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מסגרות הפעלת רצף   –  01/2021מס' מכרז פומבי  מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד 

 טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 הוראות ותנאים כללים  –סמך א' מ

 

ח ומהוה סכום  "ש  4,000מבוקשת הבהרה כיצד חושבה עלות רכישת המסמכים העומדת על   .1

והיקף   לאופי  בהתייחס  סביר  עלות  שאינו  המכרז. מבוקש להפחית את  נשוא  השירותים 

 רכישת המסמכים לסכום סביר.

 הבקשה נדחית. 

 עלות רכישת המסמכים מבוססת על צפי הפעילות והיקף השירותים.

 

נא אישורכם שאין צורך להחתים מו"ח על כל עמוד ועמוד אלא נדרש לחתום בראשי תיבות   .2

ורק   אך  מו"ח  ולהחתים  עמוד  כל  במסמכים בתחתית  לכך  המסומנים  במקומות 

 הרלוונטיים. 

 הבהרה:

מאוגד(  והמציע  )ככל  המציע  בחותמת  המכרז  ממסמכי  עמוד  כל  על  יחתמו  המציעים 

 בצירוף חתימת מורשי החתימה.

 

האם ניתן לחתום על מסמכי הבקשה בתחתית כל עמוד בראשי תיבות של מורשי החתימה   .3

 יו חתימות מלאות? + חותמת ורק במקומות הנדרשים לחתימה יה

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  2המציעים מופנים לתשובה  

 

עמוד  2.1סעיף   .4 המכרז   3,  אחד    –  למסמכי  לכל  האשכול  לצרכי  הבהרה  מבקשים  אנו 

אנו    הרשות.  מטעם  מפעילים  ישנם  באשכול  החברות  לרשויות  כי  ידוע  שכן  מהשירותים 

 . הריאליים לשירותים נשוא המכרזמעוניינם לדעת מהם הצרכים 

 הבהרה:

להם  הניתנים  השירותים  של  ומיפוי  האשכול,  רשויות  לצרכי  ביחס  מידע  אין  לאשכול 

הזוכה  מחלק  כיום.   הוא  תפקיד  מעמיק  במכרז  מיפוי  הקיימים לבצע  לשירותים 

 ולשירותים החסרים ברשויות האשכול. 

 

 באשכול ? האם ניתן לקבל מיפוי של מסגרות קיימות  .5

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  
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האם ניתן לקבל מיפוי של אוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות באשכול בחתך עיר מגורים,   .6

 מוגבלות וגיל? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  

 

האם ישנה היתכנות והאפשרות לעזיבה / הצטרפות    –  למסמכי המכרז  3, עמוד  2.1סעיף   .7

 של רשויות לאשכול בכל רגע נתון? 

 הבהרה:

את האשכול, וכן קיימת אפשרות שרשויות חדשות יצטרפו   בלרשויות האשכול זכות לעזו 

 . לאשכול

 

עמוד  2.2סעיף   .8 המכרז  4,  יוקמו     –   למסמכי  שלפיו  מסוים  סדר  באשכול  קיימם  האם 

 סדר הקמתן והמיקום ייקבע בהמשך בהסכמה? , רשימת המסגרותהמסגרות או שמא 

 הבהרה:

 האשכול סדר הקמת ומיקום המסגרות הינו באחריות המפעיל הזוכה, בתיאום עם רשויות  

 . והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, ומשרד 

 

בפסקה המתחילה ב "מובהר בזאת.." נבקש להוסיף    –במסמכי המכרז    4  וד, עמ2.2סעיף   .9

בסיפא את המילים "ובלבד שהאשכול יחתום על יפוי כח להעברת התמורה המגיעה למפעיל  

להוראות   ובכפוף  לרשויות  המשרד  בין  המקובלים  להסדרים  בהתאם  השירותים,  בגין 

 . התע"ס"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"האשכול חדש, כדלקמן:   3.10.8למסמכי המכרז, יבוא סעיף    7, בעמוד  3.10.7אחרי סעיף 

יחתום על ייפוי כוח להעברת התמורה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

להטיל אחריות כלשהי על האשכול כלפי יחד עם זאת, אין בחתימה על ייפוי הכוח כדי  

 התמורה." הזוכה במכרז זה, לרבות לא אחריות על תשלום 

 

עמ 2.3  סעיף .10 המכרז    4  וד,  גם   –במסמכי  זה  מכרז  במסגרת  שירות  לתת  כוונה  יש  האם 

 לאוכלוסיית ברה"נ? 

 הבהרה:

הרווחה  העבודה,  משרד  בתקצוב  או  ע"י  הניתנים  לשירותים  רק  מתייחס  זה  מכרז 

 והשירותים החברתיים. 

 

שירותים לכו' בריאות הנפש,  האם ישנה הצורך במתן    –במסמכי המכרז    4  וד, עמ 2.3  סעיף .11

 מש' הבריאות? ואם כן, האם פיקוח מש' הבריאות יהיה מעורב? 
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 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  10המציעים מופנים לתשובה  

 

עמ3.1.1סעיף   .12 המכרז    4  וד,  שירות    –במסמכי  מקבלי  של  מוערך  למספר  פירוט  נבקש 

 . בבתיהם

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  

 

נבקש הבהרה מהי תקופת ההתקשרות    –במסמכי המכרז    4  וד , עמ 3.2.2-ו  3.2.1  פיםסעי .13

 המצטברת יחד עם תקופת האופציה? 

 :הבהרה

 שנים.   8תקופת ההתקשרות המרבית הינה 

 

הארכת החוזה בשנתיים נוספות מותנת בהשקעה    –במסמכי המכרז    4  וד, עמ 3.2.3  סעיף .14

פיזית במבנים וציוד. נשמח לקבל הבהרות בנוגע לסעיף זה. לדוגמא: מה גובה ההשקעה  

עליו מדובר ? האם ההשקעה תהיה במבנים של האשכול ? כידוע אין בתעריפים המפורטים  

 הוצאות אלו.  סעיף בגין שיפוץ וכדומה, מהיכן אמור המפעיל לממן

 הבהרה:

 הנ"ל יישקל במסגרת ההתנהלות החוזית. 3.2.3השיקול להארכת ההסכם לפי סעיף 

 

עמ3.2.3  סעיף .15 המכרז    4  וד,  ההסכם   –במסמכי  יחודש  ולא  השקעה  יממן  הזוכה  אם 

בגין   לזוכה  שיפוי  יהיה  האם  תקופה.  באמצע  יבוטל  ההסכם  ו/או  נוספות  לתקופות 

 ההשקעה? 

 הבהרה:

 בעלות כלשהי הקשורה למכרז זה.  אישיהאשכול לא ישפה או יפצה או 

 

"למשרד שמורה הזכות, בכפוף להסכמת האשכול..    –במסמכי המכרז    4  וד, עמ3.2.3סעיף   .16

במבנה   השקעות  יממן  והזוכה  במידה  ההסכם...  את  והצטיידות".     - להאריך  שיפוצים 

גאוגרפ  בפיזור  רבים  במבנים/בחללים  שמדובר  הכספי  מכיוון  ההיקף  מהו  לדעת  נבקש  י 

 הנדרש בשיפוץ והצטיידות על מנת שתקום הזכות להאריך את ההסכם? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  14המציעים מופנים לתשובה  

 

 התקשרות מול האשכול?  –במסמכי המכרז  4  וד, עמ 3.2.3-ו  3.2.2 יפיםסע .17

 הבהרה:

 ההתקשרות הינה מול האשכול.
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מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף למתן התראה    –במסמכי המכרז    4  וד, עמ3.2.4סעיף   .18

בתוך   הפרתו  יתקן  לא  הזוכה  כי  ובלבד  לזוכה,  ובכתב  התראה    15מראש  מקבלת  ימים 

 . "כאמור

 הבהרה:

 ביטול ההסכם ע"י האשכול יהיה בכפוף לדינים החלים על האשכול. 

 

לאחר המילים "בהודעה מראש" מבוקש    – במסמכי המכרז    5  וד , עמ3.2.5סעיף  ב  3שורה   .19

 . להוסיף "ובכתב"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  18המציעים מופנים לתשובה  

 

  –במסמכי המכרז  5  וד, עמ3.3סעיף  .20

האם קיימים נתונים כמותיים לגבי כמות האוכלוסייה עם מוגבלויות שאינה שייכת   .20.1

 למשרד הרווחה? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  

 

האם ישנו הצורך במתן שירותים לאוכלוסיית בריאות הנפש, מש' הבריאות? ואם   .20.2

 כן, האם פיקוח מש' הבריאות יהיה מעורב? 

 הבהרה:

מכרז זה הינו אך ורק לשירותים הניתנים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים  

 החברתיים. 

 

מהי כמות מקבלי השירות ששייכת למשרד הרווחה בחלוקה לפי סמלי תעריף של   .20.3

 המשרד שיש בידי האשכול כיום? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  

 

 מהי כמות המושמים הפוטנציאלית באשכול עם החלוקה לשירותים שיסופקו להם? .20.4

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  

 

האם ניתן לקבל פירוט מס' אנשים העשויים לקבל    –במסמכי המכרז    5  וד, עמ 3.4.7  סעיף .21

 שירות בבתיהם באשכול? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  4המציעים מופנים לתשובה  
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 –במסמכי המכרז  5  וד, עמ3.6סעיף  .22

להשכרת המבנים תהיה באחריות האשכול ו/או הרשות בה    שהאחריות  מבקשים .22.1

 .יוקמו השירותים שכן מודל התעריף של משרד הרווחה אינו כולל עלויות מבנה

 הבקשה נדחית.

 

פירוט מבנים קיימים בגבולות האשכול, המיועדים להפעלת שירותי    לקבל  נבקש .22.2

 נשוא המכרז. 

 הבהרה:

מושא  לאשכול אין מידע ביחס למבנים אשר ניתן או המיועדים למתן השירותים  

 מכרז זה. הזוכה במכרז זה יפעל לאיתור מבנים מתאימים ברשויות האשכול.

 

ההצטיידות למבנים: האם יש מבנים עם הצטיידות? באחריות    לענייןפירוט    נבקש .22.3

 מי כל עניין ההצטיידות? 

וחומר לדרישות ההצטיידות בהם.  כאמור לאשכול אין מידע ביחס למבנים, קל 

 .לציוד המבניםהזוכה במכרז אחראי 

 

נרשם כי האחריות להשכרת מבנים הינה בידי המפעיל, נבקש לדעת האם קיים רכיב   .22.4

, במידה ולא מהיכן המפעיל אמור  20-שכר דירה במסגרת התעריפים בנספח ב   החזר

 לממן הוצאה זו.

 הבהרה:

 אינו כולל רכיב החזר שכר דירה. 20-ככל הידוע לאשכול, נספח ב 

 

מנהל מוגבלויות אינו מתקצב נושא של מבנים ושכ"ד למבנים במסגרת התעריפים   .22.5

למסגרות היום , אנו מבקשים הבהרה כי בשום מקרה לא יידרש המפעיל    השונים

ע"י   בהתאמה  המפעיל  ישופה  מבנה  להציג  שיתבקש  וככל  מבנה  להציג 

 הרשות/האשכול. 

 הבהרה:

את   לקיים  במכרז  הזוכה  עלבאחריות  הניתנים  בתעריפים  -השירותים  ידו 

לא   האשכול  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  ע"י  המשולמים 

יממן, ישלם, יפצה או ישפה את הזוכה במכרז עבור כל הוצאה או עלות שיוציא  

 למימון מתן השירותים מושא מכרז זה. 
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 אוכלוסייה עם מוגבלויות

שמא .22.6 או  המסגרות  יוקמו  שלפיו  מסוים  סדר  באשכול  קיימם  רשימת    האם 

 ייקבע בהמשך בהסכמה? סדר הקמתן והמיקום ,המסגרות

 הבהרה:

סדר הקמת המסגרות הינו באחריות המפעיל בתיאום הרשויות המקומיות ומשרד 

 . העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

האם קיימים מבנים של הרשות שניתן יהיה לעשות    – למסמכי המכרז    6וד  מע  ,3.6סעיף   .23

 ? המדוברותבהם שימוש למסגרות 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 22.2המציעים מופנים לתשובה  

 

 האם ידוע על מבנים ציבוריים שיוכלו לשמש למסגרות שיקומו?  .24

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 22.2המציעים מופנים לתשובה  

 

המכרז    6מוד  ע,  3.7  סעיף .25 סדרי    –למסמכי  לפי  הראשוניים  הצרכים  מה  הבהרה  נבקש 

 . עדיפות ובאילו רשויות מבין הרשויות המרכיבות את האשכול

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 22.6המציעים מופנים לתשובה  

 

"כל אחד    –נבקש להחליף את "כל אחד מעובדיו" ל    –למסמכי המכרז    6מוד  ע,  3.9.4  סעיף .26

 . מהעובדים אשר יתנו שירותים לרשויות האשכול במסגרת מכרז זה"

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

כל אחד  על המפעיל ליידע  "למסמכי המכרז, יבוא:    6מוד  ע,  3.9.4  סעיףבמקום האמור ב

 ולהחתימו על הצהרה  מהעובדים אשר יתנו שירותים לרשויות האשכול במסגרת מכרז זה

עובד   ו, כי הינהשירות  תועל ידו במסגר  עובד המועסקעם תחילת הקשר עמו, כי ידוע לכל  

של   הארגונית  במסגרת  הרווחה  המפעילומועסק  משרד  של  האשכולולא  רשויות ,   ,

 "גוף אחר.כל או האשכול 

 

לאשכול    3.10.5מבוקש למחוק סעיף זה. לפי סעיף    –למסמכי המכרז    7מוד  ע,  3.10.1סעיף   .27

 שמורה הזכות לבקר ולפקח על המכרז וביצועו, על כן לא ניתן להסכים לוויתור רחב שכזה. 

 נדחית. הבקשה

 . 3.10.5הבקשה אינה מתכתבת עם האמור בסעיף 

 

 – למסמכי המכרז   6מוד ע, 3.10.2סעיף  .28

 מבוקש למחוק את המילים "למכרז או השירותים או התשלומים"  – 3שורה  .28.1

 הבקשה נדחית.
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לאשכול שמורה הזכות לבקר ולפקח על המכרז וביצועו, על כן לא    3.10.5לפי סעיף  .28.2

 ניתן להסכים לוויתור רחב שכזה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  27המציעים מופנים לתשובה  

 

מדובר בתשלומים עתידיים שישולמו למפעיל בכפוף לחתימת האשכול על   – התשלומים   .28.3

יפוי כוח  בהתאם להסדרים הנהוגים בין המשרד לבין הרשויות. היה והאשכול לא יפעל   

 כאמור, שמורה למפעיל זכותו על פי דין. 

 הבקשה נדחית.

 

מסמכי הצעה אינם מופיעים    –למסמכי המכרז    8-7בעמודים    4יף  הנספחים המוצגים בסע .29

 במכרז כפי שרשום. 

 ראו התשובות להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

 

ב 4סעיף   .30 המכרז    9-7ודים  עמ,  אינם    המתארים  – למסמכי  המסמכים  הופעת  סדר  את 

 מקבילים ומסמכים רבים חסרים.

 ראו התשובות להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

 

זה מפורטים כל המסמכים שיש לצרף להגשת    בסעיף  –  למסמכי המכרז  7, עמוד  4סעיף   .31

לא מופיעים בסוף חוברת המכרז. בחלק ב' של המכרז   21-ועד מסמך א  14-המכרז. מסמך א

 קיים פער במספור הנספחים השונים. נשמח אם ניתן יהיה להפיץ את נספחי המכרז. 

 ראו התשובות להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

 

 המסמך חסר.  – 5- המפנה למסמך א – למסמכי המכרז 7 ודעמ, 4.1.6 סעיף .32

 הבהרה:

 מסמך יצורף ע"י המציעים.ה

 

המכרז   8  ודעמ,  4.1.11סעיף   .33 בהקפאת    לגבי  –  למסמכי  נמצא  אינו  "המציע  השורה 

 "כי לא קיימת הערת עסק חי". - הליכים...." אנחנו מבקשים לשנות את המלל ל

 .הבקשה נדחית

 

אישור רו"ח או עו"ד על כך    10-מך אמפנה למס  –  למסמכי המכרז   8  ודעמ ,  4.1.11סעיף   .34

אישור רואה חשבון  הינו    10-שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי .... על פי המכרז נספח א'

 . על מחזור כספי. נבקש לתקן את ההפניה

 . 10-המציעים מופנים לנוסח נספח א
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המכרז  8  ודעמ,  4.1.12סעיף   .35 ואחזקת    –  למסמכי  להתקנת  מכרז  שזהו  מופיע  בכותרת 

 . מזגנים. נא לתקן

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעות למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח  

למסמכי   37בעמוד    11-הנ"ל במקם נספח א   1. המציעים יעשו שימוש בנספח  1כנספח  

 המכרז.

 

למעשה. הנספח    13-למכרז הינו א  ףהנספח שמצור  –  למסמכי המכרז   8  ודעמ ,  4.1.13סעיף   .36

 כלל לא קיים.  12-א

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מבוטל – למסמכי המכרז  8 ודעמ , 4.1.13סעיף 

הצהרת מציע   –  12-מסמך א"למסמכי המכרז, יבוא:    8  ודעמ,  4.1.14במקום האמור בסעיף  

 "בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול או חבר מועצה ברשויות האשכול.

 

בנספח    –  למסמכי המכרז  8  ודעמ,  4.1.13סעיף   .37 הולם,  ייצוג  קיום  אודות  לנספח  המפנה 

הצהרת הקבלן בדבר קרבה משפחתית    12-מופיע נספח א  39שאליו הופנה המופיע בעמוד  

 ולא הנספח שאליו הייתה ההפניה. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  36המציעים מופנים לתשובה  

 

 . נא לתקן.12-הנספח ממוספר א  – למסמכי המכרז  8 ודעמ , 4.1.14סעיף  .38

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  36המציעים מופנים לתשובה  

 

העדר קרבה בדבר הצהרה על  13 - נספח אהמפנה ל  – למסמכי המכרז   8 וד עמ, 4.1.14סעיף   .39

 , נבקש לתקן. 40-41בעמודים   12הנ"ל מופיע כנספח  - משפחתית

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  36המציעים מופנים לתשובה  

 

 . 14-א-. נא לתקן ל3-ר אהנספח ממוספ  – למסמכי המכרז  8 ודעמ , 4.1.15סעיף  .40

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

נוסח   מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  חירום  למסמך  במצבי  .  2כנספח  הערכות 

 למסמכי המכרז.  41בעמוד  13- ם נספח אוהנ"ל במק 2המציעים יעשו שימוש בנספח 

 

הערכות המצבי חירום, הנ"ל    -14- מפנה לנספח א  –  למסמכי המכרז   8  וד עמ,  4.1.5  סעיף .41

 . 49בעמוד   13מופיע כנספח 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  40המציעים מופנים לתשובה  
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כל הנספחים    22-א  -15-בדבר נספחים א    –  למסמכי המכרז  8  וד עמ,  4.1.24-4.1.16  סעיפים .42

 . חסרים

 הבהרה:

 נספחים אלו יצורפו ע"י המציע.

 

 צורף למסמכי המכרז. הנספח לא   – למסמכי המכרז  8 ודעמ , 4.1.16סעיף  .43

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  42המציעים מופנים לתשובה  

 

 הנספח לא צורף למסמכי המכרז.   - 4.1.17סעיף  .44

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  42המציעים מופנים לתשובה  

 

 האם אין נוסח מוגדר מראש?  -לא צורפו   22א – 15נספחי א  .45

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  42המציעים מופנים לתשובה  

 

 תוכנות מחשוב מורשות.  15חסר נספח א  .46

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  42המציעים מופנים לתשובה  

 

 האם להוסיף בנוסח שלנו או חסרים? 22עד א  16נספחים א .47

 הבהרה זה.  לעיל במסמך תשובות לשאלות 42המציעים מופנים לתשובה  

 

המכרז  8  ודעמ ,  4.1.18סעיף   .48 כאלה.    –  למסמכי  אישורים  נותנים  אינם  ממשלה  משרדי 

לחילופין, נבקש שכל מציע יציג טבלת ניסיון של השירותים אותם הוא נותן בצירוף אנשי  

 קשר, פרטי התקשרות ומועדי הפעלה. 

 הבקשה נדחית.

 

המכרז   8  ודעמ ,    4.1.19סעיף   .49 עבודה  האם    –  למסמכי  תוכניות  של  להגשה  מבנה  קיים 

 מוצעות/קיימות? 

 הבהרה:

 אין מבנה להגשת תכנית הפעלה הקיימות אצל המציע. 

 

האם הכוונה לדו"ח החתום ע"י רואה חשבון חיצוני    –  למסמכי המכרז  8  ודעמ ,  4.1.20סעיף   .50

 ? 2017-2019יחד עם הצהרת הנהלה לגבי כמות העובדים שהועסקו אצלו ברצף בין השנים 

 הבהרה:

 יש לצרף אישור רו"ח בלבד. 
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האם הכוונה לדו"ח החתום ע"י רואה חשבון לגבי    –  למסמכי המכרז  8  ודעמ,  4.1.20  סעיף .51

 ? 2017-2019כמות העובדים שהועסקו אצלו ברצף בין השנים 

 הבהרה:

 עובדים שעבדו אצל המציע, לא אצל הרו"ח.

 

אישור רו"ח בו יפורטו ברשימה עובדי המציע שעבדו    –   המכרזלמסמכי    8  ודעמ,  4.1.20  סעיף .52

אצלו ברצף...מתחום מקצועות הבריאות..." מכיוון שמדובר במכרז גדול בו נדרשים מגוון  

רחב של עובדים תמוהה בעינינו בקשתיכם לפירוט דווקא של אנשים ממקצועות הבריאות.  

והכ כח האדם  כל  ולהראות את  עם נבקש להרחיב את ההגדרה  בעבודה  שרתו העוסקים 

 אוכלוסיות מיוחדות ביום יום.

 הבקשה נדחית.

 

אישור רו"ח לגבי השקעות המציע ממקורות שאינם    –  למסמכי המכרז  8  ודעמ ,  4.1.24  סעיף .53

העבודה   לאור  זה  סעיף  להסיר  מבקשים  בפעילותו.  מקומיות  מרשויות  או  ממשלתיים 

ובתורמים המבקשים לשמור על חיסיון. מעבר לכך, שחשיפת מידע זה עלולה לפגוע במגיש  

 מידע זה אף אינו נדרש מאיתנו על ידי גורמים רגולטוריים.

 הבהרה:

 אין צורך לפרט את מקורות המימון.

 

הוא בעצם נספח    39המופיע בעמ'    12-. נספח א   9-זהה לנספח א  12-יש לשים לב שנספח א .54

צריכים להשתנות ברשימת מסמכי    13-מ א  , לכן כל מספרי הנספחים8כמצויין בעמ'    13-א

 ההצעה. 

 המציעים מופנים לתיקונים שבמסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 

 

- . כאשר בפועל בצירוף הנספחים הינו למעשה א9-חוסר על נספח א  –  8בעמוד    12נספח א   .55

 . וכן הלאה, המספרים העוקבים. 13

 לשאלות הבהרה זה. המציעים מופנים לתיקונים שבמסמך תשובות 

 

 " 2-" את המילים:" נספח ב12-נבקש לרשום במקום המילים:" נספח ב -  12 -נספח ב  .56

 המצורף למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.   6המציעים מופנים לנספח  
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)חברה/שותפות/עמותה( מבקשים להוסיף הקדש   –  למסמכי המכרז  10  ודעמ,  5.1.1  סעיף .57

 ציבורי. 

 באופן הבא:הבקשה מתקבלת 

"במקרה חדש, כדלקמן:    5.1.4למסמכי המכרז, יבוא סעיף    10, בעמוד  5.1.3אחרי סעיף  

ציבורי   ניהול אישור רישום ההקדש במרשם ההקדשים,    –והמציע הינו הקדש  אישור 

ההקדשות,   מרשם  התקין  כל  ואישור  את  מלא  באופן  כוללות  ההקדש  מטרות  כי  נאמן 

 זה."העבודות והשירותים נשוא מכרז 

 

המכרז   10  וד עמ,  5.1.2  סעיף .58 תקין    –  למסמכי  ניהול  לאישור  אפשרות  להוסיף  מבקשים 

 מרשם ההקדשות לתאגיד במעמד הקדש ציבורי. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  57המציעים מופנים לתשובה  

 

 האם קיים נוסח מחייב?  – למסמכי המכרז 10  ודעמ,  5.6 סעיף .59

 :באופן הבאהבקשה מתקבלת 

נוסח   מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  תנאים  למסמך  על  שמירה  בעניין  תצהיר 

צרפו . המציעים י 3כנספח    סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

 .ידיהם להצעתם במכר זה-כאשר הוא חתום על 3את נספח 

 

 אך אין צרופה –מצוין על פי נוסח המצ"ב   –  למסמכי המכרז 10 ודעמ , 5.7  -ו 5.8 סעיף .60

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מבוטל –למסמכי המכרז   10בעמוד  5.7סעיף 

 . מבוטל –למסמכי המכרז   10בעמוד  5.8סעיף 

 

המכרז   11  ודעמ,  5.10  סעיף .61 בנוסח    –  למסמכי  חתומה  התחייבות  יציג  שהמציע  מצוין 

 נספח כזה. אין  –המצורף כנספח "מפרט כח אדם" 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

זו מצורף נוסח     6. המציעים יצרפו נספח  6התחייבות למפרט כוח אדם כנספח  לבקשה 

 ידיהם להצעה במכרז זה. -הנ"ל כאשר הוא חתום על

 

 נא לפרט באיזו התחייבות מדובר.   –מפרט כוח אדם    –  למסמכי המכרז  11  ודעמ,  5.10סעיף   .62

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  61המציעים מופנים לתשובה  

 

מתחייב לעמוד בהנחיות הביטחון והחירום,   הזוכה  –   למסמכי המכרז  11  וד עמ,  5.13  סעיף .63

המשרד  של  הביטחון  בהנחיות  וכאמור  חיוניים  מפעלים  לגבי  הג"א,  בהוראות  כאמור 

 .14-כמפורט במסמך א
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

קורונה(   .63.1 )לא  חירום  בעת  לרוב,  שכן  חירום  בשעת  נדרש  מה  הבהרה  מבקשים 

 המפעלים נסגרים. 

 הבהרה:

 והשירותים החברתיים בעת החירום.בהתאם להנחיות משרד העבודה, הרווחה 

 

 מופיע כהערות במצב חירום. בבקשה תסדרו את המסמכים הנדרשים.  13-א  מסמך .63.2

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  40המציעים מופנים לתשובה  

 

המכרז  11  ודעמ ,  5.14  סעיף .64 בכנס   –  למסמכי  המשתתפים  רשימת  את  לקבל  מבקש 

 המציעים. 

 הבהרה:

 . אשכולבאתר ה פורסמורשימת המשתתפים ופרוטוקול כנס המציעים 

 

 2021יש טעות בתאריך תוקף ערבות, צריך לשנות לשנת    –  למסמכי המכרז  11  ודעמ,  6  יףסע .65

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המציע יצרף להצעה ערבות "למסמכי המכרז, יבוא:    11  ודעמ,    6.1במקום האמור בסעיף  

לטובת   מותנית  ובלתי  בלתי הדירה  בנוסח   האשכולאוטונומית  קיום ההצעה,  להבטחת 

היה  הערבות ת  ₪ )שלושים אלף ₪(  30,000  ( בסכום1-מסמך אהמצורף לכתב הזמנה זה )כ 

ליום  בתוקף   היה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את משך י  . האשכול31.08.2021עד 

 "הערבות.תוקפה של 

 

. תאריך זה כבר 31.8.2020מצויין ערבות בתוקף ל    –  למסמכי המכרז  11  ודעמ ,  6.1  סעיף .66

 . 31.8.2021עבר. יש לשנות ל  

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  65המציעים מופנים לתשובה  

 

הערבות  מבוקש למחוק את המילים "וסכום    –  למסמכי המכרז  12  ודעמ,  6.3  סעיףב  5שורה   .67

מנת   "על  במילים  ולהחליפן  האשכול"  שיקבל  מראש  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  ייחשב 

 . להשתפות"

 .הבקשה נדחית

 

אנו מבקשים לאשר השתתפות קבוצה מציעה בה    –  למסמכי המכרז  15  ודעמ ,  9.12  סעיף .68

בבקשה  קבוצה  של  במקרה  הקבוצה.  חברות  בכל  יחיד  שליטה  בעל  הינו  השליטה  בעל 

 שניתן שהערבות ורכישת המכרז יבוצעו רק על ידי אחת מחברות הקבוצה. להבהיר 

 הבקשה נדחית.
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הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

האם ניסיון קודם במתן שירותים נשוא    –למסמכי המכרז    15, עמוד  10.2  סעיףב  1קריטריון   .69

והשירותים    המכרז הרווחה  העבודה,  משרד  מלבד  נוספים  ממשלתיים  משרדים  מול 

 כניסיון מציע בסעיף זה? החברתיים, יכולים להיחשב  

 הבהרה:

ניסיון במתן שירותים עב והשירותירק  ם החברתיים יחשבו ור משרד העבודה, הרווחה 

 לצורך ניקוד רכיב זה. 

 

האם ניסיון במתן שירותים עבור זרוע    –למסמכי המכרז    15, בעמוד  10.2סעיף  ב  2קריטריון   .70

העבודה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יכול להיחשב כניסיון המציע  

 מול משרד הרווחה בסעיף זה?

 כן. 

 

האם ניסיון קודם במתן שירותים נשוא    – למסמכי המכרז    15בעמוד    10.2סעיף  ב   3קריטריון   .71

והשירותים   הרווחה  העבודה,  משרד  מלבד  נוספים  ממשלתיים  משרדים  מול  המכרז 

 החברתיים, יכולים להיחשב כניסיון מציע בסעיף זה? 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  70המציעים מופנים לתשובה  

 

אין הלימה בפירוט לניקוד אמת מידה.    –למסמכי המכרז    15בעמוד    10.2סעיף  ב  3קריטריון   .72

, ניתן לפרט  17שנות ניסיון ואילו בטבלה בעמ'    14התבקש פירוט ניסיון באמת מידה זו עד  

 שנות ניסיון.  10עד 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 תבוא הטבלה:למסמכי המכרז,  17, בעמוד 10.3בסעיף במקום הטבלה ש

  

  0ניסיון )אין  סוג המסגרת

 נקודות(

שנים   3-1

 נקודות(  0.5)

  1שנים ) 6-4

 נקודה( 

שנים   14-7

 ( הנקוד 1)

  14מעל 

 שנים

 נקודה(  1)

  קהילות תומכות

          סביבה תומכת 

קהילה תומכת  

חיים עצמאיים  

 לנכים 

         

  נופשונים

          נופשון 

  + 21סיעודיות לגילאי מסגרות לרצף התעסוקה ויחידות טיפוליות 
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יחידה טיפולית  

סיעודית  

ואנשים  

 מזדקנים 

         

מע"ש כולל  

תעסוקה  

 נתמכת 

         

          תעסוקה מוגנת 

מרכזי יום  

לנכים קשים  

 בקהילה 

         

         

מרכז יום  

 טיפולי שיקומי 

         

  21-3מסגרות להארכת יום לילדים בגילאי 

יום  מרכז 

אימוני טיפולי  

 וסיעודי 

         

          מועדוניות 

מועדוניות  

 חברתיות 

         

  + 21מסגרות פנאי לבוגרים 

מועדון חברתי  

 לבוגרים 

         

  סיכום

סך הכל נקודות  

ידי  - )ימולא על

 האשכול( 

         

 

 

פירוט כיצד מקבלים ניקוד  מבקש לקבל  – למסמכי המכרז 16  ודעמ , 10 סעיףב 4קריטריון  .73

 מקסימאלי בגין כל תת סעיף. לא ייתכן שאופן ניקוד מרבית ניקוד איכות עלום. 

 .בהתאם לשיקול דעת וועדת המכרזים

 

זה תיאור    –  למסמכי המכרז  16  ודעמ,  10  סעיףא' ב4קריטריון   .74 ניתן להציג בסעיף  האם 

 . ממשלתיים, כולל משרד הרווחהתכניות הפעלה קיימות מול מגוון משרדים 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 כן. 

 

האם ניתן לפרט מה הכוונה בצוות רב   –  למסמכי המכרז  16  ודעמ,  10  סעיףב' ב4קריטריון   .75

 מקצועי ואילו מקצועות הבריאות ייחשבו כתקפים עבור סעיף זה ?  

 הבהרה:

ידיהם, בדגש על צוות -המציעים יפרטו בהצעתם את הצוות המקצועי הקבוע המועסק על

 הבריאות.הטיפול ומקצועות בעל השכלה בתחום 

 

האם הכוונה לדו"ח רו"ח שהמציע מגיש    –   למסמכי המכרז  16  וד עמ ,  10  סעיף ג' ב4קריטריון   .76

 או שמא נדרש מסמך אחר?  18-כנספח א 

 כן. 

 

מה הכוונה בדוח איוש משרות של שלוש    –  למסמכי המכרז  16  ודעמ ,  10  סעיףג' ב4קריטריון   .77

 שנים אחרונות ? 

 הבהרה:

  .2020דצמבר -ו 2019, דצמבר 2018לחודשים דצמבר  משרות המציעים יצרפו דוח איוש 

 

שנים. לא     3התבקשו דוחות איוש של    –  למסמכי המכרז  16  ודעמ,  10  סעיףג' ב4קריטריון   .78

התבקש צוות מקצועות בריאות באישור    -א  18ברור לאיזה היקף מתייחס. בנוסף, בנספח  

 ב. נבקש הבהרה. 4האם מתייחס לאמת מידה   -רו"ח

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  77המציעים מופנים לתשובה  

 

אנו מבקשים להסיר קרטיריון זה שכו  – למסמכי המכרז 16 ודעמ, 10.2סעיף ב 5קריטריון  .79

 . יש בו אפלייה פסולה לחברות פרטיות שאינן רשאיות לגייס תרומות

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

בקריטריון   האמור  יבוא:    16  וד עמ,  10.2סעיף  ב  5במקום  המכרז,  יש "למסמכי  לארגון 

מימון נוסף עבור פיתוח פיסי והצטיידות: יכולת   ניסיון ויכולות לגיוס תקציב ומקורות  

 הספק לגייס מימון עבור הוצאות כגון מצ'ינג, שיפוצים, הצטיידות, הסעות, בנייה וכד'." 

 

האם נדרש לרשום כאן סכום כלשהן    –  למסמכי המכרז  16  ודעמ ,  10.2סעיף  ב  5קריטריון   .80

 בש"ח? האם זהו סכום שיקוצה לפתיחת כל מסגרת? תקציב שנתי? 

 הבהרה:

 . 22- כפי שיוצג בנספח א
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

המכרז   16  ודעמ,  10.2סעיף  ב  5קריטריון   .81 שום    –   למסמכי  אין  בנסיעות?  הכוונה  מה 

 התייחסות אחרת במכרז לנושא זה.

 הבהרה:

הסעות,   עבור  נוסף  למימון  מתייחס  שאינם  הקריטריון  משרד   יםמתוקצבככל  ע"י 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

 

מבקשים לדעת מהם הקריטריונים בכל   –  למסמכי המכרז  16  ודעמ,  10.2סעיף  ב  5קריטריון   .82

ובפריסה  אחד מהתחומים שכתבתם לפיהם ייבחן סעיף זה שכן מדובר בשירותים רבים,  

 . רחבה. לכן מבקשים הסבר כיצד תשוו יכולת זו בין המציעים

 הבהרה:

 . 22- כפי שיוצג בנספח א

 

כיצד ניתן להציג יכולות למצ'ינג טרם   –  למסמכי המכרז  16  ודעמ ,  10.2סעיף  ב  5קריטריון   .83

 תחילת התוכנית? 

 הבהרה:

 . 22- כפי שיוצג בנספח א

 

האם יש הבדל   -+  21במסגרות פנאי לבוגרים  – במסמכי המכרז  18-17  ים, עמוד10.3סעיף  .84

 ?3-והשורה ה 1 - בין המועדון התעסוקתי שמופיע בשורה ה

 לעיל המסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  72מציעים מופנים לתשובה  ה

 

 ?3וגם   1האם מתייחס לאמת מידה   – במסמכי המכרז 18-17עמודים , 10.3סעיף בטבלה  .85

 לעיל המסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  72המציעים מופנים לתשובה  

 

במסגרות פנאי לבוגרים מה ההבדל בין מועדון    –   במסמכי המכרז  18-17, עמודים  10.3סעיף   .86

 חברתי )המופיע פעמיים( לבין מועדון חברתי לבוגרים? 

 לעיל המסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  72המציעים מופנים לתשובה  

 נבקש להוסיף את הסעיפים הבאים: –  במסמכי המכרז 18-17, עמודים 10.3סעיף  .87

נבקש להוסיף את קהילה נגישה לטבלה שכן היא שירות של משרד הרווחה מנהל   .87.1

 מוגבלויות. 

 הבקשה נדחית.

 

 מוגבלויות. שכן שירות של משרד הרווחה מנהל   - נבקש להוסיף קייטנות קיץ .87.2

 הבקשה נדחית.
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הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

ניכר כי יש טעות סופר    - מסגרות פנאי לבוגרים  –   במסמכי המכרז  18-17, עמודים  10.3סעיף   .88

בעמודה הימנית ביותר, הקטגוריה של מועדון חברתי מופיעה מספר פעמים לכן נבקש הסבר 

 . למה כוונתכם בכל אחת מהקטגוריות

 לעיל המסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  72המציעים מופנים לתשובה  

 

רב   -מועדון חברתי  –  במסמכי המכרז  18-17, עמודים  10.3סעיף   .89 מכיוון שמדובר במכרז 

חברתיים   במועדונים  ניסיוננו  על  נצהיר  מהשורות  אחת  בכל  כי  כוונתכם  האם  נכותי, 

דהיינו   מהאוכלוסיות:  אחת  כל  עבור  בנפרד  עם אחרים?  לאנשים  חברתיים  מועדונים 

 מ.ש.ה, לאנשים על הרצף וכד?

 לעיל המסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  72המציעים מופנים לתשובה  

 

 נופשון?  –  במסמכי המכרז 18-17, עמודים 10.3סעיף  .90

 השאלה אינה ברורה. 

 

בתוכניות  היכן ניתן להצהיר על ניסיוננו גם    –  במסמכי המכרז  18-17, עמודים  10.3סעיף   .91

 שילוב למבוגרים שממומנו ע"י המשרד כגון: תוכניות לרון?

 הבהרה:

 המציעים יצהרו על ניסיונם הרלוונטי למכרז זה במסגרת ההצעה למכרז. 

 

נבקש לקבל פורמט והסבר לאופן בו אתם מבקשים   –למסמכי המכרז    18  , בעמוד 10.5  סעיף .92

 ליצור בהירות ואחידות בין המציעים. את הצגת המידע המבוקש בסעיף זה על מנת 

 הבהרה:

 אין פורמט מחייב. 

 

נבקש פירוט איזה מסמכים אנו מתבקשים לצרף   –למסמכי המכרז    18  , בעמוד 10.5  סעיף .93

 . לצורך עמידה בסעיף זה

 . לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 92המציעים מופנים לתשובה  

 

מרבית הגופים להם אנו נותנים שירותים אלה    –למסמכי המכרז    19, בעמוד  10.10  סעיף .94

משרדי ממשלה אשר אינם נותנים המלצות בכתב, לכן נבקש לשנות ולהמיר את בקשתכם 

 לקבלת פרטי ממליצים אליהם ניתן לפנות לקבלת המלצה.

 הבקשה נדחית.
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

האם המלצה שמתקבלת כמלל בדואר אלקטרוני   –למסמכי המכרז   19, בעמוד 10.10 סעיף .95

 ולא על דף רשמי של הממליץ קבילה? 

 הבהרה:

 כל המלצה תבחן בהתאם לעניין.

 

האם ניתן לשלוח המלצות ואישורי נסיון המציע    – למסמכי המכרז    19, בעמוד  10.10  סעיף .96

( ולא בהכרח מהתקופה האחרונה עבור  6-7/2020)שהתקבלו אצלנו במהלך השנה האחרונה  

 מכרז דומה? 

 הבהרה:

 הממליצים יפעלו כאמור בהוראות המכרז.

 

ההתקשרות עם המציע הזוכה ממומנת ע"י משרד   –  למסמכי המכרז  20, בעמוד  13.1סעיף   .97

ייעודי  הרווחה באמצעות תקציב ייעודי מוגבל.    נבקש הבהרה ומשמעות המונח "תקציב 

 מוגבל". 

 הבהרה:

משרד  של  המאושר  לתקציב  בהתאם  מתומחרת  פעילות  ולכל  מסגרת  לכל  התקציב 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

 

מבוקש להוסיף בסיפא "בכפוף לחתימת האשכול    –  למסמכי המכרז   20, בעמוד  13.2סעיף   .98

 . על יפוי כוח כאמור להלן"

 נדחית. הבקשה

 

ניתן יהיה להחליף את ערבת    –  למסמכי המכרז  21, בעמוד  14סעיף   .99 האם לאחר הזכייה 

 הביצוע בהוראת קיזוז?

 הבקשה נדחית.

 

"חברת ביטוח" את   לאחר המילים:  לרשוםנבקש    –  למסמכי המכרז  21, בעמוד  14.1.2סעיף   .100

 . המילים: המורשית על ידי הפיקוח על הביטוח לפעול"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  בעמוד  14.1.2במקום  המכרז  21,  יבוא:  למסמכי  ביטוח ",  עריכת  אישור 

הפיקוח המורשית על ידי  ע"י חברת ביטוח  כדין  להזמנה זו חתום    2-ב   נספחבהתאם לנוסח  

 "בישראל.  על הביטוח לפעול

 

"או לכלול    בסיפא את המילים:  לרשוםנבקש    –  למסמכי המכרז  21, בעמוד  14.1.3סעיף   .101

 בביטוחיו הקיימים"  
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 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

באחריות המציע לוודא ", יבוא:  למסמכי המכרז  21, בעמוד  14.1.3במקום האמור בסעיף  

פוליסות   לרכוש  ביכולתו  שיש  הצעתו  הגשת  הקיימיםביטוח  טרם  בביטוחיו  לכלול   או 

 "בהתאם לנדרש בנספח הביטוח האמור.

 

 ניתן להדפיס על גבי טפסי המסמך או שחובה בכתב יד בעט כחול?  האם .102

 הבהרה:

 ניתן לחתום בחתימה דיגיטאלית ע"ג מסמכי המכרז. 

 

אנו מבקשים שממליצים ומחזור כספי יוגדרו כמידע חסוי מפאת סוד    -  15.3+    15.2  סעיף .103

 .מקצועי ו/או מסחרי

 הבהרה:

המציעים ירשמו במסמכי המכרז אילו נתונים בהצעתם חסויים. יחד עם זאת, החיסיון 

 של ההצעות כפוף לדיני המכרזים החלים על האשכול.

 

בסיטואציה בו המכרז יבוטל ו/או יופסק בהעדר תקציב ללא  סעיף זה עוסק    -  16.1סעיף   .104

זכות לשיפוי למפעיל. יש לתת את הדעת כי השירותים יופעלו באמצעות עובדים ייעודים 

מבקשים  אנו  כן,  על  העבודה.  חוקי  כל  חלים  שעליהם  המפעיל  ידי  על  ויגוייסו  שיוקוצו 

מפעיל תינתן התרעה מראש של להוסיף הערה כי המכרז יבוטל ו/או השירותים יופסקו ול

 ימים על מנת להערך ולשמור על העובדים.  90

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  18המציעים מופנים לתשובה  

 

 

 תיאור המציע והצהרת המציע  –  2-נספח א

 

ובלבד שחתמתם לטובתנו על יפוי כוח  מבוקש להוסיף בסיפא "   –  למסמכי המכרז  27  דועמ .105

 התמורה בהתאם להסדרים הנהוגים בין המשרד לרשויות". לקבלת 

 הבקשה נדחית.

 

שנים את תקופת שתי תקופות    3מבקשים להוסיף ל    –למסמכי המכרז    27  וד עמ  , 7  סעיף .106

 הארכה בנות שנה כל אחת במידה וימומשו על ידי האשכול. 

 הבקשה נדחית.

 

ו/או  ינו רלוונטי    -למסמכי מהכרז    29  ודעמ   ,17.4סעיף   .107 לארגון מלכ"ר. מבקש להוסיף " 

 תעודת מלכ"ר". 
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 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, בעמוד 17.4במקרה וההצעה מוגשת ע"י מלכ"ר, ירשם בכתב יד במקום האמור בסעיף  

 למסמכי המכרז: "תעודת מלכ"ר". 29

 

 

 מבוקש למחוק סעיף זה. – למסמכי המכרז  29 ודעמ 19סעיף  .108

 הבקשה נדחית.

 

 

 ניסיון המציע  –  3-נספח א

 

 לצורך מילוי הטבלה.  WORDבגרסת  4-+ א 3- אנו מבקשים את נספחים א .109

 הבקשה נדחית.

 

 ? 2האם מתייחס לאמת מידה   – 30בעמוד  3-נספח א  .110

 גם, אך לא רק. 

 

 

 מידת שביעות הרצון מהמציע –  4-נספח א

 

משרדים ממשלתיים אינם נוטים לתת המלצות כתובות אלא    –למסמכי המכרז    31  ודעמ .111

הדרישה   את  לבטל  לשקול  ניתן  האם  המלצה.  לתת  מנת  על  שלהם  הקשר  פרטי  את  רק 

 ? להמלצות כתובות

 הבקשה נדחית.

 

א .112 נספח  פי  שירות,    4- על  מקבל  הורה,  ממליץ?  להיות  יכול  מי  בכתב.  המלצות  לצרף  יש 

מותה שנמצאת איתנו בקשרי עבודה? האם ניתן גם  עמותה אחרת המקבלת מעמנו שירות, ע

המלצות מגורמים הקשורים במסגרות שאינן על רצף התעסוקה כגון ממסגרות דיור ובית  

 ספר?

 הבהרה:

 .יהיו גופים ציבורייםוהמליצים ההמלצות 
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 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 אישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים -  7-נספח א

 

בסעיף זה נדרש המציע לצרף "תצהיר בנוסח המופיע    –למסמכי המכרז    3סעיף    33  ודעמ .113

 הינו תעודת התאגדות. נודה להבהרתכם.   5נספח א'  –א(". לפי מסמכי המכרז  5להלן )נספח  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

אישורים לפי חוק עסקאות עם  נספח  למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצטרף נוסח  

בעמוד   7-הנ"ל במקום נספח א   4. המציעים יעשו שימוש בנספח  4כנספח    גופים ציבוריים

 . למסמכי המכרז 33

 

 שאינו תצהיר(?  5-)במקום א 8-האם הכוונה לנספח א  –  3סעיף  7-נספח א  .114

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  113המציעים מופנים לתשובה  

 

 .5אכאן או בנספח   3, האם לצרף את סעיף  33עמוד  7נספח א  .115

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  113המציעים מופנים לתשובה  

 

 הנספח אינו קיים. –א'(  5תצהיר בנוסח המופיע להלן )נספח    – למסמכי המכרז  33 ודעמ .116

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  113המציעים מופנים לתשובה  

 

 

נרשמה הערת עסק חי והוא אינו נמצא  אישור רו"ח או עו"ד על כך שלמציע לא  - 10-נספח א

 בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל 

 

נא הבהרתכם כי הכוונה לאישור רואה חשבון של החברה )ולאו   –למסמכי המכרז    37  ודעמ .117

רואה חשבון מבקר( שכן הנוסח המצורף אינו תואם את הנוסח המוסכם על לשכת דווקא  

 רואי החשבון.

 הבהרה:

 כל רו"ח יכול לחתום על האישור.

 

אנא הבהרתכם כי ניתן לצרף אישור רואה חשבון  מבקר בנוסח    –למסמכי המכרז   37  ודעמ .118

 על גבי נייר לוגו של משרד רואי החשבון כמקובל.המוסכם  

 .10-הבקשה מתייתרת מאחר וכך רשום בנספח א
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 תאום הצעות מציע בדבר אי ההצהרת  - 11-נספח א

 

 הנושא הנדון שגוי. נבקש לתקן בהתאם לנושא המכרז.  -  11-א  נספח .119

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  35בה  והמציעים מופנים לתש

 

הצהרת מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול או חבר מועצה ברשויות  - 12-נספח א

 האשכול 

 

ת המילה ב"אשכול" על מנת לחדד  להוסיף לכותרת א מבקשים   –למסמכי המכרז  39 ודעמ .120

 . ההבחנה  על העדר קרבה ספציפית לעובד הרשות באשכול ולעובד המועצה באשכול את

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הצהרת מציע בדבר קרבה משפחתית  למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצטרף נוסח  

. המציעים יעשו שימוש בנספח 5כנספח    לעובד האשכול או חבר מועצה ברשויות האשכול 

 .למסמכי המכרז 40-38 יםבעמוד  12-הנ"ל במקום נספח א 5

 

 

 החוזה  -מסמך ב' 

 

המכרז   45  ודעמ  ,1.3.2סעיף   .121 למכרז    –  למסמכי  הפנייתכם  לנו  ברורה  נודה    09/2020לא 

 להסבר. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  יבוא:    45  וד עמ  ,1.3.2במקום  המכרז,  מס'   –"המכרז"  "למסמכי  מכרז 

 ;"אשר פורסם על ידי איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי, על נספחיו 01/2021

 

 מבוקש למחוק בסיפא "לרבות כל קבלן..מהן"  -  45עמוד  1.3.7סעיף  .122

 .הבקשה נדחית

 

 "הסבירים והמקובלים"לאחר  המילה "הזהירות" מבוקש להוסיף   - 49עמוד  3.12סעיף  .123

 דחית.נהבקשה 

 

ו/או  מפגע  1שורה    -  49עמוד    3.13סעיף   .124 נזק  "לכתוב" בהתאם   מבוקש למחוק "על  כל 

 . לנהלי המשרד

 דחית.נהבקשה 
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מבוקש למחוק סעיף זה. לפי הוראות המכר וההסכם, לאשכול שמורה    -  49עמוד    3.14סעיף   .125

וביצועו, על כן לא ניתן להסכים לוויתור רחב שכזה. בנוסף   הזכות לבקר ולפקח על המכרז  

 . האשכול מתחייב לחתום על יפוי כוח לטובת המפעיל לצורך העברת התמורה

 .הבקשה נדחית

 

 

המכרז    50  ודעמ,  6.4סעיף  ל  1שורה   .126 מבוקש    –למסמכי  המפעיל"  "מצד  המילים  לאחר 

ימים מקבלת הודעה בכתב עם פירוט    7להוסיף "ובלבד כי במפעיל לא תיקן את הפרתו בתוך  

 ההפרה".

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  18המציעים מופנים לתשובה  

 

המכרז  50עמוד    6.5סעיף  ב  2שורה   .127 כך" מבוקש    –  למסמכי  על  "שהודיע  לאחר המילים 

 . להוסיף "מראש ובכתב"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

משרד הרווחה רשאי לפנות "למסמכי המכרז, יבוא:    50עמוד    6.5סעיף  במקום האמור ב

תקופת  בתוך  חלקו,  או  כולו  המוקדם  סיומו  לידי  זה  הסכם  להביא  בדרישה  לאשכול 

 ימים מראש." 90למפעיל  בכתב ההסכם, ובתנאי שהודיע על כך 

 

המכרז  50עמוד    6.6סעיף  ב  1שורה   .128 מבוקש    –  למסמכי  המפעיל"  "מצד  המילים  לאחר 

 . ימים מקבלת התראת האשכול בכתב" 7להוסיף "אשר לא תוקנה תוך 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לתקן הסעיף כך שהפסקת התקשרות    –למסמכי המכרז    50, עמוד  6.6-6.4סעיפים   .129

 ימים מראש.  90תהא בהודעה בכתב 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  18המציעים מופנים לתשובה  

 

 מבוקש למחוק את הסעיף.  – למסמכי המכרז  51, עמוד 7.2.2חוזה סעיף  .130

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לתקן את הסעיף כך שכל שינוי יצריך התייעצות     –למסמכי המכרז    52, עמוד  8.4סעיף   .131

 או הסכמה של המפעיל, ולכל הפחות כל שינוי הכרוך בעלות כלכלית כלשהי. 

 הבקשה נדחית.
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ימי    3מבוקש להחליף את המילים "של    –למסמכי המכרז    53עמוד    9.4.5סעיף  ב  3שורה   .132

 . עסקים" במילים: "בכתב והמפעיל יפעל להחלפתו בהתאם להוראות הדין"

 הבקשה נדחית.

 

 

נבקש למחוק את הסעיף או לכל הפחות להאריך    –למסמכי המכרז    53, עמוד  9.4.5סעיף   .133

 . ימי עסקים  30את תקופת ההודעה ל 

 הבקשה נדחית.

 

לאחר המילה " ולתקן" מבוקש להוסיף "    –למסמכי המכרז    53עמוד    10.4סעיף  ב  2שורה   .134

 . באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו"

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

האמור  במ המכרז  53עמוד    10.4סעיף  בקום  יבוא:  למסמכי  לדאוג ",  מתחייב  המפעיל 

באמצעות לתקינותו של המבנה שישמש להפעלת המסגרת והציוד ולתקן באמצעותו ו/או  

 " מי מטעמו כל ליקוי או נזק או פגם שייגרם לו במשך תקופת ההסכם.

 

תוצאותיו של הסעיף הינן קשות עבור המפעיל רק בשל היותו המעסיק    -  54עמוד    11.5סעיף   .135

מבוקש לאפשר למפעיל לסיים את העסקתו של אותו עובד על פי דין ו/או    –של העובד המפר  

 .תן, לשביעות רצון המשרדלתקן את ההפרה, ככל והדבר ני

 .הבקשה נדחית

 

נבקש לתקן את הסעיף כך שיובהר כי הוא מתייחס    –למסמכי המכרז    54, עמוד  11.7סעיף   .136

 .להעסקת נוער

 הבקשה נדחית.

 

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף על    –  למסמכי המכרז  54עמוד    ,11.9סעיף  ב  1שורה   .137

 . פי דין"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ה  משנ קבלני ויופעלו במידה", יבוא:  למסמכי המכרז  54עמוד   11.9סעיף  במקום האמור ב

 והתוצרים  הפעילויות לכל  על פי דין   אחראי ויהיה  הראשי לקבלן ייחשבע"י המפעיל,  

 " .מטעמו מי כל ושל שלו

 

מבוקש להוסיף בסיפא " בהתאם לאופי והיקף    –  למסמכי המכרז  54עמוד    ,11.10סעיף   .138

 . ההתקשרות עימם
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 הבקשה נדחית.

 

מבוקש למחוק את המילים "או מטעמו"    –  למסמכי המכרז  55עמוד    ,12.2סעיף  ב  3שורה   .139

עובד יחסי  מכוח  "זאת  להוסיף  שורה  -מבוקש  המילים    –  6מעביד"  את  למחוק  מבוקש 

 "שיפוי בגין נזק או פיצויים" )קיים סעיף אחריות בנזיקין בהסכם"(. 

 הבקשה נדחית.

 

ש  לאחר המילים "קביעה שיפוטית" מבוק  –  למסמכי המכרז  55עמוד    ,12.3סעיף  ב  4שורה   .140

להוסיף "בפסק דין שביצועו לא עוכב" מבוקש להוסיף בסיפא: " ובלבד כי האשכול ו/או  

כלשהו,   מתובע  שיקבלו  תביעה  כל  אודות  מידית  למפעיל  יודיעו  הרשויות  ו/או  המשרד 

ללא    ולנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא יתפשר  לו  וויאפשר  המפעיל פעולה עם    פוישת

 זאת כתנאי לשיפוי כאמור".  מראש ובכתב המפעיל אישורו של 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוצהר ומוסכם כי אין ולא "למסמכי המכרז, יבוא:    55עמוד    ,12.3סעיף  במקום האמור ב

ו/או   האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכוליהיו קיימים, בכל עת שהיא, בין  

שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם  לבין המפעיל ו/או מי מטעמו יחסי    םמי מטעמ

עלות או חבות   םו/או מי מטעמ  האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולתושת על  

לפיה הציג עצמו המפעיל כסוכן, כשלוח    בפסק דין שביצועו לא עוכבבשל קביעה שיפוטית  

של   כנציג  האשכולאו  רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  את האשכול  המפעיל  ישפה   ,

ובלבד כי האשכול ,  בגין כל עלות כאמור  האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול 

יודיעו למפעיל מידית אודות כל תביעה שיקבלו מתובע האשכול  ו/או המשרד ו/או רשויות  

לנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא    לו  וויאפשר  המפעילפעולה עם    פוישתכלשהו,  

 ".זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעילללא אישורו של  ויתפשר

 

 

מבוקש למחוק את המילים "וכל הסיכונים    –  למסמכי המכרז  55עמוד  ,  12.5בסעיף    6שורה   .141

 והאחריות". 

 הבקשה נדחית.

 

לאחר המילים "מושא חוזה זה" מבוקש    –למסמכי המכרז    56עמוד    ,12.8סעיף  ב  4שורה   .142

להוסיף "זאת על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב" מבוקש להוסיף בסיפא: " ובלבד 

שיקבלו   כל תביעה  אודות  מידית  למפעיל  יודיעו  ו/או הרשויות  המשרד  ו/או  כי האשכול 

לנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה   לו   ו ויאפשר  המפעילפעולה עם    פוישת ו,  מתובע כלשה

 ". זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעילללא אישורו של   וולא יתפשר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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המפעיל מתחייב לשפות את  "למסמכי המכרז, יבוא:    56עמוד    ,12.8סעיף  במקום האמור ב 

בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו   האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול

ו/או מי    האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולו/או סוכניו ו/או הפועלים כנגד  

על פי קביעה   הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מאספקת השירותים מושא חוזה זה  םמטעמ

פעיל על ימים מדרישה בכתב שתופנה אל המ  14, וזאת תוך  בפסק דין שביצועו לא עוכב 

האשכולידי   רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  הוצאותיה   האשכול  בגין  זה  של    םובכלל 

האשכול רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  התביעה   האשכול  מן  מהתגוננותה  הנובעות 

האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המפעיל להתגונן מפני כל תביעה של עובד 

ו/או המשרד ו/או רשויות האשכול יודיעו למפעיל מידית אודות   ובלבד כי האשכול,  כאמור

לנהל את ההגנה    לו  וויאפשר  המפעילפעולה עם    פוישתו,  כל תביעה שיקבלו מתובע כלשה

יתפשר ולא  לפשרה  המו"מ  של    וו/או  אישורו  ובכתב  המפעילללא  כתנאי    מראש  זאת 

 ".לשיפוי כאמור

 

עמוד  12.8סעיף   .143 המכרז    56,  יהיה  –למסמכי  שהשיפוי  כך  הסעיף  לתקן  בהתאם    נבקש 

 .לפס"ד חלוט של בימ"ש מוסמך. מבוקש למחוק את המילים "ו/או בעקיפין"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  142המציעים מופנים לתשובה  

 

לאחר המילים "רשויות האשכול" מבוקש    –  למסמכי המכרז  56עמוד    ,12.10סעיף  ב  1שורה   .144

לאחר המילים "ראשונית על  – 4להוסיף "על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב" שורה 

לאחר המילים "חויבו לשלם" מבוקש להוסיף "על    –  5כך" מבוקש להוסיף "בכתב" שורה  

ילים "ו/או  מבוקש למחוק את המ –  5פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב כאמור" שורה  

שורה   בו"  מחויבים  להיות  עשויים  שהם  סכום  כאמור"    –  8כל  "דרישה  המילים  לאחר 

המו"מ לפשרה  לנהל את  ו/או   מבוקש להוסיף "מיד עם קבלתם" מבוקש להוסיף בסיפא: "

 " זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעילללא אישורו של   וולא יתפשר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

האשכול ו/או משרד   ונדרש", יבוא:  למסמכי המכרז  56עמוד    , 12.10סעיף  אמור ב במקום ה

רשויות האשכול, ו/או  עוכב,  הרווחה  לא  דין שביצועו  בפסק  פי קביעה  ו/או   על  לשפות 

מעסיק בניגוד להצהרות המפעיל בחוזה זה, -לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד

את   המפעיל  האשכולישפה  רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  קבלת    האשכול  עם  מיד 

האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או   ועל כך, בשל כל סכום ששילמ  בכתבדרישה ראשונית  

ו/או   על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב כאמור לשלם    וו/או חויב  רשויות האשכול

בגין הטיפול   םבו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה  יםלהיות מחויב  יםעשוי  םכל סכום שה

עובד יחסי  שעילה  בתביעה  ו/או  משפט -בדרישה  הוצאות  רק,  לא  אך  לרבות  מעסיק, 

כל   על  ובכתב  מראש  הודעה  לספק  שניתנה  בתנאי  והכל  דרישה  ממשיות,  ו/או  תביעה 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

המו"מ לפשרה ולא לנהל את  ו/או    והתאפשר לספק להתגונן מפניה  מיד עם קבלתםכאמור  

 ".זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעילללא אישורו של  ויתפשר

 

 –למסמכי המכרז    58, עמוד  16.4סעיף  וכן    למסמכי המכרז,  56, עמוד  12.10חוזה סעיף    .145

 . בהתאם לפס"ד חלוט של בימ"ש מוסמך  שהשיפוי יהיהנבקש לתקן הסעיף כך 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  144המציעים מופנים לתשובה  

 

 

 

לאחר המילים "להודיע לספק" מבוקש    –  למסמכי המכרז   56עמוד    , 12.11סעיף  ב  1שורה   .146

 "בהודעה בכתב להוסיף 

 אופן הבא: הבקשה מתקבלת

האמור   יבוא:    56עמוד    ,12.11סעיף  בבמקום  המכרז,  משרד "למסמכי  ו/או  האשכול 

על כל מקרה בו נתבעת על    מפעילל בכתב  להודיע    יםמתחייב  הרווחה ו/או רשויות האשכול

 ."פי סעיף זה

 

ציוד לשירותים תעשה באמצעות    –למסמכי המכרז    56, עמוד  13.4סעיף   .147 נבקש שרכישת 

לחילופין נבקש שאם יירכש ציוד במימון הזוכה הוא  הקרנות והמאצ'ינג יכול על הרשות.  

 ייחשב רכושו ובבעלותו. 

 הבהרה:

 ציוד מיטלטלין אשר נרכש במימון בלעדי של המפעיל, הינו רכושו של המפעיל. 

 

לאחר המילים "דרישה על כך" מבוקש    –למסמכי המכרז    57עמוד    ,14.2סעיף  ב  2שורה   .148

שורה   "בכתב"  הבלעדי,    –   5להוסיף  דעתם  שיקול  פי  "על  המילים  את  להחליף  מבוקש 

להתמודד עם טענה מעין זו" במילים "על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב, ובלבד כי  

ו מתובע  האשכול ו/או המשרד ו/או הרשויות יודיעו למפעיל מידית אודות כל תביעה שיקבל 

לנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא    לו  וויאפשר   המפעיל פעולה עם    פוישתכלשהו,  

 " זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב  המפעילללא אישורו של   ויתפשר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ", יבוא:  למסמכי המכרז  57עמוד    ,14.2סעיף  בבמקום האמור  

, מיד עם האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכוללשפות את    המפעילמתחייב  

האשכול ו/או משרד , בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד  בכתב  קבלת דרישה על כך

האשכול רשויות  ו/או  את    הרווחה  לשפות  זה  ובכלל  כאמור,  נטענת  הפרה  עם  בקשר 

על  להוציא,    וידרשיבגין כל הוצאה ש   או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולהאשכול ו/

הרשויות  ו/או  המשרד  ו/או  האשכול  כי  ובלבד  עוכב,  לא  שביצועו  דין  בפסק  קביעה  פי 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 המפעיל פעולה עם    פוישתיודיעו למפעיל מידית אודות כל תביעה שיקבלו מתובע כלשהו,  

  המפעיל ללא אישורו של    ולנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא יתפשר  לו  וויאפשר

 ".זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב

 

 

בהתאם לפס"ד     יש לתקן הסעיף כך שהשיפוי יהיה  –למסמכי המכרז    57, עמוד  14.2סעיף   .149

 . חלוט של בימ"ש מוסמך ורק עבור הוצאה סבירה שהוצאה כדי להתמודד עם הטענה

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  148המציעים מופנים לתשובה  

 

לאחר המילים "ו/או השירותים" מבוקש    –  למסמכי המכרז   57עמוד    , 15.2סעיף  ב  2שורה   .150

 להוסיף "זאת בהתאם להוראות הדין" 

 הבקשה נדחית.

 

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף    –   למסמכי המכרז  57עמוד    ,16.1סעיף  ב  1שורה   .151

או הפועל  \מבוקש למחוק " ו  3מבוקש למחוק את המילה "כל" שורה    –  1"על פי דין" שורה  

 מבוקש להחליף את המילה "הדרושים" במילים "הסבירים והמקובלים  – 6בשמו" שורה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

על פי המפעיל יהיה אחראי  "למסמכי המכרז, יבוא:  57עמוד  ,16.1סעיף במקום האמור ב

לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, הדין  

ו/או למשתמשים בשירותים   לאשכול ו/או למשרד הרווחה ו/או לרשויות האשכולשייגרמו  

ו/או כתוצאה מכל מעשה  שלישי  צד  לכל  ו/או  זה  חוזה  כל    לפי  ושל  מחדל של המפעיל 

ו/או בביצוע התחייבויותיו של המפעיל   מתן השירותיםהמועסק על ידו ו/או פועל בשמו ב

שבחוזה זה, והמפעיל ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה,  

 "נזק, אבדן והוצאה כאמור.

 

המכרז  58עמוד    ,16.2סעיף  ב  6ורה  ש .152 "ב  –  למסמכי  המילים  מבוקש  לאחר  היזק"  יצע 

 להוסיף "במעשה ו/או במחדל ו/או 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ב האמור  יבוא:    58עמוד    ,16.2סעיף  במקום  המכרז,  זה  "למסמכי  חוזה  על  בחתימתו 

, לאשכול ו/או למשרד הרווחה ו/או לרשויות האשכולהמפעיל משחרר לחלוטין ומראש את  

מכל אחריות וחבות בגין ו/או   םומטעמ  םוכל הפועל בשמ  ם, שלוחיהם, עובדיהםנבחריה

מובהר  לעיל.  זה  סעיף  ברישת  כאמור  והוצאה  אבדן  נזק,  חבלה,  תאונה,  לכל  בקשר 

שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול, עת יוכיח המפעיל מעבר לכל ספק, שמי מטעם 

במעשה היזק  ביצע    םאו בשליחות  לאשכול ו/או למשרד הרווחה ו/או לרשויות האשכול 

 "בזדון. ו/או במחדל ו/או
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יש לתקן את הסעיף כך שפטור מאחריות לא יחלו    –למסמכי המכרז    58, עמוד  16.2סעיף   .153

 במקרה של רשלנות. יש למחוק את המילים "לחלוטין ומראש".

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  152המציעים מופנים לתשובה  

 

להחליף את המילים "המלאה    –  למסמכי המכרז  58עמוד    ,16.3סעיף  ב  1שורה   .154 מבוקש 

והבלעדית" במילים "על פי דין" מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי נגרמו כתוצאה ממעשה  

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

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ב האמור  יבוא:    58עמוד    , 16.3סעיף  במקום  המכרז,  באחריות "למסמכי  יישא  המפעיל 

כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן שירותי על פי דין  והבלעדית    המלאה 

השירות ו/או בביצוע התחייבויותיו של המפעיל שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או חבלה  

ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך  

 "השירות לפי חוזה זה.  ו/או כתוצאה ממתן שירותי

 

יש לתקן את הסעיף כך שאחריות המפעיל   –למסמכי המכרז    58, עמוד  16.5-ו 16.3  פיםסעי .155

לא תהא במקרה של נזק שאירע עקב זדון או רשלנות של האשכול ו/או הרשויות ו/או משרד 

 הרווחה ו/או מי מטעמם.

במסמך תשובות לשאלות הבהרה להלן    157בה  וותשלעיל    154המציעים מופנים לתשובה  

 זה.

 

לאחר המילים "דרישה ראשונה" מבוקש    – למסמכי המכרז    59עמוד   ,16.4סעיף  ב  2שורה   .156

לאחר המילה "כאמור" מבוקש להוסיף "זאת על פי קביעה בפסק    –  6להוסיף "בכתב" שורה  

ו/או   המשרד  ו/או  האשכול  כי  ובלבד   " בסיפא:  להוסיף  מבוקש  עוכב"  לא  שביצועו  דין 

פעולה עם    פוישתהרשויות יודיעו למפעיל מידית אודות כל תביעה שיקבלו מתובע כלשהו,  

לפשרה  לו  וויאפשר  המפעיל המו"מ  ו/או  ההגנה  את  יתפשר  לנהל  של   וולא  אישורו  ללא 

 " זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעיל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המפעיל מתחייב לפצות את " למסמכי המכרז, יבוא: 58, עמוד 16.4במקום האמור בסעיף 

ין, ו/או י ו/או את הניזוק/ים, לפי הענ  לאשכול ו/או למשרד הרווחה ו/או לרשויות האשכול

והוצאה שהמפעיל אחראי  בכתב  לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה נזק, אבדן  , בגין כל 

אשכול ו/או משרד הרווחה לעיל, ובכל מקרה שה  16.2ו/או    16.1להם, כאמור בסעיפים  

בדן או לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, א  צואלי  ו/או רשויות האשכול 

עוכב,  ,הוצאה שהמפעיל אחראי להם כאמור דין שביצועו לא  פי קביעה בפסק  על   זאת 

, וכל זאת בתוספת םלשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה  –מתחייב המפעיל  
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

, ובלבד כי האשכול ו/או המשרד הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך 

למפעיל   יודיעו  הרשויות  כלשהו,  ו/או  מתובע  שיקבלו  תביעה  כל  אודות   פוישתמידית 

ולא יתפשר   לו  וויאפשר   המפעילפעולה עם   ו/או המו"מ לפשרה  ללא    ולנהל את ההגנה 

 " .זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעיל אישורו של 

 

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על    – למסמכי המכרז    58עמוד    , 16.5סעיף   .157

נזק אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של האשכול ו/או המשרד ו/או הרשויות ו/או  

 מי מטעמם" 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"אשכול ו/או משרד הרווחה   למסמכי המכרז, יבוא:  58עמוד    ,16.5סעיף  במקום האמור ב

כוש ו/או באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לר  וישאילא   ו/או רשויות האשכול

מביצועם,   כתוצאה  ו/או  השירותים  ביצוע  במהלך  עובדיו  של  ו/או  המפעיל  של  לציוד 

ובחתימתו על חוזה זה המפעיל מוותר בזה בוויתור מלא, סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה 

בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל    אשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולכלפי  

פטור כאמור לא יחול על נזק אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל    אובדן ו/או נזק כאמור.

 של האשכול ו/או המשרד ו/או הרשויות ו/או מי מטעמם." 

 

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף "על פי דין"     –  למסמכי המכרז 58עמוד    ,16.6סעיף   .158

שורה    מבוקש  –   1שורה   "כל"  המילה  את  האמצעים"    –  5למחוק  "בכל  המילים  לאחר 

 מבוקש להוסיף "הסבירים והמקובלים" 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

על פי המפעיל יהיה אחראי  "למסמכי המכרז, יבוא:  58עמוד  ,16.6סעיף במקום האמור ב

לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או תאגיד, לרבות דין  

האשכול  לרשויות  ו/או  הרווחה  למשרד  ו/או  הבאים    לאשכול  ו/או  מטעמם  מי  ו/או 

בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של 

 "מו ו/או עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם. עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטע

 

לאחר המילים "רשויות האשכול" מבוקש    –   1שורה    –למסמכי המכרז    58עמוד    , 16.7סעיף   .159

שורה   עוכב"  לא  שביצועו  דין  בפסק  קביעה  פי  "על  "דרישה    –  4להוסיף  המילים  לאחר 

" מבוקש להוסיף  לאחר המילים "חויבו לשלם  –  6ראשונית" מבוקש להוסיף "בכתב" שורה  

מבוקש למחוק את המילים    –  6"על פי קביעה כאמור בפסק דין שביצועו לא עוכב" שורה  

לנהל את ו/או  "ו/או כל סכום שהם עשויים להיות מחויבים בו" מבוקש להוסיף בסיפא: "

יתפשר  ולא  לפשרה  של    ו המו"מ  אישורו  ובכתב  המפעילללא  לשיפוי    מראש  כתנאי  זאת 

 " כאמור

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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אשכול ו/או משרד נדרשו  "  למסמכי המכרז, יבוא:  58עמוד    ,16.6סעיף  במקום האמור ב

רשויות האשכול ו/או  עוכב,  ,הרווחה  לא  דין שביצועו  בפסק  פי קביעה  ו/או   על  לשפות 

לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות כאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד 

אשכול פי חוזה זה, ישפה המפעיל את  -פי דין ו/או על-אחרים שהמפעיל אחראי להם על

על כך, בכתב  מיד עם קבלת דרישה ראשונית    ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול

 ו/או חויבו לשלם   האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכוללמו  בשל כל סכום ששי

עוכב לא  שביצועו  דין  בפסק  כאמור  קביעה  פי  להיות   על  עשויים  שהם  סכום  כל  ו/או 

מחויבים בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה להם בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות אך 

תנו לספק הודעה מראש ובכתב על כל לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שנ

המו"מ לפשרה לנהל את  ו/או    תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרו לספק להתגונן מפניה

 ".זאת כתנאי לשיפוי כאמור מראש ובכתב המפעילללא אישורו של  וולא יתפשר

 

בהתאם לפס"ד     יש לתקן הסעיף כך שהשיפוי יהיה  –למסמכי המכרז    57, עמוד  16.7סעיף   .160

חלוט של בימ"ש מוסמך, ובכלל זה יש למחוק את המילים "ו/או כל סכום שהם עשויים  

 להיות מחויבים בו". הוצאות משפט יוגבלו להוצאות סבירות, ששולמו בפועל. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  159המציעים מופנים לתשובה  

 

ביטוחים צריך להיות חתום ע"י  האם אישור קיום    –  למסמכי המכרז  59, עמוד  17סעיף   .161

 החברה המבטחת בעת הגשת המכרז או רק במידה וזוכים?

 הבהרה:

 רק המציע הזוכה יגיש אישור קיום ביטוחים חתום ע"י המבטחת.

 

 – למסמכי המכרז   59, עמוד 17.1סעיף  .162

 . נבקש למחוק את המילה "כל" לפני המילה:" דין"  – 1שורה  .162.1

נבקש לרשום לאחר המילים:" לבצע ולקיים" את המילים:" באמצעותו    –  2שורה   .162.2

 ו/או באמצעות מי מטעמו"  

ביצוע הפרויקט    –  3-2שורה   .162.3 כל תקופת  " למשך  במקום המילים:  לרשום  נבקש 

 ".ותקופת האחריות" את המילים: " למשך כל תקופת השירותים 

 . ן המפורט להלן"נבקש למחוק את המילים:" בתנאים אשר לא יפחתו מ  – 3שורה  .162.4

- " את המילים:" כנספח ב5-נבקש לרשום במקום המילים:" כנספח ב  –  4שורה   .162.5

12" . 

יום העמדת    –נבקש לרשום במקום המילים:" וזאת לפי המוקדם מבין    –  7-5  שורה .162.6

אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של המפעיל, או יום התחלת העבודה, או  

  – ," את המילים:" יום תחילת מתן השירותים"  יום הגעת ציוד או חומרים לאתר

 . )תשומת לב עורך המכרז לא מדובר בעבודות קבלניות (
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עמוד  17.1.1סעיף   .162.7 המכרז    59,  ב'   –למסמכי  פרק  המילים  את  למחוק     -נבקש 

 . )תשומת לב עורך המכרז לא מדובר בעבודות קבלניות (

עמוד  17.1.2סעיף   .162.8 המכרז    59,  את    –למסמכי  למחוק  ג'נבקש  פרק    - המילים:" 

 . )תשומת לב עורך המכרז לא מדובר בעבודות קבלניות (

 נבקש למחוק את המילים:" פרק ה' "    –למסמכי המכרז  59, עמוד 17.1.3סעיף  .162.9

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  בעמוד  17.1במקום  יבוא:    59,  המכרז,  מאחריות "למסמכי  לגרוע  מבלי 

והתחייבויות המפעיל על פי כל דין ועל פי הסכם זה, מתחייב המפעיל לבצע ולקיים, על 

חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת האחריות, ביטוחים כדלקמן, בתנאים  

- אישור על קיום ביטוחי המפעיל, המצורף כנספח באשר לא יפחתו מן המפורט להלן וב

למסמכי ההזמנה להציע הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "האישור"( יום    12

 תחילת מתן השירותים על פי הקבוע בהסכם )להלן: "ביטוחי המפעיל"(: 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  17.1.1

 ביטוח חבות מעבידים;  17.1.2

 " ביטוח אחריות מקצועית 17.1.3

 

 .5ולא ב   12בנספח ב מופיע   –למסמכי המכרז   59, עמוד 17.1סעיף  .163

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  162המציעים מופנים לתשובה  

כנספח   ביטוחים  קיום  אישור  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  .  6למסמך 

-71( בעמודים  12-מסומן כנספח ב  2-הנ"ל במקום נספח ב  6המציעים יעשו שימו בנספח  

 למסמכי המכרז.  68

 

עמו17.2סעיף   .164 ידי    –למסמכי המכרז    59ד  ,  על  את המילים "אשר תאושר  למחוק  נבקש 

 משרד הרווחה", כדלקמן:  

ובעלת מוניטין ביטוח מורשית בישראל  בחברת  ביטוחי המפעיל  יבצע את  אשר   ,המפעיל 

ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם    תאושר על ידי משרד הרווחה,

 .במועדים הוסכמו עם המבטחיםאת פרמיות הביטוח 

ניתן   הסבר: למציע מערך ביטוחם רחב המבטח את מכלול הפעילות שלו בכל הארץ. לא 

משרד  ידי  על  "שתאושר  אחרת  ביטוח  חברת  באמצעות  זה  ביטוחים  מערך  לערוך  יהיה 

ובעלת   בישראל  "מורשית  תהיה  הביטוח  חברת  כי  היא  המקובלת  הדרישה  הרווחה". 

 מוניטין" בלבד. 

 בקשה מתקבלת באופן הבא:ה

המפעיל יבצע את ביטוחי "  למסמכי המכרז, יבוא:  59, בעמוד  17.2במקום האמור בסעיף  

בישראל מורשית  ביטוח  בחברת  והוראותיהן   ,המפעיל  הפוליסות  תנאי  כל  אחר  ימלא 

 "וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.
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   למסמכי המכרז  59, עמוד 17.2 סעיף .165

נבקש למחוק את המילים:" ובעלת מוניטין אשר תאושר על ידי משרד    – 2-1שורה  .165.1

ולא  –הרווחה"   בפוליסות שוטפות של המציע  כי מדובר  עורך המכרז  לב  תשומת 

בפוליסות הנערכות במיוחד עבור ההתקשרות שבנדון ועל כן מדובר בדרישה שאינה  

 . סבירה

 . נבקש למחוק את המילים: "בהקפדה"  – 2שורה  .165.2

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  164המציעים מופנים לתשובה  

 

שנים" את    5נבקש לרשום במקום המילים:" לפחות    –למסמכי המכרז    59, עמוד  17.3סעיף   .166

 .חודשים"  36המילים:" 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  בעמוד  17.3במקום  יבוא:    59,  המכרז,  אחריות למסמכי  ביטוח  "בעניין 

לפחות   בפוליסה  ולהחזיק  להמשיך  המפעיל  מתחייב  מתום   36מקצועית,  חודשים 

 " ההתקשרות עם האשכול.

 

עמוד  17.4סעיף   .167 המכרז    59,  בביטוחי    –למסמכי  המילים:"  את  בסיפא  לרשום  נבקש 

 . המפעיל"

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

בסעיף   האמור  בעמוד  17.4במקום  יבוא:    59,  המכרז,  אחראי  "למסמכי  לבדו  המפעיל 

 ".בביטוחי המפעיל לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה של נזק

 

נבקש לרשום בסיפא את המילים:" נשוא    –למסמכי המכרז    59, עמוד  17.5סעיף  ב  3שורה   .168

 . השירותים הסכם זה"

 מתקבלת אופן הבא:הבקשה 

בסעיף   האמור  בעמוד  17.5במקום  יבוא:    59,  המכרז,  יכללו "למסמכי  המפעיל  ביטוחי 

אשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות הסעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  

ביטוחי    האשכול שיתוף  זכות  על  מוותר  המבטח  ו/או הוכי  הרווחה  משרד  ו/או  אשכול 

 " .נשוא השירותים הסכם זה ן נזק המכוסה בביטוחי המפעילבגי רשויות האשכול

 

" ומשרד   –למסמכי המכרז    59, עמוד  17.6סעיף   .169  : מבקשים לשנות למחוק את המילים 

  הרווחה נתן אישורו, בכתב ומראש, לכך", כדלקמן :

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את   ייכללו תנאי מפורש על  ביטוחי המפעיל 

)שלושים(   30היקפם אלא אם כן מסר המבטח למשרד הרווחה הודעה על כך בדואר רשום  
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ומשרד הרווחה נתן אישורו, בכתב יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור  

 .ומראש, לכך

איננה  חברת    הסבר: היא  על הביטול או הצמצום אך  יכולה לתת הודעה מראש  הביטוח 

ניתן   שלא  הוראה  שזו  כך  המשרד,  לאישור  כפוף  יהיה  כאמור  שהביטול/צמצום  מוכנה 

 לעמוד בה. 

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

יבוא:    59, בעמוד  17.6במקום האמור בסעיף   ייכללו "למסמכי המכרז,  ביטוחי המפעיל 

 לשנותם לרעה במהלך תקופת הביטוחיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  תנאי מפורש על פ

)שלושים( יום   30הודעה על כך בדואר רשום    משרד הרווחההמבטח ל   שלחאלא אם כן  

 "כאמור.  ו/או השינוי לרעהלפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או 

 

 – למסמכי המכרז   59, עמוד 17.6סעיף  .170

המילים:"    –   2שורה   .170.1 את  היקפם"  את  לצמצם  המילים:"  במקום  לרשום  נבקש 

 . לשנותם לרעה במהלך תקופת הביטוח"

 .שלח" נבקש לרשום במקום המילים:" מסר" את המילים:"  – 2שורה  .170.2

ו/או    –  3שורה   .170.3 המילים:"  את   " הצמצום  ו/או  המילים:"  במקום  לרשום  נבקש 

 . השינוי לרעה"

" ומשרד הרווחה נתן אישורו בכתב ומראש  נבקש למחוק את המילים:  –  4שורה   .170.4

 ה. תשומת לב לערוך המכרז מדובר בדרישה לא סבירה ולא ניתן לקיימ –לכך" 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  169המציעים מופנים לתשובה  

  נבקש לבצע השינויים הבאים בסעיף: –למסמכי המכרז   59, עמוד 17.7סעיף  .171

"אישור על קיום ביטוחי המפעיל"    את  העתק מקור שלהמפעיל מתחייב להמציא למזמין  

ההודעה על    ההזמנהממועד  ימים    10תוך  ( כשהוא חתום כדין ע"י המבטח, ב3  -)מסמך ב

חילת  )שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד ת  7  -ולא יאוחר מ  הזכייה

 ,העבודה )לפי המוקדם( . בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה

 .מתחייב המפעיל לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה

  הסבר:

אישורי הביטוח מועברים היום בדרך קבע על ידי חברות הביטוח במייל ולא בדואר,   .171.1

בסריקה   ורק  אך  המסמכים  מעבירות  רבות  ביטוח  חברות  סרוקים.  כמסמכים 

אישור   בנוסח  הם  הביטוח  שאישורי  כעת  בעיקר  דיגיטלית,  בחתימה  חתומות 

 הביטוח האחיד שהונהג על ידי הפיקוח על הביטוח.  

ברת אישור "מקור" משמעותה שלא ניתן יהיה לעמוד בהוראות הסכם  הדרישה להע .171.2

ימים ממועד ההודעה על הזכייה,    10הקובע כי יש להעביר את אישור הביטוח בתוך  

באמצעות   עובדות  הביטוח  מחברות  רבות  בה  זאת  קורונה  בתקופת  לא  בעיקר 

 עבודה מהבית ואינן מאפשרות כניסת מבקרים מבחוץ.  
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 הבקשה מאושרת 

 

בסעיף   .171.3 הדרישות  את  תואמת  איננה  האישור  העברת  למועד  ביחס    14.1ההוראה 

במכרז, הקובע כי יש להעביר את אישור הביטוח בתוך    28בעמ'    9ובסעיף    21בעמ'  

מעשית לא ניתן להמציא את אישור הביטוח    ימים ממועד ההודעה על הזכייה.    10

ח בנושא זה ולהעביר לה  ביום ההודעה על הזכייה, משום שיש לפנות לחברת הביטו

 . פרטים כנדרש

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

המפעיל מתחייב להמציא  "למסמכי המכרז, יבוא:    59, בעמוד  17.7במקום האמור בסעיף  

באת  למזמין   )מסמך  המפעיל"  ביטוחי  קיום  על  ע"י  12-"אישור  כדין  חתום  כשהוא   )

על הביטוחביומצא  ו,  המבטח בין .  התאם להוראות הפיקוח  בכל מקרה של אי התאמה 

בכדי   ביטוחיו  לשינוי  לגרום  המפעיל  מתחייב  זה,  בהסכם  לאמור  באישור  האמור 

 "להתאימם להוראות הסכם זה.

 

מצויין כי על המפעיל לצרף אישור על קיום ביטוחי    –למסמכי המכרז    59, עמוד  17.7סעיף   .172

 ? 12- כב(, האם הכוונה למסמך המסומן 3 - המפעיל )מסמך ב

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  171המציעים מופנים לתשובה  

 

 – למסמכי המכרז   59, עמוד 17.7סעיף  .173

 המילים "העתק מקור של" תמחקנה.   1שורה  .173.1

-" את המילים:" מסמך ב  3-נבקש לרשום במקום המילים:" מסמך ב  –  2שורה   .173.2

12" . 

נבקש לרשום לאחר המילים:" כשהוא חתום כדין על ידי המבטח" את    –  2שורה   .173.3

על   הפיקוח  להוראות  התאם  יומצא  הביטוח  אישור  ספק  הסר  למען  המילים:" 

 . הביטוח"

 הסכם זה". המילה "ההזמנה" תמחק ובמקומה ייכתב "בחתימה על   – 2שורה  .173.4

שבעה( ימים לפני מועד  7)  -נבקש למחוק את המילים:" ולא יאוחר מ  –  3-2  שורה .173.5

 ".כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת העבודה )לפי המוקדם.(

בסעיף    –  4שורה   .173.6 המילים:"  את  זה"  בהסכם  המילים:"  במקום  לרשום  נבקש 

 ".17הביטוח סעיף 

זה" את המילים:" סעיף הביטוח    נבקש לרשום במקום המילים:" הסכם –  5שורה   .173.7

 . "17סעיף 

האשכול    –  5שורה   .173.8 לבקשת  ובכפוף  המילים:"  את  הסעיף  בסוף  לרשום  נבקש 

 בכתב".

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  171המציעים מופנים לתשובה  
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 נבקש לנסח את הסיפא כדלקמן:   –למסמכי המכרז   60, עמוד 17.8סעיף  .174

המצאת האישור הינה תנאי לכניסת הסכם זה לתוקף. על פי דרישת משרד הרווחה יחזור  

מתקיימת אחריותו על פי דין  אישור מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד     המפעיל וימציא את

 .הסכם זה בתוקף ו/או הסכם בקשר עם העבודות

 .הביטוח הינה במשך כל תקופת ההסכםהסבר: הדרישה להמצאת אישור קיום  

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

בסעיף   בעמוד  17.8במקום האמור  יבוא:    60,  הינה  "למסמכי המכרז,  המצאת האישור 

יחזור המפעיל וימציא את  משרד הרווחה  . על פי דרישת  לכניסת הסכם זה לתוקףתנאי  

 ".הסכם זה בתוקףהאישור מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד 

 

המילים:" כול עוד מתקיימת    במקוםנבקש לרשום    – למסמכי המכרז    60, עמוד  17.8סעיף   .175

אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות " את המילים:" כל עוד הסכם זה בתוקף  

חודשים לאחר תום השירותים על    36ית לתקופה נוספת של  ולעניין ביטוח אחריות מקצוע

 . פי הסכם זה"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  174המציעים מופנים לתשובה  

 

 .נבקש לרשום במקום המילים:" כל דין" את המילים:" על פי דין"  – 4שורה  17.9סעיף  .176

 .הבקשה נדחית

 

ישנה דרישה מהמפעיל לעריכת ביטוח חובה וצד    – למסמכי המכרז    60, עמוד  17.10בסעיף   .177

 נבקש הבהרה לאיזה  רכבים מתייחסת הדרישה הנ"ל.  ג' לרכבים. 

 בכלי הרכב של המפעיל אשרישונה ל: "רכבים לשימוש המפעיל ו/או מי מטעמו. הנוסח  

את  יספקו  אשר  משנה  מקבלני  העניין  לפי  בכתב  ידרשו  ו/או  השירותים  למתן  ישמשו 

 השירותים או חלק מהן לפי העניין". 

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

יבוא:    59, בעמוד  17.7במקום האמור בסעיף   בנוסף על האמור לעיל, "למסמכי המכרז, 

בכלי הרכב של המפעיל אשר ישמשו למתן השירותים ו/או ידרשו   המפעיליערוך ויקיים  

בין   ,בכתב לפי העניין מקבלני משנה אשר יספקו את השירותים או חלק מהן לפי העניין 

 בעצמו ו/או בין אם על ידי צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן: אם

חובה   17.10.1 תשביטוח  חדש[,  ]נוסח  מנועי  רכב  ביטוח  פקודת  פי  בגין  1970-"לעל   ,

 פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי המפעיל. 

אשכול  ה ביטוח אחריות המפעיל לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של   17.10.2

האש רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ברכב,כולו/או  משימוש  כתוצאה  בגבולות   , 

 .₪ למקרה ולתקופה 400,000אחריות של  
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ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בגבול אחריות למקרה אחד של   17.10.3

 )מיליון( שקלים חדשים לכל כלי רכב.  1,000,000

 מבוטל. 17.10.4

 

נבקש לרשום לאחר המילים:" ויקיים    –למסמכי המכרז    60, עמוד  17.10סעיף  ב   1שורה   .178

המילים:" בכלי הרכב של המפעיל אשר ישמשו למתן השירותים ו/או ידרשו המפעיל" את  

 ". בכתב לפי העניין מקבלני משנה אשר יספקו את השירותים או חלק מהן לפי העניין

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  177המציעים מופנים לתשובה  

 

נבקש לרשום במקום המילים:" על פי דין " את   –למסמכי המכרז    60, עמוד  17.10.1סעיף   .179

 . "1970-המילים:"  על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  177המציעים מופנים לתשובה  

 

המילים:" בגבולות אחריות  נבקש לרשום במקום    –למסמכי המכרז    60, עמוד  17.10.2סעיף   .180

של   אחריות  בגבולות  המילים:"  את  הישראלי"  בשוק  למקרה    400,000כמקובל   ₪

 . ולתקופה"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  177המציעים מופנים לתשובה  

 

נבקש למחוק סעיף זה מדובר בבקשה לא סבירה,      –למסמכי המכרז    60, עמוד  17.10.3סעיף   .181

ככל שלא תאושר בקשתנו נבקש לרשום בתחילת הסעיף את המילים:" ולעניין כלי רכב של  

]נוסח חדש[, תש"ל יערך    1970-נדרש בגינם ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי 

 . כלים הנ"ל"המפעיל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף עקב השימוש ב

 בקשה נדחית.ה

 

 . נבקש לבטל את הסעיף  –למסמכי המכרז  60, עמוד  17.10.4סעיף  .182

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  177המציעים מופנים לתשובה  

 

    –למסמכי המכרז  60, עמוד 17.11סעיף  .183

למחוק סעיף זה שכן אינו רלוונטי לסוג ההתקשרות )מדובר במתן שירותים    נבקש .183.1

 תידחה, נבקש:  ולא עבודות(. ככל והבקשה לעיל 

"אש    הפטורכי   .183.2 מסוג  רכוש  בביטוח  למפעיל  המבוטח  רכוש  נזק  לגבי  רק  יחול 

מורחב" או שהיה זכאי המפעיל לקבל שיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות  

פרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר. הפטור לא יחול לגבי אדם שגרם  בפוליסה או ה

 לנזק בזדון. 
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במילים:    –  2-1  שורה .183.3 מטעמם"  הפועלים  "וכל  המילים:  את  להחליף  בקש 

 "ועובדיהם ומנהליהם". 

" נבקש למחוק את המילים:" וכל הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים    -  2  שורה .183.4

לדרוש  -מכוחם"   ניתן  לא  סבירה  לא  בבקשה  מדובר  המכרז  עורך  לב  לתשומת 

 .מהמפעיל לפטור גורמים נוספים מעבר לאשכול ומי מטעמו

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

בסעיף   האמור  בעמוד  17.11במקום  יבוא:  60,  המכרז,  את  "  למסמכי  פוטר  המפעיל 

  , ועובדיהם ומנהליהם, , מאחריות לכל אשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולה

נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ 

ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או 

 הפטור  י הפוליסה או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.הפרת תנא

יחול רק לגבי נזק רכוש המבוטח למפעיל בביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לפי סעיף זה  

או שהיה זכאי המפעיל לקבל שיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות בפוליסה או 

 ."ר לא יחול לגבי אדם שגרם לנזק בזדוןהפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר. הפטו

 

 נבקש לבצע השינויים הבאים בסעיף:    –למסמכי המכרז  60, עמוד 17.12סעיף  .184

המפעיל יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם 

לרבות במפורש    , לאחריותולרכוש ו/או  דות ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך המפעיל  והעב

מקצועית,  אחריות  ו/או    ביטוח  הרווחה  משרד  ו/או  האשכול  אחריות  את  לכסות  יורחב 

רשויות האשכול למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש 

ר המבטח על זכותו לשיבוב כלפי האשכול ו/או משרד כלשהוא שיערוך המפעיל, ייכלל ויתו

וכלפי כל הבאים מטעמם ו/או במקומם וכל הקשורים לביצוע  הרווחה ו/או רשויות האשכול  

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת  העבודות וכל הבאים מכוחם 

 .אדם שגרם לנזק בזדון

 יימת הוראה ספציפית באישור הביטוח.  לגבי ביטוח אחריות מקצועית ק הסבר: 

 דרישת הויתור על תחלוף רחבה ואיננה ניתנת לביצוע בהעדר תמיכת חברת הביטוח. 

 מאושר 

 הבקשה מתקבלת אופן הבא:

המפעיל יהא רשאי לערוך "  למסמכי המכרז, יבוא:  60, בעמוד  17.12במקום האמור בסעיף  

ובתנאי שכל   השירותיםעל פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף בקשר עם  

לאחריותו   המפעיל  שיערוך  נוסף  בסעיף  ביטוח  המפורטים  לביטוחים  לעיל    17.1מעבר 

עקב מעשיו יורחב לכסות את אחריות האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול  

המפעיל   של  לרכושומחדליו  נוסף  ביטוח  ובכל  צולבת,  אחריות  לסעיף  כלשהוא   בכפוף 

שיערוך המפעיל, ייכלל ויתור המבטח על זכותו לשיבוב כלפי האשכול ו/או משרד הרווחה 

ור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם ו/או רשויות האשכול, ובלבד שהאמ

 " .שגרם לנזק בזדון
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 – למסמכי המכרז  60, עמוד 17.12סעיף  .185

 . נבקש לרשום במקום המילים:" העבדות" את המילים:" השירותים"  – 2 שורה .185.1

מעבר    –   3  שורה .185.2 המילים:"  את  לאחריותו"  המילים:"  לאחר  לרשום  נבקש 

 ". לעיל  17.1לביטוחים המפורטים בסעיף 

  – נבקש למחוק את המילים:" לרבות במופרש ביטוח אחריות מקצועית"    –  3  שורה .185.3

אחריות   ביטוח  לעריכת  מפורשת  דרישה  קיימת  כבר  המכרז  עורך  לב  לתשומת 

 . מקצועית

המילים: " למעשיו ומחדליו" את המילים:" עקב    נבקש לרשום במקום  –  4  שורה .185.4

 .מעשיו ומחדליו של המפעיל" 

נבקש למחוק את המילים:" וכל הקשורים לביצוע העבודות "    לתשומת    –  7שורה   .185.5

לב עורך המכרז מדובר בבקשה לא סבירה לא ניתן לדרוש מהמפעיל לפטור גורמים  

 נוספים מעבר לאשכול ומי מטעמו. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  186המציעים מופנים לתשובה  

 

מבוקש למחוק החל מהמילים "ובתנאי שכל ביטוח    –למסמכי המכרז    60, עמוד  17.12סעיף   .186

ו/או   האשכול  של  אחריות  לכסות  יורחב  לא  הנוסף  הביטוח  הסעיף.  לסוף  ועד  נוסף" 

 הרשויות ו/או משרד הרווחה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  186המציעים מופנים לתשובה  

 

נבקש להוסיף את הסיפא: "ובלבד שהדבר לא יפגע    –למסמכי המכרז    61, עמוד  17.13סעיף   .187

 בזכויות המפעיל".  

 .נדחיתבקשה ה

 

המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול ככל  .188

שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול  

 ., ובלבד שהדבר לא יפגע בזכויות המפעיללרבות הביטוח הנוסףעל פי ביטוחי המפעיל  

 .הבקשה נדחית

 

    –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.13סעיף  .189

 ". נבקש לרשום בסיפא של הסעיף את המילים:" ככל שנערך ביטוח נוסף .189.1

נבקש לרשום בסיפא:" את המילים:" כל עוד באמור לפגוע בזכויות המפעיל ו/או   .189.2

שהאמור   להוראות  ככל  ו/או  המפעיל   שערך  הפוליסות  לתנאי  בניגוד  לא  הינו 

 . מבטחיו של המפעיל"

 הבקשה נדחית 
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נבקש למחוק בסיפא של הסעיף את המילים:"   –למסמכי המכרז    61, עמוד  17.14סעיף   .190

 . ועליו לבחן את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם"

 הבקשה נדחית 

 

  נבקש להוסיף לסעיף את הסיפא הבאה:   –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.15סעיף  .191

אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, יהא משרד הרווחה רשאי, אך  

במפורש לא חייב, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי הביטוח ככל 

שמתחייב מהעניין. משרד הרווחה יהיה רשאי לנכות כל סכום ששולם בגין הביטוחים כנ"ל  

מכל סכום אשר יגיע למפעיל ממנו    ,וכן הפרשי הצמדה וריביתסבירה וכן כל הוצאה נלווית  

, ובלבד שתינתן למפעיל הודעה על  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת שימצא לנכון

ימים, ותינתן לו האפשרות לעריכת הביטוחים כמתחייב על פי הסכם   14כך בכתב לפחות  

 . זה

 הבקשה נדחית.

 

נבקש למחוק את הסעיף נבקש למחוק סעיף זה.      –מכרז  למסמכי ה  61, עמוד  17.15סעיף   .192

לאחר המילים " בהסכם זה" מבוקש להוסיף " גם לאחר    1שורה  ככל והבקשה לעיל תידחה,  

- 2נבקש: שורה  .  "שקיבל מהאשכול התראה מראש ובכתב להמצאתם ולא פעל בהתאם

שהודיע על כך בכתב בקש להוסיף לאחר המילים: "לא חייב" את המילים: "וזאת לאחר  נ

יום ממועד קבלת הודעת משרד   15את הביטוחים הנדרשים תוך    למפעיל והמפעיל לא ערך

 הרווחה. 

 הבקשה נדחית 

 

 נבקש שיבוצעו בסעיף השינויים הבאים:     –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.16סעיף  .193

ו/או רשויות האשכול   ו/או משרד הרווחה  לשפות את האשכול   מיד עם המפעיל מתחייב 

מעת  סביר  זמן  תנאי    בתוך  הפרת  עקב  עליהם  שיושת  סכום  כל  בגין  הראשונה  דרישתם 

, ובלבד שתינתן למפעיל הזכות להתגונן בגין  הפוליסה על ידי המפעיל ו/או הפועלים מטעמו

 .ועציו המשפטייםכל תביעה כאמור לרבות באמצעות י 

טענה של חברת הביטוח לפיה היתה הפרה של תנאי הפוליסה, איננה בהכרח הודאה     הסבר:

 יכול לתבוע את חברת הביטוח ולטעון כי לא היתה הפרה כאמור.   בכך. המבוטח 

תשלום פיצוי לצד ג' או שיפוי, עלול לפגוע ביכולת של המבוטח לטעון כלפי חברת הביטוח  

התייחסותה לא נכונה, ולכן יש מקום בסיטואציה כזאת לאפשר למפעיל לפעול אמצעות  כי  

 יועציו המשפטיים. 

 הבקשה נדחית 
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   – , למסמכי המכרז 61עמוד  17.16סעיף  .194

 לאחר המילה " הראשונה" מבוקש להוסיף "בכתב"      2שורה  .194.1

 מאושר

 לאחר המילה " עליהם" מבוקש להוסיף " בפסק דין שביצועו לא עוכב"   2שורה  .194.2

 מאושר

 או ה[ועלים מטעמו" ולכתוב " עובדיו ומנהליו \מבוקש למחוק " ו 3שורה  .194.3

 מאושר

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המפעיל מתחייב לשפות ", יבוא:   , למסמכי המכרז61עמוד    17.16במקום האמור בסעיף  

 בכתב   מיד עם דרישתם הראשונה  אשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולהאת  

עקב הפרת תנאי הפוליסה על    בפסק דין שביצועו לא עוכבבגין כל סכום שיושת עליהם  

 " ידי המפעיל ו/או הפועלים מטעמו.

 

 נבקש למחוק סעיף זה בשלמותו.    –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.17סעיף  .195

המפעיל מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו במתן השירותים  

או בקשר עמם, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים לעיל, לרכושם ו ל 

ההרחבות  התנאים,  כל  את  יכללו  אלו  ביטוחים  וכי  באישורים  כמפורט    אחריותם, 

 כמפורט לעיל  ,והוויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי המפעיל

  ולכתוב במקומו:

פעילות   בגין  לכסות את חבותם  יורחבו  המפעיל  של  המקצועית  והאחריות  ג'  צד  ביטוחי 

 קבלנים וקבלני משנה מטעמם במסגרת הפעילות.  

 מאושר

  הסבר:

 הוראה זאת איננה ישימה כלל. 

הרעיון בהפעלת פעילות הרווחה נשוא הסכם זה הינה בגיוון והיכולת להביא גופים שונים,  

 החל מגופים בעלי תעודה ועובר דרך נגנים, אומנים, מתנדבים וכדו'.  

ביטוחים רחבים כמו   יידרשו לערוך  הדרישה לפיה כל אחד מהאנשים שישולבו בפעילות 

יל משמעותה שלא ניתן יהיה ליצור גיוון זה, על אף שרבות מהפעילויות אינן  אלה של המפע 

 בעלות סיכון כלל.  

דבר זה יפגע גם באופי הפעילות והשירותים הניתנים או יכולים להינתן במסגרת פעילות  

 זאת. 

הן פוליסות צד ג' והן פוליסת האחריות המקצועית מאפשרות כיסוי בגין חבות עקב פעילות  

 המבוטח, ונכון להסתפק בהרחב זה. מטעם 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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ביטוחי צד ג' והאחריות "  , יבוא:, למסמכי המכרז61עמוד    17.17במקום האמור בסעיף  

משנה   וקבלני  קבלנים  פעילות  בגין  חבותם  את  לכסות  יורחבו  המפעיל  של  המקצועית 

 "מטעמם במסגרת הפעילות.

 

יש לכלול אפשרות שקבלן המשנה ייכלל ויכוסה    –למסמכי המכרז    61, עמוד  17.17סעיף   .196

 בביטוחי המפעיל. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  195המציעים מופנים לתשובה  

 

 – למסמכי המכרז  61, עמוד 17.17סעיף  .197

כי" את המילים:" לכולל    –  1שורה   .197.1 נבקש לרשום במקום המילים:" לגרום לכך 

 .דרישה  בהסכם ההתקשרות עם"

רחבה    –  2  שורה .197.2 דרישה  על  "או בקשר עמם" מדובר  למחוק את המילים:  נבקש 

 . ובלתי סבירה

נבקש לרשום במקום המילים:" אף הם את כל הביטוחים הנדרשים    –  3-2שורה   .197.3

כמ ולאחריותם,  לרכושם  כל  לעיל,  את  יכללו  אלו  ביטוחים  וכי  באישורים  פורט 

כמפורט   המפעיל,  בביטוחי  הנדרשים  תחלוף  על  והוויתורים  ההרחבות  התנאים, 

לעיל| את המילים:" ביטוח נאותים בהתאם להיקף ואופי השירותים שינתנו על ידם  

במסגרת השירותים" לתשומת לב עורך המכרז מדובר בדרישה לא סבירה כי קבלני  

 ".ערכו ביטוחים גב אל גבמשנה י 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  195המציעים מופנים לתשובה  

 

מבוקש לבטל את זכות האשכול / הרשויות / משרד   – למסמכי המכרז    61, עמוד  17.18סעיף   .198

 הרווחה לנהל מו"מ בעצמם. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  195המציעים מופנים לתשובה  

 

עמוד  17.18סעיף   .199 בעבודות    –למסמכי המכרז    61,  לא מדובר   , למחוק את הסעיף  נבקש 

קבלניות, הדרישה לא סבירה, ככל שלא תאושר הבקשה נבקש להוסיף לסיפא את המילים:   

"כל עוד באמור לפגוע בזכויות המפעיל ו/או ככל שהאמור הינו לא בניגוד לתנאי הפוליסות  

 . מבטחיו של המפעיל" שערך המפעיל  ו/או להוראות

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  195המציעים מופנים לתשובה  

 

 נבקש למחוק סעיף זה.    –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.19סעיף  .200

יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים והמבנים   המפעיל 

יהיו מבוטחים    ,מס רכוש וקרן פיצויים(שעל המפעיל לשלם מס רכוש בגינם) על פי חוק  
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מפני נזקי מלחמה על פי החוק הנ"ל באופן מרבי. המפעיל מסב בזה לאשכול ו/או למשרד 

הרווחה ו/או לרשויות האשכול כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את  

 כוחם באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל 

  הסבר:

 לא ניתן לרכוש היום בישראל ביטוח בגין נזקי מלחמה, כך שסעיף זה איננו ישים.  

לחילופין   ידה.  על  הניתנים  כאלה  או  העירייה  של  במבנים  הינה  הפעילות  מזאת,  יתרה 

 תיעשה הפעילות במבנים מושכרים, השייכים לבעלים אחרים.  

את ביטוח המבנה שלהם.    ככול שהמבנים הם בבעלות העירייה הרי שהיא שאמורה לערוך

 תגמולי ביטוח על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים יגיעו אליהם.  

יועברו   ביטוח המבנה  בגין  כאשר המבנה הוא מבנה מושכר, בכל מקרה תגמולי הביטוח 

 למשכיר, ולרשות אין כל זכות בהם.  

 הסעיף איננו מתאים לפעילות נשוא מכרז זה ויש למחוק אותו. 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 . מבוטל –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.19סעיף 

 

מבוקש לבטל את הסבת הזכויות לאשכול/ רשויות/    – למסמכי המכרז   61, עמוד 17.9סעיף  .201

 משרד הרווחה. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  200המציעים מופנים לתשובה  

 

 . נבקש למחק את הסעיף לא רלוונטי  –למסמכי המכרז  61, עמוד 17.19סעיף  .202

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  200המציעים מופנים לתשובה  

 

  נבקש לכלול סעיף חלופי לפיו: .203

רשויות האשכול יערכו ביטוח אש מורחב למבנים בבעלותם בהם מתבצעת    17.19.1 .203.1

עם   בקשר  למפעיל  הנמסר  כאמור  במבנים  לרכושן  וכן  זה  הסכם  נשוא  הפעילות 

זה, לרבות   בגין הסיכונים המקובלים בביטוח  זה,  נשוא הסכם  ביצוע השירותים 

 נזקי טבע ורעידת אדמה ונזקי נוזלים.  

ף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המפעיל והבאים  הביטוח יכלול סעי

 מטעמו, לרבות המטופלים, אך למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

רשויות האשכול פוטרות את המפעיל והבאים מטעמו, לרבות המטופלים, מפני כל  

כאמור  אובדן או נזק שהן זכאיות או היו זכאית לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש  

 לעיל, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ככול שייעשה המפעיל שימוש במבנים בבעלותו ו/או מבנים המושכרים על     17.19.2 .203.2

ידו לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה יוודא המפעיל כי מבנים אלה מבוטחים  

לרבות בגין נזקי טבע    בביטוח אש מורחב מפני הסיכונים המקובלים בביטוח זה,



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

ורעידת אדמה, וכי הביטוח כאמור כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף  

כלפי האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול, ובלבד שויתור כאמור לא  

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 הבקשה נדחית.

 

למחוק את הסעיף על תת סעיפו, הסעיף לא  נבקש    –למסמכי המכרז    62, עמוד  17.20סעיף   .204

כל האמור לעיל כל עוד    –  17.20.7רלוונטי, ככל שלא תאושר  הבקשה נבקש להוסיף סעיף  

אין באמור לפגוע בזכויות המפעיל ו/או ככל שהאמור הינו לא בניגוד לתנאי הפוליסות שערך 

 . המפעיל  ו/או להוראות מבטחיו של המפעיל"

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

 . מבוטל –למסמכי המכרז  62, עמוד 17.20סעיף 

 

 . מבוקש למחוק את הסעיפים –למסמכי המכרז   62, עמוד 17.20.6-17.20.5 פיםסעי .205

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  204המציעים מופנים לתשובה  

 

. יובהר כי  17.20.4ובלבד שהמפעיל לא פעל בהתאם לאמור בסעיף  - 62עמוד  17.20.6סעיף  .206

 לגרוע מכל זכות העומדת על  פי דין לזכות המפעיל  17.20אין באמור בסעיף 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  204המציעים מופנים לתשובה  

 

   –למסמכי המכרז  62, עמוד 17.21סעיף  .207

מבוקש למחוק הסעיף. הוראות הסעיף גורעות מזכויות המפעיל על פי דין, מה גם   .207.1

לשיקול   כפוף  והדבר  המבטחת  ידי  על  נעשה  אינו  לרוב  קטנות  בתביעות  שטיפול 

 דעתו הבלעדי של המפעיל ואין לחייבו לפעול מול המבטחת בתביעות כאמור 

תאושר    .207.2 שלא  ככל  רלוונטי,  לא  הסעיף  סעיפו,  תת  על  הסעיף  את  למחוק  נבקש 

באמור לפגוע    כל האמור לעיל כל עוד אין  –  17.20.7הבקשה נבקש להוסיף סעיף  

בזכויות המפעיל ו/או ככל שהאמור הינו לא בניגוד לתנאי הפוליסות שערך המפעיל   

 . ו/או להוראות מבטחיו של המפעיל"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 . מבוטל –למסמכי המכרז  62, עמוד 17.21סעיף 

 

 . מבוקש למחוק הסעיף  –למסמכי המכרז  62, עמוד  17.21.1סעיף  .208

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  207מופנים לתשובה  המציעים 

 



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

לאחר המילה " המפעיל" מבוקש להוסיף " מיד בסמוך    3שורה    -  62עמוד    17.21.3סעיף   .209

ו מעשי  בשל  נובעת  התביעה  שעילת  לכל  בכפוף   " בסיפא  להוסיף  מבוקש  או \לקבלתה" 

 הסכם זה" מחדלי המפעיל עובדיו ומנהליו עקב מתן השירותים נשוא 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  207המציעים מופנים לתשובה  

 

מבוקש לסייג את הסעיף כך שהוא לא יחול בהליך    –למסמכי המכרז    62, עמוד  17.21.5סעיף   .210

 .בו נמנעו האשכול/ רשויות/ משרד הרווחה מלייצג את עצמם

 לשאלות הבהרה זה. לעיל במסמך תשובות  207המציעים מופנים לתשובה  

 

דין    2שורה    -   62עמוד    17.21.5סעיף   .211 בפסק   " להוסיף  מבוקש  יחוייבו"   " המילה  לאחר 

לאחר המילה " אירוע" מבוקש להוסיף " אשר נגרפם בשל מעשי    2שביצועו לא עוכב"  שורה  

 או עובדיו ומנהליו" \או מחדלי המפעיל ו\ו

 תשובות לשאלות הבהרה זה. לעיל במסמך  207המציעים מופנים לתשובה  

 

מבוקש למחוק " מכל מקור שהוא לרבות על פי כל הסכם   3שורה    -  62עמוד    17.21.7סעיף   .212

על פי   ו  יש לכתוב "אשר מהווים סכום קצוב  אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו" במקום 

או האשכול הודיעו למפעיל מראש ובכתב על דרישתם הקיזוז  \הסכם זה ובלבד שהמשרד ו

 למפעיל זכות טיעון ושימוע בפני נציגיהם  ואפשר

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  207המציעים מופנים לתשובה  

 

"מובהר כי בגדר 'ידיעה' לא  מבוקש להוסיף בסיפא:  -  למסמכי המכרז 63עמוד   18.1סעיף   .213

  ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי המפעיל עובר לתחילת התקשרות זו 

שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי  

 דין 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"כל ידיעה או מסמך או חפץ למסמכי המכרז, יבוא:    63עמוד    18.1במקום האמור בסעיף  

עובדיו, עקב או או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי  המפעיל, או  

ורשויות האשכול   יועברו ללא אישור משרד הרווחה  ולא  יימסרו  זה, לא  בקשר להסכם 

מראש ובכתב. מובהר כי בגדר 'ידיעה' לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה  

בידי המפעיל עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר  

 ו של רשות מוסמכת ועל פי דין."גילויו נדרש בצ

 

₪ אינו מידתי להיקף. בנוסף,    250,000ערבות ביצוע,    –למסמכי המכרז    63, עמוד  19.1סעיף   .214

 הינו נוסח ערבות הצעה ולא ערבות ביצוע.  1נספח א 

 הבקשה נדחית.



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 

הוא ערבות    1לא צורף נוסח ערבות ביצוע. נספח א  –למסמכי המכרז    63, עמוד  19.2  יףסע .215

 הצעה.  

 הבהרה:

מ הסכום  את  לתקן  יש  כאשר  המציע,  ערבות  נוסח  יהיה  הביצוע  ערבות    30,000- נוסח 

)מאתיים וחמישים אלף( ₪, והערבות תהיה לתקופה של    250,000-)שלושים אלף( ₪ ל

 שנתיים מיום ההודעה על הזכייה במכרז. 

 

 . ימים  10-מבוקש להאריך את התקופה ל  –למסמכי המכרז  65 , עמוד20.6.3סעיף  .216

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לבהיר מהי העבודה בה עוסק הסעיף? נבקש   – למסמכי המכרז    63, עמוד  20.6.3סעיף   .217

  15%ימי עסקים לתיקון ההפרה. מהי הסיבה לגביית    2להגדיר כי ראשית תינתן התרעה של  

 תוספת על עלות העבודה? 

 הבהרה:

 כל שירות שניתן ע"י המפעיל במסגרת חוזה זה. 

 ההתראה היא של יומיים.

 תקורות לניהול העבודות ועלויות נלוות. - 15%תוספת של 

 

עמוד  20.6-20.5יפים  סע .218 ביצוע   – למסמכי המכרז    63,  בערבות  הצורך  ידי    -סותר את  על 

 הוראת קיזוז. נבקש הבהרה. 

 הבהרה:

 להימנע מפגיעה בבטוחה מסוג הערבות.הקיזוז נועד כדי 

 

מבוקש למחוק את המילים "ו/או שיגיעו    –   3שורה    –  למסמכי המכרז   64עמוד  ,  20.5.2סעיף   .219

 מבוקש למחוק את המילים "עלולים לשאת בו ו/או   – 4להם מן המפעיל"  שורה  

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  יבוא:    64עמוד  ,  20.5.2במקום  המכרז,  משרד למסמכי  ו/או  "האשכול 

ו/או לגבות כל סכום   יהםלקזז ו/או לעכב תחת יד  םזכאי  והיו/או רשויות האשכול י  הרווחה

 וישאיו/או    םו/או נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שה

בו, בגין מעשי ו/או מחדלי המפעיל, ובלבד הסכומים קצובים ועילתם ההתקשרות נשוא  

( ימים לפני 7לספק בכתב על כוונתה לבצע את הקיזוז שבעה )  וחוזה זה, ולאחר שהודיע

 ." ועוביצ

 

 



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 הצהרה על שמירת סודיות – 1-נספח ב

 

נבקש כי מורשה החתימה יחתום הצהרת סודיות. הצהרה של   –למסמכי המכרז    67עמוד   .220

 כל עובד אינה מידתית בארגונים גדולים. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  26המציעים מופנים לתשובה  

 

 

 אישור קיום ביטוחים  – 12-נספח ב

 

מבקש לקבל את שם מבקש האישור הנכון, מספר הח.פ. שלו והמען.     -  12- נספח ב  69עמוד   .221

חלק  .  בנוסף, נא לקבוע מועד נוסף לשאלות בנושאי ביטוח בלבד לאחר קבלת המידע הנ"ל

על   הפיקוח  ידי  על  שפורסם  כפי  האחיד  האישור  את  תואמות  אינן  באישור  מהדרישות 

ניתן להמציא אישור   נבקש שהאישור  הביטוח. לא  ולכן  ביטוח החורג מהוראות הפיקוח 

יתוקן בהתאם להוראות הפיקוח לרבות לעניין מלל הכיסויים הנוספים וביטול החריגים.  

 למען הסר ספק אישור הביטוח שיועבר יהיה בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח 

 הבהרה:

 לזוכה. בשלב זה כל מציע נספח ביטוח בנוסח הקובע הכולל נתוני מבקש האישור יועבר  

 יש לוודא שאכן מסוגל לרכוש את הביטוחים כפי דרישות המכרז 

 

חלק מהדרישות באישור אינן תואמות את האישור האחיד כפי שפורסם על ידי הפיקוח על   .222

נבקש שהאישור   ולכן  ביטוח החורג מהוראות הפיקוח  ניתן להמציא אישור  הביטוח. לא 

לרבות לעניין מלל הכיסויים הנוספים וביטול החריגים.  יתוקן בהתאם להוראות הפיקוח  

 למען הסר ספק אישור הביטוח שיועבר יהיה בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  221המציעים מופנים לתשובה  

 

לרבות  יש לתקן את שם מבקש האישור לרבות השלמת פרטים מזהים  -שם מבקש האישור .223

 . מספר רישום ו/או כתובת

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  221המציעים מופנים לתשובה  

 

 ביטוח רכוש   .224

נבקש כי האישור   .224.1 נבקש למחוק את הדרישה באישור, ככל שלא תאושר בקשתנו 

לעניין ביטוח מבנה ככל שלא מדובר על מבנה בבעלות המפעיל יוצג אישור על יד  

 . בעלי המבנים
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" ביטוח מבני המרכזים התעסוקתיים לרבות    –סוג הביטוח יש למחוק את המילים   .224.2

תכולתם ,ריהוטם וכל הציוד המשמש את הספק ואת הפועלים מטעמו" הנ"ל לא  

 . בהתאם להוראות  הפיקוח על הביטוח

 . 314נבקש למחוק את קוד  .224.3

 . 328נבקש למחוק את קוד  .224.4

כנספח   ביטוחים  קיום  אישור  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  .  5למסמך 

-71הנ"ל במקום נספח אישור קיום הביטוחים בעמודים    5המציעים יעשו שימוש בנספח  

 למסמכי המכרז.  68

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .225

 .נבקש להתאים את גבולות האחריות לשקלים .225.1

 ש"ח.  5,000,000ל סך של נבקש להעמיד את גבלות האחריות ע .225.2

קוד   .225.3 את  למחוק  קבלני    –  307נבקש  של  הישירה  אחריות  מכסה  אינה  הפוליסה 

וקבלני משנה, ככל שמבוקש לכיסוי אחריותו השילוחית של המפעיל בגין קבלנים  

של   לאחריותו  הרחבה  הכוללת  ביט  פוליסת  את  יש  זה  לעניין  אז  משנה  וקבלני 

 המפעיל בגין קבלני וקבלני משנמה. 

קוד   .225.4 את  למחוק  תחלוף(  309נבקש  על  מדובר  - )ויתור  שכן  זה  קוד  למחוק  נבקש 

 בביטוח חבות מעבידים שהינו ביטוח חבות וניתנת הרחבת שיפוי. 

קוד   .225.5 את  למחוק  פי    329נבקש  על  )והנדרש  המציע  בפוליסת  הקיים  הכיסוי  שכן 

החלק   למעט  למשל  חריגיה  לרבות  "ביט"  פוליסת  פי  על  הינו  ביט(  עליו  פוליסת 

פועלים במישרין ומלל הקוד אינו תואם את הכיסוי בפוליסה וניתן לפרש כי הוא  

 מרחיב את הכיסוי. נבקש  להסתפק בכיסוי על פי פוליסת ביט כאמור. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 ביטוח חבות מעבידים  .226

 .לשקליםנבקש להתאים את גבולות האחריות  .226.1

קוד   .226.2 את  למחוק  תחלוף(  309נבקש  על  מדובר  - )ויתור  שכן  זה  קוד  למחוק  נבקש 

 בביטוח צד ג שהינו ביטוח חבות וניתנת הרחבת שיפוי. 

 . 318בקש למחוק קוד  מ .226.3

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

   –ביטוח אחריות מקצועית  .227

 יות לשקלים.נבקש להתאים את גבולות האחר .227.1

  17.3, ככל שלא תאושר בקשתנו נבקש להוסיף בסוף סעיף  302נבקש למחוק קוד   .227.2

תחת סעיף ביטוח אחריות מקצועית  את המילים:" הביטוח יכללו סעיף אחריות  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

רשויות   ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  האשכול  של  אחריותו  ספק  הסר  למען  צולבת, 

 . האשכול כלפי המפעיל אינה מכוסה"

למחו .227.3 קוד  נבקש  את  תחלוף(  309ק  על  מדובר  - )ויתור  שכן  זה  קוד  למחוק  נבקש 

 בביטוח אחריות מקצועית שהינו ביטוח חבות וניתנת הרחבת שיפוי. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 פירוט השירותים  .228

 . דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים  – 020נבקש למחוק את קוד  .228.1

 . כוח אדם- 039למחוק את קוד נבקש  .228.2

מכרז והסכם להפעלת מרכזים תעסוקתיים רב תכליתיים    -נבקש למחוק את המלל   .228.3

במחוז אחרות  מוגבלויות  ובעלי  גבוה  בתפקוד  האוטיזם  רצף  על    - לאנשים 

צפון/מרכז/ירושלים/דרום( אנא מחק את המיותר )עבור משרד העבודה ,הרווחה  

עורך המכרז לא בהתאם להוראות הפיקוח על  לתשומת לב    -והשירותים החברתיים

 . הביטוח

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 יום".   30יום"  את המילים :"   60נבקש לרשום במקום: "   -ביטול / שינוי הפוליסה .229

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 3BBסעיף  69אישור קיום ביטוחים, עמוד   .230

תשונה ל"מבנים ו/או תכולה ו/או  נבקש כי ההגדרה    "רכוש"ברובריקה הראשונה   .230.1

  ריהוט בבעלות המפעיל".

איננו יכולים לבטח את המבנים והתכולה שבבעלות הרשות. לעניין זה אנא ראו גם   .230.2

 לו .  לעיל והנוסח המבוקש לסעיף חלופי  17.19בקשתנו לשינוי סעיף 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 בלבד.   013 - ו 020 ברובריקה של פירוט השירותים יש להשאיר את קודי השירות: .231

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 כוח אדם. המפעיל איננו מהווה "חברת כח אדם"   039יש למחוק את הדרישה לסעיף  .232

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

משום שחברות הביטוח מייעדות קוד זה לבעלי מקצועות    095כמו כן יש למחוק את קוד   .233

וכדו( ולא לפעילות נשוא הסכם זה, על אף ספציפיים )פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק,  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

שבמסגרתה ניתנים גם שירותים אלה כחלק מתוך השירותים החברתיים ופעילות השיקום  

 בתחום בריאות הנפש. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  225המציעים מופנים לתשובה  

 

 

 12-עד נספח ב 3-נספח ב

 

 . אישור קיום ביטוחים.2אמור להיות ב  12. נספח ב 19עד ב  3חסרים נספחים ב .234

 הבהרה:

 .1.4.19עד  1.4.3מופיעים בנספח ב' סעיף  19- ועד ב 3-נספחים ב

 

 

 טבלת תעריפים – 20-נספח ב

 

אינם מעודכנים. בחלקם לא תואמים את מספר הסמל ובחלקם את סכום    -טבלת תעריפים  .235

 התעריף. 

 .20-כך נרשם ברישת נספח ב

 

  1482ומקבלים גם על סמלי תעריף    18:00מפעילים היום מרכז יום טיפולי סיעודי עד  אנחנו   .236

אנחנו    –. מדוע סמלים אלו לא מופיעים? אותו מקרה לגבי מסגרות להארכת יום  5907  -ו

במסגרת    1612ו    1622שלא מופיע, ובאותה נשימה על סמלים    1803מקבלים על סמל תעריף   

 פנאי לבוגרים? 

 הבהרה:

 אינו כולל את כל השירותים את כל סמלי התעריפים.  20-בנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 11-נספח א

 2020/90המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת המציע בדבר אי תאום הצעות 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 א.ג.נ.

 

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  ל 1202/10הצעה במכרז פומבי  הנדון: 

 גליל מערבי  איגוד ערים אשכול רשויות רשויות ב אוכלוסייה עם מוגבלויות

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________  

והריני  "המציע")להלן   שבנדון  המכרז  להוראות  בהתאם  המציע  בשם  להצהיר  המוסמך  הנני   )

  להצהיר כדקלמן: 

 המציע לא תיאם את הצעתו במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.  .1

שירותים ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון  המציע לא מנע מנותן   .2

 ולא פנה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

פתיחת    .3 לשלב  עד  לאחרים,  ההצעה  פרטי  גילוי  את  ולמנוע  לגלות  שלא  מתחייב  המציע 

 מעטפות המכרז. 

 . על החתום אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי  .4

 

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 

 אישור

  ___________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,  __________ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז שמספרה __________  התייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ב

לא   אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה  

 עליו בפניי. 

מוסמך    _______________ מר'/גב'  המציע  להחלטות  בהתאם  כי  לאשר  בשם  הריני  להצהיר 

 המציע את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת( 



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 14-נספח א

 09/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 

 הערכות במצבי חירום 

 

 תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, אנו מתחייבים כדלקמן: ככל שהצעתנו 

 

יימצא  אנו מתחייבים ו/או    מקלט, שבמקום הנבחר,  בזמן חירום,  חדרי ביטחוןמתאים  , שייתנו 

והנחיות הביטחון    הג"א, פיקוד העורףמענה מיגוני לכל הדיירים ואנשי הצוות, כמתחייב מהוראות  

 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

לוודא כי המבנים בהם ייעשה שימוש יעמדו  אנו   בהנחיות הביטחון והחירום, כאמור  מתחייבים 

בהוראות הג"א, לגבי מפעלים חיוניים וכאמור בהנחיות הביטחון של המשרד במקרים של הפעלת  

 מוסדות והוסטלים, ובכלל זה: 

י ,  אנו מתחייבים .1 דא קיומם  נוו, כנדרש בחוק וכיבוי אש ומד"אעמוד בדרישות  כי המבנה 

 . בטרם שנעשה שימוש במבנים אלו  אישורים מתאימים מאותם גופיםשל 

מערכת כריזה, שתאפשר בזמן חירום, יצירת קשר שבמבנים תותקן  ,  אנו מתחייבים לוודא .2

 .משתמשים במבנהעם כל ה

 כאמור בהנחיות הביטחון / חירום. אנו מתחייבים לעמוד בכלל ההנחיות   .3

 

 

 ________________      ___                _______________ 

 המציע                                  תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות המציע(                                                                                            

 

 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

                  אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות   .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 א 7-נספח א

 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

 

 לכבוד: 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי 

 

 "( איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי()להלן: " 

 מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויותהפעלת רצף שם המכרז: 

 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  

 כדלקמן: 

הנני מצהיר כי המשתתף ובבעל/י השליטה בו, מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים  .1

 עפ"י חוקי העבודה. 

מצהיר כי ככל שאזכה במכרז, אזי המשתתף מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים לצורך  הנני   .2

 מתן השירותים נשוא מכרז זה.

הנני מתחייב בזאת לקיים לאורך כל תקופת החוזה שייחתם, אם ייחתם, לגבי העובדים  .3

 שיועסקו על ידי, בין היתר, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 ; 1959-התשי"טחוק שירות התעסוקה,  3.1

 ; 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 3.2

 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו 3.3

 ; 1950- חוק חופשה שנתית, תשי"א 3.4

 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד  3.5

 ; 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו 3.6

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג  3.7

 ; 1953-חוק החניכות, תשי"ג 3.8

 ; 1951-ודה( תשי"אחוק חיילים משוחררים )החזרה לעב 3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 3.10

 ; 1963- חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 3.11

 ; 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 3.12

 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  3.13

 ; 2002- חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 3.14
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הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

בשו המופיעה  החתימה  כי   ,________________ הוא  שמי  כי  מצהיר  היא  הנני  זה  גיליון  לי 

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 

_______________________                                                  ________________ 

 תאריך                                                                     שם המצהיר + חתימה         

 

 אימות חתימה 

 

ה"ה   וכי  דין  פי  על  בישראל  רשום   ___________________ כי  בזאת  מאשר  עו"ד  הח"מ.  אני 

 __________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. 

 

 

 _______________                 ____________________                 ________________ 

 שם                                                 חותמת וחתימה                                        תאריך        
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 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  4נספח 

 7-נספח א

 09/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 : יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות    .1

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו    .2

לפי   מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  מע"מ  מוסף, ולמנהל  ערך  מס  חוק 

 .  1975-התשל"ו

 (. 9-א -ו 8- א יםלהלן )נספח יםהמופיע יםבנוסח  יםתצהיר  .3
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הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  5נספח 
 

 21-נספח א

 09/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 האשכולהצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד 

 אשכולאו חבר מועצה ב
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד  

 "( האשכול "  : רשויות גליל מערבי )להלןאיגוד ערים אשכול 

 

 האשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

חלק   .א מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא    10%העולה על  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  

 אח או אחות". 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן: 1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

חלק   .א מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

ובד אחראי בו, לא  בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או ע  10%העולה על  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  

 אח או אחות". 

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור    12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא  1950-תשי"אלצו המועצות המקומיות )א(,    142סעיף   .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו,  -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. 

 

 , כדלקמן: 1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

חלק  "חבר   .ג מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה, 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא    10%העולה על  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  

 אח או אחות". 

מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  של הכללים    12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית,  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

,  כלשהו   רשות מרשויות האשכולשל האשכול או של  לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה  

 . האשכול או עובד האשכולרשות מרשויות או או עם 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
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 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .6

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות לדירקטוריון   .7

האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה  

 שלישי שנרכשו בתום לב.בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד 

 

 

 הצהרה

 

,  _______אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:  .1

האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר(   מועצת בין חברי   א.

 לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(   ב.

בהון או    10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 חד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. ברווחים, ואין א

באיזו   ג.  ו/או  באשכול  העובד  סוכן  או  שותף  זוג,  בן  המיותר(  את  )מחק  לי  יש/אין 

 מרשויות האשכול.

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 נכונה.  משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________     

 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  6נספח 

 2-בנספח 

 אישור קיום ביטוחים 

 

 

 _____________ לבין  איגוד ערים אשכול גליל מערביישורי ביטוח בהסכם בין א

 

 
 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור מ

 : שם
איגוד ערים אשכול גליל מערבי ו/או  

 רשויות האשכול
 משרד הרווחה  –ו/או מדינת ישראל  

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

מועצה אזורית והגופים   ☒
 המשתייכים אליה 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 : מען
 קיבוץ כברי

 ד.נ. 

 מען

 

 

 
סוג 

 הביטוח
 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 
 ד' 

 רכוש 
 

       

       
       
       

 אחריות צולבת  302 ₪  10,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי  304 

תחלוף     309 על  ויתור 
 האישור לטובת מבקש 

 תביעות מל"ל   315
נוסף    318 מבקש    –מבוטח 

 האישור 
בגין      321 נוסף  מבוטח 

של   ומחדליו  מעשי 
 המבוטח 

מבקש האישור מוגדר    322 
 כצד ג' 

 ראשוניות  328
האישור    329 מבקש  רכוש 

 יחשב צד ג' 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

אחריות 
 מעבידים

 הרחב שיפוי  304 ₪  20,000,000    
 ויתור על תחלוף  309
 מל"לתביעות   315
היה    319 נוסף  מבוטח 

מי   של  כמעבידם  וייחשב 
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328
אחריות 

 מקצועית 
 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000    

דיבה השמצה והוצאת    303
 לשון הרע 

 הרחב שיפוי   304 
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף  309

 מבוטח נוסף  318 
בגין    321 נוסף  מבוטח 

 מעשי ומחדלי המבוטח 
 פגיעה בפרטיות  326

 ראשוניות  328 
 תקופת גילוי  332

 חודשים  6
        

        אחר

 
 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 בריאות הנפש  013
020 
095 

 
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
הנכס   )לדוגמא:  סוג 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  
  
  

 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח  לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת  שלביטול    או  שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 

  



 

    
                 

 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור  01/2021מכרז מס' 
 אוכלוסייה עם מוגבלויות

 18.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  7נספח 

 נספח התחייבות לעמידה בדרישות כח אדם  

 לפי תנאי סף  

 

הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור הדרישות המצוינות במפרט זה הינן 

 מערבי  גלילרשויות אשכול איגוד ערים ברשויות  אוכלוסייה עם מוגבלויות

 ידו:   -  להצעתו את ההתחייבות הבאה חתומה כנדרש עלעל המציע לצרף 

 

______)להלן: המציע(,  __________ __________, נושא ת.ז. מס' __________אני הח"מ___ 

 ח האדם המצוינות במפרט המכרז במכרז.   ומתחייב בזאת, בכתב, לעמוד בדרישות כ 

   - במידה והמציע תאגיד

 ______, מורשה החתימה מטעם  ________ _________, נושא ת.ז. מס' ____ אני הח"מ _____ 

 

 _______)להלן: המציע( בזאת, בכתב, _______________ שמספרו ___ ___ _____________ 

בדרישות   האדם  לעמוד  ההתקשרות המחויבות  כוח  תקופת  כל  במשך  במכרז,  ואזכה    במידה 

 כדלקמן:  , בהתאם לדרישת המשרד,ובהתאם להפעלת המסגרות השונות

ח אדם שיוצגו ע"י המשרד וביניהן דרישות השרות כולל התקן שנקבע  ולעמוד בכל דרישות כ .1

ואושר ע"י ועדת התעריפים של המשרד וכן הדרישות המפורטות בהסכם שייחתם בעקבות  

 זכייה במכרז זה.  

, שהינן  או במפרטים כפי שיהיו בעתיד  אדם המפורטות במפרט המכרז-חו לעמוד בדרישות כ .2

עם מוגבלויות רצף מסגרות טיפ להפעלת  ות  דריש ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה    ול 

 . אשכול גליל מערביאיגוד ערים רשויות  ב

  

  _______________________ ________ ______________ __________________ 

 שם המציע + חתימה          תאריך  

 

 במידה והמציע תאגיד  - אימות חתימה 

 ______________  ___________________________ עו"ד מאשר בזאת כי  ,אני הח"מ

 ___________________  __________________________רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

__________     ____________ _____  ________________    __________ _________      ___ 

 תאריך                 חותמת וחתימה     שם


