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 כ"ו כסלו, תשפ"ב

 2021נובמבר,  30
 

 מרכז יום 18/2021הנדון: תשובות הבהרה עבור מכרז עיריית ערד מס' 
 

 שלום רב,
 

 בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו. 
 

מסמ עמוד מס"ד
ך או 

נספח 
אליו 
מתיי
חסת 
ההב
 הרה

פרק וסעיף 
 רלוונטים

 תשובת עיריית ערד נוסח השאלה /הבקשה

מועד הגשת  08/11/21מועד חשיפת המכרז הינו      .1
מתן קבלת התייחסות  18/11/21שאלות הבהרה 

מועד הגשת המכרז   24/11/21לשאלות הבהרה 
ימי עסקים מקבלת תשובות  5. נותר 01/12/21

לשאלות הבהרה עד הגשת המכרז . כמו כן נדרשים 
לדוג' ביטוח /  אסמכתאות אשר תלויים בצד ג' )

ימי  14לכן נדרש לדחות הגשת המכרז ב  בנקים (
 עסקים לפחות .

 מאושר. 
 

לא צוין תאריך לכנס ספקים במרכז יום ובמועדון      .2
להוסיף תאריך לכנס ספקים  קפה אירופה אבקש

 במקום  .

 2.12.21נקבע סיור לתאריך 
עד, -בבית גיל 14:30בשעה 

 , ערד1רח' אשד 
לא ברור האם נדרש ערבות מכרז או ערבות  .1     .3

 ביצוע או שניהם ? 
חתימת חוזה וביטוח קבלני מבקש להאריך  .2

 ימי עסקים 14ימים להאריך ל  7במקום 

 ערבות מכרז .1
 
 

 מאושר  .2
צוין כי אנו נדרשים לתת הצעה לדמי שימוש,  אבקש      .3

לדעת כיום מה התשלום שמשולם עבור דמי השימוש 
 לעירייה ?

 ₪ 1000דמי שימוש היום 

נספח ג' אישור על קיום ביטוחים האם נדרש      .4
 להחתים בהגשת המכרז או רק לאחר זכיה

לקבל אישור מחברת הביטוח 
 חתימה לאחר זכיה.
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שתפרסמו כמויות של באי המרכז יום אבקש      .5
 ומועדון קפה אירופה .

מרכז יום רשומים  -
 קשישים.  43

ממוצע הגעה יומי   -
 . קשישים 27

מועדון קפה אירופה  -
 74-רשומים 

 קשישים . 
 

 
6.  

 ג  2

בסעיף זה מצוין שהניסיון הנדרש הוא בין השנים 
סעיף ו' מצוין שהניסיון  4ואילו בעמוד  2016-2021

, מבוקשת 2015-2020הנדרש הוא בין השנים 
 הבהרתכם לאילו שנים מתייחס הניסיון 

2015-2020 

7.  
 ט  4

מבוקש להבהיר האם המלצה אחת טובה מזכה 
נקודות  או  25במלוא הניקוד בקריטריון זה, קרי 

 הניקוד תלוי כמות המלצות

מבוקשות מספר המלצות 
 ונמדדת איכות ההמלצות 

לא קיים אישור נותן שירותים של הביטוח הלאומי  י  4  .8
 מבוקש להציג אישור זכייה במכרז .

 מאושר

9.  

 יא  4

לא קיים אישור זכייה ממשרד הרווחה אלא אישורי 
אישור  הפעלה . נבקש להבהיר לאיזה שנה להציג את

ההפעלה ממשרד הרווחה . לחילופין ניתן להציג 
אישורי זכייה מאת רשויות מקומיות  שכן, הן אלה 

 שמוציאות את המכרזים נשוא שירותים אלו.

נכון , תחילת הפעלה מותנית 
בהצגת אישור ,לאחר הזכיה 

 במכרז . 

10.  

 .א1  5

מבוקש כי למעט לגבי תצהירים בהם נדרשת חתימת 
החתימה של המציע באישור עו"ד, יתאפשר  מורשי

למציע להגיש את מסמכי המכרז כשהם חתומים 
בחתימות סרוקות של מורשי החתימה של המציע. 

לאור כמות המסמכים במכרז, הדבר מייעל את 
תהליך החתימה ואינו גורע מתוקף החתימות מאחר 

וניתן אישור עו"ד כי החותמים ע"ג מסמכי המכרז 
ימה וכי חתימתם מחייבת את הינם מורשי חת

 המציע לכל דבר ועניין.

 לא מאושר

11.  
 2+3יד.   5

מבוקש למחוק לגבי עמותה. או לחילופין מבוקש 
להגיש לגבי עמותה נתונים מאתר "גיידסטאר" 

 בדבר חברי ועד מנהל של העמותה.

 מאושר

מבוקש לשנות כי  עדכונים נעשים על ידי מערכת  6.4  11  .12
 ולא  העברת טפסים.ממוחשבת ) מסר( 

 מאושר

מבוקש לשנות לדמי השתתפות בביקור במרכז יום  ד  11  .13
 ולא השתתפות בארוחות.

 לא מאושר -הכוונה לארוחות 
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14.  

 דמי שימוש  11

נראה כי חלה טעות סופר, והפסקה אינה שייכת 
למכרז זה, מבוקש לבטל.  הסעיף  לא מנוקד ולא 

ובנוסף לא צוין מופיע  בכתב ההצעה  או בהסכם 
 סכום, אנא הבהרתכם.

 לא מאושר

15.  

 דמי שימוש  11

"מובהר כי המציע יהיה ראשי להציע הפעלה של 
מבוקש לתקן, נראה כי  פעילות במבנה אחר וכו"

נעשתה טעות סופר והכתוב שייך  לסעיף הקודם. 
 מבוקשת הבהרתכם

מבנה אחר הוא חלופה לדמי 
 שימוש

16.  

16  

1 

המילים:" כל עוד קיימת אחריות נבקש לגרוע את 
על פי דין" ולהחליפם במילים:" לעניין ביטוח 

שנים  3אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 
 לאחר מועד תום ההסכם"

 לא מאושר

 לא מאושר נבקש לגרוע את הדרישה .ה1  16  .17
 לא מאושר נבקש לגרוע את המילים:" קבלני משנה" א  16  .18
19.  

 ב  16
את המילים: "כל אחד מהצדדים נבקש להחליף 

 המהווים את המבוטח" במילים: "עיריית ערד"
 לא מאושר

 .א2  16  .20
נבקש להוסיף את המילים: "למעט כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון"
 מאושר

 .ב2  16  .21
נבקש להוסיף את המילים: "העירייה בגין אחריותה 

 למעשי ו/או מחדלי המפעיל"
 לא מאושר

 באמצעות ביטוח לאומי  לתקן, לא מתקיימות יותר ועדות סיעוד. מבוקש א' 1סעיף   18  .22
מבוקש לתקן על פי התע"ס שעות הפעילות הן  ד' 1סעיף   18  .23

 שעות פעילות. 6סך הכל  08:00-14:00
 כתוב בתע"ס לפחות 

ה. ביום ו' מתקיים -ימי פעילות א 5מבוקש לתקן ל ד' 1סעיף   18  .24
 במרכז פעילות קפה אירופה.

 מאושר

25.  
משרד הרווחה הפסיק את תכנית יום  -מבוקש לתקן ז' 1סעיך   18

 ארוך.

 לא מאושר 
תתקבל החלטה בוועדת 

 ההיגוי 
 40על פי התע"ס זמן נסיעות עומד על  -מבוקש לתקן ד  19  .26

 דקות.
שטחה של ערד  –לא מאושר 

 קטן וזה  זמן סביר 
27.  

 ג' 4סעיף   19
מצב המטבח אינו מתאים למטבח מבשל, 

הקרמיקות נופלות מהקירות והציוד ישן. מבוקש 
 לתקן למטבח מחמם.

יקבע בהתאם  –לא מאושר 
 להחלטת וועדת היגוי 

 מאושר  אישור כשרות ממועצה דתית מוכרת. -מבוקש לתקן ד 4סעיף   19  .28
 מאושר  מבוקש לבטל את אישור ועדת ההיגוי להיקף השכר.  ז'  21  .29
30.  

 יא  21
מאחר ואין חובה לעו"ס כרכז מועדון קפה אירופה 

לא ניתן טיפול סוציאלי לחברי מועדון קפה 
 מבוקש לבטל.  -אירופה.

 מאושר
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מבוקש לבטל, לא ניתן למשתתפי החוגים שירותים  ד  22  .31
 בתשלום כגון: כביסה, ארוחות וכו... 

 לא מאושר 

32.  
 6נסח ז'  30

האחרונה לאחר המילים: "סעיף זה" בפסקה 
מבוקש להוסיף: "בכפוף להוראות חוק הגנת 

 והתקנות שמכוחו". 1981-הפרטיות התשמ"א

 מאושר

33.  

32  8 

 -אישור רואה חשבון בדבר עמידה בתנאי הסף
מבוקש לבטל דרישה זו. במסמכי המכרז לא מופיע  

שנדרש אישור רו"ח, בדבר עמידה בתנאי הסף, 
קיימת  סתירה בין מסמכי המכרז שם מבוקש להציג 

את הניסיון בתצהיר מאומת ע"י עו"ד ואילו בעמוד 
רשימת אישורים, נדרש ככל הנראה בטעות  32

רו"ח ,מבוקש לתקן את רשימת האישורים  אישור
 בהתאם למסמכי המכרז.  

 לא מאושר

34.  

33  4 

בגין תוספת חוגים ופעילויות צריך לציין סכום 
להפעלה. יחד עם זאת למפעיל מותר לגבות 

השתתפות עצמית מהקשישים שישתתפו בפעילות 
הזאת בהתאם להחלטת ועדת היגוי. האם הסכום 

כוללת של הפעילויות וחוגים שנדרש לציין זו עלות 
או סכום נטו לאחר השתתפות )רעיונית( של 

 מבקרים?

יש לציין גובה סה"כ סכום 
עבור הפעילות המוצעת על 

 ידי המפעיל 

35.  

34  7 

לא ברור איך למלא את הטבלה. על מנת למלא 
שיעור תוספת, מבוקש  לדעת את  סכום הבסיס. 

מבוקש מבוקש לתת דוגמא לטבלה מלאה. בנוסף 
 לציין מהי עלות תכנית קפה אירופה.

תוכנית קפה אירופה 
,יש להציע סכום ₪  114,000

להפעלת חוגים אין סכום 
 בסיס . 

36.  

34  7 

אי אפשר לציין  -תוספת שנתית לשירותים בתשלום 
ובשום מקום   תוספת לשירותים בתשלום, כי בתע"ס

אחר  לא מצוין מינימום נדרש. כל השירותים 
בתשלום הינם תוספת. כמו כן, היות והשירותים 

הינם בתשלום עבור הקשישים אי אפשר לדעת כמה 
קשישים ישתמשו בהם ובאיזה היקפים ואיזה 

שירותים יבחרו. מבוקש  למחוק שורה זו מהטבלה 
 כי הינה חסרת משמעות.

ף דרישה זו היא מתוק
 המכרז ולא התע"ס 

מבוקש לציין סכום לתוספת 
 שנתית 

37.  

 .ב5  37

היות ואנו מכירים את מבנה  מרכז היום אנו לא 
מוכנים לותר על כל טענה בנוגע לפגם פיזי במבנה או 

בציוד שהרי ידוע לנו על פגמים רבים במרכז היום. 
 מבוקש לבטל סעיף זה

לא מאושר במידה ויש פגם 
 יש לפרטו.

38.  
41  24 

 מהו סכום התקציב של קפה אירופה?

ונתון לשינוי ₪  114,000
בהתאם לקביעת משרד 

 הרווחה 
מבוקש לתת למפעיל אפשרות לביטול ההסכם   .ב31  42  .39

 ימים. 180בהודעה מראש ובכתב בת 
 לא מאושר

מבוקש להתנות את החזרת המבנה והציוד בכפוף  .א.32  43  .40
 לבלאי סביר.

 מאושר

41.  
 .ג'32  43

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף: "ובלבד שלא תהיה  
באמור הפרעה למהלך ההפעלה הסדיר של מרכז 

 היום על ידי המפעיל".

 מאושר

42.  
 .ו.32  43

מבוקש להתנות את החזרת המבנה והציוד בכפוף 
לבלאי סביר וכן שהמפעיל אחראי רק לאחזקה 

 שוטפת ולא לתשתיות המבנה.

 מאושר
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43.  
 3.ח.32  43

המפעיל אחראי רק לאחזקה שוטפת של המבנה ולא 
לתשתיות המבנה דוגמת: מערכת המים, איטום גג, 

 ריצוף, מדרגות וכו'.

 מאושר

מבוקש להתנות את החזרת המבנה והציוד בכפוף  .ט.32  43  .44
 לבלאי סביר.

 מאושר

45.  

 .י'32  44

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "במקרה של הפעלה  
כאמור העירייה תהיה האחראית הבלעדית לכל נזק 
לגוף או לרכוש מכל מין וסוג שהוא והיא פוטרת את 

המפעיל מכל אחריות לנזק כאמור במסגרת ו/או 
עקב הפעילות שתתקיים במרכז היום שלא בשעות 

 ההפעלה של מרכז היום על ידי המפעיל".

 מאושר

 מאושר ובלבד שאין מדובר בבלאי משימוש סביר. .יא32  44  .46
מבוקש להוסיף כי העירייה אחראית לתשתיות  33  44  .47

 המבנה ונגישותו
 מאושר

48.  

44  33 

מבוקש להוסיף כי העירייה אחראית לאחזקת 
המבנה בכל הקשור לתשתיות וחיבורים  לקירות  

קווי שבהגדרתם חיבורי קבע, כגון אינסטלציה ,גז , 
 חשמל וכו'

 מאושר

49.  

44  35 

"שיפוי כאמור בסעיף  –סוף הסעיף מבוקש להוסיף 
זה מותנה בהכרעה שיפוטית חלוטה המחייבת את 

המפעיל בשיפוי כאמור, במסגרת הליך משפטי 
 שהמפעיל היה צד לו".

 לא מאושר

 לא מאושר מבוקש להוסיף ככל שניתן. ג' 36סעיף   44  .50
.ב'37.א'+37  45  .51

 .ג'37+
אחרי המילה אחראי בשורה הראשונה מבוקש  

 להוסיף את המילים :"על פי דין". 
 מאושר

52.  

 .ד'37  45

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "שיפוי או 
פיצוי כאמור בסעיף זה מותנים בהכרעה שיפוטית 

חלוטה המחייבת את המפעיל בפיצוי או שיפוי 
 כאמור, במסגרת הליך משפטי שהמפעיל היה צד

 לו".

 לא מאושר

 .א38  45  .53
נבקש להוסיף את המילים: "ו/או כל נוסח מקביל 

 אליו"
 הבקשה מקובלת.

 1ב.  45  .54
נבקש להוסיף את המילים: "העירייה בגין אחריותה 

 למעשי ו/או מחדלי המפעיל"
 הבקשה נדחית.

 הבקשה נדחית. נבקש לגרוע את המילים: "מי מטעמו" 3ב.  45  .55
 הבקשה נדחית. לגרוע את המילים: "מי מטעמו"נבקש  5ב.  45  .56
 הבקשה נדחית. נבקש לגרוע 8ב.  45  .57
 12ב.  45  .58

נבקש להוסיף את המילים: "ו/או כל נוסח מקביל 
 אליו"

 הבקשה מקובלת.

 הבקשה נדחית. נבקש לגרוע את המילה: "כלשונן" ו  45  .59
 הבקשה מקובלת. לא ניתן ליישום -נבקש לגרוע ט  45  .60
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61.  

48  
סיום 

ההתקשרות 
 . א

העיריה תהיה אחראית לתיקון כל בלאי, תקלה, נזק 
הנובעים מתשתיות המבנה, בין היתר: איטום גגות 
חלונות, לוחות חשמל, אינסטלציה, שברים במבנה, 

 תקרות תלויות וכד'

 לא מאושר

62.  

 חלק י"ב . א  48

 
 

מבוקש להבהיר האם העיריה תהיה אחראית 
להשלמת כל הדרישות אשר ידרשו מגופים, כגון: 

 כבאות והצלה וכד' 
 מדובר בציוד שאינו קיים היום ואשר יידרש בעתיד.

כגון: התקנת חלונות לשחרור עשן, דלתות אש, 
 יציאות מילוט, ספרינקלרים וכד'.

 לא מאושר

63.  
50  46 

 -לביטוח צד ג' ורכוש צד ג'נבקש לגרוע התייחסות 
הרכבים יהיו מבוטחים בביטוחים הנדרשים על פי 

 ביטוח חובה -חוק

 לא מאושר

 מאושר מבוקש למחוק לגבי עמותה. .א'51  51  .64
65.  

53  61 

גובה הפיצוי "המוסכם" אינו סביר ומידתי ביחס 
לשירותים נשוא המכרז בפרט כאשר מוגשת לעירייה 

במסגרת ₪  50,000ע"ס  ערבות בנקאית אטונומית
 המכרז.

 לא מאושר

66.  
63  

 צד ג'

ולבטל ביטול חריג  321בקוד  318נבקש להחליף קוד 
אחריות מקצועית הואיל ויש ביטוח אחריות 

 מקצועית 

 הבקשה נדחית.
 הבקשה נדחית , ישנה חלופה

 ביטוח רכוש  63  .67
, 318נבקש לגרוע את הדרישה לביטוח מבנה וכן קוד 

324 
 נדחית.הבקשה 

יובהר כי נגישות מרכז היום הינה באחריות העירייה  .5.1  65  .68
 שהיא בעלת המבנה.

 מאושר 

69.  

כללי .   כללי 
 נגישות 

העיריה מתבקשת לאשר ולצרף לתשובות לשאלות 
ההבהרה אישור מורשה נגישות מוסמך על פי דין 

המאשר כי מרכז היום עומד כל הוראות חוק שוויון 
וכלל  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 התקנות שהותקנו מכוחו. 

 מצ"ב

70.  

כללי.   כללי 
 נגישות 

העירייה מתבקשת לאשר כי מכוח היותה בעלת 
המבנה הינה האחראית הבלעדית לקיום כל הוראות 

-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
 וכלל התקנות שהותקנו מכוחו.  1998

 מאושר
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71.  

 

 נבקש הבהרה בנושאים הבאים: כללי כללי
מהי כמות הקשישים המותרים באישור  .א

 ההפעלה ? 
 כמה קשישים רשומים במרכז היום ?  .ב
כמה קשישים מבקרים במרכז מדי יום  .ג

 בפועל ? 
מתוך כמות המבקרים בפועל כמה מבוטחי  .ד

הביטוח הלאומי? כמה משרד הרווחה ? 
 כמה פרטיים ? 

כמה קווי הסעות פועלים כיום ?  מה עלות  .ה
ההסעות לחודש/יום ? מי הספק הנוכחי? 

אם כן,  האם נדרשים רכבים עם מעלונים,
 כמה רכבים ?

מהם הגבולות הגיאוגרפיים של תחום  .ו
 שיפוט העירייה לגבי המבקרים במרכז ?

האם מבקרים במרכז קשישים גם מהערים  .ז
 הסמוכות שגובלות בשטח העירייה?

מהי כמות המבקרים המותרת בימי הגבלת  .ח
 הקורונה?

נבקש לקבל רשימת ציוד אשר תישאר  .ט
. לשימוש המפעיל הזוכה במרכז היום

)במסמכי המכרז כתוב שמדובר בנספח ז' 
ראו עמ'  –להסכם אולם נספח זה לא צורף 

 .ט.(32ס'  43
 האם המטבח כיום הוא מחמם או מבשל? .י

נבקש להגיש המלצות חתומות  –המלצות  .יא
שלא בנוסח המבוקש כאמור בחלק ז', וכן 

כי הניקוד להמלצות אלו יוענק אך ורק בגין 
י ההמלצות הגשת ההמלצות ולא לפי מרכיב

 .7המפורטים בעמ' 

 
 קשישים  64
 

 קשישים 42
 בממוצע  קשישים  27
 

 38-חוק סיעוד 
 3-רווחה 

 1-פרטי
קווים+מונית ) קו =הלוך  2

 חזור( ספק=מוניות ראובן 
 ש"ח 18,000עלות חודשית =

 
ערד ,מיתר,מ"א תמר,מ"א 

 הר חברון 
 לא 

 
אין הגבלה ,בהתאם להנחיות 
משתנות של משרד הבריאות 

 והרווחה . 
 

רשימת ציוד תעודכן בסיור 
 2.12.21ביום חמישי 

  
 
 

 מחמם 

כתוב כי יש  1בעמ'  3-בפסקה ה–מועד ההגשה  כללי  1+2  .72
בתאריך  16:00להגיש את ההצעה עד לשעה 

כתוב  2בעמ'  4-ולעומת זאת, בפסקה ה 01.12.2021
 01.12.2021כי יש להגיש את ההצעה עד לתאריך 

 .12:00בשעה 
 נבקש הבהרה מהי שעת ההגשה המדויקת.

מועד ההגשה נדחה ליום 
 16:00שעה ב 23.12.21

תנאי סף ב   2  .73
 יא2+ 

מכרזים להפעלת מרכזי יום מפורסמים על ידי 
הרשות המקומית ולא משרד הרווחה. על כן, אין 

 אישור זכייה מטעם המשרד.
נא הבהרתכם האם הכוונה בסעיף ל"אישור לנותן 
שירותי סיעוד במרכז יום"  )אישור הפעלה ( הניתן 

 על ידי משרד הרווחה לאחר זכייה ? 

כן, מדובר באישורי 
 הפעלה 

העתקים. האם הכוונה  2-כתוב כי ההצעה תוגש ב 4פסקה   2  .74
 לעותק מקור אחד והעתק אחד?

 כן.

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:lishka_m@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 וועדת מכרזים 

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 lishka_m@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

קיימת סתירה בין טווח הניסיון הנדרש בסעיף זה  ו2  4  .75
לבין טווח הניסיון הנדרש בתנאי הסף  2015-2020

 2016-2021( 2למכרז )בעמ' 
 נא הבהירו מהן שנות הניסיון הנדרש במכרז ?

2015-2020 

כיצד נקבע הניקוד בגין סעיף תוספת חוגים  א2  7  .76
תוספת  ופעילויות? כיצד נקבע הניקוד בגין סעיף

 שירותים בתשלום?

 בהתאם לגובה ההצעה 
ככל שהסכום גבוה יותר כך 

 הניקוד גבוה יותר 
 כיצד נבחנת יכולתו הכספית של המציע? ב2  7  .77

האם על המציעים להגיש דוח כספי? ככל וכן, לאילו 
 שנים

המציע רשאי אך לא חייב 
להגיש דוח כספי מאושר 

.  ככל 2019-2020לשנים 
והוועדה תמצא לנכון לבקש 
מהמצעים באופן פרטני את 

הדוחות הנ"ל או דוחות 
נפנה בנפרד  –נוספים 

בהתאם לבקשת וועדת 
 המכרזים. 

78.  10 
42 

 .ב.5 
 .ב.31

ימים לפחות  90מבוקש להעלות את משך ההודעה ל 
קשר עם עובדיו להם עליו להודיע על המפעיל  מת –

סיום העסקה על פי דין, וכמו כן מתקשר עם ספקים 
 לצורך השירותים .

 יום אינו סביר בנסיבות. 30משך הודעה של 
בנוסף, מבוקש להחליף את המילים "תהא הסיבה 
לכך אשר תהא ולמפעיל לא תעמוד כל טענה ו/או 

 דרישה" במילים "ובנימוק סיבת ההפסקה"
 הרשות הינה גוף ציבורי ומחויבת בכללי מנהל תקין.

 מאושר

האם זהו הסעיף שבגינו  –הפעלת חוגים אחה"צ  .ה.6  11  .79
 נדרש לתת תוספת כספית?

 כן

"ידוע למציע כי עליו לשלם לעירייה דמי שימוש  דמי שימוש  11  .80
וזאת ראויים בגין הרשות לעשות שימוש במבנה, 

דמי השימוש . בהתאם להצעתו בכתב ההצעה
לחודש החל  1ישולמו לעירייה בחלקים שווים בכל 

₪ מיום חתימת הסכם זה ויעמדו על _____ 
 )במילים _________(."

 
 אנא הבהרתכם:

בכתב ההצעה אין סעיף נפרד של "דמי שימוש" ואין 
כל מקון בו על המציע למלא דמי שימוש. על כן 

מבוקשת הבהרה מה גובה דמי השימוש שיידרש 
כה לשלם, אם בכלל, וכיצד חושבו דמי השימוש  הזו

? 
 

כמו כן לא ברורה הפסקה לפיה רק עמותה העומדת 
בתנאי נוהל הקצאות תוכל לעשות שימוש במבנה, 

שהרי  על פי הידוע לנו העירייה הינה בעלים של 
מבנה קיים המשמש כיום מרכז יום והיא תאפשר 

התאגדותו(  רשות שימוש לכל מציע )ללא קשר לאופן 
אשר יוכרז כזוכה במכרז זה בין אם בתמורה ובין 

 אם לאו.
 

 מבוקשת הבהרה בנוגע לשימוש במבנה הקיים.
האם דמי השימוש מכסים עלות אחזקה ותחזוקה 

 של המבנה?

 .11ראה עמוד 
 
 
 
 
 
 
 

 יש למלא הצעה לדמי שימוש 
 
 
 

לא רלוונטי מאחר ולא 
 מדובר בהקצאה.

 
 
 
 
 
 
 

 לא ,תשלומי אחזקה בנפרד 
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מבוקש להוסיף בסיפא " ובלבד שהעירייה פעלה על  12  13  .81
 פי דין"

 לא מאושר

מבוקש להוסיף בסיפא " יובהר כי האמור לעיל לא  א13  13  .82
 יחול על חברה ציבורית כהגדרתה על פי דין"

חברתנו הינה חברה ציבורית שמניותיה מוצעות 
שליטה על העברת מניות לציבור על כן אין לנו כל 

 כאמור.

 מאושר

 - 1סעיף   18  .83
תנאים 

 מיוחדים

 ימים בשבוע ? 6ד. האם כיום המרכז פועל 
ו. האם כיום קיימת יחידת תשושי נפש ? כמה 

 קשישים תשושי נפש מגיעים כיום למרכז ? 
 ז. האם מופעלת כיום תוכנית כזאת?

ימים וקפה  5המרכז פועל 
אירופה פועל יומיים כולל 

 יום שישי 
יש יחידה לתשושי נפש 

 קשישים  14המונה עד 
 היום מגיעים פחות 

מבוקש להוסיף בסיפא "על פי  -ליווי בהסעות  .ד.ב.3  19  .84
 הוראות התע"ס"

 לא מאושר 

בסעיף מצוין נספח ג'. אולם למסמכי המכרז לא  .ג.6  20  .85
 ג'. אנא הבהרתכם.צורף נספח 

 יוסבר בסיור 

 - 8סעיף   21  .86
קפה 

 אירופה

האם קיימת פעילות כזאת  –סעיף קפה אירופה 
קיום? האם הג'וינט אשל ו/או גופים אחרים 

משתתפים בעלות ההפעלה? מהם דרישות כ"א 
 להפעלת התוכנית?

ככל ומופעלת כיום תוכנית שכזו, כמה קשישים 
 משתתפים כיום בפרויקט ? 

מה פוטנציאל הקשישים הזכאים להשתתף בפרויקט 
 ? 

 מהם ימי הפעילות של הקפה נכון להיום?

 כן 
 רק משרד הרווחה 

  חצי משרה לרכזת התוכנית
 
 

 קשישים ניצולי שואה  74
 
 
 

 פעמיים בשבוע יום ג' ויום ו' 
פעילות  – 9  22  .87

חוגית 
 אחה''צ

האם חוגים אלו פעילים כיום? האם ניתן לקבל את 
 רשימת הספקים המפעילים את הפעילויות הללו?

 לא 

מבוקש לבטל נספח זה שכן אינו רלוונטי לאופי  חלק ו'  23  .88
 השירותים

 לא מאושר

מסמכים   32  .89
מצורפים 

 לסימון

להבהרה  –"אישור רו"ח" בדבר עמידה בתנאי הסף 
)ח( 2/רו"ח  היות ובסעיף  עו"דכי מדובר באישור  

 נדרש התצהיר להיות מאומת ע''י עו''ד
  

אין  –המלצות גופים המפורטים ב"אישור רו"ח" 
דרישה במכרז לאישור רו"ח אלא לתצהיר על פי 

ו  המאושר על פי דין, קרי על ידי עו"ד /רו"ח 2סעיף 
 נא הבהרתכם כי אכן כך –

 מאושר

מבוקש להוסיף "סבירה, לאחר "משפטית"  2שורה  .ב.5  37  .90
 כפי שנדרש מבר רשות"
"זאת למעט פגם ו/או מום  –מבוקש להוסיף בסיפא 

 נסתר"

 מאושר

מבוקשת הבהרתכם כי במידה והמנהל מעוניין  18  40  .91
להרחיב את שעות הפעילות הדבר יבוצע בהסכמת 

המפעיל ו/או בכפוף למתן תמורה הולמת לכיסוי 
 ההוצאות.

החוגים הם במימון המפעיל 
שיהיה רשאי לגבות 

 השתתפות מהקשישים 
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לא נגבה כי אין פעילות  מהם גובה דמי החבר הנהוגים כיום? 19  40  .92
 חוגית 

בסעיף זה כתוב: "במסגרת תוכנית אשל ומשרד  24  41  .93
הרווחה הועמד לרשות הגוף המפעיל תקציב עבור 

 פרויקט זה" אנא הבהרתכם:
מהו התקציב אשר הועמד בכל אחת  .א

 עבור תוכנית זו? 2021 -ו 2020מהשנים 
 ?2022מהו התקציב הצפוי לשנת  .ב

בתחילת הפרויקט תוקצב על 
ידי אשל , היום מתוקצב על 

ידי מ.הרווחה בלבד 
,114,000  ₪ 

מבוקש להוסיף בסיפא "ולאחר שניתנה למפעיל  ב25  41  .94
ו/או העירייה  זכות טיעון ושימוע בפני נציגי המשרד

 בטרם הפסקת התשלום כאמור."

 מאושר

 ג'31 האם לא קיימות תקופות הארכה להתקשרות? 31  42  .95
 –חלק ח'   43  .96

 כללי
אנא הבהרתכם כי העירייה מכוח היותה בעלת 

המבנה תישא באחריות בלעדית לקיום כלל החובות 
המבנה ו/או השירות הניתן בו, זאת בהתאם  להנגשת

להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 
 וכל התקנות שהותקנו מכוחו.

 מאושר

מבוקש להחליף את המילים "לשביעות  – 3שורה  .א.32  43  .97
רצון העירייה" במילים "כפי שקיבל את מרכז היום 

 לידיו, בכפוף לבלאי סביר"

 לא מאושר

 –מבוקש למחוק את האמור בפסקה זו  – 2פסקה  .ג.32  43  .98
מדובר על שינויים שהעירייה מבצעת, אם כך מדוע 

המפעיל צריך לתקנם ולהחזיר את המצב לקדמותו. 
לחילופין מבוקש למחוק את המילה "כאמור" 

 , ולהוסיף במקומה: "על ידי המפעיל"2בשורה 
, מבוקש להוסיף בסיפא: "בכפוף לבלאי 2פסקה 
 סביר"

 מאושר

נבקש פירוט מלא של הגובה התשלומים , ההיטלים  .ז.32  43  .99
והאגרות שהמפעיל הנוכחי שילם בגין הפעלת 

 .2020 -ו 2019המרכז יום בכל אחת מהשנים 

 מאושר

לאחר המילים "מרכז היום" מבוקש  – 2שורה  1.ח.32  43  .100
 להוסיף "על ידי המפעיל"

מבוקש להוסיף לאחר המילה "במרכז"  – 2שורה 
 "על ידי המפעיל"

מבוקש להוסיף בסיפא: "החלים על שוכר ומחזיק 
 בנכס, להבדיל מבעליו"

 מאושר

מבוקש להוסיף בסיפא: "הנובעת משימושו של  3.ח.32  43  .101
 המפעיל במבנה"

 מאושר

לאחר המילה "התכלה" מבוקש להוסיף  – 3שורה  .ט.32  43  .102
 "למעט כתוצאה מבלאי סביר"

 מאושר

לאחר המילה "נזק" מבוקש להוסיף "אשר  – 1שורה  .יא32  44  .103
 באחריותו של המפעיל לתקנו ו"

 מאושר

נבקש הבהרה בנוגע לאחריותה של העירייה  33  44  .104
בתחזוקת המבנה )לרבות תשתיות, שלד, איטום 

וכו'(, זאת בהתחשב בעובדה כי העירייה היא זו אשר 
 אמורה לבטח את המבנה.

 שוכר.אחזקה החלה על 
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 מבוקש למחוק את המילה "כל" – 1שורה  .א34  44  .105
לאחר המילים "הנדרשות לפי" מבוקש  – 3שורה 

 למחוק את המילה "כל"

 לא מאושר

לאחר המילה "ייקבע" בפסק דין שביצועו  – 3שורה  35  44  .106
 לא עוכב"

מבוקש להוסיף בסיפא: " העירייה תודיע למפעיל 
כלשהו ותיתן  אודות כל תביעה שתקבל מתובע

למפעיל הזדמנות להתגונן. העירייה לא תתפשר 
בהליך כאמור ללא הסכמת המפעיל, זאת כתנאי 

 לשיפוי כאמור"

 לא מאושר

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף  – 1שורה  .א.37  45  .107
 "על פי דין"

 מבוקש למחוק את המילה "כל" – 1שורה 
 בעקיפין"מבוקש למחוק את המילים "או  – 2שורה 

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי נזק כאמור נגרם 
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו 

 ו/או מנהליו"

 מאושר
 לא מאושר
 לא מאושר

 מאושר

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף  – 1שורה  .ב.37  45  .108
 "על פי דין"

 מבוקש למחוק את המילה "כל" – 1שורה 

 מאושר
 לא מאושר

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף  – 1שורה  .ג.37  45  .109
 "על פי דין"

 מבוקש למחוק את המילה "כל" – 1שורה 
מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי נזק כאמור נגרם 

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו 
 ו/או מנהליו"

 מאושר
 לא מאושר

 מאושר

המילים "לאדם כלשהו" מבוקש לאחר  – 3שורה  .ד.37  45  .110
 להוסיף "על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"

מבוקש להוסיף בסיפא: "העירייה לא תתפשר 
בהליך כאמור ללא הסכמת המפעיל, זאת כתנאי 

 לשיפוי כאמור"

 לא מאושר
 

 מאושר

מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי פטור כאמור לא  .ה.37  45  .111
ו/או נזק אשר נגרם כתוצאה יחול במקרה של אבדן 

 ממעשה ו/או מחדל של העירייה ו/או מי מטעמה"

 מאושר

לאחר המילים "שתימסר למפעיל" מבוקש  – 2שורה  39.1  47  .112
 להוסיף "ולא תוקנה על ידו בפרק זמן זה"

 מאושר

לאחר המילים "מהוראות החוזה" מבוקש  – 1שורה  40.4  48  .113
יום מקבלת  14להוסיף "ולא תיקן הפרתו בתוך 

 הודעת העירייה בכתב"

 מאושר

לאחר המילים "שנמסרו למפעיל" מבוקש  – 2שורה  .א.41  48  .114
 להוסיף בכפוף לבלאי סביר.

 מאושר

"ובלבד כי נפסקו בפסק דין מבוקש להוסיף בסיפא:  .ב.41  48  .115
שביצועו לא עוכב. העירייה תודיע למפעיל אודות כל 

למפעיל תביעה שתקבל מתובע כלשהו ותיתן 
הזדמנות להתגונן. העירייה לא תתפשר בהליך 

כאמור ללא הסכמת המפעיל, זאת כתנאי לשיפוי 
 כאמור"

 לא מאושר

לאור העובדה שככל הנראה מדובר במטבח מבשל  .ג.42  49  .116
 מדוע נדרש רשיון יצרן בתוקף מספקי מזון ? 

כתוב שמטבח מבשל יהיה על 
פי החלטת וועדת היגוי ,זה 

 במידה ויוחלט אחרת 
לאחר המילים "תקופת ההסכם" מבוקש  – 2שורה  .ד.42  49  .117

להוסיף "אשר חלים על שוכר ומחזיק בנכס להבדיל 
 מבעליו"

 מאושר
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מבוקש להוסיף בסיפא "ובכפוף למתן התראה בכתב  .ג.50  51  .118
 יום" 14תיקן הפרתו תוך למפעיל, והמפעיל לא 

 מאושר

מבוקש למחוק את האמור בסעיף ו/או לסייגו:  .52  51  .119
"מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על חברה 

המציע הינו גוף  –ציבורית כהגדרתה על פי דין" 
ציבורי ומניותיו מוחזקות בידי הציבור. אין למציע 

 שליטה על העברת המניות.

 מאושר

להוסיף בסיפא "ובכפוף למתן התראה בכתב מבוקש  .58  52  .120
 יום" 14למפעיל, והמפעיל לא תיקן הפרתו תוך 

 מאושר

נבקש לבטל סעיף זה. לא ניתן להורות למפעיל כיצד  60  53  .121
 להשתמש בכספים אשר יתקבלו אצלו.

תרומות שהתקבלו באמצעות 
 העירייה

מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם משום שאינה  .61  53  .122
בידי העירייה ערבות בנקאית ובנוסף  –מידתית 

סעדים על פי דין. לחילופין מבוקש להוסיף כי 
"בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן למפעיל זכות 

טיעון ושימוע בפני נציגי העירייה ו/או הזדמנות 
לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש להטיל את הפיצוי 

 ככל וניתן."

 מאושר הסיפא

לאחר המילים "אחרת מהאמור" מבוקש  – 3שורה  .62  53  .123
 להוסיף "בפסק דין שביצועו לא עוכב"

מבוקש להוסיף בסיפא: "העירייה תודיע למפעיל 
אודות כל תביעה שתקבל מתובע כלשהו ותיתן 

למפעיל הזדמנות להתגונן. העירייה לא תתפשר 
בהליך כאמור ללא הסכמת המפעיל, זאת כתנאי 

 לשיפוי כאמור"

 לא מאושר
 

 שרמאו

כללי   .124
למכר

 ז

נבקש לקבל מועד נוסף לשאלות הבהרה בנושא  .א  
הביטוח לאחר המענה על השאלות וזאת לאור 

 הסוגיות הרבות ואי האחידות בדרישות.

 לא מאושר .ב

 התייחסות לנושא הביטוח במכרז: .1  .125
נבקש להחליף את המילים: "אישורי -3שורה  .א )א(4 9   .126

 הביטוח" במילים: "אישור הביטוח, נספח ג'
 להסכם".

נבקש למחוק את הדרישה להעברת  -3-4שורה  .ב
פוליסות ולהסתפק באישור ביטוח חתום. 
בהתאם לכך, נבקש להחליף את המילים: 

"ואישורי הביטוח ו/או הפוליסות הנ"ל יומצאו" 
 במילים: "ואישור הביטוח הנ"ל יומצא".  

נבקש למחוק את הדרישה להעברת  -4-5שורה  .ג
באישור ביטוח חתום. פוליסות ולהסתפק 

בהתאם לכך, נבקש להחליף את המילים: 
"אישורי הביטוח ו/או הפוליסות ממלאות" 

 במילים: "אישור הביטוח ממלא".
נבקש להחליף את המילים: "כל -שורה אחרונה .ד

פוליסה... בתנאי החוזה" במילים: "לתקן את 
אישור עריכת הביטוח בהתאם לתנאי נספח ג' 

 להסכם. 

 ת. הבקשה מקובל .א
 הבקשה מקובלת.  .ב
 הבקשה מקובלת.  .ג
 הבקשה מקובלת.  .ד
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-חלק ד'    .127
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

התחייבות למחלקת -נבקש למחוק את כל חלק ד .א
 ביטוח.

כבר יש התחייבות חוזית של המפעיל לעריכת 
להסכם והביטוחים  38ביטוחים בסעיף 

הנדרשים וגבולות האחריות מופיעים באישור 
 הביטוח. 

בנוסף, בחלק ד' מופיעות דרישות שלא 
רלוונטיות לשירותים הניתנים ואף סותרות את 

דרישות הביטוח בהסכם ובאישור הביטוח )גבול 
₪   4,000,000האחריות בצד ג' באישור הינו 

, דרישה לביטוח 2,000,000$ובחלק ד הינו 
אחריות מקצועית רפואית ופרא רפואית 

ת ואינה מופיעה המופיעה בחלק ד' אינה רלוונטי
באישור עריכת הביטוח, הדרישה לביטוח 
תאונות אישיות המופיעה בחלק ד' אינה 

רלוונטית לשירותים הניתנים ואינה מופיעה 
בהסכם ובאישור הביטוח, בחלק ד' יש דרישה 

 יום(. 30יום מראש ובאישור  60להודעת ביטול 

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז. 

-ד'חלק     .128
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

התחייבות -ככל והבקשה למחיקת חלק ד' .ב
 למחלקת ביטוח לא תאושר, נבקש:

 -1סעיף  .1.ב
למחוק את המילים: "לצורך קבלת  .א.1.ב

 החוזה הנ"ל".
להחליף את המילים: "בסמוך לפני"  .ב.1.ב

 במילה: "עם".
להחליף את המילים: "שנה בשנה"  .ג.1.ב

 במילים: "תקופת ביטוח".
"וכל עוד קיימת להחליף את המילים:  .ד.1.ב

לי אחריות ע"פ דין" במילים: "ולעניין 
ביטוח אחריות מקצועית למשך שנה 
 נוספת לאחר תום תקופת ההסכם".

להוסיף לאחר המילים: "בנוסח  .ה.1.ב
 המצורף" את המילים: "כנספח ג'".

למחוק את המילים: "אישור הכולל את  .ו.1.ב
 כל".

 

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.
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-חלק ד'    .129
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

 -)ב(1. סעיף 2ב
.א. להוסיף לאחר המילים: "פוליסה לביטוח 2ב.

 אחריו" את המילים: "המפעיל".
.ב. להוסיף לאחר המילה: "דין" את המילה: 2ב.

 "ישראלי".
.ג. להחליף את המילים: "לפי שיקול...מסך" 2ב.

 במילה: "בסך".
₪  4,000,000-ל.ד. להחליף את גבול האחריות 2ב.

למקרה ולתקופת הביטוח" )כפי שנדרש באישור 
 עריכת הביטוח, נספח ג' להסכם(.

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.

-חלק ד'    .130
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

 -)ג(1. סעיף 3ב
.א. נבקש למחוק את המילים: "לרבות כיסוי 3ב.

לאחריות מקצועית רפואית ופרא רפואית" )לא 
נדרשים שירותים אלו במסגרת המכרז והדרישה 

 אינה כלולה באישור הביטוח נספח ג'(.
.ב. להחליף את המילים: "לפי שיקול...מסך" 3ב.

 במילה: "בסך".
 .ג. נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח. 3ב.

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.

-חלק ד'    .131
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

 -)ד(1. סעיף 4ב
.א. להחליף את המילים: "לפי שיקול...מסך" 4ב.

 במילה: "בסך".
 .ב. נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח. 4ב.
.ג. נבקש להחליף את המילים: "ולתקופת ביטוח 4ב.

 שנתית" במילים: "ולתקופת הביטוח".

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.

-חלק ד'    .132
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

נבקש למחוק סעיף זה. הדרישה לביטוח -. )ה(5ב
תאונות אישיות אינה רלוונטית למהות השירותים 

 למפעיל. 
הגדרה למבוטחים  1ב38יש בסעיף -. סעיף א.6ב

בפוליסות ולכן נבקש למחוק סעיף זה. ככל והבקשה 
לא תתקבל נבקש להחליף את הסעיף במילים: 

רכוש( "המבוטחים בפוליסות לעיל )למעט בביטוח ה
יהיו "המפעיל" ו/או עיריית ערד בכפוף להרחבי 

 להסכם".  5ב38עד  3ב38השיפוי בסעיפים 
נבקש למחוק סעיף זה שכן כבר קבועה -. סעיף ב.7ב

להסכם  10ב38ד ובסעיף 2הודעת ביטול בסעיף 
ובאישור עריכת הביטוח. בנוסף, הנוסח המבוקש 
בסעיף זה אינו מקובל. ככל והבקשה לא תתקבל 

 להסכם.  10ב38נבקש להתאים נוסח סעיף זה לסעיף 
 

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.
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-חלק ד'    .133
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

ועל כן נבקש  9ב38יש כפילות עם סעיף -א2. סעיף 8ב
למחוק סעיף זה. ככל והבקשה לא תתקבל נבקש 

להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "אך הויתור לא 
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון".

 

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.

-ד'חלק     .134
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

 1ב38הסעיף מהווה כפילות עם סעיף -ב2. סעיף 9ב
להסכם ועל כן נבקש למחוק אותו. ככל והבקשה לא 

תתקבל נבקש להחליף סעיף זה במילים: 
"המבוטחים בפוליסות לעיל )למעט בביטוח הרכוש( 

 יהיו "המפעיל" ו/או עיריית ערד בכפוף להרחבי
 להסכם". 5ב38עד  3ב38השיפוי בסעיפים 

נבקש להחליף את המילים: "בכל -ג2. סעיף 10ב
הפוליסות" במילים: "בביטוח צד ג' ובביטוח 

 אחריות מקצועית".
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את -ג2. סעיף 11ב

המילים: "אך פוליסת אחריות מקצועית לא תכסה 
 את חבות העירייה כלפי המפעיל".

להסכם  10ב38ישנה כפילות עם סעיף -ד2. סעיף 12ב
ועל כן נבקש למחוק סעיף זה. ככל והבקשה לעיל לא 

 תתקבל נבקש:
.א.למחוק את המילים: "בין על... 12ב.

 רצון המבטח".
 . 30-ב 60.ב. להחליף את המספר 12ב.
 .ג. למחוק את המילה: "לפחות".12ב.

 
מדובר על סעיף אחריות ולא ביטוח -3. סעיף 13ב

 ש למחוק אותו. ונבק
נבקש למחוק אותו. ככל ויש פוליסות -4. סעיף 14ב

נוספות נדרשות לצורך ביצוע השירותים נא ציינו 
 אותם.

 –הבקשה מתבקשת 
חלק ד' ימחק ממסמכי 

 המכרז.

-חלק ה 17   .135
פירוט 

העבודה 
ודרישות 

 לביצוע

נבקש למחוק הגדרה זו אין -הגדרות: "הפוליסה"
 שימוש בהגדרה כזו בהמשך המכרז/ההסכם. 

 הבקשה מקובלת
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-חלק י' 45   .136
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 38סעיף 

נבקש למחוק שתי שורות ראשונות )את  .א
המילים: "מוסכם כי תנאי הביטוח... בתנאי 

. ככל והבקשה לא 12ב38ביט". כפילות עם סעיף 
 12ב38תתקבל נבקש להתאים את המלל לסעיף 

 לרבות תשובות לשאלות הבהרה לגביו. 

הבקשה אינה מובנת, לא 
 מופיע בסעיף. 

-חלק י' 45   .137
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 א38סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "לערוך ולקיים"  .א
את המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות מי 

 מטעמו".
נבקש להחליף את המילים: "מתאימים  .ב

להבטחת... והמפורט" במילים: "כאמור 
 וכמפורט".

נבקש להחליף את המילה: "בטופסי" במילה:  .ג
 "בטופס". 

 הבקשה מקובלת.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב
 . הבקשה מקובלת .ג

-חלק י' 45   .138
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 ב38סעיף 

נבקש לאחר המילה: "בפוליסות" את המילים:  .א
 "למעט בביטוח הרכוש".

ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי יירשם  .1.א
בסוף הסעיף שלעניין ביטוח הרכוש העירייה 

 תיכלל כמבוטח נוסף לעניין רכושה בלבד.
נבקש להוסיף לאחר המילים: "ו/או  .2.א

העירייה" את המילים: "בכפוף להרחבות 
 להלן".   5ב38 -3ב38השיפוי כאמור בסעיפים 

 הבקשה נדחית.  .א
 הבקשה מקובלת.  .1.א
 הבקשה מקובלת.  .2.א

-חלק י' 45   .139
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 3ב38סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "בגין ו/או בקשר  .א
 במילים: "בגין אחריותה למעשה".עם מעשה" 

נבקש להחליף את המילים: "ומי מטעמו"  .ב
 במילים: "ו/או בגין מי מטעמו".

 הבקשה נדחית  .א
 הבקשה מקובלת.  .ב

-חלק י' 45   .140
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 4ב38סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "בקשר עם ביצוע  .א
השירותים" במילים: "תוך כדי ועקב עבודתם 

 בביצוע השירותים".

 הבקשה מקובלת  .א

-חלק י' 45   .141
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 5ב38סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "בגין ו/או בקשר  .א
עם הפרת" במילים: "בגין אחריותה בקשר 

 להפרת".
נבקש להחליף את המילים: "ומי מטעמו"  .ב

 במילים: "ו/או בגין מי מטעמו".

 הבקשה נדחית.  .א
 הבקשה מקובלת.  .ב

-חלק י' 45   .142
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 6ב38סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "אך  .א
 ".15.11.21לא לפני יום 

הבקשה מקובלת  .א
כחלופה נוספת ללא 

שינוי במסמכי 
 המכרז. 
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-חלק י' 45   .143
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 7ב38סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "אולם אין... חוק"  .א
במילים: "אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי 

לגרוע מזכויות המבטח וחובות המפעיל על פי 
 ".1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

 הבקשה מקובלת.

-חלק י' 45   .144
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 8ב38סעיף 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק סעיף זה. .א

-חלק י' 45   .145
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 9ב38סעיף 

 הבקשה נדחית.  נבקש כי סעיף זה יחול רק לגבי ביטוח הרכוש. .א

-חלק י' 46   .146
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 10ב38סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "תנאיהם לרעה"  .א
 את המילים: "במשך תקופת הביטוח".

 רשום".נבקש למחוק את המילים: "במכתב  .ב
 .30-ל 60נבקש להחליף את המספר  .ג
 נבקש למחוק את המילה: "לפחות". .ד

 הבקשה מקובלת.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב
 הבקשה נדחית.  .ג
 הבקשה מקובלת.  .ד

-חלק י' 46   .147
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 11ב38סעיף 

" 1981-נבקש להוסיף לאחר המילים: "תשמ"א .א
 את המילים: "בקשר לשירותים נשוא ההסכם".

נבקש להוסיף לאחר המילים: -שורה אחרונה .ב
"וכלפי מבטחיה" את המילים: "בקשר 

 לשירותים נשוא ההסכם".

בדיפא ירשם "בקשר  .א
 עם השירותים". 

בסיפא ירשם  .ב
"בקשר עם 

 השירותים". 
-חלק י' 46   .148

אחריות 
פיצוי, שיפוי 

וביטוח, 
 12ב38סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "היקף  -1שורה  .א
בפוליסות" את המילים: "למעט ביטוח הכיסוי 

 אחריות מקצועית".
נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת  -1שורה  .ב

 מהיקף הכיסוי" במילים: "יהיה".
נבקש להוסיף לאחר המילים:  -1שורה  .ג

"פוליסות "ביט"" את המילים: "או "מגדל 
 ביט"".

נבקש למחוק את המילים: "של קבוצת -1שורה  .ד
ולהוסיף במקומן את  כלל... התחלת הביטוח"

 המילים: "או כל נוסח מקביל לו".
 

 הבקשה מקובלת.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב
הבקשה מקובלת  .ג

כחלופה נוספת ללא 
שינוי במסמכי 

 המכרז. 
לאחר מילים "של  .ד

קבוצת כלל" ירשמו 
המילים "או כל 
 נוסח מקביל לו"
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-חלק י' 46   .149
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 ד38סעיף 

כיוון -ד נבקש להוסיף סעיף חדש38לפני סעיף  .א
שהמבנה וחלק מתכולתו בבעלות העירייה נבקש 

העירייה -להוסיף סעיף לנספח הביטוח לפיו
מתחייבת לערוך ביטוח למבנה המשמש בקשר 
לפעילות נשוא המכרז ואשר בבעלותה לרבות 

תכולה בבעלותה, בפוליסת רכוש מסוג כנגד 
"אש מורחב"  הסיכונים המבוטחים בביטוח

ופוליסת אובדן תוצאתי )עם תקופת שיפוי של 
חודשים( וכי הביטוחים יכללו ויתור על זכות  12

התחלוף לטובת המפעיל ו/או מי מטעמו למעט 
כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בנוסף, נבקש כי 

יתווסף סעיף לפיו העירייה פוטרת את המפעיל 
ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק שייגרם למבנה 
ולרכוש העירייה ואשר העירייה זכאית לשיפוי 

בגינו בהתאם לפוליסת הרכוש ו/או האובדן 
תוצאתי שעורכת העירייה )או היתה זכאית 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית 

בפוליסות(. הויתור והפטור לא יחולו לטובת 
 אדם שגרם לנזק בזדון. 

לעניין זה נבקש גם למחוק את הדרישה לביטוח  .ב
המבנה ותכולתו מאישור עריכת הביטוח 

שממציא המפעיל למעט לגבי רכוש המפעיל או 
 שיובא על ידו.  

ד את 38בהתאם לאמור נבקש למחוק מסעיף  .ג
 המילים: ")למעט המבנה(". 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "אבדן הכנסות"  .ד
 ו".את המילים: "במלואו או בחלק

נבקש להוסיף לאחר המילים: "ו/או לאובדן  .ה
תוצאתי" את המילים: "אשר המפעיל זכאי 
לשיפוי בגינו על פי פוליסת רכוש מסוג "אש 

מורחב" או אובדן תוצאתי בנוסח "מגדל ביט" 
או "ביט" או נוסח מקביל )או היה זכאי לשיפוי 

בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית בפוליסה(, 
 וזאת".

ף בסוף הסעיף את המילים: נבקש להוסי .ו
"הפטור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון". 

הבקשה נדחית, על  .א
המפעיל לבטח את 

 הרכו לרבות המבנה. 
 הבקשה נדחית.  .ב
 הבקשה נדחית.  .ג
 הבקשה מקובלת.  .ד
 הבקשה מקובלת.  .ה
 הבקשה מקובלת.  .ו

-חלק י' 46   .150
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 ה38סעיף 

המילים: "באופן מלא נבקש למחוק את  .א
ובלעדי" ולהוסיף לאחר המילים: "יהיה 

המפעיל אחראי לנזקים" את המילים: "בכפוף 
 לסעיפי האחריות בהסכם זה".

 הבקשה נדחית
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-חלק י' 46   .151
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 ז38סעיף 

נבקש להחליף את המילה: "במלואם" -3שורה  .א
 זה". במילים: "בכפוף לסעיפי האחריות בהסכם

 הבקשה נדחית 

-חלק י' 46   .152
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 ח38סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "בהתאם לשיקול  .א
דעתו...עימם" במילים: "בהתאם לאופי והיקף 

 השירותים שנותן כל קבלן משנה".
נבקש למחוק את המילים: "ולמשך כל תקופה  .ב

 נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין".
והבקשה לעיל לא תתקבל נבקש ככל  .1.ב

להחליף את המילים: "ולמשך כל תקופה 
נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין" 

במילים: "ולעניין ביטוח "על בסיס תביעה" 
ככל וישנו גם למשך שנה לאחר תום תקופת 

 ההתקשרות עימם".
נבקש למחוק את המילים: "לחילופין...  .ג

 בביטוחיו".
המילה: "הבלעדית" נבקש להחליף את -6שורה  .ד

 במילים: "על פי סעיפי האחריות בהסכם זה".

לאחר מילים  .א
הבלעדי של המפעיל 

יתווספו המילים 
"ובהתאם לאופי 

והיקף השירותים 
שנותן כל קבלן 

 משנה". 
 הבקשה נדחית.  .ב

ירשם "ולעניין  .1.ב
ביטוח על בסיס 

תביעה" ככל וישנו 
ח'  36גם למשך 

לאחר תום תקופת 
 ההתקשרות עימם".

 בקשה נדחית. ה .ג
 הבקשה נדחית.  .ד

-חלק י' 46   .153
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 ט38סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה שכן דרישות הביטוח  .א
שנמצאות בהסכם בין העירייה למדינה או גורם 

מממן לא הועברו למציעים והם אינם יכולים 
 להתחייב שיעמדו בדרישות מבלי לבחון אותן.

לחילופין, נבקש להעביר את דרישות הביטוח  .ב
שבהסכמים הרלוונטיים לידי המציעים ולקבוע 
 מועד נוסף לשאלות הבהרה לגבי דרישות אלו.  

ככל והסעיף לא יימחק נבקש להוסיף בסוף  .ג
הסעיף את המילים: "הכל בכפוף לשינויים 

הנדרשים והמתאימים בהתאם לפוליסות 
ים שיתבקשו הקיימות למפעיל ושינויים סביר

 על ידי המפעיל".  

 הבקשה מתקבלת.  .א

-חלק י' 46   .154
אחריות 

פיצוי, שיפוי 
וביטוח, 

 יא38סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "מהווה תנאי מהותי  .1
בהסכם זה" את המילים: "על אף האמור לעיל, אי 
המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה של 

ממועד בקשת ימי עסקים  7ההסכם, אלא אם חלפו 
 העירייה בכתב, להמצאת אישור כאמור או תיקונו".

 בסיפא יירשם 

"על אף האמור לעיל, אי 
המצאת אישור ביטוח במועד 
לא תהווה הפרה של ההסכם 

ימי עסקים  7אלא אם חלפו 
מהמועד בו היה על המפעיל 

להציג את אישור הביטוח או 
 תיקונו ולא הוצג"
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אישור על  63   .155
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

הערה 
 כללית

נבקש כי מלל הקודים יהיה תואם לנוסח  .א
האישור האחיד בהתאם להוראות הפיקוח על 

 הביטוח.

 הבקשה מקובלת 

אישור על  63   .156
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

מבקש 
 האישור

 נבקש להוסיף ח.פ. של העירייה.-מבקש האישור .א

אחר" את  ☒"נבקש למחוק תחת -אופי העסקה .ב
 "ו/או פעילויות נלוות".המילים: 

ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש להוסיף  .1.ב
לאחר המילים: "פעילויות נלוות" את 

 המילים: "בקשר לאמור".
נבקש להוסיף לאחר -מעמד מבקש האישור .ג

את כתובת המרכז: משכיר"  ☒"המילים: 
"כתובת הנכס לגביו נדרש אישור הביטוח: אשד 

 ערד".  1

 500225602 .א
 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה מקובלת.  .1.ב
 הבקשה נדחית.  .ג
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אישור על   .157
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

 ביטוח צד ג'

צד ג' חריג -נבקש למחוק את המילים: "**אחר -סוג הביטוח .א
אחריות מקצועית אינו חל על נזקי גוף". למפעיל קיימת פוליסת 

  אחריות מקצועית.
להוסיף לאחר המילה: "ביט" את נבקש -נוסח ומהדורת הפוליסה .ב

המילים: "או מגדל ביט" ולאחריהם את המילים: "או נוסח 
 מקביל לו".

נבקש להוסיף לאחר גבול האחריות -גבול האחריות/סכום ביטוח .ג
 את המילים: "למקרה ולתקופת הביטוח".

 -כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים .ד
 321פו בקוד )הרחב שיפוי( ולהחלי 304נבקש למחוק את קוד  .1.ד

 מבקש האישור(.-)מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
)קבלנים וקבלני משנה(. הפוליסה  307נבקש למחוק את קוד  .2.ד

אינה מכסה את חבותם הישירה של קבלנים וקבלני משנה 
אלא רק את חבות המפעיל בגינם ועל כן נבקש המחיקה 

י לגבי )ממילא ניתן נוסח פוליסת "ביט" או מקביל והכיסו
 קבלני משנה מפורט שם(.

)ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309נבקש למחוק את קוד  .3.ד
 האישור( שכן מדובר בביטוח חבות. 

נבקש להתאים את המלל לנוסח הקוד לפי הוראות -315קוד  .4.ד
 הפיקוח על הביטוח ולרשום: "כיסוי לתביעות המל"ל".

ין לעני 321נבקש למחוק קוד זה )ולהסתפק בקוד -318קוד  .5.ד
הרחבת שיפוי(. מדוע המפעיל צריך לכסות אחריות ישירה 

 של העירייה בפוליסה שלו? 
ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי יאושר כי הכוונה  .א.5.ד

מבקש האישור -לעניין זה הינה: מבוטח נוסף 318בקוד 
בגין אחריותו הישירה של מבקש האישור בגין מעשי או 

 מחדלי המבוטח". 
את המלל להוראות הפיקוח על  נבקש להתאים-328קוד  .6.ד

הביטוח ולרשום: "ראשוניות )המבטח מוותר על כל דרישה 
 או טענה מכל מבטח של מבקש האישור".

נבקש למחוק קוד זה שכן הכיסוי של המפעיל הינו -329קוד  .7.ד
על פי פוליסת "ביט"/"מגדל ביט" )לרבות חריגיה למשל 

אם את למעט החלק עליו פועלים במישרין( והקוד אינו תו
הכיסוי בפוליסה )ממילא ניתן נוסח פוליסת "ביט" או 

 מקביל והכיסוי לעניין זה מפורט שם(.

ישנה חלופה  .א
 באישור. 

הבקשה מקובלת  .ב
כחלופה נוספת ללא 

 שינוי בנוסח המכרז. 
 הבקשה מקובלת.  .ג

 הבקשה נדחית.  .1.ד
 הבקשה מקובלת.  .2.ד
 הבקשה נדחית.  .3.ד
 הבקשה מקובלת.  .4.ד
 יימחק.  318סעיף  .5.ד
 הבקשה מקובלת.  .6.ד
 הבקשה נדחית.  .7.ד
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אישור על  63   .158
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

ביטוח חבות 
 מעבידים

נבקש להוסיף לאחר -נוסח ומהדורת הפוליסה .א
המילה: "ביט" את המילים: "או מגדל ביט" 

 ולאחריהם את המילים: "או נוסח מקביל לו".
נבקש להוסיף -גבול האחריות/סכום ביטוח .ב

האחריות את המילים: "למקרה לאחר גבול 
 וסה"כ לתקופת הביטוח".

 -כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים .ג
)ויתור על תחלוף  309נבקש למחוק את קוד  .1.ג

לטובת מבקש האישור( שכן מדובר בביטוח 
 חבות.

נבקש להתאים את המלל להוראות -319קוד  .2.ג
הפיקוח על הביטוח ולרשום: "מבוטח נוסף 

של מי מעובדי היה וייחשב כמעבידם 
 המבוטח".

נבקש להתאים את המלל להוראות -328קוד  .3.ג
הפיקוח על הביטוח ולרשום: "ראשוניות 

)המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל 
 מבטח של מבקש האישור".

הבקשה מקובלת  .א
כחלופה נוספת ללא 

 שינוי בנוסח המכרז. 
 הבקשה מקובלת.  .ב

 הבקשה נדחית.  .1.ג
 הבקשה מקובלת.  .2.ג
 לת. הבקשה מקוב .3.ג

אישור על  63   .159
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

ביטוח 
אחריות 

 מקצועית

 נבקש למחוק את הכוכביות. .א
נבקש למחוק את המילים: -תאריך תחילה .ב

"ת.רטרו:" בכפוף לכך כי יצויין בסעיפי הביטוח 
 בהסכם.

נבקש להוסיף -גבול האחריות/סכום ביטוח .ג
לאחר גבול האחריות את המילים: "למקרה 

 הביטוח".ולתקופת 
 -כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים .ד

)הרחב שיפוי(  304נבקש למחוק את קוד  .1.ד
)מבוטח נוסף בגין מעשי  321ולהחליפו בקוד 

 מבקש האישור(.-או מחדלי המבוטח
)ויתור על תחלוף  309נבקש למחוק את קוד  .2.ד

לטובת מבקש האישור( שכן מדובר בביטוח 
 חבות. 

לל להוראות נבקש להתאים את המ-328קוד  .3.ד
הפיקוח על הביטוח ולרשום: "ראשוניות 

)המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל 
 מבטח של מבקש האישור".

הבקשה נדחית,  .א
 מדובר בחלופה. 

הבקשה מקובלת  .ב
ובלבד ויוצג מכתב 

הבהרה או לחילופין 
דף הפוליסה הכולל 

את התאריך 
 הרטרואקטיבי. 

 הבקשה מקובלת. .ג
 הבקשה נדחית.  .1.ד
 נדחית. הבקשה  .2.ד
 הבקשה מקובלת    .3.ד
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160.   6
3 

אישור על 
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

 ביטוח רכוש

מבנה" וכי  ☒"נבקש למחוק את המילה: -סוג הביטוח .א
העירייה תוסיף בסעיפי הביטוח בהסכם סעיף לפיו 

העירייה מתחייבת לערוך ביטוח למבנה המשמש בקשר 
לפעילות נשוא המכרז ואשר בבעלותה לרבות לתכולה 

בבעלות העירייה, בפוליסת רכוש כנגד הסיכונים 
המבוטחים בביטוח "אש מורחב" ואובדן תוצאתי )עם 

ם( וכי הביטוחים יכללו ויתור חודשי 12תקופת שיפוי של 
על זכות התחלוף לטובת המפעיל ו/או מי מטעמו למעט 

כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בנוסף, נבקש כי יתווסף סעיף 
לפיו העירייה פוטרת את המפעיל ו/או מי מטעמו 

מאחריות לנזק שייגרם למבנה ולרכוש העירייה ואשר 
הרכוש  העירייה זכאית לשיפוי בגינו בהתאם לפוליסת

ו/או האובדן תוצאתי שעורכת העירייה )או היתה זכאית 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית בפוליסות(. 

 הויתור והפטור לא יחולו לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

א.  ☒נבקש למחוק את המילים: " -סוג הביטוח .ב
למבוטח אין פוליסה כאמור )בכפוף לפטור -תוצאתי"

 . ד להסכם(38בסעיף 
נבקש להוסיף לאחר המילה: -נוסח ומהדורת הפוליסה .ג

"ביט" את המילים: "או מגדל ביט" ולאחריהם את 
 המילים: "או נוסח מקביל לו".

נבקש כי המלל המופיע -גבול האחריות/סכום הביטוח .ד
 יימחק ויוחלף במילים: "כמפורט בפוליסה בערך כינון".

ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי יוחלפו  .1.ד
ים: "במלוא ערך כינון" במילים: "בערך כינון" המיל

 חודשים". 12ויימחקו המילים: "א. תוצאתי: 
וכי העירייה  318נבקש למחוק את קוד -כיסויים נוספים .ה

 תבטח את המבנה כאמור בבקשה א לעיל.
ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי יובהר  .1.ה

שהעירייה תהיה מבוטח נוסף בפוליסה רק לגבי 
 רכושה.  

וכי העירייה  324נבקש למחוק את קוד -ויים נוספיםכיס .ו
 תבטח את המבנה כאמור בבקשה א לעיל.

ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי יובהר  .1.ו
שהעירייה תהיה מוטבת בפוליסה רק לגבי רכושה 

 ורק אם המפעיל לא יידרש לקומם את הנזק.  

הבקשה נדחית על  .א
המפעיל לבטח את 

 המבנה. 
הבקשה מקובלת  .ב

כחלופה נוספת ללא 
 שינוי בנוסח המכרז. 

הבקשה מקובלת  .ג
כחלופה נוספת ללא 

 שינוי בנוסח המכרז. 
 הבקשה נדחית.  .ד
 הבקשה נדחית.  .ה

. ההבהרה 1ה.
 מקובלת. 

 
 הבקשה נדחית. .ו

ההבהרה מקובלת  .1.ו
לענייך רכוש 

העירייה ולא לעניין 
 קימום הנזק.   

 

 

161.   6
3 

אישור על 
קיום 

ביטוחים 
נספח "ג", 

פירוט 
 השירותים

במלואו: "שירותים לציבור  092נבקש לכתוב את קוד  .א
 )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ(".

 הבקשה מקובלת.  .א
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