
                                                                                                    

 

 2020      ליולי 12
 פ"תש תמוז כ

 41/2020סמ: 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 

 א.ג.נ
 

לאספקת סולר לתחנות התאגיד וכן לתדלוק כלי  2020/4מכרז פומבי מס'  - 1הודעה מס'  הנדון:
 הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי

 

 להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם מי מהמתעניינים במכרז:
 

 תשובות לותשא מס"ד
( למסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים 1)ב( ) 4לסעיף  1

נבקש שתבהירו כי האחריות להשגת  -( 5)מסמך ב'( )עמ' 
רישיונות ו/או היתרים להפעלת האתרים ו/או הצבת 
המיכלים בהם ולעמידת האתרים ו/או המיכלים 
בהוראות כל דין אינה חלה על הספק הזוכה אלא על 

 התאגיד.

רים בזאת כי האחריות מבהי
להשגת רישיונות ו/או 
היתרים להפעלת האתרים 
ו/או הצבת המיכלים 
ועמידתם בהוראות הדין הינה 

 של התאגיד.

לסעיף זה  –( 14הצעת המציע )עמ'  –למסמך ג'  3.5לסעיף  2
וכן לכל הוראה אחרת במסמכי המכרז הדנה באספקת 

מפרט ל 8דלקים במצבי חירום / מלחמה )לדוג' סעיף 
( נבקש להבהיר כי המציע 41מסמך ט' בעמ'  –הדרישות 

הינו "מפעל חיוני" וכפוף להוראות הגופים העוסקים 
במשק לשעת חירום )מל"ח( ולפיכך ייסוג האמור בסעיף 
זה ובסעיפים האחרים העוסקים בשעת חירום / מלחמה 
מפני כל הוראה של פיקוד העורף ורשות מוסמכת אחרת 

)ד'( לנוסח  15שכך אכן נרשם בס"ק  בשעת חירום )כפי
 ((.25מסמך ד' )עמ'  –החוזה 

 מאושר

( 16-17הצעת המציע )עמ'  -למסמך ג'   11 -ו 10לסעיפים  3
לפיו המחיר שיוצע עבור ליטר סולר  10האמור בסעיף  –

יהיה תקף גם לתחנות התאגיד וגם לתדלוק רכבי התאגיד 
ת דלקים בתחנות הספק אינו מקובל עלינו שכן מכיר

בתחנות ציבוריות שונה במהותה מאספקת דלקים 
ישירות לאתרי הלקוח והעלויות הכרוכות בכל אחת מהן 
שונות ולא נוכל להציע מחיר אחיד עבור שתיהן. לאור 

וכן נבקש לאפשר  10האמור לעיל, נבקש למחוק את סעיף 
)טבלת הצעת המחיר( מחיר  11למציעים להציע בסעיף 

ירכש ע"י רכבי התאגיד בתחנות שונה בין סולר שי
הציבוריות של המציע באמצעות התקני התדלוק 
האוטומטיים לבין סולר שיסופק ע"י המציע במיכליות 

 כביש לאתרי התאגיד.

( 95בנוסף על האמור לעיל מאחר והסולר )בניגוד לבנזין 
אינו מוצר מפוקח ולא קיים עבורו מחיר מירבי אלא 

ברות הדלק השונים בין מחירו נקבע במחירונים של ח
חברה לחברה, מבקש כי שקלול ההצעות לגבי הסולר 
ייעשה לא לגבי גובה ההנחה אלא לגבי המחיר הסופי 

שבו ירכוש התאגיד את הסולר מהמציעים )דהיינו מחיר 
המחירון בניכוי ההנחה המוצעת(, ובהתאם לזאת נבקש 
 להוסיף לטבלת הצעת המחיר עמודה של המחיר הסופי.

 נספח ג' חדש. מצ"ב



                                                                                                    

 

 תשובות לותשא מס"ד
חברות  –( 22מסמך ד' )עמ'  –)ב( לנוסח החוזה  8לס"ק  4

הדלק אינן מובילות את הדלקים ללקוחות / לתחנות 
בעצמן אלא נעזרות לעניין זה בשירותיהם של קבלני 
משנה, כאשר במקרה של חברתנו מדובר בחברת בת 
הנמצאת בשליטה ובעלות מלאות של חברתנו. לאור 

בקשכם לאשר מראש למציעים שימוש האמור לעיל, נ
בקבלני משנה לעניין הובלת הדלקים, זאת כמובן בכפוף 

 )ד'(. 8להוראות ס"ק 

 מאושר

 –לנוסח החוזה  9לעניין זכות הגישה שבסיפא לסעיף  5
נבקש כי כל כניסה של המנהל,  –( 23מסמך ד' )עמ' 

המפקח או מי מטעם לכל מקום בו מתבצעת העבודה 
 מראש עם הספק. תיעשה בתיאום

 מאושר

הסעיף אינו  –( 23מסמך ד' )עמ'  –לנוסח החוזה  12לסעיף  6
 מקובל עלינו ונבקש למחוק אותו.

 הבקשה נבחנה ונדחתה

 –( 25מסמך ד' )עמ'  –)א( לנוסח החוזה  17לסעיף  7
נבקשכם להבהיר כי לא תוטל על הספק אחריות העולה 

, אחריות כזו אינה על אחריותו על פי דין שכן, כידוע לכם
 ניתנת לביטוח.

אחריות הספק היא על פי כל 
 דין

מסמך  –)ז( לנוסח החוזה  17 -)ג( ו 17)ב(,  17)א(,  17לס"ק  8
( וכן בכל מקום אחר במסמכי המכרז בו 25-26ד' )עמ' 

נדרש הספק הזוכה לשפות ו/או לפצות את התאגיד )כגון 
ו/או השיפוי (, תהיה חובת הפיצוי 27)ה( בעמ'  20ס"ק 

. התקבל פסק דין 1כפופה לתנאים המצטברים הבאים: 
.  התאגיד 2שביצועו לא עוכב הקובע את אחריות הספק. 

ו/או מי מטעמו הודיע לספק על כל טענה, דרישה ו/או 
תביעה מייד עם היוודע לה עליהן ואפשר לספק לנהל את 
ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק 

. בכל מקרה הספק לא יישא בנזקים 3ובכתב.  מראש
עקיפים או תוצאתיים וכן לא יישא בחבות בגין מעשה 

 ו/או מחדל של התאגיד או מי מטעמו.

 מאושר 

לא  -( 28מסמך ד' )עמ'  –)ז( לנוסח ההסכם  22לסעיף  9
ימים בתשלום לא ייחשב  14מקובל עלינו כי איחור של עד 

את הספק בסעד כלשהו. כהפרה מצד התאגיד ולא יזכה 
 לאור האמור לעיל נבקשכם למחוק את הסעיף.

 ימים. 7יום יירשם  14במקום 

הסעיף  –( 28-29מסמך ד' )עמ'  –לנוסח ההסכם  23לסעיף  10
 אינו מקובל עלינו ונבקש למחוק אותו.

הבקשה נבחנה ונדחתה  
ואולם ביחס לקנס הקבוע 
במקרה חירום, זה יושת 

 2 בכפוף לתשובה לסע'
לטבלה. הבקשה התקבלה 
בנוגע לאספקת התקנים 

 בלבד.
לא  –( 41מסמך ט' )עמ'  –למפרט הדרישות  1לסעיף א. 11

לתחנות  95ברור לנו מה הכוונה באספקת בנזין אוקטן 
( למסמך 1)ב( ) 4החברה. כפי שרשמתם בעצמכם בסעיף 

( כל 5תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'( )עמ' 

לתחנות התאגיד כמוגדר 
במסמכי המכרז יש צורך 

 באספקת סולר בלבד.



                                                                                                    

 

 תשובות לותשא מס"ד
, וכידוע לכם, על קרקעייםרי התאגיד הם המיכלים באת

במיכלים על קרקעיים מותר לאחסן סולר בלבד ולא בנזין. 
לאור האמור לעיל, נודה על בדיקתם ועל הבהרותיכם / 

 תיקון הסעיף בהתאם.

לא  –( 41' מסמך ט' )עמ –למפרט הדרישות  7לסעיף א. 12
ברור לנו לאילו "תקלות" מתייחס הסעיף הנ"ל ושאותן 
על הספק הזוכה לתקן מידית, ונבקשכם להבהיר כי 

לתחזוקת המיכלים העל  אינו אחראיהספק הזוכה 
 4קרקעיים ויתר הציוד שבאתרי התאגיד המפורט בס"ק 

 . 5( שבעמ' 1)ב( )

בנוסף, נבקש לקבוע שתיקון תקלות בהתקני תדלוק 
ימי עבודה ממועד הגעת כלי  2טומטיים יבוצע בתוך או

הרכב לאחר תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות 
לאחת מתחנות השירות )מוסכי השירות( להתקנת ותיקון 
דלקנים שפועלות בשירות חברתנו בפריסה ארצית )כולל 

 תחנות שירות בעיר אשדוד עצמה(.

 מאושר

 

העמוד  ד"מס
 במכרז

הסעיף 
במכרז 

ו אלי
מתייחסת 

 השאלה

 תשובות פירוט השאלה

נבקש להבהיר כי לשירותי  (3.ב.1 3 13
הרחיצה יש עלות ולא ניתן 
להעניקם לתאגיד ללא תמורה. 
לפיכך, נבקש לבטל את הדרישה 
למתן שירותי רחיצה במסגרת 
המכרז ולחילופין, לאפשר הצעת 

 מחיר לכל רחיצה.

 הבקשה נבחנה ונדחתה

יר אילו אסמכתאות נבקש להבה .ה.8 7 14
נדרש מהמציע לצרף לאישורו של 

 רואה החשבון.

ע"י  האישור יכול להינתן גם
מורשי החתימה של המציע ואין 

 צורך באסמכתאות נוספות.
נבקש להבהיר כי מכוני שטיפת  .4.ו.8 7 15

הרכבים בתחנות הדלק של 
המציע הינם קבלנים עצמאיים 
וכי המציע אינו הבעלים או 

ועל של מכוני המפעיל בפ
השטיפה. נבקש את אישור עורך 

 המכרז לכך מראש.

מאור בכפוף לאי הסרת אחריות 
המציע לנזקים שיגרמו כתוצאה 

 משירותי השטיפה

נבקש להבהיר כי השירותים  (1.ט.8 8 16
נשוא המכרז הינם במסגרת 
פעילותו השוטפת של המציע 
ואינם דורשים החלטה ספציפית. 

חליף את לאור האמור, נבקש לה
-המילים "קיבל החלטה" ל

 "רשאי".

מתוקן לרשאי עפ"י תקנון 
 המציע ו/או נהלי המציע.

נבקש לאשר שניתן לחתום על כל  .ז.10 9 17
עמודי המכרז בחתימות מלאות 

 וחותמת ולא בראשי תיבות.

 מאושר

נבקש להבהיר כי חתימה תוך  .ג.11 10 18
ציון שם מלא, כתובת ומס' 

 מאושר



                                                                                                    

 

ד נדרשת רק על רישום של התאגי
מסמך ההצעה עצמו וכי על יתר 
מסמכי המכרז ניתן לחתום 
בחתימות מורשי החתימה 

 וחותמת.
לצורך הנוחות, נבקש לאשר  (1.ב.13 11 19

להעביר את אישור חברת 
הביטוח על עריכת ביטוחים 

ימים מיום חתימת  10בתוך 
 ההסכם.

 מאושר

נבקש להכפיף את מימוש  .ג.13 12 20
יום  14רבות להתראה בת הע

במהלכה לא תוקן הליקוי בגינו 
 מתבקש מימוש הערבות.

 מאושר

נבקש להבהיר כי מכוני שטיפת  .ד.13 12 21
הרכבים בתחנות הדלק של 
המציע הינם קבלני משנה של 
המציע. נבקש את אישור עורך 

 המכרז לכך מראש.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
15. 

כי מספר הטלפון  נבקש להבהיר 3.5 14 22
שיועמד לרשות יובלים יהיה 

שבתות,  זמין בכת עת, למעט
חגים, ימי שישי וערבי חג כאשר 

 מסופי הניפוק סגורים.

הבקשה נבחנה ונדחתה. התאגיד 
נדרש לפעול בצורה רציפה בשגרה 

 ובחירום.

נבקש להבהיר כי המציע מוגדר  3.5 14 23
כמפעל חיוני לשעת חירום ולפיכך 

וראות שונות בעניין זה, כפוף לה
לרבות הוראות פיקוד העורף. 
לאור האמור, נבקש להבהיר כי 
בשעת חירום ייסוגו הוראות 
המכרז מפני הוראות כל דין ורשות 

 מוסמכת.

 .2ראה תשובה לשאלה מס' 

נבקש להבהיר כי לשירותי  3.8 15 24
הרחיצה יש עלות ולא ניתן 
להעניקם לתאגיד ללא תמורה. 

קש לבטל את הדרישה לפיכך, נב
למתן שירותי רחיצה במסגרת 
המכרז ולחילופין, לאפשר הצעת 

 מחיר לכל רחיצה.

 .13ראה לעיל תשובה לשאלה 

נבקש להכפיף את מימוש  6 16 25
יום  14הערבות להתראה בת 

במהלכה לא תוקן הליקוי בגינו 
 מתבקש מימוש הערבות.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
20. 

בלת סולר לתחנות התאגיד בהו 10 16 26
כרוכה עלות הובלה ולכן המחיר 
שונה ונבקש לאפשר הצעת מחיר 
נפרדת לסולר בהובלה לתחנות 
 התאגיד ולסולר בתחנות המציע.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
3. 

נבקש להבהיר האם בעמודת  11 17 27
מחיר הבסיס יש לציין את מחיר 
הבנזין בשירות מלא או את מחיר 

 בשירות עצמי. הבנזין

מובהר כי מצ"ב נספח ג' חדש. 
המחירים אינם כוללים מע"מ 
וכן מובהר כי המחירים 

 יתייחסו רק לשירות עצמי.



                                                                                                    

 

כן נבקש להבהיר האם יש לציין 
את המחיר כשהוא כולל מע"מ 

 או ללא מע"מ.
נבקש להבהיר כי המציע מוגדר  .ח.5 21 28

כמפעל חיוני לשעת חירום 
ות שונות ולפיכך כפוף להורא

בעניין זה, לרבות הוראות פיקוד 
העורף. לאור האמור, נבקש 
להבהיר כי בשעת חירום ייסוגו 
הוראות המכרז מפני הוראות כל 

 דין ורשות מוסמכת.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
2. 

נבקש להבהיר כי מכוני שטיפת  .א'8 22 29
הרכבים בתחנות הדלק של 
המציע הינם קבלני משנה של 

 .המציע
כמו כן, שירות הובלת הדלקים 
מבוצע על ידי חברה בת של 

 המציע ו/או מי מטעמה.
נבקש את אישור עורך המכרז 

 לכך מראש.

 4ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
 .15וכן לשאלה מס' 

)זכות  9 23 30
 גישה(

נבקש להבהיר כי זכות הגישה 
המבוקשת בסעיף זה תתאפשר 
בתיאום מראש, בשעות העבודה 

לות ובכפוף לנהלי המקוב
 הביטחון של הספק.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
5. 

נבקש להכפיף את מימוש  .ה.14 24 31
יום  14הערבות להתראה בת 

במהלכה לא תוקן הליקוי בגינו 
 מתבקש מימוש הערבות.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
20. 

נבקש להבהיר איזה אישור רשמי  .ב.15 24 32
לא מוכר  מבוקש מהספק להציג.

לנו אישור שניתן על ידי הרשויות 
ולפיו השירותים המסופקים 

 הינם בהתאם לחוק.

 רשיון הובלת סולר על פי חוק.

נבקש להבהיר כי שירות הובלת  .ג.15 25 33
הדלקים מבוצע על ידי חברה בת 
של המציע ולפיכך הרישיון 

 להובלת דלקים הינו על שמה.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
4. 

.ד. + 15 25 34
 .ה.15

נבקש להבהיר כי המציע מוגדר 
כמפעל חיוני לשעת חירום ולפיכך 
כפוף להוראות שונות בעניין זה, 
לרבות הוראות פיקוד העורף. 
לאור האמור, נבקש להבהיר כי 
בשעת חירום ייסוגו הוראות 
המכרז מפני הוראות כל דין ורשות 

 מוסמכת.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
2. 

נבקש להבהיר כי מספר הטלפון  .ה.15 25 35
שיועמד לרשות יובלים יהיה 

שבתות,  זמין בכת עת, למעט
חגים, ימי שישי וערבי חג כאשר 

 מסופי הניפוק סגורים.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
22. 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק  17 25 36
תהיה על פי דין בלבד. תשומת לב 
עורך המכרז לכך שאחריות 

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
7. 



                                                                                                    

 

עולה על האחריות על פי דין ה
 איננה ברת ביטוח.

.א. + 17 25 37
 .ב.17

מבוקש לתקן את הסעיפים כך 
שיצומצמו לשיפוי )מחיקת 
המילים "לפצות" "פיצוי" 
"יפצה" "פיצויים"( בלבד 
ולהכפיפם לפס"ד חלוט. כן 
מבוקש להוסיף בסעיפים כי על 

מיד לאחר יובלים להודיע לספק 
קבלת תביעה ו/או דרישה 
ולאפשר לו להתגונן בפניה וכי 
יובלים לא תתפשר בתביעה ו/או 
דרישה מבלי לקבל את הסכמת 

 הספק מראש ובכתב.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
8. 

מבוקש למחוק  –שורה שלישית  .א.17 25 38
 את המילים "או בעקיפין".

 הבקשה נבחנה ונדחתה.

קש להוסיף את המילים מבו .א.17 25 39
"יובלים תודיע לספק זמן סביר 
לאחר כל תביעה ו/או דרישה 
כאמור ותאפשר לספק להתגונן 
בפניה. יובלים לא תתפשר 
בתביעה ו/או דרישה כאמור 
מבלי לקבל את הסכמת הספק 
בכתב ומראש". כמו כן, מבוקש 
למחוק את המילים "ו/או 
בעקיפין" ולהוסיף בסיפא "הכל 

 "ד חלוט".בכפוף לפס

 8ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
 .38והתשובה לשאלה מס' 

מבוקש להוסיף את המילים  .ג.17 25 40
"בכפוף לפסק דין חלוט" לאחר 
המילים "הספק יהיה אחראי 

 וישפה את יובלים".

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
8. 

.ו. + 17 26 41
 19.ז. + 17

 .ו.21+ 

מבוקש למחוק את הסעיפים, 
מקובלים. תשומת לב שאינם 

עורך המכרז לקיומה של ערבות 
 בנקאית.

הבקשה נבחנה ונדחתה. 
לתשומת הלב ביחס לתשובה 

 .8לשאלה מס' 

בסיפא הסעיף מבוקש למחוק  .ב.18 26 42
את המילים "בתוספת 

 חודשיים".

 הבקשה נבחנה ונדחתה.

מבוקש להכפיף את חובת  .ה.20 27 43
השיפוי של הספק לכך שיובלים 

ודיע לספק מיד לאחר קבלת ת
תביעה ו/או דרישה ותאפשר לו 

להתגונן בפניה וכי יובלים לא 
תתפשר בתביעה ו/או דרישה 

מבלי לקבל את הסכמת הספק 
 מראש ובכתב.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
8. 

נבקש להבהיר כי המסמך  .א.22 28 44
שיועבר על ידי הספק יהיה 
"מסמך אחר" המוכר על ידי 

המס, ולא "חשבונית רשויות 
 מס".

 הבקשה נבחנה ונדחתה.

נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע  .ד.22 28 45
 בהוראת קבע.

 מאושר



                                                                                                    

 

נבקש להבהיר כי הספק אינו  .ד.22 28 46
אחראי למועד העברת החשבונות 
על ידי המנהל לחשבות התאגיד, 
וכי החשבונות ישולמו במועד כל 
עוד הוגשו על ידי הספק למנהל 

ד. תשומת לבכם להוראות במוע
 חוק מוסר תשלומים.

 מאושר

נבקש להבהיר כי בירורים לא  .ו.22 28 47
יעכבו את תשלום החשבון. 
במידה ויהיו בירורים או 
מחלוקות, הן יתבררו על ידי 
הספק והתאגיד ובמידה ויהיה 
צורך בכך, התאגיד יזוכה בחודש 

 העוקב.

 מאושר

גור בתשלום נבקש להבהיר, כי פי .ז.22 28 48
התמורה יחויב בהפרשי הצמדה 
וריבית בהתאם להוראות חוק 

 מוסר תשלומים.

הבקשה נבחנה ונדחתה. 
לתשומת הלב ראה לעניין זה 

 .9תשובה לשאלה מס' 

נבקש למחוק את סעיף זה על כל  23 28 49
 תתי סעיפיו, לא מקובל.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
10. 

יך את הארכה לתיקון נבקש להאר .א.25+  24 29 50
 ימי עסקים. 14-ההפרה ל

ימי עסקים" יירשם  3במקום "
 ימי עסקים" 7"

אדם  –נבקש למחוק את הסעיף  (9.א.25 30 51
מוחזק כחף מפשע עד שהוכחה 
אשמתו. לחילופין, נבקש לתקן 
את הסעיף כך שיתייחס למצב בו 
הספק הורשע בעבירה פלילית 
בקשר עם המכרז או שיש בה כדי 

השפיע על יכולתו לקיים את ל
 התחייבויותיו על פי המכרז.

הבקשה החלופית מתקבלת 
הסעיף יתוקן כך שהפרה 
יסודית תחשב מצב בו הספק 
הורשע בעבירה פלילית בקשר 
עם המכרז או שיש בה כדי 
להשפיע על יכולתו לקיים את 

 ז.התחייבויותיו על פי המכר

ערבות  33 52
בנקאית 

 להשתתפות

"לפי  נבקש למחוק .א
דרישתכם הראשונה בכתב" 

 14ובמקומה לכתוב "בתוך 
יום מדרישתכם הראשונה 

 בכתב".
נבקש להבהיר כי דרישה  .ב

למימוש הערבות תוגש 
בכתב, בכתובת הסניף 

 שהנפיק את הערבות.
נבקש להבהיר כי דרישה  .ג

למימוש הערבות שתוגש 
בפקס, דוא"ל, סמס או כל 

לא  –אמצעי דיגיטלי אחר 
 תכובד.

 סחי ערבויות מתוקנים.מצ"ב נ

ערבות  34 53
בנקאית 
לקיום 
 החוזה

נבקש למחוק "לפי  .א
דרישתכם הראשונה בכתב" 

 14ובמקומה לכתוב "בתוך 
יום מדרישתכם הראשונה 

 בכתב".
נבקש להבהיר כי דרישה  .ב

למימוש הערבות תוגש 
בכתב, בכתובת הסניף 

 שהנפיק את הערבות.

 מצ"ב נסחי ערבויות מתוקנים.



                                                                                                    

 

נבקש להבהיר כי דרישה  .ג
וגש למימוש הערבות שת

בפקס, דוא"ל, סמס או כל 
לא  –אמצעי דיגיטלי אחר 

 תכובד.
מבוקש  –בשורה שנייה  .א 2 35 54

למחוק את המילים " או 
לכל תשלום על חשבון 

  התמורה".
מבוקש למחוק את המילה  .ב

"בתום" ולהוסיף את 
המילים "על פי דרישת 

המזמין" לאחר המילים 
  ."תקופת הביטוח"

מבוקש להחליף את המילים  .ג
"לפני מועד" במילים 

  "בסמוך למועד".

 לא מאושרא. 
 ב. לא מאושר

 לא מאושר

מבוקש להחליף את המילים  9 35 55
"בהתאם לתנאים ולסכומים 
הנדרשים על פי הסכם זה" 
במילים "נאותות בהתאם לאופי 

  והיקף ההתקשרות עימם".

 מאושר

כפוף לפסק מבוקש להוסיף "בא.  10 35 56
דין חלוט" לאחר המילים "את 

 המזמין" 
למחוק את המילים ב. מבוקש 

  "או בעקיפין".

 א. מאושר
 ב. לא מאושר

נבקש להבהיר כי מינימום  .1א. 41 57
ק"ל,  2.5אספקה לכל מוצר הינו 

במידה ותהיה אספקה הקטנה 
מכמות המינימום תהיה תוספת 

 בגין כל אספקה. ₪ 5,000של 

 ה ונדחתה.הבקשה נבחנ

. + 4א. 41 58
 .8א.

נבקש להבהיר כי המציע מוגדר 
כמפעל חיוני לשעת חירום 
ולפיכך כפוף להוראות שונות 
בעניין זה, לרבות הוראות פיקוד 
העורף. לאור האמור, נבקש 
להבהיר כי בשעת חירום ייסוגו 
הוראות המכרז מפני הוראות כל 

 דין ורשות מוסמכת

 ראה לעיל תשובה לשאלה מס'
2. 

נבקש לקבל את פירוט התחנות  .1א. 41 59
בהן יש לספק סולר ובנזין, ואת 

 הכמות הממוצעת בכל אספקה.

אין צורך באספקת בנזין 
 לתחנות התאגיד.

נבקש לקבל הצהרה של תאגיד  .1א. 41 60
יובלים כי בתחנות בהן יש 
אספקה של בנזין קיים מערכת 

 2+ שלב  1מישוב אדים שלב 

אין צורך באספקת בנזין 
 לתחנות התאגיד.

נבקש להבהיר כי הספק הזוכה  מסמך ט' 41 61
אך ורק יספק דלקים לאתרי 
התדלוק ואינו אחראי שירותי 
תחזוקה או התקנה של מערכות 

 מחשוב.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
12. 



                                                                                                    

 

נבקש להבהיר כי אחריות לכל  מסמך ט' 41 62
 נושאי איכות סביבה בקשר עם
אספקת דלקים לתחנות החברה 

 הינה על "יובלים אשדוד".

מאושר למעט אחריות בנושאי 
איכות סביבה הקשורה 

 לאספקה של דלקים.

נבקש להבהיר שרשימת התחנות  3ב. 42 63
שתצורף למכרז עונה על הוראות 
סעיף זה וכי אין צורך למסור 
שוב את מספר התחנות 
המשתתפות, אלא אם הספק 

זאת על ידי יתבקש לעשות 
 יובלים.

 מאושר.

נבקש להבהיר כי לשירותי  .10ג. 42 64
הרחיצה יש עלות ולא ניתן 
להעניקם לתאגיד ללא תמורה. 
לפיכך, נבקש לבטל את הדרישה 
למתן שירותי רחיצה במסגרת 
המכרז ולחילופין, לאפשר הצעת 

 מחיר לכל רחיצה.

ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 
13. 

 
ך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להגישו כחלק למען הסר ספק, מסמ

 בלתי נפרד מהצעתם בצירוף חתימה וחותמת החברה.
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                

 בכבוד רב         

 יובלים אשדוד בע"מ                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יובלים אשדוד בע"מ
 

 
 1/2020למכרז פומבי מס'  צעת המציעה  

 
 לאספקת סולר לתחנות התאגיד

 וכן לתדלוק כלי הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי
  

_ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני ___________אני הח"מ ______ .1
התאגיד  אספקת סולר לתחנות התאגיד וכן לתדלוק כלי הרכב שללמגיש בזאת הצעתי 

                  "(.השירות, כמפורט במסמכי המכרז )להלן ביחד: "באמצעות התקן תדלוק אוטומטי

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים  .2
וכל הגורמים מתן השירות, המפרטים תונות, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, יבע

, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים מתן השירות בכללותו ובמלואו על  האחרים המשפיעים
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות מציע ואני  להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי

בהתאם  והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק השירות
 על ידי בהצעתי.  להצעתי, לפי המחירים הנקובים 

 
 :מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי אני  .3
 

והכישורים הדרושים  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם  לאספקת השירות

 .לכל מסמכי המכרז



                                                                                                    

 

בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך  הנני עומד  .3.2
מסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, הגשת ההצעה למכרז, כמפורט ב

 למסמך ב'. 8, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 3סעיף 

הנני בעלים של רשיון בין אם בבעלות ישירה, ובין אם מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .3.3
בבעלות מלאה של חברה המחזיקה ברישיון, להובלת דלק מאת המפקח על התעבורה 

רד התחבורה, הכל על פי ההגדרות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת במש
וכן רשום במרשם המנוהל על ידי מנהל הדלק משרד האנרגיה,  1970-דלק(, תשל"א

 המים והתשתיות הלאומיות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני עומד בתנאי כל דין הרלוונטי לשירות נשוא מכרז  .3.4
 .2007-כב )מנועים ודלקים( )ניפוק דלק במיכלית(, התשס"חזה, לרבות צו הפעלת ר

והציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.5
נשוא  שירותאת ה ספקעל מנת ל , לרבות כלי הרכב להובלת הדלקים,הדרושהמקצועי 

ובלים מספר טלפון מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מתחייב להעמיד לרשות י המכרז.
שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, לרבות  24קבוע, אשר יהיה בו מענה זמין במשך 

במצבי חירום או מלחמה, לצורך פניות יובלים לשם רכישת דלקים במצב 
חירום/מלחמה, בכל כמות שהיא. אספקת הדלקים במצב חירום/מלחמה תתבצע 

 בתוך ארבע שעות.

במכרז ויובלים תתקשר איתי בהסכם, אספק את  הנני מתחייב כי במידה ואזכה .3.6
השירות נשוא המכרז, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, 
לפי המחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל ויובלים. מחירי 
הצעתי יעמדו בעינם אף אם הזכייה במכרז תפוצל בין מספר זוכים , הכל בכפוף 

 אות ההסכם.להור

ידי החברה -ידוע לי כי התקני התדלוק יסופקו ויותקנו ללא תשלום, ובתנאי שיבחר על .3.7
זוכה יחיד במכרז והזכייה לא תפוצל בין מספק זוכים. ככל שתפוצל הזכייה בין מספר 

ידי ללא תשלום יהיו רק אלו הכלולים בהיקף -זוכים, התקני התדלוק שיסופקו על
 זכייתי.

פה )פנימית וחיצונית( של רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי תיעשה ללא ידוע לי כי שטי .3.8
 תשלום, אחת לחודש, לכל רכב בעל התקן תדלוק אוטומטי.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא  .3.9
  הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

נשוא המכרז הם כמפורט  מתן השירותעבור מחירים המוצעים על ידי הנני מצהיר כי ה .4

 הכרוכות ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותובהצעתי 
על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא  במתן השירות

טוחים, רישוי והיתרים החוזה, לרבות כוח אדם,  ציוד, כלי רכב, מכשירים, הובלות, בי
בשלמותו, בצורה הטובה  נשוא המכרזלביצוע השירות וכל דבר אחר הדרוש וכיוצ"ב וכן 

 . ביותר

 



                                                                                                    

 

מתן לא תשולם כל תמורה נוספת בגין  כי  ,בזאתלי מובהר 
ובכלל זה לא ישולמו  , מעבר למחירים המוצעים על ידיונשוא המכרז, על כל הכרוך בהשירות 

, למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי יובלים. במידה דדלי הפרשי הצמדה למ
יעודכנו מחירי הצעתי לבנזין ולסולר בהתאם,  – יעלה או ירדומחיר הסולר/הבנזין הרשמי 

כך שמחיר ההפחתה המוצע על ידי, יופחת מהמחיר המעודכן. העדכון יוחל מיום הפרסום 
 של המחיר הרשמי המעודכן.

  
י כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד כן מובהר ל

על  מתן השירות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה יובלים 
מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה 

 תשלום לי.

 
)במילים:  ש"ח 25,000בסכום של חתומה מצ"ב ערבות בנקאית  הבטחת קיום הצעתיל .5

, צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים
המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות 

. אם ( למסמכי המכרז1ה) תנאי המכרז ובנוסח מסמךעפ"י  ,15.8.2020 בתוקף עדלמכרז, 

ימים  10הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 
 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 דין., ככל שנדרש ביול עפ"י כשהוא חתום ומבוייל יובליםולהחזירו ל חוזהלחתום על ה .5.1

שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת  )ככל ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .5.2
)במילים: חמישים וחמישה אלף שקלים חדשים(  ₪ 55,000על סך  קיום תנאי החוזה,

  .מכרזבהתאם לדרישות ה( למסמכי המכרז ו2בנוסח מסמך ה)

 מסמכי המכרז והחוזה.להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .5.3

לא אבצע את הפעולות המנויות י ו/או אם אחזור בי מהצעתאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .6
 , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל 5ף בסעי

תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  יובליםו למתן השירותאאבד את זכותי 
שבחילוט אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי  ספקלהצעתי זו ולהתקשר עם 

עקב הפרת ההתחייבויות  יובליםהערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה  שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יובלים עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה 
תקשר יובלים עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה בו ת

שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ויובלים רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו 
 כמפורט דלעיל.

 
 –את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .7

ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן ת למשתתפים. תנאי המכרז והוראו
 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי. המפורטים לעיל

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך 
תן נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי למ

השירות, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ 



                                                                                                    

 

דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או  המסמכים, להנחת 
ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.
 
 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .8

 

תקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב הה ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים  על ידי סמנכ"ל הכספים של התאגיד מאושר

וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף 
  . השירות, ככל שישנם מוןיבמ

קבלו כל האישורים התקציביים תקציב מאושר ו/או לא ית יובליםלא יהיה לבמקרה בו  .ב

אשר  וחלק יינתןו/או לא על ידי  יינתן השירותכמפורט לעיל, לא  ו/או ההרשאות לכך
 . , לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כךלא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית

אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את  יובלים .ג
 בהתאם לשיקול דעתההחליט על שינוי היקף השירות/רכישת הדלקים, ו/או ל המכרז

הבלעדי. כן זכאית יובלים לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לאספקת אותו חלק 
 מהשירות שהזמנתו בוטלה. 

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו,  הוקטן היקפובמקרה בו כי  .ד
, ג דלעיל-בסעיפים א כל סיבה שהיא, לרבות האמור לעילמאו פוצלה הזכייה מכוחו, 

ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב 
 לספק את השירות בהתאם למחירי הצעתי.

בכל הנוגע ו/או תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .9
ול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו בקשר עם ביט

או שינוי היקף השירות המוזמן מכוחו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. 
 ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 

 נזק. 

ע על ידי לליטר סולר יהיה הן לאספקת הדלקים הנ"ל לתחנות ידוע לי, כי המחיר המוצ .10
 התאגיד והן לתדלוק רכבי התאגיד באמצעות התקני התדלוק האוטומטיים שיותקנו בהם. 

 
 וסולר. 95אין להציע הצעה חלקית! כל מציע נדרש למלא את הצעתו ביחס לבנזין 

 הצעתי הינה כמפורט להלן: .11

 

 הנחה המוצעת  מחיר הבסיס 

המחיר הרשמי המפורסם ע"י משרד האנרגיה  יןבנז
 לליטר ₪והמים נכון ליום הגשת ההצעה : ____ 

הנני מציע הנחה של _____ 
 אגורות ממחיר הבסיס

סולר 
לתדלוק 

 רכבים

מחיר מחירון המציע נכון ליום הגשת ההצעה : 
 ____שקלים חדשים לליטר 

הנני מציע הנחה של _____ 
 אגורות ממחיר הבסיס 



                                                                                                    

 

ר סול
לתחנות 
 התאגיד

מחיר מחירון המציע נכון ליום הגשת ההצעה : 
 ____שקלים חדשים לליטר

הנני מציע הנחה של _____ 
 אגורות ממחיר הבסיס

 
 ידי מתייחסים לשירות מלא וכוללים עמלת שירות מלא. -מובהר כי המחירים המוצעים על .12

עבור  80%י המנגנון הבא: ידוע לי, כי שקלול ההצעות יתבצע על ידי ועדת המכרזים על פ .13
עבור הצעת  5%-עבור הצעת מחיר לסולר לתדלוק רכבים ו 15%הצעת המחיר לבנזין, 

המחיר לסולר לתחנות התאגיד. התקני התדלוק יותקנו ללא תשלום וזאת בכפוף לכך 
ידי החברה זוכה יחיד במכרז והזכייה לא תפוצל בין מספק זוכים. ככל שתפוצל -שיבחר על
ידי כל זוכה ללא תשלום יהיו רק -ן מספר זוכים, התקני התדלוק שיסופקו עלהזכייה בי

 אלו הכלולים בהיקף זכייתו.

 

ימים מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14
קפה של הצעתי למשך ויוארך ת יובליםההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש 

 .ספיםימים נו 90

 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה  .15
 ומחייבת אותי כאמור דלעיל.

 
.ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:

 _____________/____________ 
 

 ____תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _____________________
 

טלפון:  _____________________________ כתובת:
_______________________________ 

 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
____________________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(. –)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז 
 

 _____________________.  תאריך:
 

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )
 

 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 
 



                                                                                                    

 

__________ ת.ז. ___________  ה"ה  .1
 ולא כשהמציע הוא אדם()ימ

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
וכי חתמו על מסמך  ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 זה בפני.
 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך           

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 ( 1)  המסמך 

      
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
  18רח' אורט 

 אשדוד

 

 נ.,ג.א.

 

                    
 בות בנקאית מס'________________הנדון : ער

  

         
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא המבקש" :על פי בקשת ____________ )ולהלן

סכום ")להלן:  (שקלים חדשים)במילים: עשרים וחמישה אלף  ₪ 25,000של עד לסכום כולל 
 4/2020 ( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס'"הערבות
סולר לתחנות החברה וכן לתדלוק כלי הרכב של החברה באמצעות התקן אספקת ל ________

 .תדלוק אוטומטי
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
דד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המ

 ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
 מנהלת הכספים שלו/או  מנכ"ל יובלים, חתומה ע"י יום מדרישתכם הראשונה בכתב 14בתוך 

כום הערבות, בתוספת הפרשי אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לס יובלים,
הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת המבקש. 

 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 בכבוד רב,                                                                    

 

 בנק



                                                                                                    

 

 ( 2) המסמך 
 
 

  ערבות בנקאית לקיום החוזה                             
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 18אורט רח' 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
סכום " :להלן( )שקלים חדשים )במילים: חמישים וחמש אלף ₪ 55,000 עד לסכום כולל של

סולר לתחנות החברה וכן לתדלוק כלי הרכב אספקת ל 4/2020מס' חוזה/מכרז עם בקשר  "(הערבות
 .של החברה באמצעות התקן תדלוק אוטומטי

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סכום הערבות יהיה צמוד 

 "( . המדד" :)להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 . החתימה על החוזהזו הינו המדד הידוע במועד המדד הבסיסי לעניין ערבות 

 
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

 זו. 
 

כל סכום עד  ,, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהבכתב יום מדרישתכם הראשונה 14בתוך 
יל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להט

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,                                                                                   

 
 בנק                                                                                                


