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 -באמצעות דוא"ל

 שלום רב,

 
 

 -לאספקת שירותי שמירה על חולים במרכז הרפואי הלל יפה 03/2019מכרז פומבי מספר   :הנדון 
 .מענה על שאלות הבהרה

 
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 
 האמור במסמך זה. במסמכי המכרז, יגבר

 

  .13:00, בשעה 3.3.2019ות במכרז יוארך עד ליום המועד להגשת הצע
 

 תשובה שאלה סעיף/עמוד פרק 

סעיף  
 הבהרה

, 1.3מסמך ב' סעיף 
 14עמ' 

 בסעיף נכתב:
" כאומדן שנתי, המרכז הרפואי מניח כי 

שעות שמירה בשנה.  17,000 -יזדקק לכ
להקטין למרכז הרפואי הזכות להגדיל או 

 את מספר השעות.

יצוין כי בשל טעות במסמכי המכרז 
 יתוקן סעיף זה כדלהלן:

"...המרכז הרפואי מניח כי יזדקק 
 שעות שמירה...."  8,000 -לכ
 

 כי יובהר ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי
 להזמין מתחייב אינו הרפואי המרכז

 בהיקף חולים על שמירה שירותי
 כאמור השירותים היקף .כלשהו

 השעות מספר על מבוסס לעיל
 השנתיים במהלך שהוזמנו

 .הרפואי המרכז י"ע האחרונות
המידע הנ"ל משתנה מחודש לחודש  כמה אנשים נדרשים לביצוע העבודה? - כללי 1

ולא ניתן להעריך בכמה אנשים 
 מדובר. 
 65-בוצעו בממוצע כ 2018בשנת 

 שמירות בחודש.
עושים עם באילו משמרות העבודה? מה  - כללי 2

העובדים בזמנים בהם אין שמירת חולים? 
 האם תהיה עבודה לאנשים?

 בשלוש עובדים הרפואי במרכז
 :כדלקמן משמרות

 השעות בין בוקר משמרת 
 15:00 -ל   07:00

 השעות בין ערב משמרת  
 23:00  -ל  15:00



 

 

 השעות בין לילה משמרת 
 07:00   -ל  23:00

 
השמירות מוזמנות בהתאם לצורכי 

המרכז הרפואי, המשתנים על בסיס 
 יומיומי. 

יובהר ויודגש כי עובדי החברה אשר 
תיבחר למתן השירותים נשוא מכרז 
זה, יוזמנו למתן שירותים רק כאשר 

הדבר נדרש, ומעבר לכך, לא ישהו 
 במרכז הרפואי. 
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 האם נדרש לרכוש את מסמכי המכרז?  2, עמ' 2סעיף  כללי
   במידה וכן, כיצד והיכן ניתן לעשות זאת?

 לא נדרש לרכוש את מסמכי המכרז.

 כללי 4

 2, עמ' 8 -ו 5סעיפים 
 

נכתב שהמועד האחרון  2בעמ'  5בסעיף 

 25/02/2019 -להגשת מסמכי המכרז הינו ה

נכתב שהמועד  2בעמ'  8. בעוד שבסעיף 

-האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ה

13/02/2019 . 

המועדים הנ"ל הינו קצר  2פרק הזמן בין 
מאוד, ולכן נבקש להאריך את המועד 
האחרון להגשת מסמכי המכרז ולאפשר 

עים לקבל את תשובות ההבהרה , למצי
לעבדם ולשקלל את העולה מהם בהגשת 

 מסמכי המכרז. 

מתקבלת, המועד להגשת הבקשה 
עד ליום  יוארךהצעות למכרז זה, 

 –)להלן   13:00בשעה  ,3.3.2019
בתיבת המכרזים,  "המועד הקובע"(

, משרדו המרכז הרפואישבמשרדי 
 . אדמיניסטרטיביהמנהל השל 

האם יש צורך להגיש ערבות  -הבהרה  כללי 5
 למכרז?

 אין ערבות מכרז. 
 יובהר כי יש ערבות ביצוע.

מסמך  6
 א'

נבקש לקבל את האומדן הכספי  וכן את   4, עמ' 1.2סעיף 
 ההנחות ששימשו לעריכתו.

האומדן לא יפורסם ואף אין חובה 
 לפרסמו.

האומדן התבסס על הביצוע בשנת 
2018. 

 
מסמך  7

 א'
האם השירות ניתן כיום ע"י מפעיל חיצוני?  4, עמ' 1.2סעיף 

 אם כן מיהו ובאילו תעריפים?
 בהשירות ניתן כיום על ידי חברת מט

 עמותה לשירותי טיפול ורווחה.
לאור סיום ההתקשרות עם הספק 
 הנוכחי, לא נחשוף את התעריפים.

מסמך  8
 א'

הכוונה לקבלן שירות בתחום השמירה  5, עמ' 3.4סעיף 
 והאבטחה?

  כן

מסמך  9
 א'

המכרז  -למה צריך להעסיק כוחות עזר? 5, עמ' 3.5סעיף 
 הוא לאבטחה ושמירה.

עובדים  20לפחות יש צורך ב
את השירותים ק המסוגלים לספ

אין הכרח בכוח  כנדרש במכרז זה.
 עזר.

מסמך  10
 א'

האם ניתן להרחיב את תנאי הניסיון  5, עמ' 3.6סעיף 
 חולים? הקודם ולא רק בבתי

 הבקשה אינה מתקבלת
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מסמך 
א' 

ומסמך 
 ה'

 35 -ו 8, 5עמ' 
 3.4סעיפים: 
11.6 
5.16 

למציע רישיון ( נרשם: "5)עמ'  3.4בסעיף 
לעסוק כקבלן כמשמעותו בחוק העסקת 

-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
1996." 

 תנאי הסףנבקשכם לבטל את הדרישה ב 
. רישיון לאחזקת הרישוי המצוין לעיל

לעסוק קבלן שירות ניתן לעוסקים 
בתחומים של ניקיון, שמירה, ואבטחה 
בלבד. תחום המכרז הינו שירותי שמירות 

יובהר כי הבקשה אינה מתקבלת. 
 מדובר ברישיון ל"קבלן שירות"

, כהגדרתו בחוק בתחום השמירה
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 

ולא קבלן כוח  ,1996-אדם, תשנ"ו
 אדם. 

 



 

 

לחולים בבית חולים. ועל כן, אין מחלוקת 
שרישיון שכזה לא נדרש לאור מהות 
השירותים. יש לציין בנוסף שאספקת 

אינה מצריכה רישיון  שמירותשירותי 
בפרט כאשר כיום  לקבלן כוח אדם.

המציעה מפעילה שירותים זהים לחלוטין 
במספר בתי חולים ברחבי הארץ, ובכל 
אחד מהם אינה נדרשת לספק ו/או להיות 
קבלנית כוח אדם. בנוסף על האמור לעיל, 
השארת תנאי זה מהווה פגיעה בעקרון 
השוויון ומונעת ממציעים פוטנציאליים 

רז. ללא קבלת הרישיון להגיש הצעות למכ
כמו כן, נבקשכם לבטל את הוכחת 

. 8בעמוד  11.6בסעיף הרשיונות כמבוקש 
 –ואת האמור לעיל בהסכם )מסמך ה' 

( הרשום ב"והואיל" הרביעי 33עמוד 
המתחיל במילים : "והואיל  33בעמוד 

 הספק מצהיר כי הינו בעל רישיון לעסוק".
 ( 35להסכם )עמ'  5.16וכן את סעיף 
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מסמך 
 7עמ'  ,9 סעיף א'

באמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, 

נאמר בסיפא כי במידה ולקוח מסרב לענות 

בניקוד  0יהא המזמין רשאי לתת ציון 

  .האיכות

א.  מטעמי הגינות נבקשכם להבהיר כי  

בניקוד האיכות ימוצו כל  0לפני מתן ציון 

האפשרויות, כולל פניה חוזרת ללקוח או 

נוסף של הלקוח וכן פניה   לאיש קשר

 .ללקוחות אחרים של המציע

לקוחות ורק  2 -ב. במידה והמזמין יפנה ל
 אחד מהם יסרב לענות, כיצד ינוקד ציון

האיכות? האם על סמך הלקוח שענה? האם 
למרות שלקוח אחד  0יינתן סה"כ ציון 

 2ענה, או שיהיה ממוצע בין ציוני 
 הלקוחות?  

בית החולים ימצה את  .א
כל האפשרויות כולל 

פניה חוזרת ללקוח או 
לאיש קשר נוסף, ככל 

 שפורט במסמכי המכרז. 

ציון האיכות במקרה זה  .ב
ינוקד כממוצע בין 

 .0 -שענה והלקוח 
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מסמך 
 8, עמ' 10.1סעיף  א'

נבקש להבהיר כיצד נדרש לקיים את 
 –ו  3.5האמור לעיל בגין הוכחת תנאי סף 

3.6 . 
כמו כן, נבקש להבהיר את המשפט: "ובכל 
תנאי אחר מתנאי המכרז כמפורט במסמכי 

 המכרז". כיצד נדרש להוכיח זאת? 

יש , 3.5את סעיף על מנת להוכיח 

תצהיר מאומת על ידי עורך להגיש 

על מנת להוכיח  דין או רואה חשבון.

ף , יש למלא את תשקי3.6את סעיף 

 המשתתף, מסמך ד' למסמכי המכרז, 

זהו משפט כללי. דרכי ההוכחה 
 הנדרשים מופיעים במסמכי המכרז. 

14 

מסמך 
א' 

ומסמך 
 ה'

 8, עמ' 10.5סעיף 
 28, עמ' 15.6.3סעיף 

ואינה נדרשת עמותה רשומה  ינההמציעה ה

 . לתשלום מע"מ

וכן  הצעהנבקשכם כי התעריפים שירשמו ב

להשוואת התעריפים שישמשו לצורך 

על פי עקרון של עלות התעריפים יהיו 

של  התעריפים הסופייםלמזמין כלומר 

 המציעים במכרז .

בהתאם לתקנות חובת המכרזים 

"שווי ההתקשרות" מוגדר "כסך כל 

התשלומים, לרבות מסים" מכאן 

שהמחירים המוצעים לכל ספק 

ייבחנו על פי ההוצאה בפועל 

שתשולם על ידי המרכז הרפואי. 

ספק שאינו נדרש לשלם מע"מ לא 



 

 

)עמ'  15.6.3במקביל נבקש לתקן את סעיף  
28.) 

יתווסף מע"מ להצעתו בבחינת 

המחיר לניקוד הציון המשוקלל 

מס מעסיקים איננו באמות המידה. 

מחושב כחלק מההוצאה של המרכז 

 הרפואי והתשלום לספק.
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מסמך 
 מה נדרש להגיש ממציעה שהינה עמותה?  8עמ'  11.4סעיף  א'

 תעודת רישום עמותה. .א
אישור ניהול תקין של  .ב

 .2018העמותה לשנת 
חובות לרשם  אישור העדר .ג

 העמותות.
מסמך  16

 א'
להגיש רק נוסח מקור של האם נדרש  9, עמ' 12סעיף 

 ההצעה?
 כן
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מסמך 
 10, עמ' 16.2סעיף  א'

נבקשכם להבהיר באיזה תנאים ההצעה 
כמו כן, תיחשב על ידיכם בלתי סבירה. 

 את המילים:  נבקש להוסיף לסעיף זה
"במידה והצעה תיחשב על ידי המזמין 
כבלתי סבירה, לפני ההחלטה הסופית, 
יפנה המזמין למציע לקבלת הבהרות 

 ". והסברים

התנאים יקבעו על ידי וועדת  .א

המכרזים.  אין מדובר 

בתנאים הניתנים לקביעה 

 מראש.

יחד עם זאת, וועדת 

המכרזים רשאית לפסול 

 20% -ב הסוטה הצעה

 הכספי לאומדן מתחת/מעל

 המוקדם. 

הבקשה לא מתקבלת. הדבר  .ב
נתון לשיקול דעת וועדת 

 המכרזים.
18 

מסמך 
 10, עמ' 19.4סעיף  א'

נבקשם לפסול את הסעיף. היות והוא עומד 
)ה( לתקנות 21בתקנה בניגוד לאמור לעיל 

 בה נקבע:  1993-חובת המכרזים, התשנ"ג
ימים  30המשתתף יהיה רשאי בתוך  "

ממועד מסירת ההודעה לעיין בהחלטה 
הסופית, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, 
למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה 
אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים 
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או 

טחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, ילפגוע בב
 ". ן הציבורבכלכלתה או בבטחו

 הבקשה אינה מתקבלת.

19 

 15., עמ' 3סעיף  מסמך ב'
מן ההגעה של שומר למשמרת שנקבע ז

דקות אינו סביר. נבקש לשנות  15 -בסעיף ל
 דקות. 30זאת לזמן הגעה של 

הדרישה בסעיף זה הינה כי השומר 
דקות טרם  15יגיע למשמרת 

 תחילתה. 
 
 
 

לקבוע שהיקף המשמרת המינימאלי נבקש  15,עמ' 3.10סעיף  מסמך ב' 20
 שעות לכל הפחות. 4הוא 

 הבקשה אינה מתקבלת



 

 

 
האם כיום העובדים הקיימים נעזרים  15, עמ' 3.11סעיף  מסמך ב' 21

 במערך ההסעות של בית החולים?
המרכז הרפואי . יחד עם זאת, לא

יעשה מאמץ לשלב  השומרים  
 בהסעות המרכז הרפואי.

22 

 15, עמ' 4.3סעיף  מסמך ב'

נבקש למחוק את הסעיף. עובדי המציעה 
הינם שומרים על חולים, לא מאבטחים 
ואין בסמכותם למנוע מקרי אלימות כנגד 

 הצוות הרפואי. 

על השומר להגן על המטופל. במקרי 
אלימות, צוות המרכז הרפואי מזעיק 

מאבטח. על השומר להישאר בזירה 
 כדי להגן ולשמור על המטופל.

23 

נבקשכם לפרט מהן כלל הבדיקות  16, עמ' 4.7סעיף  מסמך ב'
 הרפואיות הנדרשות המצוינות בסעיף? 

 הדרישות הרפואיות, בשלב זה, הינן: 

אישור רפואי מרופא  .א

משפחה המעיד על כך 

שהעובד כשיר לביצוע 

 השירותים נשוא מכרז זה. 

חיסונים  בהתאם לקבוע  .ב
 .16, עמוד 4.8בסעיף 

האם ניתן לבצע את החיסונים בבית  16, עמ' 4.8סעיף  מסמך ב' 24
החולים כפי הנעשה ביתר בתי החולים 

 בארץ?

הבקשה אינה מתקבלת. על העובדים 
להגיע לאחר שביצעו את החיסונים 

 הנדרשים במסמכי המכרז.
25 

 16, עמ' 5.3סעיף  מסמך ב'
נבקש להגדיר מהו: "כל סיוע אחר הנדרש 
על ידי הצוות הרפואי המוסמך" המופיע 

 בסעיף. 

סיוע בפעולות שלא דורשות 
 סיעודיות מורכבות. תמיומנויו

המוקד יופעל בבית החולים או אצל  17, עמ' 6.4סעיף  מסמך ב' 26
 הזוכה?

 המוקד יופעל אצל הזוכה

מה של העובדים ילקבל את הרשנבקש  17, עמ' 7.7סעיף  מסמך ב'  27
שפוטרו בגין תפקוד לקוי או בעיות 
משמעת, מבית החולים ו/או מבתי חולים 

 -אחרים בארץ. ככל ואין בידי בית החולים
מדובר בדרישה שאינה סבירה. מבוקש 

 למחוק סעיף זה. 
בנוסף ולחלופין, מבוקש להבהיר כי הכוונה 

 לעובדי הספק אשר פוטרו.

 לת. הבקשה אינה מתקב
 

יובהר כי מדובר בעובדי הספק אשר 
 פוטרו.

 מסמך ב' 28
 
 
 
 
 

 מסמך ה'

 17, עמ' 7.8סעיף 
 
 
 
 
 

 40, עמ' 13.7סעיף 

מבוקש למחוק את המילים "בין  -1שורה 
שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו 

נבקש כי  -הבלעדי והסופי של בית החולים"
דרישה לפיטורי מי מהעובדים תהיה 

 ובכתב מנומקת
 

מבוקש למחוק את האמור לעיל בהסכם, 
( ולחלופין, מבוקש 40)עמ'  13.17סעיף 

להוסיף בסיפא "ובלבד שבית החולים פעל 
 על פי דין".

 התוספת למעט, הבקשה מתקבלת
"ובלבד שבית החולים פעל על פי 
 דין", שכן מתיירת לאור התיקון. 

29 

 17, עמ' 7.10סעיף  מסמך ב'

נבקשכם להבהיר בדבר מיהו האחראי 
להעברת ההדרכה ,הכשרת השומרים 

 ,לביצוע השירותים  
( נכתב: "הספק יהיה 17)עמ'  7.10.בסעיף 

אחראי להכשיר את השומרים לביצוע 
 השירותים". 

(, 19לעומת זאת, בנספח א' למסמך ב' )עמ' 
תחת הכותרת: "תוכנית הדרכה לשומרים" 

י ואיתור עובדים נכתב: "לאחר מיון ראשונ
פוטנציאלים מתאימים לתפקיד ולפני 

מעבירים אותם יום  אנותחילת עבודתם 
 אוריינטציה מרוכז". 

לעיל והן בהתאם  7.10הן על פי סעיף 
לקבוע בנספח א' למסמך ב' 

 האחריות להדרכה הינה של הספק.



 

 

 
מבוקש למחוק את המילים  -2שורה  18, עמ' 8.4סעיף  מסמך ב' 30

"ולשביעות רצונה של המפקחת" ולהחליפן 
במילים "בהתאם להתחייבותו על פי 

 המכרז והסכם זה".

 הבקשה מתקבלת

נספח א'  31
למסמך 

 ב'

שמירה על  -20עמ' 
 בטיחות החוליה

 -"במידה והוא זקוק לעזרה...  לסייע לו"
מבוקשת הבהרה כי אין תפקיד השומר 
לרחוץ את המטופלים או לסייע להם 

 לחדר השירותים. בכניסה

אין תפקידו של השומר לרחוץ את 
המטופלים, אך עליו לסייע לו בכל 

 הנדרש.  

נספח א'  32
למסמך 

 ב'
 20עמ' 

בפסקת: "שמירה על בטיחות החולה", 
שורה ראשונה, נבקש למחוק את המילים: 
"בשום אופן", ולרשום במקומם את 

 "-המילים: "נדרש להימנע מ

 הבקשה לא מתקבלת

33 

 27, עמ' 15.5סעיף  מסמך ג'

בסעיף נרשם כי העלות המשוקללת 
תחושב על פי מכפלת ערכי השעה, וכמות 

 השעות. 
נבקש להבהיר מהי כמות השעות בכל 

 משמרת שעל פיה יתבצע החישוב ?  

מאחר ואנו נדרשים לבצע מאמץ 
ובשל  בלתי סביר להפקת הנתונים
יכולתנו מניין המועדים הקצר, אין ב

   המידע בשלב זה. לספק את
 

אמת המידה של חישוב יחד עם זאת, 
הא לפי המפורט וי השונהמחיר, 

  להלן :
יובהר כי לא יינתן משקל זהה לכל 

 . הסעיפים בהצעת המחיר
משקל הסעיפים לצורך חישוב אמת 

 , יחושב כדלקמן :של המחיר המידה
מחיר  

לשעה 
ליום 
 חול

מחיר 
לשע
ה 

ליום 
שישי
/ערב 

 חג

מחיר 
לשע
ה 

ליום 
שבת
 /חג

07:00-
15:00 

)משמר
ת 

 בוקר(

1% 1% 1% 

15:00-
23:00 

)משמר
 ת ערב(

25% 2% 7% 

23:00-
07:00 

)משמר
ת 

 לילה(

50% 4% 9% 

 
 



 

 

 
נבקש לקבל את התפלגות השעות  .א 28, עמ' 15.6.1סעיף  מסמך ג' 34

השנתית המשוערת ו/או הקיימת 
 במסמכי המכרז.כיום לפי הטבלה 

נא אישורכם שמציע אשר ינקוב  .ב
במחיר אשר הינו נמוך מעלות 
שכר העבודה השעתי לכל סעיף 
תהווה עילה לפסול את הצעתו 

 מיידית.

מאחר ואנו נדרשים לבצע  .א
מאמץ בלתי סביר להפקת 

הנתונים ובשל מניין 
המועדים הקצר, אין 

ביכולתנו לספק את המידע 
   בשלב זה.

 הבקשה אינה מתקבלת,  .ב
זאת, על פי סעיף יחד עם 

למסמכי  10, עמוד 16.2
 לא רשאי "המזמין -המכרז 

 שהיא בהצעה כלל להתחשב
 מחירה מבחינת סבירה בלתי

 מהות לעומת
 ותנאיה...". ההצעה

 100%נבקש הבהרה שהתמורה תוצמד  28, עמ' 15.6.2סעיף  מסמך ג' 35
בשכר המינימום,  לשינויים רגולאטוריים

 תנאים סוציאליים, ביטוח לאומי וכדומה.

פירוט הבקשה לא מתקבלת, 
למסמך  11ההצמדה מפורט בסעיף 

 ה'.
 

 לא האם סעיף זה מנוקד? 28, עמ' 15.6.5סעיף  מסמך ג'  36
37 

מסמך 
 ד'

ב., עמ' 6א. +  6סעיף 
30-31 

. לא ברור פיםנבקשכם להבהיר את הסעי

נדרש לפרט.  וביצועי איזה כוח אדם ניהולי 

  .ומהי רמת הפירוט הנדרשת

כמו כן, נבקש להבהיר מה הכוונה 

  ?"במילים: "אנשי שירות

א.  6האם ניתן להגיש את המבוקש בסעיף 
 ב. ?  6במסמך נלווה כמו שמצוין בסעיף 

הוא כל  כוח אדם מינהלי .א
הדרג הניהולי של הספק. 

הפרוט הנדרש הינו מספר 
העובדים ופירוט תפקידי 

 ההנהלה.
אנשי שירות הינו המערך  .ב

הארגוני התומך במערך 
 הביצועי של הספק.

המערך הביצועי הוא מספר  .ג
העובדים שיבצעו את 

השירות הנדרש במכרז זה 
ומספר העובדים המבצעים 

שירותים דומים מטעם 
 המציע.

להגיש הפירוט במסמך  ניתן .ד
 הנלווה.

מסמך  38
 31, עמ'  7סעיף   ד'

בנספח  7.2 -ו 7.1נבקש להגיש את סעיפים 
מודפס, היות ואין די מקום למילוי המידע 

 המבוקש במסמכי המכרז. 

 הבקשה מתקבלת

39 
מסמך 

 35, עמ' 5.9סעיף  ה'
נבקשכם לתקן את הסעיף כך שמציעות 
שאינן חברות ו/או עוסק מורשה יוכלו 

 להצהיר על ניהול ספרים כחוק. 

 הבקשה מתקבלת.
 הסעיף יתוקן כדלהלן:

"הספק מצהיר כי הינו מנהל ספרים 
 כחוק וכי הוא מתחייב...."

מסמך  40
 ה'

לאחר המילה "יעודכנו" מבוקש  -2שורה  35, עמ' 5.12ס' 
 "וימסרו לספק".להוסיף 

 הבקשה לא מתקבלת

מסמך  41
 35, עמ' 5.14סעיף  ה'

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: 
"בכל הקשור לעבודות ו/או השירותים 

 נשוא הסכם זה בלבד". 

 הבקשה מתקבלת

42 

מסמך 
 36, עמ' 6סעיף  ה'

נבקש למחוק את המילה: "עקיפה"  .א

המופיעה בפסקה הראשונה והשניה 

 בסעיף. 

נבקש למחוק את המילים: "ממועד  .ב

קבלת דרישת המרכז הרפואי לתשלום 

 הבקשה לא מתקבלת .א

  הבקשה לא מתקבלת .ב



 

 

הסכום כאמור", ולרשום במקומם את 

המילים: "ממועד קבלת פסק דין שלא 

 עוכב ביצועו". 

43 

-ביטוח 

מסמך 

 ה'

 

 36, עמ' 7סעיף 

נבקש להוסיף לאחר המילים:  .א

"לטובת מדינת ישראל משרד 

הבריאות", את המילים: "בהתאם 

 להרחבי השיפוי המפורטים מטה". 

נבקש להוסיף לאחר המילה:  .ב

"להציג", את המילים: "אישור ביטוח 

 המפרט את". 

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית. .ב

-ביטוח  44
מסמך 

 ה'
בסוף הסעיף את המילים: נבקש להוסיף  36.ד, עמ' 7.2סעיף 

 "מעט רכוש עליו עובדים במישרין".

 הבקשה נדחית

-ביטוח  45
מסמך 

 ה'
נבקש למחוק את המילים: "ו/או הפועלים  36.ז, עמ' 7.2סעיף 

 מטעמו" מהסעיף. 

 הבקשה נדחית

-ביטוח  46
מסמך 

 ה'
נבקש למחוק את המילים: "וכן כלפי  37.ג, עמ' 7.3סעיף 

 המטופלים". 

 נדחיתהבקשה 

-ביטוח  47
מסמך 

 ה'
 37.ד, עמ' 7.3סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: 
"ככל שיש בהם כדי להשפיע על 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה". 

 הבקשה נדחית

-ביטוח  48
מסמך 

 ה'
 37.ז, עמ' 7.3סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: 
ובלבד שלא תפגע זכותו של המבטח "

 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א בהתאם 
1981" . 

 הבקשה נדחית

49 

-ביטוח 
מסמך 

 ה'
 37, עמ' 7.3סעיף 

.ז 7.3בפסקה מתחת לסעיף משנה  .א

נבקש למחוק את המילים: 

"העתקי הפוליסות המאושרות 

 ע"י המבטח". 

בפסקה השניה מתחת לסעיף  .ב

.ז נבקש למחוק את 7.3שמנה 

המילים: "וכל עוד אחריותו 

במקומם את  קיימת", ולרשום

וכל עוד אחריותו המילים: "

קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח 

אחריות מקצועית למשך תקופה 

שנים לאחר מועד  3נוספת של 

 . תום ההסכם"

בפסקה השלישית מתחת לסעיף  .ג

.ז נבקש למחוק את המילים: 7.3

"העתקי הפוליסות המאושרות 

 ע"י המבטח". 

 הבקשה נדחית .א
 הבקשה נדחית .ב
 תהבקשה נדחי .ג



 

 

 
50 

מסמך  
 37, עמ' 8סעיף  ה'

בסעיף נרשם: "הארכת התחייבות תמומש 
רק לאחר שהספק ימציא למרכז הרפואי 
 רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירות". 
נבקש להבהיר באיזה רישיון מדובר 

  בסעיף.

רישיון לקבלן שירות בהתאם לקבוע 
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני 

   .1996 –כוח אדם, תשנ"ו 

51 

מסמך 
 38, עמ' 10.12סעיף  ה'

 
פרק הזמן לתשלום הנקוב בסעיף הינו 
בלתי סביר. ועומד בסתירה באמור לעיל 

-מוסר תשלומים לספקים, התשע"זבחוק 
2017. 

נבקשכם לשנות את מועד התשלום ולכן, 
 .30שוטף + -הנקוב בסעיף ל

מועד התשלום הנקוב בסעיף זה 
 .45שוטף+-ישונה ל

מסמך  52
 ה'

נבקש לבטל סעיף זה. גם באם שכרו של  38, עמ' 11.3סעיף 
עובד גבוה משכר המינימום עדיין שינויים 
רגולאטוריים כמו עדכון ימי חופשה, 
הפרשות לביטוח לאומי וכדומה מייקרות 
את עלות העסקת העובדים ולכן יש 

 להצמיד את התמורה בכל מקרה.

 הבקשה לא מתקבלת

מסמך  53
 ה'

וס'  11.5, ס' 11.4ס' 
 39, עמ' 11.6

 הבקשה אינה מתקבלת אינם רלוונטיים למכרז זה. נבקש למחוק.

מסמך  54
 ה'

, עמ' 1פסקה  -6ס' 
36 

מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה  .1
 "לבדו"

מבוקש למחוק את המילים  – 1שורה  .2
 "כל"

מבוקש למחוק את המילים "או  – 4שורה  .3
 עקיפה"

נזק מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי  .4
כאמור נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

 של הספק ו/או מי מטעמו"

יובהר כי הספק ישא באחריות על פי דין 
לנזקים אשר יגרמו במעשים או במחדלים 
שלו או של עובדיו בלבד. לא תוטל על 
הספק כל אחריות בגין הטיפול הרפואי,  
הפיקוח מטעם בית החולים וההשגחה 

בית החולים.  שהינם באחריות בלעדית של
יובהר כי השירותים מבוצעים בהתאם 
להנחיות ונהלי בית החולים, בשטח המצוי 
בבעלותו/בשליטתו/בחזקתו הבלעדית  ועל 
כן אחריותו של בית החולים תהא אף היא 

 על פי דין.

 הבקשה מתקבלת.  .א
 הבקשה מתקבלת .ב
 הבקשה לא מתקבלת .ג
 הבקשה מתקבלת .ד
 –ההבהרה מתקבלת חלקית  .ה

הספק יישא באחריות על פי 
 דין ועל פי מסמכי המכרז.

מסמך  55
 ה'

, עמ' 2פסקה  -6ס' 
36 

מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא 
יחול על נזק, תשלום או הוצאה אשר 
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 
מד"י , משרד הבריאות, המרכז הרפואי 

 הלל יפה ו/או מי מטעמם"

 הבקשה מתקבלת

מסמך  56
 ה'

, עמ' 3פסקה  -6ס' 
36 

לאחר המילים "או מחדליהם"  – 2שורה 
 מבוקש להוסיף "של הספק"

לאחר המילים "אשר שולמו  – 4שורה 
בפועל" מבוקש להוסיף "על פי קביעה 

 בפסק דין שביצועו לא עוכב"
לאחר המילים "המרכז הרפואי"  – 4שורה 

 מבוקש להוסיף "בכתב"

 הבקשה מתקבלת .א
 מתקבלתהבקשה לא  .ב
 הבקשה מתקבלת .ג



 

 

מסמך  57
 ה'

, עמ' 4פסקה  -6ס' 
36 

מבוקש להוסיף בסיפא: "המרכז הרפואי 
לא יתפשר בכל תביעה ו/או דרישה כאמור 
ללא הסכמת הספק מראש ובכתב זאת 

 כתנאי לשיפוי כאמור"

 הבקשה לא מתקבלת

מסמך  58
 ה'

, עמ' 2פסקה  -8ס' 
37 

לאחר המילה "הודעה" מבוקש  – 2שורה 
 להוסיף "בכתב"

 

 הבקשה מתקבלת

מסמך  59
 ה'

 39, עמ' 12.11ס' 
 

מבוקש למחוק את המילים  – 2שורה 
"ולשביעות רצונו של המפקח מטעם 
המרכז הרפואי" ולהחליפן במילים 
"בהתאם להתחייבויותיו על פי המכרז 

 והסכם זה"

 הבקשה מתקבלת

מסמך  60
 ה'

"ובלבד כי ניתנה מבוקש להוסיף בסיפא  39, עמ' 12.12ס' 
לספק הודעה בכתב עם פירוט הפרתו 

ימים  14והספק לא פעל לתקנה בתוך 
 מקבלת הודעה כאמור"

 הבקשה מתקבלת

מסמך  61
 40, עמ' 13.14סעיף  ה'

נבקש למחוק את המילים: "העדר עבר 
פלילי", מדובר בדרישה המנוגדת להוראות 
הדין לפי חוק המרשם הפליל ותקנת 

 .1981-תשמ"א, השבים

 הבקשה מתקבלת

מסמך  62
נבקש להוסיף לאחר המילים: "על ידו",  40, עמ' 13.16סעיף  ה'

 את המילים: " תוך נימוק ובכתב" . 
 הבקשה מתקבלת

מסמך  63
 40, עמ' 13.21סעיף  ה'

" נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: 
חלטה הוהכל בכפוף להכרעה שיפוטית 

לשפות ו/או לפצות המחייבת את הספק 
 את המרכז הרפואי כאמור לעיל".

  הבקשה לא מתקבלת

מסמך  64
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:  40, עמ' 13.16סעיף  ה'

 "ויאפשר לו להתגונן מפניה באופן סביר". 
 הבקשה מתקבלת

מסמך  65
 ה'

מבוקש להוסיף בסיפא: "בכפוף להוראות  40, עמ' 13.16סעיף 
 העבודה"דיני 

הבקשה לא מתקבלת. יובהר כי לא 
מתקיימים כל יחסי עבודה בין 

 הבריאות משרדהמרכז הרפואי ו/או 
 האנשים או/הזוכה ו הספק לבין

לצורך מתן  ידו על שיועסקו
 .השירותים

מסמך  66
 ה'

לאחר המילה "לשלמו" מבוקש  – 3שורה  40, עמ' 13.21סעיף 
שביצועו להוסיף "על פי קביעה בפסק דין 

 לא עוכב"
לאחר המילה "ההוצאות"  – 3שורה 

 מבוקש להוסיף "הסבירות"

 הבקשה מתקבלת .א
  הבקשה לא מתקבלת    .ב

מסמך  67
 ה'

לאחר המילה "כאמור" מבוקש להוסיף  40, עמ' 13.22ס' 
" מבוקש להוסיף בסיפא: 13.21"בסעיף 

"ויאפשר לספק הזדמנות להתגונן. המרכז 
כאמור ללא הרפואי לא יתפשר בהליך 

הסכמת הספק, זאת כתנאי לשיפוי 
 כאמור"

 הבקשה מתקבלת .א
הבקשה מתקבלת חלקית,  .ב

ויאפשר לספק ויוסף "
  הזדמנות להתגונן"

מסמך  68
 ה'

 מבוקש למחוק את המילה "בלבד" 41, עמ' 15.15ס' 
לאחר המילה "האחריות" מבוקש להוסיף 

 "על פי דין"
מבוקש למחוק את המילים "מכל מין וסוג 

שהוא" ולהחליפן במילים "הנובעות 
 מעביד כאמור בסעיף זה"-מיחסי עובד

 

 הבקשה לא מתקבלת.  .א
יוסף "על פי דין ועל פי  .ב

 הסכם זה". 
 הבקשה לא מתקבלת.   .ג

מסמך  69
 ה'

מבוקש למחוק את המילה  – 1שורה  41, עמ' 15.16ס' 
 "בלבד"

לאחר המילה "אחראי" מבוקש  – 1שורה 

 הבקשה לא מתקבלת. .א
הבקשה מתקבלת חלקית,  .ב

"יוסף על פי דין ועל פי 



 

 

 להוסיף "על פי דין"
 מבוקש למחוק את המילה "כל" – 1שורה 

מבוקש להוסיף בסיפא "וזאת מבלי לגרוע 
מאחריותו של בית החולים על פי דין 
לרבות פיקוח מקצועי על השירותים 

 ולקביעת נהלי עבודה."
 

 הסכם זה". 
 הבקשה לא מתקבלת.  .ג

מסמך  70
 ה'

השירותים נשוא המכרז אינם שירותים  42, עמ' 15.19ס' 
בתחומי השמירה האבטחה והניקיון על כן 
הוראת התכ"ם המפורטת אינה רלוונטית 

 .להימחקודינה 

 הבקשה אינה מתקבלת

מסמך  71
 ה'

מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי  42, עמ' 16ס' 
מוסכם משום שאינה מידתית או 
לחילופין להקטין משמעותית את 

גובה הפיצוי המפורטים בסעיף זה 
בידי המרכז הרפואי ערבות  –

 בנקאית ובנוסף סעדים על פי דין. 
בנוסף מבוקש כי טרם השתת כל פיצוי על 

הספק תנתן לספק זכות טיעון ושימוע בפני 
 הרפואי.נציגי המרכז 

הפיצוי  –הבקשה מתקבלת חלקית 
בכל הסעיפים יופחת לחצי מהסכום 

 הרשום.

72 

מסמך 
 42, עמ' 16.1סעיף  ה'

נבקש להרחיב את פרק הזמן הנקוב בסעיף 
לפני השתת הפיצוי המסוכם,  היות 

וקיימים תרחיש שבו בימי שבת ו/או חגים 
יכולים עובדים מטעם המציעה לאחר 

למשמרת גם בהתרעה מראש בשל קושי 
 בהגעה באמצעי תחבורה. 

הבקשה אינה מתקבלת. יחד עם זאת, 
הסכומים בכל תתי הסעיפים, יופחתו 

 מהסכום הרשום.לחצי 
 

  

73 
מסמך 

 ה'
 42, עמ' 16.3סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף, לא ברור מהי 
הגשת "הופעה לא נאותה" כמפורטת 

 בסעיף, ומי קובע זאת. 

 הינו בה החברה של מדים ללבוש יש
במקרה שלא  .שם תג ולענוד מועסק

 יעשה זאת, יחויב בפיצוי המוסכם

מסמך  74
 ה'

להוסיף בסיפא: "מובהר כי בגדר  מבוקש 43, עמ' 17.1ס' 
מידע לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל 

ו/או מידע שהיה בידי הספק עובר לתחילת 
התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת 

הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו 
 של רשות מוסמכת ועל פי דין."

 הבקשה מתקבלת

75 

מסמך 
 ה'

 43, עמ' 17.2סעיף 
 43, עמ' 17.3סעיף 

נבקש לנסח את הסעיף מחדש, בלתי סביר 
-ולא מקובל שהמציעה ועובדיה תתחייב ל

 "ללא הגבלת זמן" כפי שנכתב בסעיף. 
 

במקביל, נבקש לתקן גם את האמור לעיל 
 . 17.3בסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת.

מסמך  76
 ה'

מבוקש למחוק את  המילים  – 2שורה  43, עמ' 19.1ס' 
"וללא צורך לנמק את" ולהחליפן במילים 

 " 

 הבקשה לא מתקבלת

מסמך  77
 ה'

מבוקש למחוק את המילה  – 2שורה  43, עמ' 19.3ס' 
 "מידי"

מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי המרכז 
הרפואי שלח הודעה בכתב לספק עם 

פירוט הפרתו והספק לא תיקן הפרה זו 
 ימים מקבלת הודעה כאמור" 7 בתוך

 הבקשה מתקבלת
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מסמך 
 44, עמ' 19.5סעיף  ה'

נבקש לתקן את משך הזמן הנקוב בסעיף 

יום. ולהשוות את פרק הזמן של  60-ל

 19.1ההודעה מראש כפי שנכתב בסעיף 

 (. 43)עמ' 

בלתי מקובל ולא סביר שהסכם בין ספק 
ללקוח, ובתרחיש של ביטול ההסכם קיים 

פרק זמן שונה לספק וללקוח במידה 
 וברצונם לבטל את ההסכם. 

הבקשה לא מתקבלת. ההבדל  נובע 
מהעובדה כי זהו שירות מהותי לבית 
החולים, ועל מנת להתקשר עם ספק 

אחר, בית חולים ממשלתי נדרש 
חדש, הליך שלוקח לפרסם מכרז 

 מספר חודשים.
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 ביטוח

נספח ג' 
 להסכם

   45-46עמ' 

 ביטוח אחריות כלפי צד ג: .א

  נבקש להוסיף בסוף הסעיף  – 4סעיף

את המילים: "למעט רכוש עליו 

 פועלים במישריון". 

  נבקש למחוק את המילים:  – 7סעיף

 "ו/או הפועלים מטעמו". 

 כללי:  .ב

  נבקש למחוק את המילים:  – 3סעיף

 "וכלפי המטופלים". 

  נבקש למחוק את המילים:  – 7סעיף

ובלבד שלא תפגע זכותו של המבטח "

בהתאם לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 

– 1981". 

  .א

  הבקשה - 4סעיף 
 לנוסח ביחס נדחית
 אולם הביטוח נספח

 באישור תתקבל
 החתום הביטוח
 למעט)" לכשיוצג

 פועלים עליו החלק
 "(.במישרין

  הבקשה  – 7סעיף
נדחית.  אולם 

מובהר כי בכפוף 
לקבלת הצהרה 

בכתב מאת הספק 
לפיה השירותים 

מבוצעים באמצעות 
עובדיו בלבד וכי 

אינו מעסיק 
בקבלנים, קבלני 

משנה במסגרת 
השירותים ניתן 
יהיה לקבל את 

מחיקת המילים:" 
ו/או הפועלים 

מטעמו" בכפוף 
 להוספת המילה: 

 במקומן".  "ועובדיו"

  .ב

  הבקשה  – 3סעיף
 נדחית. 

  להבנתנו  – 7סעיף
מבוקש להוסיף 

הבקשה  מילים אלו.
ולם מובהר נדחית א

כי הוספת המילים: 
"אולם אין בביטול 
בכדי לפגוע בזכותו 



 

 

של המבטח בהתאם 
לחוק חוזה ביטוח 

" 1981 –התשמ"א 
תתקבל באישור 
הביטוח החתום 

    לכשיוצג.

נספח ד'  80
 להסכם

מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי בגדר  47, עמ' 2ס' 
ידיעה/מידע לא ייכלל מידע שהינו נחלת 
הכלל ו/או מידע שהיה בידי החברה ו/או 

העובדים עובר לתחילת התקשרות זו שלא 
עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר 
גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי 

 דין."

 הבקשה מתקבלת

מסמך  81
 ט'

מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי בגדר  56, עמ' 1ס' 
מידע ו/או סודות מקצועיים לא ייכלל 

מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה 
בידי המציע עובר לתחילת התקשרות זו 

שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או  מידע 
המצוי בבעלות המציע ו/או מידע אשר 

ועל פי גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת 
 דין."

 הבקשה מתקבלת

מסמך  82
 ט'

מבוקש למחוק  –"כי יעשה ככל הניתן"  57, עמ' 7ס' 
ובמקום לכתוב " כי יפעל על פי דין 

 ובאמצעים סבירים ומקובלים"

כי הבקשה מתקבלת חלקית, ייכתב  "
יפעל על פי דין, על פי מכרז זה 

 ובאמצעים סבירים ומקובלים"

מסמך  83
 ט'

לאחר המילה "במכרז" מבוקש  1שורה  57, עמ' 8סעיף 
 להוסיף " על פי דין"

הבקשה מתקבלת חלקית, יוסף "על 
 פי דין ועל פי מכרז זה". 

מבוקש למחוק את המילה "  1שורה  57, עמ' 9סעיף  מסמך ט 84
 לבדו".
לאחר המילה " באחריות" מבוקש  1שורה 

להוסיף" על פי דין" ולמחוק את המילה " 
 כל"

למחוק בסיפא " ועל פי מסמכי מבוקש 
מסמכי המכרז וההסכם  –המכרז" 

כוללים התייחסות מקיפה לנושא 
האחריות  על כן יש לשמור על אחידות 

 בהוראות המכרז לעניין אחריות.

 הבקשה מתקבלת.  .א
הבקשה מתקבלת חלקית,  .ב

תמחק המילה "כל" ויוסף 
 "על פי דין ועל פי מכרז זה. 

 הבקשה לא מתקבלת .ג

 מבוקש למחוק את המילה " כל" 1שורה  57, עמ' 10סעיף  טמסמך  85
מבוקש למחוק בסיפא " לשביעות רצונו 

 המלאה של המרכז הרפואי"

 הבקשה מתקבלת. 

לאחר המילה " נגדו" מבוקש  2שורה  57, עמ' 11סעיף  מסמך ט 86
להוסיף " ואשר תוצאתם בפסק דין 

 שביצועו לא עוכב"
מבוקש להוסיף בסיפא " בכתב ובלבד 

שהמרכז הודיע למציע הזוכה אודות כל 
טענה ו/או תביעה שנתקבלו מתובע כלשהו 

מיד סמוך לקבלתם ונתנן למציע הזוכה 
הזדמנות להתגונן. המרכז הרפואי לא 

יתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל 
את הסכמת המציע הזוכה לפשרה וזאת 

 "  כתנאי לשיפוי כאמור.

 הבקשה מתקבלת חלקית. 
לסיפא יתווסף "בכתב ובלבד 

שהמרכז הודיע למציע הזוכה אודות 
כל טענה ו/או תביעה שנתקבלו 

מתובע כלשהו סמוך לקבלתם ונתנן 
 למציע הזוכה הזדמנות להתגונן".



 

 

לאחר המילה " המכרז" מבוקש  2שורה  57, עמ' 12סעיף  מסמך ט 87
התאמתם להוסיף  " על מנת לוודא 

 להוראות הדין בנושא אבטחת מידע"

על הבקשה מתקבלת חלקית, יוסף "
מנת לוודא התאמתם להוראות הדין 

והוראות מכרז  בנושא אבטחת מידע
 זה". 

מבוקש לבטל את הפיצוי המוסכם הנקוב  57, עמ' 15סעיף  מסמך ט 88
במסמך זה בשל היותו חסר מידתיות 

 וסבירות.

 הבקשה אינה מתקבלת. 
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 -ביטוח
מסמך 

 א'

תנאים כלליים 
 -ביטוחים -למכרז
 4עמ'  2.3סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף , לחילופין ככל 
שלא תאושר בקשתנו, נבקש להוסיף לסוף 
הסעיף את המילים:" שאין בן להרחיב את 

אישור קיום  –הקיים בנספח ג' 
 הביטוחים"

הבקשה נדחית. יחד עם זאת מקובל 
כי תבוא הרישא לאישור: "ככל 
ובוצעו תיקונים בכתב יד על ידי 

המבטח באישור קיום הביטוחים 
 שצורף למכרז". 

 
 -ביטוח 90

מסמך 
 ה'

נבקש להוסיף לאחר  -1שורה  .א 36, עמ' 7סעיף 

המילים: "לרכוש ולקיים" את 

המילים: "באמצעותו ו/או 

 .באמצעות מי מטעמו" 

נבקש להוסיף לאחר  2שורה  .ב

המילים: "ולטובת מדינת ישראל 

משרד הבריאות, המרכז  –

הרפואי הלל יפה " את המילים: 

"בכפוף להרחבות השיפוי 

 שלהלן".

נבקש לרשום במקום -2שורה  .ג

המילים: " את הביטוחים 

הכוללים את כל הכיסויים 

והתנאים הנדרשים"  " את 

המילים: " את אישור עריכת 

הביטוח נספח ג' חתום על ידי 

 מבטח הספק'".

נבקש למחוק את -3שורה  .ד
 המילים: "לא יפחתו מהמצוין".

 הבקשה נדחית.  .א

 

 

 

 הבקשה נדחית.  .ב

 

 

 

 

 הבקשה נדחית.  .ג

 .הבקשה נדחית .ד

 

 -ביטוח 91
מסמך 

 ה'

 -36, עמ' 7סעיף 
ביטוח חבות  -1סעיף 

 –מעבידים ונספח ג' 
אישור קיום 

ביטוח  –ביטוחים 
חבות המעבידים, 

 45עמ' 

סעיף א נבקש לרשום לפני –באישור  .א

המילים "כלפי עובדיו " את המילים: 

 " של הקבלן"  

נבקש - 1.א ובאישור סעיף 1סעיף  .ב

להוסיף לפני המילים: "כלפי עובדיו" 

את המילים: "על פי פקודת הנזיקין 

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות 

 " 1980למוצרים פגומים, תש"ם  

נבקש -2.ב ובאישור סעיף 1סעיף  .ג

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .א
י הביטוח ונספח סעיפ

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ב
סעיפי הביטוח ונספח 

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ג



 

 

להחליף את המילים: "לא יפחת 

 מסך" במילה: "בסך".

נבקש כי  - 2.ב ובאישור סעיף  1סעיף  .ד

 גבולות האחריות יהיו בש"ח.

נבקש -2.ב  ובאישור סעיף 1סעיף  .ה

לרשום במקום המילים:" ולתקופת 

ביטוח )שנה(" את המילים:" ולתקופת 

 הביטוח"

נבקש לרשום  - 3באישור סעיף  .ו

במקום המילה:" ספק" את המילה:" 

 הקבלן" 

נבקש לרשום לאחר  -באישור סעיף  ג  .ז

המילים: " היה ויחשב " את המילה: 

 " הקבלן " 

נבקש  - 3.ג  ובאישור סעיף 1סעיף  .ח
לרשום בסוף הסעיף את המילים: " 

 אשר נחשבים לעובדי הקבלן."

סעיפי הביטוח ונספח 
הביטוח אולם תתקבל 

באישור הביטוח החתום 
 לכשיוצג. 

יחס לנוסח הבקשה נדחית ב .ד
סעיפי הביטוח ונספח 

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. יובהר כי גבולות 
אחריות במטבע שיקלי 

יתקבלו ובלבד שגבולות 
אחריות כאמור לא יפחתו 

מגבולות אחריות שממורים 
 לפי שער דולר יציג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ה
סעיפי הביטוח ונספח 
 הביטוח אולם תתקבל

באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג ככל ותקופת 

הביטוח שתצויין על גבי 
האישור תהיה שונה 

 מ"שנה". 

הבקשה נדחית. אולם ברישא  .ו
לאישור לאחר 

המילים:")להלן: "הקבלן"  
 יבוא: "או הספק".

 הבקשה נדחית.  .ז

הבקשה נדחית . יחד עם זאת  .ח
הוספת המילים: "היה 

וייחשבו לעובדי מי 
ל מהמבוטחים" תתקב

באישור הביטוח החתום 
 לכשיוצג. 
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מסמך 
 ה'

סעיף  -36עמ'  7סעיף 
ביטוח אחריות  -2

כלפי צד שלישי 
אישור  –ונספח ג' 

 –קיום ביטוחים 
ביטוח אחריות כלפי 

 45צד שלישי, עמ' 

סעיף א אחרי המילה: –באישור  .א

"החוקית" נבקש לרשום את המילה: 

 "של הקבלן'"

נבקש -2סעיף .ב ובאישור 2סעיף  .ב

להחליף את המילים: "לא יפחת מ" 

 במילה: "בסך".

נבקש כי  2.ב ובאישור סעיף 2סעיף  .ג

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .א
נספח הביטוח אולם תתקבל 

באישור הביטוח החתום 
 לכשיוצג.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ב
נספח הביטוח אולם תתקבל 

באישור הביטוח החתום 
 לכשיוצג.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ג
סעיפי הביטוח ונספח 



 

 

 גבול האחריות יהיה בש"ח.

נבקש  - 2.ב ובאישור סעיף  2סעיף  .ד
לרשום במקום המילה:" ולשנה" את 

 המילים:" ולתקופת הביטוח" 

נבקש  – 4.ד ובאישור סעיף 2סעיף  .ה
לרשום בסוף הסעיף את המילים:" 
 למעט החל שבו פועלים במישרין" 

" נבקש  – 6.ו ובאישור סעיף 2סעיף  .ו
למחוק את המילים:" סייג חריג 
אחריות מקצועית לגבי נזקי גוף 

 ורכוש מבוטל"

נבקש כי  - 6.ו ובאישור סעיף 2סעיף  .ז

 גבול האחריות יהיה בש"ח.

נבקש  6.ו ובאישור סעיף 2סעיף  .ח
לרשום במקום המילים:" ולתקופת 

ביטוח )שנה(" את המילים:" ולתקופת 
 הביטוח"

נבקש לרשום במקום  -באישור 7סעיף  .ט
המילה:" הספק" את המילה : 

 "הקבלן" 

נבקש  7.ז ובאישור סעיף 2סעיף  .י
להחליף את המילים: "והפועלים 

מטעמו" במילים: "ובגין הפועלים 
 מטעמו"

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. יובהר כי גבולות 
חריות במטבע שיקלי א

יתקבלו ובלבד שגבולות 
אחריות כאמור לא יפחתו 

מגבולות אחריות שממורים 
 לפי שער דולר יציג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ד
סעיפי הביטוח ונספח 

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג ככל ותקופת 
הביטוח שתצוין על גבי 

האישור תהיה שונה 
 מ"שנה". 

נדחית ביחס לנוסח הבקשה  .ה
נספח הביטוח אולם תתקבל 

באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג )"למעט החלק עליו 

 פועלים במישרין"(.

 הבקשה נדחית.  .ו

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ז
סעיפי הביטוח ונספח 

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג. יובהר כי גבולות 
אחריות במטבע שיקלי 

בולות יתקבלו ובלבד שג
אחריות כאמור לא יפחתו 

מגבולות אחריות שממורים 
 לפי שער דולר יציג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ח
סעיפי הביטוח ונספח 

הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

לכשיוצג ככל ותקופת 
הביטוח שתצוין על גבי 

האישור תהיה שונה 
 מ"שנה". 

הבקשה נדחית. אולם ברישא  .ט
לאישור לאחר 

המילים:")להלן: "הקבלן"  
 יבוא: "או הספק".

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .י



 

 

נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.
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מסמך 
 ה'

סעיף  -37עמ'  7סעיף 
 –כללי ונספח ג'  -3

אישור קיום 
סעיף  –ביטוחים 

 46כללי, עמ' 

נבקש - 2.ב ובאישור סעיף 3סעיף  .א

המילה: "צמצום" להחליף את 

 במילים: "שינוי לרעה".

נבקש -  2.ב ובאישור סעיף 3סעיף  .ב

להוסיף לאחר המילים: "על ידי אחד 

הצדדים" את המילים: "במשך 

 תקופת הביטוח".

נבקש  2.ב ובאישור סעיף 3סעיף  .ג

" את 30לרשום במקום המילה: "

 " 60המילה: " 

נבקש -  2.ב ובאישור סעיף 3סעיף  .ד
 "לפחות" למחוק את המילה:

נבקש  -3.ג ובאישור סעיף 3סעיף  .ה

למחוק סעיף זה או שיחול רק לגבי 

 ביטוחי הרכוש.

ככל והבקשות לעיל לא תתקבלנה, נבקש 
למחוק את המילה: "כל" לפני המילה: 

 "זכות".
נבקש לרשום במקום  -.ד3סעיף  .ו

המילה:" המבוטח" את המילה:" 
 הספק" 

נבקש לרשום  – 4באישור סעיף  .ז
לה:" הספק" את במקום המי

 המילה:" הקבלן"

נבקש לרשום  - 5באישור סעיף  .ח
במקום המילה:" הספק" את 

 המילה:" הקבלן"

נבקש  -6.ו ובאישור סעיף 3סעיף  .ט
להוסיף לסיפא את המילים:" בקשר 

למעשי ו/או מחדלי הספק/הקבלן ) 
 בהתאמה(  "

נבקש -7.ז  ובאישור סעיף 3סעיף  .י
להוסיף לסוף הסעיף את המילים: " 
אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע 
מזכויות המבטחת וחובות המבוטח 

 על פי כל דין"

הבקשה נדחית ביחס  .א
לנוסח נספח הביטוח 

אולם תתקבל באישור 
 הביטוח החתום לכשיוצג.

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג

הבקשה נדחית ביחס  .ד
לנוסח נספח הביטוח 

אולם תתקבל באישור 
 הביטוח החתום לכשיוצג.

 הבקשות נדחות.  .ה

 הבקשה נדחית. .ו

הבקשה נדחית. אולם ברישא  .ז
לאישור לאחר 

המילים:")להלן: 
"הקבלן"  יבוא: "או 

 הספק".

הבקשה נדחית. אולם  .ח
ברישא לאישור לאחר 

המילים:")להלן: 
"הקבלן"  יבוא: "או 

 הספק".

הבקשה נדחית ביחס  .ט
לנוסח נספח הביטוח 

וסעיפי הביטוח אולם 
מובהר כי הוספת 

ם: "בקשר למעשי המילי
ו/או מחדלי הספק 

והבאים מטעמו" או בכל 
הקשור לשירותים נשוא 

האישור" תתקבל באישור 
 הביטוח החתום לכשיוצג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח    .י
נספח הביטוח אולם 

תתקבל באישור הביטוח 
 החתום לכשיוצג.
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מסמך 
 ה'

 -37עמ'  7סעיף 
פסקאות לאחר סעיף 

 כללי -3

נבקש למחוק  -2שורה  -פסקה שנייה .א

את המילים:" וכל עוד אחריותו 

 קיימת" 

נבקש לרשום  -3שורה  -פסקה שנייה .ב

במקום המילים:" מדי שנה בשנה" 

 את המילים:" מדי תקופת ביטוח"

נבקש - -2פסקה שלישית שורה  .ג
להחליף את המילים: "שבועיים לפני" 

 במילה: "עם".

 הבקשה נדחית.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

 הבקשה נדחית.  .ג
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מסמך 

 ה'

פיסקה  –נספח ג' 
 45ראשונה, עמ' 

נבקש לרשום לפני   -2בשורה  .א
המילים: "בקשר למתן שירותי "   

 את המילים: "בין היתר"

נבקש לרשום במקום   -3בשורה  .ב
המילים: "בהתאם למכרז" את 

 המילים:" בקשר למכרז"

הבקשה  נדחית ביחס  .א
לנוסח נספח הביטוח 

תתקבל באישור  אולם
הביטוח החתום 

 לכשיוצג.

הבקשה  נדחית ביחס  .ב
לנוסח נספח הביטוח 

אולם תתקבל באישור 
הביטוח החתום 

 לכשיוצג.
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 מסמך ה'
אישור   -נספח ג' 

קיום ביטוחים כללי 
 לאישור

נבקש להוסיף את חותמת המבטח באישור 
עם המילים: " למען הסר ספק, גבולות 

המפורטים באישור ביטוח זה האחריות 
כלולים בגבלות האחריות הכלליים של 

המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו 
 לו ולא בנוסף להם."

הבקשה  נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.

 
 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

 תאריך ________________ 
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________

 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
  יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 מזכירת וועדת מכרזים              

  מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות            
 העתקים:

 חברי וועדת המכרזים, כאן
 גב' דינה פיינבלט, מנהלת הסיעוד, כאן
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