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 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 2020/03' מס פומבי מכרז –מענה לשאלות הבהרה 

 המכרז.  במסמכי הרלוונטי לסעיף הפנייה תוך למכרז ההבהרה ותשובות השאלות להלן

 .המובא במכרז הנוסח על וגוברות המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק המציעים, מהוות כל את מחייבות להלן המובאות התשובות .1

ורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צ .2

ם שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספי

 למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

 י להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כד .3

 יותו בלבד.ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחר .4

 בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה  .5

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .6

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/


 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-2- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

פרק וסעיף  מס"ד
 רלוונטיים

 תשובה נוסח השאלה

שעות. המשרד אינו  4,000השעות לשנה הינו אומדן היקף  כמות השעות המחייבת הערכות. כמה שעות יש בפועל? 4.14  .1
 מתחייב להיקף שעות כלשהו.

שנים בייעוץ לשלושה גופים ציבוריים, בפרק הזמן  3ותק של  גופים שונים? 3-שנים ובייעוץ ל 3הכוונה לניסיון של  5.11  .2
למכרז. מדובר בתנאי מצטבר, קרי, סך  5.11האמור בסעיף 

הציבוריים. לא נדרש כי לכל הוותק המצטבר לשלושת הגופים 
 שנים כ"א. 3אחד מהגופים הללו ניתנו שירותי ייעוץ במשך 

אלש"ח"  300"בהיקף כספי של כל אחת מהן עמד על  5.12  .3
הכוונה להיקף כולל מול כל גוף ציבורי או כל עבודה מול 

עבודות שונות  5וסיפקנו לו  Xהגוף? )לדוגמא: עבדנו מול 
 ש"ח(אל 300בסכום העולה על 

מול כל אחד משלושת הגופים הציבוריים השונים נדרשת עבודה 
 אלש"ח. 300אחת קודמת בהיקף 

ראש הצוות יכול להיות בעל תואר שני בתכנון ערים  5.13.1  .4
 ואזורים ולא בעל התארים הרשומים. 

  .הבקשה נדחית

למכרז, המציע מחויב לפרט במועד  5.13בהתאם לתנאי סף  לאתר כח אדם בהיקף הנדרש? ןיינתכמה זמן  18.1  .5
הגשת הצעתו למכרז את הצוות המוצע על ידו וניסיונו לביצוע 

 השירותים המבוקשים.
6.  5.13.1 

5.13.2.1 
למועמדים מטעמנו יש תואר שני באחד מתחומים 

 אינושציינתם בסעיף הנ"ל אולם התואר הראשון 
 מהתחומים שציינתם.

משמעה שהתואר השני נחשב  האם המילה "לפחות " 
אינו לעמידה בתנאי הסף גם אם התואר הראשון 

 ?מהתחומים שציינתם
או ו/עמדים ניסיון רב בייעוץ כלכלי חשוב להדגיש כי למו

 .תקציבי ו/ או פיננסי  גם מול גופים ציבוריים

תשומת לב המציעים כי אנשי הצוות המוצעים יכולים להיות 
כאמור בסעיפי המכרז( ראשון או בעלי תואר אקדמי )מוכר 

 מתקדם יותר ובתנאי שמדובר באחד מהמקצועות שנדרשו.

7.  5.13.1 
5.12.2.1 

תם לעייל גם תואר האם ניתן להוסיף לתחומים שציינ
 ?בתעשייה וניהול

 הבקשה נדחית.

8.  5.13.1 
5.12.2.1 

המדינה" נחשב כתואר ב"מדיניות האם תואר "במדע  
 ?ציבורית"

יוכר רק ככל שקיים אישור המוסד תואר במדע המדינה 
 האקדמי להתמחות במדיניות ציבורית.

בשל לוח הזמנים הקצר בין מתן המענה לשאלות הבהרה  32  .9
כו את המועד להגשת המענה למכרז אנו מבקשים שתארי

 .האחרון להגשת ההצעות

  הבקשה נדחית.
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באתר האינטרנט של המשרד בדף לצורך הנוחיות, פורסם  ?WORDהאם ניתן לפרסם את הנספחים למילוי בקובץ    .10
שינוי כלשהו  .WORD בפורמט ה'עד  ב'קובץ נספחים , המכרז

 בנוסחי הנספחים עלול להביא לפסילת ההצעה כולה.
נבקש להכיר בעבודות כלכליות ו/או תקציביות גם כעובד  5.13.1.2  .11

 שכיר לעניין זה
ראש הצוות ולא של המציע. אשר סעיף זה רלוונטי לניסיונו של 

על כן, יש לפרט את ניסיונו הרלוונטי של ראש הצוות בכל 
 מסגרת בה עבד בתקופה הרלוונטית.

נבקש להכיר בניסיון המקצועי של היועץ באופן מצטבר  5.13.2.3  .12
)לא מיום סיום התואר(, לחילופין נבקש להפחית דרישה 

 מיזו לשנת ניסיון אחת מיום סיום תואר אקד

וותק וניסיון כלל בעלי התפקידים ייחשבו ללא קשר למועד 
 אישור קבלת התואר האקדמי.

 5-נבקש להפחית את דרישת שנות ניסיון המציע, כך ש 19.3.2  .13
 שנות ניסיון ינוקדו בניקוד מקסימלי

הבקשה נדחית. לא מדובר בתנאי סף כי אם באמת מידה 
 לבחינת איכות ההצעה.

-להפחית את דרישת שנות ניסיון ראש הצוות, כך שנבקש  19.3.2  .14
 שנות ניסיון ינוקדו בניקוד מקסימלי 9

הבקשה נדחית. לא מדובר בתנאי סף כי אם באמת מידה 
 לבחינת איכות ההצעה.

-, כך ש1נבקש להפחית את דרישת שנות ניסיון חבר צוות  19.3.2  .15
 שנות ניסיון ינוקדו בניקוד מקסימלי 4

לא מדובר בתנאי סף כי אם באמת מידה הבקשה נדחית. 
 לבחינת איכות ההצעה.

מבקשים להוסיף השכלה של מהנדס  -ראש הצוות   5.13.1  .16
 תעשייה וניהול 

 הבקשה נדחית.

מבקשים לוודא כי מהנדס תעשייה וניהול  -ראש הצוות  5.13.1  .17
 עומד בתנאי הסף   MBAעם תואר שני במנהל עסקים 

 ראשון או מתקדם יותר.תואר במנהל עסקים 

מבקשים להוסיף השכלה של מהנדס תעשייה  –חבר צוות  5.13.2.1  .18
 וניהול 

 הבקשה נדחית.

19.  5.13.2.1 
מבקשים לוודא כי חבר צוות יכול להיות  –חבר צוות 

  MBAים מהנדס תעשייה וניהול עם תואר שני במנהל עסק
 תואר במנהל עסקים ראשון או מתקדם יותר.

20.  
15.3.2.1 

מבקשים לוודא כי חבר צוות יכול להיות עם  –חבר צוות 
תואר בתקשורת וניהול עם תואר שני במנהל עסקים 

MBA  

 תואר במנהל עסקים ראשון או מתקדם יותר.

21.  
19.3.2 

פוגע בתחרות של עסקים  ₪מיליון  5מחזור כספי מעל 
להיקף המכרז ולכן מבקשים  קטנים ובינוניים ואינו מידתי

 .מקסימליכציון  ₪מיליון  3-5 להגדיר

הבקשה נדחית. לא מדובר בתנאי סף כי אם באמת מידה 
 לבחינת איכות ההצעה.

22.  

6.4 

משרדינו פנה למגוון חברות ביטוח אשר  –ערבות ביצוע 
מופיעות בנספח ז' למכרז אך נענינו כי אין ביכולתן לספק 

 ערבות כזו. 
נודה לכם אם תוכלו להפנות אותנו לבעל התפקיד 

 המתאים מאחת מחברות אלו.  

נוסף על חברות הביטוח המנויות בנספח ז', המציע יכול להציג 
כתב ערבות חתום על ידי כל אחד מהבנקים המאושרים 

 בישראל.
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23.  

6 

נבקש להבהיר כי רק הזוכה במכרז יידרש להעמיד ערבות 
 ייה.ביצוע לאחר קבלת הודעת זכ

הדרישה להעמדת ערבות מציע בשלב המכרז מייקרת 
משמעותית את עלות הגשת ההצעה ועשויה למנוע 

 ממתמודדים להשתתף.

מגובה ההתקשרות.  5%הזוכה יידרש להציג ערבות ביצוע בסך 
בלבד  ₪ 15,000המציע נדרש לצרף להצעתו ערבות מציע בסך 

 למכרז. 6כמפורט בסעיף 

שח ולא כפי  15,000גובה הערבות עומד על אנא הבהירו כי  41  .24
 שקלים חדשים.שלושים אלף  :שכתוב במלל

)במילים:  ₪ 15,000גובה ערבות ההצעה מדובר בטעות סופר. 
הנספח תוקן בהתאם לסעיף (. שקלים חדשיםחמישה עשר אלף 

 למכרז. 6
הדרישה היא ששני חברי הצוות יהיו בעלי תואר ראשון  5.13.2.1  .25

 שישה תחומים המנויים בסעיף.באחד מתוך 
ממשרדנו המוכר לכם היטב, מאחר ובמהלך שלושת  א'

השנים האחרונות סיפק לכם שירות מסור ומקצועי, הינו 
בעל תואר שני בהצטיינות במנהל עסקים במגמת מימון, 
מהטכניון מהפקולטה לתעשייה וניהול. דא עקה שהתואר 

סה. עניין הראשון שלו, אף הוא בהצטיינות, הינו בהנד
 שלפחות כרגע מונע ממנו מלהיות חבר צוות.

הינו בין היתר בעל רישיון כמנהל תיקים מטעם רשות  א'
ני"ע ומשכך, עבר את כל הבחינות בכלכלה, במימון 

 ובחשבונאות הנדרשים לצורך קבלת תעודה זאת.
 14עובד כיועץ כלכלי במסגרת משרדנו וכמנהל, מזה  א'

מלבד למשרדכם, גם למשרד שנים ובמסגרת זאת יעץ, 
הכלכלה, האוצר, משטרת ישראל, רשות המיסים, לרשות 
החברות הממשלתיות, מכון התקנים ועוד. הכל עבודות 

 כלכליות מורכבות ומקצועיות.
התואר השני שלו, בתוספת התואר כמנהל תיקי השקעות 

שנות ניסיון פעיל,  14מטעם רשות ניירות ערך בתוספת 
בשורה הראשונה של היועצים  בהחלט מעמיד אותו

הכלכליים, לפיכך היינו מבקשים לאשר אותו כמי שיכול 
 להיות חבר צוות במסגרת השירות האמור.

נציין כמובן כי במכרז הקודם אישרתם אותו ונהניתם מכל 
 רגע שעבד מולכם

תשומת לב המציעים כי אנשי הצוות המוצעים יכולים להיות 
בסעיפי המכרז( ראשון או  בעלי תואר אקדמי )מוכר כאמור

 מתקדם יותר ובתנאי שמדובר באחד מהמקצועות שנדרשו.

ומתחתיה  ₪ 15,000 -ערבות המציע במספרים כתובה כ 6  .26
גם בעמוד קודם מצויין דווקא  ₪במילים שלושים אלף 

אנא הבהירו מה הסכום הנכון . ₪ 15,000הסכום של 
 .לצורך המכרז

 .24אה מענה לשאלה ר
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 כיצד מאשרים נספח כ"ג? נספח כ"ג  .27
על ידי חתימה בר.ת בעמוד או שיש להוריד טפסים 

 כלשהם מהקישורים שמצורפים לנספח?

הזוכה יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות חתימה בר"ת. 
י' 21י. ראה, בין היתר סעיף באמצעות פורטל הספקים הממשלת

 למכרז.

 כיצד מאשרים נספח כ"ה? נספח כ"ה  .28
האם יש צורך למלא אותו או רק לאשר את תוכנו 

 באמצעות חתימה בר.ת בעמוד?

חתימה בר"ת. הזוכה יידרש למלא אותו במהלך תקופת 
 ההתקשרות עמו.

 חתימה בר"ת. הנספח צורף למכרז לצורך הנוחיות. כיצד חותמים על נספח כ"ו? נספח כ"ו  .29

לשירותי הייעוץ למשרד אין הסכם בתוקף עם ספק לא רלוונטי.  שמו? האם קיים כיום גוף המבצע את עבודות הייעוץ ומה 2  .30
 מכרז זה.המבוקשים ב

האם יש מניעה כי מי מחברי הצוות או ראש הצוות יהיו  5.3  .31
עובדים שאינם עובדי המציע ביחסי עובד מעביד? 

 )פרילנסרים לדוגמא(

אין מניעה ובלבד שקיים הסכם התקשרות ישיר בין המציע 
לאיש הצוות )ולא בין המציע לתאגיד/חברה/עמותה/שותפות 

 וכיוצ"ב(.
הסעיף מציג את פירוט קבלני המשנה שעמם יתקשר  נספח י"ג  .32

בגוף המכרז שבו  5.3המציע וזאת בניגוד לכתוב בסעיף 
הצהרה לא ברור האם ניתן בכפוף ל –כתוב אין אפשרות 

 מראש להתקשר עם קבלני משנה

למכרז  5.3לא ניתן להתקשר עם קבלני משנה כאמור בתנאי סף 
ואשר על כן, אין לפרט קבלני משנה בנספח י"ג מלבד פירוט 
קבלני משנה של המציע )שלא במסגרת המכרז( במקרה שבו 

 קבלני המשנה של המציע צפויים להגיש הצעות למכרז זה.

המפרט לצרף סטטיסטיקאי כחבר צוות, אולם ניתן על פי  5.13  .33
מרבית הפרויקטים שמתוארים בו אינם קשורים 
לסטטיסטיקה. האם ניתן לקבל דוגמאות לפרויקטים 

 בהם סטטיסטיקאי יכול להיות רלוונטי?

 ןתשומת לב המציעים כי לא מדובר בתנאי מחייב ולא יינת
ם זאת יתרון לאיש צוות אשר יש לו תואר בסטטיסטיקה. יחד ע

דוחות הלמ"ס משמשים את המשרד בפרויקטים ואשר על כן, 
 למכרז בהתאם.   5.13נקבע תנאי 

אנא הבהרתכם איזה סכום יש לרשום בערבות  .א 6  .34
ואילו  ₪ 15,000ההצעה. המספר הנקוב הינו 

 המילים "שלושים אלף שקלים חדשים".
אנא הבהרתכם כי חותמת הבנק בצירוף חתימות  .ב

אישיות של מורשי חתימה תתקבל ואין צורך 
 בחותמת אישית של מורשה חתימה. 

כמו כן אנא הבהרתכם כי "מנפיק הערבות"  .ג
 כוונתכם לבנק הערב.

 .24ראה מענה לשאלה   .א
 חתימתש לוודא קיומה של למכרז י 6.3כאמור בסעיף  .ב

גומי אישית של מורשי  וחותמתמורשי חתימה 
 ,הבנק/חברת הביטוח על כתב הערבות אוהחתימה 

 בנוסף ובנפרד.
שברשותה  בנק בישראל או של חברת ביטוח ישראלית, .ג

רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי 
 .למכרז 6.4בסעיף כמפורט  ,1981 –הביטוח, התשמ"א 

צריך לב המציעים כי בכתב ערבות ההצעה תשומת  .ד
הערבות אינה ניתנת להעברה ": הבא המשפט להופיע

בחלק התחתון של כתב הערבות כפי  ,"או להסבה
 .ה'שמעודכן בנספח 
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האיכות הנוגעים אנא הבהירו כי תנאי הסף וניקוד  19-ו 5.14  .35
ל"מחזור כספי" של המציעים יתייחסו למחזור שנתי 

)ולא לכל אחת מן  2019-2017ם לשנים יממוצע של המציע
חדשות יחסית,   השנים בפני עצמה(. כך, חברות ייעוץ

שהינן בצמיחה כלכלית ומקצועית בשנים האחרונות, 
יוכלו אף הן להשתתף במכרז )ולא רק חברות ותיקות( 

כמו כן, אנא   יביא להגברת רמת התחרות במכרז.והדבר 
התאימו את הבקשה הנ"ל לנספח ד', אשר אינו מאפשר 

 הצגת שלושה מחזורים כספיים שונים.

נמוך למחזור -הבקשה נדחית. במכרז נקבע תנאי סף מינימאלי
כספי על מנת לאפשר גם לעסקים קטנים ובינוניים הזדמנות 

 להתמודד במכרז.

נודה להוספת המקצועות הנדסת תעשייה וניהול  5.13.1+5.13.2  .36
 ואדריכלות נוף לרשימת המקצועות המאושרים 

 הבקשה נדחית.

 –נא הבהרתכם בקשר לסתירה בשורה הראשונה לטבלה  19  .37
 5האם הניקוד המקסימלי עבור פרמטר ותק המציע הינו 

 נקודות זכות? 8או 

 נקודות. הטבלה תוקנה בהתאם. 5מקסימום 

האם חבר צוות בעל תואר ראשון רב תחומי במדעי  5.13.2.1  .38
עסקים וחטיבה  ומנהלהמדינה )חטיבה ראשונה כלכלה 

שניה במשאבי אנוש( וכן בעל תואר שני במדעי החברה 
בחוג למדעי המדינה בממשל ומדיניות ציבורית, עומד 

 בתנאי הסף לעניין ההשכלה? 

יוכר רק ככל  ,תואר ראשון או מתקדם יותר במדע המדינה
 שקיים אישור המוסד האקדמי להתמחות במדיניות ציבורית.

שנות  12עפ"י ההסבר מציע שלו מעל  –ותק המציע בשנים  19.3.2  .39
נקודות בסעיף זה. לעומת זאת, סה"כ  8ניסיון יקבל 

 5הניקוד המקסימלי לסעיף זה כמפורט בטבלה הינו 
 נקודות. 

ת שיינתנו בגין נבקש להבהיר מחדש מהו מדרג הנקודו
 ותק המציע. 

 .37ראה תשובה לשאלה 

האם מי שעסק ברשויות מקומיות בתחום ניהול, יעוץ,  5.13.2.2  .40
בקרה ולווי כלכלי/תקציבי בתפקידים כמו גזבר, סגן גזבר, 

)במעמד שכיר(, עומד בתנאי  מרכז תחום כלכלה ורגולציה
 .הסף לעניין סעיף זה

לעניין זה. ייבדקו הניסיון והוותק אופן העסקה איננו רלוונטי 
של איש הצוות המוצע מבחינה מהותית בשים לב להבחנה שבין 

 תחומים כספיים לתחומים כלכליים.

האם מי שעסק ברשויות מקומיות בתחום ניהול, יעוץ,  5.13.2.3  .41
בקרה ולווי כלכלי/תקציבי בתפקידים כמו גזבר, סגן גזבר, 

עמד שכיר(, עומד בתנאי )במ מרכז תחום כלכלה ורגולציה
 .הסף לעניין סעיף זה

אופן העסקה איננו רלוונטי לעניין זה. ייבדקו הניסיון והוותק 
של איש הצוות המוצע מבחינה מהותית בשים לב להבחנה שבין 

 תחומים כספיים לתחומים כלכליים.

נבקש הבהרה בנוגע לסכום הערבות המבוקש, כתוב  6  .42
 לף במיליםבספרות ושלושים א ₪ 15,000

 .24ראה מענה לשאלה 
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ראש הצוות:  האם תואר ראשון במדעי המנהל ותואר שני  5.13.1  .43
בהנדסת תעשיה וניהול יכול לשמש כשווה ערך לתואר 

 ראשון במנהל עסקים

 הבקשה נדחית. 

ראש הצוות: האם תואר ראשון בהנדסת מכונות ותואר  5.13.1  .44
לדרישות הסף שני במנהל עסקים יכול להיחשב כמענה 

 במקום תואר ראשון במנהל עסקים

 תואר במנהל עסקים ראשון או מתקדם יותר.

 הבתעשיימבוקש להוסיף כהשכלה אפשרית תואר ראשון  5.1.3.2.1  .45
וניהול. בוגרי תעשיה וניהול רבים מבצעים בארץ את 
המטלות נשוא המכרז, והכשרתם האקדמית מתאימה 

 לביצוע מטלות אלה.

 הבקשה נדחית.

א' מציין כי "על המציע לצרף אישור תקף מפקיד  5.9סעיף  ג' 5.9-א' ו 5.9  .46
השומה או רו"ח המעיד כי המציע מנהל ספרי פנקסי 
חשבונות ורשומות שעליו לנהל ע"פ פקודת מס הכנסה 

 וחוק מס ערך מוסף". 
ג' מציין שעל המציע לצרף "אישורי רישום  5.9סעיף 

אות גופים ציבוריים...או במע"מ ומס הכנסה לפי חוק עסק
 אישורים על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור".

נודה על אישורכם כי שני הסעיפים המוזכרים לעיל 
מתייחסים לאותם אישורים, קרי אישור על ניהול ספרים 

 ואישור על ניכוי מס במקור.

ניתן לצרף אישור ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור 
אישור רו"ח המעיד כי המציע מנהל ספקי פנקסי  ולחילופין

 חשבונות ורשומות כמפורט.

 12בפרמטר האיכות "ותק המציע בשנים" מצוין כי מעל  19.3.2  .47
נקודות, בעוד שבעמודת הניקוד באותה  8שנות ניסיון: 

ודה על . ננקודות מקס' עבור פרמטר זה 5השורה מצוינות 
 הבהרתכם.

 .37ראה מענה לשאלה 

שנים  3בסעיף מצוין כי על המציע להיות "בעל ותק של  5.11  .48
, בייעוץ כלכלי ו/או תקציבי 2020-2015לפחות בין השנים 

ו/או פיננסי לשלושה גופים ציבוריים לפחות. הבדיקה 
מהגופים  לכל אחדתיעשה ע"י בחינת תקופת מתן השירות 

 הציבוריים במצטבר". 
להציג את הותק  נודה על אישורכם כי הכוונה היא שיש

הגופים שיצוינו. כלומר,  3-המבוקש בנפרד לגבי כ"א מ
שנים ותק  3שנים ותק עבור משרד הפנים,  3לשם הדוגמא, 

 שנים ותק עבור משרד האוצר. 3-עבור משרד החקלאות ו

גופים  3-בסעיף זה, תבחן עמידה בתנאי הסף המפורט לוותק ל
 ורטו.לגופים שפ במצטברלפחות כאשר הוותק ייבדק 

לחתום  סמכיםועיף מבוקש לציין את שמות המבס נספח א.  .49
האם ניתן ם. ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז שלה

 .ניתן לצרף אישור זכויות חתימה

http://www.negev-galil.gov.il/


 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-8- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

 לצרף אישור זכויות חתימה במקום?
על מנת להזין  wordנודה על קבלת העמודים הללו כקובץ  נספח ב.  .50

את הנתונים המבוקשים בטבלאות מבלי ליצור אותן 
 מחדש.

 .10ראה מענה לשאלה 

בנספח מצוין כי "אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  נספח ה.  .51
 )במילים: שלושים אלף שקלים חדשים(. ₪ 15,000עד לסך 

אנא אישורכם כי בהתאם צ"ל חמישה עשר אלף שקלים 
 חדשים.

 .24לשאלה ראה מענה 

 לא.  האם המציע יכול להיות עמותה? 5.8  .52
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