
 
 

 
 

 תאריך: 21.11.2022
 
 
 
הנדון: מכרז פומבי מס׳ 19/2022 למתן שירותי ממונה בטיחות בעבודה ויועץ בטיחות לעיריית 

 כפר יונה 
 

 מסמך מענה לשאלות הבהרה – מס' 1
 

במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת 
ולהבהיר כדלקמן:העירייה להשיב   

 

לא יאוחר מהשעה  28.11.2022לתאריך  נדחהלמכרז דנן,  להגשת הצעותהמועד האחרון  .1
12:00 . 

 
 להלן השאלות והמענה בצידן: .2

 
 

פרק וסעיף   נוסח השאלה מענה הרשות
 רלבנטיים

 המסמך או
הנספח אליו  

מתייחסת 
 ההבהרה

 מס"ד

התכנית תיבנה 
ע"י היועץ בשת"פ 

עם הגורם 
 המקצועי ברשות 

כל אלו אמורים להתבצע 
ע"י גורם פנימי ברשות 

)מח' אחזקה/הנדסה ( ולא 
ע"י יועץ הבטיחות היות 
ואינו יועץ פנימי ברשות 
ואינו חלק מתפקידו של 
הבודק אשר אינו מעורב 

בהחלטות התקציבים של 
 העירייה.

 1שירות 
  9סעיף 

יקויי עבור ל
בטיחות ברמת 

יכין  2קדימות 
היועץ תכנית 

שנתית לטיפול 
 והסרת הליקויים

1 . 

 
 
 עם צפי 67 -י"גנ

גידול של מוערך ל
 גנים בשנה. 3-כ
 

 פעוטונים. 6 -וכ
 

אין התייחסות למספר גני 
הילדים והאם מעונות יום 

כלולים ו/או משפחתונים 
בהסכם? במידה וכן מה 

 הכמות.

 .2  1שירות מס' 

על פי הערכה 
, וללא כל בלבד

התחייבות מצד 
. מספר העירייה

האירועים או 
כמות 

המשתתפים יכול 
להשתנות לפי 

 :כי הרשותצור
 
אירועים  10 -כ

, בשנה גדולים
קהל של בנוכחות 

 איש 10,000עד 

כמות  לא ציינתם
 האירועים ההמוניים.

 
לטובת תמחור אירועים 

המוניים יש לפרט כמות על 
אירועים פי חלוקה של 

קטנים עם/בלי ליווי 
ואירועים גדולים ע"פ צפי 

המצריכים ליווי   -קהל
לאורך  ממונה בטיחות

 האירוע.
 

ללא כמות לא ניתן לתמחר 
 עלויות.

 4שירות מס' 
 15+16סעיף 

אחריות ותכלול 
בעלי מקצוע נלווים 

לבטיחות בכל 
אירוע עירוני 

)לרבות אירועי יום 
העצמאות ויום 

הזיכרון ( שיקבע 
ע"י העירייה ו/או 
המרכז הקהילתי 
בו נדרשת נוכחות 

יועץ בטיחות 
באירועים כנדרש 

בחוק לרבות 
השתתפות בסיורים 

3. 



 .לאירוע
 
 אירועים 30 -כ

, בשנה קטנים
קהל של  בנוכחות

איש  2,000עד 
 לאירוע.

 
 

 
 
 
 
 

מקדימים 
ובישיבות תיאום 

עם מנהלים 
בעירייה, ביצוע 

וך והנחיות תדר
למנהל האירוע, 

הכנת תכנית 
בטיחות לרבות 

תדרוך בטיחות אש 
לכ"א נוכח באירוע, 

התנהלות מול 
כב"א עד להוצאת 

אישור, הכנת 
גרמושקה וכל 

הטפסים הנדרשים 
עד להוצאת אישור 
סופי חתום ע"י כל 

הגורמים 
 שמאשרים אירוע.

 
בדיקת בטיחות 

מבדק לאירועים 
תחת כיפת השמים 

ל עפ"י וחתימה ע
הנחיות משטרת 

 כולל –ישראל 
הכנת תיק אירוע 

עפ"י דרישות 
 המשטרה.

 
ו נא המענה רא

במסגרת מסמך 
, הבהרות זה
 3לרבות סע' 

. כמו כן לעיל
המציעים השונים 

נספח ל מופנים 
בחוברת שטכני ה

 7סעיף , להמכרז
 בתי ספר. 11 -
 

יובהר ויודגש כי 
לא מן הנמנע כי 

שיפוצי יתקיימו 
קיץ גם במוסדות 
 ציבור של הרשות.

לא קיימים מספיק נתונים 
בכמה  –לצורך תמחור 
מתוכננים מוסדות חינוך 

שיפוצי הקיץ, גודל 
יקט, כמה שעות הפרו

 פיקוח וכו'

טבלת 
שירותים 

מרוכזת סעיף 
3 

ליווי תיקון 
הליקויים משך כל 

השנה ופיקוח על 
 הקבלנים במוס"ח 
)הכנת תכנית עבור 
שיפוצי קיץ בתחום 

 הבטיחות(

4. 

ראו נא המענה 
במסגרת מסמך 

הבהרות זה, 
 3' לרבות סע

 לעיל.

לא קיימים מספיק נתונים 
בכמה  –לצורך תמחור 
קטים מדובר? תוכניות/פרוי

יש לקבל נתונים וללמוד 
יקט כל פרוסדר גודל של 

 בכדי לדעת לתמחר אותו.

טבלת 
שירותים 

מרוכזת סעיף 
4 

תכנית בטיחות 
 לבניה

)בדיקה של תכניות 
בטיחות כחלק 

מהנספחים להיתרי 
בניה והנחיה 

 לקבלנים ויזמים(

5. 

תיקי שטח דורשים שעות  הבקשה נדחית.
עבודה מרובות עם 

התמחות בתיקי שטח 
שאינן במסגרת שירותי 

הבטיחות הקבועים בחוק 

טבלת 
שירותים 

מרוכזת סעיף 
5+6 

עדכון תיקי שטח 
לבי"ס עפ"י חוזר  

מנכ"ל משרד 
 החינוך 

עדכון תיקי שטח 

6. 



 
 

 .שינוי ללא יוותרו המכרז תנאי יתר .3

יחייב אין במתן המענה מצד הרשות, משום אישור לפרטי השאלה או הבירור. המענה  .4
 כלשונו.

 המציע של החתימה מורשי י"ע חתום כשהוא מכרזל להצעת המציע זה מסמך לצרף יש .5
 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בתוספת

את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  הוראות מסמך זה מתקנות .6
במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה 
יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 

 צוינו במסמך זה במפורש. הרלוונטיים לא
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 יונה עיריית כפר
 

ועל כן נדרש לבחון בנפרד 
את הנושא לטובת תמחור 

ולקבל פרטים נוספים 
ותוכניות בתי הספר 

 והגנים.

לגני ילדים  
ומועדוניות רווחה  

עפ"י חוזר מנכ"ל 
 משרד החינוך

 
עניין תיק 

הבטיחות מופיע 
בטבלת  59בעמוד 

 השירותים.

מה כוונתכם בהכנת תיק 
וות בטיחות וליווי צ

 חינוכי? 

טבלת 
שירותים 

מרוכזת סעיף 
7 

 הכנת תיק בטיחות
וליווי צוות חינוכי 

בית ספר, גני ילדים 
 ומועדוניות רווחה

)התכנית תוגש 
בתחילת פברואר 

 כל שנה(
 

7. 


