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 בס"ד

 ו' טבת, תשפ"א

 2020דצמבר,  21

 בודלכ

 משתתפי מפגש המציעים

 

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר  – 20208/מכרז פומבי מס' הנדון:  

 העתיקה בירושלים ובסביבתה

 פרוטוקול מפגש מציעים

 הארכת מועדיםהודעה על 

 

) מפגש מציעים "החברה" קיימה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: )16.12.2020א' טבת, תשפ"א (ביום 

 במסגרת המכרז שבנדון. להלן סיכום המפגש.

 

 :מנכ"ל החברה, מר בני סאסי .1

הדגיש את חשיבותה של העיר העתיקה בירושלים בכלל ואת חשיבות ניקיונה בפרט. הוא ציין 

הן מבחינתי ההיקף הגדול של המבקרים  –את היותה האתר התיירותי המרכזי בישראל 

מישראל והן מבחינת כמות התיירים המגיעים מחו"ל ומסיירים בעיר העתיקה, לפחות פעם 

 .העתיקה דבר המשליך באופן מהותי על חשיבות הניקיון בעיראחת במסגרת ביקורם בישראל, 

 

 סמנכ"ל תפעול ונכסים בחברה, מר ישראל יפת: .2

החומה  1הציג את מבנה העיר העתיקה והחלוקה לרבעים (יהודי, ארמני, נוצרי ומוסלמי) .א

 כגון סובב חומות וסובב עיר דוד. –ואזורים מחוץ לחומה 

 איש. 40,000א מס' התושבים בעיר העתיקה עצמה הו .ב

תיירותיים, תומכי תיירות, מסחר ושווקים, מגורים, תוך שהובהר,  הוצג מיפוי הרחובות: .ג

 לדוג': תיירות, מסחר ושווקים יחד. –שישנם רחובות בהם הסיווג מעורב 

פינוי אשפה, גרוטאות ופסולת בנייה; טיאוט ידני; שטיפה וקרצוף  –הוצגו מרכיבי העבודה  .ד

 ות.רחובות; נקיון גינ

ימים בשבוע, למעט הרובע היהודי, בו מתבצעת עבודה  7ככלל, הובהר שהעבודה מתבצעת  .ה

 ימים בשבוע בלבד. 6במשך 

מימות  40%-בסה"כ כ –הודגש נושא היקף החגים של שלוש הדתות (והעדות השונות)  .ו

 השנה!

 כגון: פסטיבל האור, –הוצג נושא קיומם של אירועים ופסטיבלים שונים במהלך השנה  .ז

 פסטיבל הצלילים, אירועי חנוכה ועוד.

 הודגש נושא הטיפול המיידי, המתחייב לאחר אירועים ביטחוניים. .ח
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הוסבר, כי היכולת לתת מענה לעומסים נקודתיים או אזוריים בזמן קצר, תוך  –גמישות  .ט

 ריכוז מאמץ, מהווה מפתח להצלחה.

הפיקוח העירוני של עיריית ירושלים אחראי לפיקוח על מימוש תוכנית העבודה  –פיקוח  .י

 על עבודת הקבלן. נוסףלפי התשומות שנקבעו. מפקחי פמ"י מבצעים פיקוח 

 תקןפת ההתקשרות היא כמפורט במסמכי המכרז. .יא

 .20.12.2020מסמכי המכרז עתידים לעלות לאתר החברה עד ליום  .יב

, באמצעות דוא"ל (לגב' שרונה 27.12.2020לא יאוחר מיום  שאלות הבהרה יועברו לחברה, .יג

). במסגרת השאלות יש לכלול גם שאלות שהועלו במפגש sharona@pami.co.il –מזרחי 

 המציעים ו/או קודם לכן.

 

 מנהל אגף התברואה בעיריית ירושלים, מר גילי גורני: .3

רמה אירופאית. מי שלא מסוגל לעמוד בסטנדרט הזה, לא  –פנים לחומה יהיה עולם אחר  .א

 יהיה.

 אין לנו כוונה להקל בתשומות, ביגוד ובטיחות. תהיה הקפדה מלאה על כך. .ב

 אין כוונה לשחק בניקיון. אין ימי חסד. אפילו יום אחד. לא יהיו פשרות. .ג

עלייה. לא יהיה מצב של חזרה לאחור בטיב אין מצב שתהיה ירידה במצב הניקיון אלא רק  .ד

 הניקיון בעיר העתיקה.

יש ראש עיר בירושלים ששם בראש מעייניו את נושא הניקיון. פנים החומה זה הטופ שבטופ.  .ה

 ראש העיר מרבה לבקר בעיר העתיקה ולבקר את נושא הניקיון.

 לקבלן שיחתום על החוזה, תהיה אחריות לבצע את העבודה כמו שצריך! .ו

 

 המשך לאמור, מודיעה החברה, כלהלן:ב

 המועד בו יועלו מסמכי המכרז לאתר החברה נדחה. .1

 למשלוח שאלות הבהרה. האחרוןבעקבות האמור, נדחה גם המועד  .2

תישלח הודעה למשתתפים, בהתאם לפרטים שמסרו במהלך מפגש המעודכנים על מועדי המכרז  .3

 ה, כאמור.המציעים, בסמוך לאחר העלאת מסמכי המכרז לאתר החבר

 

 

 

 בכבוד רב,                    

 

 מפיתוח מזרח ירושלים בע"        


