
 

 

 

 2020 נובמבר 17
 א "תשפ כסלו' א

 
 לכבוד 

 2020/08 המציעים המתמודדים במכרז
   האיגוד של האינטרנט  באתר בפרסום

 
 
 
 

 2020-08מס' במכרז   תשובות לשאלות שנשאלו  ע"י מציעיםהנדון: 
 בחופי איגוד ערים כינרת  כ"א כללי למתן שירותי 

 'בחלק 
 

 
 שאלה:  .1

 . משמרות סביב השעון על פי דרישות המכרז עבודת הקופאים/עובדי חוף מתבצעת בשלש

 האם יש צורך לשלם תוספת משמרות עבור ערב לילה ? 
 תשובה:

 . 15התמורה, עמ'   3מס'  מסמך ב', נוסח הצעת מציע, סעיף רשת לתמורה כמופיע בוהגדרה מפ ראה
 לה. עבור משמרות ערב ולי ם תוספת אין תשלו

 
 שאלה:  .2

 האם בכל החופים המשמרות מתחילות באותה שעה? 

על מנת להסיע את כל העובדים בכדי שיגיעו באותה השעה לכל החופים  ערךיכיצד עלינו לה  --אם כן  
 יש צורך להפעיל מס' הסעות ? והאם

 ההסעות בהתאם?  ת לתמחר אתשעות הפעילות בכל חוף וחוף על מננבקש לדעת מראש את  --אם לא
 תשובה:

, משמרת  15:00-23:00, משמרת ערב הינה בין השעות  07:00-15:00ככלל, משמרת בוקר הינה בין השעות  
השעות   בין  שעות  23:00-07:00לילה  בקביעת  המזמין  ובהסכמת  בתיאום  תפעולית  גמישות  קיימת   .

 פים. התחלת משמרת הבוקר בחו 
 
 שאלה:  .3

 ?מקבילות זו לזוושל עובדי החוף  איםהאם המשמרות של הקופ

 תשובה:
 כן.

 
 שאלה:  .4

העבודה בפועל  תכנית העבודה בה מפורטים מס העובדים העקרוני קשה להסיק איך תתבצע מטבלאות
  כמות עובדים בכל משמרת.

וממנה והאם יהיה   להסיע לעבודהאבקש לדעת מהי כמות העובדים המקסימלית בכל משמרת אותה יש  
 במס הסעות במקביל ? צורך 



 

 

 

 
 
 שובה:ת

וזאת לצורך  ,  מערך ההסעות ותפעולו על מנת לעמוד בהוראות מכרז חוזה זה הינו כולו באחריות הקבלן
ביצוע העבודה בכל החופים סובב כינרת וללא כל תשלום נוסף מכל סוג ומין שהוא אשר יחוייב בו המזמין.  

 הצעת המחיר. מרכיב זה ב ויכלול ת חישוביו בהתאם יעשה א   ןהקבל
 
 שאלה:  .5

שאלות ההברה ועד    הגשת  ממועד(  ימים   5)  עבודה  ימי  מיעוט  בשל,  המכרז  הגשת  במועד  דחייה  נבקש
 .ומיטבי תקין באופן המכרז הגשת וזאת לטובת, למועד הגשת המכרז

 תשובה: 
לחוברת המכרז    18.4מועד הגשת ההצעות הנקוב בסעיף  בעיתונות כי  והמזמין פירסם באתר האינטרנט  

 ידחה.  

 
 שאלה:  .6

קשרות עמם ללא צורך להציג אישור ות ממליצים ופרטי התנבקש לאפשר להגיש שמ  -   8.2, סעיף  4עמוד  
מעל   המעסיקים  גופים  ממשלתיים/  תאגידים  מקומיות/  רשויות  ממשלתיים/  מגופים    150בכתב  

 עובדים, גופים מסוג זה בד"כ אינם מוכנים לתת אישורים/ המלצות בכתב .
לקבלן ניתן לצרף בנוסף לפרטי   אין באפשרות הקבלן לצרף אישורים מסוג זהנודה לאישורכם כי ככל ש 

הסכם  ההתקשרות    : לדוגמא  אדם   כוח  שירותי  אספקת  על  המעידה  אחרת  אסמכתא  הממליץ  של 
 התקשרות, הזמנת עבודה וכד' עם גופים מסוג זה .

 תשובה: 
 אין שינוי בתנאי הסף. 

 
 שאלה:  .7

 .לאנשים עם מוגבלות על חוק שוויון זכויות – 4תצהיר לסעיף א לא צורף נוסח - 8.3, סעיף 4עמוד 
 תשובה:

 יתקבל. –על דרישת הסעיף , כשהוא חתום ומאושר ע"י עו"ד   תצהיר בנוסח העונה כל 
 

 שאלה:  .8
נודה לתיקונכם כי מועד הערבות תחל ביום הפקת הערבות על ידי הבנק , הרי הבנק   - 14, סעיף 7עמוד 

סביר כי מועד הערבות יחל ביום נותן תוקף לערבות החל מיום ההדפסה/ הפקה של הערבות ולכן לא  
 הגשת הערבות.

 .16.02.2020כמובן למען הסר ספק תוקף הערבות יהיה עד למועד הנקוב בסעיף זה קרי 
 תשובה: 

 ל. מקוב 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 שאלה:  .9
 בו )ככל השליטה בעלי  ושל המציע  של בכתב לא צורף למסמכי המכרז תצהיר  -  8.5, סעיף  5עמוד  

העבודה,   דיני עובדים, לפי זכויות שמירת בעניין של המציע בותיו וח קיום בתאגיד(, בדבר שמדובר
החלים וההסכמים ההרחבה צווי השירותים,  או העבודה אספקת לצורך המעסיק על הקיבוציים 

 המנויים החיקוקים כל , לרבות2011-העבודה, תשע"ב של דיני האכיפה להגברת החוק קיום לרבות

 בו. 
 תשובה: 

 .יתקבל –  ד"עו  י"ע  ומאושר חתום  כשהוא,  הסעיף דרישת על ה ונהע  בנוסח תצהיר כל
 

 שאלה:  .10
על מנת למנוע טעויות בנוסח הערבות נודה להבהרתכם מהו החודש והשנה שיש    - , מסמך ה'  20עמוד  

 לעדכן במדד הבסיס בנוסח הערבות למכרז.
 תשובה: 

 . האחרון להגשת המכרז  לחודש הקודם למועד  15 – יתפרסם ב רון ש מדד האחה הוא  הבסיסי המדד
 

 שאלה:  .11
 מי המפעילים כיום? האם כיום קיים פיצול בהפעלה?  - 4סעיף 

 תשובה:
 איננה רלבנטית להבנת תנאי המכרז.  אלהשאינפורמטיבי. ה הליך הבהרות לתנאי המכרז איננו הליך 

 
 שאלה:  .12

 נבקש לדעת מי הקבלן המפעיל כיום את השירותים? 
 תשובה:

 . 11ראה תשובה לשאלה 
 

 שאלה:  .13

זוכים    -  5סעיף   ו/או  זוכה  זה מתיישב עם קביעת  זה יאפשר, בפועל,  כיצד סעיף  במכרז? הרי סעיף 
 הכנסתם של ספקים אשר לא זכו במכרז ע"ח זוכי מכרז זה. זה מעקר את הצורך במכרז כלל. 

 נבקש לבטל אותו.
 תשובה:
 אין צורך לבטלו.  ומדבר בעד עצמו.ברור הסעיף 

 
 שאלה:  .14

 כן, לאיזה סעיף? דרש לצרף את קבלת רכישת המכרז? ואם האם נ - 8סעיף 
 תשובה:

וכמופרט   האיגוד  של  האינטרנט  מאתר  עלות  ללא  להוריד  ניתן  המסמכים  את  קבלה.  לצרף  נדרש  לא 

 במסמכי המכרז. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 שאלה:  .15
האם הכוונה למילוי וחתימה של המסמכים המצורפים למכרז או שמא נדרש בנוסף להכין   -  8.3סעיף  

 תצהירים? 
 תשובה:

מצורף לנוסח המכרז אזי כל תצהיר    ואיננ היכן שמאוזכר צורך בתצהיר יש להגישו. אם נוסח התצהיר  
 יקובל.  –ת הסעיף מאושר כדין הממלא את דרישו

 
 שאלה:  .16

ז'  -  4או    8.3סעיף   לחוק שיוויון   9קיימת אי בהירות בין הדרישה בסעיף )תצהיר לפי סעיף    -מסמך 
ום לבין נוסח מסמך ז' שהינו הצהרה בדבר קיום חוקי עבודה והעסקת עובדים זרים ותשל  הזדמנויות(,

 שכר מינימום.

מצורף יש לצרף תצהיר בנוסח נפרד שאינו    4.א8.3נא הבהרתכם האם לצורך הוכחת עמידה בתנאי סעיף  
 למסמכי המכרז ?  או שמא הגשת מסמך ז' הינה מספקת  ? 

 תשובה:
 . 15ראה תשובה לשאלה 

 
 שאלה:  .17

 האם נדרש להביא אישור בתוקף ממינהל ההסדרה?  - 8.10סעיף 
 תשובה:

 כן.
 
 שאלה:  .18

ל  -  8.15סעיף   כמות הערים שנמצאות ברדיוס ק"מ ע"מ להגדיל את    60-נבקש להגדיל את המרחק 

 המותר.
 תשובה:

  של   האינטרנט  באתר  המזמין  י "ע   שפורסמהלקבלנים    1'    מס  להודעה   בהתאם  הוגדל   המרחק  טווח 

            .המזמין
 
 שאלה:  .19

 נבקש לדעת מהו האומדן ולפי מה הוא נקבע?   - 10סעיף 
 תשובה:

 . אומדן המזמין אינו חלק מחוברת המכרז
 
 שאלה:  .20

 מהי כמות הזוכים האפשרית במכרז?  - 13סעיף 
 תשובה:

,    נוסח המכרז מדבר בעד עצמו.  השאלה אינה רלוונטית להליך מכרזי זה. כן    זה   יןבעני   ההחלטהכמו 
 . המכרזים עדת ולו שמורה

 
 
 
 
 



 

 

 

 שאלה:  .21
מהמקובל    -  14+16סעיף   גבוהים  הביצוע  ערבות  של  והם  המכרז  ערבות  של  הן  הערבויות   –סכומי 

סכומי   קביעת  לעניין  הדין  בהוראות  בהתחשב  זאת  אלה,  סכומים  נקבעו  סמך  על  הבהרה  מבוקשת 
 ערבויות בהתאם לאופי והיקפי ההתקשרות.

 בהתאם .הערבויות  2 פחתת הסכומים בגיןלאור זאת מבוקשת ה
 תשובה:

 . ההכרזה על הזוכהד לאחר  מוחזרת מיהינה לתקופה קצרה וערבות המכרז    אין שינוי בסכומי הערבויות.
 
 שאלה:  .22

מבוקש למחוק את האמור בסעיף ו/או לסייגו: "מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול    -ב'    24א,    24סעיף  
המציע הינו גוף ציבורי ומניותיו מוחזקות בידי הציבור. אין   –על פי דין"  על חברה ציבורית כהגדרתה  

 למציע שליטה על העברת המניות ושינוי כאמור אינו דרוש אישור ועדת המכרזים. 
 תשובה:

שאיננו בעל  ע"י  ציבור ,    -     של התאגיד המציע   מניות ב  מסחר   מור בסעיף זה איננו חל על  האמובהר כי  
חברה  הוא  המציע    והתאגיד      - [1968-תשכ"ח  רת מונח זה בחוק ניירות ערך  יע ]כהגד אגיד המצבת  עניין  

 . ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה
 
 שאלה:  .23

 ראשונה, שנייה ושלישית?  –מהן שעות המשמרות  - 3.1סעיף  1טבלה 
במשמרת   מעובד  מבקש  והלקוח  במידה  כן,  ככמו  לדעת  נבקש  נוספות,  שעות  להישאר  יצד  מסוימת 

 משולמת התמורה בגין זה? 
 תשובה:

 .  1-2ראה תשובות לשאלות 

 
 שאלה:  .24

 נספח ב'

שיון יקיון? שכן אז נדרש ריהאם הקבלן נדרש לספק עובדי נ  –פיקוח על עבודות הנקיון    1סעיף   .א
 קבלן שירות ויחולו עלויות העסקת עובדים נוספות. 

מבוקשת הבהרה כי אופנוע הים , תחזוקתו וכל הכרוך בו מבוטחים על ידי המזמין ו/או   –  5סעיף   .ב
מי מטעמו והיה ויגרם נזק כלשהו  המזמין פוטר את הקבלן ועובדיו וכל מי מטעמם  מאחריות לכל  

 נזק .
ביטוחים   בת עובדי הקבלן על גבי כלי שיט, שכן אז נדרשים  מבוקשת הבהרה לעניין הצ  –  14סעיף   .ג

 כלי שיט. ייחודיים לפעילות זו לאור החריג בגין 
 לאור זאת מבוקשת מחיקת המילים " כלי שיט"  .ד
 

 תשובה:

לא נדרשת אספקת עובדי ניקיון. נדרשת עבודת הפעלה של עובדי ניקיון אשר מסופקים ע"י    -לסעיף א 
 קבלן אחר. 

ה של אופנוע ים. לא תפעולו  לאדה ו/או העעבודת הור  תהמזמין. נדרשאופנוע הים הינו רכוש    -לסעיף ב'
 ע"י המזמין.  מקובל   טוחי לאופנוע הים יש כיסוי ביאו השטתו. 

 ההערה מקובלת. -סעיפים ג' וד'



 

 

 

 
 

 שאלה:  .25
נבקש לקבל את נתוני ההזמנות בפועל של השנים הקודמות לפי חתך משמרות וחופים    – נספח ב' כללי   

 דדים. על מנת לשקף את הנתונים בין כלל המתמו
 תשובה:

 .11 ראה התשובה לשאלה 
                                         

 שאלה:  .26
 האם נדרש ציוד לשם כך? אם כן, באחריות מי לספק אותו? מה העלות הצפויה?  - 1נספח ב' סעיף 

 תשובה: 

 לא נדרש לספק ציוד. מדובר במכרז לאספקת שירותי כ"א.
 
 שאלה:  .27

לספק אותו? מה העלות הצפויה? נא  ם כך? אם כן, באחריות מי  ציוד לש  האם נדרש  -  9נספח ב' סעיף  
הבהרתכם שעל הקבלן לא חלה אחריות לגבי העברת כספים, תשלום כספים וכו' אלא הוא רק שוכר את  

 העובדים לצורך מתן השירותים וכלל האחריות התפעולית והפיננסית חלה על המזמין.
 תשובה: 

שירותי גביית כספים במבני הקופות של חניוני  אספקת שירותי כ"א למתן    . נדרשת26ראה תשובה לשאלה  
 המזמין. 

 
 שאלה:  .28

איזו פעילות יש לבצע בכל משמרת? מה שונה מסמרת הלילה ממשמרת הבוקר?    -   11נספח ב' סעיף  

 האם יש כניסת רכבים למתחמים בלילה? 
 תשובה: 

 לאורך כל שעות היממה. בים אל החניונים נוסח הנספח כמכלול שלם מדבר בעד עצמו. קיימת כניסת רכ

 
 שאלה:  .29

האם נדרש אישור מחודש גם לעובד שקיבל אישור כזה בעבר? מהו תוקף האישור?  - 13נספח ב' סעיף 
 אילו מבחנים ובדיקות מדובר? היכן הם נערכים? 

 תשובה: 
 המיון. ההליך מתקיים במשרדי המזמין. על הליך  עבור עובד המוכר למזמין יתכן וישקול המזמין לוותר 

ע"י   נערכים  אשר  התאמה  ומבני  ראיון  הכולל  השירותים  מתן  תחילת  טרם  המתקיים  בהליך  מדובר 
י תפקיד בחופים. המזמין  הליך מיון עובדים לפני קבלת החלטה באשר להתאמה למילו המזמין במסגרת  

 בגין זמן שהוקדש למבחן/ראיון ו/או נסיעות וכד'.  נושא בעלות המבחן. אין תשלום
 

 שאלה:  .30
 האם הכוונה היא שבכל משמרת יש את כמות כוח האדם המתוארת בסעיף?  -טבלה  21נספח ב' סעיף 

 תשובה: 
  3- מדובר בכמות עקרונית למספרי תקנים עבור עובדי חופים וקופאים לעבודה ב  –   21.2ככתוב בסעיף  
 ימים בשבוע.  7משמרות ביום 

 
 



 

 

 

 
 שאלה:  .31

 אנו מבקשים לבטל את הסייפא של דרישת הסף: - 8.2סעיף 
"על המשתתף לצרף אישור מן הרשות/יות בה/ן עבד, חתום על ידי מנכ"ל / מנהל כספים/ מנהל אגף,  

 המאשר עמידתו בתנאי זה". 
 גופים ומוסדות ציבוריים אינם נוהגים להמציא אישורים כנדרש בסעיף זה.  

אלו   כן אישורים  ניהולים  ובכמו  ו/א  גורמים משפטיים  להתעכב אצל  דינם  מיוחד בתקופת הקורונה 
 אחרים ולא ניתן להמציאם בפרק הזמן עד להגשת המכרז.

 .נבקש לבטל דרישה זו היות ואינה מידתית ואינה סבירה 
  תשובה:

 אין שינוי בתנאי הסף למכרז.

 
 שאלה:   .32

ימי מנוחה, האם ברשותכם אישור משרד  בונבקש לדעת לגבי העסקה בשבת    -  3.1סעיף    –  15עמוד  
 העבודה? והאם אישור זה חל על עובדי הקבלן ? 

 תשובה: 
התקשר    , ועד עתה,מת האיגודמועד הק ,    2008משנת  האיגוד איננו המעביד של  עובדי הקבלן. יצויין כי  

החופים    עובדים בימי המנוחה השבועית  לצורך הפעלה סדירה של  קבלני כ"א המעסיקים    עם   האיגוד
שעות    שפורסמו מכח חוק  מתוקף היתרים כלליים  ] לא ספציפיים[  וזאת    ,  האיגוד  שבאחריות  םהציבוריי

  לחוק הנ"ל המאפשרת ניוד בין   7. עם זאת תשומת לב המציע מופנית לסעיף  1951-עבודה ומנוחה תשיא 
יית תמהיל  חשבון בבנקחת זאת בם שונים , ביחס לימי המנוחה השבועית. על המציע ל מגזריעובדים מ

   העובדים בהצעתו.
 

 שאלה:   .33
צורך לשלם עבור בשיחה עם הדר ממשרדכם נמסר כי אין  -מכירת מסמכי המכרז -  19סעיף  – 9עמוד 

 השתתפות במכרז אם מורידים את המסמכים מהאתר, נא אישורכם.
  תשובה: 

דים את המסמכים מאתר  אין צורך לשלם בעד מסמכי המכרז אם מורי  .14ראה תשובה לשאלה מס'  
 האינטרנט. 

 
 שאלה:  .34

  השירותים   ביצוע  במקום  יבקר ,  המכרז  מסמכי  כל  את  ויבדוק  יקרא   המציע  "   -  9סעיף    –   6עמוד  
 והעבודות" נבקש לקבוע מועד לביקור כנדרש בסעיף זה. 

 תשובה:
 אין סיור קבלנים מאורגן במסגרת הליך מכרזי זה. 

 
 שאלה:  .35

 חתום"  ביטוחים קיום אישור צירוף " -  8.13סעיף  – 5עמוד 

 האם ע"י המציע בלבד או ע"י חברת הביטוח? 
  תשובה:

להצעתו לצרף  המציע  בנספח  על  המכרז  למסמכי  המצ"ב  הביטוחי  האישור  ע"י    את  חתום  כשהוא  א' 
המציע וע"י חב' ביטוח. אישור זה  הוא אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת של המציע להוציא  

 מופיע במסמכי המכרז, במידה וזכה המציע במכרז.אישור כזה, כ



 

 

 

 ח המורשה חתימה ע"י חברת הביטוח.  המסמך צריך להיות חתום ע"י חברת הביטוח / סוכן הביטו
 מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא, בשלב זה. 

 
 שאלה:  .36

  מנהל /ל"מנכ  ידי  חתום על,  עבד  ן/בה  יות/הרשות  מן  אשור  לצרף  המשתתף  "על  -  8.2סעיף    –  4עמוד  
משרדי  בתנאי  עמידתו  המאשר,  אגף  מנהל  /כספים ציבוריים  גופים  לרשויות    או/ו  ממשלה  זה" 

להתקשרויות    לתאגידים  או/ו  מקומיות הנוגעים  מסמכים  להוציא  נוהגים)מסרבים(  לא  ממשלתיים 
ההתקשרות מאושר    פרטי  שלהם ובהתאם לדרישתכם, אנו מבקשים להגיש תצהיר מנכ"ל המציע עם

 עו"ד. י רו"ח ומאומת ע"יע"
  תשובה:

ל  עם נושאי המשרה הנ" יתקבלו גם חילופי הודעות דוא"ל   " ראישו"יף זה.  לצורך המונח ע אין שינוי בס
 עמידה בתנאי זה. המעידות על 

 
 שאלה:  .37

נבקש לדעת מה התנאים הסוציאליים הנדרשים עבור העובדים בענף במסגרת העסקתם בחופי איגוד  
 ערים כינרת? 

 תשובה:
 ייעוץ משפטי ו/או אחר למציעים. מספק  על המציע לבדוק זאת עם יועצים מתאימים. המזמין איננו

 
 שאלה:  .38

)בוקר, צהריים,   האם כמות העובדים המוצבת בכל אחת מהתחנות בכל אחד מהחופים בכל המשמרות,
לפי תפקיד , לפי    ות,לפרט חלוקה לפי משמרבמידה ולא, נא    לילה( וכן בסופי שבוע ובחגים היא שווה ?

 . חוף ועוד
 : תשובה

 מסמכי המכרז מציינים כמות תקנים כמופיע בטבלה הנספח ב' למסמכי המכרז. 

 

 שאלה:   .39
בקשה זו הינה פגיעה בעיקרון השיוויון. זו העדפה לא הוגנת של המציע שכבר נותן שירותי    -   12.3סעיף  

 .נבקש לבטל יתרון לא הוגן זה חוף כלליים בחופי הכנרת. 
 תשובה:

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

 שאלה:  .40
יום והזדמנות לתיקון ההפרה .     14נבקש להוסיף: לחלט בכפוף למתן התראה מוקדמת בת    -  14סעיף  

 ולא חילוט ערבות באופן אוטומטי.
 תשובה: 

  ה/הפרות לא תתוקן/נה בדבר החילוט, וככל שההפר   [ ימי עסקים7בת שבעה ]  בכתב  תינתן הודעה מוקדמת

 תחולט הערבות.  –במלואן ובמועדן עד אז, 
 

 שאלה:  .41
זוכים. נא    -  2.7סעיף   וכן אם יש זוכה יחיד או כמה  עלות התפעול משתנה בהתאם לכמות העובדים 

 ביניהם.לפרט כמה זוכים יזכו בהצעה וכיצד תתחלק העבודה 
 תשובה: 
 רים בעד עצמם. . מסמכי המכרז מדבלעיל  11+20  ותלשאל ות בראה תשו



 

 

 

 שאלה:  .42
נבקש לתקן: מימוש הערבות יותנה במתן הודעה מראש ובמתן הזדמנות לתיקון הליקוי    -  2.15סעיף  

 לפני חילוט הערבות. 
 תשובה: 

 לעיל.  40ראה תשובה לשאלה 
 

 שאלה:  .43
האם כיום מועסקים העבדים על ידי קבלן אחר ? במידה וכן, האם ניתן לקלוט עובדים המועסקים אצל 

 קבלן זה ? 
 : תשובה

 אינפורמטיבי אלא הבהרות לתנאי המכרז.הליך זה איננו הליך 

 
 שאלה:  .44

ונזכה נתחייב לפתוח סניף בטבריה .   נודה בקריית ביאליק. במידה  -כיום יש לנו סניף בקרבת האיגוד
 . לאישור סעיף זה כעומד בתנאי הסף

 תשובה: 
בדבר שינוי בתנאי  המזמין  נט של  אשר פורסמה באתר האינטרמטעם המזמין    1ראה הודעה לקבלנים מס'  

 זה.
 

 שאלה:  .45
 .השנהאיזה ביגוד הקבלן נדרש לספק ומה הכמות לכל עובד לפי עונות 

 תשובה: 
 לנספח ב'.   17ראה סעיף 

 
 שאלה:   .46

 ,הצמדה  הפרשי  לרבות,  התייקרויות  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  התמורה "  -  9סעיף    –  32עמוד  
  וזאת  ,בלבד  המזמין  שבשירות  הקבלן  לעובדי  יוקר  תוספת  עבור  םתשלו  למעט,  ההסכם  תקופה  כל  לגבי
 . ומפורסם כדין חתום הרחבה בצו תוקף שקיבל כללי  קיבוצי בהסכם תיקבע  זו יוקר שתוספת ככל

 נבקש כי הצמדת התמורה תהייה לשכר המינימום במשק.
 תשובה: 

לגבי  הצמדה,  הפרשי  לרבות  התייקרויות,  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  למעט    הקבלן  ההסכם,  תקופה  כל 
ולמע עדכון שכר המינימום במשק,  עקב  יוקר   ט תשלוםתשלום  תוספת  שבשירות  עבור  לעובדי הקבלן 

המזמין בלבד, וזאת ככל שתוספת יוקר זו תיקבע בהסכם קיבוצי כללי שקיבל תוקף בצו הרחבה חתום  
 ומפורסם כדין. 

 
 שאלה  .47

ח'   מסמך  התקשרות  נוכחות ל  -  9.2וכן    4.7סעיף    -חוזה  אישורי  לביצוע  אחרים  אמצעים  חברתנו 
 נוספים, ובלבד שיהיו מקובלים על המזמין.גיטאליים. נבקש לאפשר לקבלן להשתמש באמצעים  די

 תשובה:
 יותרו אמצעים שונים דיגיטאליים וממוכנים, עפ"י חוק ובתיאום עם המזמין. 

ת הזכות להתקין בעצמו ועל חשבונו  מבלי לגרוע מזכויות המזמין עפ"י החוזה, המזמין שומר לעצמו א
 היחסית של התקנת המערכת. לחייב את הקבלן בעלות  שעוני נוכחות דיגיטאליים ו 



 

 

 

 
 שאלה:  .48

)נחוץ לצורך עריכת    -   5.5סעיף    -חוזה התקשרות מסמך ח'   נבקש לקבל נימוק עניני להחלפת עובד 
שיש לתת לעובד בתוספת שימוע( וכי החלפת העובד/ת תתבצע בפרק זמן כאורך ההודעה המוקדמת  

 יומיים לצורך עריכת שימוע.
 תשובה:

העובד. אין באמור משום העברת דרישה מאת המזמין בקשר עם פיטורין,    להחלפתהסעיף מדבר על דרישה  
 שימוע והודעה מוקדמת.  

 
 שאלה:  .49

ם  הדרישה שכל עובד יצהיר שאין לו עבר פלילי ו/או רישו  -  6.11סעיף    -חוזה התקשרות מסמך ח'  

 הדרישה. פלילי היא מפלה ולא חוקית. נבקש לבטל את 
 תשובה: 

דרישת ההצהרה מראש     אף כי הדרישה לגיטימית בהיות העובדים מיועדים לשרת ציבור רחב , מוסכם כי 
העסקת עובד כזה או אחר בנסיבות  המצדיקות זאת,  מבוטלת. עם זאת האיגוד יהיה רשאי לדרוש הפסקת  

עמוד כל  וזאת מבלי שלקבלן ת  וזה שייחתם עם המזמין,פורט בתנאי המכרז והחלפי שק"ד האיגוד,  וכמ
 דרישה ו/או טענה בשל כך. 

 
 שאלה:  .50

ח'   בסך    -  8.5סעיף    -חוזה התקשרות מסמך  נבקש   5,000פיצוי  סביר,  ולא  לא מידתי  הינו  ליום   ₪
 ₪ ליום. 1,000 -להקטין ל
 תשובה: 

 אין שינוי בהוראות החוזה. 

 
 שאלה:  .51

הת מחוזה  ח'  קשרות  שכר    -  9.1סעיף    -סמך  לעדכוני  ו/או  למדד  צמודה  תהיה  התמורה  כי  נבקש 

    מינימום הגבוה מבין השניים.
 תשובה: 

 .46ראה תשובה לשאלה מס' 
 

 שאלה:  .52
הדרישה לביטוח אחריות מקצועית אינה מובנת ועל כך נבקש   -  11.1סעיף   -חוזה התקשרות מסמך ח' 

 לבטלה.
 תשובה: 

 אין שינוי בהוראות החוזה. 
 

 שאלה:  .53
נא הבהרתכם, מי נושא בעלות ההדרכות )עלויות שכר, נסיעות, חומרי עזר( אותן    -  6.3, סעיף  30עמוד  

 נדרש כל עובד לעבור טרם התחלת מתן השירותים? 
 תשובה: 

שונים  הדרכות    עובד חברת כ"א אשר המזמין החליט לגביו כי הוא מתאים למילוי תפקיד בחופים יעבור
 עבודתו השוטפת בחוף. ההדרכה הינה על חשבון המזמין.  בחופים וזאת במסגרת

 



 

 

 

 
 שאלה:  .54

נבקש לאפשר לעובדים לדווח נוכחות באמצעות אפליקציית שעון נוכחות על בסיס   -  9.2, סעיף  32עמוד  
 מיקום.

 תשובה: 
 .47ראה תשובה לשאלה מס' 

 
 שאלה:  .55

 נדרש לספק את הכלים לביצוע עבודות התחזוקה/שיפוץ וכו' ?מי  נא הבהרתכם,  - 7, סעיף 40עמוד 
 תשובה: 

אספקת חומרים וציוד  מדובר בעבודות תחזוקה מינימאליות באתר החוף שאינן דורשות תימחור, זמן ו 

. ובעלות  ו  מצד הקבלן נורות    היקף שאינו רלוונטי להצעת המחיר של המציע  עבודות לדוגמא: החלפת 
 עולים, צביעת מתקנים וכד'.  שרופות, תיקון מנ 

 
 שאלה:  .56

 נא הבהרתכם, מי נושא בעלויות מבחני אמינות והתאמה?  -  13, סעיף 40עמוד 
 תשובה: 

 .29ס' ראה תשובה לשאלה מ
 

 שאלה:  .57
נבקש לעדכן סעיף זה כך שהאחריות על שיבוץ עובדי הקבלן בכל אזור/תחום/חוף    -   14, סעיף  41עמוד  

 .הספק הזוכהמשרד/ים/ מבנה/ רכב/ כלי שיט היא על 
 תשובה: 

 .  קבלןבתיאום עם ה מזמיןנה ע"י ה שיבוץ הי אחריות הכלל, כ
 

 שאלה:  .58

  –, נספח ו' 47עמוד 
 לאחר המילים "ושכ"ט עו"ד..." את המילים "על פי פסק דין".   5נבקש להוסיף בשורה  .1

" והכל כפוף לכך   חר המילים "או כרוך בכך" את המשפט בסוף פיסקה ראשונה נבקש להוסיף לא .2
 להתגונן מפניה."שהתביעה ו/או הדרישה תועבר לקבלן עם קבלתה על מנת לאפשר לקבלן 

בפסקה השלישית שורה שלישית לאחר המילה "ממנה" להוסיף את המילים " לאחר מתן התראה   .3
 מראש לקבלן שלא תוקנה". 

 תשובה: 
 בל. מקו – 1+2          
 ". תוקנה שלא לקבלן[  ימי עסקים 7בת שבעה ]  מראש התראה מתן  לאחר יתוקן כך: "   . 3          

 
 שאלה:  .59

 מבוקש למחוק הסעיף. ישנה התייחסות מפורטת בהסכם.   - 2.19מסמך א' 
לחילופין מבוקש לאחר ה מילה " אחריותה " להוסיף "בכפוף להוראות הדין ולאמור בהוראות הסכם 

 מסמך ח'" -שרות  ההתק
 תשובה:

 המכרז. אין שינוי במסמכי 



 

 

 

 שאלה:  .60
 מבוקש להוסיף סעיף נוסף )חדש(  -הערות  -מסמך א' 

אזי   העובדים,  העסקת  עלות  על  השלכה  לו  יש  אשר  כלשהו  רגולטורי  שינוי  ויחול  היה  כי  "מובהר 
 לתוקף" מרגע כניסתו  תעודכן בהתאם לאחוז השינוי ו  1התמורה המגיעה לקבלן אשר נקובה בטבלה מס'  

הכוונה למשל בעדכון עלות נסיעה בתחבורה ציבורית במשק, עדכון אחוזי ההפרשה לביטוח פנסיוני  
 וכיוב'. 

 תשובה:

שתידרשנה התאמות  ככל    .  עפ"י חוקים וייברגולט  שינויים    ככל ויהיו  תתואם/ ןורה לקבלן תעודכמהת
 . ת המזמיןלעל הקבלן להגיש בקשה  מתאימה  ומנומקת להנה  כאלה

 
 שאלה:  .61

ו'   שכן    -מבוקש למחוק את המילים "וכן העובד המוצע למתן השירותים"    - שורה אחרונה    -מסמך 
 עובדים.צגת צוות להבנתנו במכרז זה לא קיימת דרישה לה

 תשובה:

 . לא ברור למה מתייחסת השאלה
 
 שאלה:  .62

 נבקש מפרט ביגוד ואפודות זוהרות?  - 17+ נספח ב' סעיף  6.12מסמך ח' 
 תשובה:

 ההגדרה הקיימת בסעיף מדברת בעד עצמה. 
 

 שאלה:  .63
 –  9.2, 4.7מסמך ח' 

נוכחות על הקבלן אינה נהוגה במכרזים לאספקת שי .א  – רותי כוח אדם  הטלת חובת התקנת שעון 
 הקבלן הזוכה מציב את עובדיו בחצרי המזמין. 

האם באתרים בהם יוצבו עובדי הקבלן לא מותקן שעון נוכחות /מערכת נוכחות אשר עובדי הקבלן 
 יוכלו להשתמש בה כמקובל במכרזי כוח אדם  ? 

תב .ב ולא  לזוכככל  תמורה  תשלום  בגין  רכיב  התמורה  לנספח  להוסיף  מבוקש  זו  דרישה  על  וטל  ה 
 התקנת ותחזוקת מערכת הנוכחות .

בנוסף מבוקשת הבהרה האם לאור הוראות הפסיקה )ראו לעניין זה את ההלכה המחייבת בעניין    .ג
ידי ההסתדרות על  והתקבל  זה  בהליך  והערעור שהוגש  נ' ההסתדרות  ק "עס     עיריית קלנסווה 

יפית )פולשנית פחות(  ובלבד  יתאפשר למציע הזוכה ליישם שיטת נוכחות חל  (   14-04-7541)ארצי(  
 עקב אחר נוכחות העובדים ?  שיתאפשר לקבלן מ

 תשובה:
  .47ראה תשובה לשאלה מס' 

עליו לנהוג  אותו  מחייבת  המת הלכה  ככל שהמציע סבור כי קיי  המזמין איננו המעביד של עובדי הקבלן.

הווה הדבר הפרה של תנאי  ן י ניי יתברר כי המציע שוגה  ובנסיבות הע  , ואולם אם  עפ"י ההחלטה המחייבת
 לשאת בהשלכות הנובעות מכך.  עליו   -המכרז או החוזה 

  
 
 
 
 



 

 

 

 שאלה:  .64
מבוקש להחליף את המילים "למנוע, בקשר עם מתן השירותים" במילים    –  1שורה      -   4.18מסמך ח'  

 "שלא לגרום במהלך מתן השירותים".
 .מבוקש להחליף את המילים "לרבות מניעת" במילים "לרבות לא לגרום לנזק" – 2שורה 

 תשובה:
 המכרז/חוזה. אין שינוי במסמכי 

 
 שאלה:  .65

 . רם", מבוקש להוסיף "על ידי הקבלן ו/או עובדיו"לאחר המילה "שנג  – 2שורה   - 4.19מסמך ח' 
 תשובה:

 . מקובל

 
 שאלה:  .66

מבוקשת   –" מספר המקומות בהסעה המצויין בטבלה"    3שורה     2פסקה    –  2שורה     -  4.21מסמך ח'  
 הבהרה על איזו טבלה מדובר?   

ד  כולל הסעת העובד ואין  בהצעת המחיר נדרשים  המציעים לתמחר עלות לשעת עבודה של עובד אח
 ציון לכמות עובדים .

 תשובה:
בטבלה הינו מקסימלי,    "כמו כן ידוע לקבלן כי מספר המקומות בהסעה המצויין למחוק את המילים:    יש

ואין בו כדי לחייב את המזמין כי כמות העובדים הנ"ל תידרש בכל אחת מהמשמרות, כמפורט במסמכי  
 המכרז וההסכם על נספחיהם".

 
 לה: שא .67

 נבקש הבהרתכם כיצד ניתן לדרוש דבר שכזה, הרי מדובר בחופים ציבוריים. - 5.4מסמך ח' 
 תשובה:

 . אין שינוי בתנאי המכרז

 
 שאלה:  .68

   – 5.5מסמך ח' 
 מבוקש למחוק את המילה "המיידית"  – 1שורה 
בנימוק  מבוקש להחליף את המילים "מבלי שיהיה עליו לנמק את דרישתו" במילים: "זאת    –  2שורה  

 סיבת הדרישה" 
מבוקש למחוק את המילים "וזאת לא יאוחר.....לעשות כן" ולהחליפן במילים "זאת בהתאם   – 4שורה 

 להוראות הדין".
שיר לקבל  שלא  יבקש  והמזמין  ככל  מוקדמת  הודעה  עלות  האם  הבהרה  זו  מבוקשת  בתקופה  ותים 

 ?  1מהעובד, תתומחר במסגרת טבלה מס' 

 תשובה:
 . המכרז בתנאי ישינו  אין

 
 שאלה:  .69

 .לאחר המילה "אחריותו" מבוקש להוסיף "על פי דין" – 1שורה   - 6.7מסמך ח' 
 תשובה:

 . המכרז בתנאי שינוי אין



 

 

 

 שאלה:  .70
בידי המזמין ערבות    – מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם משום שאינה מידתית    -   8.6,  8.5מסמך ח'  

דין. פי  על  ובנוסף סעדים  יושת הפיצוי המוסכם תינתן   לחילופין  בנקאית  כי "בטרם  מבקש להוסיף 
להטיל את    לקבלן זכות טיעון ושימוע בפני נציגי המזמין ו/או הזדמנות לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש

 הפיצוי ככל וניתן."
 .לאחר המילה " מטעמם" מבוקש להוסיף  "בכתב"   2שורה  –סטיה מהוראות מסמכי החוזה  8.6

 תשובה:
 . המכרז נאיבת שינוי אין

 
 שאלה:  .71

יודיע לקבלן אודות הפסקה כאמור בהודעה מראש    -  8.8מסמך ח'   מבוקש להוסיף בסיפא "המזמין 

 ובכתב". 
 תשובה:

 . המכרז בתנאי שינוי אין
 

 לה: אש

מבוקש להוסיף בסיפא " ולמעט כל שינוי רגולטורי אשר כלשהו אשר יש לו     3פסקה    -  9.1מסמך ח'  
על עלות העסקת העובד נקובה בטבלה מס'  השלכה  תעודכן   1ים, אזי התמורה המגיעה לקבלן אשר 

 בהתאם לאחוז השינוי ומרגע כניסתו לתוקף"  
שהן פרי החלטות ממשלה שלא ניתן היה לצפותן אין לצפות מהקבלן לממן עלויות אלה מכיסו שעה  

 מראש ומוחלות על כלל המשק.
 תשובה:

שתידרשנה התאמות  ככל    .  עפ"י חוקים וייברגולט  שינויים    ככל ויהיו  תתואם/ ןורה לקבלן תעודכמהת
 . ת המזמיןלעל הקבלן להגיש בקשה  מתאימה  ומנומקת להנה  כאלה

 
 שאלה:  .72

מבוקש להחליף את המילים "ללא כל הודעה או התראה מראש ע''י המזמין"    –  7שורה    -   10מסמך ח'  
 .פרתו בפרק הזמן האמור"יום מראש והקבלן לא תיקן ה 14במילים: "זאת לאחר מתן התראה בכתב 

 תשובה:
  הזמן  בפרק   הפרתו   תיקן  לא   והקבלן   מראש   מי עסקיםי  7  בת   בכתב  התראה  מתן   לאחר   זאתיתוקן כך: "

 .  "האמור

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שאלה:  .73
   – 12.1מסמך ח' 

 מבוקש להחליף את המילה "מלאה" במילים "על פי דין". – 1שורה 
 ו/או".מבוקש למחוק את המילים "בעקיפין  – 1שורה 
 מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו".  – 2שורה 
מבוקש להוסיף בסוף השורה: "זאת על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב. המזמין יודיע   –  9שורה  

לנהל את    לקבלן ויאפשר    הקבלןישתף פעולה עם  לקבלן מידית אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו,  
ו לפשרה  המו"מ  ו/או  של  ההגנה  אישורו  ללא  יתפשר  ובכתב  הקבלןלא  לשיפוי    מראש  כתנאי  זאת 

 "כאמור
 לאחר המילה "דרישה" מבוקש להוסיף "בכתב". – 12שורה 
 מבוקש למחוק את המילים "ובין בעקיפין". – 13שורה 

 לאחר המילים "כתוצאה מכך" מבוקש להוסיף "על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"  – 13שורה 
מת הקבלן מראש הוסיף בסיפא: "המזמין לא יתפשר בכל תביעה ו/או דרישה ללא קבלת הסכמבוקש ל

 .ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור"
 תשובה:

   לקבלן  יודיע   המזמין .  יום  30תוך    עוכב   לא  שביצועו   דין   בפסק  קביעה  פי  על  זאת "  תתוקן כך:   –   9  שורה
  מ "המו  ו  ההגנה  את  לנהל  לקבלן  ויאפשר  הקבלן  עם  פעולה  ישתף,  כלשהו  מתובע  שיקבל  תביעה  כל  אודות

 "חשבונו ואחריותו של הקבלן." כל עלהו  -שרה לפ

 ".בכתב" להוסיף שי" דרישה" המילה לאחר –תתוקן    12 שורה
 

 אין שינוי.  –ביתר הסעיפים 
 

 שאלה:  .74
ה  מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על נזק אשר נגרם כתוצאה ממעש  -   12.2מסמך ח'  

 . מי מטעמו"ו/או מחדל של המזמין ו/או עובדיו ו/או 
 תשובה:

 . המכרז בתנאי שינוי אין
  

 שאלה:  .75
 לאחר המילה "דרישתו" מבוקש להוסיף "בכתב". – 4שורה   - 12.3מסמך ח' 

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף להצגת אסמכתאות אודות ביצוע תשלום כאמור ובלבד כי המזמין  
 עיצום כאמור טרם ביצוע התשלום".קיומו של קנס / הודיע לקבלן אודות 

 תשובה:
 ". בכתב"  יש להוסיף" דרישתו " המילה לאחר -   4 שורה - 12.3' ח מסמך

 ביתר אין שינוי. 

 
 לאחר המילים "אשר ניתנה לפיו" מבוקש להוסיף "על ידי הקבלן".  –  5שורה    -  13.1מסמך ח'    שאלה: .76

 תשובה:
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 
 



 

 

 

 ה: שאל .77
   – 13.2מסמך ח' 

 לאחר המילים "או סיומו" מבוקש להוסיף "זאת מכוח יחסי עובד מעביד".  – 3שורה 
מבקש להוסיף בסוף השורה: "זאת על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב. המזמין יודיע   –  6שורה  

לנהל את    בלן לקויאפשר    הקבלןישתף פעולה עם  לקבלן מידית אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו,  
המו" ו/או  של  ההגנה  אישורו  ללא  יתפשר  ולא  לפשרה  ובכתב  הקבלןמ  לשיפוי    מראש  כתנאי  זאת 

 ".כאמור
מבוקש להחליף את המילים "לרבות עפ''י קביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת, אך לא רק"    –  10שורה  

 במילים "זאת על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב". 
ישתף  ודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו,  "המזמין יודיע לקבלן מידית א מבוקש להוסיף בסיפא:  

ולא יתפשר ללא אישורו של    לקבלןויאפשר    הקבלןפעולה עם   ו/או המו"מ לפשרה  לנהל את ההגנה 

 "זאת כתנאי לשיפוי / קיזוז כאמור מראש ובכתב הקבלן
 תשובה:

 . זהמכר בתנאי שינוי אין -השאר   כללגבי . 73ראה תשובה לשאלה 
 
 
 שאלה:  .78

מבוקש להחליף את המילה "הנדרשים" במילים "הסבירים והמקובלים".   –  3שורה    –  14.1מסמך ח'  
מבוקש להוסיף בסיפא: "ו/או מידע שהיה בידי הקבלן עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת 

 חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין".
 ה:תשוב

  חובת   הפרת   עקב   שלא   זו  התקשרות  לתחילת   עובר   הקבלן   בידי  שהיה   מידע  או/ו: "בסיפא  להוסיף   יש
 . דין פי  ועל מוסמכת רשות של  בצו נדרש  גילויו  אשר מידע או/ו  הסודיות

 . המכרז  בתנאי שינוי אין   -  השאר כל  לגבי
 
 שאלה:  .79

ש ובכתב לקבלן בטרם ביצוע  בסיפא: "זאת לאחר מתן התראה מראמבוקש להוסיף    –   16.4מסמך ח'  
 . התחייבות כאמור חלף הקבלן"

 תשובה:
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 
 שאלה:  .80

 .לאחר המילים "כל סכום" מבוקש להוסיף "קצוב" – 1שורה   – 16.5מסמך ח' 
 תשובה:

 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 

 שאלה:  .81
 נספח ו'

 יף "בכתב"לאחר המילים "דרישה ראשונה" מבוקש להוס – 3, שורה 1פסקה 
 לאחר המילים "הוצאות משפט" מבוקש להוסיף "סבירות" – 4, שורה 1פסקה 
 מבוקש למחוק את המילה "לרבות"  – 5, שורה 1פסקה 



 

 

 

הוסיף "בפסק דין ו/או החלטה אשר  לאחר המילים "שיפוטית מוסמכת" מבוקש ל – 6, שורה 1פסקה 
 ביצועה לא עוכב".

ין יודיע לקבלן מידית אודות כל תביעה ו/או דרישה שיקבל  מבוקש להוסיף בסיפא: "המזמ  –  1פסקה  
לנהל את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא יתפשר   לקבלןויאפשר    הקבלןישתף פעולה עם  מתובע כלשהו,  

. יובהר כי הקבלן לא יחוב בכל חובת  זאת כתנאי לשיפוי /  כאמור מראש ובכתב הקבלןללא אישורו של 
פר המזמין ו/או עובדיו ומי מטעמו הוראה מהוראות דיני העבודה המוטלות שיפוי ו/או פיצוי מקום בו ה

  עליהם כמזמיני השירותים."

 מבוקש למחוק את האמור בפסקה. לא ניתן להסכים לוויתור רחב ועמום שכזה. – 2פסקה 
 בסיפא מבוקש להוסיף " חילוט הערבות ו/או הקיזוז ישו בהודעה מראש ובכתב לקבלן." 

 תשובה: 

 המכרז  בתנאי שינוי אין -  השאר כל לגבי. 73 לשאלה   תשובה ראה
 
 שאלה:  .82

מבוקש להוסיף בסיפא לאחר המילה " המזמין"  את המלל    -  5ניהול עובד הקבלן, מס'    2  -נספח ז'  
 . להלן" בכפוף להוראות הדין"

 תשובה: 

 . המכרז בתנאי שינוי אין
                      

 
 שאלה:  .83

   –לחוזה )מסמך ח'(  11
 לפני המילה: "דין". נבקש למחוק את המילה: "כל"  -1ורה ש .א

" את המילים: "באמצעותו ו/או באמצעות על חשבונוהמילים: "  פני נבקש להוסיף ל-3שורה   .ב
 מי מטעמו".

" במילים: "גם למשך שנתיים לאחר  כל עוד... דיןנבקש להחליף את המילים: "-אחרונה שורה   .ג
 ".חוזהתום תקופת ה

 תשובה: 

 . המכרז בתנאי שינוי אין
 

 שאלה:  .84

לאחר המילים " פרק זמן" מבוקש להוסיף " בהודעה בכתב ומראש לזוכה  שלא    3שורה    -  6סעיף  
 ימי עבודה"   14תפחת מ 

כזכור הזוכה מעסיק עובדים ועל כן בהודעת המזמין כאמור יש לפעול לסיום העסקתם על כל המשתמע  
 מכך ועל כן דרוש פרק זמן סביר.

סיף " הודיע המזמין הודעה כאמור, ישלם לזוכה את מלוא התמורה המגיעה לזוכה  מבוקש להובסיפא  

 בגין שירותים שסיפק עד למועד סיום השירותים בפועל."
 תשובה:

  כמעביד  הזוכה /כדי לגרוע מחובות הקבלן  6אין באמור בסעיף   -במסמכי המכרז מן האמורמבלי לגרוע 
 ראה סעיף התמורה לחוזה.  -התמורה לקבלן ובעניין  בקשר עם פיטורין, שימוע והודעה מוקדמת.

 
 
 



 

 

 

 שאלה:  .85
האם אנו כמציעים אמורים ליזום פגישה עם הנהלת המזמין?  כיצד נוכל להצהיר כי בדקנו    -  4.3סעיף  

 וקיימנו פגישות עם הנהלת המזמין אם זה לא קרה ? את האתר 
 תשובה: 

 ביתר הסעיף ינוי אין ש. ום "פגישות" מוסכם לכתוב "בירורים" במק
 

 שאלה:  .86
נא    - נא לפרט איזה ציוד נדרש במסגרת סעיף זה.  על חשבון מי הציוד.  במידה ואין ציוד    -   4.5סעיף  

 .למחוק את המילה מהסעיף
 תשובה:

 מדובר בהצהרה כללית של הקבלן. אין שינוי בתנאי המכרז.

 
 שאלה:   .87

בריאות העובדים ורווחתם?  ח תנאי בטיחות הולמים ותנאים לשמירת  יכיצד נוכל להבט  -  4.15סעיף  
   אין לספק שליטה על האתר.  האתר הוא באחריות איגוד ערים כנרת.  נא לתקן/למחוק סעיף זה.

 תשובה: 
 המכרז  בתנאי שינוי אין

 
 שאלה:   .88

משמרות, סופי שבוע וחגים. יש חופים אשר אין    3-בסעיף זה נדרש רכב ייעודי שיפעל ב  -  4.20סעיף  
יש צורך לדאוג למערך היסעים לפיזור העובדים בתחילת ובסיום המשמרות.   אליהן תחבורה ציבורית.

 .ובחגיםכולל בסופי שבוע 
 תשובה: 

 ל חשבון הקבלן. ככלל, מערך ההסעות במכרז זה הינו באחריות וע  השאלה איננה ברורה.
 
 

 שאלה:   .89
 נבקש פירוט של הרכש והציוד הרלוונטיים לסעיפים אלה. -  4.19, 4.18סעיף 

 תשובה: 

 מתקנים הקיימים בחופים והינם רכושו של המזמין. ציוד, מבנים ו
 
 

 שאלה:  .90
 ביטול ההסכם. לאפשר לספק לצאת מההסכם תוך מתן הודעה  מוקדמת. נבקש הדדיות בכח  - 8סעיף 

 תשובה:
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 שאלה:  .91

הסכום אינו הגיוני, נבקש    -באיזה ליקוי או פגם מדובר בסעיף זה ? נא להגדיר.   כמו כן    -  8.5סעיף  
 לתקן.

 : תשובה
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 



 

 

 

 שאלה:  .92
הסעיף אינו מידתי, נבקש לשנותו. אין מנגנון של התראה או שימוע כדי להבין מה קרה ו/או    -  8.6סעיף  

 לנסות לתקן את הסטיה או ההפרה.
 תשובה: 

 . המכרז בתנאי שינוי אין
 

 שאלה:  .93
 ן בשליטת הקבלן.נהנסיבות איהפסקת הפעילות כאשר  נבקש פיצוי לקבלן בגין - 8.8סעיף 

 תשובה: 
   .המכרז בתנאי שינוי אין

 

 שאלה:  .94
על חשבון מי המדים במכרז? האם על חשבון הקבלן או האיגוד ?  במידה ועל חשבון הקבלן   -  8.9סעיף  

 מדוע יש להחזיר מדים שהקבלן סיפק ?  -
 תשובה: 

 המוגדר בנספח ב'. הקבלן ולפי  אספקת ביגוד הינה ע"ח 

 .יש לקרוא את כל המכלול ואין להוציא דברים מהקשרם
 

 שאלה:  .95
ראיה מכרעת , במילים : ראיה לכאורה. שיהיה מנגנון בירור   -נבקש להחליף את המילים  -  9.2סעיף  

 נא לשתף את הספק. -במקרה של מחלוקת. ובכל ליקוי שמתגלה  
 תשובה: 

 . המכרז בתנאי נוישי  אין

 
 שאלה:  .96

נבקש הבהרה למה הכוונה " לא בוצעו לשביעות רצון המזמין" ? בסעיף זה יש שיקול דעת   -  9.4סעיף  
 .לקיזוז כספים על ידי המזמין ולא על פי קריטריונים ברורים.  נבקש לתקן סעיף זה

 תשובה: 
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 

 
 שאלה:  .97

יום מסוף החודש בו    30  - נבקש לתקן את מועד התשלום בהתאם לחוק מוסר תשלומים    -   9.4סעיף  
 הוגשה החשבונית. 

 תשובה: 
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 שאלה:  .98

 יום לקבלן לתיקון ההפרה. 14 והזדמנות של מתן הודעה מראש  -נבקש לתקן  - 10סעיף 
 תשובה: 

 . ההפרה לתיקון  לקבלן ימי עסקים 7  של והזדמנות מראש הודעה  מתן יתוקן כך :
 
 



 

 

 

 שאלה:  .99
 . נבקש להוסיף לאחר המילה אחריות את המילים: על פי דין -   12 סעיף

 תשובה: 
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 

 שאלה:  .100
מעשים שנעשו במישרין בלבד.   חובת השיפוי תחול רק אם  ל  - לתקן את הסעיף  נבקש    -  12.1סעיף  

 האחריות היא על הקבלן ולאחר קבלת פסק דין חלוט .
 תשובה: 

 . המכרז בתנאי שינוי אין

 
 שאלה:  .101

הקבלן  לאחר המילים : פוטר בזאת את המזמין מאחריות להוסיף: ככל והאחריות היא על  -  12.2סעיף 
 .על פי דין

 : תשובה
   .המכרז בתנאי שינוי אין

 
 שאלה:  .102

 .לתקן : שיפוי בכפוף לקביעה חלוטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת  - 13.2סעיף 
 תשובה: 

 . המכרז בתנאי שינוי אין
 

 שאלה:  .103
בגין    -  13.2סעיף   לרבות  הסעיף:  של  בסיפא  המילים  את  למחוק  כלשהן,נבקש  ג'  צד  בשר   הודעות 

  2011-הטעות במקור( עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרת חוק הגברת האכיפה של דיני עבודה,התשע"ב)

 .והחיקוקים המפורטים בו ולביצוע השירותים נשוא מכרז זה
 תשובה: 

 . המכרז בתנאי שינוי אין
 

 שאלה:  .104
ו'   זק או להוצאה היא על  פי פסק דין חלוט כשאחריות לננבקש להוסיף:  "השיפוי יהיה על    -נספח 
 .הקבלן"

 תשובה: 
 . המכרז בתנאי שינוי אין

 

 
 
 



 

 

 

 נהוג כי נספח הביטוח מועבר כשהוא חתום רק על ידי הזוכה.  - 8.13עיף ס  -נספח א'   –נספח ביטוח  .105
 נבקש לבטל את הדרישה לצירוף אישור קיום ביטוחים נספח א' לחוזה 

 תשובה: 
להצעתו לצרף  המציע  בנספח  על  המכרז  למסמכי  המצ"ב  הביטוחי  האישור  ע"י    את  חתום  כשהוא  א' 
לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת של המציע להוציא    אישור זה  הוא אישור המציע וע"י חב' ביטוח.  

 אישור כזה, כמופיע במסמכי המכרז, במידה וזכה המציע במכרז.
 המסמך צריך להיות חתום ע"י חברת הביטוח / סוכן הביטוח המורשה חתימה ע"י חברת הביטוח.  

 מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא, בשלב זה. 
 

מדובר באתרים   –מבוקש למחוק את המילים "כי הוא יבטיח.....על פי דין"    –  1שורה     -  4.15מסמך ח'   .106
בטיחות  עליו חלה החובה לקיים ולהפעילם בהתאם להוראות    –הנמצאים בבעלות או בחזקת  המזמין  

 בעבודה.
 לאחר המילה "מתחייב" מבוקש להוסיף "להנחות את עובדיו"  – 2שורה 
 לאחר המילים "ע''י המזמין" מבוקש להוסיף "וימסרו לקבלן בכתב" – 3שורה 
 מבוקש למחוק את המילים "ו/או לא להתיר לאחר לעשות" – 3שורה 

 תשובה:
 . ינוי בתנאי המכרזאין ש

 
 בברכה,                   

 
 דנה בכר                                                                                                                 

 מנהלת אגף מינהלת הכינרת                                                                                                                

 רשות ניקוז כינרת                 


