
 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

 

 )להלן: "יפה נוף"(למתן שירותי כח אדם )מכרז מסגרת(   01/2022מכרז 

 2הודעה והבהרה מס'  -מענה לשאלות הבהרה 

"המזמינה" או "יפה  בהתאם לסמכויותיה של יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ )להלן: .1
מסמך ב' למכרז כדלקמן: ברישת  –להסכם  11.2נוף" מודיעה יפה נוף על תיקון סעיף 

"המציע מתחייב להעביר לחברה את ההודעה על תנאי ההעסקה  הסעיף יבואו המילים:
שנמסרה לידי העובד כשהיא חתומה על ידו, ובו מאשר העובד כי קיבל הודעה זו לידיו 

 שירותים באמצעות העובד וכתנאי לכך".טרם תחילת מתן ה
 

 להלן מענה על שאלות ההבהרה: .2

 הזמנה/ #
 חוזה

 נספח /

 תשובה פירוט שאלה סעיף עמוד

מה היקף כספי משוער לשנה      .1
 של המכרז

מדובר בחברה בצמיחה 
ההיקף הכספי ולכן 

אינו רלוונטי. יקבע 
בהתאם לצרכי החברה 
 . ולתפקידים המאוישים

לאחר המילים "בעלי עבר  3.27  הסכם  .2
פלילי" יתווסף :"אשר ידוע 

לנותן השירותים מבלי נדרש 
  ."לשאול את העובדים

 .תקבלתמהבקשה 
"כי  הניסוח ישתנה ל:

לא יעסיק עובדים אשר 
למיטב ידיעתו הינם 

 בעלי עבר פלילי"
במקום: ללא שיהוי"   5.3  הסכם  .3

לרשום: " בפרק הזמן 
כאורך ההודעה המוקדמת 

ליתן לעובד בתוספת שיש 
יומיים לצורך עריכת 

 ."שימוע

 .הבקשה נדחית
 

עובד הלהוסיף: " ובלבד ש 6.1  הסכם  .4
חודשי עבודה  3השלים 

 ."באמצעות נותן השירותים

 . נדחיתהבקשה 
החברה היא גוף ציבורי 

הכפוף לדיני מכרזים, 
בהתאם לכללי משרד 
הפנים, והליך איתור 
והשמה שונה מהליך 

 מיקור חוץ.
להוסיף: " האמור בסעיפים  8.4+8.3  הסכם  .5

אלו יחול בכפוף לכך 
שהחברה תודיע לנותן 

השירותים עם קבלת תביעה 
ו/או דרישה כאמור ותאפשר 

 ."לו להתגונן

הבקשה מתקבלת 
 באופן חלקי.

 הניסוח ישתנה ל:
"החברה תודיע לנותן 
השירותים אודות כל 

תביעה ו/או דרישה 
כאמור מיד עם קבלתה, 

תאפשר לנותן 
השירותים להיכנס 

בנעלי החברה ולהתגונן 
בפניה בעצמו ועל 

חשבונו ולא תתפשר 
בכל תביעה ו/או 

דרישה כאמור ללא 
הסכמת נותן 
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השירותים מראש 
 ובכתב לפשרה"

להוסיף את המילה  9.3  הסכם  .6
 .""יתווסף

 הבקשה מתקבלת.
לאחר המילים "לנותן 

השירותים" תתווסף 
 "יתווסף".המילה 

טופס   .7
ההצעה 
 נספח ב'

נבקש את הבהרתם  3 
ולמען הסר כל )והדגשתכם  

ספק( כי המעביד החודשית 
לעובד כוללת את המרכיבים 

הבאים: שכר עובד, ביטוח 
לאומי, חופשה, מחלה, חג, 

גמל ופיצויים, הבראה, 
   נסיעות, ביטוחים, שי לחג

 התשובה היא כן.
עלות המעביד החודשית 

כוללת את כל 
ההוצאות, התשלומים 

וההפרשות 
הסוציאליות על פי כל 

 דין.
 

מה ההיקף הכספי של המכרז  3.16+3.17 29 הסכם  .8
ו/או כמה משרות מתוכננות 

החודשים הראשונים 12ב  ? 

לעיל. 1ראה תשובה   
באשר להיקף המשרות 

בשלב זה  המתוכננות, 
מוערך היקף העסקה 

עובדים בשנה,  5-3של 
עם זאת, הכמות 

משתנה בהתאם לצרכי 
החברה והפרויקטים 
השונים, ואין באמור 

משום התחייבות 
 כלשהי. 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף  3.9 28 הסכם  .9
כדלקמן: וזאת בכפוף 

למילוי התחייבויותיו של 
.ןדי העובד על פי  

  הבקשה נדחית

האם החברה פרסמה ובצעה      .10
? 1/2022מכרז כדוגמת מכרז 

אם כן, למען השקיפות, 
נבקש לדעת מה הייתה 

 התוצאה בו?

 לא פורסם מכרז דומה
בשלוש השנים 

.האחרונות  
 

הגורם שקובע את שעות  3.31 31 הסכם  .11
העבודה לעובד זאת החברה 
ולא נותן השירותים. מדוע 

הוא דרישה כלפי סעיף זה 
נותן השירותים? נותן 
השירותים לא קובע לעובד 
סידור עבודה, אלא מעסיק 

 .את העובד על פי דין

מובהר כי סעיף זה הינו 
על  ההעסקומחייב כללי 

 פי דין.
 

מבוקש לשלם לנותן  6.1 33 הסכם  .12
השירותים דמי השמה 

)טופס  15כמפורט בעמ' 
. הרי אם נותן 4ההצעה( סעיף 

השירותים סיפק עובד 
במיקור חוץ והחברה 
החליטה לקלוט אותו זוהי 

 .השמה

 לעיל.  4ראה תשובה 
 

 2טופס ההצעה הוא נספח  9.1 34 הסכם  .13
כמוכתב על ידכם ולא  15עמ' 

 נספח א

 אכן.
מובהר כי הצעת המציע 

לחוברת  2)נספח 
המכרז( תצורף כנספח 

א' להסכם ההתקשרות 
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עם המציע הזוכה לאחר 
יחתם.שזה   

או  15ל  45מבוקש לשנות מ  9.4 35 הסכם  .14
לחילופין מתום חודש 

החשבון ולא החודש בו הוגש 
החשבון. הרי נותן 

 9השירותים משלם לעובד ב 
לחודש שלאחר חודש 

החשבון ומדוע שנדרש לממן 
 ?את משכורתו בחודש נוסף

הבקשה מתקבלת 
 באופן חלקי.

הסעיף יתוקן כדלקמן: 
כאמור "התשלום 

לעיל ישולם  9.2בסעיף 
לנותן השירותים בתוך 

ימים ממועד קבלת  30
החשבון בצירוף 

האסמכתאות הנדרשות 
במשרדי החברה )בכפוף 

לאישורו על ידי 
  החברה(". 

תנאי   .15
 המכרז

בתנאי סף: "חמישה לקוחות  6.5 
 20לפחות בהיקף של לפחות 

 –עובדים" 
נידרש לצרף להצעה  
אסמכתאות לתמיכה בפירוט 

  –הניסיון 
למה הכוונה? על אלו 

 אסמכתאות מדובר?

כל על המציע לצרף 
אסמכתא אשר ניתן 
ללמוד ממנה על עמידה 

 בתנאי הסף ובכלל זה 
פירוט באשר לניסיון 

 המציע.

תנאי   .16
 המכרז

בביטוח אחריות מקצועית  10נספח  
 4נדרש סכום ביטוח של 

 מיליון
 2-אנו מבקשים להקטין ל

 מיליון 

 .הבקשה מתקבלת

על איזה כמות עובדים    כללי  .17
 מדובר?

 

 לעיל. 8ראה תשובה  

כמה עובדים הועסקו בשנים    כללי  .18
 האחרונות?

 

השאלה אינה 
מדובר בנתון . תלוונטיר

משתנה בהתאם אשר 
 לצרכי החברה

מתי מתחילה ההתקשרות    כללי  .19
 עם החברה הזוכה?

 

עם ההודעה על הזכיה, 
עם חתימת ההסכם 

והפקדת המציע הזוכה 
אישור על קיום 

 ביטוחים.
תנאי   .20

 מכרז
מבקשים שהסעיף ישונה  6.5 7

לקמן: המציע העניק כד
שרותי כח אדם ו/או השמה 
של עובד בעל תואר בהנדסה 
בכלל ולאו דווקא בהנדסה 
אזרחית. הרי אין כל שוני 
 לעניין השמה ו/או שרותי כח
אדם בין מקצועות ההנדסה 
השונים. אין לנו אפשרות 
להוכיח השמה או איוש של 
מהנדס אזרחי, אלא רק 

 .מהנדס בכלל

 הבקשה נדחית. 

מה ההיקף הכספי של המכרז  3.16+3.17 29 הסכם  .21
ו/או כמה משרות מתוכננות 

 ?החודשים הראשונים 12ב 

 לעיל 1+8 ותתשובראה 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

בסוף הסעיף מבוקש להוסיף  3.9 28 הסכם  .22
כדלקמן: וזאת בכפוף למילוי 
התחייבויותיו של העובד על 

 .פי דין

 לעיל 9 תשובהראה 

מסמך   .23
 א'

אם הופנה והתקבל עובד  3.6 6
הזכאי לתשלומי פנסיה 

מהמעסיק על פי דין, תשלם 
החברה את עלות השתתפות 

 ?נותן השירותים בפנסיה

 כן.

תנאי   .24
 המכרז

נא הבהרתכם, אם בנוסף  9.2 8
לצירוף העתק של רישיון 

תקף ממשרד העבודה כי יש 
ברשות המציע רישיון לפעול 

כקבלן כוח אדם, יש לצרף 
אישור על רישיון לשכה 

 ? פרטית בתוקף

אכן כן. נדרש גם אישור 
רישיון לשכה פרטית 

לצורך מתן שירותי 
 השמה.

תנאי   .25
 המכרז

נודה להבהרתכם , כיצד  14 12
נבחר הזוכה במכרז לפי 
מחיר? לפי איכות? נודה 

 .לפירוט

יתווספו  14.1לסעיף 
 המילים: 

"כלל ההצעות ייבחנו 
קודם כל בעמידתן 

בתנאי הסף. מציעים 
שעומדים בכל תנאי 
הסף, יעברו לבחינה 

 .ההצעה הכספית"
מבלי לגרוע מהאמור 

הזוכה יבחר מובהר, כי 
ככלל לפי מחיר, עם 
זאת החברה שומרת 

לעצמה את הזכות שלא 
לבחור בהצעה הזולה 
ביותר בכפוף לשיקול 

דעתה והתרשמותה 
מהמציע, לרבות ככל 
שיש לה ניסיון קודם 

 עמו.
תנאי   .26

 המכרז
נודה להבהרתכם, האם  7.1 7

כוונתכם הוא לתצהיר 
? 22-23הנמצא בעמודים 

מאחר ולא צוין עליו שום 
כותרת לנספח מס'___, נודה 

לאישורכם כי הכוונה 
 .לתצהיר זה

למכרז הינו  7נספח 
התצהיר המופיע בעמ' 

תצהיר בדבר  – 22-23
קיום חובות בעניין 

זכויות העובדים על פי 
 חוקי העבודה

נודה לקבלת נתונים על    כללי  .27
 2020כמות הגיוסים בשנים 

, ומה צפי כמות 2021 -ו
 ?2022הגיוסים לשנת 

 .לא רלוונטי
 לעיל. 8ראה תשובה 

נספח   .28
 ביטוח

 –נוסח ומהדורת פוליסה   14
נבקש לאשר את נוסח 

 .של מנורה 2015מנוביט 

מקובל כחלופה נוספת, 
ללא שינוי בנוסח 

 המכרז.
נספח   .29

 ביטוח
 –בביטוח צד ג'  318קוד   

חברת הביטוח איננה יכול 
לאשר קוד זה אלא את קוד 

321. 

 הבקשה נדחית.
יובהר כי מבקש 

האישור יהיה מבוטח 
 נוסף, בכפוף להרחב

 (.318+304השיפוי )
נספח   .30

 ביטוח
 –תאריך רטרואקטיבי   

חברת הביטוח איננה יכולה 
לציין זאת באישור הביטוח, 

מקובל כחלופה נוספת, 
ללא שינוי בנוסח 

 המכרז.
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שכן לא הופיע באישור 
התקני, אך ניתן להציג את 

דף הפוליסה בו מצוין 
 .התאריך הרטרואקטיבי

 א. מהי כמות הפניות   כללי  .31
המשוערת לשנה לאספקת 
שירותי כוח אדם ושירותי 

 השמה?
כמה פניות לכמה משרות 

פורסמו בכל אחת מהשנים 
, הן לכוח 2021 -ו 2020, 2019

אדם זמני והן לשירותי 
 השמה?

ב. מהו משך ההעסקה 
הממוצע של העובדים 

שנקלטו בפניות נשוא מכרז 
, 2019זה בכל אחת מהשנים 

 ?2021 -ו 2020

 . לא רלוונטי
 לעיל. 8ראה תשובה 

מסמך   .32
 א'

לפי מה יקבע למי תועבר  5.1 6
 העבודה?
קבלנים,  פניה  3ככל ויש 

לספק אחד בלבד (למשל) 
עשויה להצביע על חוסר 

שוויון ובפועל פוגעת בעקרון 
אשר עומד מאחורי חוק 

חובת מכרזים. מבקשים כי 
החלוקה תהיה שוויונית ככל 

האפשר באמצעות 
 ברורה.מתודולוגיה 

בעת פרסום משרה 
 3תועבר פניה לכל 

החברות הזוכות. 
העסקה של עובדים 

תתבצע בהתאם 
להתאמתם לתפקיד 

 המוצע.
 

מסמך   .33
 א'

א. נודה להבהרתכם בנוגע  10.5 9
לקופות גמל הפרשות 

האם על הקבלן  –פנסיוניות 
לשכלל אותן בתוך העמלה 

או האם ישולם גם כן גב אל 
 גב ע''פ ביצוע בפועל?

ב. מה לגבי רכיבי עלויות 
נוספות שעלולות להיווצר 

בגלל יחסי עובד מעסיק 
ואינן  מתומחרות  כגון אבל 
, תאונת עבודה , חוק עבודת 

 נשים? 
ג. האם קיימות הוצאות 

נוספות שלא תוארו שניתן 
שיתווספו בעתיד וישולמו 

 ?B2Bלספק 

א. העמלה כוללת את 
כל התשלומים 

הנדרשים לרבות 
 על פי דין.הפרשות 

ב. מקרים מיוחדים 
מובהר כי  יבחנו לגופם.

תתבצע התחשבנות 
בהתאם להצהרות 

העובד ואישור רו"ח של 
נותן השירות בדבר 

התשלומים האמורים 
ובכפוף להמצאת 
  .מסמכים תומכים

כל ההוצאות על פי ג. 
  כל דין.

מסמך   .34
 א'

נבקש להחליף  – 1א. שורה  11.3 9
את המילה "בלעדית" 

 במילים "על פי דין".
ב. מבוקש להוסיף בסיפא: 
"ובלבד כי תאונה ו/או נזק 

כאמור נגרמו כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל של 

המציע ו/או עובדיו ו/או 
 מנהליו"

 הבקשות נדחות.

מסמך   .35
 א'

נבקש להחליף את המילים:  11.4 9
להנחת... המשנה  -"נאותים

שלו" במילים: "כמפורט 

 הבקשה נדחית.
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ב'(  להסכם )מסמך 10בסעיף 
ובאישור עריכת הביטוח 

לחוברת תנאי  10נספח 
 המכרז".

העמלה המקובלת בשוק  4 15 2נספח   .36
בעת אספקת שירותי השמה 

משכר  100%הינה בגובה של 
העסקה חודשי של העובד. 

על כן, נבקש לשנות את גובה 
-העמלה הנקובה בסעיף מ

 .100% -ל 75%

הבקשה מתקבלת 
שיעור העמלה יעלה 

 100%ויעמוד על  
 .75%במקום 

מובהר כי העמלה בגין 
שירותי השמה תשולם 

על פי שכר בסיס ברוטו 
המסוכם בין החברה 

ובין העובד ללא 
 תוספות.

מסמך   .37
 ב'

לאחר המילים  – 3שורה  5 26
"בכל עת" מבוקש להוסיף 

"בהודעה מראש ובכתב של 
 "ימים 45

 עת" המילים "בכל
ההוספה  ללא יושמטו

 המבוקשת.
 12.3מובהר כי סעיף 

מעניק הודעה להסכם 
 ימים. 30מראש של 

מסמך   .38
 ב'

מבוקש להחליף  – 3שורה  5.3 32
את המילים "ללא שיהוי" 

במילים "בהתאם להוראות 
הדין, לרבות בכפוף לחובתו 

של נותן השירותים לערוך 
שימוע לעובדיו ומתן הודעה 

 ."בחוק מוקדמת כמתחייב

 הבקשה נדחית.

מסמך   .39
 ב'

 –חופשת לידה של עובד/ת" " 5.5 32
אנא הבהרתכם כי אין 

הכוונה להפרשות אשר על 
נותן השירותים להמשיך 

ולשלם לעובד/בחופשת לידה 
על פי חוק )הפרשות לקופות 
גמל מכל סוג(, בגינם תשולם 
לנותן השירותים תמורה גב 

 .אל גב

מובהר כי כל תשלום 
אשר יש לשלמו על פי 

חוק ימשיך להיות 
, בכפוף משולם 

להמצאת האישורים 
 הנדרשים על פי כל דין.

מסמך   .40
 ב'

מדובר בדרישה שאינה  6.1 33
סבירה אשר עלולה להפוך 

את ההתקשרות כולה למעין 
שרותי השמה, רק ללא כל 

 עלות.
נבקש לשנות את האמור 
בסעיף כך שקליטת עובד 

כאמור תיעשה לאחר 
חודשי הצבה של  9השלמת 

העובד על ידי נותן 
השירותים בחברה, או 

לחילופין לאחר זמן קצר 
מכך אך בפוף לתשלום 

עמלה/תמורה לנותן 
השירותים בגובה שכרו 

 החודשי של העובד.

  .הבקשה נדחית
 לעיל. 4ראה תשובה 

מסמך   .41
 ב'

לאחר המילים  – 5שורה  א. 8.3 34
הראשונה "לפי דרישתה 

לכך" מבוקש להוסיף "בכתב 
וזאת על פי קביעה בפסק דין 

 שביצועו לא עוכב"

 הבקשה מתקבלת.
סעיף א. הבקשה 

 מתקבלת.
סעיף ב. הבקשה 

 מתקבלת. 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

מבוקש להוסיף בסיפא:  ב.
"החברה תודיע לנותן 

השירותים אודות כל תביעה 
ו/או דרישה כאמור מיד עם 

קבלתה, תאפשר לנותן 
השירותים להיכנס בנעלי 

החברה ולהתגונן בפניה 
בעצמו ועל חשבונו ולא 

ל תביעה ו/או תתפשר בכ
דרישה כאמור ללא הסכמת 

נותן השירותים מראש 
 ובכתב לפשרה"

  לעיל. 5ראה תשובה 

מסמך   .42
 ב'

לאחר המילים  – 1א. שורה  8.4 34
"ו/או מי מעובדיו" מבוקש 

להוסיף "בפסק דין שביצועו 
 לא עוכב"

להוסיף בסיפא: ב. מבוקש 
"החברה תודיע לנותן 

השירותים אודות כל תביעה 
ו/או דרישה כאמור מיד עם 

קבלתה, תאפשר לנותן 
השירותים להיכנס בנעלי 

החברה ולהתגונן בפניה 
בעצמו ועל חשבונו ולא 

תתפשר בכל תביעה ו/או 
דרישה כאמור ללא הסכמת 

נותן השירותים מראש 
 ובכתב לפשרה"

 הבקשה מתקבלת 
 

מסמך   .43
 ב'

נבקש למחוק  -1א. שורה  10.1 35
את המילים: "ועל פי כל 

 דין".
. ככל והבקשה לעיל 1א.

תידחה, נבקש למחוק את 
המילה: "כל" לפני המילה: 

 "דין".
נבקש למחוק את -2ב. שורה 

המילים: "לפני תחילת... על 
 ידו ו".

נבקש להוסיף -3ג. שורה 
לפני המילים: "על חשבונו" 

"באמצעותו את המילים: 
 ו/או באמצעות מי מטעמו".

נבקש להחליף -3-4ד. שורה 
את המילים: "כל עוד 

עלולה... בדין" במילים: "גם 
למשך שנה נוספת לאחר 

 תום תקופת ההסכם".
נבקש להוסיף -5ה. שורה 

לאחר המילים: "אישור 
קיום ביטוחים" את 

המילים: ") ו"ביטוחי נותן 
 השירותים" בהתאמה(".

 ות.הבקשות נדח
 

מסמך   .44
 ב' 

א. נבקש להחליף את  10.2 35
המילים: "הפוליסות 

הנזכרות" במילים: "ביטוחי 
נותן השירותים כהגדרתם 

 לעיל".

 הבקשות נדחות.
 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

. ככל והבקשה לעיל 1א.
תידחה, נבקש להוסיף לאחר 

המילים: "הפוליסות 
הנזכרות" את המילים: 

לעיל ובאישור  10.1"בסעיף 
 קיום הביטוחים".

מסמך   .45
 ב'

ב. נבקש להוסיף לאחר  10.2.1 35
המילים: "ו/או החברה" את 
המילים: "בכפוף להרחבות 

השיפוי כאמור בסעיפים 
 10.2.5-ו 10.2.4, 10.2.3
 להלן.

 הבקשה מתקבלת.

מסמך   .46
 ב'

א. נבקש כי הגדרת  10.2.2 35
"החברה" בסעיף זה ובשם 

המבקש באישור עריכת 
הביטוח תהיה זהה על מנת 

אי התאמה )אשר  למנוע
בפועל עלולה להוות הפרה 

של תנאי ההסכם על ידי נותן 
השירותים(. לאור האמור 

נבקש כי הגדרת החברה 
בסעיף זה תהיה: "לרבות 

עיריית חיפה ו/או תאגידים 
עירוניים ו/או חברות בנות 

 ו/או עובדים של הנ"ל".
ב. לחלופין, נבקש כי הגדרת 

שם מבקש האישור תשונה 
 ישה בסעיף זה.בהתאם לדר

 .תקבלתמהבקשה 
הגדרת "החברה" 

בסעיף זה תהיה זהה 
ובהתאם להגדרה בשם 

"מבקש האישור" 
 באישור הביטוח.

מסמך   .47
 ב'

נבקש להחליף -1-2א. שורה  10.2.3 35
את המילים: "בגין ו/או 

בקשר עם מעשה" במילים: 
"בגין אחריות מי מהם 

 למעשה".
נבקש להחליף -2ב. שורה 

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

נבקש למחוק -2-5ג. שורה 
את המילים: "הביטוח 

מורחב לשפות... בעת 
עבודתם אצל החברה". 

הדרישה אינה כמקובל. אין 
כיסוי לחבותה הישירה של 
העירייה בביטוח צד ג' של 

 השוכר.  

 הבקשות נדחות.

מסמך   .48
 ב'

נבקש להחליף -2-3א. שורה  10.2.4 36
את המילים: "בקשר עם 

השירותים" במילים: "תוך 
 כדי ועקב השירותים".

 הבקשה נדחית.

מסמך   .49
 ב'

א. נבקש להחליף את  10.2.5 36
המילים: "בגין ו/או בקשר 
עם הפרת" במילים: "בגין 

אחריות מי מהם בקשר 
 להפרת".

ב. נבקש להחליף את 
המילים: "ומי מטעמו" 

 במילים: "ובגין מי מטעמו".

 הבקשות נדחות.



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

מסמך   .50
 ב'

א. נבקש להוסיף בסוף  10.2.6 36
הסעיף את המילים: "אך לא 

 ".20.1.22לפני יום 

מקובל כחלופה נוספת, 
שינוי בנוסח ללא 

 המכרז.
מסמך   .51

 ב'
א. נבקש למחוק סעיף זה או  10.2.8 36

לקבל הבהרה לגבי איזה 
 ביטוח מדובר.

ב. ככל ומדובר בביטוח 
 נבקש:אחריות מקצועית, 

. להחליף את המילה: 1ב.
"הביטוח" במילים: "ביטוח 

 אחריות מקצועית".
  .2ב.
. להוסיף לאחר המילה: 3ב.

"דין" את המילה: 
 "ישראלי". 

. להוסיף לפני המילה: 4ב.
את  1"ואחריותו" בשורה 

המילים: "בגין מעשה ו/או 
מחדל מקצועי מצד נותן 

השירותים, עקב מתן 
אחריות השירותים, בגבול 

כאמור באישור קיום 
 הביטוחים".

 הבקשות נדחות.
 

מדובר בהבהרה אודות 
כיסוי אחריותו 

השילוחית של נותן 
השירותים בגין 

 הפועלים מטעמו.
 

מסמך   .52
 ב'

 הבקשה נדחית. א. נבקש למחוק סעיף זה. 10.2.9 36

מסמך   .53
 ב'

א. נבקש למחוק סעיף זה  10.2.10 36
 שכן מדובר בביטוחי חבויות.

 הבקשה נדחית.

מסמך   .54
 ב'

נבקש להוסיף -1א. שורה  10.2.11 36
לאחר המילים: "תנאיהם 

לרעה" את המילים: "במשך 
 תקופת הביטוח".

נבקש להחליף -2ב. שורה 
את המילה: "תימסר" 

במילה: "תישלח" בהתאם 
להוראות האישור האחיד על 

 פי הוראות הפיקוח.
נבקש למחוק את -2ג. שורה 

נותן המילים: "ע"י 
 השירותים ו/או".

נבקש להחליף -3ד. שורה 
את המילים: "במכתב 

 רשום" במילה: "בכתב". 
נבקש להחליף -3ה. שורה 

 .30-ל 60את המספר 
נבקש למחוק את -3ו. שורה 

 המילה: "לפחות".

 הבקשות נדחות.

מסמך   .55
 ב'

א. נבקש להוסיף את  10.2.12 36
המילים: "בקשר 

לשירותים/להסכם" לאחר 
המילים: "וכלפי מבטחיה" 

ובשורה אחרונה(  3)בשורה 
-ולאחר המילים: "תשמ"א

1981." 

 הבקשה נדחית.

מסמך   .56
 ב'

א. נבקש להחליף את  10.2.13 36
המילים: "התקפות במועד 

 הבקשה נדחית.
 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

התחלת הביטוח" במילים: 
 "או נוסח מקביל לו".

יובהר כי על פי נוסח 
הסעיף, היקף הכיסוי 

 מנוסח "ביט". לא יפחת
כלומר, גם נוסח מקביל 
מקובל ככל ואינו פוחת 

 מנוסח "ביט".
מסמך   .57

 ב'
א. נבקש למחוק סעיף זה  10.2.14 36

שכן אינו רלוונטי לשירותים 
 הניתנים )כוח אדם(. 

ב. ככל והבקשה לא תתקבל 
נבקש להחליף את הסעיף 
במלל הבא: "ביטוח צד ג' 

לא יכלול חריג בדבר פריקה 
 ומכשירי הרמה". וטעינה

 הבקשה נדחית.

מסמך   .58
 ב'

א. נבקש למחוק סעיף זה  10.3 
להסתפק בהמצאת אישור 

קיום ביטוחים כאמור 
 . לעיל. 10.4בסעיף 

ב. ככל והבקשה לעיל 
 תידחה, נבקש:

. להחליף את המילים: 1ב.
"בהתאם לתנאי ההסכם" 

במילים: "בהתאם 
להתחייבויותיו של נותן 

 10 השירותים על פי סעיף
להסכם זה ואישור קיום 

 הביטוחים".
. כי הפוליסות יועברו רק 2ב.

במידה ואין באישור קיום 
הביטוחים את המידע 

 הנדרש לחברה.
. כי יועברו רק חלקי 3ב.

הפוליסה הרלוונטיים 
להתקשרות נשוא הסכם זה 

 וללא סממנים מסחריים".

 הבקשות נדחות.
 

יובהר כי ככל ותידרש 
 המצאת פוליסות ע"י,

החברה, נותן 
השירותים יהיה רשאי 
להעביר רק את חלקי 
הפוליסה הרלוונטיים 

 להתקשרות.

מסמך   .59
 ב'

א. נבקש למחוק את  10.6 37
המילים: ", לרבות בכל 

 הנוגע... הסכם זה".

 הבקשה נדחית.

מסמך   .60
 ב'

א. נבקש להחליף את  10.7 37
המילים: "סעיף זה" בשורה 

במילים: "אישור קיום  3
 10הביטוחים המצ"ב כנספח 

לחוברת תנאי המכרז". לא 
ניתן לתקן את האישור אחיד 

בהתאם להתחייבויות 
בהסכם אלא רק בהתאם 

לנוסח האישור האחיד 
בהתאם להוראות הממונה 

 על הביטוח.

 הבקשה נדחית.

מסמך   .61
 ב'

א. נבקש להחליף את  10.9 37
... מועד" 15-המילים: "מ

 במילה: "ממועד".

 הבקשה נדחית.

מסמך   .62
 ב'

א. נבקש למחוק את  10.11 37
המילים: "על נותן 

השירותים לבחון... 
 בהתאם".

 הבקשה נדחית.



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

מסמך   .63
 ב'

א. נבקש להוסיף לאחר  10.12 37
המילים: "הפרה יסודית של 

הסכם זה" את המילים: 
האמור לעיל, אי "למרות 

המצאת אישור קיום 
ביטוחים במועד לא תהווה 

הפרה של ההסכם, אלא אם 
ימי עבודה ממועד  10חלפו 

בקשת החברה בכתב, 
 להמצאת אישור כאמור".

 הבקשה נדחית.

מסמך   .64
 ב'

לאחר המילים  -1שורה  11.3 38
"בנוסף לאמור לעיל" 

מבוקש להוסיף "עם קבלת 
 דרישה בכתב מהחברה"

  מתקבלתהבקשה 
 

מסמך   .65
 ב'

מבוקש למחוק את האמור  13.2 38
בסעיף ו/או לסייגו: "מובהר 

כי האמור בסעיף זה לא יחול 
על חברה ציבורית כהגדרתה 

המציע הינו גוף  –על פי דין" 
ציבורי ומניותיו מוחזקות 

בידי הציבור. אין למציע 
 שליטה על העברת המניות.

 הבקשה נדחית.
 

מסמך   .66
 ב'

לאחר המילים  – 1שורה  14.1 39
"בהפרה יסודית" מבוקש 

להוסיף "ולא תיקן את 
ימי עבודה  3ההפרה בתוך 

ממועד דרישתה בכתב של 
 החברה"

 לא ברורה הבקשה.
ימי  5הסעיף קובע 

 עבודה לתיקון ההפרה

מסמך   .67
 ב'

מבוקש להוסיף בסיפא:  14.3.1 39
"אשר לא תוקנה על ידי נותן 

ימי  3השירותים בתוך 
ממועד דרישתה  עבודה

 בכתב של החברה"

הבקשה מתקבלת 
באופן חלקי. הסעיף 

 יתוקן כדלקמן:
אשר לא תוקנה בתוך "
ימי עבודה ממועד  5

 דרישת החברה בכתב".
מסמך   .68

 ב'
מבוקש לשנות את מניין  14.3.8 39

ימים )במקום  30-הימים ל
13.) 

 הבקשה מתקבלת

מסמך   .69
 ב'

מבוקש לבטל דרישה זו  14.4 40
מוסכם משום שאינה  לפיצוי

בידי החברה  –מידתית 
סעדים על פי דין. לחילופין 
מבקש להוסיף כי "בטרם 

יושת הפיצוי המוסכם תינתן 
לנותן השירותים זכות טיעון 

ושימוע בפני נציגי החברה 
ו/או הזדמנות לתיקון 

ההפרה שבגינה מבוקש 
להטיל את הפיצוי ככל 

 וניתן."

הבקשה החלופית 
 מתקבלת באופן חלקי. 
בסיפת הסעיף יתווספו 

"בטרם יושת המילים: 
הפיצוי המוסכם תינתן 
לנותן השירותים זכות 

טיעון ושימוע בפני 
  נציגי החברה".

מסמך   .70
 ב'

"מבוקש  – 1א. שורה  15.1 40
להחליף את המילים "בין 

קצוב ובין שאינו קצוב" 
 במילים "קצוב".

מבוקש למחוק  – 2ב. שורה 
את המילים "או על פי כל 

 הסכם אחר שביניהם"

 . הבקשה מתקבלתא. 
 . הבקשה מתקבלתב. 
 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

אישור   .71
 ביטוח

מבקש  41
 האישור

נבקש -ב. מבקש האישור
להוסיף ח.פ. ומען של מבקש 

 האישור

 ☒"תחת -ג. אופי העסקה
נבקש למחוק את -אחר" 

המילים: "ו/או שירותים 
 נלווים".

והבקשה לעיל לא . ככל 1ג.
תתקבל נבקש להחליף את 
המילים: "ו/או שירותים 

נלווים" במילים: "ו/או 
שירותים נלווים בקשר 

 לאמור".

 .הבקשה מתקבלתב. 
 ג. הבקשה נדחית.

 .הבקשה מתקבלת. 1ג.

אישור   .72
 ביטוח

-א. נוסח ומהדורת הפוליסה צד ג' 41
נבקש להוסיף לאחר המילה: 

"ביט" את המילים: "או 
 מקביל לו". נוסח

ב. גבול האחריות/סכום 
נבקש להוסיף לאחר -ביטוח

גבול האחריות את המילים: 
"למקרה ולתקופת 

 הביטוח".
ג. כיסויים נוספים בתוקף 

 -וביטול חריגים
. נבקש למחוק את קוד 1ג.

)הרחב שיפוי( ולהחליפו  304
)מבוטח נוסף בגין  321בקוד 

-מעשי או מחדלי המבוטח
 מבקש האישור(.

. נבקש למחוק את קוד 2ג.
)קבלנים וקבלני משנה(.  307

הפוליסה אינה מכסה את 
חבותם הישירה של קבלנים 

וקבלני משנה אלא רק את 
חבות נותן השירותים בגינם 

ועל כן נבקש המחיקה שכן 
מלל הקוד ניתן לפרשנות. 

ממילא נותן השירותים 
מתחייב לביט ועל כן הכיסוי 

 לגבי קבלני משנה ידוע. 
. נבקש למחוק את קוד 3.ג

)ויתור על תחלוף לטובת  309
מבקש האישור( שכן מדובר 

 בביטוח חבות. 
נבקש להתאים -315. קוד 4ג.

את המלל להוראות הפיקוח 
על הביטוח ולרשום: "כיסוי 

 לתביעות המל"ל".
נבקש למחוק -318. קוד 5ג.

 321קוד זה ולהסתפק בקוד 
לעניין הרחבת שיפוי 

 כמקובל.
ככל והבקשה לעיל .א. 5ג.

תידחה, נבקש כי יאושר כי 
לעניין זה  318הכוונה בקוד 

מבקש -הינה: מבוטח נוסף
האישור בגין אחריותו 

 א. הבקשה נדחית.
יובהר כי נוסח מקביל 

 ל"ביט" יתקבל.
 
 

 ב. הבקשה נדחית.
יובהר כי נוסח מקביל 

 ל"ביט" יתקבל.
 

 ג. 
 . הבקשה נדחית.1ג.

יובהר כי מבקש 
האישור יהיה מבוטח 

נוסף, בכפוף להרחב 
 .318+ 304השיפוי. 

 
 
 
. הבקשה נדחית. 2ג.

יובהר כי הכוונה לכיסוי 
אחריות המבוטח בגין 

פעילות קבלני משנה 
מטעמו ולא לכיסוי 
 אחריותם הישירה,

 כמקובל.
 
 
 
 
 
 
 . הבקשה נדחית.3ג.
 
 
מקובל כחלופה  4ג.

נוספת כי יצוין במדויק 
על פי הוראות הפיקוח. 

ללא שינוי בנוסח 
 המכרז.

 
 הבקשה נדחית. 5ג.

יובהר כי מבקש 
האישור יהיה מבוטח 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

הישירה של מבקש האישור 
בגין מעשי או מחדלי 

 המבוטח". 
נבקש להתאים -328. קוד 6ג.

את המלל להוראות הפיקוח 
על הביטוח ולרשום: 

"ראשוניות )המבטח מוותר 
ישה או טענה מכל על כל דר

 מבטח של מבקש האישור(".
נבקש למחוק -329. קוד 7ג.

קוד זה שכן הכיסוי של 
המבוטח הינו על פי פוליסת 

"ביט" )לרבות חריגיה למשל 
למעט החלק עליו פועלים 

במישרין( והקוד אינו תואם 
 את הכיסוי הקיים בפוליסה.

נוסף, בכפוף להרחב 
 .318+ 304השיפוי. 

 
 
.  מקובל כחלופה 6ג.

נוספת כי יצוין במדויק 
הוראות הפיקוח. על פי 

ללא שינוי בנוסח 
 המכרז.

 
 
 . הבקשה נדחית.7ג.
 
 

אישור   .73
 ביטוח

חבות  41
 מעבידים

-א. נוסח ומהדורת הפוליסה
נבקש להוסיף לאחר המילה: 

"ביט" את המילים: "או 
 נוסח מקביל לו".

ב. גבול האחריות/סכום 
נבקש להוסיף לאחר -ביטוח

גבול האחריות את המילים: 
לתקופת "למקרה וסה"כ 

 הביטוח".
ג. כיסויים נוספים בתוקף 

 -וביטול חריגים
. נבקש למחוק את קוד 1ג.

)ויתור על תחלוף לטובת  309
מבקש האישור( שכן מדובר 

 בביטוח חבות.
נבקש להתאים -319. קוד 2ג.

את המלל להוראות הפיקוח 
על הביטוח ולרשום: 

"מבוטח נוסף היה וייחשב 
כמעבידם של מי מעובדי 

 ".המבוטח
נבקש להתאים -328. קוד 3ג.

את המלל להוראות הפיקוח 
על הביטוח ולרשום: 

"ראשוניות )המבטח מוותר 
על כל דרישה או טענה מכל 
 מבטח של מבקש האישור(".

 א. הבקשה נדחית.
יובהר כי נוסח מקביל 

 ל"ביט" יתקבל.
 

 ב. הבקשה נדחית.
 
 ג.
 . הבקשה נדחית.1ג.
.  מקובל כחלופה 2ג.

יצוין במדויק נוספת כי 
על פי הוראות הפיקוח. 

ללא שינוי בנוסח 
 המכרז.

. מקובל כחלופה 3ג.
נוספת כי יצוין במדויק 
על פי הוראות הפיקוח. 

ללא שינוי בנוסח 
 המכרז.

אישור   .74
 ביטוח

אחריות  41
 מקצועית

נבקש -א. תאריך תחילה
למחוק את המילים: 

"ת.רטרו:". לא תואם את 
הוראות הפיקוח לגבי מלל 

האישור האחיד. נבקש 
להסתפק בהתחייבות חוזית 

 של נותן השירותים.
ב. גבול האחריות/סכום 

נבקש להוסיף לאחר -ביטוח
גבול האחריות את המילים: 

"למקרה ולתקופת 
 הביטוח".

ג. כיסויים נוספים בתוקף 
 -וביטול חריגים

 
 הבקשה נדחית. .א

ניתן כחלופה 
לקבל הצהרה 

אודות התאריך 
 הרטרואקטיבי.

 
 הבקשה נדחית. .ב

 ג.

 . הבקשה נדחית.1ג.

 . הבקשה נדחית.2ג.
יובהר כי מבקש אישור 

יהיה מבוטח נוסף, 
בכפוף להרחב השיפוי. 

304 +318. 



 

 חתימה _________________ המציע_________________שם 

 
 

 

 

( לידי סימה 8, חיפה )קומה 3את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה רחוב ביאליק  •

 חממי

של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר במקרה  •

 הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה.

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל  •

 המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים כאשר הוא חתום על ידו בכל עמוד ועמוד.

 

. נבקש למחוק את קוד 1ג.
302. 

. נבקש למחוק את קוד 2ג.
שיפוי( ולהחליפו )הרחב  304

כמקובל )מבוטח  321בקוד 
נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 מבקש האישור(.-המבוטח
. נבקש למחוק את קוד 3ג.

)ויתור על תחלוף לטובת  309
מבקש האישור( שכן מדובר 

 בביטוח חבות. 
נבקש להתאים -328. קוד 4ג.

את המלל להוראות הפיקוח 
על הביטוח ולרשום: 

תר "ראשוניות )המבטח מוו
על כל דרישה או טענה מכל 
 מבטח של מבקש האישור".

 . הבקשה נדחית.3ג.

מקובל כחלופה . 4ג.
נוספת כי יצוין במדויק 
על פי הוראות הפיקוח. 

ללא שינוי בנוסח 
 המכרז.

 
 

אישור   .75
 ביטוח

-א. ביטול/שינוי הפוליסה פוליסה 41
נבקש להחליף את המספר 

 .30-ב 60

 הבקשה נדחית


