
 לפרישת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין 2021/32מכרז פומבי מס' 

 ומענה לשאלות המשתתפיםקיום ועדת בחינה , על מועד על קיום מפגש מציעים נוסף ,הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז

 

 להגשת הצעותהודעה על דחיית המועד האחרון  .1
 

בדרך ובאופן  בדיוק 12:00, לא יאוחר מהשעה 22.8.21עד ליום המועצה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז וזאת 
 הקבועים במכרז.

 
 מועדי הערבות הבנקאית ותנאיה לא ישתנו.

 
 הודעה על מפגש מציעים נוסף .2

 
 , חדר ישיבות נחל מכמש.2במשרדי המועצה, קומה  15:00בשעה  17.8.21נוסף ואשר יתקיים ביום המועצה מודיעה בזאת על מפגש מציעים 

 
 .פטורים מהגעה-21.7.21השתתפות בסיור היא תנאי וחובה לצורך השתתפות במכרז. עם זאת יובהר כי מציעים שהשתתפו במפגש המציעים שנערך ביום 

 
 

 מועד קיום ועדת בחינה .3
 

)יום הגשת  22.8.21על קיום ועדת בחינה לצורך הענקת ניקוד האיכות, אליה יידרשו להגיע כל משתתפי המכרז ואשר תתקיים ביום  המועצה מודיעה בזאת
 .16:00ההצעות( בשעה 

 
 כל מציע יידרש לשלוח נציג בכיר מטעמו אשר רשאי להתחייב בשם המציע.

 
טרם תיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף ועל כן יובהר כי הופעה בפני ועדת הבחינה אינה יובהר כי בשל לוח הזמנים, ועדת הבחינה האמורה תתקיים עוד 

 .מעידה כי המציע עומד בתנאי הסף והמועצה תהא רשאית לפסול מציעים גם לאחר הופעתם בוועדת הבחינה
 
 
 
 
  

 



 מענה לשאלות המשתתפים .4
 
 מענה שאלה/ הערה סעיף תאריך הגשה מס"ד

המועצה אינה מנהלת הפרויקט אלא  המועצההבהרה יזומה מטעם     .1
הספק כך שעל אף האמור במכרז 
הספק לא יידרש לשאת בעלויות ניהול 

 פרויקט.
המועצה תתקשר עם חברת פיקוח 

כאשר  )לא ניהול פרויקט( ובקרה
 התשלום ישולם על ידי המועצה.

התקורה אותה מבקשת המועצה 
במסגרת המכרז עניינה, שימוש 

תקורות של  בתשתיות המועצה,
לרבות  המועצה בקשר עם הפרויקט

 שלום לחברה פיקוח ובקרה.ת
לא ייגבה מספק כל תשלום נוסף 
מעבר לתקורת המועצה אותה יציע 
במסגרת הצעתו הכספית  אלא מצב 
בו הספק יבצע חפירות ואז יהיה עליו 
לשאת בעלות הפיקוח על עבודות 

 החפירה.
כי לצורך המכרז, אזור יובהר  הבהרה יזומה מטעם המועצה    .2

התעשייה שער בנימין ייחשב כיישוב 
 ויהיה חלק מאחד האשכולות.

הצעת -נספח ב   .3
המציע, טבלת 

תוספות 
אופציונאלית, 

 3שורה 

נקודה אופטית ללא ציוד  -השורה הבהרה יזומה מטעם המועצה
ואין תימחק  מס"ש 300/300קצה 

 .צורך למלא מחיר בגינה
מועצה ככל שמציע יעשה כן, ה 

 תתעלם מכך.

התקנה  1.5 27/07/2021  .4
בתקופת הרישום 

 המוקדם

ברצוננו להבהיר כי ההתקנה היא בתשלום. גם כאשר 
 הצוותים נמצאים בשטח. נושא הנחות יידון לאחר זכייה.

 בקשה נדחית.



התקנה בעלות  6 27/07/2021  .5
שלא תעלה על 

כולל  ₪ 500
 מע"מ

כאשר צוותי הזוכה 
כבר לא נמצאים 

 ביישוב.

ברצוננו להבהיר כי מחיר ההתקנה בהזמנה מיוחדת יוצג 
במענה למכרז. קביעת המועצה את המחיר המכסימלי אינה 

 מקובלת.

 בקשה נדחית.

רשימת השירותים המתוארת אינה ברורה. נבקש הבהרה  שירותים   1.7 27/07/2021  .6
 .QOSלמשמעות השירות 

הכוונה היא לתיעדוף קול על נתונים, 
גם תיעדוף זרימת טלוויזיה על  כמו

 נתונים.

אשכולות  1.21 27/07/2021  .7
 יישובים

בקשה נדחית. חלוקת היישובים  נבקש פירוט האשכולות להתייחסות בתכנון.
לאשכולות תעשה בהתאם לשיקולים 
הקבועים במכרז תוך ניסיון לחלוקה 
שוויונית ככל הניתן )בכפוף לכך כי 

כרז המועצה תסבור כי כל זוכי המ
שווים ביכולתם המקצועית ובשים לב 

 להצעות הכספיות(.
 

קנים בבעלות  2.3 27/07/2021  .8
 המועצה

נבקש לקבל עותק של המכתב של מנכ״לית משרד 
בהרה האם יש ההתקשורת שתואר בכנס הספקים. נבקש 

מיפוי מסודר של תשתיות הטל״כ של היישוב וכן של 
 התאורה. 

 
יישוב יידרש לחתום עליו, כמו כן, מצורף תצהיר שכל 

המאשר כי התשתיות בבעלותו. חתימה על תצהיר זה היא 
 הכרחית לביצוע הפריסה ביישוב.

 בקשה נדחית.

מוקד  2.10 27/07/2021  .9
 מקצועי

חודשים  3-4בהנחה שהפריסה במועצה תתחיל לפחות 
חודש  1לאחר חתימה על הסכם, מדוע לוח הזמנים של 

 דית.ומדוע זה נחשב כהפרה יסו

 בקשה מתקבלת

מדוע המפעיל נדרש לשלם למועצה על ניהול פרוייקט,  2.11 27/07/2021  .10
בנוסף לעלויות ניהול הפרוייקט של הפריסה? כל צד נושא 

 בהוצאותיו.

 בקשה נדחית.



האם המועצה צפויה להשתתף בעלויות הפריסה? באם לא,  3.1 27/07/2021  .11
   מה המעמד של המועצה בהתקשרות מול לקוחות הקצה? 

המועצה לא תשתתף בעלויות 
 הפריסה.

למועצה אין מעמד ישיר לקוחות מול 
 הקצה.

אנא הבהירו מי נושא בעלות פריסת תשתית שחילה במידה  3.3 27/07/2021 1 .12
 ולא קיימת בנכס.

משמע קיימת. היה  –תשתית שחילה 
ואין תשתית מראש מגרש עד 

המחובר זו אחריות בעל הנכס 
 להכינה.

 בקשה נדחית. הנחת העבודה היא שכלל החיבורים למועצה הם בתשלום. 4.1.9 27/07/2021  .13
היות והמועצה אינה משלמת דבר במסגרת המכרז, נבקש  5.6 27/07/2021  .14

 שקל. 10,000להקטין את ערבות המכרז ל
 בקשה נדחית.

היות והמועצה אינה משלמת דבר במסגרת המכרז, נבקש  7.1 27/07/2021  .15
 שקל 10,000להקטין את ערבות המכרז ל

 בקשה נדחית.

היות והמועצה אינה משלמת על הפריסה ביישוב, מדוע יש  7.6 27/07/2021  .16
להעמיד ערבות ביצוע על הפריסה של הספק, שממילא 

 חוק ורישיון?מתבצעת לפי 

 בקשה נדחית.

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז  15.8.21נבקש לדחות את תאריך הגשת המענה ל 12.1 27/07/2021  .17
כמפורט  17.8.21נדחה ליום 

 בהודעה שנמסרה למשתתפים.
 159נבקש להעלות את המחיר של החבילה המבוקשת ל 12.4 27/07/2021  .18

 מ"שקל כולל מע
 בקשה נדחית.

לחברה יש לוח תעריפים מפורסם לפי החוק. אין אפשרות  12.6 27/07/2021  .19
 לבצע אפלייה לפי מיקום הלקוח על פי הרישיון.

אתם רשאים להציע את אותם 
 מחירים.

נבקש פירוט מדוייק באיזה נסיבות יכולה  –״עלולה להפסל״  12.9 27/07/2021  .20
 להפסל ההצעה.

בקשה נדחית. כל מקרה ייבחן לגופו 
 בהתאם להוראות המכרז והדין.

נבקש להוסיף תנאי שבו תחילת פריסה מותנית במינימום  14.1 27/07/2021  .21
בתי אב ביישוב גדול  130בתי אב ביישוב קטן ו 30של 

שיירשמו ברישום מוקדם לחיבור. אי הגעה למינימום רישום 
מוקדם תדחה את תחילת הפריסה עד להגעה למינימום 

 הנדרש.

מתקבלת בהתאם למפורט בקשה 
משפחות  200ביישוב עד  -להלן
 נרשמים בהרשמה מוקדמת. 50%

 40% -משפחות 200ביישוב מעל 
 נרשמים בהרשמה מוקדמת.

ככל שיירשמו פחות יהיה הדבר נתון 
 לשיקול דעת המפעיל.



אנו מבהירים כי תכנון הפריסה והרשת וכן ההצעה הכלכלית  15.2 27/07/2021  .22
סודי מסחרי של החברה, ולא נסכים נחשבות כחומר 

 לחשיפה שלהם באופן פומבי.

 
בקשה מתקבלת לגבי תכנון פריסה 

אלא אם יתקבל צו של גורם או רשות 
 מוסמכת.

 מחירי ההצעה לא יהיו חסויים.
מחיר צמוד למדד. אפשרות להעלאת המחיר אחת לשנה  9.1נספח ב׳  27/07/2021  .23

 10%בעד ל
 בקשה נדחית.

תנאי  10נספח ב׳  27/07/2021  .24
 שימוש

ציוד הקצה באחריות הספק. אישור משרד התקשורת/קמ״ט 
 תקשורת לציוד מספיק.

בקשה נדחית. יש לוודא ציוד שעונה 
 לכל הדרישות ולא שיש לו אישור

תנאי  10נספח ב׳  27/07/2021  .25
 שימוש

ארכיטקטורת הרשת באחריות הספק. אישור משהתק/קמ״ט 
 מספיק.תקשורת 

בקשה נדחית. הצוות המקצועי של 
 המועצה יאשר סופית הפתרון

תנאי  10נספח ב׳  27/07/2021  .26
 שימוש

לא ברור. אין זה מעניין המועצה מה  –אישור יחידה במוקד 
 הציוד, ולא כל שכן אישור שלו.

בקשה נדחית. המועצה רוצה 
להבטיח שהציוד והפתרון יהיו ברמה 

 ראויה.

הפתרון המוצע  27/07/2021  .27
יתמוך בהעברת 

IPT , IPTV , DATA 

על סיב בודד. 
 הציוד יתמוך בכל
הפרוטוקולים של 

GPON  המקובלים

במעמד הגשת 
ההצעה כדוגמת 

G984.1-7 הציוד . 

יתמוך בהעברת 
שידורי טלוויזיה 

על גבי  K4באיכות 

האינטרנט ללא 
 שיהוי הנראה לעין

ובכל מקרה 
שתיווצר בעיה, 

יובהר כי השירות לא כולל כל שידור. כל תעבורה של 
 BEST EFFORTאפליקציה מעל שירות אינטרנט היא בבחינת 

 בלבד, וככזו, תסופק בהתאם לפריסה ולתכנון. 
שלא מסופקים על ידי  OTTלא תינתן כל אחריות על שירותי 

 המפעיל באופן ישיר. 
יופעלו רק במקרה צורך  multicast יובהר בנוסף כי שירותי

 .GPONרשתי, ובכל מקרה, רק בפריסה אופטית על בסיס 

 

 בקשה מתקבלת.



 באחריות המציע
 לפתור אותה

הוא מוצר מדף. הוא אינו מחוייב לשיפור כיסוי  MESHמוצר  MESHפתרון  27/07/2021  .28

WiFi  ישנן דרכים נוספות. אנחנו מוצאים שהדרישה .

בחבילה היא מגבילה עסקית  MESHלכלילת מוצר 

ת, ולו רק בשל העובדה שקיימים מוצרים כאלה ותפעולי
 ברוב הבתים בישראל.

 בקשה נדחית.
 

הצעת  – 11 27/07/2021  .29

 המחיר

יוצג מחיר להתקנה בנפרד, לשירות בנפרד. השירות 
הבסיסי כולל נתב או ממיר סיב לבחירת הלקוח. החלפה 

לא כלול  Meshמממיר סיב לנתב או חזרה תהיה בתשלום. 

בחבילה. נושא חיבורים לטובת המועצה יידון בנפרד לאחר 
מנויים  50נקודות ללא תמורה על כל  2זכייה. המפתח של 

 מחוברים אינו מקובל.

בקשה נדחית. לא יהיה שינוי בתנאי 
 הצעת המחיר.

טבלת שירותי ערך  27/07/2021  .30
 מוסף

האם הטבלה מחייבת או שאפשר להציע רשימה אחרת של 
 ירותים?ש

הטבלה מחייבת. נוסף על כך ניתן 
 להציע שירותים נוספים

המועצה תשקול לחתום על נספח  צדדי בין הצדדים כחלק מהחוזה.-ייחתם הסכם סודיות דו 15 27/07/2021  .31
סודיות. יובהר כי הדבר נתון לשיקול 

 דעתה הבלעדי.
לא ברור לאיזה סעיף הבקשה  מההצעה.אי הסכמה להארכת התוקף לא תחשב כחזרה  16 27/07/2021  .32

מתייחסת. ככל שהכוונה להארכת 
בקשה  -תוקף ערבות ההשתתפות

 נדחית.
 בקשה נדחית. ראה תצהיר לחתימה על ידי היישוב לעיל 1.14חוזה סעיף  27/07/2021  .33

 ראה האמור לעיל. 2.10ראה הערה קודמת  1.18חוזה סעיף  27/07/2021  .34
 ראה האמור לעיל. 9.1ראה הערה לנספח ב׳  1.19 חוזה סעיף 27/07/2021  .35

 ראה האמור לעיל. 2.11ראה הערה קודמת  1.20חוזה סעיף  27/07/2021  .36
 בקשה נדחית. יבטל הזכות לתשלום לפי מנוי. – 1.22.3סעיף  1.22חוזה סעיף  27/07/2021  .37

 האמור לעיל.ראה  1.5ראה הערה לעיל לגבי עלות התקנה  2.13חוזה סעיף  27/07/2021  .38

 ראה האמור לעיל. 1.6ראה הערה לעיל לגבי עלות ההתקנה  2.14חוזה סעיף  27/07/2021  .39



יובהר כי מדובר בשירות סינון אתרים המחויב על ידי משרד  2.25חוזה סעיף  27/07/2021  .40
התקשורת ולא שירות ערך מוסף כדוגמת רימון או מורשת 

 שמחייב תשלום נוסף.

 בקשה מתקבלת.

 1.19החוזה מדבר על גבייה ממוקד המועצה ואילו בסעיף  2.27חוזה סעיף  27/07/2021  .41
להוראות המכרז מדובר על גבייה ממוקד הספק. נבקש 

 הבהרה לנושא.

הוא טעות.  2.27האמור בסעיף 
 הגביה תעשה על ידי הספק.

מיוחד לעניין נבקש אישור כי רישיון מפ״א  –הצהרות ספק  3.2חוזה סעיף  27/07/2021  .42
 פריסת גישה רחבת פס הוא רלוונטי.

 בקשה נדחית.

המפתח אינו מקובל. יידון לאחר הודעה על זכייה ככל  3.9חוזה סעיף  27/07/2021  .43
 שתהיה כזו.

 בקשה נדחית.

על בקשה נדחית. המועצה תפקח  סעיף לא רלוונטי, שכן אין צורך בפיקוח על הפריסה. 4.14חוזה סעיף  27/07/2021  .44
 הפריסה.

סעיף לא רלוונטי. לא ברור מיהו המנהל ומדוע שיקול דעתו  4.15חוזה סעיף  27/07/2021  .45
גובר על שיקול דעתו של מנהל הפרוייקט מטעם הספק. ככל 
שיקרה מצב כזה, המועצה לוקחת על עצמה אחריות על כל 

 עיכוב שייגרם בפריסה.

בקשה נדחית. לא יהיה שינוי 
 בהוראות הסעיף.

 ראה מענה לעיל. 2.10ראה הערה לסעיף  4.18חוזה סעיף  27/07/2021  .46
 ראה מענה לעיל. 9.1ראה הערה לנספח ב, 4.19חוזה סעיף  27/07/2021  .47

אין צורך בצו התחלת עבודה, שכן החברה פועלת מתוקף  5חוזה סעיף  27/07/2021  .48
 חוק התקשורת בכל האמור לפריסה.

 בקשה נדחית.

הועבר ליועץ המשפטי של נורקום להתייחסות. הדרישה  6חוזה סעיף  27/07/2021  .49
 להעסקת העובדים כשכירים אינה רלוונטית.

בקשה מתקבלת. עם זאת יובהר 
ויודגש כי הספק יהיה אחראי לכל מי 

שיעבוד מטעמו בין אם הוא עובדו 
 השכיר ובין אם לא.

נבקש הבהרה מה המשמעות התפעולית של ביטול ההסכם  9.2חוזה סעיף  27/07/2021  .50
 ככל שח״וח יקרה מצב כזה.  

 בקשה נדחית.

 בקשה מתקבלת. דגימות ובדיקות בתשלום נוסף בלבד. 10.4חוזה סעיף  27/07/2021  .51
לא מקובל. החברה משתמשת בחומרים וציוד מאושרים. אין  10.5חוזה סעיף  27/07/2021  .52

 צורך באישור נוסף .
 בקשה נדחית.

 ראה מענה לעיל. בהוראות המכרז 11ראה הערות לסעיף  11חוזה סעיף  27/07/2021  .53



ככל שקבלן משנה לא יאושר על ידי המועצה, המועצה תישא  13.3חוזה סעיף  27/07/2021  .54
באחריות על עיכובים בלוחות זמנים, ויכול שידרש שינוי 

 בדמי המנוי לפיצוי על העיכובים.

 נדחית.בקשה 

היות והפריסה היא לבתי תושבים, תחילת שימוש בשירות  15.2חוזה סעיף  27/07/2021  .55
 האינטרנט ייחשב כאישור.

 בקשה נדחית.

הסעיף לא ברור. למועצה אין רשות לגעת בתשתית  15.5חוזה סעיף  27/07/2021  .56
התקשורת הנפרסת, ולא כל שכן לתקן אותה. אין שכר 

 אפשרות לקזז.לחוזה, ולכן אין 

המועצה תפעל בהתאם להוראות כל 
 דין. 

אכן אין אפשרות לקזז והמועצה 
תפעל בכל דרך חוקית העומדת 

לרשותה על מנת להיפרע בהתאם 
 להוראות כל דין.

אין מסירה למועצה. החיבור הוא ללקוחות של ספק  15.6חוזה סעיף  27/07/2021  .57
 התקשורת. הסעיף לא רלוונטי.

הצוות המקצועי של בקשה נדחית. 
המועצה יוודא שהעבודה בוצעה 
כנדרש ורק לאחר מכן יתאפשר 
 חיבור התושבים/לקוחות לשירות

הסעיף לא רלוונטי. כספק תקשורת, הספק אחראי לתפעול  16חוזה סעיף  27/07/2021  .58
הרשת ולתיקונה באופן שוטף ללא קשר לכל דרישה של 

 המועצה. 
 

המגרש לתוך הבית הוא נדגיש כי חיבור הסיב מקצה 
באחריות מוגבלת. ככל שיימצא כי החיבור טופל על ידי גורם 

התיקון יהיה  –לא מוסמך או שהסיב בתוך המבנה נקרע 
 ום.בתשל

 בקשה נדחית.
 
 

 .בקשה מתקבלת ביחס לסיב

לעניין ערבות בנקאית  7החברה מתנגדת לקבוע בסעיף  7סעיף  03/08/2021  .59
 ממסמכי המכרזומבקשת להסיר חובה זו 

בקשה נדחית לעניין ערבות 
 (.7.4-7.1ההשתתפות )סעיפים 
סכום ערבות  -לעניין ערבות הביצוע

הביצוע בגין כל אשכול יעמוד על 
 ולא כמצוין במכרז. ₪ 50,000

 

החברה מוכנה לחבר מבני המועצה ביחס של הטבה אחת   03/08/2021  .60
 מנויים 50על כל 

 .1/40היחס יעמוד על 



לעניין תשלום קבוע למועצה  12.5החברה מתנגדת לסעיף  12.5סעיף  03/08/2021  .61
החברה  –בגין כל מנוי המתחבר לשירותי החברה. תחת זו 

אג' למטר עבור שימוש בתשתיות פרושות  40מוכנה לשלם 
 של המועצה

 בקשה נדחית.

סעיף  2עמוד חוזה  03/08/2021  .62
1.8 

הספק יקבל זכות מובהר כי לא תהיה בלעדיות לספק. 
שימוש במתקני המועצה )ככל שיידרש לכך( ללא בלעדיות 
וללא התחייבות המועצה או הישובים או משתמשי הקצה 

 לבלעדיות.
מובהר ותנתן בלעדיות לספק במתקני המועצה ככל והדבר 

 אפשרי ע"פ חוק

 בקשה נדחית.
ככל שהמועצה תהא רשאית על פי דין, 

עם  היא תעניק לספק בלעדיות בקשר
השימוש בתשתיות המועצה בכל 
יישוב בו יספק יבצע את העבודות 

 ויעניק את השירותים נושא המכרז.
 

סעיף  3עמוד חוזה  03/08/2021  .63
1.20 

יודגש כי כאמור במכרז, הספק יידרש לשלם למועצה את 
 עלות ניהול הפרויקט בהתאם למחירים

 עלויות ניהול הפרויקט והפיקוח צריכים לרדת מהתשלום
שמשלמים למועצה מידי חודש. )נראה הוגן שאם רוצים 

פיקוח בפרויקט שבו היזם משקיע עשרות מליונים במידה 
ורוצים פיקוח על העבודות המועצה תממן זאת מהתשלום 

 החודשי(

 לטבלה. 1ראה סעיף מס' 

סעיף  4עמוד חוזה  03/08/2021  .64
2.14 

 התקנה לאחר תקופת הרישום המוקדם
כאשר צוותי הזוכה כבר לא נמצאים בישוב תיקון: במקום 
 יום מתחילת ההרשמה" 60לכתוב "לאחר 

בקשה מתקבלת באופן חלקי כך 
כמוצע יעמוד פרק הזמן  60שבמקום 

 ימים.  90על 
סעיף  7עמוד חוזה  03/08/2021  .65

3.9 
מתחברים יינתנו  50הספק מצהיר כי ידוע לו כי על כל 

 ללא תמורה -המועצהנקודות כולל ציוד לטובת  2למועצה 
אחוז  20, הספק נותן בערך 1:100נכון להוריד את היחס ל

אחוז מהקווים למועצה  4מהרווחים מראש לישוב ולתת עוד 
 זה כבר המון.

 .1/40היחס יעמוד על 

סעיף  7עמוד חוזה  03/08/2021  .66
 ב 4.6

הספק ישלם מכיסו, למפקח מטעם המועצה, שיהיה אחראי 
ולאחר החזרת המצב לקדמותו על  על החפירה עד למסירה

 פי נוהלי המועצה.
שקלים ללקוח לחודש יכנסו כל הוצאות המועצה  8סוכם כי ב

 (1.20לפרוייקט )נכתב בסעיף 

 בקשה נדחית. ראו מענה לעיל.



סעיף  8עמוד חוזה  03/08/2021  .67
4.11 

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק שייגרם 
כתוצאה מביצוע העבודות ובנוסף לתשתיות ו/או למתקן 

כלפי צד ג' לכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם לו כתוצאה מטיב 
 העבודות של הספק למעט נזק תוצאתי

 להוסיף רק "למעט נזק תוצאתי"  

 בקשה נדחית

סעיף  8עמוד חוזה  03/08/2021  .68
5 

מועד ביצוע העבודות הספק מתחייב להתחיל בביצוע 
עבודה ולהשלימה במועד העבודות עם קבלת צו התחלת 

הנקוב בצו או בתוך תקופה שתוארך בכתב מראש ע"י 
 המועצה, אם המועצה תאשר הארכה.

 8ישובים תנתן הארכה של  10במידה והספק יקבל יותר מ
 חודשים.

. בהתאם להסכם נדחית בקשה
למועצה יש זכות להאריך את מועדי 
 הביצוע והיא תבחן כל מקרה לגופו.

סעיף  8עמוד חוזה  03/08/2021  .69
6.1. 

הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע חוזה זה 
 עובדים בכמות הנדרשת ומנהל עבודה והמועצה

תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת לתגבר את הצוות על 
 חשבונו, אם ראתה לדעתה שאין בצוות

שהעמיד הספק כדי לבצע את העבודה או קבוצת עבודות, 
 ראוי.נשוא המכרז באופן 

 להוסיף: ככל והספק חורג מלוח הזמנים של הפרוייקט

 
 התייחסות בהסכם יש. נדחית בקשה
 .הזמנים לוח הארכת של לנושא

סעיף  8עמוד חוזה  03/08/2021  .70
6.2. 

חלק מהעובדים בהקמת התשתית יהיו עובדים של -להוריד
 קבלני משנה

בקשה מתקבלת בהתאם להוראות 
 ההסכם.

סעיף  8עמוד חוזה  03/08/2021  .71
6.4. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית להודיע לספק 
 בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו

לצורך ביצוע העבודות, והספק ימנע מלהעסיקו מיידית 
 כאמור.

 שעות 48בהתרעה של 

 .נדחית בקשה
 
 

סעיף  9עמוד חוזה  03/08/2021  .72
9.1 

 וללא הגבלת זמן.תקופת חוזה זה תהא מיום חתימתו 
תקופת חוזה זה תהא מיום חתימתו וללא הגבלת זמן כמו כן 

 מובהר שזכות השימוש בתשתיות לא מוגבלת בזמן.

 כל להוראות בכפוף מתקבלת בקשה
 .דין

סעיף  9עמוד חוזה  03/08/2021  .73
9.2 

על אף האמור, למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה 
העבודות בכל היישובים, על פי לביטולו, כל עוד לא הסתיימו 

שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי שתיתן לספק הודעה מראש 
 ימים טרם תעשה כן. 60ובכתב של 

 שאלה לא ברורה.



על אף האמור, למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה 
לביטולו )ביטול המשך הפריסה באשכול שקיבל הספק(, כל 

עוד לא התחילו העבודות בישוב, ובתנאי והספק לא עמד 
 60המכרז ושתיתן לספק הודעה מראש ובכתב של בתנאי 

 ימים טרם תעשה כן.
 12עמוד חוזה  03/08/2021  .74

 16.1סעיף 
לצורך החוזה הספק יהיה אחראי לטיבן של העבודות 

חודשים מאישור המועצה כי העבודות בגין  24לתקופה של 
 אשכול מסוים התבצעו לשביעות רצונה ולציוד המוצע לאורך

תקופת האחריות" או תקופת  -כל תקופת השירות (להלן
הבדק). עבור אחריות זו לא תשולם תמורה נוספת ומחירה 

 ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה

יובהר כי הזוכה במכרז יישא 
באחריות בהתאם להוראות המכרז 

וההסכם כאשר לא תשולם לא כל 
 תמורה במסגרת אחריות זו.

 10עמוד חוזה  03/08/2021  .75
 11.2סעיף 

בגין כל מחובר שיצטרף לשירות ישלם הספק למועצה 
 כולל מע"מ___ ₪ 8תמורה חודשית קבועה בסך של___

 ש"ח כל עוד אין מפעיל סיבים אחר 8

 בקשה נדחית. 

 12עמוד חוזה  03/08/2021  .76
 16.6סעיף 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הספק לתקן ליקויים 
האחריות, אם מקורם בהפרת החוזה שנתגלו לאחר תקופות 

ע"י הספק (לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של 
 העבודות

 למחוק:או לפצות את המועצה בגין ליקויים אלה.

 בקשה נדחית.

 13עמוד חוזה  03/08/2021  .77
 17.2סעיף 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק 
כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו עליה  ו/או כל חיוב כספי ו/או

ו/או שהיא תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם 
בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין 
או בעקיפין, בחוזה זה ו/או באופן ביצוע עבודתה ע"י הספק 
 ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או ע"י קבלני משנה ו/ו עובדיהם.

 ילמעט נזק תוצאת

 בקשה נדחית.

 13עמוד חוזה  03/08/2021  .78
 18.1סעיף 

 1בטבלה סעיף 

אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך (הספק יהיה 
רשאי להודיע למועצה מראש ובכתב על צפי באיחור בביצוע 

והמועצה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
ר שלא לממש את הקנס או לממשו חלקית או לקבוע מועד א

ליום החל מתחילת החודש השני  ₪  2000  -לביצוע וכו
 לאיחור )בגין איחור של עד חודש ימים לא ישולמו קנסות(

 -חלקיהבקשה מתקבלת באופן 
יעמוד הסכום על  ₪ 2,000במקום 
)תשומת לב המציעים כי  ₪ 1,000

 יש להם חודש גרייס(.
 1כמו כן וכמצוין בהסכם )שורה מס' 
בטבלת הקנסות המופיעה בסעיף 



סעיף הקנסות ככלל לא מידתי וצריך להוריד את השימוש בו 
וגם אם משאירים נכון להוריד את הסכומים משמעותית 

 ולפרט מהי הפרה חמורה ומה הפרה קלה

( ניתן להודיע למועצה מראש 18.1
על צפי באיחור בביצוע העבודה 
והמועצה תהא רשאית, בכפוף 

שלא לממש את  -למפורט בסעיף
 ס ו/או לדחות את מועד הביצוע. הקנ

 
 

 13עמוד חוזה  03/08/2021  .79
 18.1סעיף 

 בטבלה

גביה ממחובר שלא בהתאם למחירי -בטבלה 10בשורה 
צריך להוריד את הסעיף או לחדד -שח למקרה 1000-הצעתו

אותו, אם הנציג שירות טעה אז הלקוח יעדכן ויזכו אותו, לא 
 קונסים על דברים כאלה

ככל שמדובר בקשה מתקבלת. 
בטעות אשר תוקנה לבקשת הלקוח 

המפעיל לא  -עם דרישתו הראשונה
 יחויב בקנס.

 13עמוד חוזה  03/08/2021  .80
 (10)טבלה סעיף 

ש"ח  1000 -גביה ממחובר שלא בהתאם למחירי הצעתו 
 למקרה

 שאלה לא ברורה.
 

 14עמוד חוזה  03/08/2021  .81
 20.3סעיף 

או הופרו תנאים בחוזה ...כל אימת שתסבור כי הופר תנאי 
 זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת..
יום לספק לתקן את  14לתקן, לאחר שנשלח מכתב וניתנו 

 התקלות/פערים שנוצרו ולאחר הוכחת הפרת התנאים.

בקשה מתקבלת למעט הדרישה 
 להוכחת הפרת תנאים.

 15עמוד חוזה  03/08/2021  .82
 23.2סעיף 

ספר ימים שיקבע ע"י ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מ
 על פי שיקול דעתה

 ימי עבודה. 14מציע לכתוב 

בקשה מתקבלת חלקית באופן שבו 
 ימים. 7תינתן התראה של 

 15עמוד חוזה  03/08/2021  .83
 23.3סעיף 

פעמים, יהווה  3-הפר הספק את הוראות ההסכם יותר מ
הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה למועצה את 

ההסכם עם הספק וזאת מבלי לגרוע האפשרות לבטל את 
מכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם להוראות הסכם זה או 

 על פי כל דין.
ישובים הסיכוי שלא נפר בטעות כמה  45תנאי לא סביר. ב

מתנאי ההסכם במהלך העבודה הוא קלוש כי יש טעויות 
 בחיים במיוחד בפרויקט גדול כמו זה.

לאחר הרשמה משפחות תתחיל  200הפריסה בישוב מעל 
 מיחידות הדיור בישוב 65%של 

משפחות תתחיל לאחר  200הפריסה בישוב מתחת ל 
 מיחידות הדיור בישוב 75%הרשמה של 

בקשה נדחית לעניין ההפרה. לעניין 
 כמות הנרשמים ראה מענה לעיל.

 
 



כל הנחתם במכרז זה כפוף לתנאי הרישיון שעל בסיסו אנו 
מספקים את השירות ובמידה ויש סתירה בין תנאי הרישיון 

ת לתנאי המכרז מה שיגבור הם חוקי משרד התקשרו
 והרישיון התקשורת של הספק

 הוראות כלליות 03/08/2021  .84
 1.4סעיף  1עמוד 

התקופה שתחילתה ביום קבלת צו התחלת  -.רישום מוקדם
 עבודה ביחס ליישוב מסוים

יום ) מהמועד האמור. המועצה  90חודשים ( 3וסופה בתום 
 תבקש מהיישוב ליידע את

 התושבים על מועד קבלת צו התחלת העבודה.

בקשה מתקבלת באופן שבו במקום 
 ימים. 120ימים יירשם  90

 הוראות כלליות 03/08/2021  .85
 1.5סעיף  1עמוד 

כאשר צוותי הזוכה נמצאים בשטח  ולרשום ברישום  למחוק:
 מוקדם

 .בקשה מתקבלת

 הוראות כלליות  03/08/2021  .86
סעיף  5עמוד 
2.11 

לגבי עלויות פיקוח על  6כנאמר בחוברת חוזה בשורה 
 הפרויקט

 לעיל 1ראה מענה לשאלה 

 הוראות כלליות 03/08/2021  .87
 4.1.1 6עמוד 

נהוג בפרוייקטים מהסוג הזה שהישוב נותן חדרון/חלק 
ממבנה קיים להניח בו ארון תקשורת לטובת תשתית 

אחוז  20מקבל  הישוב התקשורת בישוב ללא תשלום.
 מהרווחים גם לקחת שכירות על החדר.

  בקשה נדחית.

הוראות כלליות  03/08/2021  .88
סעיף  9עמוד 
12.4 

הכוונה היא:לשתי יחידות  Mesh 1+1מובהר כי יחידות ה
המתחברות האופן חיצוני לראוטר או או לראוטר עם יחידת 

 נוסף Meshבסיס כלולה+

 בקשה מתקבלת.

מפרט  -א'נספח  03/08/2021  .89
 טכני

 1.5סעיף  1עמוד 

בעל רישיון  ISPסימטרי באמצעות –אספקת רוחב פס 
 בתוקף. נוסחת החישוב

מגה מעוגלת כלפי מעלה  5כדלקמן: כמות המתחברים * 
 מגה 500ולא פחות מ 

 .(6(ראה נספח א'
ללקוחות והוא  SLAהנוסחה לא נכונה, הספק מתחייב על 

מגה  2.5-3צריך לעמוד בו, בכללי היחס הנכון הוא בין 
 ללקוח )בזק והוט עושים יחס הרבה יותר נמוך(

בקשה נדחית. ככל שתעלה דרישה 
מהזים להביא קו שונה בשל נסיבות 

כאלה ואחרות הבקשה תיבחן על ידי 
הצוות המקצועי מטעם המועצה 

ואשר יחליט האם לאשרה או האם 
 לא.

 

מפרט  -נספח א' 03/08/2021  .90
 טכני

 1.7סעיף  1עמוד 

אין הגיון של הרחבת רוחב הפס ללא כל סיבה, במידה ולא 
 הרצוי נצטרך להעלות את רוחב הפס SLAנעמוד ב

 בקשה מתקבלת.



מפרט  -נספח א' 03/08/2021  .91
 טכני

 4סעיף  2עמוד 

ישובים תנתן הארכה  10במידה ובמידה והספק יקבל יותר מ
 חודשים. 8של 

 בקשה נדחית. ראו מענה לעיל.

נספח א' מפרט  03/08/2021  .92
 טכני

 8.1סעיף  2עמוד 

מגה לבית אב ולכן עד  2.5-3היחס צריך להיות יחס של 
מגה ומעל זה של  500לקוחות צריך להיות קו של  200
 גיגה.

 ראו מענה לעיל.

מפרט  -נספח א' 03/08/2021  .93
 טכני

 8.3 2עמוד 

 תשתית אופטית חדשה של המועצההתשתית הינה 
לתקן ל: התשתית הינה תשתית אופטית חדשה )בלי המילה 

 מועצה(

 בקשה מתקבלת

מפרט  -נספח א' 03/08/2021  .94
 טכני

 8.4סעיף  3עמוד 

אין הגיון של הרחבת רוחב הפס ללא כל סיבה, במידה ולא 
 הרצוי נצטרך להעלות את רוחב הפס SLAנעמוד ב

לבקשה של בקשה נדחית. בהתאם 
הספק בכתב במסגרתה יוכח כי אין 
הצדקה כלכלית/מקצועית להגדלת 

 הקו המועצה תשקול לאשר.
נספח א' מפרט  03/08/2021  .95

 טכני
 11.3עמוד 

במידה ומזכירות הישוב או עסקים ירצו לקבל שירותי 
מרכזייה העבודה תתומחר בנפרד )העלויות המתוארות 

השימוש לשהם לעיל הם ללקוחות פרטיים שהחישוב ו
 וכדו'( IPבטלפוניה הם שונים, כנל לגבי קניה של טלפוני 

בקשה מתקבלת חלקית באופן שבו 
מחובר אינטרנט של המועצה נחשב 

מחובר כהגדרתו במכרז ובהסכם. 
 טלפוניה וטלוויזיה יתומחרו בנפרד.

נפרט  –נספח א'  03/08/2021  .96
 טכני

 14 5עמוד 

לעיל צריכות להיות עלויות ניהול הפרוייקט כנאמר 
 מהתשלום החודשי שישולם לישוב עבור הניהול הפרוייקט

 ראו מענה לעיל.

 2נספח א' 03/08/2021  .97
 9עמוד 

 GPONדרישות טכניות 
 חיבורים 64לתקן :לא יעשה שימוש במפצל הגדול מ

 בקשה נדחית

 2נספח א' 03/08/2021  .98
 7סעיף  13עמוד 

-לכיסוי הגישה לתורןלהוריד את הדרישה להצבת מצלמה 
 פחות רלוונטי בתוך ישובים וסתם עוד מקור לתקלות באתר

 בקשה נדחית
 

 2נספח א' 03/08/2021  .99
סעיף  15עמוד 

SLA 

מקובל, השבתה של בית שיש בו -השבתה של שכונה ומעלה
עסק זה רמת שירות אחרת, על רמת שירות כזו משלמים 

 מחירון עסקי

 בקשה נדחית.
 

 2נספח א' 03/08/2021  .100
סעיף  16עמוד 
 פיצוי

כל תקלה תטופל ביום העסקים בו נפתחה או לכל המאוחר 
 ביום העסקים למחרת

אי אפשר לעמוד בזמנים כאלה. מציע לכתוב: כל תקלה 
תטופל לאחר שני ימי עסקים או לאחר מכן בתיאום עם 

 בקשה מתקבלת.



 SLAהמזמין )אם לא יכול בשני ימים הקרובים(  נשמע לי 
 ישים לא רק על הנייר-מאוד טוב והוגן והכי חשוב 

חודשים  3יפצה המציע את התושב ב SLAלא עמד המציע ב
 של מתן אינטרנט ללא עלות

לתקן: לפי רשיון התקשורת ובכל מקרה לא יותר מפיצוי של 
 תשלום הלקוח עבור חודש אחד.

 תתשיעיו 4כן  באמינות של לפחות  רדיו רחב סרט ?האם ניתן לספק מענה בעורקי  כללי 03/08/2021  .101
בקשה נדחית.  המועצה תאפשר  האם המועצה תממן תרנים ? כללי 03/08/2021  .102

שימוש במבני מועצה קיימים בכפוף 
לכל ההיתרים הדרושים ובכפוף 

 לשיקול דעתה המקצועי.
ככל שבהתאם להוראות הדים תהא  האם יש בלעדיות במיקומים שזכתה החברה ? כללי  03/08/2021  .103

באפשרות המועצה להעניק בלעדיות 
 היא תעשה כן. 

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא להסכם: הסכם  03/08/2021  .104
 הגבלת אחריות 

מובהר ומוסכם כי חבות הזוכה ואחריותו בכל מקום בו 
נושא הזוכה באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי 
הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים 

( המועצה 2( התקבל פס"ד חלוט )1המצטברים דלהלן: )
הודיעה לזוכה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם 

לזוכה לנהל את ההגנה ולא   אפשרההיוודע לה על כך ו
התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הזוכה 

( בשום מקרה הזוכה לא יישא בנזקים 3מראש ובכתב )
 עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. 

 
על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם 
זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הזוכה והשיעור 
המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי 
הנזק בהם יישא הזוכה על פי הסכם זה או על פי דין, לא 
יעלו בכל מקרה על סכום התמורה במסגרת הסכם זה, 

ת את הזוכה ומוותרת בזאת על כל תשלום והמועצה פוטר

בקשה מתקבלת עד למילים "לרבות 
 כלכליים טהורים" בפסקה הראשונה.



העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף 
 זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".

 ."באופן כלשהו ובכל נסיבות" ימחקו המילים: .1 17.5 בהסכם 13 03/08/2021  .105
 ימחקו המילים: "ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו"  .2
"יתווסף המלל: "אולם הפטור כאמור  בסוף הסעיף: .3

 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 בקשה נדחית.

נספח  – בהסכם 17 03/08/2021  .106
 ויתור

  1פסקה  .1
"ו/א כל הפועלים  יש למחוק את המלל: – 2שורה  .א

 מטעמנו".
"וכל ציוד מכני הנדסי" יש  לאחר המלל: – 3שורה  .ב

 "אשר בבעלותנו". להוסיף את המלל:
 את המלל: "והביטוח".  יש למחוק – 3שורה  .ג
  – 2פסקה  .2
"ו/או על ידי ...מקבלני  יש למחוק את המלל: -1שורה  .א

 המשנה".
יש להוסיף את המלל: "מובהר  –בסוף הפסקה  .ב

ומוסכם כי פטור כמור בכתב ויתור זה לא יחול כלפי 
 לנזק בזדון". מי שגרם

 נבקש למחוק את הפסקה. – 3פסקה 

 בקשה נדחית.

 נבקש להוסיף להסכם את הסעיף הבא: הסכם 03/08/2021  .107

 כוח עליון .1
 תוצאת התרחשות אירוע כוח עליון .1.1

אף אחד מן הצדדים להסכם זה לא יהיה בהפרה של 
התחייבויותיו לפי הסכם זה בשל הפסקה ו/או עיכוב 
בביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, עקב התרחשות 

 של אירוע כוח עליון לאחר החתימה על הסכם זה. 
, הינו כל אירוע שאינו בשליטה הסכם זהלצורך  כח עליון

סבירה של מי מהצדדים, המקים נסיבות חריגות ו/או בלתי 
צפויות, לרבות מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או צווים ו/או 
תקנות של רשות מוסמכת, לרבות במקרה של מגיפה ו/או 

 בקשה מתקבלת.



מחלה המונית ו/או צעדי מנע ו/או כל עניין אחר אשר 
/או עסקים ו/או פעילות משפיע באופן חריג על ציבור ו

סבירה שוטפת, אשר, למרות שננקטה שקידה ראויה, צד 
אינו יכול למנען ו/או להגבילן או להקטינן ויש בהן כדי 

 לפגוע בקיום התחייבויותיו.
כל צד יודיע למשנהו בכתב, ככל שהדבר ניתן בנסיבות  .1.2

על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון. לא   העניין,
ימים  7ו על אירוע כאמור בתוך הודיע צד למשנה

ממועד התרחשותו, יהיה מנוע אותו צד מלטעון 
 לאירוע כוח עליון בגין אותו אירוע. 

צד אשר נותן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהיה  .1.3
פטור מקיום החיובים אשר נמנע ממנו לקיים בשל 
קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו 

 ו/או מעכב את עצם קיום החיובים.כוח עליון מונע 
אירוע כוח עליון לא ישחרר את הצד המושפע  .1.4

מהאירוע מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם שקדמו 
להתרחשותו של האירוע או מביצוע התחייבויות אשר 

 אינן מושפעות מהאירוע.
צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור,  .1.5

וא מפסיק להיות תחת יודיע לצד השני מיד כאשר ה
 השפעתו של אותו כוח עליון.

על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי  .1.6
סביר על מנת להקטין ולצמצם כל עיכוב בביצועו של 

 הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.
בקרות אירוע כוח עליון יעשה כל צד מאמץ סביר על  .1.7

זה, מנת להמשיך ולבצע את התחייבויותיה לפי הסכם 
ויציע לצד האחר אמצעים חלופיים לצורך המשך 
ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו לפי הסכם זה. 
מובהר כי אף צד לא ישתמש באמצעים חלופיים 

 כאמור ללא הסכמת הצד האחר. 



דורש  5.8נא הבהרתכם לאי ההתאמה בין האמור בסעיף  הסכם 03/08/2021  .108
וחקירה לנספח ג' אליו מפנה לחתום על היעדר הרשעה 

 שם אין בכלל זכר לעניין ההרשעה והחקירה. -הסעיף 

 

האם ניתן להגיש הצעת מחיר יקרה יותר מהמחיר שמוצע  כללי 03/08/2021  .109
 בהנחת קבלת כמות קטנה יחסית של בתי אב

 בקשה נדחית.

האם ניתן להגיש הצעה למקומות בהם ישנה תשתית  כללי 03/08/2021  .110
 יישובית בלבד

 בקשה נדחית.

האם ניתן לחכות  בהגשת המכרז עם הערבות הבנקאית עד  כללי 03/08/2021  .111
 לשלב הזכייה

 בקשה נדחית.

 

 

 בברכה,

 מ"א מטה בנימין

 על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בכל עמוד בחתימה ובחותמת.


