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 שאלות הבהרהשובות לת –מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי  – 2018( 2016מכרז מ)

 .עודכנוקשרות )נספח י"ב( ונספח אישור עריכת ביטוחים )נספח ו'( התלתשומת לב המציעים, הסכם ה

 יש לצרפם להצעה כשהם חתומים בראשי תיבות. 

 טבלת השאלות והתשובות. ניתן להורידם באמצעות לחיצה על הקישורים המופיעים בסוף 

סעיף  שאלה מס

 במכרז

 תשובה 

. אנא הבהרה בדבר מהות השירותים הנדרשים בתחום הפלילי? האם מהות השירותים . 1

המטפלים  433במקום תביעות להב מדובר בהפרטה של מלאכת התביעה הפלילית, 

 בהגשת כתבי אישום בגין עבירות של הונאת הביטוח הלאומי?

, ככל ן חוות דעת משפטיותלא. מדובר בעיקר במת  5-ו 1.2

 בתחום הפלילי.  שתידרשנה,

פי האמור, הבעלות במידע הנוצר במסגרת היחסים -. עלוסעיפי משנה 9סעיף  .2

באופן בלעדי. נבקש שיובהר, כי הזכות המוסרית בטקסט  הינה של המל"ל –המשפטיים 

נותרת בבעלות הספק. כמו כן, נבקש שיובהר, כי ככל שהמדובר בתרשומת פנימית, 

טיוטות, או ניתוח משפטי עקרוני החורג מן המסגרת העובדתית הרלוונטית, ה"בעלות" 

 נותרת של הספק. –ברעיון )או ההיתר להשתמש בו( 

 .אי הסעיףאין שינוי בתנ 9

  - 16.1סעיף שאלה בנוגע ל .3

במסגרת העותקים שיש להגיש, האם יש לצרף שלושה תקליטורים גם כן )בהתאם 

 ? (17.2.1.3, 15.2.1לסעיפים 

את כל כתבי ביה"ד  אשר יכלוליש לצרף תקליטור אחד  16.1

 אותם על המציע לצרף.  

 שמא או אחד כתחום נחשבים 4.3 בסעיף המצוינים התחומים כל אם להבהיר אבקש .4

 עצמו בפני לתחום נחשב אחד כל, 4.3.3 עד 4.3.1 בסעיפים המצוינים התחומים שתתי

 ? נפרדת הצעה בו להגיש שאפשר

נחשבים בתחום אחד  4.3כל התחומים המצויים בסעיף  4.3

על המציע לעמוד בכל אחד  4.2.4ובהתאם לסעיף 

-ו 4.3.2, 4.3.1, 4.3לעיל בסעיפים  מהתנאים המפורטים

 כדי להגיש הצעה לתחום הליטיגציה. 4.3.3
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בדמות נספח ו', אולם  –על פי מסמכי המכרז, יש לצרף את התחייבות לעריכת ביטוחים  .5

 נספח ו' הינו אישור על קיום ביטוחים בפועל הדורש אישור של המבטחת. 

נספח ו' להצעה בכלל, ולפני הזכייה בפרט.  אנא הבהירו כי אין צורך או דרישה לצרף את

 לחלופין, נא הבהירו כי ניתן לצרפו כשהוא ריק.

7.18 

15.2.7 

יחד עם הגשת ההצעה על המציע לחתום בראשי תיבות על 

נספח הביטוח )ו'( והדבר יהווה התחייבות לעריכת ביטוח 

 למכרז.  7.18כמפורט בסעיף 

יכת ביטוחים לתשומת לב המציעים הנספח על אישור ער

ניתן להוריד את הנספח החדש ע"י לחיצה על תוקן. 

  .  ה זוהקישור המופיע בסוף טבל

נאמר שיש להכניס למעטפה את כל המסמכים  16.2קיימת אי בהירות בסעיף  .6

 , "וכן את כל מסמכי המכרז, כולם חתומים על ידי המציע".15המפורטים בסעיף 

* מסמכי כלאת * ובנוסף, 15האם יש צורך לצרף את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

, וכולל מסמכים שאין בהם עניין 15המכרז )כולל עותק נוסף של מסמכי סעיף 

 כשכל דף ודף חתום?  –אופרטיבי, כגון דף פתיחה וכו'( 

 כן.  16.2

 מסחרי, עסקאות מסחריות–האם משרד שמתמחה בתחום האזרחי  .7

 יכול לגשת למכרז זה?, והליכי חדלות פרעון בלבד

על המציע לעמוד בכל לעיל.  4ראה תשובה לשאלה מס'  4.3

 . 4.3אשר בסעיף התנאים המצטברים 

. 2017-2015עתירות מנהליות אשר הוגשו בשנים  6-ייצוג ב –תנאי סף בתחום המכרזים  .8

 טענה כי תנאי סף זה נוקשה מדי ואינו מוצדק. הצעה לשנות התנאי ל:

 2015-2017. ייצוג שלושה משיבים לפחות בתחום המכרזים הציבוריים בין השנים 1 

לדיני . מתן ייעוץ משפטי בתחום דיני המכרזים לשישה גופים לפחות הכפופים 2

 .2015-2017המכרזים בין השנים 

. כתיבה של עשרה מכרזים לפחות עבור גופים הכפופים לדיני המכרזים הציבוריים 3

 2015-2017בין השנים 

 אין שינוי בסעיף.  4.4
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( יקבל את הציון 20%למכרז קובע כי המציע שייתן את ההנחה המרבית ) 17.4סעיף  .9

וא אינו קובע כיצד יחושב הניקוד של ההצעות המרבי בגין רכיב המחיר. אולם, ה

 . 20%-שתיתנה שיעור הנחה נמוך מ

 באופן יחסי להנחה המקסימאליתניקוד ההנחה יחושב  17.4

 יחסי לשאר ההצעות במכרז.  באופן ולאהמותרת במכרז, 

 . 4.2כן. ראה נוסח סעיף  4.2 האם איש הקשר בתחום המכרזים יכול להיות גם אחד מחברי הצוות המוצע ? .10

האם לצורך  –משרד אשר שינה לאחרונה את מבנה פעילותו ומוזג לתוך שותפות רשומה  .11

עמידה בדרישות המכרז הניסיון שרכש משרד, שמבחינה ארגונית התמזג לתוך המציע, 

ייחשב כניסיון של המציע ובלבד שלא חל שינוי בזהות עורכי הדין בעלי הניסיון בתחום 

 ? 

  אין שינוי בסעיף.  4.1

הגדרת תחומי ההתמחות אינה הגיונית ונראה כי חלוקת התחומים מכוונת למשרדים  .12

ם אחד ספציפי או שניים לכל גדולים ולא למשרדי בוטיק אשר עיקר תחומם בתחו

מבקש להגיש הצעות בתחום דיני העבודה ופלילי ביחד !!!  4.4.1 סעיף לדוגמא,. היותר

 לא הגיונית וזאת דרישה

כפי שצוינה בשאלה שגויה.  4.4.1הקביעה לגבי סעיף  4.4.1

במכרז זה ניתן להגיש הצעה לאחד או יותר מהתחומים 

 הבאים בנפרד:

מסחרי, נזיקין, תובענות -אזרחיליטיגציה )  .1

עסקאות מסחריות והליכי חדלות  ייצוגיות, 

 פרעון(. 

 מכרזים .2

 דיני עבודה .3

 פלילי  .4
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תחומים שונים בתכלית במקום לדרוש ידע  4משרדים נדרשים להציג ידע ב 4.3.1 בסעיף .13

ספציפי בתחום אחד , שכן לא קיים כל קשר הגיוני בתחום חדלות הפירעון עם נזיקין 

 או התובענות הייצוגיות

בהגדרות אלו יש משום העדפה לא הוגנת של משרדים גדולים על פני משרדים בינונים 

דפה של משרדים באזור ת"א והמרכז על פני משרדים בשאר הארץ או קטנים ואף הע

 אשר מטבע הדברים קטנים יותר ועוסקים בתחום אחד או שניים לכל היותר.

 

 

אלה הצרכים המקצועיים של המוסד לביטוח לאומי ועל  4.3.1

 כן אין שינוי בתנאי הסעיף. 

 נספח ו'  – אישור על קיום ביטוחים .14

 .'נספח ו –למכרז רשום שיש לצרף התחייבות לעריכת ביטוחים  15.2.7בסעיף 

כבר בעת הגשת הוא אישור על עריכת ביטוחים ולא התחייבות. האם צריך  'נספח ו

להחתים את חברות הביטוח על ההתחייבות הנ"ל או שמספיק לרשום על גבי  ההצעה

 ? מכרזשאנו מתחייבים לערוך את הביטוחים הנזכרים בו אם נזכה ב 'נספח ו

7.18 

15.2.7 

 לעיל.  5ראה תשובה לשאלה 

לתשומת לבכם, הנספח על אישור עריכת ביטוחים תוקן. 

ניתן להוריד את הנספח החדש ע"י לחיצה על הקישור 

 .   המופיע בסוף טבלה זו

מפנה לנספח ג'. אנו מניחים כי כוונת המוסד הייתה להפנות לנספח ד'. נודה  – 4.6סעיף  .15

 על תיקון טעות הסופר. 

 כן. הכוונה אכן הייתה להפנות לנספח ד'.  4.6

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר האם כבר בשלב ההצעה נדרש לצרף אליה  – 9.6סעיף  .16

 המוצע. את נספח ט' שהוא חתום על ידי איש הקשר והצוות 

את נספח ט' חתום כבר בשלב ההצעה וכן יש לצרף כן.  9.6

 לחתום על כלל הנספחים המצורפים. 

החתימה מטעם המציע  ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר האם מורשי – 15.2.13סעיף  .17

נדרשים לחתום בפסקת החתימות שבסוף הסכם ההתקשרות או שבשלב זה נדרש 

  . לחתום אך ורק על כל עמוד ועמוד בתחתית ההסכם

יש לחתום בכל עמוד ועמוד בתחתית ההסכם וכן בפסקת  15.2.13

 החתימות אשר בסופו. 

ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר כי המציע רשאי לצרף להצעתו גם את  – 17.2.4סעיף  .18

 . הדין הבאים: כתב עתירה מנהלית וכתב תשובה לעתירה מנהלית-כתבי בי

  מוסכם.  17.2.4
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. אנו מניחים כי כוונת המוסד 16.4.1הסעיף מפנה בשורה השנייה לסעיף  – 17.4.2סעיף  .19

 נודה על תיקון טעות הסופר.  להזמנה. 17.4.1הייתה להפנות לסעיף 

 . 17.4.1כן. הכוונה הינה להפנות לסעיף  17.4.2

המציע נדרש להחתים את כל אחד מבעלי השליטה במציע על תצהירים  –נספחים ב' וג'  .20

בנוסח נספחים ב' וג' ולצרפם להצעתו. במשרדי עורכי דין לא קיימים בעלי שליטה 

כמובן המקובל של מונח זה. לפיכך, ועדת המכרזים הנכבדה מתבקשת לקבוע כי מי 

 4.2, כהגדרתם בסעיף שיידרש לחתום על הנספחים כאמור, יהיו אנשי הקשר המוצעים

 להזמנה. 

 

 נספחים 

 ב' וג' 

 מקובל.  

 אישור עריכת ביטוחים –נספח ו'  .21

בשורה האחרונה מבוקש למחוק את המילים "אינה עולה על  – 39פסקה שנייה בעמ' 

 בכל תביעה". 50,000$" ובמקום לכתוב "הינה ₪ 60,000

בסוף הפסקה מבוקש להוסיף את המילים "בגבולות האחריות  – 39פסקה רביעית בעמ' 

 ". ₪ 20,000,000למקרה ולתקופה 

 בשורה השלישית מבוקש למחוק את המילה "לפחות".  – 40בעמ'  2סעיף 

 תוקן.  – 39פסקה שנייה בעמ'  נספח ו' 

 

 תוקן.  – 39פסקה רביעית בעמ' 

 

 אין שינוי בסעיף זה.  – 40בעמ'  2סעיף 

 

ניתן להוריד   - אישור עריכת ביטוחים מעודכן–נספח ו' 

את הנספח החדש ע"י לחיצה על הקישור המופיע בסוף 

 .   טבלה זו

בנספח יג' למכרז מתבקש המתמודד לאשר או שלא לאשר קיומה של "רשת תקשורת  .22

 בין המחשבים + ממשק לחיבור למערכות המוסד".

המוסד" היא חיבור ל"מערכת קשרים  האם הכוונה ב"ממשק לחיבור למערכות

( או לממשק https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogon.aspעסקיים" של המוסד )

 ככל שמדובר בממשק אחר נודה על פירוט לגבי הממשק. אחר?

נספח 

 י"ג 

המערכות מדובר במערכות מחשוב של הלשכה המשפטית. 

רשת לכרטיס חכם של  מקובל ונפוץ חיבור דורשות

comsign . יצוין כי מדובר בדרישה עתידית ובנספח

למערכות המחשוב של  אפשרות חיבור עקרוניתמתבקשת 

 הלשכה המשפטית וזאת לצורך העברת המידע הדרוש. 

https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogon.asp
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. לחלופין 2-ל 5-נבקש להפחית את מספר התביעות הייצוגיות בתנאי זה מ – 4.3.2סעיף  .23

כי לצורך הגשת הצעה בתחום הליטיגציה יש לעמוד בלפחות  4.2.4נבקש לקבוע בסעיף 

 . 4.3.1-4.3.3שניים מתוך סעיפים 

 אין שינוי בתנאי הסעיף.  4.3.2

נדרש ניתן יהיה להראות ייצוג נבקש לעדכן סעיף זה כך שבמסגרת הניסיון ה – 4.4סעיף  .24

בעתירות מנהליות גם של רשויות מקומיות, הכפופות לתקנות העיריות )מכרזים(, 

לחוק הרשויות  9, וכן של גופים המפרסמים מכרזים מכוח סעיף 1987 –תשמ"ח 

 . 1972 –המקומיות )מכרזים משותפים(, תשל"ב 

 מקובל.  4.4

נבקש כי בשלב המכרז והגשת ההצעה, ייחתם האישור על קיום ביטוחים  – 15.2.7סעיף  .25

 על ידי המציע בלבד ולא על ידי חברת הביטוח. 

 

 לעיל.  5מקובל. ראה תשובה לשאלה מס'  15.2.7

 אישור עריכת ביטוחים –נספח ו'  .26

בסוף המשפט "בפוליסה רשום תאריך  – פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת מתן השירותים של הספק עבור המוסד" 

 נבקש כי יתווספו המילים "אך לא לפני יום הקמת המשרד"

בסוף ההתייחסות לפוליסה זו נבקש כי יתווסף  –פוליסה לביטוח אחריות מעבידים 

 לתקופת הביטוח" ₪ 20,000,000בד/לעו ₪ 6,000,000"גבולות אחריות": 

נבקש כי בסיפא של הסעיף במקום  – תחת הכותרת "בהתייחס לפוליסות לעיל" 2סעיף 

 יום מראש". 30יום מראש" יירשם " 60המילים "לפחות 

 . זה אין שינוי בסעיף – פוליסה לביטוח אחריות מקצועית נספח ו'

 

 תוקן.  – פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

אין  – תחת הכותרת "בהתייחס לפוליסות לעיל" 2סעיף 

 . זה סעיףבשינוי 

ניתן להוריד  - אישור עריכת ביטוחים מעודכן –נספח ו' 

את הנספח החדש ע"י לחיצה על הקישור המופיע בסוף 

   טבלה זו .
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 תשתיות מחשוב במשרד המציע –נספח י"ג  .27

לא ברור מה הכוונה ב"ממשק לחיבור למערכות המוסד". בכל מקרה נבקש  – 4סעיף 

תפוצל לשני רכיבים שכן אין קשר בין רכיב "רשת התקשרות בין המחשבים"  4כי שורה 

ובין "ממשק לחיבור למערכות המוסד". לחלופין נבקש כי יינתן מחצית מהניקוד על 

 יהם. קיומם של אחד מאלה ומלוא הניקוד על קיומם של שנ

נספח 

 י"ג 

 . 22אין שינוי. ראה הפירוט בתשובה לשאלה מס' 

נקבע כי במידה ומציע יבחר להגיש הצעה ליותר מתחום אחד יהיה עליו  1.3יף עבס .28

 להציג פרטי איש קשר וצוות מוצע שונים בכל תחום. 

 נבקש לאפשר חפיפה חלקית בין חברי הצוות, אך בלא יותר משני צוותים. 

 

 ן שינוי בתנאי הסעיף. אי 1.3

נקבע כי בתחום המכרזים על המציע להוכיח כי ייצג גופים הכפופים לחוק  4.4בסעיף  .29

חובת המכרזים ותקנותיו. נבקש כי ניתן יהיה להראות ייצוג של עותרים או משיבים 

 בעתירות בתחום המכרזים, גם שאינם גופים כאמור. 

 

 לא מקובל.  4.4

תשתיות מחשוב במשרד המציע נדרש כי יהיה קיים "ממשק לחיבור  –נספח י"ג  .30
 למערכות המוסד"

נבקש לבטל דרישה זו. אין צורך בחיבור למערכות המוסד לשם מתן השירותים מושא 
 המכרז. 

נספח 

 י"ג 

 . 22אין שינוי. ראה הפירוט בתשובה לשאלה 

 השליטה.נדרשת חתימה הן של המציע והן של בעל  –נספח ב' וג'  .31

 נבקש כי רק המציע יהיה חייב לחתום על נספחים אלה ולא בעל השליטה. 

נספחים 

 ב' וג'

 . 20ראה התשובה לשאלה 

במסגרת דרישות הניסיון במכרז נקבע כי יש לציין ייצוג בתיקים שהוגשו בין השנים  .32

2015-2017 

 . 2018נבקש כי יותר להציג ניסיון גם ביחס לתיקים שהוגשו בשנת 

4.3 

4.4. 

 אין שינוי בתנאי המכרז. 

העמדת ממשק אשר יאפשר חיבור ממערת המידע של המציע למערכות המוסד אם  .33

 נבקש הבהרתכם לעניין הממשק המבוקש.  –וכאשר יידרש לכך 

נספח 

 י"ג 

 .22שאלה אין שינוי. ראה הפירוט בתשובה ל
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דין תהיה על גבי החסן נייד )דיסק -נבקש כי הגשת כתבי בי – 17.2.4-ו 15.2.1סעיפים  .34

 און קי( ולא על גבי תקליטור

15.2.1 

17.2.4 

מקובל ובלבד שיהיה ברור למציע כי ההחסן הנייד ייוותר 

 בידי המוסד ולא יוחזר לו. 

 אישור עריכת ביטוחים  –נספח ו'  .35

 נבקש להוסיף בסיפת הנדון "במסגרת עיסוקו כעורך דין" –הנדון 

לאחר המילים פוליסה לביטוח אחריות מקצועית להוסיף "לעורכי דין  – פסקה ראשונה

 "2018מגדל 

לשנות את המילה "עובדים" לאחר המילים "אי יושר של עובדים"  – פסקה שניה

 למילים "עובדי עורך הדין"

הסעיף "למען הסר ספק אחריותו המקצועית הישירה להוסיף בסיפת  – פסקה רביעית

 של מזמין העבודה אינה מכוסה"

 ". 01.01.2018יתווסף בסוף הסעיף "אך לא לפני  –פסקה אחת לפני הסוף 

 אין שינוי בנוסח הנדון.  – הנדון נספח ו'

 

 אין שינוי בסעיף זה.  – פסקה ראשונה

 

 תוקן.  – פסקה שניה

 

 אין שינוי בסעיף זה.  – פסקה רביעית

 

 אין שינוי בסעיף זה.  – פסקה אחת לפני הסוף

 

ניתן להוריד  - אישור עריכת ביטוחים מעודכן –נספח ו' 

את הנספח החדש ע"י לחיצה על הקישור המופיע בסוף 

   טבלה זו .

 הסכם ההתקשרות –נספח י"ב  .36

למבוא  7.10-ו 7.9קיימת סתירה בין עדכון המחירים בסיף זה לבין סעיפים  –. 3.3סעיף 

 פרק א'. –

7.9 

7.10 

ניתן להוריד את  - תקשרות מעודכןההסכם   תוקן.

ע"י לחיצה על הקישור המופיע בסוף  מעודכןה ההסכם

     טבלה זו .

ע"י  חתוםיש לצרף את ההסכם המעודכן להצעה כשהוא 

על  אין לחתום) החתימה של המציע כנדרש מורשי

  ההסכם שפורסם במסגרת המכרז(.
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  לחץ כאן. - ('וח ספנ) מעודכן אישור עריכת ביטוחיםלהורדת 

 

  לחץ כאן.  - (ב"יח ספנ)ן עודכלהורדת הסכם התקשרות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2016)2018-BETOOH.pdf
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