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  2017נובמבר  12 

  כ"ג חשון תשע"ח 

  אל : ___________________ 

  

  מיילבאמצעות  הנרשמים למכרזנשלח אל כל 

לקבלת הרשאה למתן שירותי ליווי אח"מ והפעלת  2017/15/602/090/00מכרז פומבי מס' 

  חדרי אח"מ במסופי הגבול גשר אלנבי ונהר הירדן

  

  1מסמך הבהרות 

  בהתאם למפורט להלן : תנאים ומסמכיםבדבר עדכון  שבנדון הרשות מבקשת לעדכן את הנרשמים למכרז
  

יעודכן באופן  "), במסוף הגבול נהר הירדן שירותים לנוסעים"(  לחוזה ההרשאה 8.1.3 נוסח סעיף  .1

	כדלהלן:  8.1.3.5סעיף  שיתווסף  אליו 

	כמפורט בנספח השירות והתפעול. "שירות מסלול מפגש עסקי"  8.1.3.5

  לחוזה ההרשאה יבוטל  ובמקומו יבוא הסעיף הבא: 8.1.3.2סעיף  .2

  
  כמפורט בנספח השירות והתפעול אח"מ תליווי ואירוח קבוצו  8.1.3.2

יבוא נספח  ובמקומו  ,יבוטל ,מסוף הגבול נהר הירדן –נספח השירות והתפעול  –ג' נספח נוסח  .3

  המצ"ב כנספח א' למסמך הבהרות זה. ,מסוף הגבול נהר הירדן –השירות והתפעול 

  

 שאר עם יחד חתום להחזירו המציעים ועל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך
  .ההצעה הגשת בעת המכרז מסמכי

  

  ,בברכה

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר

  העתקים : 

  מסחר ופיתוח עסקילסמנכ"ל  –יורם שפירא 

  רא"ג מסחר –בן הרוש עמיאל מירי 

  מנהל מסוף הגבול נהר הירדן – זהר אגמון

  ליועמ"ש סגנית בכירה – ענת סתיועו"ד 

  מטה מסופיםמנהל התחום המסחרי,  –אורון רונן 
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  נספח א'

  והתפעולנספח השירות 

  מסוף הגבול נהר הירדן

  כללי: .1

  תחום מתן השירותים: .א

יסה מירדן לשער הכניסה שירותי ליווי ו/או אירוח האח"מ יינתנו בתחום שבין שער הכנ

  מסוף נהר הירדן. מישראל של

ככלל, המלווה מטעם מפעיל השירות לא יתערב ולא יפריע לגורמי המסוף בביצוע 

  במעבר הנוסע.התהליכים המקצועיים הכרוכים 

  בטחון: .ב

הסעות הנוסע, מ/אל המסוף הירדני למסוף הישראלי ולאולמות היוצאים או הנכנסים,  )1(

  יבוצעו באמצעות כלי רכב של המפעיל.

מעבר לקוחות המפעיל במסוף ייעשה, לפי הנוהל הקבוע במסוף, ויכלול את כל הבדיקות  )2(

מכס וגורמים ממלכתיים  –סים והביקורות של גורמי הביטחון, רשות האוכלוסין, רשות המי

  אחרים, על פי כל דין.

המלווה, מטעם המפעיל, לא יתערב, בשום צורה שהיא, בבדיקות הביטחוניות, במהלך הליכי  )3(

  המעבר במסוף.

במסגרת השירותים וליווי האורח, יעמוד נציג המפעיל המלווה ליד האורח, לפי הוראות  )4(

  ן. הבודק הביטחוני, ללא הפרעה לעבודת הביטחו

המפעיל יודיע לגורמי הביטחון במסוף על כל חריגה בתהליך מתן השירותים, ובכל מקרה  )5(

  ינהג לפי הנחיות גורמי הביטחון במסוף. 

  

  תהליך ביצוע ומתן שירותי הליווי והאירוח: .2

  ליווי ואיסוף: .א

המפעיל יסיע את האורח מ/אל המסוף הירדני, באמצעות כלי רכב ייעודיים הנושאים לוחית 

וי ישראלית, שיועמדו על ידו ו/או מטעמו, לצורך מתן שרות זה, ושלגביהם יחולו זיה

  ההוראות המפורטות הבאות:

הרכבים ייבדקו, הן בכניסה למסוף והן ביציאה ממנו, עפ"י הנחיות הגופים המתאימים  -

  במסוף ובהתאם להנחיות המנהל, או מי מטעמו .

 . לא ינהל נהג הרכב את השירותאת השירות במסוף ינהל נציג מטעם המפעיל ובשום מצב   -
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  הנחיות תפעוליות לתנועת רכבי השרות במסוף   

אינו רשאי להיכנס לחנות הפטורה ממכס ולאולם הנוסעים היוצאים/נכנסים, אלא  -נהג הרכב  .1

  אם נדרש לכך על ידי צוות המסוף. 

המפעיל במסוף הישראלי לטפל וללוות את הלקוחות, בכל זמן שהותם במסוף באחריות נציג  .2

  ולוודא, כי לקוחותיו עוברים את התהליך כנדרש.

  עברית, ערבית, אנגלית. -רכב השירות יסומן בשלוש שפות  .3

רכב השירות יצא עם נוסעיו למסוף הירדני רק לאחר ביצוע ביקורת גבולות לנוסעים בדלפקי  .4

  יוצאים  וזאת באחריות המפעיל. השירות באולם ה

איסור על המתנת  הרכבים היוצאים לירדן. חל רכב השירות ימתין לנוסעיו ברחבת החניה של .5

מהמנהל התורן תותר העמסת מזוודות  ם היוצאים. באישור חריגהרכב ליד פתח הכניסה לאול

  במקום זה. העלאת נוסעים מוגבלים  גדולות או

המפעיל ובה פרטי דן בתעודת שער הנושאת לוגו של  הרכב היוצא לירנציג המפעיל יצייד את נהג  .6

  נציג המפעיל וחתימת נציג המפעיל. עת היציאה, מספר הנוסעים, שםהמעבר, לרבות תאריך וש

הנוסעים לבדיקה  יציאה לירדן (שער ב') את דרכונינהג הרכב ימסור לבדיקת העובד בשער ה .7

  וימסור לעובד את תעודת השער.

רות יסיע רק נוסעים שהזמינו את השירות מראש, או הסכימו להשתמש בו לאחר ביצוע רכב השי .8

  התשלום לנציג החברה. חל איסור להסיע "טרמפיסטים" בין שני המסופים.

רכב השירות, על נוסעיו, יקבל עדיפות במידת האפשר, בכניסה לתחומי המסוף, אך יעבור תהליך  .9

ייבת למתן עדיפות בתהליך והכל בהתאם לשיקול דעת בדיקה בכניסה כמקובל. אין הרשות מתח

  הנהלת המסוף.

באחריות המפעיל לתת את השירותים במסוף בכל זמני פעילותו, כפי שיקבעו מעת לעת, בהתאם  .10

  להחלטת מנהל המסוף. חריגה מכך תתאפשר רק באישור מראש של הנהלת המסוף.

יסה של רכב השירות למסוף, כולל מספר המפעיל ינהל יומן יומי ובו יצוינו זמני היציאה והכנ .11

  הנוסעים מקבלי השרות, ויעביר בסיום כל יום דו"ח מפורט למנהל התורן.

  עובדי המפעיל חייבים לשלוט בשפה הערבית והאנגלית. .12

במידה שהמפעיל יבקש, כי רכבי השירות או חלקם יהיו בעלי לוחית זיהוי ירדנית, יחולו עליו  .13

  התנאים הבאים:

 יהיו רכבים קבועים, בעלי רישוי ירדני, המשמשים את החברה      המספקת את  רכבי האח"מ

  שירותי האח"מ בירדן.

  בשני המסופים ינהלו נציגי המפעיל במסוף הישראלי את השירות ובשום מצב  לא ינהל נהג

  הרכב את השירות.

  יהיו במסוף הירדני. - בסיס הפעילות של הרכב וכל הקשור בטיפולו ובאחזקתו  

 ב השירות ונהגו לא יהיו רשאים לשהות בשטח המסוף הישראלי לחניית לילה, או במהלך רכ

  מלבד המתנה ללקוח מזמין מראש, או מזדמן. - היום 
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  הטיפול בו יועבר מידית למפעיל, אשר  - במקרה של תקלה ברכב בתחום המסוף הישראלי

  ידאג לגרירתו למסוף הירדני ולהבאת רכב חלופי.

  היה רשאי להיכנס לחנות הפטורה ממכס ולאולם הנוסעים היוצאים/נכנסים, לא י -נהג הרכב

  לא יעזוב את רכבו. - ולמעט עזרה בהורדה ובהעמסת כבודת נוסעים 

  עברית, ערבית, אנגלית. -רכב השירות ישולט/יסומן בלפחות שתיים מבין שלוש השפות  

 יידרש. נהג  הרכב ייבדק  נהג הרכב יענה לדרישת עובד הביטחון וייבדק בדיקה גופנית אם

בכל מקרה בו הוריד נוסעים באולם הכניסה ובכוונת נציג המפעיל להשתמש ברכב להוצאת 

  נוסעים.  

  15- אלא אם יש דרישה להעברת נוסע/ים ב –הנהג ורכבו יחזרו בגמר הטיפול למסוף הירדני 

  הדקות הקרובות.

  עליו לבצע את כל הביטוחים האחריות לכל אירוע/נזק/תאונה, תחול על המפעיל ויהא

 הרלוונטיים בנושא, בין אם הנדרשים על פי חוק ואם על פי נספח הביטוח לחוזה זה.

  

  בטחוני בכניסה למסוף הישראלי  מירדן - תהליך תפעולי  .ב

המפעיל יקבל את רכב האח"מ, על נוסעיו, בנקודת ההורדה שתיקבע וילווה את הנוסעים עד  )1(

(למעט באזור בדיקת המכס). המלווה מטעם המפעיל לא גמר התהליך והיציאה מהאולם 

יתערב בשום מקרה בעבודת הגורמים הביטחוניים ו/או המקצועיים של המסוף, ולא יפריע 

  להם בעבודתם בעת ליווי האורח.

 רכב השירות ייבדק ע"י עובד ביטחון של המסוף עם הגיעו מירדן ולפני כניסתו אל המסוף. )2(

  

  ביציאה מישראל למסוף הירדניבטחוני  - תהליך תפעולי  .ג

נציג המפעיל יקלוט את האורח באופן אישי בכניסה למסוף הישראלי וילווה אותו לכל אורך  )1(

תהליך המעבר במסוף ובכל הליכי הבידוק, כולל ליווי בבדיקות הביטחוניות ובדיקת משטרת 

  הגבולות (למעט בתהליך הבדיקה במכס, ככל שנדרש) 

יתערב בשום מקרה בעבודת הגורמים הביטחוניים ו/או המלווה מטעם המפעיל לא  )2(

  המקצועיים של המסוף, ולא יפריע להם בעבודתם בעת ליווי האורח.

יוודא נציג החברה כי כל נוסעי הרכב עברו  - טרם שחרור הרכב, על נוסעיו, למסוף הירדני  )3(

  ביקורת גבולות, כנדרש, ורק אז ישחרר את הנהג לנסיעה.

דא, שהנהג אינו עוצר ואינו מסיע נוסעים, שלא עברו את כל התהליך באחריות המפעיל לוו )4(

  הנדרש,  לאורך כל מסלול הנסיעה עד ליציאת הרכב לירדן.

  

  שירותי האירוח .ד

האירוח בחדרי האח"מ יכלול: כיבוד קל (חטיפים ודברי מאפה), משקאות חמים וקרים 

  ושירותי תקשורת.       
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  ואירוח שיטת ההזמנה של שירותי ליווי .3

ההזמנות לשירותי הליווי והאירוח יעשו מראש. ההזמנות יאושרו על ידי המפעיל, וזמני מתן 

השירותים יתואמו עם המזמין. במקרה של בקשות ללא תיאום מראש, יינתנו השירותים הנ"ל 

  פי שיקול דעת של המפעיל.- על בסיס מקום פנוי ועל

  

  פירוט סוגי  שירותי הליווי והאירוח  .4

  ואירוח  אח"מ: ליווי .א

  איסוף מ/אל המסוף הירדני אל/מ המסוף הישראלי.  )1(

  ליווי אישי לאורך כל תהליך הבידוק, כולל: ביטחון  ובקורת גבולות, למעט מתחם המכס.  )2(

  ד' לנספח זה.2אירוח בחדר אח"מ כאמור בסעיף   )3(

מונית, תיאום הסעה מהמסוף אל מחוצה לו עבור נוסעים הבאים מירדן, תהיה באמצעות   )4(

שניתנה לה הרשאת הרשות להסיע נוסעים מהמסוף. הנוסע ישלם ישירות לנהג המונית בעבור 

 הנסיעה, והמפעיל לא יגבה ממנו כל תשלום נוסף בגין שירות הזמנת המונית.

  

  אנשים ומעלה): 5ליווי ואירוח קבוצות אח"מ  ( .ב

  קבלת האורחים בכניסה לשערי המסוף.  )1(

תהליך הבידוק, כולל: ביטחון ובקורת גבולות, למעט מתחם ליווי האורחים לאורך כל   )2(

  המכס.

טיפול בציוד של הקבוצה מפריקתו מכלי הרכב שהסיע את הקבוצה, דרך הליכי הבידוק   )3(

  הביטחוני ועד להטענתו על כלי הרכב שיסיע את הקבוצה אל/מ המסוף.

  .ד לנספח זה).2אירוח האורחים בחדר אח"מ (כמפורט בסעיף   )4(

  

  "רכב חוצה":מסלול  .ג

  קליטת האורחים בצירוף רכבם מ/אל המסוף הירדני אל/מ המסוף הישראלי. )1(

גבולות, למעט  וק, כולל: ביטחון  ובקורת ליווי האורחים ורכבם לאורך כל תהליך הביד )2(

      מתחם המכס. 

  אירוח האורחים בחדר האח"מ במסוף. )3(

בהתאם לנוהלי  ידוקשחרור האורחים ורכבם לצד הירדני/ישראלי לאחר סיום תהליך הב )4(

  הבידוק.   

                                                                                                                                                  

  מסלול  אח"מ "נוסע מתמיד": .ד

א' לעיל  4" הכלול בסעיף מרכיבי השרות זהים לאלו של מסלול "ליווי ואירוח אח"מ

  פעמים במהלך חודש קלנדרי. 3ומיועדים לנוסע המשתמש בשירותי האח"מ לפחות 
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  מסלול "מפגש עסקי": .ה

  איסוף מהמסוף הירדני אל המסוף הישראלי. .1

ליווי אישי לאורך כל מרכיבי תהליך הבידוק, כפי שייקבעו לכל מקרה ומקרה  על ידי  .2

  האורחים במסוף לכל אורך המפגש.  הנהלת המסוף, וכן ליווי שהיית

אירוח בחדר האח"מ של המפעיל או בחדר/משרד אשר יוקצה על ידי הנהלת המסוף באופן  .3

נקודתי לטובת המפגש על בסיס מקום פנוי. יודגש, כי אין הנהלת המסוף מתחייבת 

להקצאת החדר/משרד כאמור וההחלטה על כך תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי.  מפרט 

  ד' לנספח זה.2כאמור בסעיף  - ח האירו

 הסעה מהמסוף חזרה אל המסוף הירדני עבור אורחים הבאים מירדן. .4

  

  הערות:

o  ימי עבודה לפחות לפני  3עריכת מפגש עסקי במסוף תתואם מול הנהלת המסוף מראש ובכתב

מועד קיום המפגש בפועל. הנהלת המסוף תהא רשאית שלא לאשר קיום מפגש כאמור או את 

יום המפגש המבוקש, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך לנמק את הסיבה מועד ק

  לכך.

o  במסגרת בקשת התיאום, באחריות המפעיל להעביר להנהלת המסוף את צילום דרכוני

האורחים המשתתפים במפגש והצפויים להגיע מירדן ואת פרטי וצילומי תעודות הזהות או 

מישראל. יודגש, כי על האורחים מירדן להגיע למפגש  הדרכונים של האורחים הצפויים להגיע

  עם דרכונים תקפים ועל האורחים מישראל להגיע עם ת.ז או דרכון תקף.

o  מפגש עסקי יתבצע בהתאם להנחיות רלוונטיות לכל מקרה ומקרה, שיינתנו למפעיל על ידי

ש נוכחות של הנהלת המסוף ובאחריות המפעיל לוודא ביצוען המלא. בכלל זה, ייתכן ותידר

  עובד המסוף לכל אורך קיום המפגש או חלקו ועל המפעיל והאורחים להישמע להנחיותיו.

o  מפגש עסקי שיערך בחדר/משרד, שיוקצה על ידי הנהלת המסוף לטובת המפגש, יוגבל לפרק

זמן של עד שעה. כל חריגה מכך מחייבת קבלת אישור מראש של הנהלת המסוף ותחויב 

התעריפים. המפעיל יהא אחראי לניקיון החדר/משרד ולהשבתו עם  בהתאם למפורט בלוח

תום השימוש במצב תקין, נקי ומסודר, לשביעות רצון הנהלת המסוף. יובהר, כי הקצאת 

החדר/משרד תהא על בסיס מקום פנוי וכי אין הנהלת המסוף מתחייבת להקצאת 

  י.   החדר/משרד כאמור וההחלטה על כך תהא על פי שיקול דעתה הבלעד

o  נציג/י המפעיל ילוו/ה את אורחי המפגש לכל אורך זמן שהיית האורחים במסוף ויוודא/ו את

  יציאת האורחים מהמסוף בסופו.

o  יובהר, כי הנהלת המסוף רשאית בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות לבטל מסלול זה או

מהגופים להקפיאו, בין היתר, לאור הנחיות שיתקבלו בנושא מרשויות מוסמכות ו/או 

  הממלכתיים המנחים את הנהלת המסוף.

   

 4להלן (למעט השירות המפורט בסעיף  5המחיר לשירותי ליווי האורח, כפי שמופיע בסעיף  .ו

ה' לעיל, המוגבל כאמור בסעיף זה),  הוא מחיר כולל למתן השירות שהוזמן; במקרה של 

שעות, ובסיומן יצטרף  3עיכוב ביטחוני, או עיכוב במשטרת הגבולות, יוגבל השירות לעד 
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האורח לשאר הנוסעים, שאינם לקוחותיו של המפעיל (מבלי שיהיה בכך כדי לפטור אותו 

  מחובת התשלום המלא למפעיל).

   

  מבנה פנימי וציוד -חדר/י האח"מ  .5

יהיו מרוהטים באופן מכובד ובכפוף לאישור המנהל, ויכללו (כל אחד) פינת ישיבה  חדר/י האח"מ

אחת או שתיים (נוחות לישיבה), שטיחים, טלוויזיה בלוויין/כבלים, מחשב מחובר לאינטרנט 

ותמונות על הקירות. על המפעיל לשמור על תקינות ונראות הציוד ולהחליפו מיד עם היווצרות 

יוצב ציוד המתאים לאספקת שתיה קרה/חמה ולכיבוד הולם. הכל על ידי ועל נזק או בלאי. בחדר 

  חשבון המפעיל. האחריות לניקיון ופינוי האשפה מחדרי האח"מ חלה על המפעיל ועל חשבונו.

  

  תעריפי השירותים .6

  להלן תעריפי השירות המקסימאליים, אשר באפשרות המפעיל לגבות מאת מקבלי השירותים:

  מחיר ($) לפני מע"מ  השירות (לאדם)
  $ 35.5  מסלול אח"מ*

  אנשים ומעלה) 5- קבוצות אח"מ (מ
  לאדם$ 12.1 –אנשים  10 עד
  לאדם תוספת$ 3.3 –אנשים  10 מעל

  מסלול "רכב חוצה" 

  $.35.5 -) הרכב(נהג  ראשון נוסע
$ 20 –) 3 – 2נוספים ברכב ( נוסעים

  .לנוסע
$ 12 –) 7 – 3נוספים ברכב ( נוסעים

  לנוסע.

  "מסלול אח"מ "נוסע מתמיד

השרות לאותו הנוסע עד פעמיים  מתן
  $ לשרות.35.5 – קלנדריבחודש 

השלישית ומעלה (באותו החודש  מהפעם
  הנחה על התעריף.  50% –) הקלנדרי

המפעיל יהא רשאי לתת הנחה נוספת 
לנוסע המתמיד, בגין רכישת שרות בכמות 
גדולה יותר משלוש פעמים במהלך חודש 

רי ובלבד שזו הובאה לידיעת הרשות קלנד
  מראש ובכתב. 

  מסלול "מפגש עסקי"

  $.250 –אנשים  5עד 
  $.30 –כל אדם נוסף 

כל שעת שימוש נוספת או חלק ממנה 
מעבר לשעה הראשונה בחדר/משרד 

  $.150 –שיוקצה על ידי הנהלת המסוף 
ת רכב * הנהלת המסוף תהא רשאית לרכוש מהמפעיל שרותי הסעת נוסע באמצעו

  מתעריף מסלול  אח"מ שלעיל.  50%המפעיל, בהנחה של 

  

  

  

  עדכון תעריפי השירותים  .7

  לחוזה.   8.3תעריפי השירותים יעודכנו בהתאם להוראות סעיף 
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  צוות עובדים  .8

בנוסף להוראות המפורטות לחוזה ההרשאה, יחולו על עובדי המפעיל, שיועסקו במתן השירותים 

  ההוראות הבאות:במסוף נהר הירדן, גם 

כל עובדי המפעיל שיועסקו במתן השירותים יהיו בעלי שליטה טובה בעברית, ערבית  .א

  ובאנגלית ובמידת האפשר גם בשפות אירופאיות נוספות.

כל עובדי המפעיל יופיעו לעבודה בלבוש מכובד, מסודר ונקי עם תג שם על דש הבגד  .ב

  .(עברית/אנגלית/ערבית), בכפוף לאישור מנהל המסוף

כל עובדי המפעיל יעברו הכשרה בנושאים הרלוונטיים לעבודתם, בדגש על מתן שרות,  .ג

היכרות המסוף, תהליכי העבודה במסוף, עזרה ראשונה, בטיחות ויידרשו לנאמנות ואחריות 

  מלאים להוראות הביטחון והנהלים של המסוף.

  ילת עבודתם.כל עובדי המפעיל יידרשו לקבל אישור מראש של מנהל המסוף, לפני תח .ד

  

  כללי -ביקורת גבולות  .9

ככל שהדבר יתאפשר, מבחינה תפעולית ומבחינה ביטחונית, יסופק מעבר מהיר בדלפקי  .א

ביקורת הגבולות, או תינתן קדימות ללקוחות המפעיל (כולם או חלקם), ללא המתנה בתור, 

ם או אולם למפעיל לא תהא כל זכות לדרוש הפעלת מעבר מהיר כאמור ללקוחותיו, כול

  חלקם והכל בכפוף לשיקול דעת הנהלת המסוף.

מודגש בזאת, כי רכישת השירותים (על כל סוגיהם ולרבות כל חלק שלהם) מהמפעיל אינה  .ב

מעניקה ללקוח חסינות כלשהי, מבחינת טיפול ביקורת הגבולות ו/או הטיפול הביטחוני ו/או 

  המכסי הכרוך במעבר במסוף או בשהות בו.

  

  

  שישמשו במתן השירותים:כלי הרכב  .10

המפעיל יעמיד לשם מתן השירותים (על כל סוגיהם), כלי רכב ברמה גבוהה משנתוני ייצור  .א

שנים) ובכמות ומסוגים המספיקים, לשם הסעת לקוחותיו בתחומי המסוף  3אחרונים (עד 

על באופן מכובד, ככל שהסעה זו נדרשת, בהתאם להוראות החוזה ונספח  זה לעיל. יודגש, כי 

המפעיל יהא לעמוד בהוראות החוק לעניין נגישות והסעת בעלי מוגבלויות. המנהל יהא רשאי, 

לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות למפעיל להחליף כלי רכב, המשמש במתן השירותים, 

  כאמור ו/או להוסיף כלי רכב נוספים, והמפעיל יפעל בהתאם להוראותיו.

  

משו במתן השירותים (על כל סוגיהם), תוגש מראש רשימה הכוללת את כל כלי הרכב, שיש .ב

(טרם תחילת תקופת מתן השירותים או טרם העמדת כלי הרכב לשם מתן השירותים, לפי 

  ידי המפעיל, לאישור הנהלת המסוף. -העניין) על

  

  

  



  

9 
  

  מסירת מידע ללקוחות פוטנציאליים: .11

ידי מנהל המסוף, -ש עללצורך שיווק השירותים יפיק המפעיל דפי הסבר, שתוכנם יאושר מרא

הכוללים פירוט מלא של השירותים, כולל מחירים והסבר על השירותים בכללותם. על דפי 

ההסבר תופיע הבהרה בדבר אי מתן חסינות לרוכש השירותים מפני החוק. הדף יודפס בעברית, 

  ערבית ואנגלית.

  

  דו"ח פעילות תקופתי .12

תקופתי. לפרטי הדו"ח ייקבעו על ידי המנהל, המפעיל יגיש למנהל, אחת  לחודש דו"ח פעילות 

  בשיתוף עם המפעיל.
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