
82.1.5. 
 לכבוד: מציעים פוטנציאלים

 
 עיריית עפולה

 
 –בית ספר על יסודי בחירת גורם לניהול והפעלת  – 9102/01מכרז פומבי מס' הנדון: 

 קריית חינוך יהודה )מקיף דתי בנים(
 

 תשובות לשאלות הבהרה  - 0פרוטוקול מס' 
 

)להלן:  עפולהעל פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית  .5

על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים  ה"( למסור תשובותיהעירייה"

 הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 להלן השאלות ולצדן המענה שניתן ע"י התאגיד. .8

 מענה העירייה שאלות סעיף מסמך מס"ד
 ההוראות למשתתפים ונספחיו מסמך

. מועד ההגשה הבקשה מתקבלת . ימים 7-במבוקש לדחות את מועד ההגשה   כללי  .5
  006116שעה  96.602ליום  נדחה

מבוקש לקבל את פירוט הגורמים לסך עודף   כללי  .8
 ההוצאה על ההכנסה בשנתיים האחרונות. 

דוחות של ביה"ס, אשר  מצ"ב
 הופקו ע"י הרשת המפעילה את

  ביה"ס כעת.

מבוקש להבהיר מהו הגירעון של תפעול בית   כללי  .3
הספר בכל אחת מהשנתיים האחרונות ומהי 

 תחזית התקציב לשנה זו;

 לעיל. 8ראו תשובה לשאלה 

מבוקש להבהיר מהו שיעור הנשירה מבית   כללי  .4
 הספר בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

לפי התמונה חינוכית, שיעור 
 הנשירה הינו כדלקמן: 

 3.4%-תשע"ד
  5.8%-תשע"ה
 .5.1%-תשע"ו

הוראות   .1
 למשתתפים

 

 (3)א()8
 3עמ' 

טרם  9101לשנות הביקורת על הדוח הכספי 
מבוקש לשנות את הדרישה לכן סתיימה, ה

להגשת דוחות כספיים, כך שיוגשו דוחות 
   91076-.910 לשנים או 9102-9107שנים ל

( 3)א()8סעיף ב 6הבקשה מתקבלת
 1להוראות למשתתפים ובנספח 

להוראות למשתתפים, במקום 
" 9101-.910לשנים המילים "

-9102לשנים יבואו המילים "
9107." 

הוראות   .6
 למשתתפים

 

(, עמ' 5)א()3
1 

עותקים  8בסעיף זה נקבע כי ההצעה תוגש ב"
במקור". מלאים של מסמכי המכרז חתומים 

מאחר ומדובר בהמון מסמכים ואסמכתאות, 
מבוקש להבהיר כי ניתן להגיש עותק אחד 

 חתום במקור ועותק אחד מצולם

 הבקשה מתקבלת6

הוראות   .7
 למשתתפים

 

 
 ()ו(4)א()3

 1עמ' 

נדרש המציע לצרף אישור או זה בסעיף 
מלכ"ר איננו היות ו תעודת עוסק מורשה.

זו ביחס  מבוקש לבטל דרישה, עוסק מורשה
 למציע שהינו מלכ"ר.

, כל מציע הבקשה מתקבלת
שהינו מלכ"ר נדרש להגיש תעודת 
 מלכ"ר ולא תעודת עוסק מורשה.  

הוראות   .2
 למשתתפים

 

 (.)ב()4
 51עמ' 

בשלב זה של השנה אמור להיות כבר רישיון 
מבוקש לקבל הפעלה לביה"ס לשנה"ל תש"פ. 

אם יש ה -התייחסות העירייה לשאלה הבאה 
אם לא, נא  לביה"ס רישיון הפעלה לתש"פ?

 מה הסיבה להעדר הרישיון? לציין

שיון ההפעלה לתש"פ הינו יר
באחריות הגורם המפעיל שייבחר. 

שיון הפעלה לבתי הספר יקיים ר
 והוא מצ"ב6לשנת תשע"ט 
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הוראות    ..
 למשתתפים 

 

 (51)ב()4
 58עמ' 

( הקובע כי מנכ"ל 4שבתת סעיף )ה() מבוקש
הזוכה יהיה בין חברי הועד, לאחר המילה 

או מי " –", יוספו המילים מנכ"ל הזוכה"
 ".מטעמו

 . הבקשה מתקבלת

הוראות    .51
 למשתתפים 

 

 (51)ב()4
 58עמ' 

להוסיף סעיף לפיו החלטות בוועד מבוקש 
מנהל אשר יש בהן כדי להגדיל את ההוצאה 

מעבר להתחייבותו  הכספית של המפעיל
 במכרז יתקבלו רק בהסכמת המפעיל.

 הבקשה מתקבלת6

הוראות    .55
 למשתתפים 

 

 ()ג(51)ב()4
 58עמ' 

שנים עם אופציה  1-תקופת ההסכם  היא  ל
 לחמש תקופות של שנה.

בשל : "18156.לחוזר מנכ"ל  8.5על פי סעיף 
החשיבות שיש ליצירת יציבות ואפשרות 

יש  -מפעיליםלהשקעה ארוכת טווח מצד 
לתת לכך מענה בעת הקביעה של תקופת 
ההתקשרות במכרז, כך שתהיה לחמש שנים 
לפחות, כאשר לרשות יש תקופת אופציה של 

 חמש שנים נוספות6"
לתקן את הסעיפים  מבוקשלאור האמור 

במכרז הנוגעים לתקופת ההתקשרות בהתאם 
 .1+ 1לחוזר המנכ"ל ל 

לחוזר  8.5סעיף  הבקשה נדחית6
, אינו מחייב כי מנכ"לה

המקסימום של תקופת האופציה 
שנים, ועל כן העירייה  1יעמוד על 

רשאית לקבוע כי תקופת 
האופציה תהיה לחמש שנים 

 נוספות, של שנה בכל פעם.

הוראות   .58
 למשתתפים

 

 ()ו(51)ב()4
 53עמ' 

 

בסעיף זה ניתנה  לעירייה זכות מידי שנה 
רצון  להביא ההסכם לסיומו בשל אי שביעות

או מכל סיבה אחרת. סעיף זה עומד בסתירה  
, ולכן מבוקש 18156.לחוזר מנכ"ל  8.5לסעיף 

 1להשמיט אפשרות זו המופיעה גם בסעיף 
 בהסכם.

לחוזר  8.5סעיף    הבקשה נדחית6
, מחייב כי תקופת מנכ"לה

שנים,  1-ההתקשרות תהיה ל
אולם, אין בכך כדי לגרוע מזכות 

להמשך  העירייה לקבוע סייגים
ההתקשרות, כפי שנקבע בסעיף 

 דנא. 
הוראות   .53

 למשתתפים
 

( 8()ד()8)א()2
בחינת  –

הצעות, עמ' 
57 
 

 2+ נספח 

בסעיף זה נקבע כי המציעים רשאים להגיש 
גם המלצות בכתב מרשויות מקומיות על גבי 

למסמכי  2טופס ההמלצות המצורף כנספח 
 המכרז. 

המלצות מבוקש להבהיר האם ניתן להעביר 
, עבור 2שנעשו על גבי טופס הזהה לנספח 

מכרז אחר שנערך בימים אלה, על מנת למנוע 
מצב בו מנהלי אגפים בעיריות השונות 
יתבקשו למלא טפסי המלצות זהים חדשות 

 לבקרים.

 הבקשה מתקבלת6 

הוראות   .54
 למשתתפים

 

 53סע' 
לטבלת 

מדדי 
האיכות, 

 52עמ' 

אסמכתאות המציע יציג בסעיף זה נקבע כי "
המצביעות על ניסיונו בהצמחת בתי ספר שש 

מבוקש להבהיר אילו  –.." שנתיים
 אסמכתאות נדרשות על מנת להוכיח רכיב זה.

אופן בחינת אמות מידה מובהר 
בטבלת מדדי האיכות בעמודת 
"אופן מתן הציון לכל אמת 

 מידה" ובטבלאות הניקוד.
 מבלי לגרוע מן האמור, יובהר כי: 

  - 51מידה מס'  באשר לאמת
הצגה מתומצתת של מערך נדרשת 

ההנחיה וההדרכה שמעניקה 
הרשת לבתי הספר לשם שיפור 
תהליכי הלמידה וההוראה. כיצד 
מתבצעת הנחיה זו, במה 
מתמקדת מומחיות הרשת 

סיונה בתחום זה, כיצד נערך יונ
איסוף הנתונים והבקרה על 
איכות התהליך, וכיצד כל אלו 

שנה"ל תשע"ח באו לידי ביטוי ב
 בבתי הספר של הרשת.

  - 55באשר לאמת מידה מס' 
הצגת רשימה מגוונת של בעלי 
תפקידים בכירים שונים במטה 
הארצי של הרשת החינוכית. 
הרשימה תכלול שם, תפקיד, 
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סיונם. אין יפירוט השכלתם ונ
צורך בהצגת תעודותיהם אלא 

סיונם בתחומים יבהסבר על נ
ך הרלוונטיים )ניהול, חינו

 .ופדגוגיה(
  - 58באשר לאמת מידה מס' 

האסמכתא תכלול טבלה ובה 
פירוט של לפחות שלושה אמצעי 
מחשוב1תקשוב שהופעלו על ידי 
הרשת כתמיכה פדגוגית ומנהלית 
בבתי הספר. שם המערכת, 
מטרתה העיקרית, יתרונות 
השימוש בה, ומידת המורכבות 
של הטמעת מערכת זו בבית ספר 

 חדש.
  - 53מידה מס' באשר לאמת 

האסמכתא תכלול תקציר ובו שם 
המוסד החינוכי, יעדים שהוצבו 
בתחילת דרכו, אבני דרך שהוגדרו 
לביצוע ויעדים שהושגו. חוזקות 
ומשאבים שסייעו בהצמחת 
המוסד וכן רפלקציה קצרה על 
תהליך ההצמחה.  תקציר זה יוצג 
בנפרד על כל מוסד חינוכי 
שהצמיחה הרשת בשנים 

 יות.הרלוונט
  3נספח   .51

הוראות ל
 למשתתפים  

 .סע' 
ערבות ל

,  עמ' מכרז
8. 

 .השאלה לא ברורה, היות ובסע'  להוסיף לערבות: תאריך. מבוקש
נאמר מפורשות שתוקף ערבות 

 6 0061602ום המכרז הינו י

  1נספח   .56
הוראות ל

 למשתתפים  

הצהרת 
רו"ח 

, עמ' המציע
35 

על  שההצהרה תתאפשר גםהמכתב מבוקש ש
 נייר לוגו של פירמת רואי החשבון.

 . הבקשה מתקבלת 

  1נספח   .57
הוראות ל

 למשתתפים  

הצהרת 
רו"ח 

,  עמ' המציע
35 

הרינו לאשר כי לשנות את המילים " מבוקש
הדוחות הכספיים של  9101-.910בשנים 

המציע הינם דוחות תקינים, בהתאם לנדרש 
חוות דעת רואי "  :במילים, מתאגיד מסוגו

החשבון על הדוחות הכספיים בשנים 
 9107, .910בדצמבר  00שהסתיימו ביום 

אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית 
תשומת לב, בהתאם להוראות התקינה 

 ".החלות על החברה

. באשר לשנים של הבקשה נדחית
הדוחות הכספיים, ר' האמור 

 לטבלה דנא.   1לעיל, בסעיף 

  6נספח   .52
הוראות ל

 למשתתפים  

פירוט 
ההשתתפות 
התקציבית 

של העירייה 
בביה"ס, 

 38עמ' 

העירייה משתתפת  .41815בהתאם לחוזר 
בהשלמת עלות עובדי המינהל בשיעור של 

. נבקש לקבל הבהרה כיצד האמור 53%
בנספח כולל הוצאות אלו לרבות החזר 

 הוצאות חשמל ומים.

העירייה  הבקשה מתקבלת6
כי  היא מבצעת מצהירה בזאת 

ת נורמטיביות של שכר  השלמו
עובדי מנהל ושירותים בשיעור 

ום לומשתתפת בהוצאות תש 53%
חשמל ומים בהתאם לשעות 

  הלימוד הרשמיות של ביה"ס.
 ההסכם

חלק א'   ..5
 להסכם

, עמ' 1.4-1.6
4 

בסעיפים אלה נכתב, בין היתר, ששנת הניסיון 
הראשונה להתקשרות עם המפעיל יהוו 

שנה תישמר שמדי " ו"תקופת ניסיון"
לעירייה הזכות לסיים את ההתקשרות בשל 
אי שביעות רצון או מכל סיבה אחרת המנויה 

תנאים כללים  –לחלק ב'  02בסעיף 
אינם . הסעיפים "להתקשרות, הסכם זה

 הבהרה:
ר' האמור  - 3-5לעניין שאלות 

 לטבלה זו. 55-58בסעיפים 
לחלק ב'  51סע'  – 4לעניין שאלה 

של ההסכם קובע סיבות לביטול 
 מיידי של ההסכם.
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 ברורים. 
ראשית, סעיפים אלה לא עומדים בקנה  .5

 .41815לחוזר מנכ"ל  8.5אחד עם סעיף 
ות שיש בשל החשיב)"חוזר המנכ"ל"(: "

ליצירת יציבות ואפשרות להשקעה ארוכת 
יש לתת לכך מענה בעת  -טווח מצד מפעילים

הקביעה של תקופת ההתקשרות במכרז, כך 
שתהיה לחמש שנים לפחות, כאשר לרשות 

 ."יש תקופת אופציה של חמש שנים נוספות
שנית, סעיפים אלה סותרים את סעיף  .8

הרשות לחוזר המנכ"ל נקבע כי: " 8.3
קומית תוכל להגדיר במכרז אפשרויות המ

לקיצור תקופת ההתקשרות, על בסיס אבני 
דרך, בנסיבות ברורות שיוגדרו מראש ועל פי 

 ."קריטריונים ברורים
שלישית, קיצור תקופת ההתקשרות  .3

" עומדת בסתירה אי שביעות רצוןבשל "
לחוזר המנכ"ל. על כן, מבוקש להשמיט 

 סעיפים אלה.
נעשית הפניה לא ברורה רביעית,  .4

 ."לחלק ב' 02סעיף ל" 1.1בסעיף 
חלק א'   .81

 להסכם
למעט ארנונה להוסיף בסיפא : " מבוקש 4, עמ' 6.8

 . "פיתוחוהיטלי 
 הבקשה מתקבלת6

85.  
 

חלק א' 
 להסכם

להוסיף סעיף לפיו החלטות בוועד  מבוקש ., עמ' 55
מנהל אשר יש בהן כדי להגדיל את ההוצאה 
הכספית של המפעיל מעבר להתחייבותו 

 במכרז יתקבלו רק בהסכמת המפעיל.

 הבקשה נדחית6

חלק א'   .88
 להסכם

חברים  4לעירייה יש ייצוג של  –ועד מנהל  ., עמ' 55.5
להוסיף שני  מבוקש –ולמפעיל רק שניים 

נציגים נוספים מטעם המפעיל שיהיו בעלי 
זכויות הצבעה. )ראש מינהל חינוך ומנהל 

 אזור(.

 הבקשה מתקבלת6

חלק א'   .83
 להסכם

מבוקש הדדיות לסעיף ושהסעיף יחול גם על  51, עמ' 55.1
 המפעיל.

 הבקשה נדחית6

חלק א'   .84
 להסכם

", ולרשום כספילמחוק את המילה " מבוקש 51, עמ' 55.2
 ".תקציב" –במקומה את המילה 

 הבקשה נדחית6

חלק א'   .81
 להסכם

, עמ' 55.51
55 

, הוועד המנהלישיבת כי דחיית  מבוקש
חברים, כאמור בסעיף  4במקרה שלא יהיו 

עם מועד שיתואם היה לת להסכם, ..55
 . ימים 7 -המפעיל ולא תדחה ב

. הדחיה הבקשה מתקבלת חלקית
תהיה בשבוע ימים בכל הרכב, 

לפחות יהיה נציג  5בלבד שנציג 
המפעיל. במידה והרכב החברים 
בישיבה הנידחת אינו תואם את 
האמור, תיחשב הישיבה לישיבה 
חוקית בכל מניין בחלוף חצי שעה 
ממועד הישיבה הנידחת 

 הראשונה.
חלק א'   .86

 להסכם
 ,  עמ'55.55

55 
מנע מהצורך למתן הודעות על יעל מנת לה

 55.55להוסיף בסעיף  מבוקשמינוי מחליפים 
לחברי הועד המנהל את המילים "או מי 

 מטעמו".

 הבקשה נדחית6 

חלק א'   .87
 להסכם

" על חשבונולהחליף את המילים : " מבוקש 58,  עמ' 81
", ואת על חשבון תקציב ביה"סבמילים: " 

על " במילים "המפעילעל חשבון המילים "
 ".חשבון תקציב בית הספר

 הבקשה נדחית6 

חלק א'   .82
 להסכם

לתקן את הסיפא  כך שיאמר בה:  מבוקש 58,  עמ' 81
העירייה תהא רשאית להורות למפעיל "

לבצע כל תיקון נחוץ של הנכס6 העירייה 
והמפעיל יסכמו ביניהם מי ישא בעלות 

 ".התיקון

לעניין זה  הבקשה נדחית6
המציעים מתבקשים לעיין 
בהתחייבויות העירייה במכרז 

 ובמסמך דנא  לעניין תשתית. 
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חלק א'   ..8
 להסכם

ליקויי להוסיף את המילים " מבוקש 58, עמ' 85
" גוף המבנה עצמו" לאחר המילים "בטיחות

 ..41815וזאת בהתאם לחוזר 

. אחרי המילים הבקשה מתקבלת
" יבואו המילים גוף המבנה עצמו"
 ". ליקויי בטיחות  -" 

חלק א'   .31
  להסכם

 

יחול על לשנות את המילים "מבוקש  51,עמ' 84.5
יהיה על חשבון תקציב " במילים "המפעיל

 .84.8" או בדומה לנוסח של סעיף בית הספר

 הבקשה נדחית6

חלק ב'   .35
  להסכם

במעמד החתימה על ההסכם לא יהיה  .5, עמ' ..1
המפעיל )פרט למפעיל הנוכחי( באפשרות 
יה אישורים מאת משטרת ישראל ילהציג לעיר

על עובדי בית הספר שכן טרם קיבל לידיו את 
כל הפרטים על עובדי בית הספר. בשלב 
החתימה אין ביד המפעיל נתונים מספיקים 

 לצורך כך. 
מבוקש למחוק את הסעיף, בהתאם לאמור 

 8יף לחוברת המכרז וסע 4( בעמוד 2)8בסעיף 
, שם מצוין כי ככל שיזכה המציע 5בנספח 

במכרז, אז יעביר את האישורים הנדרשים וכי 
ימי עבודה ממועד  51להעביר לעירייה תוך 

 .קבלת ההסכם לחתימות

 .הבקשה מתקבלת

חלק ב'   .38
  להסכם

 מבוקשתלא ברורה הדרישה בסעיף זה.  .5, עמ' 1.55
 להפניה לחוק המתאים

 הבקשה נדחית6

 חלק ב'  .33
  להסכם

מבוקש להבהיר כי אישור רואה החשבון אותו  .5, עמ' 1.58
נדרש המפעיל לספק, יהיה בנוסח של רואה 

 החשבון מטעם המפעיל.
לחלופין, מבוקש להבהיר כי הנוסח שיידרש 
מטעם העירייה יאושר על ידי רואה החשבון 

 מטעם המפעיל.

 הבקשה מתקבלת

חלק ב'   .34
  להסכם

. יתכן 51%להסיר את התוספת של ה  מבוקש 88, עמ' 55.5
מקרים בהם יועסקו עובדים ע"י העירייה 
בהסכמת שני הצדדים. האם זה אומר 
שבמצבים כאלה על המפעיל להוסיף ע"ח 

 ?51%תקציב בית הספר עוד 

. ההתחייבות אינה הבקשה נדחית
מתייחסת להסכמה משותפת של 

 העסקת כ"א.

חלק ב'   .31
  להסכם

", את המפעיללהוסיף אחרי המילה "מבוקש  88, עמ' 55.3
 ".על חשבון תקציב בית הספר" –המילים 

 הבקשה נדחית6 

חלק ב'   .36
  להסכם

מבוקש לעדכן את המפעיל בדבר קיזוז העומד  83, עמ' 58
 להתבצע ומתן זכות לתגובת המפעיל.

. בסיפא של הבקשה מתקבלת
 הסכם אוהסעיף, אחרי המילים "

לאחר " יבואו המילים: "דין
שניתנה למפעיל הזדמנות 
להשמיע טענותיו בקשר עם 

 ."הקיזוז
חלק ב'   .37

  להסכם
ובלבד מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: " 83, עמ' 53

שעיכבון כאמור לא יפגע בהתנהלות השוטפת 
 ".של המפעיל בבתי הספר

. בסיפא של הבקשה מתקבלת
אותן לא הסעיף, אחרי המילים "
" יבואו מילא על פי ההסכם

ובלבד שעיכבון כאמור המילים: "
לא יפגע בהתנהלות השוטפת של 

 ".המפעיל בבתי הספר
 נספח ג'  .32

 להסכם
 5סע' 

ערבות ל
, עמ' מכרז

31 

לקבל הבהרה מה נדרש למילוי  מבוקש
בקשר עם במקום החסר לאחר המילים "

 ".הסכם

הקו תחתון אחרי  – הסבר
" בקשר עם הסכםהמילים "

נדרש  מופיע בטעות. המציע אינו 
 להשלים בו דבר.

3..  
 

 

 נספח ג'
 להסכם

 2סע'  
רבות לע

, עמ' מכרז
36 

  הבקשה נדחית6 .מועד לתוקף הערבותלהוסיף  מבוקש
לחלק א'  87.3לעניין זה ר' סע' 

הערבות (, לפיו "56להסכם )עמ' 
תהייה בתוקף לאורך כל תקופת 

יום לאחר  21ההתקשרות ועד 
 ".סיומה

מועד תוקף ערבות הביצוע ייקבע 
במעמד החתימה עם המציע 
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הזוכה ובהתאם ללוח הזמנים של 
 מועד כניסת ההסכם לתוקף. 

 )נספח א' להסכם( הוראות הביטוח והאחריות בנזיקין
 –נספח א'  5  .41

סעיפי 
אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

  מבוקש כי:
 "לבדו" תוסר ואחרי המילה: המילה:

 "ע"פ דין". המילים:יבואו  "אחראי"

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  8  .45
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

  מבוקש כי:
"ע"פ  יבואו המילים: "אחראי" אחרי המילה:

 "בלעדי" תוסר. דין". וכי המילה:

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  3  .48
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

  מבוקש כי:
 "לבדו" תוסר ואחרי המילה: המילה:

 "ע"פ דין". יבואו המילים: "אחראי"

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  4  .43
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

  מבוקש כי:
 "נזקים" יבואו המילים: אחרי המילה: .5

 "לרכוש המפעיל". 
 "כאמור" יבואו המילים: אחרי המילה: .8

"הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק 
 בזדון". 

"ו1או  "כאמור" והמילים: המילה: .3
 לפצותה" ימחקו. 

 מבוקש כי תתווסף סיפא כדלקמן:" .4
מוסכם כי השיפוי כאמור, יהיה בכפוף 

לפס"ד שביצוע לא עוכב הקובע את חבות 
 המפעיל ע"פ הדין". 

 

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  7  .44
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

  מבוקש כי:
"וכל עוד קיימת אחריות שבדין  המילים: .5

כלפיו" יימחקו. הביטוחים הנדרשים 
מהמפעיל הם על בסיס מקרה ולא על 

 בסיס מועד הגשת התביעה. 
"אחריות כאמור" תוחלף  המילה: .8

 "אחריותו ע"פ דין"  במילים:
"על אף  מבוקש כי תתווסף סיפא כדלקמן:

האמור לעיל, מוסכם כי המפעיל רשאי שלא 
ובדן תוצאתי כמפורט בנספח לערוך ביטוח א

ב' ובלבד שהפטור המצוין בסעיף יז' יחול 
 כאילו נערך הביטוח במלואו".

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'    .41
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

היות ולא צורף אישור ביטוח קבע ולא ברור 
מי אחראי לביטוח המבנה וצמודותיו מבוקש 

  להוסיף סעיף כדלקמן:
 

העירייה פוטרת את אורט והבאים מטעמה 
מאחריות בגין נזק שבגינו היא זכאית לשיפוי 
על פי פוליסת הרכוש בגין המבנה, צמודותיו 
ושיפורי מבנה )או שהיתה זכאית לשיפוי בגינו 
אלמלא ההשתתפות העצמית( הפטור כאמור 

 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון"

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .ד.2  .46
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

" ו1או בשימושו ו1או  מבוקש כי המילים:
באחריותו ו1או שהוא אחראי לו " יוחלפו 

 "המובא על ידו לבית הספר". במילים:

 הבקשה נדחית6
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 –נספח א'  .ה.2  .47
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

נבקש הבהרה מהי ההשתתפות העצמית 
 של העירייה.הקיימת בביטוחי הרכוש 

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .ו.2  .42
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

  נבקש כי הסעיף ישונה כדלקמן:
" בכל ביטוחי הספקים  מבוקש כי המילים:

"ביטוחי  תרשם העירייה כמבוטח" במילים:
החבויות של הספקים יורחבו לשפות את 

העירייה בגין אחריותה למעשי ו1או מחדלי 
 הספק. 

"למעט כלפי   כן, תתווסף סיפא כדלקמן:כמו 
 מי שגרם לנזק בזדון".

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .ח.2  ..4
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

"למעט   מבוקש שתתווסף סיפא כדלקמן:
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .יא.2  .11
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

 ימי עבודה לפני" 54" מבוקש כי המילים:
 יימחקו.

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .יב.2  .15
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

"אולם  מבוקש כי תתווסף סיפא כדלקמן:
איחור בהמצאת אישור הביטוח שלא יעלה על 

 ימים לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 7

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .יג.2  .18
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

 "לפצות" תוחלף במילה: מבוקש כי המילה:
 "לשפות".

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  טז-. טו2  .13
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

יבואו  "אחראי" מבוקש כי אחרי המילה:
 "ע"פ דין" המילים:

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .יז.2  .14
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

מבוקש כי לאחר המילה "נזק", יבואו  .5
"לרכוש המפעיל לרבות נזק  –המילים 

 תוצאתי".
"ו1או סיבה  –מבוקש למחוק את המילים  .8

 אחרת הקשורה בפוליסת הביטוח".

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .יח.2  .11
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

מבוקש למחוק את הסעיף. הדרישה אינה 
ישימה. ביטוחי המפעיל חלים על כלל פעילות 
המפעיל ולא רק בקשר לשירותים מושא 

 הסכם זה. 

 הבקשה נדחית6

 –נספח א'  .יט.2  .16
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 
 וביטוח

 הבקשה נדחית6 מבוקש למחוק את הסעיף.

 –נספח א'    .17
סעיפי 

אחריות 
בנזיקין 

.ה' העירייה היא זו 2ובהתאם לסעיף  מאחר
. 2שמבטחת את המבנים נבקש להוסיף סעיף 

  כ' כדלקמן:
 

 הבקשה נדחית6
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"ביטוח המבנה שהנערך ע"י העירייה יכלול  וביטוח
סעיף בדבר וויתור על תחלוף כלפי המפעיל 
והבאים מטעמו. כמו כן, העירייה פוטרת את 
אורט והבאים מטעמה מאחריות בגין נזק 

י על פי פוליסת שבגינו היא זכאית לשיפו
הרכוש בגין המבנה, צמודותיו ושיפורי מבנה 
)או שהייתה זכאית לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפות העצמית( הוויתור על תחלוף 
והפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון"
 –נספח ב'  "לכבוד"  .12

אישור קיום 
 ביטוחים

 הבקשה נדחית6 לאישור.מבוקש להוסיף את כתובת העירייה 

 –נספח ב'  א'5  ..1
אישור יום 

 ביטוחים

מבוקש כי ההרחבות לפרק א' יתוקנו 
  כדלקמן:

 -רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים .5
₪  211,111בגבול אחריות של 
 למקרה ולתקופה. 

בגבול אחריות של  -פינוי הריסות .8
 למקרה ולתקופה. ₪  5,111,111

נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי,  .3
 -עבודה לקויה וחומרים לקויים

₪  5,111,111בגבול אחריות של 
 למקרה ולתקופה. 

בגבול  -הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה
 ₪. 5,111,111אחריות של 

 הבקשה נדחית6

 –נספח ב'  ב'5  .61
אישור יום 

 ביטוחים

  מבוקש כי :
"לצד שלישי" יבואו  לאחר המילים: .5

 "אלא אם בוטחו בפרק א'".  המילים:
 -מבוקש כי יתוקן ל -רעידותכיסוי  .8

למקרה ₪  4,111,111בגבול אחריות של 
 ותקופה.

 הבקשה נדחית6

 –נספח ב'  8  .65
אישור יום 

 ביטוחים

  מבוקש כי :
  "לא יפחת מ" אחרי המילים: .5

  " בהתאם ל.  יוחלף במילים:
-ומהדורת הפוליסה תשונה ל

"התקפות במועד  והמילים: 8151
 תמחקנה.  התחלת הביטוח"

המלל בדבר חריג רלשנות רבתי  .8
יוסר, חברת הביטוח תאשר כי 

 לא קיים חריג כאמור בפוליסה. 
"כמו כן  פסקה שנייה המתחילה במילים:
"לסכום  הפוליסה... והמסתיימת במילים:

 מהנזק" תמחק. 81%-השווה ל

 הבקשה נדחית6

 –נספח ב'  4  .68
אישור קיום 

 ביטוחים

מבוקש למחוק את הסעיף, חברת הביטוח לא 
 יכולה לחתום מראש על הארכת הכיסוי.

 הבקשה נדחית6

 –נספח ב'  1  .63
אישור קיום 

 ביטוחים

"האמור  מבוקש כי תתווסף סיפא כדלקמן:
בדבר וויתור על תחלוף לא יחול כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון".  

 הבקשה נדחית6

 –נספח ב'  .ג.6  .64
קיום אישור 

 ביטוחים

"בהתאם  מבוקש כי במקום המילים:
יום לפני  61" יבואו המילים: להוראות החוק"

 הביטול".  

 הבקשה נדחית6

 –נספח ב'  .ד.6  .61
אישור קיום 

 ביטוחים

 הבקשה נדחית6 מבוקש כי הסעיף יימחק. 

 –נספח ב'  .ה.6  .66
אישור קיום 

"על כל  מבוקש כי הסיפא המתחילה במילים:
 חלקיהן" ועד סוף המשפט תמחק. 

 הבקשה נדחית6
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אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו1או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות  .3

 במכרז.

בכל עמוד ועמוד  ותחתומ ןכשה ,מה העירייהכל הודעות שפרס יש לצרף הודעה זו וכן .4

 6 בחתימת המציע

 נשמח להשתתפותכם. .1

  בברכה,     
  

 ביטוחים
 –נספח ב'  51  .67

אישור קיום 
 ביטוחים

תוחלף  "הסכמתכם" מבוקש כי המילה:
 " משלוח הודעה".  במילים:

 הבקשה נדחית6


