
 
 

  01EC/21מכרז מס' 

   1מס' ותשובות  שאלות

 

 
 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ' #

1 5 2 

הדרישות  לרבות  המציע  ניסיון  ייחוס  לטובת 
האחרות, נבקשכם לקבוע כי ניתן יהיה לייחס ניסיון  
והעסקת עובדים גם לחברות קשורות ובלבד שמדובר  
כיחידה  ועסקית  תפעולית  הפועלת  קבוצה  באותה 

את   תואם  אף  הדבר  הכללי  אחת.  החשב  הנחיית 
במכרז    7.4.1.2 להשתתפות  תנאים  קביעת   –בדבר 

 2.11סעיף 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

2 5 2.4 

מפיתוחה  שו"ב  מערכת  להגיש  מתכננת  חברתנו 
ותוצרתה, אשר פועלת בעיריות ורשויות מקומית לא  
ע"י  מתבצעים  והתחזוקה  האינטגרציה  מעטות. 
מהנדסים/צוות טכני מטעמה. לכן, נבקש להוריד את 

 .הדרישה לקיום שני אינטגרטורים למערכת זו

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

3 5 2.5 
שנת  לפני  גם  פרוייקטים  רשימת  להגיש  ניתן  האם 

 היתה שנת קורונה 2020מאחר ושנת  2018
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

4 5 7 
ניתן להגיש את הצעת המחיר באותה מעטפה  האם 

 ? עם יתר חלקי המענה
 כן.

5   

במרץ(   2  -הארכת מועד ההגשה שניתנה על ידכם )ל
יומיים בלבד, נבקש לדחות את מועד הגשת  הינו של  

המכרז בעוד שבוע, בשל ריבוי העבודה הנדרשת לשם 
 .הגשת מענה מיטבי, ובשל אילוצי הקורונה

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

6 6 3 

עקב אתגרי תקופת הקורונה ובהתחשב בכך שצוות 
כתיקונם  כוח האדם כיום בחברות רבות אינו כבימים  

הגשת   מועד  את  לדחות  נבקש  וכדו'  חל"ת  בעקבות 
 .המכרז

הבקשה לא מקובלת. עדכון מועדים בוצע פעם אחת  
 ומופיע באתר המכללה. 

7 9 8.2.3 

נבקש לקבל פירוט אופן קביעת הציון : על סמך פנייה  
לכמה ממליצים יינתן ציון ? מה יהיה המשקל של כל  

 ?ממליץ

הפחות לשני ממליצים. מובהר המכללה תפנה לכל  
בזאת כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות  
ללקוחות עבר/הווה של המציע גם אם אלו לא נרשמו 

יה שווה, כממליצים. משקל הציון של כל ממליץ יה
היינו אם פנתה המכללה לשני ממליצים ובהינתן כי 

הינו   ההמלצות  מרכיב  אזי    20צים  כל    -נקודות, 
 נקודות ממרכיב האיכות הכולל.  10עד ממליץ יקבל 

8 9 8.2.3 

ציונו   –לא סביר כי ספק אשר עובד כיום עם המכללה  
יתקבל רק על סמך חוות דעת המכללה )ולא שיקלול  
עם חווד לקוחות אחרים( , הנושא עשוי לתת העדפה  

 לספק קיים

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

9 9 8.2.2 
נבקש להבהיר כי הכוונה ,  2.3הסעיף מפנה לתנאי סף  

 2.5הינה לסעיף 
 2.3ולא  2.5טעות סופר. הכוונה היא לסעיף 

10 10 9 

נבקש שיובהר על ידכם כי פרטי לקוחות של המציע  
לעיון מציעים    נחשבים כסוד מסחרי אשר לא יועבר

 .אחרים בכל מקרה
 הבקשה מקובלת.

11 10 12 

(  77)עמוד  להסכם    5למסמכי המכרז, סעיף    12סעיף  
)עמוד   ב'  ל  85ונספח  השווה  בסכום  ערבות   :)10%  

מערך ההצעה לא כולל מע"מ. הערבות תהיה תקפה 
חודשים מיום הודעת הזכייה. נבקש כי תוקף  -  40ל  

 הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה.

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

12 10 12 
כל   כי הערבות תוארך  עד לתוקף    12נבקש  חודשים 

 המבוקש
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.
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13 10 12 

נבקש כי ערבות ההגשה תהיה בסכום קבוע ומוחלט  
ההצעה  ומחיר  כיוון  ההצעה,  ממחיר  כאחוזים  ולא 
נקבע בסמוך למועד ההגשה, דבר אשר אינו מאפשר  
לוח   לפי  הערבות  את  להפיק  מאפשר  שאינו  דבר 
ערבות   את  להגיש  נבקש  לחלופין,  שנקבע.  הזמנים 
ההגשה,   יום  לאחר  עסקים  ימי  עשרה  עד  המכרז 

 .מהסיבה האמורה לעיל

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

14 10 12 
המופחתת  הערבות  של  תוקפה  מהי  הבהירו  אנא 

 לאחר תום העבודות
חודשים מיום הודעת הזכייה. בדיוק כפי שכתוב   40
 וף הסעיף. בג

15 11 13.1 

ביטוח   פוליסות  להמצאת  הדרישה  על  לוותר  נבקש 
ביטוח אישור  בהמצאת  בהתאם   ולהסתפק  חתום. 

ביטוח"  "פוליסות  המילים:  את  להחליף  נבקש 
   ".   ביטוח במילים: "אישור

 הבקשה מקובלת.

16 12 16.6 

חודשים   3נבקש שיוגדר כי סיום העבודות הוא תוך  
 30ולא    1.9  בסעיף   העבודה כמוגדרממועד קבלת צו  

 .ימים כפי שנרשם בסעיף

יבוצע   העבודות  סיום  כי  בזאת  יום   30תוך  מובהר 
 . מקבלת צו תחילת עבודה

 מבוטל.  1.9סעיף 

17 12 16.8 

בה  לחזור  המכללה  של  שזכותה  יוגדר  כי  נבקש 
מבלי הזוכה  קביעת  לאחר  את   מההזמנה  לפצות 

שהזוכה טרם קיבל הזמנה הזוכה על כך, כפופה לכך  
 חתומה מהמכללה 

לביצוע העבודות, וטרם הזמין ציוד בעבור המכללה  
בביצוע עבודות כלשהן    בהתאם להזמנה ו/או לא החל

תתקבל   ההזמנה  ביטול  על  שהודעה  ככל  במכללה. 
האמור בגין   לאחר  לזוכה  תשלם  המכללה  לעיל, 

עד ידו  על  שבוצעו  והעבודות  ידו  על  שהוזמן   הציוד 
 .עד ביטול ההזמנהלמו

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

18 13 1.1 
נבקש לדעת מי יצרן מערכת בקרת הכניסה המותקנת  

 כיום ברחבי המכללה 
Synel 

19 13 1.1 
נבקש לדעת מי החברת שהתקינה ותחזקה עד היום 

 את מערכת בקרת הכניסה המכללה 
Synel 

20 13 1.1.8 

לצרך " המציע  לפריטים   על  טכניים  מפרטים 
בשלב    -המוצעים"   הדרישה  את  להסיר  נבקש 

יצרן  המציע  יציין  ההצעות  מתן  שבעת  כך  ההצעות 
כל   את  גם  יצרף  זכייה  על  הודעת  ובעת  מוצע  ודגם 

 המפרטים הטכניים הלוונטיים 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

21 13 1.1.11.2 
של   הקלטה  סעיף  נדרשת  לעומת   1.6.2שבועיים 

 יום, מה נכון? 30נדרשת הקלטה של 
 יום  30

22 13 1.1.13 
אלו נקודות תקשורת    –נבקש להבהיר את הדרישה  

 מדובר, מה הספק נדרש לספק 
, ככלל כל הנקודות קיימות, במידת   IPנקודות רשת 
 יבצע השלמות עפ"י דרישה.  הצורך הספק

23 15 1.6.4 

שיציע  VMS המצלמות לתוכנת מערכתלצורך חיבור  
המצלמות  לכלל  סיסמאות  קיימות  האם  הזוכה, 

  ? במכללה
 כן

24 15 1.6.4 
את   ותחזקה  התקינה  חברה  איזה  לדעת  נבקש 

 ?המצלמות ברחבי המכללה
 תחזוקה מקומית של המכללה

25 15 1.6.6 

למצלמות  metadataהבקשה לפורמט הכולל  
הקיימות מגביל את סוג המערכת למערכות של 

סיסקו שהינם מערכות פחות פופולריות בישראל אם 
כל ההשלכות הנגזרות מכך, וגם מיקר את עלות 

 המערכות באופן ניכר.
נציע לחלופין שהמערכת הקיימת תמשיך לספק את  

השירות למצלמות הקיימות, ולכל המצלמות 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.
מלא,   Metadataלתמוך בניהול    VMS-על מערכת ה

 גם למצלמות הישנות וגם לחדשות.
למערכת   הגבלה  לגבי  סיסקו,   VMSהאמירה  של 

מערכות   ישנן  נכונה,  לספק   VMSאינה  שיכולות 
למצלמות     Metadataוניהול    Multi-Vendorמענה 
 ברמת המערכת. 
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מאחת החברות  החדשות תסופק מערכת חדשה 

,  secusys, avigilon, Hikvisionהמובילות, כגון 
ועוד.. שהמחיר והתחזוקה עליהם יוכלו להוזיל  

משמעותית את מחיר ההצעה, והמערכת החדשה 
תוכל להסתכרנן גם עם המצלמות הישנות לגבי כל  

שיישאר על המערכת  metadataהנתונים חוץ מה 
 הישנה. 

כת שרק חברה אחת  זה גם יעזור לא להישען על מער
 יכולה לתת לה מענה. 

26 26 1.10.1.15 

נדרשת תאימות בין מערכת בקרת הכניסה לבין 
מערכת נוכחות של סינאל, אבקש לוודא פתיחות 

 מצד סינאל לשת"פ בפיתוח ממשק

תפקיד הזוכה לטפל בזה, המכללה לא תוכל לקחת  
על רמת פתיחו או אחרת מול חברה  אחריות  ת כזו 

 נוספת.

27 26 1.10.1.24 

נבקש הבהרה באם הדרישה היא להתממשק  
מבקרים   למערכת מבקרים קיימת או לנהל מערכת

 חדשה 

כיום אין מערכת לניהול מבקרים, זו תכונה שנדרשת  
 להיות במערכת החדשה שתוצע.

28 43 
1.10.21.1

0 

)הכולל   , IP69 נבקש לוודא כי אכן הכוונה הינה לתקן
מציין  הסעיף  רותחים(.  מים  סילוני  בפני  עמידות 
"לפחות" ,למרות שאין רמה גבוהה יותר. האם אכן 

 ?לפחות IP65 או לעמידה בתקן ,IP69-הכוונה ל

 IP69עמידה בתקן 

29 44 1.10.20.4 

למה הכוונה במודולים שונים? איזה מודולים 
 נדרשים

  ( למיניהם  קירבה  קוראי  קודן,  חיוג,  לחצני  מודול 

אצבע,    ,Bluetooth  ,NFC  ,KHZ125טביעת 

MHZ13.56 , QR CODE  .) וכ"ו 

30 46 
1.2.3 

ניתוח  
 וידאו 

האנליטקה  חוקי  יידרשו  המצלמות  בכלל  האם 
 כן ?שצויינו

31 46 
1.2.3 
שמע  

 ומגעים 

ככל שידוע לנו שימוש במיקרופון להקלטה במקובות  
והחוק   הפרטיות  הגנת  חוק  ע"פ  אסור  ציבוריים 

 .נבקש להסיר את הדרישה -להאזנות סתר 

הסעיף.   בנוסח  שינוי  אין  מקובלת.  לא  הבקשה 
גם  אלו  במצלמות  שימוש  לבצע  המכללה  בכוונת 
ובטחון,  בטיחות  לצורכי  שאינם  אחרים  לצרכים 

המערכת   בניהול  לפיכך  לתמוך  חייבות  והמצלמות 
לא מדובר בהקלטה אלא באפשרות   –שמע איכותי.  

 אל מול המוקד  ONLINEשל שמע במצב 

32 47 1.3.1.2 

ובסעיף   סיסקו  של  עבודה  בסביבת  שרת   2.2נדרש 
מדגם   יהיה  ההקלטה  שרת  נרשם  הכמויות  בכתב 

Cisco C240 M5 האם ניתן להגיש שרת מחשב מסוג ,
HP/DELL ?ותוכנת הקלטה שוות ערך 

מבוסס   וניהולה  הקיימת  השרתים  סביבת  לא, 
Cisco UCS FI . 

33 47 1.3.1.9 
היברדיות   במערכות  הכוונה  מה  ברור  נבקש    -לא 

 לפרט/ לתת דוגמא
 NVRמבוסס שרת ולא 

34 47 1.3.1.9 

אינן נתמכות    CISCOהמצלמות הקיימות מתוצרת  
תוכנות   הנ"ל   VMSע"י  המצלמות  האם  שונות, 

 יוחלפו במצלמות חדשות?

לא בשלב זה של הפרויקט. המערכת החדשה נדרשת  
 המצלמות הקיימות.לעבוד מול 

35 58 2.1.6.3 

המצלמות   כל  של  החלפה  היא  המכרז  כוונת  האם 
בהתייחס   ובמיוחד  הסבירו  נא  בחדשות?  הקיימות 

 1בפרק    1.6.4לסתירה בים סעיף זה ולבין זו שבסעיף  

אלו   לצד  חדשות  מצלמות  תוספת  על  מדובר  לא. 
 שקיימות ומערכת אחת שתנהל את כל המצלמות. 

36 64 2.2.6 

ה  במסגרת  יוגשו  הטכניים  המפרטים  כי   -נבקש 
DISK ON KEY  בשם להדפיסם,  צורך  יהיה  ולא 

 שיקולי איכות הסביבה
 .הבקשה מקובלת

37 76 1.12 

עוכב  שלא  דין  לפסק  כפוף  שיפוי  כי  שיוגדר  נבקש 
לנזק הספק  אחריות  את  הקובע  ובלבד   ביצועו 
קבלת   עם  מיד  לספק  הודיעה  התביעה  שהמכללה 

 .עצמאית ואפשרה לו להתגונן מפניה

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.
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38 77 5 

ביצוע   ערבות  להמציא  יוכל  יוגדר שהספק  כי  נבקש 
ל בכל  12  -בתוקף  שתחודש  ימים    14פעם    חודשים 

 .טרם פקיעתה לשנה נוספת
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

39 77 6 
המילים   –  2שורה    –  1פסקה   את  למחוק  נבקש 

 ".    "ובעלת מוניטין
 .הבקשה מקובלת

40 77 6 

נבקש להוסיף לאחר המילים: "לערוך   -  1א. שורה  
ו/או באמצעות - ולקיים" את המילים: "באמצעותו

   ".   מי מטעמו
שורה   "ובעלת    -  2ב.  המילים:  את  למחוק  נבקש 

 "מוניטין
שורה  ג להוסיף    -  3.  המילים: נבקש  לאחר 

 6.1-6.4  "המפורטים להלן" את המילים: "בסעיפים
  ".   ( להלן: "ביטוחי הספק)

"בין  המילים:  את  להוסיף  נבקש  הסעיף  בסוף  ד. 
   ".   זה היתר בקשר לשירותים נשוא הסכם

 הבקשות מקובלות –ד  ג, ב, א,

41 77 6.1 

לפטור    –בסיפא   "בכפוף  המילים  שיתווספו  נבקש 
בסעיף   הזכות    6.7המפורט  לספק  כי  מוסכם  להלן, 

שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף זה, במלואו 
או בחלקו, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך 

 ".     ביטוח זה במלואו

 .הבקשה מקובלת

42 77 6.1 

א. נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בהתאם 
   ".   ביטוח דרישות -לתנאי נספח א' להסכם 

ב. נבקש כי הספק יהא רשאי שלא לערוך ביטוח זה 
כי לכך  בכפוף  במלואו  או  יחול    בחלקו  מקרה  בכל 

בסעיף   הביטוח   6.7הפטור  נערך  כאילו  להסכם 
 .במלואו

 .הבקשה מקובלת

43 77 6.2 

בנספח  "כמפורט  המילים:  את  להחליף  נבקש 
לתנאי  "בהתאם  במילים:  וגבולות   הביטוחים" 

   ".   האחריות בנספח א' להסכם דרישות ביטוח
 .הבקשה מקובלת

44 77 6.3 

א. נבקש להחליף את המילים: "חבות המוצר וביטוח  
במילים חבות המוצר משולב ":  אחריות מקצועית" 

מקצועית אחריות  )ביטוח  משולבת "  פוליסה  לספק 
 (. אחריות משותפים עם גבולות

המילים: את  להחליף  נבקש  בנספח    ב.  "כמפורט 
לתנאי  "בהתאם  במילים:  וגבולות   הביטוחים" 

   ".   האחריות בנספח א' להסכם דרישות ביטוח

 הבקשות מקובלות –ב  א,

45 77 6.3 

רל אינו  המוצרים  חבות  ואיננו  וביטוח  מאחר  ונטי 
נבקש שמענה לסעיף יותר    םייצרנים אלא אינגרטור

 שימוש בביטוח היצרן של המוצרים

לה.  מקובלתלא  הבקשה   יכול  גם  כלל  ימשווק 
 במסגרת ביטוח חבות מוצר. 

46 77 6.4 

טרם  תוקף  "בעלת  המילים:  את  להחליף  נבקש 
בהתאם לתנאי ":  תחילת העבודות במכללה" במילים

דרישות  להסכם  א'  בנספח  האחריות  וגבולות 
  ".   ביטוח

 .הבקשה מקובלת

47 77 6.5 

א. נבקש להחליף את המילה: "יצומצמו" במילים:  
  ".   "ישונו לרעה

 "ב. נבקש למחוק את המילים: "בדואר רשום
   ".   נבקש למחוק את המילה: "לפחות ג. 
 30 -ב 60נבקש להחליף את המספר ד. 

 הבקשות מקובלות  –ד  ג, א,
 שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא מקובלת. אין  –ב 

 .הבקשה מקובלת ימים. 30-ימים ב 60נבקש להחליף  6.5 77 48
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49 78 6.6 

החוזה...  "בתקופת  המילים:  את  להחליף  נבקש  א. 
המצ"ב לנספח דרישות ""  )במילים  דרישות הביטוח"

 "( להלן: "דרישות הביטוח)הביטוח נספח א להסכם 
המילים:   את  למחוק  נבקש  החוזה  ב.  "ותקופת 

  ".   יוהנוספות, ככל שיה
כך"   על  "אישורים  המילים:  את  להחליף  נבקש  ג. 

תום כל תקופת   במילים: "אישור ביטוח חתום לפני
   ".   ביטוח במהלך תקופת החוזה

ד. נבקש להחליף את המילים: "שבע שנים" במילה: 
  ".   "שנתיים

   ".   ה. נבקש למחוק את המילה: "לפחות
בסוף הסעיף את המילים: "לאחר ו.   נבקש להוסיף 

  ".   תום תקופת החוזה

 הבקשות מקובלות – ה, ו ג,ב,  א,
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ד 

50 78 6.6 

ייערך   תביעה  בסיס  על  ביטוח  כי  לתקן  מבוקש 
תקופת   לאחר  בלבד  אחת  שנה  של  נוספת  לתקופה 

 ההסכם. 
בביטוח  להחזיק  יהיה  ניתן  כי  להבהיר  מבוקש 
המוצר.   חבות  מביטוח  נפרד  מקצועית  אחריות 
מבוקש לאשר ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות 

 משולבים עם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 הבקשות מקובלות 

51 78 6.6 
בביטוח"  "המשולב  המילים  את  למחוק  נבקש 

 ".    ולהחליפה במילה "וביטוח
 .הבקשה מקובלת

52 78 6.6 
ולהחליפם  שנים"  "שבע  המילים  את  למחוק  נבקש 

 ".    במילים "שלוש שנים
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

53 78 6.6 
"מתום נבקש    –סיפא  ב המילים  את  להוסיף 

 ".    ההסכם
 .הבקשה מקובלת

54 78 6.7 

הבאים  את  "ו/או  המילים:  את  להחליף  נבקש  א. 
  ".   מנהליה  מטעמה" במילים: "ו/או עובדיה ו/או

אחריות"   ב.   "מכל  המילים:  את  להחליף  נבקש 
  ".   במילה: "מאחריות

   ".   נבקש למחוק את המילים: "או מי מטעמו  ג. 
נבקש להוסיף לפני המילים: "אולם הפטור" את   ד.

זכאי לשיפוי בגינו על   המילים: "בכפוף לכך כי הספק
פי פוליסת רכוש מסוג "אש מורחב" בתנאי "ביט" או 

אלמלא   נוסח בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  מקביל 
אם ערך הספק    ההשתתפויות העצמיות בפוליסה, בין

  ".   ביטוח זה בפועל או לא
ה. בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים: "הספק 

ביטוח את  לערוך  שלא  רשאי  כאמור    יהא  הרכוש 
לעיל, סעיף א לנספח א' להסכם דרישות   6.1בסעיף  

וביטוח הביטוחים, ה    ביטוח  קיום  באישור  רכוש 
יחול    במלואו או בחלקו, אך הפטור כאמור בסעיף זה

 .כאילו נערך הביטוח במלואו

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  – א
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ג 

 הבקשות מקובלות  – ד, ה
 

55 78 6.7 

המכללה  לטובת  רק  יינתן  הפטור  כי  לתקן  מבוקש 
הבאים   "ו/או  המילים  במקום  ומנהליה  עובדיה 

 ".     מטעמה
 .הבקשה מקובלת
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56 78 6.9 

א. נבקש למחוק סעיף זה וככל שנדרש ביטוח ספציפי 
פי על  השירותים  למתן  לציינו   הרלוונטי  ההסכם 

 .במפורש
 :ב. ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש

. נבקש להוסיף לאחר המילים: "נוסף או משלים   1ב.  
"ככל המילים:  את  הספק   כאמור"  ידי  על  ויערך 

   ".   הבקשר להסכם ז
נבקש    2ב.   מהבאים .  "ומי  המילים:  את  להחליף 

  ".   ומנהליה  מטעמה" במילים: "ועובדיה
. נבקש למחוק את המילים: "כמו כן...מיחידי   3ב.  

 "המבוטח
לאחר   להוסיף  נבקש  תידחה  לעיל  והבקשה  ככל  ג. 

המילים: "בגין    המילים: "לכלול את המכללה" את 
  ".   אחריותה למעשי או מחדלי הספק

 ובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא מק – א
 הבקשה מקובלת – 1ב
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –2ב
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  – 3ב

 ג. הבקשה מקובלת
 

57 78 6.9 

יינתן   התחלוף  זכות  על  הוויתור  כי  לתקן  מבוקש 
המילים  במקום  ומנהליה  עובדיה  המכללה  לטובת 

מטעמה הבאים  חבויות   ".     "ו/או  ביטוחי  לעניין 
המכללה   את  לכלול  יורחבו  כי  לתקן   –מבוקש 

המילים   את  מחדלי    –ולהוסיף  או  מעשי  "בגין 
 ".    הספק

 הבקשות מקובלות 

58 78 6.9 
מהמיל  –  3שורה   החל  למחוק  כן,  ינבקש  "כמו  ם 

 ".     לעניין ביטוחי חבויות ... מיחידי המבוטח
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

59 78 6.10 

הספק"   "ביטוחי  המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש  א. 
  ".   לעיל  6.4 6.1  את המילים: "כמפורט בסעיפים

ביטוחי   "לשיתוף  המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש  ב. 
"בקשר המילים:  את  נשוא   המכללה"  לשירותים 

 " ההסכם
את   להחליף  נבקש  במילים:  ג.  "יצומצמו"  המילה: 

  ".   "ישונו לרעה
ד. נבקש להוסיף לאחר המילים: "ולא יבוטלו" את 

  ".   המילים: "במשך תקופת הביטוח
לפני המילים:   "ולא"  המילה:  את  למחוק  נבקש  ה. 

   ".    "אלא אם תימסר
   ".   ו. נבקש למחוק את המילים: "בדואר רשום

 מקובלת ות הבקש –ו  -א 

60 78 6.11 

מטעמה"  מי  "ו/או  המילים:  את  להחליף  נבקש  א. 
 ".    מנהליה במילים: "ו/או עובדיה ו/או

ב. נבקש כי הפטור בסעיף זה יחול רק לגבי נזק רכוש.  
 :בהתאם לכך נבקש כי

המילים:    1ב.   את  נזק"  "בגין  המילים:  לאחר   .
 ".    "רכוש

לפוליסת   2ב.   "בהתאם  המילים:  לאחר  להוסיף   .
 ".     ביט" רכוש מסוג "אש מורחב" בתנאי

. להחליף את המילים: "בפוליסות הנערכות על    3ב.  
במילים זה"  הסכם  פי  על  אם "  :ידו  בין  בפוליסה, 

 ".     נערך הביטוח על ידו בפועל ובין אם לאו

 ובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא מק – א
 הבקשה מקובלת – 1ב
 מקובלת. הבקשה  –2ב
 מקובלת.  הבקשה  – 3ב
 

61 78 6.11 

סעיף   נוכח  להסיר  זה 6.7מבוקש  לעניין  כאמור   .
הפטור   כי  עובדיה  מבוקש  המכללה  לטובת  יינתן 

 " "ו/או מי מטעמה –ומנהליה ולהסיר המילים 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

62 78 6.11 
נבקש להוסיף    –  2שורה   נזק"  "בגין  לאחר המילים 

 ".     את המילה "לרכוש של הספק
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.
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63 78 6.11. 
שתתווסף  לאחר המילים "לכל נזק" נבקש    –  4שורה  

 ".    המילה "לרכוש 
 מקובלתה הבקש

 מקובלתה הבקש נבקש למחוק את המילה: "בקפדנות".      6.12 78 64

65 78 6.13 

העתקי   בהמצאת  "ו/או  המילים  את  למחוק  נבקש 
המכרז  לעורך  ]כידוע  הספק"  ידי  על  הפוליסות 
בלבד   זה  מכרז  עבור  נערכות  אינן  הספק  ביטוחי 

בקשר עם פעילותו הכוללת של  וכוללות פרטים ומידע  
הספק, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז יסתפק באישור  

 על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח[.

 מקובלתה הבקש

66 78 6.13 

העתקי   "ו/או בהמצאת  למחוק את המילים:  נבקש 
להמצאת פוליסות   אין דרישה במכרז  ".     הפוליסות

 להסתפק בכך אלא רק אישור ביטוח חתום ונבקש 
 מקובלתה הבקש

67 78 6.14 

"למרות  המילים:  את  הסעיף  בסוף  להוסיף  נבקש 
אישור המצאת  אי  לעיל,  לא    האמור  במועד  ביטוח 

שחלפו   לאחר  אלא  זה  הסכם  של  הפרה    10תהווה 
ממועד אי    ימים  על  לספק  בכתב  המכללה  הודעת 

האישור  המציא  טרם  והספק  כאמור    ההמצאה 
 ".    הנדרש

 מקובלתה הבקש

68 78 6.14 

נבקש להוסיף את המילים "על אף האמור     -בסיפא  
כאמור   הביטוח  עריכת  אישור  המצאת  אי  לעיל, 
בסעיף זה לעיל, לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם  

בכתב   14חלפו   גבעתיים  מי  ו/או  יעד  ממועד  יום 
 ".     להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור

 מקובלתה הבקש

69 79 8.1 

המילים:  את  להחליף  נבקש  הראשונה,  בשורה 
בנוסף,   ".     "מלאה ומוחלטת" במילים: "על פי דין 

נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף לפסק דין שלא  
   ".    עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

70 79 8.2 

זה   .1 בסעיף  כאמור  שפיצוי  שיוגדר  נבקש 
את   כפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע

שהמכללה   ובלבד  לנזק,  הספק  אחריות 
התביעה קבלת  עם  מיד  לספק   הודיעה 

 .ואפשרה לו להתגונן מפניה עצמאית
בקש שיוגדר כי פטור כאמור בסעיף זה לא נ .2

 .יחול במקרה של נזק בזדון

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

71 79 8.2 

מבוקש   זה  סעיף  חלף  הסעיף.  את  למחוק  מבוקש 
""במקרה  כדלהלן:  הסעיף  את  לחוזה  להכניס 
גובה  יעלה  לא  הספק,  מצד  כספית  חבות  שתקום 
התמורה  סך  על  הספק  יחויב  בו  המרבי  הפיצוי 
למקרה  זה  חוזה  במסגרת  לספק  המשולמת 
ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה 

לאחר שיפוטית  ערכאה  למען  של  לנזק.  הספק  יות 
באחריות   יישא  לא  הספק  כי  מוסכם  ספק  הסר 
לנבוע   עלולים  אשר  נזקים,  או  הפסד  לאובדן, 
כתוצאה מזדון או חבלה או כוח עליון או מטיפול לא  
נכון אשר בוצע על ידי המכללה או מי מטעמה בניגוד  

 להנחיותיו המפורשות של הספק."

 עיף.הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הס

72 79 8.3 

נבקש שיוגדר שפיצוי/ שיפוי כאמור בסעיף זה כפוף 
עם קבלת התביעה   לכך שהמכללה הודיעה לספק מיד

 ואפשרה לו להתגונן מפניה עצמאית
 מקובלתה הבקש

73 79 8.3 
נבקש  "אחראי"  המילה  אחרי  הראשונה,  בשורה 

נבקש להוסיף    ".     להוסיף את המילים: "על פי דין
 שינוי בנוסח הסעיף.הבקשה לא מקובלת. אין 



 
 

  01EC/21מכרז מס' 

   1מס' ותשובות  שאלות

 

 
כספית   חבות  שתקום  "במקרה  להלן:  בנוסח  סיפא 
יחויב   בו  גובה הפיצוי המרבי  יעלה  מצד הספק, לא 
במסגרת  לקבלן  המשולמת  התמורה  סך  על  הספק 
ישולם   כאמור  פיצוי  ולתקופה.  למקרה  זה  חוזה 
לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות 

 הספק לנזק." 

74 79 8.6 

עוכב  שלא  דין  לפסק  כפוף  שיפוי  כי  שיוגדר  נבקש 
לנזק הספק  אחריות  את  הקובע  ובלבד    ,ביצועו 

התביעה   קבלת  עם  מיד  לספק  הודיעה  שהמכללה 
 .עצמאית ואפשרה לו להתגונן מפניה

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

75 79 8.6 
המילים   נבקש לאחר  עו"ד  ושכ"ט  משפט  "הוצאות 

   ".    להוסיף את המילה: "סבירות
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

76 80 9.3 

נבקש  עו"ד  ושכ"ט  משפט  "הוצאות  המילים  לאחר 
בנוסף להוסיף את    ".     להוסיף את המילה: "סבירות

 הסיפא "בכפוף למתן פס"ד שלא עוכב ביצועו" 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

77 80 9.4 

נבקש למחוק את הסעיף. את  הסעיף המילים: "מיד 
עם דרישתה הראשונה" במילים: "בכפוף למתן פס"ד  

 שלא עוכב ביצועו" 

 הסעיף.הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח 

78 81 11 

ידי  על  ההסכם  יבוטל  בו  במקרה  כי  שיובהר  נבקש 
הציוד  כל  בגין  לתמורה  זכאי  יהיה  הספק  המזמין, 
הפסקת  למועד  עד  שביצע  השירותים  וכל  שסופק 

 ההתקשרות

בכפוף לאישור קבלה של המכללה   ,הבקשה מקובלת
המכללה   דרישת  לפי  נמסרו  המוצרים  כי  המאשר 

 ומתאימים לדרישות המכללה כמפורט במכרז זה.  

79 82 

הערה  
כללית 
לכל 

סעיפי  
 הביטוח 

א. נבקש למחוק מסעיפי הביטוח את מספרי הקודים  
הקודים מופיעים באישור  ( ולהשאיר את המלל בלבד 
 אמים את מלל הקודים לפיהביטוח ועליהם להיות תו

 (. הוראות המפקח על הביטוח
ב. ככל והבקשה לעיל לא תתקבל נבקש להתאים את  

למלל במדוייק  הקודים  לפי    מלל  הקודים  רשימת 
 .הוראות הפיקוח על הביטוח

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב  
 

80 82 
פסקה  

לפני סעיף  
 א

"הביטוחים נבקש   המילים:  לאחר  להוסיף 
"בהתאם המילים:  את  להלן"  לנוסח   המפורטים 

  ".   אישור קיום ביטוחים 84המצ"ב לנספח זה בעמוד 
 מקובלתה הבקש

 א 82 81

המוזכרים   הקודים  מספרי  את  למחוק  נבקש  א. 
 - בסעיף זה ראה לעניין זה הערה כללית

 .לגבי נספח הביטוח לעיל 
נבקש   נלב.  ציוד  "וכן  המילים:  את  וה"  ולהחליף 

 ".    במילה: "רכוש 
 ".    ג. נבקש למחוק את המילים: "ו/או באחריותו

ערכם"  "במלוא  המילים:  את  להחליף  נבקש  ד. 
מלאי למעט  כינון  "בערך  לפי    במילים:  שיבוטח 

 ".    שוויו
ה. נבקש להחליף את המילה: "המקובלים" במילה: 

 ".    "המבוטחים
את  ו.   "פריצה"  המילה:  לאחר  להוסיף  נבקש 

 ".     המילים: "על בסיס נזק ראשון
ז. נבקש כי הספק יהא רשאי שלא לערוך ביטוח זה  

כי לכך  בכפוף  במלואו  או  יחול    בחלקו  מקרה  בכל 
בסעיף   הביטוח   6.7הפטור  נערך  כאילו  להסכם 

 .במלואו

 מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא  -א 
 מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא  –ב 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ג 
 הבקשה מקובלת  –ד 
 הבקשה מקובלת – ה
 הבקשה מקובלת  – ו 
 הבקשה מקובלת  – ז
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אחריות  "ביטוח  המילים:  את  להחליף  נבקש  א. 
אחריות "ביטוח  במילים:  מקצועית   מקצועית" 

חבות   עם )  המוצר"משולב  משולבת  פוליסה  לספק 
 (. משותפים גבולות אחריות

המוזכרים  הקודים  מספרי  את  למחוק  נבקש  ב. 
 - בסעיף זה ראה לעניין זה הערה כללית

 .לגבי נספח הביטוח לעיל 
ס"ק   את   1ג.  "דין"  המילה:  לאחר  להוסיף  נבקש 

  ".   המילה: "ישראלי
טוח נבקש להחליף סעיף זה במילים: "הבי  2ד. ס"ק  

הספק חבות  בדבר  חריג  יכלול  קבלנים    -  לא  בגין 
 ".    וקבלני משנה

. ככל והבקשה לעיל לא תאושר נבקש: להוסיף   1ד.  
הספק" את המילה:   לאחר המילים: "לאחריותו של

 ". 1"כאמור לעיל בסעיף ב 
ס"ק   "אובדן    3.2ה.  המילים:  את  להחליף  נבקש 

  ".   שימוש" במילה: "שיהוי 
נבקש להוסיף לאחר המילים: "לבין הספק"   4ו. ס"ק  

 "  10.2.21 את המילים: "אך לא לפני
נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוח   5ז. ס"ק  

 .חבות
. ככל והבקשה לעיל לא תאושר, נבקש להוסיף   1ז.  

הוויתור לא יחול לטובת  ם: "בסוף הסעיף את המילי
  ".   אדם שגרם לנזק בזדון

  ".   למחוק את המילה: "מורחבתנבקש  6ח. ס"ק 
 . 6 -ב 12 -נבקש להחליף את המספר  6ט. ס"ק 
ס"ק   המילים:    6י.  את  הסעיף  בסוף  להוסיף  נבקש 

א ו/או  מרמה  של  במקרה  פרמיה  -י"למעט  תשלום 
כי לספק לא קיים ביטוח אחר המכסה את   ובתנאי 

 ".     אותה החבות
ן או  נבקש להחליף את המילים: "בגין אבד  7יא. ס"ק  

במיל הספק"  של  שנגרם...  "נזק  אחריותו  ים:  בגין 
 ".    למעשי או מחדלי הספק

  ".   נבקש למחוק את המילים: "או עבורו  8יב. ס"ק 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:   8יג. ס"ק  

  ".   "בקשר לשירותים נשוא ההסכם

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה מקובלת –ג 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ד 
 הבקשה מקובלת –ה 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ו 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ז 
 הבקשה מקובלת – 1ז

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ח 
 בנוסח הסעיף. הבקשה לא מקובלת. אין שינוי  –ט 
 הבקשה מקובלת  –י 

 הבקשה מקובלת  –יא 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –יב 
 הבקשה מקובלת –יג 
 

 ג 82 83

חבות   "ביטוח  המילים:  את  להחליף  נבקש  א. 
המוצר חבות  "ביטוח  במילים:  עם   המוצר"  משולב 

מקצועית"   עם )אחריות  משולבת  פוליסה  לספק 
 אחריותגבולות 

 (. משותפים
המוזכרים  הקודים  מספרי  את  למחוק  נבקש  ב. 

כללית הערה  זה  לעניין  ראה  זה  נספח   בסעיף  לגבי 
 .הביטוח לעיל 

נבקש להחליף את המילים: "אחריותו של   1ג. ס"ק  
במילים: "אחריותו של הספק  )  ".     הספק  היצרן" 

 (.אינו מבטח את חבות היצרן
ס"ק   המי  1ד.  לאחר  להוסיף  "ו/או נבקש  לים: 

"שהוגשה המילים:  את  במשך   דרישה"  לראשונה 
 ".     תקופת הביטוח

נבקש להוסיף לאחר המילים: "אובדן או   1ה. ס"ק  
 ".    'לצד ג נזק" את המילים: "לגוף או רכוש

 
 

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ב 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ג 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ד 
 הבקשה מקובלת –ה 
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ס"ק   "המועצה"    1ו.  המילה:  את  להחליף  נבקש 

  ".   במילים: "מבקש האישור
  ".   וםנבקש למחוק את המילה: "פג 1ז. ס"ק 

נבקש להחליף את המילים: "של   2, שורה    1ח. ס"ק  
ו/או  "שסופק  במילים:  על שו היצרן"  ו/או טופל  וק 

   ".   ידי הספק
ס"ק   "המציע"   2ט.  המילה:  את  להחליף  נבקש 

  ".   למילה: "הספק
נבקש להוסיף לאחר המילים: "בטרם נחתם   2י. ס"ק  

 ". 10.2.21לפני  ההסכם" את המילים: "אך לא 
נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוח   3יא. ס"ק  

 .חבות
. ככל והבקשה לעיל לא תאושר, נבקש להוסיף   11יא.  

הוויתור לא יחול לטובת  ":  בסוף הסעיף את המילים
  ".   אדם שגרם לנזק בזדון

נבקש להחליף את המילים: "בגין מעשי    4יב. ס"ק  
"בגין במילים:  מחדלי"  ו/או אחריו  ו/או  למעשי  תו 

 ".    מחדלי
ס"ק   "היצרן"    4יג.  המילה:  את  להחליף  נבקש 

  ".   במילה: "הספק 
"אחריות   4יד. ס"ק   לאחר המילים:  להוסיף  נבקש 

הפוליסה "אך  לא תכסה את    צולבת" את המילים: 
 ".     חבות מבקש האישור כלפי הספק

  ".   נבקש למחוק את המילים: "או עבורו  5טו. ס"ק 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:    5ק  טז. ס"

  ".   "בקשר לשירותים נשוא ההסכם
  ".   נבקש למחוק את המילה: "מורחבת 6יז. ס"ק 
 . 6 -ב 12 -נבקש להחליף את המספר  6יח. ס"ק 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:   6יט. ס"ק  

אי ו/או  מרמה  של  במקרה  פרמיה   "למעט  תשלום 
כי לספק לא קיים ביטוח אחר המכסה את    ובתנאי 

 ".     אותה החבות

 
 הבקשה מקובלת  –ו 
 מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא  –ז 
 הבקשה מקובלת –ח 
 הבקשה מקובלת  –ט 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –י 

 הבקשה מקובלת  –יא 
 הבקשה מקובלת  –יב 
 הבקשה מקובלת –יג 
 הבקשה מקובלת –יד
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –טו
 הבקשה מקובלת  –טז
 מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא  –יז
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –יח
 הבקשה מקובלת  –יט
 

 1ג  82 84

כך   היצרן.  חבות  לביטוח  הדרישה  להסיר  מבוקש 
היצרן" מבוקש  של  "בגין אחריותו  במקום המילים 

מובהר ומבוקש    ".     לכתוב "בגין חבותו של הספק
לאשר כיסוי של ביטוח חבות המוצר המכסה חבותו  

 .של הספק עצמו עלפי דין

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

 4ג  82 85

ר את הדרישה לכיסוי חבות היצרן. כך  מבוקש להסי
מחדלי   ו/או  מעשי  בגין   " המילים  במקום  מבוקש 

לכתוב   מבוקש  מחדלי    –היצרן"  ו/או  מעשי  "בגין 
מובהר כי ניתן לאשר הרחב שיפוי לעניין    ".     הספק

 .אחריות המזמין למעשי או מחדלי הספק ולא היצרן

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

 ד 82 86

המוזכרים  א.   הקודים  מספרי  את  למחוק  נבקש 
כללית הערה  זה  לעניין  ראה  זה  נספח   בסעיף  לגבי 

 .הביטוח לעיל 
ס"ק   את   1ב.  "דין"  המילה:  לאחר  להוסיף  נבקש 

 ".     המילה: "ישראלי
נבקש להוסיף לאחר המילים: "אובדן ו/או    1ג. ס"ק  

 ".    לרכושאו נזק" את המילים: "לגוף 
ס"ק   "הגבלה"    2ד.  המילה:  את  להחליף  נבקש 

 ".     במילה: "חריג

 
 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה מקובלת –ג 
 הבקשה מקובלת  –ד 
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נבקש להחליף סעיפים אלו במילים:   2.2,    2.1ה. ס"ק  

דבר מזיק במאכל ו משקה המוגש א  "הרעלה מכל 
 ".     או מי מטעמוככיבוד במקום על ידי הספק 

. ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש להוסיף בסוף    1ה.  
המילים את  אלו  פוליסת    :סעיפים  לנוסח  בהתאם 

 ".    "ביט
נבקש להוסיף לאחר המילים: "תאונתי   2.3ו. ס"ק  

 ".     צפוי  פתאומי" את המילים: "ובלתי
. ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש להוסיף בסוף  1ו. 

 ".    לנוסח פוליסת "ביט  ילים: "בהתאםהסעיף את המ
ס"ק   להחליפו   2.4ז.  או  זה  סעיף  למחוק  נבקש 

לצד ג' למעט   במילים: "רכוש מבקש האישור ייחשב
 ".     החלק עליו פועלים במישרין

להוסיף    11ז.   נבקש  תידחה,  לעיל  והבקשה  ככל   .
"הכיסוי המילים:  את  הסעיף  בהתאם   בסוף  הינו 

     ".לנוסח פוליסת "ביט
נבקש להחליף את המילה: "המבוטח"   2.5ח. ס"ק  

 ".      במילה: "הספק 
ס"ק   "מבקש   3ט.  המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 

אחריותו "בגין  המילים:  את  או   האישור"  למעשי 
 ".    מחדלי הספק

נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוח   4י. ס"ק  
 חבות

נבקש להוסיף  . ככל והבקשה לעיל לא תאושר,    11י.  
 :בסוף הסעיף את המילים

 ".    הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון"
 ".      נבקש למחוק את המילים: "או עבורו  5יא. ס"ק 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:   5יב. ס"ק  

 ".      "בקשר לשירותים נשוא ההסכם
נבקש להוסיף לאחר המילים: "כצד ג'" את   6יג. ס"ק  

 ".    פועלים במישרין המילים: "למעט החלק עליו
להוסיף   11יג.   נבקש  תידחה,  לעיל  והבקשה  ככל   .

"הכיסוי המילים:  את  הסעיף  בהתאם   בסוף  הינו 
 ".    לנוסח פוליסת "ביט

 
 הבקשה מקובלת –ה 
 הבקשה מקובלת – 1ה
 הבקשה מקובלת  –ו 
 הבקשה מקובלת – 1ו

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ז 
 הבקשה מקובלת – 11ז

 הבקשה מקובלת –ח 
 הבקשה מקובלת  –ט 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –י 
 הבקשה מקובלת – 11י

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –יא 
 הבקשה מקובלת  –יב 
 הבקשה מקובלת –יג 
 הבקשה מקובלת  – 11יג
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המוזכרים   הקודים  מספרי  את  למחוק  נבקש  א. 
כללית הערה  זה  לעניין  ראה  זה  נספח   בסעיף  לגבי 

 .הביטוח לעיל 
נבקש להחליף את המילה: "דין" במילים:    1ב. ס"ק  

הנזיקין   חדש]"פקודת  האחריות    ו/או  [ נוסח  חוק 
 ". 1980למוצרים פגומים, תש"ם 

נבקש להוסיף לפני המילה: "המועסקים"    1ג. ס"ק  
  ". את המילה: "עובדיו 

ס"ק   "הגבלה"    2ד.  המילה:  את  להחליף  נבקש 
 ".    במילה: "חריג

לפני המילים: "קבלנים,  נבקש    2.4ה. ס"ק   להוסיף 
 ".   הספק כלפי  קבלני משנה" את המילים: "חבות

ס"ק   "המבוטח"    2.4ו.  המילה:  את  להחליף  נבקש 
  ".   במילה: "הספק 

 ".  נבקש למחוק את המילים: "או עבורו  4ז. ס"ק 
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:   4ח. ס"ק  

 ".   "בקשר לשירותים נשוא ההסכם

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה מקובלת –ג 
 הבקשה מקובלת  –ד 
 הבקשה מקובלת –ה 
 הבקשה מקובלת  –ו 
 הבקשה מקובלת  –ז 
 הבקשה מקובלת –ח 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ט 
 הבקשה מקובלת  – 1ט
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נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר בביטוח    5ט. ס"ק  

 .חבות
. ככל והבקשה לעיל לא תאושר, נבקש להוסיף    1ט.  

הוויתור לא יחול לטובת  ":  בסוף הסעיף את המילים
 ".   אדם שגרם לנזק בזדון

 ו 83 88

 . נבקש למחוק 1א. ס"ק 
ס"ק   במילים:   2ב.  זה  סעיף  להחליף  נבקש 

ו/או אי   "הביטוחים יכללו תנאי לפיו הפרה בתום לב
של תנאי הפוליסות על ידי הספק לא  קיום בתום לב  

מבקש בזכויות  פי    תפגע  על  שיפוי  לקבלת  האישור 
 ".   הפוליסות
ס"ק   "בכפוף    3ג.  המילים:  את  להחליף  נבקש 

אין "אולם  במילים:  דין"  החריג   לחובת...  בביטול 
הספק  וחובות  המבטח  מזכויות  לגרוע  בכדי  כאמור 

 על פי חוק חוזה 
 ". 1981 –ביטוח התשמ"א 

"שינויים    4ס"ק  .  ד המילים:  לאחר  להוסיף  נבקש 
 ".  הביטוח לרעה" את המילים: "במשך תקופת

 ".  נבקש למחוק את המילים: "בדואר רשום   4. ס"ק  ה

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה מקובלת –ג 
 הבקשה מקובלת  –ד 
 שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה לא מקובלת. אין   –ה 
 

 1ו  83 89

מ   .א יפחת  שלא  אחריות  "בגבול  המילים   - אחרי 
המילים   500,000 את  להוסיף  מבוקש   "₪.

 "למקרה ולתקופה".      
מבוקש לאשר כי הביטוח יערך על ידי הספק או  .ב

הפועלים   ידי  על  הביטוח  עריכת  יוודא  שהספק 
 .מטעמו

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. .מבוקש להסיר 2ו  83 90

91 83 

פסקה  
לתשומת  
לב הספק 
 ומבטחיו 

במלואה הפסקה  כל  את  למחוק  נבקש  לרבות  )  א. 
הנספח העברת  על  הספק  מבטחיו  אישור  . (לידיעת 

התחייבותו החוזית של הספק במסגרת נספח הביטול  
למבטחים שלו או לאישורם שכן האמור    לא עוברת

 .מנוגד להוראות הפיקוח על הביטוח
המבטח חותם על אישור ביטוח בנוסח אחיד בהתאם  

האישור  ועל  הפיקוח  הקודים   להוראות  את  להחיל 
הנדרשים וזאת בנפרד מהתחייבות הספק לביטוח על  

 .פי ההסכם
ב. ראו גם בקשתנו הכללית מעלה למחיקת כל מספרי  

 .הספק לביטוח הקודים מהתחייבותו החוזית של

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –א 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ב 

92 84 
מבקש  
 האישור

 580362937הבקשה מקובלת . ח.פ:  .נבקש להוסיף ח.פ. המכללה

93 84 
אופי  

 העסקה 

המילים:   את  להחליף  נבקש  תקשורת א.  "ציוד 
"מערכת במילים:  אבטחה"  אבטחה    ומצלמות 

 ."ובקרת כניסה
 .)בהתאם להגדרת השירותים בהסכם(

 הבקשה מקובלת 

94 84 
ביטוח 
 רכוש

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

 הבקשה מקובלת 
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95 84 
ביטוח צד 

 ג' 

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

,   321ולהסתפק בקוד    304ב. נבקש למחוק את קוד  
 .'ג כמקובל בהרחבת שיפוי בביטוח צד

הפוליסה אינה מכסה   307ג. נבקש למחוק את קוד  
וקבלני משנה אלא    את אחריותם הישירה של קבלנים

בג הספק  וכלפיהם  אחריות  בסעיף  )ינם   2.5כנדרש 
לפרש את מלל הקוד כמעניק כיסוי    . ניתן(לנספח א

למחוק    רחב מזה הקיים בפועל בפוליסה ולכן נבקש
אותו. ממילא יש דרישה לפוליסת "ביט" אז הכיסוי 

משנה ידוע ועל כן נבקש לוותר   לגבי קבלנים וקבלני
 .על הקוד באישור

קוד   את  למחוק  נבקש  מ  309ד.  בביטוח  שכן  דובר 
 .חבות

הקוד אינו תואם    מלל  329ה. נבקש למחוק את קוד  
בפוליסה   הקיים  הכיסוי  לאת  חריגים   פיו)  גם  יש 

למשל הרכוש עליו פועלים במישרין כאמור גם בסעיף  
א  2.4 לתנאי  (.  לנספח  התחייבות  באישור  קיימת 

 ."ביט" והכיסוי ידוע לכן נבקש לוותר על הקוד

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ג 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ד 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ה 

96 84 
ביטוח 

אחריות  
 מעבידים

לאחר  להוסיף  נבקש  הפוליסה  ומהדורת  נוסח  א. 
 ".נוסח מקביל לוו המילים: "אהמילה: "ביט" את 

,   319ולהסתפק בקוד    304ב. נבקש למחוק את קוד  
 .חבות מעבידים כמקובל בהרחבת שיפוי בביטוח

קוד   את  למחוק  נבקש  בביטוח    309ג.  מדובר  שכן 
 .חבות

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ג 

97 84 
ביטוח 

אחריות  
 מקצועית 

ביטוח  הינו  הביטוח  כי  לציין  נבקש  הביטוח  סוג  א. 
גבולות  )ע  המוצר  אחריות מקצועית משולב חבות ם 

ולמחוק את ביטוח חבות המוצר    (אחריות משותפים
 .בסעיף הבא

את   למחוק  נבקש  הפוליסה  ומהדורת  נוסח  ב. 
בפוליסת מדובר  שכן  "ביט"  אחריות    המילה: 

 .מקצועית ללא נוסח ביט
,    321ולהסתפק בקוד    304ג. נבקש למחוק את קוד  

 .כמקובל לפוליסה זו
קוד   את  למחוק  נבקש  בביטוח    309ד.  מדובר  שכן 

 .חבות
 6  -  -נבקש להחליף את תקופת הגילוי ל  332ה. קוד  
 .חודשים

 הבקשה מקובלת  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ג 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ד 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ה 

98 84 
ביטוח 
חבות 
 המוצר 

א. נבקש למחוק סעיף זה שכן לספק קיימת פוליסה  
אחריות מקצועית    חבות המוצר משולבת עם ביטוח

תהיה  לא  כי  נבקש  כן  ועל  הקודם  בסעיף  כאמור 
 .כפילות

 :והבקשה לעיל תידחה נבקשככל 
ביטוח   הינו  הביטוח  כי  לציין  נבקש  הביטוח  סוג  ב. 

אחריות עם  משולב  המוצר  עם )  מקצועית  חבות 
 (. גבולות אחריות משותפים

ג. נוסח ומהדורת הפוליסה נבקש למחוק את המילה: 
 .משולבת "ביט" שכן מדובר בפוליסה

קוד   את  למחוק  נבקש  שאינם    327  -ו   303ד. 
 .ם לפוליסת חבות המוצררלוונטיי

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –א 
 הבקשה מקובלת  –ב 
 הבקשה מקובלת –ג 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ד 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ה 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  –ו 



 
 

  01EC/21מכרז מס' 

   1מס' ותשובות  שאלות

 

 
,   321ולהסתפק בקוד    304ה. נבקש למחוק את קוד  

 .כמקובל לפוליסה זו
קוד   את  למחוק  נבקש  בביטוח    309ו.  מדובר  שכן 

 .חבות
ל    332קוד   הגילוי  תקופת  את  להחליף   6  -נבקש 

 .חודשים

99 84  

מבוקש להבהיר ולאשר כי ניתן יהיה להחזיק בביטוח 
המוצר   חבות  וביטוח  נפרד  מקצועית  אחריות 

אחריות משולבים עם ביטוח אחריות כלפי בגבולות  
 .צד שלישי

 הבקשה מקובלת

100 84  

מקצועית   אחריות  ביטוח  להסיר    –לעניין  מבוקש 
נוסח  ולאשר  ביט.   Telecommunication נוסח 

Services, Errors or Omissions Insurance 
 הבקשה מקובלת

101 84  
שלישי   צד  האחרים  החבויות  ביטוחי  מוצר  לעניין 
 .2016וחבות מעבידים מבוקש לאשר נוסח מגדל ביט  

 הבקשה מקובלת

102 84  

לעניין ביטוח חבות המוצר באישור קיום הביטוחים 
מבוקש להסיר קודים שלא רלבנטיים לביטוח חבות  
הביטוח   קיום  אישור  בנספח  המשולבים  המוצר 

 .327  -ו  303  –והרלבנטיים לביטוח אחריות מקצועית  

 מקובלתהבקשה 

 חדש חדש 103

נבקש להוסיף לחוזה שייחתם בין הצדדים    -חשבונות  
היא  כי  מצהירה  "המכללה  להלן:  בנוסח  סעיף 
שוברי   מס,  חשבוניות  חשבוניות,  לקבל  מסכימה 
באמצעים  היתר,  בין  זיכוי,  והודעות  קבלה 
דיגיטליים. המכללה תוכל להודיע לספק בכל עת על 

ב אלה  מסמכים  לקבל  שלא  באחת  בקשתה  זו,  דרך 
כמפורט  הצדדים  בין  הודעות  לשליחת  מהדרכים 

 בסעיף ההודעות." 

 הבקשה מקובלת

 חדש חדש 104

נבקש להוסיף בהסכם שיחתם בין    –חברה ציבורית  
שהספק  למכללה  "ידוע  להלן:  הסעיף  את  הצדדים 
ציבורית  חברה  ומהווה  בבורסה  נסחרת  חברה  הוא 

, וכל מידע 1999-כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט
אשר נמסר לה בקשר עם הספק )בין בכתב ובין בעל 
  פה(, אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות 

או   אדם  לאף  להעביר  לה  אסור  אשר  פנים  מידע 
יישות, וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך של  
החברה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם 
על   לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור 
שימוש   להוות  עשוי  לציבור  פרסומו  טרם  נת"ע  ידי 

- רך, התשכ"ח במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ע
1968 ". 

 הבקשה מקובלת

 2.2 אקסל  105

עבור    2.2בסעיף   הוא  השרת  הכמויות    120בכתב 
חדשות +   60  –מצלמות    130מצלמות, כשיש בפועל  

 .ישנות 70
 מצלמות.  130עבור 

 אקסל  106
2.2 
3.5 

הדרישה לשרת הינה לדגם ספציפי של חברת סיסקו. 
של שרת, נבקש לקבל אפשרות לספק דגם שווה ערך  

 DELL כדוגמת

מבוסס    .לא וניהולה  הקיימת  השרתים  סביבת 
Cisco UCS FI . 

 2.9 אקסל  107

על פי דרישתכם, כל תתי המערכות מתממשקות למע'  
הדרישה    השו"ב על  לוותר  נבקש  לכן,  המרכזית. 

ה למערכת  האינטרקום  מעי   ,VMS-להתממשקות 
השו"ב   ידי  על  תנוהל  האינטרקום  מערכת  שגם  כך 

 .המרכזי

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.
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 אקסל  108
2.12 
2.13 

בעלת להציע מצלמה  של   IR נבקש  מטר,   30מובנה 
  50או    40מובנה של   IR-המקובל בשוק . שכן דרישה ל

 .מטר עשויה לכוון ליצרן מסוים 

הסעיף.  בנוסח  שינוי  אין  מקובלת.  לא    הבקשה 
 הצורך נדרש ע"י המכללה עקב תנאי שטח קיימים 

 כללי 4 אקסל  108
נדרשת   עבורה  סיסקו  של  הניהול  מערכת  מה 

 אינטגרציה של מערכת האינטרקום
Cisco Video Surveillance Manager 

 לא ?האם שתי מערכות האינטרקום הן מערכות נפרדות 4.1ו  2.14 אקסל  109

 4.1 אקסל  110

מודולים   איזה  שונים?  במודולים  הכוונה  למה 
 נדרשים

למיניהם   קירבה  קוראי  קודן,  חיוג,  לחצני  מודול 

אצבע,    ,Bluetooth  ,NFC  ,KHZ125)טביעת 

MHZ13.56 , QR CODE  .) וכ"ו 

111 
נספח 
 ביטוח 

 א

נבקש להוסיף את המילים "בכפוף    –בסיפא    –רכוש  
להסכם, מוסכם כי לספק   6.7לפטור המפורט בסעיף  

הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף זה,  
יחול  כאמור  שהפטור  ובלבד  בחלקו,  או  במלואו 

 ".     כאילו נערך ביטוח זה במלואו

 הבקשה מקובלת

112 
נספח 
 ביטוח 

 1ב 

פי דין" נבקש להוסיף את המילים  לאחר המילים "על  
לראשונה במהלך  דרישה שתוגש  ו/או  "בשל תביעה 

 ".     תקופת הביטוח
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

113 
נספח 
 ביטוח 

 1ב 
להיגרם"   "העלולים  המילים  את  למחוק  נבקש 

 ".    ולהחליפם במילה "שיגרמו
 הבקשה מקובלת

114 
נספח 
 ביטוח 

 5ב 
נבקש להוסיף את המילים "למעט כלפי מי   –בסיפא  

 ".    שגרם לנזק בזדון
 הבקשה מקובלת

115 
נספח 
 ביטוח 

 6ב 
חודשים בתקופת    12נבקש להחליף תקופת גילוי של  

 חודשים.  6גילוי של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

116 
נספח 
 ביטוח 

 9ב 
₪ בגבול   2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  

 $.   600,000אחריות של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

117 
נספח 
 ביטוח 

 1ג 
נבקש להחליף את המילה "היצרן" במילה "הספק" 

 המופיעה פעמיים לאורך הסעיף.
 הבקשה מקובלת

118 
נספח 
 ביטוח 

 1ג 
את   להוסיף  נבקש  דרישה"  "ו/או  המילים  לאחר 

 "שהוגשה לראשונה במהלך תהמילים 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

119 
נספח 
 ביטוח 

 1ג 
להיגרם"   "העלולים  המילים  את  למחוק  נבקש 

 ".    ולהחליפם במילה "שיגרמו
 הבקשה מקובלת

120 
נספח 
 ביטוח 

 3ג 
נבקש להוסיף את המילים "למעט כלפי מי   –בסיפא  

 ".    שגרם לנזק בזדון
 הבקשה מקובלת

121 
נספח 
 ביטוח 

 ".    נבקש להחליף את המילה "היצרן" במילה "הספק 4ג 
 הבקשה מקובלת

122 
נספח 
 ביטוח 

 7ג 
₪ בגבול   2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  

 $.   600,000אחריות של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

123 
נספח 
 ביטוח 

 1ד 
את   למחוק  להיגרם"  נבקש  "העלולים  המילים 

 ".    ולהחליפם במילה "שיגרמו
 הבקשה מקובלת

124 
נספח 
 ביטוח 

 2.2ד 
ידי    –בסיפא    – "על  המילים  את  להוסיף  נבקש 

 ".    הספק
 הבקשה מקובלת

125 
נספח 
 ביטוח 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. נבקש למחוק. לא רלוונטי. – 2.3ד 

126 
נספח 
 ביטוח 

 2.4ד 
  1נבקש להוסיף את המילים "עד לסך של    – בסיפא    –

 ".    מיליון דולר
 הבקשה מקובלת

127 
נספח 
 ביטוח 

 4ד 
נבקש להוסיף את המילים "למעט כלפי מי   –בסיפא  

 ".    שגרם לנזק בזדון
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

128 
נספח 
 ביטוח 

 7ד 
₪ בגבול   4,000,000אחריות של  נבקש להחליף גבול  

 $.  1,000,000אחריות של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

129 
נספח 
 ביטוח 

 1ה 
במילה   ולהחליפה  "כל"  המילה  את  למחוק  נבקש 

 ".    "עובדיו
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.
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130 
נספח 
 ביטוח 

 1ה 
על   "המועסקים  המילים  להוסיף לאחר  נבקש  ידו" 

 ".    את המילים "במסגרת השירותים
 הבקשה מקובלת

131 
נספח 
 ביטוח 

 6ה 
₪ לתובע   6,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  

 ₪ בגבול אחריות  20,000,000
 הבקשה מקובלת

132 
נספח 
 ביטוח 

 1ו 
את   להוסיף  נבקש  הרכבים"  "לכלל  המילים  לאחר 

 ".    המילים "של הספק
 הבקשה מקובלת

133 
נספח 
 ביטוח 

 1ו 
להוסיף את  נבקש  צד שלישי"  "רכב  לאחר המילים 

 ".     המילים "רכוש
 הבקשה מקובלת

134 
נספח 
 ביטוח 

 1ו 
של   אחריות  גבול  להחליף  בגבול    500,000נבקש   ₪

 ₪.  400,000אחריות של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

135 
נספח 
 ביטוח 

 נבקש למחוק. 2ו 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

136 
אישור  
 ביטוח 

6 
₪ בגבול   4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  

 $.  1,000,000אחריות של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

137 
אישור  
 ביטוח 

6.1 
₪ בגבול   20,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של 

 $.  5,000,000אחריות של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

138 
אישור  
 ביטוח 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. .304נבקש למחוק קוד  6.2

139 
אישור  
 ביטוח 

6.3 
₪ בגבול   2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  

 $.   600,000אחריות של 
 שינוי בנוסח הסעיף.הבקשה לא מקובלת. אין 

140 
אישור  
 ביטוח 

6.4 
חודשים בתקופת    12נבקש להחליף תקופת גילוי של  

 חודשים.  6גילוי של 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף.

141 
אישור  
 ביטוח 

6.5 
₪ בגבול   2,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  

 $.   600,000אחריות של 
 שינוי בנוסח הסעיף.הבקשה לא מקובלת. אין 

142 
אישור  
 ביטוח 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף. שאינו רלוונטי.  303נבקש למחוק קוד  6.6

143 
אישור  
 ביטוח 

7 

השירותים   קוד    –פירוט  למחוק    046נבקש 
ולחליפו ציוד(    029בקוד    )מכירת/רכישת/השכרת 

ובקוד   מבנה(  וצמודי  מערכות  ושדרוג   089)התקנת 
 )שירותי תחזוקת מערכות(. 

 הבקשה מקובלת

 
 


