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כספים ושירותי הנה"ח לאיגוד ערים אשכול  
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 נוסח השאלה 

 תשובה

1 

מאחר ומועד ההגשה חל ימים  כללי   כללי 
הפסח, בכדי  בודדים לאחר חג  

שנוכל להתכונן למכרז כראוי, נבקש  
 כי ידחה מועד ההגשה. 

 הבקשה מתקבלת,  
 מועד ההגשה ידחה. 

המועד האחרון המעודכן להגשת 
  -שני היום הצעות למכרז הנו: 

 . 10:00בשעה  9.5.2022
 

הראיונות  -במסמך א' 14.2סעיף 
 יפורסם בהמשך.אשר  יידחו למועד 

2 

מסמכי  
 המכרז

נבקש לקבל  פרמטרים ברורים,  14.1
כיצד מתחלקות הנקודות בתוך  

 אמות המידה? 

הפרמטרים  מצ"ב  הבקשה מתקבלת,
על פיהם ינוקדו ההצעות בפרק 

למסמכי    14.1האיכות, בסעיף  
  המכרז: 

 ניסיון ברשויות   :סעיף
 מקומיות/אשכולות/ איגודי 

   -נק'(  10) תאגידי מים וביובערים/
 

 גופים/שירותים לגוףמי שנתן 
 כמפורט מעלה ל:

 נק' 5 -גוף אחד לפחות
 נק'   7 -גופים 2
 נק'   10  –גופים ומעלה  3
 

     ראיון והתרשמות אישית סעיף:
   -( נק'(40)
 

  אופי והיקף השירותהתרשמות מ
  10 עד -סיון המציעי, זמינות ונשניתן

 נק'. 
 

התרשמות מהיכרות והבנת  
  -המכרזנשוא שירותים תפקידים והה

 נק'.   10 עד
 

  "דרישות נוספות" התרשמות מסעיפי
 נק'.  20  עד -בטבלה  יםהמפורט 

 

3 
  כללי  כללי 

האם ניתן להגיש את המכרז רק 
 לנושא של גזברות ללא הנהח?

אין אפשרות להגיש הצעה שאינה  
כוללת הן את שירותי הגזברות והן  

 את שרותי הנהלת החשבונות.

4 
מסמכי  
 המכרז

במידה והמציע הינו תאגיד, האם  3.5.1
העומד בראש המציע )מנכ"ל או  

בעלים( יכול להיות בעל תואר 

ככול שהמציע הנו תאגיד, על נותן  
השירות אשר ישמש כגזבר בפועל  



 

 

בהנדסת תעשיה וניהול )מהנדס( ?  
)תחום דומה במהותו למנהל  

 עסקים ולכלכלה(.

לעמוד בכל הדרישות המנויות בסעיף  
3.5.1 . 

5 

סמכי  מ
 המכרז

האם מנה"ח מטעם המציע יכולה   3.5.2
להיות גם בעלת ניסיון מצטבר של 

שנים בעבודה מול גופים שאינם   10
 ציבוריים/רשויות/עיריות? 

על רו"ח מטעם המציע לעמוד בכל  
 3.5.2התנאים המנויים בסעיף 

 כלשונם. 

6 

מסמכי  
 המכרז

במידה והמציע אינו מספק שירותי   8.1
-11המחיר בטווח של הנה"ח, האם 

א' ₪ )פלוס מע"מ( יחול עבור   13
 שירותי הגזברות לבדם? 

ההצעות המציעים הנן עבור שירותי  
שירותי הנהלת  וגם גזברות 

 החשבונות. 
לא ניתן להגיש הצעה עבור אחד 

 מהשירותים. 

7 
תתבצע חפיפה מסודרת מול הגזבר    כללי  כללי 

 הקיים וההנה"ח הקיים? 
תתבצע חפיפה עם הפרסונות   אכן

 המתאימות באשכול. 

8 
על איזו תוכנה מנוהל תקציב  כללי  כללי 

האשכול כיום? האם קיימת גישה  
 מרחוק? 

כיום אין באשכול תכנה ייעודית  
 .Excelוהתקציב מנוהל בתכנת 

9 

אילו דוחות/דיווחים אמור הגזבר  כללי  כללי 
לספק כחלק מעבודתו ובאיזו  

 תדירות? 

,  1עבודת הגזבר מפורטת בסעיף ג'
הפירוט הנ"ל גמיש ונתון לשינוי  

 האשכול. 
הגזבר יפיק כל דוח שיתבקש בכל  

להחלטת  תדירות שיתבקש בהתאם  
ווחים  יד מדובר בעיקר על  האשכול.

יובהר כי הגזבר    סטנדרטים שוטפים.
 אינו מכין את הדוח השנתי המבוקר. 

10 

העבודה אמורה להתבצע מרחוק   כללי  כללי 
וממשרדי האשכול. האם הגזבר 

יכול להגיע למשרדים אחת  
לשבועיים במידה ואין צורך  

בישיבות כל שבוע? לחילופין להגיע  
 למספר שעות אחת לשבוע? 

ליום אחד  לפחות  על הגזבר להגיע 
 בשבוע באשכול כמפורט בסעיפים 

 , נספח השירותים. 1בנספח ג' 5-7 

חשבונות  -באיזו תוכנת הנהלת  כללי  כללי  11
 האשכול משתמש כיום? 

כיום מנוהל על ידי ספק חיצוני  
 .חשבשבתבתוכנת  -במשרדי הספק 

12 

האם נתינת השירות היא דווקא  כללי  כללי 
במשרדי האשכול או שניתן לתת 

 את השירות מרחוק  
כמובן שפגישות ישיבות וכו' יהיה  

פרונטלי אך שאלתינו הינה לגבי  
 השירות השוטף, 

 

 לעיל.  10ראה תשובה לשאלה 

13 
האם האשכול פעיל וכבר הטמיע   כללי  כללי 

 תוכנה כולל הקמת אינדקס וכו'? 
   האשכול פעיל. 

,  כיום לא מוטמעת תכנה באשכול
 .  במיקור חוץהשירות ניתן 

14 

לי יש ניסיון רב עם רשויות ואיגודי   כללי  כללי 
ערים ושליטה מלאה בכל הנהלת  

החשבונות, העובדת שלי בעלת 
ניסיון רב אך לא ברשויות או איגודי  

ערים. לדעתי ,בהדרכה שלי, תוך  
זמן קצר היא תלמד את הדברים 
השונים בהנה"ח של איגוד ערים. 

האם יש אפשרות להציגה כמנה"ח  

על נותן השירותים לעמוד בכל בתנאי  
 במסמך א'. 3הסף המנויים בסעיף 



 

 

מי היועץ המספק כיום את   כללי  כללי  16
 השירותים נשוא המכרז לאיגוד? 

גזבר של אחת  - גזברותשירותי  
 .הרשויות באשכול

 ספק חיצוני.   -הנה"חשירותי  

נראה כי נפלה טעות סופר בסעיף   7.11 מסמך א'  17
 זה.

האם מועד פתיחת תיבת המכרזים 
 ?  10:00בשעה  28.4 - צריך להיות ב 

 כפי שנכתב(. 26.4  -)ולא ב 

 ישונה.  11סעיף 
תיבת המכרזים תפתח ביום ראשון 

 במשרדי האשכול. 10:00בשעה  9.5
 
 

לצורך תמחור הוגן והכנת תוכנית   4 מסמך א'  18
 עבודה,  

נבקש לדעת מה היקף השעות 
 החשבונות. הנדרש ממנהל  

עבודת הנהח"ש מפורטת בנספח  
השירותים כמו גם היקף הספקים  

 עמם עובד כיום האשכול. 
אינדיוודואלי  מספר השעות הנדרשות 

לכל מנהל חשבונות ויכול להשתנות  
 מחודש לחודש. 

במידה והיקף הפעילות באיגוד   - מסמך ב'  19
יגדל, כך שיהיה צורך ביותר שעות  

עבודה של הגזבר ו/או מנהל  
   -החשבונות 

האם הקבלן יקבל פיצוי כספי עבור  
כל שעת עבודה נוספת? לפי אילו  

 תעריפים?

תוספת כספית לתמורה המוצעת 
בסעיפים  רק בהתאם לאמור   אפשרית

 . מכרזבמסמך א' ל 8.3- ו 8.2

 הצמדת התמורה: 8 מסמך ג'  20
בנוסח המכרז שפורסם לא צוין אם  

תבוצע הצמדה של התמורה למדד  
 כלשהו. 

מדד המחירים לצרכן עלה מתחילת  
 . 2.9%, בשיעור של 2021

בהעדר מנגנון הצמדה, הזוכה 
במכרז צפוי לספוג שחיקה  
משמעותית לאורך תקופת  

 ההתקשרות . 
מנגנון הצמדה כאמור לעיל, יאפשר  

לזוכה במכרז לתת לעובדים  
תוספות שכר אחת לתקופה  

 דחת.יהבקשה נ

שהי  במכרז או שחובה שתהיה מ 
שעבדה באיגוד ערים או ברשות  

 מקומית? 
 

15 

האם המחיר שפורסם במכרז בסך  כללי  כללי 
א' לחודש, כולל גם את   11-13

שירותי ההנהח וגם את שירותי  
 הגזברות? 

 

 כן.
התמורה החודשית הנקובה הנה  

גזברות והנהלת בעבור שירותי  
 חשבונות גם יחד. 



 

 

ולהתאים את שכרם לעדכוני שכר 
שיהיו במשק מעת לעת,  ויאפשר 

בשמירת כוח אדם איכותי, מקצועי  
ומיומן לאורך זמן הנותן שירות  

 למועצה. 
לאור האמור לעיל, אנו מבקשים כי  

התמורה במכרז תעודכן אחת 
רבעון בהתאם לעליית מדד  ל

 המחירים לצרכן. 

 1פרק  מסמך א'  21

 1.1סעיף 

מי נותן/ נותני השירותים כיום לאשכול  
 מכרז? הנשוא 

 

האם החומר הקיים הנדרש לביצוע  
 העבודות יועבר בצורה מסודרת ע"י נותני  

 השירותים / האשכול לזוכה? 

 לעיל  16-ו  7ראה תשובות לשאלות 

 1פרק  מסמך א'  22

 1.3סעיף 

"הזוכה יבצע, על חשבונו, את 
פעולות ההכנה וההיערכות  

הנדרשות לצורך מתן השירותים"  
נא פירוטכם באילו פעולות  –

 הכנה והיערכות מדובר. 
ככל שאין מדובר בפעולות הכנה  
והערכות מקובלות אלא בביצוע  
עבודה בדיעבד של פעולות שלא  

התבצעו בתקופה שקדמה למכרז 
כוונה  )כאמור אנא פרטו( והאם ה
לתגמל את הזוכה בהתאם  

להצעה הזוכה עבור שירותים 
בדיעבד שכמובן יחייבו היקף 

 עבודה נוסף? 

מדובר בהכנה והיערכות סטנדרטים  
עבודות ההכנה של    למתן שירותים.

הזוכה הנן כלל העבודות הדרושות לו  
מיום העבודות נשוא המכרז   לביצוע

 כניסתו לתפקיד.
מבוצעת עד ליום כניסתו לתפקיד 

העבודה ע"י גורמים אחרים, על  
 חשבונם ובאחריותם. 

 3פרק  מסמך א'  23

 3.2סעיף 

מציע אשר לא הורשה  "
נראה כי נפלה    –בעבירה.." 

 שגיאת כתיב בניסוח בסעיף  
 זה והכוונה הינה ל"הורשע" 

אכן מדובר בשגיאת כתיב,  יש 
 להחליף את  

 המילה: הורשה  
 הורשע במילה : 

 4פרק  מסמך א'  24

 4.1סעיף 

האם מנהל הכספים הוא מורשה 
החתימה או שימונה גזבר  

 מרשויות האשכול? 

בשלב זה אין הכרעה בנושא והוא  
 האשכול. להחלטת נתון  

  

 4פרק  מסמך א'  25

 4.10סעיף 

 

 מי מבצע כיום את ניהול מערך 

 הרכש והאספקה באשכול?  

מנוהל בצורה מבוזרת על  הרכש כיום 
ידי עובדי האשכול ומנהל החשבונות.  

  הזוכה במכרז יהיהאחד מתפקידי  
אסדרה וניהול מערך הרכש, עבודות  



 

 

והאם יש אחד מעובדי האשכול  
  50%כרפרנט )שיוכל לתפקד 

 משרה( לטובת העניין? 

ולא  הזוכה כולן תתבצענה על ידי אלו 
 ע"י מי מעובדי האשכול. 

 
 

 4פרק  מסמך א'  26

 4.11סעיף 

 

האם בכוונת האשכול לצאת  
להליך רכש של מערכות  

 דיגיטליות ומנהל הכספים  
 נדרש להוביל את ההליך? 

באילו מערכות להזמנות ורכש, 
ניהול תקציב האשכול משתמש 

 כיום? 

 + 8ראה תשובה לשאלות 
 לעיל.   11+13

הגזבר יוביל את כל תהליכי הרכש 
לרבות הצעות לרכישת מערכות  

 ויבצע את כל הנדרש תומכות  
 כמפורט בכל מסמכי המכרז. 

 4פרק  מסמך א'  27

 4.12סעיף 

 

רוש י האם כאשר כתוב "סיוע" פ
הדבר הוא שההגשה מובלת ע"י  

 ? הגורם המקצועי באשכול

 נכון. ההגשה מבוצעת ומובלת על ידי  
 הגורם המקצועי באשכול. 

 4פרק  מסמך א'  28

 4.15סעיף 

 4.21וסעיף  

 

תוכנות הנהלת  האם לאשכול יש 
  החשבונות ושכר שעובדים עימן

   כיום?
 במידה וכן, אילו תוכנות? 
במידה ולא, האם בכוונת  

האשכול לצאת להליך בחינה 
 ורכש של מערכות מתאימות?

האם עלות התקנת תוכנת הנהלת  
החשבונות במשרדי הזוכה חלה על  

 האשכול? 
התייחסות נוספת בהמשך )ראה 

 (  13בשאלה מס'  

כיום אין באשכול תוכנה להנה"ח  
מבוצע במיקור חוץ. שכר  -ושכר

מבוצע כיום וימשיך להיות מבוצע  
ע"י ספק אחר ולא נדרש במסגרת  

 המכרז.
במידה והאשכול יחליט   -הנה"ח

העלות   מערכת/עמדה/כנהולהתקין ת
תחול על האשכול. הגזבר יידרש 

בתהליך הרכישה לייעץ ולסייע 
 וההטמעה. 

 

 4פרק  מסמך א'  29

 4.19סעיף 

 –"בקרה בדבר קלת נתוני .."  
נראה כי נפלה שגיאת כתיב  

 בניסוח בסעיף זה. 

אכן טעות הקלדה במסגרתה 
 הושמדה האות "ב", 

 קלת" במקום :"
 ". קבלת ל"ירשם:  

 4פרק  מסמך א'  30

 בסופו ולפני  

 5פרק 

מיהו משרד רו"ח המעניק  
לאשכול את השירותים  

 המפורטים שאינם  

 נדרשים במסגרת מכרז זה? 

 משרד דנה חשבונאות 

 7פרק  מסמך א'  31

 7.10סעיף 

 7.11וסעיף  

 : מועד הגשת ההצעה  7.10סעיף 
 .  28.04.2022-הינו ב
: "תיבת המכרזים 7.11סעיף 

וההצעות תיפתח במשרדי  
 האשכול, מיד לאחר  

המועד האחרון להגשת ההצעות  
ביום ג', תאריך   –למכרז 

   10:00בשעה  26.4.2022
 במשרדי האשכול." 

 ראה תשובה  מועד ההגשה שונה, 
 לעיל.   1לשאלה 

 



 

 

 

 

נראה כי נפלה טעות סופר בניסוח  
, שכן עפ"י מה  7.11בסעיף 

שרשמתם פתיחת המעטפות  
 ההצעות. יומיים לפני מועד הגשת 

 7פרק  מסמך א'  32

 7.13סעיף 

האם ניתן להציג את פתיחת  
תיבת המכרזים באופן מקוון דרך 

 מיט?  -מערכת גוגל

האשכול יבחן את הנושא, ככול  
  שיוחלט לאפשר זאת הפתיחה תשודר

 ZOOM - ב ככול הנראה

 8פרק  מסמך א'  33

 14ופרק 

 14.1סעיף 

 

רשום כי "ניקוד   14.1בסעיף 
מהציון    50%איכות יהווה  

   50%המשוכלל" ואת 
 הנותרים לא ציינתם.  

 –  8האם ניתן להניח כי סעיף  
  50%התמורה, יהווה את 

 הנותרים מהציון  
 המשוכלל?  

במידה וכן, כיצד מחושב הציון?  
באופן יחסי בהתאם להצעה  

 הזולה ביותר או בחישוב אחר?

 של   הם החלק הכספי 50%אכן 
 ההצעה.  
 , ההצעה  נתן באופן יחסייהניקוד י 

נקודות ויתר   50הזולה ביותר תקבל  
 . ההצעות ינוקדו בהשוואה האליה

 
  

 8פרק  מסמך א'  34

 8.5סעיף 

 

האם כמקובל עלות רישיון תוכנת  
הנהלת החשבונות חל על  

 האשכול?  
האם כמקובל עלויות הקשורות  

למערכות דיגיטליות למיניהן 
 חלות על האשכול? 

שכן, מכרז זה אינו מוגדר כמכרז 
לאספקת שירותים דיגיטליים 

 וכל המערכות  
,  הנדרשות לצורך עבודת מנה"חש

משרתות את האשכול באופן 
 ישיר ולאור  

שאותן   4.21המצוין בסעיף 
המערכות והאמצעים המקוונים  

 ישמשו גם חלק  
 מעובדי האשכול. 

ערך לאספקת  י על הזוכה במכרז לה
השירותים במצב הנוכחי הקיים  

 . באשכול
 לעניין התוכנות, ככול שיוחלט 

 רכשנה  ילרכוש תוכנות הן ת 
 ותהינה רכושו ע"י האשכול   

 הבלעדי של האשכול. 
 

 14פרק  מסמך א'  35

 14.2סעיף 

 

האם על מנהח"ש שיוצע במסגרת  
המכרז להיות נוכח בראיון בפני  

 הועדה  
המקצועית בנוסף לנציג מטעם 

 המציע?  

 לא, אך יהיה עליו לערוך פגישת 
 היכרות עם צוות האשכול לפני  

 תחילת העבודה. 

 1-7נספחים  36
 מסמך ב'  
 נספח א' 

 מסמך ג' על  
 נספחיו 

  PDFהאם ניתן להעלות קובץ  
חדש של מסמכי המכרז מסודר כך 

 שכותרתו של כל נספח/ מסמך 
 תתחיל בראש הדף ולא  

 באמצע/תחתית הדף?  

 החזרה מחג הפסח  מיד עםיבוצע 
 )בשים לב להארכת מועד ההגשה(.  


