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 1הבהרה מס' 

 
 להלן התשובות לשאלות ההבהרה שהתקבלו עד למועד פרסומו של מסמך זה: .1

 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

ערבות  מבוקש להבהיר כי 1.10 4 הזמנה  .1
ההשתתפות תהא לפקודת החברה 

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא.

, הערבות תהא הבקשה מתקבלת
לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח 

 כפר סבא בע"מ 

 2.2 5 הזמנה  .2
מבקשים לדחות את המועד -

 האחרון להגיש שאלות 
יום  7מבוקש כמו כן, דחייה של -

 למועד משלוח שאלות ההבהרה

דחיה. הבקשה מתקבלת, תינתן 
המועד האחרון למשלוח שאלות 

 17/9/2020 הבהרה יקבע ליום ה
   15:00בשעה 

 2.3 5 הזמנה  .3
מבוקש כי תאריך ההגשה יקבע  -

ימים לאחר קבלת  10לפחות 
 התשובות לשאלות ההבהרה

יום  14אבקש לאשר דחייה של -
 במועד הגשת המכרז.

הבקשה מתקבלת, תינתן דחיה. 
יקבע  המועד האחרון להגשת הצעות

 15:00בשעה  24/9/2020 ליום ה

 הזמנה  .4

6 4.6 

האם ניתן לקבל רשימה של 
הפרויקטים הפוטנציאלים עם גדלי 
הגגות, גדלי החיבורים הקיימים 

 והצורך באיטום?

רשימה של אתרים פוטנציאלים 
(, לא ניתן 64)עמ'  1מופיעה בנספח ג'

 .למסור רשימה מפורטת יותר

החברה אין באמור בכדי לחייב את 
להעביר את הפרויקטים הכלולים 

או בכדי למצות את כלל  1בנספח ג'
 והפרויקטים הקיימים או שיהי

 לאורך תקופת ההתקשרות.

 4.6 6 הזמנה  .5
מה הערכה לשטח הגגות המצרפי 

 , לעיל4ראה תשובה לשאלה  הדורש איטום?

 4.6 6 הזמנה  .6

 

ע"ג גגות הבטון, איזה סוג איטום 
בהתפלגות לפי בוצע באתרים 

-סוגים: יריעות, זפת, אקרילי/פולי
 אוריטני?

 , לעיל4ראה תשובה לשאלה 

 6 הזמנה  .7

4.6 

אם גג צריך איטום האם זה על 
, AS ISכן. הגגות מושכרים במצבם  חשבון החברה המשכירה ?

עם זאת במידה וגג נדרש לאיטום 
במועד המסירה )ישנם סימנים 
מובהקים של נזילות ובעיות במצב 
הקיים וממצאי הביקורת אושרו 
ע"י המנהל מטעם החברה( תפחית 
החברה את שווי עלות האיטום 

לכל מ"ר שדורש  ₪ 70)בתחשיב של 
איטום(. סכום זה יופחת מרכיב דמי 

 האתר הספציפיהשכירות בגין 
  -ויופיע בהסכם השכירות לאתר



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

בחלוקה שווה למשך כל תקופת 
השכירות. )עלות האיטום הראשוני 

 ( כלל חודשי ההתקשרותחלקי 

8.  

 4.6  הזמנה

האם הגדלות חיבור החשמל הם גם 
 ASכן, האתרים מושכרים במצבם  על חשבון הקבלן ?

IS עם זאת במידה ונדרשת הגדלה ,
/ חיבור חדש באתר מסוים והצורך 
אושר ע"י המנהל מטעם החברה( 
תפחית החברה את עלות הגדלת 
החשמל/ החיבור החדש ששולמה 
לחח"י )גובה ההפחתה יחושב לפי 
אסמכתאות ההוצאה(. סכום זה 
יופחת מרכיב דמי השכירות בגין 
האתר הספציפי ויופיע בהסכם 

בחלוקה שווה   -אתרהשכירות ל
למשך כל תקופת השכירות. )עלות 
הגדלת החיבור/חיבור חדש מחח"י 

 (כלל חודשי ההתקשרות חלקי

 הזמנה  .9

8 8.2 

לאיזה % מהגגות ניתן להניח כי 
 11-שנים ו 24-תקופת ההתקשרות ל

 חודשים? 

בשלב זה ניתן להניח כי לכל הגגות 
שנים  24תקופת ההתקשרות הינה ל

 .חודשים 11ו

אין באמור בכדי לגרוע מכל האמור 
 במסמכי המכרז וההסכם.

 הזמנה  .10

8 8.2 

האם ניתן להניח כי כל תקופה 
קצרה יותר משנה את תנאי המודל 

 והשכירות?

יובהר כי במידה ותקופת 
 24 ההתקשרות לאתר תפחת מ

חודשים, יהיה רשאי  6-שנים ו
 .הזוכה לסרב לשכור את האתר

 הזמנה  .11

8 8.3 

במקרה בו תעריפי חח"י האם גם 
ישתנו באופן שיפגע בכדאיות 
הכלכלית, יהיה הזוכה רשאי לסרב 

 לשכור אתרים מהחברה?

אופי האסדרה משמעו תעריפים, כן, 
למעט  -גודל מערכות וכיוצ"ב

במקרה בו תפעל החברה לפי סעיף 
8.4. 

מבקשים לוודא כי הגדרת מיזם  9.3 8 הזמנה  .12
כוללת הקמה ותחזוקה של מתקנים 

 פוטוולטאים 

יובהר כי אין מגבלה לסוג המיזם כל 
תחום  -עוד אינו בתחום הפיננסים

 הפוטו וולטאים עונה על ההגדרה. 

 9.5 9 הזמנה  .13
במידה ולא נצליח להראות ניסיון 
)בכל צורה שהיא( בקירוי סולארי 

הצעתנו של מגרש ספורט האם 
 למכרז תידחה?

 הינו תנאי סף במכרז 9.5סעיף 

האם ניתן  -להוכחת תנאי הסף  9.5 9 הזמנה  .14
להוכיח התקשרות לקבלן אשר 
מתמחה ובעל ניסיון בקירוי מגרשי 
ספורט )ללא ניסיון סולארי( 
ולהתקשרות נפרדת עם קבלן 
שמתמחה בהקמת מערכות 

הבקשה מתקבלת. ניתן להתקשר 
עם קבלן בעל ניסיון בהקמת קירוי 
מגרש ספורט וקבלן התקנת 
מערכות פוטו וולטאי.  יובהר כי 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

 -סולאריות על סוג הגג המבוקש 
 איסכורית?

התקנת ב שיוצג כבעל ניסיון קבלןה
המערכות הסולאריות ידרש 

-להראות כי הקים מערכת פוטו
 ספורט. מגרש וולטאית ע"ג קירוי 

עסקים  נבקש להבהיר האם מחזור 9.6 9 הזמנה  .15
לצורך האישור יכול להכיל חברות 
מוחזקות, שכן פעילות החברה האם 
הינה חברת אחזקות ומחזור 
העסקים בדוחות הכספיים של 
חברת האם אינו מכיל את הנתונים 

 של חברות הבנות.

יובהר כי המציע רשאי לקיים את 
תנאי הסף באמצעות חברות 
קשורות כמוגדר במסמכי ההזמנה, 

 " עונות על ההגדרה.וחברות "אחיות

 11.1 11 הזמנה  .16
תשומת לבכם כי נפלה בסעיף טעות 

ולא  4צריך להיות נספח א' –בהפניה 
 .3נספח א'

הבקשה מתקבלת. היכן שרשום 
" ימחק ומעתה 3בסעיף "נספח א'

 "4יהיה "נספח א'

17.  

 13.7 13 הזמנה

לתנאי  1.6בהינתן באמור בסעיף 
המכרז, האם ניתן להתחייב להספק 
מצרפי מינימאלי לביצוע ע"י קבלן 

 50%-הזוכה בהיקף שלא יפחת מ
 מהמצוין במכרז? 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 מבוקש כי: 15.4 16  הזמנה  .18
( ימים ממועד 7המילים "משבעה )

קבלת הודעת החברה בדבר זכייתו 
 14במכרז" ימחקו ויוחלפו במילים "

 ימים ממועד קבלת החזקה באתר" 

 הבקשה מתקבלת 

מבוקש כי הסעיף יימחק מאחר  15.5 16 הזמנה  .19
והיזם יציג אישורי קיום ביטוח 

 חתומים.

הבקשה נדחית, יובהר כי המציע 
להציג את העתקים מפוליסות  ידרש

הביטוח רק במידה והחברה תציג 
דרישה בכתב. יובהר עוד כי דרישה 
בכתב  להצגת פוליסות לא תבוקש 

יום  14בכל מקרה, לפני שחלפו 
 מהודעת הזכייה לזוכה.

מבוקש כי ההתחייבות להיקף  1 22 הזמנה  .20
הביצוע תהיה הדדית, כלומר 
שהתחייבות המציע תהיה מותנית 
ביכולת של החברה לספק לו אתרים 

 מיליון ש"ח 100בהיקף של לפחות 

 מסמכי המכרזבאין שינוי 

-2חלק שני  22 הזמנה  .21
5 

קש כי יובהר שמחיר בנ
השכירות/דמי ניהול אינו משקף 
עלויות של החלפת או חיזוק הגגות 
ובמידה ונדרש לכך נוכל לעדכן את 

 השכירות/דמי ניהול.

יובהר כי הגגות מושכרים במצבם 
AS IS עם זאת במידה וגג נדרש ,

להוצאה חריגה במועד המסירה 
והממצאים אושרו ע"י המנהל 
מטעם החברה, תפחית החברה את 

על ידי עלות ההוצאה החריגה 
מרכיב המאושר סכום ה הפחתת

דמי השכירות בגין האתר הספציפי 
  -ויופיע בהסכם השכירות לאתר

בחלוקה שווה למשך כל תקופת 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

כלל  חלקי חיזוקההשכירות. )עלות 
(. יובהר עוד כי חודשי ההתקשרות

במידה והמנהל לא אישר את 
ההוצאה החריגה רשאי המציע שלא 

 לשכור את הגג. 

22.  
 6 22 הזמנה

הניהול למען הסר הספק, האם דמי 
המינימאליים עבור קירוי מגרש 

ש"ח למ"ר  0.15ספורט הינם 
 ?לחודש

 כן

 –חלק שני  22 הזמנה  .23
6/7 

מבוקש כי החברה תייצר מנגנון 
לקביעת היטלי השבחה מול 
הרשויות המקומיות בצורה שתייצר 

 רמה יותר גבוה של וודאות

-13.4הבקשה נדחית, ראה סעיף 
. עם זאת יובהר כי במידה 13.5

-6וצפויים היטלי השבחה בסעיפים 
, יציג המציע את הסיכונים ואת 7

לא כלכלי באתר להפיכת המודל 
ובמידה והמנהל יבחן באופן ספציפי 

לעיל.  21 פיצוי לפי המנגנון בסעיף
במידה והמנהל לא יעתר לבקשת 

י, רשאי המציע בנוגע לאתר ספציפ
 המציע שלא לשכור את האתר.

 -חלק שני  22 הזמנה  .24
8 

מבוקש כי החברה תפרט לגבי ייעוד 
הקרקע של השטחים הקרקעיים 
ובאיזה מחוז של רמ"י/מנהל 

 התכנון השטחים נמצאים.
 

הבקשה נדחית, יובהר כי בכל 
האמור במערכת המוקמת ע"ג 
הקרקע, המציע רשאי שלא לשכור 

וייעוד הקרקע את השטחים במידה 
, הוא לא זכה במכרז של לא תואם

חח"י )כהגדרת מונח זה במסמכי 
המכרז(, ו/או לא ניתן לקבל את 
האישורים הנדרשים מכל גורם 
מוסמך אחר לצורך הקמת 

  .המערכת.

השטחים הקרקעיים  מבוקש כי: 8-חלק שני  22 הזמנה  .25
מוכרזים יעמדו בתנאים מה

להקמה  10/ד/10 המופיעים בתמ"א
 של מתקנים סולאריים

הבקשה נדחית, ראה תשובה 
 לעיל 24לשאלה 

 -חלק שני  22 הזמנה  .26
8 

אנא פרטו אם נדרש לבצע הליך של 
שינוי תב"ע במקרה של השטחים 

יש לזה השפעה מאוד  –הקרקעיים 
משמעותית על מחיר השכירות/דמי 

 ניהול

יובהר כי ככל הידוע לנו, לא נדרש 
ובמידה וידרש  כניתשינוי תלבצע 
אזי או שהמשכיר יטפל  תכניתשינוי 

ובמידה ולא אזי  תכניתבשינוי ה
שכירות האתר הספציפי תהיה 

 לשיקול המציע

ערבות יחל הנבקש הבהרה כי נוסח   4נספח א' 24 הזמנה  .27
מהמשפט לכבוד החברה הכלכלית 
כפר סבא )דהיינו הנוסח הסופי לא 

ערבות יכלול את המילים "נוסח 
בנקאית )ערבות הצעה(" שכן הוא 

 אינו מוכר בפורמט של הבנק(.

הבקשה מתקבלת ובנוסף יובהר כי 
הערבות הנוסח "לכבוד החברה 
הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ " 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

יחליף את הנוסח "לכבוד החברה 
 הכלכלית כפר סבא"

 4נספח א' 24 הזמנה  .28
 1סעיף 

מבוקש להבהיר כי במקום המשפט: 
)ובמילים מאה אלף שקלים( יירשם 
)ובמילים מאה אלף שקלים 

 חדשים(. 

 הבקשה מתקבלת

בשורה  2נוסח ערבות  המכרז בסעיף  4נספח א' 24 הזמנה  .29
השנייה נכתב כי ערבות צמודה 
למדד )"בתוספת הפרשי הצמדה"(. 

אנא שלחו נוסח  .לא צוין לאיזה מדד
 לערבות המכרז.מעודכן 

המילים "בתוספת הפרשי הצמדה" 
 ימחקו

 6נספח א'  28 הזמנה  .30

 1ס' 

רו"ח יוכל לאשר את מחזור 
ההכנסות בהתאם לדוחות והנתונים 
הכספיים אך אין בסמכותו להצהיר 
שהסכומים עולים על הנדרש בגוף 
הוראות הליך זה שכן אין הוא 

 בקיא/מעורב בהליך.
נבקש למחוק את המשפט הבא 
באישור רו"ח בדבר איתנות 

 פיננסית:

סכומים אלו עולים על הנדרש בגוף -
 הוראות הליך זה.

 הבקשה מתקבלת

 6נספח א'  28 הזמנה  .31
 2ס' 

רו"ח לא יכול להעיד על כוונה -
לרשום הערת "עסק חי" בטווח 
הזמן הנראה לעין שכן אין הוא ביצע 
עבודת ביקורת על נתונים אלה 

הכספי  וחשוף לנתונים של הדוח
המבוקר/סקור האחרון. נבקש 

 למחוק את המשפט:
"ולמיטב ידיעתנו לא קיים חשש ולא 
קיימת כוונה לרשום הערת "עסק 

 חי" בטווח הזמן הנראה לעין".

נא אישורכם למחוק "ולמיטב -
ידיעתנו לא קיים חשש ולא קיימת 
כוונה לרשום הערת "עסק חי" 
בטווח הזמן הנראה לעין" הצהרה זו 

אושרה במחלקה המקצועית לא 
 .היות וזו הצהרה הצופה פני עתיד

 

 הבקשה מתקבלת

 6נספח א' 28 הזמנה  .32
 2ס'

 2אבקש לאשר הוספה בסיפא סעיף 
לא  30/06/20"בדוחות הכספיים 
 נכללה הערת עסק חי"

יתווסף "בדוחות  2בסיפא סעיף 
החברה האחרונים לא נכללה הערת 

 עסק חי"

על  6אישורכם להגיש את נספח אנא  6נספח א' 28 הזמנה  .33
 .דף לוגו של רו"ח מבקר

 

 הבקשה מתקבלת 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

מבוקש להבהיר כי הצהרות הקבלן  4והואיל  33 חוזה  .34
לעניין היותו בעל הידע והניסיון 
כאמור בסעיף, הינן "לרבות 
באמצעות מי מטעמו" בהתחשב 
בעובדה כי ניתן להוכיח את העמידה 
בתנאי הסף הנדרשים באמצעות 

 התקשרויות עם קבלני משנה.

 הבקשה מתקבלת

מבוקש להבהיר את האמור בסעיף  6.2 35 חוזה  .35
זה לעניין אפשרות החברה לרכוש 
את המתקן מאת היזם )ההפניה 

 אינה רלבנטית(. 12.5לסעיף 

", 12.6" " יכתב12.5יתוקן במקום "
יובהר כי הכוונה באפשרות החברה 
לרכוש את המתקן בהפניה האמורה 
הינה לתשתיות שהוקמו לטובת 

וולטאיות לאחר -המערכות הפוטו
 תום תקופת השכירות 

מבוקש להגביל את המועד   6.5 35 חוזה  .36
להתקיימותו של התנאי המתלה 
ביחס לכל אתר, לזמן סביר ממועד 

יווצר מצב חתימת ההסכם, אחרת 
שבו היזם יוותר באי ודאות למשך 

 תקופה ארוכה.

. מובהר כי החברה הבקשה נדחית
תעלה את ההסכמים לאישור תוך 

חודשים ממועד החתימה  3עד חלוף 
על ההסכם ביחס לאתר ובכל מקרה 

חודשים ממועד  9 -לא יותר מ
 החתימה על ההסכם.

37.  

 6.5.1 35 חוזה

האם לחלק מהפרויקטים כבר ניתנו 
אישורי מועצה, ובמידה וכן באיזה 
אחוז מדובר ביחס לכלל 

 הפרויקטים?

אישורי מועצה ינתנו להסכם בגין כל 
אתר ספציפי בין המציע הזוכה לבין 
הרשות. רק לאחר סיום ההליך 

 המכרזי יובאו הסכמים לאישור.

מבוקש להבהיר כי הערבות שתוצא   7.3 36 חוזה  .38
)או הערבויות ככל ותהא יותר 
מערבות אחת( לא תוצא מראש לכל 
תקופת ההתקשרות, אלא לפרק זמן 
של שנה, ותתחדש מתי תקופה לפרק 

 זמן נוסף זהה.

הבקשה מתקבלת. בסיפה של סעיף 
יתווסף: "לשיקול דעת היזם  7.3

האם להעביר ערבות אשר מתחדשת 
בכל שנה )בהתאמות הנדרשות 
מבחינת הגובה( או האם להעביר 

תקנה ולערבות למשך כל התקופה 
בהתאם להיקף ומספר האתרים 

 "כקבוע בהסכם

 8.2 37 חוזה  .39
לאחר המילים: "על פי שיקול דעתה 
הבלעדי" יש להוסיף את המילים: 

 "ובהתאם להסכמת היזם". 

 הבקשה מתקבלת

נבקש להבהיר את סוגיית קבלני  8.2 37 חוזה  .40
המשנה שזכו במכרזים של 
החברה/העירייה. באילו קבלנים 
מדובר, והאם היזם יכול לצרף 
להצעתו אישור על התקשרות עם 

כאמור גם ללא קבלת קבלן משנה 
הסכמה נוספת מאת החברה מכוח 

 .סעיף זה

הבקשה נדחית, עם זאת יובהר כי 
המציע רשאי להציע ולבחור לביצוע 
העבודות בכל קבלן אשר עומד 
בדרישות השונות המופיעות במכרז. 
יובהר כי בנוסף לעיל החברה 
תאפשר למציע שיזכה להשתמש 
)במידה ויבקש ממנה( בהסכמים 

מחזיקה למול קבלנים  אשר היא
במסגרת המכרזים השונים אותם 

 היא פרסמה ומפרסמת. 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

האם המונים עוברים על שם החברה  8.4 37 חוזה  .41
 כן, כפי שכתוב בסעיף המשכירה ?

מבוקש להבהיר כי הסעיף חל גם על  8.6 37 חוזה  .42
מערכות קרקעיות וגם על מערכות 
על גבי גגות. מדובר בשני סוגים 
שונים של הליכים מול רשות 

 החשמל. 

 8.3הבקשה מתקבלת, ראה גם סעיף 

נבקש כי היזם יהיה רשאי לסרב  9.1 37 חוזה  .43
ו/או להציע התאמות בדמי 
השכירות מכל אחד מהטעמים 

 :הבאים
 חריגות בניה -
 מבנה לשימור -

למבנים הקיימים  4אין טופס  -
)למעט קירוי( או לא ניתן להוציא 

 (1965)למבנים לפני  4חלף טופס 
עלויות הטיפול בתשתית המבנה,  --

הגג ו/או החשמל הופכות את 
  .הפרויקט ללא כדאי כלכלית

גורמי הצללה אשר פוגעים  -
 בכדאיות הכלכלית של הפרויקט. 

דרישות פרטניות של מועצה  -
פוגעות בכדאיות הכלכלית של 

 הפרויקט.

הבקשה נדחית. עם זאת יובהר כי 
בנוסף למוגדר לעיל במענה לשאלות 

יתווסף גם כי במידה  7,8,21: 
וקיימת באתר הוצאה חריגה ו/או 
מקרה חריג עד למועד המסירה 
והממצאים אושרו ע"י המנהל 
מטעם החברה, תפחית החברה את 

ות ההוצאה החריגה אם ניתן על
לכמת זאת בצורה כלכלית )לפי 
הצעות מחיר שיעברו מהיזם 

 המאושרסכום הלחברה(  כך ש
יופחת מרכיב דמי השכירות בגין 
האתר הספציפי ויופיע בהסכם 

בחלוקה שווה   -השכירות לאתר
למשך כל תקופת השכירות. 

 ההוצאה החריגה המאושרת חלקי)
ובהר עוד (. יכלל חודשי ההתקשרות

כי במידה והמנהל לא אישר את 
ההוצאה החריגה ו/או לא ניתן 
לכמת בצורה כספית את הטיפול 
במקרה,  רשאי המציע שלא לשכור 

 את הגג.

יש להוסיף סייג: היזם יהיה רשאי  9.1 37 חוזה  .44
לסרב ו/או להציע התאמות בדמי 
השכירות והניהול לאתרים המפורט 
בנספח ג', מכל אחד מהטעמים 

 :הבאים

גודל שטח במ"ר שבפועל ניתן  --
 מ"ר 300-להתקין קטן מ

האסדרה ו/או התעריפים מחח"י  -
השתנו באופן שפוגע בכדאיות 

  .הכלכלית של הפרויקט

הבקשה נדחית. תעריף התקנת 
מ"ר שטח  1000מערכות מתחת ל

, 3התקנה מוגדרים בנספח א'
מנגנונים לטיפול בשינוי אסדרה 

 39 עמ' 12.3בסעיף מוגדרים בנפרד 
 להסכם.

מבוקש להבהיר כי התחייבויות של  9.1 37 חוזה  .45
היזם לשכור את האתרים כאמור 

במכסה  בסעיף הינם בכפוף לזכיה
בהליך תחרותי שיפורסם על ידי 
רשות החשמל בהתאם לסוג האתר 
והמתקן שצפוי להיות מוקם על גביו 
)קרי קרקעי או גגות( וכן בכפוף 
להשגת כלל האישורים הנדרשים 

הבקשה מתקבלת, יובהר כי 
התחייבות היזם הינה בכפוף לזכיה 
במכסה מאת רשות החשמל ו/או כל 
גוף אחר וקבלת כל האישורים מאת 

וכי במידה ולא  -הרשויות השונות
יזכה/יקבל היזם מכסה ו/או לא 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

מאת הרשויות השונות )כגון היתר 
בניה, תב"ע מתאימה לפרויקטים 

 קרקעיים וכד'(. 

תתאפשר הקמת מערכת מפאת אי 
קבלת אישור והיתר כלשהו של מי 
מהרשויות רשאי היזם שלא לשכור 

 ת הגג ו/או האתר. א

כמו כן מבוקש להבהיר כי החברה,  9.1 37 חוזה  .46
כבעל הזכויות באתרים, מאשרת כי 
אין מניעה מבחינת תב"ע לקבל 
היתר בניה להקמת הפרויקט בכל 

 אתר ואתר.

 הבקשה נדחית.

 9.2 37 חוזה  .47
מה המספר המוערך של הזמנות 
החיבור והגדלות החיבור ביחס 

 לכלל הפרויקטים?

 לעיל. 8תשובה לשאלה  ראה

מבוקש להבהיר כי דרישה להקמת  9.3 37 חוזה  .48
סככה לקירוי מגרש ספורט ו/או 
חניונים לא תינתן לפני שהיזם זכה 
במכסה מתאימה מאת רשות 
החשמל להקמת מתקן סולארי על 
גבי גג המגרש/חניון הרלבנטי, וכן 

 הינה בכפוף לקבלת היתר בניה.

 הבקשה מתקבלת.

נא להחריג כל זמן רשויות מלוחות   9.3 37 חוזה  .49
 הבקשה מתקבלת. הזמנים במקרה הזה ובאופן כללי

 חוזה  .50

37 9.3 

סביר להאריך את תקופת ההקמה 
חודשים לאחר העברת הסכם  6-ל

השכירות, בהתחשב בקבלת 
אישורים, ריבוי אתרים ושיבוצי 
לו"ז. וכן לסייג במקרים חריגים 
בהם נדרש אישור מטעם הרשויות 
השונות )ארכאולוגיה/רשות 

 העתיקות, גורמי ביטחון וכדומה(.

, ראה אין שינוי במסמכי המכרז
 לעיל. 49תשובה לשאלה 

 חוזה  .51

37 9.5 

מה הערכה לשטח הגגות הדורשים  -
 איטום?

איזה סוגי איטום בוצע ובאתרים  -
בהתפלגות לפי סוגים: יריעות, זפת, 

 אוריטני?-אקרילי/פולי

 לעיל. 7ראה תשובה לשאלה 

 10.1 38 חוזה  .52

10.5 

מבוקש להבהיר כי הצהרות הקבלן 
כאמור בסעיפים אלה, הינן "לרבות 
באמצעות מי מטעמו" בהתחשב 
בעובדה כי יתכן והעבודה תבוצע 
בחלקה על ידי קבלני משנה שהם 
אלה שאוחזים בהיתרים והרשיונות 
 הנדרשים וכן בידע והניסיון הנדרש.

 הבקשה מתקבלת

-38 חוזה  .53
39 

10.3 

10.10 

מבוקש להבהיר כי עלויות שחלות 
מעצם טיבן על בעלים של מקרקעין 
)כגון היטל השבחה(, ככל שיהיו, 

 יחולו על הבעלים ולא על היזם.

, ראה אין שינוי במסמכי המכרז
 לעיל. 23תשובה לשאלה 

 חוזה  .54

39 11 

מבקשים להתאים: כי היזם יפעל 
כמיטב יכולתו במתן מענה 
תשובה/מידע לחברה בהתבסס בידע 
והניסיון שרכש, אם בכלל, בנוגע 
למענק המבוקש או קול קורא, לפי 

 אותו עניין.

 הבקשה מתקבלת



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

למען הסר ספק, מבוקש להבהיר כי  11.1 39 חוזה  .55
הזכויות הירוקות בגין פעילות 

( CDM ,I-RECSמתקני היזם )
תישארנה בבעלות היזם. כן מבוקש 

יהא במימוש זכאותה להבהיר כי לא 
של החברה מכוח סעיף זה בכדי 

 לפגוע ביזם או בזכויותיו באתר.

 הבקשה מתקבלת 

נא לשנות מחח"י לרשות החשמל  12.2 39 חוזה  .56
בכל מקום בו יש התייחסות 
להסדרות ונושאים רגולטוריים 
היות ורשות החשמל היא בעלת 

 הסמכות

תשומת  .אין שינוי במסמכי המכרז
במכרז לב המציעים מופנית לכך ש

זה כל גורם אשר אחראי על 
רגולציה, רכישת חשמל, רשות 

לשם הנוחות  ,החשמל וכו' מוגדר
 חח"יכ

מבוקש להבהיר כי הזכות המוקנית  12.1 39 חוזה  .57
לחברה להאריך את תקופת 
ההתקשרות מעבר לשנה השלישית 
)כלומר שנתיים בסיס + שנת 

כפופה להסכמתו של אופציה אחת( 
היזם )אחרת מדובר במחיר קבוע 
לחמש שנים שאינו לוקח בחשבון 
 נסיבות שנוצרו במהלך השנים הללו(

 הבקשה מתקבלת

 12.1 39 חוזה  .58

 

מבקשים להבהיר סעיף זה. מה 
משמעות "תקופת ההתקשרות 

 הראשונה"?

שנתיים ראשונות להתקשרות 
 במסגרת מכרז זה 

נא לפרט שבמידה ורשות החשמל  12.3סעיף  39 חוזה  .59
תעדכן את התעריף של ההסדרה 
התעריפית יהיה רשאי הזוכה לסרב 

הנושא  –להקים מתקנים ספציפיים 
קריטי במקרה של חניונים וקירוי 

 של מגרשי ספורט

. ראה אין שינוי במסמכי המכרז
 לעיל. 47,43תשובות לשאלות 

מבוקש להבהיר כי לוחות הזמנים  12.7 40 חוזה  .60
עבור כל אתר )להקמתו ותחילת 
הפעלתו המסחרית( ייקבעו על ידי 
היזם, באישור החברה, בשים לב 
לאופי האתר והמתקן שיוקם על 
גביו, וכן בהתחשבות בהגבלות 
רגולטוריות וסטטוטוריות. כמו כן, 
המועד לתחילת ההפעלה המסחרית 
ייקבע במסגרת לוח הזמנים הנ"ל, 

כן  עבור כל אתר ואתר בנפרד. כמו
מבוקש להבהיר כי הקנסות שייגבו 
מאת היזם יהוו סעד יחיד ובלעדי 
של החברה )או מי מטעמה( בהקשר 

 זה.

הבקשה מתקבלת. יובהר כי לוחות 
הזמנים עבור כל אתר ייקבעו על ידי 
היזם, באישור החברה, בשים לב 
לאופי האתר והמתקן שיוקם על 
גביו, וכן בהתחשבות בהגבלות 

 וסטטוטוריות.רגולטוריות 

מעבר לאמור אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

מבקשים שסרטון התדמית יהיה  13.2 40 חוזה  .61
  אין שינוי במסמכי המכרז. ע"ח החברה הכלכלית

  אין שינוי במסמכי המכרז. . מבקשים להוריד סעיף זה 13.3 40 חוזה  .62

לא ברור אילו נתונים היזם אמור  13.3 40 חוזה  .63
לגלות לציבור במסגרת "דף הנחיתה 
השיווקי" ומבוקש להבהיר סוגיה 

הבקשה מתקבלת. יובהר כי הדף 
השיווקי יציג תמונות וסרטונים של 
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זו. למותר לציין כי "מחירונים 
התואמים את הצעתו במכרז" 
עשויים בהחלט לעלות כדי סוד 
מסחרי של היזם או מי מטעמו, ואין 
מקום לחשיפתם בצורה פומבית. 

ובר לחילופין מבוקש להבהיר כי מד
 בעלויות הקמה משוערות בלבד.

הקמת מערכות סולאריות בהתאם 
למכרז זה, מידע תהליכי שאינו סוד 
מסחרי ותועלות שאינן כלכליות. דף 
הנחיתה יציג את הפעילות 

 המשותפת של היזם והחברה.

כי תקופת ההקמה מבוקש להבהיר  14.4 41 חוזה  .64
לא תחול לפני שהתקבל היתר בניה 
לאתר הרלבנטי וכן נמסרה בו 
החזקה בפועל לידי היזם. כמו כן 
מבוקש להבהיר כי אירועים שאינם 
בשליטת היזם )ובכלל זה אירועי 
כוח עליון( לא נכללים בפרק הזמן 

החודשים להקמת המתקן בכל  3של 
אתר ובתנאי שהחברה עמדה 

 בהתחייבויותיה

 למעט המילים " הבקשה מתקבלת
ובתנאי שהחברה עמדה 

 ."בהתחייבויותיה

מבוקש להבהיר כיצד מתנהל  14.4 41 חוזה  .65
התהליך מתחילתו ועד סופו 
ומבוקש להבהיר מה המועדים 

 לאישור התנאים המתלים וכד'.

לא ניתן להשיב שכן הבקשה כללית 
במידה ויש שאלה ספציפית  מדי.

 המציע מוזמן לשלוח שאלת הבהרה

מתי מתאפשר  –מבוקש להבהיר 14.4 41 חוזה  .66
ליזם  תאפשריובהר כי החברה  ליזם לבקר באתר הספציפי

חודשים  3להתחיל להתארגן לפחות 
בהתאם לקבוע טרם השכרת אתר, 

חוברת ל 37עמ' בהסכם  8.5סעיף ב
 .מכרזה

 14.4 41 חוזה  .67
להבהיר תוך כמה זמן יש  מבוקש

ליזם לאשר/לסרב להקים פרויקט 
באתר הספציפי, מועדים לאישור 

 התנאים המתלים וכד'.

יובהר כי החברה מצפה לקבל 
ימי  10התייחסות מפורטת בתוך 

עסקים לגביי כל אתר ספציפי, 
במהלך תקופת ההתקשרות. למרות 

ההסכם  כניסת האמור לעיל עם 
תיתן החברה ליזם הראשי לתוקף 

באופן חד פעמי זמן התארגנות של 
 ימי עסקים להשיב.   20

68.  

 חוזה

נבקש הבהרה אם התקופה לא  14.4 41
כוללת מקרים של הגדלת חיבור / 
הזמנת חיבור חדש? במקרים הללו 
משכי הזמן עולים מעל חצי שנה רק 
לצורך סיום הזמנה/הגדלה של 
חיבור חשמל ומשכי הזמנים תלויים 
בגורמי מטעם חברת החשמל ואינם 

 בהכרח בשליטת היזם.

 לעיל. 49ראה תשובה לשאלה 

69.  

 14.4 41 חוזה

נבקש להאריך את תקופת ההקמה 
חודשים  6לתקופה מינימלית של 

לאחר מועד קבלת האתר, בהתחשב 
בקבלת אישורים, ריבוי אתרים 

 ושיבוצי לו"ז.

, ראה אין שינוי במסמכי המכרז
 לעיל. 49תשובה לשאלה 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

מבוקש ליצור מגנון של הכרעה  14.5-14.8 41 חוזה  .70
מקצועיים -בחילוקי דעות טכניים

)"המומחה הטכני"( ככל והחברה, 
המנהל או מי מטעמם יבקש ליתן 
הוראה או הנחיה שלדעת 
מהנדסי/מנהלי העבודה אצל היזם 
אינן תואמות את המצב בשטח. אין 
רצון במצב שכזה להגיע להליך 
בוררות ממושך, אלא הכרעה 

די גורם מקצועי נקודתית על י
שימונה בהסכמה על ידי הצדדים 
ויתן את חוות דעתו בתוך פרק זמן 

 קצר )מספר ימים(.

, יובהר כי אין שינוי במסמכי המכרז
במקרה של אי הסכמה עם המנהל, 
היזם מוזמן להציג בכתב את 
ההשגה והועדה המקצועית בחברה 

 ימי עסקים.  3תשיב בתוך 

להוריד סעיף זה. הניתוק מבקשים  14.9 41 חוזה  .71
האוטומטי יעשה ע"י חברת הניטור 

 של הקבלן.

, עם זאת אין שינוי במסמכי המכרז
יודגש כי במידה ויש ליזם / לחברת 
הניטור של הקבלן טכנולוגיה ו/או 
פיתרון מתאים אשר המנהל ישתכנע 
כי נותן מענה הולם אזי יתאפשר 
להשתמש בטכנולוגיה זאת או 

 פיתרון זה.

72.  

 חוזה

 Sungrow / Huaweiהאם ממירי   - 14.10 41
 קבילים בהגשה?

 solarהאם יש עדיפות במכרז זה ל -
edge ? 

יובהר כי המנהל עשוי ורשאי לדרוש 
מהיזם משיקולי בטיחות, התקנה 
של ממיר העומד בתקנים ובדרישות 

ממיר או  כלהמצוינים בסעיף. 
של ממיר וטכנולוגיה  שילוב

משלימה אשר עונים על ההגדרות 
יבדקו באופן ספציפי  והדרישות

 לכשתגיע ואם תגיע דרישה מהמנהל  

 15.1 15 חוזה  .73
מבקשים לקבל הבהרה למועד 
הקובע לתחילת תשלום דמי 

 שכירות/דמי ניהול עבור כל אתר?

יובהר כי המועד הקובע הינו מועד 
ספציפי השכירות ההסכם  כניסת

  לתוקף. לכל אתר ואתר

מבוקש להבהיר כי עדכון מחירי  15.3 41 חוזה  .74
השכירות כאמור בסעיף זה תבוצע 
בהסכמה ותוך שהצד שמבקש 
לעדכן את המחיר יציג אסמכתאות 
מתאימות בדבר השינוי הנדרש לצד 
השני. מחלוקות בין הצדדים לעניין 
זה תובאנה להכרעתו של המומחה 

 הטכני.

של הסעיף תתווסף " עדכון בסיפא 
מחירי השכירות כאמור בסעיף זה 
תבוצע בהסכמה ותוך שהצד 
שמבקש לעדכן את המחיר יציג 
אסמכתאות מתאימות בדבר השינוי 
הנדרש לצד השני. ללא הסכמה בין 
הצדדים לא ניתן לחייב את השוכר 

במחיר  לשכור גגות ו/או אתרים
 "מעודכן

 15.3 41 חוזה  .75
במחירי השכירות  כל בקשה לעדכון

 לעיל 74ראה תשובה לשאלה  תחייב את הסכמת היזם.

מבקשים שהתשלום יהיה בתנאי  15.5.2 42 חוזה  .76
 אין שינוי במסמכי המכרז 60 תשלום שוטף +

האם דמי השכירות הם גב אל גב - 15.5.2 42 חוזה  .77
 לתשלום ההכנסות בחברת חשמל?

נבקש לקבל הבהרה כי המועד  -
הקובע לתחילת התשלום בגין כל 
אתר ואתר, הינו ממועד חיבור 

 המערכת לרשת החלוקה.

בתשלומים  תשולם כלל התמורה
רבעוניים מראש ככתוב בסעיף 

. יובהר כי החברה אינה 15.5.2
אחראית להכנסות היזם מחח"י 
ו/או כל גורם אחר אשר מתחייב 

י קבלת למולו לרכישת החשמל וא
תשלום מחח"י לא יפחית ו/או ישנה 

 את חובות המציע.



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

מבוקש להבהיר מדוע תשלום  15.7 42 חוזה  .78
המע"מ הינו כנגד טופס עסקת 

 אקראי.

בסעיף המילים "כנגד טופס עסקת 
ובמקומן יכתב  ימחקואקראי" 

 כנגד חשבונית מס". "

מבוקש להבהיר כי הסכומים  16 42 חוזה  .79
יהיו צמודים הנקובים בסעיף זה 

למדד בהתאם למנגנון תשלום 
 התמורה.

. לא אין שינוי במסמכי המכרז
 . 15מוגדר מנגנון עדכון בסעיף 

פיצוי עבור פירוק והרכבה יהיה לפי  16.2 42 חוזה  .80
הבקשה מתקבלת ככל וקיים סעיף  מחירון דקל

מתאים במחירון דקל. יובהר עוד כי 
הפיצוי יועבר בצורה של זיכוי 
מרכיב מחשבון השכירות הכללי של 
מקבץ האתרים אשר האתר 
הספציפי שוייך אליו )קבוצת 

( ומתוכם יחושב Xאתרים איזור 
זיכוי בהתאם לתחשיב ועד לסיום 
קיזוז הזיכוי לא ישלם היזם 

 . שכירויות

 19.5 43 חוזה  .81

 

מבוקש להבהיר כי מדובר במקרה 
של קביעה של רשות מוסמכת 
)ובכלל זה ערכאה שיפוטית( שאינה 

 ניתנת עוד לערעור.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי של  19.6 43 חוזה  .82
היזם כאמור בסעיף זה כפופה 
לתנאים המצטברים הבאים: א( 
החברה הודיעה ליזם מיד עם קבלת 
התביעה/דרישה וצירפה להודעתה 
את מסמכי התביעה/דרישה; ב( 
החברה איפשרה ליזם להתגונן כנגד 

ג( החברה לא  -התביעה/דרישה; ו
 התפשרה בנוגע לתביעה/דרישה ללא
 קבלת הסכמת היזם מראש ובכתב.

 חלקית.  הבקשה מתקבלת

 בסיפא הסעיף יתווסף:

"מובהר ומודגש כי החברה תודיע 
ליזם בהקדם האפשרי אודות 
התביעה ותאפשר ליזם להתגונן 

החברה לא תתפשר  ,מפניה. כמו כן
בנוגע לתביעה כאמור מבלי מתן 
הזדמנות ליזם להשמיע את 

 טענותיו."

מבוקש להבהיר כי מדובר במקרה  19.7 43 חוזה  .83
של קביעה של רשות מוסמכת 
)ובכלל זה ערכאה שיפוטית( שאינה 

 ניתנת עוד לערעור.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי פרק הזמן  21.1 45 חוזה  .84
שיחלוף בין הודעת מנהל החברה 
בדבר הפסקת שימוש בחומר 
מסוים, ככל שיש בו כדי להביא 

העבודות, להפסקת או עיכוב ביצוע 
ועד לחזרה לביצוע העבודות בצורה 
סדורה, לא תבוא במניין הימים 
שנקבע ליזם לביצוע ההתחייבות 
הרלבנטית )ככל ונקבע לו"ז לביצוע 

 התחייבות זו(.

 יובהר כמבוקש



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

מבוקש להבהיר כי אחריות היזם  22.1 45 חוזה  .85
כאמור בסעיף זה לא תחול במקרה 
ובו קו תת קרקעי שנפגע כתוצאה 
מביצוע העבודות לא סומן או אוזכר 
במסגרת התוכניות שיקבל היזם 
מאת הרשויות הרלבנטיות, ולא 
ניתן היה לדעת מראש וקודם 
לביצוע העבודות כי קו זה מצוי 

 במקום.

הבקשה נדחית. היזם רשאי 
להשתמש בכל טכנולוגיה ואמצעי 

 לאיתור תשתיות תת קרקעיות

תחולת סעיף זה מבוקש להבהיר כי  22.2 45 חוזה  .86
-לא תחול על הפרעה סבירה או אי

נוחות סבירה בהתחשב באופי 
העבודות וטיבן )סביר להניח 
שבמהלך ביצוע העבודות תהא מידה 

 מסוימת של רעש, אבק וכיו"ב(.

יובהר כמבוקש ובנוסף היזם יעשה 
ככל הניתן להפחית את ההפרעה ואי 

 הנוחות לציבור

כי ככל ומדובר מבוקש להבהיר  22.3 45 חוזה  .87
בנזק אשר התגלה על ידי המנהל, 
המנהל ידווח מידית ליזם אודות 
הנזק שאותר כדי שהיזם יוכל לפעול 

 בהתאם לאמור בסעיף

 יובהר כמבוקש

 חוזה  .88
46 24 

במידה והאתר מוצלל באופן שפוגע 
בכדאיות הכלכלית של הפרויקט 
ולא ניתן לגזום את העצים, האם 

 את הגג?הזוכה רשאי לסרב לשכור 

 לעיל 43ראה תשובה לשאלה 

מבוקש להבהיר ביחס לכלל הסעיף  כללי 26 46 חוזה  .89
כי אחריותו של היזם לנזקי החברה 
)או צד שלישי מטעמה( תהא 
מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, 
כאשר גבול האחריות לפיצוי/שיפוי, 
לשנה וביחס לכל אתר, יוגבל לגובה 
דמי השכירות ששולמו בגין אותו 
אתר לשנה שקדמה לאירוע הנטען. 
גבול האחריות לא יחול במקרה שבו 
הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או 
מחדל מכוון/זדוני של היזם או מי 

 מטעמו או במקרה של נזקי גוף.

 הבקשה נדחית 

 26.1-26.3 46 חוזה  .90

 

מבוקש להבהיר כי אחריות היזם 
כאמור בסעיפים אלו הינה אחריות 

מבוקש להבהיר כי לפי דין. כמו כן 
אין באחריותו של היזם כאמור כדי 
להפחית מחובתה של החברה )או כל 
צד שלישי שהוא( מלפעול כנדרש 

 להקטנת נזקיו.

 יובהר כמבוקש

 26.5 47 חוזה  .91

 

מבוקש להבהיר כי תנאים 
לפיצוי/שיפוי החברה על ידי היזם 
הינם כי החברה ו/או העירייה 
הודיעו ליזם מיד עם קבלת התביעה, 
מסרו ליזם את מסמכי התביעה, 
איפשרו לו להתגונן מפני התביעה, 
ולא התפשרו בתביעה מבלי לקבל 

 את הסכמת היזם מראש ובכתב.

מקובל חלקית. ראו מענה להבהרה 
 .לעיל 82

מבוקש להבהיר כי אחריות היזם  26.6 47 חוזה  .92
כאמור בסעיפים אלו הינה אחריות 
לפי דין. כמו כן מבוקש להבהיר כי 

 יובהר כמבוקש



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

אין באחריותו של היזם כאמור כדי 
להפחית מחובתה של החברה )או כל 
צד שלישי שהוא( מלפעול כנדרש 

 להקטנת נזקיו.

את פרק הזמן מבוקש להאריך  28.2 47 חוזה  .93
ימים  30 -לתיקון הפרה לא יסודית ל

)אחרת אין כמעט הבדל בין הפרה 
יסודית ללא יסודית מבחינת פרק 

 הזמן לתיקון ההפרה(.

המשפט "ולא תיקן את הפרה תוך 
ימים" ימחק ובמקומו יכתב  10

 21"ולא תיקן את ההפרה תוך 
 ימים"

 28.3.2 48 חוזה  .94

28.3.7 

בסעיפים מבוקש להבהיר כי האמור 
אלה יחול רק במקרה והעיקול או 
הפעולה כאמור בסעיפים אלו פוגעת 
ביכולתו של היזם להוציא לפועל את 

 התחייבויותיו מכוח ההסכם.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 28.3.3 48 חוזה  .95

28.3.4 

מבוקש להבהיר כי זכות הביטול 
הנקובה בסעיפים אלו הינה כפופה 
לאישור ביהמ"ש ובלבד 
שהכונס/מפרק לא נכנס בנעלי היזם 

 לצרכי הסכם זה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף  28.3.10 48 חוזה  .96
זה מתייחס לעבירות מתחום טוהר 
המידות ולא בגין כל עבירה פלילית 
שהיא. כמו כן מבוקש להבהיר כי 
אין די בחקירה בלבד אלא לכל 

מנהליו הפחות הוגש נגד היזם )או 
או בעלי מניותיו( כתב אישום בגין 

 החשד לביצוע העבירה האמורה.

יובהר כי לאחר המילים "נפתחה 
חקירה פלילית" יתווסף ו"והוגש 

 כתב אישום" 

 28.3.11 48 חוזה  .97

28.3.12 

מבוקש להבהיר כי בגין עילות 
הביטול הנקובות בסעיפים אלה 
תתאפשר ביטול ההתקשרות אך 

הספציפי שלגביו ורק בגין האתר 
מיוחסות טענות החברה כנקוב 
בסעיפים אלו, ולא תביא לביטול 

 ההסכם בכללותו.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי החברה לא  29.1 49 חוזה  .98
תסרב לבקשתו של היזם לשעבד את 
ההסכמים ו/או המתקנים לטובת 
גורם מממן. כמו כן מבוקש להבהיר 
כי החברה לא תסרב לבקשתו של 

להעביר/להמחות/להסב את  היזם
זכויותיו בהסכם או במתקנים לצד 
שלישי, אלא מטעמים סבירים. 
טעמים סבירים לצורך זה הינם: 
טעמים הנוגעים לאיתנותו 
הפיננסית של הנעבר, טעמים 
הנוגעים לעברו הפלילי של הנאשם, 
וטעמים הנוגעים לנסיונו 
ומקצועיותיו של הנעבר ויכולתו 

 להיכנס בנעלי היזם.
כמו כן מבוקש להבהיר כי יש 
באפשרות היזם להקים את 
הפרויקטים בפועל באמצעות חברות 
בנות מטעמו )חברה נפרדת לכל אתר 

 יובהר כמבוקש



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

או לכל צבר אתרים( ובלבד 
שהתחייבויות היזם כלפי החברה 

 לא תיפגענה.

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף  29.2 49 חוזה  .99
זה יחול רק עד למועד 
ההעברה/המחאה/הסבה בפועל, 
שכן החל מרגע זה ייכנס הנעבר 

 –בנעלי היזם לכל דבר ועניין )ויוזכר 
זהות הנעבר אושרה על ידי החברה 

 ולאחר שבדקה את יכולותיו(.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי במקרה של  29.3 49 חוזה  .100
העברת/המחאה ההסכם על ידי 
החברה, זכויות היזם מכוח ההסכם 

 תיפגענה.לא 

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי זכייתו של היזם  30.1 49 חוזה  .101
במכרז משמעה אישור מראש של 
החברה את קבלני המשנה שפורטו 
בהצעתו של היזם, וכי לא נדרש 

 אישור נוסף להעסקתם.

 הבקשה מתקבלת

מבוקש להבהיר כי סירובה של  30.5 49 חוזה  .102
החברה להעסקת קבלן משנה על ידי 
היזם כאמור בסעיף זה )ובכלל זה 
דרישה להחלפתו של קבלן משנה( 
תבוצע מטעמים סבירים בלבד, 
ולאחר שניתנה ליזם )ו/או לקבלן 
המשנה, לפי העניין( זכות שימוע 

 ומענה בכתב.

 הבקשה מתקבלת

מבוקש להבהיר כי מדובר במקרה  31.2 49 חוזה  .103
של הפסקת ביצוע העבודות על ידי 

)ולא באופן זמני( היזם לצמיתות 
שבעקבותיו בוטל ההסכם על ידי 
החברה. כמו כן מבוקש להבהיר כי 
כל אתר ייחשב בצורה פרטנית 
לעניין האמור בסעיף זה )כלומר 
הפסקת עבודה באתר אחד לא תביא 
בהכרח לסילוק ידו של היזם 

 מאתרים אחרים(.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי תנאים  32 49 חוזה  .104
לפיצוי/שיפוי החברה על ידי היזם 
הינם כי החברה ו/או העירייה 
הודיעו ליזם מיד עם קבלת התביעה, 
מסרו ליזם את מסמכי התביעה, 
איפשרו לו להתגונן מפני התביעה, 
ולא התפשרו בתביעה מבלי לקבל 

 את הסכמת היזם מראש ובכתב.

מתקבל באופן חלקי. ראו מענה 
 לעיל. 82להבהרה 

מבוקש להבהיר כי זכות הקיזוז  34.2 50 חוזה  .105
הנתונה לחברה לפי סעיף זה הינה 

 לחוק החוזים 53בהתאם לסעיף 

מובהר כי אין בקבוע בהסכם בכדי 
 לגבור על הדין.

מבוקש להבהיר כי זכות העיכבון של  34.3 50 חוזה  .106
החברה לא תחול במקרה שבו עיכוב 
כאמור יביא לפגיעה בלוחות 
הזמנים אליו התחייב היזם על פי 
הסכם זה, או במקרה שבו עיכוב 

. עוד יובהר כי ובהר כמבוקשי
המנהל יקבע האם יש בעיכוב בכדי 

 לסכן גוף או רכוש.



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

כאמור עלול למנוע מאת היזם גישה 
למתקן או לחומר באופן אשר עלול 
לסכן גוף או רכוש של מי מהצדדים 

 או צד שלישי שהוא.

מבוקש להוסיף לסעיף זה את פרטי  36.2 50 חוזה  .107
הדוא"ל של הנציגים המוסמכים 
לצורך ביצוע ההסכם מטעם כל צד, 
כאשר רק משלוח דוא"ל אל גורם זה 
תיחשב כמסירה רשמית בהתאם 

את  לסעיף. כל צד יוכל להחליף
פרטי איש הקשר באמצעות הודעה 
מראש לצד השני, ולצרף את פרטי 

 ההתקשרות עם של הגורם החלופי.

 הבקשה מתקבלת

נבקש הבהרה כי נוסח ערבות  1נספח ב'  52 חוזה  .108
הביצוע יחל מהמשפט לכבוד 
החברה הכלכלית כפר סבא )דהיינו 
הנוסח הסופי לא יכלול את המילים 

)ערבות "כתב ערבות בנקאית 
ביצוע(" שכן הוא אינו מוכר בפורמט 

 של הבנק(

 יובהר כמבוקש

 1נספח ב'  52 חוזה  .109
 1סעיף 

בערבות הביצוע נבקש  1בסעיף 
להוסיף את המילים הכלכלית 
לפיתוח כך שהמשפט יהיה כדלקמן: 
"וזאת בקשר עם ההסכם שנחתם 
בין היזם לחברה הכלכלית לפיתוח 

 כפר סבא".

 הבקשה מתקבלת

 1נספח ב'  52 חוזה  .110
 2סעיף 

בנוסח הערבות הביצוע,  2בסעיף 
כפי שרשום בערבות ההצעה 
שדרישה לתשלום לבנק תיעשה 

ימי עסקים, יש להחיל את  7בתוך 
אותה הוראה על ערבות הביצוע. אין 
 באפשרות הבנק לבצע תשלום מיידי

לפי דרישה ועליו להיערך בתוך כמה 
כן נבקש למחוק את -ימים. על

 המשפט הבא: 
"לפי דרישתכם הראשונה בכתב, 
מיד עם מועד קבלת דרישתכם לעל 
 ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן."
ולרשום במקום: "לפי דרישתכם 

( ימי עסקים 7הראשונה, תוך שבעה )
ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי 

 נו המפורטת להלן."כתובת
לתשומת ליבכם גם שנפלה טעות 
סופר במילה "לעל ידינו" ויש לתקן 

 "על ידינו"-ל

 הבקשה מתקבלת ויתוקן כמבוקש

 2נספח ב' 53 חוזה  .111
 כללי 

לא ראינו כל התחייבות של החברה 
לעריכת ביטוחים למבנים ולאתרים 
בהם יוצבו המערכות. לאור האמור 

תכללנה לעיל אבקש, כי בהסכם 
חובות ביטוח של החברה ביחס 
למבנים כאמור . להלן נוסח מוצע 

 של הוראות כאמור:"
החברה מתחייבת לערוך  .1

ולקיים, בין בעצמה ובין באמצעות 

 אין שינוי במסמכי המכרז



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

עיריית כפר סבא ו/או בעלי האתר, 
למשך כל תוקפו של ההסכם, את 
הביטוחים המפורטים בהמשך 
לסעיף זה אצל חברת ביטוח 

 מורשית כדין:
ביטוח מבני האתרים בהם  .1.1

יוצבו המערכות על צמודותיהם 
ומערכותיהם, במלוא ערך כינונם, 
וכן כל רכוש נוסף של החברה ו/או 
העירייה ו/או בעלי האתר המצוי 
במבני האתרים כאמור, בערך כינון, 
מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים 
המקובלים בביטוח אש מורחב 
לרבות נזקי טבע, רעידת אדמה 
ופריצה על בסיס נזק ראשון. 
הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר 
ויתור על זכות תחלוף כלפי היזם 
והבאים מטעמו, אולם הוויתור 
כאמור לא יחול לטובת בן אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 
ביטוח אבדן תוצאתי  .1.2

המבטח אבדן דמי שכירות ודמי 
ניהול ו/או אבדן רווח גולמי לחברה 

כוש המבוטח בשל נזק שנגרם לר
לעיל עקב הסיכונים  1.1בסעיף 

לעיל, וזאת  1.1המפורטים בס"ק 
חודשים.   24למשך תקופת שיפוי של 

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר 
ויתור על זכות התחלוף לטובת היזם 
ומי מטעמו, אולם הוויתור כאמור 
לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק 

 בזדון.
מוסכם כי החברה רשאית שלא 
לערוך ביטוח אבדן תוצאתי כאמור 
בס"ק זה לעיל, במלואו או בחלקו, 

להלן יחול  3אולם האמור בסעיף 
 כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 

מוסכם כי החברה רשאית  .2
לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך 
ביטוחים נוספים לביטוחים 

 המפורטים בהסכם זה.
החברה פוטרת את היזם  .3

יות בגין נזק שהיא ומי מטעמו מאחר
פי -זכאית לשיפוי בגינו על

הביטוחים שהתחייבה לערוך 
לעיל  )או   1.2 -ו 1.1בהתאם לס"ק 

שהיתה זכאית לשיפוי בגינו אלמלא 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות 
בפוליסות(, אולם פטור מאחריות 
כאמור לא יחול לטובת בן אדם 

 שגרם לנזק בזדון."

הערה  53 חוזה  .112
 כללית

 מבוקש להוסיף סעיף חדש
לאור העובדה שרוב העיריות 

מבוקש   מבטחות את רכושן ממילא,

 אין שינוי במסמכי המכרז



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

 כי יוסף סעיף בנוסח שלהלן:
החברה מצהירה כי במשך כל "

תקופת ההסכם תבטח את המבנים 
עליהם יוצבו המתקנים על 

בביטוח אש מורחב  תכולתיהם
)לרבות נזקי טבע ורעידת אדמה(, 
לרבות אבדן תוצאתי שעלול להיגרם 

 12לחברה לתקופת שיפוי של 
חודשים, כאשר הביטוח כאמור 
יכלול ויתור על זכות תחלוף לטובת 
היזם והבאים מטעמו, אולם הויתור 
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 
לנזק בזדון. על אף האמור בכל 

ר בהסכם זה, פוטרת מקום אח
החברה את היזם והבאים מטעמו, 
מכל אחריות לאבדן ו/או נזק, אשר 
היא זכאית לשיפוי בגינו על פי 
הביטוחים האמורים לעיל )או 
שהייתה זכאית לשיפוי בגינו 
אלמלא ההשתתפות העצמית 
הנקובה בפוליסה ו/או ביטוח חסר 
ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח(, 

מור לא יחול ואולם הפטור כא
 ".לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

 מבוקש כי: 1.1 53 חוזה  .113
לאחר המילים "חתום בידי מבטח 
היזם" יבואו המילים "או מבטח מי 

 מטעם היזם".
 

 הבקשה מתקבלת 

 מבוקש כי: 2.1 53 חוזה  .114
לאחר המילים "לערוך ולקיים" 
יבואו המילים "באמצעותו או 

 באמצעות מי מטעמו".
 

 הבקשה מתקבלת 

 מבוקש כי: 2.1.4 53 חוזה  .115
לאחר המילים "למושכר או למבנה 
הבניין" יבואו המילים "בתנאי 
שהינם מבוטחים בביטוח אש 

 מורחב אחר על בסיס ערך כינון".

 הבקשה נדחית

 מבוקש כי: 2.2 54 חוזה  .116
לאחר המילים "לא יאוחר" יבואו 

 יום"  14המילים "מ 

 הבקשה מתקבלת 

מבוקש להבהיר ביחס לכל אתר  2.14 55 חוזה  .117
מהם אמצעי המיגון הקיימים )שער 
עם מנעול, שומר פיזי, מערכת 
אבטחה וכיו"ב( והאם פוליסות 
ביטוח קיימות של החברה )או מי 
מטעמה( עשויות לכסות אירוע 
גניבה או נזק גם למתקן של המזמין 

 בתחומי האתר

כי כל אתר  הבקשה נדחית. יובהר
ו שונה באופיו ובכל אתר יש נהי

הסדרי ביטוח ואבטחה שונים 
 בהתאם לאופיו ולצרכיו. 

כל  57 חוזה  .118
 הסיכונים

 מבוקש כי: 
תדרוש  308על מנת לכלול קוד 

חברת הביטוח פרטי 

יובהר כי פרטים ימסרו בגין כל אתר 
 ספציפית 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

הדיירים/שוכרים/בעלי זכויות 
 אחרים.

 מבוקש כי: צד ג' 57 חוזה  .119
יימחק ובמקומו ייכתב קוד  318קוד 
321. 

  אין שינוי במסמכי המכרז

חבות  57 חוזה  .120
 מעבידים

 מבוקש כי:
יימחק ובמקומו ייכתב קוד  318קוד 
319. 

  אין שינוי במסמכי המכרז

 מבוקש כי: רכוש 58 חוזה  .121
תדרוש  308על מנת לכלול קוד 

חברת הביטוח פרטי 
זכויות הדיירים/שוכרים/בעלי 

 אחרים.

יובהר כי פרטים ימסרו בגין כל אתר 
 ספציפית

מבוקש כי גבול האחריות יירשם  צד ג' 59 חוזה  .122
בהתאם לאמור בסעיף  ₪ 8,000,000

 (53בנספח הביטוח )ע"מ  2.1.2

 יתוקן כמבוקש

אובדן  59 חוזה  .123
 תוצאתי

 מבוקש כי:
תדרוש  308על מנת לכלול קוד 

חברת הביטוח פרטי 
הדיירים/שוכרים/בעלי זכויות 

 אחרים.
אשר  316, 314, 313למחוק קוד 

 שייכים לפרק הרכוש.

. מעבר לאמור אין שינוי 314ימחק 
 המסמכי המכרז.

 

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף  1 60 חוזה  .124
זה לא יחול על מידע שנשמר באופן 
אוטומטי כחלק מגיבוי מידע 
ומערכות של היזם, כאשר היזם 

שלא לעשות שימוש במידע  מתחייב
זה לאחר תום תקופת ההסכם ושלא 

 למטרות הנקובות בהסכם.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי גם חתימה על  5 60 חוזה  .125
סודיות בעלות אופי דומה  תניות

וכללי, למשל במסגרת הסכמי 
העסקת עובדים או הסכמי 
התקשרות עם קבלנים ונותני 
שירותים, עומדים בדרישות סעיף 

 זה.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר שההתחייבויות לא  7 60 חוזה  .126
יחולו על גם ביחס ל: מידע שהיה 
כבר מצוי אצל היזם עוד לפני גילויו 

החברה; מידע שפותח על ידי על ידי 
היזם בנפרד מההתקשרות בהסכם 
זה ועל ידי עובדים שאין להם גישה 
למידע; ומידע שהתקבל אצל היזם 
מאת צד שלישי שלא על דרך של 
הפרת התחייבויותיו של אותו צד 

 לסודיות.

 יובהר כמבוקש

מבוקש להבהיר כי תהא ליזם  13-14 61 חוזה  .127
הזכות להשיב כנגד הטענות בדבר 
ניגוד העניינים ולהוכיח כי אין 
מדובר בניגוד עניינים כלל ו/או אין 
בו כדי להביא לפגיעה כלשהי 

 יובהר כמבוקש



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

בחברה או במי מטעמה, וזאת בטרם 
 יבוטל ההסכם על ידי החברה.

 חוזה  .128

62 
נספח 

 קנסות 

מגרש ספורט עיכוב בהתקנת קירוי 
סביר להאריך את תקופת ההקמה  -
חודשים לאחר העברת הסכם  6-ל

השכירות, בהתחשב בקבלת 
אישורים, ריבוי אתרים ושיבוצי 

 לו"ז.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 חוזה  .129
62 

נספח 
 קנסות

הבהרה  –עיכוב בתשלום השכירות 
האם ריבית פשוטה בניגוד לריבית 

 מצטברת )ריבית דריבית(.

 ריבית פשוטה יובהר

 תחזית 64 מפרטים  .130
מ"ר, מבקשים  1,000בגגות עד 

לקבל הערכה לגודל גג ממוצע. גם 
 אם הערכה כללית

 הבקשה נדחית

מ"ר, מבקשים  1,000בגגות מעל  תחזית 64 מפרטים  .131
לקבל הערכה לגודל גג ממוצע? גם 

 אם הערכה כללית

 הבקשה נדחית

 מפרטים  .132
64 

המספר  מבקשים לקבל הערכה מה תחזית
המוערך של הזמנות החיבור 
והגדלות החיבור ביחס לכל אחד 

 מסוגי האתרים?

 הבקשה נדחית

133.  

 64 מפרטים

מבקשים לקבל הערכה לשטח חניון  תחזית
הבקשה נדחית, עם זאת יובהר כי  ממוצע? גם אם הערכה כללית 

השטח שיושכר לשוכר יהיה ע"פ 
השטח שניתן להקים עליו אסדרה 

כלומר לא  -מתאימה וכלכלית
 בהכרח כל שטח החניון. 

 והואיל שני 66 מפרטים  .134
האם המונים עוברים על שם המציע 

 כן, המונים עוברים על שם השוכר.  השוכר ?

 מפרטים  .135
71 4.4 

הערכה למספר מעבי מבקשים לקבל 
מזגנים אשר דורשים הזזה פר 
פרויקט או באופן מצרפי בכלל 

 הפרויקטים?

 הבקשה נדחית

136.  

 5 71 מפרטים

 -בדיקות קרינה  2האם נדרשות 
יובהר כי בכל אתר ספציפי תידרש  מקדימות ושנתיות בכל אתר ואתר? 

בדיקת קרינה מקדימה כחלק 
מהתכנון ולאחר מכן בדיקת קרינה 
לאישור ההפעלה, ולאורך תקופת 
השכירות נדרשות בדיקות קרינה 
שנתיות כחלק מהאישור השנתי של 

 המתקן 

 מפרטים  .137

73 8.8 

מבקשים לקבל הבהרה/התאמה כי 
תקן הסולמות המספק יהיה 

מידה והנחיות נציגי בהתאם לאמות 
 חח"י.

יובהר כמבוקש כי הדרישות 
הקובעות יהיו המחמירות בין 
דרישות חח"י לדרישות סעיף זה 
 אלא אם אישר המנהל אחרת בכתב. 

 מפרטים  .138
76 2 

האם בכל אתר נדרשת התקנת קו 
חיים או בחלק המקרים, בהתאם 
למאפייני הגג, ניתן יהיה להסתפק 

 בסימון בגג?

יובהר כי המנהל רשאי לאשר פטור 
מהתקנת קו חיים במידה ויוצג 
אישור למתווה עבודה בטיחותי 



 

סעיף  ותת  עמוד  מס"ד
 סעיף

 מענה פירוט השאלה

באופן אחר ע"י יועץ בטיחות של 
 היזם / קבלן המשנה שלו. 

 מפרטים  .139
77 4 

מבקשים לקבל הערכה כמה גגות 
מכל סוגי פרויקט דורשים החלפת 
אסבסט / מה השטח המצרפי 

 המוערך להחלפת גג אסבסט?

 ראה תשובות לעיל.

140.  

 כוח עליון כללי 

על אף האמור בכל סעיף אחר  
 במסמכי המכרז, היזם לא ישא

באחריות לעיכוב או מניעה בביצוע 
התחייבויותיו, אשר נגרם בשל 
נסיבות או אירועים, שאינם מצויים 
בשליטתו הסבירה ואשר יש להם 
השפעה על ביצוע העבודות הוראות 
מסמכי מכרז זה )להלן: "כוח 

 עליון"(.

 יובהר כמבוקש 

 

במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע 

 לשאלות ההבהרה.

 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו 
 שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.

 
 

 
 

 חתימה _________________ שם המציע_________________


