
 

 

 2022במאי  12

 004/2022משתתפי מכרז פומבי  לכבוד

 אדונים נכבדים,

  004/2022' מס פומבי מכרזהנדון: 
 

 להקמה, ניהול והפעלה של קרקס ומרכז למידה למקצועות הקרקס בפתח תקווה
  .לשאלות הבהרהתשובות הבהרות ו -1מסמך  

 

 :שבנדון המכרז לגבי אצלה ושנתקבל הבהרה תולשאל מקפ"ת התייחסות להלן

 

מס' עמוד  מס' מסמך  מס"ד
  

 תשובה פירוט השאלה/ הבהרה   מס' סעיף 

אבקש לקבל מפרט מפורט + כתב  1.5 5 מסמך א'  .1
 כמויות 

תיאור השטח מפורט באופן מלא 
 ,50'בעמוד 5בסעיף וכן בנספח ב'

מכרז זה הנו מכרז הקמה, 
במסגרתו ניתן שטח ריק, אין בו 

הזוכה במכרז הוא  ,כתבי כמויות
זה שיציב מתקנים בהתאם 

לפרוגרמה שיגיש לחברה ולגורמי 
 הרישוי. 

אבקש לקבל פירוט ושימושים  1.6 5 מסמך א' .2
 המותרים על פי דין במקום .

המכרז הנו מכרז להקמה, ניהול 
כז למידה והפעלה של קרקס ומר

למקצועות הקרקס והכול כמפורט 
מפרט ההפעלה , על  4בנספח ב'

המציע לבדוק מול כל הגורמים 
הרלוונטיים את התכנות 

השימושים שברצונו לקיים 



 

 

במתחם, יובהר כי כל שימוש 
 כאמור טעון אישור החברה מראש.

 1.07.22-חודשים מיום ה 36לאחר  3.2 6 מסמך א' .3
האפשרות להאריך " לחברה ניתנת 

... 

 ? םקריטריוני.לפי איזה 1

תקופות  2.מה קורה בסיום 2
 האופציה ?

.משך זמן המכרז קצר מידי אל 3
מול ההשקעה הנדרשת מבוקשת 

 ארכה

 אין שינוי בסעיף זה.

חודשים עם  36ההסכם הנו ל 
אופציה של החברה להארכה, היה 

ובחרה החברה להאריך את 
ההסכם הוא יסתיים בתום 

 ופה המוארכת.התק

. לאור דרישתכם לתחילת פעילות 1 3.4 6 מסמך א' .4
מתי תסתיים תקופת  1.07-ב

 ההכנה הנדרשת, 

 30. לאור דרישתכם לפעול תוך 2
יום האם באחריותכם יהיה 

להסדיר את נושא הרישוי 
 וההיתר.?

-3.3המנגנון מפורט היטב בסעיפים 
3.5 

אבקש פירוט מה הכוונה בפעילות  3.7 6 מסמך א' .5
משותפת מה הם תחומי האחריות 

 של מקפ"ת 

 ומה הם תחומי הקרקס .

 הנושא מפורט היטב בסעיפים:
3.7.1+3.7.2+3.8. 



 

 

אבקש לקבל הבהרה לגבי סעיף זה  5.2 9 מסמך א' .6
לרבות בנושא החזר השקעה  –

 לזוכה

כשיר שני נקבע למקרה של הפרת 
במכרז, אין הסכם על ידי הזוכה 

 מנגנון החזר השקעה למפר הסכם.

יום  מגרש גולמי  45-לא בר ביצוע ב 6.4 10 מסמך א' .7
לבנייה הכוללת  תשתיות ולטפל 
 ברישוי  לפי חוק בחודש ימים  .

 יש לתאם לוחות זמנים חדשים 

 .אין שינוי בסעיף

מדובר בהצבת אוהל קרקס, ככול 
שתהיה בעיה שאינה קשורה לזוכה 

פעולות יבצע את כל הוהוא 
הנדרשות כדי לקיים את פעילות 

החוגים והקייטנות בזמן יוכל 
הזכיין לפנות לחברה בבקשה 

לאורכה, יובהר כי אין החברה 
 להיעתר לבקשה כאמור.

 6.5אבקש להוריד את הסעיף  6.5 10 מסמך א' .8
בכללותו ) הן האפשרות לקנס והן 
את הערבות הבנקאית בגין איחור 

ות הזמנים לא ראליים ולא לוח – (
תלויים ביזם  הן בעניין ההקמה 

והן בעניין קבלת  )תלוי פיתוח (
 הרישוי .

 

אין שינוי בסעיף, ראה תשובה 
 לסעיף קודם.

מה הכוונה בפעילות  .1 15 24 א10מסמך  .9
 קבוצות ? 

 מה הכוונה בקורסים ? .2
רווח של קייטנת קיץ  .3

הכוללת מתקנים  בקרקס )
יקר / גדולים / ביטוח 

אין שינוי בסעיף, הסעיף ומפרט 
מפרטים את  4ההפעלה נספח ב'

 הנושא.

 

ישנם תעריפים  -לעניין הארנונה
שונים למתקנים שונים הארנונה 



 

 

ותוספת  מדריכים כפולה 
 לבטיחות  (

לא ניתן לתת  13-18%בין 
 +מע"מ למקפת 30%

הכולל  רווח חוגי קרקס ) .4
מתקנים גדולים / ביטוח 

יקר / ומצגת מדריכים 
 כפולה (

לא ניתן לתת  22-33%בין 
 +מע"מ למקפת 30%

 
לפי דוח של  –באופן כללי 

 השנים אחרונות  3
 לאחר הוצאות 

זר השקעה התפעול / הח
 בבנייה /ביטוחים ופרסום 

 7-20%נשאר רווח של כ 
לאור זאת מבקש להקטין 

את האחוז שנדרש ע"י 
 רקפת .

לפי מה יוגדר סעיף  חיוב  .5
 הארנונה ? 

שטח פתוח /מתנ"ס / 
 לימודי ?

תקבע בהתאם למתקנים שיוצבו 
בשטח, לעניין הסיווגים ניתן 

לראות בצו הארנונה המפורסם 
באתר האינטרנט של העירייה 

בלשונית צווי מיסים ו/או לגשת 
 פיזית לאגף הארנונה בעירייה.

 מה כולל מבחינת שימושים  והואיל  26 מסמך ב'  .10

 מה מותר לעשות במקום 

 לעיל. 1.6ראה תשובה לסעיף 



 

 

מבוקש להוסיף לסעיף פעילות  2.1 28 מסמך ב'  .11
מסחרית / אירועים / פעילות 

 לחברות / מופעים 

 אין שינוי בסעיף.

 החוזה משקף את האמור במכרז.

.יש להבעיר ולעדכן את תאריך  2.5 28 מסמך ב'  .12
 תחילת הפעילות 

  

 בסעיף.אין שינוי 

 לעיל. 6.4ראה תשובה לסעיף 

לאחר סיור בשטח צוין שהחנייה  3.2 28 מסמך ב'  .13
הינה בחלק המערבי של המגרש 

 5.5ולא כלולה בטוח השטח של 
 דונם מבקש לתיקון 

דונם  5.5בסיור נאמר מפורשות כי 
 כולל את כל המתחם לרבות חניה.

שהרי אבקש הבהרה לסעיף זה  5.5.2 31 מסמך ב'  .14
 קיום הקרקס קשור במוזיקה ורעש

נושא הרעש, כמו יתר הנושאים 
 במכרז, כפוף לכול דין.

 יש לעמוד בהנחיות הדין בנושא. 

אבקש לקבל פירוט לשעות  6.1 32 מסמך ב'  .15
 הפעילות המקסימליות 

שעות הפעילות יקבעו בהתאם 
ויכול שישתנו  להחלטת החברה

  מפעם לפעם.



 

 

 –אבקש למחוק את הסעיף הזה  6.2 32 מסמך ב'  .16
 לא מקובל 

 אין שינוי בסעיף.

אבקש לקבל את ההוצאות  7.1 32 מסמך ב' .17
הכרוכות בהצבת שלט לרבות 

 היטלים ואגרות 

 אין שינוי בסעיף.

תשומת ליבכם כי השלט האמור 
 את הקרקסמפרסם אך ורק 

 ולא את מרכז הלמידה.

 –סעיף זה מבקש לשנות את  7.2 32 מסמך ב' .18
שתהיה בו הדדיות והן הקרקס והן 
 מקפת יאשרו פרסומים משותפים .

 אין שינוי בסעיף.

מקפ"ת ראשית להיוועץ על הזכיין 
 לעניין הפרסומים ככול שתחפוץ.

 מהו פרסום פוגעני ? 7.3 32 מסמך ב' .19

אבקש להוריד את הקנס ולהכניס 
 במקומו התראה עם זמני ביצוע 

 אין שינוי בסעיף.

אבקש לסייג ולאשר כי חלק  8.5 33 מסמך ב'  .20
מעובדי הקרקס אומנים / עובדים 

 –תפעול 

מכוון שעובדי הקרקס לנים 
במתחם / שומרים על המתחם 

/מתאמנים במתחם ודואגים 
  24/24לתפעולו 

 אין שינוי בסעיף.

ככול שהזכיין יהיה מעוניין להקים 
עליו בשטח  עובדים מתחם מגורי

אישור החברה ולהמציא לקבל את 
כל האישורים מכל גורמי את 

 הרישוי והדין להקמת מתחם מגורי
לרבות היתר בנייה ככול  עובדים,
 .שנדרש



 

 

חל איסור מוחלט להפוך את 
המתחם למתחם מגורי עובדים 

 ללא האמור לעיל.

לא ניתן לביצוע יש לדחות מועד  10.1 33 מסמך ב' .21
תחילת ההתקשרות ולהעריך את 

חודשים  84-תקופת החוזה ל
 לפחות 

 אין שינוי בסעיף.

 לעיל. 3.2ראה תשובה לסעיף 

אבקש למחוק סעיף זה או לחילופין  10.2 33 מסמך ב' .22
עדים חדשים ולהוריד להמציא מו

זם רק לדברים את אחריות הי
 שבשליטתו .

 סעיף.אין שינוי ב

 לעיל. 6.4ראה תשובה לסעיף 

משך הזמן שנקבע במכרז אינו  10.3 34 מסמך ב' .23
מבקש להעריך את  –מסחרי 

 7תקופת המכרז למינימום של 
 שנים . 

 אין שינוי בסעיף.

 לעיל. 3.2ראה תשובה לסעיף 

משך הזמן שנקבע במכרז אינו  10.6 34 מסמך ב' .24
מבקש להעריך את  –מסחרי 

 7תקופת המכרז למינימום של 
 שנים . 

כולל לקבוע שלא יהיו שינויים 
 בתמורה.

 אין שינוי בסעיף.

 לעיל. 3.2ראה תשובה לסעיף 



 

 

ראשית יש להעריך את תקופת  10.8 34 מסמך ב' .25
 ההודעה לשנה מראש 

שנית מבקש לקבע את תקופת 
 שנים  7 -המכרז ל

ישונה ב' מסמך חוזה, ב 10.8סעיף 
 באופן הבא:

" החליטה החברה לממש את 
הזכות שניתנה לה להאריך את 

תקופת ההתקשרות, תודיע על כך 
, יום מראש ובכתב 120לזכיין 

לרבות על משך תקופת ההארכה 
ויתר התנאים הנוספים שנקבעו על 

 ."ידה

 

 

לאור עלות השקעה גבוהה ביותר  11.1 34 מסמך ב' .26
על היזם ולאור עליות תפעול קרקס 
גבוהות ביותר מבוקש להקטין את 

 7%-האחוז הנדרש ע"י מקפ"ת ל 
ולקבוע כי האחוז יחושב בגין 

 החוגים והקייטנות בלבד.

 

 

 אין שינוי בסעיף.

קביעת התעריפים והמועדים  11.3.2 35 מסמך ב' .27
 להיות במשותףחייבת 

 

 מה הם התעריפים? 

 כיצד הם נקבעים? 

מה חלקו של הקרקס בקביעת 
 התעריפים ?

 אין שינוי בסעיף.

 וההנחות והמועדים התעריפים
יקבעו על ידי החברה ויכול שישתנו 

 מפעם לפעם.

יודגש כי מדובר בפעילות מרכז 
 .הלמידה כהגדרתו, בלבד

 



 

 

 מה הם ההנחות?

פעילות הקרקס כרוכה במתקנים 
גדולים / כוח אדם כפול לביטחון 

 ופוליסות ביטוח רחבות  

אבקש פירוט לכל הסעיפים הללו 
 כדי לבדוק היתכנות כלכלית 

יובהר כי נוהל ההנחות במקפת חך 
על כלל החוגים והפעילויות של 

 מקפת.

אבקש לשנות מעוסק מורשה  18.3 39 מסמך ב' .28
 לחברה

ערך מוסף של מס המונח המקצועי 
"עוסק מורשה" גם חברה היא  הנו 

 .לעניין חוק זה "עוסק מורשה"

מבקש לקבל פירוט לפעילות  6 46 4נספח ב'  .29
הקבוצתית למחוק אותה מפה 

 במידת הצורך 

 אין שינוי בסעיף.

כל פעילות קבוצתית כגון: סדנאות, 
השתלמויות וכו' אשר אינה קשורה 

 בפעילות הקרקס כקרקס מופיע.

בהר כי עריכת אירועים פרטיים יו
במתחם )חתונות, ימי הולדת וכו'( 

הקרקס בהתאם לכול דין אינה 
 כלולה בהגדרת פעילות קבוצתית.

מבקש לקיים את כל האישורים  10 46 4נספח ב'  .30
לכל סוגי הפעילות / אירועים / 

 הפקות / מופעים 

 אין שינוי בסעיף.

כל פעילות במתחם טעונה אישור 
וקבלת כל האישורים  החברה

הנדרשים מכל גורמים בהתאם לכל 
 דין.



 

 

הצגות  6הזכיין יעניק ללא תמורה  12 47 4נספח ב'  .31
קרקס בשנה למקפ"ת או לחילופין 

מערך  50%הצגות בעלות של  12
 מחירון לקייטנות קיץ 

מועד ההצגות יקבע ע"י הזכיין 
 בתיאום עם מקפ"ת.

  

 אין שינוי בסעיף.

מבוקש להבעיר כי הפעילות  15 47 4ב' נספח  .32
המשותפת הינה בגין החוגים 

 והקייטנות בלבד. 

 אין שינוי בסעיף.

 לעיל. 6תשובה לסעיף גם ראה 

  –יש לשנות  17 47 4נספח ב'  .33

הצדדים יחליטו במשותף לגבי 
 מחירי / זמני ופעילות 

 אין שינוי בסעיף.

אין ביטוי לפעילות הקרקס )שהינה 
 בלעדית של הזכיין( בסעיף. פעילות

  –יש לשנות  17 47 4נספח ב'  .34

אך ורק לפעילות לימודית משוטפת 
 המוגדרת במכרז ובהסכם זה 

 לייזם ולמקפ"ת. שיתופיתשהינו 

 

 –יש לשנות  19,20 47 4נספחב'  .35

שינויים בתוכנית מול הזכיין יעשו 
בשיתוף פעולה מלא ובהסכמת שני 

לרבות ימים הצדדים כל שינוי 
שעות פעילות מחיר / להוסיף / 

 אין שינוי בסעיף.



 

 

להפחית / לבטל יעשו בשיתוף 
 פעולה מלא מול הזכיין .

 20ונהפוכו בסעיף 

 

חייבת להיות פה  –יש לשנות  21.2 47 4נספח ב'  .36
הדדיות אישור של מקפ"ת ואישור 

 של הקרקס. 

 אין שינוי בסעיף.

 3להפקיד את הערבות ב' מתי צריך    3נסבח ב'  .37
 9שכן להבנתנו היא מחליפה את א'

 

דמי  ₪ 35,000כתוב  3בנספח ב' 
הערבות ואילו במסמכי הערבות 

והיא  9בנספח א'  ₪ 20,000כתוב 
 ,  18.08.22-בתוקף עד ה

 

 

 4לנוחיותכם מופיע בעמוד 
למסמכי המכרז פירוט של כל 

 מסמכי ונספחי המכרז.

יש לקרוא בעיון את הנחיות המכרז 
 אשר קובעות כי:

בנוסח המופיע בנספח  ערבות מכרז
יש להגיש ( ₪ 20,000)בגובה  9א'

במעטפת המכרז במועד הגשת 
 ההצעה למכרז.

)בגובה  ערבות בנקאית לחוזה
( בנוסח המופיע בנספח ₪ 35,000

יגיש למקפת רק הזוכה במכרז  3ב'
  במעמד החתימה על החוזה.

ר כי ערבות המכרז מוחזרת יובה
לכלל משתתפי המכרז לאחר 

חתימת הזוכה במכרז על החוזה 
 והמצאת כל המסמכים הנדרשים.



 

 

ראה הערתי לגבי הגדרת הפעילות  21.4 47 4נספח ב'  .38
המשותפת במכרז והן בעניין 

 האחוזים 

 אין שינוי בסעיף.

מקפ"ת תעדכן את הזכיין מראש  22 48 4נספח ב'  .39
על כל קיזוז עתידי ואו תשלום 
השולם על ידה ורק לאחר מכן 

 יום מראש 45תקזז אותו לפחות 

 אין שינוי בסעיף.

אבקש לראות את הנוהל " ההנחות  23 48 4נספח ב'  .40
 " של מקפ"ת

 אין שינוי בסעיף.

 אבקש הבהרה לגבי פינוי הפסולת : 25 48 4נספח ב'  .41

" בית האשפה " היכן נמצא על מה 
 מדובר 

"בית אשפה" משמעו מקום שפיכת 
הזבל סמוך למתחם אליו תורה 

 העירייה לצורך ביצוע פינויים.

 אין שינוי בסעיף. בתיאום ותוך כדי פיצוי   30.3 48 4נספח ב'  .42



 

 

יש להוסיף נקודת יציאה לזכיין    נקודת יציאה   .43
 עקב הפסדים 

 ית.הבקשה נדח

 

 מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו. 

ם אם הסעיפים כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, ג

 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 

 

 לצרף מסמך זה, לרבות כל נספחיו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.יש 

 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. מקפ"תההסכם שייחתם בין 

 .ההצעה תליפסהביא לאי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול ל

 

 

 בכבוד רב,

 ,גיא אליהו
 מנכ"ל                                                                                                            


