
תאריך: 2.2.2022
לכבוד

המשתתפים במכרז פומבי 15/2021

א.ג.נ.,

הנדון:  מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז פומבי 15/2021
להשכרת מבנה ברחוב הנגב 11 בגני תקווה, גוש 6720 ח"ח 149, לצורך הפעלת גן 

ילדים/מעון יום

כללי:

בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה. .1

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום  .2
על ידו, כיתר מסמכי המכרז.

המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

להלן מענה לשאלות הבהרה שנשלחו מטעם משתתפים במכרז:

בפתח הדברים, תבקש המועצה להבהיר הנסיבות בנוגע להוצאת המכרז:

הנכס מושא המכרז, שימש במשך שנים רבות, מרכז יום לקשיש והופעל על ידי עמותת מטב. 

בשנת 2020 העתיק מרכז היום לקשיש את פעילותו לרחוב דרך המשי בגני תקווה, והנכס הוצע להשכרה על ידי 
המועצה במצבו הקיים, AS IS, למטרת הפעלת גן ילדים ו/או מעון יום, תוך שהזוכה במכרז נדרש לבצע את כל 

השיפורים והעבודות הנדרשות לצורך התאמת הנכס עבור קיום מטרת השימוש. 

כן נקבע במסגרת המכרז הקודם כי תקופת השכירות הינה ל-5 שנים, כאשר למועצה קיימת אופציה להאריך את 
תקופת השכירות עד 5 שנים נוספות ובאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.

החברה שזכתה בנכס הייתה "הבית של תיתי" שלאחר מספר חודשים פתחה חברה חדשה בשם "הגן הקיבוצי 
פיקולינה" וההסכם הוסב לחברה זו.

החברה הנ"ל ביצעה עבודות ורכשה ציוד בגין המושכר, ובפועל התחילה פעילות במושכר כמעון לילדים בגיל הרך, 
בחודש אוקטובר 2020. 

במעון לא הייתה פעילות רבה עד סוף שנת לימודים תשפ"א, ובתחילת שנת לימודים תשפ"ב כלל לא נפתח. הסיבה 
– היעדר מספר מספק של נרשמים. 

למעשה, הנכס עומד ללא פעילות לכל הפחות מתחילת שנת לימודים שתפ"ב ועד ליום זה.

נוכח האמור, החברה הנ"ל ביקשה להסב את ההסכם לגורם אחר. מאחר שהמועצה ביקשה להיות זו שקובעת מי 
יהיה הגורם החלופי שיכנס במקום החברה, הצדדים הגיעו להסכמה לפיה יפורסם מכרז חדש להשכרה עם מנגנון 

פיצוי לחברה הנ"ל. 

מנגנון הפיצוי נקבע באופן הבא ועל בסיס נוסח שמאית מקובלת (לאחר שהמועצה התייעצה עם שני שמאים 
מוסמכים): סכום ההוצאות / השקעות שהוציאה החברה בהתאם לאישור רו"ח מטעמה, בניכוי פחת של כ-15% 

לשנה, כשתקופת ההתקשרות שנלקחה בחשבון היא 5 שנים בסך הכל. 

הרעיון שעומד בבסיס הנוסחה הוא ששוכר רשאי לבצע התאמות/שיפורים/עבודות במושכר תוך שהוא לוקח 
בחשבון כי נהנה מהם לפחות לכל תקופת השכירות הקיימת לו בהסכם.

למסמך ההבהרות מצורף הצהרת רו"ח השוכר הקודם בעניין השקעות שבוצעו על ידי המציע הקודם במושכר. 

נוכח האמור, לא יחול שינוי בסכום הפיצוי שנקבע במכרז עבור החברה הנ"ל. 



בשים לב לדברים, מצ"ב מסמך שאלות ותשובות:

תשובה שאלה הפניה לעמוד/סעיף 
במכרז

מס"ד

המועצה מוכנה לתת לזוכה במכרז 
תקופת גרייס של 3 חודשים ממועד 

החתימה על ההסכם מכח המכרז.

בהתאמה, תקופת השכירות תחל 3 
חודשים לאחר סיום תקופת הגרייס, 
וממועד זה ישלם הזוכה דמי 

שכירות בהתאם להצעתו.  

יובהר כי ככל שהזוכה יפעיל את 
הנכס למטרת השימוש במועד 
מוקדם יותר, תקופת השכירות תחל 
ממועד התחלת הפעילות ודמי 
השכירות ישולמו בהתאמה ממועד 

זה.

מהו תאריך תחילת וסיום תקופת 
השכירות המעודכנת? 

1

ראו האמור בס' 1 לעיל. האם יש גרייס בגין תשלום שכירות 
בתחילת מועד ההפעלה? במידה וכן, מה 

משך תקופת הגרייס? 

2

כפי שידוע, ארנונה משולמת על פי 
דין וצו הארנונה למועצה.

נכון להיום, צו הארנונה קובע כי 
מעונות יום וגני ילדים יחוייבו על פי 
התעריף שנקבע למגורים באזור 

הנכס.

התעריף למגורים באזור הנכס עומד 
נכון לשנת 22 על 51.37 ₪ למ"ר 

(נומינאלי)

האם יש תשלום ארנונה במקרה של 
הפעלת מעון יום? במידה וכן, מהו הסכום 

המשוער לתשלום ארנונה בנכס זה? 

3

תלוי בזוכה. 

ככלל, המועצה רואה מתן עדיפות 
לילדים בגיל הרך, מגיל לידה עד 3.

מהם גילאי הילדים אשר ניתן לקבל לגן 
בעת תחילת ההפעלה? 

4

הנכס יועמד לרשות בזוכה באופן 
בלעדי.

על כן, שעות הפעילות בנכס נתונות 
לשיקול דעתו של הזוכה ובשים 
להוראות הדין בעניין שמירה על 

רעש ומניעת מטרדים.

האם יש מגבלה או מחויבות מינימאלית 
לשעות ההפעלה או שזה נתון להחלטתו 

הבלעדית של המפעיל? 

5

יובהר כי לנכס יש היתר מתאים 
עבור מטרת השימוש.

באשר להנחיות חדשות על פי חוק 
הפיקוח - המועצה לא בחנה את 
התאמת הנכס להנחיות אלו. על כן, 
ככל שנדרש התקנת אמצעים 
טכניים / מיטלטלין לצורך קבלת 
אישורים ו/או רישיונות נדרשים 

בקשה להבהיר במפורש אין במושכר, ולא 
ידועה למציעה, כל מניעה ממימוש מטרת 
השכירות לאורך כל תקופת השכירות – 
פיזית, משפטית ואחרת, מכל סוג, לרבות 
כל מניעה מקבלת כל רישיון הדרוש 
להפעלת גן ילדים או במילוי תנאי מטעם 
כל רשות ו/או גוף אחר לשם קבלת היתר 

הזמנה להציע 
הצעות, עמוד 4 ס'  3ו
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למטרת השכירות– הנ"ל יחול על 
הזוכה. 

ככל שנדרש ביצוע שינויים מבניים 
לצורך קבלת אישורים ו/או 
רישיונות נדרשים למטרת השכירות 
(למעט ביצוע שינויים פנימיים בתוך 
המושכר שבאחריות ועל חשבון 
הזוכה) -  הנ"ל יהיה באחריות 
המועצה ובלבד שלא ניתן לקיים את 
מטרת השימוש באמצעים חלופיים 
ובלבד שאין מדובר בהגדלת הנכס 

ו/או שינוי קירות חיצוניים. 

באשר לנסיבות סיום ההתקשרות 
הקודמת – ראו האמור ברישא 
המסמך. יובהר כי אין מדובר 
בנסיבות הקשורות למבנה המושכר 
ו/או ביחס לאפשרות מימוש מטרת 

השכירות.

זה (כגון כבאות אש, משטרה) אשר 
מקורה במבנה המושכר.

לעניין זה מבוקש לפרש ולהבהיר את 
נסיבות הפסקת השימוש במושכר בידי 
הזוכה / המשקיע הקודם ולאשר כי 
נסיבות אלו אין מקורן במבנה המושכר 
ו/או ביחס לאפשרות מימוש מטרת 

השכירות.

בעניין זה, ראו האמור ברישא 
המסמך. 

לא יחול שינוי בסכום הפיצוי 
שנקבע.

יובהר כי מבירור מול החברה 
הקודמת, המתקנים שהותקנו 
נבדקו בטרם התקנתם כי הינם 
עומדים בתווי תקן, אך טרם הוזמן 

בגינם בודק בטיחות. 

בקשה לשנות את תנאי הסף שעניינו 
תשלום פיצוי הנובע מהשקעות בשיפורים 

 /ציוד /תכולת במושכר.

מבוקש ולהתאים את הפיצוי וסכומו אך 
לאותן השקעות ו/או תכולה ו/או ציוד 
במושכר אשר מתאימים בפועל לגן 
ילדים, ואשר תאימותם תבחן בתנאים 

אלו:

א. עומדים בתקן ו/או תואמים את הסף 
הדרוש לקבלת אישורי בטיחות או כל 
אישור אחר על פי כל דין, בפרט על פי נהלי 
רישוי מעונות יום של משרד החינוך 

והוראות אוגדן ההנחיות.

ב. במועד מסירתם בפועל לחזקת הזוכה 
יהיו במצב טוב וראוי לשימוש ואינם 
טעונים החלפה ו/או התאמה ו/או הסרה.

ג. סכומן וביצוען הוכח ופורט בפועל 
בכרטסת הנהלת חשבונות של המשקיע, 
המאושרת בידי רואה חשבון של 

המשקיע.

לעניין זה יוער :בעת סיור מציעים אשר 
התקיים במושכר ביום 10.1.22 אותרו 
מתקנים שאינם עומדים בתקן לשימוש 
בגני ילדים וטעונים החלפה ו/או השקעה 
חוזרת והם למשל ובין היתר: בריכת 
כדורים, מגלשה. רשימה זו אינה רשימה 

סגורה.

מבוקש להבהיר האם ניתנו אישורי 
בטיחות למושכר בפעילותו כגן ילדים 
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ואם לאו ואם אישורים אלו ניתנו 
בתנאים – את התנאים לקבלת האישור.

הבקשה מתקבלת.

יובהר כי ניתן להעביר את סכום 
הפיצוי בתשלומים באופן הבא:

עד 10 תשלומים חודשיים שווים.

בקשה לשנות את תנאי הסף שעניינו אופן 
תשלום הפיצוי, כך שתשלום הפיצוי 

ישולם בחלוקה עתית / חודשית סדירה.

8

הבקשה מתקבלת. 

מטרת השכירות תעודכן כמבוקש.

מבוקש להוסיף ולפרט את מטרת 
השכירות כך שתכלול: הפעלת גן ילדים, 
מסגרת משלימה (צהרון, קייטנה וכיוב') 
מעון יום וכל פעילות פנאי והדרכה 

להורים וילדים.

הזמנה להציע 
הצעות בעמוד 4 

סעיף 4א

9

הבקשה מתקבלת. 

הסעיף יעודכן כמבוקש.

מבוקש למחוק את הסעיף ולרשום 
במקומו:

"הפעילות במושכר תבוצע על פי דין."

לעניין זה יובהר כי אין דרישה בדין 
להסמכת מטפלים / מדריכים / סייעות 

בגני ילדים כתנאי להעסקתם.

הזמנה להציע 
הצעות בעמוד 4 

סעיף 4ב

10

יובהר כי מבירור הנדסי עולה כי לא 
ניתן לעשות שינוי במימדי המקלט.

בנסיבות אלו, מובהר כי ככל שלא 
ניתן יהיה לקיים את מטרת השימוש 
במושכר עקב מימדי המקלט בשים 
לב להוראות / הנחיות גורמים 
מוסמכים כגון פיקוד העורף, הזוכה 
לא יחוייב בשכירות בגין תקופה בה 
לא ניתן יהיה לקיים שימוש כאמור 

לעיל.

סיור המציעים אשר התקיים בנכס העלה 
כי המקלט הקיים בנכס קטן, ואינו יכול 
בשעת חירום לקבל את כלל באי הנכס 

(ילדים וצוות).

לפיכך מבוקש לשנות את התנאי ולקבוע 
כי ככל שתידרש התאמת מבנה הנכס ו/או 
הוספת ממ"ד כתנאי להמשך הפעילות 
בנכס, תיעשה ההתאמה על חשבון 

המציעה.

הזמנה להציע 
הצעות בעמוד 4 

סעיף 4א

ראו האמור בס' 1 לעיל. בקשה לשנות את תנאי הסף שעניינו 
תקופת השכירות, מועד תחילתה ומועד 
סיומה, כך שהתקופה תותאם למועדי 
הפעילות הסדירים והרגילים של גני 

ילדים, קרי:

תחילה 1 – לאוגוסט 2022 

סיום 31 – לאוגוסט 2027 

יוער כי התחלת תקופת שכירות חודשים 
טרם תחילת שנת לימודים, וסיומה 
חודשים טרם סוף שנת לימודים משמעה 
כי לזוכה לא תינתן האפשרות לממש 
פעילות במושכר – לא בשנת הלימודים 
בה החלה התקופה ולא בשנת הלימודים 

בה היא מסתיימת. 

מבוקש לתקן את הסעיף בנוסף כך 
שהמושכר יימסר לחזקת המציע 30 ימים 
טרם תחילת תקופת השכירות לשם 
הכשרתו לפעילות הגן. תקופה אשר 

הזמנה להציע 
הצעות בעמוד 5 

סעיף 5 א 
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תהווה תקופת "גרייס" ולא תחוייב 
בתשלום דמי שכירות.

מדובר בטעות כתיב.

סעיף 17 בעמוד 7 ימחק.

יובהר כי הנכס יועבר לחזקה 
ושימוש בלעדי של הזוכה במכרז 
לאורך כל תקופת השכירות ונדרש 
כי הזוכה יעשה בו שימוש רק 

למטרת השכירות.

לעניין זה, ראו גם האמור בס' 5 
לעיל.

מבוקש לבטל את התנאי. כן מבוקש 
להבהיר מהן אותן "עבודות אחרות".

מבוקש להבהיר כי הנכס יועבר משך כל 
תקופת השכירות לחזקתו הבלעדית של 
המשכיר וישמש למטרות השכירות בידי 

המשכיר בלבד.

פרק "הבהרות" 
סעיף 17 בעמוד 7

12

לעניין זה ראה האמור בס' 1 לעיל 
וכן האמור בס' 8 לעיל.

מבוקש לתקן את התנאי ולדחות את 
מועד התשלום כך שייעשה לאחר בחינת 
תאימות ההשקעות, הציוד, השיפורים 

והתכולה.

כן מבוקש לתקן את התנאי כך שהתשלום 
של הסכום המותאם ייעשה בפריסה 

עתית / חדשית.

פרק "חובת הזוכה 
על פי המכרז" סעיף 
סעיף 54 ג בעמוד 11

13

לעניין זה ראה האמור בס' 1 לעיל. מבוקש לשנות את התנאי כך שתקופת 
השכירות תיערך לתקופה של 60 חודשים 

ותחל ביום 1.8.2022

טיוטת הסכם, 
בעמוד 18  לחוברת 

המכרז סעיף  6א.

14

הבקשה נדחית. 

ראה האמור ברישא המסמך.

בראי הדרישה הקיימת כיום לשלם פיצוי 
לזוכה הקודם עבור אותן ההשקעות, 
מבוקש להבהיר כי כל התוספות 
וההתאמות בסעיף תיוותרנה לבעלות 
המועצה המקומית בתמורה אשר תשולם 

למציע, כפי שנעשה במכרז זה.

לחילופין, מבוקש להפחית את סכום 
הפיצוי שבסעיף 9.ה. להסכם באותן 
השקעות דלא ניידות אשר בוצעו במושכר 
ותיוותרנה ממילא בבעלות המועצה כך 

שתוסדר רכישתן.

טיוטת הסכם, 
בעמוד 18  לחוברת 

המכרז סעיף  6ג.

15

הבקשה נדחית.

המועצה נדרשת על פי דין להכניס 
אפשרות כאמור בכל התקשרות 

שעניינה במקרקעין.

יחד עם זאת יובהר כי נכון למועד 
פרסום המכרז, אין למועצה כל 
תכניות עובר 10 השנים הקרובות, 
העומדות בסתירה למימוש מלוא 

תקופת השכירות.

מבוקש לבטל את הפסקה השניה בסעיף.

יוער לעניין זה כי קיצור תקופת שכירות 
באופן שיביא לביטול ההסכם במהלך 
השכירות ובפרט במהלך שנת לימודים, 
עלולים להשים את המציע בהפרת הסכם 
כלפי ההורים ובמצב של פינוי הנכס 

במהלך שנת לימודים.

מבוקש להבהיר כי לא קיימות נכון למועד 
פרסום מכרז זה תכניות אחרות מכל סוג 
ביחס למבנה העומדות בסתירה למימוש 

מלוא תקופת השכירות.

טיוטת הסכם, 
בעמוד 18  לחוברת 

המכרז סעיף  6ד.
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הבקשה מתקבלת.

הזוכה יהיה רשאי להעביר למועצה 
המחאות רבעוניות או חודשיות.

יובהר כי ההמחאות יועברו מראש 
כמפורט בסעיף 7. ב להסכם.

מבוקש לשנות את תנאי הסף כך שדמי 
השכירות ישולמו מדי חודש בחודשו.

טיוטת הסכם, 
בעמוד 18  לחוברת 

המכרז סעיף  7ב.

17

הבקשה נדחית. 

ראה האמור ברישא המסמך.

כן ראה תצהיר רו"ח המצורף 
למסמך ההבהרות.

מבוקש לבטל את הסעיף כתנאי לכניסת 
ההסכם לתוקף.

מבוקש לפרט ברשימה ובכרטסת 
מאושרת אודות השיפורים ההשקעות 

והרכוש הקבוע שבוצעו במושכר.

מבוקש להפחית את סכום הפיצוי הנדרש 
בגין תוספות ו/או שיפורים קיימים 
במושכר העתידים להיוותר לבעלות 

המועצה.

ראה בעניין זה הבהרה בסעיף 11 לעיל.

מבוקש להבהיר באם נסיבות הפסקת 
ההתקשרות עם השוכר הקודם אשר 
ארכה חודשים ספורים בלבד יש בהן כדי 
למנוע ,להגביל או לסכל את מימוש 
השכירות ו/או הפעלת הגן במושכר 

כסדרו משך כל תקופת השכירות.

טיוטת הסכם, 
בעמוד 19  לחוברת 

המכרז סעיף 9ה
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הבקשה נדחית.

המועצה לא תיתן אישור מראש לכל 
שינוי ו/או התאמה של המושכר.

ככל שמבוקש לבצע שינויים / 
התאמות במושכר שעניינן שינויים 
ביצוע שינוי מבניים פנימיים, יש 
להגיש בקשה מתאימה לאגף 

ההנדסה במועצה לצורך בחינה.

ככלל, אם לא תהא מניעת הנדסית 
סבירה ו/או מניעה חוקית, 
והשינויים נדרשים כאמור לצורך 
האמור, המועצה אינה סיבה כי 

השינויים שיבוקשו לא יאושרו.

מבוקש לפרש בסעיף כי המציעה תאשר 
כל התאמה במושכר הנדרשת על פי כל דין 
לשם קיום מטרת השכירות ו/או לשם 
הפעלת גן ילדים במושכר ו/או לשם קיום 
כל תנאי הנדרש לקבלת כל רישיון, אישור 

או היתר לקיום הפעילות במושכר.

טיוטת הסכם, 
בעמוד 19 -20 
לחוברת המכרז 

סעיף 10 ד.

19

ההפניה אינה ברורה. 

ככל שמדובר על ס' 15 להסכם, 
הבקשה מתקבלת.

מבוקש לתקן את הסעיף כך ולהוסיף את 
המילים "בתיאום מראש". העבודות 
יבוצעו בהתאם להוראות אוגדן רישוי 
מעונות יום של משרד החינוך ו/או על פי 

כל דין.

טיוטת הסכם, 
בעמוד 21 לחוברת 

המכרז, בסעיף16 
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הבקשה נדחית. 

ראה האמור ברישא המסמך ובמענה 
לשאלות במסגרת מסמך הבהרות 

זה.

השתתפנו בסיור המציעים בנכס שבנדון, 
וקראנו את תנאי המכרז. הנכס מאוד 
אטרקטיבי, אבל התנאי של התשלום 
למשכיר הקודם בסך 700 אלף ש"ח, פוסל 
עבורינו את ההשתתפות במכרז 

מהטעמים הבאים:
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1. אמנם רואים שהיתה השקעה בנכס, 
אבל לא בסדר גודל של הסכום הנקוב. 
בנוסף הכל כרגע יד שנייה, ולא משנה 
כמה זמן, ואם השתמשו בו. ולכן אי 
אפשר לצפות לקבל את חזר הההשקעה 

המלא עבור ציוד יד שנייה.

2. יש לנו ציוד ותכולה של גן ואינינו 
זקוקות לכל הציוד שישנו שם, וממילא 
בכל קונסטלציה אחרת לא היינו רוכשות 

מהשוכר את הציוד הזה.

3. יש בנכס מבנים שונים שלא עומדים 
בתקני חוק הפיקוח ויש להסירם או לבצע 
בהם שינויים רבים על מנת להכשיר 
אותם לרשיון, ולכן אין הגיון לשלם 

עבורם ואז לפרק.

4. גם בחצר יש מתקנים שלא עומדים 
בתקן וכמו כן יוצרים מקומות שבהם אין 
קשר עין עם הילדים שנמצאים בפנים. 

דבר שמהווה בעיה בטיחותית.

לסיכום אנו מעוניינים בנכס, ללא כל 
השינויים והתוספות של השוכר הקודם.

1. הבקשה נדחית. ראה האמור 
ברישא המסמך.

2. ראה האמור בס' 1 לעיל.

1. האם ניתן להציע סכום נמוך מ700 אלף 
ש"ח למפעיל הקודם? אני לא מאמין 
שהשווי של הציוד שישנו שם קרוב לסכום 

המדובר.

2. האם ניתן לבקש תקופת שכירות חינם 
על מנת לפתוח את הגן בצורה הטובה 
ביותר? כמפעיל חיצוני ולא גן קיים 
ביישוב עלי לפתוח את המקום מהתחלה, 
הדבר בלתי אפשרי בשלב הזה של השנה 
ויידרשו לפחות 6 חודשים על מנת לעשות 
זאת בצורה ראויה, מצב אנשי הצוות 
בתחום החינוך הוא לא טוב ויש פערים 
גדולים של כוח אדם איכותי בתחום ולכן 
אבקש לדעת האם ניתן לבקש כחלק 

מההצעה תקופת שכירות חינם (גרייס).
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הבקשה נדחית. 

ראה האמור ברישא המסמך.

לאחר קריאה ראשונית של תנאי המכרז ,
הופתענו לגלות כי דרישת סף מהותית בו 
כתנאי לזכייה הינה תשלום פיצוי כספי 
בסכום גבוה (בלשון המעט) של 700,000 
₪ לצד ג׳ שזכה במכרז זהה על הנכס 
הנדון לפני זמן קצר, בעבור השקעותיו 
בנכס (שיפורים, עבודות, תכולה וציוד) 

במסגרת המכרז הקודם.

נבהיר כי דרישה זו, מעבר לעובדה שאינה 
תואמת את מסמכי המכרז הקודם 
והמכרז הזה (ראו ס' 10 ה. להסכם 
השכירות המציין כי "יישארו ברשות 
המועצה כל התיקונים / השיפורים / 
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ההתאמות /בנכס אשר בוצעו ע"י השוכר 
ו/או מי מטעמו והשוכר לא יהיה זכאי 
לכל תשלום ו/או החזר הוצאות ו/או 
שיפוי כלשהוא מאת המועצה בגינם") 
פוגעת פגיעה אנושה בעקרון השוויון 

בחוק ובתקנות המכרזים.

לאור האמור, נבקשכם להסיר תנאי זה 
מהמכרז.

בכבוד רב,

המועצה המקומית גני תקווה




