
 

   

 

 

שירותי השמת עובדים בתפקידים מקצועיים  למתן שירותי    2022/066מכרז פומבי מס'  
 ובכירים עבור נת"ע 

 2הודעת הבהרה מס'         

וכן  .1 ההבהרה,  לשאלות  המכרזים  ועדת  מענה  מצ"ב  המכרז שבנדון,  למסמכי  בהמשך 

  .תיקונים והבהרות למסמכי המכרז

השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו  יובהר כי אין נוסח   .2

מסוימות  ששאלות  ייתכן  כי  יובהר  כן,  כמו  שאלה.  כל  נענתה  בהכרח  לא  וכי  לנת"ע, 

לנוסח שהועבר   ולכן התשובה במסמך זה מתייחסת  יותר ממציע אחד,  ידי  על  נשאלו 

 באחת השאלות בלבד. 

האמורי .3 והתיקונים  השינויים  ההבהרות,  כחלק  כל  ייחשבו  זה  הבהרה  במכתב  ם 

 ממסמכי המכרז, והם גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר. 

תהיה  .4 זו  הבהרה  בהודעת  האמורים  והמושגים  המונחים  לכל  אחרת,  נאמר  אם  אלא 

 הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

חרת, על ידי מי מטעם  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך א  .5

נת"ע או ועדת המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים 

במכתב  כמפורט  הינם  להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  וכן  המכרז,  במסמכי  מהאמור 

 הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם נת"ע, ככל שיישלחו. 

מציע נדרש לצרף להצעתו העתק חתום בתחתית העמוד   בהתאם להוראות המכרז, כל .6

נת"ע ידי  על  שתפורסם  נוספת  הבהרה  הודעת  כל  של  וכן  זו  הבהרה  הודעת  ככל    ,של 

 שתפורסם.

האמור בהודעת הבהרה זו אינו משנה ו/או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר  .7

 במפורש אחרת.  

 

   בברכה            

 בע"מ   עירוניים להסעת המונים נתיבי תחבורה    - נת"ע          

 

 

 

 

 



      
 
 

   

 30מתוך   1עמוד 
 

 

 

 הבהרה  ותשובות  שאלות 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

1.  
מסמכי  
 המכרז

 כללי 
כמות   ההשמהמהי  בחלוקה  ה  הליכי  בשנה  צפויים 

ל"תפקידים בכירים" ו"תפקידים  מקצועיים"? נודה  
 . 2021לקבלת נתונים לשנת 

הצפויים תלויים בכמות התקנים הפנויים   ההליכיםהיקפי  
 ובשיעור התחלופה באותה שנה. 

מבלי שיהיה בכך לחייב את נת"ע להיקף שירותים כלשהו  
, 2019במהלך תקופת ההתקשרות, על פי נתונים מהשנים  

כ2021-ו   2020 ספקיה  באמצעות  בממוצע  ניהלה  נת"ע   ,- 
השמה  100 כ  הליכי  מתוכם  להשמה ה  20  -בשנה,  ליכים 

וכ בכירים  בתפקידים   80-בתפקידים  להשמה  הליכים 
 מקצועיים.

2.  
  מסמכי

 מכרזה
 כללי 

לשירותי    כמה "ע  לנתהיו    Headhuntingדרישות 
 ? 2021-ו  2020בשנים 

קיבלה  נת"ע   -ו   2020בשנת     Headhuntingשירותי לא 
זאת,  .  2021 כאמור  עם  שירותים  כי  נכללים לא  יובהר 

 בתכולות ההסכם הנוכחי שיש לנת"ע עם ספקיה. 

3.  
מסמכי  
 המכרז

 כללי 
נבקש לקבל את היקף המכירות למכרז בשנה לצורך  

 . הערכות לכמויות הנדרשות בפועל
ולכן   המכרז,  במסמכי  כלשהו  מכירות"  "היקף  צוין  לא 

 השאלה אינה ברורה. 



      
 
 

   

 30מתוך   2עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

4.  

 

  מסמכי
 המכרז

 היקף העבודה הנדרש מאיש המפתח?  מהו כללי 

 בהסכם   מוגדר  המפתח  מאיש  הנדרש  העבודה  היקף
)נספח   להסכם'  א  לנספח  5.3  בסעיף  ובמיוחד  ונספחיו 

 (.השירותים

תקופת יש  מבלי במהלך  נת"ע,  את  לחייב  בכך  היה 
של  גבוהה  לזמינות  המפתח  איש  יידרש  ההתקשרות 

 נדרשו "ע  נת   של   הנוכחיים  הספקיםחמישה ימים בשבוע.  
איש מפתח במשרה   להעמיד   ההתקשרות   תקופת   במהלך

השירותים.   מתן   לטובת  לבקש נת מלאה,  רשאית  "ע 
ת מאנשי המפתח מטעם הספקים, כולם או חלקם, לתת א

נת"ע    בתיאום ,  השבוע  מימות  בחלקהשירותים ממשרדי 
 . המציע  ובהסכמת

5.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

 2.3סעיף 

הבהרה   נבקש  הזוכים:  נת''ע תבחר    –מספר  הכיצד 
לעבוד עם ספקים שאינם זוכים במכרז זה? ואם כן, 
לפי אילו פרמטרים ייבחרו ספקים שלא זכו במכרזים  

 לספק את השירותים נשוא מכרז זה? אלו 

באמצעות  השירותים  את  לקבל  רשאית  תיהיה  נת"ע 
להוראות  בהתאם  במכרז,  כזוכים  הוכרזו  שלא  ספקים 

 הדין לרבות חוק חובת המכרזים.  

6.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

   כמה ספקים מעניקים כיום לנת"ע את השירותים? 2.3סעיף 
לקבלת  נת"ע  שפרסמה  הקודם  הפומבי  המכרז  במסגרת 

 ספקים. 3שירותי השמה נבחרו 

7.  
  –חלק א' 

ההזמנה  
  – למכרז

תנאי סף  
סעיף   –למציע 

4.2.5 

השכר   תשלום  אופן  בהן  השמות  להציג  ניתן  האם 
תלוש   כנגד  ולא  חשבונית  כנגד  היה  שנבחר  למועמד 

 התשובה שלילית.  



      
 
 

   

 30מתוך   3עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

תנאים  
 מיוחדים 

- שכר, כך שלא התקיים בינו לבין הלקוח יחסי עובד
 מעביד? 

בסעיף   ההגדרה  את  זה  בעניין  ההערה   4.1.6ר'  את  וכן 
   א.4.2.5בסעיף 

8.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

תנאי סף  
סעיף   –למציע 

4.2.5 

שנת   את  גם  תכלול  הנתונים  שתקופת  ,  2018נבקש 
ששנת   מייצג  2020היות  מגיפת   תאינה  לאור    וזאת 

ועל   בכלל,  המשק  פעילות  על  שהשפיעה  הקורונה 
 היקף הגיוסים בפרט )במיוחד לתפקידים בכירים(.

   הבקשה נדחית. 

9.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

תנאי סף  
סעיף   –למציע 

4.2.5.2 

נבקש לתקן את הדרישה בסעיף זה, כך שניתן יהיה  
במקום לקוח  עובדים,    250להציג לקוח המעסיק מעל  

 שהינו גוף ציבורי.
 הבקשה נדחית. 

10.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

 

תנאי סף  
סעיף   –למציע 

4.2.5.2 

  הנסחרת   ציבורית  חברה  גם   יחשב  ציבורי   גוף  האם
 ?ע" בבורסה לני

בסעיף   ציבורי"  "גוף  הגדרת  ראו  שלילית,   4.1התשובה 
 לתנאים המיוחדים.  

11.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

תנאי סף  
סעיף   –למציע 

4.2.5.3 

האם כל סוג לקוח )גם גופים פרטיים( שמעסיק מעל  
 עובדים עונה על סעיף זה? 150

 התשובה חיובית.  



      
 
 

   

 30מתוך   4עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

12.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

 תנאי סף 

לאיש המפתח  
 4.3סעיף  –

המציע   האם בהצעתו    על  המציע"גם  להציג    " נציג 
ל מפתח"בנוסף  עבורו איש  יש  והאם  סף    ",  תנאי 

 שונים? 

בתנאי  העומד  מפתח  איש  בהצעתו  להציג  נדרש  המציע 
 לתנאים המיוחדים.    4.3הסף שקבועים בסעיף 

נצי  2בנוסף, בטופס מס'   לענין הליכי  יציין המציע את  גו 
הנציג אליו יופנו שאלות הבהרה והשלמה   –המכרז )לדוג'  

במהלך בדיקת ההצעות(. אין דרישות סף כלשהן לנציג זה, 
כנציג  אחר  אדם  כל  או  המפתח  איש  את  למנות  ניתן 

 המציע.  

13.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

תנאי סף לאיש  
סעיף    –המפתח 

4.3.1 

ניתן   השכר  האם  תשלום  שאופן  מפתח  איש  להציג 
שלו על ידי המציע הוא כנגד חשבונית ולא כנגד תלוש  

 שכר?
 התשובה שלילית. 

14.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

תנאי סף  
וניקוד איכות  
לאיש המפתח  

–  

  -ו  4.3סעיף 
קריטריון   5.1

 4מס' 

סף   תנאי  פי  להיות  על  על  המפתח  תואר    בעלאיש 
ראשון ושני, ועל פי טבלת הניקוד זה מוסיף בניקוד.  

 מוסיף בניקוד?  הוא חובה או רקתואר שני  גם האם 

קובע את תנאי הסף עבור איש המפתח. תנאי סף   4.3סעיף  
   .שני או ראשון לתואר דרישהאלו אינם כוללים 

ניקוד  לצורך  בלבד  יתרון  מהווה  המפתח  איש  השכלת 
מס'  האיכות,   בקריטריון  לתנאים   5.1בסעיף    4כמפורט 

 המיוחדים. 

15.  
  –חלק א' 

ההזמנה  
  – למכרז

תנאי סף  
וניקוד איכות  
לאיש המפתח  

–   

האם ניתן להגיש איש מפתח עם הניסיון הדרוש ובעל  
תואר ראשון בלבד אך נמצא במועד הגשת מכרז זה  

 בלימודי תואר שני וצפוי לסיים בחצי שנה הקרובה? 

 לעיל.  14ר' תשובה לשאלה 

איש המפתח לא יקבל ניקוד עבור   –לענין ניקוד האיכות  
 תואר, אם אינו בעל תואר במועד הגשת ההצעה. 



      
 
 

   

 30מתוך   5עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

תנאים  
 מיוחדים 

  -ו  4.3סעיף 
קריטריון   5.1

 4מס' 

16.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

 –  למכרז

תנאים  
 מיוחדים 

   –ניקוד איכות 

  5.1סעיף 
קריטריון מס'  

2 

"רכבת למען   חברת  כי  אישורכם  נבקש  הזהירות 
 ישראל" אכן נחשבת לגוף תשתית.

 

 התשובה חיובית.  

17.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

 –  למכרז

תנאים  
 מיוחדים 

   –ניקוד איכות 

 5.1סעיף  

קריטריון מס'  
3 

תעסוקתי   פסיכולוג  העסקת  את  לבטל  נבקש 
שאינו   העובדה  לאור  האיכות  לניקוד  כקריטריון 

לצורך   פסיכולוג  הכרחי  שירותי  השירותים  מתן 
"להיעז שניתן  שירות  הינו  לפי    ר תעסוקתי  /לקנות" 

 צורך. 

 הבקשה נדחית. 

18.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

 –  למכרז

תנאים  
 מיוחדים 

 – ניקוד איכות 

 5.1סעיף 

קריטריון מס'  
4 

נבקש  להוסיף כי גם תואר במנהל עסקים התמחות  
ב המפתח  איש  את  יזכה  אנוש  נקודות    4-במשאבי 

 הנקודות הראשונות    2-נוספות מעבר  ל

הבקשה מתקבלת. לרשימת התארים )תואר ראשון ושני( 
המזכים בניקוד נוסף, יתווסף כל תואר אחר עם התמחות 

   .הבמשאבי אנוש, כל עוד הדבר נכתב במפורש בתעוד

 

19.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

 –  למכרז

תנאים  
 מיוחדים 

  –ניקוד איכות 
  5.1סעיף 

קריטריון מס'  
9 

מצגת   לצרף  נדרש  אינו  המציע  כי  הבהרתכם  נבקש 
לנת''ע   עליו להעביר את המצגת  וכי  כאמור להצעתו 

 אשר יקבע. ןאך ורק לפני הריאיו 

 התשובה חיובית. 

המצגת תועבר לפי דרישה בכתב מנת"ע ובמועד שייקבע על 
 ידה. 



      
 
 

   

 30מתוך   6עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

20.  

  –חלק א' 
ההזמנה  

  – למכרז
תנאים  
 מיוחדים 

 6.1.5סעיף 
הסף   "בתנאי  המילים  ואחרי  טעות  נפלה  כי  נראה 

בסעיפים   הסעיף  -ו  4.3.1המפורטים  צוין  לא   "....
 השני. 

 . 4.3.2 -ו  4.3.1ההפניה היא לסעיפים 

21.  

 – חלק א' 

ההזמנה  
 – למכרז 

 טופסי ההליך 

 1טופס מס' 

הצהרת המציע  
 11סעיף  –

הביטוח"   "ונספחי  המילים:  את  להחליף  נבקש 
 במילים: "ואישור קיום ביטוחים". 

 הבקשה נדחית.  

22.  

 – חלק א' 

ההזמנה  
 – למכרז 

 טופסי ההליך 

 

 4טופס מס' 

 5טופס מס' 

  –ניסיון קודם 
 טבלאות ניסיון 

וכמות העובדים ישנה אופציה  בעמודת סיווג הלקוח  
אופציה   אין  מדוע  ציבורי,  גוף  או  גוף תשתית  לסמן 
לסמן גוף אחר כגון גוף פרטי, הרי שלפי תנאי הסף רק  

 לקוח אחד חייב להיות גוף ציבורי. 

 

הרלוונטיים  הלקוחות  כל  את  להציג  יש  אלה  בטבלאות 
 להוכחת עמידת המציע ואיש המפתח בתנאי הסף.  

בטב להציג  גוף ניתן  שאינם  לקוחות  גם  כאמור  לאות 
ו/או גוף תשתית )כגון גוף פרטי(, ובמקרה זה לא  ציבורי 

כן    Vיסומן   )אך  ליד "גוף ציבורי" או ליד "גוף תשתית" 
 תצוין כמות העובדים אצל הלקוח(.  

23.  

 – חלק א' 

ההזמנה  
 – למכרז 

 טופסי ההליך 

 

 9טופס מס' 

ההצעה  
  – הכספית 

 17.1סעיף 

התמורה  נבקש את  שירות    להעלות  עבור 

headhunting  כמקובל בשוק עבור העבודה    125%ל
המורכבת והתקורות הגבוהות בסוג כזה של השמה.  
מקצועיים   תפקידים  עבור  המקסימלית  העמלה 

 .  100%  -תישאר ללא שינוי , קרי 

 הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף. 

כספ הצעה  להציע  אין  כי  המציעים  לב  עבור תשומת  ית 

קבועה headhunting שירותי   זה  שירות  בעד  התמורה   .
 בנספח התמורה )נספח ח' להסכם(.



      
 
 

   

 30מתוך   7עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

24.  

- חלק א' 
ההזמנה  

 – למכרז 

 טופסי ההליך 

 9טופס מס' 

ההצעה  
  – הכספית 

 17.2סעיף 

הסכומים   (1) האם  זו,  טבלה  לגבי  הבהרה  נבקש 
מנת"ע   מקבל  שהספק  התמורה  הם  הנקובים 

 עבור כל מבדק לפי בקשה )בניכוי ההנחה(?

 ? נבקש לדעת מה כולל "יום אבחון מלא" (2)

תמורה    (3) תנתן  בכירים  תפקידים  עבור  כי  נבקש 
 ₪ עבור יום אבחון מלא.   3,500בגובה 

 התשובה חיובית.  (1)

מלא   (2) אבחון  מבחני  יום  אישיות,  מבחני  ביצוע  כולל 
אינטליגנציה, דינמיקה קבוצתית, סימולציות, חלקם  

 . או כולם

 הבקשה נדחית.  (3)

25.  

 – חלק א' 

זמנה  הה
 – למכרז 

 טופסי ההליך 

 10טופס מס' 

תכולת מעטפת  
 ההצעה 

למען הזהירות נודה להבהרתכם, האם טופס זה יהיה  
ויוכנס  ,  2ומחוץ למעטפה מס'    1מחוץ למעטפה מס'  

 המאגדת את שתי המעטפות?   3אך ורק למעטפה מס'  

לתנאים המיוחדים בחלק א'   6.3.11בהתאם לאמור בסעיף  
למכרז, למעט ההצעה הכספית, יתר המסמכים הנדרשים 

 . 1( יוכנסו למעטפה מס' 10להגשה )לרבות טופס מס' 

26.  

 

 

 – חלק ב' 

ההזמנה  
  - למכרז

תנאים  
 כללים 

 

 7.4.2סעיף 

( צוין כי  11בחלק א' )תנאים מיוחדים, עמ'    6.4בסעיף  
מדיה   על  עותק   + קשיחים  עותקים  שני  להגיש  יש 

בחלק ב' )תנאים    7.4.2( ובסעיף  disk on keyמגנטית )
עמ'   להגיש  8כללים,  יש  כי  צוין  נודה    3(  עותקים, 

להבהרתכם כמה עותקים יש להגיש והאם עותק אחד  
 ור? יהיה המקור ושאר העתקים יהיו נאמן למק 

 )סה"כ(, לפי הפירוט הבא:  עותקים 3-ההצעה תוגש ב

 מקור    -עותק קשיח    .1

 נאמן למקור   –עותק קשיח  .2

עותק על גבי התקן מדיה מגנטית )"דיסק און קי"(.   .3
את   זה  בעותק  לכלול  אין  כי  המציעים  לב  תשומת 

 הצעה הכספית. 

27.  
 

 – חלק ב' 
 עותקים יש להגיש את טופס הצעת המחיר? בכמה  7.4.3סעיף 

בלבד,   אחדיש להגיש את ההצעה הכספית בעותק )מקור(  
 -ו  6.3.8, בהתאם להוראת סעיפים 2שיוכנס למעטפה מס' 

 לתנאים המיוחדים בחלק א' למכרז.  6.3.11



      
 
 

   

 30מתוך   8עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

ההזמנה  
  - למכרז

תנאים  
 כללים 

28.  

 – חלק ב' 

ההזמנה  
  - למכרז

תנאים  
 כללים 

 

 7.5.1סעיף 

רביעי   1) העתק  היא  המושחרת  ההגשה  האם   )
 למעשה?  

או  2) קי  און  בדיסק  מוגש  המושחר  ההעתק  האם   )
 בעותק קשיח?  

( נבקש לסמן "סודי" מסמכים בהם המידע הוא נכס  3)
כי מידע / דפים    חברה ועלול לפגוע  בה  והבטחת  נתע

המסומנים  כסודי ו/או מושחרים לא יחשפו למציעים  
בעיון   המידע  את  לראות  יהיה  ניתן  ולא  אחרים 

 . מסמכי המכרז

לתנאים הכלליים, יש להגיש את  7.5.1( בהתאם לסעיף 1) 
   בנוסףהעותק המושחר 

 . 1לעיל, בתוך מעטפה מס'  26לאמור במענה לשאלה 

 ( יש להגישו בעותק קשיח.  2)

לתנאים הכלליים,   7.5.2( הבקשה נדחית. כאמור בסעיף  3)
כמידע   נת"ע המציע  ידי  על  שסומן  המידע  האם  תכריע 

סודי, אכן מהווה מידע סודי. ככל שנת"ע תחליט לגלות את 
 48אותו מידע למציעים אחרים, תודיע על כך נת"ע למציע 

בהתאם  התייחסותו,  קבלת  לצורך  הגילוי  טרם  שעות 
 לתנאים הכלליים. 7.5.4לסעיף  

29.  

 – חלק ב' 

ההזמנה  
  - למכרז

תנאים  
 כללים 

 22.3.1סעיף 
קיום   "להבטחת  המילים:  את  למחוק  נבקש 

 התחייבויותיו". 
 הבקשה נדחית. 

30.  
 – חלק ב' 

ההזמנה  
  - למכרז

 29.1סעיף 
בידי    נבקש שהיה  מידע  "ו/או  בסיפא  להוסיף 

המציעים עובר להשתתפותם ו/או מידע שגילויו נדרש  
 דין." בצו של רשות מוסמכת ועל פי 

ייתווסף   29.1בסיפא של סעיף  מתקבלת חלקית.  הקשהב
 "ו/או מידע שגילויו נדרש על פי דין". 



      
 
 

   

 30מתוך   9עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

תנאים  
 כללים 

31.  

 – חלק ב' 

ההזמנה  
  - למכרז

תנאים  
 כללים 

 

 32.2סעיף 

שורה  1) נספח  - 3(  "על  המילים:  את  להחליף  נבקש 
הביטוח" במילים: "על אישור קיום הביטוחים נספח  

נספח  1-י' על  חותמת  לא  הביטוח  חברת  להסכם.   "
 הביטוח באף שלב רק על אישור הביטוח.  

נבקש להחליף את המילים: "לשנות את  - 3-4( שורה  2)
  נספח הביטוח" במילים: "לשנות את אישור על קיום 

 להסכם". 1-ביטוחים נספח י'

שורה  3) "נספח  - 5(  המילים:  את  להחליף  נבקש 
הביטוח" במילים: "אישור על קיום הביטוחים נספח  

 להסכם".  1-י'

 כל הבקשות נדחות. 

32.  

 – חלק ב' 

ההזמנה  
  - למכרז

תנאים  
 כללים 

 

 32.3סעיף 

הביטוחים"   "העתקי  המילים:  את  להחליף  נבקש 
-קיום ביטוחים, נספח י' במילים: "העתק אישור על  

 להסכם".  1
 הבקשה נדחית. 

33.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 3.3סעיף  
אשר   בנסיבות  למעט  "זאת  בסיפא:  להוסיף  נבקש 

 אינן בשליטתו )כגון התפטרות איש המפתח(" 

 

לסעיף   מופנים  המציעים  זאת,  עם  נדחית.   3.7הבקשה 
 להסכם ההתקשרות. 

 3.4סעיף  – ' גחלק   .34
"לשביעות    –  1שורה   המילים  את  להחליף  נבקש 

רצונה המלא של נת''ע" במילים "בהתאם להוראות  
 המכרז והסכם זה". 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 30מתוך  10עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הסכם 
 ההתקשרות 

35.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 3.8סעיף 
אינה   שכן  מוסכם  לפיצוי  זו  דרישה  לבטל  נבקש 

 מידתית. 
 הבקשה נדחית. 

36.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 3.9סעיף 
להוסיף בסיפא: "והכל בהתאם להוראות הדין  נבקש 

)לרבות עריכת שימוע לפני פיטורין על ידי הספק ומתן  
 .הודעה מוקדמת ו/או תשלום חלף הודעה מוקדמת"

 הבקשה נדחית. 

37.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 3.10סעיף 
נבקש להוסיף בסיפא: "זאת בשעות עבודה סבירות  

 . ומקובלות"
 הבקשה נדחית. 

38.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 3.14סעיף 

נבקש להוסיף   -נבקש למחוק את הסעיף, או לחלופין 
עם    – בסיפא   ותיאום  ובאישור  מוקדמת  "בהודעה 

ביקור   לאפשר  המירב  את  מצידו  יעשה  אשר  הספק 
 כזה  תוך הקפדה על מושא מכרז זה".  

 , תינתן לספק הודעה מוקדמת. מתקבלת חלקיתהבקשה 

39.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 4.6סעיף 
מבוקש למחוק "לרבות ביצוע חפיפה עם מי    - 6שורה  

שירותי   לאספקת  הסכם  על  מדובר  נת"ע".  שתורה 
 השמה. 

 הבקשה נדחית. 

40.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 5.6סעיף 

לאחר המילים "מוסמך כלשהו" נבקש    –  2( שורה  1)
 להוסיף "בפסק דין שביצועו לא עוכב".

"נת''ע תודיע לספק מידית  ( נבקש להוסיף בסיפא:  2)
כלשהו,   מתובע  שתקבל  תביעה  כל  שתף  תאודות 

 . מתקבלת הבקשה( 1)

סעיף    הבקשה (  2) בסוף  חלקית,  יתווסף:   5.6מתקבלת 
"ע תיתן לספק הודעה על כל תביעה או דרישה כאמור, נת"

 וכן הזדמנות סבירה להתגונן בפניהן." 



      
 
 

   

 30מתוך  11עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

אפשר לספק לנהל את ההגנה ו/או  תפעולה עם הספק ו
ולא   לפשרה  הספק  תהמו"מ  של  ללא אישורו  תפשר 

 " .נאי להשבה כאמורזאת כת  מראש ובכתב

41.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 5.7סעיף 

שורה  1) מבוקש    –  2(  ייקבע"  "שבו  המילים  לאחר 
 להוסיף "בפסק דין שביצועו לא עוכב" 

בסיפא:  2) להוסיף  מבוקש  לספק  (  תודיע  "נת''ע 
כלשהו,   מתובע  שתקבל  תביעה  כל  אודות  מידית 

ו ת הספק  עם  פעולה  את  תשתף  לנהל  לספק  אפשר 
תפשר ללא אישורו  תההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא  

 " .זאת כתנאי להשבה כאמור  של הספק מראש ובכתב

 . מתקבלת הבקשה( 1)

: יתווסף  5.7  סעיף  בסוף ,  חלקית  מתקבלת  הבקשה (  2)
"ע תיתן לספק הודעה על כל תביעה או דרישה כאמור, נת"

 וכן הזדמנות סבירה להתגונן בפניהן" 

42.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 8.1סעיף 

לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף    –  1( שורה  1)
 "על פי דין". 

לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף    –  2( שורה  2)
 "על פי דין". 

 הבקשות נדחות. 

43.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 8.2סעיף 

נבקש להוסיף בסיפא: "ההחרגה האמורה בסעיף זה  
ו/או   ממעשה  כתוצאה  יגרם  אשר  נזק  על  תחול  לא 
מי   ו/או  נת''ע  של  לדין  בניגוד  פעולה  ו/או  מחדל 

 מטעמה" 

יתווסף "האמור בסעיף   8.2הבקשה נדחית, אך בסוף סעיף  
עובדיה  או  נת"ע  ידי  על  נגרם  אשר  נזק  על  יחול  לא  זה 

 בזדון". 

44.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 8.3סעיף 

להוסיף  1) נבקש  תחויב"  "והיא  המילים  לאחר    )
 "בפסק דין שביצועו לא עוכב".

"נת''ע תודיע לספק מידית  ( נבקש להוסיף בסיפא:  2)
כלשהו,   מתובע  שתקבל  תביעה  כל  שתף  תאודות 

אפשר לספק לנהל את ההגנה ו/או  תפעולה עם הספק ו

 . ( הבקשה מתקבלת1)

: יתווסף  8.3  סעיף  בסוף ,  חלקית  מתקבלת  הבקשה (  2)
תיתן לספק הודעה על כל תביעה או דרישה כאמור,   "ענת"

 וכן הזדמנות סבירה להתגונן בפניהן." 



      
 
 

   

 30מתוך  12עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

ולא   לפשרה  ללא  תהמו"מ  הספק  תפשר  של  אישורו 
 " .זאת כתנאי להשבה כאמור מראש ובכתב

45.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 הבקשה נדחית.  דין". או על פי : "יםנבקש למחוק את המיל  -1שורה  8.5סעיף 

46.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 10.1סעיף 

בסיפא:   להוסיף  בגדר  נבקש  כי  "מובהר 
שהינו   מידע  ייכלל  לא  הסודי"  "המידע"/"המידע 
עובר   הספק  בידי  שהיה  מידע  ו/או  הכלל  נחלת 
לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות  
ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת  

 ועל פי דין." 

סעיף   את  ראו  נדחית,  להסכם   15הבקשה  י"א  לנספח 
 להלן.   137ההתקשרות והמענה לשאלה 

47.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 

 12.1סעיף 

נבקש    –   2שורה   מנת''ע"  "דרישה  המילים  לאחר 
 להוסיף "בכתב". 

 הבקשה מתקבלת.

48.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 

 12.1סעיף 

נתן לספק הזדמנות  ילהוסיף את המילים "שתנבקש  
 . להתגונן"

 הבקשה נדחית. 

49.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  - השירותים

 כללי 

נבקש להבין כמה  זמן  בדרך כלל חולף מרגע פרסום  
 משרה ועד למועד האחרון להגשת מועמדות.    

 

ניתן פרק עד כה מרגע פרסום מכרז לאיוש המשרה, ככלל, 
 זמן של עשרה ימים לפחות להגשת מועמדות למשרה. 

 



      
 
 

   

 30מתוך  13עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

50.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 3.1.1סעיף 

  לאחר   ,למציע להגיש מועמדים לתפקידזמן ניתן  כמה  
 שנסגר המכרז?  

 מועמדים לתפקיד.   להגיש המציע אינו נדרש 

השעות המצוינות בסעיף אינן מתייחסות לפרק הזמן     12
להגשת מועמדות לתפקיד, אלא לפרק הזמן שעומד לרשות 
להעביר  נדרש  שהוא  עד  המכרז,  סגירת  ממועד  הספק 

שם   את  )רק(  שכוללת  טבלה  פרטיו לנת"ע  המועמד, 
 האישיים, תאריך ושעת הגשה. 

51.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 3.1.1.3סעיף 

לתפקידים    3 במיוחד  מדי  קצר  זמן  הם  עבודה  ימי 
בכירים ולכן נבקש להאריך לשבוע עבודה, וזאת כדי  
שהעבודה תיהיה איכותית ולהתמודד עם מצב השוק  

 היום הסובל מאוד מהעדר מועמדים.  

 הבקשה נדחית.  

עניינו השמת עובדים   3.1.1.3תשומת לב המציעים כי סעיף  
השמ שבהליכי  בעוד  בסעיף מקצועיים,  נקבע  בכירים  ת 

רשימת   4.2.2 את  להעביר  יש  כי  השירותים  לנספח 
 ימי עבודה.  4המועמדים בתוך  

52.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 3.2.5.1סעיף 

נבקש    –  2שורה   המפתח"  "איש  המילים  לאחר 
 . להוסיף "ו/או מי מטעמו"

 הבקשה נדחית. 

עם זאת, יובהר כי נת"ע תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, 
פרטני   באופן  המפתח  איש  מטעם  מי  של  נוכחות  לאפשר 

 ובלבד שניתן אישורה לכך בכתב.  

53.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 4.4.4סעיף 

נבקש    –  2שורה   המפתח"  "איש  המילים  לאחר 
 להוסיף "ו/או מי מטעמו". 

 הבקשה נדחית. 

עם זאת, יובהר כי נת"ע תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, 
פרטני   באופן  המפתח  איש  מטעם  מי  של  נוכחות  לאפשר 

 ובלבד שניתן אישורה לכך בכתב.  

54.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 5.3.3סעיף 

נבקש    –  1שורה   המפתח"  "איש  המילים  לאחר 
 להוסיף "ו/או מי מטעמו". 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 30מתוך  14עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

55.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 6.1.2סעיף 

אינה   שכן  מוסכם  לפיצוי  זו  דרישה  לבטל  נבקש 
הנקוב   המוסכם  הפיצוי  גובה  לאור  בעיקר  מידתית 
בסעיף זה אשר אינו מקובל בהתקשרויות מסוג זה.  
המוסכם   הפיצוי  גובה  את  להפחית  נבקש  לחילופין, 

  ש''ח ליום איחור. 100לסך של 

 הבקשה נדחית.  

56.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 6.1.2סעיף 
 תינתן לספק אפשרות להתגונן נבקש לתקן, כך ש

תגבה   הבקשה מתקבלת, כך שבסוף הסעיף יתווסף: "נת"ע
את הפיצוי המוסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם 

לספק.   טיעון  זכות  שניתנה  ולאחר  העניין,   ככללנסיבות 
ביקש   לכך   וקיבלארכה,    מועד  מבעודשהספק  אישור 

במועד   יחוב"ע,  מנת עמד  לא  אם  רק  מוסכם  בפיצוי 
 ה."  דחנה

57.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח א' 
  –השירותים 

 6.2.1סעיף 

( נבקש לבטל את זכות הקיזוז המצויינת בסעיף זה,  1)
 שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי של נת"ע. 

( לחילופין, נבקש למחוק את המילים "מבלי צורך  2)
"זאת לאחר הצגת   ולהחליפן במילים  נזק"  בהוכחת 

 אסמכתאות להוכחת נזק". 

 הבקשות נדחות. 

58.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 – נספח ג' 

הנחיות  
 מיחשוב 

 נודה להבהרתכם האם נספח זה רלוונטי למכרז זה? 

הנספח רלוונטי למכרז זה, בין היתר, כיוון שהספק נדרש 
 להגיש חשבונות דרך פורטל נת"ע. 

 

59.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 – נספח ג' 

הנחיות מחשוב  
 2.3סעיף  –

זהנודה להבהרתכם בדבר הדרישה בסעי לרכישת    ף 
למתן   רלוונטית  שאינה  שנראה  אוטוקאד,  תוכנת  
השירותים. ככל ותשובתה של נת''ע היא כי על הספק  

, הספק לא ידרש לרכוש תוכנת 2.3על אף האמור בסעיף  
 אוטוקאד. 
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 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

שנבקש   הרי  חשבונו,  על  זו  תוכנה  להתקין  הזוכה 
 לדעת את העלות השנתית של תוכנה זו. 

60.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 - נספח ח' 

  – התמורה 
 1.3סעיף 

השכר   טווחי  על  מידע  לוודא  ועד    –נבקש  מהנמוך 
 הגבוה הצפויים לגיוס בהתאם למכרז הנדון? 

 לנספח ח'.   1.3טווחי השכר מפורטים בסעיף 

61.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 - נספח ח' 

  – התמורה 
 5סעיף 

מועד הגשת החשבונית    נבקש כך שתוגש  לשנות את 
תינתן  עבודת העובד בנת"ע, ו  תחילתמיום    30שוטף +  
חודשיים   תקופת   של  להעסקת  נוספים  אחריות 

  העובד בנתע )השמה מוצלחת(.

 הבקשה נדחית. 

62.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח ח' 
סעיף   –תמורה 

6.2 

סיפק   אשר  ספק  כי  הבהרתכם  נא  ספק,  הסר  למען 
השמה    Headhuntingשירותי   שירותי  סיפק  וכן 

ד', בהתאם לאופי התפקיד(,    –)שלבים א' + ב' או א'  
בגובה   לעמלה  זכאי  עבור    100%יהיה  העובד  משכר 

בהתאם    Headhuntingשירותי   לתמורה  ובנוסף 
 בספח התמורה. 4  – 3לסעיפים 

ע"י    התבקש   שהספק  במידהרק    התשובה חיובית, אולם  
חתום,  "ענת מטלה  כתב  שירותי    העניקל   באמצעות 

Headhunting להבדיל מהצעת מועמדים  לאיוש התפקיד(
למשרה  הצעות  להגיש  עידוד  ו/או  ביוזמתו  למשרה 

 .  שפורסמה(

63.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח ח' 
סעיף   –תמורה 

6.3.1 

שהוא"   מקור  מכל  לנת''ע  מוכר  שהינו  נבקש    –"או 
למחוק מילים אלו. מדובר בקביעה עמומה אשר לא  

 ניתן להוכיח אותה. 

שהינו חלקיתמתקבלת    הבקשה "או  המילים  במקום   .
"או    "עלנתמוכר   המילים  יופיעו  שהוא"  מקור  מכל 

במאגרי   מצוי  מובהר  "ע".נתשהמועמד  ככל ש,  בנוסף 
משירות  כחלק  הספק  באמצעות  לנת"ע  הוכר  והמועמד 

Headhunting   תפקיד להשמת  לנת"ע  העניק  שהוא 
לא  ) מכן    ולא(,  לתפקיד  נבחרוהמועמד  לאחר  נרשם 

ו  לאחר מכן יוצע שוב על ידי אות   אם   אזי"ע,  נתבמאגרי  
"ע תבקש ממנו  שנת  Headhuntingספק במסגרת שירותי  



      
 
 

   

 30מתוך  16עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

, תמורה   לקבלת  זכאי  הספק  יהיהאחר,    תפקידצורך  ל
  .חודשים 3 חלפו  טרם אם גם וזאת

64.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח ח' 
  –תמורה 

-   6.3.1פים סעי
6.3.2 

 .  סעיפים אלולמחוק  נבקש
לא יהיה זכאי לעמלה במקרה    ספקה  מדוע  ברור  לא

בעבר   למועמד  נחשף  הספק  אם  במסגרת  כאמור 
נת"ע   עבור  מיון  בהליכי    כעת  אליו  פנה  אולםטיפול 

  הקביעה   את  להגביל  נבקש,  לחילופין.  אקטיבי  באופן
  השנה   חצי   במהלך   נחשף  אליו  למועד  תקפה   שתהיה 

 . האחרונה

   –מתקבלת חלקית הבקשה 

 63)אשר נוסחו תוקן בשאלה    6.3.1הבקשה למחיקת סעיף  
הספק   מצוי במאגרי נת"ע, נדחית. ככל שהמועמד    -לעיל(  

שירותי לעמלת  זכאי  יהיה  הנוגע Headhunting   לא  בכל 
 אליו. 

 מתקבלת.  - 6.3.2הבקשה למחיקת סעיף  

65.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח ח' 
סעיף   –תמורה 

6.4 

נבקש למחוק את המילים "לפיכך, לדוגמא,    –  3  שורה
אם נת''ע תגייס עובד מתוך רשימת עובדים שהועברה  
לה, לכל תפקיד שהוא, לא תשולם לספק עמלה בגין  

 עובד כאמור". 

  לעשות   רשאית  תהיה  לא''ע  נת  כי  להבהיר  נבקש
  ידי   על  אליה  הועברו  אשר  מועמדים  בפרטי  שימוש
  בתוך)לפחות    זו  ימה רש  מתוך   עובד  תגייס   ואם  הספק

  זכאי   יהיה  שהספק   הרי(  פרטיו  מקבלת   שנה   חצי
 . מלאה השמה  לעמלת

 נדחית.   הבקשה

 של  יוצא  כפועל"ע  לנת  מוכרים  אלה  שמועמדים,  מובהר
 שייך   אינו  זה  מועמדים   מאגר,  ערכה"ע  שנת   פרסומים 

 . לספק

66.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח ח' 
סעיף   –תמורה 
7 

הייעוץ  נא   שירותים  כוללים  מה  הבהרתכם 
 . האופציונאליים

ישנה  שלמציע  וככל  שיידרש  ככל  ארגוני  יעוץ  שירותי 
 התמחות רלוונטית וניסיון בנושא. 

 – חלק ג'   .67
 ביטוח  -נספח י'

 1סעיף  
 הבקשות נדחות.  נבקש למחוק את המילים: "או לפי כל דין".   - 1שורה  
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 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הסכם 
 ההתקשרות 

למחוק את המילה:  ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש  
 "כל" לפני המילה: "דין". 

68.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 ביטוח  -נספח י'

 1סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "מתחייב הספק    -1שורה  
 לבטח" במילים: "מתחייב הספק לערוך ביטוח". 

 הבקשה נדחית. 

69.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 ביטוח  -נספח י'

 1סעיף 

לפני המילים: "על חשבונו"    -1שורה   נבקש להוסיף 
מי   באמצעות  ו/או  "באמצעותו  המילים:  את 

 מטעמו". 
 הבקשה נדחית. 

70.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 ביטוח  -נספח י'

 1סעיף 

"ולטובת    - 1-2שורה   המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 
נת"ע" את המילים: "בכפוף להרחבות השיפוי כאמור  

 להלן". 2.5- ו 2.4, 2.3בסעיפים 
 הבקשה מתקבלת.

71.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 ביטוח  -נספח י'

 1סעיף 
 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המילים: "ביחד ולחוד".   -2שורה 

72.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 ביטוח -נספח י'

 1סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד קיימת    -2שורה  
במילים:   שבדין"  אחריות  אחריות  ביטוח  "ולעניין 

תקופת   תום  לאחר  נוספת  שנה  למשך  גם  מקצועית 
 ההסכם". 

 הבקשה נדחית. 

73.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 ביטוח  -נספח י'

 1סעיף 

"מתאימים    -3שורה   המילים:  את  למחוק  נבקש 
 להבטחת אחריותו". 

 הבקשה נדחית. 
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 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

74.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 1סעיף 

"בהתאם    -3שורה   המילים:  את  להחליף  נבקש 
יפחתו מגבולות" במילים: "בהתאם   לשיקול... שלא 

 לגבולות". 
 הבקשה נדחית. 

75.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח   -נספח י'
 1סעיף 

המילים:    -4שורה   את  הסעיף  בסוף  להוסיף  נבקש 
 "(. ביטוחי הספק")להלן: "

 הבקשה נדחית. 

76.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -י'נספח  
 2סעיף 

הנזכרות"   "הפוליסות  המילים:  את  להחליף  נבקש 
 במילים: "ביטוחי הספק כהגדרתם לעיל". 

לאחר   להוסיף  נבקש  תידחה,  לעיל  והבקשה  ככל 
 המילים: "הפוליסות הנזכרות" את המילה: "לעיל". 

 הבקשות נדחות. 

77.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח   -נספח י'
 2.1סעיף 

את  נבקש   נת"ע"  "ו/או  המילים:  לאחר  להוסיף 
המילים: "בכפוף להרחבות השיפוי כאמור בסעיפים   

 להלן".   2.5-ו  2.4, 2.3
 הבקשה מתקבלת.

78.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.3סעיף 

ו/או  -1-2שורה   "בגין  המילים:  את  להחליף  נבקש 
מהם   מי  אחריות  "בגין  במילים:  מעשה"  עם  בקשר 

 למעשה". 
 הבקשה נדחית. 

79.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.3סעיף 

מטעמו"  -2שורה   "ומי  המילים:  את  להחליף  נבקש 
 במילים: "ובגין מי מטעמו". 

 הבקשה נדחית. 

 – חלק ג'   .80
ביטוח  -נספח י'

 2.4סעיף 
עם  - 3שורה   "בקשר  המילים:  את  להחליף  נבקש 

 במילים: "תוך כדי ועקב השירותים". השירותים" 
 הבקשה נדחית. 
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 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הסכם 
 ההתקשרות 

81.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.5סעיף 

)נראה  - 1שורה   "שלישי"  המילה:  את  למחוק  נבקש 
 שזו טעות סופר(. 

 הבקשה מתקבלת.

 

82.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.5סעיף 

ו/או   "בגין  המילים:  את  להחליף  עם  נבקש  בקשר 
בקשר   מהם  מי  אחריות  "בגין  במילים:  הפרת" 

 להפרת". 
 הבקשה נדחית. 

83.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.5סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "ומי מטעמו" במילים: 
 "ובגין מי מטעמו". 

 הבקשה נדחית. 

84.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח   -נספח י'
 2.6סעיף 

בסוף הסעיף את המילים: "אך לא לפני  נבקש להוסיף  
 ". 1.2.2022יום 

 הבקשה נדחית. 

היות  מקובל  שהוצע  הרטרואקטיבי  התאריך  כי  יובהר 
מוגדר  שכבר  כפי  השירותים,  תחילת  לפני  הוא  והמועד 

 בסעיף הקיים. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

85.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.7סעיף 

 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק סעיף זה.  

 – חלק ג'   .86
ביטוח  -נספח י'

 2.8סעיף 
 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוחי חבויות. 



      
 
 

   

 30מתוך  20עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הסכם 
 ההתקשרות 

87.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.9סעיף 

"תנאיהם    1בשורה   המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 
 תקופת הביטוח". לרעה" את המילים: "במשך  

 הבקשה נדחית. 

88.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.9סעיף 

"תימסר"    1בשורה   המילה:  את  להחליף  נבקש 
במילה: "תישלח" )בהתאם להוראות האישור האחיד  

 על פי הוראות הפיקוח(. 
 הבקשה נדחית. 

89.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.9סעיף 

 הבקשה נדחית.  למחוק את המילים: "הספק ו/או". נבקש   2בשורה 

90.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.9סעיף 

נבקש להחליף את המילים: "במכתב רשום"    2בשורה  
 במילה: "בכתב".  

 

 הבקשה נדחית. 

91.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.9סעיף 

 הבקשה נדחית.  "לפחות". נבקש למחוק את המילה:    -2בשורה 

92.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.9סעיף 

 הבקשה נדחית.  . 30-ל 60נבקש להחליף את המספר   2בשורה 



      
 
 

   

 30מתוך  21עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

93.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.10סעיף 

עקב   המבטח  "לחבות  המילים:  את  להחליף  נבקש 
 ו/או בקשר עם" במילה: "בדבר".

 נדחית. הבקשה 

94.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.11סעיף 

את  -3שורה   "המזכה  המילים:  את  למחוק  נבקש 
 נת"ע... תנאיו". 

 

 הבקשה נדחית. 

95.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.11סעיף 

"תשמ"א-5בשורה   המילים:  לאחר  להוסיף  - נבקש 
נשוא  1981 לשירותים  "בקשר  המילים:  את   "

 ההסכם". 
 הבקשה נדחית. 

96.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 2.11סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "וכלפי  - בשורה אחרונה
נשוא   לשירותים  "בקשר  המילים:  את  מבטחיה" 

 ההסכם". 
 הבקשה נדחית. 

97.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 3סעיף 

המילה:  - 3בשורה   את  להחליף  "מעמה"  נבקש 
 במילה: "מטעמו". 

 הבקשה מתקבלת.

98.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 3סעיף 

"המורשית  -3בשורה   המילים:  את  להחליף  נבקש 
בדין מטעם... ההתקשרות" במילים: "המורשית כדין  

 לעריכת ביטוחים בישראל". 
 הבקשה נדחית. 

99.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 3סעיף 

"תנאי  - 4-5בשורה   המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 
מהותי בהסכם" את המילים: "למרות האמור לעיל,  
תהווה   לא  במועד  ביטוח  עריכת  אישור  המצאת  אי 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 30מתוך  22עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

חלפו   אם  אלא  ההסכם,  של  ממועד    10הפרה  ימים 
 בקשת נת"ע בכתב, להמצאת אישור כאמור". 

100.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -י'נספח  
 4סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה. הבקשה אינה פרקטית. הספק  
תקופת   כל  בתום  ביטוח  אישור  להמציא  התחייב 

בסעיף   להמציא  3ביטוח  להתחייב  יכול  אינו  הוא   .
ל התקף  ביטוח  ביצוע    12אישור  במועד  חודשים 

באמצע   הינו  הזה  המועד  )אם  הסופית  ההתחשבנות 
 תקופת הביטוח למשל(. 

ה לעיל לא תתקבל נבקש כי הסעיף יימחק  ככל והבקש
סעיף   בסוף  הבא  המלל  יתווסף  לאחר    3ובמקומו 

אחריות   ביטוח  "ולעניין  מנת"ע:  "כלשהי  המילים: 
תקופת   תום  לאחר  נוספת  שנה  למשך  גם  מקצועית 

 ההסכם". 

 ירשום בסיפא:

גמר החשבון   במועד  של הספק  ותקופת הביטוח  "במידה 
מ פחותה  לעיל  הספק חודשי  12- כאמור  ימציא  אזי  ם, 

אישור ביטוח משלים במועד חידוש הפוליסה עד לתקופה 
 חודשים."  12הכוללת של 

101.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח   -נספח י'
 5סעיף 

( נבקש למחוק סעיף זה להסתפק בהמצאת אישור  1)
 לנספח.   3עריכת ביטוח כאמור בסעיף  

 ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש:

למסמכי  2) "בהתאם  המילים:  את  להחליף   )
ההתקשרות" במילים: "בהתאם להתחייבויותיו של  

סעיף   פי  על  קיום    2-ו  1הספק  ואישור  זה  לנספח 
 ". 1-הביטוחים נספח י'

פוליסות יועברו רק במידה ואין באישור קיום  ( כי ה3)
 הביטוחים את המידע הנדרש לנת"ע. 

 כל הבקשות נדחות. 

 

יובהר כי ככל והספק ידרש להמציא פוליסות, הוא רשאי  
שא הפוליסות  מתוך  מידע  להעביר  קשור שלא  ינו 

 להתקשרות עם נת"ע. 

 

 



      
 
 

   

 30מתוך  23עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הרלוונטיים  4) הפוליסה  חלקי  רק  יועברו  כי   )
סממנים   וללא  זה  הסכם  נשוא  להתקשרות 

 מסחריים". 

102.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 6סעיף 

"פוליסות  - 1שורה   המילים:  את  למחוק  נבקש 
 הביטוח ו/או". 

את   למחוק  נבקש  תתקבל,  לא  לעיל  והבקשה  ככל 
 המילה: "כל" לפני המילה: "דין". 

 הבקשות נדחות. 

103.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח   -י'נספח  
 6סעיף 

על-3שורה   "או  המילים:  את  למחוק  כל  -נבקש  פי 
 דין". 

את   למחוק  נבקש  תתקבל,  לא  לעיל  והבקשה  ככל 
 המילה: "כל" לפני המילה: "דין". 

 הבקשות נדחות. 

104.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 7סעיף 

, נבקש להחליף את המילים: "החל בביטוח"  1בשורה  
 "החל בביטוחי הספק כהגדרתם לעיל". במילים: 

 הבקשה נדחית. 

105.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח  -נספח י'
 7סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "וכן ישא"  1בשורה    ,
את המילים: "ככל והאחריות לכך מוטלת על הספק  

 פי סעיפי האחריות להסכם זה". -על
 הבקשה נדחית. 

106.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

ביטוח   -י'נספח  
 8סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "יהא הספק אחראי"  
 את המילים: "בכפוף לסעיפי האחריות בהסכם זה". 

 הבקשה נדחית. 

 – חלק ג'   .107
ביטוח  -נספח י'

 8סעיף 
 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המילים: "באופן מלא ובלעדי". 



      
 
 

   

 30מתוך  24עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הסכם 
 ההתקשרות 

108.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-י'נספח  
ישור קיום  א

 ביטוחים 

את   תואם  יהיה  האישור  ומלל  הקודים  כי  נבקש 
הוראות הממונה על הביטוח )למשל: תיקון מלל קוד  

315 ,318 ,328 ,319.) 

 מקובל כחלופה נוספת. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

109.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 -  1נספח י'

אישור קיום  
  -ביטוחים 

אחריות כלפי  
 צד שלישי 

 .324לקוד   318נבקש להחליף את קוד  

 הבקשה נדחית. 

יובהר כי מבקש האישור יהיה מבוטח נוסף בכפוף להרחבי  
 השיפוי. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

110.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 -  1נספח י'

אישור קיום  
  -ביטוחים 
אחריות  
 מקצועית 

דולר במקום   500,000נבקש לאפשר גבול אחריות של 
 מ' ₪. 2

מקובל כחלופה נוספת כי יומצא גבול אחריות דולרי, שלא 
אישור  המצאת  במועד  השקלי  האחריות  מגבול  יפחת 

 הביטוח. 

111.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

שם   -ביטוחים 
 מבקש האישור 

נבקש למחוק את המילים: "וכל מי שנת"ע התחייבה  
להנחיות   בניגוד  הינה  הדרישה  כמבוטח".  לכלול 
עם   אישור  להעביר  ניתן  ולא  הביטוח  על  הפיקוח 
דרישה זו, בשם המבקש ללא שם, ח.פ. וכתובת. ככל  
הפרטים   מראש  העבירו  נא  רלוונטי  גורם  ויש 
וכן   האישור  מבקש  בשם  הכללתו  לשם  הנדרשים 

 לקשר שלו להתקשרות.   הבהרה

 הבקשה מתקבלת חלקית.  

 יוסרו המילים "וכל מי שנת"ע התחייבה לכלול כמבוטח". 



      
 
 

   

 30מתוך  25עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

לאחר   להוסיף  נבקש  תידחה,  לעיל  והבקשה  ככל 
"בקשר   המילים:  את  נלווים"  "שירותים  המילים: 

 לאמור לעיל". 

112.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
 אופי העסקה 

" "ו/או  - אחר"    ☒תחת  המילים:  את  למחוק  נבקש 
 שירותים נלווים". 

לאחר   להוסיף  נבקש  תידחה,  לעיל  והבקשה  ככל 
"בקשר   המילים:  את  נלווים"  "שירותים  המילים: 

 לאמור לעיל". 

 הבקשה נדחית. 

113.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

 - נוסח ומהדורת הפוליסה

המילים:   את  "ביט"  המילה:  לאחר  להוסיף  נבקש  
 "או נוסח מקביל לו". 

 הבקשה נדחית. 

כפי   "ביט"  מתנאי  יפחת  שלא  נוסח  כל  מקובל  כי  יובהר 
 שצוין בנספח ואישור הביטוח.

 

114.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

  - גבול האחריות/סכום ביטוח

המילים:   את  האחריות  גבול  לאחר  להוסיף  נבקש 
 "למקרה ולתקופת הביטוח". 

 הבקשה נדחית. 

115.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  

 שלישי כלפי צד 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

קוד   את  למחוק  ולהחליפו    304נבקש  שיפוי(  )הרחב 
מחדלי    321בקוד   או  מעשי  בגין  נוסף  )מבוטח 

 מבקש האישור(. -המבוטח 

 הבקשה נדחית. 

יובהר כי מבקש האישור יהיה מבוטח נוסף בכפוף להרחב 
 השיפוי. 

 . 304בכפוף להרחבה   318הרחבה 



      
 
 

   

 30מתוך  26עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

 

116.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

קוד   את  למחוק  משנה(.    307נבקש  וקבלני  )קבלנים 
הפוליסה אינה מכסה את חבותם הישירה של קבלנים  
וקבלני משנה אלא רק את חבות הספק בגינם ועל כן  
נבקש המחיקה שכן מלל הקוד ניתן לפרשנות. ממילא  
כן   ועל  מקביל  או  ביט  בתנאי  פוליסה  קיימת  לספק 

 לוותר על הקוד.  הכיסוי לגבי קבלני משנה ידוע וניתן  

 הבקשה  נדחית. 

יובהר כי תכוסה אחריות הספק בגין פעילות קבלני משנה 
 מטעמו ולא אחריותם הישירה של קבלני המשנה. 

 

117.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

)ויתור על תחלוף לטובת    309נבקש למחוק את קוד  
 מבקש האישור( שכן מדובר בביטוח חבות.  

 

 הבקשה נדחית. 

118.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

חריגים וביטול  בתוקף  נוספים    -315קוד  - כיסויים 
להוראות   המלל  את  להתאים  על  נבקש  הפיקוח 

 הביטוח ולרשום: "כיסוי לתביעות המל"ל". 

 מקובל כחלופה נוספת. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

119.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

חריגים וביטול  בתוקף  נוספים    -318קוד  - כיסויים 
בקוד   )ולהסתפק  זה  קוד  למחוק  לעניין    321נבקש 

 הרחבת שיפוי(. 

 הבקשה נדחית. 

יובהר כי מבקש האישור יהיה מבוטח נוסף בכפוף להרחב 
 השיפוי. 

 . 304בכפוף להרחבה   318הרחבה 

 



      
 
 

   

 30מתוך  27עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

120.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

להתאים את המלל להוראות הפיקוח  נבקש    -328קוד  
על הביטוח ולרשום: "ראשוניות )המבטח מוותר על  

 כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור". 

 

 מקובל כחלופה נוספת. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

121.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים
ביטוח אחריות  
 כלפי צד שלישי 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

של    -329קוד   הכיסוי  שכן  זה  קוד  למחוק  נבקש 
המבוטח הינו על פי פוליסת "ביט" או מקביל )לרבות  
פועלים   עליו  ברכוש  החלק  למעט  למשל  חריגיה 
בפוליסה.   הכיסוי  את  תואם  אינו  והקוד  במישרין( 
ככל והבקשה תידחה נבקש הבהרה כי הכיסוי כפוף  

 ים בפוליסת ביט. לחריג 

 הבקשה נדחית. 

122.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח חבות  

 מעבידים 

 : נוסח ומהדורת הפוליסה

להוסיף לאחר המילה: "ביט" את המילים: "או  נבקש  
 נוסח מקביל לו". 

 הבקשה נדחית. 

כפי   "ביט"  מתנאי  יפחת  שלא  נוסח  כל  מקובל  כי  יובהר 
 שצוין בנספח ואישור הביטוח.

 

123.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח חבות  

 מעבידים 

 גבול האחריות/סכום ביטוח:

המילים:   את  האחריות  גבול  לאחר  להוסיף  נבקש 
 "למקרה וסה"כ לתקופת הביטוח".

 

 הבקשה נדחית. 



      
 
 

   

 30מתוך  28עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

124.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-י'נספח  
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח חבות  

 מעבידים 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים: 

 

)ויתור על תחלוף לטובת    309נבקש למחוק את קוד  
 מבקש האישור( שכן מדובר בביטוח חבות. 

 

 הבקשה נדחית. 

125.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח חבות  

 מעבידים 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים: 

נבקש להתאים את המלל להוראות הפיקוח  -319קוד  
וייחשב   היה  נוסף  "מבוטח  ולרשום:  הביטוח  על 

 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח". 

 

 

 מקובל כחלופה נוספת. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

126.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח חבות  

 מעבידים 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים: 

נבקש להתאים את המלל להוראות הפיקוח    -328קוד  
על הביטוח ולרשום: "ראשוניות )המבטח מוותר על  

 כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור". 

 מקובל כחלופה נוספת. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

127.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  

 מקצועית 

 - תאריך תחילה

נבקש למחוק את המילים: "ת.רטרו:". לא תואם את  
נבקש   האחיד.  האישור  מלל  לגבי  הפיקוח  הוראות 
י'   בנספח  הספק  של  חוזית  בהתחייבות  להסתפק 

 . 2.6בסעיף 

 הבקשה נדחית. 

ע"י   הצהרה  לקבל  כחלופה  הביטוח ניתן  חברת   / סוכן 
 אודות התאריך הרטרואקטיבי הקיים בפוליסת הספק. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 

- 1-נספח י' – חלק ג'   .128
ישור קיום  א

 הבקשה נדחית.  - גבול האחריות/סכום ביטוח



      
 
 

   

 30מתוך  29עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

הסכם 
 ההתקשרות 

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  

 מקצועית 

המילים:   את  האחריות  גבול  לאחר  להוסיף  נבקש 
 הביטוח". "למקרה ולתקופת 

129.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  -ביטוחים 
ביטוח אחריות  

 מקצועית 

נבקש למחוק  -כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
 . 302את קוד 

 הבקשה נדחית. 

130.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

  -1-נספח י'
ביטוח אחריות  

 מקצועית 

 - וביטול חריגיםכיסויים נוספים בתוקף  

קוד   את  למחוק  ולהחליפו    304נבקש  שיפוי(  )הרחב 
מחדלי    321בקוד   או  מעשי  בגין  נוסף  )מבוטח 

 מבקש האישור( -המבוטח 

 הבקשה נדחית. 

131.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  - -ביטוחים 
ביטוח אחריות  

 מקצועית 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

)ויתור על תחלוף לטובת    309נבקש למחוק את קוד  
 מבקש האישור( שכן מדובר בביטוח חבות.  

 

 הבקשה נדחית. 

132.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

- 1-נספח י'
ישור קיום  א

  - -ביטוחים 
ביטוח אחריות  

 מקצועית 

 - כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

הפיקוח  נבקש להתאים את המלל להוראות    -  328קוד  
על הביטוח ולרשום: "ראשוניות )המבטח מוותר על  

 כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור". 

 מקובל כחלופה נוספת. 

 ללא שינוי בנוסח המכרז. 



      
 
 

   

 30מתוך  30עמוד 
 

 השאלה/הבקשה  סעיף / נושא  החלק במכרז  מספר 

 

 ה תשובה/הבהר

 

133.  

 – חלק ג' 

הסכם 
 ההתקשרות 

 - 1-נספח י'

אישור קיום  
  -ביטוחים 

ביטול/שינוי  
 הפוליסה 

  60המספר  נבקש להחליף את  -ביטול/שינוי הפוליסה 
 . 30-ב

 הבקשה נדחית. 

134.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

 – נספח י''א 

שמירת סודיות  
– 

 1סעיף  

נבקש להחליף את המילים "ללא הגבלה של    –  3שורה  
ואף   ההתקשרות  תקופת  "במהלך  במילים    3זמן" 

 שנים לאחר סיומה". 
 הבקשה נדחית. 

135.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח י''א 
שמירת סודיות  

 12סעיף  –

 נבקש למחוק את המילה "והעקיפים".   4בשורה 

 
 הבקשה נדחית. 

136.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח י''א 
שמירת סודיות  

 12סעיף   -

נבקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף להצגת    4בשורה  
 אסמכתאות בדבר גובה הנזק".

 הבקשה נדחית. 

137.  

 – ' גחלק 

הסכם 
 ההתקשרות 

  –נספח י''א 
שמירת סודיות  

 15סעיף  –

( ( מידע  4)  -( כאמור: "או4נבקש להוסיף סעיף קטן 
 מוסמכת ועל פי דין".אשר גילויו נדרש בצו של רשות 

)תהבקשה מתקבלת חלקי יתווסף: "או  ( 4. בסוף הסעיף 
מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת על פי דין, 

של   ובכתב  מראש  הודעה  כך  על  שניתנה  ימים   3ובלבד 
 לנת"ע, על מנת לאפשר לה לטעון לחיסיון המידע". 
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