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 זתשע" ,סיוון ו"כירושלים, 
 2017יוני,  20

 
 לכבוד

______________ 
______________ 

 
 

 נ.,ג.א.

 
 פעילויות לביצוע ארצית הבפריש סטודנטים מערך וניהול הפעלה, גיוס, לאיתור – 2/17 פומבי מכרזהנדון: 

 1מסמך הבהרות מס'  – חברתי לשוויון המשרד של יעד אוכלוסיות למען שונות

 
 

ליתן בזאת  המשרד( –לשוויון חברתי )להלן המשרד  מתכבד, "(המכרז)להלן: " למכרז שבנדון 4סעיף בהתאם ל
 מצ"ב כנספח א'.והן  ותשובות לשאלות הבהרה שהופנו אלי

 .המכרזיחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי  מכתב זה כל ההבהרות והשינויים ב

 .או שאינן רלוונטיות לדרישות המכרז ו כולל התייחסות לשאלות שהוראות המכרז בעניינן ברורותנמכתב זה אינ

 .מכרזהתהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  מכתב זהאלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים ב

בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן 

. השינויים היחידים ספקים, ובכלל זה בכנס האו על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא
מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות 

כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה, אלא  במכתבנו זהאין יצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו. נוספים ש
 ככל ששינוי כזה נעשה במפורש.

 המתפרסמתלמודעה לנספח א' המצ"ב. כן תשומת לבכם  87השתנה, ראו תשובה  6.5כי תנאי הסף תשומת לבכם 
 .'בנספח מצ"ב כסח הבנו –  שינוי בתנאי הסףהלעניין  בימים אלה בעיתונות

 
 בכבוד רב,               
         
 ועדת המכרזים          
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  'א נספח  
 

 
 תשובה / הבהרה שאלה / הערה / בקשה סעיף/ מראה מקום מס"ד
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 למכרז 2.19סעיף 
 7, 6, 5.5וסעיפים 

 למכרזנספח י' ל

לצורך הבנת חלוקת 
התקציב במכרז, נבקש 

לדעת, על סמך שנים 
קודמות, כמה אחוזים 

מקרב הסטודנטים 
בתכנית "כאן גרים" 

קיבלו מלגה מלאה וכמה 
 קיבלו מלגה יחסית?

 100סטודנטים וסיימו  120התחילו בתכנית  2015בשנת 
 (.9%סטודנטים קיבלו מלגה חלקית ) 11סטודנטים. 

 
 185סטודנטים וסיימו  200התחילו בתכנית  2016בשנת 

 (.3%בלו מלגה חלקית )סטודנטים קי 6סטודנטים. 
 

סטודנטים. היום  205  בתכנית התחילו 2017בשנת 
התכנית עדיין לא סטודנטים.  160משתתפים בתכנית 
 הסתיימה לשנה זו. 
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האם סטודנטים בעלי  מכרזל 2.18סעיף 
תפקיד זכאים למלגה 

חלקית בהתאם לשעות 
הפעילות שלהם, או שהם 

חייבים לבצע את מינימום 
כפי שמופיע השעות 
 בסעיף?

סטודנטים בעלי תפקיד מחויבים בביצוע מינימום השעות 
לנוסח הסכם  6.6.3למכרז ובסעיף  10.6.3הקבועות בסעיף 

לצורך קבלת החלק היחסי )נספח א' למכרז( ההתקשרות 
 של המלגה לסטודנטים בעלי תפקיד.

3 

 2.18-2.19סעיפים 
 מכרזל

האם סטודנטים רגילים 
בעלי ו/או סטודנטים 

תפקיד נדרשים לבצע 
עבודה תפעולית 

אדמיניסטרטיבית? האם 
הם יידרשו לשבת בחצר 

הספק ו/או להשתמש 
בשירותי הספק כגון 

טלפון, מחשב, משרד 
 וכו'?

סטודנטים בעלי תפקיד נדרשים לבצע גם עבודה 
כמפורט בנספח ט"ו למכרז. כאמור  תאדמיניסטרטיבי

פח א' למכרז(, לנוסח הסכם ההתקשרות )נס 6.10בסעיף 
נותן השירותים יהא אחראי להעמדת מלוא התשתיות 

 הדרושות לצורך קיום הפרויקט.  
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לאור העובדה ששאלות  מכרזל 5.1סעיף 
הגשה מועברות רק ב 

, נבקש מהמשרד 13.6
לבחון את האפשרות 

להארכת מועד ההגשה, 
וזאת בכדי להעניק 

למציעים מספיק זמן 
להכנת מענה ראוי 

לתשובות בהתאם 
 לשאלות הבהרה.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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נבקש לדעת מה ציפיית  מכרזל 10.2סעיף 
המשרד לגבי כמות 

 –סטודנטים בכל הכשרה 
כמה סטודנטים צריכים 

להיות בכל הכשרה, בכדי 
שההכשרה תשיג את 

 מטרותיה?

הדבר נתון לשיקול דעת נותן השירותים, ובלבד שכל 
סטודנט יעבור הכשרה טרם תחילת פעילותו, וההכשרות 

 יעמדו בתנאי המינימום הקבועים בנספח י"ד למכרז. 



  

 
 
 

3 

6 

נבקש לדעת האם  למכרז 10.2סעיף 
ההכשרה מתקיימת 
בחצרות הספק, או 

באתרים של 
העיריות/רשויות 

 מקומיות?

לנוסח הסכם  6.2.3למכרז ובסעיף  10.2.3כאמור בסעיף 
, נותן השירותים יהא אחראי )נספח א' למכרז( ההתקשרות

להעמיד מלוא התשתיות הדרושות לצורך קיום תכנית 
 ההכשרה, ובכלל זה מבנה להכשרה. 
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נבקש לדעת איך משולם  מכרזל 10.6סעיף 
לסטודנט עלויות נסיעה 

 בתחבורה ציבורית.

לא משולמות עלויות נסיעה בתחבורה ציבורית במסגרת  
המלגה לסטודנט, ואולם עד שעת נסיעה בשבוע יכולה 
להיכלל במסגרת שעות הפעילות השבועיות הנדרשות 

באשר לסטודנטים בעלי )למעט בתכנית "כאן גרים"(. 
כמפורט בנספח י"ד המלגה כוללת עלות נסיעות.  –תפקיד 

מלגה לרכז דיור, נסיעות לצורך ובאשר למלגה לרכז תכנית 
מהיקף שעות הפעילות  10%ביצוע התפקיד בהיקף של עד 

 הנדרש יוכלו להיכלל במסגרת שעות הפעילות הנדרשות. 
 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם  2.20.1למכרז ובסעיף  2.18.1בסעיף 
שעות  350ההתקשרות )נספח א' למכרז( לאחר המילים "

פעילות )כולל הכשרה(" יבואו המילים ",מתוכן לא יותר מ 
 שעות נסיעה,".  35-

לנוסח הסכם  2.20.2למכרז ובסעיף  2.18.2בסעיף 
שעות  180ההתקשרות )נספח א' למכרז( לאחר המילים "

לות )כולל הכשרה(" יבואו המילים  ",מתוכן לא יותר פעי
  שעות נסיעה,". 18-מ
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לצורך הבנת חלוקת  מכרזל 10.6.3סעיף 
התקציב במכרז, נבקש 

לדעת, על סמך שנים 
קודמות, כמה אחוזים 

מקרב הסטודנטים 
סטודנטים " בפרויקט

" למען אזרחים ותיקים
קיבלו מלגה מלאה וכמה 

ומה  ,קיבלו מלגה יחסית
היה סכום המלגה 

 ?הממוצע

 שנת הלימודים תשע"ה:
 

מס'  תכנית
 סטודנטים

מלגה 
 מלאה

 )אחוזים(

סכום 
מלגה 

 ממוצע
בירור 
 זכויות

120 57% 4,430 

 4,407 74% 93 העשרה
 4,693 77% 35 אומנות

 4,682 83% 35 תיאטרון
 4,003 50% 96 מחשבים
 3,186 68% 25 מקהלה

 4,289 47% 38 מתנדבים
 

קיבלו מלגה מלאה. סכום מהסטודנטים  62.4% –סה"כ 
 (₪ 5,000 –)מלגה מלאה  ₪ 4,241מלגה ממוצעת: 

 
 שנת הלימודים תשע"ו:

 
מס'  תכנית

 סטודנטים
מלגה 
 מלאה

סכום 
מלגה 

 ממוצע
בירור 
 זכויות

122 64% 4,339 

 4,469 55% 109 העשרה
 4,704 73% 55 אומנות

 4,355 70% 30 תיאטרון
 4,004 55% 38 מחשבים
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 2,814 30% 20 מקהלה
 4,596 70% 27 מתנדבים

מהסטודנטים קיבלו מלגה מלאה. סכום  61% -סה"כ  
 (₪ 5,000 –)מלגה מלאה  ₪ 4,183 –מלגה ממוצעת 
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הסעיף הנ"ל לא ברור,  מכרזל 10.6.9סעיף 
נבקש לוודא כי המשרד 

לשוויון חברתי מחזיר 
לספק את סכום המלגה 

 הועברה לסטודנט.אשר 

לנוסח  6.6.9למכרז ובסעיף   10.6.9הסכום הנקוב בסעיף 
משולם על ידי )נספח א' למכרז( הסכם ההתקשרות 

 7.1.1למכרז ולסעיף  12.1.1המשרד בהתאם לקבוע בסעיף 
 לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(.  
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מתבצעת  כיצד מכרזל 10.7.2סעיף 
ההתממשקות מול 

המשרד? האם נדרשים 
להעביר מסמכים במייל, 

או שמא נדרש לרכוש 
תוכנה ייעודית. אם נדרש 

לרכוש תוכנה, נבקש 
 לקבל את המפרט הטכני.

האפשרויות הבאות )אחת  ההתממשקות תבוצע באמצעות 
או שתיהן במקביל, ובתנאי שכל המידע הנדרש יועבר 

 למשרד כפי שהתבקש(:

 WEBת המידע באמצעות העבר (1

SERVICE   נותן השירותיםמוצפן ומאובטח בין 
 למשרד.

 נותן השירותים. CYBERARKכספת של חברת  (2
יידרש להתחבר לכספת של המשרד הנמצאת 

בממשל זמין )דורש רישיון של חברת סייברארק 
 במידה ואין כבר כזה למציע(.
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האם נדרש לצרף להגשה  מכרזל 20סעיף 
ז' -א'את פרקים 

 חתומים?

 למכרז.  16ראו סעיף כן. 
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- 20.14סעיפים 
20.19  ,20.23 

 למכרז

כל הדרישה בסעיפים 
הנ"ל מופיעה בטופס 

ההצעה )נספח ב'(. לא 
ברור ההבדל בין 

הדרישות הנ"ל לדרישה 
. נבקש לקבל 20.2בסעיף 

 את הבהרתכם בנושא.

יש להמציא את כל המסמכים והפרטים הנדרשים 
למכרז. יתכן שפרטים נרשמו פעמיים  20בסעיף המפורטים 

 למכרז(.  20)בטופס ההצעה נספח ב' למכרז ובסעיף 
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נבקש לפרט את שיטת  מכרזל 23סעיף 
הניקוד למנהל הפרויקט 

בפירוט הקיים יש  –
 10ארבעה סעיפים ו 
כמה  –נקודות סך הכל 

נקודות מקבל כל סעיף, 
ומה החלוקה בתוך 

לדוגמא, כמה  –הסעיף 
נקודות יקבל מנהל עם 

תואר ראשון, כמה תואר 
 שני וכו'.  

 מסמכי המכרז מתוקנים באופן הבא:
 

למכרז, במקום השורה המתחילה במילים  23בסעיף 
 10.3"כישוריו של מנהל הפרויקט המוצע בהתאם לסעיף 

לעיל )אמות המידה המפורטות להלן ייבחנו יחדיו ללא 
 אחת( תבוא השורה הבאה:משקל ספציפי לכל 

כישוריו של 
מנהל 

הפרויקט 
המוצע 

בהתאם 
 10.3לסעיף 

לעיל )על פי 
הניקוד 

המצוין לכל 
אחת מאמות 

המידה 
 המפורטות(

השכלה 
והכשרה 

 רלוונטיים

 נקודות 3עד 

ניסיון 
 רלוונטי

 נקודות 4עד 

המלצות 
והתרשמות 

 כללית

 נקודות 3עד 

 
במקום השורה המתחילה במילים "האיכות והתכנים של 

לעיל )אמות  10.2.1תכנית ההכשרה המוצעת על פי סעיף 
המידה המפורטות להלן ייבחנו יחדיו ללא משקל ספציפי 

 לכל אחת(" תבוא השורה הבאה: 
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האיכות 
והתכנים של 

תכנית 
ההכשרה 

המוצעת על 
פי סעיף 

לעיל  10.2.1
)על פי 

הניקוד 
ל המצוין לכ

אחת מאמות 
המידה 

 המפורטות(

איכות תנאי 
 ההכשרה

 נקודות 3עד 

איכות וגיוון 
תכני 

ההכשרה 
 והמרצים

 נקודות 6עד 

 נקודות 3עד  יצירתיות

 
במילים "איכות התכנית  הבמקום השורה המתחיל

לאיתור, גיוס ושימור הסטודנטים המוצעת על פי סעיף 
לעיל )אמות המידה המפורטות להלן ייבחנו יחדיו  10.1.5

 ללא משקל ספציפי לכל אחת(" תבוא השורה הבאה:
 

איכות 
התכנית 

לאיתור, גיוס 
ושימור 

סטודנטים 
המוצעת על 

פי סעיף 
לעיל  10.1.5
)על פי 

הניקוד 
ן לכל המצוי

אחת מאמות 
המידה 

 המפורטות(

מגוון 
הדרכים 

לאיתור וגיוס 
 סטודנטים

 נקודות 5עד 

איכות 
 המתודולוגיה

לאיתור וגיוס 
סטודנטים 

בפרישה 
 ארצית

 נקודות 5עד 

מגוון 
הדרכים 
לשימור 

סטודנטים 
בפרישה 

 ארצית

 נקודות 5עד 

 
במקום השורה המתחילה במילים "איכות התכנית לביצוע 
פיקוח ובקרה על פעילות הסטודנטים ומעקב אחר מימוש 

לעיל )אמות המידה המפורטות  10.8המלגות על פי סעיף 
להלן ייבחנו יחדיו ללא משקל ספציפי לכל אחת(" תבוא 

 השורה הבאה:
 

איכות 
התכנית 
לביצוע 

מגוון דרכי 
הפיקוח 
 והבקרה

 נקודות 5עד 
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פיקוח ובקרה 
על פי סעיף 

לעיל )על  10.8
פי הניקוד 

המצוין לכל 
אחת מאמות 

המידה 
 ורטות(המפ

הפעלת 
מערכת 

לדיווח שעות 
הפעילות של 
הסטודנטים 

ומיקומם 
בזמן אמת 

תוך 
התממשקות 

למערכת 
הממוחשבת 

לדיווח של 
נותן 

 השירותים

 נקודות 5עד 
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לשם נוחות ההגשה, נבקש  מכרזל נספח ב'
לקבל את נספח ב' בקובץ 

 וורד 

 לצרף ניתן . בקובץ וורד ניתן לקבל את טופס ההצעה לא
על מציע הבוחר לצרף נספח לטופס . לטופס ההצעה נספח

ההצעה לציין את מספר הסעיף הרלוונטי בטופס ההצעה 
 למכרז 17בהתאם לסעיף  כי מודגשלו הוא ניתן כמענה. 

 את לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק רשאי אינו המציע
 טופסמסמכי המכרז בכל דרך שהיא, ובכלל זה את 

 .ההצעה
 

15 

נבקש לקבל את התפלגות  מכרזלנספח ה' 
הסטודנטים בשנים 
 קודמות לפי תכניות

ההתפלגות לתכניות השונות בשנים הקודמות הייתה 
)הנתונים מתייחסים לסטודנטים שהחלו כדלקמן 

 בתכנית(:
 

 שנת הלימודים תשע"ה:
 38 -אזרחים ותיקים מתנדבים 

 25 –מקהלה 
 35 –אומנות 
 93 –העשרה 

  96 –מחשבים 
 35 –תיאטרון 

 120 –בירור זכויות 
 

 שנת הלימודים תשע"ו:
 27 -אזרחים ותיקים מתנדבים 

 20 –מקהלה 
 55 –אומנות 
 109 –העשרה 

  38 –מחשבים 
 30 –תיאטרון 

 122 –בירור זכויות 
 

 שנת הלימודים תשע"ז:
 18 –מקהלה 
 62 –אומנות 
 93 –העשרה 

  63 –מחשבים 
 35 –תיאטרון 

 161 – בירור זכויות
 41 -מוזיקה 
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 - מכרזלנספח ה' 
 5.3-5.8סעיפים 

נבקש לאשר כי כל 
התכניות והמפגשים הנ"ל 

מתקיימים באתרים של 
רשויות מקומיות, ולספק 

לא תהיה כל עלות 
בתיחזוק המפגשים 
והתכניות )שכירות, 

 מיסים, ציוד וכו'(.

רשות מקומית לנספח ה' למכרז  5.8 – 5.3בסעיפים כאמור 
המעוניינת בקיום התוכניות המפורטות בסעיפים אלו 

בתחומה תהיה אחראית להעמדת מקומות מפגש 
במוסדות ציבוריים )מתנ"ס, מרכז מתאימים )מדובר 
לא תתקיים ( , מרכזי יום וכיוצ"בקהילתי, דיור מוגן

פעילות במוסדות פרטיים, אלא במקרים חריגים שיאושרו 
על ידי היועץ המשפטי של המשרד(. מובהר כי נותן 

באיתור ותיאום מקומות לסייע השירותים יצטרך 
 הפעילות.

  
 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 

 
לנוסח הסכם  6.1.9למכרז ובסעיף  10.1.9בסעיף 

למכרז( לאחר המילים "ברשויות ההתקשרות )נספח א' 
המקומיות השונות" יבואו המילים "ובכלל זה באיתור 

 ותיאום מקומות הפעילות". 
 

נותן השירותים לא יישא בעלויות השכירות של מקומות 
 לנספח ה' למכרז. 5.5הפעילות. לעניין עלות ציוד ראו סעיף 

17 

האם הספק נדרש לראיין  מכרזלנספח ח' 
הוותיק? אם את האזרח 

כן, מי בעל התפקיד אצל 
הספק הנדרש לבצע את 

 הראיונות הנ"ל?

לנוסח  6.1.7.3למכרז וסעיף  10.1.7.3בסעיף כמפורט 
הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(,  נותן השירותים 
יקבל את פרטי האזרחים הוותיקים שביקשו להירשם 

לתכנית מהמשרד, ונותן השירותים יבדוק כי מדובר 
ם ותיקים המתאימים לתכנית בהתאם לשאלון באזרחי

ורשימת המאפיינים שצורפה כנספח ח' למכרז. כמפורט 
כחלק מהגדרת תפקידו של רכז הדיור  בנספח ט"ו למכרז,

הוא נדרש לראיין את האזרחים הוותיקים לתכנית "כאן 
גרים", ובמידת הצורך רכז בתכנית "כאן גרים" אחראי על 

 כך.  

18 

 1מה המשמעות של סעיף  זמכרל נספח י"ד
האם המשרד מתכוון  –ב' 
סטודנטים יבקרו  700ש 

בבתים של קשישים או 
במרכזים קהילתיים 

 במסגרת תכנית הכשרה?
 

אין הכוונה שבמסגרת תכנית ההכשרה יבקרו הסטודנטים 
במרכזים קהילתיים או בתי אזרחים ותיקים, אלא לכך 

ה שנותן השירותים ייתן לסטודנטים את ההכשר
המתאימה לקראת כניסה למקומות הפעילות כגון מרכזים 

 קהילתיים ובתי אזרחים ותיקים. 

19 

נבקש לקבל דוגמאות  מכרזלנספח י"ד 
לאתרים בהם נדרש לבצע 

 סיורים.
 

מדובר בחלופות לאמצעים לביצוע ההכשרה, ונותן 
השירותים רשאי לבחור באיזה מבין אמצעי ההכשרה 

 יצוין כי אמצעי ההכשרה נו להשתמש.המוצעים ברצו
יילקחו בחשבון במסגרת ניקוד תכנית ההכשרה שתוצע על 

 ידי המציע. 

20 

נוסח לנספח י"ח 
הסכם ההתקשרות 

 –)נספח א' למכרז(
 7סעיף 

נבקש להוסיף סייג 
למעט אחריות "

 מקצועית".

 המשרד יקבל אישור קיום ביטוחים עם התיקון המבוקש. 

21 

הסכם נספח י"ח ל
ההתקשרות )נספח 

 8סעיף  –א' למכרז(

נבקש למחוק את הסעיף 
 הנ"ל

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

22 

נוסח ל 1.5סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(
 

להוריד את המילים: 
"אם, לדעת המשרד ולפי 

  "שיקול דעתו

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  1.5בסעיף 
 ימחקו המילים "אם, לדעת המשרד ולפי שיקול דעתו". 



  

 
 
 

8 

23 

נוסח ל 2.6סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(
 

" 2.21יש לרווח בין "
לבין המילה: "להלן", 

בשורה הרביעית של 
 הסעיף.

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז( בין  2.6בסעיף 
 " ובין המילה "להלן" יתווסף רווח. 2.21המספר "

24 

נוסח ל 2.7סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(
 

בסוגריים, לאחר 
המונח: "בעל 

תפקיד", יש להוסיף 
את המילים: 

 2.20"כהגדרתו בסעיף 
 ."להלן

 באופן הבא:מסמכי המכרז מתוקנים בזאת 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות  2.7למכרז ובסעיף  2.5בסעיף 
)נספח א' למכרז( לפני המילים "בעל תפקיד" תבוא המילה 

 ."סטודנט"
 

25 

, סעיף 2.16סעיף 
נוסח ל 6.1.7.7

 הסכם ההתקשרות
 )נספח א' למכרז(

הנוסח המוצע על ידי 
המשרד לכתב 

ההתחייבות אינו 
מכסה את כלל התנאי 

מציב שהמשרד 
במסגרת המכרז. 

בנוסף, יש לזכור שגם 
לגופים המפעילים 

ישנם ההגבלות שלהם 
במסגרת חוקים 

נוספים שחלים עליהם 
)כדוגמת: חוק הגנת 

הפרטיות( ולכן יש 
לבצע התאמות בכתב 
ההתחייבות ולא נוכל 

להשתמש בו כפי 
 שהוא כתוב בנספח ט'.

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

 6.1.7.7למכרז ובסיפא של סעיף  10.1.7.7סעיף בסיפא של 
לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז( יבואו המילים 

"נותן השירותים יהא רשאי להציע תיקונים לכתב 
ההתחייבות וביצוע תיקון בכתב ההתחייבות יעשה לפי 

 שיקול דעת מוחלט של המשרד".
 

י דין יצוין כי ככל שהמשרד ימצא כי קיימות מגבלות על פ
 לנוסח כתב ההתחייבות ימצא הנוסח העומד בדין.  

26 

נוסח ל 2.24סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

יש לשנות באופן הבא: 
מי אשר  –"סטודנט" 

מוכר כסטודנט על ידי 
מוסד, כהגדרתו בסעיף 

להלן )מופיעה  2.19
 2.19הגדרה בסעיף 

 )להסכם

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

27 

נוסח ל 4.1סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

בשורה השנייה לאחר 
המילים "בהצעה ובהסכם 

זה, כי" יש להוסיף 
 "למיטב ידיעתו".

בשורה השלישית לאחר 
המילים "ובהסכם זה, 

כי" יש להוסיף "למיטב 
 ידיעתו".

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

' למכרז( לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א 4.1בסעיף 
בשורה השנייה לאחר המלים "בהצעה ובהסכם זה" יבואו 

המילים "למיטב ידיעתו", ובשורה השלישית לאחר 
המילים "ובהסכם זה, כי" יבואו המילים "למיטב 

 ידיעתו".  

28 

נוסח ל 4.2סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

לאחר המילים "כל אישור 
ו/או כל מסמך" יש 

מאת להוסיף "הנדרש 
נותן השירותים על פי דין 

לשם ביצוע השירותים 
 ."המפורטים בהסכם זה

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  4.2בסעיף 
במקום המילים "מתחייב בזאת להציג כל אישור ו/או 
מסמך למשרד" יבואו המילים: "מתחייב בזאת להציג 

 ו/או מסמך בקשר לשירותים".למשרד כל אישור 

29 

נוסח ל 4.9סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

כל האמור בהצעה נכון 
 למועד הגשת ההצעה.

ככל שיהיו שינויים כאלה 
ואחרים החל ממועד 

הגשת ההצעה ועד למועד 
חתימת ואישור ההסכם 

אין שינוי במסמכי המכרז. כל שיהיה צורך לתקן הצהרות 
, הדבר יעשה טרם חתימה על במסגרת המכרז שניתנו

 הסכם ההתקשרות. 
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נותן השירותים יעדכן את 
המשרד על כך. יצוין, כי 

ישנה כבר  4.15בסעיף 
התחייבות של נותן 
השירותים להודיע 

למשרד על כל שינוי 
 כאמור.

30 

נוסח ל 4.13סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

בשורה השנייה לאחר 
המילים "שייכות 

 למשרד" יש להוסיף
"למעט כמפורט במפורש 

  בהסכם זה להלן".
כמו כן, בסוף הסעיף יש 

להוסיף: "אלא לשם 
טיפול בפניות בקשר עם 

מתן השירותים שיתקבלו 
אצל נותן השירותים 

  לאחר תקופה ההסכם". 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

( לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז 4.13בסעיף 
לאחר המילים "לפי הסכם זה" יבואו המילים ", אלא 

 באישור המשרד בכתב ומראש". 

31 

נוסח ל 4.16סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

סעיף זה עלול לעכב 
הליכים משמעותיים 

ות הזמנים של בלוח
 הפרויקט, כמו שיווק
וגיוס המלגאים, אנו 

מבקשים להגדיר מסגרת 
זמנים לאישור על פרסום 
בכתב על ידי המשרד של 

יום. באם המשרד  14עד 
לא יעמוד במסגרת 

הזמנים שהוסכמה מראש 
או לחילופין באם לא 

ינתן מענה עד לסיום י
מסגרת הזמנים 

המוגדרת, יהיה רשאי 
נותן השירותים לפרסם 

את המידע גם ללא אישור 
 ב.כתו

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

32 

נוסח ל 4.17סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

יש לשנות את המילה 
 .""חומרים -"חמורים" ל

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א'  למכרז(,  4.17בסעיף 
 .במקום המילה "חמורים" תבוא המילה "חומרים"

33 

נוסח ל 4.18סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

יש להוסיף בסוף הסעיף 
"ו/או בקשר עם מתן 

 ."השירותים

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  4.18בסעיף 
לאחר המילים "מתן השירותים" יבואו המילים "ו/או 

 בקשר למתן השירותים". 

34 

נוסח ל 9.6.1סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

סעיף זה עלול לעכב 
משמעותית את תהליכי 

שיבוץ הסטודנטים 
ברשויות. יש לקחת 

בחשבון כי סטודנט שכבר 
עבר את תהליך הגיוס 

ונדרש להמתין מעל 
שבועיים לשיבוץ, סבירות 

גדולה שיפרוש 

 אין שינוי במסמכי המכרז.
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מהפרויקט. לכן, אנו 
מבקשים מפתח לאישור 

חריג מראש, לפיו 
-תתאפשר חריגה של עד כ

מהכמות שהוגדרה  %50
בהסכם ללא צורך 

באישור חריג, ורק כמויות 
גדולות יותר ידרשו 

באישור היועץ המשפטי 
של המשרד. כמו כן, 

מבקשים להגדיר מסגרת 
זמנים מחייבת למתן 
אישורים חריגים של 

יום.  14המשרד של עד 
באם המשרד לא יעמוד 

במסגרת הזמנים 
או  שהוסכמה מראש

נתן ילחילופין באם לא י
מענה עד לסיום מסגרת 

היה הזמנים המוגדרת, י
רשאי נותן השירותים 

ה של עד ריגלאשר ח
נוספים לכמות  %100

 שהוגדרה בהסכם.

35 

נוסח ל 6.1.10סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

להוסיף בסוף הסעיף 
"ובלבד שלא יהיה בכך 

גוע בקבלת כדי לפ
הסטודנטים שהעמיד נותן 

השירותים לתכניות 
 ".השונות

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

36 

נוסח ל 6.4.3סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

מבוקש להגדיר את 
רכזי דיור  תקופת פעילות

-חודשי פעילות יוני 6-ל
נובמבר, בהם מתקיים 

 הליך הגיוס, מיון ושידוך.

 מתוקנים בזאת באופן הבא:מסמכי המכרז 
 

 –להלן  104לאחר תיקון בתשובה )למכרז  10.6.3בסעיף 
לנוסח הסכם ההתקשרות  6.4.3ובסעיף  (10.4.3סעיף 

חודשי פעילות"  3-)נספח א' למכרז( במקום המילים "כ
 חודשי פעילות" 6-יבואו המילים "כ

 
 3-לנספח ה' למכרז במקום המילים ""כ 5.2בסעיף 

 חודשים". 6-חודשים" יבואו המילים "כ
 

שורה השלישית תחת הכותרת "רכז בנספח ט"ו למכרז, ב
 6-חודשים" יבואו המילים "כ 3-דיור" במקום המילים "כ

 3 -, ובשורה שבע עשרה במקום המילים "בחודשים"
 חודשים".  6 -" יבואו המילים "בהגיוס חודשי

37 

 לנוסח 6.5.1.1סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

מבקשים לצרף את כללי 
 .המשמעת כנספח להסכם

המשרד יעביר את כללי המשמעת לאחר שיוכרז זוכה  
במכרז. נותן השירותים יהא רשאי להציע תיקונים לכללי 

המשמעת וביצוע תיקון יעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של 
 המשרד. 

38 

נוסח ל 6.6.7סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

כמו כן סטודנטיות 
שבטיפולי פוריות/חופשת 

בקשים לידה וכיו"ב. מ
להוסיף שגם הן בדומה 
לסטודנטים שהחסירו 

כתוצאה משירות 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

 6.6.7למכרז ובסיפא של סעיף  10.6.7בסיפא של סעיף 
לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז( יתווספו 

וע חריגים לעניין החסרת המילים "בכוונת המשרד לקב
שעות פעילות בגין תקופת לידה ומקרים נוספים, ויינתנו 
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מילואים לא תידרשנה 
להשלים את השעות 

 .שהחסירו

הנחיות המשרד בקשר לכך אשר יאושרו על ידי חשב 
 המשרד".

39 

נוסח ל 6.6.8סעיף 
 הסכם ההתקשרות

 )נספח א' למכרז(

מבקשים להדגיש כי 
מדובר בתוספת לתמורה 

שמקבל הגוף המפעיל 
והתקצוב הנוסף ישולם 

 . מתקציב המשרד
יש לשקול התאמות גם 
לסטודנטיות שבטיפולי 

פוריות/ חופשת לידה 
 וכיו"ב.

 6.6.8למכרז ובסעיף   10.6.8בסעיף  התוספת הקבועה
שולם על ידי ת )נספח א' למכרז( לנוסח הסכם ההתקשרות

 7.1.1למכרז ולסעיף  12.1.1המשרד בהתאם לקבוע בסעיף 
אין שינוי .  למכרז()נספח א'  הסכם ההתקשרותנוסח ל

 במסמכי המכרז. 

40 

לנוסח  6.6.9 סעיף
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

להוסיף בסוף הסעיף 
"יובהר, כי התשלום 

הנוסף לסטודנט כאמור 
בסעיף זה לעיל ישולם 
לסטודנט על ידי נותן 

השירותים והמשרד ישפה 
את נותן השירותים בגין 

תשלום נוסף לסטודנט 
וסף על כאמור, וזאת נ

המורה אשר נותן 
השירותים זכאי לה על פי 

 ."הסכם זה

 . 9אין שינוי במסמכי המכרז. ראו תשובה מס' 

41 

לנוסח  6.7סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

פיתוח מערכת מן הסוג 
הנדרש כרוכה בעלויות 
כבדות )ובלוחות זמנים 
גמישים בהתאם ללוח 

הזמנים של הגוף המפתח. 
הגוף המפעיל  הדרישה כי

שא בעלויות הפיתוח יי
באופן בלעדי אינה הוגנת 

כלפי הספקים, בעיקר 
לאור הדרישה להעברת 
כל הזכויות והרישיונות 
בתום ההתקשרות. לכן 

ברצוננו להציע שתי 
 חלופות:

שא יהמשרד י .א
בכל עלויות 

הפיתוח וישנה 
את מסגרת 

הזמנים בהתאם 
לגורם המפתח 
שיאושר על ידי 

במצב  המשרד.
זה הזכויות 

והרישיונות על 
המערכת יועברו 

באופן בלעדי 
 למשרד. 

הגוף המפעיל  .ב
יבצע התאמות 

למערכות 

לנהל את הפעילות באמצעות מערכת  נותן השירותים נדרש
 ממוחשבת. 

מערכת קיימת ובתנאי שזו עומדת ניתן לעשות שימוש ב
 שות המכרז.ירבד

על מציע לקחת בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות במתן 
  .השירותים במסגרת ההצעה שיגיש

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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הקיימות אצלו, 
עד לגובה של 

. כאשר ₪ 50,000
את הפער, באם 
יהיה, ישולם על 

ידי המשרד. 
במצב זה למשרד 

לא יהיו כל 
זכויות על 

המערכת בסיום 
ההתקשרות 
וזאת משום 

שאותה מערכת 
משמשת גם 

להפעלת תכניות 
 אחרות.

 

42 

לנוסח  6.7.2סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

בר על ממשק ומד
אוטומטי באמצעותו 

תעביר המערכת נתונים 
 .למשרד על בסיס יומיומי

של הממשק,  פיוןהא
בהתאם לסעיף יימסר 

לנותן השירותים רק 
אחרי חתימת ההסכם, 

דהיינו: נותן השירותים 
מתחייב כאן לעמידה 

באפיון שהוא טרם קיבל 
 .איננו מקובל והדבר

לפיכך יש לשנות את 
הסעיף באופן שאחרי 

המילים "בפורמט 
דיגיטלי", יימחק המשך 
 :הסעיף ובמקומו יירשם

פיון בהתאם למסמך הא"
המצורף להסכם זה 

 ."'כנספח כ
בנוסף, נבקש להוסיף כי 

 "העברת המידע תהיה
בכפוף לחוק הגנת 

 הפרטיות."

המפורט מתייחס לתכולה מדובר בהליך מקובל. האפיון 
 המוגדרת במכרז.

. MS-SQLבסיס הנתונים של המשרד מבוסס על יצוין כי 
העברת מידע תבוצע באמצעות קו תקשורת מאובטח 

בטכנולוגיית וובסרוויס ו/או בממשק כספות מאובטח, 
האפיון  6.7.2בהתאם להחלטת המשרד. כאמור בסעיף 

 המפורט יבוצע לאחר בחירת זוכה.
 

 מכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:מסמכי ה
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א'  6.7.2בסיפא של סעיף 
למכרז( יתווספו המילים "האמור בסעיף זה כפוף לכך 

שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על ידי נותן 
 השירותים". 

43 

לנוסח  6.7.3סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

למחוק בסוף הסעיף יש 
את הנקודה, ולהוסיף: ", 

וככל שהדבר הינו 
ביכולתו של נותן 

השירותים". הסעיף מדבר 
על הוספת מערכת דיווח 
אינטרנטית, שעדיין לא 

ברורות ההתחייבויות 
שיושתו על נותן 

 השירותים במסגרתן.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

44 

לנוסח  6.8סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

ת לסטודנטיות, התאמו
בנוסף על עניין 

 .המילואים, כאמור לעיל

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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45 

לנוסח  6.9סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש להוסיף בסוף הסעיף: 
"בכפוף לכל דין, וככל 
שאין בדבר כדי לפגוע 
במטרות ההתאגדות 

והפעילות השוטפת של 
 ."נותן השירותים

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  6.9בסעיף 
לאחר המילים "בנוסח שיקבע המשרד" יתווספו המילים 
"ובלבד שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על 

 ידי נותן השירותים".

46 

לנוסח  6.10סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

המילים: "על אחרי 
חשבונו", יש להוסיף: "על 

 ."פי הסכם זה

אין שינוי במסמכי המכרז. הפרויקט הוא הפרויקט מושא 
 הסכם זה. 

47 

לנוסח  6.12סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש להוסיף בסוף הסעיף: 
"בכפוף לכל דין וככל 

שאין בדבר כדי להשית על 
 ."נותן השירותים עלויות

 ז מתוקנים בזאת באופן הבא: מסמכי המכר
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  6.12בסעיף 
לאחר המילים "באופן מיידי" יתווספו המילים " ובלבד 

שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על ידי נותן 
השירותים וככל שאין בדבר כדי להשית על נותן השירותים 

 עלויות".

48 

לנוסח  6.13סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

הדרישה להסכים מראש 
לכך שכלל השירותים, 

לרבות הסוג שלהם, יכול 
להשתנות ועל נותן 

השירותים לתת 
התחייבות לספק אותם 
ללא כל אפשרות לחוות 

הדעת של נותן השירותים 
עשויה לפגוע בנותן 
השירותים וזו אינו 

דרישה סבירה. מבקשים 
 למחוק סעיף זה.

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

 לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז( 6.13סעיף 
 . מבוטל בזאת

49 

לנוסח  6.14סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

מבקשים למחוק סעיף 
זה. מאחר שהסטודנטים 

אינם צד להסכם הזה, לא 
נהיה מוכנים לדרוש מהם 

ההתחייבות להוראה 
אותם לפעול שמחייבת 

במצב חירום, ולהתנות 
 קבלת המלגה בתנאי כזה.

אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב כי מדובר במיטב 
 המאמצים מצד נותן השירותים.

50 

לנוסח  6.15סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש לתקן את המילה 
בשורה השנייה: 

"מטעמה" למילה: 
 .""מטעמו

 ת באופן הבא:מסמכי המכרז מתוקנים בזא
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(   6.15בסעיף 
 במקום המילה "מטעמה" תבוא המילה "מטעמו". 

51 

לנוסח  6.16סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

פיתוח וביצוע התאמות 
מערכות קיימות דורשת 

שימוש בקבלן משנה, כמו 
גם הכשרות סטודנטים 

ושיתופי פעולה. אנו 
מבקשים להגדיר כי 

אישור המערכת המוצעת 
למכרז יכלול גם אישור 
מראש של קבלן המשנה 

שפיתח את המערכת. 
במידה והמשרד מבקש 

לפתח מערכת חדשה, 
נבקש להגדיר את משך 
הזמן בו לוקח למשרד 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  6.16בסעיף 
לאחר המילים "להעסיק קבלן משנה" יבואו המילים 

טעמים שאינם סבירים. "והמשרד לא ימנע ממתן אישור מ
המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להעסקת 
כן  קבלן משנה לצורך ביצוע שירותי ליבה של ההסכם, ועל

קבלן משנה לצורך ביצוע קרוב לוודאי שלא יאשר העסקת 
 שירותי ליבה". 
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לאשר את הקבלן, מחוץ 
למסגרת הזמנים שתידרש 

 לפיתוח המערכת.
כמו כן, מבקשים לקבל 

כלל  מראש על ראישו
קבלני המשנה איתם עובד 

כיום נותן השירותים 
ולהגדיר מסגרת זמנים 

לאישור קבלני המשנה על 
 ידי המשרד.

52 

לנוסח  6.23סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

אחרי המילה: 
בסוף "השירותים" 

השורה השלישית, יש 
להוסיף: "בתקופת הסכם 
זה". בשורה הרביעית יש 

למחוק את המילה: "כל". 
אחרי המילה: "תשלום", 

יש למחוק את שארית 
המשפט ובמקום זאת 

לכתוב: "אשר נפסק על 
ידי ערכאה מוסמכת כי 
על המשרד לשלם, בגין 

 ."טענה כאמור

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  6.23בסעיף 
לאחר המילים "בגין כל תשלום שנדרש מהמשרד כאמור" 

תן הודעה בכתב י( י1ובלבד שהמשרד: )יבואו המילים "
וודע לו על כל יתוך זמן סביר לאחר שי לנותן השירותים

אפשרות  לנותן השירותים( שניתנה 2תשלום  כאמור. )
( לא יתאפשר ולא יגיע 3ה או תביעה. )להתגונן מפני דריש

לכך  נותן השירותיםלכל הסדר מבלי לקבל את הסכמת 
 . "בכתב ומראש

 
 

53 

לנוסח  6.24סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

בסוף הסעיף יש להוסיף: 
 .""בכפוף לכל דין

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  6.24בסעיף 
לאחר המילים "בביצוע הפרויקט" יבואו המילים "ובלבד 
שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על ידי נותן 

 השירותים". 

54 

לנוסח  6.25סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

אחרי: "מתן השירותים" 
יש להוסיף: "על פי הסכם 

 ."זה

 2.13סעיף למכרז וב 2.12השירותים מוגדרים בסעיף 
לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(. אין שינוי 

 במסמכי המכרז.

55 

לנוסח  7.1סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

בשורה השנייה, אחרי 
המילה: "המשרד," יש 

להוסיף: "בהתאם 
למועדי מתן השירותים 

 ."הקבועים בהסכם זה

 שינוי במסמכי המכרז.אין 
 

56 

לנוסח  7.8סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש למחוק מהמילה: 
"ובכפוף" בשורה 

הרביעית ועד המילים: 
"חשבות המשרד" בשורה 

 .החמישית, כולל

 אין שינוי במסמכי המכרז.

57 

לנוסח  7.9סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

מבקשים למחוק את 
מאפשר  הסעיף, הוא

פגיעה בסטודנטים 
שיבצעו שעות פעילות ולא 

 יתוגמלו עליהן.

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  7.9בסעיף 
לאחר המילים "במלואם או בחלקם" יתווספו המילים 

 "בהתאם לממצאי בדיקתו". 

58 

לנוסח  7.13סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 למכרז( )נספח א'

יש להוסיף בסופו: "ככל 
שפרטים כאמור מפורטים 

 ." בהסכם זה

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  7.13בסעיף 
לאחר המילים "בדרישת התשלום" יתווספו המילים 

 "שנותן השירותים חייב למוסרם על פי הסכם זה". 
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59 

לנוסח  7.15סעיף 
סכם ההתקשרות ה

 )נספח א' למכרז(

מבקשים הבהרה בנוגע 
להתאמות שידרשו 

 להיעשות בנושא.

מידע בנושא "פורטל הספקים הממשלתי" ניתן למצוא 
 בקישור: 

http://mof.gov.il/AG/Pages/PortalSapakim.aspx 
 

60 

לנוסח  8.1.2סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש להוסיף בסוף הסעיף: 
"הכל בכפוף לכל דין וחוק 

הגנת הפרטיות, 
 ."1981-התשמ"א

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  8.1בסעיף 
לאחר המילים "הנושאים הבאים" יתווספו המילים 

"ובלבד שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על 
 ידי נותן השירותים". 

61 

לנוסח  8.3סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש למחוק את המילים 
"לשביעות רצון המשרד" 

"לכתוב  ובמקומם
בהתאם להוראות המשרד 

 8.1כמפורט בסעיף 
 ."לעיל

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(   8.3בסעיף 
במקום המילים "לשביעות רצון המשרד" יבואו המילים 

 "בהתאם להוראות הסכם זה".

62 

לנוסח  8.5סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 למכרז()נספח א' 

 אפיוןמבקשים לקבל 
מראש להגדרה של 

 ""מחולל דו"חות

להעמיד כחלק  נותן השירותים. על מראשלא יינתן אפיון 
מהמערכת הממוחשבת שלו מחולל דוחות אשר יאפשר 

 8.4בהתאם לסעיף שליפת נתונים לפי כל חיתוך שיידרש 
כמקובל לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז( 

המנהלות מידע באופן מסודר בבסיס במערכות מחשב 
 .נתונים

63 

לנוסח  9.1סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

לאחר המילה "לבקר" יש 
להוסיף "בתיאום 

 ."מראש

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

64 

לנוסח  9.4סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

 14לאחר המילים "בתוך 
ימים" יש להוסיף "מיום 

ח ביקורת המצאת דו
מפורט בכתב לנותן 

 ."השירותים

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  9.4בסעיף 
ימים" יבואו המילים "ממועד  14לאחר המילים "בתוך 

 קבלת הודעת המשרד בכתב על הליקוי"

65 

לנוסח  9.6סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

הסעיף יש להוסיף בסוף 
 .""בכפוף לכל דין רלוונטי

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  9.6בסעיף 
לאחר המילים "שיידרשו על ידי המשרד" יתווספו המילים 

"ובלבד שאין מניעה על פי דין שאינה ניתנת להסדרה על 
 ידי נותן השירותים".

 

66 

לנוסח  9.7סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

לאחר המילה "מתחייב" 
יש להוסיף "לעשות 

 ."כמיטב יכולתו

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  9.7בסעיף 
לאחר המילה "מתחייב" יתווספו המילים "לעשות את 

 מיטב המאמצים". 

67 

לנוסח  12.3סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש למחוק את המילים 
"מיד עם קבלת הודעה על 

כך מאת המשרד" 
ובמקומן לכתוב "בכפוף 

לפס"ד חלוט מערכאה 
מוסמכת הקובע את 

אחריות נותן השירותים 
 ."לכך

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  12.3בסעיף 
המילים "מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד" לאחר 

יתן הודעה בכתב י( 1, ובלבד שהמשרד: )יבואו המילים "
יוודע לו על כל נזק, יתוך זמן סביר לאחר ש לנותן השירותים

לנותן השירותים ( שניתנה 2תשלום או הוצאה כאמור. )
( לא יתאפשר 3אפשרות להתגונן מפני דרישה או תביעה. )

 נותן השירותיםכל הסדר מבלי לקבל את הסכמת ולא יגיע ל
 לכך בכתב ומראש. 

http://mof.gov.il/AG/Pages/PortalSapakim.aspx
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68 

לנוסח  13סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש למחוק את המילים 
"או על פי כל הסכם 

 ."אחר

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

69 

לנוסח  15.1סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

כל מתודולוגית גיוס 
המלגאים, הפעלתם 

וחומרי ההכשרה 
וההדרכה, משמשים גם 

לטובת הפעלת תכניות 
אחרות ולכן אנו מבקשים 

לאפשר בעלות משותפת 
על  זכויות היוצרים בתום 
ההתקשרות. לדידנו סעיף 

זה עשוי לפגוע 
במוטיבציה של הספק 

ליצר חומרי הדרכה 
איכותיים ולהשקיע 

וא בפרויקטים, שכן ה
יודע מראש כי לא תהיה 
לו כל זכות עליהם בתום 

 ההתקשרות. 
בנוסף, נבקש להכפיף את 

הסעיף לחוק הגנת 
הפרטיות ולבצע התאמות 

 . 6.7לעניין סעיף 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

ההתקשרות )נספח א'  הסכםנוסח ל 15.1סעיף בסיפא של 
 יתווספו המילים הבאות:  למכרז(

" על אף האמור לעיל יובהר כי זכויות היוצרים בעבור 
קודם  נותן השירותיםרכיבים ו/או מידע אותם יצר 

לתחילת ההתקשרות ואשר לא נעשו בהם שינויים ו/או 
נותן התאמות בקשר עם מתן השירותים יישמרו במלואם ל

 .השירותים
נותן מובהר כי למשרד יישמרו זכויות שימוש ברכיבים ש

יעמיד לצורך מתן השירותים גם עם תום  השירותים
 ההתקשרות."

70 

לנוסח  17.8סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

יש למחוק את המילים 
"ללא כל התראה 

מוקדמת" ובמקומן 
לכתוב "בכפוף למתן 

התראה בכתב ומראש בת 
ימים ומתן אפשרות  14

לנותן שירותים להאריך 
 ."את תוקף הערבות

 מתוקנים בזאת באופן הבא:מסמכי המכרז 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  17.8בסעיף 
לאחר המילים  "על פי הסכם זה" יבואו המילים "ובלבד 

 שנתן על כך הודעה במקביל לנותן השירותים". 

71 

לנוסח  17.9.1סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

בסוף הסעיף יש להוסיף 
"בכפוף להתראה בכתב 

ימים ומתן  14ת ב
שירותים האפשרות לנותן 

 ."לתקן את ההפרה

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא: 
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  17.9בסעיף 
לאחר המילים "לאחר מתן התראה מתאימה" יבואו 

 ימים מראש ובכתב".  14המילים "של 

72 

לנוסח  18.2.1 סעיף
הסכם ההתקשרות 

 א' למכרז()נספח 

תוכנות ורישיונות לא 
יועברו, אלא בהחלטת 

 הספק

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  18.1בסעיף 

 תימחק המילה "התכנות"
לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  18.2.1בסעיף 

 ימחקו המילים "התכנות ו/או רישיונות השימוש בהן". 

73 

לנוסח  18.2.2סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

כל את המשרד יממן 
מלוא התקופה בה מנהל 

 .הפרויקט מבצע חפיפה

החפיפה תתקיים בתקופת ההסכם. אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

74 

לנוסח   18.3סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

מאגרי המידע והנתונים 
שנאספים במסגרת 

ההתקשרות נדרשים 
להישאר אצל הגוף 

המפעיל למשך תקופה של 
שנים לצרכי טיפול  7

בפניות מלגאים. כך 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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לדוגמה, אם מלגאי פונה 
אלינו בטענה שלא קיבל 

 Xאת מלוא המלגה לפני 
שנים/ מבקש אישור על 

השתתפות בפרויקט לפני 
X  שנים, לא נוכל לתת לו
 נה ללא מאגרי המידע.מע

75 

לנוסח  20.3סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

לאחר המילים "והוא אינו 
ממלא אותה" יש להוסיף 

"וזאת לאחר קבלת 
התראה בכתב מאת 

המשרד בדבר אי מילוי 
 14החובה כאמור בת 

 "ימים

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  20.3 בסעיף
לאחר המילים "והוא אינו ממלא אותה" יבואו המילים 

ימים  7וזאת לאחר קבלת התראה בכתב מאת המשרד בת 
 ."בדבר אי מילוי החובה כאמור

 
 

76 

לנוסח  20.5סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

במקום המילה "חותכת" 
 ."יש לכתוב "לכאורה

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

77 

לנוסח  23.1סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

לאחר המילים "כל 
גוף/גורם אחר" יש לכתוב 

"למעט צדדים שלישיים 
שנותן השירותים קיבל 

את אישור המשרד 
לשימוש בשירותיהם 

 ."25.10בהתאם לסעיף 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

רישא לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א'  23.1בסעיף 
 6.16למכרז( יתווספו המילים "בכפוף לאמור בסעיף 

 לעיל,"

78 

לנוסח  25.7סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

מדובר בסעיף לא הוגן 
כלפי הספק שמפעיל את 
הפרויקט. המיתוג צריך 
להיות משותף כפרויקט 

של המשרד בשיתוף הגוף 
 המפעיל.

להוסיף בסוף מבקשים 
הסעיף "אלא בכפוף 

לקבלת אישור המשרד 
 ."לכך

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

סיפא לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א'  25.7בסעיף 
למכרז( יתווספו המילים "המשרד יהיה רשאי לפי שיקול 
דעתו המוחלט, לציין את שמו של נותן השירותים כספק 

 הסכמת נותן השירותים". בפרסומים לפרויקט בכפוף ל
 

79 

לטופס  7סעיף 
ההצעה )נספח ב 

 מכרז(ל

מבקשים להוסיף הערה 
כי עד שנותן השירות לא 
זוכה במכרז, הזכויות על 

 כלל המסמכים
המצורפים לבקשה, 

 שייכות אליו באופן בלעדי
לא שייכות למשרד או ו

 .לצד שלישי אחר

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

80 
–למכרז נספח ט"ו 

 (6סעיף ה)
מדובר בסעיף לא הוגן 

כלפי הספק שמפעיל את 
 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
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לא יתכן שהגוף  הפרויקט.
המפעיל לא יוזכר כלל 

במסגרת מיתוג הפרויקט. 
מבקשים לשנות כי 

הפרויקט יצוין כפרויקט 
של המשרד לשוויון 

חברתי בשיתוף הגוף 
 המפעיל. 

מדובר בהשקה של 
סכומים גדולים מאוד על 

ומן חשבון הגוף המפעיל, 
 ין.הראוי כי גם הוא צו

( סיפא לנספח ט"ו למכרז יתווספו המילים 6בסעיף ה)
"המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט, לציין את 

ט בכפוף שמו של נותן השירותים כספק בפרסומים לפרויק
 להסכמת נותן השירותים".

81 

כלל דרישות אבטחת  למכרז ט"זנספח 
המידע של המערכת 
הממוחשבת יוכפפו 

ידרש יכתלות בתקציב ש
 לכך.

ההערה לא מקובלת. על נותן השירותים לעמוד בדרישות 
על מציע לקחת בחשבון את כל ההוצאות האבטחה. 

 .הכרוכות במתן השירותים במסגרת ההצעה שיגיש
 

82 

  - מכרזלט"ז נספח 
 9-10סעיפים 

יתכן מקרה בו לנותן 
השירותים יש מערכת 

ממוחשבת קיימת 
בשרתי ספק  היושבת
לא תהיה וחיצוני, 

האפשרות להחליפו גם 
. זאת אם המשרד ידרוש

משמעות הדבר היא 
שלמתכנת המערכת ישנה 
גישה מלאה אליה לצורכי 

טכנית ופיתוח תמיכה 
למנוע  אפשרות ואין

או להשתמש  ואותה ממנ
 .רק במידע פיקטיבי

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

. על אף 9.4לנספח ט"ז למכרז יתווסף סעיף חדש " 9בסעיף 
במידה ולא ניתן להגביל את גישת המפתחים האמור לעיל, 

יש ליישם בקרה מפצה אשר תכלול  –לסביבת הייצור 
 ."בסביבת הייצורניטור כלל פעולות המפתח 

83 

 -למכרז ט"ז נספח 
 11.1סעיף 

קשים לבצע התאמות במ
בנוגע  .6.7לעניין סעיף 

לבעלות על המערכת 
 הממוחשבת.

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנספח ט"ז למכרז תמחק המילה "המערכת".  11.1בסעיף 
 כן תימחק "ו'" החיבור מהמילה "ומאגרי". 

84 

  -למכרז ט"ז נספח 
 .11.5סעיף 

קשים לבצע התאמות במ
בנוגע  .6.7לעניין סעיף 

לבעלות על המערכת 
 הממוחשבת.

 ההערה לא ברורה. אין שינוי במסמכי המכרז. 

85 

  -למכרז ט"ז נספח 
 .12.1 סעיף

כלל דרישות אבטחת 
המידע של המערכת 
הממוחשבת יוכפפו 

ידרש יכתלות בתקציב ש
 לכך.

ההערה לא מקובלת. על נותן השירותים לעמוד בדרישות 
על מציע לקחת בחשבון את כל ההוצאות האבטחה. 

 .הכרוכות במתן השירותים במסגרת ההצעה שיגיש
 

86 

למכרז,  2.4סעיף 
לנוסח  2.6סעיף 

הסכם ההתקשרות 
 )נספח א' למכרז(

כתוב במכרז שתינתן 
העדפה למי שמוסיף מלגה 

 על מה שהמשרד נותן.
במסגרת תוספת האם 

יתאפשר להוסיף  המלגה
מטלות נוספות כמו שעות 

נוספות 
 להתנדבות/הכשרה?

החלק של הספק במלגה לסטודנט ניתן במסגרת המלגה 
למכרז ובכפוף לתנאי  2.19לסטודנט כהגדרתה בסעיף 

הגדרה זו. נותן השירותים לא יכול להוסיף שעות או 
 תכנים בנוסף על הקבוע במסמכי המכרז. 

87 
היקף המחזור הכספי  מכרז 6.5סעיף 

במרכז ל שנדרש 
 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
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 , הינו גבוה₪ 10,000,000
במיוחד לגופים 

שמפעילים מלגות. נבקש 
-להגמיש את תנאי הסף ל

9,000,000 ₪. 

לטופס ההצעה )נספח ב'  8.7ובסעיף למכרז  6.5בסעיף 
" יבוא המספר 10,000,000"במקום המספר למכרז( 

"7,000,000." 
 
 

88 

האם על המציעים  כללי
להתייחס לפעילות עם 

אוכלוסיות יעד נוספות 
של המשרד מלבד 
 אזרחים ותיקים 

 

תכנית העבודה המצורפת כנספח ה' למסמכי המכרז 
יחד עם זאת  קת באוכלוסיית האזרחים הוותיקים.עוס

המשרד רשאי להוסיף בעתיד לתכנית העבודה תכניות 
, ובכלל זה והן יחשבו לחלק מתכנית העבודה נוספות

לאוכלוסיות יעד נוספות של המשרד בהתאם למבנה הכללי 
הקבוע בנספח ה' למכרז ובלבד שהדבר לא ישית עלויות 

 בלתי סבירות על נותן השירותים. 
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האם נותן השירותים  מכרזל 10.1.9סעיף 
נדרש להתקשר בהסכם 

עם הרשות המקומית 
ולתת תמורה בעד הפעלת 

הפעילות בשטחה/ 
 העמדת מקומות פעילות. 

יפעל ליצירת קשר עם  , בסיוע נותן השירותים,לא. המשרד
רשות  הרשויות המקומיות על מנת לעניין אותם בפרויקט.
יפים מקומית המעוניינת בביצוע התכניות המצוינות בסע

יצטרכו להעמיד מקום פעילות  לנספח ה' למכרז 5.8 – 5.3
ועל נותן השירותים מתאים בשטח הרשות המקומית 

לוודא כי מקומות הפעילות עומדים בנדרש על מנת להוציא 
 לפועל את תכנית העבודה. 
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תכנית יכולים  באיזו מכרזל 10.4סעיף 
 141להיות מעל 

סטודנטים )אז מנהל 
למלגה  התכנית זכאי
 גבוהה יותר(

כיום בתכנית "בירור זכויות אזרחים ותיקים" ובתכנית 
סטודנטים, אך הדבר יתכן גם  141"כאן גרים" יש מעל 

 בתכניות נוספות.
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מהו מספר הסטודנטים  מכרזנספח ה' 

 כיום בתכנית "כאן גרים" 
 205התחילו בתוכנית "כאן גרים"   זבשנת הלימודים תשע"

 .סטודנטים בתכנית 160וכיום פועלים סטודנטים 

92 
בכמה רשויות מקומיות  מכרזל 10.1.9סעיף 

 פועלות התוכניות כיום? 
 רשויות מקומיות. 90 -התוכניות פועלות כיום בכ
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האם יש מינימום שעות  מכרזל 10.6.3סעיף 
המזכה סטודנט במלגה 

בתכנית שאינה "כאן 
 גרים"

 30למכרז. על סטודנט לבצע מינימום של  10.6.3ראו סעיף 
 שעות על מנת להיות זכאי לחלק היחסי בתשלום המלגה. 
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האם נותן השירותים  מכרזלנספח ה' 
צריך לבנות את תכניות 

 .העבודה

תכניות העבודה קבועות בנספח ה' למכרז כאשר המשרד 
רשאי להוסיף תכניות נוספות. העקרונות של כל תכנית 

קבועים בנספח ה' למכרז ואולם באחריות נותן השירותים 
)בין היתר באמצעות מנהל הפרויקט( לבנות את התכנים 

 הרלוונטיים לכל תכנית בתיאום עם המשרד.  
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האם המשרד יעביר  מכרזל 10.2סעיף 
הכשרה לנותן השירותים 

ים על מנת שנותן השירות
יעביר את ההכשרה 

יוחד בכל לסטודנטים, במ
הקשור לנהלי התכנית 

 וללוגיסטיקה. 
 

המשרד לא יקיים הכשרה לנותן השירותים. הן הפן הטכני 
והן הפן התוכני של ההכשרה מצוי באחריות נותן 

 השירותים.
במסגרת הצעתו למכרז תוכנית  על נותן השירותים להגיש

הכשרה עליה ינוקד, אשר תעמוד בתנאי הבסיס להכשרה 
 הקבועים בנספח י"ד למכרז. 
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האם תתקיים חפיפה על  כללי
ידי הספק הקיים למציע 

  ?הזוכה

  כן. 
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  - נספח י"ד למכרז
 ו'–סעיפים א' 

מהיכן מקבל נותן 
השירותים, שלא עוסק 

בעולם הזקנה את הכלים 
להעברת התכנים 

 הנדרשים?

על נותן השירותים להציג במסגרת תכנית ההכשרה שתוצע 
על ידו במכרז כיצד תועבר ההכשרה בהתאם לתנאים 

הקבועים בנספח י"ד, כאשר ניתן להסתייע במרצים 
של המציע הזוכה  חיצוניים לצורך כך. תכנית ההכשרה



  

 
 
 

20 

ישנם תחומים הדורשים 
-הכשרה רלוונטית 

מרכזים קהילתיים ,עולם 
 הזקנה.

סכמו על יד תאושר על יד המשרד בהתאם לשינויים שיו
 . הצדדים
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יש אנשי מקצוע האם  מכרזלנספח י"ד 
שהמשרד מצפה מנותן 

השירותים לעבוד איתם 
 במסגרת ההכשרה

 
 

תכנית ההכשרה אשר תוצע על ידי מציע במכרז לא. 
מנוקדת בין היתר על איכות וגיוון תכני ההדרכה 
והמרצים. תכנית ההכשרה אשר תצורף להסכם 

ההתקשרות עם המציע הזוכה תאושר על ידי המשרד 
 בהתאם לתיקונים שיוסכמו על ידי הצדדים. 
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 ,מכרזל 10.5.1סעיף 
לנוסח  6.5.1סעיף 

ת הסכם ההתקשרו
 )נספח א' למכרז(

האם יש לערוך שימוע 
לכל סטודנט שעוזב את 

הפרויקט, אף אם עזב 
 מרצונו

למכרז ובסעיפים  10.5.1.2 – 10.51.1כאמור בסעיפים 
לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א'  6.5.1.2 – 6.5.1.1

למכרז( יש לערוך לסטודנט שימוע במקרה שמנהל 
קבע  ההתקשרות  מטעם המשרד או מנהל הפרויקט

שהסטודנט הפר את כללי המשמעת  הנדרשים על ידי 
המשרד או שנקבע שתפקודו של הסטודנט אינו מתאים 

 למשרד. 
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 10.1.7.9סעיף 
, סעיף מכרזל

לנוסח  6.1.7.9
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

מה קורה במקרה בו 
השתתפות סטודנט 

מופסקת על ידי אזרח 
ותיק בתכנית שאינה 

? האם גם "כאן גרים"
ביתר התכניות ימצא 

 פתרון לסטודנט?

בתכניות שאינן תכנית "כאן גרים" הפסקת פעילות על ידי 
אזרח ותיק אינן גורמות להפסקת פעילותו של הסטודנט 

)בתכנית "בירור זכויות אזרחים ותיקים" הסטודנט עורך 
בירור זכויות למספר אזרחים ותיקים, ביתר התכניות 

 בוצה של אזרחים ותיקים(.  הסטודנט עובד מול ק
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, מכרזל 10.1.9סעיף 
לנוסח  6.1.9סעיף 

הסכם ההתקשרות 
 )נספח א' למכרז(

מה קורה אם נותן 
השירותים לא מצליח 

לאתר סטודנטים ברשות 
  ?מקומית מסוימת

הסטודנטים ישובצו ברשויות המקומיות השונות בהתאם 
, כאשר כל סטייה שתינתן בהמשך להנחיית המשרד

מהנחיה זו )מכל סיבה שהיא, לרבות קושי בגיוס( דורשת 
 את אישור היועץ המשפטי של המשרד ומנהל ההתקשרות. 
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, מכרזל 10.1.9סעיף 
לנוסח  6.1.9סעיף 

הסכם ההתקשרות 
 )נספח א' למכרז(

סטודנטים  700כיצד 
רשויות  256 -מתחלקים ב

 מקומיות

דוגמא להנחיית המשרד בקשר  –נספח י"ג   למכרז מצורף
להפניית סטודנטים לרשויות מקומיות.  תשומת לב כי 

המשרד רשאי להורות כי בתוכניות מסוימות )ובכלל זה 
בתכנית "כאן גרים" ובתכנית "בירור זכויות אזרחים 

ותיקים"( הסטודנטים לא יופנו לרשויות מקומיות  אלא 
 יופנו למקומות הפעילות בדרך אחרת. 
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לנוסח  7סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז(

במכרז לא פורט מתי 
מועדי תשלומי מלגות 

לסטודנטים והאם נותן 
להם את  השירות מעביר

לפני שמקבל את  הכסף
 הכסף מהמשרד

ימים מיום שקיבל נותן  14התשלום לסטודנט יועבר בתוך 
השירותים תשלום מהמשרד בהתאם לדרישות תשלום 

 7.4-ו 6.6.10ידי המשרד. ראו סעיפים אשר אושרו על 
 לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(.
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תיקון  -הבהרת משרד מכרזל 10.4סעיף 
 טעות סופר

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

 10.6.3-ו 10.6.2, 10.6.1למכרז, סעיפי המשנה  10.4בסעיף 
  בהתאמה. 10.4.3-ו 10.4.2, 10.4.1יוחלפו בסעיפי המשנה 
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, למכרז 10.1סעיף 
לנוסח  6.1סעיף 

הסכם ההתקשרות 
 )נספח א' למכרז(

הוספת  –הבהרת משרד 
 סעיף 

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם  6.1.8למכרז ולאחר סעיף  10.1.8לאחר סעיף 
 ההתקשרות )נספח א' למכרז(

בנוסח א )בהתאמה( 6.1.8א וסעיף 10.1.8יתווסף סעיף 
 הבא:

"נותן השירותים יחתים את הסטודנטים המשתתפים 
בפרויקט על מסמך התחייבות לקבלת מלגה בנוסח שיקבע 
על ידי המשרד. נותן השירותים יהא רשאי להציע תיקונים 
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למסמך זה וביצוע תיקון יעשה על פי שיקול דעת מוחלט 
  של המשרד".
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למכרז,  2.23סעיף 
לנוסח  2.25סעיף 
ההתקשרות  הסכם

 )נספח א' למכרז(

תיקון  -תיקון משרד 
 תקופת סמסטר א'

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות  2.25למכרז ובסעיף  2.23בסעיף 
לחודש  25)נספח א' למכרז( במקום המילים "מיום 

 לחודש ספטמבר". 1אוקטובר" יבואו המילים "מיום 
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 למכרז, 2.24סעיף 
לנוסח  2.26סעיף 

הסכם ההתקשרות 
 )נספח א' למכרז(

תיקון  –תיקון משרד 
 תקופת סמסטר ב'

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות  2.26למכרז ובסעיף  2.24בסעיף 
לחודש יוני"  30המילים  עד ליום  במקום)נספח א' למכרז( 

 לחודש אוגוסט" 31יבואו המילים "עד ליום 
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לנוסח  5.2סעיף 
הסכם ההתקשרות 

 )נספח א' למכרז( 

תיקון  –הבהרת משרד 
 טעות סופר

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 

לנוסח הסכם ההתקשרות )נספח א' למכרז(  5.2בסעיף 
 90ימים מראש" יבואו המילים " 30במקום המילים "

 ימים מראש". 
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 9.1, 7.8סעיפים 
לנוסח  25.8-ו 9.2,

הסכם ההתקשרות 
 )נספח א' למכרז(

תיקון  –הבהרת משרד 
 טעות סופר

 מסמכי המכרז מתוקנים בזאת באופן הבא:
 
לנוסח הסכם ההתקשרות  25.8-ו 9.2 ,9.1, 7.8סעיפים ב

במקום המילים "נציג המשרד" יבואו  )נספח א' למכרז(
 המילים "מנהל ההתקשרות מטעם המשרד". 
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 נספח ב'
 

 המשרד לשוויון חברתי

  

דנטים בפרישה ארצית לביצוע פעילויות שונות , גיוס, הפעלה וניהול מערך סטואיתורל – 2/17מכרז פומבי 
 עדכון תנאי הסף  -למען אוכלוסיות יעד של המשרד לשוויון חברתי 

 

, המשרד לשוויון חברתי )להלן: 1.6.2017בהמשך למודעה בעניין המכרז שבנדון שפורסמה בעיתונות ביום  .1
"( מודיע בזאת על עדכון תנאי הסף להשתתפות במכרז, כמפורט להלן. יובהר כי תיקונים והבהרות המשרד"

ולאתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי  mse.gov.ilנוספים הועלו לאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: 
במכרז לבדוק את אתרי האינטרנט הנ"ל ולקרוא את הודעות ובאחריות כל משתתף  www.mr.gov.ilשכתובתו: 

 המשרד האמורות ובהתאם להן להגיש את הצעתו.

לפרק ג' של  6של תנאי הסף להשתתפות במכרז שבנדון כפי שנקבעו בסעיף  והמחייב המתוקןלהלן הנוסח  .2
 :מסמכי המכרז

ל אחד מששת מחוזות על המציע להיות בעל יכולת לביצוע הפרויקט  בפרישה ארצית, קרי בכ 2.1
המדינה )בדיקת המחוזות תיעשה לפי ההודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי 

 על תיקוניה(.  761, עמ' 11.4.1957מיום  531גבולותיהם שפורסמה בי"פ תשי"ז מס' 

וניהול חודשים( בגיוס, הפעלה  36על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים מלאות לפחות ) 2.2
 מערך סטודנטים לפעילות חברתית או חינוכית תמורת מלגה.

 450לפחות של גיוס, הפעלה וניהול מערך של  אחדעל המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת מיזם  2.3
 סטודנטים לפחות במסגרת פעילות חברתית או חינוכית תמורת מלגה. 

סטודנטים  מערך וניהול הפעלה, גיוסשל  לפחות אחד על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת מיזם 2.4
 ש"ח לשנה לפחות.   2,500,000לפעילות חינוכית או חברתית תמורת מלגה בהיקף כספי של  

 . 2016, 2015, 2014לפחות בכל אחת מהשנים  ₪ 7,000,000 המציע הוא בעל מחזור כספי בהיקף של 2.5

נטי. יודגש כי על על המציע להיות תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלב 2.6
משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז זה  אישיותההצעה להיות מוגשת על ידי 

 יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית. 

, וככל למועד הגשת ההצעה שקדמו לשניםאגרה שנתית לרשות התאגידים  חובותלמציע  אין  2.7
 שהיא מצוין לא, ההצעות להגשת האחרון דלמוע נכון, החברה בנסח -שמדובר בחברה/שותפות

כי ההחלטה אם המציע  יובהר .חוק מפרת כחברה רישום לפני בהתראה שהיא או חוק מפרת חברה
הינה חברה מפרת חוק במועד האחרון להגשת ההצעות הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת 

, שהחברה דעתה שיקול לפיהמכרזים רשאית, אך לא חייבת, לקבוע לאחר בירור,  ועדתהמכרזים. 
 אינה מפרת חוק למרות האמור בנסח רשם החברות. 

ימים לפני המועד  7לעניין סעיף משנה זה בלבד "המועד האחרון להגשת הצעות" יכול להיות עד 
האחרון להגשת הצעות. כך למשל, ניתן לתמוך בדרישת הסף כאמור, באמצעות נסח חברה שהוצא 

 להגשת ההצעות. ימים לפני המועד האחרון 4

המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[  2.8
"( או שהוא פטור מלנהלם, וכן חוק מס ערך מוסף)להלן: " 1975 –וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

עליהן  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות, שמוטל
 מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 1ב)ב()2למציע תצהיר לפי סעיף  2.9
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 ציבוריים גופים עסקאות למציע תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק 2.10

 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חול 2016 ו "התשע שעה( והוראת 10 מס' )תיקון
 , בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 1998

מרשם העמותות אם המציע הוא עמותה או  2017למציע אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת  2.11
 ת אם המציע הוא חברה לתועלת הציבור. מרשם ההקדשו

ותעמוד בתנאים  25.9.2017, שתהא בתוקף עד ליום ₪ 142,170המציע הגיש ערבות הצעה על סך  2.12
 הקבועים במסמכי המכרז.

 .תידחה על הסףהתנאים  כלתנאי הסף הם מצטברים. הצעתו של מציע שלא תעמוד ב

בעניין המכרז שבנדון נותרו ללא שינוי ויעמדו בתוקפן  1.6.2017יתר פרטי המודעה שפורסמה בעיתונות ביום  .3
 ככל שלא שונו במודעה זו. 

האמור בהודעה זו הנו כפוף להוראות הקבועות במסמכי המכרז המעודכן, ובכל מקרה של סתירה או אי בהירות  .4
 יגברו הוראות מסמכי המכרז.
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