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לקבלת שירותים לטיפול  - 8/2020מכרז פומבי מס' הנדון: תשובות הבהרה 
ופסולת נייר(  לת אריזות פלסטיק, פסובפסולת למחזור )פסולת אריזות קרטון

 בתחום שיפוט המועצה 
 

  -במשרדי המועצה התקבלו שאלות הבהרה, להלן השאלות ותשובות המועצה  .1
 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

סעיף  3עמ'   .1
2.8  

 

מצוין כי מועד ביצוע התחלת עבודה  שבנדוןבסעיף 
יום ממועד ההודעה על הזכיה, ואילו  30הינו בתוך 

מצוין כי מועד ביצוע העבודות  6.1בסעיף  17 בעמ'
יום ממועד הזכיה. נבקש הבהרתכם  45הוא בתוך 

יום ממועד  45כי מועד ביצוע העבודות הוא בתוך 
 ההודעה על הזכיה.

 45מועד תחילת עבודה לא יאוחר מתוך 
 יום ממועד הודעת זכיה. 

סעיף  3עמ'   .2
4.4.2 

 מחירנבקש להעלות את מחיר הפינוי לקרטון. 
הינו כלי אצירה אחד  לפינוי ש"ח 69מקסימום של 

ר זאת, בין הית .לקבלןולא סביר מחיר לא כלכלי 
ירידה החדה עקב עליית מחירי הסולר והדלק וה

בעולם ובישראל, כך  הקרטוןבמחירי פסולת 
תכולת כלי האצירה אינה "משלימה את כיום ש

 הפער" ואינה הופכת את ביצוע השירות לכלכלי.
ור יפה לענייננו מכוח קל וחומר, שעה שמדובר האמ

במכרז של מועצה אזורית, על כל הנובע מכך. גם 
משבר הקורונה והשפעתו הדרמטית על המשק 
בכלל ועל שוק המחזור בפרט מחזקים קביעה זו 

 להעלאת מחיר המקסימום.

הקבלן לא הציג תחשיב כלכלי סדור 
אשר יש בו על מנת לתמוך בבקשתו. 

ללא שינוי מהאמור בהוראת  –מסיבה זו 
 .סעיףה

סעיף  4עמ'   .3
2.3 

כי אי הגשת הצעה  ,למען הספר ספק נבקש שיובהר
ו/או אי עמידה ו/או פסילה של הצעת הקבלן ביחס 

שירותים לטיפול  להצעה שהגיש בנוגע למתן
לרבות למשל בשל הגשת בפסולת אריזות קרטון, 

 אין בה, הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום המוצע
להצעת המחיר כדי לפסול את הקבלן גם ביחס 

שהגיש ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר, 
 .שכשלעצמה אינה פסולה, ולהפך

 בהם נקבעשימת ליבכם להוראות המכרז 
ההצעות ייבחנו ביחס לכל קבוצה  -כי 

 . בנפרד

  –למען הסר ספק 

ניתן להגיש הצעה לפרק אחד  -
 או יותר. 

ממחיר ככל שההצעה תחרוג  -
תפסל  –מירבי בפרק כלשהו 

ההצעה בהתייחס לפרק בו 
 חרגה ממחיר מירבי בלבד.  

 



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'

סעיף  6עמ'   .4
5.3 

במסגרת סעיף זה מתבקש הקבלן לצרף אישור 
לאישור  זההתקף על ניהול פנקסים כדין. אישור זה 

אישור תקף על פי חוק  – 5.5המבוקש בסעיף 
על ר אשר נקרא: "אישועסקאות גופים ציבוריים, 

 ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 

נבקש הבהרתכם כי די ". 1976-חובות מס( התשל"ו
בהמצאת אישור ניהול פנקסים כדין בהתאם לחוק 
עסקאות גופים ציבוריים כדי לעמוד בדרישות 

 כאמור. 5.5-ו 5.3סעיפים 

על ניהול פנקסי ישור אאכן, די בהמצאת 
גופים  חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 
 .1976-חובות מס( התשל"ו

5.  
 10עמ' 

 13.7סעיף 
לא ברור למה הכוונה שהמועצה תהיה רשאית 
לבקש מהמציע כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון 
הדרושים לה. נבקש הבהרתכם כי מדובר רק 

 ם בהם הושמטו פרטים מההצעה. במקרי

המועצה  –שימת ליבכם להוראות המכרז 
רשאית לפנות למציע לקבלת כל 
מסמך/מידע/נתון או הבהרה הדרושים, 
לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת 

 ההצעה. 

 15עמ'   .6
+  5.3סעיף 

 33עמ' 
 19.5סעיף 

נבקש שבדומה לזרם הקרטון, גם ביתר הזרמים 
כות המועצה לביטול ההסכם ובכללם הנייר, ז

חודשים  12יום תהיה רק לאחר  30בהתראה בת 
ממועד תחילת ההתקשרות במכרז זה, וכי חלף 

יום, תינתן לקבלן התראה מראש  30התראה בת 
  יום. 60ובכתב בת 

 הבקשה נדחית. 

 17עמ'   .7
+  6.7סעיף 

 41עמ' 
 6.3סעיף 

נבקש להגביל את כמות שינויי תדירות הפינוי, 
מתדירות הפינוי  10%פן שזו לא תעלה על באו

 הקיימת נכון למועד תחילת ההתקשרות.
הבקשה נדחית. למען הסר ספק, מובהר 
בזאת כי שינוי תדירות בזרמי אריזות 

 טעונה גם אישור תאגיד תמיר. 

 18עמ'   .8
סעיפים 

6.12  +
6.15 

נבקש שתיקון המתקנים או החלפת המתקנים 
ממועד קבלת דרישת ( 3ימים )ולא  7תעשה בתוך 

המועצה. כמו כן נבקש כי דרישת המועצה תעשה 
 בכתב.

הבקשה מאושרת, הסעיף יתוקן 
כמבוקש. למען הסר ספק דרישה בכתב 

 הינה לרבות באמצעות דוא"ל. 

 18עמ'   .9
סעיפים 

6.14-6.15 
 25+ עמ' 

 8.8סעיף 

האמור בסעיפים אלה אינו מקובל, וסותר את 
יבי מטעמה, לפיהן הוראות תמיר בנספח האופרט

במקרה של נזק בלתי הפיך לכלי האצירה, שלא 
נגרם באשמתו של הקבלן, הקבלן אינו מחויב לתקן 
את הכלוב או להציב חדש תחתיו. לפיכך בגין הצבת 
כלי אצירה חדש נבקש שיובהר כי ישולם לקבלן סך 

 .₪ 1,800של 

ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת 
בבעלות הינם בלבד אשר קרטון אריזות 

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי  - הקבלן
כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או 

( שייגרמו לכלי Total Lossהרס מוחלט )
האצירה הייעודיים ובלבד שמספר כלי 
האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 

מכלל כלי האצירה הייעודיים  15%
, במהלך מועצההפרוסים בתחומה של ה

רית נתונה. מובהר כי בכל שנה קלנד
מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו 
במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 

מכלל כלי האצירה הפרוסים  15%
, ישופה הקבלן, מועצהבתחומה של ה

 –בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל 
ממספר כלי האצירה, כאמור,  15%

לכלי ₪  60בסכום חודשי קבוע של 
אחד, וזאת עד לסיומו של  אצירה ייעודי

 60הסכם ההתקשרות או עד לתום 
חודשים מתאריך תחילת ביצוע 



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
התשלומים בגין כלי האצירה, לפי 
המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע 

ו/או  מועצהמהאמור, יובהר כי אין ה
תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי 
חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק 

 שייגרם לכלי האצירה.

מען הסר ספק, האמור בהבהרה זו לא ל
תחול על מתקני נייר או פלסטיק או 
מיכלי אצירה לקרטון שאינן בבעלות 

 הקבלן.  

 

 

 19עמ'   .10
 7.2.2סעיף 

 25+ עמ' 
 8.6.1סעיף 

הדרישה להצבת שילוט אינה סבירה וזאת בשים לב 
לכך שמשאית הקבלן אינה אוספת במסגרת ציר 

ת המצויה בשטח הפינוי רק את הפסולת הייעודי
הרשות, אלא גם פסולת דומה מרשויות אחרות. 
למותר לציין כי כמות הפסולת המצויה ברשות 
אינה מספקת להוצאת משאית ייעודית רק לשטח 
הרשות. לאור האמור לעיל, נבקש להסיר דרישה זו 

 לשילוט ייעודי. 

ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת 
סטיק אריזות קרטון ובפסולת אריזות פל

הקבלן יידרש לשלט את כלי הרכב  -
בשילוט אשר נושא את שם הקבלן ואת 
סוג הפסולת הנאספת. יובהר מעל לכל 
ספק כי לא יותר שימוש בשלט אשר נושא 

  . שם של רשות מקומית אחרת

 19עמ'   .11
+  7.7סעיף 

 20עמ' 
 7.10סעיף 

נבקש כי של שינוי של תדירות או ימי או שעות 
אום עם הקבלן ולאחר קבלת הפינוי יעשה בתי

התייחסותו. בכל הנוגע לשינוי תדירות הפינוי, נפנה 
לעיל )בהתייחס  6גם לשאלת ההבהרה בסעיף 

 למסמכי המכרז(. 17בעמ'  6.7לסעיף 

שינוי תדירות יעשה בתיאום עם הקבלן, 
 אולם אין צורך בקבלת הסכמת הקבלן. 

 19עמ'   .12
+  7.8סעיף 

 41עמ' 
 7.1סעיף 

הקבלן אינו אחראי לפנות פסולת בהר כי נבקש שיו
מהמתקנים.  ,קרטון או נייר, לפי העניןשאינה 

מדובר בכמויות אשפה שתושבים נוהגים להשליך 
ן אינו יכול ואינו והקבלהקרטון או הנייר, יחד עם 

משאיות הקבלן ש צריך לטפל בהן, בין היתר משום
אינן מיועדות לכך )אלא לפינוי הפסולת נשוא 

יא האחראית לניקיון האשפה ה הרשות .המכרז(
במידה והרשות מעוניינת בשירות של  מהמתקן.

 .ניקיון מתקנים, עליה לשלם בנפרד בגין שירות זה

אחריות הקבלן הינה לפינוי פסולת 
אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק 

 וכן נייר מהמתקנים השונים.

במהלך הפינוי, יקפיד הקבלן על ניקיון 
מטר מסביבם ה וסביבתם עד כלי האציר

. במרכז המחזור מוצבים פחים )רדיוס(
לאיסוף פסולת מעורבת )פח ירוק( אליו 

 תפונה פסולת בהיקף סביר. 

 הקבלן לא נדרש לספק שירותי ניקיון. 

 

 

 20עמ'   .13
  8.1סעיף 

על מנת שלא לפגוע באופן בלתי  - 8.1.1סעיף  .א
 מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של

הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת 
למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק 

 ברשותבהם מתבצע הפינוי שלימים ולשעות 
)ולמשך זמן זה בלבד( ולתחומה המוניציפאלי 

נעמיד פתרון  ,לופיןבלבד, ולח הרשותשל 

ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן א. 
יהיה לתחום את ההרשאה לימים 
ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של 

אזי הבקשה מוסכמת באופן  מועצהה
יובהר כי הקבלן  יידרש להציג  עקרוני.

את הפתרון הטכני המוצע בטרם  מועצהל
יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף 

 לאישורה יחול המבוקש.



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע 

 שאינו רלוונטי להתקשרות.

לקבלן מערכת איתור, ניטור  - 8.1.1.2 סעיף .ב
לעיל תינתן  4.3.1ובקרה משלו, ועל פי סעיף 

לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין 
כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות על 
משאיות הקבלן. לענין זה יובהר כי סוכם עם 
הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה 

מותקנות על למערכות האיתור והניטור ה
משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר 
ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונה + נ.צ. 

 ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום. 

 

. סעיףללא שינוי מהאמור בהוראת הב. 
הקבלן יידרש להתקין מערכת ניטור 

 ייעודית כנדרש".

בנוסף למענה לעיל, יתווסף סעיף נוסף 
 8.1.2.3.5 סעיף –בנוגע למערכת הניטור 

  -בנוסח הבא 

 

 פינוי תקין,יובהר מעל לכל ספק כי "
שבגינו תשולם תמורה, הינו פינוי אשר 
עומד בכל אחת מהדרישות המצטברות 

זיהוי ( קליטת נתון: "1כמפורט להלן: )
" של כלי האצירה )סריקת חד ערכי

מיקום ( קליטת נתון: "2ברקוד(; )
" של כלי האצירה בהסתמך על גאוגרפי

( קליטת נתון: 3המובנה; ) GPS -תוני ה נ
", קרי: צילום כלי צילום כלי האצירה"

לפני  –האצירה ותכולתו בשני מצבים 
הפינוי ולאחר הפינוי, באופן שיאפשר 
לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת 

( 4אריזות הקרטון בכלי האצירה; )
השעה  –" שעת הצילוםקליטת נתון: "

דת הפינוי של המדויקת שבה בוצעה עבו
 3תכולת כלי האצירה, כמפורט בס"ק 

נפח ( קליטת נתון: "5של סעיף זה;  )
נפח פסולת  –" פסולת אריזות הקרטון

אריזות הקרטון בכלי האצירה, לפני 
 75%, 50%, 25%, 0%הפינוי ולאחריו,  )

( כפי שידווח הנהג כחלק 100% –ו 
מדרישות הדיווח של האפליקציה. מבלי 

ר בסעיף זה, ייתכן כי לגרוע מהאמו
בהמשך ישולבו דרישות נוספות ביחס 
לחובת הניטור ועל קבלן למלאן במלואן 
באופן מיידי מרגע קבלת הדרישה, כפי 
שתועבר אליו על ידי המועצה ו/או תמיר 

 ."ו/או מי מטעמם

 24עמ'   .14
  8.4סעיף 

אינן מצדיקות הפעלת ברשות כמויות האיסוף  .א
ולכן המשאית  ,בלבד הרשותמשאית לנקודות 

תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על איסוף 
מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי לכך, 

 ברשותשקילת משאית לפני תחילת עבודה 
 ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. 

 חברתנוכי חלף שקילת אפס זו, ל ,יובהר
דיווח משקלים ונפחים  מערכת מתקדמת של

 הארץ. תמיר ומיושמת בכל  המקובלת על

להעברת שוברי שקילה  8.4.4בסעיף הדרישה   .ב
מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה 

 ברשות.

תקבל את בקשת הקבלן,  מועצהה   א.   
בכפוף להתקנת מערכת ניטור 
ובקרה, כמפורט בהוראות 
המכרז וההסכם. עם זאת,  ככל 

ו/או  מועצהשהדבר יידרש, ה
תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות 

וללא כל תנאי לדרוש בכל עת 
מהקבלן לבצע שקילת אפס, 
כמפורט בהוראות המכרז 

 וההסכם".

ניתן  –בקשת הקבלן מקובלת        ב. 
להעביר את שוברי השקילה 

 אחת לחודש.
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 29עמ'   .15
 16.1סעיף 

לאחר המלל "הקבלן יהיה  - 1בשורה  .א
 אחראי", נבקש להוסיף: "על פי דין".

בקש במקום המילה "מיד" נ - 6בשורה   .ב
 לכתוב "בתוך זמן סביר".

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המלל הבא:  .ג
כי חבותו של הקבלן ואחריותו  מובהר בזאת"

בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או 
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה 

( התקבל 1: )הבאיםלתנאים המצטברים 
( המועצה הודיעה 2פס"ד שביצועו לא עוכב )

ל כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם לקבלן ע
היוודע לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל את 
ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא 

( בשום 3אישורו של הקבלן מראש ובכתב )
מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או 
תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה 

 ".ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה

 

 ה נדחית.הבקש .א

 הבקשה מאושרת, יתוקן כמבוקש. .ב

מאושר בחלקו. בסייפת הסעיף  .ג
  –יתווסף 

מובהר בזאת כי חבותו של "              
הקבלן ואחריותו בכל מקום בו 
נושא הקבלן באחריות ו/או 
בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם 
זה כפופה לתנאים המצטברים 

( התקבל פס"ד 1הבאים: )
( המועצה 2שביצועו לא עוכב )

הודיעה לקבלן על כל תביעה או 
דרישה כאמור מיד עם היוודע 
לה על כך ואפשרה לקבלן לנהל 
את ההגנה ולא התפשרה בשמו 
ובמקומו ללא אישורו של 

 "הקבלן מראש ובכתב

 29עמ'   .16
 16.2סעיף 

במקום המילה "מיד" נבקש לכתוב "בתוך  - 2שורה 
 .הבקשה מאושרת, יתוקן כמבוקש זמן סביר".

 29עמ'   .17
 16.4סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה שלא ברור לשם מה נכתב 
 הבקשה נדחית.  ומה נועד להסדיר.

הסעיף מבהיר כי הקבלן אינו רשאי 
לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם 
המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום 
לכל הוצאה, תשלום או חיוב, בקשר עם 

 התחייבויותיו. 

רשאי להתחייב בשם קרי, הקבלן אינו 
 המועצה בפני אחרים. 

 33' עמ  .18
סעיף 

20.1.2  +
 41עמ' 

 6.5סעיף 

ללא  הרשותלא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח 
לפיכך, נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי  .תמורה

יום  60למשך האצירה יושארו בתחומי הרשות 
נוספים, והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה בתמורה 

אחר תקופה מוסכמת זו, . לבהסכם שנקבעה
הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא אם הוסכם 

 אחרת בין הצדדים.

 

 

 אמור בהוראת הסעיפיםללא שינוי מה
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סעיף  34' עמ  .19
21.1.1 

האפשרות לביטול ההסכם במיידי וללא כל התרעה 
אינה מידתית וחורגת ממתחם הסבירות בו 

הלית, לרבות הרשות. לפיכך, מחויבת כל רשות מנ
נבקש לתת לקבלן זמן סביר, מראש ובכתב, לתיקון 
ההפרה הנטענת, בטרם תבקש הרשות לבטל את 

 ההתקשרות. 

הבקשה מתקבלת, הסעיף יתוקן 
 כלהלן:

 

הפרה של כל אחת מהדרישות "
שגיאה! מקור  הקבועות בסעיפים

)למעט  8, 7.3, 7.2, ההפניה לא נמצא.
אשר לא לעיל   15, 11.3, 10, 9(, 8.6

ימים ממועד דרישת  7תוקנה תוך 
תיחשב להפרה יסודית של המועצה, 

הסכם ההתקשרות שנערך מכוח 
המכרז )להלן לצרכי סעיף זה: 

, ואף ללא מידיבאופן  זאתו"( ההסכם"
, ומבלי שתידרש הרשותהתרעה מצד 

ארכה לתיקון קבלן ל ליתןהרשות 
  ".ההפרה

 

  22סעיף  34עמ'   .20
נבקש להבהיר שלא יוטל קנס  -בקשה כללית  .א

נתן ילפני שתינתן לספק התראה על הליקוי וי
לספק זמן סביר לתיקון הליקוי, שיקבע 

 בהתאם לסוג ההפרה. 

יושתו קנסות  נבקש כי יובהר כי לאכמו כן, 
אלא רק אם הדבר חוזר  ,בקרות הפרה ראשונה

 ים ברציפות.לפחות שלוש פעמ על עצמו

 גבוההקנס שנקבע בסעיף זה הינו  - 3סעיף  .ב
. הקנס חייב להיגזר המוצעת מהתמורה

מהתמורה בגין הפינוי ולא לעלות עליה, אחרת 
מדובר בתנאים דרקוניים לחלוטין. נבקש כי 
הקנס לא יעלה על מחצית התמורה שתשולם 

 עבור פינוי.

₪  15,000הדרישה לתשלום סך של  - 6סעיף  .ג
רה יסודית אינה סבירה ואינה הוגנת לכל הפ

 ונבקש להסירה.

מדובר בסעיף סל, המהווה כפל פיצוי,  - 7סעיף  .ד
 ונבקש להסיר גם אותו.

מנעולים נוטים להישבר בגלל  - 10סעיף  .ה
התושבים, מבלי שלקבל יש יותר מידיי מה 
לעשות בנדון. נבקש להפחית סכום קנס זה לסך 

 ₪. 50של 

ת הפיצוי המבוקש נבקש למחוק א - 13סעיף  .ו
 8.4הנוגע לסעיף שלעיל בסעיף זה, לאור הסייג 

 להסכם.

 הבקשה מתקבלת בחלקה. .א

כי לא יוטל קנס מבלי מובהר  
שניתנה לקבלן התראה להסדרת 
הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד 
שמדובר על הפרה ראשונה ולא על 
הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק 
יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת 
הדרישה, כפי שתועבר לקבלן 
האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי 
החלטת המועצה לעניין "זמן סביר" 
לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת 
ולקבלן לא תהיה כל דרישה או 
תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. 
עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על 
הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות 

 . לנזק

 דחית. ב. הבקשה נ

 ג. הבקשה נדחית. 

 ד. הבקשה נדחית. 

בקשת הקבלן מקובלת. הקנס ה. 
 . למקרה בודד₪  50 –יופחת ל 

 ו. הבקשה נדחית. 

 

סעיף  41עמ'   .21
6.1 

על מנת שנוכל להערך כראוי, נבקש לדעת מה 
מה מספר הפינויים  –, קרי תדירות הפינוי

 השבועיים הנדרשים, ביחס לפסולת הקרטון.
 –יים מאושרים בחודש סה"כ פינו

94. 
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קיימים מתקנים שנדרש פינוי אחת 
לשבוע ואחרים שנדרש פינוי 

 בתדירות נמוכה/ גבוהה יותר. 

תבנה תוכנית עבודה יחד עם הקבלן 
לקביעת תדירות הפינוי בכל 
מתקן/בשטח המועצה באופן 
התואם את היקף הפסולת ותדירות 
הפינוי המאושרת, כולל התאמות 

עבודה כפועל יוצא שיעלו במהלך ה
 מנתוני הניטור.  

 

 2סעיף  44עמ'   .22
יום ממועד  60נבקש שאספקת הכלים תעשה בתוך 

 . 45 -יתוקן ל יום(. 30הדרישה )ולא 

 3סעיף  44עמ'   .23
לנייר לקבל פילוח של מיקום כלי האצירה נבקש 

מצ"ב רשימה קיימת, יתכנו  .רשותברחבי ה
  שינויים.

סעיף  59עמ'   .24
7.1 

הבהיר כי קודם חילוט השיק תינתן לקבלן נבקש ל
ההזדמנות, באמצעות התראה בכתב, לתקן את 

 ההפרה הנטענת בתוך זמן סביר.
הבקשה מתקבלת, טרם חילוט שיק 

ימים  7תינתן התראה של  –ההצעה 
 לתיקון ההפרה  

הצעה  – 61עמ'   .25
 כספית

נבקש להחריג פינוי נייר ממוסדות ציבור או חינוך 
משירותי הפינוי נשוא המכרז, באופן  ו/או בתי ספר

שבו מחיר הפינוי מהמוסדות הנ"ל ו/או בתי הספר 
ש"ח בצירוף  150בשטח הרשות יעמוד על סך של 

 מע"מ לפינוי )הנפה( אחת.  

יתווסף להסכם שירות אופציונאלי 
לפיו המועצה , לרבות  –בפרק הנייר 

באמצעות בתי הספר, תהיה רשאית 
איסוף נייר לבקש מהקבלן שירותי 
 למחזור במוסדות חינוך.

במקרה והמועצה תבקש לקבל 
ידרש הקבלן  –שירות זה מהקבלן 

להציב במוסדות החינוך של 
המועצה שקים לאיסוף נייר 
משרדי/לבן. השקים יאספו ע"י 
הקבלן למחזור ע"פ קריאה של בתי 
הספר. בגין שירות זה ישולם לקבלן 
ע"פ מחיר הנפה בהתאם להצעה 

 פרק הנייר.במכרז ל

      

טופס  – 62עמ'   .26
 –התחייבות 

רכש פסולת 
אריזות 

 פלסטיק

נבקש הבהרתכם כי מציע שאינו ניגש במכרז זה 
נדרש למלא טופס התחייבות  אינולזרם הפלסטיק, 

 זה שבנדון.
 ההבהרה נכונה. 

שאלת הבהרה   .27
כלים  –כללית 

 שרופים/גנובים

 מניסיוננו יש בחלק מהרשויות בעיה קשה של
נבקש שיקבע כי  ,לפיכך .גניבת כלים ושריפתם

הרשות תפצה את הקבלן בגין כל מתקן גנוב/שרוף 
          ש"ח למתקן. 1800בסך של 

   

 לעיל.  9ראו תשובה 
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 7.2.2סעיף   .28
 19להסכם, עמ' 

נבקש כי תוסר הדרישה להציב שילוט ייעודי עם 
פרטי המועצה על גבי משאית האיסוף, שכן כמות 
המיחזוריות המוצבת בתחומי המועצה אינה 

 מספקת על מנת למלא יום עבודה.

 לעיל.  10ראו תשובה 

 7.8סעיף   .29
 19להסכם, עמ' 

נבקש הבהרה כי לשם קיום דרישת המועצה 
פלסטיק ונמצאת  לסילוק פסולת שאינה בקבוקי

מ' מהמיחזורית, נמצא פח אשפה  1ברדיוס של 
לקליטת הפסולת בסביבת המיחזורית. נבקש, כי 
במידה ולא נמצא פח אשפה לקליטת הפסולת 
בסביבת המיחזורית, תוסר הדרישה לסילוק 

 הפסולת ממיחזורית זו.

  קיימים פחים.

 13.6 13.1סעיף   .30
 28להסכם, עמ' 

עת לעת', על מנת שניתן נבקש הבהרה לרכישה 'מ
יהיה להתייחס לכך מבחינת הצעת המחיר. כמו כן, 
נבקש לעדכן את מחיר התשלום לקילומטר במידה 

קמ', שכן העלות  45 -ונקודת הפריקה תהיה מעבר ל
 למשאית הינה גבוהה בהרבה.

הוראות הסעיף ברורות ואינן 
הקבלן דורשות הסבר נוסף. בנוסף, 

ור אשר לא הציג תחשיב כלכלי סד
יש בו על מנת לתמוך בבקשתו. 

ללא שינוי מהאמור  –מסיבה זו 
 הסעיף בהוראת

 19.2סעיף   .31
 32להסכם, עמ' 

נבקש כי האופציה להארכת החוזה תהיה של 
 הבקשה נדחית.  המזמין אך בהסכמת הקבלן.

 2נספח   .32
אופרטיבי, עמ' 

 4.3.2, ס' 8

נבקש לקבל את –מערכת ניטור ובקרה 
 : ההבהרות הבאות

a.  ?אילו אמצעי ניתור יותקנו באפליקציה
לאילו נתונים נוספים על הטלפון תדרש 

  גישה?
b.  ?איפה ישמרו הנתונים שייאגרו באפליקציה

 לכמה זמן יישמרו הנתונים?
c.  נבקש הבהרה למי תהיה גישה לנתונים? האם

 לקבלן תהיה גישה לנתונים שלו?
d.  נבקש הבהרה באילו אמצעים טכנולוגיים יוגן

 שבאפליקציההמידע 
e. מאגר מידע בהתאם לחוק  האם יוקם ויירשם

 הגנת הפרטיות? 

תתבקש הסכמת המזמין שעד שאין הגדרות 
ספציפיות לאפליקציה לא תידרש הסכמת הקבלן 

 לסעיפים הללו.

ההפניה אותה ביצע הקבלן אינה 
ברורה. ההנחה של המועצה היא כי 
מדובר על מערכת הניטור והבקרה 

ת אריזות לעניין איסוף פסול
הפלסטיק ולכן התייחסותה: 
הוראות המכרז מפרטות את הנדרש 
בקווים כללים. לאחר קביעת קבלן 
זוכה למכרז תועבר לקבלן הדרכה 
סדורה ביחס להוראות ההתקנה 
והשימוש במערכת. בנוסף, נבקש 
להבהיר כי המידע על איסוף פסולת 
אריזות הפלסטיק נשוא המכרז 

עבירו שייך למועצה אשר נדרשת לה
לתמיר. לפיכך אין שינוי מהאמור 
במכרז. באופן ספציפי נציין כי 
הדרישה "שעד שאין הגדרות 
ספציפיות לאפליקציה לא תידרש 
הסכמת הקבלן לסעיפים הללו", 
אינה מקובלת. למעלה מן הצורך 
נבהיר כי אופי המידע שייאסף 
באמצעות מערכת הניטור אינו 
מצריך הקמה ורישום מאגר מידע 

 .אם לחוק הגנת הפרטיותבהת

 11סעיף   .33
 27להסכם, עמ' 

האם ניתן יהיה לקבל מראש אישור 
לייצא את הטונאז' הנאסף בתחומי 
הרשות במהלך המכרז, בהתבסס על 
הכמויות שהוצגו במסמכי המכרז? 
המידע נדרש לצורך חישוב הצעת המחיר, 

 שכן מחירי ח"ג בארץ ובחו"ל שונים.

ת הקבלן הנבחר יוכל לייצא א
פסולת אריזות הפלסטיק, תכולת 
המחזוריות, אשר תיאסף על ידו 
במהלך תקופת ההסכם ותקופת 
האופציה )ההארכה(, ככל שתמומש. 
האישור לייצוא פסולת אריזות 
הפלסטיק כפוף לעמידה בכל 
הוראות המכרז וההסכם לרבות 



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
ההוראות הרלוונטיות לעניין העברת 

 .דיווחים ולעניין העברת חשבוניות

סעיף  34עמוד   .34
פיצויים  22

 מוסכמים

 
 (35)עמוד  12-2מס' סידורי סעיפים  .1

לא נכתב זמן מענה תגובה  לתיקון 
 הליקוי טרם מתן הקנס.

האם  ( 35)עמוד  13מספר סידורי סעיף  .2
 קיים מתקן לשקילה ברשות?

 במידה ולא יש להגדיר או לגרוע את הסעיף.
 

 לעיל.  20ראו הבהרה בסעיף  .1

תשומת לב   לא קיים משקל. .2
להוראת סעיף  -המציעים 

: "ככל  שקבלן 25עמוד  8.4.5
האיסוף יידרש לבצע מעת לעת 
שקילות נוספות לשקילה 
הנדרשת בכניסה וביציאה 
ממפעל המחזור, כמפורט 

לעיל,   8.4.1-8.4.3בסעיפים 
השקילה הנוספת תבוצע באתר 
שקילה אשר ימצא בתחומה 
המוניציפלי של המועצה או 

חומה המוניציפלי בסמוך לת
של המועצה או בדרכה של 
משאית האיסוף אל המועצה 
)"הלוך"( או אל מפעל המחזור 
)"חזור"(, הכול מבלי שהקבלן 
יידרש להוצאות כספיות 

 נוספות מכל סוג ומין שהם".

 

35.  
סעיף  42עמוד 

תדירות פינוי  5
 פלסטיק 

ישנה אי הלימה בין כמות הפינויים המאושרת אל 
תקנים הקיימת ברשות אל מול מול  כמות המ

שעל הקבלן לתת מענה  5.7האמירה בסעיף 
לקריאות לפינוי נוסף וזאת לאור העובדה כי 

הפינויים משולמים ע"י תאגיד אל"ה ולא ע"י 
 הרשות.

 

כמות הפינויים המאושרת היא 
 כמפורט במכרז. 

סעיף   -נספח א'   .36
12.2  

 

יש למחוק את המלל: "אישור מחברת      א.
 טוח...לרבות".בי

 יש למחוק את המילה: "ופוליסות".     ב.
 

 לא מאושרת הבקשה

37.  
 -נספח א' 

 12.4.1.2סעיף 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה 

38.  
סעיף  -נספח א' 

12.5 

יש להוסיף בסוף הסעיף את המלל: "כל שינוי 
יום לפני מועד  30יועבר לידיעת הזוכה לפחות 

 השינוי".
 

 בקשהלא מאושרת ה

39.  
סעיף  -נספח ב' 

17.1 

יש למחוק את המלל: "ו/או מי 
 שמקבל...למועצה".

 
 לא מאושרת הבקשה



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
סעיף  -נספח ב'   .40

17.3 
בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "הקבלן רשאי 

שלא לערוך ביטוח לרכוש במלואו ו/או בחלקו 
להלן יחול כאילו  17.18ובלבד שהפטור בסעיף 

 נערך הביטוח".

 שרתהבקשה מאו

41.  
סעיף  -נספח ב' 

17.4 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

42.  
סעיף  -נספח ב' 

17.5  

 יש למחוק את המלל: "בפוליסות ו".     א.
יש למחוק את המלל: "על הקבלן      ב.

 יהיה...ולצד שלישי".
 לא מאושרת הבקשה

43.  
סעיף  -נספח ב' 

17.6 

 יש למחוק את הסעיף. 
 לא מאושרת הבקשה 

44.  
סעיף  -ספח ב' נ

17.7 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

 

45.  
סעיף  -נספח ב' 

17.8 

יש למחוק את המלל: "ואת הפוליסות בהן",  
 לא מאושרת הבקשה ולכתוב: "בו".

46.  
סעיף  -נספח ב' 

17.9 

 
ימי בודה לפני"  14יש למחוק את המלל: "     א.

 ולכתוב: "עם".
 ו בפוליסות".יש למחוק את המלל: "ו/א     ב.
בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "וזאת       ג.

 לבקשת המועצה בכתב".
 

 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

47.  
סעיף  -נספח ב' 

17.10 

 יש למחוק את המלל: "ו/או הפוליסות".     א.
יש למחוק את המלל: "בין אם חברת...ובין      ב.

 אם לאו".
 ת הבקשהא. לא מאושר

 ב. לא מאושרת  הבקשה

48.  
סעיף  -נספח ב' 

17.11 

 יש למחוק את המלל: "ו/או הפוליסות".
 לא מאושרת הבקשה

49.  
סעיף  -נספח ב' 

17.12 

 יש למחוק את הסעיף.
 

 
 לא מאושרת הבקשה



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
50.  

סעיף  -נספח ב' 
17.13 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

סעיף  -נספח ב'   .51
17.14  

 

 
 למחוק את המלל: "הפוליסות ו/או את".יש      א.
 יש למחוק את המלל: "ו/או הפוליסות".     ב.

 א. לא מאושרת הבקשה

 ב. לא מאושרת הבקשה
52.  

סעיף  -נספח ב' 
17.16 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

53.  
סעיף  -נספח ב' 

17.17 

יש למחוק את המלל: "העתקי...חתומים" 
 לא מאושרת הבקשה ים כשהוא חתום".ולכתוב: "אישור קיום ביטוח

סעיף  -נספח ב'   .54
17.18  

 

יש למחוק את המלל: ,ו/או הבאים      א.
 מטעמה".

"בגין נזק" יש להוסיף את : לאחר המלל     ב.
 המלל: "לרכוש".

יש למחוק את המלל: "תוכן הפוליסה"       ג.
ולכתוב: "ההשתתפות העצמית הנקובה 

 בפוליסה".
וק את המלל: "ו/או ביטוח אחר יש למח      ד.

 שהסדיר".
 

 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

55.  
סעיף  -נספח ב' 

17.19 

 יש למחוק את הסעיף.  
 לא מאושרת הבקשה 

56.  
סעיף  -נספח ב' 

17.21 

 
יש למחוק את המלל: "והבאים מטעמה",      א.

 ולכתוב: "עובדיה ומנהליה".
 המלל: "כלפי הקבלן". יש למחוק את     ב.
יש למחוקאת המלל: "והבאים מטעמה       ג.

 לרבות...פתאומי".
יש למחוק את המילה: "תמסר" ולכתוב:       ד.

 "תשלח".
" 60יש למחוק את המלל: "לכל הפחות      ה.

 ".30ולכתוב: "
לאחר המלל: "של הקבלן" יש להוסיף את        ו.

 המלל: "בתום לב".
 

 שהלא מאושרת הבק .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

 הבקשה מאושרת .ד

 לא מאושרת הבקשה .ה

 לא מאושרת הבקשה .ו
57.  

סעיף  -נספח ב' 
17.22 

 
 יש למחוק את המילה: "סיכוני".     א.
יש למחוק את המלל: "שימוש ברכב...כל      ב.

 רכב מנועי".
לאחר המלל: "בבעלות המועצה" יש להוסיף       ג.

יט רכוש עליו פועלים את המלל: "למעט פר
 במישרין".

 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
יש למחוק את המלל: "שימוש במכשירי       ד.

 הרמה".
 

 לא מאושרת הבקשה .ד

58.  
סעיף  -נספח ב' 

17.23 

 ".19יש למחוק את "
 הבקשה מאושרת לגבי המספר בלבד

59.  
סעיף  -נספח ב' 

17.24 

 בוטח נוסף.יש למחוק את המלל: "מ
 לא מאושרת הבקשה

60.  
סעיף  -נספח ב' 

 א' 17.24

 
יש למחוק את המלל: "תכלול הכללת"      א.

 ולכתוב: "תורחב לשפות את".
יש למחוק את המלל: "כמפורט...כמבוטח      ב.

 נוסף".
יש למחוק את המלל: "והבאים מטעמו"       ג.

 ולכתוב: "עובדיו ומנהליו".
 

 לא מאושרת הבקשה .א

 אושרת הבקשהלא מ .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

61.  
סעיף  -נספח ב' 

17.26 

 יש למחוק את המילה: "יערוך" ולכתוב: "רשאי".
 הבקשה מאושרת  

62.  
סעיף  -נספח ב' 

17.28 

 יש למחוק את הסעיף. 
 לא מאושרת הבקשה 

63.  
סעיף  -נספח ב' 

17.29 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

64.  
סעיף  -נספח ב' 

17.30 

 וק את הסעיף. לא רלוונטי לסעיף הביטוח.יש למח
 לא מאושרת הבקשה 

65.  
סעיף  -נספח ב' 

17.31 

 יש למחוק את הסעיף. לא רלוונטי לסעיף הביטוח.
 לא מאושרת הבקשה



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
66.  

סעיף  -נספח ב' 
17.32 

 יש למחוק את הסעיף. 
 לא מאושרת הבקשה

67.  
סעיף  -נספח ב' 

17.33 

 יש למחוק את הסעיף.  
 הלא מאושרת הבקש 

 –נספח ג'   .68
 אחריות וביטוח 

יש למחוק את  –בראש הנספח )הסעיף המודגש(  
 המלל: "ו/או הוועדים...מתבצעת העבודה".

 
 לא מאושרת הבקשה

69.  
סעיף  –נספח ג' 

1  

יש למחוק את המילה: "בלעדי" ולכתוב:      א.
 "על פי דין".

יש למחוק את המלל: "ו/או הפסד ו/או      ב.
 הוצאה".

יש למחוק את המלל: "לפצות ללא דיחוי"       ג.
 ולכתוב: "לשפות".

יש למחוק את המלל: "ו/או הפסד ו/או       ד.
הוצאה מכל מין וסוג" ולכתוב: "לגוף ו/או 

 רכוש כאמור".
יש למחוק את המלל: "ו/או לצד שלישי עקב      ה.

 כך".
יש למחוק את המלל: "להבטחת אחריותו        ו.

"לכיסוי חבותו החוקית  האמורה" ולכתוב:
לנזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי כתוצאה 

 מפעילותו".
יש להוסיף בסוף הסעיף את המלל: "שיפוי       ז.

כאמור כפוף לפסק דיו חלוט ובלבד 
שהמועצה הודיעה לקבלן על כל תביעה ו/או 

דרישה מיד עם קבלתה ונתנה לקבלן 
 הזדמנות להתגונן מפניה".

 

 לא מאושרת הבקשה .א

 א מאושרת הבקשהל .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

 לא מאושרת הבקשה .ד

 לא מאושרת הבקשה .ה

 לא מאושרת הבקשה .ו

 לא מאושרת הבקשה .ז

70.  
 2סעיף -נספח ג' 

 יש למחוק את הסעיף. 
 
 

 לא מאושרת הבקשה

71.  
 3סעיף -נספח ג' 

יש למחוק את המלל: "או תשלום" ולכתוב:      א.
 "משפטית סבירה".

יש להוסיף את לאחר המלל: "כל נזק"      ב.
המלל: "אשר הקבלן אחראי לו על פי דין 

 כאמור".
בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "שיפוי       ג.

כאמור כפוף לפסק דיו חלוט ובלבד 
שהמועצה הודיעה לקבלן על כל תביעה ו/או 

דרישה מיד עם קבלתה ונתנה לקבלן 
 הזדמנות להתגונן מפניה".

 

 לא מאושרת הבקשה .א

 שהלא מאושרת הבק .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

72.  
 4סעיף -נספח ג' 

 יש למחוק את הסעיף. 
 לא מאושרת הבקשה 



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
73.  

 5סעיף -נספח ג' 
 

יש למחוק את המלל: "על פי הסכם זה"      א.
 ולכתוב: "על פי דין".

יש למחוק את המלל:      ב.
"הנחוצים...וחובותיו", ולכתוב: "המפורטים 

 באישור הביטוח"
 

 לא מאושרת הבקשה .א

 אושרת הבקשהלא מ .ב

  6סעיף -נספח ג'   .74

 

את המלל: "לשביעות רצונה של   יש למחוק     א.
 המועצה".

יש למחוק את המלל: "ואינו מסויג ...חוזה      ב.
 זה".

יש למחוק את המלל: "לכל הפחות ...לפני"       ג.
 ולכתוב: "עם תום".

בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "וזאת       ד.
 המועצה בכתב". בכפוף לבקשת

 יש למחוק את סיפת הסעיף.     ה.
  

 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

 לא מאושרת הבקשה  .ד

 לא מאושרת הבקשה .ה
75.  

 7סעיף -נספח ג' 
 יש למחוק את הסעיף.

 לא מאושרת הבקשה

76.  
 9סעיף -נספח ג' 

יש  –יש למחוק את הסעיף. הסעיף המודגש 
חייבויותיו על פי הסכם למחוק את המלל: "מהת

 זה" ולכתוב:"מחבותו על פי דין".
 
 

 לא מאושרת הבקשה

77.  
סעיף -נספח ג' 

10 

 יש למחוק את המלל: "מצומצם או".     א.
 "הצמצום ו/או".: יש למחוק את המלל     ב.

 
 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב
78.  

סעיף -נספח ג' 
11 

 יש למחוק את הסעיף. 
 הלא מאושרת הבקש  

79.  
סעיף -נספח ג' 

12 

יש למחוק את המלל: "ועל הקבלן...הביטוח 
 בהתאם".

 
 לא מאושרת הבקשה

80.  
סעיף -נספח ג' 

13 

 
יש למחוק את המלל: "ו/או      א.

 עובדיו...מטעמו" ולכתוב: "בתום לב".
"לקבלן : בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל     ב.

 שיפוי".

 א. לא מאושרת הבקשה

 בקשהב. לא מאושרת ה

81.  
סעיף -נספח ג' 

14 

 יש למחוק את הסעיף. 
 לא מאושרת הבקשה

82.  
סעיף -נספח ג' 

15 

 יש למחוק את המלל: "ו/או פוליסות הביטוח"
 לא מאושרת הבקשה 



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
83.  

סעיף -נספח ג' 
17 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

84.  
סעיף -נספח ג' 

18 

 יש למחוק את הסעיף. לא רלוונטי לביטוח. 
 רת הבקשהלא מאוש 

85.  
סעיף -נספח ג' 

19 

 יש למחוק את הסעיף.
 לא מאושרת הבקשה

86.  
סעיף -נספח ג' 

20 

 
יש למחוק את המלל: "שתופקנה....ע"פ      א.

הנערכות על ידו הינן בין היתר  –חוזה זה" 
 בקשר עם הגדרת העבודות שלהן".

יש למחוק את המלל: "הפוליסות      ב.
 כוללת...מביצוע העבודות".

 

 מאושרת הבקשה לא .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 1סעיף -נספח ג'   .87
ביטוח צד -

 שלישי 

 

יש למחוק את המלל: "לא פחות מסכום      א.
 של" )בשני המקומות בסעיף(. 

לאחר המלל: "לתקופת ביטוח" יש להוסיף      ב.
 את המלל: ")"או בערך דולרי"(.

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  – 1.2סעיף       ג.
מובהר במפורש כי למעט רכו המלל: "

 שהרשות עליו פועלים במישרין".
 יש למחוק את הסעיף.  – 1.3סעיף       ד.
 יש למחוק את הסעיף.  – 1.4סעיף      ה.
יש למחוק את המלל: "בין  – 1.5סעיף        ו.

היתר". לאחר המלל: "לרכוש" יש להוסיף 
 את המלל: "צד שלישי".

 וק את הסעיף. י שלמח – 1.6סעיף       ז.
 יש למחוק את הסעיף.  – 1.7סעיף      ח.
 יש למחוק את הסעיף.  – 1.9סעיף      ט.
 

 לא מאושרת הבקשה .א

 הבקשה מאושרת .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

 לא מאושרת הבקשה .ד

 לא מאושרת הבקשה .ה

 לא מאושרת הבקשה .ו

 לא מאושרת הבקשה .ז

 לא מאושרת הבקשה .ח

 לא מאושרת הבקשה .ט
 2סעיף -נספח ג'   .88

 חבות –
  –מעבידים 

 

יש למחוק את המלל: "בביצוע העבודות" יש      א.
להוסיף את המלל: "היה ויחשבו לעובדי 

 הקבלן".
 יש למחוק את המילה: "כל". – 2.1סעיף      ב.
 יש למחוק את הסעיף.  – 2.2סעיף       ג.
 יש למחוק את הסעיף. – 2.3סעיף       ד.
  יש למחוק את הסעיף.– 2.4סעיף      ה.
 יש למחוק את הסעיף.  – 2.5סעיף        ו.
 

 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

 לא מאושרת הבקשה .ד

 לא מאושרת הבקשה .ה

 לא מאושרת הבקשה .ו



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
יש למחוק את כל הסעיף על כל תתי סעיפיו,   3סעיף -נספח ג'   .89

ולכתוב: "הקבלן יערוך בין בעצמו ובין באמצעות 
חובה לכלי הרכב בבעלותו מי מטעמו ביטוח 

המשמשים אותו לביטוח העבודות באתרי 
 המועצה".

 לא מאושרת הבקשה

 4סעיף -נספח ג'   .90
– 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל:  –בכותרת 
 "למעט לעניין ביטוחי רכב".

 יש למחוק את הסעיף.  – 4.1סעיף      א.
יש למחוק את הסעיף. סעיף  – 4.2סעיף      ב.

 ייחס לכך.מת 17.24
יש למחוק את הסעיף ולכתוב:  – 4.3סעיף       ג.

"הביטוחים יהיו בתוקף למשך תקופת 
 ההסכם ו/או הארכת ההסכם".

יש למחוק את המילה: "מסר"  – 4.4סעיף       ד.
ולכתוב: "שלח". יש למחוק את המלל: 

 ". 30)שישים(" ולכתוב: " 60"לפחות 
 יף. יש למחוק את הסע – 4.5סעיף      ה.
  – 4.6סעיף        ו.

יש למחוק את המלל: "כל הביטוחים"      א.
 ולכתוב: "ביטוח צד שלישי וביטוח רכוש".

יש למחוק את המלל: "נגד כל יחיד...או      ב.
קשור לעבודות" ולכתוב: "המועצה עובדיה 

 ומנהליה".
 יש למחוק את הסעיף.  – 4.7סעיף       ז.
וק את המלל: "כל יש למח – 4.8סעיף      ח.

 הוראה...כל הרשות". לאחר המלל
"האמורים" יש להוסיף את המלל: "למעט :

ביטוחי רכב". יש למחוק את המלל: "הפיצוי 
 ו/או".

 יש למחוק את הסעיף.  – 4.9סעיף      ט.
 יש למחוק את הסעיף.  – 4.10סעיף        י.

 יש למחוק את הסעיף.  – 4.11סעיף     יא.
מחוק את המלל המודגש: "הנני יש ל    יב.

 מצהיר...ונספחיו".

 לא מאושרת הבקשה

 לא מאושרת הבקשה, .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ג

הבקשה  –לגבי החלפת המילה  .ד
מאושרת, לשינוי התקופה 

 הבקשה אינה מאושרת

 לא מאושרת הבקשה .ה

 לא מאושרת הבקשה .ו

 לא מאושרת הבקשה .א

 לא מאושרת הבקשה .ב

 לא מאושרת הבקשה .ז

 א מאושרת הבקשהל .ח

 לא מאושרת הבקשה .ט

 לא מאושרת הבקשה .י

 לא מאושרת הבקשה .יא

 לא מאושרת הבקשה .יב
יש להוסיף את   .91

הסעיף 
 כדלקמן:

 

 "ביטוחי המועצה
לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע 

ו/או   העבודות כלשהן, לרבות עבודות תחזוקה
הפעלה תערוך המועצה ו/או מי מטעמה ביטוח 

את רכושה בכל אתרי ביצוע עבודות רכוש המבטח 
ובסביבתם לרבות שירותי התחזוקה וההפעלה 
)לרבות מבנים, תכולה ומלאים(, במלוא ערכי 
כינונם )להלן יקראו יחדיו: "רכוש"( כנגד 

מורחב וכן -הסיכונים המבוטחים בביטוח אש
ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל 

 24 -לתקופת שיפוי לשאת תפחת מ
בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על  חודשים. 

זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, אולם 
הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 יצוין כי נוסח הפוליסות לעיל לא יפחת מנוסח ביט.

המועצה רשאית שלא לערוך הביטוחים הנ"ל 
 ובלבד ויחול הפטור להלן.

 לא מאושרת הבקשה



 

 

 מענה המועצה שאלה סעיף מס'
ת הקבלן ו/או מי מטעמו המועצה פוטרת א

מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינו המועצה זכאית 
לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך 

כמפורט לעיל או שהיתה זכאי לשיפוי בגינם 
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות. 

הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם 
 שגרם לנזק בזדון".

 
. אנא העבירו אישור לא צורף אישור ביטוח ישור ביטוחא  .92

 ביטוח.
 

ע"פ הנחיות הפיקוח על הביטוח , 
מתאריך  6-1-2015חזור 
א' מטיל על  3סעיף  15/05/2019

המבטחים את החובה להפקת 
 האישורים

 
 
 הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.   .2
 מסמכי המכרז.  המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי  .3
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך  .4

להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו 
 בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .5
 
 
 

 בברכה, 
 יניר שמואלביץ'

 סביבתית  יחידה מנהל
   שדות דןמועצה אזורית 

 
 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי 
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף  8/2020את מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז פומבי מס' 

 העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 
 

 המשתתף : _____________________שם 
 


