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 5.10.18הבקשה מתקבלת. מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  נבקש דחייה של שבועיים במועד ההגשה. כללי

נבקש למחוק הסעיף. המציע יוכל לטעון תמיד על פי דין ולא ניתן למנוע  2.8.12 .2
 זכויות שבדין איננה סבירה.ממנו זאת. הדרישה לוויתור מראש על 

הבקשה לא מתקבלת. הגשת ההצעה מהווה הסכמה לכלל תנאי 

 ומוחלט על כל טענה בקשר לתנאים במכרז.המכרז, וויתור סופי 

  נבקש להוסיף, כי במקרה של פיצול ההצעה, תינתן לספק אפשרות . 1 2.9.2 .3
 לביטול או לתמחור מחדש של הצעתו.      

 בנוסף, במקרה כזה ישא הספק באחריות רק ביחס לחלק אשר יסופק על . 2
 ידו.    

 . הבקשה לא מתקבלת.1

 . הבקשה מתקבלת.2

נבקש לתחום בגבולות מינימום ומקסימום את היקף השירות הנדרש שכן  2.9.8 .2
 אחרת קשה לתמחר זאת.

הבקשה לא מתקבלת. בשלב זה המכון לא יכול לאמוד את היקף 
 שע"ו.תהרכישה לשנת 

 בזמן הרכישה לא קיבלנו חוברת מכרז.  2.10 .8
 המסמכים הורדו מהאתר של המכון. נא הבהרתכם מה להחזיר.

הסעיף חל גם על מסמכים שהורדו מהאתר לעניין קניין המכון 

על המציעים להגיש את הצעתם בחוברת מכרז מעודכנת  במסמכים.

 שפורסמה באתר המכון עקב הליך ההבהרות.

 הבקשה מתקבלת.  נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "לצרכי מכרז זה". 3.2.3 .6

כפי שצוין?  3.2.8ולא לסעיף  3.2.6האם הכוונה לתצהיר על האמור בסעיף  2.11.3 .7
 אנא הבהרתכם

 מסמכי המכרז יתקונו בהתאם. – 3.2.6התצהיר מתייחס לסעיף 

נבקש למחוק את הדרישה לאישור רו"ח לתצהיר ו/או לאישור רו"ח בעניין  2.11.2 .5
הנוכחי שכן  בנוסחו האישור לאשר יוכל לא המציע מטעם ח"זה בכלל.  רו

 לבין החשבון רואי לשכת בין. נושאים אלו אינם בתחום ידיעתו המקצועית
 רשאים החשבון רואי אשר מחייבים נוסחים מספר על הוסכם ל"החשכ

 הסכמות. דעת חוות החשבון רואה ייתן לא תחומים באילו הוסכם וכן לתת
 מרואה אסמכתאות" שעניינה 7.22.1 ם"תכ בהוראת ביטוי לידי באו אלה

מתאים לאישור העובדות  . אין נוסח חשכ"ל"המציע אודות חשבון
המצוינות בסעיף ולכן נבקש להחליף את הדרישה בתצהיר מאומת על ידי 

 עו"ד )אימות זהות החתימה ללא קשר לתוכן התצהיר(.

הבקשה מתקבלת. יצורף תצהיר מאומת ע"י עו"ד. מסמכי המכרז 
 יתוקנו בהתאם.
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 יוכל לא המציע מטעם ח"נבקש למחוק את הדרישה לאישור רו"ח לתצהיר. רו 2.11.8 .9
 על הוסכם ל"החשכ לבין החשבון רואי לשכת הנוכחי. בין בנוסחו האישור לאשר
 תחומים באילו הוסכם וכן לתת רשאים החשבון רואי אשר מחייבים נוסחים מספר

 ם"תכ בהוראת ביטוי לידי באו אלה הסכמות. דעת חוות החשבון רואה ייתן לא
. נבקש להחליף את "המציע אודות חשבון מרואה אסמכתאות" שעניינה 7.22.1

הדרישה בתצהיר מאומת על ידי עו"ד )אימות זהות החתימה ללא קשר לתוכן 
 התצהיר( או לחילופין להחליף את הדרישה באישור בנוסח כדלקמן:

 :_______________תאריך

 לכבוד

 (המציע שם______________ )

 מספר כדוגמת הנדרש אחר מידע כל או) פעילות תחום של כספי מחזור:  הנדון
 וביום -31.12.20xx ביום שנסתיימו מהשנים אחת לכל'(  וכו ייצור היקף,לקוחות

( ______1) 

 של המבקר החשבון רואי_____________________,  ח"רו משרד אנו
 ת/מאשר________(,  למכרז הצעה המגישה החברה"( )המציע" להלן________ )

 לדרישות בהתאם______________) בדבר המציע של ההצהרה את ביקרנו כי
 לתאריכים המתייחסת המציע של__________  למכרז בהצעה הכלולה( המכרז

 . בלבד זיהוי לשם משרדנו בחותמת ומסומנת בזאת המצורפת( 1)

 על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע של ההנהלה באחריות הינה זו הצהרה
 .ביקורתנו על בהתבסס ההצהרה

 אותם את ונקטנו בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 במטרה בוצעה הביקורת.  הנסיבות לפי כדרושים אותם ראינו אשר ביקורת נהלי

. מהותית מוטעית הצגה ל"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג
. שבהצהרה ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית  בדיקה כוללת ביקורת
 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת

 ההצגה נאותות הערכת וכן המציע של ההנהלה ידי על שנעשו המשמעותיים
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בהצהרה

 הבחינות מכל נאות באופן משקפת_________  בדבר ההצהרה, לדעתנו
 .התבססה עליהם לרשומות בהתאם וזאת בה המפורט את המהותיות

 ,רב בכבוד  
________________________ 

 חשבון רואי

 הבקשה מתקבלת. ניתן לצרף למסמכי המכרז את הנוסח המבוקש .
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נא הבהירו את הדרישה לרישיון עסק. נא הבהירו כי נדרש להציג רישיון  2.11.6 .10
עסק רק ככל שדרישה זו קיימת על פי דין ורלוונטית לשירות נשוא מכרז 

 זה.

 קנו בהתאם.והבקשה מתקבלת. מסמכי המכרז ית

. הדבר ייקל עלינו WORD)חוברת ההצעה( בפורמט  2נבקש את נספח  כללי .11
 בכתיבת ההצעה

 הבקשה מתקבלת.

המציע יוכל לטעון תמיד על פי דין ולא ניתן למנוע  נבקש למחוק סעיף זה. )ז(1 .12
 ממנו זאת. הדרישה לוויתור מראש על זכויות שבדין איננה סבירה.

 .לטבלה 2הבקשה אינה מתקבלת .ראה סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים "בשם המציע", את המילים "לצרכי מכרז   )ו(2 .13
 זה".

 הבקשה מתקבלת. 

אישור עו"ד  .12

בסעיפים 

2,3 

נבקש להחליף את נוסח האישור. נבקש כי יינתן אישור עו"ד בנוסח 
הסטנדרטי הנהוג במכרזים ובתצהירים, ואשר לפיו עו"ד רק מאמת את 

זהות החותם על המציע ואינו מאשר את תוכן התצהיר שכן אינו יכול או 
 נושאים אלו אינם בתחום אחריותו המקצועית. –רשאי לעשות זאת 

 הבקשה מתקבלת.

 זהחו

מופיע כקריטריון לבדיקת עמידת " של המזמיןו המונח "שביעות רצונ  )א(8 .18
הספק בהתחייבויותיו. מאחר שהמדובר בקריטריון סובייקטיבי לחלוטין, 
יקשה על הספקים, מטבע הדברים, להיערך בהתאם על מנת להבטיח 
עמידה בקריטריון זה. לפיכך מוצע להגדיר, כי המונח "שביעות רצון 

משמעותו: ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי החוזה " המזמין
 ונספחיו.

 הבקשה לא מתקבלת.

הסעיף בהסכם יתוקן כדלהלן: הספק מתחייב כי הינו מורשה מטעם  נא הבהירו למה הכוונה ב"הליך פיקוח היצרן". )ד(8 .16

 היצרן לספק את כל פרטי ציוד המחשוב.
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 נבקש למחוק את המילה "לפצות". - )ב( 7 17

יובהר כי בכל מקרה שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למתן פסק דין  -
חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך שהמזמין ייתן לקבלן 
הודעה מידית על התביעה/דרישת התשלום וייתן לספק שליטה 

 ההגנה/המו"מ לפשרה.בלעדית על ניהול 

יובהר כי שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למגבלת האחריות  -
 להלן. 22המבוקשת בשאלת הבהרה מס' 

 .מתקבלתהבקשה לא 
עם זאת יוסף לסיפא של הסעיף :"בכפוף לכך שהמכון יודיע לספק 
בכתב מיד עם היוודע לו על כל דרישה ו/או תביעה כאמור, ויאפשר 

 .הספק"להתגונן בפניה על חשבון  לספק

 נבקש למחוק את המילה "לפצות". - )ב(11 15

יובהר כי בכל מקרה שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למתן פסק דין  -
חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת ולכך שהמזמין ייתן לקבלן 
הודעה מידית על התביעה/דרישת התשלום וייתן לספק שליטה 

 /המו"מ לפשרה.בלעדית על ניהול ההגנה

יובהר כי שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למגבלת האחריות  -
 להלן. 22המבוקשת בשאלת הבהרה מס' 

 .מתקבלת לא הבקשה
 לספק יודיע שהמכון לכך בכפוף:" הסעיף של לסיפא יוסף זאת עם

 ויאפשר, כאמור תביעה או/ו דרישה כל על לו היוודע עם מיד בכתב
 .הספק" חשבון על בפניה להתגונן לספק

חובת הסודיות של הספק ושל עובדיו ו/או מי מטעמו תחול יובהר כי  - 12 19
שנים לאחר מכן  3למשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 

 בלבד. 

נבקש להבהיר כי חובת הסודיות של הספק לא תחול לגבי מידע אשר  -
על היה מצוי בחזקתו קודם לגילוי ללא  חובת שמירת סודיות; פותח 

באופן עצמאי; נמסר לו ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; הינו או הפך ידו 
; מידע ספקלהיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של ה

ווצר על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי המכרז יאשר י
ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על 

 ו מידע אשר גילויו נדרש עפ"י דין.ידי המזמין ו/א

 .מתקבלתהבקשה 

יובהר כי בכל מקרה  בולט שלישי: נבקש למחוק את המילה "לפיצוי". )ג(13 20
שיפוי על ידי הספק יהיה בכפוף למתן פסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית 
מוסמכת ולכך שהמזמין ייתן לקבלן הודעה מידית על התביעה/דרישת 

 ק שליטה בלעדית על ניהול ההגנה/המו"מ לפשרה.התשלום וייתן לספ

 .מתקבלת לא הבקשה
 לספק יודיע שהמכון לכך בכפוף:" הסעיף של לסיפא יוסף זאת עם

 ויאפשר, כאמור תביעה או/ו דרישה כל על לו היוודע עם מיד בכתב
 ."הספק חשבון על בפניה להתגונן למציע
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 במסמכי או/ו בהסכם אחר מקום בכל האמור אף ועל, מקרה בכל כי נבקש 12 21
 שלא לנזקים ביחס ולא קצוב לסכום ביחס רק תחול הקיזוז זכות, המכרז
. בלבד זה חוזה י"עפ לתשלומים הקיזוז זכות את להגביל נבקש כן כמו. הוכחו

 מחויבות קיום לאי ישיר קשר קשורה להיות צריכה קיזוז של הסנקציה
 ביצוע טרם ימים 7 של ובכתב מראש הודעה נבקש כן כמו. וישירה ספציפית

 .הקיזוז

 לטבלה. 38ראה סעיף 

 ימים. 7תינתן הודעה בת 

יום לתיקון ההפרה  12נבקש כי תינתן לספק בכל מקרה התראה בכתב של  - )ב( 18 22
 יסודית.

נבקש למחוק את הסיפא לסעיף בדבר הפיצוי המוסכם. לחילופין ולכל  -
 12הפחות, נבקש לקבוע כי הפיצו יינתן רק בגין הפרה שלא תוקנה בתוך 

יום לאחר שהספק קיבל לגביה התראה בכתב, ולהפחית את סכום הפיצוי 
מסך התמורה החוזית  10%של נבקש להגביל בתקרה כן ₪.  1,000לסך של 

ם שישולמו על פי סעיף פיצוייהאת סך כל בלן על פי הסכם זה, המגיעה לק
 זה כפיצויים מוסכמים.

 .מתקבלתהבקשה אינה 

נבקש להוסיף לאחר המילים "על ידי המכון", את המילים "טרם מועד ביטול  )ד(18 23
 ההסכם".

 .מתקבלתהבקשה 

לצורך קיום מאחר והספק ישקיע משאבים רבים  -סיום מטעמי נוחות  )ט(18 22
מחויבויותיו ע"פ חוזה זה נבקש, כי סעיף זה ישונה כך שלמזמין תהיה אפשרות 

 לסיים את החוזה רק במקרה של הפרת חוזה ע"י הספק.

 הבקשה לא מתקבלת.

נבקש להוסיף לאחר המילים "אחר במכון", את המילים "באופן שיוצר ניגוד  )ב(16 28
 עניינים עם ההתקשרות על פי הסכם זה".

 הבקשה מתקבלת.

הסעיף לחלוטין אינו ברור ומנוסח בצורה רחבה מאוד ומעורפלת. נבקש למחוק  )ג(16 26
את הדרישה להצהיר  בשם בעלי המניות, מנהליו ובני משפחתם. המציע הינו 

 חברה ציבורית ואינו יכול להצהיר בשם כלל בעלי מניותיו. 

הנהלה אשר לחלוטין איננה נבקש גם למחוק את הדרישה להצהיר ביחס לחברי 
ברורה. לכל הפחות נבקש להבהיר באילו הנהלות )פנימית וציבורית?( מדובר 
ושל איזה גוף, האם של המכון??? לא ברור גם כיצד ניתן להתחייב לדבר כזה 

על כן נבקש למחוק דרישה   -היות והמציע אינו מכיר את חברי ההנהלה הללו
 זו.

עיף בדרישה אחת לפיה המציע יצהיר אך ורק נבקש להחליף את כל האמור בס
 בשם עצמו כי אין לו שום ניגוד עניינים בקשר להתקשרות על פי הסכם זה.

הסעיף יובהר וינוסח בהסכם כדלהלן )כמו כן תוסף פיסקה דומה 
 להצהרות המציע במסמכי המכרז(:

"הספק מצהיר כי הוא , ו/או בעלי השליטה בו, ו/או בעלי מניותיו, 
מנהליו וכן בני המשפחה )בן זוג , אח או  אחות, הורי, הורי ו/או 

הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג של כל אחד ( אינם נמצאים 
עם מי מבעלי בקשרים משפחתיים ו/או עסקיים ו/או קשרי עבודה 

התפקידים במכון ו/או חברי המוסדות המנהלים של המכון. הספק 
זה וידוע לו כי שינוי  ידווח למכון בכל מקרה של שינוי במצב

 כאמור מקנה למכון את הזכות להביא את ההסכם לסיום."
נבהיר כי בעלי התפקידים במכון וחברי המוסדות המנהלים)חברי 

ועד המנהל, חברי ועדת הביקורת , חברי חבר הנאמנים ומועצה 
 האקדמית( מפורטים באתר המכון.
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נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או במכרז,  - חדש 27
לא יהא  הספק אחריות הספק תוגבל בכל מקרה לאחריות על פי דין בלבד.

אחראי לנזק אשר לא ייגרם על ידו, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או 
 מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו.

ישא הספק י יובהר כי בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר,  -
שייגרם למזמין או לצד שלישי כלשהו עקב  ישיר בלבד  נזקלבאחריות 

מעשה או מחדל, שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעולתם על פי 
נבקש להבהיר כי גם אחריות הספק נזקים בגין "פגיעה או חוזה זה. 

למען הסעיף, תוכפף למגבלה של נזקים ישירים בלבד. תאונה" כמאמר 
תוצאתי,  ישא באחריות לכל נזק עקיף,ילא ספק הסר ספק, מובהר כי ה

מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן 
הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, 

ם חלופיים על ידי המזמין )כגון עלות כיסוי(, רכישות מוצרים או שירותי
עלויות זמן השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג 

 שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 

לפיצוי בגין  ספקגבול אחריות ה ועל אף האמור בכל מקום אחר, בכל מקרה, 

או נזק לרכוש מוחשי, לא יעלה על גובה סך כל נזק ישיר, למעט נזק גוף 

 על פי חוזה זה, לאורך כל תקופת החוזה. ספקהתמורה המגיעה ל

 הבקשה אינה מתקבלת.

 פי על: "המילים את להוסיף מבקשים" יצרן" :המילה לאחר ראשונה בשורה ב7 25
 ".דין

  .הבקשה מתקבלת

 ".או/ו לפצות: "המילים את למחוק מבקשים שניה בשורה ב7 29

 פי על: "המילים את לרשום מבקשים" המכון: "המילה לאחר שניה בשורה
 ".חלוט דין פסק

 כלפי הספק של השיפוי חובת: "המילים את להוסיף מבקשים הסעיף בסוף
 דרישה או תביעה כל קבלת אודות לספק יודיע שהמכון לכך כפופה המכון
 עימו וישתף בלעדי באופן מפניה להתגונן לספק יאפשר, קבלתה עם כאמור
 ".זה בסעיף האמורות הספק מחויבויות קיום לצורך סביר באופן פעולה

 .17ראה תשובה בסעיף 

 ".או/ו לפצות: "המילים את למחוק מבקשים שניה בשורה ב11 30

 פי על: "המילים את לרשום מבקשים" המכון: "המילה לאחר שניה בשורה
 ".חלוט דין פסק

 כלפי הספק של השיפוי חובת: "המילים את להוסיף מבקשים הסעיף בסוף
 דרישה או תביעה כל קבלת אודות לספק יודיע שהמכון לכך כפופה המכון
 עימו וישתף בלעדי באופן מפניה להתגונן לספק יאפשר, קבלתה עם כאמור
 ".זה בסעיף האמורות הספק מחויבויות קיום לצורך סביר באופן פעולה

 .15ראה תשובה בסעיף 
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 .הבקשה מתקבלת ".שיפוטית" :המילה את להוסיף מבקשים" קביעה" :המילה לאחר שניה בשורה ג13 31

 ".ולפיצוי: "המילה את למחוק מבקשים ראשונה בשורה ג13 32

 פי על: "המילים את לרשום מבקשים" המכון: "המילה לאחר ראשונה בשורה
 ".חלוט דין פסק

 את במקום ולרשום" \לרבות: "המילה את למחוק מבקשים שניה בשורה
 ".וזאת: "המילה

 כלפי הספק של השיפוי חובת: "המילים את להוסיף מבקשים הסעיף בסוף
 כאמור דרישה או תביעה כל קבלת אודות לספק יודיע שהמכון לכך כפופה המכון

 באופן פעולה עימו וישתף בלעדי באופן מפניה להתגונן לספק יאפשר, קבלתה עם
 ".זה בסעיף האמורות הספק מחויבויות קיום לצורך סביר

 .20ראה תשובה סעיף 

 על הספק של והמצטברת הכוללת אחריותו.: "ד 13 קטן סעיף להוסיף מבקשים ד13 33
 לסך ומצטברת כוללת לתקרה מוגבלת תהא, גוף נזקי בגין למעט, זה הסכם פי

 החודשים 12 -ב המכון ידי על לספק שולמו אשר התשלומים סך על תעלה שלא
 ".הנטען לנזק שקדמו

 

 הבקשה אינה מתקבלת.

 על זה במכרז אחר מקום בכל האמור אף על.: "ה 13 קטן סעיף להוסיף מבקשים ה13 32
 או/ו עקיף נזק בשל כלשהי בחבות הספק יישא לא מקרה בשום, ונספחיו תנאיו

 זה מכרז פי על התחייבויותיו בביצוע הקשור בכל שהוא וסוג מין מכל תוצאתי
 ".ביצוען באי או/ו זה ונספחיו תנאיו על זה הסכם או/ו

 הבקשה אינה מתקבלת.

 בגין: "המילים את להוסיף מבקשים" לספק: "המילה לאחר ראשונה בשורה א12 38
 ".זה הסכם

 בגין: "המילים את להוסיף מבקשים" מהספק: "המילה לאחר ראשונה בשורה
 ".זה הסכם

 הבקשה מתקבלת.

 ולא: "המילים את להוסיף מבקשים" יסודית: "המילה לאחר ראשונה בשורה ב18 36
 ".המכון ידי על בכתב זאת לעשות/ שהתבקש מהמועד ימים 12 בתוך תיקנה

 ".ב"ארה....יפר והמציע במקרה" :המילים את למחוק מבקשים שלישית בשורה

 מתקבלת.הבקשה אינה 

 בגין התמורה  לקבלת בכפוף: "המילים את המשפט בסוף להוסיף מבקשים ד18 .37
 ".בפועל שבוצעה האספקה

 הבקשה אינה מתקבלת.

 ".28" במקום ולרשום" 30:"המילה את למחוק מבקשים: ראשון בולט ו18 35

 28 בתוך בוטל ולא: "המילים את הסעיף בסוף להוסיף מבקשים: שני בולט
 ".ימים

 ".28" במקום ולרשום" 30:"המילה את למחוק מבקשים: רביעי בולט

 הבקשה אינה מתקבלת.
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: במקום ולרשום" המכון עם המיטיבות: "המילים את למחוק מבקשים 15 .39
 ".יותר המאוחרות"

 .הבקשה אינה מתקבלת

 מבקשים EOL משווק אינו זה דגם  DELL E644 מחשב מבקשים – 13 עמוד .1 מפרט טכני 20
 .Dell Latitude E5450/5450  חדש דגם במקומו להגיש    

  משווק אינו  זה דגם גם  DELL E6540 מחשב מבקשים – 12 עמוד .2
    EOL שהצעת נייד במקומו להגיש מבקשים Dell Mobile Precision  
    M2800 

 אינה מתקבלת.הבקשה .1
 שלו המכירה ימי סוף לקראת נמצא אכן הדגם שערכנו מבירור
 .  מחיר עבורו להציע וניתן במלאי קיים, נמכר עדיין ואולם
 המוצע הדגם את מחליפים ממש אינם האחרים והדגמים מאחר

 לבקשה להיצמד נבקש,  ואחיד נכון אומדן על לשמור רוצים ואנו
 .  במכרז המקורית

דגם זה אינו משווק ולכן הורד נכון ליום פרסום טבלה זו, . 2
 מהמפרט.

 

 ולרשום"  30: "המילים את למחוק מבקשים ראשונה בשורה(: 22' עמ.)ד 2 סעיף ד2 21
 ". 60: "במקום

 הבקשה מתקבלת.

 את" הוא: "המילה אחרי להוסיף מבקשים ראשונה בשורה(: 28' עמ. )ו 8 סעיף ו8 22
 ".מטעמו מי או/ו:" המילים

 הבקשה אינה מתקבלת.

 .הבקשה אינה מתקבלת ".של הספק" :המילים את להוסיף מבקשים" של" המילה לאחר ראשונה בשורה ב11 23

 


