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 תשובות לשאלות הבהרה   - 1פרוטוקול מס' 
 

 כללי –פרק א' 
 

פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י  .1
 המציע.

הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי  .2
המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים 
הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה  והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך 

 זה במפורש. 
ל זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי תצרף מסמכי פרוטוקוהעירייה  .3

 ההסכם שייחתמו בין הצדדים.
 

 הערות מנהלתיות
 יש להקפיד על נוסח הערבות הנדרשת בחוברת המכרז וכל פרטיה. .א
יש להקפיד על הגשת ערבות בנקאית וזאת בהתאם להנחיות הקבועות במסמכי  .ב

 המכרז.
 המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז. כליש להקפיד על צירוף  .ג

 
 הערות ודגשים -פרק ב' 

 
מקפידה על בדיקת ההצעות בהתאם להוראות המכרז. המשתתפים מתבקשים להקפיד על   העירייה

 המועדים ובפרט על נוסח הערבות הבנקאית.

 המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז.

תשומת הלב למועדים, ובפרט למועד ההגשה. כל דחיית מועד הגשה וכל מענה ייעשו אך ורק בכתב. 

 מועד זה עלולה להיפסל. הצעה שתגיע לאחר

בשלב המכרז אין צורך בחתימתו על ידי המבטח אלא רק בחתימת  –ביחס לאישור קיום ביטוחים 

המציע על גבי הדפים הרלוונטיים. ככל שיש השגות ביחס לדרישות יש להעלותן בשלב 

 ההתייחסויות עם שאלות ההבהרה.

 

 

 עירייהמענה ה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 ההוראות למשתתפים ונספחיומסמך 

הערה כללית לגבי מועד סיום  כללי הוראות למשתתפים  .1
 - ההתקשרות והפרה יסודית

ביחס לכל סעיפי החוזה והמכרז 
נבקשכם לקבוע כי בכל מקרה יש 

להודיע על סיום ההסכם לכל 
בכל שנה,  1.12-המאוחר, ב
חודשים טרם מועד  8תקופה של 

  נדחית. הבקשה 



סיום ההסכם. זאת, על מנת 
לאפשר לצדדים למלא חובותיהם 

על פי דין, לרבות כלפי עובדי 
ההוראה, שכן ייתכן והדבר יצריך 

שימוע של מורים,  זימון להליכי
על פי דין, ובמקרה הצורך אף 

סיום העסקה של מורים. כל 
ההליכים הללו צריכים להסתיים 

ובכל מקרה ההסכם  31.5עד ליום 
לא יסתיים באמצע שנת לימודים, 
שכן אנו מחויבים להעסקת מורים 

בכל שנה. בנוסף,  31.8עד לתאריך 
תידרש חפיפה מסודרת עם הגורם 

 עלת בית הספר. שאליו תועבר הפ
לפיכך נבקשכם שבכל מקרה של 

גם באמצעות הפרה הפרת החוזה, 
יסודית )אשר סעיפיה הוגדרו 

בצורה מאוד נרחבת במכרז( 
תעביר העירייה הודעה עד ליום 

1.12   
בהתאם לכך, הרי שאין לקבוע כי 

בכל מקרה של הפרה יסודית 
העירייה תהיה רשאית לבטל את 

)כפי שצוין  מיידיההסכם באופן 
( ולעמדתנו 63בעמוד  27.2בסעיף 

יש לקבוע כי העירייה רשאית 
לסיים את ההסכם לאלתר רק 

ס"ק  27.3שנקבעו בסעיף  בנסיבות
 .(63-64)עמודים  ד-ב

הערה  הוראות למשתתפים  .2
 כללית 

 - הערה כללית לגבי זכות טיעון
נבקש אישורכם כי טרם הטלת 

סנקציה מכל סוג שהוא על 
המפעיל, לרבות קביעה כי הפר 
את הסכם הניהול, בין בהפרה 

רגילה ובין באמצעות הפרה 
יסודית, תינתן למפעיל התראה 

בכתב, זכות טיעון ואפשרות 
 לתיקון ההפרה הנטענת. 

בקשר בין היתר, זאת לרבות 
 עמוד 2.12לסעיפים הבאים: סעיף 

 – 8-9עמודים  3.11, סעיף  6
 8.10סעיף הוראות בנושא ערבות; 

רישיון משרד החינוך ;  -13עמוד 
מסירת  – 45עמוד  4.6סעיף 

עמודים  6.6סעיף ; פרטים שגויים
סיום ההסכם לאלתר;  – 46-47
 11.4סעיף , 21עמוד  10.8סעיף 

 13.8סעיף , 22עמוד  13.1וסעיף 
 ;ףביטול הצעת משתת –23עמוד 
ביטול  – 22עמוד  12סעיף 

 – 24עמוד  5סעיף  ;המכרז
 13סעיף  ;העברת אישורי עובדים

 – 62עמוד  23וסעיף  37עמוד 
 – 37עמוד  15סעיף  ;חילוט ערבות

פיצוי בגין איחור בהעברת 
 56-59עמודים  18סעיף  ;מסמכים

 ;שמירת דינים וכללי התנהגות –
 – 58עמוד  19.4.3.14סעיף 

הבקשה מתקבלת חלקית. באשר 
לקבוע בס' הבאים תתאפשר 

ימים  7לזכות זכות טיעון בתוך 
מיום הודעת העירייה על כוונתה 
לנקוט בסנקציה המנויה באותם 

  -ס': 
 . 2.12, 6עמ'  •

 . 3.11, ס' 8עמ'  •

 . 8.10, ס' 13עמ'  •

 . 4.6, ס' 45עמ'  •

 . 10.8, ס' 21עמ'  •

 . 13.1, 11.4, ס' 22עמ'  •

 . 13.8ס' , 22עמ'  •

 . 13, ס' 37עמ'  •

 . 23, ס' 62עמ'  •

  15, ס' 37עמ'  •

  25.6, ס' 63עמ'  •
 

 
יובהר, כי ביחס לס' שאינם מנויים 
על הרשימה האמורה, לא תינתן 

 זכות טיעון. 



סעיף  ;ים לעירייההמצאת אישור
פיצויים מוסכמים,  – 61עמוד  22

 25.6סעיף ; שיפוי קיזוז ועכבון
המצאת אישור  – 63עמוד 

 –63-64עמודים  27סעיף ; באיחור
  . הפרה ובטלות ההסכם

 
הערה  הוראות למשתתפים  .3

 כללית
הדוחות  – דוחות כספיים

טרם הוגשו  2019הכספיים לשנת 
-2017ולכן נבקשכם לתקן לשנים 

2018. 

 הבקשה מתקבלת. 

, ס' 6עמ'  הוראות למשתתפים  .4
2.9  

  המציע ניסיון הוכחת – תנאי סף

בהתאם לאמור בפסקה הראשונה 
במסמכי המכרז,  4בעמוד 

 210באולפנת נגה לומדים  
 תלמידים בחטיבה העליונה. 

 נקבע כיבמסגרת תנאי הסף 
לצורך הוכחת ניסיון, על המציע 

מוסדות חינוך  2-בלהציג ניסיון 
שבשניהם יחד  בחטיבה העליונה

תלמידים בכל  429התחנכו לפחות 
תשע"ט(. -שנת לימוד )תשע"ח

לחלופין נקבע כי על המציע להציג 
ת מוסד חינוך אחד ניסיון בהפעל

שבו התחנכו  בחטיבה העליונה
 תלמידים. 429בממוצע 

עם זאת, מספר זה אינו משקף את 
מספר התלמידים הכולל בחטיבה 

העליונה אלא את מספר 
התלמידים הכולל הן בחטיבה 
העליונה והן בחטיבת הביניים 

בבית הספר. דרישה זו אינה 
 2.14.6סעיף תואמת את הוראות 

 קובעה 4/2019לחוזר מנכ"ל 
"במכרז להפעלת מוסד : דלקמןכ

 –חינוך אחד או שניים ברשות 
המציע הפעיל בשתי שנות 

הלימודים האחרונות לפחות שני 
 בחטיבה העליונהמוסדות חינוך 

בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, 
שבשניהם יחד התחנכו מדי שנת 

לימודים לפחות מספר התלמידים 
שידוע במועד פרסום המכרז כי 
הם צפויים ללמוד בבתי הספר 

. לחלופין, המציע נשואי המכרז
הפעיל בחמש שנות הלימוד 

בחטיבה האחרונות מוסד חינוך 
בעל רישיון כדין במדינת  העליונה
שבו התחנכו בממוצע ישראל, 

מספר תלמידים דומה לזה שצפוי 
  "ללמוד בבתי הספר נשוא המכרז.

נוכח האמור, ועל מנת להתאים 
את הוראות הסעיף לחוזר מנכ"ל 

ולשקף את מספר התלמידים 
הנכון שצפוי ללמוד בחטיבה 

הבקשה איננה מתקבלת. נוסח 
ההוראה תואם את הוראות חוזר 

המכרז מתייחס המנכ"ל בעניין. 
לניהול של החטיבה העליונה לצד 
הפעלת החטיבה  ועל כן 
ההתייחסות הינה למספרים 

מידים הכוללים של התל
 המתחנכים בשני שכבות הגיל. 

 



העליונה בבית הספר נשוא 
המכרז נבקשכם לשנות את 

תלמידים  210 –דרישת הניסיון ל 
 רשום את הנוסח שלהלן: ול

המציע הפעיל בעצמו בשתי שנות "
-הלימוד האחרונות )תשע"ח

תשע"ט( לפחות שני מוסדות חינוך 
בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין 

במדינת ישראל, שבשניהם יחד 
התחנכו מידי שנת לימודים 

תלמידים בכל שנת   210לפחות 
לימוד. לחלופין, המציע הפעיל 

בחמש שנות הלימוד האחרונות 
טיבה העליונה בעל מוסד חינוך בח

רישיון כדין במדינת ישראל, שבו 
"  תלמידים. 210התחנכו בממוצע 

 אנא אישורכם.
, ס' 7עמ'  הוראות למשתתפים  .5

2.15  -  2.16 
חוק למניעת העסקה של עברייני 

הדרישה להמצאת אישורי  – מין
משטרה לגבי המציע הזוכה עצמו, 

חתימה, וכל  בעלי שליטה/ מורשי
עובדי ביה"ס אינה תואמת את 

הוראות הדין ובנוסף אינה ישימה 
ומכבידה שלא לצורך על המציע, 

ובפרט הדרישה להמציא אישורים 
אלה מדי חצי שנה. ממילא 

בהתאם לחוק הרי שאין צורך 
בהמצאת אישורים אלה עבור 

מנהלי המציע ומורשי החתימה 
מטעמו )אשר הינם עובדי הנהלה 

הם מגע ישיר עם ואין ל
התלמידים(, אלא רק עבור עובדי 
ביה"ס. כמו כן, לפי החוק אסור 

לאף אדם או גוף )ציבורי או פרטי( 
לדרוש מאדם אחר להמציא 

תדפיס של הרישום הפלילי בעניינו 
לכל צורך שהוא )העסקה כמורה 

 לא מהווה חריג לחוק(. 
 

לאור הנ"ל נא אישורכם 
 לשינויים המצוינים להלן: 

נבקשכם למחוק  2.15בסעיף  א.
את הסיפא של הסעיף: "ואשר לא 

עברו כל עבירה בדרגת "עוון".. 
עבירות מסוגים אלה ו/או הסתה 

 ו/או שידול". 
ב. נבקשכם למחוק את סעיפים 

ולכתוב במקומם את  2.16-2.17
המשפט הבא: "המפעיל והעירייה 
מתחייבים כי העסקת עובדים על 

לרבות ידם תעשה בכפוף לכל דין 
המצאת אישור משטרה בהתאם 
להוראות החוק למניעת העסקה 

של עברייני מין במוסדות 
. 2001 –מסוימים, תשס"א 

המפעיל יוודא כי בידיו האישורים 
יצוין כי בכל מקרה הנדרשים". 

 הבקשה נדחית 

על עונה בס' לעיל הדרישה המנויה 
חוק למניעת ל 3דרישות ס' 

העסקה של עברייני מין במוסדות 
. 2001-מסוימים, תשס"א

כשבהקשר זה יודגש כי אין 
באפשרות העירייה לוודא כי 
מנהלי המציע ומורשי החתימה 

ו במגע עם מטעמו לא יבוא
 קטינים. 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247m1_001.htm#Seif2
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247m1_001.htm#Seif2
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247m1_001.htm#Seif2
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247m1_001.htm#Seif2


אישורים אלה הינם תקפים לשנה, 
 ולא לחצי שנה. 

ג. על מנת שלא להכביד שלא 
לצורך על המפעיל, נבקש 

אישורכם כי האישורים הנדרשים 
יתוייקו בתיק האישי של כל עובד 
וכי אין צורך להעברתם לעירייה. 

במידה ובכל זאת נדרשת הגשת 
אישורי משטרה נבקשכם להגישם 

 . 01.8.2020 -עד ליום ה
 
 

, ס' 7ע' הוראות למשתתפים  .6
2.18 

מעורבות באירוע תחת חקירה 
בהתאם להערתנו לעיל,  – פלילית

היות ואסור על פי חוק לדרוש 
תעודת יושר המעידה על רישום 

נבקש למחוק  ,פלילי שיש לעובד
את הסעיף או לחלופין לבקש 

שיחול רק ביחס למורשי החתימה 
 של המפעיל. 

 

הבקשה מתקבלת כך שהס' יחול 
ביחס למורשי החתימה של 

 המפעיל בלבד. 

 -ו 3.5ס'  הוראות למשתתפים  .7
  8, עמ' 3.7

 

כי נא הבהרתכם  - מסמכי ההצעה
סעיפים אלה אינם רלוונטיים אם 

 עמותה שהיא מלכ"ר.המציע הוא 
 

 ההבהרה מתקבלת. 

, 6.4ס'  הוראות למשתתפים  .8
 10-11עמ' 

 עדכונים ושינויים בנושא המכרז
נבקש לקבל למען הסדר הטוב  –

את כל העדכונים באמצעות 
דוא"ל )ולא בדואר רשום או 

פקסימיליה( לכתובת המייל: 
shaniy@amit.org.il 

 

כלל העדכונים למשתתפים יועלו 
 לאתר האינטרנט העירוני. 

ס'  8.2  הוראות למשתתפים   .9
, עמ' 8.2
, 35, ס' 11

  39עמ' 
 
 

 
נבקשכם  – הוראות חוזר מנכ"ל

להוסיף לסיפא של הסעיפים אלה 
: "יובהר כי גם במקרה של 
סתירה בין הוראות המכרז 

והסכם הניהול לבין הוראות חוזר 
הוראות החוזר  – 4/2019מנכ"ל 
  ". גוברות

 ההבהרה מתקבלת. 

, 8.5.3ס'   הוראות למשתתפים  .10
 11עמ' 
, עמ' 24ס' 
38  
 
 

 – הסכמי שכר והנחיות משה"ח
נבקשכם להוסיף לסיפא של 

הסעיף את הקביעה: "במידה 
והמפעיל יקלוט עובד כשלהו 

 שאינו עונה על כל הנחיות משה"ח
יעשה הוא כל שביכולתו בכדי 

שהעובד ימציא את כל האישורים 
הנדרשים להעסקתו ובהתאם 

 להנחיות של משה"ח".
 

 הבקשה מתקבלת. 

, 8.7.1ס'  הוראות למשתתפים  .11
  12עמ' 

 תקציבים לצורך הפעלת בתיה"ס
נבקש הבהרתכם כי העירייה  -

תעביר את כל התקציבים לפי 
 4/2019מנכ"ל הוראות חוזר 

חוזר " ו/או "החוזר)להלן : "
סעיף בהתאם ללרבות "(, מנכ"ל

 הבקשה מתקבלת. 

mailto:shaniy@amit.org.il


 8.7.6ובהתאם לאמור בסעיף ) 2.6
  (. למכרז 12עמוד 

, 8.7.6ס'  הוראות למשתתפים  .12
 12עמ' 

 - הבינייםהוצאות בנושא חטיבת 
 עירייהנא הבהרתכם כי ה

אחראית לתקצב את השתתפותה 
גם עבור חטיבת הביניים 

שכן חטיבת הביניים בבתיה"ס, 
היא בבעלותה )ובהתאם לסעיף 

 לחוזר מנכ"ל(. 2.8

 הבקשה מתקבלת. 

, 8.7.6.3ס'  הוראות למשתתפים  .13
 12עמ' 

עלויות אחזקת המבנה אחרי 
נבקשכם  – שעות הלימודים

למחוק את הסיפא של הסעיף כי 
"הזוכה יישא בעלויות אחזקת 
המבנה אחרי שעות הלימודים 

הרשמיות" ולכתוב במקומן: 
"פעילות מעבר לשעות הלימודים 
הרשמיות תשולם באחריות הגוף 

המשתמש במבנה ובאישור 
העירייה". זאת מכיוון שיש 

מצבים בהם המפעיל הוא לא 
ר הגורם המשתמש בבית הספ

בשעות אלו, כדוגמת מצב בו 
העירייה משתמשת במבנה לאחר 

שעות הלימודים )כפי שמופיע 
  (. 55עמוד  16.6סעיף ב
 

 הבקשה מתקבלת. 

, 8.7.6.5 הוראות למשתתפים  .14
  12עמ' 

 – ביצוע תיקונים ע"י העירייה
נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף 

את הקביעה: "ו/או נדרשים 
 לצורך קבלת רישיון בית ספר".  

 הבקשה מתקבלת. 

 8.7.6.6ס'  הוראות למשתתפים  .15
  12עמ' 

"הנגשה מכל סוג" במקום 
 "הנגשה פרטנית"

בסעיף זה נכתב כי "העירייה 
מתחייבת להנגשה פרטנית 

כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל 
 של משרד החינוך". 

לגישתנו, מאחר והעירייה היא 
ומוטלות עליה  בעלת המבנים 

חובות מכוח הדין ובהתאם 
להוראות חוזר מנכ"ל, יש לשנות 
את נוסח הסעיף ובמקום לרשום 

 יש לרשום"הנגשה פרטנית" 
 נא אישורכם.שה מכל סוג". "הנג

כל שיירשם  הבקשה מתקבלת
"הנגשה המחייבת במוסדות 

  .  החינוך לפי כל דין"

, 8.10ס'  הוראות למשתתפים  .16
 . 13-14עמ' 
, 5.3ס' 

 45-46עמ' 
 
 
 

אחריות להגשת בקשה לרישיון 
רישיון בית הספר הינו  - בית ספר

אישור אשר על מנת לקבלו נדרש 
המפעיל להמציא מספר רב של 
אישורים עבור משרד החינוך, 

אשר חלקם הגדול מסופק 
באחריות העירייה. כמו כן, יצוין 
כי משרד החינוך אינו נוהג לתת 

רישיון בית ספר טרם תחילת 
, ובוודאי 1.9השנה, קרי ביום 

הבקשה  במקרה הנדון בו הגשת
לרישיון בית ספר תחול לאחר 
 המועד הקבוע בחוזר מנכ"ל. 

 א. הבקשה מתקבלת. 

 ב. הבקשה מתקבלת. 



מכיוון שהמשרד מאשר באופן 
חריג לרשויות המקומיות להגיש 

את הבקשה באיחור, הרי שאנו 
מבקשים לתקן את הסעיפים 

המצוינים בשאלה באופן בו 
המפעיל מתחייב להגיש את 

 במועדהבקשה לרישיון בית ספר 
יר לו את והעיריה מתחייבת להעב

כל האישורים והדוחות  התלויים 
בה, כגון אישורי בטיחות, הנגשה, 
אישור תברואן וכיוצ"ב, כאשר כל 

הליקויים, ככל שישנם, תוקנו 
ואושרו מחדש על ידי המורשה 

 לאשר זאת בדו"ח.
א. אי לכך, אנו מציעים לקבוע 

ביחס לסעיפים המצוינים בשאלה 
 את הקביעה הבאה: 

לפעול ולהגיש "המפעיל מתחייב 
את כל האישורים הנדרשים 

לקבלת רישיון בית הספר על שמו 
הנדרש. העיריה מתחייבת  ובמועד

לספק למפעיל כל אישור הנדרש 
לצורך כך ואשר הוא באחריותה 

של העירייה על פי חוזר מנכ"ל 
ו/או בהתאם לנוהל הרישוי. ככל 

שהמפעיל יחויב בגין תיקון 
שיון ליקויים עובר למועד קבלת רי

ההפעלה, הרי שהעירייה 
מתחייבת להשיב לו את הסכומים 

יום.  60בהם חויבה וזאת בתוך 
רישיון בית הספר יהווה אסמכתא 

לאישור הרשמי מטעם מדינת 
ישראל להפעלת בית הספר ואין 

בלתו". יצוין כי האמור לעיל עולה 
בקנה אחד עם הוראות חוזר 

 מנכ"ל. 
ב. נבקשכם לקבוע כי כל עוד 

יל יגיש במועד את הבקשה המפע
לרישיון, בהתאם לחובותיו 

כאמור, לא יבוטל החוזה, וממילא 
כל טענה כלפיו תהיה כפופה 

לזכות טיעון ואפשרות לתיקון 
בכל מקרה אין ) ההפרה הנטענת

לקבוע כי הזוכה אחראי גם למצב 
בו לא התקבל הרישיון "מסיבות 
שאינן תלויות בזוכה" )כפי שצוין 

 . (8.9.4בסעיף 
 

, 8.9.8ס'  הוראות למשתתפים  .17
 14עמ' 
, 13.24ס' 

 53עמ' 
 
 

בהתאם להערה הכללית  – מזגנים
לעיל בדבר התקציב החסר, יצוין 

כי סעיף האחזקה לבתי הספר 
ממשרד החינוך אינו מספיק 

לכן אנו  –לצורך רכישת מזגנים 
מבקשים למחוק את המילה 

 "מזגנים" מסעיפים אלה.

 הבקשה נדחית. 



, 8.10.5ס'  הוראות למשתתפים  .18
 14עמ' 
, 13.1ס' 

  50עמ' 
 
 

נבקשכם  -המנהלחברי הועד 
לכתוב במקום "ראש מינהל 

החינוך" את התפקיד "האחראי 
הפדגוגי מטעם המפעיל או מי 

וכן לאחר המילים:  ";מטעמו
"מנהל אזור מטעם הזוכה" נבקש 

 להוסיף "או מי מטעמו".

 הבקשה מתקבלת.

, 8.10.2 הוראות למשתתפים  .19
  14עמ

 
  39, עמ' 30
 

, עמ' 9.7
49  
 

, עמ' 11.3
49-50  

 
, עמ' 12.9

50 
 

12.14.4 ,
 52עמ' 

 
14.17 ,

 54עמ' 
 

, עמ' 25.5
63 

  -העברת דיווחים על ידי המפעיל 
על מנת שלא להכביד על א. 

המפעיל שלא לצורך נבקשכם 
להבהיר כי הנתונים והדיווחים 

יועברו בהתאם המבוקשים 
לדרישה ספציפית של העירייה 

 . יובהר כי מערכות המחשובבכתב
המתקדמות של אמי"ת ממילא 
מאפשרות צפייה בנתונים בזמן 

אמת ושקיפות כלפי הרשות 
 ובכלל. 

נבקשכם  - 11.3באשר לסעיף ב. 
להבהיר כי הכוונה הינה לדיווחים 
רק בנודע להתפתחויות מהותיות 

 וחריגות. 
וסעיף  12.14.4באשר לסעיף ג. 

מהטעמים המנויים לעיל,  – 14.17
פעמיים נבקש לכתוב במקום "

 לשנה" את הקביעה "אחת לשנה". 
נבקש למחוק את  – 25.5בסעיף ד. 

המילים "ו/או סמוך לכל שנת 
 כספים חדשה". 

 
 

  הבקשות מתקבלות. 

, 8.11.2 הוראות למשתתפים  .20
 14עמ' 

 
, עמ' 19

37-38 
 

, עמ' 4.1
45 
 

, עמ' 6.2
46 

מילוי הוראות המכרז בהתאם 
נבקשכם למחוק  – לשביעות רצון

את הקביעה בנושא שביעות רצון 
קביעה ב המדוברהעירייה, שכן 
בעוד על המפעיל  ,סובייקטיבית

להקפיד למלא את הוראות 
 ההסכם כפי שהן מופיעות בו. 

 

 הבקשה נדחית. 

, 8.11.2 הוראות למשתתפים  .21
 14עמ' 
 46עמ'  6.2

 – קיצור תקופת ההתקשרות
, נקבע 2.3בחוזר מנכ"ל, סעיף 

כדלקמן: "הרשות המקומית 
תוכל להגדיר במכרז אפשרויות 
לקיצור תקופת ההתקשרות, על 

בנסיבות ברורות בסיס אבני דרך, 
שיוגדרו מראש ועל פי קריטריונים 

.". לפיכך נבקשכם ברורים
מהן הנסיבות שיובילו  להבהיר

לקיצור תקופת ההתקשרות עוד 
 ש שנות הפעלה.בטרם חלפו חמ

 

  -נוסח הס' יעודכן כדלקמן:
 

תקופת ההתקשרות במסגרת  6.1
)חמש( שנים  5-המכרז הינה ל

וסיומה יום _______  שתחילתה ב
תקופת )להלן: " יום ________ב

"(. על אף הראשונה ההתקשרות
האמור לעיל, ומבלי לגרוע 
מהאמור במכרז ובחוזה 

, בתום המפעילההתקשרות עם 
תקשרות ועל בסיס שלוש שנות ה



בחינת שביעות רצונה מניהול בית 
, תהיה המפעילהספר על ידי 

 למפעילרשאית העירייה להודיע 
על סיום ההתקשרות עוד בטרם 

 חלפו חמש שנות הפעלה.

העירייה תהיה רשאית, לפי  6.2
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 
להאריך את תקופת ההתקשרות 
הראשונה בתקופות נוספות של 
שנה בכל פעם ועד חמש שנים 
 נוספות סה"כ כמפורט בהסכם זה. 

החליטה העירייה להאריך את  6.3
תקופת ההתקשרות כאמור, תודיע 

 –ליום ה עד מפעיל על כך בכתב ל
טרם קלאנדרית  בכל שנה  1.1

מועד סיום ההתקשרות או 
ההתקשרות המוארכת, לפי 
העניין. בתקופת ההתקשרות 
המוארכת יחולו על הצדדים אותם 
התנאים המפורטים בהסכם, 

  על פי דין.   בשינויים המחויבים

לגרוע מכלליות האמור  מבלי 6.4
 רשאית תהא עירייההלעיל, 
 בקרות לאלתר זה הסכם להפסיק

 :הבאים מהמקרים ריות או אחד

ו/או  מפעילאם מונה ל 6.4.1
לעסקיו מפרק זמני או קבוע או 
ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת 
נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה 
לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו 
בקשת פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או 
בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא 

 יום ממועד הגשתה.  30הוסרה תוך  
העביר הסכם זה   מפעילאם ה  6.4.2

או זכויות ו/או כולו או חלקו ו/
פיו לאחר, בין בתמורה -חובות על

ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה 
, או אם עירייההמראש ובכתב של 

העסיק קבלני משנה או עובדים 
 בניגוד לתנאי הסכם זה.

 עירייהההוכח להנחת דעת  6.4.3
הסתלק ו/או מתרשל  מפעילשה

 בביצוע החוזה.
הפר אחת או יותר  מפעילה 6.4.4

 .סכם זה הפרה יסודיתמהוראות ה
מבלי לגרוע מן האמור,  6.4.5

מוסכם כי במקרה של הפרה 
יסודית ו/או אי קיום תנאי או 
התחייבות בהסכם זה, על ידי 

 תודיע למפעיל עירייהה, מפעילה



 15בכתב שאי תיקון ההפרה תוך 
, עירייההימים ממועד הודעת 

לסיים את  עירייההתהא רשאית 
וזאת מבלי  מידיתההתקשרות 

לקבל כל  עירייההלפגוע בזכות 
סעד ותרופה אחרים לפי הוראות 

 .כל דין
 

 
 

, 10מס"ד  הוראות למשתתפים  .22
, 16עמ' 
  18עמ'

 טבלת מדדי איכות
ואמת המידה  16עמוד  10מס"ד 

ניסיון   – 18הרלוונטית בעמוד 
  - המציע

הן כיתות  מאחר וכיתות מצויינות
שאין לגביהן סימון במשרד 

החינוך נבקש אישורכם כי לצורך 
הוכחת קיומן של כיתות מצויינות 
מספיקה הצהרת הרשת על קיום 

 כיתות אלו. 
לחלופין, נא אישורכם כי להוכחת 

מצויינות ניתן קיומן של כיתות 
להציג בתי ספר בהן מגמות 

פיזיקה ו/או כימיה ו/או מדעי 
ביחד  ןבההמחשב שלומדים 

 תלמידים בשכבה.  20לפחות 
 

יש להציג מוסדות חינוך בהם 
מתקיימות תכניות מצוינות מספר 
התלמידים בכל תכנית, שמות 
המוסדות בהם מתנהלות התכניות 
 ומספר השנים בהן הם מתנהלות. 

, 10.6 הוראות למשתתפים  .23
, עמ' 10.7

21 
 

נא הבהרתכם  – יטול המכרזא. ב
כי במצב של ביטול המכרז שלא 

החזר הזוכה באשמת הזוכה יקבל 
בגין הוצאות שכבר הוציא לצורך 

 הפעלת בתי הספר. 
כמו כן, נא הבהרתכם בסעיף ב. 

למה הכוונה כי "רשאית  10.7
ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה 

 בשלמותה".

   .א

 הבקשה נדחית.  .א

  המשפט יושמטו מנוסח .ב
  המכרז.

, עמ' 15ס'  הוראות למשתתפים   .24
37  

 – איחור במסירת דיווחים
לאור מערכות  –א. הערה כללית  

המידע המתקדמות של אמי"ת, 
הרי שהמידע הינו שקוף גם כלפי 

הרשות ולכן נראה כי לא יהיה 
 צורך בהעברת דיווחים ספציפיים.
ב. הפיצוי שנקבע לכל יום איחור 

₪ הינו גבוה באופן  1,000בגובה 
חריג לטעמנו בנסיבות 

ההתקשרות ולכן נבקש להפחיתו 
₪ ליום )שהרי המפעיל הינו  300-ל

 מלכ"ר(. 
. נבקשכם להבהיר שהעברת ג

הדרישה למסירת דיווח תהיה 
וכן תינתן למפעיל אפשרות  בכתב

להמצאת הדיווח הנדרש טרם 
 .קציההטלת סנ

 

  ג .ב

 הבקשה נדחית.  .א

הבקשה מתקבלת חלקית.  .ב
 .₪ 400 יהיה בגובההפיצוי 

 הבקשה מתקבלת.  .ג
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 עירייהמענה ה שאלות סעיף מסמך מס"ד

 ההסכם ונספחיו

, 4.3ס'  הסכם  .25
 45עמ' 

התחייבויות כספיות ומשאבים 
נבקשכם להבהיר כי כל  – כספיים

התחייבויות המפעיל הינן על 
חשבון תקציב בית הספר ובכפוף 

להתחייבות המציע במסגרת 
 הצעת המחיר. 

יצוין בהקשר זה כי חוזר מנכ"ל 
קובע הוראות ברורות בתחום 

הפדגוגי והכספי. השקעות 
המפעיל על פי החוזר נכללות 

אשר  –במסגרת "הצעת המחיר" 
מהציון  15%הינה בהיקף של 

הכללי, ויכולות לבוא לידי ביטוי 
באמצעות שני פרמטרים: תקורה 

 והשקעות נוספות. 
אי לכך, לא ניתן לדרוש מהמפעיל 

השתתפות נוספת מעבר להצעתו 
 במסגרת הצעת המחיר. 

בנוסף, ידוע כי תקציב המוסד 
החינוכי מטעם משרד החינוך 

ובפרט ההוצאות  בחסרמתוקצב 
חשמל, פער  האחרות קרי: מים,

בעלות העסקת עובדי מנהל 
וכדומה, וחוזר מנכ"ל משית את 

האחריות לכך בפירוש על הרשות 
, הרשות כמו כןהמקומית. 

המקומית אחראית לכל מה 
שקשור במבנים, שיפוץ המבנים, 

 נזקים למבנה וכד'.
 

 ההבהרה מתקבלת. 

העירייה  -לעניין "תקצוב החסר"

תתקצב את ביה"ס בהתאם 

ובכפוף לאמור בהוראות חוזר 

 . 4/2019המנכ"ל 

 

 

  .ד



, 6.1ס'  הסכם  .26
 46עמ' 

 – תקופת ההסכם ותקופת ניסיון
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 
 5 -הקובע כי ההתקשרות הינה ל
 5-שנים עם אופציה להארכה ב

שנים נוספות, הרי שאין צורך 
)המגביל את התקופה  6.1בסעיף 

 חודשים(.  12-ל
בכל מקרה יש להודיע על סיום 

)בהתאם  1.12ההסכם עד ליום 
 להערה הכללית לעיל(. 

יצוין כי הגבלת ההתקשרות 
כאמור בסעיף זה לא  לתקופה

הן  –מקנה יציבות לבתי הספר 
למנהלי בית הספר והצוות )אשר 
אינם יודעים אם מקום העבודה 

שלהם מובטח( והן יוצרת אי 
 וודאות לרשת המפעיל. 

בנוסף, הקביעה של "תקופת 
ניסיון" אינה מקובלת בהתקשרות 

עם רשת חינוך וכאשר נדרשת 
חשיבה ארוכת טווח בהפעלת 

ן מבחינת צורך בגיוס בי"ס, ה
משאבים ופנייה לתורמים והן 

מבחינת היציבות הנדרשת למנהל 
ביה"ס, הצוות החינוכי וכיוצ"ב. 

כמו כן, לא ניתן להעביר בעלות על 
בית הספר באמצע שנת לימודים. 

לפיכך, יש לעמדתנו למחוק את 
ולהסתפק בהוראות  6.1סעיף 

 . 6.2-6.3סעיפים 
 

 . 25נא ראו תשובה  מס' 

, 6.6ס'  הסכם  .27
  46-47עמ' 

בהתאם  – סיום ההסכם לאלתר
כללית לעיל בנושא הלהערתנו 

מועד הודעה על סיום 
ההתקשרות, הרי שגם לאור 

נסיבות ההתקשרות יש לסיים את 
החוזה לאלתר בנסיבות חריגות 

 בלבד. 
 לאור זאת: 

יש למחוק לעמדתנו את סעיפים 
, שכן במצב בו הפר 6.6.4-6.6.5

הוראה מהוראות החוזה,  מפעילה
לרבות הפרה אשר הוגדרה 

נקבעו באופן  )הפרות אלו כיסודית
, יש ליתן לו רחב ביותר במכרז(

זכות טיעון ואפשרות לתיקון 
ההפרה הנטענת, ובכל מקרה 

לסיים את ההתקשרות רק 
 כאמור.  1.12בהודעה עד ליום 
לא תתקבל, זו במידה ובקשתנו 

נבקש בכל מקרה לשנות את סעיף 
כך שבמקום המילים  6.6.5

"העירייה רשאית להודיע בכתב 
קבע כי "העירייה למפעיל", י

 תודיע בכתב למפעיל". 
 

נוסח הסעיפים יעודכן בהתאם 

)נא ראו  לנוסח שפורסם לעיל

  .(25תשובה מס' 



, 11.2ס',  הסכם  .28
49 

 – תחומי אחריות של המפעיל
נבקשכם להבהיר ביחס לסעיף כי 

ההתחייבויות הכספיות הן על 
 חשבון תקציב בית הספר.

 הבקשה מתקבלת. 

, 13.6ס'  הסכם  .29
  51עמ' 

הגדלת הוצאה כספית של 
נבקש להוסיף לסיפא  – המפעיל

, של הסעיף את המילה "בכתב
באמצעות חתימת מורשי 

 ".החתימה מטעמו

 הבקשה מתקבלת. 

, 13.18ס'  הסכם  .30
 52עמ' 

מפגעי  - סילוק מפגעי בטיחות
בטיחות הינם באחריותה של 
העיריה כאמור בחוזר מנכ"ל 

, לכן נבקש הבהרתכם כי 2.6סעיף 
הדבר יבוצע באמצעות העירייה 

 ועל אחריותה.

 הבקשה מתקבלת. 

, 13.20 הסכם  .31
 , 51עמ' 

 
, עמ' 16.8

56 

 – הוצאות בנושא מבנה ביה"ס
נבקשכם לכתוב  - 13.20בסעיף 

לאחר המילים "גיהות ובטיחות" 
את המילים "לרבות בתחום 

פרטנית וכללית".  –הנגישות 
נבקש להוסיף גם כן  16.8בסעיף 

 את הקביעה הנ"ל.

 הבקשה מתקבלת. 

, 13.23ס'  הסכם  .32
 53עמ' 

 – תיקון ליקויים על ידי המפעיל
במקום המילים "על חשבונו" 

נבקש לכתוב "על חשבון תקציב 
וככל שהתקציב  בית הספר

 ".מאפשר זאת

 . נדחיתהבקשה 



, 13.25ס'  הסכם  .33
 53עמ' 

בשורה  – הדדיות בנושא חבות
הראשונה, לאחר המילים "על 

העירייה" נבקש להוסיף "ו/או על 
 המפעיל".

 הבקשה נדחית. 

, 14.2ס'  הסכם  .34
 53עמ' 

נבקש למחוק את  - דמי ניהול
המילים "תקציב שעות הוראה" 

שכן התקורה המותרת על פי חוזר 
מנכ"ל נלקחת מכספי משרד 

 החינוך ובכלל זה שעות הוראה.

 הבקשה מתקבלת 

, 14.8ס'  הסכם  .35
 53עמ' 

נבקשכם  – הצעת תקציב שנתי
במקום "בכל שנה לכתוב 

קלנדרית" שיהיה כתוב "בכל שנת 
 .לימודים"

 הבקשה נדחית 

, 14.10ס'  הסכם  .36
  53עמ' 

נבקשכם להבהיר  – איזון תקציבי
כי במידה וייווצר גרעון אז יחולו 

"מודגש כי ההוראות הבאות: 
באחריות המפעיל, ככל שהדבר 
תלוי בו, לוודא ובאחריותו לא 
ליצור גירעון בתקופת הפעלתו 
נשוא חוזה זה ובמידה ולמרות 

האמור לעיל יווצר גירעון 
באשמתו של המפעיל ו/או 

בעקבות חריגה מהסכומים 
שאושרו ע"י ועד המנהל אזי יחולו 

ההוראות שנקבעו במכרז זה 
ו. יובהר כי ובחוזה המצורף ל

גרעון כתוצאה מתחזיות לא 
מדויקות, יהיה ע"ח התקציב 

השוטף, גם אם לא אושר מראש 
ובמידת הצורך יועבר )הגרעון( 
לחיוב תקציב שנת הלימודים 

שאחריה. גרעון כתוצאה משינוי 
במודל התקצוב של משרד החינוך, 

יציאת תלמידים מרשות אחרת 
מרישום בבית הספר עקב אי 

הרשויות, ואשר הסכמה בין 
ישפיעו על ההכנסות ו/או 

ההוצאות לבית הספר תידון בין 
הצדדים ויהיה ע"ח העירייה. 

 הבקשה נדחית. 



גרעון כתוצאה משינויים שתעשה 
העירייה במערך החינוך בעירייה, 

לרבות פעולות כגון פתיחת בית 
ספר נוסף, אי קבלת תלמידים 
ו/או שינוי במדיניות העירייה 
או ואשר ישפיעו על ההכנסות ו/

ההוצאות לבית הספר, יהיה ע"ח 
העירייה. יש לציין כי כל שינוי 
שיבוצע במערך החינוך ע"י כל 

גורם, אשר ישפיע על בתי הספר 
המשותפים, יובא לדיון ואישור 
 מקדים עם השותפים השונים." 

 
, 14.22ס'  הסכם  .37

 54עמ'  
נא הבהרתכם  – טעות סופר

הפניה ב תכםלאיזה סעיף כוונ
)לא קיים סעיף  14.14.12סעיף ל

 זה(. 
 

 . 14.3לסעיף  נההי וונההכ

, 15.1ס'  הסכם  .38
  55עמ' 

בהתאם להערתנו  – ציוד וריהוט
הכללית בנושא התחייבויות 

המפעיל במסגרת הצעת המחיר, 
הרי שיש לכתוב בשורה הראשונה 
במקום "על המפעיל" את המילים 

, "על חשבון תקציב בית הספר
 ".ככל שהתקציב יאפשר זאת

הבקשה מתקבלת חלקית. במקום 

המילים "על המפעיל" יבואו 

המילים "על חשבון תקציב 

 ביה"ס". 

, 19.2.3ס'  הסכם  .39
 56עמ' 

 – שמירה על כללי התנהגות
נבקשכם להוסיף לסיפא של 

הסעיף "ככל שהדבר תלוי בו ו/או 
 בשליטתו" .

 הבקשה נדחית. 

, 18.5ס'  הסכם  .40
 57עמ' 

  – העסקת כח אדם
א. נבקשכם להבהיר ביחס 

אדם  עובדים )כחלסעיפים אלו כי 
פדגוגי ומנהלי( אותם המפעיל 

יחויב להעסיק, יועסקו ע"י 
המפעיל החל מהמועד הקובע 

(, ולא תהיינה להם 1.9.2020)
תביעות כלשהן כלפי המפעיל בגין 

תקופת עבודתם שקדמה למועד 
האמור )לרבות בכל הקשור 

לעובדים בעלי פנסיה תקציבית, 
ככל שישנם, שכן לגביהם העירייה 

הפנסיוניות  תישא בהוצאות

הבקשה מתקבלת חלקית. נא ראו 

   -השינויים בנוסח:

עובדים )כח אדם פדגוגי א. 

ומנהלי( אותם המפעיל יחויב 

להעסיק, יועסקו ע"י המפעיל החל 

ומכח (, 1.9.2020מהמועד הקובע )

תהיינה להם   הסכם זה לא

תביעות כלשהן כלפי המפעיל בגין 



  מתקציב העיריה(.
ב. נבקש להוסיף הבהרה בקשר 
לעובדים אלו כי:" המפעיל לא 
ישא בתשלומים כלשהם )כולל 

תשלום עבור ימי מחלה 
שנצברו/נגררו לפני המועד 

ו/או סכומים שיתבעו  הקובע 
בעתיד בגין תקופות שחלו לפני 

המועד הקובע ( שמקורם או עילת 
 היווצרותם בתקופת העסקה

קודמת של עובדים ע"י העירייה 
או מעבידים אחרים או שעילתם 

ברציפות תקופות העסקה אלו. 
אם וככל שקיים תשלום או חלק 

מתשלום המגיע לעובד בגין או 
לאור תקופות העסקה שקדמו 
למועד הקובע ישולמו ישירות 

מקופת העירייה, לרבות תשלומים 
בגין פנסיה תקציבית לעובדים, 

ו, או שהעירייה ככל שיהיו כאל
תהיה אחראית בלעדית לתשלומם 

ותשפה עם דרישה את המפעיל 
בכל מקרה שיושתו עליו תשלומים 

כאמור. במקרה שלא יועבר 
התשלום יהא המפעיל זכאי לקזז 

עלות התשלום מתוך תקציב 
העירייה במסגרת ההתחשבנות 

בין הצדדים. העובדים שהמפעיל 
מחויב להעסיק, יועסקו ע"י 

חל מהמועד הקובע, המפעיל ה
כעובדים חדשים, ולא תהיינה 

להם תביעות כלשהן כלפי המפעיל 
בגין בתקופת עבודתם שקדמה 

 למועד האמור."
 

תקופת עבודתם שקדמה למועד 

האמור )לרבות בכל הקשור 

לעובדים בעלי פנסיה תקציבית, 

המפעיל ככל שישנם, שכן לגביהם 

ישא בהוצאות  הנוכחי

 הפנסיוניות(. 

ב. המפעיל לא ישא בתשלומים 

 כלשהם )כולל תשלום עבור ימי

מחלה שנצברו/נגררו לפני המועד 

ו/או סכומים שיתבעו  הקובע 

בעתיד בגין תקופות שחלו לפני 

המועד הקובע( שמקורם או עילת 

היווצרותם בתקופת העסקה 

קודמת של עובדים ע"י העירייה 

או מעבידים אחרים או שעילתם 

ברציפות תקופות העסקה אלו. 

אם וככל שקיים תשלום או חלק 

לעובד בגין או מתשלום המגיע 

לאור תקופות העסקה שקדמו 

על למועד הקובע ישולמו ישירות 

, לרבות ידי המפעיל הנוכחי

תשלומים בגין פנסיה תקציבית 

לעובדים, ככל שיהיו כאלו, או 

היה אחראי שהמפעיל הנוכחי י

בלעדית לתשלומם ותשפה עם 

דרישה את המפעיל בכל מקרה 

שיושתו עליו תשלומים כאמור. 

לא יועבר התשלום יהא במקרה ש

המפעיל זכאי לקזז עלות התשלום 

מתוך תקציב העירייה במסגרת 

ההתחשבנות בין הצדדים. 

העובדים שהמפעיל מחויב 

להעסיק, יועסקו ע"י המפעיל החל 

מהמועד הקובע, כעובדים חדשים, 

ולא תהיינה להם תביעות כלשהן 

כלפי המפעיל בגין בתקופת 

  . עבודתם שקדמה למועד האמור



ס'  הסכם  .41
19.4.3.2 

 57עמ' 

לאחר המילים  - העסקת כח אדם
"על בסיס קבוע" נבקש להוסיף 

"ו/או שאינו קבוע", כגון מצב בו 
יש צורך בהעסקת כח אדם לצרכי 

 תגבורים וכדומה.

 הבקשה מתקבלת. 

ס'  הסכם  .42
19.3.4.10 ,

  58עמ' 

הצגת אישורים לעובדים טרם 
נבקש הבהרתכם כי  – קליטתם

ביחס לכל עובד חדש שיועסק אין 
 יםצורך לשלוח לעירייה אישור

 יםניתן להסתפק בכך שהאישורו
אצל המפעיל, בתיק האישי  ויתויק

 של כל עובד.

  הבקשה מתקבלת.

ס'  הסכם  .43
19.4.3.12 ,

  58עמ' 

אישור מרו"ח בנושא זכויות 
הדרישה בסעיף מטילה  – עובדים

נטל שאנו הכרחי על המפעיל 
ולפיכך נבקשכם להסתפק 

בהצהרת המפעיל כי הוא מתחייב 
לקיים את כל חוקי העבודה 

כאמור בהסכם, וכי אישורים 
לעירייה יועברו בהתאם לדרישה 

 ספציפית בכתב, ולא באופן קבוע. 
 

  הבקשה מתקבלת. 

ס'  הסכם  .44
19.4.3.13 ,

 58עמ' 

 – המצאת אישורים בכל עת
נבקשכם להבהיר כי הבקשה 

לקבלת האישורים תועבר למפעיל 
בכתב וכן יינתן לו זמן סביר 

 להכנת האישורים. 
 

 הבקשה מתקבלת. 

ס'  הסכם  .45
19.4.4.3 ,

  58עמ' 

נבקשכם הדדיות בסעיף  – הדדיות
זה במידה ויקבעו יחסי עובד 

מעביד בין העירייה ו/או מי 
מעובדיה ו/או כל מי מטעמה לבין 

 המפעיל.

 הבקשה נדחית. 



 -.19.4.4.4 הסכם  .46
19.4.4.5 , 

 58-59עמ' 

תמורה מופחתת בעקבות יחסי 
לעמדתנו סעיפים אלו  – עבודה

אינם סבירים ואף אינם נהוגים 
בהתקשרות בתחום החינוך. לכן 

נבקשכם לבטל את הסעיפים. 
לחלופין, נבקשכם לקבוע כי 

במידה ואכן יושתו על העיריה 
 הוצאות בגין יחסי עובד מעביד

יושתו על בנסיבות אלו, הרי שהן 
תקציב בית הספר אולם בשום 

 אופן לא על המפעיל.

 בקשה נדחית. ה

-19.6.3 הסכם  .47
19.6.4 ,

  59עמ' 

  -ימי מחלה
עובדי  - 19.6.3א. לגבי סעיף 

נבקשכם  –חטיבת הביניים 
למחוק את הסעיף שכן חטיבת 
הביניים הינה בבעלות המדינה 

 ולכן אין רלוונטיות לסעיף. 
נבקשכם  – 19.6.4ב. לגבי סעיף 

להבהיר כי :"כל מורה עובר 
שנשארה לזכותו יתרה בלתי 

מנוצלת של ימי מחלה, יעביר 
למפעיל החדש אישור גרירת ימי 

 מחלה מהמפעיל הקודם"
 

 ות. שתי הבקשות מתקבל

, 22.2ס'  הסכם  .48
 61עמ' 

נראה כי סעיף  – שיפוי .א
זה אינו מתאים 

להתקשרות בתחום 
החינוך אל מול המציע 

אשר הינו מלכ"ר. לפיכך 
נבקשכם לבטל את 

 הסעיף. 
לחלופין, נבקשכם לקבוע 

 ,כי לא תוטל סנקציה
 ,23.2.1בפרט לפי סעיף 

אלא לאחר מתן התראה 
בכתב מטעם העירייה, 
זכות טיעון ואפשרות 

 לתיקון ההפרה הנטענת
וכן נבקש הדדיות בסעיף 

 . זה לטובת המפעיל

בנוסף, נא הבהרתכם כי  .ב
הפיצוי הנדרש מכוח פסק 

דין שלא עוכב ביצועו, 
הינו רק כזה בו נקבע כי 

האחריות במפורש הייתה 
אי  בעקבותעל המפעיל 

 .יבויותיוהתחי עוביצ

הבקשה מתקבלת חלקית.  .א

הנוסח הס יעודכן כך שלא תוטל 

על המפעיל סנקציה בהתאם אלא 

לאחר מתן התראה בכתב מטעם 

העירייה ותינתן למפעיל זכות 

 ימים.  7טיעון בתוך 

 הבקשה נדחית.  .ב



, 23.3.1ס'  הסכם  .49
 61עמ' 

  – קיזוז
נבקשכם למחוק את המשפט א. 

הבא: "או לפי כל חוזה אחר עם 
המפעיל.. וכל כל חוב קצוב אחר 

של העירייה למפעיל", שכן 
התחייבויות לפי חוזים אחרים 

 אינן רלוונטיות להסכם זה. 
לגבי הסיפא של הסעיף בנושא ב. 

"זכות קיזוז ללא כל צורך 
בהתראה מראש", למען ההגינות 

ף כך נבקשכם לשנות את הסעי
שתינתן למפעיל זכות טיעון 

ואפשרות לתיקון ההפרה הנטענת 
 טרם שימוש בזכות הקיזוז.

 

 הבקשה נדחית. 

, 23.4.1ס'  הסכם  .50
 61עמ' 

לעמדתנו סעיף זה אינו  – עיכבון
מתאים להתקשרות בתחום 

החינוך אשר הינה רחבה ומקיפה 
ומעורבים בה גורמים רבים, 
ולפיכך נבקשכם למחוק את 

 הסעיף. 
 

 הבקשה נדחית. 

, עמ' 23ס'  הסכם  .51
66 ,62 

  – ערבות לקיום החוזה
היות ומדובר  – 23.1סעיף א. 

נבקשכם בבתי ספר קטנים, 
אש"ח  250-להפחית את הסכום מ

 אש"ח. 200-ל
נבקשכם להוסיף  – 23.2סעיף ב. 

לאחר המילים "לפי דרישת 
 העירייה" את המילה: "בכתב". 

 

 . הבקשה מתקבלת .א

 הבקשה מתקבלת.  .ב

 

,  24ס'  הסכם  .52
  62עמ' 

  - ביצוע על ידי העירייה
א. נבקשכם הדדיות בסעיף זה 

 כלפי המפעיל ולחובת העירייה. 
נראה כי סעיף – 62עמוד  24.2 ב.

זה אינו מתאים להתקשרות 
בתחום החינוך אל מול המציע 

אשר הינו מלכ"ר. לפיכך נבקשכם 
לבטל את הסעיף. לחלופין, 

נבקשכם לקבוע כי לא תוטל 
סנקציה אלא לאחר מתן התראה 

זכות טיעון בכתב מטעם העירייה, 
 ואפשרות לתיקון ההפרה הנטענת.

 

 הבקשה נדחית.  .א

תתאפשר למציע זכות טיעון  .ב

ימים טרם נקיטת  7בתוך 

 הסנקציה. 



, 26.1 הסכם  .53
, עמ' 26.3

63 

נבקשכם  – הגבלת מועד תביעות
להבהיר ביחס לסעיפים אלו כי 

"כל טענה או תביעה שתהיה לצד 
כלפי משנהו ביחס לתקופת 

בית הספר על ידי הניהול של 
חודשים  24המפעיל תוגש בתוך 

 24מיום סיום החוזה ו/או תוך 
חודשים מן המועד שבו נתגלתה 

עילת התביעה, לפי המאוחר. 
לאחר מועד זה לא תהיה עוד כל 

 זכות תביעה."
 

 הבקשה נדחית. 

, 27.2ס'  הסכם  .54
 63עמ' 

 – ביטול ההסכם באופן מיידי
בהתאם להערתנו לעיל בנושא 

הצורך בהודעה על סיום ההסכם 
, והיות וסעיפים 1.12עד ליום 

רבים ונרחבים מהחוזה נקבעו כי 
, נבקשכם הפרתם הפרה יסודית

 להבהיר כי : 
בכל מקרה יש לקבוע הפרה רק א. 

 לאחר זכות טיעון ואפשרות
 לתיקון ההפרה הנטענת.

אין לקבוע כי בכל מקרה של ב. 
ה יסודית העירייה תהיה הפר

רשאית לבטל את ההסכם באופן 
 . מיידי

צריך למחוק  –. א 27.2בסעיף ג. 
 את המילים "ובין בע"פ". 

יש לקבוע כי העירייה רשאית ד. 
לסיים את ההסכם לאלתר רק 

ס"ק  27.3בנסיבות שנקבעו בסעיף 
 ד. -ב
 

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה מתקבלת.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

, .א27.3 הסכם  .55
 63-64עמ' 

המציעה הינה במקרה בו  – עיקול
רשת חינוך גדולה, בעלת מוסדות 

ייתכן  ,חינוך רבים, וכן נכסי נדל"ן
בהחלט מצב בו אחד מחשבונות 

הבנק של רשת החינוך יעוקל 
מסיבות שאינן מהותיות ואינן 

רלוונטיות למכרז זה )כגון עיקול 
על אחד מהחשבונות בגין איחור 

בתשלום ארנונה עבור נכס 
כלשהו(. כמו כן, כאשר מדובר 

ברשת חינוך גדולה הרי שהיא גם 
עלולה בשגגה שלא לדעת אודות 

מעין זה בטווח זמן עיקול 
רלוונטי. בנוסף, בעקבות זאת אף 

עלול בשל חוב שאינו גבוה 
 להיפתח הליך הוצאה לפועל. 

לפיכך נבקשכם למחוק את 
 הסעיף.

 הבקשה נדחית. 



   –טעות סופר  66עמ'  ערבות ביצוע  .56
בשורה האחרונה לפסקה 

הראשונה בערבות הביצוע נכתב 
ל"ניהול כי ערבות זו היא ביחס 

והפעלת שני ביה"ס העל יסודיים 
"ברנקו אתגרי" ו"ברנקו וייס", 
ככל הנראה עקב טעות טכנית, 

אנא אישורכם למחיקת בתי ספר 
אלו ורישום "ניהול והפעלת 

אלפנת נגה"  –ביה"ס העל יסודי 
 )ביה"ס נשוא המכרז(.

המדובר בטעות סופר. הכוונה 

כמובן לביה"ס העל יסודי אולפנת 

 נוגה. 

 11.2ס'  הסכם  .57
 22עמ' 

 – העברת הצהרה בתחום הביטוח
המציע אינו יכול להעביר את 
 7אישור קיום הביטוחים תוך 

ימים ממועד הזכייה וזאת מכיוון 
שאישור זה ניתן להמציא כחודש 

בלבד לפני תחילת השנה, שכן 
חברות הביטוח מבטחות סמוך 

נבקש לפיכך,  למועד ולא קודם.
אישורכם כי במועד החתימה על 

הסכם זה ימציא המפעיל הצהרה 
חתומה על ידי מורשי החתימה 

מטעמו כי הוא מתחייב להמציא 
את אישור קיום הביטוחים עד 

 .1.8.2020ליום 

 הזוכה במכרז יהא רשאי להמציא

 -לא יאוחר מ  את האישור

15.5.2020 . 

 

, 20.1ס'  הסכם  .58
 60עמ' 

 המפעילאחריות 
 -20.1סעיף 

נבקש  -בשורה הראשונה  .א
"לבדו  להחליף את המילים:

אחראי באחריות מלאה 
 ומוחלטת לכל" במילים:

 "-"אחראי על פי דין ל
נבקש  -בשורה השלישית  .ב

"טעות או  לגרוע את המילים:
 השמטה או שגיאה מקצועית"

נבקש  -בשורה הרביעית  .ג
"או  לגרוע את המילים:

הזנחה במילוי חובתו 
המקצועית או העדר נאמנות 

או העדר תום לב מצד 
 ."המפעיל

נבקש  -בשורה החמישית  .ד
"במישרין  לגרוע את המילים:

 או בעקיפין"
לאחר  -בשורה החמישית  .ה

"לרבות" נבקש  המילה:
 להוסיף את המילים:

 "אחריותו השילוחית בגין" 
 

 הבקשה מתקבלת.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

 הבקשה נדחית.  .ה



, 20.2ס'  הסכם  .59
 60עמ' 

 אחריות המפעיל
 -20.2סעיף 

נבקש לגרוע  -בשורה השניה  .א
 את המילה: "לפצות"

לאחר  -בשורה השניה  .ב
נבקש  "לשפות" המילה:

להוסיף את המילים: "בכפוף 
לקבלת פסק דין שלא עוכב 

 ביצועו" 

נבקש  -בשורה השלישית  .ג
"מכל  לגרוע את המילים:

 עילה שהיא"

נבקש  -בשורה החמישית  .ד
על פי ו" לגרוע את המילים:

 חוזה זה"

 

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

, 20.3ס'  הסכם  .60
 60עמ' 

 אחריות המפעיל
 -20.3סעיף 

נבקש  -בשורה הראשונה  .א
 לגרוע את המילה: "לפצות"

נבקש  -בשורה הראשונה  .ב
"מיד  להחליף את המילים:

 עם דרישתה הראשונה"
"בכפוף לקבלת פסק  במילים:

דין שלא עוכב ביצועו ובכפוף 
לכך כי ניתנה לו הזדמנות 

 להתגונן"

נבקש לגרוע  -בשורה השניה  .ג
 "ישיר או עקיף" המילים:את 

נבקש  -ארבע  –בשורות שלוש  .ד
"קנס או  לגרוע את המילים:

מנהלי או חובה תשלום 
 שיפוטי אחר"

 

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

 הבקשה נדחית.  .ד

, עמ' 1ס' 1נספח ב'  .61
65 

 אחריות בנזיקין וביטוח
 -1סעיף 

לאחר  -בשורה הראשונה  .א
נבקש  "אחראי" המילה:

להוסיף את המילים: "על פי 
 דין" 

נבקש  -בשורה הרביעית  .ב
"מהפעלת  לגרוע את המילים:

ו/או  הספר יוניהול בת
 התחייבות המפעיל"

לפני  -בשורה החמישית  .ג
 מי מטעמו"כל " המילים:

 נבקש להוסיף את המילה:"
  בגין"

 

 הבקשה מקובלת. .א

מקובלת רק מחיקת המילים :  .ב

 התחייבויות המפעיל.ו/או 

 הבקשה מקובלת .ג



 

, עמ' 2ס'  1נספח ב'  .62
65 

 אחריות בנזיקין וביטוח
 -2סעיף 

נבקש  -בשורה הראשונה  .א
 להחליף את המילה:

על פי  במילים:" "הבלעדי"
 דין"

נבקש  -בשורה הראשונה  .ב
 המילה "ע"י" להחליף את 

  "בגין" במילה:

נבקש לגרוע  -בשורה השניה  .ג
או ו/"במישרין  את המילים:

 בעקיפין"

לפני  -בשורה השניה  .ד
"כתוצאה  המילים:

נבקש להוסיף  מהשירותים"
"כתוצאה  את המילים:

ממעשה או מחדל של 
  המפעיל"

נבקש  -בשורה השלישית  .ה
"ו/או  לגרוע את המילים:

בקשר לשימוש צד ג' כלשהו 
 הספר" יבבת

 

 

 הבקשה מקובלת. .א

 הבקשה נדחית. .ב

 הבקשה נדחית .ג

 לת.הבקשה מקוב .ד

הבקשה נדחית, אולם  .ה

מקובל להוסיף את 

המילים "שנעשה באישור 

 המפעיל.

, עמ' 3ס'  1נספח ב'  .63
65 

 אחריות בנזיקין וביטוח
 -3סעיף 

נבקש  -בשורה הראשונה  .א
"לבדו  להחליף את המילים:

במילים:  יהיה אחראי"
 "אחראי על פי דין"

לאחר  -בשורה הראשונה  .ב
"מכל סוג" נבקש  המילים:

 :המילהלהוסיף את 
 "בבעלותו" 

נבקש לגרוע  -בשורה השניה  .ג
או על ידי מי ו/" את המילים:

 מטעמו"

 

 הבקשה מקובלת. .א

מאושר להוסיף את  .ב

 המילה "באחריותו"

המילים "ו/או ע"י מי  .ג

מטעמו" תוחלפנה 

 ו/או עבורו".במילים "

 

הבקשה נדחית. ניתן  .ד

למחוק את המילה 

"שבאחריותו" מאחר 



נבקש לגרוע  -בשורה השניה  .ד
באחריותו שאת המילים: "

 ו/או בשליטתו"

 
 

וכבר הוספה על ידנו 

 בסעיף ב. לעיל.

, עמ' 4ס' 1נספח ב'  .64
65 

 אחריות בנזיקין וביטוח
 

 -4סעיף 
נבקש  -בשורה הראשונה  .א

 להוסיף לאחר המילים:
נזקים גבי "מכל אחריות ל

 את המילים: כאמור"
"למעט בגין נזק שנגרם 

 בזדון" 

נבקש לגרוע  -בשורה השניה  .ב
"לפצותה ו/או  את המילים:

 את הפועלים מטעמה"

נבקש  -בשורה השניה  .ג
"תוך  להחליף את המילים:

"בכפוף  במילים: ימים" 7
לקבלת פסק דין שלא עוכב 

 ביצועו"

 

 

 הבקשה מקובלת. .א

 הבקשה נדחית. .ב

 הבקשה מקובלת. .ג

עמ' , 5ס' 1נספח ב'  .65
65 

 אחריות בנזיקין וביטוח
 -5סעיף 

 סעיף זה  נבקש לגרוע .א

 

 

הבקשה נדחית אולם,  .א

תתווספנה המילים: "בכפוף 

לכך שניתנה למפעיל הודעה 

יום  30על הקיזוז לפחות 

מראש אשר במהלכם המפעיל 

יהא רשאי להעביר בכתב את 

 התייחסותו לדרישת הקיזוז".

 ביטוח 1ס'  2נספח ב'   .66
 -1סעיף 

נבקש  -בשורה השלישית  .א
 7 להחליף את המילים:"

שנים  3" במילים: "שנים
וכמו כן לעניין ביטוח אחריות 

מקצועית מוסכם ומובהר 
בזאת כי הכיסוי יחול בגין 

חבות המבוטח על פי דין בגין 
הפעלה וניהול מוסדות חינוך 

 . בלבד"
 

 

 הבקשה מקובלת .א



 ביטוח 3ס' 2נספח ב'  .67
 -3סעיף 

נבקש  -בשורה הראשונה  .א
להוסיף לאחר המילים: 

את  המבוטח" י"תנאי ביטוח
"ככל שיש בהם  המילים:

כדי להשפיע על 
התחייבויותיו על פי הסכם 

 זה" 

נבקש  -בשורה הרביעית  .ב
 להוסיף לאחר המילים:

את  למבטחים" ה"להגיש
"למעט במקרים  המילים:

  של ניגוד עניינים"
נבקש  -בשורה השישית  .ג

 להחליף את המילה:
ככל  במילים:" "תמיד"
 הניתן"

 

 

 הבקשה מקובלת .א

 הבקשה מקובלת. .ב

 הבקשה מקובלת .ג

 ביטוח 5ס'  2נספח ב'  .68
 -5סעיף 

נבקש  -בשורה השניה  .א
 להחליף את המילים:"

 דרישה מזערית" במילים:"
 .דרישת מבקש האישור"

נבקש  -בסיפא של הסעיף  .ב
"בכל  המילים:לגרוע את 

ביטוח חבות נוסף ו/או 
יערך על ידי ימשלים ש
יורחב שם  ,המבוטח

המבוטח לכלול את מבקש 
בכפוף לסעיף  ,האישור

 אחריות צולבת"
 

 

 הבקשה מקובלת. .א

 הבקשה נדחית .ב

 ביטוח 10ס'  2נספח ב'   .69
את  נבקש לגרוע -10.1סעיף 

הסעיף שכן אינו רלוונטי 
 נשוא המכרז.  להתקשרות

 

 

הבקשה נדחית אולם, בשורה 

הראשונה לאחר המילים "ביטוח 

עבודות קבלניות" תתווספנה 

המילים "ככל שיהא רלוונטי בגין 

עבודות שיפוץ ובינוי שתתבצענה 

 ע"י המפעיל.

 -10.2סעיף  10ס'  2נספח ב'   .70
נבקש  -בשורה הראשונה  .א

"ו/או  לגרוע את המילים:
 באחריות"

לפני  -בשורה הראשונה  .ב
נבקש  "המובא" המילה:

 לגרוע את המילים:"
 ו/או" 

נבקש  -בשורה השניה  .ג
לגרוע את המילים: "ו/או 

 עבור"

 

 הבקשה נדחית .א

 הבקשה נדחית .ב

 הבקשה נדחית .ג

 הבקשה מקובלת .ד

 הבקשה מקובלת .ה



נבקש  -בשורה השניה  .ד
 להחליף את המילה:

במילה:  "המקובלים"
 "המבוטחים"

נבקש  -בשורה הרביעית  .ה
 להוסיף לאחר המילה:

 את המילים:" "פריצה"
  ראשון"על בסיס נזק 

 

 ביטוח 10ס'  2נספח ב'   .71
 

 -10.4סעיף 
נבקש  -בשורה הרביעית  .א

 סייגלגרוע את המילים: "
אחריות מקצועית לא 

 יחול בגין נזקי גוף"

לאחר  -בשורה החמישית  .ב
חשבו יי המילים:"

 במפורש לצד שלישי"
להוסיף את נבקש 

"למעט רכוש  המילים:
 עליו פועלים במישרין"

נבקש  -בשורה השמינית  .ג
 להחליף את המילים:

 1,000,000עד לסך"
 "עד לסך במילים: ₪"

650,000 " ₪ 

נבקש  -בסיפא של הסעיף  .ד
 להחליף את המילים:

"לכלול את מבקש 
האישור כמבוטח נוסף 

 בפוליסה" במילים:
"לשפות את מבקש 

בגין אחריותו האישור 
למעשי ו/או מחדלי 

 המבוטח"

נבקש להחליף את גבול  .ה
האחריות לגבול אחריות 

 . ₪ 6,000,000של 

 

 

מקובלת )מילים אלו הבקשה  .א

 קיימות בקטע הרביעי(.

 הבקשה מקובלת. .ב

 הבקשה מקובלת .ג

הבקשה נדחית, אולם מאושר  .ד

כי לאחר המילים "כמבוטח 

נוסף בפוליסה" תתווספנה 

"בגין אחריותו המילים 

 למעשי ו/או מחדלי המבוטח"

מיליון ₪ במקום  10מאושר  .ה

 20הבקשה המקורית של 

 מיליון ₪.



 ביטוח 10סס'  2נספח ב'  .72
 10.5סעיף 

לאחר  -בשורה הרביעית  .א
נבקש להוסיף  "נוער" המילה:

 "כחוק" את המילה:

 

 

 הבקשה מקובלת

 ביטוח 10ס'  2נספח ב'   .73
 -10.6סעיף 

נבקש  -השניה בשורה  .א
"ו/או  להחליף את המילים:
מי מהפועלים מטעם 

במילים: "בגין מי  המבוטח"
 מהפועלים מטעמו"

נבקש  -בשורה החמישית  .ב
"ו/או  לגרוע את המילים:

 הבאים מטעם המבוטח" 

 

 

 הבקשה מאושרת .א

הבקשה נדחית והנוסח יתוקן  .ב

ל: "ו/או בגין הבאים מטעם 

 המבוטח".

 ביטוח 10ס'  2נספח ב'  .74
  -10.7-10.8סעיפים 

 סעיפים אלו  נבקש לגרוע .א
 

 .10.7מאושר מחיקת סעיף  

)ביטוח תאונות  10.8לסעיף 

אישיות לתלמידים( התווסף 

הקטע הבא: העירייה והמפעיל 

יסכמו בניהם לגבי כל שנת לימוד 

האם העירייה תבצע ביטוח זנ 

והמפעיל יעביר לה את הפרמיה 

שגבה מהתלמידים או שהמפעיל 

 יבצע ביטוח זה באופן עצמאי.

 ביטוח  11.3ס'  2נספח ב'  .75
  -11.3סעיף 
נבקש לגרוע את  .א

"ו/או מי מטעם  המילים:
 המבוטח"

 

 הבקשה מקובלת

 



 ביטוח 11.4ס'  2נספח ב'  .76
  -11.4סעיף 

נבקש  -בשורה הראשונה  .א
 ביט להוסיף לאחר המילים:"

את  "2013 מהדורה
ו/או כל נוסח  המילים:"

 "מקביל אליו
 

 הבקשה מקובלת

 ביטוח 13.1ס'  2נספח ב'  .77
 כדלקמן: 13להוסיף סעיף נבקש 

"על מבקש האישור לערוך ולקיים 
למשך כל תקופת ההסכם בחברת 

ביטוח מורשית כדין ביטוחים 
 כמפורט להלן:

ביטוח חבות כלפי צד  .13.1
 הושלישי המבטח את חבות

המבנה.  תיעל פי דין כבעל
הביטוח יורחב לשפות את 

בגין  המפעילהמבוטח
אחריותו למעשי ו/או מחדלי 

ור בכפוף מבקש האיש
 לסעיף אחריות צולבת."

ביטוח מסוג אש מורחב  .13.2
עבור המבנה נשוא ההסכם 
בו יינתנו השירותים על ידי 

וכן כל  המפעילהמבוטח
רכוש בבעלות מבקש 

האישור ו/או בפיקוחו 
המצוי במבנה ו/או 

בסביבתו. הביטוח יכלול 
תנאי לפיו המבטח מוותר על 

זכות התחלוף כלפי 
ו/או  המפעילהמבוטח

הבאים מטעמו למעט כלפי 
מי שגרם לנזק בזדון. כמו כן 

מבקש האישור פוטר את 
ו/או  המפעילהמבוטח

הבאים מטעמו מאחריות 
בגין נזק למבנה ו/או לרכוש 
בבעלות ו/או בפיקוח מבקש 
האישור המצוי במבנה ו/או 

בסביבתו לרבות בגין נזק 
שהוא זכאי לשיפוי בגינו על 

 פי ביטוחי הרכוש שהוא
עורך )או שהיה זכאי אלמלא 

ההשתתפות העצמית 
בפוליסה(. האמור לא יחול 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 

 

 

 

הבקשות מקובלות בכפוף לתיקון 

 2  -השיבושים כפי שבוצע על ידנו ב

 .13.1+13.2הסעיפים 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח "אישור קיום   .78
 ביטוחים"

הערות בנושא נספח "אישור  
 קיום ביטוחים" 

נבקש  -"רכושכיסוי " .א
 308לגרוע את הקוד 

נבקש  -צד ג'כיסוי  .ב
להקטין את גבול אחריות 

₪  6,000,000לסך של 
למקרה ולתקופת 

הביטוח, נבקש לגרוע את 
  . 320, 308 : הקודים

 -אחריות מעבידיםכיסוי  .ג
, 304נבקש לגרוע קודים: 

308 ,315 .  
 -חריות מקצועיתאכיסוי  .ד

, 304  נבקש לגרוע קודים:
308 ,320 .  

 

 

 הבקשה מקובלת .א

 10מאושר גבול אחריות של  .ב

 –מיליון ₪. מחיקת הקודים 

 מקובלת.

 מאושרת מחיקת הקודים. .ג

 308מאושרת מחיקת קודים  .ד

 .320 -ו

אין באמור בשאלות אלה כדי  כללי כללי  .79
למצות את כלל שאלותיה של 

רשת בנושא המכרז והרשת ה
שומרת לעצמה את הזכות לשלוח 

 שאלות נוספות בנושא המכרז.

 

אין באפשרות מי מהמציעים 

לשלוח שאלות נוספות לאחר 

המועד האחרון שנקבע להעברת 

 שאלות הבהרה למכרז. 


