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 18/30מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

המחיצות בין החדרים יהיו מבוקש, כי  –למסמכי המכרז  2להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.1.6סעיף  .1

 מגבס.

 הבקשה מתקבלת.

 

 התאמת קווי התקשורתמבוקש, כי  –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.1.6.3סעיף  .2

 בניהול ועל חשבון השוכר.יהיו 

 הבקשה מתקבלת.

 

התאמת מערכות שמע מבוקש, כי  –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.1.6.5סעיף  .3

 .בניהול ועל חשבון השוכרתהיה 

 הבקשה מתקבלת.

 

אין מיזוג, קיים מצוין כי  –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.1.8-ו 2.1.7סעיפים  .4

 אוורור.

 הבקשה אינה ברורה.

הכוונה שבשירותים ובמטבחון ובפינת האוכל אין מיזוג, אלא אוורור בלבד, אזי הבקשה נדחית אם 

כלל חללי המושכר יהיו ממוזגים, פרט לשירותים שיהיו  בחון ופינת האוכל בהם יהיה מיזוג.ביחס למט

 מאווררים.

 

 זוג, קיים אוורור.אין מימצוין כי  –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.1.8סעיף  .5

 לעיל במסמל תשובות לשאלות הבהרה זה. 4ראו תשובה 

 

ארנונה תשולם ישירות מבוקש, כי ה –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.2.2סעיף  .6

 למועצה האזורית ע"י השוכר.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

יכללו שכירות דמי הלמסמכי המכרז: " 3כלליים, בעמוד להוראות ותנאים  2.2.2סעיף במקום האמור ב

 ארנונה והיטלילרבות חלים על המחזיק או המשתמש בנכס מקרקעין, הכל התשלומים שהם מטבעם 

 "ביוב ומים.



 

 

יכללו כל התשלומים שהם מטבעם החלים על המחזיק או המשתמש בנכס שכירות דמי ה"יבוא: 

 "וחשמל. ארנונהביוב ומים , אך למעט  והיטלימקרקעין, לרבות 

 

יהיו צמודים מבוקש, כי דמי השכירות  –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.2.5סעיף  .7

 למדד.

 הבקשה נדחית.

 

השילוט לפי כללי התנהלות כי  מבוקש, –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.2.7סעיף  .8

 בישוב. יש מעמדים מהכניסה לישוב ועד מקום המשרדים לשילוט. ועל דלתות הזכוכית. כך נוהגים כולם. 

 הבקשה מתקבלת.

 

אין וחנייה כללי, המגרש מצויין, כי  –למסמכי המכרז  3להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  2.3.4סעיף  .9

 סימון חניות פרטיות, מגרש גדול.

לא ניתן להצמיד אם על המציעים להראות כי למבנה מספר חניות כפי שמורים דיני התכנון והבנייה, גם 

 חניות למשרד מסוים.

 

הארכת ערבות, מבוקש, כי לבטל את  –למסמכי המכרז  5-4כלליים, בעמודים  להוראות ותנאים 5.1סעיף  .10

 .ערבותה

 הבקשה נדחית.

 

 מצב קיים. –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.1.3סעיף  .11

 הבקשה או ההבהרה אינה ברורה.

, והתקנות והתווים 1988-תשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,  האשכול כפוף להוראות

 שהוצאו מכוחו, ואינו רשאי לעשות שימוש במבנה שאינו תואם דין זה.

 

המחיצות בין החדרים יהיו  מבוקש, כי –למסמכי המכרז  4להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.1.4סעיף  .12

 מגבס.

 הבקשה מתקבלת.

 

התקשורת  יהתאמת קוו מבוקש, כי –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.1.4.3סעיף  .13

 .בניהול ועל חשבון השוכר

 הבקשה מתקבלת.

 



 

 

התאמת מערכות שמע  מבוקש, כי –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.1.4.5סעיף  .14

 בניהול ועל חשבון השוכר.

 הבקשה מתקבלת.

 

מגרש חנייה כללי, אין סימון מצוין, כי   –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.1.6סעיף  .15

 חניות פרטיות מגרש גדול.

 לעיל במסמל תשובות לשאלות הבהרה זה. 9ראו תשובה 

 

ארנונה תשולם ישירות , כי בוקשמ –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.6סעיף  .16

 למועצה האזורית ע"י השוכר.

 לעיל במסמל תשובות לשאלות הבהרה זה. 6ראו תשובה 

 

 .הביטוח נשלח לבדיקהצויין, כי  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.7סעיף  .17

 ההודעה אינה שאלה הבהרה.

 

יום  90.  30שוטף + מבוקש, כי מבוקש  –למסמכי המכרז  10להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  12סעיף  .18

 .150במקום 

 הבקשה נדחית.

 

 .מבוקש לבטל סעיפים אלו –למסמכי המכרז  12להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  15.12-ו 15.10סעיפים  .19

 הבקשה נדחית.

 

יש לצרף נספח חניות. ככל שהחניות מבוקש, כי  –למסמכי המכרז  29להסכם השכירות, בעמוד  8סעיף  .20

 .אינן שמורות לשוכר בלבד יש לציין זאת

 ההבהרה אינה ברורה.

 

החל מהמילים: "לכן מצהיר בזאת  –למסמכי המכרז  30-29, בעמודים להסכם השכירות 13סעיף  .21

המשכיר" ועד סוף הסעיף יש למחוק את הסעיף כולו. לא ניתן להתחייב באופן גורף כי שום פעילות לא 

תהווה הפרעה או מטרד. ניתן לכתוב כי ככל ששוכרים נוספים יגרמו למפגע או מטרד שאינו עומד 

 בדרישות הדין המשכיר יטפל בהפסקת המפגע או המטרד.

 הבקשה נדחית.

 

 הסעיף צריך לחול על השוכר ולא על המשכיר. –למסמכי המכרז  30, בעמוד להסכם השכירות 14סעיף  .22



 

 

 הבקשה נדחית.

 

יש למחוק את המילה "בגן" ולהתאים את נספח  –למסמכי המכרז  30, בעמוד להסכם השכירות 16סעיף  .23

1. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לשוכר יוקצו מספר למסמכי המכרז: " 30להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  16במקום האמור בסעיף 

. על השוכר להשתמש במקומות אלו בלבד. השוכר רשאי לשלט את 1נספח מקומות חנייה בגן כמופיע ב

. 1נספח בוריות כמתואר בהמקומות עם שמו. בנוסף עומדות לרשות אורחי המשכיר מספר חניות צי

מקומות אלו מיועדים לאורחי כל שוכרי המבנה בשיטת כל הקודם זוכה וחל איסור על השוכר או עובדיו 

 "להשתמש בחניות אלו.

. על השוכר להשתמש במקומות אלו בלבד. 1נספח לשוכר יוקצו מספר מקומות חנייה כמופיע ב"יבוא: 

שמו. בנוסף עומדות לרשות אורחי המשכיר מספר חניות השוכר רשאי לשלט את המקומות עם 

. מקומות אלו מיועדים לאורחי כל שוכרי המבנה בשיטת כל הקודם זוכה 1נספח ציבוריות כמתואר ב

 "וחל איסור על השוכר או עובדיו להשתמש בחניות אלו.

 

 יום. 30יום יש לכתוב  45במקום  –למסמכי המכרז  31להסכם השכירות, בעמוד  18.3סעיף  .24

 הבקשה נדחית.

 

 יום. 90יום יש לכתוב  150במקום  –למסמכי המכרז  31להסכם השכירות, בעמוד  18.4סעיף  .25

 הבקשה נדחית.

 

כל החשבונות ישולמו ע"י השוכר ולא על ידי  –למסמכי המכרז  31להסכם השכירות, בעמוד  20.1סעיף  .26

 .המשכיר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חשבונות הטלפון, החשמל, למסמכי המכרז: " 31להסכם השכירות, בעמוד  20.1סעיף במקום האמור ב

החלים  , הגז, השילוט, מיסים, אגרות, היטלים, ותשלומי חובה למיניהם, ככל שיוטלו,הארנונה, המים

, מושכר ו/או שיחולו על המושכר או בקשר אליו לרבות החלק היחסי בקרקע ו/או ברכוש המשותףעל ה

המשכיר מתחייב לשמור את אישורי  .בלבד, ככל שהם מתייחסים לתקופת השכירות משכירל היחולו ע

 ."התשלום המוכיחים ששילם את התשלומים הנ"ל, ולהציגם בפני השוכר בכל עת שידרוש זאת

, הגז, השילוט, מיסים, אגרות, חשבונות המיםא 20.1"למעט התשלומים המפורטים בסעיף יבוא: 

מושכר ו/או שיחולו על המושכר או בקשר החלים על ה חובה למיניהם, ככל שיוטלו,היטלים, ותשלומי 

בלבד, ככל שהם מתייחסים  משכיר, יחולו על האליו לרבות החלק היחסי בקרקע ו/או ברכוש המשותף

המשכיר מתחייב לשמור את אישורי התשלום המוכיחים ששילם את התשלומים  .לתקופת השכירות

 השוכר בכל עת שידרוש זאת." הנ"ל, ולהציגם בפני



 

 

א חדש כדלקמן: 20.1למסמכי המכרז יבוא סעיף חדש  31להסכם השכירות, בעמוד  20.1אחרי סעיף 

 יחולו על השוכר בלבד." ארנונהוטלפון, חשמל "תשלומי 

 

 .1%במקום  10%-יש לתקן ל –למסמכי המכרז  32להסכם השכירות, בעמוד  29סעיף  .27

 הבקשה נדחית.

 

ניתן למחוק  –זכות הביטול הדדית. לחילופין  –למסמכי המכרז  32להסכם השכירות, בעמוד  31סעיף  .28

 את הסעיף.

 הבקשה נדחית.

 

יש למחוק "בקשה לפירוקו" ולכתוב במקום  –למסמכי המכרז  32להסכם השכירות, בעמוד  33.1סעיף  .29

 ."ניתן נגדו צו פירוק על ידי בית משפט מוסמך"

 נדחית.הבקשה 

 

 למחוק "השוכר" במקום זאת לכתוב "צד". –למסמכי המכרז  32להסכם השכירות, בעמוד  34.1סעיף  .30

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 שוכרשל ה והימנעותלמסמכי המכרז: " 32להסכם השכירות, בעמוד  34.1במקום האמור בסעיף 

זו, ובכל מקרה לא  ופי הסכם זה, לא יראו אותה כויתור על זכות-על ומלהשתמש בזכות כלשהי מזכויותי

 ".ותתפרש הימנעות זו כנגד

פי הסכם זה, לא יראו אותה כויתור -על ומלהשתמש בזכות כלשהי מזכויותי צדשל  והימנעות"יבוא: 

 ".וזו, ובכל מקרה לא תתפרש הימנעות זו כנגד ועל זכות

 

יש למחוק "לשוכר" ולכתוב במקום:  –למסמכי המכרז  32להסכם השכירות, בעמוד  34.3סעיף  .31

 "לצדדים". במקום "שיהיה חייב למשכיר" יש לכתוב: "שיהיו חייבים זה לזה".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

קיזוז שוכר תעמוד זכות ל" :למסמכי המכרז 32להסכם השכירות, בעמוד  34.3במקום האמור בסעיף 

 "בגין כספים שיהיה חייב למשכיר.

 ".ים זה לזהחייב עמוד זכות קיזוז בגין כספים שיהיות צדדיםל"יבוא: 

 

 יש להעביר את ההסכם ואת נספחי הביטוח לבדיקת יועץ ביטוח. -בוקש  .32

 בקשה זו אינה ברורה.

 

 

 



 

 

מילים בשורה למחוק שתי מבוקש  –למסמכי המכרז  39אישור עריכת ביטוח, עמוד  – 5לנספח  3עיף ס .33

 הראשונה ציוד ומלאי.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא.

. המציעים יעשו 1ספח נלמסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישור עריכת ביטוח חדש כ

 שימוש בנוסח זה במקום הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

  



 

 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 1נספח 

 

 5נספח 

 

 לכבוד

 _____________ 

 א.נ., 

 ביטוחאישור עריכת 

 

הננו מאשרים  בזאת כי החל מיום _________ ועד יום______   ערכנו את הביטוחים  המפורטים להלן על שם 

מבוטחנו ______________________ )להלן: "צד א'"( בהתאם להסכם בינו לבין 

 ____________________ ) להלן : "צד ב'"( בגין ____________________

  

ביטוח  התקופת ולבגין אירוע  ₪ 4,000,000ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות שלא פוחתים מסך  .1

שנתית המכסה פגיעה, אבדן או נזק  הנגרם לגופו  ו/או  לרכושו של כל אדם וגוף בקשר לפעילות ה

המבוטח. הביטוח כאמור לא כולל  כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי 

פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, מעליות, הרמה, 

אחריות צולבת לפיו ביטוח זה כפוף לסעיף שביתה  והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 כאילו  נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 שם המבוטח בפוליסה יהיה: המבוטח ו/או צד ב'. 

 

ן חבות  המבוטח  כלפי  בגי לאירוע ולתקופה, ₪  20,000,000בגבול אחריות של  ביטוח  אחריות מעבידים .2

כל עובדיו  ו/או  המועסקים  מטעמו בגבול אחריות  המירבי  המקובל  בישראל  במועד  עריכת  הביטוח  

ו/או  חידושו, כאשר  הביטוח לא יכלול  כל הגבלה  בדבר  שעות  עבודה  והעסקת  נוער. הביטוח  כאמור  

 בדי המבוטח. מורחב  לשפות  את צד ב' היה ויחשב כמעבידם של עו

 

 ,כנגד סיכוני "אש מורחב" כולל רעידת אדמה ונזקי טבעבמלוא ערכו  ביטוח רכוש המבטח את המושכר, .3

כאשר בפוליסה ירשם  במפורש  כי צד ב'  יהיה המוטב  בכל הקשור לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו. 

 ו/או שיפוי כנגד צד ב'. לגבי כל  רכוש אחר ירשם כי אנו מוותרים על כל זכות שיבוב

 
 כמו כן, ביטוחי המשכיר יכללו פרק ביטוח המכסה אובדן שכירות עקב נזק המבוטח בפוליסת האש. .4

 



 

 

הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח המוערך ע"י צד ב' וכי אנו  מוותרים על כל 

 טענה או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי צד ב'.

 

כ"כ אנו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו, לא יבוטלו ולא ייפוגו, אלא אם תימסר לכם הודעה על כך 

יום מראש, בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות, עד כמה שלא שונו,  30בדואר רשום לפחות 

 במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 בכבוד רב,                                         

 

 _______________                                                ____________ 

 חותמת המבטח                                                    שם החותם

 

 ________________                                                  ____________ 

 המבטח                                                      תאריך חתימת 

                                              _______________ 

 תפקיד החותם                                                            

  

 

 

 

 

 


