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 להפעלת מפעל מקדם תעסוקה במועצה המקומית מצפה רמון 24/2019מכרז   הנדון:
 1לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה

 

 הרלוונטי במסמכי המכרז.להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף  .1

 
נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת  .3

צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או 

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .4

 ל כל עמוד.לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע ע

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,  .6

 תמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.וכל המס

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .8

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 



 

  

 

 תשובה שאלה עמוד פרק וסעיף מסד
לאחר המילה " לבטלה " מבוקש  3שורה  2 1.4 –מכרז   .1

 להוסיף " בהודעה בכתב ומראש למפעיל"
בסיפא מבוקש להוסיף " ובלבד שהמועצה 

תעביר למפעיל את יתרת התמורה בגין 
שירותים שסיפק עד למועד הפסקת 

 השירותים בפועל."

סעיף זה לא ישונה. הנושא 
למסמכי  18מוסדר בעמ' 

 )ז(. 5המכרז, בסעיף 

מבוקשת הבהרה המועצה כי המבנה  ראוי  3 3.5מכרז   .2
לשמש על פי ייעודו ועל פי הוראות הדין 

 כמפעל מקדם תעסוקה .
מבוקש לקבל את רשימת הציוד המצוי 

 במפעל אשר צפוי לעבור לשימוש המפעיל.

השימוש תואם את ייעוד 
 הקרקע על פי התב"ע.

 
מצורפת רשימה של הציוד 

 במפעל
 

 מהם סמלי התעריף שיש למסגרת? 3 3.6מכרז   .3
מהי כמות המועסקים שיש לכול סמל 

 תעריף?
מבקש לקבל את תקן התעריף לכל אחד 

 מהסמלים.
 האם קיים מרכז יום טיפול/סיעודי?

מהו פרופיל המועסקים שאמורים 
 במספר(? 17להיקלט בהמשך )

מהו צפי הזמנים לקליטה של מועסקים 
 למרכז.חדשים 

סמלי התעריף והמועסקים 
 כיום:
1102 
 מועסקים 18 – 3701
3745 

 תקן תעריף יצורף בנפרד
 

מושמים  6)בנוסף, מועסקים 
 דרך משרד הבריאות(

 
כיום אין יחידה 

טיפולית/סיעודית. בהמשך 
תשקל אפשרות לפתיחת 
 יחידה טיפולית/סיעודית

 
פרופיל המועסקים שצפוי 

להקלט הוא 
יזם וכן שיקום/מש"ה/אוט

 בריאות הנפש
צפי הזמנים המשוער הוא 

 במהלך השנה הקרובה
מבוקש להוסיף בסיפא: "בהתאם  4 3.11ס'  –מכרז   .4

 למפורט בהסכם"
 מאושר

 3.17ס'  –מכרז   .5
ס'  –הסכם 

 .ח.5

4 
45 

לאחר המילים "להודיע לו"  – 1שורה 
 מבוקש להוסיף "בכתב"

לאחר המילים "הפסקת  – 2שורה 
העסקתו" מבוקש להוסיף "בנימוק סיבת 

 ההפסקה"
" 30מבוקש לשנות את מניין הימים ל"

 (14)במקום 
מבוקש למחוק את המילים  – 3שורה 

 "לשביעות רצונו"

 מוסכם. -1שורה 
 

 הסעיף לא ישונה. -2שורה 
 
 
 
 

 הסעיף לא ישונה. -3שורה 

ס'  –חלק א'   .6
 )ד(1

מבוקש להחליף את  – 1, שורה 4פסקה  6
 (3)במקום  7-מניין הימים ל

לאחר המילה  – 1, שורה 4פסקה 
 "בהתראה" מבוקש להוסיף "בכתב"

לאחר המילים "ערבות  – 3, שורה 4פסקה 
הביצוע" מבוקש להוסיף "והמשתתף לא 

מניין  -1שורה  4פסקה 
 הימים לא ישונה.

מוסכם  -1שורה  4פסקה 
 להוסיף את המילה "בכתב".

 לא ישונה. -3שורה  4פסקה 



 

  

תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור 
 בהתראה"

' ס -חלק א'  .7
 (3)ח()1

המציע הינו חברה ציבורית ובעלי מניותיו  7
אינם מפורטים בנסח רשם החברות. 

המועצה מתבקשת לאשר למציעים לצרף 
פלט מאתר המאיה )של הבורסה לניירות 

 ערך( בו יפורט בעלי המניות.

 מאושר

ס'  –חלק א'   .8
 )יב(1

האם הכוונה היא שיש להגיש את ההצעה  7
 בשני עותקים , מקור והעתק?

יש להגיש העתק נוסף של 
חלק יג'  -הצעת המשתתף

 למסמכי המכרז. 
 –חלק ב'   .9

פרמטרים 
לצורך ניקוד 

+  4.1איכות 
4.2 

+ 
 –חלק יד' 

 לעניין תרומות

  –גיוס תרומות  11+12
הכנסה לעניין "המצאת אישור מס  .1

 תרומות" + "היקף גיוס התרומות"

 

מדובר בקריטריונים שאין להם כל קשר  .2
לאיכות השירות המבוקש במכרז ושאין 
בהם כדי ליתן אינדיקציה כלשהי בקשר 

 לאיכותו של המציע. 

אי לכך, התנאים אינם רלוונטיים וגורמים  .3
להפליה בין מציעים פוטנציאליים. 

ות המכרז בהוספת דרישות אלו לדריש
נוצרת אפליה ופגיעה קשה בעיקרון 

השוויון, התחרות ההוגנת והמידתיות 
 שהם כאמור ליבו של התהליך המכרזי.
תנאים אלו מעניקים יתרון בלתי הוגן 

לעמותות אשר חלק ניכר מפעילותן 
 ומקיומן נסמך על גיוס תרומות.

חברתנו הינה חברה בעלת ותק וניסיון של 
שירותים לאנשים שנה במתן מגוון  20-כ

עם מוגבלות לרבות השירותים נשוא מכרז 
 זה.

חברתנו כמו גם מציעים רבים אחרים 
הינה חברה בע"מ אשר אינה נסמכת על 

תרומות ואינה עוסקת בגיוסן. מדובר 
בדרישה אשר אפליה ביסודה, עת מעדיפה  

המועצה גוף אשר נסמך על גיוס תרומות, 
מאשר מציע אשר איתנותו הפיננסית 

עומדת בזכות עצמה ואין בבחינת יכולתה 
לגייס תרומות בכדי להעיד על איכותה 

 במציעה פוטנציאלית.
גם מלשון תקנות חובת המכרזים, תקנה 

)א(, עולה כי המחוקק נתן דעתו בדבר 22
אמות המידה אשר תשמשנה את עורך 

המכרז בבואו לקבוע זוכה במכרז פומבי. 
תקנות אלו עוסקות במקצועיותו, 

מחיותו ואיתנותו הפיננסית של מציע מו
 פלוני.

טריונים מדובר באחד הקרי
לניקוד ההצעה ולא בתנאי 

 7סף, אשר ניתן לו משקל של 
 נקודות בלבד.

 
קריטריון גיוס התרומות הינו 

רלוונטי ומקובל במכרזים 
מסוג זה )ראו כדוגמא מכרז 

עיריית בני ברק וראשון 
    לציון(.



 

  

עוד נוסיף ונציין כי תקן התעריף והוראות 
התע''ס, אשר מפורסם ע''י משרד הרווחה 
אשר על פיו מקבל הזוכה המפעיל תשלום 

עבור השירות נשוא המכרז, מכסה את 
מלוא הפעילות, על כן על המועצה עורכת 

המכרז להראות כי מתן ניקוד ודירוג 
אשר יכול לגייס תרומות הינה מציע 

 דרישה סבירה ומידתית.
הננו תקווה כי קביעת דרישות כדוגמת 

דרישות אלו לא נועדה, חלילה, מתוך 
כוונה ליתן העדפה למציע זה או אחר, 
אלא לאור אי לקיחה בחשבון של מצב 

 הדברים המתואר לעיל.

לאור המפורט לעיל מבוקש לבטל 
 דרישות אלו.

 –חלק ב'   .10
פרמטרים 

לצורך ניקוד 
 5.2איכות 

מיהם האם הכוונה היא שכל מציע ייפרט  13
בעלי התפקידים שהוא מעסיק כיום 

 במסגרות שלו?
הרי פרט למפעיל הנוכחי , אף מציע לא 

יכול להתחייב מיהו כוח האדם שהוא 
 יעסיק , בעתיד , לצורך הפעלת האתר.

לא, הכוונה שהמציע  יפרט 
את התחייבותו להעסקת 

בעלי התפקידים שהוא 
מתכוון להעסיק במפעל מעבר 

 להוראות התע"ס.

לאחר המילים " ע"י משרד  3פסקה  16 ב4 –ק ב חל  .11
הרווחה" מבוקש להוסיף , ובלבד 

שהמועצה העבירה למשרד יפוי כוח חתום 
כנדרש בהתאם להסדרים שבין הרשויות 

לבין המשרד בגין העברת התמורה ישירות 
 למפעיל הזוכה" 

 התוספת מאושרת.

מבוקש למחוק " ומבלי לתת לו  4שורה  17 ג4חלק ב   .12
הודעה או התראה" ובמקום לכתוב " כל 

לאחר שנתנה לזוכה זכות טיעון ושימוע 
 בפני נציגי המועצה"

 סעיף זה לא ישונה.

 –חלק ב'   .13
 )ב(5ס'

לאחר המילה "להודיע" מבוקש  – 2שורה  17
 להוסיף "בכתב"

לאחר המילים "הפסקת  – 2שורה 
ההסכם" מבוקש להוסיף "בנימוק סיבת 

 ההפסקה"
" 30מניין הימים ל" מבוקש לשנות את

 (14)במקום 

מאושר להוסיף  -2שורה 
 "בכתב".

לא מאושר להוסיף "בנימוק 
 סיבת ההפסקה".

 
 מניין הימים לא ישונה.

ס'  –חלק ב'   .14
 )ז(5

ס'  –חלק טו 
 .ה.5

18 
45 

מבוקש לשנות את מניין הימים  – 3שורה 
(. המפעיל נדרש 30" )במקום 60ל"

להעסיק עובדים ולהתקשר עם ספקים 
לצורך מתן השירותים ולכל אלה עליו 

ליתן הודעה מוקדמת בין אם על פי דין 
 ובין על פי הסכם.

לאחר המילים "יום מראש"  – 3שורה 
 מבוקש להוסיף "בנימוק סיבת ההפסקה"

 שונה.מניין הימים לא י
 
 
 
 
 

לא מאושר להוסיף "בנימוק 
 סיבת ההפסקה".

ניכר כי גובה סכום ערבות הביצוע גבוה  18 6 –חלק ב   .15
מאוד ביחס להיקף השירותים והיקף 

 התמורה הצפויה.
מבוקש להפחית את גובה הערבות 

 בהתאם להוראות חשכ"ל.

גובה הערבות תואם את 
המלצות מרכז השלטון 

 המקומי. גובה הערבות לא
 ישונה.



 

  

מבוקש להחליף את המילה  – 1שורה  20 3ס'  – 1חלק ב'  .16
"בלבד" במילים "על פי דין לאחריותי 

למעשים ומחדלים של המציע ו/או עובדיו 
 ו/או מנהליו"

מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה 
 "מלא"

 מאושר

נבקש לקבל כל סוג של המלצה קיימת  30 חלק י'  .17
וטבלאות של אנשי קשר כחלופה 

 להמצאת אישור זה.

המלצה קיימת תתקבל אך 
 אם היא כוללת התייחסות 
לכלל הנושאים המופיעים 
בנוסח המומלץ )על פיהם 
יינתן ניקוד לכל המלצה(. 
המלצה שלא תכלול 
התייחסות לכל הנושאים 

 לא תתקבל. -כאמור
חלק טו',   .18

ס'  –הסכם 
 .ט.4

לאחר המילה "כי" מבוקש להוסיף "ככל  44
 הידוע לו"

 הסעיף לא ישונה.

חלק טו',   .19
ס'  –הסכם 

 .יח.4

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף  44
 להוראות הסכם זה"

 הסעיף לא ישונה.

חלק טו',   .20
ס'  –הסכם 

 .ד.7

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף  46
להוראות הסכם זה ובלבד שהעירייה 

חתימה על יפוי כוח לטובת המפעיל 
בין המשרד בהתאם להסדרים הנהוגים 

 לרשויות."

מאושרת התוספת בנוסח 
כדלקמן: "בכפוף להוראות 
הסכם זה ובלבד שהמועצה 
חתמה על ייפוי כוח לטובת 
המפעיל בהתאם להסדרים 

הנהוגים בין המשרד לבין 
 הרשויות". 

חלק טו',   .21
ס'  –הסכם 

רשות  .ב.8

 שימוש בנכס 

מבוקש להוסיף בסיפא: "בכפוף לבלאי  47
 סביר"

 מאושר.

חלק טו',   .22
 .ג.8ס'  –הסכם 

רשות שימוש 

 בנכס 

מבוקש לתקן את מספור הסעיף  - 2שורה  47
 " )ולא סעיף "ז"( 19בשורה זו לסעיף "

הכוונה לנספח ז' להסכם ולא 
לסעיף ז'. סעיף זה יתוקן כך 

שההפניה תהא לנספח ז' 
 להסכם במקום לסעיף ז'.

חלק טו',   .23
ס'  –הסכם 

רשות  .ד.8

 שימוש בנכס

לאחר המילים "מהשימוש  – 2שורה  47
 הרגיל" מבוקש להוסיף "של המפעיל"

 סעיף זה לא יתוקן.

חלק טו',   .24
ס'  –הסכם 

רשות  .ה.8

 שימוש בנכס 

לאחר המילים "חלונות  – 3שורה  47
שבורים" מבוקש להוסיף "אשר אינם 

 נובעים מבלאי סביר"(

 מאושר.

חלק טו',   .25
ס'  –הסכם 

 .ג.11

לאחר המילים "ערכאה שהיא"  – 1שורה  49
מבוקש להוסיף "בפסק דין שביצועו לא 

 עוכב"
ודיע מבוקש להוסיף בסיפא: "המועצה ת

קבל מתובע למפעיל אודות כל תביעה שת
 המפעילשתף פעולה עם תכלשהו, 

את ההגנה ו/או  לנהל למפעילאפשר תו

מאושר להוסיף  -1שורה 
"בפסק דין שביצועו לא 

 עוכב".
לא מאושרת התוספת 

 המבוקש הסיפא.  



 

  

תפשר ללא אישורו תהמו"מ לפשרה ולא 
 "מראש ובכתב. המפעילשל 

חלק טו',   .26
ס'  –הסכם 

 .ד.13

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי  49
יום מראש  14המועצה הודיעה למפעיל 

ובכתב על כוונתה לחלט את הערבות 
והמפעיל לא תיקן הפרתו בפרק הזמן 

 האמור"

 לא מאושר.

חלק טו',   .27
ס'  –הסכם 

 .א.17

מובהר כי בגדר "מבוקש להוסיף בסיפא:  50
לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל  מידע

עובר  המפעילו/או מידע שהיה בידי 
לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת 

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

לא מאושר השינוי. כתוב 
ההתחייבות בסעיף זה כי 

לשמירה על סודיות הינה 

"ביחס למידע שיגיע אליו 
בקשר עם ההתקשרות 

ואשר אינו נחלת בהסכם זה 
ו/או גילויו אינו  הכלל

 פי דין.-מתחייב על

חלק טו',   .28
ס'  –הסכם 

 .ג.18

מבוקש למחוק את האמור בסעיף ו/או  51
בסעיף זה לא לסייגו: "מובהר כי האמור 

יחול על חברה ציבורית כהגדרתה על פי 
המציע הינו גוף ציבורי ומניותיו  –דין" 

מוחזקות בידי הציבור. אין למציע שליטה 
 על העברת המניות.

מאושר להוסיף סייג לפיו 
האמור בסעיף זה לא יחול על 
חברה ציבורית כהגדרתה על 

 פי דין.

חלק טו',   .29
ס'  –הסכם 

 .א.19

מבוקש להחליף את המילה  – 1שורה  51
 "מלאה" במילים "על פי דין"

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף 
 .ב. להלן"19לאמור בסעיף 

 לא מאושר.

חלק טו',   .30
ס'  –הסכם 

 .ה.19

לאחר המילים "הוספת  – 1שורה  51
תוספת" מבוקש להוסיף "של קבע אשר 

 אינה ניתנת לפירוק בנקל"

 מאושר.

חלק טו',   .31
ס'  –הסכם 

 .ח.19

נבקש להוסיף כי באחריות המועצה לטפל  52
בהתאמות של המבנה והנגשתו על פי 

 הוראות הדין

המבנה מונגש . ככל והמפעיל 
ירצה לבצע שינויים במערך 

הייצור או כל שינוי אחר 
המצריך התאמות נגישות הם 

 יבוצעו על ידי המפעל.

חלק טו',   .32
ס'  –הסכם 

  .ט.19

מבוקש להחליף את המילה  – 1שורה  52
"הבלעדי במילים "על פי דין" )המועצה 

הינה בעלת המבנה והמקרקעין עליו בנוי 
 ואחראית לתחזוקת תשתיותיו( 

לא מאושר. הסעיף דן 
בתחזוקת המבנה ולא 

 בתשתיות.

חלק טו',   .33
ס'  –הסכם 

 .י.19

לאחר המילים "בהחזקת  – 1שורה  52
 המבנה" מבוקש להוסיף "השוטפת"

הסעיף לא ישונה. המילה 
"שוטפת" מופיעה בשורה 

 השנייה בסעיף זה.

חלק טו',   .34
ס'  –הסכם 

 .טו.19

לאחר המילים "הפעלת המבנה"  – 2שורה  52
 מבוקש להוסיף "להבדיל מבעליו"

הסעיף לא ישונה. מדובר 
הפעלת בתשלומים בקשר עם 

 .המבנה

חלק טו',   .35
ס'  –הסכם 

 .יח.19

לאחר המילים "התקלקל או  – 2שורה  52
התכלה" מבוקש להוסיף "בכפוף לבלאי 

 סביר"

 מאושר.



 

  

חלק טו',   .36
ס'  –הסכם 

 .א.21

לאחר המילה "אחראי" מבוקש  – 1שורה  53
להוסיף "על פי דין". מבוקש למחוק את 

 המילה "כל"
מבוקש להחליף את המילים  – 2שורה 

"מכל סיבה שהיא" במילים "כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או 

 עובדיו ו/או מנהליו"

 הסעיף לא ישונה.

חלק טו',   .37
ס'  –הסכם 

 .ב.21

לאחר המילה "אחראי" מבוקש  – 1שורה  53
להוסיף "על פי דין". מבוקש למחוק את 

 המילה "כל"
לאחר המילים "פעילותו של  – 3שורה 

המפעיל" מבוקש להוסיף "ובלבד כי 
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

 המפעיל"

 הסעיף לא ישונה.

חלק טו',   .38
ס'  –הסכם 

 .ג.21

מבוקש להחליף את המילה  – 1שורה  53
 "בלעדית" במילה "על פי דין"

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא 
כתוצאה ממעשה יחול על נזק אשר נגרם 

 ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה"
 

 הסעיף לא ישונה.

חלק טו',   .39
ס'  –הסכם 

 .ד.21

לאחר המילה "בנכס" מבוקש  – 4שורה  53
להוסיף "זאת על פי קביעה בפסק דין 

 שביצועו לא עוכב"
 המועצה לא מבוקש להוסיף בסיפא: "

מראש  המפעילתפשר ללא אישורו של ת
 "ובכתב.

 לא ישונה.הסעיף 

לאחר המילה " אחראי" מבוקש  2שורה  53 ד22הסכם   .40
 להוסיף " על פי דין"

 הסעיף לא ישונה.

חלק טו',   .41
ס'  –הסכם 

 .ב.23

מבוקש להחליף את אחוז  – 2שורה  54
 (15%)במקום  7%-השיפוי ל

לאחר המילים "על ידה"  – 3שורה 
 מבוקש להוסיף "בכתב"

לאחר המילים "פסק דין"  – 3שורה 
 מבוקש להוסיף "שביצועו לא עוכב"
ודיע מבוקש להוסיף בסיפא: "המועצה ת

קבל מתובע למפעיל אודות כל תביעה שת
שתף ת, מיד בסמוך לקבלתה  כלשהו

 לנהל למפעילאפשר תו המפעילפעולה עם 
את ההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא 

מראש  המפעילתפשר ללא אישורו של ת
 "ובכתב.

 

אחוז השיפוי לא  -2שורה 
 ישונה.
מאושר להוסיף את  -3שורה 

 המילה "בכתב".
מאושר להוסיף  -3שורה 

 "שביצועו לא עוכב".
התוספת המבוקשת בסיפא 
מאושרת חלקית באופן 

 ב יוסף: 23שבשולי סעיף 
חובת  תחולבכפוף לכך ש"

 מועצהשיפוי כאמור, תודיע ה
על דרישה ו/או  מפעילל

תביעה שהוגשה וזאת בסמוך 
למועד הגשת הדרישה ו/או 
התביעה וכן בכפוף לכך 

 מפעילתאפשר ל המועצהש
לנהל את הגנתו בפני 

עם בתאום  ,התביעה
 ".המועצה



 

  

חלק טו',   .42
ס'  –הסכם 

 .ג.23

מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת לאחר  54
קבלת אישורו של המפעיל מראש ובכתב 

 לפשרה כאמור"
לא סביר כי המועצה תתפשר עם כל תובע 

על דעת עצמה ותטיל חובת שיפוי מלאה 
על המפעיל זאת מבלי שתהיה לו הזכות 
לאשר הסדר כאמור או לבחור להמשיך 

 ולנהל את ההגנה.

לא מאושר. הנושא הוסדר 
ה', במסגרתו נקבע  23בסעיף 

טרם תגיע המועצה "כי 
להסדר כאמור עם התובע, 

עיל תקיים שימוע למפ
במשרדיה, למעט במקרה בו 
במסגרת ההליך המשפטי 
ימליץ בית המשפט על הסדר 
פשרה וגובה התשלום 

  ."מכוחו

חלק טו',   .43
ס'  –הסכם 

 .ח.23

מבוקש לבטל האמור בסעיף זה. זכות  54
עיכבון את מיטלטלין בבעלות של המפעיל 
אינה סבירה ולא מקובלת. בידי המועצה 

 ההסכם.ערבות בנקאית להבטחת קיום 

לא מאושר. הערבות נועדה 
גם למקרים אחרים ונוספים. 

 מדובר בבטוחה נוספת. 

חלק טו',   .44
ס'  –הסכם 

 .ה.30

מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם  57
 המועצהבידי  –משום שאינה מידתית 

 ערבות בנקאית ובנוסף סעדים על פי דין.
לחילופין מבקש להוסיף כי "בטרם יושת 

הפיצוי המוסכם תינתן למפעיל זכות 
טיעון ושימוע בפני נציגי המועצה ו/או 

הזדמנות לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש 
 להטיל את הפיצוי ככל וניתן."

מאושר חלקית. גובה הפיצוי 
לא ישונה. מדובר בפיצוי 

מידתי ביחס לשווי 
 ההתקשרות.

"בטרם  מאושר להוסיף כי
יושת הפיצוי המוסכם תינתן 

למפעיל זכות טיעון בפני נציגי 
 המועצה".

 -חלק ב'   .45
הוראות 

למשתתפים 
ותנאים 

מיוחדים, 
 -והליכי המכרז

 )א( 4סעיף 

נבקש לרשום לאחר  -2שורה  .א 16
המילים:" אישורי הביטוחים" את 

המילים:" בהתאם לנוסח האחיד על 
 הנחיות המפקח על הביטוח"

 מאושר

 -חלק ב'   .46
הוראות 

למשתתפים 
ותנאים 

מיוחדים, 
 -והליכי המכרז

 )ה( 5סעיף 

נבקש למחוק את המילים:" ו/או  .א 17
 פוליסות הביטוח" 

 מאושר

 1-חלק ב'    .47
התחייבות 

למחלקת 
 הביטוח

נבקש לרשום במקום  -1סעיף  .א 20
המילים:" מדי שנה בשנה" את 
 המילים:" מדי תקופת ביטוח" 

נבקש לרשום במקום  -1סעיף  .ב
המילים:" , בנוסח המצורף להסכם 
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו" את 

המילים:" בהתאם לנוסח האחיד על 
 פי הנחיות המפקח על הביטוח" 

נבקש לרשום במקום  –.ב 2סעיף  .ג
המילים:" כמפורט בטופס האישור 

על קיום ביטוחים )נספח ד' להסכם(" 
אחריות  את המילים:" להלן: ביטוח

מקצועית מורחב לשפות את המועצה 

 מאושר



 

  

בגין אחריותה עקב מעשי ו/או מחדלי 
המפעיל ו/או בגין מעשי ו/או מחדלי 

מי מטעמו של המפעיל. ביטוח 
הפוליסה  -אחריות כלפי צד שלישי

מורחבת לשפות את המועצה בגין 
אחריותה עקב מעשי ו/או מחדלי 

המפעיל ו/או בגין מעשי ו/או מחדלי 
ו של המפעיל. ביטוח חבות מי מטעמ

מעבידים הפוליסה מורחבת לשפות 
את המועצה ככל שהמועצה תחשב 

כמעביד של עובדי המפעיל, או יקבע 
כי הוא נושא באחריות שילוחית 

 לעניין חבות המפעיל כלפי עובדיו."
נבקש להוסיף לסיפא את  -.ג2סעיף  .ד

המילים:" בביטוח אחריות כלפי צד 
קצועית שלישי וביטוח אחריות מ

למען הסר ספק אחריותו המקצועית 
של המזמין כלפי המבוטח אינה 

 מכוסה." 
נבקש למחוק את המילה:"  –.ד 2 .ה

 לפחות" 
נבקש למחוק את הסעיף  – 4סעיף  .ו

.א בהסכם 22ראו בבקשה סעיף 
 ההתקשרות 

-חלק יב'   .48
הצהרה 

והתחייבות 
המשתתף 

  4סעיף  -במכרז

נבקש לרשום במקום  -4א. סעיף  .1 33
המילים:" על פי הקבוע במסמכי המכרז" 

את המילים:" בהתאם לנוסח אישור 
ביטוח אחיד על פי הנחיות הפיקוח על 

 הביטוח" 

 שרומא .2

נבקש במקום אישור / המלצה לצרף  .3 34 חלק יב'  .49
טבלה של אנשי קשר ברשויות המקומיות 

 , כולל אלו שמקבלות את השירות באתר

 מאושר.לא  .4

 –חלק טו'   .50
הסכם למתן 

 שירותים

אישור על קיום ביטוחים, יש  –נספח ה  42
לעדכן את אישור הביטוח בהתאם 

למען הסר  –להוראות המפקח על הביטוח 
ספק לאור הוראות המפקח על הביטוח 
המפעיל לא יכול להמציא אישור ביטוח 

 לקיים בנספח ה 

אישור קיום ביטוחים  צ"במ
מעודכן בהתאם להוראות 

 המפקח על הביטוח.

 –חלק טו'   .51
הסכם למתן 

 -שירותים
 – 22סעיף 

ביטוחים סעיף 
 א 

נבקש למחוק את  - 1שורה  -סעיף א .א 53
 המילה :" כל" לפני המילה:" דין"

נבקש למחוק את  -2שורה  -סעיף א .ב
המילים:" המתאים להבטחת 

 אחריותו" 
נבקש לרשום במקום  -4שורה  .ג

המילים:" וכל עוד קיימת כלפיו 
אחריות על פי דין ו/או ההסכם" את 

 שרומא



 

  

המילים:" ולעניין ביטוח אחריות 
מקצועית לתקופתה של שנתיים 

 נוספות לאחר תום ההסכם" 

 –חלק טו'   .52
הסכם למתן 

 -שירותים
 – 22סעיף 

ביטוחים סעיף 
 ב 

נבקש לרשום במקום  -1שורה  .א 53
המילים:" את טופס האישור על קיום 

ביטוחים ) נספח ה( " את המילים:" 
אישור על עריכת ביטוח המפעיל 
בהתאם לנוסח האחיד בהתאם 

 להנחיות של המפקח על הביטוח" 
נבקש לרשום לאחר  -2שורה  .ב

המילים:" המורשים" את המילים:" 
 לעריכת ביטוחים" 

לרשום לאחר נבקש  -4שורה  .ג
המילים:" בגין הפרת ההסכם" את 

המילים:" על אף האמור, אי המצאת 
אישור הביטוח במועד לא תהווה 

ימים  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
ממועד בקשת המועצה בכתב, 

 להמצאת אישור כאמור."

 שרומא

 –חלק טו'   .53
הסכם למתן 

 -שירותים
 – 22סעיף 

ביטוחים סעיף 
 ג

נבקש לרשום לאחר  -3שורה  .א 53
המילים:" לכל אבדן תוצאתי" את 
המילים:" המכוסה תחת הביטוח 

 בהתאם למפורט בנספח ה' " 
נבקש להוסיף לסיפא את  -3שורה  .ב

המילים:" הפטור לא יחול כלפי מי 
 שגרם לנזק בכוונת זדון" 

 שרומא

 –חלק טו'   .54
הסכם למתן 

 -שירותים
 – 22סעיף 

ביטוחים סעיף 
 ה

נבקש למחוק את המילה:  -1שורה  .א 54
 כל" לפני המילה:" הוראות" 

נבקש למחוק את המילה:"  -1שורה  .ב
 כלשונן" 

נבקש למחוק את המילה:  -2שורה  .ג
 כל" לפני המילה:" הוראות"  

 שרומא

 –חלק טו'   .55
הסכם למתן 

 -שירותים
 – 22סעיף 

ביטוחים סעיף 
 ח'

נבקש לרשום במקום המילים:"  .א 54
תקינים כאמור ) נספח ה ( " את 

המילים:" בהתאם לנוסח האחיד על 
 פי הנחיות המפקח על הביטוח " 

לסיפא נבקש להוסיף את המילים:"  .ב
על אף האמור, אי המצאת אישור 

הביטוח במועד לא תהווה הפרה 
ימים  10יסודית, אלא אם חלפו 

ממועד בקשת המועצה בכתב, 
 ת אישור כאמור."להמצא

 שרומא

 -נספח  ה  .56
אישור על קיום 

 ביטוחים

נבקש להעביר אישור ביטוח בנוסח אחיד  61 - 60
 בהתאם  להוראות על המפקח על הביטוח

 שרומא



 

  

 -נספח  ה  .57
אישור על קיום 

 ביטוחים

נבקש למחוק את כל הפרטים הכללים  61 - 60
בנספח למעט הטבלאות עם הביטוח 

 כולל  2-6הנדרשים וכן סעיפים 

 שרומא

 -נספח  ה  .58
אישור על קיום 

 ביטוחים

מקום בנבקש לשנות  -כותרת הנספח 61 - 60
המילים:" אישור על קיום ביטוחים" את 

 המילים:" ביטוח המפעיל " 

 שרומא

 -נספח  ה  .59
 אישור על קיום

סעיף  -ביטוחים
ביטוח  –.א 1

 אחריות חוקית 

נבקש למחוק את המילים:" פוליסה  .א 60
 מספר

נבקש  – 1שורה  -תיאור הכיסוי .ב
 למחוק את המילים " מטעמו" 

נבקש  -1סעיף  –הרחבות נוספות  .ג
לרשום במקום המילה:" לכלול" את 

 המילה: לשפות" 
נבקש  -1הרחבות נוספות סעיף  .ד

למחוק את המילים:" ו/או בקשר עם 
 " 

נבקש  -3הרחבות נוספות סעיף  .ה
לרשום במקום המילים:" מכל סוג 
שהוא" את המילים:" במאכל ו/או 

 במשקה" 
נבקש  -3הרחבות נוספות סעיף  .ו

להוסיף לסיפא את המילים:" אשר 
הוגשו ככיבוד על ידי המפעיל ו/או מי 

 מטעמו" 
נבקש  -5סעיף  –בתו נוספות הרח .ז

לבטל את הסעיף ובמקום לעדכן 
 בנספח ביטוח אחריות מקצועית

נבקש לרשום  -השתתפו עצמית .ח
במקום המילים:" אינה עולה" את 

 המילים:" בסך 

 שרומא

 -נספח  ה  .60
אישור על קיום 

 –. ב 1ביטוחים 
ביטוח חבות 

 מעבידים

נבקש למחוק את המילים:" פוליסה  .א  60
 מספר

תיאור הכיסוי : נבקש לרשום במקום  .ב
המילים:" על פי דין" את המילים:" 

על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ 
ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 

 ," 1980-תש"ם
תיאור הכיסוי : נבקש להוסיף לסיפא  .ג

של הסעיף את המילים:" היה 
 והמפעיל יחשב למעבידם"

 מאושר

 -נספח  ה  .61
אישור על קיום 

 -.ג1 -ביטוחים
 ביטוח רכוש

נבקש למחוק את המילים:" פוליסה  61 - 60
 מספר

הרכוש המבוטח: נבקש לקבל שווי הרכוש 
 לביטוח בערכי כינון 

הרכוש המבוטח: נבקש לרשום במקום 
המילים:" במלואו ערכו על בסיס ערך 

 כינון" את המילים:" בערך כינון" 
 הסיכונים המבוטחים: 

 מאושר



 

  

נבקש לרשום במקום המילים:" 
 המקובלים" את המילה:" המבוטחים" 

נבקש לרשום במקום המילים:" נזקי 
 טבע" את המילים:" סערה וסופה, שיטפון

נבקש לרשום במקום המילים:" נזקי 
מים" את המילים:" נזקי נוזלים 

 והתבקעות צינורות"
נבקש לרשום לאחר המילים:" פריצה 

סיס נזק ושוד" את המילים:" על ב
 ראשון" 

נבקש לרשום לאחר המילים:" הנופלים 
 מהם" את המילים:" למעט חומרי נפץ" 
נבקש למחוק את המילים:" נזקי גניבה 

 ופריצה" כבר קיימת התייחסות לעיל
נבקש לרשום לאחר המילים:" כל 

הסיכונים" את המילים:" על בסיס נזק 
 ראשון" 

 תנאים נוספים 
א את נבקש לרשום בסיפ -1סעיף 

המילים:" למעט כלפי מי שגרם לנזק 
 בזדון" 

נבקש להוסיף לסיפא את  -2סעיף 
המילים:" ובלבד שישמשו לכינון הנזק 

 למבנה" 
נבקש להוסיף לסיפא את  -2סעיף 

המילים:" בגין נזקים עד לסך של 
תגמולי הביטוח ישולמו  1,000,000

 למפעיל ובלבד שישמשו לכינון הנזק "
 -נספח  ה  .62

אישור על קיום 
 –ביטוחים 
 7 -2סעיפים 

נבקש למחוק את הסעיף לא  -2סעיף  61
רלוונטי , לאור הוראות הפיקוח על אישור 

 הביטוח האחיד
נבקש לרשום לאחר המילים:"  -3סעיף 

ו/או המועצה" את המילים:" בכפוף 
 להרחבי השיפוי לעיל" 

נבקש לרשום בסעיף את  –ב 4סעיף 
המילים:"  :" בביטוח אחריות כלפי צד 
שלישי וביטוח אחריות מקצועית למען 

הסר ספק אחריותו המקצועית של 
 המזמין כלפי המבוטח אינה מכוסה." 

נבקש לרשום לאחר המילים:"  -. ג4סעיף 
ולמועצה" את המילים: שכתובתה: רחוב 

 א מצפה רמון" 2נחל סלעית 
יום"  60נבקש לרשום במקום "   -.ג4יף סע

 יום"  30את המילים:" 
נבקש למחוק את המילה :"  -.ג4סעיף 

 לפחות" 
נבקש למחוק את המילים:"  –.ד 4סעיף 

 לא יפחת מהיקף הכיסוי" 
נבקש לרשום לאחר המילים:  –. ד 4סעיף 

""ביט" של קבצת כלל ביטוח" את 
 המילים:" ו/אוכל נוסח מקביל אליהן. 

נבקש לרשום בסיפא של  –.ד 4עיף ס
הסעיף את המילים:" אך אין בביטול 

 מאושר



 

  

החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות 
 המבטחת וחובות המבוטח על פי דין" 

לסיפא את  נבקש להוסיף -5סעיף 
המילים:" למעט בהתייחס לנזקי למבנה 

שבגינם המועצה תשיא בהשתתפות 
העצמית למעט נזקים שהינן עקב מעשה 

 דל של המפעיל ו/או מי מטעמו" ו/או מח
נבקש למחוק את הסעיף היות  -7סעיף 

ולא רלוונטי לאור נוסח אישור ביטוח 
 אחיד.

 מ"ר 444 מהו גודלו של המפעל ? 3 3.6סעיף   .63

ניסיון עם  ניתן לקבל ניקוד גם על האם 21 2סעיף  -חלק ג'  .64
של מוגבלות  –בעלי אבחנה כפולה אנשים 

עיקרית נפשית בנוסף לקיום מוגבלות 
 ? נוספת כפי שקיים ברשימה

 כן

 כן האם קיים מערך הסעות למפעל ? 53 ב' – 21סעיף   .65

נספח ג', נספח   .66
 ה'

בהתאם להנחיות הממונה על הביטוח,  60, 58
יש לצרף לכל מכרז נוסח  1.12.19-החל מה

 אחיד של ביטוחים. 

אישור קיום הביטוחים תוקן 
 מצ"בבהתאם לנוסח האחיד. 

 אישור קיום ביטוחים מתוקן.
כמה הועדות ישנם במפעל מקדם   כללי  .67

 התעסוקה במצפה?
 

 18מושמים:  25כיום במפעל 
-הועדות של משרד הרווחה, ו

 של בריאות הנפש 7
מהי חלוקת האנשים עם המוגבלות   כללי  .68

, סל  בהועדות אלה : מש"ה , שיקום
 בריאות הנפש והשמה נתמכת.

 

 שיקום – 18
 בריאות הנפש – 7

)בתעסוקה נתמכת מחוץ 
 מושמים( 4 –למפעל 

על פי עשירונים  מהי חלוקת שכבות גיל   כללי  .69
 של אוכלוסייה זו ?

 

21-30 - 1 
30-40 - 2 
40-50 - 5 
50-60 - 9 

 8 -ומעלה  60   
מספר סלי השיקום הנמצאים על פי   כללי  .70

רישומי המחלקה לשירותים 
בתחומי השיפוט של מועצה  חברתיים 

מקומית מצפה רמון, שאינם מקבלים 
 כיום מענה במפעל ?

 

סלי שיקום במצפה רמון,  33
אינם מקבלים  27מתוכם 

 שירות במפעל.

בעלי  67ועד  21מספר האנשים מגילאי   כללי  .71
ההכרה לנכות על ידי הביטוח הלאומי 

על פי רישומי  ברחבי מצפה רמון 
המחלקה לשירותים חברתיים, מש"ה, 

 שיקום, נפגעי נפש ?
 

 שיקום – 68
 מש"ה – 12

 נפש – 45

מספר התלמידים של החינוך המיוחד    כללי  .72
על פי חתך גילאים במערכת החינוך של 
המועצה המקומית מצפה רמון לעשור 

 ? 2030 – 2020הקרוב 
 

תלמידים בחינוך המיוחד  36
 שנת לידה להלן:פירוט ע"פ 

שנת 
 לידה

מס' 
 תלמידים

2003 3 

2004 5 



 

  

2005 1 

2006 4 

2007 3 

2008 4 

2009 3 

2010 5 

2011 1 

2012 2 

2013 4 

2016 1  
+ להכרת 18האם קיימת מסגרת   כללי  .73

המפעל בשיתוף פעולה בין מחלקת 
החינוך למחלקה לשירותים חברתיים 

 לקראת היכרות ובדיקת השתלבותם
 העתידית ?

 

+. 18לא קיימת מסגרת 
שיתוף פעולה עם מחלקת 

החינוך פורה, ונשקלת 
 אפשרות לקיום מסגרת כזו.

האם קיים מועדון תעסוקתי להעסקת   כללי  .74
זכאי סל שיקום לאחר אשפוז ומצבים 
פוסט אשפוזיים, אם כן , האם קיימת 
אינטראקציה בין המועדון התעסוקתי 

 ?  למפעל מקדם תעסוקה 
 

 לא קיים מועדון תעסוקתי

האם נעשתה פעילות קהילתית לשילוב   כללי  .75
הקהילה עם המפעל למען היכרות 

 ושילוב ? 
 

כן. מתוכננת פעילות נוספת 
 במהלך שנת העבודה הקרובה

האם קיימות הועדות של העסקה בשוק   כללי  .76
 החופשי של המפעל )השמה נתמכת( ? 

 

קיימות הועדות של תעסוקה 
לא באמצעות המפעל נתמכת, 

 –אלא באמצעות מפעיל אחר 
 הועדות 4

האם מתבצעות סדנאות להכנה לחיי   כללי  .77
 עבודה ושילוב בשוק החופשי ? 

 

מתוכננות להתבצע סדנאות 
כאלה בשנת העבודה 

 הקרובה.
 –האם ישנן יזמיות חוץ מפעליות   כללי  .78

המשלבות את התיירות  חברתיות , 
מצפה רמון  הבאה לאזור, קהילת תושבי

 והמלונאות הפעילה הקיימת ?
 

 לא

האם יש ועדות השמה בשילוב המחלקה   כללי  .79
 לשירותים חברתיים ?

 

 כן

האם ניתנים שירותי סל שיקום על   כללי  .80
ידי יועצי בריאות הנפש במקום 

 לאיתור וקדום הועדות סלי שיקום ? 

המחלקה מבצעת מאמץ 
מיוחד לקידום זכאות לסלי 

 שיקום

האם הציוד במפעל הינו בבעלות   כללי  .81
המועצה המקומית מצפה רמון? אם 

מרבית הציוד במפעל הינו 
בבעלות המועצה. רישום 



 

  

לא מה דינו של הציוד באם מפעיל 
 אחר זוכה?

מפורט של הציוד מצורף 
 ברשימה נפרדת

 4.2סעיף   .82

 היקף התרומות

נבקש לנקד את המציע שהינו בעל  
באותו ניקוד איתנות פיננסית גבוה 

המתייחס לגובה התרומות. שכן לא נכון 
למדוד את הארגון לפי היקף גיוס 

-התרומות, לצורך העניין אנחנו עמותה
ארגון שיש לו מחזור הכנסות גבוה עם 

איתנות פיננסית גבוה ולכן אין לנו צורך 
בהשקעה גדולה של תרומות שכן 

ההכנסות שנו הם גם מפעילות שונה 
ון שלא מתבטאת שמכיסה כסף לארג

 רק בתרומות.
  

לא מאושר. ראו תשובה 
 לעיל. 9לשאלה מס' 

  5.1סעיף   .83

כמות כח 

 האדם

כיוון שלא נמסר במכרז כמה מאוכ'  .1 
מש"ה, שיקום, נפגעי נפש קיימים 

אזי אין לדעת מהי המשרה 
 המבוקשת לש רכז תחום תעסוקה.

למה הכוונה רכז תחום תעסוקה  .2
מוגדרת שכן מזרה מסוג זה אינה 

 בתע"ס בשם זה.

מקבלי שרות כפי  30בהינתן שקיימים כ 
שכתוב במכרז מהי משרת המינימום 
 המתבקשת של רכזי תחום תעסוקה.

פירוט האוכלוסיות  .1
כיום מופיע במענה 

 71לשאלה 
הכוונה לכלל המשרות,  .2

, מלבד משרת עו"ס
שהמציע מתחייב 

 מעברלהפעיל 
למינימום הנדרש ע"פ 

התע"ס, לעבודה עם 
 המשתקמים

האם לציין גם את היקף  – 4סעיף  .1  חלק יד'  .84
 ?2016התרומות של 

בטבלה לא ברורה כמות  5סעיף  .2
המשרות של העובדים הסוציאלים 

 שאתם מבקשים לפרט בנספח זה.
תקינת העו"ס לכמות כזו של 

היא יחסית נמוכה גם אם  חניכים
 תקציבית לעניין המציע יציג תוספת

זה.. עדיין מה כוונתכם בכתיבה של 
 סעיפים לעובד סוציאלי.?? 5

האם יש להציג את הצוות המוצע  .3
 ברמה שמית ם פרטים מלאים?

 
 

 כן. 1
 

יש לציין את . 2
משרת/משרות העו"ס 

שהמציע מתכנן להעסיק 
 במפעל במצפה רמון

 
 
 
 

ככל והמציע מצהיר על .3
 ניסיון העו"ס, יש לציין את

 פרטי העו"ס

.יג 4בסעיף   .85

 להסכם

.יג להסכם 4אין להסכים לאמור בסעיף  44
 ההתקשרות ויש לדרוש מחיקתו.

 

 הסעיף לא יימחק.

.ה 5סעיף   .86

וכאמור בסעיף 

22 

.ה וכאמור 5בהתייחס לאמור בסעיף  45
לעיל, יש לדרוש כי הודעה  22בסעיף 

בדבר סיומה המוקדם של ההתקשרות 
מראש וכן, הפיכת ימי  120תינתן לפחות 

 הסעיף להדדי.
 

 הסעיף לא ישונה.



 

  

.ה ויש 10אין להסכים לאמור בסעיף  48 .ה10בסעיף   .87
 למחקו.

 

 הסעיף לא יימחק.

.ג, יש לדרוש 11בהתייחס לאמור בסעיף  49 .ג,11בסעיף   .88
" ובמקומו 45%מחיקת הסכום של "

 ".60%יירשם"
 

 הסעיף לא ישונה.

.א, יש 21לאמור בסעיף בהתייחס  52 .א21בסעיף   .89
למחוק את המילים: "מכל סיבה 

שהיא", "מיד לאחר התרחשותם". 
בנוסף בסוף הסעיף יש להוסיף את 

המילים: "ובלבד שקביעה כאמור תינתן 
במסגרת פסק דין חלוט שביצועו לא 

עוכב ושלמפעיל ניתנה הזדמנות נאותה 
 להתגונן מפני ההליך הרלוונטי".

 

 אושר.השינוי המבוקש אינו מ

.ב, יש 21בהתייחס לאמור בסעיף  53 .ב21בסעיף   .90
למחוק את המילים: "ו/או אבדן ו/או 

הפסד", "ו/או אבדן ו/או הפסד", ובסוף 
הסעיף יש להוסיף את המילים: "ובלבד 

שקביעה בדבר הנזק כאמור תינתן 
במסגרת פסק דין חלוט שביצועו לא 

עוכב ושלמפעיל ניתנה הזדמנות נאותה 
 מפני ההליך הרלוונטילהתגונן 

 .השינוי המבוקש אינו מאושר

.ד, יש 21בהתייחס לאמור בסעיף  53 .ד,21בסעיף   .91
למחוק את המילים: "פוטר את 

המועצה...כאמור לעיל", "ולפצות 
באופן...דרישה בכתב", "בכל 

סכום...ואחרות בקשר לכך" ובסוף 
הסעיף יש להוסיף את המילים: "שיפוי 

שקביעה בדבר הנזק כאמור יינתן ובלבד 
תהיה במסגרת פסק דין חלוט שביצועו 

 לא עוכב".
 

 הסעיף לא ישונה.

.ב, יש 23בהתייחס לאמור בסעיף  54 .ב,23בסעיף   .92
 15%למחוק את המילים: "בתוספת 

הוצאות כלליות של המועצה", "לרבות 
תשלומים בגין הוצאות..."ועד לסוף 

הסעיף. כמו כן יש להוסיף את המילים: 
"ובלבד שקביעה כאמור תינתן במסגרת 

פסק דין חלוט שביצועו לא עוכב 
ושלמפעיל ניתנה הזדמנות נאותה 

 להתגונן מפני ההליך הרלוונטי".
 

 מאושר חלקית וכדלקמן:
למחוק את  לא מאושר

...ועד 15%המילים "בתוספת 
 סוף הסעיף.

 
להוסיף את המילים מאושר 

"ובלבד שקביעה כאמור 
ק דין תינתן במסגרת פס

חלוט שביצועו לא עוכב 
ושלמפעיל ניתנה הזדמנות 

נאותה להתגונן מפני 
 ההליך". 

.ד, יש לדרוש 23בהתייחס לאמור בסעיף  54 .ד,23בסעיף   .93
כי העמותה תישא בתשלום מקום בו 
 נטלה חלק מעריכת ההסדר שסוכם.

 

ה'  23לא מאושר. ראו סעיף 
לפיו תינתן למפעיל זכות 

 שימוע.

 .ו.23יש למחוק את האמור בסעיף  54 .ו.23בסעיף   .94
 

 לא מאושר.



 

  

, יש לדרוש 27בהתייחס לאמור בסעיף  55 ,27בסעיף   .95
מחיקת הדרישות שאינן רלוונטיות 

 לעמותה.

עמותה תגיש  את המסמכים 
 הרלוונטיים לעמותה.

נא אשרו כי ישות משפטית בדמות     .96
 הקדש ציבורי יכול להשתתף במכרז.

 מאושר.

עיף ס -א'חלק   .97

4 

אישורכם לצירוף אישור ניהול תקין  7
היות והגשת המכרז  2019לשנת 

ועדיין לא  2020בתחילת חודש ינואר 
 .2020התקבל האישור בגין שנת 

 מאושר.

 –חלק טו'   .98

 –הסכם 

 ח5סעיף

יום  30נא לשנות כי הודעה מראש של  45
 כפי שנרשם. 15ולא 

 לא מאושר. הסעיף לא ישונה.

סעיף  -חלק ב'  .99

5.2 

( רשום ניסיון טיפולי 5.2בסעיף זה ) 13
רשום ניסיון בעבודה  39חינוכי ובעמ' \

עם אנשים בעלי מוגבלויות מיוחדים, 
 מה נכון?

ניסיון בעבודה עם אנשים 
 בעלי צרכים מיוחדים

סעיף  -חלק ב'  .100

5.1 

ע"פ מודל משרד הרווחה אין תפקיד  12
אשר נקרא רכז תעסוקה על הרצף 

נבקש הבהרה על איזה תפקיד הטיפולי, 
 מדובר?

הכוונה לכלל המשרות, מלבד 
משרת עו"ס, שהמציע 
מתחייב להפעיל מעבר 
למינימום הנדרש ע"פ 

התע"ס, לעבודה עם 
 המשתקמים

סעיף  -חלק יב'  .101

6.8  

מספר רכזי תחומי התעסוקה על הרצף   34
משרה.  100% -הטיפולי המועסקים ב

שהמציע האם הכוונה למספר הרכזים 
 מציע במסגרת הצעתו?

 כן

נא הבהרתכם באיזה  -רכזי תחום 39 5.1 -חלק יד  .102
 תפקיד מדובר?

הכוונה לכלל המשרות, מלבד 
משרת עו"ס, שהמציע 
מתחייב להפעיל מעבר 
למינימום הנדרש ע"פ 

התע"ס, לעבודה עם 
 המשתקמים

סעיף  -חלק יד  .103

שורה א עד  -2

 ב

כלל הסעיפים מתייחסים לעובדים  40
סוצאיליים, האם המדובר על בעלי 

תפקידים אחרים  הנדרשים על פי מודל 
 משרד הרווחה?

 לא

סעיף  -חלק טו  .104

 ב7

לא מאושר. הסעיף לא  מבוקש להוריד סעיף זה. 46
 יימחק.

סעיף  -חלק טו  .105

 יח

למעט ציוד שהתקלקל או התכלה  52
 משימוש ובלאי סביר.

מאושר. ראו תשובה לשאלה 
 לעיל. 35מס' 

סעיף  -חלק טו  .106

 יט

אין צורך להוסיף מאחר  נא להוסיף מתן התראה בכתב לסעיף. 52
רשאית תהא "ובסעיף כתוב: 

המועצה, לאחר מתן התראה 
 "...ימים 7בת 

 

 

 

 



 

  

 בברכה,                            

 ועדת המכרזים


