
 01/2022שעלו במסגרת מכרז פומבי התייחסות עיריית נשר לשאלות הבהרה 
 ניהול תיקי השקעות ועודפי מזומנים עבור עיריית נשר

 
הסעיף הרלוונטי  שאלה/בקשה מסד

 במכרז
 תשובה

האם אישור רואה  -נודה להבהרה  1
החשבון יכול להיות של החשב הפנימי 

   של החברה?

ד' 1נספח  16עמוד 
 רו"ח[ ]תצהיר

 כן

אילו שירותים נוספים  –נודה להבהרה  2
ידרשו ממנהל התיקים? נודה לקבלת 

 רשימה סגורה.

כפי שפועלים  להסכם 2.8סעיף 
 בשאר הרשויות

נבקש להוסיף בסיפא: "והכל מטעמים  3
סבירים שיפורטו למנהל התיקים 

 מראש".

 לא להסכם 2.9סעיף 

נבקש להוסיף בסיפא: והכל בכפוף  4
לתיאום מראש עם מנהל התיקים 

 ובהתאם לרגולציה החלה עליו".

 לא להסכם  4.4סעיף 

נבקש כי הסעיף יהיה הדדי, לפיכך לאחר  5
המילים: "בזכותה של העירייה", נבקש 
להוסיף: "ו/או מנהל התיקים" ובסיפא  

 להוסיף: "ו/או מנהל התיקים". 

 לא להסכם  5.3סעיף 

"בהתחשב נבקש להוסיף בסיפא:  6
בהפקדות ובמשיכות שבוצעו באותו 

 החודש".

 לא להסכם 6.2סעיף 

לחודש"  10-נבקש לשנות במקום: "ועד ה 7
לחודש". בנוסף, לאור  15 -"ועד ה -ל

העובדה שלא ברור מהי הכוונה ומה 
הרלוונטיות למנהל התיקים, נבקש 

"ו/או הזמנות  למחוק את המשפט:
". תקציביות מאושרות כדין....לרבות

כלומר יש להשאיר רק את הסיפא: "דוח 
 תשואות באותו החודש".

 לא להסכם 6.7סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף מאותה הסיבה  8
שלעיל, לאור העובדה  7שהוזכרה בסעיף 

שלא ברור מהי הכוונה ומה הרלוונטיות 
 למנהל התיקים.

 לא להסכם 6.8סעיף 

לאור העובדה שלא רלוונטי למנהל  9
התיקים, נבקש להסיר את המילים: "או 

 בצ'יק".

 לא להסכם 6.10סעיף 

הסיפא לא מקובלת, לכן נבקש להסיר  10
את המשפט: "במקרה כזה הוראת 

 המנהל היא הקובעת".  

 לא להסכם 8.1סעיף 

לאור העובדה שהסעיף אינו רלוונטי  11
 סירו. לשירות מנהל התיקים, נבקש לה

 לא להסכם 8.2סעיף 

לאחר צמד המילים: "אדם כלשהו",  12
 נבקש להוסיף את המילה: "מטעמו".

 לא להסכם 10.1סעיף 

לאחר המשפט: "בקשר לדרישה  13
האמורה", נבקש להוסיף: " והכל בכפוף 
למתן פס"ד חלוט". הסיפא לא מקובלת, 
לפיכך יש להסיר את המשפט: "העירייה 

 לשביעות רצון העירייה".תהא רשאית... 

 לא להסכם  10.3סעיף 



הסעיף הרלוונטי  שאלה/בקשה מסד
 במכרז

 תשובה

נבקש להוסיף בסיפא: " והכל בכפוף  14
 למתן פס"ד חלוט".

 לא להסכם 10.4סעיף 

נבקש להוסיף בסיפא: " ובכפוף למתן  15
 פס"ד חלוט".

 לא להסכם 10.5סעיף 
 

נבקש למחוק את המשפט: "לרבות נזק  16
שנגרם לעובד העירייה, קבלני משנה 

ועובדיהם". ובנוסף למחוק את הסיפא: 
 "והן של קבלני המשנה".

 לא להסכם 11.1סעיף  

סעיף לא מקובל ולא רלוונטי לפעילות,  17
 לפיכך נבקש להסירו.

 לא להסכם  11.2סעיף 

נבקש להוסיף לסיפא: "מנהל התיקים  18
יהא רשאי להמחות את חלק ו/או כל 
ל זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, בכ

 עת ולפי
שיקול  דעתו, לחברה בת או לחברה 

קשורה או לחברה מסונפת והודעה על כך 
 תימסר ללקוח".

 לא להסכם  15.1סעיף 

נבקש למחוק את הסיפא: "ולחייב את  19
מנהל התיקים בכל ההוצאות הכרוכות 

 בכך".

 לא להסכם 16.1סעיף 

נבקש למחוק את הסיפא: "על חשבון  20
 מנהל התיקים".

 לא להסכם.  16.3סעיף 

לאור העובדה שהסיפא של הסעיף לא  21
רלוונטי לשירות מנהל התיקים נבקש 

 למחוק את הסיפא, החל מהמשפט:
"הוצאות השלמת ביצוע השירות..." ועד 

 לסוף הסעיף. 

 לא להסכם 17.5סעיף 

יובהר כי נספח הביטוח בהסכם יהיה  22
בכפוף לאישור יועץ הביטוח של מנהל 

 התיקים.

 לא נספח הביטוח

נבקש להוסיף התייחסות לכך שאין  23
ביכולתו של מנהל התיקים להבטיח 
שיעור רווח או תשואה בניהול תיק 

 -ההשקעות
לפיכך, נבקש להוסיף את הסעיפים 

 שלהלן:
"מוסכם על ידי הצדדים כי מנהל 

התיקים יהיה פטור מכל אחריות בגין 
אות נזק, הפסד, מניעת רווחים או הוצ

מסוג כלשהו שיגרמו לביטוח לאומי 
בקשר עם פעולות הכרוכות בניהול תיק 

ההשקעות, ואשר נגרמו כתוצאה 
מנסיבות שאינן בשליטתו של מנהל 

התיקים, ובלבד שמנהל התיקים פעל 
ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון 

 כלפי הביטוח הלאומי.
 

מנהל התיקים אינו מתחייב להשיג כל 
שיעור רווח כלשהו ומנהל התיקים לא 

יבטח אותו עבור הפסדים ו/או יפצה 
אותו בדרך כלשהיא על הפסדים שיגרמו 

 לא סכםתוספת לה



הסעיף הרלוונטי  שאלה/בקשה מסד
 במכרז

 תשובה

לו כתוצאה מהייעוץ ו/או מפעולות מנהל 
התיקים בחשבון, ובלבד שלא היה בייעוץ 

ו/או בפעולות מנהל התיקים משום 
 הפרת כל דין."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

מס'  תשובה
 סעיף

 מס"ד שאלה/בקשה

  הזמנה להציע הצעות - 1מסמך   

 3-נבקש להבהיר כי תנאי הסף מחייב עמידה ב 3.2 לא
שנים רצופות שהן שלושת השנים האחרונות טרם 

 .2021-2019הגשת מכרז זה ,זוהי רציפות לשנים 

.1 

 בטבלת אמות המידה -שלב ב ' 8.1 לא
 -נבקש להבהיר באמת המידה הראשונה 

שהמועצה תבחן את את ניהול תיקי ההשקעות 
 .2022-2017באופן רציף לאורך השנים 

.2 

  הצהרת משתתף במכרז - 2מסמך   

נפלה טעות כתיב במילה "מגובה" ...  - בשורה השניה 8 לא משנה את המהות
 סכומי הכסף לניהול.

.3 

בשורה השניה ולאחר המילים: "העירייה ו/או  12 לא
 המנהל מטעמה ,"נבקש להוסיף את המילים:

 "ועל פי כל דין."

.4 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים:  12 לא
"דוחות תקופתיים ייתנו על ידינו בהתאם 

לתקנות הדוחות לפי חוק הייעוץ וכל בקשה 
לדו"ח נפרד ונוסף לדוחות הנדרשים על פי חוק 
יתבקשו במפורש על ידי העירייה וייבחנו ביחד 

 איתנו אפשרות העמידה בהם".

.5 

  הסכם - 3מסמך   

נבקש להחליף את המילים: "זמין באופן מיידי" עם  2.4 לא
 המילים:" זמין בהקדם."

.6 

נבקש להוסיף בסיפא של הפסקה את המילים:  2.8 לא
"ויהיה בהיקף עבודה סבירה ובתיאום עם מנהל 

 התיקים."

.7 

נבקש להחליף את המילים:" באופן מיידי" עם  2.9 לא
 המילה: "בהקדם."

.8 

את המילה: "שבעה", עם המילה: נבקש להחליף  3.8 לא
 "ארבע עשרה."

.9 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים:"  4.6 לא
 "מרמה ואשר אשר נובעות מזדון, רשלנות או

 

.10 

יובהר כי בקשות אנליזה וניתוחים מיוחדים ככל  6.3 לא
על ידי העירייה יכול ויתומחרו בנפרד,  שייתבקשו

וזאת בשיתוף, יידוע ובקרה של העירייה ביחד עם 
 מנהל התיקים.

.11 

נבקש להבהיר כי פרשנות אשר לא מקובלת על ידי  8.1 לא
 הצדדים תיעשה בהידברות בין הצדדים .

ככל והוראותיה הפרשניות של העירייה יפגעו 
פגיעה אנושה בתנאים המסחריים להבנת מנהל 

התיקים, יהיה רשאי מנהל התיקים לבטל את 
 ימים מראש ובכתב. 30ההסכם בהוראה של 

.12 

בשורה השלישית לאחר המילה: "כאמור," נבקש  10.2 לא
 לעיל". 10.1להוסיף את המילים: "בסעיף 

.13 

 
 
 
 
 
 



 

מס'  תשובה
 סעיף

ס"דמ שאלה / בקשה  

 לא
 

10.3 
בשורה השלישית, לאחר המילה: "מחדל" 

נבקש להוסיף את המילים הבאות: 
 "ואשר נגרמו מזדון, רשלנות או מרמה". 

 .14 

בסוף הפסקה נבקש להוסיף את  10.4  לא
המילים: " וזאת עד למקסימום של 

שנה אחת מתום תקופת ההסכם, 
לרבות ככל שיוארך על ידי 

 הצדדים". 

 .15 

 11.1  לא
בשורה הראשונה נבקש למחוק את 

המילה: "כל "ולאחר המילה: "פיצוי", 
 נבקש להוסיף את המילה: "ישיר." 

 .16 

 11.1  לא
נבקש להחליף את המילה:  בשורה השניה

 "כלשהם" עם המילה: "ישירים." 

 .17 

 11.1  לא
נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים: 

 "בקשר עם ההסכם." 

 .18 

נבקש להוסיף בשורה השניה  12.3  לא
ולאחר המילה: "ההתקשרות", את 

 3המילים: "וזאת עד לתקופה של 
שנים מתום תקופת ההסכם, 

לרבות ככל שיוארך על ידי 
 הצדדים". 

 .19 

 17.1.9  לא
נבקש להחליף את המילים: "נפתחה 

חקירה פלילית", במילים: "הוגש כתב 
 אישום." 

 .20 

 19  לא

 נבקש להפוך סעיף זה להדדי. 

 .21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 תשובה סעיף שאלה / בקשה מס"ד

1 
  -נבקש להוסיף לאחר המילים שיבוא במקומו את המשפט 

 "ואשר יובא לידיעת מנהל התיקים על ידי העיריה"
 לא 2.1

2 
בימים ובשעות  נבקש להחליף את המילים באופן מיידי ל"

 "הפעילות של מנהל התיקים
 לא 2.4

3 
נבקש להחליף את המילים להפסיק את עבודתו כאמור מיד 

 "סמוך לאחר קבלת למשפט "
 לא 2.9

 לא 2.9 נבקש למחוק את צמד המילים באופן מיידי 4

5 

" העיריה תנהג במימוש זכויותיה  –נבקש להוסיף בסוף הפסקה 

 לא 2.9 על פי סעיף זה בתום לב ובדרך מקובלת"

6 
ואשר העיריה תעדכן את מנהל " נבקש להוסיף את המשפט 

 למילה הנחיות" בין המילה במקומו התיקים לגביו
 לא 3.3

7 
בימים ובשעות בהם משרדי "  נבקש להוסיף את המשפט 

 " בין המילים עת לביין המילה וכפימנהל התיקים עובדים
 לא 3.7

8 

העיריה תעדכן את מנהל " נבקש להחליף את הפסקה ב
התיקים באשר להוראות דין , נהלים , תקנים ותקנות מיוחדים 

החלים בקשר למתן השירותים לעיריות בישראל בכלל 
 "ולעיריה בפרט.

 לא 4.7

 לא 6.4 נבקש למחוק את הפסקה  9

10 
 3וזאת לא יאוחר מאשר תוך  " –נבקש להוסיף בסוף הפסקה 

ימי עסקים ממועד קבלת חשבונית מס מקור לתשלום כאמור 
 "לעיל.

 לא 6.8



 
 

 תשובה סעיף שאלה / בקשה מס"ד

11 
אשר אשר נקבע  נבקש להוסיף את המשפט "

" בין המילים בפסק דין חלוט כי הוא אחראי לכך
 כלשהו לבין והוא

 לא 10.1

12 
"ישירים ומוכחים" בין המילה אבדן   –נבקש להוסיף 
 ובין המילה להן

 לא 10.3

13 
"ישירים ומוכחים" בין המילה נזק   –נבקש להוסיף 

 ובין המילה שיגרם
 לא 10.4

14 
ו/או עקב שימוש בחומרים או " -נבקש למחוק  

 " אביזרים לקויים
 לא 10.4

15 
לא רלוונטי  11.2ו 11.1נבקש למחוק את הפסקה 

 לעירייה
 לא 11.2 11.1

 לא 12.1 נבקש להחליף את המילה המזמין למילה עיריה 16

 לא 12.1 נבקש להחליף את המילה מטעמו למילה לטעמה 17

18 

ובה  13.5נבקש להוסיף פסקה אחרי הפסקה 
 רשום :

מנהל התיקים מצהיר כי הינו תאגיד הקשור "
לגופים מוסדיים וכי יש לו זיקה לנכסים הפיננסים 
המפורטים בנספח גילוי נאות המצורף בזה. לאור 

האמור, מנהל התיקים הינו חברה העוסקת גם 
בשיווק השקעות )ולא ייעוץ השקעות( ועל כן מנהל 

התיקים עשוי להעדיף נכסים פיננסים אלו על פני 
כסים פיננסים אחרים הדומים מבחינת התאמתם נ

לעיריה, והכול תוך ביצוע עסקאות אלו מתוך 
שיקולים מקצועיים שהינם לטובת העיריה ובהתאם 

 "למדיניות ההשקעות בתיק העיריה.

 לא 13.6

19 
האמור לעיל לא יחול  נבקש להוסיף בסוף הפסקה "

 "אם ההסבה הינה לתאגיד קשור למנהל התיקים
 לא 15.1

20 

מובהר בזאת כי  נבקש למחוק את המשפט "
נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה 

כדי להקנות לבית ההשקעות כל זכות לקבלת 
 "תמורה כלשהי מאת העירייה

 לא 17.1



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שאלה/בקשה מס"ד
הסעיף 

הרלוונטי 
 במכרז

 תשובה

לפיה מנהל  העירייהנבקש לוודא, כי כפוף להחלטת  1
על  העירייה, תחתום העירייההתיקים ינהל את כספי 

 ,אוגדן מסמכי פתיחת החשבון של מנהל התיקים
 כנדרש בהוראות הדין החלות על מנהל תיקים בישראל.

הערה 
 כללית

 לא

 ובפרט את נבקש שלא לפרט את לקוחות מנהל התיקים 2
, אלא רק לציין פירוט ההיקף הכספי של התיק המנוהל

לקוחות בעילום שם, שכן מדובר במידע סודי אשר 
מתוקף הסכמים מול לקוחות מנהל התיקים אין 

נבקש כי תבהירו לשם מה בנוסף  באפשרותו לפרט.
 נדרשים פרטי איש הקשר של הלקוחות הציבוריים.

 - 3.2ס' 
 ג'1נספח 

 חלק מהותי מתנאי הסף –לא 

ח חתימתו של סמנכ"ל הכספים )רו"את נבקש לאשר  3
 במקום שהינו  בעל רישיון רו"ח, פנימי( במנהל התיקים

 משרד רו"ח חיצוני.
 

 - 3.3ס' 
 ד'1נספח 

 כן

נבקש כי חלף מנהל מחלקת המחקר שאינו אחראי על  4
מנגנוני הבקרה, יחתום הגורם הרלוונטי שאמון על 

מנהל מערך התפעול  –מנגנוני הבקרה בבית ההשקעות 
 במנהל התיקים.

+  3.4ס' 
 4.5ס' 

 להצעה

 לא

נבהיר כי על פי נהלי ומערכות מנהל התיקים, הוא אינו  5
מנפיק חשבונית ללקוחותיו אלא שולח מכתב ובו 
דרישת תשלום וזאת מכיוון שהינו מוסד כספי, המכתב 

לכל  25-האמור נשלח ללקוחותינו לא יאוחר מהיום ה
לתהליכי העבודה  הסעיףחודש. נבקש להתאים את 

התיקים לפיהם דרישת התשלום  הנהוגים במנהל
 .בעירייההאמורה מועברת במייל לגורמים הרלוונטיים 

 6.7ס' 
 להסכם

 לא

נבקש לתקן את נוסח הסעיף להסכם כך שאחריות  6
מנהל התיקים תוגבל לאחריותו על פי דין בלבד. 
לחילופין נבקש כי אחריות מנהל התיקים תוגבל לנזק 

לסעיף יתווספו המילים ישיר בלבד.  בנוסף, נבקש כי 
  "והכל בכפוף לקבלת פס"ד חלוט".

נבקש כי יובהר כי אין מנהל התיקים מתחייב לתשואה 
 .העירייהחיובית או לתשואה כלשהי בחשבון 

 10ס' 
 להסכם

 לא

יוכפף לסבירות, כך שמנהל  זהנבקש כי סעיף  7
 ההשקעות יהיה זמין בכל עת, בשעות סבירות.

  3.7ס' 
 להסכם

 לא

נבקש כי נוסח הסעיף יתוקן ויותאם לתהליכי העבודה  8
 השנתיהנהוגים במנהל התיקים כך שיצוין שהדו"ח 

 יועבר עד ליום הראשון למרץ, לכל שנה.

  3.8ס' 
 להסכם

 לא



 

 שאלה/ בקשה מס"ד
הסעיף 

הרלוונטי 
 במכרז

 תשובה

האם טופס אישור קיום   .1
ביטוחי נדרש למילוי 

במסגרת הגשת מסמכי 
המכרז, או שמא רק 
הזוכה במכרז נדרש 

 למלאו?

  
נספח  –נספח א' 

 הביטוח

 רק הזוכה
 אולם נדרש לחתום עליו

נוסח המשפט בתצהיר   .2
רו"ח אינו ברור: "הינו 

בהיקף של לפחות ____ 
מיליון ש"ח לכל תיק". 
 מבוקש לבטל סעיף זה

 לא ד'1נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

הסעיף הרלוונטי  שאלה/ בקשה מס"ד
 במכרז

 תשובה

האם קיימת הערכה  .1
לגבי היקף הנכסים 
המיועדים להשקעה 
 עבור כל זוכה במכרז?

 לא כללי

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

הסעיף הרלוונטי  שאלה/ בקשה מס"ד
 במכרז

 

יובהר לעניין אמות המידה כי כל   .1
 העברת מידע לעניין תשואות

תיקים אחרים כפופה להוראות 
רשות ניירות ערך להצגת תשואות 

וכן להוראות החלות על מנהל 
תיקים לעניין הגנה על פרטיות 

 וסודיות של לקוחותיו.

בכל מקרה, המידע לגבי התשואות 
 יימסרו על ידי הממליצים במישרין

מסמך אמות מידה 
 (9)עמוד 

מדובר בגופיים מוסדיים והן  –לא 
 שקיפותמחוייבים ל

נבקש לקבל הבהרה מי נדרש   .2
 למלא את הטופס

שאלון  -ה' 1נספח 
לאיתור חשש 
לניגוד עניינים 

 (17)עמוד 

 כפי שרשום

נבקש לקבל הבהרה לגבי מה הן   .3
"הזמנות תקציביות חתומות 

ומאושרות"? מדוע השירותים 
כפופים להזמנות אלו? האם ישנה 
 אפשרות לאי קיומה של הזמנה?

 הסעיף ברור להסכם 2.2סעיף 

אנו מבקשים כי המילה "יהיה"   .4
תוחלף במילים "יעשה מאמץ סביר 

 להיות"

 לא להסכם 2.4סעיף 

אנו מבקשים כי המילה "ימים"   .5
 תוחלף במילים "ימי עסקים"

 לא להסכם 2.6סעיף 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את   .6
המילים "במישרין ובהתאם 

 להוראות החוק"

 לא להסכם 2.8סעיף 

הסעיף אינו כולל מגבלת זמן   .7
לתחילת מתן השירותים מרגע 

 בחירת הזוכה.

 אין צורך בשינוי להסכם 3.2סעיף 

אנו מבקשים כי לאחר המילים   .8
"שיבוא במקומו" יבואו המילים 

"החלים על בית ההשקעות מכוח 
היותו מנהל תיקים לפי הוראות 

 החוק"

 לא להסכם 3.3סעיף 

הסעיף כך אנו מבקשים לתקן את   .9
שלאחר המילים "מנהל התיקים כי" 

 יבואו המילים "למיטב ידיעתו"

 לא להסכם 3.5סעיף 



הסעיף הרלוונטי  שאלה/ בקשה מס"ד
 במכרז

 

נבקש כי לאחר המילים  .1  .10
"לפי דרישה" יבואו המילים 

 "תוך זמן סביר".

נבקש לקבל הבהרה מה  .2
הכוונה מאחורי "קצב ביצוע 

 השירותים"

 לא להסכם 4.2סעיף 

נבקש כי בסוף הסעיף יבואו   .11
"ובלבד שהביקורת כאמור המילים 

 לא תתקיים בחצר מנהל התיקים"

 לא להסכם 4.3סעיף 

נבקש כי בסוף הסעיף יתווסף   .12
המשפט הבא "האמור לעיל לא 

יחול על מידע שיש בו בכדי להפר 
את חובת הגנת הפרטיות ו/או 
חובת הסודיות החלה על מנהל 
התיקים בהתאם להוראות הדין 

 החלות עליו"

 לא להסכם 4.4סעיף 

נבקש כי לאחר המילה  .1  .13
"הקשור" תבוא המילה 

 "במישרין".

נבקש כי בסוף הסעיף  .2
יתווסף המשפט הבא 
"האמור לעיל לא יחול על 
מידע שיש בו בכדי להפר 
את חובת הגנת הפרטיות 
ו/או חובת הסודיות החלה 

 על מנהל התיקים".

 לא להסכם 4.5סעיף 

נבקש כי בסוף הסעיף יבואו   .14
המילים "למען הסר ספק, על 

המנהל יהיה למסור את אישורו 
ימי  5 –כאמור לעיל, לא יאוחר מ 

עסקים מהמועד בו קיבל ממנהל 
התיקים את החשבונית ודו"ח ביצוע 

 השירותים"

 לא להסכם 6.8סעיף 

נבקש להוסיף לאחר  .1  .15
המילה "שייגרמו" את 
המילים "במישרין כתוצאה 

רשלנותו של מנהל מ
 התיקים".

נבקש להחליף את המילים  .2
"אדם כלשהו" במילה 

 "המזמין" 

 לא להסכם 11.1סעיף 



הסעיף הרלוונטי  שאלה/ בקשה מס"ד
 במכרז

 

נבקש להוסיף לאחר המילים   .16
"כלליות שיגרמו לעירייה" את 

 המילה "במישרין"

 לא להסכם 11.3סעיף 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את   .17
מנהל המילים "חרף האמור לעיל 

התיק אינו מתחייב להשיג שיעור 
ולא  העירייהרווח כלשהו עבור 

 כנגד הפסדיםהעירייה יבטח את 

 לא להסכם 11.4סעיף 

נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן:   .18
לא יהיה אחראי  מנהל התיקים"

בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה 
ו/או אובדן רווח כלשהם אשר יגרמו 

כתוצאה מאי מסירת מידע ו/או 
מסירת מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או 
אי עדכון הספק בגין שינויים במידע 

 שנמסר על ידי הרשות".

 לא להסכם 11סעיף 

נבקש להוסיף את הנוסח, כדלקמן:   .19
כי באחריותה  "הרשות מצהירה,

לקבוע מדיניות השקעה אשר 
מתאימה לצרכיה, אותה תמסור 
לספק כאמור בהסכם זה ולפיה 
יפעל הספק. כמו כן, מאשרת 

הרשות כי ידוע לה שאין הספק 
אחראי לפעולות שיבוצעו שלא על 
ידו, לרבות באמצעות עובדיה של 

 הרשות".

 אין צורך להסכם 10סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילה   .20
 "שייגרמו" את המילה "במישרין"

 לא להסכם 10.1סעיף 

 –נראה כי קיימת טעות בסעיף   .21
 11.1ההפניה המופיעה לסעיף 

 .10.1אמורה להיות הפניה לסעיף 

 לא להסכם 11.3סעיף 

נבקש להוסיף לאחר  .1  .22
המילה "נזק" את המילה 

 "ישיר"

נבקש להוסיף לאחר  .2
המילים "מאוחר יותר" את 

להוראות המילים "בכפוף 
 הדין"

 לא להסכם 11.4סעיף 



הסעיף הרלוונטי  שאלה/ בקשה מס"ד
 במכרז

 

 12.5נבקש להוסיף סעיף משנה   .23
 בנוסח הבא:

לא יחול על  מובהר, כי האמור לעיל
מידע שעומד באחד מהתנאים 

: )א( מידע שהיה חלק הבאים 
למנהל מנחלת הכלל לפני גילויו 

, או נעשה חלק מנחלת התיקים
הכלל לאחר גילויו למקבל המידע 
ללא הפרה של חובת סודיות כלפי 
קבוצת אקסלנס; )ב( מידע אשר 

, כי הוא מנהל התיקיםהוכח על ידי 
פותח באופן עצמאי על ידו מבלי 

לפגוע או להשתמש במידע 
; )ג( מידע אשר שהתקבל מהעירייה

, מידי צד מנהל התיקיםהובא לידי 
לא התחייבות לשמירת שלישי ל

סודיות, ללא הפרת הסכם זה על 
ידו; )ד( מידע אשר נדרש על פי 
הוראות כל דין ו/או על פי צו של 

ערכאה  רשות מוסמכת ו/או
 .שיפוטית או מנהלית מוסמכת

 לא להסכם 12סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   .24
המילים "והכל בכפוף לקיום 

 הוראות הסכם זה"

 לא להסכם 14.1סעיף 

הסיפא נבקש למחוק מהסעיף את   .25
"וזאת מבלי שיהיה  החל מהמילים 

עליו" ועד לסוף הסעיף ובמקומם 
יופיע "ובלבד שהמזמין העביר 
אסמכתאות בגין הוצאותיו ופעל 
 ככל האפשר לצמצום הוצאותיו"

 לא להסכם 14.2סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   .26
המשפט "חרף האמור לעיל מנהל 
התיקים יהיה רשאי  להסב את 

ההסכם או חלק ממנו או להעביר 
או למסור זכות או חובה לפי הסכם 
זה  לחברה השתייכת לקבוצה לה 

משתייך מנהל התיקים בכפוף 
 לעדכון המזמין מראש ובכתב.

 לא להסכם 15.1סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   .27
המילים, למעט החריגים הקבועים 

 לעיל. 15בסעיף 

 17.1.2סעיף 
 להסכם

 לא

נבקש למחוק מהסעיף את המילים   .28
 "או בשל כל סיבה אחרת"

 לא 18.1סעיף 



הסעיף הרלוונטי  שאלה/ בקשה מס"ד
 במכרז

 

נבקש למחוק מהסעיף את המילים   .29
 "או לפי כל עסקה אחרת"

 לא 19סעיף 

 309למחוק את קוד אנו מבקשים   .30
 בביטוח אחריות כלפי צד ג'.

אישור עריכת 
 הביטוח )נספח א'(

 לא

ומהדורת  לגבי נוסחנבקש כי   .31
הפוליסה, ימחקו המילים " תואם 

" ויתווספו המילים 2018כלל ביט 
 הבאות:

Errors & Omissions for Financial 
Institutions (Expended Edition 

March 2017) plus Leaderim 
Wording Amendments 

אישור עריכת 
 הביטוח )נספח א'(

ככל שיועץ הביטוח יאשר הסעיף יתוקן 
 הזוכיםאל מול 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

מספר 
 עמוד

 שאלה/בקשה
הסעיף 

הרלוונטי 
 במכרז

 

 סטים?  2האם יש להגיש  -בהגשה 5
 האחד רק חתום בתחתית העמוד 

 והשני מלא וחתום במקומות המיועדים לכך בכל מסמכי המכרז?

 שני סטים זהים 4.7

לתת לזוכה זמן סביר למסירת המסמכים ולהתריע בפני  דרישת הפיצוי אינה סבירה. יש 11
 הזוכה ולתת לו ארכה למסירת המסמכים במידה והתעכב מסיבות סבירות.

 לא 10.5

נבקש להוסיף סעיף האומר כי: המועצה תחתום ותמסור למנהל התיקים הזוכה כל מסמך  12
יחת התיק נוסף להסכם שיחתם, שמנהל התיקים  מחויב לקבלם מהלקוח במסגרת פת

 עפ"י הרגולציה 

 לא 12

 אותם ההשקעות תיקי היקףבנוסח שפרסמתם עלינו לאשר וכן על הרו"ח לאשר כי " 16
בהיקף ל הינו למכרז ההצעות להגשת שקדמו אחרונות שנים בחמש ת/ ניהל המציע ניהל
 .תיק לכל ₪ מיליון ________פחותשל 

אצל מנהל התיקים אינו רלוונטי!  הבקשה לציין שווי התיק המינימאלי ביותר המנוהל
 נודה לביטול דרישה זאת

)מנהל התיקים מנהל גם תיקים פרטיים בשויים נמוכים וגם בין תאגידים לעיתים קורה 
 שלקוח מושך ונשאר לתקופה מסוימת עם סכום נמוך.(

 
נודה למחיקת המילים  אם הכוונה להיקף המינימלי המנוהל של כלל תיקי ההשקעות

 "לכל תיק"

ד' 1נספח 
 תצהיר רו"ח

 לא

נבקש להוסיף "כפוף לכך שיינתן זמן סביר להמצאת כל המסמכים מהגורמים השונים"  30
 ובמידה ולא יוגש בזמן תינתן התראה על כך.

 

 לא 18

נבקש להוסיף "כפוף לכך שיינתן זמן סביר להמצאת כל המסמכים מהגורמים  .א 30
 התראה על כך.השונים" ובמידה ולא יוגש בזמן תינתן 

 הפיצויים המוסכמים לא נהוגים ולא מקובלים כסנקציה בנושא זה .ב

19 
 

 לא

נבקש לסייג " למעט כל עמלות הבנק שתיגבנה  ישירות ע"י הבנק בו ינוהל החשבון וניכויי  31
 מס ככל שיחול בחשבון המנוהל"

 לא 24

חובת מסירת מידע להסכם נבקש להוסיף בסיפא "ובכפוף לכל דין לרבות  2.3בסעיף  32
 לבורסה"

 לא 2.3

 לא 2.4 נבקש למחוק המילים "באופן מיידי"  32

נבקש להבהיר כי העירייה אינה מצפה להבטחת תשואה וכי התשואה מושפעת מגורמים  34
רבים ובין היתר תנאי השוק המשתנים מדיניות הלקוח ופעולותיו והחלטות הועדות 

 השונות. 

 לא 3.1

 לא 4.4 בסיפא "הקשורים באופן ישיר לניהול התיק"נבקש להוסיף  35



 
 
 
 
 
 

מספר 
 עמוד

 שאלה/בקשה
הסעיף הרלוונטי 

 במכרז
 

נבקש להוסיף "למעט הוראות ישירות שניתנו  35
 על ידי המנהל למנהל התיקים"

 לא 4.6

 -חברתנו הינה מוסד כספי ואינה גובה מע"מ 36
נבקש למחוק בסוף הסעיף את "תוספת מע"מ 

 כחוק" או לסייגו 

 תפעלו בהתאם לחוק 6.2

נבקש להדגיש כי לדמי הניהול שיגבו ע"י מנהל  36
התיקים יתווספו עמלות הבנק שיגבו ישירות 
ע"י הבנק בו ינוהל החשבון וניכוי מס ככל 

 שיחול

 ברור דיוהסעיף  6.3

אם שולמו למנהל התיקים תשלומי יתר,  37
ימים מיום שנדרש לכך ללא  7ישיבם תוך 

 ריבית והפרשי הצמדה...

 לא 6.13

נזיקין לגוף לא מקובל בשירות מסוג ניהול  37
 תיקים

 לא 10.1

 נבקש לבטל סעיפים אלו.  מנהל התיקים ישא 38
בנזק שנגרם במסגרת ניהול התיק רק אם נהג 

 ברשלנות ובכפוף לפסק דין חלוט.

 לא 10.4, 10.3

 לא 11.1 לא מקובל ולא נהוג.  38

נבקש להוסיף "בכפוף להוראות כל דין וחובת  38
 מסירת מידע לבורסה

 לא 12.1

 לא 13.2 נבקש למחוק את המילה "הפרטית" בסיפא 39

 לא 14.2 רלונטי לנושאהסעיף נחזה ללא  39

נושא החלת העלויות לאחר ביטול ההסכם על  41
 מנהל התיקים , לא מקובל .

 לא 17.5



 
 : בנוסף נבקש להוסיף  סעיפים/ התייחסות לנושאים הבאים

להוסיף  .1
סעיף : "המועצה לא תפעל ביודעין בניגוד להוראותיה 

 שניתנו למנהל התיקים".
 
להוסיף  .2

סעיף : " המועצה מצהירה כי ידוע לה כי מנהל התיקים 
אינו מתחייב להשיג עבורה שיעור רווח מינימלי בשיעור 
כלשהו בפעולות ניהול תיק השקעותיה, בין על פי הסכם 
זה, ובין בכל דרך אחרת. כמו כן מצהירה החברה כי ידוע 
לה שאין מנהל התיקים רשאי להתנות שכרו בהשגת 

 ווח כאמור. שיעור ר
 
להוסיף  .3

סעיף : " המועצה מצהירה וידוע לה כי מנהל התיקים לא 
יבטח אותה מפני הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או יעריך 
ו/או יתחייב לתוצאות ו/או להצלחתה של עסקה כלשהי 
שתבוצע על ידי מנהל התיקים ולא יפצה את החברה 

 במקרה של הפסדים ו/או אובדן רווחים". 
 

 להוסיף .4
סעיף : "במקרה ותבקש המועצה ממנהל התיקים לבצע 
עבורה עסקאות מחוץ לבורסה לניירות ערך, מסמיכה 
החברה את מנהל התיקים לקנות ולמכור עבורה, 
בעסקאות מחוץ לבורסה, בשער העולה על שער הבורסה 
הידוע במועד הרכישה, ולמכור בעבורה ניירות ערך בשער 

 רה". הנמוך משער הבורסה במועד המכי
 

חשבון  .5
מפצל : ""מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות שאינן 
עסקאות בחוזים עתידיים עבור המועצה באמצעות חשבון 
מפצל, על שם מנהל התיקים, ולא באמצעות חשבון 

 החברה, במקרה שכזה : 
 

יזוכו ויחוייבו לחשבון המועצה ניירות הערך ונכסיה 
בוצענה הפעולות הפיננסיים בהתאמה, ביום המסחר בו ת

בחשבון, אך לא מאוחר מהמועד הבא לפתיחת המסחר 
 באותו נכס פיננסי. 

 
המועצה  מצהירה  כי ידוע לה והיא מסכימה שהשער על פיו 
יוזכה ויחוייב חשבונה יהיה השער המשוקלל של 
העסקאות שביצע מנהל התיקים בבורסה באותו נייר ערך 

 באותו יום מסחר, בכפוף לכל דין". 
  
חסרה   .6

התייחסות לפעילות מול מנהל תיקים באמצעי 
 התקשורת.

 
חסרה  .7

התייחסות לקבלת /אי קבלת אשראי בחשבון החברה 
 המנוהל על ידי מנהל התיקים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 לא



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חסרה התייחסות לאופן מתן הוראות על ידי  .7
 המועצה )טלפון, כתב(.

 
 

 
 


