
 

 

 2022ביולי  19                                 לכבוד 

 12/22משתתפי מכרז פומבי מס' 

 

  שלום רב,

 
למתן שירותי השמה וכוח אדם עבור הרשות לפיתוח  12/22מכרז פומבי מס' הנדון: 

 ירושלים
 

 מענה לשאלות הבהרה
 

"(, הרשותירושלים )"להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי הרשות לפיתוח 
 ביחס למסמכי המכרז שבנדון. 

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן 
כשהוא  על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו,כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. 

 חתום בסופו כדין, במקום המיועד לכך.

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה  הרשות התייחסותה שלאין באי 
 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ 
 משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 מענה שאלה הפנייה מס'

 כללי

1.  

 כללי

מבוקש לקבל נתונים בדבר כמות התקנים 
 הצפויה לגיוס.

 15-הרשות גייסה בשנים האחרונות כ
גיוסים בממוצע בשנה. חלקם במשרות 
מינהליות )מזכירות, הנהלת חשבונות( 

 -וחלקם בתפקידי המטה של הרשות
 הנהלה ומנהלי תחומים.

2.  
מבוקש לקבל נתונים בדבר כמות התקנים 

, בחלוקה 2019שגויסו בכל שנה, החל משנת 
 לתפקידים. 

 לעיל.  1ראו תשובה לשאלה מס' 

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

3.  7 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז  עדכון ביוזמת הרשות 
עד השעה  31.7.2022נדחה ליום 

, כמפורט בהודעה שנשלחה 14:00
 . 14.7.2022למשתתפי המכרז ביום 

4.  
 18סעיף 

)הגדרות 
 מונחים(

האם קופות חולים ובנקים נחשבים לגוף 
 ציבורי? 

לחוק  1קופת חולים, כהגדרתן בסעיף 
ייחשבו  1992 –חובת המכרזים, תשנ"ב 

 לגוף ציבורי העונה על ההגדרה
 ייחשבו. מוסדות בנקאיים לא שבמכרז

 כגוף ציבורי. 



 

5.  18.6-18.9 
מבוקש לבטל את תנאי הסף שבסעיפים אלה, 
המתייחסים לשירותים עתירי כוח אדם, 

 (. 4ולתקן בהתאם את מסמך א')

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

6.  20 

להוכיח ניסיון ולהציג  שר למציעפמבוקש לא
רש על פי המכרז, באמצעות קבלן אישורים כנד

 . בת/חברת אםמשנה, לרבות 

מבוקש לאפשר עמידה בתנאי הסף  לחילופין,
קבלן , באמצעות רישיון של 18.4שבסעיף 

 12סעיף כאמור, וזאת בהתאם ל משנה
  הזמנה. ל

לחילופין, מבוקש כי מציע אשר עומד בתנאי 
סיונה של יהסף במלואם, יוכל להציג גם את נ

רך ניקוד בבעלות מלאה, לצו אם / בתחברת 
 האיכות.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

7.  57.1 

 318מבוקש להבהיר את ההפניה לסעיף 
 שברכיב האיכות הראשון. 

תפקידים הכוונה להגדרת "
להזמנה )תנאי  18" שבסעיף מקצועיים

,  תחת הכותרת "הגדרת מונחים", סף(
 .3סעיף -תת

8.  65 ,74 

 65סעיף  ביןמבוקש להבהיר את הסתירה 
 . 74לסעיף 

כל אין כל סתירה בין הסעיפים. 
 120ההצעות יישארו בתוקף למשך 

ימים מיום מתן הודעת הזכייה לזוכה, 
במהלכם הרשות תהיה רשאית להודיע 

 על בחירתה בכשיר שני. 

 טופס ההצעה הכספית –( 7מסמך א')

 Bפרמטר   .9
מבוקש להגדיל את האחוז המקסימאלי הניתן 

 לדרישה. 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

 הסכם ההתקשרות –מסמך ב' 

 כללי  .10

המציעים מופנים לנוסח ההסכם  רשותעדכון ביוזמת ה
המעודכן, אשר נשלח אליהם יחד עם 

מובהר כי  .המענה לשאלות הבהרה
, המעודכןיש להגיש את ההסכם 

 כשהוא חתום כדין על ידי המציע.

 מבוקש לתקן את רשימת הנספחים.  )א(1  .11
טעויות סופר ברשימת הנספחים ו/או 
בהפניה לנספחים תוקנו. המציעים 

  מופנים לנוסח ההסכם המעודכן.

 )ג(1  .12

מבוקש למחוק את הסעיף ולהבהיר כי במקרה 
של סתירה יחולו כללי הפרשנות המקובלים על 
פי דין. לחילופין, מבוקש לקבוע סדר קדימות 

 למסמכים במקרה של סתירה ביניהם. 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

 מבוקש למחוק את הסעיפים.  )ו(1)ה(, 1  .13
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז. 

 )ב(3  .14
מבוקש להבהיר את הסתירה בין הוראות סעיף 

להזמנה, בכל הנוגע  13זה, להוראות סעיף 
 להארכת תקופת ההתקשרות. 

להסכם יחולו בכל )ב( 3הוראות סעיף 
הארכת ההתקשרות אופן ומשך הנוגע ל

 הזוכה. עם 

המציעים מופנים לתיקון בנוסח  מבוקש להבהיר מהם תנאי התשלום. 6  .15
 הסעיף, במסגרת ההסכם המעודכן.



 

16.  
הוראות המתייחסות להעסקת קבוע מבוקש ל

כוח אדם, בייחוד ביחס לתשלום התמורה בגין 
  העסקת כוח אדם. 

 לעיל.  15ראו תשובה לשאלה מס' 

 4ב.6  .17
מבוקש למחוק את הסעיף, שכן אף אם העובד 

 תמחויב החברהימים ברציפות,  30לא הועסק 
 בתשלום שכרו על פי דין. 

המציעים מופנים לתיקון בנוסח 
 . , במסגרת ההסכם המעודכןהסעיף

 רשותביוזמת העדכון  7  .18
המציעים מופנים לתיקון בנוסח 

 הסעיף, במסגרת ההסכם המעודכן.

19.  

9 

מבוקש להגביל את אחריות החברה לשיעור 
משכר ההסכם ששולם בפועל, או  50%של 

 לגבול האחריות הביטוחית, לפי הנמוך.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

20.  

מבוקש להגביל את אחריות החברה למעשה או 
מחדל ישיר שלה, ולקבוע כי לא תהיה אחראית 
לנזק שנגרם בנסיבות שלא הייתה לה שליטה 

 עליהן. 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

21.  

את אחריות החברה לנזקים להגביל מבוקש 
לקבוע כי החברה לא תישא ישירים בלבד, ו

באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים ואגביים 
)לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח(, שייגרמו 

 ו/או לצד שלישי כלשהו. רשותל

 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

22.  

מבוקש להכפיף את חובת החברה לשיפוי ו/או 
פיצוי לקיומו של פס"ד חלוט שביצועו לא עוכב 

לחברה מיד עם קבלת  רשותולהודעה של ה
דרישה או תביעה, ומתן אפשרות לנהל את 
ההגנה, תוך התחייבות שלא להתפשר ללא 

 אישור החברה מראש.

 סעיףהמציעים מופנים לתיקון בנוסח 
   , במסגרת ההסכם המעודכן.ב.9
 

 לעיל.  11תשובה לשאלה מס'  ורא ".נספח ב'" במקום "נספח ג'מבוקש לתקן ל" )א(10  .23

24.  

 )ב(10

נספח " במקום "1נספח ג'מבוקש לתקן ל"
 ". 1ב'

 לעיל. 11תשובה לשאלה מס'  ורא

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  ". מוכרתמבוקש למחוק את המילה: "  .25
 המכרז. 

26.  

אישור עריכת להחליף את המילים: " מבוקש
ביטוחי " במילים: "הביטוח יהיה בתוקף

כך החברה כאמור בנספח ג' יחודשו מעת לעת 
" )אישור ביטוח תקף לתקופת שיהיו בתוקף

 ביטוח ולא לכל תקופת ההתקשרות(.

ככל והבקשה לעיל לא תתקבל נבקש להחליף 
אישור עריכת הביטוח יהיה את המילים: ""

בנוסף, " במילים: "בתוקף... ההתקשרות
החברה תמציא אישור כאמור בכל תחילת 

 ". תקופת ביטוח עד לתום תקופת ההתקשרות

ה נדחית, אין שינוי במסמכי הבקש
המכרז. יובהר כי מטרת הסעיף היא 
להבטיח כי בכל עת במהלך תקופת 
ההתקשרות, פוליסות הביטוח של 

, רשותהספק, כפי שנדרשות על ידי ה
 יהיו בתוקף. 

27.  

החברה תפעיל "מבוקש למחוק את המילים: 
מיד עם דרישת המזמינה לכיסוי  את הביטוח

". לחילופין, למזמינהלהיגרם כל נזק העשוי 
מבוקש לקבוע כי ההפעלה תיעשה במידה ואין 
בה כדי ליצור ניגוד עניינים לחברה, תוך זמן 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

 



 

עקב מתן  רשותסביר ולכיסוי נזק שנגרם ל
 השירותים. 

28.  

כל ההוצאות מבוקש להחליף את המשפט: "
יחולו על הכרוכות בקיום הביטוח והפעלתו 

החברה תישא בפרמיה ", במשפט: "החברה
ובהשתתפויות העצמיות בקשר לביטוחי 

 ". החברה כאמור בנספח ג'

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

29.  13 

מתבקש לתקן סעיף זה, כך שכל קיזוז יבוצע 
רק כנגד סכומים קצובים ומוכחים המגיעים 

לאחר מתן  ,בלבדההסכם על פי  החברהמ
יום לפחות ולאחר  14של  לחברההתראה בכתב 

הזדמנות להתגונן טרם ביצוע  חברהשניתנה ל
 הקיזוז. 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז. 

 ביטוח –נספח ג' 

 ".או על פי דיןמבוקש למחוק את המילים: " 1שורה   .30
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 :" במילהלבטחהחליף את המילה: "ל מבוקש 1שורה   .31
 ".לערוך"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

-1שורות   .32
2 

באמצעותה מבוקש להוסיף את המשפט: "
", לפני המילים: ו/או באמצעות מי מטעמה

 ". על חשבונה"

 .הבקשה מתקבלת

 2שורה   .33

כל עת " להחליף את המילים: מבוקש
ההסכם, נשוא רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר 

 ".תקופת ההסכם" במילים: "חוזה זה

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  ". מוכרתמבוקש למחוק את המילה: " 3שורה   .34
 המכרז. 

 4שורה   .35
מבוקש להוסיף את ההגדרה:  ")להלן: 

", לאחר המילה: (ביטוחי החברה"
 ".בישראל"

 .הבקשה מתקבלת

-5שורות   .36
6 

קש להחליף את המילים: נבמבוקש להחליף 
" במילה: אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן"
 ".הינו"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

 ".2016מהדורה מבוקש למחוק את המילים: " 6שורה   .37
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

עריכת במועד מבוקש למחוק את המילים: " 7שורה   .38
 ."הביטוחים

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

39.  

 1סעיף 

כלפי צד להחליף את המילים: "מבוקש 
על פי דין " במילים: "שלישי על פי דין
  ".ישראלי כלפי צד ג'

לחילופין, מבוקש להוסיף לאחר המילה: 
 ". ישראלי", את המילה: "דין"

", תתווסף המילה: דיןלאחר המילה: "
 ".ישראלי"

40.  
לאירוע להחליף את המילים: " מבוקש

" במילים: כלשהו... בתקופת הביטוח
 ".לאירוע וסה"כ לתקופת הביטוח"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.



 

" לכל הגבלהלהחליף את המילים: " מבוקש  .41
 ".לחריגבמילה: "

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

42.  
 ".נפילהלמחוק את המילה: "מבוקש 

 

 .הבקשה מתקבלת

43.  

הרעלת מזון למחוק את המילים: " מבוקש
 ."ו/או משקה, כל דבר מזיק במאכל או משקה

לחילופין, מבוקש להחליף את המילים הנ"ל 
הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו במילים: 

 ". ככיבוד על ידי החברה

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

44.  

 ."זיהום תאונתילמחוק את המילים: " מבוקש

לחילופין, מבוקש להחליף את המילים הנ"ל 
זיהום תאונתי פתאומי ובלתי במילים: "

 ".צפוי

 .מתקבלתלמחיקה הבקשה 

45.  
בגין וכלפי לפני המילים: "מבוקש להוסיף 

 ".החברה" את המילה: "קבלנים
 .הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  (".מכל דרגהלמחוק את המילים: ") מבוקש  .46
 המכרז.

 .הבקשה מתקבלת ".בעלי חייםלמחוק את המילים: "מבוקש   .47

48.  

שימוש בכלי למחוק את המילים: "מבוקש 
 ."נשק

לחילופין, מבוקש להחליף את המילים הנ"ל 
כדין רישיון באחזקת כלי נשק "במילים: 

 ".בתנאי "ביט"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

49.  

  2סעיף 

כלפי עובדיה למחוק את המילים: "מבוקש 
" מהשורה הראשונה ולהעבירן מפני תביעות

 ".1980לאחר המילים: "תש"ם  2לשורה 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

50.  
שבשורה  "כללמחוק את המילה: "מבוקש 
 .(לפני המילה: "היזק") השנייה

 .הבקשה מתקבלת

51.  

תוך כדי או את המילים: " להחליףמבוקש 
תוך כדי במילים: "שבשורה השלישית, " עקב

 ".ועקב

לחילופין, מבוקש לקבוע כי הסעיף יהיה 
-בהתאם לכיסוי על פי פוליסת "ביט"

כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב "
 עבודתו וכן

כתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב 
 ".עבודתו

 מתקבלת. החלופה
 

52.  

" ותקופהאת המילה: " להחליףמבוקש 
ולתקופת במילים: "שבשורה הרביעית, 

 ".הביטוח

 .הבקשה מתקבלת

53.  
" לכל הגבלהלהחליף את המילים: "מבוקש 

 ".לחריגבמילה: "שבשורה השישית, 
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.



 

54.  

" קבלני משנהלהוסיף לפני המילים: " מבוקש
חבות " את המילים:שבשורה השישית, 

 ". החברה כלפי

 .הבקשה מתקבלת

55.  

קבלני משנה להוסיף לאחר המילים: "מבוקש 
היה וייחשבו " את המילים: "ועובדיהם

 ".לעובדי החברה

 .הבקשה מתקבלת

56.  
פתיונות למחוק את המילים: "מבוקש 

  שבשורה השביעית. "ורעלים
 .הבקשה מתקבלת

57.  
" שבשורה הגבלה: "מבוקש למחוק את המילה

 השביעית. 
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

58.  

 3סעיף 

החוקית של מבוקש להוסיף לאחר המילים: "
" שבשורה הראשונה, את המילים: החברה

 ".על פי דין ישראלי"

 הבקשה מתקבלת.

59.  
" המבוטחמבוקש להחליף את המילה: "

 ".החברהשבשורה השלישית, במילה: "
 הבקשה מתקבלת.

60.  

" ולתקופהלהחליף את המילה: "מבוקש 
ולתקופת במילים: "שבשורה הרביעית, 

 ".הביטוח

 הבקשה מתקבלת.

61.  

" נזק מכוסהמבוקש להחליף את המילים:  "
מקרה ביטוח שבשורה השישית, במילים: "

 ".מכוסה

 הבקשה מתקבלת.

62.  
" מוארכתמבוקש למחוק את המילה: "

 שבשורה השמינית.
שינוי במסמכי הבקשה נדחית, אין 

 המכרז.

63.  

שניים עשר מבוקש להחליף את המילים: "
ששה " שבשורה השמינית במילים: "(12)
", בהתאם לאישור עריכת הביטוח גם שם (6)

 חודשים. 6נדרשים 

 הבקשה מתקבלת.

64.  

 "חודשיםלהוסיף לאחר המילה: " מבוקש
למעט את המילים: " שבשורה השמינית,

תשלום פרמיה במקרה של מרמה ו/או אי 
ובתנאי כי לחברה לא קיים ביטוח אחר 

 ". המכסה את אותה החבות

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

65.  
החופפת את את המילים: "מבוקש למחוק 

 .שבשורה התשיעית "תקופת ההתקשרות
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

66.  
את  השורה התשיעיתלהוסיף בסוף מבוקש 

 ".19.6.22אך לא לפני המילים: "
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

67.  
לשלוש שנים "מבוקש להחליף את המילים: 

 ".לשנה נוספת" במילים: "נוספות
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

 )א(4סעיף   .68

והבאים מבוקש להחליף את המילים: "
ועובדיה , במילים: "2-ו 1" שבשורות מטעמה

 ". ומנהליה

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.



 

69.  

בסוף הסעיף את המילים: מבוקש להוסיף 
 ".בקשר לשירותים נשוא הסכם זה"

 

 .הבקשה מתקבלת

 )ב(4סעיף   .70

למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוחי מבוקש 
לחילופין, מבוקש להחליף את  חבויות.

במילים: ", ו/או הבאים מטעמההמילים: "
 ". ו/או מנהליה"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

 )ג(4סעיף   .71

ו/או על ידי מי למחוק את המילים: "מבוקש 
להחליף את לחילופין, מבוקש  ".מטעמה

במילים:  ,"ו/או על ידי מי מטעמההמילים: "
 ".ו/או על ידי עובדיה ו/או מנהליה"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

72.  

 )ד(4סעיף 

שעלולה להיות להחליף את המילים: " מבוקש
 ".שתוטלבמילה: " ,"מוטלת

 .הבקשה מתקבלת

73.  
" ו/או מחדלילהחליף את המילים: "מבוקש 

 ".או מחדליבמילים: "
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז. 

74.  

והבאים להחליף את המילים: "מבוקש 
ו/או עובדיה ו/או " במילים: "מטעמה
לחילופין, מבוקש להחליף את  ".מנהליה

ובגין ", במילים: "והבאים מטעמההמילים: "
 ".הבאים מטעמה

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

75.  

אחריות להוסיף לאחר המילים: "מבוקש 
אולם לגבי פוליסת את המילים: " ,"צולבת

ביטוח האחריות המקצועית יובהר כי היא לא 
 ".המזמינה כלפי החברהתכסה את חבות 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

 )ה(4סעיף   .76

להתאים את הסעיף להרחבת השיפוי  מבוקש
בנוסח פוליסת "ביט" ולהחליף את המילים: 

 ,"היה ונטען לעניין...מי מעובדי החברה"
היה והמזמינה תחשב כמעבידה במילים: "

של מי מעובדי החברה או יקבע כי היא נושאת 
באחריות שילוחית לענין חבות החברה כלפי 

להחליף את לחילופין, מבוקש  ".עובדיה
 ".ונקבע" במילה: "ונטעןהמילה: "

במילה: תוחלף " ונטעןהמילה: "
 ".ונקבע"

77.  

 )ו(4סעיף 

להוסיף בתחילת הסעיף את המילים: מבוקש 
 ".בפוליסת צד ג'"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

78.  

כלפי החברה, למחוק את המילים: "מבוקש 
 ".מנהליה, עובדיה והפועלים מטעמה

לחילופין, מבוקש למחוק את המילים: 
 ".והפועלים מטעמה"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

79.  
להוסיף בסוף הסעיף את המילים: מבוקש 

 ".החלק ברכוש עליו פועלים במישרין למעט"
 .הבקשה מתקבלת

80.  

 )ז(4סעיף 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  ".הבלעדיתלמחוק את המילה: "מבוקש 
 המכרז.

81.  
במקרה של למחוק את המילים: "מבוקש 

 ".נזק
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.



 

82.  

וההשתתפות להוסיף לאחר המילים: "מבוקש 
לגבי פוליסות את המילים: "", העצמית

 ".ביטוחי החברה

 .הבקשה מתקבלת

83.  

 )ח(4סעיף 

" יצומצמולהחליף את המילה: "מבוקש 
 ".ישונו לרעהבמילים: "

 .הבקשה מתקבלת

 .הבקשה מתקבלת . 30-ב 60להחליף את המספר מבוקש   .84

85.  
" שנמסרהלהחליף את המילה: "מבוקש 
 ".שנשלחהבמילה: "

שינוי במסמכי הבקשה נדחית, אין 
 המכרז.

86.  
" בדאר רשוםלהחליף את המילים: "מבוקש 

 ".בכתבבמילה: "
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

87.  
" הצמצוםלהחליף את המילה: " מבוקש

 ".השינוי לרעהבמילים: "
 .הבקשה מתקבלת

 5סעיף   .88
ממלוא להחליף את המילים: "מבוקש 

 ".מחבותה" במילה: "החבות
נדחית, אין שינוי במסמכי הבקשה 

 המכרז.

89.  

 6סעיף 

ואת הבאים להחליף את המילים: "מבוקש 
ואת במילים: "שבשורה הראשונה, " מטעמה

 ".עובדיה ומנהליה

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

90.  
" לכל אובדןמבוקש להחליף  את המילים: "

 ".לאובדןשבשורה הראשונה,  במילה: "
 .הבקשה מתקבלת

91.  
מי על ידי ו אאת המילים: " מבוקש  למחוק

 .שבשורה השנייה "המטעמ
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

92.  

מתן מבוקש להוסיף לאחר המילים: "
את המילים: " שבשורה השנייה, השירותים

לשיפוי  תזכאיהכל בכפוף לכך כי החברה "
על פי ביטוח  ן האובדן או הנזק כאמורבגי

בתנאי פוליסת "אש מורחב" מסוג רכוש 
בגינו אלמלא לשיפוי  תה זכאית)או הי"ביט" 

ההשתתפויות העצמיות בפוליסה(, בין אם 
 ."ביטוח זה בפועל ובין אם לאוהחברה  כהער

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

93.  

 7סעיף 

 "לדאוג כימבוקש  להחליף את המילים: "
בהסכמיה לכלול במילים: "שבשורה השנייה, 

 ".מול קבלני המשנה הוראה לפיה

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

94.  

לחלופין, מבוקש  למחוק את המילים: "
האפשרות לכלול את קבלני  לחברה נתונה

 ".ביטוחיה המשנה במסגרת

 .הבקשה מתקבלת

95.  
מובהר בזאת,... מבוקש  למחוק את המילים: "

 ".על ידי קבלני המשנה
נדחית, אין שינוי במסמכי הבקשה 

 המכרז.

96.  

  10סעיף 

במתכונת למחוק את המילים: "מבוקש 
 ".תמציתית... חברות הביטוח

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

97.  
ולערוך ביטוח למחוק את המילים: " מבוקש

 ". בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור
" תבוא מפרטי"במקום המילה 

 ."בנספח" :המילה



 

98.  
כאשר לשם למחוק את המילים: "מבוקש 

 ".כך... מבטחה של החברה
 .הבקשה מתקבלת

99.  

המזמינה מבוקש להחליף את המילים: "
" שבשורה האחרונה, תהיה זכאית... חלופיים

 ".יפעלו הצדדים על פי ההנחיותבמילים: "

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

100.  

 11סעיף 

יום לפני  7-מלהחליף את המילים: "מבוקש 
 ".ממועד" במילה: "מועד

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

101.  

 "לשנה נוספתלהחליף את המילים: "מבוקש 
לתקופת ביטוח במילים: " שבשורה השנייה,

 ".נוספת

 .הבקשה מתקבלת

102.  

 "שנת ביטוחלהחליף את המילים: "מבוקש 
ת תקופבמילים: " שבשורה השלישית,

 ".ביטוח

 .מתקבלתהבקשה 

103.  
מבוקש למחוק את המילים שבסוגריים: 

 "(.לעיל 3לעניין... ")
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

104.  

 12סעיף 

להתאים את להחליף את המילים: "מבוקש 
" במילים: הביטוחים נושא האישור

 ".להתאים את אישור הביטוח"

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

105.  

על פי הסכם להחליף את המילים: " מבוקש
על פי אישור הביטוח, נספח במילים: "", זה
 ".להסכם 1ג'

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  מבוקש למחוק את הסעיף.  13סעיף   .106
 המכרז.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  מבוקש למחוק את הסעיף.  14סעיף   .107
 המכרז.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  מבוקש למחוק את הסעיף.  15סעיף   .108
 המכרז.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  מבוקש למחוק את הסעיף.  16סעיף   .109
 המכרז.

 17סעיף   .110

להוסיף בסוף הסעיף את המילים:  מבוקש
למרות האמור לעיל, אי המצאת אישור "

הפרה של עריכת ביטוח במועד לא תהווה 
הסכם זה אלא אם הודיע המזמינה על אי 
ההמצאה לחברה בכתב והחברה לא המציאה 

ימי עסקים ממועד קבלת הודעת  7אישור תוך 
 ".המזמינה

 בסוף הסעיף יוספו המלים כדלקמן :
למרות האמור לעיל, אי המצאת "

ימי עסקים  7אישור עריכת ביטוח  תוך 
לא  תום תקופת ביטוחי החברה ממועד
 ."הפרה של הסכם זה ייחשב

 אישור קיום ביטוחים –( 1נספח ג')

אופי   .111
 העסקה

" עבודות איטוםלמחוק את המילים: "מבוקש 
 ".אחרולהחליפן במילה: "

 

 .נמחקו "עבודות איטום" המילים:

ביטוח צד   .112
 ג'

ולהסתפק  304מבוקש  למחוק את קוד 
 . 321בהרחבת שיפוי כמקובל על פי קוד 

 הבקשה מתקבלת. 



 

 
 

____________________ 
 המציע ה וחותמתחתימ                                                            

 

כיסויים 
 נוספים

 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  .307למחוק את קוד מבוקש   .113
 המכרז. 

114.  

שכן מדובר  309למחוק את קוד מבוקש 
 בביטוח חבות. 

 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי  .329קוד את למחוק  מבוקש  .115
 המכרז.

116.  

ביטוח צד 
ג וביטוח 

חבות 
 מעבידים

" 2016מהדורה קש למחוק את המילים: "מבו
 ". במועד עריכת הביטוחיםואת המילים: "

 

מובהר כי  אין שינוי במסמכי המכרז.
ת ונוסח פוליסאו מצוין במפורש "

 ."המקביל לו

ביטוח   .117
חבות 

מעבידים 
כיסויים 
 נוספים

ולהסתפק  304למחוק את קוד  מבוקש
 . 319בהרחבת שיפוי כמקובל על פי קוד 

 

 הבקשה מתקבלת. 

118.  
שכן מדובר  309למחוק את קוד מבוקש 

 בביטוח חבות.
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

119.  
ביטוח 

אחריות 
מקצועית 
כיסויים 
 נוספים

נדחית, אין שינוי במסמכי הבקשה  .302מבוקש למחוק את קוד 
 המכרז.

120.  
ולהסתפק  304למחוק את קוד מבוקש 

 . 321בהרחבת שיפוי כמקובל על פי קוד 
 הבקשה מתקבלת. 

121.  
שכן מדובר  309מבוקש למחוק את קוד 

 בביטוח חבות. 
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 

 המכרז.

כל   .122
 הביטוחים

לאירוע למחוק את המילים: " מבוקש
 ". על פי הפוליסהובמצטבר 

 

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

כל   .123
 הביטוחים

הוראות למלל הקודים מבוקש להתאים את 
נוסח האישור האחיד בהתאם להוראות 

 הממונה על הביטוח. 

 

תואם במדויק את  מלל הקודים
הוראות נוסח האישור האחיד בהתאם 

 .להוראות הממונה על הביטוח

124.  
ביטול / 
שינוי 

 הפוליסה

 .30-ב 60המספר את להחליף  מבוקש
 .הבקשה מתקבלת

 


