק על נושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי.  70

נבקש להחליף את הדרישה באישור עו"ד להצהרה של החברה חתומה על ידי מורשי חתימה 

ף הדרישה בסעיף ואישור עו"ד כי נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה. לחילופין, נבקש להחלי

כך גם ממילא נדרש במסמך  בתצהיר ערוך כדין על ידי מורשה חתימה במציע מאומת על ידי עו"ד.

 . 11-א'

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 4או תשובה ר

 

בעלת  GIS"מערכת -אנו מבקשים להבהיר שהכוונה ב – למסמכי המכרז 4, עמוד 5.4-ו 5.3סעיפים  .8

 שכבות. 25אשר מכילה מעל  Webעל תשתית  GISמאפיינים דומים" הינה למערכת 

 הבהרה:

 .שכבות 25אשר מכילה מעל  Webעל תשתית  GISהכוונה למערכת 

 

 . GISמערכות  5לקוחות ולא  5נבקש לוודא כי נדרשים  –למסמכי המכרז  4, עמוד 5.4סעיף  .9

 הבהרה:

 מערכות. 5-הכוונה ל

 

הלינקים אשר יצורפו לאמצעי הדיגיטלי הם לינקים החשופים  – למסמכי המכרז 4, עמוד 5.4סעיף  .10

עם זאת, למערכת יכולות וכלים  רך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.לקהל הרחב והם לצו

הלקוחות ומטעמי אבטחת מידע והגנת הפרטיות אין באפשרותנו לצרף לינקים נוספים עבור 

המקצועית ניתן יהיה להדגים את המערכת  הלמערכת עצמה. לפיכך, נבקש כי במצגת לוועד

 המלאה על כל יכולותיה.

 הבהרה:
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לאשכול פרטים שלא צורפו להצעה. על המציעים לכלול את כל הפרטים אותם הם לא ניתן להציג 

המציעים יצרפו קישור לדף/פי אינטרנט אשר יפתח/ו במועד  רוצים להציג לאשכול בהצעתם.

 הצגת ההצעה בפני הוועדה המקצועית.

 

מורכבות בהיקפים נתוני  GISחברתנו מפתחת מערכות  – למסמכי המכרז 4, עמוד 5.4סעיף  .11

ור לינק. לכן אנו להן לא ניתן למס –גדולים ומכילות מידע אשר הוגדר כמסווג/סודי מסחרי 

 מבקשים להציג מערכת ללא קישור מבלי לפגוע בציון האיכות.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 10ראו תשובה 

 

מין לדרוש הארכה של למשך איזו תקופה נוספת רשאי המז – למסמכי המכרז 5, עמוד 6.1סעיף  .12

 תוקף הערבות?

 הבהרה:

 כפי שיידרש ע"י האשכול.עד חצי שנה, או למועד מאוחר יותר 

 

נבקש להוריד את סכום דמי ההשתתפות לסכום המקובל  – למסמכי המכרז 7בעמוד  8.1סעיף  .13

 ₪.  1,000-ל 500במסגרת מכרזים להקמת מערכות ממ"ג. הסכומים נעים בין 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

השתתפות במכרז, קבלת מסמכי "למסמכי המכרז, יבוא:  7בעמוד  8.1במקום האמור בסעיף 

₪  1,000 במכרז בסך כולל שלהשתתפות  המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

 " לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. שקלים חדשים(, אשראלף )

 

נבקש לוודא כי הגשת המכרז היא ע"ג מסמכים שהורדו  – למסמכי המכרז 7בעמוד  8.3סעיף  .14

 מהאתר.

 הבהרה:

 שפורסמו באתר האשכול.המכרז ניתן לעשות שימוש במסמכי 

 

למשך איזו תקופה נוספת רשאי המזמין לדרוש הארכה של  – למסמכי המכרז 8בעמוד  9.2סעיף  .15

 תוקף ההצעה?

 הבהרה:

 שיידרש ע"י האשכול.עד חצי שנה, או למועד מאוחר יותר כפי 

 

 לפחות. 12:00נבקש כי שעת ההגשה תהא  – למסמכי המכרז 8בעמוד  9.5סעיף  .16

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: "למסמכי המכרז, יבוא:  8בעמוד  9.5במקום האמור בסעיף 

 ".12:00עד השעה   13.2.2020יום חמישי 
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תיבת המכרזים תיפתח במשרדי "למסמכי המכרז, יבוא:  8בעמוד  9.7במקום האמור בסעיף 

פתיחת תיבת ההצעות הינה פומבית, וכל אדם  .12:30, בשעה 13.2.2020האשכול ביום חמישי, 

 "רשאי להיות נוכח בה.

 

תימה נבקש כי בכל מסמך שאין חובת חתימה מלאה ו/או ח – למסמכי המכרז 8בעמוד  9.8סעיף  .17

 בפני עו"ד, לאפשר חתימה בראשי תיבות של מורשה החתימה בצירוף חותמת תאגיד.

 הבקשה נדחית.

 

אנו מבקשים לאפשר להשתמש למילוי טבלאות ניסיון, מענה  – למסמכי המכרז 8בעמוד  9.9סעיף  .18

 למפרט טכני וכד' בהדפסה במחשב.

 הבהרה:

 ובלבד שמסמכי המכרז ייחתמו כנדרש.אין מניעה למלא את הטבלאות בהדפסה במחשב, 

 

שאינם מופיעים  D -ו A ,B ,Cנבקש הבהרתכם למדרג  – למסמכי המכרז 9בעמוד  10.2סעיף  .19

 בטופס הצעת המחיר.

 הבהרה:

, בסיס הנתונים 2בטבלה שבסעיף  5-ו 4, 3, 2, 1יישומים  – Aחמשת היישומים שהם מדרג 

 .למסמכי המכרז 19בעמוד 

, בסיס הנתונים 2בטבלה שבסעיף  11-ו 9, 8, 7, 6יישומים  – Bהיישומים שהם מדרג  חמשת

 .למסמכי המכרז 19בעמוד 

בסיס  2בטבלה שבסעיף  15-, ו14, 13, 12, 10יישומים  – Cהיישומים שהם מדרג חמשת 

 .למסמכי המכרז 19, בעמוד הנתונים

 .למסמכי המכרז 19, בעמוד בסיס הנתונים 2בטבלה שבסעיף  16יישום  – Dדרג שהוא בהיישום 

 

 למסמכי המכרז, יבוא: 9, בעמוד 10.2.1.2בסעיף  Bבמקום החישוב למדרג 

 : Bהיישומים מדרג  חמשת עבור

 36  =Y( * B(+)סכום מחירים חודשיים מדרג B)סכום מחירי הפיתוח מדרג 

 :Bחמשת היישומים מדרג הניקוד עבור 

(
 ההצעה 𝐘 עם סכום המחיר הנמוך ביותר

 הצעת 𝐘 של הצעת המציע
) ∗ 𝟖. 𝟒 

 

 

דרגים של כל יישום במערכת. לא מצויין נבקש לדעת מהם ה – למסמכי המכרז 9בעמוד  10.2סעיף  .20

 ף זה העוסק בניקוד עבור התמחור.במסמכי המכרז דרג כל יישום למעט בסעי
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 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 19מופנים לתשובה המציעים 

 

 נבקש הבהרתכם היכן בא לידי ביטוי הניקוד במפ"ל? – למסמכי המכרז 12בעמוד  10.6סעיף  .21

 ינה ברורה.אאלה שה

 

נבקש כי הפניה תעשה לכמות שווה של ממליצים עבור כל  – למסמכי המכרז 12בעמוד  10.6סעיף  .22

 המציעים.

 שה נדחית. האשכול יפעל כאמור במסמכי המכרז.הבק

 

אנו מבקשים להבהיר כי, בהתאם לתנאי הסף, ניתן לצרף  – למסמכי המכרז 12בעמוד  10.6סעיף  .23

 המלצות מגופים ממשלתיים ופרטיים, ולא רק המלצות מרשויות.

 הבהרה:

המציעים יצרפו לפחות שתי המלצות מלקוחות להם סיפקו שירותים הדומים לשירותים 

 .שכבות 25המפורטים במכרז, ובלבד שהשירות כלל מערכת הכוללת 

 

הזוכה, מבלי  נבקש להבהיר כי לא תמסר הזמנה למציע – למסמכי המכרז 14בעמוד  11סעיף  .24

 שאושר תקציב עבורה.

 הבהרה:

 קציב.לא ניתן להתקשר ללא ת

 

לא סביר לדרוש מהמציע לחתום "על כל מסמך שיידרש"  – למסמכי המכרז 14בעמוד  14סעיף  .25

 מבלי שהוא יודע על אילו מסמכים מדובר ומה תוכנם. 

 הבהרה:

המסמכים שהזוכה יידרש לחתום עליהם הם מסמכים הדרושים עפ"י דין או הוראה מגוף מוסמך 

 .כריתת החוזהלצורך 

 

נבקש כי חילוט הערבות יעשה עד לגובה הנזק שנגרם עקב  – למסמכי המכרז 15בעמוד  16.2סעיף  .26

 כי הערבות לא תשמש כפיצוי מוסכם.ההפרה, ו

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להגביל בזמן את הדחיה במועד ההתקשרות, שכן  – למסמכי המכרז 16בעמוד  18.1סעיף  .27

יום,  90הזוכה נערך עם כח אדם לביצוע המכרז. לחלופין, נבקש כי במקרה של דחיה העולה על 

 תהיה לזוכה זכות לסגת מהצעתו. 

 הבקשה נדחית.
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רשותו את המסמכים עד נבקש לאפשר למציע להחזיק ב – למסמכי המכרז 17בעמוד  18.7סעיף  .28

לקבלת הכרעה חלוטה בזהות הזוכה במכרז, שכן מסמכים אלה יהיו דרושים לו גם לאחר מועד 

 הגשת ההצעות. עוד יש להבהיר כי חובה זו לא תחול על הזוכה במכרז.

 הבקשה נדחית.

 

גין נבקש לקבוע כי המזמין ישלם למציע גם חלק יחסי ב – למסמכי המכרז 17בעמוד  18.10סעיף  .29

עבודה בתהליך במועד ההפסקה, וכן הוצאות שנשא בהן המציע ואינן ניתנות לביטול )כגון רכישה 

 של רשיונות וכיוצ"ב(.

 הבקשה נדחית.

 

 

 

 המחירהצעת  – 1-א מסמך

 

 נבקש הבהרתכם איזו הסבה נדרשת. – למסמכי המכרז 18בעמוד  1.6.4סעיף  .30

 הבהרה:

בהקשר של סימבולוגיה אחודה, ארגון נתוני מפ"י לשכבות  WMS/WFSהתאמות שירותי 

 . נושאיות וכו'

 

שינויים שיידרשו בתוכנה, גם אם יידרשו כתוצאה  – למסמכי המכרז 18בעמוד  1.6.7סעיף  .31

עשות בתשלום נוסף על פי נוהל שינויים ותוספות. דהיינו ימדרישת גורמים ממלכתיים, צריכים לה

כל בקשה לשינוי תועבר לבחינת הספק אשר יבדוק את פירוט ההשלכות הנובעות מהשינוי על  –

השירותים ויגיש למזמין הצעה בכתב לביצוע השינוי ומשמעות השינוי. לפני ביצוע בפועל של 

  העדכנית של הספק לביצוע השינוי.השינוי תמסר הזמנה ע"י המזמין בהתאם להצעה 

 הבקשה נדחית.

 

בכדי להימנע ממחירים טורפניים ולוודא קבלת שירותים  – למסמכי המכרז 19 מודע 3-ו 2סעיפים  .32

 ומוצרים איכותיים נבקש לקבוע מחירי מינימום לכלל השירותים הנדרשים במכרז זה.

 הבקשה נדחית.

 

  :למסמכי המכרז 19 ודעמב 2בסעיף  16שורה  .33

 (היישומים הפרטניים? 5רישה )מה הם נבקש פירוט לד 33.1

 הבהרה:

היות והאשכול מאפשר לרשויות התקשרות עם הזוכה בפטור ממכרז, היישומים יוזמנו 

על ידי הרשויות באופן עצמאי באמצעות האשכול. האשכול קבע רק מחיר חודשי ולא קבע 

 .92עמ'  24ליישומים מוניציפאליים ראו סעיף יתיות. דוגמא ימחיר פיתוח לאור הבע
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 נבקש הבהרתכם אם נדרש לרשום מחיר פיתוח והאם אין לו מחיר מירבי. 33.2

 הבהרה:

 מחיר הפיתוח כלול בהצעה.

 

 האם המחירים של שורה זו נכנסים לשקלול המחיר. 33.3

 הבהרה:

 . כן

 

 :למסמכי המכרז 19בעמוד  3בסעיף  2שורה  .34

 כוונתכם בקלט חד פעמי?נבקש הבהרתכם למה  34.1

 הבהרה:

 .למסמכי המכרז 19בעמוד  3בסעיף  2כמפורט בשורה 

 

 ?איזה מידע אלפאנומרי נדרש לקלוט 34.2

 הבהרה:

יגזר בעיקר ממשקים או קבלת נתונים ינ "י. מידע א– GISהמידע הראשוני יהיה ברובו 

 .ממערכות חיצוניות

 

 ?מה התוצר הנדרש 34.3

 הבהרה:

 .למסמכי המכרז 19בעמוד  3בסעיף  2כמפורט בשורה 

 

 מרשימת היישומים לא ברור מי הם היישומים הפרטניים. .35

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 33.1המציעים מפונים לתשובה 

 

₪.  5,000נבקש להעלות את המחיר לסכום של  –למסמכי המכרז  19בעמוד  3סעיף ב 5שורה  .36

המכרז אינו בהלימה לכמות העבודה הנדרשת. כמו כן, נבקש לקבל הבהרה המחיר המוצג במסמכי 

כי במידה וישלחו ממפ"י מספר קבצים של בנט"ל )לכל יישוב בנפרד( ישולם מחיר זה לכל קובץ 

 .נתונים בנפרד

 הבקשה נדחית.

 .לא יהיה שינוי במחיר מדובר על קליטת כל רצף המיפוי כמנה אחת

 

אנו מבקשים להבהיר שמדובר בקליטת קו כחול משירות של  –למסמכי המכרז  20עמוד  ,4סעיף  .37

 מנהל התכנון ולא דיגיטציה של קו כחול.
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 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________
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 כן. –הבהרה 

 

 עצמה. GISחסר מחיר לשימוש חודשי במערכת  .38

 הבהרה:

 .כלול בהצעת המחיר ליישוםהמחיר 

 

 חסר מחיר לשימוש ברישיונות כלי מדף. .39

 .בהצעת המחיר ליישוםהמחיר כלול 

 

 

 תעודת התאגדות – 3-א מסמך

 

תעודת התאגדות של המציע מעידה על כך שהמציע התאגד כחברה  –למסמכי המכרז  23עמוד  .40

 והינו רשום במשרדי החברות. היא איננה מעידה על כך שהמציע "מתנהל על פי דין".

 

 

 אישור עדכני על זכויות חתימה – 4-א מסמך

 

על פי זכויות החתימה במציע, נדרשת חתימה של שני חותמים על גבי  –למסמכי המכרז  24עמוד  .41

ההצעה, אך חותם בודד רשאי לחייב את המציע בכל הקשור לתצהירים/הצהרות בקשר עם המכרז. 

 יחסות לאפשרות כזו לטופס האישור.בקש להוסיף התינ

 הבהרה:

 במציע.המציעים יגישו נוסח נכון של זכויות החתימה 

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים – 6-א מסמך

 

ההצהרה ניתנת בשם המציע ולא באופן אישי. נבקש לתקן את  – למסמכי המכרז 26, בעמוד 4סעיף  .42

 הסעיף בהתאם. 

 הבקשה נדחית.

 התצהיר מנוסח כך שהוא ניתן עבור המציע.
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 אישור רו"ח – 7-א מסמך

 

על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון הוסכם רואי החשבון לבין החשכ"ל בין לשכת  .43

שעניינה "אסמכתאות מרואה  7.24.1. הסכמות אלה באו לידי ביטוי בהוראת תכ"ם רשאים לתת

התכ"ם עונה על  להוראת 7.24.1.5חשבון אודות המציע". נבקש להבהיר כי אישור רו"ח לפי טופס ט

 הדרישה בסעיף זה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מסמך "למסמכי המכרז, יבוא:  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  3.1.1.8במקום האמור בסעיף 

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו נמצא בהקפאת  רו"ח אישור – 7-א

להוראת  7.24.1.5טופס ט; או פירוק ו/או פשיטת רגלהליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או 

 חשכ"ל."ה

 

 

 

 הצהרת המציע בדבר היותו ספק מורשה של תוכנות – 11-א מסמך

 

יש לתקן את המסמך כך שיאפשר גם הצהרה על חלופה לפיה המציע  – למסמכי המכרז 33עמוד  .44

 הינו בעל זכויות הקניין בתוכנות המוצעות על ידו. 

 הבהרה:

 ניתן להצהיר גם כי הספק הוא בעל הזכויות בתוכנות המוצעות על ידו.

 

 

 

 

 החוזה – ב' מסמך

 

שינוי שידרש בשירותים כתוצאה נבקש להבהיר כי כל  – למסמכי המכרז 39 ודעמב 3.4סעיף  .45

משינוי בדין או בתקן, לעומת הדין או התקן הקיים במועד הגשת ההצעות, ייחשב כשינוי שייעשה 

 בתשלום נוסף על פי נוהל שינויים ותוספות.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להבהיר כי ככל שהנחיות והמלצות הארגונים יחייבו  – למסמכי המכרז 39 ודעמב 3.5סעיף  .46

סף, על פי נוהל שינויים במפרט השירותים המצורף למסמכי המכרז, יעשה השינוי בתשלום נו שינוי

 ותוספות.

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש להוסיף סעיף של התחייבויות המזמין כדלקמן:  .47
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 -המזמין 

יתן לספק גישה ושימוש בכל מידע, נתונים, תיעוד, זמן מחשב, מתקנים, שטח עבודה  (1)

 ושירותי משרד, אשר לדעת הספק יש צורך בהם. 

ו הידע והסמכות לחייב את ימנה נציג שיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם הספק, ואשר יהיו ל (2)

 המזמין.

ימים מיום הבקשה; קיום פגישות עם גורמים שונים  3תוך  -יספק מידע ומענה לשאלות  (3)

ימים מיום הבקשה; בדיקת מסמכי ביניים ומסירת תגובתו המלאה  5תוך  -אצל המזמין 

של המזמין עליהם או אישורו, וכן תגובה או אישור לכל תוצר שלא נקבע לגביו מועד 

גשתם. לא נמסרה תגובת המזמין למסמך ו/או לתוצר ימים מיום ה 7תוך  -ספציפי אחר 

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

 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 א חדש, כדלקמן:3יבוא סעיף  3.8אחרי סעיף 

 "המזמין מתחייב כדלקמן:

והסמכות לחייב  ימנה נציג שיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם הספק, ואשר יהיו לו הידע א3.1 

 את המזמין.

 עסקים מיום ימי 3תוך אם המידע נמצא אצל האשכול  –יספק מידע ומענה לשאלות  א3.2

מיום הבקשה; בדיקת  ימי עסקים 5תוך  – אשכולהעובדי הבקשה; קיום פגישות עם 

עליהם או אישורו, וכן תגובה או אישור לכל  אשכולמסמכי ביניים ומסירת תגובתו של ה

 מיום הגשתם." עסקים ימי 7תוך  –לא נקבע לגביו מועד ספציפי אחר תוצר ש

 

נבקש להבהיר כי פעולה של הספק בהתאם להנחיות המזמין  – למסמכי המכרז 39 ודעמב 4סעיף  .48

 לחוזה. 13.2כפופה לאמור בסעיף 

 ההבהרה אינה נדרשת.

 

כמועד קבלת הזמנה/צו  Tאנו מבקשים להגדיר מועד  – למסמכי המכרז 40 ודעמב 5.4.1סעיף  .49

 התחלת עבודה ולא מועד הודעה על בחירת הזוכה.

 הבקשה נדחית.

 

חודשים, כמפורט  3נבקש לוודא כי תקופת ההקמה היא  – למסמכי המכרז 40 ודעמב 5.4.3סעיף  .50

 .3בעמ'  2.4בסעיף 

 הבהרה:

החלה במקביל של הוראות סעיפים "למסמכי המכרז:  40, בעמוד 5.4.3.9במקום האמור בסעיף 

+   T – 5.4.3.2על שלושת היישומים האחרים שנבחרו בסעיף  5.4.3.8-ו 5.4.37, 5.4.3.6, 5.4.3.5

 שלושה חודשים."
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 נבקש למחוק את המילה "במודע".  – למסמכי המכרז 46 ודעמב 5.7סעיף  .51

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש לקבל את הטבלה המוזכרת בסעיף. – למסמכי המכרז 41בעמוד  7.5סעיף  .52

 הבהרה:

 .מבוטל – למסמכי המכרז 41בעמוד  7.5סעיף 

 

 מפנה לטבלה. היכן נמצאת הטבלה?הסעיף  – למסמכי המכרז 41בעמוד  7.5סעיף  .53

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 52המציעים מופנים לתשובה 

 

 נבקש לקבל את הטבלה המוזכרת בסעיף. – 7.5סעיף  41עמ'  .54

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 52המציעים מופנים לתשובה 

 

נבקש כי במקרה כזה ישלם המזמין לספק חלק יחסי  –למסמכי המכרז  43בעמוד  9.6סעיף  .55

מהתמורה גם בגין עבודות שטרם הושלמו במועד סיום ההסכם, וכן הוצאות שהספק נשא בהן 

 ואינן ניתנות לביטול. 

 הבקשה נדחית.

 

יום, כפי שכתוב  45-יום ל 15-נבקש לתקן את התקופה מ –למסמכי המכרז  43בעמוד  9.11סעיף  .56

 להסכם. 15.3.3בסעיף 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למרות כל האמור לעיל, במקרה של ", יבוא: למסמכי המכרז 43בעמוד  9.11סעיף במקום האמור ב

יום ממועד מתן הודעה ליועץ, תעמוד למזמין  45הפרת חוזה זה ע"י הספק, וההפרה לא תוקנה תוך 

לאלתר בהודעה בכתב ליועץ. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה הזכות לבטל חוזה 

לפירוק הספק ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות 

ידי -יום ממתן ההודעה ליועץ, על  45הספק, ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 "המזמין. 

 

האם יש מניעה שמציע שמגיש הצעה למכרז, ישמש גם  –למסמכי המכרז  43עמוד ב 9.12סעיף  .57

 כקבלן משנה לרכיב ספציפי בהצעה של מציע אחר?

 הבהרה:

 ההצעות יוגשו ע"י מציע אחד.

אין מניעה לזוכה במכרז להתקשר עם קבלני משנה, ובלבד שיעמדו בתנאים המפורטים במסמכי 

 מראש ובכתב.המכרז, לרבות קבלת הסכמת האשכול 
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מציע שלא זכה במכרז רשאי לבקש להיות קבלן משנה של הזוכה במכרז, ובלבד שהן הזוכה והן 

קבלן המשנה לא תאמו את הצעותיהם. במקרה והתברר שהזוכה במכרז וקבלן המשנה תאמו 

 הצעותיהם, יהיה רשאי האשכול לבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו.

 

בתום תקופת ההתקשרות תפקע זכותו נבקש להבהיר כי  –למסמכי המכרז  43בעמוד  9.13סעיף  .58

 של המזמין לעשות שימוש במערכת.

 הבהרה:

 תקופת זכות האשכול לעשות שימוש במערכת תהיה בתום תקופת החפיפה.

 

זמינים נבקש להבהיר כי ככל שבעלי התפקידים לא יהיו  –למסמכי המכרז  45בעמוד  10.5סעיף  .59

לביצוע העבודה מסיבות שאינן בשליטת הספק )כגון התפטרות, מחלה וכו'(, לא יהווה הדבר הפרה 

 מצד הספק.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי חובת השיפוי תיכנס לתוקפה עם מתן פס"ד חלוט  –למסמכי המכרז  45בעמוד  10.7סעיף  .60

לספק את השליטה הבלעדית בניהול של ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכפוף לכך שהמזמין העביר 

ההגנה ו/או מו"מ לפשרה, סייע לספק ככל שנדרש על ידו באופן סביר ולא התפשר בכל תביעה ו/או 

 דרישה כאמור ללא קבלת הסכמת הספק לכך בכתב.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא: 48, בעמוד 14.3-ו 14.2, 14.1במקום האמור בסעיפים 

 האשכולמעסיק בין -ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, יחסי עובדמוצהר  14.1

 ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה ו/או מי הסקלבין 

 מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות הספק לפי חוזה זה.

מטעמו, יהיו  העובדיםהספק מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל  14.2

באופן בלעדי בכל  וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, והספק יישא

במסגרת החוזה, לרבות  האחריות והחובות כלפיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמו

נוסף שחל או יחול בגין העסקת  בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או  ם, בהתאם לכל דין,עובדים ותנאי העסקת

 פיצויים וכיו"ב. 

לבין ו ו/או מי מטעמ האשכולמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  14.3

 האשכול הספק ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם תושת על

כסוכן,   ו חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג עצמו הספקעלות א וו/או מי מטעמ

 בגין כל עלות כאמור. האשכול, ישפה הספק את האשכולכשלוח או כנציג של 

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות מושא  14.4

)לרבות, שכר עבודה,  חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הספק, לרבות תשלום לעובדי הספק

מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי, 



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 GISהקמה ושירות למערכת ל 24/2019מכרז מס' 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות -על

על הספק וישולמו על ידו, והאשכול לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן  יחולו 

 לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי הספק ולא כלפי רשויות כלשהן. 

למען הסר ספק, הספק מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום שכר  14.5

לרבות הסכם קיבוצי  עבודה, תנאים נלווים, זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין,

ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי הספק. בנוסף, הספק ידווח כדין לכל הרשויות 

כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה על 

שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק, מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול 

 ך. בכ

הספק מתחייב לשפות את האשכול בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו  14.6

ו/או הפועלים כנגד האשכול ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מאספקת 

ימים מדרישה בכתב שתופנה אל הספק  14השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך 

אותיו של האשכול הנובעות מהתגוננותו מן התביעה על ידי האשכול ובכלל זה בגין הוצ

האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק להתגונן מפני כל תביעה של עובד 

 כאמור. 

הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת  14.7

 .וולאחרי חוזהה

מעסיק בניגוד -נה שעילתה ביחסי עובדנדרש האשכול לשפות ו/או לפצות אדם בגין טע 14.8

להצהרות הספק בחוזה זה, ישפה הספק את האשכול מיד עם קבלת דרישה ראשונית על 

כך, בשל כל סכום ששילם האשכול ו/או חויב לשלם ו/או כל סכום שהוא עשוי להיות 

סי מחויב בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בדרישה ו/או בתביעה שעילה יח

מעסיק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק -עובד

 הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה.

 האשכול מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה." 14.9

 

 .14.10למסמכי המכרז ימוספר  48בעמוד  14.4סעיף 

 .14.11למסמכי המכרז ימוספר  48בעמוד  14.5סעיף 

 

נבקש כי הערבות תחולט עד לגובה סכום הנזק שנגרם עקב  –למסמכי המכרז  45בעמוד  11.6סעיף  .61

יום והזדמנות לתיקון  30ההפרה ולא תשמש כפיצוי מוסכם. כמו כן נבקש כי תנתן התראה של 

 ההפרה בטרם חילוט הערבות. 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להבהיר כי רישיון השימוש המערכת מוענק למזמין  –למסמכי המכרז  46בעמוד  12סעיף  .62

 לות שלהלן, והמזמין מתחייב בזה כלפי הספק כדלקמן:  במגב
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)או לנסות לעשות את כל אלו או  מערכתלא להעתיק, לשכפל, לתרגם, או לשנות את ה (1)

רגיל פנימי פעולות דומות לאלו( שלא בהתאם להוראות הסכם זה ושלא לצורך שימוש 

  ;וסביר

שיון השימוש, ו/או להעביר את יאת ר , בין בתמורה ובין שלא בתמורה,להעביר לאחריםלא  (2)

ו/או להעבירה בצורה אחרת  המערכתלתת רשיון משנה לשימוש או לאחרים  המערכת

 ;כלשהי ו/או לחשוף אותה, לצד ג' כלשהו

בהתאם להוראות המזמין עצמו של  יוושימוש ולעשות שימוש בתוכנה אך ורק לצרכי (3)

 הסכם זה ולהנחיותיו המקצועיות של הספק;

ו/או בכל העותקים שלה ו/או בתיעוד את  המערכתלשנות ולא  למחוק לאלא להסיר,  (4)

 אם נכללה הודעה - )לרבות זכויות היוצרים( במערכתזכויות הבעל  ועל היות הספקהודעת 

 כאמור;

לא למסור או לאפשר לצד ג' כלשהו, בכל צורה ואופן, לבחון, לתרגם או להתאים )או  (5)

ובכלל זה, אך מבלי לפגוע  המערכתות לאלו( את לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומ

, תוכניות המזמין( אם תהיינה בידי SOURCE CODEבכלליות האמור, תוכניות המקור )

 ;, תיעוד, רשימות וכיו"ב(OBJECT CODE)המופיעות בשפת מכונה 

ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה או חלקה, ולא לעשות כל פעולה שמטרתה פיצוח לא  (6)

הידור חוזר ור של המערכת ו/או חשיפת התוכנה בשפת המקור, בין באמצעות קוד המק

(decompiling( ו/או הרכבה הפוכה )reverse assemble ו/או ניתוח או בדיקות אחרות ,)

, באמצעים מכאניים, (reverse engineeringשל התוכנה לשם ביצוע הנדסה מהופכת )

 אלקטרונים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת;

לרכוש או למכור או לנסות לרכוש או למכור כל זכות או קניין במערכת, בעצמו או  לא (7)

 באמצעות צד שלישי.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבואו סעיפים חדשים כדלקמן: 46, בעמוד 12.4אחרי סעיף 

)או לנסות לעשות  מערכתלא להעתיק, לשכפל, לתרגם, או לשנות את ההאשכול מתחייב  12.5"

את כל אלו או פעולות דומות לאלו( שלא בהתאם להוראות הסכם זה ושלא לצורך שימוש 

 .רגיל וסבירפנימי 

שיון יאת ר , בין בתמורה ובין שלא בתמורה,להעביר לאחריםהאשכול מתחייב שלא  12.6

או /ו המערכתלתת רשיון משנה לשימוש או לאחרים  המערכתהשימוש, ו/או להעביר את 

 .להעבירה בצורה אחרת כלשהי ו/או לחשוף אותה, לצד ג' כלשהו

המזמין עצמו של  יוושימוש ולעשות שימוש בתוכנה אך ורק לצרכיהאשכול מתחייב שלא   12.7

 הסכם זה ולהנחיותיו המקצועיות של הספק.בהתאם להוראות 

ו בכל העותקים ו/א המערכתלשנות ולא  למחוקלא לא להסיר, האשכול מתחייב שלא   12.8

)לרבות זכויות היוצרים( זכויות הבעל  ועל היות הספקשלה ו/או בתיעוד את הודעת 

 כאמור. אם נכללה הודעה - במערכת
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למסור או לאפשר לצד ג' כלשהו, בכל צורה ואופן, לבחון, לתרגם האשכול מתחייב שלא   12.9

ובכלל זה,  המערכתו( את או להתאים )או לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות לאל

( אם תהיינה בידי SOURCE CODEאך מבלי לפגוע בכלליות האמור, תוכניות המקור )

 ., תיעוד, רשימות וכיו"ב(OBJECT CODE), תוכניות המופיעות בשפת מכונה המזמין

האשכול מתחייב שלא ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה או חלקה, ולא לעשות כל   12.10

תה פיצוח קוד המקור של המערכת ו/או חשיפת התוכנה בשפת המקור, בין  פעולה שמטר

(, ו/או  reverse assemble( ו/או הרכבה הפוכה )decompilingהידור חוזר )באמצעות 

 reverseניתוח או בדיקות אחרות של התוכנה לשם ביצוע הנדסה מהופכת )

engineering) ו/או בכל דרך אחרת., באמצעים מכאניים, אלקטרונים, ידניים 

האשכול מתחייב שלא לרכוש או למכור או לנסות לרכוש או למכור כל זכות או קניין   12.11

 במערכת, בעצמו או באמצעות צד שלישי.

לעיל לא יחולו על רשויות  12.11-12.5מובהר בזאת כי התחייבויות האשכול שבסעיפים  12.12

 שכול."האשכול ועל תכנות ועבודות שפותחו עבור הא

 

יש לתקן את הוראות הסעיף כך שתנתן לספק שליטה על  –למסמכי המכרז  46בעמוד  13.3סעיף  .63

ניהול ההגנה וכל הסדר פשרה במסגרתה. לא די שהמזמין לא "ימנע" מהספק להתגונן. עליו 

 לחוזה. 13.7ב לפעול כאמור בסעיף להתחיי

 הבקשה לא נלמדת מלשון הסעיף.

 

נבקש לתקן את הוראות הסעיף כך שאחריות הספק  –למסמכי המכרז  47בעמוד  13.4סעיף  .64

לנזק אשר לא ייגרם על לנזקים שנגרמו לעובדיו תהיה על פי דין. דהיינו, כי הספק לא יהא אחראי 

על פי  ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו.

למעשה, הספק אחראי בנזיקין לנזקים שיגרמו לעובדיו למרות שעל פי דין חי הסעיף בנוסחו הנוכ

יתכן והמזמין אחראי להם, למשל בקרות נזק באתר המזמין עקב רשלנות המזמין. זו אחריות 

, שעה שביטוחי המזמין שאינו בר ביטוחשאינה מוצדקת והיא מטילה על הספק נטל כלכלי מיותר, 

 אמורים לכסות נזקים אלה.

להסכם. השיפוי  13.7בנוסף, נבקש כי חובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמזמין פעל כאמור בסעיף 

 יעשה כנגד פסק דין חלוט המחייב את המזמין בתשלום. 

 הבקשה לא נלמדת מלשון הסעיף.

 

 נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין". –למסמכי המכרז  47בעמוד  13.5סעיף  .65

 הבקשה נדחית.

 

נבקש להוסיף כי המזמין מתחייב שלא להתפשר בכל  –למסמכי המכרז  47בעמוד  13.7סעיף  .66

תביעה כאמור ללא הסכמת היועץ מראש ובכתב. כמו כן נבקש להבהיר כי כל שיפוי על פי ההסכם 

 יעשה כנגד פסק דין חלוט המחייב את המזמין בתשלום. 



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 GISהקמה ושירות למערכת ל 24/2019מכרז מס' 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 הבקשה לא נלמדת מלשון הסעיף.

 

נבקש להוסיף מגבלה על אחריות הספק, כך שהספק לא ישא באחריות לנזקים עקיפים ואחריותו  .67

לנזק ישיר תוגבל בתקרה. נבקש להוסיף סעיף כדלקמן: "בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום 

תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם  שא באחריות לכל נזק עקיף,יילא אחר בהסכם ו/או בדין הספק 

ו לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, ו/אמזמין ל

התמורה השנתית לא יעלה על גובה , וכי גבול האחריות לפיצוי בגין נזק ישיר עלויות זמן השבתה

הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר ספק. ל ששולמה

 "., למעט תביעות בגין נזקי גוף או נזק לרכוש מוחשיית, בין נזיקית ובין אחרתתהא, בין חוז

 הבקשה נדחית.

 

נבקש כי חובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמזמין  –למסמכי המכרז  48בעמוד  14.3-ו 14.1 סעיפים .68

 להסכם. השיפוי יעשה כנגד פסק דין חלוט המחייב את המזמין בתשלום. 13.7פעל כאמור בסעיף 

 הבקשה לא נלמדת מלשון הסעיף.

 

נבקש להבהיר כי לא יהיה כפל פיצוי לפי שני  –למסמכי המכרז  48בעמוד  14.3-ו 14.2.2סעיפים  .69

והן הספק לא יידרש הן לשפות את המזמין בגין כל סכום בהם יחוייבו  –סעיפים אלה. כלומר 

 להשיב תשלומים עודפים שקיבל.

 הבהרה:

 לכפל פיצוי. בכל מקרה אין האשכול זכאי

 

האמור בסעיף זה איננו ברור. "הודעה על ביטול ההסכם  –למסמכי המכרז  49בעמוד  15.4סעיף  .70

 המשמעות? האם החוזה מבוטל או לא?אין בה משום ביטול החוזה?" מה 

 הבהרה:

ככל וקיימות עבודות שהוזמנו מהספק עובר לביטול ההסכם, עליו לסיימן. כמו כן, החוזה מבוטל 

 ידו אינן מבוטלות.-אחריות הספק והתחייבויותיו ביחס לעבודות שבוצעו עלאך 

 

 ימים לפחות. 7-נבקש לאריך את תקופת ההתראה ל –למסמכי המכרז  50בעמוד  16.6.3סעיף  .71

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לא ביצע הספק עבודה שהוא ", יבוא: למסמכי המכרז 50בעמוד  16.6.3סעיף במקום האמור ב

לבצעה במקום הספק, ובלבד שהודיע  חייב לעשותה בהתאם להראות חוזה זה, רשאי האשכול

האשכול את העבודה במקום הספק, הוא זכאי לגבות את לספק על כך שבוע ימים מראש. ביצע 

 תקורה מכל סכום, לרבות מהעיכבון או מערבות האשכול." 15%עלות ביצוע העבודות בתוספת 

 

 

 

 המערכתנתוני  – 1-ב מסמך



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 GISהקמה ושירות למערכת ל 24/2019מכרז מס' 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 

תשלום נפרד לאחר  ןנבקש לוודא כי עבור פעילות זו יינת – למסמכי המכרז 53בעמוד  1.4סעיף  .72

 אפיון הדרישות והממשקים.

 :הבהרה

 התמורה תהיה בהתאם לטבלת הצעות המחיר.

 

, נבקש כי זמן הפיתוח 12בעמ'  10.3.1.1לאור הדרישה בסעיף  –למסמכי המכרז  53בעמוד  3סעיף  .73

 חודשים. 5לא יעלה על 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא: 53בעמוד  3במקום האמור בסעיף 

 "הוראות למילוי הטבלאות במפרט הטכני

בטור "קיימת" אם הדרישה קיימת במערכת שהוא מציע. אם הדרישה אינה  ✓-המציע יסמן ב

קיימת במערכת במועד מילוי הטופס המציע ירשום את מספר החודשים הדרושים לפיתוח 

חודשים.  3לא יעלה על , כמשמעותם במסמכי המכרז, Aשל רכיבים מדרג הפיתוח . זמן הרכיב

למענה בכל הנודע לקיום הסעיף הנדרש  )האשכול מבקש מהמציעים להתייחס בכובד ראש

 במסגרת הפתרון הקיים ברשותו(. 

 

במהלך הצגת המערכת על ידי המציע ,בשלב בחינת המענים,  תבוצע הצלבה בין הסימון של 

 "המציע בסעיף פונקציונאלי במכרז לבין היכולת להציגו במציאות.

 

גת שדות במסך מידע? אחרת האם הכוונה לשליטה בהצ –למסמכי המכרז  58בעמוד  6סעיף  .74

 מבקשים להבהיר מה הכוונה לבניית מסכים דינאמית.

 הבהרה:

 

הכוונה ליכולת הוספה או גריעת שכבות ליישום מתוך כלל השכבות שיועמדו לרשותו )על בסיס 

 .ההרשאות( ולאור זאת ביצוע חילוץ מידע

 

נשוא   GISנבקש להסיר דרישה זו. אינה ישימה במערכות   –למסמכי המכרז  58בעמוד  6סעיף  .75

 מכרז זה.

 לעיל במכרז תשובות לשאלות זה. 74המציעים מופנים לתשובה 

 

 אנו מבקשים לפרט מה הם סוגי ההודעות שהמערכת תפיץ. –למסמכי המכרז  59בעמוד  15סעיף  .76

 הבהרה:

, דוא"ל על בסיס SMS ,Whatsappתוך שימוש במערכות כמו  גנריתהפקת ההודעות תהיה 

 .תהליך האיפיון המשותף בין האשכול לספק הזוכה



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 GISהקמה ושירות למערכת ל 24/2019מכרז מס' 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 

תהיה מספקת. באם  HTTPSאנו מבקשים לאשר שהצפנה  –למסמכי המכרז  59בעמוד  19סעיף  .77

 מי יישא בעלויות מערכת הצפנה? –לאו 

 הבהרה:

 מספקת. HTTPSהצפנת 

 

נבקש להסיר את הדרישה להצגת תצלומים  –למסמכי המכרז  62בעמוד  7.9.2בסעיף  1ס"ק  .78

לא   GIS. מערכת GIS-ריאליסטי במערכת ה וסופר מימד סכמטי תלת מידול אלכסוניים והצגת

נועדה להצגת צילומים אלכסוניים ומידולים תלת מימדיים לאלו ישנם צפיינים מתאימים נפרדים. 

 צגה זו נבקש להוסיף סעיפים תמחוריים מתאימים לתחזוקת מערכות אלו.במידה ונדרשת ה

 .הבקשה נדחית

 

 הבהרה:

מערכת האלכסוניים אינה חלק מהמכרז. יחד עם זאת במידה ותוקם הזוכה יספק ממשק גישה 

 ללא עלות נוספת.  WEB –ליישום האלכסוניים ב 

 הדרישה למידול תלת מימד עומדת בעינה ולא ינתן בגינה תשלום נוסף.

 

 

לת מימד נבקש להסיר את הדרישה להצגת ת –למסמכי המכרז  63בעמוד  7.9.2בסעיף  10ס"ק  .79

. במידה ונדרשת הצגה זו נבקש להוסיף סעיף תמחורי מתאימים לתחזוקת צפיין GIS-במערכת ה

 להצגת תלת מימד.

 לעיל במכרז תשובות לשאלות זה. 78המציעים מופנים לתשובה 

 

 

 נבקש פירוט למערכות אליהם נדרש להתממשק. – למסמכי המכרז 69 ודעמ, ממשקים, 7.9.5סעיף  .80

 הבהרה:

האשכול מתכנן להקים מערכות נתונים בתחומים המוצגים ביישומים. ככל שיתפתחו מערכות 

 המידע, כך יגדל הצורך להתממשקות.

 

מי יישא בעלויות פיתוח ממשקים בצד ספקי מערכות  –למסמכי המכרז  69בעמוד  1סעיף  .81

 משיקות?

 הבהרה:

 שאלה זו חורגת מתחום המכרז.

 



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 GISהקמה ושירות למערכת ל 24/2019מכרז מס' 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

אנו מבקשים להבהיר שמערכות צילומים אלכסוניים  –למסמכי המכרז  70בעמוד  6סעיף  .82

 ומצלמות אינן באחריות המציע.

 לעיל במכרז תשובות לשאלות זה. 78המציעים מופנים לתשובה 

 

לרבות   WAZEנבקש לדעת האם הצורך הוא בהצגת נתוני  – למסמכי המכרז 74 ודעמ, 10.4סעיף  .83

 -מסלולים שמציעה האפליקציה בלבד, או שהדרישה היא לבנות מסלול נסיעה שאינו מושפע ב

WAZE ? 

 הבהרה:

לרבות   WAZE, וגם בהצגת נתוני WAZE -הדרישה היא לבנות מסלול נסיעה שאינו מושפע ב

 מסלולים.

 

 .נבקש לדעת באיזה יישומים מדובר – למסמכי המכרז 74 ודעמ, 10.6סעיף  .84

 לעיל במכרז תשובות לשאלות זה. 80המציעים מופנים לתשובה 

 

נבקש לדעת באיזה אופן המידע הנ"ל צריך להיות מוצג.  – למסמכי המכרז 79 ודעמ, 13.1.2סעיף  .85

האם כשכבת מידע סטטית או מידע דינמי. במידה ומדובר במידע דינמי נבקש לדעת מהו מקור 

 הנתונים.

 הבהרה:

 .בשלב זה מדובר בנתונים סטטיים

 

 מי יספק את האפליקציה ייעודית? – למסמכי המכרז 80 ודעמ, 14.2.2סעיף  .86

 הבהרה:

 .שאלת זו חורגת מהוראות המכרז

 

נבקש להבהיר את המונח "מונחה זמן דינמי". האם הצורך  – למסמכי המכרז 82 ודעמ, 15.1סעיף  .87

בזמן אמת, או לחלופין הצגה בדיעבד. נבקש לדעת כל כמה זמן  ההוא הצגת פיזור האוכלוסיי

 נצטרך ליזום עדכון מידע.

 הבהרה:

האשכול ידאג לקבלת המידע. במידה ולא תאפשר גישה לזמן הדרישה לתצוגת זמן אמת בהינתן ש

 אמת יוצגו ניתוחים מבוססי נתונים שיתקבלו בדיעבד.

 

נבקש לדעת בהרחבה על כוונת הדרישה "אינוורטר  – למסמכי המכרז 84 ודעמ, 17.2סעיף  .88

 מטפלים".

 הבהרה:

 .על בסיס לוח זמנים לפעילות בישוב ושפה הכשרות ,טבלת מטפלים



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 GISהקמה ושירות למערכת ל 24/2019מכרז מס' 

 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 

נבקש לדעת באיזה אופן תעקוב המערכת אחרי  –( 19.5)סעיף  למסמכי המכרז 87 ודעמטבלה ב .89

 ביצוע פרויקטים.

 הבהרה:

תכנון,  למשל . GIS-בשלב האיפיון המפורט יקבעו רמות ניהול מעקב שינוהלו במסגרת מערכת ה

נתן אפשרות יעבודה, סיום, אישור פרויקט( לכל השלבים תאישור תכנון, תחילת עבודה, מהלך 

ים )תאריך התחלה ותאריך סוף כולל שדה זמן ינדראהגדרת זמן תכנון ומולו זמן ביצוע שניהם קל

התצוגה שדה נוסף יכלול תקציב ההקצאה ותקציב ביצוע שיוגדרו מול כל שלב.  מחושב לכל שלב(

 לא אמורה לשמש חלופה למערכת ניהול פרוייקטים.

 

נבקש לדעת באיזה אופן תבצע המערכת ניתוח  –( 19.5)סעיף  למסמכי המכרז 87 ודעמטבלה ב .90

 דינמי של זמינות קווי תחבורה ציבורית.

 הבהרה:

לדוגמה: ניתוח עומסים, זמינות קווים לעומת שעות שיא,  ניתוח קיימות.כל ספק יציג יכולות 

 .תדירות, מרכזי אוכלוסייה אל מול יעדי נסיעה וכדומה

 

נבקש לדעת על האופן בו מעוניינים  –למסמכי המכרז  88, בעמוד 20.3בטבלה שבסעיף  2סעיף  .91

 שהמערכת תציג פערים בין נותני שירות לקהל המשתמשים.

 הבהרה:

קור יבוצע על בסיס הצגת נתונים שיאספו מקופות החולים, טיפות חלב וכו' ושאלונים / חתה

אוחר יותר יגזרו מ. בשלב ה שאמורה לקבל שירותיסקרים שיעשה האשכול מול האוכלוסי

 .BI-רכת הנתונים ממע

 

נבקש לדעת באיזה אופן האשכול מעוניין להציג את המידע  – למסמכי המכרז 91 ודעמ, 23סעיף  .92

 תחום רחב וכולל תצורות תצוגה רבות. הינו BIהמוזכר, שכן 

 הבהרה:

יאפשר ניתוח נתונים דו כיווני והצגת תוצרים בכל  GIS-למערכת ה BI-הממשק בין מערכת ה

לא יוגדרו הדרישות. כל ספק יציג  BIאחת מהמערכות. בשלב זה כשאין ברשות האשכול מערכת 

 יכולות ניתוח קיימות.

 

הדרישות המפורטות נבקש להסיר דרישות אלו.  – למסמכי המכרז 93 ודעמ, 25.2בסעיף  9-1ס"ק  .93

במשרדי האשכול  תמדובר באבטחת מידע המטופל. GISרלוונטיות למערכת  אינו בסעיפים אלו

 . עליהןשאין לספק יכולת גישה או שליטה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:



 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
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תיאור: המערכת תרשום ותנהל "למסמכי המכרז, יבוא:  93, בעמוד 25.1.2במקום האמור בסעיף 

המערכת תעקוב אחר השימוש בבסיסי את המשתמשים במערכות של האשכול בשירתי הספק. 

 המידע במערכות. המערכת תכלול אמצעים ונהלים לגבוי ושחזור מערכות המידע."

תוצרים: גבויים, נהלים, "למסמכי המכרז, יבוא:  93, בעמוד 25.1.4במקום האמור בסעיף 

 התרעות מקוונות, דוחות ניהול ומעקב, התרעות מעקב אחר הוצאת נתונים משרתי הספק." 

 .מבוטלים –למסמכי המכרז  93 ודעמ, 25.2בסעיף בטבלה ש 5-ו 3ס"ק 

 .מבוטל –למסמכי המכרז  93 ודעמ, 25.2בסעיף בטבלה ש 8ס"ק המשפט השני ב

 

שמירת גרסאות קודמות  –למסמכי המכרז  95 ודעמ, 25למסמכי המכרז, וסעיף  94 ודעמ, 10סעיף  .94

 מבקשים לבטל את הדרישה.תגרום לניפוח בסיס הנתונים. אנו 

 הבקשה נדחית.

 

 מי יישא בעלויות מערכת הצפנה? – המכרז למסמכי 96 ודעמ, 34סעיף  .95

 הבהרה:

 הספק יישא בעלויות ההצפנה.

 

הדרישות נבקש להסיר דרישות אלו.  – למסמכי המכרז 96 ודעמ, 25.2בסעיף  36-35ס"ק  .96

במשרדי  בנדרשים לטיפול בכליםמדובר . GISרלוונטיות למערכת  אינו בסעיפים אלוהמפורטות 

 .עליהןאין לספק יכולת גישה או שליטה ו ועל ידיו האשכול

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטלים –למסמכי המכרז  96, עמוד 25.2בטבלה שבסעיף  36-35ס"ק 

 

נבקש הבהרתכם אם מדובר בהטמעה גרפית בלבד של תכניות  – למסמכי המכרז 97 ודעמ, 26סעיף  .97

 המתאר כפי שמתקבלות ממנהל התכנון.

 הבהרה:

 (. נ כמו נתונים נילווים לקו כחול )שם, תאריך, הפקדה, תאריך מתן תוקף וכו'"כולל מידע א

 

 

 אישור קיום ביטוחי – 3נספח ב'

 

נבקש לאשר את קובץ אישור קיום ביטוחי המצורף אשר ייחתם על  –למסמכי המכרז  104עמוד  .98

 בכפוף לתיקונים המופיעים בו. ידי חברת הביטוח

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אישור קיום ביטוחים. המציעים יעשו  -  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נספח 

 .108-104המכרז בעמודים שצורף למסמכי  3-הנ"ל במקום נספח ב 1שימוש בנספח 
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 הבהרה:

 .12:00בשעה  28.01.2020נקבע מועד נוסף לשאלות הבהרה עד ליום 

 .04.02.2020תשובות לשאלות הבהרה הנוספת יפורסמו באתר האשכול עד ליום 
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 14.01.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 3-ב נספח

 

 נספח ביטוח

 

 

 _____________לבין  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביבהסכם בין  יםביטוח קיום אישור

1.  

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 :שם

איגוד ערים אשכול 

 רשויות גליל מערבי

 שם

 

 

 נדל"ן☐

שירותים ☒

המוזמנים עבור 

 רשויות באשכול

 אספקת מוצרים☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

☐  

 

 מס' ישות

501400618 

 ת.ז./ח.פ.

 

 : קיבוץ כברי מען

 

 מען

 

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 
לפי   חלוקה

  גבולות

אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורתה

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

 כיסויים עצמית השתתפות

 נוספים

 בתוקף

לציין קוד כיסוי יש  מטבע  סכום  מטבע  סכום 

 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
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 כיסויים

         

         

 302   ₪  2,000,000     צד ג'

304 

לטובת  308

רשויות 

 האשכול

309 

321 

322 

אחריות 

 מעבידים

    6,000,000 

 -לתובע ו

20,000,00

לאירוע  0

ולתקופת 

 הביטוח

 ₪   319 

320 

אחריות 

 המוצר

    2,000,000 

לאירוע 

ולתקופת 

 הביטוח

משולב 

בביטוח 

אחריות 

 מקצועית

 ₪   321 

322 

301 

302 

303 

304 

325 

328 

תקופת  332

גילוי 

מורחבת 

 6בת 

 חודשים

אחריות 

 מקצועית

         

          אחר

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
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 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח השירותים  .2

 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות השירותקוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

 072 שירותי ניטור 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק

 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך

 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות

 082 שירותים משפטיים 012 גביה וכספים

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה

 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 מיוחדות/צרכים מיוחדיםדרישות 

 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 הובלות והפצה

 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים

 090 - 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 - 021 הריסות/פינויים

 092 - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 026 והובלה

- 

096 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות

 101 - 031 יועצים/מתכננים

 102 - 032 ח אדםוכ

 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 - 034 מחקרים וסקרים

 105 - 035 מחשוב

 106 - 036 מידע

 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
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 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 

 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה

 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים

 115 - 045  השקעות ויזמותנדל"ן / 

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 

 046 לילדים

- 

116 

 117 - 047 ניהול מבנים

 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נשק וחומרי נפץ

 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת

 122 - 052  עבודות עץ

עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 

123 

 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ

 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה

 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 131 - 061 קמעונאות

 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 134 - 064 רפואה משלימה

 135 - 065 שיפוצים

 136 - 066 שירות לאומי

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 067 ומלונאות

- 

137 

 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב

 140 - 070 שירותי דת
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 סעיפים מיוחדים  -נספח  .3

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים

 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 אחריות מקצועית

303 
- 

373 

 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 

 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 

 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט(

 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

 380 - 310 מוצרכיסוי  למשווקים במסגרת חבות 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 לפרט(אחר )יש  -מבוטח נוסף 

 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

 389 - 319 אחר – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

 מבקש האישור

320 
- 

390 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 392 - 322 אחר - מוטב לתגמולי ביטוח

 393 - 323 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים

 395 - 325 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 ( האישור מבקש

327 

- 

397 

 398 - 328 מבקש האישור ייחשב כצד ג'רכוש 

 399 - 329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(

 400 - 330 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 401 - 331 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(

- 332 - 402 

- 333 - 403 

- 334 - 404 

- 335 - 405 

- 336 - 406 
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 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 337 - 407 

- 338 - 408 

- 339 - 409 

- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 

- 343 - 413 

- 344 - 414 

- 345 - 415 

- 346 - 416 

- 347 - 417 

- 348 - 418 

- 349 - 419 

- 350 - 420 

- 351 - 421 

- 352 - 422 

- 353 - 423 

- 354 - 424 

- 355 - 425 

- 356 - 426 

- 357 - 427 

- 358 - 428 

- 359 - 429 

- 360 - 430 

- 361 - 431 

- 362 - 432 

- 363 - 433 

- 364 - 434 

- 365 - 435 

- 366 - 436 

- 367 - 437 

- 368 - 438 

- 369 - 439 

- 370 - 440 
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 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 
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