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 פרוטוקול

 1/2022אנחנו נמצאים בכנס מציעים של מכרז צהריים טובים לכולם.  עו"ד חמדני:

לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות במתכונת של הסכם מסגרת באור 

החברה יהודה. מי שערך את המכרז היא החברה לפיתוח אור יהודה, 

הכלכלית של העירייה. אנחנו נמצאים פה גם עם הצוות המקצועי, עם 

מנכ"לית החברה, עדי בלומנפלד פנחס ועם סמנכ"ל הנדסה, אחיעז כץ וגם 

עם הצוות התכנוני של הפרויקטים. אני עורכת דין אורטל חמדני, מלווה את 

ם ההיבט המשפטי של המכרז. אנחנו נעשה סקירה קצרה מאוד על המועדי

של המכרז, לאחר מכן תנאי הסף ואני אעביר את הבמה לאנשי המקצוע, 

הוא  המציעים שנערך כעת שידברו על הדברים שיותר מעניינים אתכם. כנס

חובה, זאת אומרת שמי שלא השתתף בו לא יוכל לקחת חלק במכרז הזה. 

שימו לב שאתם נרשמים כמו שצריך עם השם המלא שלכם וגם עם השם 

ההשתתפות היא בזום, כמו שאתם  מגישה את ההצעה.ברה ששל הח

יודעים, אין עוד כנס נוסף פרונטלי. תוכלו להגיש שאלות הבהרה לחברה 

, זה יוצא יום 30/3/2022-באמצעות האימייל שמפורסם בחוברת עד ה

. נבקש לעמוד בזמנים כיוון שיתכן שלא נוכל להשיב 13:00רביעי עד השעה 

. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא לאחר המועד הזה, שימו לב

, אנחנו 13:00, לא יאוחר מהשעה 13:00, יום חמישי, עד השעה 7/4/2022

לא נוכל לקבל הצעות שיוגשו באיחור, גם לא באיחור של דקה, אז קחו 



 

 

, זאת 90-בחשבון עיכובים, חניות, משטרות וכו', לא להמתין עד הדקה ה

 עים. מצב לא נהמלצה שלי, כדי שלא נהיה בה

הפתיחה הפומבית של תיבת המכרזים תתבצע באמצעות הזום, אין צורך  

תוכלו . 13:30בשעה  7/4 -לפה, חצי שעה לאחר המועד האחרון  להגיע

להתחבר מרחוק ולראות את מהלך הפתיחה וההצעות שיוגשו למכרז. 

בעיקרון, המכרז הזה הוא מכרז שנערך במתכונת מסגרת, זאת אומרת 

בל מעת לעת עבודות מהחברה, כאשר לא קיימת איזושהי שמי שיזכה יק

ינימאלי או היקף כלשהו מחייב. ישנה מסגרת תקציבית התחייבות להיקף מ

מלש"ח ויש פרק זמן מסוים שבו נוכל להזמין את העבודות,  30 למכרז של

 מלש"ח.  30שנים לכל היותר או עד ניצול התקציב, כפי שאמרתי, של  3עד 

זוכים, לצורך  2תכן שיבחרו יכלומר,  .בחור מעל זוכה אחדהחברה רשאית ל 

בשלב הראשון  אפשר לנו בעצם לדרושמנגנון במכרז, שמהדוגמה, וישנו 

אם  שוות את ההצעה שלו למקום הראשון. עם זאת,מהמקום השני לה

, 5%הם מעל  המדורגות במקומות הראשונים בין ההצעותבמחיר הפערים 

אנחנו יכולים לפנות למקום השני ולבקש ממנו להשוות את ההצעה, אם הוא 

רוצה. אם הוא לא רוצה, אנחנו פונים למציע הבא בתור וכן הלאה. אז קחו 

ונוכל לפצל ביניהם את  מזוכה אחדאת זה בחשבון, שייתכן שיהיה יותר 

 העבודות. 

שאנחנו לא מחזירים את דמי שקלים, אני מדגישה  5,000עלות המכרז היא  

המכרז. זאת אומרת, מי ששילם צריך לוודא שהוא עומד בתנאי המכרז כי 

כבר נתקלנו בעבר בדרישות להחזיר כספים, אז אני מדגישה את זה, לפני 

 בודקים.  -שמשלמים 

הצעת המחיר בעצם מוגשת באופן זה שאתם ממלאים שיעור הנחה אחיד  

. (2/2022ון דקל בנייה ותשתיות )גרסת ולמחיר למחירי כתב הכמויות

אחיעז יסביר על כתב הכמויות אבל בעיקרון הוא אמור לשקף את המחירים 

 של כל העבודות שאנחנו נזמין במהלך תקופת ההתקשרות ושיעור ההנחה 



 

 

הוא אחיד, אין אפשרות להגיש מספר הצעות לפרקים וכו', שיעור הנחה  

 אחד ויחיד. 

לא אסקור את הכל מילה במילה, כמובן באחריותכם  לגבי תנאי הסף, אני 

להגיש בקשה אתם רשאים לקרוא את הכל ואם אתם לא מבינים משהו, 

להבהרה או שאלה או בקשה לשנות וכו', אתם יודעים איך לעשות את זה, 

אני רק אסקור את זה באופן כללי. הקבלן הרלוונטי במכרז הזה הוא קבלן 

לפחות. אתם נדרשים להגיש רישיון קבלן  2בסיווג כספי ג'  200בענף 

-בתוקף. מבחינת ניסיון, אתם צריכים להוכיח שאתם סיימתם החל מ

פרויקטים מאותו סוג שאנחנו מדברים עליו של  2לפחות  1/1/2017

כבישים, תשתיות ופיתוח, עבודות שאתם ביצעתם עבור גופים ציבוריים, יש 

באזור עירוני מבונה  עבודותמהם גופים ציבוריים. מדובר בלכם פירוט 

ומיושב. זאת אומרת, לא מדובר בהקמה של שכונות חדשות אלא עבודה 

במרקם עירוני קיים, עם תושבים, עם כל מה שכרוך בעבודות מהסוג הזה, 

. מלש"ח 5כאשר היקפו של כל אחד מהפרויקטים הללו עלה על סכום של 

לוונטי. פרויקט מלש"ח, זה מה שר 5פרויקטים מעל  2 כלומר, לפחות

כבישים, תשתיות ופיתוח, שבוצע  מסוגבהקשר הזה הוא בעצם עבודה 

באתר עבודה אחד ובאופן רציף. למה אנחנו מדגישים את זה, כיוון שאנחנו 

לא רוצים לקבל צבר של מספר פרויקטים שביצעתם, נניח בהסכם מסגרת 

 5עצם צא לנו ביו בכל מיני אתרים, שתתחילו לחבר אותם ותגידו ככה

הכוונה היא שמדובר בעבודה אחת שבוצעה באתר אחד באופן מלש"ח. לא, 

 רציף, בתקופת זמן אחת. 

מעבר לזה, אתם צריכים להראות לנו שאתם מעסיקים מנהל עבודה מוסמך  

שנים לפחות  5ומהנדס אזרחי מוסמך בחברה, שהם בעלי ניסיון רלוונטי של 

, אישור של רואה חשבון על כך בעבודות הפיתוח והתשתיות ולצרף, כמובן

שאתם מעסיקים אותם בחברה ותעודות, קורות חיים, רישיונות. אם 

המקצוע שלהם דורש רישיון על פי הדין בישראל, אז כמובן להגיש את 

 המסמכים הרלוונטיים. המלצות כמובן יכולות גם להועיל לכם בהמשך. 



 

 

-בתוקף עד השקלים,  100,000מבחינת ערבות ההצעה, הערבות היא  

1/9/2022 . 

מלש"ח לא כולל מע"מ  40איתנות כלכלית, אנחנו דורשים מחזור כספי של  

, זה לא משהו שהוא בשמים. ואישור 2020-ו 2019, 2018במצטבר בשנים 

של רו"ח על המצב הפיננסי שלכם, על כך שאין כינוס נכסים, הקפאת 

 הליכים, פשיטות רגל וכו'. 

תקראו אותם, כמובן שיש עוד תנאים אחרים, נקרא תנאי הסף, אלו בגדול  

לזה יותר סטנדרטיים אבל חשוב באמת לוודא שאתם מגישים את ההצעה 

בליווי כל האסמכתאות והמסמכים הנדרשים כיוון שלא בטוח שאנחנו נחזור 

 אליכם בבקשה להשלמת המסמכים, קחו את זה בחשבון. 

ו חשוב בנוגע לאיך אנחנו אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לעוד משה 

מקבל רק על המחיר. המחיר  בוחנים בוחרים את הזוכה. במכרז אנחנו לא

קריטריונים של איכות שאנחנו בוחנים  , למול זה ישנם60%משקל של 

שמדברת על  11טבלה בעמוד  נה. יש40%אותם ונותנים להם משקל של 

אומר המלצות הניסיון שלכם, על שביעות הרצון מהשירותים שלכם, שזה 

שאתם תציגו ממזמינים מעבודות קודמות שביצעתם, ההתרשמות שלנו 

מאנשי הצוות שלכם מבחינת ותק, ניסיון, השכלה, המלצות ותעודות 

שיש ברשותכם. אם יש ברשותכם הנדסיים שתגישו. ודבר נוסף זה כלים 

כלים מהסוגים שאנחנו פירטנו ובכמות שפירטנו, בליווי כמובן רישיונות 

תוקף על שמכם, תוכלו לקבל פה איזשהו יתרון, איזשהו ניקוד אקסטרה, ב

 נקודות.  20של נקרא לזה, 

שימו לב שאתם מגישים כל מה שצריך על מנת שתקבלו באמת את הציון  

המקסימלי ונראה כולנו את התמונה המלאה. זה בגדול. כמו שאמרתי, 

ו לא ברור ויש . אם משה30.3-אפשר להגיש בקשות לשאלות הבהרה עד ה

 שאלות עד השלב הזה, אני אשמח לענות. 



 

 

רציתי לשאול, אמרת שיתכן ויהיה יותר מזוכה אחד. יש כמות זוכים  שלומי שמואלי:

, 7מקסימלית או שאתם משאירים את זה כאופציה פתוחה ויכול להיות גם 

 לצורך העניין? 

. אין רצון 3-ל 2בניסיון קודם, אני מניחה שמקסימום המספר יכול לנוע בין  עו"ד חמדני:

 לפצל את זה ליותר מדי פרוסות. 

בהמשך לשאלה, לאחר זכיה וכניסה למאגר אצלכם, האם יהיה תמחור  שלומי שמואלי:

נוסף? זאת אומרת, הליך נוסף שבו נצטרך לתת הצעת מחיר, או 

 בין הזוכים? שלחילופין, זה יבחר באופן אקראי

, אתם כבר מגישים הצעת לא, מה שקורה, שכרגע בשלב הזה, במכרז הזה עו"ד חמדני:

תחייב אתכם לאורך כל הדרך. זאת אומרת, זה לא כמו שאתם מחיר ש

מכירים במכרזים למשל של החברה למשק וכלכלה, שזה בעצם מכרז 

לא יעבוד מסגרת שבו יוצרים מאגר ואז פונים לקבל הצעות מחיר. לא, זה 

בשיטה הזו. המחירים מחייבים לאורך כל הדרך ואני חושבת שכבר בשלב 

הראשוני, ברגע שיוגדרו זוכים, כבר תתבצע חלוקה של העבודות, כך 

ה הקרובה איזה עבודות הוא י ביחס לכל זוכה, ביחס לפחות בשנשיהיה צפ

 אמור לבצע. 

 רבות מכרז, תהיה ערבות התקשרות? זאת אומרת, יש ע שלומי שמואלי:

 כן.  עו"ד חמדני:

במכרזי מסגרת כל מיני גופים יש דבר כזה שנקרא ערבות התקשרות  שלומי שמואלי:

 וערבות ביצוע. 

מהיקף ההתקשרות. זאת  10%כמובן, יש גם ערבות ביצוע שתעמוד על  עו"ד חמדני:

שתקבלו צו התחלת עבודה, ידרשו מכם גם ערבות פעם אומרת שבכל 

 ביצוע בהיקף היחסי. 

זה ראיתי וברור לי, אני מדבר על ערבות התקשרות, שזה בשלב זכיה עד  שלומי שמואלי:

 קבלת עבודה. זאת אומרת, בזמן ההתקשרות בינינו. 

למשך מה שאנחנו נוהגים לעשות, אנחנו יכולים להחזיק את ערבות המכרז  עו"ד חמדני:

פרק הזמן הזה עד שתקבלו צו התחלת עבודה. זה לא אמור להיות זמן 



 

 

ממושך. כלומר, יש כבר עבודות בקנה שרוצים להתחיל לבצע אותן, לכן 

 פרסמנו את המכרז. 

 אוקי, מאה אחוז, תודה רבה לך.  שלומי שמואלי:

עניין אתכם, אין על מה. עוד משהו? אז אם אין עוד שאלות, נעבור לחלק שמ עו"ד חמדני:

 העבודות עצמן. אחיעז, בבקשה. 

אתם רואים את זה? יופי. אז אנחנו למעשה במכרז הזה כבר יודעים על  אחיעז כץ:

חלק מהעבודות שהולכות להתבצע בזמן הקרוב. למעשה, אנחנו נכנסים 

פה לשכונה קיימת באור יהודה שנקראת סקיה צפון. השכונה מתחלקת 

ראו. זה סקיה צפון, יש את החלק הצפוני ויש למספר רחובות, כמו שתכף ת

את החלק הדרומי של השכונה. אנחנו כרגע נתייחס רק לסקיה צפון. 

למעשה, במסגרת עבודות השכונות אנחנו נערכים לעבודות של התחדשות, 

שזה הסדרת התנועה וחניות, חידוש פני הרחוב, מערכות ניקוז, קווי מים 

ומות, גינון, הטמנת רשת החשמל וביוב שנצטרך להעתיק בחלק מהמק

והחלפת מערכת התאורה. למעשה, כמו שאתם יכולים לראות, כך נראית 

השכונה, עם המצב התנועתי בה, כולל הרוחב של המסעות הקיימות, 

כן הגדלה של מאזן החניות שאנחנו צופים שיהיה לאחר שדרוג השכונה ו

המפה  תן לראות אתכאן נינמצא במרכז השכונה. שנבצע ההשינוי התנועתי 

. בנוסף ניתן הכללית, כולל השצ"פים, המגרשים החומים של השכונה 

. ברחובות שפותחו בשכונה  עוד כמה תמונות על המצב הקיים לראות

ניקוז  ביצוע מובל גם לעבודת אנחנו נכנסים במקבילשחושב להדגיש ש

שנמצא בחלק היותר מערבי של השכונה. למעשה, עבודות ניקוז שיתבצעו 

במסגרת הרחובות הקיימים יתחברו לאותו מובל ובעצם ינקזו את כל מערך 

שחשוב לדעת שלמעשה העבודות פה יתבצעו  .השכונה לתוך נחל אילון

 בשילוב עם קבלן נוסף שיהיה באזור. זה עוד תמונה של השינוי התנועתי.

זה בקצרה על העבודות של סקיה צפון. כמו שאתם מבינים, השכונה 

מתחלקת למספר רחובות, אנחנו לא נתחיל בבת אחת בכל השכונה אבל 

ולמעשה נצטרך לסגור ממש  (מקבציםנמסור מספר רחובות )אנחנו ניתן 



 

 

רחובות שלמים, כולל מתן אפשרות לחניה באזור מוסדר עד לפיתוח הרחוב 

יחה שלו מחדש. הכתב כמויות שלנו למעשה מתייחס באופן מלא ופת

לאותם רחובות, הכל מתומחר שם לפי הרחובות שאותם אנחנו נבצע. 

אותם כתבי הכמויות ישמשו אותנו גם בפרויקטים נוספים אחרים למעשה, 

 ואנחנו ככל הנראה ניכנס גם בשנהבעיר שאנחנו עדיין לא מודעים אליהם 

ין, שאותן הנחות שינתנו על אותם סעיפים, וחשוב להבשנתיים הקרובות  -

  גם לשכונות שכרגע לא נמצאות במסגרת כתב הכמויות. ויינתנ

הנושא השני שחשוב לגעת בו זה נושא מחירון דקל. למעשה, כל עבודות  

שלא נמצאות בסעיפי הכמויות שנמצאים בכתב הכמויות, יתומחרו לפי 

כמובן שיש איזשהו שקלול  מחירון דקל, בהנחה שאתם הולכים לתת אותה.

 . תשוקלל ההצעה הזוכהשל ההנחות שינתנו בשני הסעיפים האלה ולפיהן 

בנוסף לכך, חשוב להדגיש, כל נושא הפסולת שקשור לעבודות הבניה של  

הקבלן, אם זה חישוף ואם זה חומרים אחרים שהם כתוצאה מעבודות 

ת הטמנה. אם תימצא הקבלן, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולמו עליהם אגרו

במסגרת עבודות הקבלן פסולת שלא קשורה לעבודות הקבלן, של גורמים 

שנדרש, אם  ביצוע כלאחרים, הקבלן יפנה בהוראה מאיתנו, כמובן לאחר 

זה עירום, ניפוי, מדידה, ישולמו עליהם אגרות ובמידת הצורך גם הובלה 

 קילומטר.  15למרחק של מעל 

גם המופיע במחיר היחידה כולל מבחינתנו יר במסגרת מחירון דקל, המח 

את עבודת פינוי הפסולת ואגרות ההטמנה. זאת אומרת, אם יש סעיף 

שמדבר על עבודת פירוק וניסור וכדומה, זה כולל גם את כל האגרות 

הקשורות לעבודות ולא ישולמו עליהם מחיר בנוסף. זה בקצרה. אם יש 

 שאלות. 

המחירים שנקבעו בכתב כמויות, באיזה תקופה קבעתם  רציתי לשאול לגבי שלומי אלבז:

את המחירים האלה, לפני כמה חודשים המחירים האלה נקבעו? יש שם 

אספלט והרבה מאוד, מה שנקרא, חומרים שהמחירים שלהם כל הזמן 

קופצים לנו. זו שאלה אחת. ושאלה שניה, מה קורה עם מדד תשומות 



 

 

ו יודעים שאתמול החשב הכללי הבניה או הסלילה במכרז הזה? כי אנחנ

באוצר, יהלי רוטנברג, נתן הוראה לכל הגזברים והגזבריות בעיריות 

ובמועצות המקומיות לתת פיצוי לקבלנים על ההתייקרויות. רציתי לדעת 

איפה אנחנו עומדים פה, אם אתם שמעתם על זה גם. לפי דעתי הגזבר של 

 העירייה שלכם בטוח קיבל הודעה כלשהי. 

אורטל, את רוצה להתייחס לנושא המדד? כי לגבי נושא המדד יודע  כץ: אחיעז

שהחוזה שלנו לא כפוף לאיזשהו מדד, זאת אומרת, הוא לא מושפע ממדד 

 תשומות הבניה או כל מדד אחר. אני לא מכיר את ההנחיה. 

 אז יש הנחיה כזאת, אני יכול לשלוח לך אותה.  שלומי אלבז:

בואו נעשה סדר. במגזר של השלטון המקומי אין הנחיות כאלה. יכול להיות  עו"ד חמדני:

 שיש הנחיות כאלה שחלות על משרדי ממשלה או על חברות מממשלתיות. 

 לא, לא, רשויות מקומיות.  שלומי אלבז:

 סליחה רגע, אני אתייחס.  רו"ח מס:

 בכספי ציבור, בפרט לכספי ציבור.  שלמה חביב:

 וצה להתייחס, אורטל?את ר עו"ד חמדני:

 כן. אנחנו נכון לעכשיו לא קיבלנו הנחיה כזאת,  רו"ח מס:

 תבררו את זה מול הגזבר שלכם.  שלומי אלבז:

אני מציעה שזה יעלה כשאלה ואנחנו נעשה בדיקה. זה בדיוק מה שאני  רו"ח מס:

 אומרת, שמישהו ישלח את זה כשאלה למכרז, נעשה על זה בדיקה. 

 הודעה כזאת מאתמול, אני יכול להעביר לכם אותה.  יש שלומי אלבז:

 לא, זה בטיפול, זה לא בדיוק,  שלמה חביב:

 השאלה הראשונה היתה לגבי המחירים, מתי קבעתם אותם, באיזה מועד?  שלומי אלבז:

 אנחנו יצאנו למכרז לפני כמעט פחות משנה, למכרז מסגרת נוסף.  אחיעז כץ: 

 אז המחירים נקבעו לפני שנה.  שלומי אלבז:

אני לא שמעתי, אם המחירים נקבעו לפני שנה, אז צריך להיות פה עדכון  שלומי אלבז:

 רציני מאוד כי אתם יודעים טוב מאוד מה קרה למחירים בשנה האחרונה. 



 

 

אז אני מציע שתעביר את הנושא הזה באופן מסודר. אם יש לך התייחסות  אחיעז כץ:

 ם בכתב הכמויות, אני מאוד אשמח לדעת ונבחן את זה. לסעיפים ספציפיי

 בסדר, תודה.  שלומי אלבז:

 עוד שאלה אחת. השאלה אם החוזה הזה צמוד לאיזה מדד.  שלמה חביב:

 כבר ענינו על זה, כרגע החוזה כמו שהוא לא צמוד למדד כלשהו.  אחיעז כץ:

  שנים, מה זה לא צמוד? 3לאורך זמן, אתה אומר  שלמה חביב:

אני אומר כרגע החוזה במצב כמו שהוא, לפי מה שהכינו אותו, הוא לא צמוד  אחיעז כץ:

 לשום מדד. 

 שנים בלי הצמדה, זו הכוונה שלך? 3חוזה מסגרת  שלמה חביב:

 כן.  אחיעז כץ:

 לא יכול להיות דבר כזה.  שלמה חביב:

 נכון.  שלומי אלבז:

 זה לא הגיוני.  שלמה חביב:

 אתם צריכים לעשות פה חשיבה כי זה בעיה.   שלומי אלבז:

חודש  18-חודש. ה 18בוא אני אגיד לך משהו, החשב הכללי היה מדבר על  שלמה חביב:

מחושב  4%הראשונים, מעל  4%האלה כבר יצאו מהתקן. הוא מדבר על 

 התייקרויות. 

נו נשקול אם יש לכם הצעות לשיפור, אתם מוזמנים להעביר לנו בכתב , אנח עו"ד חמדני:

ברצינות, באמת אני אומרת את זה, לא בציניות, נשקול את זה וניתן תשובה 

 לכולם, תקבלו תשובות. 

 אני מתפלא שאתם לא מעודכנים בדבר הזה.  שלמה חביב:

לא מעודכנים בכלל. תחשבו על זה גם, גם תעבירו את זה. לפי דעתי עו"ד  שלומי אלבז:

 לגזבר של העירייה שלכם, אורטל חמדני, תעבירי שאילתא כזאת 

חבר'ה, כל אחד יעשה את תפקידו, תעבירו לנו שאלות ואנחנו נשקול את  עו"ד חמדני:

 זה. 

 אני אעביר לכם שאלות, אין בעיה.  שלומי אלבז:

 המחירון מבוסס על דקל? דני נעמן:



 

 

המחירון מבוסס על כתב כמויות שנערך פה על פי מחירון שהחברה עשתה  אחיעז כץ:

שנה, עליו גם יצאנו למכרז מסגרת, היו בו זוכים במכרז המסגרת הזה  לפני

והשארנו אותו כמו שהוא. אם יש שאלות נוספות בנוגע לכתב כמויות, 

אמרתי, תשלחו. אם יש סעיפים ספציפיים, נבחן אותם. תעבירו שאלה 

 מסודרת. 

ה שאתם כן, אבל אתה אומר שהוא לא מבוסס על דקל, הוא מבוסס על מ דני נעמן:

 עשיתם. 

יש בו גם סעיפים שהם דקל, יש בו סעיפים שהם לא דקל ואנחנו נתייחס,  אחיעז כץ:

 אם צריך, לסעיפים ספציפיים או באופן כללי. 

 יש בהם.  דני נעמן:

 יש בו גם סעיפים של דקל, זה מה שאני יכול להגיד לך.  אחיעז כץ:

אפשר לשאול שאלה נוספת? רציתי לשאול לגבי ההיקפים של העבודות  שלומי שמואלי:

אבל אמרתם שבעצם יש עבודות כבר בכתב כמויות, אז בסדר, אין צורך, 

 תודה. 

 יש עוד שאלות? אחיעז כץ:

 מכרז קטן, מה יש לשאול? דני נעמן:

 טוב. אורטל, אז אפשר לסגור.  אחיעז כץ:

חבר'ה, שיהיה בהצלחה, ייצא פרוטוקול לישיבה הזו, הוא יפורסם באתר  עו"ד חמדני:

החברה, אתם יכולים להוריד אותו משם, להדפיס אותו, כמובן לצרף אותו 

להצעה שלכם כשהוא חתום על ידיכם ואם תהיינה תשובות הבהרה, אנחנו 

, כמו שאמרתי, נרכז 30/3-נפרסם אותן כמובן אחרי שתגישו, יש לכם עד ה

 כל התשובות ונשלח לכם, שיהיה לכם בהצלחה.  את

 איך אנחנו שולחים את כתובת המייל? שי ברטוק:

. הכתובת Mechrazim@calcalitoy.co.ilהיא רשומה לך בחוברת:  עו"ד חמדני:

 רשומה כבר בחוברת עצמה. 

 הישיבה ננעלה    

 

mailto:Mechrazim@calcalitoy.co.il

