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 -הבהרת המכללה 

 תשלומים לזוכה/ים

מובהר בזאת כי התשלום החודשי לזוכה יהיה על בסיס חודשי בחישוב יחסי בין מס' 

כי )מובהר בזאת    ללא שבתות מועדים וחגים,  ימי העבודה האפשריים באותו החודש

( לעומת מס' ימי העבודה בפועל. כיום חגי חג אינם מוגדרים  ערבאו  /עד ווימי חול המ

נפתח, לא תשולם כל תמורה מסוים לא    כלומר, בימים בהם המכללה סגורה או מבנה

בגין ימים אלו. החישוב יהיה יחסי למס' ימי החודש האפשריים לניקיון באותו 

 החודש.

 תשובה  שאלה עמ' סעיף #

1 6.7 18 

. ובו 6.6לאחר סעיף    6.6מבוקש להוסיף סעיף  

לרשום הספק רשאי בכל עת וללא כל חובה 

לנמק את החלטתו, לקצר את תקופת 

תקופת הסכם מוארכת על ידי ההסכם או כל  

 90 -מתן הודעה בכתב למכללה לא יאוחר מ 

יום לפני המועד בו מעוניין הספק לסיים את 

תוקף ההסכם. למכללה לא תהיה כל טענה 

 כלפי הספק לעניין זה

 הבקשה לא מקובלת. 

2 12.1 21 

מבוקש בשורה הראשונה, אחרי המילה 

 אחריות" למחוק את המילים "באופן בלעדי"

 ובמקום לרשום "על פי דין"

 הבקשה לא מקובלת. 

3 12.2 21 

מבוקש בשורה הראשונה, אחרי המילה 

את המילה "בלעדי"  ק"אחראי" למחו

 ובמקום לרשום "על פי דין".

 הבקשה לא מקובלת. 

4 12.4 21 

מבוקש בסוף הפסקה להוסיף: "כל האמור, 

לאחר קבלת החלטה סופית של ערכאה 

מוסמכת לאחריות הספק ובלבד שיפוטית 

שניתנה לספק האפשרות להתגונן מפני כל 

תביעה כאמור. המכללה לא תתפשר בתביעה 

 אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב."

 הבקשה לא מקובלת. 

5 12.5 21 

מבוקש בסוף הפסקה להוסיף: " יובהר, כי 

הספק יפעל על פי הסעיף רק כאשר הנזק 

 .|שנגרם הוא באחריותו על פי דין

 הבקשה לא מקובלת. 

6 13.1 22 

מבוקש בשורה הראשונה בסוף, למחוק את 

המשפט "ו/או כל נציג מטעמו באתרי 

 המכללה וחצרותיה"

 הבקשה לא מקובלת. 

7 13.1 22 
מבוקש בשורה השניה באמצע, למחוק את 

 המילה "ונציגיו"
 הבקשה לא מקובלת. 
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 תשובה  שאלה עמ' סעיף #

8 13.1 22 

מבוקש בשורה השניה בסוף למחוק את 

המשפט "וכן פעילות מחוץ לאתרים ... ועד 

 סוף השורה.

הביטוח יחול על כל גבולות 

 המכללה הנובעים מההסכם.

9 13.2 22 

בסוף את השורה  5מבוקש למחוק בשורה 

"כל עוד קיימת לספק אחריות על פי 

דין"....ועד סוף השורה, ובמקום לרשום 

חודשים מתום  12"למשך תקופה נוספת של 

 ההתקשרות 

 הבקשה לא מקובלת. 

10 13.4 22 

מבוקש בשורה השניה, למחוק את המילים 

ימים" ובמקום לרשום  7"ולא יאוחר מ

 "עם".

 הבקשה לא מקובלת. 

11 13.5 22 
מבוקש בשורה הראשונה למחוק את המילים 

 "ו/או מי מטעמו".
 הבקשה מקובלת.

12 13.5 22 

מבוקש בשורה הרביעית למחוק את השורה 

מהמילה "ו/או בעלי זכויות אחרים בנכס 

ו/או הבאים מטעמם" ובמקום לרשום 

 "למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון"

 הבקשה לא מקובלת. 

13 13.5 22 

מבוקש בשורה החמישית בסוף, למחוק את 

המילים "הגורמים הללו" ובמקום לרשום 

"המכללה בגין אחריותה למעשי ומחדלי 

 הספק בכפוף לסעיף אחריות "

 הבקשה לא מקובלת. 

14 13.5 22 

מבוקש בשורה השישית למחוק את המשפט 

הכיסוי לכלול אחריות  האחרון "יורחה

 צולבת".

 הבקשה לא מקובלת. 

15 13.6 22 
מבוקש בשורה השניה, אחרי המילה 

 "למכללה", למחוק את המילה "ומיד"

במקום מילה "מייד" יוכנס: "בתוך 

שעות ממועד האירוע ולא יאוחר  5

 ממנו".

16 13.6 22 
מבוקש בשורה השניה, אחרי המילה "על" 

 "אירוע"למחוק את המילה 
 הבקשה לא מקובלת. 

17 13.6 22 

מבוקש בסוף הפסקה להוסיף את המשפט 

"בכפוף כך שאין באמור בכדי לפגוע 

 בזכויותיו על פי הפוליסות" 

 הבקשה לא מקובלת. 
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18 13.8 23 

מבוקש בשורה הראשונה למחוק את המילים 

זכויות אחרים בכנס "ו/או בעל הנכס או בעלי  

ו/או מי מטעמם" ובמקום לרשום "עובדיה 

 ומנהליה"

 הבקשה לא מקובלת. 

19 13.8 23 
מבוקש בשורה השניה למחוק את המילים 

 "או של מי מעובדיו ו/או מי מטעמו"
 הבקשה לא מקובלת. 

20 13.9 23 

מבוקש בשורה השניה, אחרי המילה "זה" 

"מתחייב", ובמקום למחוק את המילה 

 לרשום "יפעל"

 הבקשה לא מקובלת. 

21 13.9 23 

מבוקש בשורה השניה בסוף, למחוק את 

המילים "ללא דיחוי", ובמקום לרשום "תוך 

 זמן סביר"

 5המילים "ללא דיחוי" יוחלפו בעד 

 ימי עסקים.

22 13.11 23 

באמצע, למחוק את  מבוקש בשורה השניה

המילים "לוודא כי", ובמקום לרשום "ליידע 

 את"

 הבקשה לא מקובלת. 

23 13.11 23 

מבוקש בשורה השלישית באמצע, למחוק את 

המילים "יעמדו בדרישות הדין, ויקיימו", 

 ובמקום לרשום "תקיים"

 הבקשה לא מקובלת. 

24 13.11 23 
מבוקש בשורה השלישית בסוף, למחוק את 

 המילה "נאותים"
 הבקשה לא מקובלת. 

25 13.12 23 
מבוקש בשורה השניה בהתחלה, למחוק את 

 המילה "מינימאלית"
 הבקשה לא מקובלת. 

26 13.12 23 
מבוקש בשורה השלישית בסוף, למחוק את 

 המילה "המינימאליים".
 הבקשה לא מקובלת. 

 כללי כללי 27
הנוכחים? מבוקש לדעת מה ותק העובדים 

 )במידה ונצטרך לקלוט אותם(

לא רלוונטי, אין המכללה מעבירה 

 את עובדיה לרשות המציע הזוכה.

 כללי כללי 28
מבוקש לדעת האם נדרש לשלם לעובדים בגין 

 זמני ההפסקה?

לא רלוונטי, אין המכללה מעבירה 

 את עובדיה לרשות המציע הזוכה.

 כללי כללי 29

מבוקש לדעת  האם נדרש לשלם לעובדים 

מענק מצויינות? במידה וכן האם נכלל 

 במחיר או ישולם כנגד ביצוע?

לא רלוונטי, אין המכללה מעבירה 

 את עובדיה לרשות המציע הזוכה.

 כללי כללי 30
מבוקש לדעת כמה ממליצים נדרשים למלא 

 בטבלת ההגשה של הממליצים?

ממליצים. )חמישה(  5לכל הפחות 

 רצוי לרשום יותר.
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 תשובה  שאלה עמ' סעיף #

31 
טבלת 

 שטחים
34-36 

אינו תואם  35-36פירוט השטחים בעמודים 

, ישנו 34לטבלת השטחים המרכזת בעמוד 

מ"ר בסה"כ. מבוקש להבין  4000פער של כ 

 מי מהשטחים הוא הנכון. 

, 35-36השטחים בטבלאות בעמוד 

הם השטחים לניקיון. השטחים 

הם שטחי כל המבנה  34בעמוד 

 בכללותו.

32 8.22 34 

ים של שעות נודה לקבלת נתונים מפורט

העבודה של העובדים וכמות העובדים 

 במבנים השונים

בנוגע לשעות העבודה: במכרז 

רשומות השעות באופן כללי. נאמר 

במכרז כי תכנית עבודה תועבר 

 ברמה שבועית.

בנוגע לכמות העובדים: בהתאם 

לנדרש לפי דעת המציע לביצוע 

העבודה. ראה שאלה בנושא בקובץ 

 1שאלות ותשובת מס' 

33 8.22 34 
ואילו   20:00צוין כי שעת ההתחלה היא שעה  

 , נודה להבהרה18:00בסיור נאמר שעה 

בסיור נשאלה שאלה האם ניתן 

להתחיל מוקדם יותר, תשבותנו 

היתה שחלק מהכיתות מסיימות 

, 18:00מוקדם יותר, בסביות השעה 

יחד עם זאת נאמר כי המציע לקחת 

בחשבון שהאתר עדין פועל ולכן 

קן וינקה מתחם מסויים ויצטרך יית

לחזור עליו שוב. בכל מקרה תכנית 

עבודה תועבר ברמה שבועית ובה 

יפורטו השעות בהן מסתיימת 

הפעילות בכל אתר. מובהר בזאת כי 

 . הרשום במכרז בלבד הינו הקובע

34 8.22 34 

לא קיימת התאמה בין השטחים בטבלה 

לבין הטבלה  34המרכזת הראשונה בעמוד 

 35-37המפורטת בעמודים 

 31תשובה בסעיף 

35 
נספח 

 (1ז' )
49 

נודה לקבלת נתונים של כמויות החומרים 

 הנדרשים
 להחלטת המציע בלבד. 

36 

2.3 

נספח 

 א'

29 

מתייחס לאי תשלום של המכללה בגין עובד 

שטרם השלים שני ימי עבודה לפחות. הסעיף 

 מנוגד לחוק, נבקש להסירו

 הבקשה מקובלת. 

  



 
 

  08CL/19מכרז מס' 

 3קובץ מס'  –ותשובות  שאלות

 

 

 

 תשובה  שאלה עמ' סעיף #

 כללי כללי 37

מבוקש להבין, תאריך הגשת המכרז הוא 

 1/11/19, תאריך תחילת עבודה הוא 23/10

מדובר על זמן התארגנות צפוף, האם ניתן 

 לדחות את מועד תחילת העבודה?

הבקשה מקובלת. מועד תחילת 

הפעילות יהיה שבועיים מיום 

לא לפני בכל אופן ו ,הזכייההודעת 

15/11/19 

38 

נספח 

א' 

 6סעיף 

  

נקבע שצריך מפקח עבודה ייעודי שיבקר מדי 

יום את עובדי הניקיון באתרי העבודה 

השונים. אך יחד עם זאת בסעיף המבוא 

למכרז צוין באותיות בולטות "שההמכללה 

שומרת על זכותה לבחור יותר מזוכה אחד 

מת בעיה להעמיס על במכרז זה". ולפיכך קיי

עלות מפקח במקרה והמכרז יפוצל בין מספר 

זוכים, לכן אנו סבורים שצריך שתהיה שורה 

 נפרדת למחיר מפקח העבודה.

 הבקשה לא מקובלת.

39 

נספח 

א' 

סעיף 

2.3 

  

על פי החוק יש חובה לשלם לעובד על כל זמן 

עבודתו בפועל ללא קשר למספר מינימאלי 

עבודה. לפיכך אנו מבקשים כלשהו של ימי 

 לבטל את הסעיף נוגד החוק.

 36ראש תשובה לשאלה מס' 

 כללי כללי 40

מבקש לקבל פירוט שטחי המכללה בכל מבנה 

לפי סוגי ריצוף קרי: שטיחי קיר, שיש, 

 קרמיקה, פי.וי.סי, פרקט וכו'.

בסיור הוצגו השטחים על סוגיהן 

 השונים. לא ניתן לקבל מידע נוסף 

 כללי כללי 41
מבקש לקבל פירוט הציוד והמיכון בו 

 משתמשים כיום: סוג וכמות בכל מבנה.

לא רלוונטי. המציע יתאים את סוג 

 הציוד הנדרש.

 כללי כללי 42
מבקש לקבל הבהרה לגבי טואלטיקה? מי 

 מספק?

טאולטיקה לא כלולה המכללה. 

 במכרז.

43 
סעיף 

2.3 
29 

עובד שעבד פחות משני ימים, המכללה לא 

תשלם שכר לאותו עובד, סעיף כזה אינו 

 חוקי, דעתכם על זה

 36ראש תשובה לשאלה מס' 

44 
סעיף 

2.3 
29 

קביעה לפיה  מצויינת 2.3סעיף  29בעמוד 

ימים לא ישולם שכרו  2-עובד שעבד פחות מ

ימי עבודה אלו. קביעה זו היא בניגוד  2בגין 

לדין, שהרי נקבע בפסיקה ובחוק שגם שכר 

התלמדות מחייב בתשלום. מבוקשת 

התייחסותכם לקביעה זו , ולהסרתה בשל 

העובדה שהינה נוגדת את דיני העבודה 

 המקובלים.

 36 ראש תשובה לשאלה מס'
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 כללי כללי 45

במכרז לא קיימת דרישה לערבות הצעה. 

מבוקשת הבהרתכם האם אין צורך להגיש 

 ערבות במועד ההגשה. 

 לא נדרשת ערבות הצעה במכרז זה.

 כללי כללי 46

₪ לקבלן אשר  50,000במכרז נקבע קנס של 

ימצא כי נקנס על ידי משרד התמת. הדרישה 

הינה חדשנית, ולא מקובלת בענף הניקיון. 

ביקורות בענף הן דבר שבשגרה ואין להשליך 

מהליך ביקורת לעניין קנסות  שהרי כל 

ביקורת מתנהלת בפני עצמה וככל ונמצאים 

ת הפרות אזי שבמידה והחוק מאפשר הטל

סנקציות בצידן, הרי שהגורם המוסמך לכך 

מטיל סנקציה. מבוקשת הסרת עילת הקנס 

 הספציפית הנ"ל. 

 הבקשה לא מקובלת.

 כללי כללי 47

העסקת בני משפחה בעבודת ניקיון בתוך  

אותו פרויקט הינה מקובלת ונפוצה בענף, 

בעיקר בשל עלויות הנסיעה בהעסקת עובדים 

מהמגזר הערבי אשר מהווה פלח מועסקים 

גדול בענף. לפיכך, ובכדי להקל בתפעול וגיוס 

 עובדי הניקיון, מבוקשת הסרת ההגבלה. 

 הבקשה מקובלת.

 כללי כללי 48
האם המכללה מוגדרת גוף ציבורי )לעניין 

 מענק מצוינות לעובדים וכד'( ?

המכללה הינה גוף ציבורי. לא ידוע 

למכללה האם הנושא קביל לעניין 

 "מענק מצוינות"

 כללי כללי 49
? האם החומרים שאנו נדרשים לספק אינם 

 משמשים את עובדי הניקיון במשמרת בוקר

נפרד ואין לא. למכללה קיים ציוד 

היא תבצע כל שימוש בציוד 

 וחומרים של המציע.

 כללי כללי 50
האם אנו נדרשים לספק מפיצי ריח ע"ב 

 סוללות ?
 לא. 

 לא. האם אנו נדרשים לספק סבון ידיים ? כללי כללי 51

 


