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 16.3.2022תאריך: 
 לכבוד

 6/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 6/2022פומבי מכרז  - 2מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
, לצורך הפעלת גן 149 ח"ח 6720בגני תקווה, גוש  11מבנה ברחוב הנגב להשכרת 

 ילדים/מעון יום

 כללי:

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

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

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

 מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו ממשתתפים במכרז: להלן 

 תבקש המועצה להבהיר הנסיבות בנוגע להוצאת המכרז:בפתח הדברים, 

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

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

 השיפורים והעבודות הנדרשות לצורך התאמת הנכס עבור קיום מטרת השימוש. 

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

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, 
 . 2020אוקטובר בחודש 

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.

סכם לגורם אחר. מאחר שהמועצה ביקשה להיות זו שקובעת מי נוכח האמור, החברה הנ"ל ביקשה להסב את הה
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 
 15%-מוסמכים(: סכום ההוצאות / השקעות שהוציאה החברה בהתאם לאישור רו"ח מטעמה, בניכוי פחת של כ

ס הנוסחה הוא ששוכר שנים בסך הכל. הרעיון שעומד בבסי 5לשנה, כשתקופת ההתקשרות שנלקחה בחשבון היא 
רשאי לבצע התאמות/שיפורים/עבודות במושכר תוך שהוא לוקח בחשבון כי נהנה מהם לפחות לכל תקופת 

 השכירות הקיימת לו בהסכם.

התקיים מו"מ מול "הגן הקיבוצי פיקולינה" והוחלט לפרסם מכרז זה עם  15/2021כן יצויין כי לאחר פרסום מכרז 
 אש"ח + מע"מ.   400-הפחתת סכום הפיצוי ל

 .לא יחול שינוי בסכום הפיצוי שנקבע במכרז עבור החברה הנ"לנוכח האמור, 
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 בשים לב לדברים, מצ"ב מסמך שאלות ותשובות:

הפניה לעמוד/סעיף  מס"ד
 במכרז

 תשובה שאלה

הזמנה להציע  1
 הצעות,

 . ו 3, סעיף 4בעמוד 
 

"מצבו הפיסי של 
ר הינו סביר המושכ

לצורך מטרת 
השכירות 

 המושקעת"

מבוקש להבהיר במפורש כי אין במושכר, 
ולא ידועה למציעה, כל מניעה ממימוש 
מטרת השכירות לאורך כל תקופת 

לרבות לא מניעה פיזית,  –השכירות 
משפטית ואחרת, מכל סוג, לרבות כל 
מניעה מקבלת כל רישיון הדרוש להפעלת 

נאי מטעם כל רשות גן ילדים או במילוי ת
ו/או גוף אחר לשם קבלת היתר זה )כגון 
כבאות אש, משטרה( אשר מקורה במבנה 

 המושכר או בייעוד המקרקעין במושכר.

לעניין זה מבוקש לפרש ולהבהיר את 
נסיבות הפסקת השימוש במושכר בידי 
הזוכה / המשקיע הקודם ולאשר כי 
נסיבות אלו אין מקורן במבנה המושכר 

ס לאפשרות מימוש מטרת  ו/או ביח
 השכירות

יובהר כי לנכס יש היתר מתאים 
 עבור מטרת השימוש.

באשר להנחיות חדשות על פי חוק 
המועצה לא בחנה את  -הפיקוח 

התאמת הנכס להנחיות אלו. על כן, 
ככל שנדרש התקנת אמצעים 
טכניים / מיטלטלין לצורך קבלת 
אישורים ו/או רישיונות נדרשים 

הנ"ל יחול על  –תלמטרת השכירו
 הזוכה. 

ככל שנדרש ביצוע שינויים מבניים 
לצורך קבלת אישורים ו/או 
רישיונות נדרשים למטרת השכירות 
)למעט ביצוע שינויים פנימיים בתוך 
המושכר שבאחריות ועל חשבון 

הנ"ל יהיה באחריות   -הזוכה( 
המועצה ובלבד שלא ניתן לקיים את 
מטרת השימוש באמצעים חלופיים 

בלבד שאין מדובר בהגדלת הנכס ו
 ו/או שינוי קירות חיצוניים. 

באשר לנסיבות סיום ההתקשרות 
ראו האמור ברישא  –הקודמת 

המסמך. יובהר כי אין מדובר 
בנסיבות הקשורות למבנה המושכר 
ו/או ביחס לאפשרות מימוש מטרת 

 השכירות.

הזמנה להציע  2
, 4בעמוד  הצעות,
"בנכס  –. ז 3סעיף 

נעשו שיפורים וכן 
קיימים ציוד ותכולה 
המתאימים למעון 

 יום"

בקשה לשנות את תנאי הסף שעניינו 
 תשלום פיצוי לשוכר הקודם, כך ש: 

סכום הפיצוי יחושב ויותאם לאותן א. 
השקעות / תכולה / ציוד שהוסף למושכר, 
התואמים את שימוש הזוכה במושכר, וכן 

 ובמצטבר:

בטיחות ו/או עומדים בתקני  .1
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.

במועד מסירתם בפועל לחזקת  .2
הזוכה יהיו במצב טוב וראוי 
לשימוש, טוב לפחות כפי שהוצגו 

ואינם  לזוכה בעת סיור המציעים,
טעונים החלפה ו/או התאמה ו/או 

 הסרה ו/או הקמה מחדש. 

סכומם וביצועם הוכח ופורט בפועל ב. 
בכרטסת הנהלת חשבונות של המשקיע, 

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.

הצהרת רו"ח בדבר ההשקעות 
במושכר שנעשו על ידי השוכר 
הקודם, מצ"ב כנספח למסמך 

 הבהרות זה.
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המאושרת בידי רואה חשבון של 
 המשקיע.

הזמנה להציע  3
 הצעות
 36סעיף  9עמוד 

בקשה לשנות את תנאי הסף שעניינו אופן 
ומועד תשלום הפיצוי, כך שיחולו תנאים 

 אלו: 
תשלום הפיצוי יהיה תשלום עתי  .א

 )ולא חד פעמי(.
תשלומים  60 -התשלום ישולם ב .ב

 חודשיים עוקבים רצופים.
התשלום ישולם בכפוף לשכירות  .ג

 וחזקה בפועל של המושכר. 
הפסקת השימוש במושכר על ידי  .ד

מכל סיבה שהיא, תסיים גם השוכר, 
את התחייבות השוכר לבצע תשלומי 

 הפיצוי. 
ו כנגד חשבונית התשלומים יבוצע .ה

את זכויות השוכר מס כדין וימצו 
בציוד המפוצה בשיפורים/בתכולה/

 נשוא הפיצוי. 
התשלום יותאם ויופחת בהתאם  .ו

 להערות המבוקשות בבקשה זו. 

מוסכם כי ניתן להעביר את  .א
 10עד  - ם בתשלומיהפיצוי 

 תשלומים חודשיים שווים.
 ראה האמור בס"ק א. .ב
יובהר כי  הבקשה נדחית. .ג

התשלום ישולם לאחר 
זכיית הזוכה וקבלת מפתח 

 לנכס.
יובהר כי  הבקשה נדחית. .ד

במקרה כאמור, הצדדים 
ידברו על מנת להגיע להבנה 

 בנושא.
 הבקשה מתקבלת. .ה
 .ראה האמור לעיל .ו

הזמנה להציע  4
 הצעות
 36סעיף  9עמוד 

מבוקש לפרש כי הפחתת סכום הפיצוי א. 
( 15.2021במכרז זה ביחס למכרז הקודם )

סוג / טיב  / אין מקורה בשינוי בהיקף
השיפורים / התכולה / הציוד בגינם 

 ישולם הפיצוי. 

כן מבוקש לבאר כי המושכר, תכולתו, ב. 
מצבו נותרו במצב טוב לפחות כפי שהוצגו 

לינואר  10ם בסיור מציעים שנערך ביו
, לקראת הגשת הצעות למכרז 2022

 . 15.2021הקודם בנכס זה שמספרו 

יוער לעניין זה: כי סיור מציעים חדש 
בנכס לא התאפשר אלא לאחר המועד 
האחרון להגשת הבהרות אלו )ונקבע נכון 

 (. 27.2.2022למועד בקשה זו ליום 

יובהר כי הפחתת סכום  .א
שינוי הפיצוי אינו בשל 

וג / טיב בהיקף / ס
השיפורים / התכולה / 

אלא בשל קיום מו"מ  הציוד
 נוסף בין הצדדים.

מצב הנכס הינו זהה למצבו  .ב
 .10.1.2022כפי שהיה ביום 

יוער כי התקיים סיור  .ג
 מציעים חדש בנכס.

הזמנה להציע  5
סעיף  9עמוד  הצעות

36 

 מבוקש:

לפרט את הציוד / התכולה / השיפורים 
ברשימה ובתמונה,  נשוא הפיצוי + שוויים

וכן בדו"ח )רכוש קבוע והשקעות( מאושר 
 בידי רו"ח.

להוסיף הוראה לפיה במועד מסירת 
החזקה במושכר לידי הזוכה, ייערך 
פרוטוקול במעמד הצדדים לפירוט הציוד 

התכולה/השיפורים נשוא הפיצוי  /
הקיימים במושכר ומצבם במועד 
המסירה. ליקויים, פגמים, חוסרים אשר 

יופחת שוויים היחסי  –או במועד זה יימצ
משווי הפיצוי העומד לתשלום, בהתאם 

 לחוות דעת שמאי מוסכם.

אין באפשרות המועצה להמציא את 
 הפירוט הנדרש.

 AS ISהנכס נמסר על תכולתו במצב 
כפי שפורסם במכרז וכפי שניתן היה 

 לראות במסגרת סיור המציעים.

כפי שנקבע בהוראות המכרז, בסיום 
ההתקשרות הזוכה יהיה רשאי 
להוציא את כל הציוד / מיטלטלין 
מהנכס כולל התכולה הקיימת בנכס 

 נכון להיום. 

רו"ח השוכר הגיש הצהרה בדבר 
ההשקעות של השוכר במושכר, והיא 

 צורפה כנספח למסמך הבהרות זה.

הזמנה להציע  6
, 4בעמוד  הצעות,

  .א.4סעיף 

 מטרת את ולפרט להוסיף מבוקש
, ילדים גן הפעלת: שתכלול כך השכירות

ב'( וכיו קייטנה ,צהרון) משלימה מסגרת

 הבקשה מתקבלת. 
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"השכירות תהיה 

לשימוש לצרכי 
הפעלת גן ילדים 

 ו/או מעון יום"

 והדרכה פנאי פעילות וכל יום מעון
 .וילדים להורים

 מטרת השכירות תעודכן כמבוקש.

הזמנה להציע  7
, 4הצעות, בעמוד 

 –.ב 4סעיף 
"הפעילות תהיה 

מוכרת ומותרת על 
 פי חוק..."

 ולרשום הסעיף את למחוק מבוקש
 :במקומו

 ."דין פי על תבוצע במושכר הפעילות"

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

 .להעסקתם כתנאי ילדים בגני

 הבקשה מתקבלת. 

 הסעיף יעודכן כמבוקש.

הזמנה להציע  8
 הצעות,
 . ז 4, סעיף 4בעמוד 

 
"המועצה לא תהיה 

אחראית לממן 
התאמות ו/או 

שיפורים שידרשו 
למציע כתנאי 

לקבלת היתרים 
ורישיונות לפעילות 

 בנכס"

סיור המציעים אשר התקיים בנכס 
( העלה כי 15.2021)במסגרת מכרז 

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 

מה על חשבון ס, תיעשה ההתאבנכ
 .המציעה

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 

קופה בה לא יחוייב בשכירות בגין ת
לא ניתן יהיה לקיים שימוש כאמור 

 לעיל.

הזמנה להציע  9
 הצעות,
 א  5, סעיף 5בעמוד 

 

בקשה לשנות את תנאי הסף שעניינו 
תקופת השכירות, מועד תחילתה ומועד 
סיומה, כך שהתקופה תותאם למועדי 
הפעילות הסדירים והרגילים של גני 

 ילדים, קרי:

 2022לאוגוסט  1 –תחילה 

 2027לאוגוסט  31 –סיום 

יוער כי התחלת תקופת שכירות חודשים 
טרם תחילת שנת לימודים, וסיומה 
חודשים טרם סוף שנת לימודים משמעה 
כי לזוכה לא תינתן האפשרות לממש 

לא בשנת הלימודים  –פעילות במושכר 
בה החלה התקופה ולא בשנת הלימודים 

 בה היא מסתיימת

המועצה מוכנה לתת לזוכה במכרז 
חודשים ממועד  3קופת גרייס של ת

 החתימה על ההסכם מכח המכרז.

 3בהתאמה, תקופת השכירות תחל 
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 

ת הפעילות ודמי ממועד התחל
השכירות ישולמו בהתאמה ממועד 

 זה.

" הבהרות" פרק 10
 7 בעמוד 17סעיף 

"יחוייב הזוכה לבצע 
עבודות אחרות גם 
בהתאם להנחיות 
המנהל מטעם 

 "המועצה

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

 כל משך יועבר הנכס כי להבהיר מבוקש
 של הבלעדית לחזקתו השכירות תקופת

 בידי השכירות למטרות וישמש המשכיר
 .בלבד המשכיר

 מדובר בטעות כתיב.

 .ימחק 7בעמוד  17סעיף 

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

 למטרת השכירות.

פרק "חובת הזוכה  11
על פי המכרז" סעיף 

, 11ג, בעמוד  54
 21ה בעמוד 9סעיף 

מבוקש לתקן את התנאי ולפרש כי 
אסמכתאות להעברת תשלום הפיצוי 
יבוצעו בהתאם לתיקונים המבוקשים 
לעיל, במועד הקבוע לביצוע התשלום 

 לעיל. 3ראה האמור בס' 
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ימים ממועד  7בפועל, ולא יצורפו בתוך 
 הודעת הזכיה.

 19 עמוד הסכם 12
 לחוברת המכרז

 ג5סעיף 

 למחוק את הסיפא 

"ו/או הוראות שניתנו ו/או יינתנו על ידי 
 "הרשויות המוסמכות

 הבקשה נדחית.

 19עמוד  הסכם 13
 לחוברת המכרז

 ה5סעיף 

 מבוקש למחוק את הסעיף. 

 

 הבקשה נדחית.

 19עמוד  הסכם 14
 לחוברת המכרז

 ו5סעיף 

מבוקש למחוק את המלים "וכן כי לא 
יוציא מן המושכר כל אביזר או חלק 

 הצמודים לו ו/או המהווים חלק ממנו".

 הבקשה נדחית למעט מיטלטלין.

 19עמוד  הסכם 15
 לחוברת המכרז

 ח5סעיף 

הסעיף יתוקן באופן בו במקום  מבוקש למחוק את הסעיף
המילים: "למושכר, לציוד 
ולמתקנים שבו", יבוא: "למבנה 

 המושכר".

 20 בעמוד הסכם,  16
 -לחוברת המכרז 

 .א6סעיף 

מבוקש לשנות את התנאי כך שתקופת א. 
השכירות תיערך, לאחר תקופת גרייס בת 

חודשים ותחל  60חודשים, לתקופה של  3
 . 15.8.2022לא יאוחר מיום 

 מבוקש להוסיף: ב. 

תקופת שכירות, למעט אם הובאה 
לסיומה המוקדם ביוזמת השוכר, 

גוסט של לאו 31-תסתיים בכל מקרה ב
שנת השכירות האחרונה בתקופת 

 השכירות

 לעיל. 9ראה האמור בס' 

 

 20בעמוד  הסכם,  17
 -לחוברת המכרז 

 .ד6סעיף 

 

אחרי המילים "ראוי לשימוש", א. 
להוסיף: אך למעט בלאי סביר ו/או כל 
ליקוי או פגם אשר תיקונם אינו מצוי 

 באחריות השוכר.

אחרי המילים "כל ב. 
המהוות " התוספות/התאמות" להוסיף:

 "חיבורי קבע במושכר

 א. הבקשה מתקבלת.

 ב. הבקשה מתקבלת.

 18עמוד  הסכם,  18
 -לחוברת המכרז 

 .ה6סעיף 

מבוקש לבטל את התנאי בפסקה א. 
 השנייה בסעיף או לשנותו כך שייכתב:

למועצה האפשרות לקצר את תקופת 
השכירות ו/או להביאה לסיומה 

ך לא בטרם סיום ו/או במהלך המוקדם, א
(, 31.8.2022שנת לימודים אשר החלה )

וזאת על דרך מתן הודעת קיצור אשר 
ימים מראש  180תימסר לשוכר בכתב 

לפחות לתום אותה שנת לימודים, ובכל 
לכל חודש פברואר  1-מקרה לא יאוחר מה

קלנדרי בתקופת השכירות. ניתנה הודעת 
ה, קיצור מטעם המועצה לאחר מועד ז

לאוגוסט בשנת  31-תסתיים השכירות ב
הלימודים העוקבת לשנת מתן ההודעה, 

יוחלף  א. נוסח הפסקה השניה
 בנוסח הבא:

למועצה תהא האפשרות, על פי 
שיקול דעתה הבלעדי, לקצר את 
תקופת השכירות ו/או להביא את 
ההסכם לידי סיום, בשל צורך 
ציבורי של המועצה במבנה ו/או 
בחלקה /או בשל תכניות התחדשות 
עירונית ו/או תכניות בינוי אחרות 
שתבקש לקדם, ככל שתבקש, ביחס 

 למבנה.לחלקה ו/או 

היה וביקשה המועצה לקצר את 
תמסור  תקופת השכירות כאמור,
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אך לא מעבר לתקופת השכירות 
 המקורית.

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

 למימוש מלוא תקופת השכירות.  

לא  ,לשוכרהמועצה הודעה בכתב 
 ינוארלכל חודש  1-יאוחר מה

 קלנדרי בתקופת השכירות. 

ניתנה הודעת קיצור מטעם המועצה 
 31-, תסתיים השכירות בכאמור

לאוגוסט בשנת הלימודים 
שבמהלכה ניתנה ההודעה )לדוגמא: 

, 1.1.2024ה הודעה ביום ככל שניתנ
השכירות תגיע לסיומה ביום 

31.8.2024.) 

יובהר כי נכון למועד פרסום ב. 
המכרז, אין למועצה כל תכניות 

השנים הקרובות, העומדות  10עובר 
בסתירה למימוש מלוא תקופת 

 השכירות.

 20הסכם, בעמוד  19
 -לחוברת המכרז 

 .ב.7סעיף 

 

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

מבוקש למחוק את הסעיף ובמקומו ב. 
 לעיל.  13להחיל את ההסדר שבהערה 

 כמו מבוקש להוסיף:ג. 
במקרה של הפסקת ו/או השהיית 
פעילותו הזמנית ו/או הקבועה של השוכר 
במושכר מחמת סגר, מניעה חוקית, 
מלחמה, צו שיפוטי או על פי כל הוראה 

השוכר  –לשעת חירום ו/או אחרת  חוקית
לא יישא ולא יחוב בדמי שכירות בגין 
תקופות אלו, ודמי השכירות יחושבו 
באופן יחסי לימים הפעילות של השוכר 

 "במושכר

 הבקשה מתקבלת.א. 

הזוכה יהיה רשאי להעביר למועצה 
 המחאות רבעוניות או חודשיות.

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

 לא ברורה ההפניה.ב. 

הבקשה מתקבלת כלשונה. יובהר ג. 
כי הנ"ל חל על דמי שכירות בלבד 
ואינו חל על תשלומים אחרים 
 שיתכן שחלים על הנכס בתקופה זו.

 20, 19הסכם, בעמוד  20
 –לחוברת המכרז 

 ד 10סעיף 

 מבוקש להוסיף:
תאשר כל התאמה במושכר  המועצה

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

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי 
 בהוראות הסעיף.

, 22בעמוד , הסכם 21
 א11סעיף 

להוסיף אחרי המילים "יהיה מבוקש 
 אחראי" את המילים "על פי דין"

 הבקשה נדחית

, 22בעמוד  הסכם 22
 ב11סעיף 

מבוקש להוסיף אחרי המילים "יהיה 
 אחראי" את המילים "על פי דין"

 הבקשה נדחית

, 22בעמוד  הסכם 23
 ג11סעיף 

מבוקש להוסיף אחרי המילים "יהיה 
 אחראי" את המילים "על פי דין"

 

 23בעמוד  הסכם 24
 ה 13סעיף 

הוראת הסעיף  מבוקש למחוק את הסעיף.
 אינה סבירה.

מבוקש לפרש ולהוסיף בסעיף: גביית 
הערבות, אם תיעשה, תעשה תוך מתן 

ימי  7התראה מראש ובכתב לשוכר של 

הבקשה מתקבלת למעט הסיפא של 
 הבקשה, קרי, למעט המילים: "

ותיעשה ביחס לאותם נזקים שהם 
תוצאה ישירה של הפרת 

 ".התחייבויות השוכר
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עסקים, טרם הודעת המועצה לבנק על 
מימושה ותיעשה ביחס לאותם נזקים 
שהם תוצאה ישירה של הפרת 

 תחייבויות השוכרה

יובהר כי בהתאם לחובת תום הלב 
החלה על צדדים להסכם, חילוט 
ערבות יעשה במצב קיצוני לאחר 
שהתראות שנשלחו לצד השני בגין 
הפרות לא נענו ולאחר שניתנו 
התראה בכתב בדבר כוונה לחלט 

 הערבות.  

, 23בעמוד הסכם,  25
 ז 13סעיף 

מבוקש למחוק את המילה "אוטונומית" 
א 13ולהותיר על כנות את התנאי בסעיף 

ערבות להבטחת מילוי זכויות השוכר  –
 על פי ההסכם בתקופת ההסכם.

 הבקשה נדחית. 

 21הסכם, בעמוד  26
לחוברת המכרז, 

 16בסעיף 

מבוקש לתקן את הסעיף כך ולהוסיף את 
המילים "בתיאום מראש". העבודות 

בהתאם להוראות אוגדן רישוי יבוצעו 
מעונות יום של משרד החינוך ו/או על פי 

 .כל דין

ולא  15נראה כי בכוונה להפניה לס' 
16 . 

 במקרה כאמור, הבקשה מתקבלת. 

, 18עמוד  הסכם, 27
 24עמוד  ו,3סעיף 
 15סעיף 

מבוקש לשנות ולהוסיף: לאחר שעות 
 פעילות הגן, ובתיאום מראש עם השוכר

מתקבלת רק בנוגע לתיאום הבקשה 
 מראש עם השוכר

, 19עמוד , הסכם 28
 ה5סעיף 

מבוקש לשנות את התנאי כך שייכתב א. 
"למעט נזקים או קלקולים הנובעים 

 מבלאי סביר". 

וכן לפרש: המועצה תהא אחראי לכל ב. 
בלאי, ליקוי ו/או פגם במושכר שעילתם 
בלאי סביר, ו/או כל ליקוי ו/או פגם שלא 

 באשמת השוכרנגרמו 

 א. הבקשה מתקבלת 

 ב. הבקשה נדחית.

, 21עמוד  הסכם 29
 א9סעיף 

 מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: 

ת הפעלת ככל שהם מתייחסים לתקופ
 המושכר ולשטח המושכר.

 הבקשה מתקבלת

, 21עמוד , הסכם 30
 ב9 סעיף

 מבוקש להוסיף:

למעט הוצאות בגין בלאי סביר ולמעט 
 שאינו סבירהוצאות בגין בלאי 

הבקשה נדחית. לא יחול שינוי 
 בנוסח הסעיף

 הסכם 31
 ה 10סעיף  22עמוד 

מבוקש למחוק את המלים "או שלא 
 לשביעות רצונה"

 הבקשה מתקבלת

מסירת חזקה  32
 במושכר

 מבוקש להוסיף:
מסירת החזקה במושכר ומפתחותיו לידי 

ימים מיום השלמת  7הזוכה תיעשה בתוך 
הליכי הזכייה במכרז, ובמעמד זה ייפגשו 
נציגי המועצה והשוכר במושכר, יערכו 
פרוטוקול לתיעוד בכתב ובתמונה את 
מצב המושכר בעת מסירתו לשוכר, 
 ולקריאת מוני המושכר )חשמל, מים וגז(. 

ר כשהוא במצב טוב המושכר יימסר לשוכ
לפחות כפי שהוצג לשוכר בעת סיור 
המציעים בנכס, וכשהוא מחובר 
לתשתיות מים וחשמל, חף מליקויי 
רטיבות ונזילות, וראוי לשימוש ואכלוס 

 הבקשה מתקבלת
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 מיידי.
 

ליקויים, פגמים, חוסרים אשר יתגלו 
במושכר במועד מסירת החזקה בו לידי 

תהא האחריות לתקנם על  –השוכר 
המועצה, ואלו יתוקנו בתוך זמן סביר 
בהתחשב במהותם והשפעתם על פעילות 

 השוכר במושכר
 הסכם 33

, סעיף 24בעמוד 
 א16

לאחר המלים "ובמצב טוב ותקין", 
 אך למעט בלאי סביר. –מבוקש להוסיף 

 הבקשה מתקבלת

 הסכם 34
, סעיף 24בעמוד 

 א19

למחוק את הסעיף ולרשום מבוקש 
 במקומו:

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק 
 ,החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(

והוראות כל דין אחר, , 1970-התשל"א
וזאת בנוסף לכל הסעדים הנתונים על פי 

 הסכם זה בגין הפרת ההסכם

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 א יוחלף לנוסח הבא:  19ס' 

, 11, 10, 9, 8, 7 ,6, 4, 3, 2סעיפים "
הינם סעיפים  .18, 17, 16, 15, 13, 12

 יסודיים בהסכם"

ב יוחלף לנוסח המוצע  19ס' 
 בהבהרה:

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות "
חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

והוראות כל , 1970-התשל"א ,חוזה(
 דין אחר, וזאת בנוסף לכל הסעדים

הנתונים על פי הסכם זה בגין הפרת 
 ".ההסכם

 הסכם 35
 8, סעיף 21בעמוד 

 מבוקש להוסיף:
ימים בביצוע כל תשלום  7איחור של עד 

המוטל על השוכר על פי הסכם זה לא 
יהווה הפרה של הסכם זה מצד השוכר 

 ולא יישא ריבית פיגורים

 הבקשה מתקבלת

 הסכם 36
 ב7, סעיף 21בעמוד 

 19את הסעיף. ראו הערות מבוקש למחוק 
 בבקשה זו. 20+ 

 לעיל. 3ראה התייחסות בס' 

 הסכם 37
 10בסעיף 

 מבוקש להוסיף: 
השוכר יחזיק את המושכר במצב טוב א. 

ותקין, ויעשה בו שימוש זהיר וסביר, 
ויתקן כל נזק ו/או קלקול שייגרמו 
למושכר מסיבה הנעוצה בשוכר, אך 
למעט נזקים כתוצאה מבלאי סביר עקב 
שימוש רגיל וסביר ו/או נזקים כתוצאה 

 מכח עליון. 
 

המועצה / המשכירה תתקן, ללא ב. 
גם, נזק או קלקול אשר דיחוי, כל ליקוי, פ

יגרמו למושכר, למבנה המושכר, 
לתשתיותיו, לחיבוריו לתשתיות חשמל 
ומים, משך כל תקופת השכירות ואשר 
אינם מצויים באחריות השוכר, לרבות כל 
נזק, פגם וליקוי שהם תוצאה של בלאי 

 סביר ו/או תוצאת כח עליון. 
 

למען הסדר הטוב יפורש כי השוכר לא ג. 
יידרש לבצע ולא יחוב לבצע או  יבצע, לא

א. הבקשה מתקבלת למעט המילים 
הבאות: "נזקים כתוצאה מכח 

 עליון"

ב. הבקשה מתקבלת למעט הסיפא: 
לרבות כל נזק, פגם וליקוי שהם "

תוצאה של בלאי סביר ו/או תוצאת 
 ".כח עליון

ג. הבקשה נדחית. מדובר באמירה 
 כללית מידי.
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לשאת בעלותה של כל השקעה הונית 
 במושכר. 

 הסכם 
 ב3, סעיף 18בעמוד 

 לתקן את הסעיף, ולהוסיף:
השכירות תהיה לשימוש לצרכי הפעלת גן 
ילדים ו/או הפעלת מסגרת משלימה 
)צהרון, קייטנה וכיוב'( ו/או מעון יום, וכן 
כל פעילות פנאי והדרכה להורים וילדים, 

 הכל לפי שיקול דעת השוכר.

 הבקשה מתקבלת

 הסכם 38
 ד3, סעיף 18בעמוד 

הבקשה נדחית. הסעיף יחול ככל  למחוק את הסעיף
 שרלוונטי לפעילות בנכס.

 המסרהמועצה כי מבוקש לפרש   39
באמצעות חוברת המכרז ו/או ההבהרות 

את כל המידע, הפרטים שתהיינה 
בקשר  הוהעובדות אשר בידיעת

להתקשרות נשוא המכרז והמושכר, 
בהסכם  דרושים על מנת להתקשראשר ו

כל מידע נוסף אשר,  הזה ואין ברשות
, עשוי להיות רלוונטי עבור הלמיטב ידיעת

 לצורך ההתקשרות בהסכם זה הזוכה

 הבקשה מתקבלת

מהו תאריך תחילת וסיום תקופת   40
  השכירות המעודכנת?

המועצה מוכנה לתת לזוכה במכרז 
חודשים ממועד  3תקופת גרייס של 

 המכרז. החתימה על ההסכם מכח

 3בהתאמה, תקופת השכירות תחל 
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.

האם יש גרייס בגין תשלום שכירות   41
בתחילת מועד ההפעלה? במידה וכן, מה 

 משך תקופת הגרייס? 

 לעיל. 40ראו האמור בס' 

האם יש תשלום ארנונה במקרה של   42
הפעלת מעון יום? במידה וכן, מהו הסכום 

 המשוער לתשלום ארנונה בנכס זה?

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

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

 הנכס.

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

 )נומינאלי(

בהוראות המכרז ציינתם  –ניקוד הזוכה   43
די איכות כי הזוכה ייבחר על פי דירוג מד

(. בנוגע 60%( ומדדים פיננסים )40%)
 ידכם כדלקמן:לדירוג האיכות נכתב על 

 הבקשה נדחית.

 4-יחד עם זאת יובהר כי לכל אחד מ
 10האיכות, ינתן משקל של  ממדדי

 נק'. 
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"המציע יידרש לפרט במסמך בכתב 
המצורף להצעתו, את השימוש המוצע 
במושכר. הפירוט יכלול תיאור של 
הפעילות, האם הפעילות מכוונת לתושבי 
גני תקווה, ייחודיות / יצירתיות 

המתוכננות בהפעלתו, ההשקעות 
 במושכר לצרכי הפעילות וכיו"ב.

ועדת המכרזים ביחד עם גורמים 
מקצועיים במועצה, ייבחנו את התאמת 
השימוש המוצע במושכר לצרכי היישוב 
ואף תהא רשאית להזמין את המציע 
לראיון בפני הוועדה כאשר הקריטריונים 

 לבחינה הינם:

א. הפעילות / שימוש מוצע בנכס, עונה על 
 קיימים ביישוב.צרכים 

ב. פעילות אשר אינה יוצרת תחרות עם 
פעילות אחרת לציבור אשר מופעלת על 
ידי המועצה או התאגידים העירוניים 

 שלה.

 ג. יצירתיות, ייחודיות וחדשנות.

 ד. הפעילות מכוונת לתושבי גני תקווה."

חברתנו ניגשת באופן קבוע למכרזים 
ציבוריים להקצאת נכסי עירייה/מועצה 

זה. גם  למפעילי גני ילדים בדומה למכרז
במכרזים האלו התקשו המפעילים לספק 
מסמכים והוכחות לדירוג מדדי איכות, 
אולם אלו היו מדדים אשר ניתנים 
למדידה ואינם שרירותיים כפי שנכתב 

 לדוגמא: –במכרז נשוא מכתב זה 

 מכתבי המלצה -
תעודות ואישורים ממשרד  -

העבודה והרווחה וממשרד 
 וךהחינ

תעודות ואישורים של צוות  -
 הנהלת הגן

 הוכחת ניסיון וותק -

בשל האמור, וכדי למנוע משוא פנים 
ולוודא את עקרון השוויון בין המציעים, 
הרי שהינכם מתבקשים לקבוע מדדים 
ברורים כדוגמת מדדים אלו להוכחת 

 יכולת ודירוג איכות.

 

בשל התעקשותכם על סעיף )אשר עודנו   
סבורים כי אינו חוקי כפי שעולה 
ממכתבינו הקודמים( שמקנה "פיצוי" 
למפעיל הקודם של גן הילדים בנכס, אנא 
פרטו האם סכום הפיצוי מוחזר למפעיל 

יובהר כי במקרה כאמור, יחול 
כמפורט בהקדמה השבה מנגנון 

 למסמך זה כלהלן:

 15%-סכום הפיצוי  בניכוי פחת של כ
 לכל שנת שכירות שנוצלה.
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במידה והסכם השכירות נגמר מכל סיבה 
 שנים 5שהיא לפני תום 

במקרה כאמור, השוכר ישאיר בנכס 
את הציוד שהיה קיים בו כשנכנס 
למושכר ויהיה רשאי לקחת עימו רק 
ציוד/מיטלטלין שהביא בעצמו 

 למושכר.

אף האמור, ותוך כדי התנגדות כאמור על   
לנושא עצמו, נודה כי תאשרו ובמידה 
ודרישת הסף לפיצוי לא תוסר, תהיה 
אפשרות לפרוס למספר תשלומים את 

 הפיצוי המוסכם

 לעיל. 3האמור בס'  ראו

 

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה
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