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 22.11.20, היום

לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלת קבוצת ילדים  - 23/2022מכרז פומבי מס׳ : הנדון
 ובני נוער משולבת עם ובלי צרכים מיוחדים בכפר יונה

 1 מס' – לפרסום באתר האינטרנט העירוני  הבהרה לשאלות מענה מסמך

 העירייה מתכבדת, ובכלל, שבנדוןבקשר עם ההליך  יונה כפר עירייתב שהתקבלו הבהרה לשאלות במענה

 :כדלקמן להבהירו להשיב

 . 12:00לא יאוחר מהשעה  5.12.2022לתאריך  נדחהלמכרז דנן,  להגשת הצעותהמועד האחרון  .1

, לא יאוחר מהשעה  28.11.2022לתאריך  נדחהלמכרז דנן,   הבהרה שאלות להגשתהאחרון  המועד .2

 במסמכי כמפורט, yona.org.il-michalgr@Kfar השאלות יש לשלוח אל כתובת מייל:  את. 12:00
 .המכרז

 כך: יתוקן 1.1.7ף הקבוע בסעיף תנאי הס .3

  7.1.1 סעיף 'א מסמך .3

 
 הקבועהיקף הפעילים 

, 400- ל יתוקןבסעיף 
ומובהר כי מדובר 

שנות  5-למצטבר  היקףב
 המינימאליותהניסיון 

 :כדלקמן, המבוקשות
 
המציע הוא בעל ניסיון "

שנים לפחות  5של 
במצטבר, במהלך 

 השנים
 2021-2015הבאות: 

,בהפעלת מסגרת בלתי 
פורמליות לנוער 

 המשלבת
חונכים וחניכים עם 

צרכים מיוחדים, בהיקף 
 פעילים 400של לפחות 

)חניכים וחונכים(, 
 %20כשלפחות 

 %5-מהפעילים ו
 מהחונכים הם בעלי

 ";צרכים מיוחדים
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 :כדלקמן, דנן המכרז לעניין בזאת רמובה כן כמו .4

 

המסמך  מס"ד
 הרלוונטי

פרק וסעיף 
 נוסח השאלה רלבנטיים

 
 מענה הרשות

 6עמוד  2סעיף  נוסח הפרסום .1
מה הצפי לגבי כמות 

המשתתפים 
 במפגשים? 

 25-בשלב הראשון כ
משתתפים. בהמשך 

 50-כ עדל עעשוי להגי
 .משתתפים

 
 משום באמור אין

 העירייה התחייבות
 משתתפים לכמות
 .כלשהי

 6עמוד  2סעיף  נוסח הפרסום .2
מהי תדירות 

המפגשים הנדרשת 
 מכח המכרז? 

 
אחת לשבוע קבוצת 

הדרכה, ועוד פעם 
בשבוע הדרכת 

המדריכים וישיבות 
צוות. כלומר פעמיים 

 .בשבוע
 
 

 

מסמך א':  
הזמנה להציע 

 הצעות 

. הבהרות 4
 ושינויים 

 .4.1.1סעיף 

המבקשת קיבלה רק 
בשעה  9.11.2022ביום 

את ההודעה על  19:00
דחיית מועד הגשת 

שאלות ההבהרה  ליום 
ומשכך לא   10.11.22

עלה בידה לסיים להעלות 
על הכתב את כל שאלות 
ההבהרה. לצורך ניסוח  
בצורה ברורה שתקל על 

צדדים  מבוקש לקבל 
אורכה נוספת שאלות 

ההבהרה  עד ליום 
13.11.2022  

 המועד על הודעה ראו
 המועדכן האחרון
 .הבהרה שאלות להגשת

מסמך א':  
הזמנה להציע 

 הצעות 

 .כללי 1
 1.11סעיף 

האם ניתן להוסיף כי 
איסור הסבת הזכויות 

לצד ג' אינו כולל 
התקשרות עם קבלני 

משנה לצורך מערך 
היסעים נגיש  כאמור 

במפרט הטכני )מסמך ג'( 
שירותי ולצורך  מתן 

סיעוד נילווים בעת 
הגיינה אישית הפעילות )

 וסיוע באוכל( ?

לאשר מול גורמי  יש
 התקשרותהעירייה כל 

, מראש משנה קבלן עם
ובכתב. לא מן הנמנע כי 

הרשות תקבע תנאים 
להתקשרות כאמור. 

של  מקרהב ממילא
 –התקשרות מאושרת 

לא תראה בכך הרשות 
 הסבת זכויות אסורה.

מסמך א':   
הזמנה להציע 

 הצעות

.תקופת 2
 התקשרות 

 .2.2סעיף 

האם ניתן להוסיף כי 
אופציית הארכה 
השמורה למזמין 

תתקיים ללא שינוי 

שינוי מתנאי  אין
המשתתפים  סךהמכרז. 

 50לא צפוי לעלות על 
 משתתפים בשנה. 
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בתנאי  -בגובה התמורה 
כי לא יחול שינוי במספר 

 המשתפים בפעילות?  
  

ככל  -הסבר לשאלה 
שתהיה עלייה בכמות 
המשתתפים בפעילות 

משמעות הדבר שהדבר 
יהיה כרוך בעלויות 

נוספות הנובעות מטבעה 
היחודי של פעילות זו 

הכשרת המדריכים, )
מערך הסעים רחב יותר 

מערך מטפלים גדול יותר 
וכן עזרים רבים לפעילות 

כמו גם עלויות נוספות 
בשל עליה במספר 

המשתתפים בימי שיא,  
 טיולים  מחנה ועוד ( .  

מסמך א' :  
הזמנה להציע 

 הצעות

האם ניתן להוסיף לסעיף   2.4סעיף 
כי  אי עמידה בלוחות 
זמנים ו/או עי ביצוע 

השירות לשביעות רצונה 
של העירייה תקנה 

לרשות את מלוא 
הסעדים על פי דין בכפוף 

למתן התראה מראש 
ואפשרות לתקן את 

הליקויים תוך שבעה ימי 
 עסקים? 

 המכרז בתנאי שינוי אין

מסמך א' :  
להציע הזמנה 
 הצעות

ערבות  7.5
 ההצעה 

  7.5.6סעיף 

האם ניתן להוסיף  כי 
העירייה תהא רשאית 

להציג את הערבות 
הבנקאית לפרעון לפי 
שיקול דעתה הבלעדי 

בכפוף למתן התראה בת 
ימים לתיקון הליקוי/  7

ההפרה בעטיה מבוקשת 
 חילוט הערבות הבנקאית 

 המכרז בתנאי שינוי אין

  9טופס מס'  
אישור קיום 

 ביטוחים 

הרכוש אשר הספק מביא  לטופס  2עמ' 
איתו לצורך הפעילות 
הינו  זניח. האם ניתן 

שלא למלא באישור קיום 
הביטוחים את ביטוח 

הרכוש בכפוף לחתימה 
של הספק על נספח פטור 

הפוטר את העירייה 
 מאחריות לרכוש הספק? 

 .מקובל
 

 בזאת ומוסכם הרמוב
 איננה העירייה כי

 יםפנ בשום אחראית
 ורכוש לציודואופן 
 לצורך המשמש הספק

 הספק. השירותים מתן
 אחראי היה הזוכה
 ורכושו ציודו על בלבדי

 .זה
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  13טופס מס'  
שאלון לאיתור 

חשש לניגוד 
 עניינים

כאשר הספק אינו אדם  
פרטי האם על מורשי 
העמותה להשיב בשם 

 1העמותה כך שבסעיף
פרטים אישיים יש למלא 
את שם העמותה ? האם 

ההתייחסות לכל סעיף 
הינו כאילו העמותה היא 

זו שמשיבה אודות כל 
 סעיף וסעיף ? 

המציע הינו  כאשר
יש להשלים  –עמותה 

את פרטי ההצעה, לפי 
פרטי העמותה, אלא אם 

אחרת במסמכי  נקבע
 המכרז. 

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

. הצהרות 4
והתחייבויות 

 נוספות 
 . 4.4סעיף 

כיוון שהעירייה 
מתחייבת לספק מבנה 

למקום לפעילות. המקום 
לא הוצג לספק ולא נבדק 

מקרה על ידו   ובכל 
לעירייה האחריות לדאוג 

לאישורים הניתנים 
 .למבנה וכיוצ"ב

 
האם ניתן להוסיף 

למעט בכל הנוגע בסיפא "
למבנה לרבות  ההיתרים 

לפעילותו על פי דין 
והיתרי בניה למבנה אשר 
הינם באחריות העירייה 
לרבות אחריותה לוודא 
כי אין כל מניעה חוקית 

 לבצע שימוש במבנה" 

הפעילות יותאם  מקום
לפעילות על ידי 

 העירייה. 
 
 

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

. הצהרות 4
והתחייבויות 

 נוספות 
  4.11סעיף 

האם ניתן למחוק  
מסעיף זה את זכותה של 

העירייה לצמצם את 
 היקף השירותים ? 

מדובר על  -הסבר לשאלה
פעילות שנמשכת שלוש 

 25%שעות הפחתה של 
מהיקף השירותים 
 145משמעו פעילות בת 

דק אשר לאור אופי 
הפעילות מהותה וטיבה 

לא ישיגו את מטרת 
הפעילות ותגרור הפסד 
משמעותי למשתתפים 

 בפעילות. 

התחייבות להיקף  אין
השירותים שיתבקשו מן 

 הספק הזוכה. 

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

. הצהרות 4
והתחייבויות 
נוספות סעיף 

4.17 

האם ניתן למחוק בסעיף 
 את המילים : "וזה 4.17
 מחליט בלעדית יהיה
 שיש הנכון הפרוש בדבר
 והוראותיו ,לפיו לנהוג

 ללא הספק את תחייבנה
 ערעור"  זכות

המשפט  -הסבר לשאלה  
שמבוקש שימחק הינו 

תוספת החורגת 
מהמקובל. משפט זה  לא 

מאפשר היערכות 

תביא בחשבון  הרשות
את עמדת הספק הזוכה. 

 בתנאי שינוי אין
 .המכרז
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מבחינת וודאות פרשנית 
וכללי פירוש הסכמים 

כפי שהותוו על פי 
הפסיקה. משמעותו 
הלכה למעשה הינה 

הכתבת תנאים בדיעבד 
 דרך פרשנות ההסכם. 

מסמך ב ' חוזה  
 למתן שירותים

. הצהרות 4
והתחייבויות 

 נוספות 
הוספת סעיף 

4.18  

האם ניתן להוסיף סעיף 
המתייחס לשימוש 

במבנה אשר קובע כי 
פעילות הספק תתבצע 
באופן קבוע במבנה  ) 

: מקום הפעילות( להלן
כפי שיקבע על ידי 

העירייה אשר העירייה 
תקצה לספק ללא תמורה 
ואשר יהיה נגיש ומותאם 

לצרכי הפעילות. כי 
תחזוקת המבנה תבוצע 

על ידי העירייה וכל 
ההוצאות בגין תחזוקת 

המבנה כולל מיסים, 
חשמל, מים וכדומה 

ישולמו על ידי העירייה 
וכי באחריות העירייה 

לדאוג לתקינות 
בנה  ותחזוקת המ

ולאישור ביטוח אש 
מורחב כמקובל בביטוחי 
העירייה למבנה בו תערך 

הפעילות ולמתקניו. 
והעירייה תקיים ביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי 

בגין היותה בעלת המבנה 
אשר יורחב לשפות את 

הספק בגין אחריותו 
למעשי ו/או מחדלי 

העיריה בכפוף לסעיף 
 אחריות צולבת .

 מיקוםשניתן,  ככל
, קבוע יהיה הפעילות

 וקצהה אשר נכס מתוך
 העירייה ידי על לכך

 תבהוצאואשר תישא 
 .השוטפתהתחזוקה 

 
  

 

מסמך ב' לחוזה  
 למתן שירותים 

 .התמורה9
  9.1סעיף  

האם ניתן להוסיף כי 
התמורה הינה בנוסף 

לעלויות החזרת המבנה 
והוצאותיו השונות בהן 

תשא העירייה כאמור 
אשר  4.18בסעיף 

 התבקש לעיל ? 

 תישא רייההעי
 השוטפות בהוצאות

 .בלבד

מסמך  ב' לחוזה  
 למתן שירותים 

. תנאי 10
 תשלום 

  10.1סעיף 

האם ניתן לשנות את 
ולהגיש תנאי התשלום 

דרישת תשלום פעמיים 
בשנה קלנדרית ולכל 
הפחות אחת לרבעון 

כמקובל בשירותים מסוג 
זה במקום דרישת 

תשלום אחת לחודש 
כנדרש בהסכם  וזאת 

כדי לייעל את 

 לרבעון אחת



_______________ 
 חתימה וחותמת המציע

 
 

6 
 

העבודה,לא ליצור סרבול 
ועומס יתר על מערכות 

 שתי הצדדים ?
 מסמך ב' 

חוזה למתן 
 שירותים 

 -הספק 12
 קבלן עצמאי 

  12.1סעיף 

האם ניתן בסוף הסעיף 
להוסיף: " והכל  במידה 
ונגמרו ממעשי או מחדלי 

הספק או מי מטעמו 
ובלבד שלא נגרמו 
ממעשי או מחדלי 

העירייה על פי דין או מי 
 מטעמה "  ? 

 המכרז מתנאי שינוי אין

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

מיסים  14
ותשלומי 

 חובה 
 .14.1סעיף 

מבוקש להוסיף בסיפא: 
העירייה לא תנכה 

תשלומים בגין מתן זכות 
השימוש במבנה לרבות 

מיסים היטלים ותשלומי 
חובה החלים על הספק 
כעושה שימוש במבנה 

ו/או על מחזיק 
במקרקעין ו/ או על בעל 

המקרקעין ו/או על בר 
 רשות במקרקעין. 

 תשא, העירייה כאמור
בהוצאות שוטפות 

 בלבד.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

  15.1סעיף 

האם ניתן לאחר המילים   
ברישא של הסעיף " 

 כי הצדדים בין מוסכם
 הבלעדית האחריות

השירותים"  עבור
להוסיף " בגין מעשי ו/או 

מחדלי הספק או מי 
מטעמו "  הסבר לשאלה 
:  כך שאם יש גורם אחר 

שגרם לנזק הדבר לא 
ימנע מהספק לקבל ממנו 
שיפוי ?  הסיע במתכונתו 

הנוכחית מונע מהספק 
לקבל שיפוי מגורם אחר 

 שגרם לנזק. 

 מתנאישינוי  אין. נדחה
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

  15.2סעיף 

האם ניתן לאחר המילים 
 אחראי יהיה "הספק

 או/ו הפסד או/ו נזק לכל
הוצאה"  להוסיף את 

המילים  " ישירים 
לרבות נזק גרר הנובע 
מכך ) אובדן רווחים 

 וכיוצ"ב(", 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.2סעיף 

האם ניתן  בסיפא של 
להוסיף  "  15.2הסעיף 

בכפוף לכך שהנזק או 
ההפסד או ההוצאה 

נגרמו כתוצאה ממעשי 
ו/או מחדלי הספק או 

 בגין מי מטעמו" ?

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 ב'מסמך  
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

האם ניתן לאחר המילים  
 אחראי יהא "הספק

 בגין לרכוש או ......לגוף
לשירותים"  בקשר או/ו

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.
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להשמיט את המילים  15.3סעיף 
"ו/או" ולהוסיף 

במקומם את המילים  
 "הנובעים מ" ?

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.3סעיף 

האם ניתן לאחר המילה 
"בעקיפין" להוסיף " נזק 

גרר הנובע מהנזק 
הישיר"  הסבר לשאלה:  
חייב להיות קשר סיבתי 
בין מעשי ומחדלי הספק 

לבין הנזק העקיף כדי 
ליצור כיסוי ביטוח לנזק 

 העקיף. 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

  15.4סעיף 

האם ניתן להוריד את 
המילים " כאמור לעיל" 

ולהוסיף במקומם את 
 המילים  " על פי דין"

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.4סעיף 

האם ניתן להוסיף 
בסיפא של הפסקה: 

"ולאחר קבלת פס"ד 
חלוט" . ההסבר לשאלה: 

כשמתרחש נזק, לא 
תמיד האחריות הינה של 

הספק כך לדוגמה 
האחריות יכולה להיות 

של קבלן משנה שלא 
מטעם הספק ולכן עד 

שלא יהיה פס"ד חלוט 
לם חברת הביטוח לא תש

את הכסף. מה עוד שלא 
הגיוני לדרוש לשלם 

פיצוי בהעדר אחריות של 
הספק או מי מטעמו 

שנקבע על ידי בית 
 המשפט. 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.5סעיף 

האם ניתן להוסיף 
בסיפא של הסעיף : 

נגרם "במידה והנזק 
באחריות הספק על פי 

 דן"

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.7סעיף 

האם ניתן למחוק ברישא 
 של הסעיף " להבטחת

 הספק של אחריותו
 כל פי ועל לעיל כאמור

דין" את המילה  "כל" ? 
הסבר לשאלה: מבוקש 
לנהוג על פי הדין החל 

בישראל ולא כל דין החל 
בעולם שכן אין הכרות 

 עם כל הדינים. 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.7סעיף 

האם ניתן  למחוק את 
 לפי המילים " כאמור

שלא  ובלבד ,דעתו שיקול
יפחתו" ולהוסיף  " על פי 

הביטוחים המפורטים 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.
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נספח   9בטופס מס' 
אישור קיום הביטוחים "  

 ? 
הסבר  לשאלה: אנו 

מבצעים ביטוח על פי 
דרישות יועץ הביטוח של 

העירייה שדרש את 
 אישור קיום הביטוחים. 

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

  15.8.3סעיף 

האם ניתן למחוק את 
המילים " ביטוח מקיף 

לביצוע הסעות" ובמקום 
זה להוסיף "ביטוח שלא 

יפחת מביטוח צד ג' 
 רכוש" ? 

הסבר לשאלה : לא בטוח 
שגיל הרכבים של קבלן 

ההסעות מאפשר לו 
לבצע ביטוח מקיף. תחת 

ק ידאג לקיומו זאת הספ
של ביטוח שלא יפחת 

מביטוח צד ג' כולל 
 רכוש. 

 
נדחה. אין שינוי מתנאי 

 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

  15.12סעיף 

האם ניתן  להסיר את 
הסעיף שכן יש סעיפי 

אחריות המסדירים 
מהשקל הראשון את 

אחריות הספק בלי קשר 
לשאלה האם יש ביטוח 

 או אין ביטוח. 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

אחריות  15
ושיפוי 

בנזיקין 
 וביטוח 

 15.14סעיף 

האם ניתן לאחר המילים 
 את הספק " הפר

 הפוליסות הוראות
 את המפקיע באופן
 יהיה ,עירייה זכויות

 אחראי ספק
לנזקים" להוסיף :" 
שנגרמו ממעשי ו/או 
מחדלי הספק או מי 

 מטעמו " ? 

נדחה. אין שינוי מתנאי 
 המכרז.

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

. שמירת 16
סודיות 

וניגוד 
 עניינים 

להפוך את כל האם ניתן 
תתי הסעיפים בפרק 
בהם נדרשת סודיות 

הספק להתחייבות 
  הדדית ?

הספק עלול  -הסיבה
להדרש להעביר לעירייה 

מידע  אודות חניכים 
קטינים ועל כן נדרשת 
התחייבות הדדית של 
העירייה לשמירה על 

 סודיות .  

 לפי פועלת העירייה
 שינוי אין. סמכויותיה

 .המכרז בתנאי

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

זכויות  17
 יוצרים

17.1-17.3  
 

האם ניתן למחוק את 
על  17.1-17.3הסעיפים 

 תתי סעיפיו?.
החומר אשר הספק מכין 

לצורך הפעילות כולל 

חומרי הדרכה, מערכי 
תכני שיעור, הפעלות 

הטיולים , המחנות 
חומרי ההדרכה אבזרי 

 בבעלות אשרההדרכה 
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חומרי הדרכה, מערכי 
שיעור, הפעלות 

המפותחים על ידי הספק  
שנים  20 -במשך כ

כוללים ידע מקצועי 
ואשר הספק עושה בהם 

ימוש בכל הסניפים ש
בארץ תוך התאמות 

 אישיות לחניכים בסניף, 
כן קיים מידע אישי מוגן 

שמועבר לספק על ידי 
הורי החניכים מתוקף 

הפעילות אופי החניכים 
וכן התרשמות של 

מדריכי הספק ותכתובות 
בנושאים שוטפים 

ים מידע אישי המהוו
ומשכך אלו אינם יכולים 

להיות בבלעדיות של 
לחילופין  העירייה.

מבוקש להחריג את כל 
חומרי ההדרכה, מערכי 
השיכור ההפעלות, תכני 

הטיולים , המחנות 
חומרי ההדרכה אבזרי 
ההדרכה ומידע אודות 
חניכים כהגדרתו בדין, 

והכל בכתב, בע"פ או 
 במדיה מגנטית.  

 עובר הספק ובשימוש
מתן השירותים  לצורךו
 בבעלותו וותרוי

 מתן בזמן, ולשימושו
  .ולאחריהם השירותים

 
 לאפשר כדי באמור אין
 בפרטיות כלשהי העפגי

 החניכים, המשתתפים
 עעל המצי .אחרים או

הזוכה לדאוג היטב 
מתאימות  להגנות

 כלללצורך שמירת 
 או לו שנמסרו הנתונים

 במסגרת לידו יעוהג
 .השירותים מתן

 
 חניך לש אישי מידע כל
שנמסר לספק  מדריך או

 היטביהיה חסוי  הזוכה,
 העופגי 'ג צד כל מפני

וחשיפת  בפרטיות
על הספק הזוכה  .המידע

לנקוט במלוא 
חשבונו  עלהאמצעים 

להבטיח את חיסיון 
 זה מידעופרטיות 

 אלו. ופרטים
 

 לא השירותים ספק
 במידע שימוש כל יעשה
 מתן בזמן, אישי

ולאחר מכן  רותיםיהש
אלא לצורך מתן  –

השירותים, ככל שהדבר 
עם סיום מתן  רלוונטי.

השירותים, כל מידע 
אישי שנמסר לספק 

הזוכה, או הובא 
לידיעתו במסגרת מתן 

 .זגני –השירותים 
 
 

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

העברת  21
הטפול לנותן 

שירותים 
 חלופי 
21.1.2  

מבוקש למחוק את סעיף 
זה ולחילופין החומר 

אשר הספק מכין לצורך 
הפעילות כולל חומרי 

הדרכה, מערכי שיעור, 
הפעלות המפותחים על 

 20 -ידי הספק  במשך כ
שנים כוללים ידע 

מקצועי ואשר הספק 
עושה בהם שימוש בכל 

הסניפים בארץ תוך 
התאמות אישיות 

 לחניכים בסניף, 

מקרה של  בכל"ל. כנ
העברת השירותים 

לנותן שירותים חילופי 
ימסור נותן  –

השירותים היוצא את 
מלוא הפרטים לנותן 

השירותים הנכס, ולפי 
הנחיות העירייה, 

 ובדחיפות המתבקשת.
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וגן כן קיים מידע אישי מ
שמועבר לספק על ידי 
הורי החניכים מתוקף 

הפעילות אופי החניכים 
וכן התרשמות של 

מדריכי הספק ותכתובות 
בנושאים שוטפים 

המהווים מידע אודות 
פעילים ומשכך אלו אינם 
יכולים להיות בבלעדיות 

של העירייה. לחילופין 
מבוקש להחריג את כל 

חומרי ההדרכה, מערכי 
כני השיעור , ההפעלות, ת
הטיולים , המחנות , 

ספקי השירות לפעילויות 
השנתיות , חומרי 

ההדרכה אבזרי ההדרכה 
ומידע אודות חניכים 

כהגדרתו בדין, והכל בין 
אם  בכתב, בע"פ או 

 במדיה מגנטית.
מסמך ב' חוזה  

 למתן שירותים 
. העברת 21

הטיפול 
לנותן 

שירותים 
חלופי סעיף 

21.2.1 . 

האם ניתן להשמיט את 
ילופין להוסיף הסעיף ולח

בסיפא לסעיף זה למעט 
חומרי ההדרכה, מערכי 

השיעור , ההפעלות, תכני 
הטיולים , המחנות , 

ספקי השירות לפעילויות 
השנתיות , חומרי 

ההדרכה אבזרי ההדרכה 
בכתב, בע"פ או במדיה 

מגנטית ומידע אודות 
חניכים כהגדרתו בדין. 

וכן מידע בכתב, בע"פ או 
  במדיה מגנטית המהווה

 חוק פי על עבירה
 1977 -ז"התשל ,העונשין

 ,הפרטיות הגנת וחוק
 ?  -א"התשמ

ההסבר לשאלה זו  נעוץ 
 28,29באמור במס"ד 

 לעיל. 

 לעיל.  ראו

מסמך ב' חוזה  
 למתן שירותים 

 כללי  22
  22.3סעיף 

האם ניתן לקבוע תקופת 
 התיישנות על פי דין ? 

הסבר לשאלה: תכלית 
הפעילות הינה לילדים 
ונוער רבי נכויות להם 

לעירייה אחריות על פי 
הסכם כך לדוגמה 

העירייה מקצה מבנה 
ומתוקף כך גם לעירייה 

יש אחריות כבעלת 
המבנה במקרה זה 

לקטינים זכות תביעה על 
פי דין עד שבע שנים 

 מתנאי שינוי אין
 .המכרז



_______________ 
 חתימה וחותמת המציע

 
 

11 
 

לאחר היותם בגירים 
ובהתאם לכללי הפסיקה 

של תביעה ומשכך הגבלה 
עד שלוש שנים מיום 

היווצרות עילת התביעה 
כדי לחשוף את הספק 

לסיכונים גבוהים אשר 
נגרמו שלא באחריותו 

מבלי זכות לקבל שיפוי 
 מאת העירייה. 

 מסמך ב' 
חוזה למתן 

 שירותים

 .כללי22
  22.6סעיף 

האם ניתן להוסיף גם את 
בית המשפט בלוד כבית 

מסמט מוסמך במחוז 
מרכז עם סמכות שיפוט 

שיורית וזאת ליצירת 
 16.2אחידות עם סעיף 

במסמך א'  הקובע 
סמכות שיפוט ייחודית 

לבית המשפט בנתניה 
 ובלוד?  

 העניינית הסמכות
לצורכו של  קומיתוהמ

 –המכרז בכללותו 
נתונה לבתי המשפט 

 בנתניה ובלוד.

מסמך ג' מפרט  
 טכני 

האם ניתן למחוק את   5.10סעיף 
המילים  " רשת תמיכה 
כלכלית" המפעיל אינו 
מפעיל על פי מטרותיו 
רשת תמיכה כלכלית 
אלא יכול על פי כללי 

מנהל תקין להעניק 
מלגות עבור משפחות 
שמתקשות לממן את 

סכום הגביה המינימלי. 
ככל שלא ניתן מחוק את 

המילים האם ניתן 
להסביר למה הכוונה 

 "רשת תמיכה כלכלית "  

כדי  ולהעמלגות  מתן
 רשת"קיומה של 

 ."כלכלית תמיכה

 מסמך ג'  
 מפרט טכני 

האם ניתן למחוק    5.12סעיף 
מהסיפא של הסעיף " 

 לכל ובכפוף דין כל לפי
 "תקנה בעניין או חוזר

את המילה  "כל" ? 
הסבר לשאלה: מבוקש 
לנהוג על פי הדין החל 

בישראל ולא כל דין החל 
בעולם שכן אין הכרות 

 עם כל הדינים.

 נדחה

 מסמך ג' 
 מפרט טכני 

האם ניתן במקום  " כלל   5.13
פעילות המפעיל" ברישא 

הסעיף להשמיט את 
המילה " פעילות" 

ולהוסיף  במקומה את 
המילה "חבות" כך 

שירשם  "כלל חבות 
 המפעיל" ? 

הביטוח  -הסבר לשאלה  
מכסה " חבות ולא 

 פעילות.  

מובהר כי אין  .מקובל
באמור כדי לפגוע 

באחריות המפעיל לפי 
 בדרישתתנאי המכרז, ו

 לפי םהביטוחי קיום
 .המכרז תנאי
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 מסמך ג' 
 מפרט טכני

האם ניתן להשמיט  5.13
מהסעיף את המילים " 
כל הסיכונים" ולרשום 
במקום זה " חבותו של 
המפעיל בפעילות ו/בין 
מי מטעמו בפעילות"  ? 

אין    -הסבר לשאלה
ביטוח בישראל המכסה  

 " כל סיכון". 

מקובל. מובהר כי אין 
באמור כדי לפגוע 

באחריות המפעיל לפי 
תנאי המכרז, ובדרישת 

הביטוחים לפי קיום 
 תנאי המכרז.

 

 .שינוי ללא יוותרו המכרז תנאי יתר .5

 .כלשונו יחייב המענה. הבירור או השאלה רטיפלבמתן המענה מצד הרשות, משום אישור  אין .6

 המציע של החתימה מורשי י"ע חתום כשהוא מכרזל המציע להצעת זה מסמך לצרף יש .7
 חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בתוספת

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי  .8
המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה 

הסעיפים  יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 
 בכבוד רב ובברכה,

 
 יונה כפר עיריית


