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 "א אדר תש"פכ
 2020מרץ  17

 
 
 
 
 10/2020מכרז פומבי 
 

בתי ספר מקיפים ותיכון טכנולוגי אחד במועצה  5לניהול, להפעלה ולאחזקת 
 קסום -האזורית אל
 

 מענה לשאלות הבהרה  –3מסמך הבהרות מס' 
 

 :1מס'  שאלה

 31/3/20נבקשכם לאשר הארכת מועד הגשת המכרז ל 

 :1לשאלה מס'  תשובה

 
 (תנה תשובה גם בדוא"לנ  )

 כלהלן:נדחו מועדים 

  :26/3/2020הגשת טפסים ופתיחת מעטפות 

  :1/4/2020ראיונות 

 טבלה מפורטת נא ראו נספח כ' בסוף מסמך זה

 
 

 :  2שאלה מס' 

 נבקשכם להבהיר סתירה זו.
 
 

 : 2תשובה לשאלה מס' 
 

 אין סתירה.

 המועצה שומרת לעצמה שלוש חלופות

 
 : 3שאלה מס' 

 
 נבקשכם לחדד את מספר התלמידים בממוצע הנדרש לצורך עמידה בתנאי סף זה.

 
 :3לשאלה מס' תשובה 

 
 

 מהווה אסמכתא  4/2019חוזר מנכ"ל 

)יום רביעי( בעוד מועד ההגשה נקבע ל  17/3ההבהרות נקבע ל  משלוחלאור  העובדה כי מועד ,  6, עמוד 22סעיף 
 )יום ראשון( ולאור פערי הזמנים הלא סבורים 22/3

זוכה אחד בסעיף זה נכתב כי "... המועצה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לבחור , 23סעיף  7עמוד 
 ורק באשכול אחד"ומאידך בהמשך הסעיף נכתב כי "... למען הסר ספק המציע יזכה אך לכל בתי הספר" 
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 :  4שאלה מס' 
 

 האם קיים נספח לצורך אישור רו"ח/עו"ד לנושא המחזורים הכספיים בניהול והפעלת מוסדות החינוך?
 

 :4תשובה לשאלה מס' 
 

 בחוברת המכרזטיים מצויים נכל הנספחים הרלוו
 

 : 5שאלה מס'

 שהינו מועד הדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים. 2018לאשר כי אישור רו"ח יהיה לשנת 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 
 

 :5מס' תשובה לשאלה 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 

 :6שאלה מס' 
 

 או עבור כל שנה בנפרד? שנים? 5 נבקשכם להבהיר האם הצעת המחיר לנושא השקעה הינה עבור
 

 :6תשובה לשאלה מס' 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 נכתב במפורש: "לכל בית ספר )בנפרד(, לכל השנים."

 
 :7שאלה מס' 

 נבקשכם להבהיר נספח ז'
 

 ?7תשובה לשאלה מס' 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 

 : 8שאלה מס' 
 

ניתן לשלוח את טבלת נבקשכם לאשר כי במידה ולא מתקיים במציע מי מבעלי התפקידים הנכללים בטבלה זו 
 בעלי התפקידים הקיימים

 
 : 8תשובה לשאלה מס' 

 
 צמדו לנדרשינא ה

 
 :9שאלה  מס' 

 
 .יש לתקן "... יפעלו במשותף",5.4סעיף  61ם עמוד הסכם ארגון המורי

 

אישור רו"ח ובו פירוט היקף כספי של כל מוסד בנפרד. למציע עשרות  במסגרת נספח זה נדרש המציע לצרף
 מוסדות חינוך לפיכך נבקשכם להבהיר:

 כמה מוסדות חינוך, נדרש המציע לפרט לצורך אישור זה .א

חייבות לעמוד כנדרש בהנחיות מ. החינוך ולטובת מוסדות החינוך החלטות הועד המנהל לגבי השקעות המציע  .א
 שהוצעו

 לא ברור על איזה חן בנק מדובר בנוסח הנספח. .ב
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 :9תשובה לשאלה מס' 
 

 הנוסח יישאר 
 

 : 10שאלה מס' 
 

( בנוגע להתחייבות המועצה 4/17חוזר המנכ"ל האחרון )זה ולהתאימו לדרישות והנחיות  9נבקשכם לתקן סעיף 
 בבתי הספר בכלל ולנושא חט"ב בפרט.

 
 

 :10תשובה לשאלה מס' 
 
 

 מחייב 4/2019חוזר מנכ"ל 
 
 

 : 11שאלה מס' 
 

 .16.1.3נבקשכם לבטל סעיף 
 
 

 :11תשובה לשאלה מס' 
 

 הנוסח יישאר 
 
 

 : 12שאלה מס' 
 

אישורכם שבניגוד לכתוב בסעיף הרביעי, שדרישות הביטוח הינן על פי הנספח תקבל, נא תבקשר למציע שהצעתו 
 החתום בלבד, ולא תבוא כל דרישה לשינויים.

 
 : 12תשובה לשאלה 

 
 הסדרת הביטוח היא כפי הרשום בסעיף הביטוח שבהסכם , באישור קיום ביטוחים ובכל מקום אחר במכרז

 ק על חלק מהסדרי הביטוח הנדרשים מהזוכה.ולמען הסר ספק אישור קיום הביטוחים מעיד ר
 

 : 13שאלה מס' 
 

נבקש הבהרה האם המציעים נדרשים לחתום על החוזה עצמו או שדי  5בעמוד  17מס'לנוכח האמור בסעיף 
 בחתימה בתחתית העמוד.

 
 :13תשובה לשאלה מס' 

 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 

 : 14שאלה מס' 
 

 האמור ביחס לאשכולות ולבחירת הזוכים בסעיפים אלה אינו מובן. 
כי אכן מקריאת מכלול הסעיפים ביחס לזכותה של הרשות יש באפשרותה גם נבקש הבהרתכם  .1

   ובתי הספר. האופציה לבחור ולזכות מפעיל אחד במכלול האשכולות
מהאשכולות, שכן עלול להיות מצב בו שנית, נבקש הבהרתכם כיצד תיעשה הבחירה לזוכים בכל אחד  .2

מציע אחד מקבל את הניקוד שיציב אותו במקום הראשון בבית ספר אחד )לצורך הדוגמה תיכון אום 
 בטין(, אך רק את המקום השני בבית הספר השני שבאותו אשכול )לצורך הדוגמה תיכון אל פורעה(.
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ובר בשלושה אשכולות או בשני שלישית, המציעים צריכים להבין בטרם הגשת ההצעות האם מד .3
אשכולות והשארת העניין מעורפל אינו עומד בקנה אחד עם דיני המכרזים. על כן, נבקש הבהרתכם 

 לעניין זה.
מתבקש המציע להגיש את הצעתו למכרז לכל החלופות" בעוד שבפועל ביתר מסמכי המכרז אין כל  24בסעיף 

 ות בכלל להתייחס לנושא זה.התייחסות לחלופות ולאשכולות ואין למציע אפשר
 

 :14תשובה מס' 
 

 הנוסח המופיע ברור 
 

 :15שאלה מס' 
 

שכותרתו "תנאי סף להשתתפות במכרז" כלולות גם שורת דרישות שאינן מתאימות להיחשב תנאי  6בסעיף 
 .6.13ודרישת צירוף המסמכים שבסעיף  6.9, 6.8, 6.7המדובר בסעיפים  –סף 
 

 :16תשובה מס' 
 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 
 

 :17שאלה מס' 
 

לבין האמור בפסקה השנייה בסעיף זה. נבקש  6.5לא מובן הקשר בין האמור בפסקה הראשונה של סעיף 
 הבהרה.

 
 :17תשובה לשאלה מס' 

 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 
 

 :18שאלה מס' 
 

 יש לתקן בפסקה השנייה את המילים נספח ז' לנספח ח'.
 

 :18תשובה מס' 
 

 נספח ח'טעות סופר. 
 

 :19שאלה מס' 
 
נבקש הבהרתכם כי לצורך האמור בסעיף זה מתבקש המציע למלא את הצעת המחיר והשקעות )נספח ו'  

 למכרז(.
. נבקש הסרת הפסקה האחרונה של הסעיף המתחילה במילים "ביחס לכל שירות נוסף..." המטילה על 2

חמש השנים האחרונות תוך התייחסות לאיתור הצעות קודמות שהציע ב המציעים משימה בלתי אפשרית
 ל"הישגים ויתרונות" שהופקו מהצעותיהם.

 
 

 :19תשובה שאלה מס' 
 
 

 צמדו לנדרשינא ה
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 :02שאלה מס' 
 

נבקש שתוסר הדרישה להמצאת פוליסות ולהסתפק כמקובל באישור עריכת הביטוח. המציעים עורכים פוליסות 
 מפוליסות אלה אינה סבירה ואינה נדרשת משותפות לכלל פעילותם והדרישה לקבל העתק

 
 :02תשובה לשאלה מס' 

 
 צמדו לנדרשינא ה

 
 

 :12שאלה מס' 
 

נבקש הבהרה לגבי הדרישה לקורות חיים של "המנהל המוצע" ו"המפקח" המוצע. מדובר בדרישה לא ברורה, 
 שכן המציעים לא נדרשים להציע מנהל או מפקח במכרזים מסוג זה.

 
 

 : 12תשובה מס' 
 
 

 צמדו לנדרשינא ה
 
  

 :22שאלה מס' 
 

הדרישה לפיה המציעים ישאו בהוצאות השמירה אינה בהלימה לחוזר המנכ"ל ואין להטיל את העלויות בגין 
 עניין זה על המפעיל. על כן נבקש מחיקת הסעיף.

 
 :22תשובה לשאלה מס' 

 
 צמדו לנדרשינא ה

 
 :32שאלה מס' 

 
 חתימה שלישי.נבקש אישורכם לציין פרטי מורשה 

 
 :23תשובה לשאלה מס' 

 
 מאושר

 
 :42שאלה מס' 

 
כך  31נבקש לשנות את ההצהרה בעניין המצאת פוליסות הביטוח הכלולה בפסקה האחרונה שבעמ'  .1

( נבחר כזוכים במכרז)אנו מצהירים ומתחייבים כי היה והצעתו תתקבל שייכתב שם במקום, כך: "
אלא אם אושר בהליך  וכפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנ אישור קיום ביטוחים נמציא למועצה את

 רז". הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכ שאלות
היות והוראות הפיקוח אוסרות על המצאת מסמכים זולת אישור ביטוח )והמבטחים מסרבים לחתום  .2

 .32על תמציות(, אזי מבוקש למחוק את הפסקה השנייה בעמוד 
המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים למשפט שמתחיל במילים: "כמו כן מבוקש להוסיף  .3

" את המילים הבאות "ובלבד שלא יוטל על הזוכה חיוב כספי לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז
 נוסף עקב כך". 
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 :42תשובה מס' 

 
. אין בהוראות משרד האוצר  נוסח אחיד של אישור קיום ביטוחיםפרסום  ,הפיקוח על הביטוח ,משרד האוצר

 הנחיות לפיהן אסור למבטח למסור פוליסה למזמין עבודה או שירות .
 

 "המועצה ו/או יועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרזהמילים : " 
 מבוטלות .

 
 
 

 :52שאלה מס' 
 

חודשים מיום הגשת ההצעות  3תוקף ההצעה )( אינו עומד בקנה אחד עם 30.9.2020תוקף הערבות ) .1
 .23בעמ'  8בהתאם לסעיף 

 
 

 –במדד היסודי נבקש לשנות מחודש פברואר לחודש דצמבר או לחילופין לשנות את התאריך מה  .2
 .לחודש שלאחריו 15-שכן מדד החודש מפורסם ב 20203.15.ל  15.1.2020

 
 :52תשובה לשאלה מס' 

 
 צמדו לנדרשינא ה .1
 .לחודש שלאחריו 15-שכן מדד החודש מפורסם ב 20203.15.ל  15.1.2020 –מה  ישונה .2
  

 :62שאלה מס' 
 
 נבקש הבהרה לגבי המונח "פרטי רקע" המופיעה בטבלאות שבעמודים אלה.   .1
 לתוכן  נבקש אישורכם להגיש עמודים אלה בנפרד על גבי דף לוגו של המציע כשתוכן המסמך יהיה זהה   .2

 .שבעמודים אלה     
 
 

 : 62תשובה לשאלה מס' 
 

 הכוונה לכל מאפיין ייחודי מעבר לשם המוסד -פרטי רקע .1
 לתוכן  להגיש עמודים אלה בנפרד על גבי דף לוגו של המציע כשתוכן המסמך יהיה זהה  ניתן   .2

 .שבעמודים אלה        
 

 
 :72שאלה מס' 

 
בכללים החלים על רואי החשבון המבקרים, נבקש את ביחס לאישור על המחזור הכספי המבוקש, ובהתחשב 

 אישורכם לנושאים הבאים:
 .החשבון רואה של נייר לוגו על נפרד במסמך וזאת אליכם המופנ ואכשה האישור הגשת את לאפשר .1

 מאושר        
_____  -כך שבמקום המילים "החל משנת _____" יבוא "למעלה מ 1נבקש לשנות את האמור בסעיף  .2

 שנה."
 

 .להוסיף תאריך למסמך אישורכםנבקש  .3
 מאושר        

 -תקינים "*דוחות  : להוסיף ובתחתית המכתב "תקינים "דוחות: כוכבית להוסיףנבקש אישורכם  .4
 מהנוסח האחיד." כוללת "סטיות" אינה ח לגביהם"רו דעת חוות אשר דוחות

 לא מאושר        
 
שיש  ₪" במקום הסימן ₪להוסיף את המילה "אלפי נבקש אישורכם בטבלה של המחזורים הכספיים  .5

 בכל שורה.
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 מאושר        

 
 
 
 

 :82שאלה מס' 
 

נבקש הבהרה לגבי מהות האסמכתאות שנרדים המציע לצרף "בנוגע לכוונותיו להשקעות ישירות אלה  .1
 בבית הספר". 

 נא ראו נספחים רלוונטיים
 

שנים  5לציין סכום כולל שיושקע במשך נבקש אישורכם כי בהצעת ההשקעה מתבקשים המציעים  .2
 .ולא סכום לגבי כל אחת משנות ההפעלה

 
 כתוב במפורש: "לכל בית ספר )בנפרד(, לכל השנים."

 
 
 

 :29שאלה מס' 
 

זה נכתב כי "הוועד המנהל יהיה סוברני להחליט על השימוש בכסף זה, בכפוף להתחייבות  , 41, עמוד 1 בסעיף
הרשת הזוכה במכרז". נבקש שיובהר כי במצבים בהם מבנה ביה"ס אינו מאפשר ניהול תקציבי מאוזן, הוועד 

 המנהל יהיה סוברני להחליט רק על יתרת ההשקעה שתיוותר לאחר מתן מענה לתפעול ביה"ס כנדרש.
 

 :29תשובה לשאלה מס' 
 

 יש לנהל תקציב מאוזן
 

 :03שאלה מס' 
 

 הגזבר ומנהל הכספים אצל אורט ישראל הן אותו אדם, על כן נבקש אישורכם לציין את אותו השם פעמיים.
 :03תשובה לשאלה מס' 

 
 מאושר

 
 

 :13שאלה מס' 
 

החתימה מטעם המציע, בשם המציע ולא באופן  נבקש אישורכם כי הנדרשים לחתום על נספח י"א הם מורשי
 אישי.

 
 :13תשובה לשאלה מס' 

 
 הנדרשים לחתום על נספח י"א הם מורשי החתימה מטעם המציע

 
 
 

 :23שאלה מס' 
 

 נבקש הבהרתכם לגבי החתימה בראשי תיבות. האם מורשי החתימה נדרשים לחתום בראשי תיבות על מסמך זה?
 

 :23תשובה לשאלה מס' 
 

 צמדו לנדרשינא ה
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 :33שאלה מס' 

 
 ללא שינויספציפי.  308נבקש למחקו כיוון שהוסף קוד  -309קוד  .1
 ללא שינוישאינו רלבנטי.  319נבקש למחוק קוד  -בביטוח חבות מעבידים .2
 ללא שינוי. 30 -ב 60תחת "ביטול/שינוי הפוליסה" מבוקש להחליף  .3
קוד שלא נרשם  בעמוד הראשון לאישור הביטוח אינם רלבנטיים.נודה להבהרה כי קודים שלא נרשמו  .4

 ולדעת המציע הנו רלוונטי או מהותי , רשאי המציע להוסיפו
 

 : 33תשובה לשאלה מס'
 

 תשובות בגוף השאלות
 

 :43שאלה מס' 
 

הזוכה מניסיוננו, לאחר הגשת בקשה לקבלת רישיון הפעלה לבי"ס , ההסכם שצורף על למכרז ואשר נחתם בין 
מאשרת אותו אם ישנן אי  לאעובר לבחינת המחלקה המשפטית במשרד החינוך אשר  רשות המקומיתל

לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד  4/2019חוזר מנכ"ל  ההסכם לביןבין  ,ולו גם קלות ,התאמות
 חינוכי על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך.

להקל על תהליך קבלת רישיון לביה"ס נבקשכם להוסיף להסכם שיחתם בין הצדדים לאור האמור לעל מנת 
 סעיף כדלקמן:

 
 כי על ידי רשויות מקומיות והפעלתלבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינו 4/2019חוזר מנכ"ל "

בין הוראות חוזה זה או אי התאמה סתירה חסר, ככל שיש מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומוסדות חינוך 
 "חוזר המנכ"ל.יגברו הוראות חוזר המנכ"ל  לבין הוראות

 
 :34תשובה מס' 

 
 מופיע במפורש:

עם הזוכה אושרה ע"י הגורמים במועצה אשר בהתאם לדיני הרשויות המקומיות  וההתקשרות  :והואיל "
רשאים לאשר התקשרות עם הזוכה להפעלת / העברת בעלות על  חינוךוהנחיות משרד ה

של משרד  חוזר המנהל הכלליעל פי נוהל בחירת מפעיל או העברת בעלות  מוסדות החינוך
 ".2019 מרץ 20, י"ג אדר ב, תשע"ט ,4/2019הפנים 

 
 

 :53שאלה מס' 
 

 לאור העובדה שאישור ההסכמים עי המשרד מתבצע לעיתים אחרי תחילת שנה"ל נדרש לדאוג שככל האפשר 
 כל הפרטים המופיעים במכרז זה שלא בהלימה לחוזר מנכל משה"ח יתוקנו או יתקבלו בשלב ההבהרות

 
 

 :53תשובה לשאלה מס' 
 

 חוזר המנכ"ל מחייב
 

 :36שאלה מס' 
 

 נבקש לשנות מחודש אפריל לחודש מאי, מועד בו בהתאם לנדרש ע"פ משרד החינוך הכנות של התקציבים אל 
 מול מצבת המורים ואל מול מצבת התלמידים החזויה. מועד מוקדם יותר מזה, לא יתאפשר.

 
 :36תשובה לשאלה מס' 

 
 מאושר
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 :73שאלה מס' 
 

 וייווצר גרעון בשנה מסוימת, המפעיל יוכל לקזז גרעון זה מעודפיםנבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "במידה 
 שייווצרו בשנים בהם קיים עודף". 
 

 :37תשובה לשאלה מס' 
 

 לא מאושר
 

 :83שאלה מס' 
 נבקש כי יוספו המילים הבאות, "כל החלטה של הועד המנהל, שמשמעותה במישרין או בעקיפין, חיוב הזוכה 
 בהשקעות ו/או בתשלומים נוספים על הקבועים בהסכם זה, תחייב הסכמה בכתב של מורשי החתימה מטעם 

 הזוכה.
 

 :83תשובה לשאלה מס' 
 

 לא מאושר
 

 :93שאלה מס' 
נבקש שיוסף סעיף שמבהיר כי "לא ניתן יהיה לקבל החלטות המגדילות את השתתפות הזוכה מעבר לקבוע 

 בהסכם ובהצעתו ללא אישור בכתב מטעם מורשי החתימה מטעמו".
 

 :93תשובה לשאלה מס' 
 

 לא מאושר
 
 

 :40שאלה מס' 
 

 בסיפת הסעיף זה.נבקש שיוספו המילים "בניכוי התקורה" 
 
 

 :40תשובה מס' 
 

 לא מאושר
 
 

 :14שאלה מס' 
 

 להצעתם. )?(נבקש הבהרה האם המציעים נדרשים לצרף את ההתחייבות הנזכרת בעמוד זה 
 

 :14תשובה לשאלה מס' 
 צמדו לנדרשינא ה

 
 

 :42שאלה מס' 
אינו ישים ואינו ריאלי. לרשויות השונות לוקח זמן רב הרבה יותר מיום  )?(מניסיוננו הלו"ז המוצג בעמ' זה 

עבודה אחד להשיב לשאלות ההבהרה ולכן, יש מקום לדחיית המועד להגשת ההצעות, שכן לא תיוותר 
 למציעים תקופת זמן מספקת להכנת ההצעות )אשר משתנות תמיד לאחר קבלת תשובות ההבהרה(.

 
 :42תשובה לשאלה מס' 

 ראלי  .1
 ראו לו"ז מעודכןנא  .2
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 :34שאלה מס' 
 

 כוונה להעביר לזוכה עובדי מועצה. אם כן, מתבקש לקבל פירוט שכרם.נבקש הבהרה האם יש  9.2סעיף 
 

 :34תשובה מס' 
 
מדובר בסייעות צמודות לתלמידים שזכאים לסייעות צמודות, המועצה, כיום סייעות צמודות אלה מועסקות  

"י המועצה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להעביר סייעות אלה להעסקה ע"י הזוכה, החליטה ישירות ע
כיון מדובר המועצה לעשות כן הזוכה יהיה זכאי לקבלת התמורה מאת משרד החינוך לתקצוב אותם סייעות, 

  ש"ש  307סייעות ועל  14על 
 

 :44שאלה מס' 
 

במילים "למען הסר ספק" עד סוף הפסקה, אשר אינם  נבקש למחוק את המשפטים המתחילים 10.2סעיף 
 .קשורים בהסכם

 
 :44תשובה מס' 

 
 אין שינוי

 
 :54שאלה מס' 

 
 נבקש שיובהר כי האמור אינו חל כלפי מי שגרם לנזק בזדון.,  12.2.3סעיף 

 
 :54תשובה לשאלה מס' 

 אין שינוי
 
 

 :64שאלה מס' 
 

 ימים. 5 -פוליסות. כן נבקש לקצר את התקופה לנבקש שתמחק הדרישה להמצאת  12.2.7סעיף 
 

 :64תשובה לשאלה 
 

 אין שינוי
 

 :74שאלה מס' 
 

 נבקש שיובהר כי הסעיף כפוך לדרישת המועצה., 12.2.8סעיף 
 

 :74תשובה לשאלה מס' 
 

 אין שינוי
 

 : 84שאלה מס' 
 

על זכויותיו לפי חוק חוזה בכפוף לשמירת המבטח  -נבקש שיובהר שרשלנות ורשלנות רבתי, 12.2.19סעיף 
 הביטוח.

 
 :84תשובה מס'

 
 אין שינוי

 
 :94שאלה מס' 

 
 לכך שלא יוטל על הזוכה חיוב כספי נוסף עקב כך.מבוקש שהאמור בסעיף יוכפף , 12.2.25סעיף 
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 :94תשובה מס' 

 אין שינוי
 

 :50שאלה מס' 
 

שיאמר בו ש"מוסכם כי המועצה והבאים מטעמה פוטרים את  12.3.2קרן נבקש שיתווסף סעיף ,12.2.32סעיף 
המפעיל והבאים מטעמו מאחריות בגין אבדן ו/או נזק למבנה בית הספר. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון". 
 

 :50תשובה לשאלה מס' 
 
 

 אין שינוי
 

  :51שאלה מס' 
 

בשני אחוזים בזכאות ועליה של יותר מחצי אחוז )למעשה תלמיד אחד(  ירידה או עליה,  16.1.4-16.1.5סעיפים 
 בשיעור הנשירה הן תנודות סבירות.

 אין באלה עליה או עדות לליקוי בעבודה הפדגוגית. 
 על כן, נבקש מחיקת הסעיף.

 
 :51תשובה לשאלה מס' 

 
 אין שינוי

 
 : 05שאלה מס' 

 
נבקש הבהרה מדוע יש "מחוון דרוג הצעות עבור כלל בתי הספר" )מסמך שכותרתו א.( ומחוון נוסף "עבור בתי 

 ספר לנוער בסיכון" )מסמך שכותרתו ב.(. 
על המציעים לדעת מראש, איזה בתי ספר יוכרעו לפי איזה מסמך. ויודגש, קיימים הבדלים בין השניים שאינם 

נקודות  7נה החינוכית. כך לדוגמה במסמך א' משקלו של רכיב התקורה הוא מתמצים בניקוד של רכיב התמו
 נקודות )ולהיפך ביחס לרכיב השקעות(. 8בעוד שבמסמך ב' משקלו הוא 

 :05תשובה מס' 
 

 משרד החינוך מבדיל בין סוגי בתי ספרשני מחוונים שכן 
 
 

 :15שאלה מס' 
 

נכתב שמדובר ב"טבלה מרוכזת למילוי, בכפוף למכוון" וכן כי "יש לפרט את ניסיון  )?( בכותרת נספח זה
המציעה )ניתן להוסיף דפים(". מהותו של נספח זה אינו ברור ונבקש הבהרתכם האם נדרש דבר מה 

 זה. מהמציעים ביחס למסמך
 
 

 :15תשובה מס' 
 

 יכולותיכם. כל עליכם למלא את-בחוברת נפרדת -)המחוון מופיע בנספח ט"ו ובנספח ט"ז צמדו לנדרשינא ה
 סעיף זה הודגש גם במפגש המציעים!

 
 

 :25שאלה מס' 
 

לאחר קבלת פרוטוקול סיור הקבלנים והמצגות, נבקש להבהיר כי כאשר מצוין כי "את נספח ט"ז )מחוון 
נפרדת" הכוונה לכך שאת אמות המידה שבשיקול הוועדה יש להגיש ההצעות למילוי( יש להגיש ממולא בחוברת 

 בחוברת נפרדת מחוברת המכרז וכל נספחיה.
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 :25תשובה לשאלה מס' 
 יכולותיכם. כל עליכם למלא את-בחוברת נפרדת -)המחוון מופיע בנספח ט"ו ובנספח ט"ז צמדו לנדרשינא ה

 סעיף זה הודגש גם במפגש המציעים!
 
 
 

 :35שאלה מס' 
 

. לאילו שנים לחוברת המכרז. נדרש המציע להמציא אישור רו"ח לעניין הפעלת בתי ספר ומחזור כספי 6.5סעיף 

לחוברת המכרז?  37-36נדרש לפרט מחזור כספי? נא להבהיר האם אישור זה הינו אותו אישור המצוי בעמ' 

 ואם כן נא לתת את הדעת לשאלה שבהמשך.

 

 :35תשובה לשאלה מס' 

 אכן
 :45שאלה מס' 

 האם הצעה לשירותים הנוספים לחוברת המכרז. נדרש המציע לצרף להצעתו לשירותים הנוספים.  6.9סעיף 

 תתייחס לכל בית ספר בנפרד או שמא הצעה אחידה לכלל בתי הספר?

 

 "לבית ספר, לכל השנים" כתוב במפורש:
נבקש להסיר בהמשך צוין שעל המציע לפרט מתי והיכן הציע שירותים אלה ומהם ההישגים של שירותים אלה. 

 סעיף זה שכן לכל בי"ס יש את החזון שלו והשאיפות שלו ולכל בי"ס בונים תכנית ייחודית לו יחד עם הרשות.

 

 אין שינוי
 

 : 55שאלה מס' 

. טרם הסתיימה השלמת דו"ח 2018 -ו 2017, 2016ים לשנים נדרש לצרף דו"חות כספיים מבוקר 6.13בסעיף 

. נכון הדבר לגבי 2015נבקש להסתפק בהגשת דו"ח כספי מבוקר לשנת בנסיבות אלה  2018כספי מבוקר לשנת 

לחוברת המכרז. לחילופין, לאשר הגשת אישור רואה חשבון  36-37אישור רו"ח על מחזור כספי בעמודים 

לחילופי חילופין, ככל שתעמדו על בקשתכם, נבקש לאפשר לנו להמציא מאזן בוחן  במקום דו"חות כספיים.

 . דו"ח מבוקר יוגש מיד עם סיום הכנתו .2018לשנת 

 

 :55תשובה לשאלה מס' 

 

 אין שינוי
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 : 65שאלה מס' 

המציע לעניין הוצאת בחינת ניסיונו של  4/2019ג אינו תואם להוראות חוזר מנכ"ל  2נספח ט"ו נוסח סעיף 

 מהשקלול. נא להתאימו.

 

 :65תשובה לשאלה מס' 

 אין שינוי
 כ"למנמתואם ככתבו וכלשונו לחוזר ה

 

 :75שאלה מס'

 ניסיון: - 3סעיף  -נספח ט"ו  –מחוון דרוג ההצעות 

 לחוזר מנכ"ל נקבע כי הניסיון נקבע בהתאם למספר בתי ספר ולמספר שנות ניסיון. 4.1בסעיף 

 יחושב הניקוד בגין ניסיון זה. אנא הבהירו:במכרז לא פורט כיצד 

 האם לפי מספר בתי ספר? .1

 האם לפי מספר שנות הניסיון של המפעיל? .2

 האם שילוב של שניהם? .3

 האם לשם ניקוד ניסיון המציע, נדרשים נתונים נוספים זולת מספר בתי הספר ושנות הניסיון? .4
 

 
 בין מס' השנים ומס' המוסדות.נא להבהיר תוך פירוט נוסחת השקלול של הניסיון המשלב 

 

 :75תשובה לשאלה מס' 

 כ"למנמתואם ככתבו וכלשונו לחוזר ההמחוון 
 :85שאלה מס' 

כיצד ינוקד מציע בסעיף התמונה החינוכית? התמונה החינוכית.  4סעיף  –רוג ההצעות ימחוון דבנספח ט"ו 

 בנפרד?האם יילקח ציון של כל בתי הספר בממוצע, אשכולות, או כל בי"ס 

 

 :85תשובה לשאלה מס' 

 על פי הנחיות משרד החינוך
 

 : 59שאלה מס' 

נדרש לצרף  "קו"ח של בעלי התפקידים הרלוונטיים, ובכלל זה המנהל המוצע,..".  האם –( 12. ) 6.13בסעיף 

 הכוונה למנהל בית הספר? אם כן, נא למחוק דרישה זו שכן בכל בית ספר יש מנהל קיים וככל שיהיה צורף

 בהחלפה ייערך מכרז, לכן, אנו מבקשים להסיר את תפקיד המנהל המוצע.

 :59תשובה לשאלה מס' 

 

 מוצע"המנהל ה"יוסר 
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 :06שאלה מס' 

כיצד מתכוונת המועצה לקיים ריאיון עם נציגי המציעים בהתחשב במגבלות מוחלות ע"י משרד הבריאות 

 לכל הפחות. 7נציגי המכללה לריאיון יהיה בהתחשב בהתפשטות נגיף הקורונה. ויודגש שמניין 

 :06תשובה לשאלה מס' 

 ו תקפות באותה עתהיעל פי ההנחיות שי
 

 :16שאלה מס' 

נוכח המצב החריג במדינה בשל התפשטות נגיף הקורונה ונוכח לוחות הזמנים הקצרים בין מועד שאלות הבהרה 

 הצעות למכרז.ומועד הגשת הצעות למכרז, נא לשקול דחיית המועד להגשת 

 :16תשובה לשאלה מס'  

 נא ראו לו"ז מתוקן
 אם יהיו הנחיות מיוחדות, נעדכן

 

 :26שאלה מס' 

לאחר קבלת פרוטוקול סיור הקבלנים והמצגות, נבקש להבהיר כי כאשר מצוין כי "את נספח ט"ז )מחוון 
שבשיקול הוועדה יש להגיש ההצעות למילוי( יש להגיש ממולא בחוברת נפרדת" הכוונה לכך שאת אמות המידה 

 בחוברת נפרדת מחוברת המכרז וכל נספחיה.
 

 :62תשובה לשאלה מס' 
 עליכם למלא את כל יכולותיכם.-בחוברת נפרדת -)המחוון מופיע בנספח ט"ו ובנספח ט"ז צמדו לנדרשינא ה

 סעיף זה הודגש גם במפגש המציעים!
 

 :36שאלה מס' 

 
בחטיבה העליונה  הלימודים האחרונות לפחות שלושה מוסדות חינוךהמציע הפעיל בשתי שנות ", 6.3סעיף 

בממוצע, מידי שנת לימודים, לפחות מספר  בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבשלושתם יחד התחנכו
 "המכרז שצפויים ללמוד בבתי הספר נשואי המכרז התלמידים שידוע במועד פרסום

 
 תש"פ. -נבקש לאשר כי מדובר בשנים תשע"ט .1
 נבקש כי הרשות תציין את מספר התלמידים המדויק הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף עבור כל  מודל    2 

 הגשה..        

 

 :36תשובה לשאלה מס' 

 (בכפוף לחוזר המנכ"ל) צמדו לנדרשינא ה

 :46שאלה מס' 

 והמצב המצופה:הקיים  שיפור משמעותי של ההישגים האקדמיים. להלן תשתית בחינת המצב, 6.7.5סעיף 
 

אין הלימה בין הנתונים המוצגים במסמכי המכרז לנתונים הרשמיים של משרד החינוך המופיעים בתמונה 
החינוכית. במצב זה, לא ניתן להתחייב ל"מצב המצופה" אותו רוצה המועצה להשיג כבר בשנת הלימודים 

שביעות המועצה מהמציע הזוכה וליציאה תשפ"א. זאת ועוד, אי עמידה בנתונים לא ראליים אלו תוביל לאי 
 למכרז חדש.

 
נתוני התמונה החינוכית מראות כי אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת בשנים  648311בתיכון אום בטין ס.מ  .1

 . 40% - 30%. על פי נתוני המכרז, אחוז הבגרות המשמעותית נע בין 8.2% - 7.5%תשע"ח נע בין  –תשע"ו 
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שיש להציב "מצב מצופה" ריאלי בכל הנוגע לאחוז הזכאות לבגרות בכלל ככל שאלו ההבדלים, הרי 
 וזכאות לבגרות מצטיינת בפרט.

הגיש לראשונה את תלמידיו לבגרות בשנת הלימודים תשע"ט  ועדין אין  6640250בית הספר אלסייד ס.מ  .2
הנדרשים. נא  עקומה רשמית של הנתונים לאורך השנים. באופן זה, לא ניתן להתחייב לאחוזי השיפור

 בשנת הלימודים תשפ"א  5%אשרו כי אחוז השיפור יהיה במכפלות של 
 70% -60% -הינו מח"ט. הבקשה להעלות את אחוז הזכאות לבגרות ל 685586תיכון טכנולוגי אלסייד ס.מ  .3

אינה ריאלית. בוודאי לא בפרק הזמן הרשום. נבקש לעדכן את הצפי בהתאם לממוצע הזכאות לבגרות 
 .5%המצטיינים במח"טים בתוספת ואחוז 

אחוז הזכאים לבגרות אין התאמה בין נתוני התמונה החינוכית מראות כי  648345תיכון מולדה ס.מ  .4
"מצב מצופה"  לבין הרשום במסמכי המכרז. נבקש להתאים את ה תשע"ח  –מצטיינת בשנים תשע"ו 

 טיינת בפרטריאלי בכל הנוגע לאחוז הזכאות לבגרות בכלל וזכאות לבגרות מצ
בכל  5%יש לעדכן את הנתונים של המצב המצופה לעלייה הדרגתית של  660225תיכון תראבין סמל מוסד  .5

 שנת לימודים.
 7640607תיכון אל פורעה סמל מוסד 

הגיש לראשונה את תלמידיו לבגרות בשנת הלימודים תשע"ט  ועדין אין עקומה רשמית של הנתונים לאורך  

ניתן להתחייב לאחוזי השיפור הנדרשים. נא אשרו כי אחוז השיפור יהיה במכפלות של  השנים. באופן זה, לא

 .בשנת הלימודים תשפ"א %5

 :46תשובה לשאלה מס' 

 הם הנתונים שהועברו על ידי מנהלי בתי הספר המכרז, ם בחוברתעיפיוהנתונים המ

 :56שאלה מס' 

 ט"ז -הזמנה להציע הצעות למול נספחים ט"ו,6סעיף 
 

ט"ז או על פי הרשום בבקשה להציע  -האם הרשות תנקד את הרשת המציעה על פי נספחים ט"ו -הבהרה נבקש
 הצעות עמודים.

 ט"ז נבקש את אישורכם  -ככל שהניקוד יהיה בהתאם לנספחים ט"ו
 המפקח המוצע קורות חיים של בעלי התפקידים הרלוונטיים, ובכלל זה המנהל המוצע,לא להגיש  .1
 לבטל את נספח ח' בעלי תפקידים בארגון  .2

 

 :56תשובה מס' 

 אין שינו בדרישות

 

 :66שאלה מס' 

ביחס לכל שירות נוסף המוצע על ידי המציע יפרט המציע מתי והיכן הציע שירותים אלו נכתב כי: " 6.9בסעיף 
 " .אלה בחמש השנים האחרונות, ומה היו ההישגים והיתרונות שהופקו כתוצאה משירותים מוצעים

 
נבקש להסיר דרישה זו שכן, יש בה משום פגיעה בסודות מסחריים, תהליכים ושיטות עבודה ייחודיות למציעה, 

 לרבות מול לקוחותיה ברשויות השונות בהן היא פועלת.

 :66תשובה לשאלה מס' 

 אין שינו בדרישות

 םמסמכי תבקשה לאי חשיפ -נא ראו נספח י"ט

 

 :67שאלה מס' 

שלמחרת.  ביום 00:07- 00:18כיום מתקיימת שמירה רצופה במוסדות החינוך בין השעות   -שמירה , 15סעיף 
 הרשתות הזוכות מתחייבות לקים שמירה רצופה במימונן המלא בשעות
 אלו, על פי דרישתו הבלעדית של קב"ט המועצה, כפי שייקבע מעת לעת.

 
 בית ספרנבקש לדעת את עלויות השמירה המשולמות כיום עבור כל 
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 :76תשובה לשאלה מס' 

  לחודש  ₪ 24,000עומדת על  2019השמירה החודשית הממוצעת לשנת עלות 

 :86שאלה מס' 

. יש לתקן את הטבלה 6.3הטבלה לעיל אינה רלוונטית להצגת הניסיון הנדרש בתנאי הסף סעיף , 34נספח ד עמוד 

האחרונות ואת תאריכי ההפעלה. יש להוריד את סוג כך שתכיל את מספרי התלמידים בכל אחת משתי השנים 

 ביה"ס.

 :86תשובה לשאלה מס' 

 אין שינו בדרישות

 

 :69מס' ה שאל

נבקש אישור להציג רישיונות של שני  –הוכחת עמידה בתנאי איכות של שנות ניסיון המציע , 34נספח ד עמוד 

בתי ספר המוכיחים את עשר שנות הניסיון של הרשת ולא את כלל הרישיונות הקיימים. מדובר על מאות עמודי 

 הדפסה.

 :69תשובה לשאלה מס' 

 אין שינו בדרישות

 

 :07שאלה מס' 

 ט"ז, האם על המציע למלא גם נספח זה? -לאור נספחים ט"ו

 : 70 תשובה לשאלה מס'

 צמדו לנדרשינא ה

 :07שאלה מס' 

 נקודות מסך הציון הכולל?  10האם הריאיון עם המציע מהווה 
 

 :17תשובה לשאלה מס' 

 כן

 :27שאלה מס' 

נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות 
 החינוך

 החלפה – 0205הוראת קבע מס' 
 

( מחויבות 2.14בנוהל הנדון ישנן דרישות נוספות על אלו שהוצגו במכרז ושיש לכלול במסמכי המכרז )סעיף 
 ( . 2.9 -2.6(. התחייבות הרשות )סעיף 2.16(, מנגנונים לניהול שוטף של בית הספר )2.15לעניין כוח אדם )סעיף 

 ות החינוך למציע הזוכה.ללא סעיפים אלו לא יאשר משרד החינוך את העברת הבעלות על מוסד
 נא הוסיפו נספח המסכם את כלל ההתחייבויות לרבות התחייבות הרשות לכספים שיועברו למציע הזוכה.

 

 :27תשובה לשאלה מס' 

 מחייב 4/2019חוזר מנכ"ל 
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 :37שאלה מס' 

 נבקש לקבל עבור כל בית ספר:

 כרטסת הנהלת חשבונות תשע"ט + תש"פ.  .1

 תשע"ט + תש"פמצבת מורים   .2

 רשימת עובדי מנהלה כולל עלויות שכר תשע"ט + תש"פ .3

 

 :37תשובה לשאלה מס' 

 ואינם בידי המועצה  נתונים אלו נמצאים אצל הבעלות הנוכחית )רשת אורט( 

 :47שאלה מס' 

 אנו מבקשים מהמועצה לדחות את מועד הגשת המכרז בשבוע ימים מהסיבות הבאות:
ישראל מתמודדת עם מגפת הקורונה והמשק פועל על פי תקנות הבריאות שמוציאה הממשלה. מדינת  1

לאור זאת, בעלי תפקידים רבים במטה עובדים מהבית ו/או עוסקים בשגרת החירום בבתי הספר. כל 
 עבודת איסוף המסמכים וצילומם אורכת זמן רב מהמצופה ודורשת היערכות מיוחדת.

כרז, משנה בצורה ניכרת את אופן הגשת המכרז ואנו נדרשים להיערך העדכון שבוצע למסמכי המ 2
 לשינוי בזמן קצר. אם נוסיף לכך את אי פניות הצוותים במשרדים, ואת העובדה שיש להמתין למתן 

 
תשובות לשאלות הבהרה אלו על מנת להמשיך ולהכין את ההצעה למכרז, הרי שהדבר מחייב תוספת זמן 

 עד הגשתו.להכנת המכרז ודחיית מו
נודה על מאוד על התחשבותכם ודחייתכם את ההגשה על מנת שנוכל להגיש הצעה שתטיב עם בתי הספר ותשפר 

 את הישגיהם.

 :47תשובה מס' 

 נא ראו לו"ז מעודכן

 . המכרז שבאתר בתוקףלא בוצע כל עדכון

 :57שאלה מס' 

לאחר מתן תשובות לשאלות הבהרה, : כידוע מסמכי המכרז מתגבשים סופית רק דחיית המועד להגשת הצעות

ולפיכך לא ניתן לערוך את המכרז לפני קבלת התשובות. לפי לוח הזמנים שנקבע במכרז, תשובות לשאלות 

 .22.2.2020, והגשת המכרז היא ביום 18.3.2020הבהרה יפורסמו רק ביום 

 .המכרז בהתאם לתנאים הסופייםסד זמנים זה אינו סביר בעליל, ומותיר למציעים רק יום עבודה אחד לעריכת 

לאמור משנה תוקף נוכח מצב החירום בעקבות הקורונה, שכן מספר בעלי תפקידים מצויים בבידוד ובעלי 

 המכרז. דבר המסרבל מאוד את הכנת –תפקידים אחרים עובדים מהבית נוכח ההנחיות 

 ד להגשת המכרז בשבוע ימים.לפיכך נבקשכם לדחות את המוע

 :57ס' תשובה לשאלה מ

 נא ראו לו"ז מעודכן
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 :67שאלה מס' 

 : אנא אשרו כי קיימת אפשרות להציע סכום שונה לכל אחד מבתי הספר.הצעה כספית

 :67תשובה לשאלה מס' 

 כתוב במפורש: "לכל בית ספר )בנפרד(, לכל השנים."

 

 :77שאלה מס' 

 תוכנס גם הצעת המחיר.: אנא אשרו כי יש להכניס את נספח ז' למעטפה הנפרדת אליה נספח ז'

 :77תשובה לשאלה מס' 

 לא התבקש

 :87שאלה מס' 

האם יינתן ציון לכל בית ספר, האם  –נוכח האפשרויות לפיצול הזכייה, נבקש לדעת כיצד יינתן הציון במכרז 

 לכל אשכול, האם ציון אחד לכל בתי הספר, האם דרך ניקוד אחרת?

 :87תשובה לשאלה מס' 

 החינוךעל פי הנחיות משרד 

 : 79שאלה מס' 

לאחר קבלת פרוטוקול סיור הקבלנים והמצגות, נבקש להבהיר כי כאשר מצוין כי "את נספח ט"ז )מחוון 
ההצעות למילוי( יש להגיש ממולא בחוברת נפרדת" הכוונה לכך שאת אמות המידה שבשיקול הוועדה יש להגיש 

 בחוברת נפרדת מחוברת המכרז וכל נספחיה.

 :80מס' תשובה לשאלה 

 עליכם למלא את כל יכולותיכם.-בחוברת נפרדת -)המחוון מופיע בנספח ט"ו ובנספח ט"ז צמדו לנדרשינא ה
 סעיף זה הודגש גם במפגש המציעים!
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 לוז מעודכן

 

 נספח כ'

 לו"ז סכמתי למכרז
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 הערות מקום מועד הנושא מס.

   שעה תאריך יום

 פרסום מכרז   .1

 

אתר  --- 28/2/2020 ו'
המועצה; 
התקשורת 
 הכתובה 

  

רכישת מסמכי  .2
המכרז, 

המסמכים 
הנלווים ונוסח 

חוזה 
 ההתקשרות

בין  1/3/2020 א'
 השעות 

16:00-
08:00 

 

במשרד 
מזכיר 

המועצה, 
בבניין 

 המועצה 

לבירורים ניתן לחזור לגב. ראניה שאהין 
 אזריק בדוא"ל 

rania@alqasoum.org.il  

  08- 6797312או בטלפון שמספרו: 

 

 מפגש מציעים .3

 

-09:30 12/3/2020 ה'
16:00 

מפגש בחדר 
הישיבות 

בבניין 
 המועצה. 

המשך בבתי 
 הספר.

 

פרסום  .4
 הפרוטוקול  

עד שעה  15/3/2020 א'
12:00 

אתר 
 המועצה

 

בקשה  . 5
 להבהרות

 

 לא יאוחר מ ג'

17/3/2020 

שעה 
13:00 

בדוא"ל, 
בפורמט 

Word 
 בלבד 

 rania@alqasoum.org.il   

פרסום  .8
 תשובות

 

אתר  15:00 19/3/2020 'ה
 המועצה

 

 מסירת טפסים .9

 

 לא יאוחר מ 'ה

26/3/2020 

במשרד  12:00
מזכיר 

 המועצה

 

פתיחת  .10
 מעטפות

חדר  12:00 26/3/2020 'ה
הישיבות 

בבניין 
 המועצה    

  

 בנוכחות היועמ"ש

 

זימון טלפוני  .11
 לראיונות

עד  26/3/2020 'ה
13:30 

באחריות 
מנהל 

מחלקת 
 הרכש

ביום זה תינתן השעה המדויקת בהתאם 
 למספר המציעים שיעמדו בתנאי הסף

 30ראיונות )עד  .12
 דקות למציע(

 -10:30 1/4/2020 'ד
16:00  

    

חדר 
הישיבות 

בבניין 
 המועצה   

 

mailto:rania@alqasoum.org.il


 

 צאנע-א-ראביןת   ٭   מכחול   ٭   מולדה   ٭    כוחלה   ٭    דריג'את   ٭    סייד אל  ٭   אום בטין

 rania@alqasoum.org.il; 08-6796128 פקס ;08-6796120טל ; 84894מיקוד באר שבע  ,10קומה  31שד' שזר 

 

 

 

 
 
 
 

 בכבוד רב,      
   

 מזכירת ועדת מכרזים                                
 
 

 
 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה ויש לצרפו חתום להצעה . 

 

המלצות ועדת  .13
מכרזים לראש 

 המועצה

לא יאוחר מ  א'
5/4/2020 

 

לא 
יאוחר 
משעה 
10:00 

  

לא יאוחר  מ  'ג החלטה .14
7/4/2020  

 

   

הודעה למשרד  .15
 החינוך

לא יאוחר  מ  ב'
7/4/2020  

 ב' ניתן להודיע בכתב-מלבד כשיר א' ו  12:00

הודעה  .16
 למציעים

לא יאוחר  מ  ב'
7/4/2020  

12:30   
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