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 14/2019מענה לשאלות הבהרה מכרז  פומבי  מס' 

ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב  מדעיים מרכזיםפנייה לקבלת הצעות להקמת 

 ובגליל 

 האם ניתן להגיש את הבקשות בצורה דיגיטלית בלבד?  .1

תשובה: התוכניות והמפרטים וההדמיות יוגשו בצורה מודפסת. ניתן לצרף העתקים בצורה 

 דיגיטלית.

 האם המציעים יוזמנו להציג את התוכניות שלהם בפני המשרד?  .2

 תשובה: לא. 

 האם מדובר על זוכה אחד או יותר מזוכה אחד?   .3

למכרז המשרד  2.9התחייבות המשרד הינה לזוכה אחד, יחד עם זאת לפי סעיף תשובה: 

יהיה רשאי לבחור יותר מזוכה אחד לביצוע העבודות וזאת בהתאם לשיקול דעתו של 

 המשרד ובהתאם לצרכיו.

 נבקש כי תינתן עדיפות לתוצרת הארץ במכרז. .4

תשובה: הניקוד במכרז זה ניתן על פי מרכיבי איכות בלבד. עדיפות לתוצרת הארץ ניתנת 

 על הצעת מחיר שאינה רלוונטית למכרז זה.

 האם ניתן להגיש מספר חלופות.    .5

 תשובה: לא. כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד.  

 המועד של ערבות הביצוע?מה  .6

 . 31/12/2019-תשובה: ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד ה

מהמכרז עולה כי אתם מבקשים מתקנים חדשים בלבד ולא מתקנים שכבר יוצרו בעבר על  .7

 ידי המציע. 

תשובה: לא. אנו מבקשים מתקני מדע ומועד ייצורם ומועד תחילת השימוש בהם אינו 

 רלוונטי למכרז זה.  

 כי תינתן עדיפות לתוצרת הארץ במכרז.נבקש  .8

תשובה: הניקוד במכרז זה ניתן על פי מרכיבי איכות בלבד. עדיפות לתוצרת הארץ ניתנת 

 על הצעת מחיר שאינה רלוונטית למכרז זה.  

 נבקש הבהרותיכם לגבי החתימה על נספח שמירת הסודיות וניגוד העניינים. .9

החתימה מטעם המציע כמפורט במכרז נדרשים לחתום.  תשובה: בשלב הראשון, רק מורשי

 מקרב הזוכה יידרשו לחתום על הנספח בעלי תפקידים נוספים.

נבקש כי ערבות הביצוע לא תהיה על פי היקף ההתקשרות לשנה אלא על פי ערך העבודה  .10

 לביצוע.

ע משווי ההתקשרות. יחד עם זאת, מאחר ותקופת הביצו 5%תשובה: ערבות הביצוע הינה 

צפויה להיות ממושכת יחסית, המשרד יאשר למציע לחתום בשלב הראשון על שווי 

 מדינת ישראל
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התקשרות נמוך יותר בהתאם לצפי הביצוע ולהתאים את ערבות הביצוע לשווי המעודכן. 

 לאחר ששווי ההתקשרות הראשון ינוצל באופן מלא, תתבצע הרחבת הסכם בהתאם.

 את הבהרתכם לנושא.במכרז נרשם ליד מספר המתקנים "לפחות". נבקש  .11

תשובה: מדובר במספר המינימאלי הנדרש להתקנה בפארק. דהיינו, אין להציע הצעה עם 

מספר מתקנים נמוך ממספר זה. יחד עם זאת, מציע רשאי על פי שיקול דעתו ותחת מגבלות 

המחיר המקסימאלי, להציע מספר מתקנים גבוה יותר. יודגש כי לאו דווקא ההצעה בעלת 

נים הגבוה ביותר תהיה הזוכה, אלא ההצעה האיכותית ביותר שתדע לשלב מספר המתק

 בין כמות המתקנים, לנראות, לחדשנות וליתר הדרישות במכרז זה. 

 מועד הגשת המכרז. נבקש דחייה במועד ההגשה. .12

 .1/12/2019-תשובה:  מועד ההגשה נדחה ל

 נבקש לבצע תיקונים ולהעלות הערות לגבי נספח הביטוח. .13

   תייחסות חברת הביטוח הועלתה לאתר בקובץ זה.ה  תשובה:

נבקש כי ניתן יהיה להציג ניסיון בהקמת גנים מדעיים לא רק מול רשויות מקומיות אלא  .14

 גם מול בתי ספר וגני ילדים.

  תשובה:  הבקשה התקבלה ובוצעו תיקונים בהתאם.

 האם נדרש להציג את מנהל הפרויקט במועד ההגשה.  .15

 תשובה:  כן. 

 נבקש למחוק את המילה מלאה תחת התחזוקה. .16

 תשובה:  נושא התחזוקה הובהר במכרז. 

מבוקש למחוק את המילה "תמהיל" לאורך הסעיף. בהצעתו למכרז המציע מגיש תמהיל  .17

מוצרים ומתקנים המשקפים את כוונותיו של המציע, לרבות תכניות התפעול והרווח שלו. 

י המשרד משמעה שהמשרד יוכל להורות לספק הותרת הסמכות בדבר קביעת התמהיל ביד

ה"תמהיל" אינו עניין יל שאותו לא התכוון המציע להציע. להעמיד מוצרים ומתקנים בתמה

 טכני גרידא אלא הוא עניין פדגוגי ומסחרי שאין להוציאו מידיו של המציע.

יהם, תשובה: הכוונה בתמהיל היא שהמציע רשאי להציע מגוון של מתקנים ואביזרים למינ

והמשרד רשאי להחליט כי מתקן או אביזר כלשהו אינם מקובלים עליו מסיבות מקצועיות, 

תקציביות וכדומה ולא לאשר את רכישתו. במקרה זה, הזוכה יידרש להציע מוצר או אביזר 

 אחר. 

 "? היכן יש לציינם?אשר יתנו את השירותים בפועל פרטי העובדים מטעמומה פירוש " .18

תשובה: בשלב ההגשה הכוונה היא למציע ולמנהל המוצע בלבד. הזוכה יידרש להציג 

 עובדים נוספים שיועסקו על ידו לטובת הפרויקט. 

 רלוונטי למכרז זה? 4.10האם הסעיף  .19

 תשובה: כן.

 האם ניתן להציג את ניסיונו של המציע באספקת שירותים לרשויות מקומיות בחו"ל? .20

 תשובה: לא. 

המציע אינו יכול להצהיר את הנדרש בסעיף שהרי למציע אין שליטה על , 7.1לגבי סעיף  .21

לאחר סיום העבודות על ידי הספק תגיע  –משתמשי הקצה במתקנים שיוצבו על ידו. למשל 



למרכז נערה אשר במסגרת השימוש במתקנים הלימודיים תפתח משחק או מוצר שהוא 

ל לחייב את הנערה דלעיל להעביר למשרד קניינה הרוחני של אותה נערה. המציע אינו יכו

לאחר סיום העבודות על ידי הספק יגיע למרכז מורה  –את קניינה הרוחני. דוגמא נוספת 

למדעים אשר על סמך התנסותו במתקנים יפתח תכנית לימודים שהיא קניינו הרוחני של 

 ינו הרוחני.אותו מורה. כנ"ל, המציע אינו לחייב את המורה הנ"ל להעביר למשרד את קני

תשובה: מדובר אך ורק בתוצרים של המציע ולא בתוצרים שיפותחו על ידי משתמשים 

 אחרים ואינם בשליטתו. 

האם והיכן יש להצהיר אודות "תוצרים ישנים" שפותחו על ידי המציע טרם , 7.1לגבי סעיף  .22

 הגשת ההצעה למכרז?

ן האם מדובר בתוצר ישן או תשובה: בהצעת המציע, ליד התוצרים שהוא מציע, ניתן לציי

 תוצר חדש.

 מה הן דרישות אבטחת מידע הרלוונטיות למציע במכרז זה? .23

תשובה: הדרישות מוגדרות במסמכי המכרז ובנספח. לא יהיו דרישות נוספות מעבר 

 לרשום.

מבוקש להוסיף בסיפא "למעט מידע שאסור בהעברה על  ,14.8-ו 14.3סעיף  ו',10לגבי סעיף  .24

 פי כל דין".

 תשובה: הסיפא הוסף.

מבוקש לקיים מנגנון בוררות באשר לקיומו ומהותו של "ליקוי". הנוסח הנוכחי מעניק  .25

 למשרד סמכות בלעדית להגדיר ליקוי ולקבוע את הדרישות לתיקונו.

 תשובה: הבקשה אינה מתקבלת. 

יים לנתונים ומידע הרלוונט לגבי פרק הביקורת, מבוקש להבהיר כי ביקורת תבוצע אך ורק .26

 קט זה.לפרוי

 תשובה: הביקורת רלוונטית רק לפרויקט זה. 

מבוקש למסור את פרטיה של חברת הבקרה החיצונית ולו מן הטעם שנדרשת במכרז  .27

הצהרה על העדר ניגוד עניינים. בהעדר ידיעה אודות חברת הבקרה לא ניתן לוודא העדר 

 קיומו של ניגוד עניינים.

 .KPMGתשובה: נכון למועד המכרז, חברת 

סעיף זה אינו מתאים לסוג ההתקשרות נשוא המכרז. מרגע קבלת ההזמנה הספק מבצע  .28

הזמנות בעלויות גבוהות מול יצרני חו"ל וספקים מקומיים. ביטול ההסכם בהתראה של 

 שלושים יום ]באיזו עילה?[ מהווה פגיעה חמורה בספק.

ום קול קורא לרשויות תשובה: יובהר כי גם לאחר הבחירה בזוכה, המשרד מחויב בפרס

המקומיות. רק בסיום הליכי הקול קורא יסתבר כמה רשויות מקומיות מעוניינות במרכזים 

מדעיים ואיזה גדלים. ולאחר מכן מתבצעות עבודות להתאמת המבנים על ידי הרשויות 

המקומיות. הצורך ברכישת הציוד יהיה מספר חודשים לאחר החתימה על ההסכם 

 לא נדרש לבצע שום פעילות רכש.ובתקופה בה הזוכה 

 היכן בחוברת המענה יש לצרף את קורות חייו של המנהל? .29

 תשובה: אין מקום ספציפי מוגדר.



מבוקש להבהיר כי הספק יהיה זה שיקבע, מבחינה מקצועית, אם עמדה הרשות בדרישות  .30

 המבנה.

שר את תשובה: כך נקבע במכרז. רק אישור של הזוכה על עמידת המבנה בתנאים, יאפ

 תחילת העבודות. 

לאשר כי כל מידע שיציג המציע בהצעתו יחשב קניינו של המציע והמשרד יהיה מבוקש  .31

"מידע" משמעו, אלא לצורך בדיקת הצעתו של המציע. מנוע מלעשות כל שימוש במידע זה 

עלויות, הדמיות, חומרי רקע וכל אור המתקנים, התכניות האדריכליות, יבין השאר, ת

 שיציג המציע בהצעתו.אחר מסמך 

 תשובה: המידע בהצעות מהווה את קניין המציעים בלבד.

מבוקש להבהיר כי האמור לעיל הינו באחריות ועל חשבון הרשות  19.7לגבי סעיף  .32

 המקומית.

 תשובה: הנושא חודד במכרז. 

 ? 19.13-או בנוסף ל 19.13הוא חלק מהאמור בסעיף  19.15האם האמור בסעיף  .33

 הוא בנוסף לאמור בסעיפים אחרים. 19.15בסעיף תשובה: האמור 

מבוקש למחוק את המילים "למרכז המדעי". הספק אחראי למתקנים  19.17לגבי סעיף  .34

 אותם התקין. הספק אינו אחראי למבנה או לתשתיות המרכז המדעי.  

 תשובה: המילים נמחקו.

או להבהיר  ים"מבוקש למחוק את המילים "היסודות הדרושים למתקנ 20.24לגבי סעיף  .35

 כי הללו באחריות ועל חשבון הרשות המקומית.

תשובה: למען הסר ספק, ככל שהמציע מציע מתקן כלשהו המחייב עבודות התקנה, ביסוס, 

שבירת מרצפות, קידוח וכדומה, העבודות הללו יחולו על המציע. התקנת המתקנים על כל 

 המשתמש מכך הינה באחריות המציע/הזוכה. 

 מבקשים להוסיף "ככל שנדרש". 20.33לגבי סעיף  .36

 תשובה: הוספו המילים "היכן שנדרש".

המתקנים המסופקים הם רלוונטיים ]ככל הנראה[ למתקני חצר.  20.37-20.39לגבי סעיפים  .37

הדרישה  –במסגרת מכרז זה אינם מתקני חצר ולכן הדרישה אינה רלוונטית להם. למשל 

העשויים ". הספק מציע מתקנים לימודיים ונתכי "כל חלקי המתכת יהיו מפלדה מגלו

 בחלקם ממתכת שאינה פלדה מגלוונת.

תשובה: המשרד אינו יודע איזה מתקנים יוצעו על ידי כל מציע. סעיפים אלה רלוונטיים  

 לגבי מציעים שיגישו מתקנים מסוג זה בלבד. 

העדר  מבוקש למסור את פרטי היועץ החיצוני ולו מן הטעם שנדרשת במכרז הצהרה על .38

ניגוד עניינים. בהעדר ידיעה אודות היועץ החיצוני לא ניתן לוודא העדר קיומו של ניגוד 

 עניינים.

 תשובה: נכון להיום, דרישות תשלום תיבדקנה על ידי חברת גדיש. 

 

 מבוקש שהתמורה תשולם לספק בחלוקה לאבני דרך ולא בסיום ההתקנות. .39

אבני דרך לתשלום. יודגש כי אבן הדרך תשובה: הזוכה יוכל לסכם עם המשרד מספר 

המרכזית והעיקרית תהיה, בכל מקרה, דרישת התשלום האחרונה לאחר ביצוע כלל 

 העבודות הנדרשות.



 כיצד תחושב ערבות הביצוע. .40

מהיקף ההתקשרות. גובה הערבות המדויק ייקבע לאחר הקול  5%תשובה: הערבות הינה 

ם שיוזמנו. ככל שהעבודות צפויות להימשך קורא בהתאם למספר הרשויות ומספר המתקני

יותר משנה אחת, ההסכם ייחתם לשנה עם אופציה להארכה, ואזי תתבקש ערבות ביצוע 

 בגובה נמוך יותר.

 מהי ערבות טיב? .41

תשובה: ערבות טיב היא ערבות שנועדה להבטיח כי הזוכה יעמוד בהתחייבויותיו, בעיקר 

חודשים. היא תהיה  12בכל הנוגע לאחריות, גם לאחר סיום עבודות ההתקנה, לתקופה של 

 משווי ההתקשרות.  2%עד 

 נבקש את התייחסותכם לגבי אופן הגשת ההצעות. .42

 ים יוגשו במעטפה סגורה ואטומה.העתקים. ההעתק 2תשובה: יש להגיש למשרד 

 נבקש להגיש את הטבלאות הנדרשות מוקלדות. .43

תשובה: המשרד מאפשר להגיש את הטבלאות מוקלדות עם שורות נוספות. יחד עם זאת, 

פרט להוספת שורות נוספות, אין לבצע שינוי כלשהו או מחיקה כלשהי. ביצוע שינוי כלשהו 

 לת ההצעה על הסף. פרט להוספת שורות נוספות, יביא לפסי

בכותרת נכתב כי "המציע וכל עובד מטעמו יחתמו על התחייבות זו". מי לגבי נספח ח',  .44

 מעובדי המציע נדרש לחתום על נספח זה במועד הגשת ההצעה?

 תשובה: בשלב ההגשה, מורשי החתימה והמנהל המוצע בלבד. 

 יחתם כתצהיר בפני עו"ד ולא ע"י רו"ח. מבוקש כי נספח י' .45

 בה: הבקשה לא מתקבלת. תשו

 מי יידרש לחתום על הצהרת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות? .46

תשובה: מקרב הזוכה יידרשו לחתום המציע, מורשי החתימה מטעמו ומנהל הפרויקט 

 המוצע על ידו. 

הסעיף מחמיר מדי בצורה בלתי סבירה. היעלה על הדעת לסיים את 18.1לגבי סעיף  .47

שמי מעובדיו, אפילו הזוטר ביותר, הורשע בעבירה שיש עימה  ההתקשרות עם הספק בגלל

 קלון? האם הרשעתו של אחרון המחסנאים מצדיקה ביטולו של ההסכם כולו?

תשובה: במועד הגשת המכרז, המציע מתחייב כי לא יועסק בפרויקט זה עובד שהורשע 

ע בעבירה בעבירה שיש עמה קלון. ככל שלאחר פרסום המכרז אחד מעובדי המציע יורש

 שיש עמה קלון, הזוכה יידרש להחליף אותו. 

 המחזור הכספי המבוקש גבוה מאוד ומונע תחרות. נבקש להפחית אותו. .48

 .2016-2018לשנה בכל אחת מהשנים ₪ מיליון  3-תשובה: המחזור הכספי הופחת ל

 האם ניתן להציג מתקנים שהותקנו בחו"ל? .49

 תשובה: לא.

 ו בשטחים פתוחים?האם ניתן להציג מתקנים שהותקנ .50

תשובה: ככל שמדובר במתקן שניתן להשתמש בו גם בשטח פתוח וגם במבנה סגור, למשרד 

 אין התנגדות.

האם לצורך הוכחת ניסיון קודם ניתן להציג מרכזים מדעיים שתוכננו וסופקו  .51

 לגורמים/למרכזים שנבנו במרחבי רשויות מקומיות?

 תקנים שהותקנו בגני ילדים ובבתי ספר.תשובה: הדרישות הורחבו וניתן להציג גם מ



במקרה של ביטול ההסכם, האם המשרד ישפה את המציע בגין הוצאות שהוצאו בפועל גם  .52

 בגין מוצגים שהחלו בייצורם אך טרם סופקו למשרד?

תשובה: המשרד אינו יכול להתחייב על כך במועד זה. ככל שהמשרד סיפק הזמנת עבודה 

מקומית כלשהי, והמוצרים נבנו או נרכשו, המשרד יכבד את לזוכה לביצוע עבודה ברשות 

 ההזמנה.

האם יש מקום לסטות מהדרישה לפיה זכויות הקניין הרוחני בתוצרים שיפותחו תהיינה  .53

ככל שהזכויות בחלק מהמוצגים במרכז המדעי  שייכות למשרד ולהותירן בידי המציע?

האם תיוותרנה זכויות אלה שייכות לצד ג', בהתאם להצהרה שתימסר ע"י המציע, 

 במסגרת התקשרות זו בבעלות בלעדית של אותו צד ג'?

תשובה: המשרד תיקן בנספח הרלוונטי את דרישותיו לגבי זכויות קניין והקל בנושא. 

 זכויות בבעלות צד ג' יישארו בבעלות צד ג'. 

המכרז האם לאור נוסח ההצהרה בנספח ט', כי זכויות הקניין הרוחני בתוצרים נשוא  .54

תהיינה שייכות למשרד ולמציע, ניתן לאשר כי המציע יהיה רשאי לעשות שימוש בתוצרים 

 שיפותחו על ידו במסגרת המכרז, גם בהתקשרויות עתידיות עם צדדי ג' אחרים בישראל?

 תשובה: כן. 

האם לאור נוסח ההצהרה בנספח ט', כי זכויות הקניין הרוחני בתוצרים נשוא המכרז  .55

ות למשרד ולמציע, ניתן לאשר כי המציע יהיה רשאי לעשות שימוש בתוצרים תהיינה שייכ

 שיפותחו על ידו במסגרת המכרז, גם בהתקשרויות עתידיות עם צדדי ג' אחרים בחו"ל?

 תשובה: כן.

הזוכה, לצורך הקמת  –האם המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנון שיסופק ע"י המציע  .56

 הזוכה? –צעות המציע מרכזים מדעיים נוספים שלא באמ

תשובה: לא. המשרד יפרסם מכרז חדש או יבחר זוכה אחר ויקים את המרכז בהתאם 

 להצעותיהם. 

מה הדין לגבי מתקנים שאין לגביהם תקן ישראלי קיים? האם לגביהם ניתן להסתפק  .57

 –מה הדין לגבי מוצרים חדשים שעוד אין להם תקן  באישור יועץ בטיחות חיצוני מוסמך?

 חתימת מהנדס בטיחות מספיקה?האם 

תשובה: ככל שאין תקן ישראלי, ישנה עדיפות מוצרים בעלי תקן בינלאומי כלשהו. לאורך 

כל המכרז הניסוח הוא היכן שיש מוצר עם תו תקן ישראלי, יש להשתמש בו. היכן שאין 

מוצר כזה אין דרישה לתו תקן ישראלי אך בהחלט עדיף להציג מוצרים עם תו תקן 

לגבי מוצרים חדשים לחלוטין או מוצרי מדף אומי על פני מוצרים חסרי תו תקן כלל. בינל

  של החברה, לגביהם אין תו תקן, יידרש אישור של מהנדס בטיחות. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מענה לשאלות בנושא ביטוח

 

, פסקה ללא מספר 81
 6לאחר סעיף 

הטעמים הבאים ן מבוקש למחוק את הפסקה, מכל אחד מ
 כמכלול:  הצברםמו
 :הדרישה מיותרת, מכבידה ואינה לצורך 

o  בכוונת המציע להציג בהצעתו מכלול של
מוצרים, שחלקם מיובאים וחלקם מיוצרים 

 בישראל. 
o  יבוא המוצרים נעשה תחת פיקוחו של מכון

 התקנים שהוא הגוף המורשה לעניין זה. 
o  המוצרים המיובאים מבוטחים בישראל

מסמכי המכרז בביטוח חבות המוצר, כנדרש ב
 ומעבר לכך. 

o  דרישת המשרד כי המציע יתחייב במועד הגשת
ההצעה כי לאחר הזכיה היצרן הזר ]למשל 

יצרן מדנמרק[ יכלול את מדינת ישראל 
ברשימת המבוטחים בפוליסת הביטוח אותה 

ערך בחו"ל ]למשל בדנמרק[ היא מיותרת, 
 מכבידה ושאינה לצורך. 

o ר בישראל ברי כי בהינתן ביטוח חבות המוצ
יעמוד לרשות מדינת ישראל כיס עמוק דיו ככל 

ויהיה צורך להפרע מן המציע ]או ממבטחו[ 
 ביחס למוצרים נשוא המכרז. 

o  ליצרן הזר אין עניין או אינטרס לכלול את
מדינת ישראל כמוטב בפוליסה הנדונה, בוודאי 

כאשר המכירה למדינת ישראל נעשית 
ירות באמצעות צד שלישי ]המציע[ ולא יש

 לממשלת ישראל. 
  הדרישה מפלה שלא כדין בין יצרנים ישראליים ובין

 יבואנים והיא אינה חוקית: 
o  הדרישה ממציע להתחייב במועד הגשת

ההצעה כי לאחר הזכיה יציג אישור ביטוח 
מאת היצרן הזר היא הפליה לרעת יבואנים 

 העומדת בסתירה לדין. 
o  8אפילו לשיטת המשרד, למשל בתשובה 

למסמך ההבהרות, מנגנון העדיפות לתוצרת 
ישראל ינתן מן הדין על פי הצעת המחיר בלבד, 

 מה שאינו רלוונטי לענייננו. 
o  דרישת הביטוח מן היצרן הזר כמוה כהתנייה

נוספת, מכבידה ומפלה ביחס למציע שהוא 
 יבואן לעומת מציע שהוא יצרן. 

o סור על המשרד לקבוע במכרז ברי כי חל אי
תנאי שהוא מפר את החוק, במישרין או 

 בעקיפין. 
o  לא זו אף זו, לא מן הנמנע כי התניית הביטוח

ביחס ליצרן הזר מפרה את התחייבותה של 
והסכמים  GPA-מדינת ישראל מכח הסכם ה

בינ"ל נוספים במסגרת ארגון הסחר העולמי 
 שאין זה המקום לסקור אותם. 

o לו למשרד ליתן את ידו להפרת  ברי כי אל
 הסכמים בינ"ל של מדינת ישראל. 

 
 כאמור, מבוקש מן המשרד למחוק הפסקה. 

 

 
ח הבקשה נדחית. נדרש ביטו
 לכיסוי חבות הזוכה והיצרן.

לזוכה יש אפשרות או לבטח 
את היצרן בביטוח שלו או 

לחילופין להציג אישור ביטוח 
נפרד מהיצרן המבטח את 

חבות היצרן )ולא את חבות 
הזוכה( כולל כל התנאים 

שנדרשים בחלק המודגש 
שבפרק חבות המוצר. ביטוח 

הספק מכסה אך ורק את 
ואינו מכסה את חבות  חבותו

היצרן )לדוגמה מוצר פגום 
שיצא מחצרי המפעל(. למען 

הסדר הטוב יובהר שבפני 
משרדי הממשלה 

עשרות אישורי ביטוח   מוצגים
של יצרנים מדי שנה הכוללים 

דין ושיפוט וגבולות 
טריטוריאליים בכל העולם 

כולל ישראל )לכל המדינות 
 בהן משווקות מוצרי היצרן(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



לחילופין מבוקש מן המשרד לאפשר למציע להציג את 
עמדתו בפני ענבל טרם מועד הגשת ההצעות על מנת 

 שתינתן חוות דעתה של ענבל ביחס להסתייגות דלעיל. 

הבקשה נדחית. נדרש ביטוח 
 לכיסוי חבות הזוכה והיצרן.

לזוכה יש אפשרות או לבטח 
את היצרן בביטוח שלו או 

לחילופין להציג אישור ביטוח 
נפרד מהיצרן המבטח את 

חבות היצרן )ולא את חבות 
הזוכה( כולל כל התנאים 

שנדרשים בחלק המודגש 
שבפרק חבות המוצר. ביטוח 

הספק מכסה אך ורק את 
חבותו ואינו מכסה את חבות 

היצרן )לדוגמה מוצר פגום 
צא מחצרי המפעל(. למען שי

הסדר הטוב יובהר שבפני 
משרדי הממשלה 

עשרות אישורי ביטוח   מוצגים
של יצרנים מדי שנה הכוללים 

דין ושיפוט וגבולות 
טריטוריאליים בכל העולם 

כולל ישראל )לכל המדינות 
 בהן משווקות מוצרי היצרן(.

 
 

פסקה מודגשת לפני 
 "כללי"

 למחוק אותה.  הדרישה בסעיף אינה סבירה ויש 

  הזוכה נדרש בפסקה זו להציע אישור ביטוח מטעם
היצרן ]!![ הכולל את מדינת ישראל ברשימת 

 המבוטחים ]!!![. 
  דרישה זו אינה מקובלת ומבדיקה שערכנו היא אינה

 סבירה. 
  יצרן אירופי, לצורך העניין, מבטח את עסקיו בהתאם

 לחוקי מדינת פעילותו. 

 וכש מן היצרן את המוצרים המשווק הישראלי, אשר ר
ומוכר אותם לממשלת ישראל, הוא זה שצריך לבטח 

 את המוצרים בביטוח "חבות מוצר". 
  אין, להבנתנו, כל היתכנות לקיום דרישה זו, לכל

 הפחות ביחס למוצרים נשוא מכרז זה. 

הבקשה נדחית. נדרש 
ביטוח לכיסוי חבות 

 הזוכה והיצרן.
לזוכה יש אפשרות או 

לבטח את היצרן 
בביטוח שלו או 

לחילופין להציג אישור 
ביטוח נפרד מהיצרן 

המבטח את חבות 
היצרן )ולא את חבות 

הזוכה( כולל כל 
התנאים שנדרשים 

בחלק המודגש שבפרק 
חבות המוצר. ביטוח 
הספק מכסה אך ורק 

את חבותו ואינו מכסה 
את חבות היצרן 

)לדוגמה מוצר פגום 
צא מחצרי המפעל(. שי

למען הסדר הטוב 
יובהר שבפני משרדי 

הממשלה מוצגים  
עשרות אישורי ביטוח 

של יצרנים מדי שנה 
הכוללים דין ושיפוט 

וגבולות טריטוריאליים 
בכל העולם כולל 

ישראל )לכל המדינות 
בהן משווקות מוצרי 

 היצרן(.
חית ביחס הבקשה נד במקום "בהתאם ל" מבוקש לכתוב "בקשר עם".  מבוא 

לנספח הביטוח אך 
תתקבל באישור קיום 



ביטוחים חתום 
 לכשיוצג

במקום "לא יפחתו מ... ארה"ב" מבוקש  – 6סעיף  .1 חבות מעבידים  
 ₪".  20,000,000לכתוב "

 מבוקש למחוק ")שנה(".  – 6סעיף  .2

יש לתקן את  –למשרד 
 מספור הסעיפים בפרק זה

הבקשה נדחית ביחס  .1
אך לנוסח נספח הביטוח 

תתקבל באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל שגבול 

האחריות שיצוין בש"ח לא 
יפחת מיחס ההמרה של 

הסכום הדולרי הנקוב 
לש"ח עפ"י שער דולר 

ארה"ב היציג ביום 
 החתימה על האישור

. הבקשה נדחית ביחס 2
לנוסח נספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל 

 שתקופת הביטוח שתצוין
 משנה שונהבאישור 

 מבוקש למחוק "שלא יפחתו מסך של".  – 11סעיף  .1 צד שלישי  77
 מבוקש למחוק ")שנה(".  .2

יש לתקן את  –למשרד 
 מספור הסעיפים בפרק זה

הבקשה נדחית ביחס  .1
לנוסח נספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח 
 חתום לכשיוצג

. הבקשה נדחית ביחס 2
לנוסח נספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל 

שתקופת הביטוח שתצוין 
 משנה שונהבאישור 

אחריות  78
 מקצועית

לאחר "מקצועית" מבוקש להוסיף  –כותרת  .1
 "משולבת חבות מוצר". 

במקום "מרכזים מדעיים" מבוקש לכתוב  – 7סעיף  .2
"מוצרי הדרכה להדרכה במוסדות חינוך 
 ולהכשרות כח אדם לתעשייה ועסקים". 

במקום "מתקנים" מבוקש לכתוב  – 7סעיף  .3
 "המתקנים". 

מבוקש למחוק "אישורי  – 7סעיף  .4
 קונסטרוקטור...מיתוג". 

מבוקש למחוק "בהתאם" ולכתוב  – 7סעיף  .5
 "בקשר". 

מבוקש למחוק את כולו ולכתוב "גבול  – 8סעיף  .6
דולר  1,000,000האחריות למקרה ולתקופת ביטוח 

 ארה"ב". 
מבוקש להוסיף "עד לסך  –מרמה ואי יושר  9סעיף  .7

למקרה ולתקופה הכלולים בגבולות  250,000$
 האחריות ואינם בנוסף להם". 

מבוקש להוסיף "עד לסך  -אובדן מסמכים  9סעיף  .8
ולתקופה הכלולים בגבולות למקרה  250,000$

 האחריות ואינם בנוסף להם".

יש לתקן את  –למשרד 
 מספור הסעיפים בפרק זה

הבקשה נדחית ביחס  .1
לנוסח נספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל שגבול 

האחריות של הפוליסה 
 -המשולבת לא יפחת מ

דולר ארה"ב  1,500,000
)גבול האחריות המצטבר 

דרש מביטוחי אחריות הנ
מקצועית וחבות המוצר גם 

יחד( וכל התנאים 
וההרחבות בשני הביטוחים 

 יוותרו על כנם.
 . הבקשה נדחית2
 . הבקשה נדחית3
 .  הבקשה נדחית4
. הבקשה נדחית ביחס 5

לנוסח נספח הביטוח אך 
תתקבל באישור ביטוח 

 חתום לכשיוצג
 . הבקשה נדחית6
 . הבקשה נדחית7
 חית. הבקשה נד8



לאחר "המוצר" מבוקש להוסיף "משולב  –כותרת  .1 חבות מוצר 79
 אחריות מקצועית". 

 מבוקש למחוק "והיצרן".  – 1סעיף  .2
במקום "בהתאם" מבוקש לכתוב  – 1סעיף  .3

 "בקשר". 
במקום "ושנת" מבוקש לכתוב  – 3סעיף  .4

 "ותקופת". 
 מבוקש למחוק "לא יפחתו מ".  – 3סעיף  .5
מבוקש למחוק את הפסקה "על הזוכה לדאוג  .6

 להציג... מדינת ישראל". 

הבקשה נדחית ביחס  .1
לנוסח נספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח 
חתום לכשיוצג ככל שגבול 

האחריות של הפוליסה 
 -המשולבת לא יפחת מ

דולר ארה"ב  1,500,000
)גבול האחריות המצטבר 
הנדרש מביטוחי אחריות 

ות המוצר גם מקצועית וחב
יחד( וכל התנאים 

וההרחבות בשני הביטוחים 
 יוותרו על כנם

. הבקשה נדחית שכן גם 2
חבות היצרן צריכה להיות 

מכוסה בנוסף לחבות 
הספק. יחד עם זאת ככל 
ובאישור חתום לכשיוצג 

ע"ש הזוכה תימחק המילה 
"היצרן" אולם יוצג אישור 
ביטוח נפרד מטעם היצרן 

 הכולל את כל התנאים
וההרחבות הנכללים 

תתקבל המחיקה  –במודגש 
באישור הביטוח ע"ש 

 הזוכה.
. הבקשה נדחית ביחס 3

לנוסח נספח הביטוח אך 
תתקבל באישור ביטוח 

 חתום לכשיוצג
. הבקשה נדחית ביחס 4

לנוסח נספח הביטוח אך 
תתקבל באישור ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל 
שתקופת הביטוח שתצוין 

 משנה שונהבאישור 
הבקשה נדחית ביחס . 5

לנוסח נספח הביטוח אך 
תתקבל באישור ביטוח 

 חתום לכשיוצג
 . הבקשה נדחית6

במקום "ביט" מבוקש לכתוב "מגדל  – 15סעיף  .1 כללי 80
 ". 2013ביט 

מבוקש להוסיף בסיפא" תנאי הכיסוי  – 15סעיף  .2
של הפוליסה המשולבת לביטוח אחריות מקצועית 

 וחברות המוצע: 
Electronic Products and Services Errors or 
Omissions and Product Liability Insurance 
(05/2019).  

יש לתקן את  –למשרד 
 מספור הסעיפים בפרק זה

הבקשה נדחית  .1
ביחס לנוסח נספח 

הביטוח אך 
תתקבל באישור 

ביטוח חתום 
 לכשיוצג

הבקשה נדחית.  .2
יחד עם זאת, ככל 

ויוצג ביטוח משולב 
אחריות מקצועית ל

וחבות המוצר 
שיתקבל על ידינו, 
ניתן יהיה להוסיף 

המלל את 
 המבוקש.



אנו מבינים כי במועד הגשת ההצעה לא נדרשת  .1 נספח ביטוח  80
 חתימת המבטח אלא חתימת המציע בלבד. 

 האם נכון?  .2

נכון. רק הזוכה צריך להציג 
אישור ביטוח בתוקף 

 החתום בידי מבטחו
 
 
 

 


