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 01/20מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 

 סיתחברה הדרוזית והצ'רקישובים רכזי נעורים במ ה ולניהול הפעלפנייה לקבלת הצעות ל

.  12.8.2020ליום נדחה מועד ההגשה מועדים ובכלל זה תנאי הסף ועל כן חל שינוי בחל שינוי ב :לתשומת לב המציעים

 2.8.2020עד ליום  שאלות הבהרה ניתן להגיש 

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

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

 .במכרז

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל  .3

שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות 

ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, 

 המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.

אל, אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השו .4

 או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך  .5

 עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל  .6

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. .7

 מענה  השאלה במכרזהסעיף  סידורימס' 

תשומת לב המציעים לשינוי מחזור     17.5.1.1  .1

בין מציע ל ההכנסות השנתי הנדרש

 ₪מיליון  10-מ -2017-2018השנים 

 . ₪מיליון  5-שונה ל

תשומת לב המציעים לשינוי תקציב   17.5.3.1.4  .2

שנתי נדרש בניסיון בהפעלת מיזם 

 חברתי לבני נוער בכל שנת פעילות

 5-, שונה משנים 4וזאת למשך 

 . ₪מיליון  3-ל ₪מיליון 

3.  17.5.2.1 

17.5.3.1  

17.5.4.1.2-

17.5.4.1.5 

תשומת לב המציעים לשינוי השנים  

)הן של המציע, בהוכחת ותק וניסיון 

כך שניתן הן של מנהל הפרויקט( 
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18.3.1- 18.3.3 

 

 

 

 2020להציג ניסיון וותק עד שנת 

 (. 2019)במקום 

4. .   'מונחים כללים עמ

  הגדרת כשיר - 4

  אופן בחירת הזוכה

סעיף  -49עמוד 

17.6.9 

  הליכים לביצוע

התקשרות 

עמוד  ומשמעותיהם

 32.1סעיף  -69

 קיימת סתירה בין הסעיפים

 האם מדובר בזוכה אחד או יותר?

מדובר בזוכה אחד ושני מציעים 

תיקון  'כעתודה. ר אשר ישמשו

  במסמכי המכרז.

 

 

 -12מרכיב חיברות עמוד   .5

 7.1.2.3סעיף 

 כחלק מפעילות החיברות"

השנתית נדרש הזוכה לשלב 

הרצאות שנתיות של  5

שעתיים כל אחת בהתאם 

ת המצוינים ולתכני החיבר

לעיל ע"י אנשי מקצוע 

בתחום )פסיכולוגים, עובדים 

סוציאליים, מנחי קבוצות 

 "וכיו"ב(

אבקש להוסיף אפשרות לעבוד עם 

 ספקי משנה לטובת הרצאות.

 מקובל , ר' תיקון במסמכי המכרז. 

 

 

נבקש לקבל את רשימת מלאי הציוד  8.5.4סעיף  -21עמוד  ציוד  .6

 במרכזי הניעורים? 

רשימת הציוד תינתן לזוכה. 

התקציב לציוד הינו חלק מתקציב 

 הצטיידות שנתית. 

תיאור תפקיד רכז למידה   .7

 9.2.6.1סעיף  -29עמוד 

 138עמוד  19ובנספח 

משרה  50%עלות השכר ל

72,480 ₪  

 

אינה עומדת עלות השכר לתפקיד זה 

בקנה אחד עם השכר של יתר עובדי 

 ₪ 256000-המטה כגון: רכז תוכן כ

 משרה 100%-ל

נבקש להגדיל את עלות השכר 

 למשרה זו.

  המכרז במסמכי עדכון' ר,  מקובל

 

 ם בנספח בגוף המכרזר' שינוי  נספח תקציבי   – 19נספח   .8

 ר' שינוים בנספח בגוף המכרז  הצעת מחיר -22נספח   .9

ערבות הגשת ההצעה עמוד   .10

 17.3.3סעיף  -46

 

 

נדרשת חתימת מורשי החתימה של 

הבנק + חותמת אישית של מורשי 
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הנוסח של ערבות ההצעה "

)ערבות מציע( מצורף 

 5כנספח  לחוברת ההצעה

לן; נוסח זה מחייב ואין לה

סטייה כלשהי , לסטות ממנו

מנוסח הערבות תגרום 

לפסילתה של ההצעה כולה 

.יש לוודא קיומה של חתימת 

חותמת  מורשי חתימה  +

החתימה  אישית של מורשי

או של הבנק על כתב 

 "הערבות, בנוסף ובנפרד

האם נדרש להחתים מורשי  -הבהרה

חתימה על הערבות הבנקאית 

 המקורית? 

החתימה של הבנק או חותמת של 

 הבנק. ר' תיקון במסמכי המכרז. 

11.    עמוד  17.5.2.1סעיף

47 

 (4)למציע ותק של ארבע  

 שנים לפחות, בין השנים

כולל,  בתחום של   2012-2019

הפעלת מיזמים חברתיים 

בהתאם להגדרת  לבני נוער,

רתי לבני נוער" "מיזם חב

"מונחים    1.2בפרק 

 מקצועיים"

 

  עמוד  17.5.3סעיף

47 

המציע בעל ניסיון מוכח 

בניהול מיזם חברתי אחד 

בהתאם לפחות,  לבני נוער, 

"מיזם חברתי לבני  להגדרת

"מונחים   1.2נוער" בפרק 

 4 מקצועיים" וזאת למשך

 – 2019 שנים, בין השנים

2014 "... 

 

על פי ניסוח תנאי הסף הנ"ל, 

מתחייב או משתמע כי הניסיון 

והותק של המציע בהפעלת מיזמים 

חברתיים גובש בהכרח בישובי 

התוכנית )כנובע מהגדרת המונח 

 (.1.2" בסעיף "בני נוער

 

חוק חובת המכרזים קובע בסעיף 

 :א2

"עורך מכרז לא יקבע תנאי 

להשתתפות של מציע במכרז, אלא 

אם כן התנאי מתחייב מאופיו או 

 ממהותו של המכרז".

ההלכה הפסוקה קובעת כי תנאי סף 

במכרז חייבים להיות סבירים 

כאשר עיקרון השוויון  והגיוניים,

חלק  בנוגע לעצם היכולת ליטול

במכרז חייב להיות מוגבל אך ורק 

 .על ידי נימוקים רלבנטיים

דרישות הסף כפי שמנוסחות 

במסמכי המכרז, אינן מצויות 

במתחם הסבירות משום שמגבילות 

את התחרות באופן חריג, מונעות 

באופן בלתי סביר ממתחרים 

פוטנציאליים להתמודד במכרז, 

ומהוות הלכה למעשה דרישה 

עבודה עם עורך לניסיון מוכח ב

נפלה שגגה בהגדרת "בני נוער". ר' 

שינוי במסמכי המכרז. אין דרישה 

 לניסיון וותק בישובי התוכנית. 
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המכרז )למיטב ידיעתנו אין ולא 

התקיימו בשנים האחרונות 

נוספות הללו תכניות ים בישוב

 הנדרשים(. בהיקפים 

מבוקש מעורך המכרז לשנות את 

ניסוח תנאי הסף הנ"ל, וכן לקבוע 

או להבהיר, כי תנאי הסף של המכרז 

אינם דורשים כי הניסיון ו/או הותק 

חברתי של המציע בניהול מיזם 

הושגו בהכרח בישובי התוכנית, 

אלא די בכך שיתייחסו לפעילות של 

נערים ונערות מכל המגזרים בכל 

רחבי הארץ ולאו דווקא מתוך ישובי 

 התכנית.

על מנת לאפשר תחרות אמיתית 

במסגרת המכרז כנדרש ע"פ דין, 

למול הספק הנוכחי, ולהבטיח 

שמירה על עקרון השוויון, מינהל 

על האינטרס תקין ושמירה 

 הציבורי, מבוקש להיעתר לבקשה. 

כמו כן מבוקש לשנות גם כל תנאי 

מתנאי המכרז הנובע או המתחייב 

 מהתיקון המבוקש.

 

האם ישנה אפשרות לקבל את  59הגשת המכרז עמוד   .12

 ?wordחוברת ההצעה בפורמט 

לא ניתן לקבל את המסמכים על גבי 

 wordקובץ 

 -70תנאים נוספים עמוד   .13

 34.3סעיף 

המשרד רשאי להתקשר עם "

מציע אחד או לפצל את 

 "הזכייה בין מספר גופים

במידה וייבחר יותר מספק אחד 

להפעלת התכנית, מהן משמעויות 

של הפעלת התכנית רבות כוח האדם 

 הנדרש וההוצאות הרוחביות? 

. יהיה 1כאמור במענה לשאלה מס 

 זוכה אחד בלבד. 

 -70תנאים נוספים עמוד   .14

 34.3סעיף 

המשרד רשאי להתקשר עם "

מציע אחד או לפצל את 

 "הזכייה בין מספר גופים

במידה וייבחר יותר מספק אחד 

להפעלת התכנית, מהן אמות המידה 

לחלוקת התכנית בין הספקים כגון: 

חלוקת הישובים בין הספקים ואופן 

 ביצוע הפעולות ארציות? 

. יהיה 1כאמור במענה לשאלה מס 

 זוכה אחד בלבד.

אבקש להוסיף עמודה נוספת  תחת  87עמוד  2נספח   .15

 כותרת 'שם המיזם'

ראה תיקון במסמכי מקובל. 

 המכרז.  
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הסכם התקשרות  18נספח   .16

  7.5סעיף 

האם יינתן פיצוי לספק בגין גזרות 

כלכליות שיוטלו על המשק כגון: 

עליית שיעור המע"מ או שיעור מס 

 השכר

ככל שיתבצע שינוי במיסוי 

ההסכם מול הספק  –שרלוונטי 

יתוקן בהתאם )ככל שחל מיסוי 

 מתאים(.

 136עמוד  19נספח   .17

סעיף תקציב שני סטודנטים 

 להוראה

 33,930האם התקציב השנתי ע"ס 

 ₪ 14,500הינו בנוסף למלגה ע"ס  ₪

 או כולל את סכום המלגה?

מדובר בסכימת הסכום עבור שני 

ככל  סטודנטים בתוספת מע"מ

 .שחל

 136עמוד  19נספח   .18

סעיף תקציב שני סטודנטים 

 להוראה

סכום המלגה הרשום במגבלות 

. מהו הסכום 14,500כלליות הינו 

 הנכון?

בתוספת  14,500תשלום המלגה הוא 

 .מע"מ ככל שחל

 19סעיף תקצוב עו"ס בנספח   .19

 136עמוד 

האם עלות השכר לעו"ס כוללת את 

כל העלויות הנגזרות מההסכם 

 הקיבוצי שלהם?

המשרד קבע את עלויות השכר 

המקסימליות לעלות השכר שהוא 

מכיר בהם מול הוצאות הספק 

)התשלום יהיה על פי הביצוע 

בפועל(.  החלוקה למרכיבי השכר  

והאחריות לתשלום שכר על פי דין 

לשינויים בנספח מוטלת על הספק. 

 התקציבי, ר' בגוף המכרז.

סעיף תקצוב הוצאות   .20

 רוחביות/ הכשרת צוות

 137עמוד  19בנספח 

כולל כיבוד  ₪ 15,000האם הסכום 

( או שעלות הכיבוד  ₪ 200)עלות 

 היא בנוסף לסכום זה?

 הסכום כולל את עלויות הכיבוד. 

בנספח  159עמוד  10.2סעיף   .21

 יח"צ ושיווק 29

האם מדובר על פתיחה של מרכזים 

 חדשים בלבד?

אם כן, נבקש לקבל את מספר 

שנפתחים כל המרכזים החדשים 

 שנה

 .לא 

אבקש לקבל רשימה של כל  161עמוד  10.4סעיף שילוט   .22

המרכזים בהם קיים שילוט על פי 

 הנדרש במכרז? 

המידע ינתן לידי הספק הזוכה. מכל 

 צמקום קיים תקציב יעודי ליח"

 .במכרז  19ושיווק ר' נספח 

האם המכרז פתוח גם לרשויות  כללי  .23

 הדרוזיות בגולן?

הוא לספק למתן שירותים  המכרז

הנדרשים בגוף המכרז. ישובי 

התוכנית נקבעים בהתאם להחלטות 

 4798ממשלה. החלטת ממשלה 

אינה חלה על ישובי הדרוזים ברמת 

  הגולן. 

נשמח להבין מהי הציפייה להגשה,  למכרז 19.4  .24

האם יש להגיש את המכרז כולו 

בטפסיו המקוריים חתומים, 

בתחתית העמוד ואת הנספחים 

יש להגיש את מסמכי המכרז 

העדכניים חתומים בראשי תיבות. 

כן יש להגיש את הנספחים מלאים 

על ידי המציע וחתומים כנדרש. ניתן 
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במסמכים שהוכנו מצורפים עצמם 

 על ידינו ואף הם חתומים מטה? 

גם להפנות בנספחים לטבלה 

ממולאת באופן ממוחשב, ככל 

ונוקטים בדרך זו יש להפנות על גבי 

הנספח הרלוונטי לטבלה המצורפת. 

יש להקפיד למלא ולחתום על 

ההצהרות הנדרשות בנספחים. יש 

ל להקפיד לחתום בראשי תיבות גם ע

 נספחים שלא נדרש למלאם. 

מהי ההתייחסות במכרז לחופשות  למכרז 7.2  .25

  -של מערכת החינוך הדרוזית

ומה הצפייה  -)חופשת אביב, חורף( 

שיקרה בתקופה הזאת והיכן 

 ו?מתוקצבת פעילות ז

 קיים מענה לשאלה זו בגוף המכרז 

. על המציע במסגרת 7.2סעיף 

תוכנית העבודה השנתית להתייחס 

לחגי העדות ולשלבם בתוכנית 

בהתאם העבודה המוצעת על ידו, 

. למענה התקציבי 28סעיף ט' נספח ל

יץ פעילות קסעיף  19ר' נספח 

 ואירועי שיא שנתיים.

19נספח   .26 יש התייחסות  19במכרז בנספח  

לתקציב התכנית, האם החלקים 

המוגדרים הינם קבועים או 

תת הצעה כפי שאנו לשברשותנו 

האם ?  בשונה מהכתוב מבינים

הינן הוצאות השכר לעובדים 

קבועות או שעלינו להגיש הצעה 

 מטעמנו 

הוגדרו על ידי הוצאות השכר 

. הרכיבים היחידים להם המזמין

נדרש המציע לתת הצעת מחיר 

הצעת מחיר  – 22מפורטים בנספח 

 וכן בגוף המכרז. 

19נספח   .27 יש התייחסות  19במכרז בנספח  

הוצאות האם לתקציב התכנית, 

הינן קבועות או השכר לעובדים 

 שעלינו להגיש הצעה מטעמנו 

הינו  19הוצאות השכר בנספח 

ההוצאות המקסימליות המאושרות 

לתשלום על ידי המשרד, אין להגיש 

הרכיבים  הצעות עבור מרכיב זה.

היחידים להם נדרש המציע לתת 

 – 22ר מפורטים בנספח הצעת מחי

 הצעת מחיר וכן בגוף המכרז.

נשמח להבין מהי הצפייה שלכם  למכרז 7  .28

בדבר הגעת החניכים למרכז ? 

ובו  7בדרישות המכרז לפי סעיף 

פירוט של מרכיבי התכנית 

החינוכית הוגדרו מספר הפעמים 

שיש לקיים מפגשים בשבוע בכל 

רכיב ורכיב, נבקש להבין מה 

הציפיה שהזוכה יפעל באופן 

 אקטיבי לקיום פעילות בו יקחו חלק

בני נוער בהתאם לגודל  300 -ל 80בין 

   אוכלוסית בני הנוער בישוב.
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הצפייה מהחניכים בדבר הגעה 

 ונוכחות לפעילות    

הציפיה שבכל פעילות קבוצתית לפי 

 12גיל או לפי תוכן  יקחו חלק כ 

 יכים בתוך המרכז נעורים. חנ

נוכחות החניכים צריכה להיות 

 . מצופה כי יהיהסדירה ויום יומית

הן בקבוצות קבוע משתתפים גרעין 

הן בפעילויות המפורטות האם, 

 במכרז זה. 

מה הצפי של מספר חניכים שייקחו  כללי   .29

חלק בפעילות במרכזי הנוער? לפי 

 מה לבנות את התקציב ?

עשות בהתאם יהתמחור צריך לה

למפורט בעמודת " מגבלות כלליות" 

הצעת מחיר.  בסעיפים  – 22בנספח 

בהם נדרש המידע  בדבר מספר 

פים ניתן המידע, ר' תיקון המשתת

לא  עיפים בהםסב במסמכי המכרז.

התקצוב  צוין מספר משתתפים, 

 למעביר הפעילות. הינו בהתאם 

למכרז   .30 במכרז רשום כי תאריך אחרון   31.5.2

להפצת המענה של המשרד לשאלות 

מופיע בטבלת ריכוז התאריכים, אך 

אין התייחסות לתאריך, נשמח 

להבין מתי הצפי להפצת מענה 

 המשרד 

מוטלת   .ר' תיקון במסמכי מכרז

האחריות על המציע להתעדכן מעת 

לעת באתר המשרד בפרסום שאלות 

 אחר.הבהרה או כל פרסום/עדכון 

 

למכרז 30.4  .31 מבקשים להאריך את תקופת  

 יום 45 -ההודעה המוקדמת ל

 מקובל. ר' שינוים בגוף המכרז

למכרז 30.5  .32 מבקשים להאריך את תקופת  

 יום 45 -ההודעה המוקדמת ל

 מקובל. ר' שינוים בגוף המכרז

למכרז 41.1  .33  מבקשים להאריך את תקופת 

 יום. 45 -ההודעה המוקדמת ל

 שינוים בגוף המכרזמקובל. ר' 

למכרז  42  .34 מבקשים להוסיף הוראה שלפיה  

הזוכה לא יחוייב בפיצויים בכל 

מקרה שבו אי העמידה ברמת 

השירות הנדרשת נבעה מנסיבות 

 שאינן תלויות בזוכה.

הזוכה לא יחויב בפיצוים במידה  

ואי העמידה ברמת השירות 

הנדרשת נבעה מכח עליון ובכלל זה 

 נגיף הקורונה.  זה

( למכרזה) 42.1  .35 מבקשים להאריך את פרק הזמן  

 14 –שבו ניתן לטעון כנגד הקיזוז ל 

 יום.

  מקובל . ר' תיקון במסמכי המכרז 
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לחוזה 9.1  .36 מבקשים שההודעה על הקיזוז ו/או  

ימים לפני  21יינתנו לפחות  העיכבון

ביצועו על מנת לאפשר למצות את 

זכות הטיעון ו/או לתקן את הטעון 

 תיקון

ר' תיקון מסמכי יום,  14-לתוקן 

 המכרז.  

לחוזה  12.1  .37 מבקשים להוסיף בסופו: "ובלבד  

שניתנה לספק הודעה על תביעה 

כאמור וניתנה לזוכה האפשרות 

להצטרף לתביעה כנתבע. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור, עורך 

המכרז לא יתפשר עם תובע כלשהו 

ולא יסכים לשלם פיצוי לצד ג' 

כלשהו בגין נזק או אובדן 

המתוארים בסעיף זה, אלא 

 בהסכמת הספק בכתב".

רישא  -באופן חלקירק  מתקבל

ר' תיקון במסמכי הבקשה בלבד, 

 המכרז. 

לחוזה 12.3  .38 מבקשים להוסיף בסופו: "ולמעט  

נזק שנגרם עקב כח עליון, לרבות 

 סגר עקב מגיפת ה"קורונה".

 מקובל . ר' תיקון במסמכי המכרז  

לחוזה  12.4  .39 מבקשים להוסיף בסופו: "ובלבד  

שניתנה לספק הודעה על תביעה 

כאמור וניתנה לספק האפשרות 

להצטרף לתביעה כנתבע. מבלי 

עורך  לגרוע מכלליות האמור,

המכרז לא יתפשר עם תובע כלשהו 

ולא יסכים לשלם פיצוי לצד ג' 

כלשהו בגין נזק או אובדן 

המתוארים בסעיף זה, אלא 

 בהסכמת הספק בכתב"

רישא  -מתקבל רק באופן חלקי

הבקשה בלבד, ר' תיקון במסמכי 

 המכרז.

לחוזה  18.1  .40 מבקשים להוסיף הוראה שלפיה  

בפיצויים בכל  הספק לא יחוייב

מקרה שבו אי העמידה ברמת 

השירות הנדרשת נבעה מנסיבות 

שאינן תלויות בספק, לרבות 

מסיבות של כח עליון ולרבות סגר 

 עקב מגיפת הקורונה

ר' תיקון  -מתקבל רק באופן חלקי

 במסמכי המכרז. 

לחוזה  18.3  .41 ואולם תינתן לספק האפשרות  

למצות את זכות הטיעון שלו בטרם 

 הפיצוי יוטל

ר' תיקון -מתקבל באופן חלקי

 במסמכי המכרז. 
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1סעיף   11פרק  -18נספח   .42 מבקשים  – 4ס"ק  -חבות מעבידים 

 ,למחוק את המילים "קבלנים

 שבשירותו". משנה ועובדיהם קבלני

 אין שינוי במסמכי המכרז 

5סעיף   11פרק  -18נספח   .43 בפסקה השלישית  -ביטוחים נוספים 

יורחבו"  המילים "הביטוחים

מבקשים להחליף במילים 

"הביטוחים לעיל )למעט ביטוח כלי 

 רכב( יורחבו".

הבקשה מתקבלת ביחס לסעיף 

הביטוח שייכלל בהסכם שייחתם 

ה. לא יחול שינוי בנוסח הזוכמול 

 המכרז.

 1סעיף ב'  11פרק  -18נספח   .44

  8ס"ק  –כללי  –

בסוף הסעיף מבקשים להוסיף 

"ואולם אין בביטול כדי לגרוע 

מחובות המבוטח וזכויות המבטח 

 על פי דין". 

הבקשה מתקבלת ביחס לסעיף 

הביטוח שייכלל בהסכם שייחתם 

מול החוזה. לא יחול שינוי בנוסח 

 המכרז.

מבקשים למחוק את המילים "לא  ד'סעיף   11פרק  -18נספח   .45

" ולהחליפן יאוחר משבועיים לפני

 במילה "עם". 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 או/מבקשים למחוק את המילים " ו ה'סעיף   11פרק  -18נספח   .46

 עמידת את לבחון שתוכל מנת על

 מכל או/ו זה בסעיפי בנספח הספק

 את יעביר והספק ,אחרת סיבה

בחלקן  או במלואן הפוליסות העתקי

 "הדרישה קבלת עם מיד כאמור

ולהחליפן במילים "הפוליסות 

יועברו תוך השחרת פרטים 

מסחריים ו/או פרטים אחרים 

שאינם רלוונטיים להתחייבויות 

 הספק על פי הסכם זה". 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

האם על המציע להציג את פרטי  (48)עמוד  17.5.4סעיף   .47

המנהל בטרם זכה במכרז? או שעליו 

ר לו לעמוד בתנאים רק לאחר שנמס

על זכייתו? לשאלה זו חשיבות 

קריטית, והרי לא יעלה על הדעת 

שכל המציעים יפעלו מראש לאיתור 

והתקשרות מראש עם מנהל העומד 

בתנאי הסף. קל וחומר שאין הרבה 

מנהלים העומדים בתנאי סף כה 

חשובים ונכונים. מוצע שיתאפשר 

למציע הזוכה להציג את מנהל 

אחר הפרויקט תוך מספר שבועות ל

 שיקבל הודעה על זכייתו במכרז.

מנהל הפרויקט לא נדרש להיות 

שכיר של המציע טרם התקשרות 

המשרד עם הזוכה. יחד עם זאת, על 

מנהל פרויקט  ציעהמציעים לה

. על בעת הגשת הצעתם מטעמם

מנהל הפרויקט לעמוד בתנאי הסף 

המפורטים בגוף המכרז וניסיונו אף 

משמש כאמת מידה וכן עליו 

להתייצב לשלב הראיון. הכל 

לעניין זה כמפורט בגוף מכרז. 

 41.1תשומת לב המציעים לסעיף 

 למכרז. 
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כיצד הושפעה פעילות מרכזי  בהתייחס למגפת הקורונה  .48

הנעורים הקיימים בתקופת 

עד היום,  3/2020הקורונה מחודש 

 ?7/2020מחצית 

בתקופה זו נעשה תיקון להסכם 

ההתקשרות עם הספק כך 

שהותאמה פעילות המרכזים 

להנחיות משרד הבריאות ומשרד 

החינוך. מטבע הדברים הפעילות 

הצטמצמה ועל כן ניתנה תמורה 

 בהתאם. 

י ברור לכל שגם הפעילות של מרכז בהתייחס למגפת הקורונה  .49

הנעורים כפופה להוראות משרד 

הבריאות, אך נשאלת השאלה באלו 

הוצאות היה על המפעיל הקיים 

לשאת בעת השבתת פעילות 

 -המרכזים בתקופת הסגר הראשונה

? כגון 4/2020עד סוף  15/3/20מאז 

הוצאות שכר מנהלים ועובדים 

מקצועיים בהנהלת הפרוייקט 

שאינם עובדים במרכזים שנסגרו? 

יטוח, תקורות וכו'? הוצאות ב

במידה ויחולו הוראות שיחייבו את 

הזוכה בהוצאות נוספות שאינן 

ידועות כיום, בגין הפעלת המרכזים 

או אי הפעלתם בגין מגפת הקורונה, 

או נגזרותיה, האם הם יכוסו על ידי 

 המשרד?

בתקופה זו נעשה תיקון להסכם 

ההתקשרות עם הספק כך 

שהותאמה פעילות המרכזים 

ות משרד הבריאות ומשרד להנחי

החינוך. מטבע הדברים הפעילות 

הצטמצמה ועל כן ניתנה תמורה 

 בהתאם.

 תקציב המדינה  .50

 למעלה( 8)עמ'  3.3סעיף 

 

האם הפעלת מרכזי הנעורים 

מתוקצבת כיום על פי תקציב 

, והמשכו 2019המדינה לשנת 

 לחודש? 1/12האוטומטי על בסיס 

 שאלה לא רלוונטית למכרז. 

מובן לכל שהפעלת המרכזים מותנת 

בתקציב החדש שטרם אושר, 

ובהתאם לתנאיו, ומכאן השאלה 

האם הזוכה במכרז יתבקש לפעולות 

כלשהן ולהוצאות כלשהן בטרם 

 יאושר התקציב הרלבנטי למרכזים?

היציאה למכרז זה אושרה במסגרת 

אוצר ועדת החריגים במשרד ה

 שפועלת מתוקף התקציב ההמשכי.

 הגדרת מתנדבים בחוברת המכרז 6עמוד   .51

 האם נכללים גם מתנדבים אלה?

 כן
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מתנדבים מהשירות הלאומי -

אזרחי, המופנים ע"י העמותות 

המורשות על ידי מינהלת השירות 

 הלאומי אזרחי?

מתנדבים במסגרת שנת שירות -

)ש.ש( המקבלים דחיית שירות 

 מצה"ל למשך שנת השירות?

  בחוברת המכרז  3.1סעיף   .52

מהאמור בסעיף זה ניתן להבין 

ות הקיימת שהמדובר בהמשך לפעיל

כמה כיום של מרכזי הנעורים, 

מרכזי נעורים פועלים כיום? באילו 

 יישובים?

 

  מרכזים בישובים הבאים: 14

כסרא  ,פקיעין ,חורפיש, מגאר

 ,ינוח גת ,בית גן, אבו סנאן ,סמיע

כפר  ,ירכאת אל כרמל, דלי,ג'וליס 

 ראמה, עוספיה ,סאגור ,כמא

 

האם המשתתפים במכרז מורשים  בחוברת המכרז  3.1סעיף   .53

ליצור קשר ולקבל מידע מהמפעיל 

 הנוכחי של המרכזים או מי מהם?

 

רלוונטי. לאחר חתימה על לא, לא 

הסכם התקשרות עם הזוכה יוזמן 

הזוכה לפגישה עם הגורם המקצועי 

במשרד על מנת לקיים תיאום 

וכן הפקות ציפיות להתקשרות 

לקחים מהתקשרויות דומות 

קודמות של המשרד עם ספקים 

   קודמים.

 

האם המרכזים הקיימים פועלים על  בחוברת המכרז  3.1סעיף   .54

פי המתכונת והתוכניות אשר 

 במכרז?

 

 באופן חלקי בלבד.

האם משתתפי המכרז רשאים לעיין   בחוברת המכרז  3.1סעיף   .55

בדוחות הפעילות התקופתיים 

שהגיש המפעיל הנוכחי? אם כן, 

 איפה? מתי ולמי לפנות בעניין זה?

 

 לא רלוונטי. 
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האם ניתן לעיין בדוחות הביקורת  בחוברת המכרז  3.1סעיף   .56

של המשרד או נציגיו על פעילות 

 המרכזים בשנה החולפת?

 

הסכם לאחר חתימה על . לא

התקשרות עם הזוכה יוזמן הזוכה 

לפגישה עם הגורם המקצועי במשרד 

על מנת לקיים תיאום ציפיות 

להתקשרות וכן הפקות לקחים 

מהתקשרויות דומות קודמות של 

   המשרד עם ספקים קודמים.

 

האם המפעיל הנוכחי הצליח לעמוד  בחוברת המכרז  3.1סעיף   .57

במסגרת התקציב שאושרה לו עם 

הפעילות? האם בקש תחילת 

תוספות? עדכונים? האם בקשתו 

 אושרה?

 

 .לא רלוונטי 

בחוברת המכרז  3.1סעיף   .58

 למעלה( 8)עמ' 

האם ניתן לקבל את הדוחות 

 הכספיים שהגיש המפעיל הנוכחי?

 

דוחות כספיים של תאגידים שלא 

למטרות רווח  פתוחים לציבור 

 .באתר גיידסאטר

בחוברת המכרז  3.1סעיף   .59

 למעלה( 8)עמ' 

האם משרד או מי מטעמו פסל את 

המשך הפעלת המרכזים או מי מהם 

 על ידי המפעיל הנוכחי?

עומד בתנאי גוף ההמכרז פתוח לכל 

 .הסף המפורטים בגוף המכרז

מטרות ולעקרונות העבודה במרכזי  ואילך( 9)מעמ'  6סעיף   .60

 הנעורים

האם ניתן לקבל את העתקי דוחות 

הנוכחי, ו/או הפעילות של המפעיל 

דוחות הביקורת של המשרד, או 

הפועלים מטעמו, לגבי קיום 

העקרונות ומדידת ההצלחה לגבי כל 

 אחד מהם?

 

 

רלוונטי. לאחר חתימה על הסכם לא 

התקשרות עם הזוכה יוזמן הזוכה 

לפגישה עם הגורם המקצועי במשרד 

על מנת לקיים תיאום ציפיות 

להתקשרות וכן הפקות לקחים 

מהתקשרויות דומות קודמות של 

   המשרד עם ספקים קודמים.

האם המשרד או מי מטעמו יעמיד  ואילך( 9)מעמ'  6סעיף   .61

לרשות הזוכה במכרז את תוכניות 

העבודה/ ההדרכה הקיימים בכל 

הקשור ליישום בפועל של העקרונות 

על הזוכה כחלק מהצעתו לההציע 

תוכנית עבודה שנתית על כל 
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ו/או חומרי העזר הרלבנטיים 

הקיימים במשרד או בידי הפועלים 

ר עם התוכניות להפעלת עבורו בקש

המרכזים, ולרבות מחקרים 

אקדמאים, תוכניות העבודה של 

מחלקות רלבנטיות בממסד 

 הממשלתי ו/או המקומי?

מרכיביה כמפורט בגוף המכרז 

 .  28ובנספח 

המשרד יעמיד לטובת הספק הזוכה 

חומרים שברשותו לבקשת הזוכה, 

 בכפוף לכל דין. 

כל אחד מסעיפי המשנה של   .62

 ואילך( 12רבתי )עמ'  7סעיף 

בהתייחס לתוכניות העבודה 

השנתיות, האם המשרד יאפשר 

למשתתפי המכרז, וכמובן לזוכה, 

לעיין בתוכניות העבודה השנתית של 

 המפעיל הקיים?

על הזוכה כחלק מהצעתו להציע  .לא

תוכנית עבודה שנתית על כל 

מרכיביה כמפורט בגוף המכרז 

 .  28ובנספח 

לאחר חתימה על הסכם התקשרות 

עם הזוכה יוזמן הזוכה לפגישה עם 

הגורם המקצועי במשרד על מנת 

לקיים תיאום ציפיות להתקשרות 

וכן הפקות לקחים מהתקשרויות 

דומות קודמות של המשרד עם 

   ספקים קודמים.

 

בהתייחס לקורסי ההכנה למד"צים,  (13)עמ'  7.4.1סעיף   .63

האם ניתן לקבל את העתק תוכנית 

 הקורס )תכנים, סוגי פעילות, לו"ז(?

 .  62ראה תשובה לשאלה 

בהתייחס לפעילות העשרה, האם  (14)עמ'  7.1.4.3סעיף   .64

העשרה  ניתן לקבל את תוכניות

שאושרו בעבר על ידי המשרד/ 

הנהלת הפרוייקט? ובאופן מיוחד 

את רשימת חוגי העשרה שהתקיימו 

בשנה החולפת? ו/או רשימת חוגי 

העשרה שהיו מתוכננים להתקיים 

 בשנה החולפת?

 . 62ראה תשובה לשאלה 

האם הפעילות בעניין נוער בסיכון  (16)עמ'  7.1.4.5סעיף   .65

 הופעלה בשנה החולפת?

 

 כן. אך במתכונת שונה

 כמה נערים טופלו ע"י עו"ס אחד? (16)עמ'  7.1.4.5סעיף   .66

 

אין עו"ס כחלק מצוות מרכזי 

 הנעורים כיום. 
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האם הטיפול של עו"ס המועסקת על  (16)עמ'  7.1.4.5סעיף   .67

ידי הזוכה, מחליפה את העו"ס 

 המטפל במשפחת הנער/ה?

 

 לא

האם במידת היעילות והצורך,  (16)עמ'  7.1.4.5סעיף   .68

ובאישור המשרד, ניתן לחסוך את 

העו"ס באמצעות טיפול ישיר ת משר

ונמשך של עו"ס המשפחה מטעם 

 הרשות המקומית?

 לא 

בהתייחס להנגשת מבנה המרכז,  (20)עמ'  8.3סעיף   .69

נקבע שעל הזוכה האחריות להנגשת 

 מבנה המרכז. ובעניין זה:

האם כל המבנים שיועמדו לרשות 

המרכזים מונגשים בהתאם לכל 

כללי החוק בנושר הנגשת מבנים 

 ?8.3והוראות החוק הנזכר בסעיף 

המבנים הינם ברשות המועצה 

המקומית שאחראית על הנגשת 

 המבנים, על פי כל דין. 

בהתייחס להנגשת מבנה המרכז,   8.3סעיף   .70

 נקבע שעל הזוכה האחריות להנגשת

 מבנה המרכז. ובעניין זה:

בהנחה שיש לבצע עבודות הנגשה 

כלשהן, האם על המפעיל/ הזוכה 

לשאת בהוצאה זאת? או שמא 

המדובר בטעות שנפלה בתנאי 

 המכרז?

המבנים הינם ברשות המועצה 

המקומית שאחראית על הנגשת 

המבנים, על פי כל דין.  ר' תיקון 

 במסמכי המכרז. 

  

 (20)עמ'  8.3סעיף   .71

 

 

בהנחה שהרשות המקומית לא 

השלימה את עבודות ההנגשה של 

האם המרכז יורשה  -מבני המרכז

לפעול עד לביצוע עבודות ההנגשה? 

אם לא האם יהא על המפעיל/ 

והפרויקט לשאת בשכר עובדי 

המרכז המושבתים מאונס בתקופה 

 זו?

המבנים הינם ברשות המועצה 

 על הנגשתהמקומית שאחראית 

המבנים, על פי כל דין. ככל שמרכז 

לא יאושר מסיבה כזו או אחרת, אזי 

בתקציב בספק לא תהיה פגיעה 

ההוצאות הרוחביות כמפורט בנספח 

. ביחס להוצאות למרכז יחיד 19

ובכלל זה שכר עובדי המרכז, 

התמורה ניתנת עבור ביצוע בפועל 

 ועל כן ככל שמרכז לא יאושר

לא תינתן ועל כן לא יופעל,  לפעילות

 תמורה עבורו. 
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האם הפרויקט משתתף באופן מלא  לגבי משרדי הפרויקט  .72

או חלקי במימון הוצאות המשרד 

 הראשי של הפרויקט?

 

 לא

היכן שוכנים משרדי הפרויקט  לגבי משרדי הפרויקט  .73

 כיום?

 

אין משרדים יעודיים . לא רלוונטי 

 לפרויקט. 

 

להשתמש האם הזוכה יורשה  לגבי משרדי הפרויקט  .74

במשרדי הפרויקט? אם כן, באילו 

 תנאים?

 

 אין משרדים יעודיים לפרויקט. 

הזוכה נדרש להעמיד לכח האדם 

הנדרש בפרויקט זה את התנאים 

 הנדרשים לביצוע עבודתם. 

היכן יתקיימו מפגשי ההשתלמות  לגבי משרדי הפרויקט  .75

 וההכשרה של הצוותים?

לשיקול דעת הספק. אין מניעה מצד 

המשרד לאפשר לספק לקיים מפגשי 

השתלמות והכשרה של הצוותים 

במרכזי הנעורים בכפוף להסכמת 

 הרשות המקומית. 

 בהתייחס לציוד במרכזים: (20)עמ'  8.5סעיף   .76

האם ניתן לקבל את רשימת הציוד 

הקיים כיום במרכזים? עם 

 התייחסות לתקינותו?

 

לא, לא רלוונטי. קיים תקציב יעודי 

 לכך. 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .77

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

האם בתחשיבי עלות העסקת 

העובדים נלקחו בחשבון הוצאות 

עבור תשלום פיצויי פיטורין? 

הפרשות לקופת גמל? קרנות 

השתלמות? הוצאות נסיעה? אם כן, 

זה על איזה בסיס? ולדוגמה, על אי

על בסיס  -בסיס חושבו דמי הנסיעה

מגורי העובד ביישוב בו הוא 

מועסק? או יותאמו בהתאם למרחק 

 שמביתו למקום עבודתו?

 

המשרד קבע את עלויות השכר 

המקסימליות לעלות השכר שהוא 

מכיר בהם מול הוצאות הספק 

פי הביצוע )התשלום יהיה על 

.  החלוקה למרכיבי השכר  (בפועל

והאחריות לתשלום שכר על פי דין 

מוטלת על הספק. והכל בשים לב  

 . 19למפורט בנספח 
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( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .78

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

המשרד קבע את עלויות השכר  

המקסימליות לעלות השכר שהוא 

מכיר בהם מול הוצאות הספק 

ביצוע )התשלום יהיה על פי ה

בפועל(.  החלוקה למרכיבי השכר  

והאחריות לתשלום שכר על פי דין 

מוטלת על הספק. והכל בשים לב  

 .19למפורט בנספח 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .79

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

 האם בתחשיבי עלות העסקת כח

אדם נלקחו בחשבון הצעות נוספות 

שיהא על המפעיל הזוכה במכרז 

בקשר עם העסקת עובדות בהריון, 

ו/או טיפולי פוריות? ו/או חופשות 

לידה ו/או בשנה הראשונה שלאחר 

חופשת הלידה? העסקה מאפשרת 

קיצור שעות עבודה, ימי היעדרות 

בתשלום? חופשות שנמשכות 

חודשים אחדים, כאשר על המעסיק 

לשאת בכל התשלומים בגין תנאים 

סוציאליים? וכמובן ההכרח 

להעסיק במקביל עובד נוסף 

בתקופת שמירת ההריון, חופשת 

 הלידה או טיפולי הפוריות?

 

המשרד קבע את עלויות השכר 

המקסימליות לעלות השכר שהוא 

מכיר בהם מול הוצאות הספק 

)התשלום יהיה על פי הביצוע 

השכר   בפועל(.  החלוקה למרכיבי

והאחריות לתשלום שכר על פי דין 

מוטלת על הספק. והכל בשים לב  

 .19למפורט בנספח 

 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .80

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

האם העדכון כולל גם את התוספות 

שלהלן: ביגוד? שעות נוספות החל 

ימי חופשה  8? 17:00מהשעה 

ימי השתלמות? תוספות  8נוספים? 

להיקף המשרה, קרי השכר  10%

משרה יחושב על בסיס  50%לגבי 

60%? 

 

המשרד קבע את עלויות השכר 

המקסימליות לעלות השכר שהוא 

מכיר בהם מול הוצאות הספק 

)התשלום יהיה על פי הביצוע 

בפועל(.  החלוקה למרכיבי השכר  

והאחריות לתשלום שכר על פי דין 

מוטלת על הספק. והכל בשים לב  

 .19רט בנספח למפו

 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .81

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

האם בתחשיב אפשרי שרכז 

הלמידה העובד במעטפת הליווי 

 לא  
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יהיה  9.1.2המקצועי כאמור בסעיף 

 גם מדריך באחד המרכזים?

 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .82

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

 הלמידה שרכז אפשרי האם

 ?מביתו הזמן ברוב יעבוד במעטפת

 

.  במסגרת תפקידו נדרש רכז לא

הלמידה להתנייד בין המרכזים, ועל 

כן מרבית עבודתו תעשה במרכזי 

 התוכנית.  ובישוביהנעורים 

 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .83

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

האם משתתפי המכרז יורשו / יוכלו 

המעטפת המקצועי להיפגש עם צוות 

 הנוכחי?

 

לאחר חתימה על הסכם לא רלוונטי. 

התקשרות עם הזוכה יוזמן הזוכה 

לפגישה עם הגורם המקצועי במשרד 

על מנת לקיים תיאום ציפיות 

להתקשרות וכן הפקות לקחים 

מהתקשרויות דומות קודמות של 

   המשרד עם ספקים קודמים.

 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .84

כח אדם אשר ועלות העסקת 

 19בנספח 

במידה והמפעיל הנוכחי לא ישתתף 

במכרז או לא יזכה בו, האם הזוכה 

יורשה להעסיק את צוות העובדים 

הקיים? וזאת ללא כל אחריות 

לתשלומים בגין העסקתם על ידי 

המפעיל הקודם, ולרבות תוספות 

 שכר בגין ותק?

 

מצד המשרד אין מניעה להעסיק 

פק עובדים שפעלו במסגרת הס

כחי, אך האמור כפוף לכל דין . הנו

 כמו כן, המשרד אינו צד להתקשרות 

בין הספק הנוכחי לבין עובדיו ועל כן 

אין בידי המשרד את המידע הנדרש 

 על מנת להשיב לשאלה. 

( 22)עמ'  9כח אדם סעיף   .85

ועלות העסקת כח אדם אשר 

 19בנספח 

האם נתוני השכר המפורטים בנספח 

בסיס השכר המשולם נקבעו על   19

על ידי המפעיל בשנת הפעילות 

הנוכחית? אם לא, על איזה בסיס 

נקבע התקציב בענייני שכר 

 העובדים?

נתוני השכר נקבעו על פי ניסיון לא. 

 המשרד בהתקשרויות דומות. 

 כח אדם 9סעיף  -19נספח   .86

 ועלות העסקת כח אדם 

סעיף –בהתייחס למתכונת העסקה 

העסקת  -ה( לדוגמ34)עמ'  9.3

 –מדריכים ביישובים הצ'רקסים 

כפר כמא וריחניה, הרחוקים עד 

מאז זה מזה, מחייבת למעשה 

העסקת תושבי היישוב במרכז 

מגורים באיזור הצפון דרישת 

אין בלבד. זאת ועוד, יתרון ל תהשונ

דרישה במכרז להעסקת עובדים בני 

 הישוב בלבד.  
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הנעוריים שביישוב. אך היקף כח 

האדם ביישוב קטן יחסית, ולא מן 

הנמנע שהזוכה יתקשה למצוא 

ולהעסיק עובדים מתאימים 

מהיישוב באופן שלא יהא ביכולתו 

לגבי  9.3.5ם את הוראת סעיף לקיי

העסקת עובדים לגיבוי ולמילוי 

מקום. אם יוכח שהזוכה פרסם 

מודעות דרושים ולא התקבלו 

הצעות כלשהן? מה התייחסות 

המשרד למצב זה? כמובן שהשאלה 

 מתייחסת גם למצב במגזר הדרוזי.

אין שינוי בחובה המוטלת על הספק 

   9.3.5בהתאם לסעיף 

בהתייחס לתפעול, האם ניתן לקבל  (37)עמ'  10סעיף   .87

את העתק הסילבוס הנזכר בסעיף 

המתייחס לשנת הפעילות  10.3

2020? 

על הזוכה כחלק לא רלוונטי. 

עבודה  מהצעתו להציע תוכנית

שנתית על כל מרכיביה כמפורט בגוף 

 .  28המכרז ובנספח 

 

 בהתייחס למדידה והערכה:  12סעיף   .88

האם ניתן לקבל את מדדי  .1

ההצלחה והערכה על פי הם 

תימדד ותוערך פעולת 

 המרכזים?

"חכם לומד מניסיונם של  .2

אחרים" למניעת תקלות 

חוזרות שניתן להכירן 

ולמנוע אותן, רצוי ועדיף 

לאפשר למשתתפי המכרז 

ובוודאי לזוכה, ללמוד 

מניסיונו של המפעיל 

הנוכח. ובעניין זה, האם 

ניתן לקבל את דו"ח גורם 

הבקרה שהפעיל המשרד 

כאמור  –בשנה החולפת 

 ?12.6בסעיף 

הסכם התקשרות  לאחר חתימה על

עם הזוכה יוזמן הזוכה לפגישה עם 

הגורם המקצועי במשרד על מנת 

לקיים תיאום ציפיות להתקשרות 

וכן הפקות לקחים מהתקשרויות 

דומות קודמות של המשרד עם 

   ספקים קודמים.

תהליך בניית מערך מדידה והערכה   

השנתית יעשה בשיתוף המזמין 

ובאישורו טרם תחילת תהליך 

 והערכה. מדידה

בהתייחס לשיטת העבודה מול   14סעיף   .89

הרשויות, במידה והמשרד יחליט 

בשינוי מוקד פעילות, הוצאות 

המעבר ככל שלא יוטלו על הרשות 
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להחליף את מוקדי הפעילות, 

, ועל הזוכה  14.1שמפורט בסעיף 

יהיה להעביר את העובדים במרכז 

למיקום החדש, האם המשרד יישא 

בהוצאות הנוספות שיגרמו למפעיל, 

כגון הוצאות מעבר, תוספת הוצאות 

 '.נסיעה וכו

המקומית יסוכמו בין המשרד לבין 

 הספק .

 גוף המכרז נערכו שינויים נוספיםב  לתשומת לב המציעים  .90

 .ב"עקוב אחר שינויים"

תצהיר על תשלום  -30נוסף נספח   לתשומת לב המציעים  .91

שכר מינימום כחוק ותשלומים 

 . סוציאליים כנדרש

 


