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 13/2019מענה לשאלות הבהרה מכרז  פומבי  מס' 

 להפעלת חוגים משולבי חברה, חינוך וספורטפנייה לקבלת הצעות 

 ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 

ועל כן תקופה  2020ביוני  30-לעובדה ששנת הלימודים מסתיימת בנבקש את התייחסותכם  .1

 חודשים להפעלת החוגים אינה אפשרית בפועל. 9-10של 

 חודשים. 8-9תשובה: התקופה מתוקנת ותעמוד על 

 

בהמשך למכרז שפרסמתם, ברצוני לשאול האם ניתן להשתתף במכרז ולהציע חוגי טניס?  .2

אחד מתנאי הסף שהגדרתם הוא קבוצות בגודל  כי זה לא מופיע כאחת האופציות במכרז

חניכים,  10-12אופיו של משחק הטניס מאפשר לעבוד עם קבוצות בגודל של  ילדים. 20 – 10

חניכים עם  20 – 12ו  חניכים עם מאמן אחד 12 - 10 של האם ניתן להציע במכרז קבוצות 

 מאמנים? 2

תשובה: ניתן להגיש הצעה לחוגי טניס. המשרד ישלם תמורה בגין שכר מאמן אחד בלבד 

 ולא בגין שני מאמנים. 

 

ליתר הסעיפים במכרז בו  50%ישנה סתירה בין אחוד ניקוד האיכות בשלב ד' בו רשום  .3

 .40%ה רשום שניקוד האיכות יהי

 .50%תשובה: הסתירה תוקנה. אחוז ניקוד האיכות הינו 

 

החוגים בבתי הספר, בעיקר לילדים בגיל הרך, נמדדים כשעות אקדמיות. דהיינו, שעה  .4

דקות. ילדים בגילאים הללו אינם מסוגלים ויכולים  60-דקות ולא ל 45-אקדמית נחשבת ל

 להתמיד בחוג הנמשך שעתיים נטו.

 בלה. כשעות ייחשבו שעות אקדמיות. תשובה: ההערה התק

 

מפגשים מקצועיים הינה עבור  שנת לימודים )ספטמבר  9נבקש להבהיר כי החובה לקיים  .5

בכל חודש" שבסוף המשפט השני ) שכן עקב חגים, יכול  1יוני( וכן למחוק את המילים ",  –

להיות ויהיו מקרים בהם יהיה חודש בו לא יהיה מפגש(. בנוסף, נבקש למחוק את הדרישה 

כי בנוסף לראש המערך תהיה חובת הגעה של שחקנים מליגה בכירה לאירועים של 

מציע יעשה מאמץ סביר ששחקני ליגה בכירה יגיעו הפרויקט ובמקום זאת לרשום כי ה

לאירועים של הפרויקט וזאת מכיוון ולאור מגבלות שאינן קשורות למציע )כגון אימונים, 

 משחקי נבחרת חשובים, נסיעות לחו"ל( לא ניתן להתחייב מראש להגעת שחקנים בכירים.  

יחד חודשים, תקופת הלימודים בלבד.  8-9תשובה: בוצע תיקון במכרז. מדובר בתקופה של 

הדרישה למחיקת חובת הגעה של שחקנים בכירים אינה מתקבלת. אחד ממרכיבי עם זאת, 

 א נוכחות של שחקנים בכירים. יהפרויקט ה

 מדינת ישראל

 
 
 

 
 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 
 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 
 
 



 

על. כידוע, נבקש למחוק את הדרישה לציין את פרטי העובדים שייתנו את השירותים בפו .6

פרטי העובדים אינם רלוונטיים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף והינם, בלאו הכי, 

 רלוונטיים רק אם הצעתו של המציע תבחר כהצעה הזוכה.

תשובה: למעט מנהל הפרויקט והמובילים הנדרשים בתחום הספורט והחינוך, אין צורך 

 לציין את פרטי העובדים במועד ההגשה. 

 

עובדה שגם מלכ"רים יכולים לקחת חלק בהליך, נבקש הבהרתכם כי במקרה בו לאור ה .7

)ב( יחייב 5.6המציע הינו מלכ"ר, במקום הצגת נסח מרשם החברות, תנאי הסף שבסעיף 

 צירוף נסח מהרשם הרלוונטי המעיד כי למציע ישנו אישור ניהול תקין בתוקף.

 תשובה: תוקן בהתאם. 

 

ר ולצורך עמידה בתנאי הסף, המונח "המציע" מתייחס  אך נבקש להבהיר כי למרות האמו .8

ורק לתאגיד המגיש את ההצעה והמציע לא יהיה רשאי להסתמך, בין היתר, על ניסיונם של 

בעלי שליטה בו. הבהרה זו משמעותית בעיקר בפעילות מהסוג דנן, בהן התפעול והניהול 

שליטה בו, להם פעילויות מתבצע באופן מלא על ידי המציע, וזאת ללא קשר לבעלי ה

והתחייבויות נוספות. מתן האפשרות להסתמך על ניסיונם של בעלי שליטה עלולה לאפשר 

למציעים שאינם עוסקים דרך קבע בפעילויות מהסוג המפורט במכרז בכל זאת לקחת בו 

חלק )על ידי הסתמכות על חברות שהינן בעלות שליטה במציע(. במצב אבסורדי שכזה, עלול 

א עצמו המשרד מתקשר עם מציע שכלל אין לו מומחיות וניסיון והוא נתון לחסדי למצו

בעלי השליטה בו, להם אינטרסים והתחייבויות נפרדות מהמציע, דבר העלול להוביל 

 להתקשרות שאינה מטיבה עם המשרד.

 . 5.1תשובה: תוקן בסעיף 

 

לפנייה להגיש הצעות(  1.1לאור העובדה שההגדרה המצמצמת של "חוג" )המופיעה בסעיף  .9

נועדה אך ורק לצורך הגדרת אופי השירותים הנדרש במכרז והינה רלוונטית לתקופת 

ההתקשרות עם הזוכה בלבד, נבקש הבהרתכם כי לצורך עמידה בתנאי הסף המפורטים 

 ספורטיבית פעילות הכוללת פעילות כל, המונח "חוג", יכלול, בין היתר: 5.13 – 5.10בסעיף 

 מדי שעות 4 לפחות נמשכת הפעילות. הפורמליות הלימודים שעות סיום לאחר והנערכת

. ערכים להקניית חברתיות ופעילויות ספורט אימוני וכוללת הלימודים שנת במהלך שבוע

נציין כי הגדרה זו נותנת מענה לצורך של המשרד לוודא כי אכן המציע מנוסה במתן 

רז ובאותה עת לא מצמצמת שלא לצורך שירותים מסוג הדומה לזה שנדרש במסגרת המכ

 ובאופן שרירותי את מאגר המציעים הפוטנציאלי.

תשובה: מבחינת המשרד המהות בחוג היא הפעילות הקבוצתית. המסגרת המבוקשת היא 

מסגרת קבוצתית שתוקם ותהווה את החוג. לא כל פעילות ספורטיבית עונה להגדרת 

להיות קבוצתי. המשרד אינו מגדיר למציע איזה פעילות במסגרת קבוצה. החוג המוצע חייב 

חוג להגיש, והמציע רשאי לפעול כהבנתו, בכפוף שמדובר בחוג ספורט במסגרת קבוצתית 

 העונה לכל דרישות המכרז האחרות. 



 

נבקש הבהרתכם כי חילוט ערבות ההצעה יהיה בגובה הנזקים שנגרמו בפועל למשרד עקב  .10

 ב( לתקנות חובת המכרזים.ב)16אחד המקרים המפורטים בתקנה 

 הנושא תוקן במכרז. תשובה: חילוט הערבות יהיה בהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

 

נבקש כי לאחר המילים "בהתאם להנחיות" שבשורה האחרונה של הסעיף, , 7.1לגבי סעיף  .11

 יבואו המילים "הסבירות".

 תשובה: הדרישה אינה מתקבלת. 

 

שיפוי המשרד כאמור בסעיף יעשה בכפוף למתן פסק נבקש הבהרתכם כי , 8.5לגבי סעיף  .12

דין חלוט נגד המשרד בגין המקרה המפורט בסעיף וזאת בסכום שנפסק נגד המשרד, 

ימים ממועד  45בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

פשרי על קבלת פסק הדין החלוט ויהיה כפוף לכך שהמשרד )א( הודיע למציע בהקדם הא

כל תביעה ו/או דרישה בנושא; )ב( אפשר למציע לנהל את ההגנה בקשר לתביעה ו/או דרישה 

)ג( לא התפשר עם מגיש התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת אישורו מראש ובכתב -כאמור; ו

 של המציע.

 תשובה: הדרישה אינה מתקבלת. 

 

הזוכה להחתים את עובדיו נפלה טעות סופר ובמקום לחייב את )א(  11.1נראה כי בסעיף  .13

העוסקים ישירות במתן השירותים למשרד על הצהרת סודיות, נכתב כי הזוכה חייב 

להחתים על הצהרת הסודיות את כל מורשי החתימה מטעמו. לאור העובדה שלא כל מורשי 

כך החתימה של הזוכה יהיו מעורבים במתן השירותים למשרד, נבקש תיקון הסעיף 

להחתים על הצהרת הסודיות את אותם עובדים ויועצים המספקים  בשהזוכה יהיה מחוי

 מטעמו שירותים למשרד במסגרת הפרויקט.

 תשובה: בוצע תיקון בהתאם.  

 

נבקש הבהרתכם כי שיפוי המשרד כאמור בסעיף יעשה בכפוף למתן )ד(  11.1לגבי סעיף  .14

סק נגד המשרד, פסק דין חלוט נגד המשרד בגין המקרה המפורט בסעיף וזאת בסכום שנפ

ימים ממועד  45בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

קבלת פסק הדין החלוט ויהיה כפוף לכך שהמשרד )א( הודיע למציע בהקדם האפשרי על 

כל תביעה ו/או דרישה בנושא; )ב( אפשר למציע לנהל את ההגנה בקשר לתביעה ו/או דרישה 

א התפשר עם מגיש התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת אישורו מראש ובכתב )ג( ל-כאמור; ו

 של המציע.

התקבלה למעט המילה "סבירים" בכל הנוגע להוצאות משפט ושכ"ט תשובה: הדרישה 

  בוצע תיקון בהתאם.  .עורכי דין סבירים

 

לאחר המילים "בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן"  14.3בסעיף נבקש כי  .15

 ה הראשונה, יבוא המילים "בכתב".שבשור



 תשובה: תוקן. 

כמקובל, נבקש להבהיר כי למשרד תוקנה זכות ביקורת כאמור בסעיף , 15.1לגבי סעיף  .16

לתקופת ההסכם ולשנה ממועד סיומו. כמו כן, קיומה של הביקורת מותנה בכך שמבצעיה 

 יחתמו על כתב התחייבות לסודיות בנוסח שיוסכם בין הצדדים מראש.

שובה: היה ותידרש ביקורת, היא תתואם מראש. כמו כן, הביקורת מתייחסת אך ורק ת

לפרויקט נשוא מכרז זה ועל כן גם התבקשה הפרדה בספרים בין פרויקט זה לבין פרויקטים 

 אחרים.

 

אין זה סביר שבהתקשרות מהסוג המפורט במכרז תוקנה למשרד זכות , 15.2לגבי סעיף  .17

ת דוחותיו הכספיים של הזוכה. לאור זאת, נבקש הבהרתכם ביקורת רחבה אשר תכלול א

כי הזוכה ימסור למשרד, בתוך זמן סביר, רק מידע רלוונטי הנדרש באופן סביר על ידי 

המשרד לצורך ווידוא עמידתו של הזוכה בהתחייבויותיו מכח המכרז. כמו כן ועל מנת שלא 

 משפט השני של הסעיף.להיות בהפרה למול תורמים של הזוכה, נבקש למחוק את ה

 לעיל.  16תשובה: ראו תשובה 

 

נבקש כי לאחר המילים "עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות" שבשורה  15.5לגבי סעיף  .18

 הראשונה, יבואו המילים "הסבירות בכתב של".

 תשובה: הדרישה אינה מתקבלת.

 

יבואו המילים נבקש כי לאחר המילים "להעביר למשרד כל מסמך",  15.7לגבי סעיף  .19

 "רלוונטי".

 תשובה: בוצע תיקון. 

 

לאור המשאבים הרבים העתידים להיות מושקעים בקיום ההתקשרות על ידי הזוכה  .20

)לרבות בקשר עם התחייבויות לצדדים שלישיים אותן לוקח על עצמו הזוכה( והצורך 

להיערך בהתאם במקרה של סיום ההתקשרות על ידי המשרד, נבקש שתקופת ההתראה 

 ימים. 60מראש על סיום ההסכם תעמוד על 

 ימים.  60-תשובה: התקופה תוקנה ל

 

נבקש הבהרתכם כי אין כל מניעה שכח האדם שיוקצה על ידי הזוכה יורכב גם ממתנדבים,  .21

קבלני משנה או יועצים של הזוכה. בהתאם, כל התייחסות במכרז ובהסכם לעובדי הזוכה 

 נדבים מטעמו.תכלול גם יועצים, קבלני משנה או מת

תשובה: המשרד אינו מתנגד שכוח האדם יורכב גם ממתנדבים או יועצים ככל שהם 

 עומדים בדרישות המכרז. השימוש בקבלני משנה מחייב את אישור המשרד.   

 

שגיאה! מקור )א( )ראו שאלה מס' 11.1בדומה להערתנו בקשר עם סעיף  19.5לגבי סעיף  .22

(, נבקש הבהרתכם כי כוונת המשרד הייתה שהזוכה יחתים את הצוות ההפניה לא נמצא.



הפועל מטעמו במסגרת הפרויקט על נספח ט' למכרז ולא את מורשי החתימה שלו )אשר 

 לאו דווקא עוסקים באופן ישיר במתן השירותים(.

 . תשובה: תוקן

 

נבקש לציין כי בכל מקרה בו העיכוב בעמידה בלוח הזמנים שנקבע לפתיחת החוב נובעת  .23

קבלת אישורו של המשרד בקשר לנותן שירותים מטעמו של הזוכה, לא יהיה בכך בכדי -מאי

 להוות הפרה של ההסכם על ידי הזוכה ותינתן לזוכה ארכה נוספת לעמוד בלוח הזמנים.

 מנים שאינו באחריות הזוכה, לא ייחשב כהפרה של ההסכם.תשובה: כל עיכוב בלוח הז

 

לפנייה להגיש הצעות( רלוונטיות רק לעניין  1.1)כאמור בסעיף  לגבי טבלת אמות המידה. .24

ההתקשרות בין הזוכה למשרד, נבקש הבהרתכם כי לצורך ניקוד ההצעות כאמור בטבלה, 

)לרבות לעניין נספחי  עותההצ ניקוד לצורך" חוגמשמעות מונחים אלו תהיה כדלקמן: 

 הלימודים שעות סיום לאחר והנערכת ספורטיבית פעילות הכוללת פעילות כליהיה  המכרז(

 וכוללת הלימודים שנת במהלך שבוע מדי שעות 4 לפחות נמשכת הפעילות. הפורמליות

 ההצעות ניקוד לצורך. "קבוצה" ערכים להקניית חברתיות ופעילויות ספורט אימוני

( לעיל)כהגדרתו  בודד לחוג שירשמו ילדים מספרתהיה  )לרבות לעניין נספחי המכרז(

 ספורט לאימוני בשבוע פעם לפחות שתזכה, משתתפים 20 - 10 של בהיקף', י עד' א מכיתות

באמצעות מדריך/מאמן ולפחות פעם בשבוע לפעילות חברתית באמצעות 

 .מדריך/מורה/סטודנט להוראה

תשובה: כאמור, לא כל פעילות ספורטיבית מוגדרת כחוג. ההחלטה האם פעילות מוצעת 

תחשב כחוג נתונה לשיקול דעתו של המשרד. כל דרישות הניקוד מתבססות על ניסיון עבר 

ולא על התחייבות עתידית של המציע. והניקוד יתבצע בדיוק על פי הגדרת חוג והגדרת 

 שתתפים. קבוצה במכרז זה, לרבות מספר המ

 

על מנת לתת משקל נאות ליכולותיו השיווקיות של המציע ולניסיונו לגבי טבלת הניקוד.  .25

בקיום קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים בתחום הספורט, נבקש כי לטבלת 

אמות המידה תתווסף קטגוריה של שיתופי פעולה עם ארגוני ספורט בינלאומיים, קבוצות 

ותאגידים בינלאומיים המתמחים בתחום הספורט )ציוד והלבשה(. כך, מציע ספורט זרות 

נקודות.  10גורמים כאמור, יהיה זכאי לניקוד של  5בעל ניסיון של שיתופי פעולה עם לפחות 

ככל שבקשתנו שלעיל תתקבל, ניתן יהיה להפחית את מספר הנקודות של הקטגוריה 

 נקודות. 10-השנייה )ניסיון המנהל( ל

  בה: הבקשה אינה מתקבלת. נושא שיתופי פעולה בינלאומיים אינו רלוונטי למכרז זה.תשו

 

מקריאת שאר סעיפי הניקוד וכן את הטבלה המסכמת שבסעיף ה', נראה כי נפלה טעות  .26

סופר במספר הנקודות שנרשם בחלק ד'. לאור זאת, נבקש הבהרתכם כי מספר הנקודות 

 נקודות. 40 שיוקנו להצעה הזולה ביותר יעמוד על

 נקודות.  40נקודות. ניקוד הצעת המחיר הינו  50תשובה: ניקוד האיכות הינו 

 



נבקש הבהרתכם כי שימוש בקבלני משנה ויועצים לא תחשב כהעברת ביצוע החוזה לאחר  .27

ולא תחייב את אישור המשרד, וזאת בכפוף לכך שהמציע ימשיך להיות אחראי כלפי 

 המשרד לביצוע השירותים.

תשובה: שימוש בקבלני משנה מחייב את אישור המשרד מראש ובכתב. שימוש בקבלני 

משנה יכול להיחשב מבחינת המשרד כהעברת אחריות וכהעברת ביצוע לגוף מפעיל אחר 

והיא שווה להצגת בעלי שליטה כמפעילים. המשרד מעוניין להתקשר עם מציע בעל ניסיון 

את כל השירות באמצעות קבלני משנה  באופן ישיר ולא עם מציע שמתכוון לספק

והתקשרויות משנה לצורך ביצוע הפעילות. אישור השימוש בקבלני משנה יהיה אך ורק מול 

הזוכה והוא מותנה באישור של המשרד. הצגת קבלני משנה במסגרת ההצעה מראש, לא 

, המציע נדרש להיות האחראי על הפעילות וגם לביצועה. בהצעהתתקבל על ידי המשרד. 

המשרד יבחן את ניסיון המציע וותק המציע בלבד, ולא יכיר בניסיון, ותק או רכיבים 

 אחרים שלא בוצעו על ידו אלא באמצעות קבלני משנה בלבד. 

 

נבקש הבהרתכם כי חילוט ערבות הביצוע יתאפשר רק לאחר שניתנה לזוכה התראה בכתב  .28

עמדתו בעניין בפני המשרד.  ימים מראש, כאשר במהלך תקופה זו יוכל להביא את 30של 

כמו כן, נבקש כי חילוט ערבות הביצוע יעשה רק במקרים של הפרה יסודית מצד הזוכה 

 ויוגבל לגובה הנזק שנגרם בפועל למשרד כתוצאה מההפרה היסודית כאמור.

תשובה: לא תחולט ערבות ללא התראה מראש ומבלי שתינתן לזוכה האפשרות להציג את 

  עמדתו בפני המשרד.

 

לאור אופיו של המשרד, אין צורך בערבות טיב ונראה כי סעיף זה הוכנס למכרז בטעות.  .29

 בהתאם לאמור, נבקש למחוק אותו.

 תשובה: הבקשה לערבות טיב נמחקת. 

 

 ואחריותנבקש הבהרתכם כי למרות כל האמור במסמכי המכרז וההסכם, , 26לגבי סעיף  .30

לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים ו/או  הוהזוכתוגבל לנזקים ישירים בלבד  של הזוכה

 , למעט נזקי גוף ו/או נזק שנגרם בזדון על ידיו ו/או מי מטעמו.  םיתוצאתי

 נשאר כפי שהוא ללא שינוי כלשהו.  26תשובה: נוסח סעיף 

 

נבקש כי לאחר המילים "הזוכה יהיה אחראי" שבתחילת המשפט, יתווספו , 26לגבי סעיף  .31

המילים "במערכת היחסים שבינו לבין המשרד". תוספת זו נדרשת על מנת להבהיר כי 

הסדרת אחריותו של הזוכה במסגרת הסעיף נוגעת אך ורק למול המשרד ולא אף צד שלישי 

הוויתור שניתן על ידיו במסגרת אחר. כמו כן, נבקש להחריג מאחריותו של הזוכה ומ

הסעיף, נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל רשלני או בזדון של המשרד ו/או מי מטעמו.  

בנוסף, נבקש הבהרתכם כי שיפוי המשרד כאמור בסעיף יעשה בכפוף למתן פסק דין חלוט 

 נגד המשרד בגין אירוע שבאחריותו של הזוכה כאמור בסעיף וזאת בגובה הסכום שנפסק

 45נגד המשרד, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

ימים ממועד קבלת פסק הדין החלוט ויהיה כפוף לכך שהמשרד )א( הודיע לזוכה בהקדם 



האפשרי על כל תביעה ו/או דרישה בנושא; )ב( אפשר לזוכה לנהל את ההגנה בקשר לתביעה 

התפשר עם מגיש התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת אישורו )ג( לא -ו/או דרישה כאמור; ו

 מראש ובכתב של הזוכה.

 נשאר כפי שהוא ללא שינוי כלשהו.  26תשובה: נוסח סעיף 

 

 

נבקש כי לאחר המילים "הזוכה יהיה אחראי" שבתחילת המשפט, יתווספו , 26.1לגבי סעיף  .32

המילים "במערכת היחסים שבינו לבין המשרד". תוספת זו נדרשת על מנת להבהיר כי 

הסדרת אחריותו של הזוכה במסגרת הסעיף נוגעת אך ורק למול המשרד ולא אף צד שלישי 

הוויתור שניתן על ידיו במסגרת אחר. כמו כן, נבקש להחריג מאחריותו של הזוכה ומ

הסעיף, נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל רשלני או בזדון של המשרד ו/או מי מטעמו.  

בנוסף, נבקש הבהרתכם כי שיפוי המשרד כאמור בסעיף יעשה בכפוף למתן פסק דין חלוט 

 נגד המשרד בגין אירוע שבאחריותו של הזוכה כאמור בסעיף וזאת בגובה הסכום שנפסק

 45נגד המשרד, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

ימים ממועד קבלת פסק הדין החלוט ויהיה כפוף לכך שהמשרד )א( הודיע לזוכה בהקדם 

האפשרי על כל תביעה ו/או דרישה בנושא; )ב( אפשר לזוכה לנהל את ההגנה בקשר לתביעה 

התפשר עם מגיש התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת אישורו )ג( לא -ו/או דרישה כאמור; ו

  מראש ובכתב של הזוכה.

 נשאר כפי שהוא ללא שינוי כלשהו.  26תשובה: נוסח סעיף 

 

בדומה לבקשתנו לעיל, נבקש להבהיר כי השיפוי יעשה בכפוף למתן פסק , 26.2לגבי סעיף  .33

תוספת הוצאות משפט דין חלוט נגד המשרד וזאת בגובה הסכום שנפסק נגד המשרד, ב

ימים ממועד קבלת פסק הדין החלוט  45ושכ"ט עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

ויהיה כפוף לכך שהמשרד )א( הודיע לזוכה בהקדם האפשרי על כל תביעה ו/או דרישה 

)ג( לא -בנושא; )ב( אפשר לזוכה לנהל את ההגנה בקשר לתביעה ו/או דרישה כאמור; ו

 התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת אישורו מראש ובכתב של הזוכה. התפשר עם מגיש

 נשאר כפי שהוא ללא שינוי כלשהו.  26תשובה: נוסח סעיף 

 

ההתקשרות מושא המכרז אינה התקשרות לטובת צד שלישי. בשים לב לכך שההתקשרות  .34

ים הינה בין המשרד לבין הזוכה בלבד, נבקש למחוק סעיף זה הדן במערכת היחסים של צדד

 שלישיים עם הזוכה. אחריות הזוכה כלפי צדדים שלישיים תהיה על פי דין.

 נשאר כפי שהוא ללא שינוי כלשהו.  26תשובה: נוסח סעיף 

 

למסמך הפנייה להגיש  6.5נבקש הבהרתכם כי חילוט הערבות יהיה בהתאם לאמור בסעיף  .35

 הצעות ולבקשתנו בעניין.

 לעיל.  28תשובה: ראה תשובה 

 



שלעיל, נבקש  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בהמשך לבקשת הבהרה מס' ח ב', לגבי נספ .36

הבהרתכם כי המונח "חוג" לצורך נספח זה יכלול כל פעילות הכוללת פעילות ספורטיבית 

שעות מדי  4והנערכת לאחר סיום שעות הלימודים הפורמליות. הפעילות נמשכת לפחות 

 שבוע במהלך שנת הלימודים וכוללת אימוני ספורט ופעילויות חברתיות להקניית ערכים.

 י בהגדרת החוק, ותשובה לכך ניתנה במספר שאלות לעיל.תשובה: אין שינו

 

נבקש כי המונחים "חוג" ו"קבוצה" לצורך נספח זה יהיו כדלקמן: חוג" לגבי נספח ג',  .37

לצורך נספח זה, יהיה כל פעילות הכוללת פעילות ספורטיבית והנערכת לאחר סיום שעות 

שבוע במהלך שנת הלימודים שעות מדי  4הלימודים הפורמליות. הפעילות נמשכת לפחות 

וכוללת אימוני ספורט ופעילויות חברתיות להקניית ערכים." קבוצה" לצורך נספח זה, 

 - 10תהיה מספר ילדים שירשמו לחוג בודד )כהגדרתו לעיל( מכיתות א' עד י', בהיקף של 

משתתפים, שתזכה לפחות פעם בשבוע לאימוני ספורט באמצעות מדריך/מאמן ולפחות  20

בנוסף ובשים לב  .בשבוע לפעילות חברתית באמצעות מדריך/מורה/סטודנט להוראה פעם

להוראות הפנייה להגיש הצעות, נראה כי נפלה טעות סופר בשתי העמודות הראשונות של 

הטבלה. לכן, נבקש לתקן את האמור בהן ולהבהיר כי הכוונה היא לרשות מקומית 

 הופעלו בתחומי רשות מקומית.שבתחומה הופעלו החוגים ולקבוצות החוגים ש

תשובה: כפי שנרשם, לא יהיה שינוי כלשהו בהגדרות חוג ובהגדרות קבוצה. בוצע תיקון 

בטבלאות. יודגש כי בטבלאות הניקוד בוצע תיקון, ובכל מקום שנרשם "גוף", מדובר 

 ב"רשות מקומית".

 

מורשי החתימה לאור העובדה שישנם בנקים מוכרים בישראל ש, 2וז' 1לגבי נספחים ז' .38

שלהם אינם מחזיקים או עושים שימוש בחותמות ועל מנת להימנע מראש מטענות לפגם 

טכני לכאורה בנוסח ערבות ההצעה, נבקש למחוק את ההתייחסות לחותמת של מורשה 

חתימה מטעם הבנק ולהבהיר כי ניתן להגיש את הערבות בליווי חתימתם בלבד של מורשי 

 החתימה )ללא חותמת(.

   נוסח הערבות תוקן.תשובה: 

 

חובות הסודיות המפורטות בנספח ובשאר מסמכי נבקש הבהרתכם כי לגבי נספח ט',  .39

)ב(  ;הינם בנחלת הכלל לא יחולו על נתונים ומסמכים אשר )א( המכרז )לרבות ההסכם(

לנותן היה ידוע ו/או )ג( ; מידעללא שימוש ב נותן השירותיםעל ידי  באופן עצמאי ופותח

למשרד; )ד( חשיפתם נדרשת על ידי רשות מוסמכת  טרם אספקת השירותים השירותים

ובכפוף לכך שנתן למשרד התראה בכתב על דרישה כאמור בהקדם האפשרי )ככל שאין 

 מניעה לעשות כן על פי דין(.

 תשובה: הבקשה מתקבלת. 

 

ולות שירותים שאינן נראה כי לסעיף זה הוכנסו בטעות תכ 3.5-ו 3.4סעיפים  לגבי נספח יז', .40

נוגעות למכרז )אספקת והתקנת משחקיות( ולכן נבקש הבהרתכם כי השירותים יהיו 

בהתאם לאמור במכרז. כמו כן, מונח כגון "הגבוהים ביותר" המופיע בסעיף, הינו 



סוביקטיבי ועלול להביא לאי וודאות בבואם של הצדדים לאמוד את עמידתם בהוראות 

תכם כי משמעותם של מונחים כגון "הגבוהים ביותר", "לשביעות ההסכם. לכן, נבקש הבהר

 רצונו המלאה" וכיו"ב תהיה מילוי התחייבויותיו של הזוכה בהתאם להוראות ההסכם.

למכרז הוכנסו בטעות שירותים שאינם רלוונטיים לחוגים ולנושא מכרז זה. תשובה: 

  הנושא תוקן. 

 

שאינם גנריים ולא באספקת טובין שהם לאור העובדה שההסכם עוסק במתן שירותים  .41

 בגדר מוצרי מדף, נבקש למחוק סעיף זה.

 תשובה: הבקשה לא מתקבלת. 

 

נבקש הבהרתכם כי כניסתו של עורך המכרז למקומות הרלוונטיים בהסכם,  4.2לגבי סעיף  .42

 לצורך ביצוע השירות תעשה בשעות העסקים של הזוכה ולאחר תיאום מראש עימו.

תיאום מראש. בכל הקשור לאתרי  רק לאחרמשרד יגיע למשרדי הזוכה תשובה: נציגי ה

 הפעילות, המשרד רשאי להגיע לסיורים ולפגישות על פי שיקול דעתו.  

 

נבקש כי לאחר המילים "ימסור כל מידע או דיווח שיידרש" בהסכם,  4.3לגבי סעיף  .43

נתונים ומידע כאמור שבשורה השנייה, יבואו המילים "באופן סביר". כמו כן, מסירת 

 תעשה בתוך זמן סביר ממועד קבלת דרישה בכתב מהמשרד לכך.

 תשובה: בוצעו תיקונים בסעיף. 

 

נראה כי סעיף זה מתייחס בטעות לאספקת טובין. נבקש הבהרתכם בהסכם,  6.1לגבי סעיף  .44

 כי התשלום לזוכה יהיה בהתאם לאמור בהצעת המחיר שהוגשה על ידיו.

 ונים בסעיף. תשובה: בוצעו תיק

 

במסמך הפנייה להגיש הצעות נרשם כי המחירים שיוגשו במסגרת הצעת המחיר יכללו כבר  .45

מע"מ. לאור זאת, נבקש הבהרתכם כי לכלל המחירים לא יתווסף מע"מ )אשר ככל שחל, 

 יחושב כחלק מהמחיר שנקב בו הזוכה בהצעת המחיר(.

 המציע תכלול מע"מ.  תשובה: רשום מפורשות כי הצעת המחיר שתוגש על ידי

 

 . 8.2ואת סעיף  8נספח יז'. נבקש למחוק את סעיף  .46

 תשובה: הבקשה אינה מתקבלת. 

 

נבקש הבהרתכם כי חילוט הערבות ייעשה בקשר להפרה יסודית בלבד, . 9.2נספח יז' סעיף  .47

ימים ממועד מתן התראה בכתב על כך לזוכה. כמו כן, החילוט  10אשר לא תוקנה בתוך 

 לגובה הנזקים שנגרמו בפועל לעורך המשרד.יוגבל 

תשובה: ישנה התייחסות במספר שאלות לעיל כי חילוט ערבות יבוצע בהליך מסודר מול 

 הזוכה ולא באופן חד צדדי. 

 



להסכם, עורך המכרז יוכל  9.2נבקש להבהיר כי בנוסף לאמור בסעיף . 9.3סעיף נספח יז'  .48

 ם להם הוא זכאי לפי הוראות ההסכם.לחלט אך ורק סכומים של פיצויים מוסכמי

 חילוט פיצויים יבוצע בהליך מסודר מול הזוכה ולא באופן חד צדדי.תשובה: 

 

.בדומה לבקשתנו בקשר לסעיפי האחריות בפנייה להגיש הצעות )ראו 10.1נספח יז' סעיף  .49

(, נבקש להבהיר כי אחריות הזוכה תוגבל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שאלה מס' 

לנזקים ישירים בלבד, כך שהזוכה לא יהיה אחראי לנזקים עקיפיים או תוצאתיים, למעט 

המזמין נזקי גוף ונזקים שנגרמו בזדון. כמו כן, השיפוי יעשה בכפוף למתן פסק דין חלוט נגד 

בגין המקרה המפורט בסעיף וזאת בסכום שנפסק נגדו, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט 

ימים ממועד קבלת פסק הדין החלוט ויהיה  45עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

כפוף לכך שהמזמין )א( הודיע לזוכה בהקדם האפשרי על כל תביעה ו/או דרישה בנושא; 

)ג( לא התפשר עם -גנה בקשר לתביעה ו/או דרישה כאמור; ו)ב( אפשר לזוכה לנהל את הה

 מגיש התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת אישורו מראש ובכתב של הזוכה.

תשובה: יודגש שוב כי כל נושאי הביטוח והאחריות נקבעו על ידי חברת הביטוח 

 הממשלתית ענבל והם מופיעים בכל מכרזי המשרד. לא יבוצע בהם שינוי כלשהו. 

 

נבקש למחוק את המילים "ובלבד שהועבר לצורך הקמת המתקן" . 11.1פח יז סעיף נס .50

שבשורה השנייה לסעיף. כמו כן, נבקש שבנוסף להחרגת מידע שהוא בנחלת הכלל, חובת 

ללא שימוש  הזוכהעל ידי  פותח באופן עצמאיהסודיות לא תחול גם על מידע אשר )א( 

למזמין; )ד( חשיפתו  טרם אספקת השירותים זוכהלהיה ידוע ו/או )ג( ; מידע של המזמיןב

נדרשת על ידי רשות מוסמכת ובכפוף לכך שנתן למזמין התראה בכתב על דרישה כאמור 

 בהקדם האפשרי )ככל שאין מניעה לעשות כן על פי דין(.

  בוצע תיקון בנוסח. נספח הסודיות תוקן כפי שצוין לעיל. תשובה: 

 

רויות מסוג זה, נבקש הבהרתכם כי למרות כל האמור בהסכם כנהוג בהתקשנספח יז. קניין.  .51

וכן קניין  המשרדטרם ההתקשרות עם  הזוכהכל הקניין הרוחני שפותח על ידי ובמכרז, 

יישאר באופן מלא ובלעדי בידי  המשרדרוחני שפותח באופן עצמאי במהלך ההתקשרות עם 

 המשרדולא יהיה במתן השירותים, לרבות בביצוע פיתוחים ואפיונים עבור  הזוכה

 הזוכה.כל זכות בקניין רוחני של  למשרדהמבוססים על קניין רוחני שכזה, בכדי להקנות 

יהיה בבעלות  המשרדטרם ההתקשרות עם  הזוכהכל הקניין הרוחני שפותח על ידי תשובה: 

 הזוכה.

 

ה בכפוף למתן פסק דין חלוט נגד עורך המשרד וזאת בסכום נבקש הבהרתכם כי השיפוי יעש .52

 45שנפסק נגדו, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין סבירים. השיפוי יתבצע בתוך 

ימים ממועד קבלת פסק הדין החלוט ויהיה כפוף לכך שעורך המשרד )א( הודיע לזוכה 

וכה לנהל את ההגנה בקשר בהקדם האפשרי על כל תביעה ו/או דרישה בנושא; )ב( אפשר לז

)ג( לא התפשר עם מגיש התביעה ו/או הדרישה ללא קבלת -לתביעה ו/או דרישה כאמור; ו

 אישורו מראש ובכתב של הזוכה.



 תשובה: תוקן בהתאם.

 

ימים הינה קצרה מאוד בנסיבות ההתקשרות הנוכחית. לאור זאת  60התראה מראש של  .53

הצעות, נבקש כי תקופת ההתראה מראש  למסמך הפניה להגיש 16.4ובשים לב לסעיף 

 ימים. 90תעמוד על 

 יום הינה תקופה ממושכת ולא תתוקן.  60תשובה: תקופה של 

 

 ימים. 10בקש שתקופת ההתראה תעמוד על . 18.1ספח יז. סעיף נ .54

 ימים.  10-ימים ל 7-תשובה: התקופה תוקנה מ

 

המילים "מורשי החתימה . בדומה לבקשות קודמות, נבקש למחוק את 12נספח יז סעיף  .55

 של הזוכה" מהשורה הראשונה של הסעיף.

 תשובה: תוקן. 

 

הסעיף נוגע להפרה יסודית בלבד. -נבקש הבהרתכם כי האמור בתת. )ט(18.1 נספח יז' .56

לחילופין, נבקש שבמקרה בו ההפרה אינה יסודית, התקופה שתינתן לזוכה לתיקון ההפרה 

 ימים. 15תעמוד על 

תשובה: הבקשה לגבי הפרה יסודית לא התקבלה. בכל מקרה ההערה השנייה מקובלת 

 ותתוקן.  

 

. נבקש להבהיר כי ככל שימשיך הזוכה לספק שירותים כאמור בסעיף, 18.5נספח יז' סעיף  .57

 יהיה זכאי הזוכה לתשלום בגין שירותים אלו מעורך המכרז.

 תשובה: בוצע תיקון בהתאם. 

 

כנהוג בהסכמים, לרבות התקשרויות עם המדינה, נבקש הבהרתכם . 18.7נספח יז'. סעיף  .58

כי במקרה של כוח עליון, חיובי הצד המושפע מאירוע כוח עליון יושהו עד לתום האירוע 

 ואי מילוי התחייבויותיו במהלך תקופה זו לא תחשב כהפרה של ההסכם.

 תשובה: בוצע תיקון בהתאם. 

 

עמותה בתנאי סף אין התייחסות מפורטת נבקש  נבקש את התייחסותכם למציע שהינו .59

 .לפרט את הנדרש בסעיף זה מעמותה

תשובה: עמותה אינה נדרשת לספק את המסמכים הרלוונטיים לתאגידים או לעוסקים 

מורשים, אלא אך ורק את הסעיפים הרלוונטיים עבורה דוגמת אישור ניהול ספרים. כמו 

עמותות על ניהול תקין, מסמכי היסוד כן, עמותה נדרשת לספק אישור תקף מרשם ה

המעודכנים של העמותה לרבות מטרות העמותה, אישור מעמד העמותה במשרדי מס ערך 

מוסף, אישור מאת עורך הדין של העמותה בדבר מעמדה של העמותה, אישור מהבנק של 

העמותה בדבר חשבון הבנק של העמותה אליו יועברו התשלומים בגין הביצוע. יודגש כי 



 5.10נוסף סעיף הצעה חייבת להיות חתומה על ידי מורשי החתימה של העמותה בלבד. ה

 למכרז. 

 

האם המשרד רשאי לחלט את ערבות המציע של מציע שהגיש הצעה וזכה במכרז אך מחליט  .60

 שלא לחתום על הסכם.

 תשובה: כן. 

 

 האם יתקיים מפגש ספקים. .61

 . תשובה: לא

 

להתנות בהצעת המחיר שהשכר יתעדכן ביחס לשכר  הצעה מסויגת או מותנית. האם ניתן .62

 המינימום או ביחס למדד המחירים לצרכן.

 תשובה: לא. התמורה של המשרד קבועה ותשתנה רק אם המע"מ ישתנה. 

 

 האם המשרד מתחייב למספר מינימום של קבוצות או רשויות?  .63

 תשובה: לא. 

 

 מתי הפעילות צפויה להתחיל. .64

 ד, כבר בשנת הלימודים הנוכחית לאחר תקופת החגים. תשובה: על פי הערכת המשר

 

 במידה וגוף מגיש מספר הצעות במספר ענפי ספורט כיצד עליו להגיש את ההצעה? .65

תשובה: על המציע להגיש במעטפה את כל המידע הרלוונטי המבוקש במכרז לגבי חוג 

ש את כל המידע מסוים. מציע לדוגמא שמגיש הצעה לחוג כדורגל ולחוג כדורסל, חייב להגי

 הנדרש במכרז זה לגבי שני החוגים והצעת מחיר לכל חוג בנפרד. 

 

 האם ישנו פורמט לסילבוס או לתוכנית עבודה. .66

 תשובה: לא.  

 

 מערך שונים. 3ענפי ספורט צריך להעסיק  3האם גוף שמציע  .67

 תשובה: כן. 

 

 גובה ערבות הביצוע מאוד גבוה. האם ניתן להפחית אותו. .68

 והערבות נגזרת מהערכה זו. ₪, מיליון  5-תשובה: לא. המשרד העריך את ההתקשרות בכ

 

 האם מדובר בשעת פעילות מלאה או שעה אקדמית. .69

 תשובה: שעה אקדמית. 

 



 בכמה כנסים ואירועי חשיפה מדובר בשנה. .70

 . 3תשובה: לפחות 

 

 האם ניתן להציג חלף ערבות? .71

במכרז בכפוף לעמידתו בכל התנאים הקבועים תשובה: חלף ערבות יתאפשר רק לזוכה 

 בהוראות.

 

. אנו מקבלים ביגוד וציוד עזר כתרומה לעמותה וזה מופיע בדו"חות. האם 22.4+22.5סעיף  .72

 ניתן להציג זאת כהוצאה בפועל.

תשובה: המשרד לא ישלם בגין לזוכה בגין תרומות שיקבל אלא רק בגין הוצאות שהוציא 

 נית.בפועל והגיש בגינם חשבו

 

 האם ניתן לבחור להתמקד באזור מסוים בארץ. .73

תשובה: לא. הזוכה יהיה אחרי לבצע את הפעילות בכל הרשויות המקומיות בנגב, בגליל 

 ובפריפריה החברתית. 

 

משתתפים אין אפשרות לתקצב כאשר בטווח כל  20ל  10הטווח של המשתתפים הוא בין  .74

 כך רחב.

 משתתפים. 20 תשובה: המציע יתמחר את החוג על פי

 

שעות מזה שעתיים ספורט ושעתיים חינוך. בניסיון  4בהגדרה של חוג נקבע כי חוג הוא של  .75

 המציע ובניסיון מנהל התכנית נציג חוגים הפועלים במתכונת שונה.

תשובה: ראשית, שעה הוגדרה כשעה אקדמית. כמו כן, בין תנאי הסף לבין הניקוד המשרד 

 רשאי להגדיר כללים שונים. 

 

איך מגיעים הילדים לחוגים? האם החוגים מתקיימים ברצף אחר תום יום הלימודים?  .76

 במידה וכן, מי דואג להזנה ולהסעות?

 תשובה: החוגים יתקיימו בבתי הספר ועל כן לא נדרשות הסעות ולא נדרשת הזנה. 

 

 האם הרשות מתחייבת לתת מקום לשמור על הציוד בכל מקום? .77

 תשובה: כן.  

 

 מדים, מכנסים וחולצה האם הכוונה גם וגם?  יסופקוה לכל קבוצ .78

 תשובה: מדים מהווים חולצה, מכנסיים, גרביים. 

 

 נבקש לקבל את היקף ההשתלמויות למדריך.  .79

 תשובה: ההיקף נתון לשיקול דעתו של המציע.  



 מפגשים מקצועיים לצורך קבלת שכר? 9-כמה שעות ידרשו המדריכים לנוכחות ב .80

 מדריך יהיה חייב להיות נוכח במפגש מקצועי של הקבוצה אותה הוא מאמן.תשובה: כל 

   

 חודשים יש בתכנון כזה הפרשים כספים. 10או  9אבקש לדעת האם התוכנית מופעלת  .81

חודשים. התקופה רשומה באופן הזה מאחר ויהיו  8-9תשובה: בוצע תיקון והתקופה היא 

 רים. מפגשים שלא יתקיימו בגלל חגים ואירועים אח

 

 האם אפשר לקבל את מסמכי ההגשה בוורד. .82

 תשובה: לא.

 

 מי אחראי על גיוס הילדים. .83

 תשובה: הרשות המקומית ובתי הספר. 

 

 מה התקציב שהוקצה לטובת התוכנית. .84

 ₪.   5,000,000תשובה: נכון למועד זה, 

 

להציג את איון, במסגרת ההצעה יש יערך נודה לכם על קבלת מחוון הריעל מנת שנוכל לה .85

 17ראש מערך הספורט וראש מערך החינוך במסגרת טבלת אמות המידה ומופיעה בעמוד 

 מופיע התרשמות של ראש המערך המוצע האם הכוונה לשני ראשי המערך המופיעים ?

 תשובה: כן. 

 

 כמה קבוצות הופעלו עד היום. .86

 תשובה: מדובר בפרויקט חדש. 

 

 לשנה?במסגרת הצעת המחיר, האם מדובר במחיר  .87

 תשובה: כן. 

 

כמלכ"ר הצעת המחיר הינה כוללת מע"מ במידה והיה שינוי במע"מ אנחנו נדרש לפיצוי  .88

 בהפרשים במע"מ.

 תשובה: כל שינוי במע"מ יחייב את המשרד והתמורה תשתנה בהתאם. 

 
 


