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 י"ט אדר ב תשע"ט

 2019מרץ  26 

 

  01/2019מכרז פומבי מס' 
טכנולוגיות הזמנה לקבלת הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות אבטחה 

 קיימות במתקני המשרד

 -מענה לשאלות ההבהרה-

מס"
 ד

המסמך/
 פרק

 תוכן השאלה סעיף עמוד
 

 תשובה

נא העבירו את את מסמכי המכרז הנדרשים  כללי כללי מכרז 1
 .Excelאו  Wordלמילוי וחתימה בתצורת 

צורך הגשת להנדרש  הכמויותכתב 
לכל בתצורת אקסל ועבר יהצעת המחיר 

כתובת קליטור המכרז באת תמי שלקח 
בעת מילוי טופס  פהמייל אשר צורה

 . מכרזהרשמה ל
 בנוסף להצעת המחיר המודפסת, 

למסמכי המכרז(,  6.3כמופרט בסעיף 
נדרש להגיש הצעת המחיר כמצוין לעיל, 

 .בתצורת אקסל, על גבי תקליטור
יש לשים לב להגיש את הצעת המחיר 

 במעטפה סגורה ונפרדת להצעה.
מנו ולא יתקבל הקובץ יש ליצור ע מידהב

קשר בהקדם האפשרי ולפני המועד 
האחרון להגשת ההצעות. )ורוניקה אשת 

, 03-6060746 –הקשר 
 veronikak@png.gov.il) 

הינו עם ₪ אלף  400נא הבהרתכם האם הסכום  2.4.3 2 מכרז 2
 או ללא מע"מ.

בכל מקום במכרז בו מופיע סכום הכוונה 
לסכום כולל מע"מ, אלא אם כן צויין 

 בפרוש אחרת .

נוסח הסעיף קובע כי המחזור השנתי לתנאי הסף  2.5.2 3 מכרז 3
בגין אספקת מערכות ₪  1,400,000הוא 

 אבטחה טכנולוגיות:
א. נא הבהרתכם האם מדובר בסכום הכולל 

 מע"מ או ללא מע"מ.
אישור רו"ח החשבון הנדרש לפי נספח ב. נוסח 

ז', אינו מבהיר כי סכום זה הינו בגין אספקת 
מערכות אבטחה טכנולוגיות, ולכן סכום המחזור 
הנקוב בו הינו "מחזור הכנסות כללי" של המציע. 

נא הבהרתכם איזה מחזור הכנסות נדרש ? נא 
 הבהרתכם.

בכל מקום במכרז בו מופיע  .א
סכום הכוונה לסכום כולל 

מע"מ, אלא אם כן צויין בפרוש 
 .אחרת

 הנספח תוקן בהתאם. .ב

שאינם  193-203כותרת הסעיף מפנה לעמודים  3 4 מכרז 4
 מצויים במסמכי המכרז. נא הבהרתכם.

 מדובר בטעות הקלדה.

הסעיף מפנה לנספח י"ד )התחייבות לקיום  3.1.14 4 מכרז 5
חקיקה בתחום העסקת עובדים( שאינו מצוי 

 המכרז. נא הבהרתכם.במסמכי 

 –הנספח לא רלוונטי  –מדובר בטעות 
 יתוקן במסמכי המכרז.

נבקשכם לדחות את המועד האחרון להגשת  6.5 8 מכרז 6
הצעות בשבועיים לפחות, על מנת שניתן יהיה 

 להגיש הצעה הולמת.
 

נדחה  סופי להגשת ההצעותמועד 
עד השעה  01/05/2019לתאריך 

11:00. 

mailto:veronikak@png.gov.il
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 4בטבלת אמות המידה לבחירת הזוכים, סעיף  7.6 9 מכרז 7
נקודות יוענקו למציע בגין  20קובע כי עד 

"התרשמות המזמין מחוות דעת של לקוחות 
קודמים של המציע". אופן חישוב הציון בגין סעיף 

זה אינו ברור. היות וציון של סעיף זה הינו 
המהותי ביותר בקביעת ציון האיכות של המציע, 

יוק ובשקיפות מלאה מה נבקשכם לפרט בד
הכוונה ב"התרשמות לקוח", מהם הקריטריונים 
המדוייקים לפיהם יינתן הציון בגין "התרשמות 

הלקוח", ושאלון/רשימת שאלות קריטריונים 
לגביהם יישאלו לקוחות המציע ובגינן ינוקד ציון 

 האיכות של המציע.

 
 
 

 להלן פירוט אופן חישוב זה: 
  

לקוחות לפחות מתוך  3 -המשרד יפנה ל
רשימת כלל הלקוחות אשר תימסר על 
ידי המציע לצורך קבלת חוות דעת על 

שביעות הרצון של אותם הלקוחות 
מהשירותים שמספק המציע. המשרד 

הזכות לפי שיקול דעתו, שומר לעצמו את 
לפנות גם למשרדי ממשלה המקבלים 
שירותים מהמציע, גם אם פרטיהם לא 

סרו על ידי המציע. המשרד יתחשב גם נמ
בחוות דעת של הגופים המקצועיים 

במשרד לגבי  מציע ממנו הוא מקבל 
שיתקבלו  שירותים. חוות הדעת

מהלקוחות )בהתאם לשאלות קבועות 
מראש שיופנו אליהם( לרבות חוות דעת 

של גורמים במשרד ישוקללו לצורך 
קביעת הציון בסעיף זה. שיטת הניקוד 

 ל  סולם הערכה כדלקמן:תבוסס ע
 לא שבע רצון. –1
 שבע רצון במידה מועטה. –2
 שבע רצון.  - 3
 שבע רצון במידה רבה – 4
 שבע רצון במידה רבה מאוד. – 5

שאלות מובנות ובגין כל  4כל לקוח ישאל 
 5שאלה ניתן לקבל ניקוד מקסימאלי של 

נקודות. בגין הניקוד שיתקבל מכל לקוח 
בור כל שאלה אליו נעשתה פנייה ע

בנפרד יחושב ציון ממוצע )להלן: "הציונים 
הממוצעים"( ולאחר מכן יחוברו הציונים 

הממוצעים לציון כולל בגין כל שאלון. 
הניקוד המקסימאלי שניתן להשיג יהיה 

 נקודות. 20כאמור 
 

 להלן השאלות שישאלו:
 
. עד כמה אתה שבע רצון מאופן 1

התנהלות הספק, מקצועיות הטכנאים 
פרויקט ועמידה בלוחות הזמנים ב

 שהוגדרו?
. עד כמה אתה שבע רצון מביצוע 2

 ההתקנה וטיב המערכות שהותקנו?
. שביעות רצונך הכללית מרמת שירות 3

 התחזוקה הניתנת בשוטף?
 .  עד כמה היית ממליץ לחדש4

התקשרות עם אותו ספק לפרויקטים 
 נוספים / אחרים?
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סעיף זה קובע את זכותו של המשרד במקרה בו  9.1.8 11 מכרז 8
המציע הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע. 

נבקשכם להוסיף אחרי המילה "בעבירה" את 
 המילים "שיש עימה קלון".

  לא ניתן לשנות את הסעיף.

א. נא הבהרתכם בתוך כמה ימים מהודעת  10.1 11 מכרז 9
הזכיה, יעביר המשרד את החוזה לחתימת 

 הזוכה.
ב. נא הבהרתכם בתוך כמה ימים ממועד קבלת 

 החוזה לחתימה, על הזוכה לחתום עליו.

א. עם הודעת הזכייה יצורף הסכם 
 ההתקשרות.

ימים בצירוף ערבות ביצוע  7ב. תוך 
 ונספח ביטוחי.

נבקש למחוק את המילים "ללא תנאים מגבילים  16.4 14 מכרז 10
כלשהם" ובמקומם יבואו המילים "בכפוף למסמכי 

 המכרז וההסכם". 

 תוקן במסמכי המכרז.

הואיל ומדובר על מתן שירות גם למערכות  17.2 14 מכרז 11
נבקשכם להעביר את מלוא  קיימותאבטחה 

, הפרטים על המערכות הקיימות כולל שירטוטים
דגמי ומודל ציוד, תאריך רכישה, פרטי הספק, 
מספרים סידוריים, רשימת תקלות עבר, מצב 

(, בטרם הגשת AS-MADEנוכחי )תיקי 
מנת שהמציע יוכל לתמחר -ההצעות. זאת על

באופן מודע ומושכל את עלות תחזוקת המערכות 
 הקיימות.

כתבי הכמויות של כלל המערכות 
ברות הקיימות יישלחו בדוא"ל לכל הח

 שאספו את תקליטור מסמכי המכרז.
של  AS MADEניתן להגיע ולצלם תיק 

אתר ת"א בתיאום מראש עם רכזת אגף 
 הביטחון, ורוניקה )אשת הקשר (

 03-6060746. 
, יםבנוסף, ניתן להגיע לאתרי המשרד

 בתיאום מראש.
לא יינתנו פרטים נוספים לגבי המערכות 

 הקיימות.

ובמסגרת "לקיחת האחריות" נדרש הזוכה היות  17.9 14 מכרז 12
לתחזק מערכות ו/או ציוד קיים של צד ג', 

 נבקשכם:
א. לספק את כל הנתונים הנדרשים )כמפורט 

לעיל( על מנת לאפשר לנו  17.2בשאלה לסעיף 
 הגשת הצעה מושכלת והולמת.

ב. נבקשכם להורות לאותם צדדי ג', שסיפקו 
מלא ולתת מערכות אלו, לשתף פעולה באופן 

הצעת מחיר אחידה של שווי מערכותיהם 
הקיימות אצל המשרד לכל המתמודדים במכרז. 
זאת היות ולהבנתנו, חלק מהמערכות הקיימות 
שייכות למי מהמתמודדים, באופן המעניק להם 

יתרון רב ובלתי הוגן במכרז מול שאר 
המתמודדים מאחר וברשותם המידע אודות מצבן 

מערכות אלו, שוויין,  התחזוקתי ותקינותן של
עלות אחזקתן ועוד, באופן שיגרום לחוסר שוויון 

ועלול למנוע התמודדות ו/או תחרות הוגנת 
 במכרז לפי חוק חובת המכרזים.

ג. נבקשכם להורות לאותם צדדי ג' לשתף פעולה 
עם המציעים/הזוכים באשר לממשקים הנדרשים 
למערכותיהם, ככל שאלו יידרשו, לרבות העברת 

SDK  ,למערכותיהםAPI .וכיו"ב 
ד. נבקש שכתנאי ללקיחת האחריות על המערכת 

הקיימת, יבוצע "יישור קו" לכלל המערכות ו/או 
הציוד הקיימים, וכי שירות התחזוקה של הזוכה 
יחל רק לאחר בדיקה ווידוא שכל המערכות ו/או 

הציוד הקיימים תקינים. לחילופין, נבקשכם לערוך 
הקיימים, למציעים החפצים סיור בכל המתקנים 

בכך, טרם המועד האחרון להגשת הצעות 
למכרז. זאת, בכדי שהמציע יוכל אף להתחייב 

 .17.9.2לאמור בסעיף 

 .11ראו תשובתנו לשאלה א.

הבקשה נדחית, בקשה זו אינה  ב.
רלוונטית מהסיבה שכל מציע יגיש הצעת 

מחיר אשר תבחן לגופה, כמו כן גם 
יחליטו להגיש  הספקים הנוכחיים, אם

מועמדות במכרז יידרשו לכתוב הצעת 
מחיר חדשה )לכל פריט/מערכת/תוכנה 
קיימת(.  לקחת אחריות על מערכת של 

ספק צד ג' קיימת, יאושר ע"י המזמין 
 בהתאם למחירון שיוגש במסגרת המכרז.

הבקשה נדחית, לא ניתן לקיים  ג.
הוראה כזו. הובהר בסעיף ב' לעיל. 

יוכל לקחת אחריות על במידה וקבלן לא 
מערכת של ספק צד ג', תותקן באישור 

המזמין מערכת חדשה ע"ב הצעתו בכתב 
הכמויות וכמפורט בשלב לקיחת אחריות 

 במכרז.  26.5.1בסעיף 
 . למסמכי המכרז. 26.5.1ראו סעיף  ד.

ניתן יהיה לבצע סיור בכל המתקנים 
הקיימים בתיאום מראש עם הגורם 

של המכרז וגם המקצועי גם בשלב זה 
 עם המציע הזוכה.
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צוין כי האמצעים הפיזיים הינם באחריות קבלני  18.21 16 מכרז 13
צד ג'. נא הבהרתכם כי אותם קבלני צד ג' ישתפו 

פעולה ויעיבירו למציע הזוכה את כל הפרטים 
הנדרשים אודות מערכותיהם עמ"נ שהזוכה יוכל 

 לבצע את עבודות התחזוקה הקמה כנדרש.

 12לשאלה שאלה חוזרת. ראו תשובתנו 
 בסעיף  האמור לעיל.

נבקש להוסיף את המילה "ועקב" אחרי המילה  22.1 17 מכרז 14
 "כתוצאה"

לא ניתן לשנות את הנוסח מדובר במילים 
 נרדפות 

26.5.1 19 מכרז 15
.3 

לשם הדרישה "להלן לוחות הזמנים ללקיחת 
 -המשרד..." אחריות על כלל אתריו השונים של 

נבקשכם לקבוע לו"ז שתואם את ממצאי הדו"ח 
שייצא לאחר ביצוע סקר אתרים. והבהרתכם כי 
יתכן וזמני האספקה של חלק מהפריטים להם 

ימים הנדרשים להשלמת  30-נדרש יהיה גבוה מ
 האתר.

יש לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו 
 .  26.5.1.3בסעיף 

 28 22 מכרז 16
 ואילך

נבקש לתקן את מספרי תתי הסעיפים החל 
 ואילך.  28מסעיף 

 המספור תוקן 

נבקשכם להבהיר כי הקבלן אחראי לתחזוקת  29 23 מכרז 17
המערכת בתקופת האחריות והתחזוקה והוא 

בלבד. ככל שהמזמין ייבחר לבצע תחזוקה בעצמו 
בתקופת האחריות והתחזוקה, הקבלן לא יהיה 

אחראי לנזקים אשר ייגרמו למערכת כתוצאה 
 מכך. 

המשרד יפעל עפ"י  הסכם ההתקשרות 
 במכרז.

 מכרז 18

28 14 

לשון הדרישה היא "תקופת התחזוקה תהיה 
ימים  365 24/7במתכונת של תחזוקה שוטפת 

 שבתות וחגים, לרבות בזמני חירום ומלחמה". 
א. נבקש הבהרתכם כי המשרד הוא זה שיהא 

אחראי להשיג היתר ממשרד הכלכלה לפי 
 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 12-ו 11סעיפים 

ים "למעט ב. נא הוסיפו בסוף הסעיף את המיל
 יום הכיפורים".

 א. על הספק לעמוד בתנאי המכרז.
 ב. הסעיף תוקן במכרז.

נא הוסיפו לאחר המילים "בכל ימות השנה" את  6.35 24 מכרז 19
 המילים "למעט יום הכיפורים".

במכרז. הסעיף הנכון הוא  תוקןהסעיף 
32.5 

תחזוקה  20
 ושירות

"למעט יום נא הוסיפו בסוף הסעיף את המילים  6 27
 הכיפורים".

 במכרז. תוקןהסעיף 

תחזוקה  21
 ושירות

נבקשכם להבהיר כי באחריות המשרד לקבל  13 28
לחוק  12-ו 11אישור משרד הכלכלה לפי סעיפים 

שעות עבודה ומנוח במידה ותידרש עבודה 
 בשעות נוספות ו/או במנוחה השבועית. 

 .18ראו תשובה לשאלה 

תחזוקה  22
 ושירות

נא הוסיפו בסוף הסעיף את המילים "למעט יום  14 28
 הכיפורים".

 הסעיף תוקן במכרז 

תחזוקה  23
 ושירות

הסעיף קובע כי הזוכה יהיה אחראי לתיקון כל  17 28
התקלות שייגרמו כתוצאה מברקים, רעידות 

אדמה, מזג אוויר סוער, תקלות ברשת החשמל 
כי תקלות אלו נופלות בגדר "כוח  ומזיקים. הוג

עליון" שאינו בשליטת הקבלן. נא הגדירו כי עלות 
תיקון תקלות הנובעות כתוצאה מכוח עליון, 

לרבות הגורמים שהוזכרו בסעיף זה, לא יהיו על 
 חשבון הקבלן ולא יושתו עליו.

 הסעיף תוקן במכרז



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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תחזוקה  24
 ושירות

א. נבקש הבהרתכם הברורה להגדרה מהי  21.3 30
 "תקלה כללית". 

השעות עבור הגעת טכנאי  12ב. נבקש כי מניין 
לאתר מרגע קבלת ההודעה על תקלה כללית, 

השעות עבור הגעת טכנאי לאתר הלקוח  8ומניין 
בגין תקלה מטרידה/חוזרת, יחול רק עבור שעות 

(. קרי, אם 8:00-18:00העבודה המקובלות )
התקבלה קריאה לתקלה כללית בשעה  לדוגמא
, כי אז הטכנאי יוכל להגיע לאתר המשרד 16:00

 (.04:00)ולא עד השעה  16:00עד השעה 

א. תקלה כללית הינה כל תקלה שלא 
משביתה ולא משביתה חלקית. ראו סעיף 

21.1 ,21.2 ,21.3. 
 ב. יש להיצמד להגדרות המכרז.

תחזוקה  25
 ושירות

בסוף הסעיף את המילים "למעט יום נא הוסיפו  23.5 30
 הכיפורים".

 הסעיף תוקן במכרז

תחזוקה  26
 ושירות

סכומי הקנסות הנקובים גבוהים באופן לא מידתי  25.2 31
לחוזים מסוג זה. נבקשכם להפחית את גובה 
-הקנסות לסכומים ריאליים ומידתיים, בגובה כ

₪  100מגובהם הנקוב בטבלה. לדוגמא:  20%
₪  200בגין שעת איחור במתן מענה לתקלה, 

 לכל יום איחור להגעה לטיפול תקופתי, וכו'.

 הבקשה נדחית.

תחזוקה  27
 ושירות

הסעיף דורש כי "הזרוע תהיה בעלת תקן איכות  3.22.8 63
ISO-9001 דרישה זו אינה ברורה, שכן תקן ."
ISO9001  הינו תקן ניהול מערכות איכות

לארגונים, וכי תו תקן למוצר הניתן ע"י מכון 
. לפיכך, נבקש ISO9001-התקנים אינו שייך ל

הבהרתכם האם בסעיפים המזכירים "הזרוע 
" הכוונה ISO-9001תהיה בעלת תקן איכות 

 הינה לזרוע בעלת תו תקן של מכון התקנים?

טעות סופר אין להתייחס לסעיף זה 
3.22.8. 

תחזוקה  28
 ושירות

מנת לחסוך עשרות שעות עבודה למשק -א. על 24.6 116
שמתאים למכרז, הישראלי בחיפוש אחר הציוד 

ובהיותו מכרז לשילוב של מוצרי מדף, ומכרז 
שאינו דורש פיתוח של ציוד חדש, ובהנחה 

שהגדרות המכרז הן מבוססות ומתאימות למוצרי 
מדף קיימים, נבקשכם לציין את דגמי הציוד 

שעליהם התבססו הגדרות המכרז, כדי שיהיו 
 זמינות לשיקולם של המגישים.

טבלה הזהה לכתב ב. הסעיף דורש להגיש 
הכמויות המקורי. האם הכוונה לעמודות 

הראשונה והשנייה מימין בטבלה שהוצגה 
 לדוגמא?

א. הבקשה נדחית. יש להיצמד לדרישות 
המאפיינים של כל פריט/ מערכת/ תוכנה/ 

 אמצעים כמפורט במכרז.
 

 ב. יש להתייחס לעמודת תיאור הפריט.

נספח ב'  29
כתב  -

 כמויות

נבקשכם להעביר את כתב הכמויות בקובץ  כללי 123
Excel .הניתן למילוי וחתימה כנדרש 

ישלח במייל לכל מי שאסף את תקליטור 
 המכרז

כתב הכמויות כולל תמחור תחזוקה שנתית  7 129   30
מערך הצעת המחיר. בעוד שניכר כי  6%בגובה 

מחיר זה הינו עבור תחזוקת המערכות החדשות 
אין בכתב הכמויות שום שסיפק והקים המציע, 

מקום בו יכול המציע לתמחר את שנת התחזוקה 
עבור המערכות הקיימות. נא הבהרתכם היכן 

וכיצד יכול המציע לתמחר את תחזוקת המערכות 
 הקיימות.

תמחור תחזוקת המערכות הקימות 
תתבצע בהתאמה להצעת המחיר של 
 הקבלן כמפורט בכתב הכמויות במכרז.

 -נספח ו  31
 ערבות
 הצעה

נבקש להוסיף את המשפט: "ערבות זו אינה  נספח ו 133
 ניתנת להעברה ו/או להסבה".

 הבקשה נדחית



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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נספח ז'  32
אישור  -

רואה 
 חשבון

 , לפיכך:2.5.2טופס זה נדרש כמענה לתנאי סף  כללי 134
א. לאישורי רו"ח מסוג זה קיים נוסח דיווח אשר 

הרכש  נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל
 –הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל 

. כמו כן, יודפס על נייר לוגו של 2009אוגוסט 
משרד הרו"ח. נבקש לשנות הנוסח לנוסח זה, או 

 לאפשר הגשת האישור בנוסח המקובל.
ב. נא הבהרתכם מהו סכום המחזור השנתי 

 המוחלט הנדרש למלא בטופס?
זה הינו בגין ג. נוסח האישור אינו מבהיר כי סכום 

אספקת מערכות אבטחה טכנולוגיות, כנדרש 
במכרז. נא הבהרתכם איזה מחזור  2.5.2בסעיף 

הכנסות נדרש )כללי או עבור מערכות אבטחה 
 טכנולוגיות( ?

ד. נא הסירו מהטופס את המילים ")לבדוק שנים 
 נכונות(".

 
נספח ז' שטנה לפי הוראת  .א

 התכ"מ העדכנית.
 הנספח תוקן  .ב
 קן הנוסח תו .ג
 תוקן .ד

נספח ט'  33
נספח  -

 ביטוחי

סעיף הביטוח בשורה השלישית אחרי המילים    136
"והגליל,את" נבקש להוסיף את המילים "אישור 

 קיום"

 הבקשה נדחית

נספח ט'  34
נספח  -

 ביטוחי

בשורה הרביעית אחרי המילה "האחריות" נבקש    136
למחוק את המילים "לא יפחתו מהמצוין" 

 במילה "כמצוין"ולהחליפן 

 הבקשה נדחית

נספח ט'  35
נספח  -

 ביטוחי

" נבקש למחוק את המילים 1אחרי המילים "פרק  א 136
"ביטוח ציוד מכני הנדסי" ולהחליפן במילים 

 "ביטוח העבודות"

 הבקשה נדחית

נספח ט'  36
נספח  -

 ביטוחי

בשורה הרביעית אחרי המילה "והציוד" נבקש    136
"בהתאם" ולהחליפה במילה למחוק את המילה 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  37
נספח  -

 ביטוחי

אחרי המילה "המלא" נבקש להוסיף את המילים  1 136
 בלבד("₪  40,000")פריטים ששווים עד 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
אך תתקבל באישור  ביטוח הביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  38
נספח  -

 ביטוחי

בשורה הראשונה אחרי המילה "אחריות" נבקש  7 137
למחוק את המילים "שלא יפחת מסך" ולהחליפן 

 במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  39
נספח  -

 ביטוחי

אחרי המילה "ויועצים" נבקש למחוק את המילים  9 137
 "לא יפחת מסך" ולהחליפן במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  40
נספח  -

 ביטוחי

יום" נבקש למחוק את המילה  30אחרי המילים " 11 137
 "לפחות"

נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הבקשה 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  41
נספח  -

 ביטוחי

בשורה הראשונה אחרי המילים "אחריות של"    137
 נבקש למחוק את המילה "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ט' נספח  42
נספח  -

 ביטוחי

בשורה השלישית אחרי המילה "אחריות" נבקש    137
למחוק את המילים "שלא יפחת מסך" ולהחליפן 

במילה "בסך" , אחרי המילה "ארה"ב" נבקש 
 להוסיף את המילה "ולתקופה"

שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
ונספח הביטוח אך תתקבלנה באישור  

 ביטוח חתום לכשיוצג

נספח ט'  43
נספח  -

 ביטוחי

בשורה החמישית אחרי המילה "קרקעיים" נבקש    137
למחוק את המילים "שלא יפחת מסך" ולהחליפה 

 במילה "של"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  44
נספח  -

 ביטוחי

"קרקעיים" נבקש בשורה השישית אחרי המילה    137
 למחוק את המילים "שלא יפחת מסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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נספח ט'  45
נספח  -

 ביטוחי

בשורה השביעית אחרי המילה "חדשים" נבקש    137
 להוסיף את המילה "ולתקופה"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  46
נספח  -

 ביטוחי

בשורה השמינית אחרי המילה "שלישי" נבקש    137
להוסיף את המילים "למעט רכוש עליו פועלים 

 במישרין"

הבקשה נדחית שכן בדרישה הינה לפרק 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  –ב' 

שאינו במסגרת ביטוח עבודות קבלניות 
כולל חריג זה ולא לביטוח אחריות כלפי 

 צד שלישי נפרד )שכן כולל את החריג(

נספח ט'  47
נספח  -

 ביטוחי

אחרי המילה "הביטוח" נבקש למחוק את המילים  2 137
 "לא יפחת מסך" ולהחליפן במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 לכשיוצגחתום 

נספח ט'  48
נספח  -

 ביטוחי

אחרי המילה "סיום העבודות" נבקש להוסיף את    137
המילים "או סיום תקופת הביטוח המוקדם 

 מביניהם"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  49
נספח  -

 ביטוחי

"הסטנדרטים" נבקש למחוק את אחרי המילה    138
 המילים "לא יפחתו מהמקובל"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

נספח ט'  50
נספח  -

 ביטוחי

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק את המילים    138
"כוונה ו/או", אחרי המילה "בפוליסה" נבקש 

"אולם אין באמור כדי לגרוע  להוסיף את המילים
 מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י דין "

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שלא מדובר 

או  2013בנוסח מגדל ביט 

 2016בנוסח מגדל ביט 

 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

ר  ביטוח חתום תתקבל באישו

 לכשיוצג

ביטוח  51
אחריות 
 מקצועית

בכותרת הסעיף אחרי המילה "מקצועית" נבקש  3 138
למחוק את המילים 

"מהנדסים/מנהלים/יועצים/מתכננים/קונסטרקטורי
 ם/חשמלאים"

 הבקשה נדחית

ביטוח  52
אחריות 
 מקצועית

בשורה השנייה אחרי המילה "חשמלאים" נבקש  1 138
המילים "שהנם עובדיו הישירים של להוסיף את 

 הספק"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל שתוצג על ידו למשרד 
 הצהרה חתומה כי כל השירותים

 ידי על למשרד נעשים ידו על הניתנים
 בשום מעסיק ואין הוא ומנהליו עובדיו

 משנה קבלני ,קבלנים ,מקרה פרילנסרים
 ועובדיהם.

ביטוח  53
אחריות 
 מקצועית

אחרי המילה ")שנה(" נבקש למחוק את המילים  2 138
 "לא יפחת מסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  54
אחריות 
 מקצועית

המילים אחרי המילה "עובדים" נבקש להוסיף את  3.1 138
למקרה ₪ מיליון  2"תת גבול אחריות של 

 ולתקופה"

הבקשה נדחית. לא יתקבל צמצום גבול 
 האחריות ביחס להרחבה זאת.

ביטוח  55
אחריות 
 מקצועית

אחרי המילה "ביטוח" נבקש להוסיף את המילים  3.2 138
למקרה ₪ מיליון  2"תת גבול אחריות של 

 ולתקופה"

ונספח  הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף
הביטוח אך תיבחן באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח

 

 

 

 

 
 

 

 
 אביב                                                      -, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,

 02-5605054פקס:  03-6060716טלפון: 

ביטוח  56
אחריות 
 מקצועית

בשורה השנייה אחרי המילה "הספק ו" נבקש  4 138
 להוסיף את המילה "בגין"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  57
חבות 

 מעבידים

המילה "האחריות" נבקש למחוק את אחרי  2 139
המילים "לא יפחת מסך" ולהחליפה במילה 

 "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  58
חבות 

 מעבידים

בשורה השנייה אחרי המילה "עובדיו" נבקש  4 139
 להוסיף את המילים "ככל והדבר נעשב ברישיון

 ובאישור המבוטח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח. ככל ויתווסף באישור ביטוח 

חתום בלבד המלל "בכפוף לנשיאת רשיון 
 האישור יתקבל –בר תוקף" 

ביטוח  59
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

בכותרת הסעיף אחרי המילה "שלישי" נבקש  2 139
 להוסיף את המילים "בגבול אחריות משולב עם

 ביטוח חבות המוצר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל שגבול האחריות של 
הביטוח המשולב לא יפחת מגבולות 

האחריות המצטברים של שני הביטוחים 
 3,500,000יחדיו, כלומר: לא יפחת מ 

דולר ארה"ב למקרה ותקופה ובנוסף כל 
וההרחבות בכ"א מהביטוחים  הכיסויים

 יוותרו על כנם.

ביטוח  60
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

אחרי המילה "ולתקופה" נבקש למחוק את  2 139
המילים "לא יפחת מסך" ולהחליפה במילה 

 "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  61
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

בשורה השנייה אחרי המילה "ישראל" נבקש  6 139
להוסיף את המילים "כל האמור בתת גבול 

 למקרה ולתקופה"₪ מיליון  4אחריות של 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  62
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 הבקשה נדחית נבקש למחוק סעיף זה 7 139

ביטוח  63
חבות 
 המוצר

" PRODUCTבכותרת הסעיף אחרי המילה " 3 139
נבקש להוסיף את המילים "בגבול אחריות משולב 

 עם ביטוח חבות כלפי צד שלישי"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל שגבול האחריות של 
לא יפחת מגבולות הביטוח המשולב 

האחריות המצטברים של שני הביטוחים 
 3,500,000יחדיו, כלומר: לא יפחת מ 

דולר ארה"ב למקרה ותקופה ובנוסף כל 
הכיסויים וההרחבות בכ"א מהביטוחים 

 יוותרו על כנם.

ביטוח  64
חבות 
 המוצר

בשורה השנייה אחרי המילה "וחדשות" נבקש  3.1 139
ולהחליפה במילה למחוק את המילה "בהתאם" 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  65
חבות 
 המוצר

אחרי המילה "האחריות" נבקש למחוק את  3.3 139
המילים "לא יפחת מסך" ולהחליפה במילה 

 "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
באישור  ביטוח הביטוח אך תתקבל 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  66
אחריות 
 מקצועית

בשורה החמישית אחרי המילה "ובקרה" נבקש  4.2 140
למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  67
אחריות 
 מקצועית

אחרי המילה "עובדים" נבקש להוסיף את המילים  4.4.1 140
למקרה ₪ מיליון  2"בתת גבול אחריות של 

 ולתקופה"

הבקשה נדחית. לא יתקבל צמצום גבול 
 האחריות ביחס להרחבה זאת



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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ביטוח  68
אחריות 
 מקצועית

אחרי המילה "הביטוח" נבקש להוסיף את  4.4.2 140
₪ מיליון  2המילים "בתת גבול אחריות של 

 למקרה ולתקופה"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תיבחן באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

ביטוח  69
 רכוש 

אחרי המילה  "הכלים" נבקש למחוק את המילים    140
"לרבות כלי הנשק" ולהוסיף המילים "למעט 

 מלאי"

הבקשה למחיקת המילים "לרבות כל 
הנשק" נדחית. הבקשה להוספת המילים 

"למעט מלאי" נדחית. יחד עם זאת ככל 
שתתוספנה המילים "המבוטח בערכי 

שיפוי" לאחר המילים "למעט מלאי" 
האישור  –באישור ביטוח חתום בלבד 

 יתקבל 

יום" נבקש  60בשורה השנייה אחרי המילה " 2 140 כללי 70
את המילה "לפחות" ולהוסיף המילים למחוק 

 "במשך תקופת הביטוח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

 הבקשה נדחית .2

בשורה הראשונה אחרי המילה "המקצועית"  7 141 כללי 71
 נבקש למחוק את המילים "לא יפחתן מהמקובל"

סעיף ונספח הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג
 

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק את המילים  8 141 כללי 72
"כוונה ו/או" , אחרי המילה "המבוטחות" נבקש 

להוסיף את המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע 
 מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י כל דין "

לנוסח הבקשה נדחית ביחס  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שלא מדובר 

או  2013בנוסח מגדל ביט 

 2016בנוסח מגדל ביט 

 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

, בשורה השנייה  8בפסקה השנייה מתחת סעיף    141 כללי 73
למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו נבקש 
 קיימת"

 הבקשה נדחית

בפסקה הרביעית בשורה השנייה אחרי המילה    141 כללי 74
"והגליל" נבקש למחוק את המילים "לכל המאוחר 

 שבועיים"

 הבקשה נדחית

נספחי  75
אישורי 

קיום 
 ביטוחים

בפסקת הנדון בשורה הרביעית אחרי המילה    142
למחוק את המילה "בהתאם" "וחדשות" נבקש 

 ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית שכן המילה "בהתאם" 
 אינה מופיעה כלל בפסקה

ביטוח  76
הציוד 

לביצוע 
 הפרויקט

בכותרת הסעיף נבקש למחוק את המילים "ביטוח    142
הציוד לביצוע הפרויקט כולל ציוד מכני הנדסי 

 ביטוח רכוש" ולהחליפן במילה "העבודות"

 הבקשה נדחית

אחרי המילה "ביטוח" נבקש למחוק את המילים    142 1 77
"ביטוח ציוד מכני הנדסי" ולהחליפן במילה 

 "העבודות"

 הבקשה נדחית

ביטוח  78
כל 

הסיכונים 

בשורה השלישית אחרי המילה "והציוד" נבקש    142
למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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עבודות 
 קבלניות

ביטוח  142 א 79
 רכוש

בשורה השנייה אחרי המילה "לערך" נבקש 
למחוק את המילה "החוזה" ולהחליפה במילה 

 "הנקוב לעיל "

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

לכשיוצג ככל שיצוין באישור שווי חתום 
העבודות לפני מע"מ שהינו לפחות בערך 

 החוזה שהוסכם.

אחרי המילה "המלא" נבקש להוסיף את המילים  1 142 א 80
 בלבד("₪  40,000")פריטים ששווים עד 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה "וכדומה" נבקש  2 142 א 81
 למחוק את המילה "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה "סמוך" נבקש  3 142 א 82
 למחוק את המילה "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
תתקבל באישור ביטוח חתום הביטוח אך 

 לכשיוצג

בשורה הראשונה אחרי המילה "אחריות" נבקש  7 143 א 83
למחוק את המילים "שלא יפחת מסך" ולהחליפה 

 במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

נבקש בשורה השנייה אחרי המילה "הספק"    143   84
 למחוק את המילים "שלא תעלה על"

 לא מובן לאיזה סעיף השאלה מתייחסת

" נבקש להוסיף את המילים "מהנזק, 10%אחרי "   143   85
 ₪ " 80,000מינימום 

 לא מובן לאיזה סעיף השאלה מתייחסת

אחרי המילה "ויועצים" נבקש למחוק את המילים  9 143 א 86
 "בסך""לא יפחת מסך" ולהחליפן במילה 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

יום" נבקש למחוק את המילה  30אחרי המילים " 11 143 א 87
 "לפחות"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

המילים " אחריות של " בשורה הראשונה אחרי    143 ב 88
 2,500,000נבקש למחוק את המילים "לפחות 
 10,000,000דולר ארה"ב " ולהחליפן במילים "

"₪ 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצוין 
בש"ח לא יפחת מיחס ההמרה של 

פ"י שער הסכום הדולרי הנקוב לש"ח ע
דולר ארה"ב היציג ביום החתימה על 

 האישור

בשורה השלישית אחרי המילה "אחריות" נבקש    143   89
למחוק את המילים "שלא יפחת מסך" ולהחליפן 

במילה "בסך" , אחרי המילה "ארה"ב נבקש 
 להוסיף את המילים "לתקופת הביטוח"

שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף 
תתקבלנה באישור  ונספח הביטוח אך

 ביטוח חתום לכשיוצג

בשורה החמישית אחרי המילה "קרקעיים" נבקש    143   90
למחוק את המילים ,שלא יפחת מסך" ולהחליפן 

 במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

"קרקעיים" נבקש בשורה השישית אחרי המילה    143   91
למחוק את המילים ,שלא יפחת מסך" ולהחליפן 

 במילה "בסך"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

בשורה השביעית אחרי המילה "קרקעיים" נבקש    143   92
למחוק את המילים ,שלא יפחת מסך" ולהחליפן 

 במילה "בסך"

נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הבקשה 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

אחרי המילה "חדשים" נבקש להוסיף את     143   93
 המילים "לתקופת הביטוח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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"שלישי" נבקש בשורה השמינית אחרי המילה    143   94
להוסיף את המילים "למעט רכוש עליו פועלים 

 במישרין"

הבקשה נדחית שכן בפוליסת ביטוח 
העבודות הקבלניות הנדרשת לא קיים 

 חריג זה

אחרי המילה "הביטוח" נבקש למחוק את המילים  2 143 ג 95
דולר ארה"ב  5,000,000 –"לא יפחת מסך 

 ₪ " 20,000,000ולהחליפן במילים "

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך 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

פוליסת  96
ביטוח 

כל 
 הסיכונים

אחרי המילה "העבודות" נבקש להוסיף את  1ג. 143
המוקדם  –המילים "סיום תקופת הביטוח 

 מביניהן"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

פוליסת  97
ביטוח 

כל 
 הסיכונים

בשורה הראשונה אחרי המילה "נוסח" נבקש  2ג. 143
 "2016להוסיף את המילה "מגדל ביט 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח. ביחס לאישור ביטוח חתום 

 2016לא יתקבל נוסח מגדל ביט  -בלבד 
 2016אלא אך ורק נוסח "מגדל ביט 

כולל  2013שאינו פחות ממגדל ביט 
 ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי"

פוליסת  98
ביטוח 

כל 
 הסיכונים

"חריג" נבקש למחוק את המילים אחרי המילה  3ג. 143
"כוונה ו/או" , אחרי המילה "בפוליסה" נבקש 

להוסיף את המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע 
 מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י דין"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .3

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שלא מדובר 

או  2013 בנוסח מגדל ביט

 2016בנוסח מגדל ביט 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .4

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

בפסקת הנדון בשורה השנייה של הכותרת נבקש    145   99
למחוק את המילים "מהנדסים/מנהלים/ יועצים/ 

 מתכננים/ קונסטרקטורים/ חשמלאים

 הבקשה נדחית

בשורה החמישית אחרי המילה "מקצועית" נבקש        100
 להוסיף את המילים "בין היתר"

 לא מובן לאיזה סעיף הבקשה מתייחסת

בשורה הראשונה אחרי המילה "הספק" נבקש    145 1 101
למחוק את המילים " מהנדסים/מנהלים/ יועצים/ 

חשמלאים" ולהוסיף  /מתכננים/ קונסטרקטורים
במקומן  את המילים ")כולל מהנדסים/מנהלים/ 

יועצים/ מתכננים/ קונסטרקטורים/ חשמלאים 
 שהינם עובדיו הישירים("

 הבקשה נדחית

אחרי המילה "ביטוח" נבקש למחוק את המילים    145 2 102
 ")שנה( לא יפחתו מסך" ולהחליפן במילה "בסך"

נדחית  –הבקשה למחיקת המילה "שנה" 
ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג 
 משנה. שונהככל שתקופת הביטוח 

הבקשה למחיקת המילים "לא יפחתו 
מסך" והחלפתן במילה "בסך"  נדחית 
ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח אך 

 תתקבל באישור  ביטוח חתום לכשיוצג

אחרי המילה "עובדים" נבקש להוסיף את המילים  1 145 3 103
 לתקופת הביטוח"₪ מיליון  2"בתת גבול של 

הבקשה נדחית. לא יתקבל צמצום גבול 
 האחריות ביחס להרחבה זאת.



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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אחרי המילה "ביטוח" נבקש להוסיף את המילים  2 145 3 104
 לתקופת הביטוח"₪ מיליון  2"בתת גבול של 

ביחס לנוסח סעיף ונספח הבקשה נדחית 
הביטוח אך תיבחן באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק את המילה    146 6 105
"כוונה ו/או , אחרי המילה "בפוליסה" נבקש 

להוסיף את המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע 
 מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י דין"

לנוסח הבקשה נדחית ביחס  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שלא מדובר 

או  2013בנוסח מגדל ביט 

 2016בנוסח מגדל ביט 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

נבקש להוסיף את החותמת "למען הסר ספק,    146   106
האחריות המפורטים באישור ביטוח זה גבולות 

כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח 
על פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף 

 עליהם"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תיבחן באישור ביטוח חתום 

 לכשיוצג

בפסקת הנדון בשורה השלישית אחרי המילה    147   107
נבקש למחוק את המילה "בהתאם" "ואבטחה" 

 ולהחליפה במילה "בקשר"

הבקשה נדחית שכן המילה "בהתאם" 
 אינה מופיעה בפסקה

ביטוח  108
חבות 

 מעבידים

אחרי המילה "האחריות" נבקש למחוק את  2 147
דולר  5,000,000המילים "לא יפחתו מסך 

 20,000,000ארה"ב  ולהחליפן במילים "בסך 
"הביטוח" נבקש למחוק את ואחרי המילה ₪" 

 המילה ")שנה("

. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף 1
ונספח הביטוח אך 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
 –המילה "שנה" . הבקשה למחיקת 2

נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח 
אך תתקבל באישור ביטוח חתום 

 שונהלכשיוצג ככל שתקופת הביטוח 
 משנה.

 

ביטוח  109
חבות 

 מעבידים

אחרי המילה "עובדיו" נבקש להוסיף את המילים  4 147
 "ככל והדבר נעשה ברישיון ובאישור המבוטח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח. ככל ויתווסף באישור ביטוח 

חתום בלבד המלל "בכפוף לנשיאת רשיון 
 האישור יתקבל –בר תוקף" 

ביטוח  110
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

בכותרת הסעיף אחרי המילה "שלישי" נבקש    147
להוסיף את המילים "בגבול אחריות משולב עם 

 המוצר"ביטוח חבות 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל שגבול האחריות של 
הביטוח המשולב לא יפחת מגבולות 

האחריות המצטברים של שני הביטוחים 
 3,500,000יחדיו, כלומר: לא יפחת מ 

דולר ארה"ב למקרה ותקופה ובנוסף כל 
"א מהביטוחים הכיסויים וההרחבות בכ

 יוותרו על כנם.

ביטוח  111
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

אחרי המילה "ולתקופה" נבקש למחוק את  2 147
המילים "לא יפחת מסך" ולהחליפן במילה "בסך" 
ואחרי המילה "הביטוח" נבקש למחוק את המילה 

 ")שנה("

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

חתום תתקבל באישור  ביטוח 

 לכשיוצג



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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הבקשה למחיקת המילה  .2

נדחית ביחס לנוסח  –"שנה" 

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח 

 משנה. שונה

ביטוח  112
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

בשורה השנייה אחרי המילה "ישראל" נבקש  6 147
 4להוסיף את המילים "כל האמור בתת גבול של 

 למקרה ולתקופת הביטוח"₪ מיליון 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג

ביטוח  113
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 הבקשה נדחית נבקש למחוק סעיף זה  7 148

ביטוח  114
אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

בשורה השנייה אחרי המילה "מטעמו" נבקש  8 148
להוסיף את המילים "ככל והדבר נעשה ברישיון 

 ובאישור המבוטח"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח. ככל ויתווסף באישור ביטוח 

תום בלבד המלל "בכפוף לנשיאת ח
 האישור יתקבל –בר תוקף"  וןשייר

ביטוח  115
חבות 
 המוצר

" PRODUCTבכותרת הסעיף אחרי המילה "   148
להוסיף את המילים "בגבול אחריות משולב נבקש 

 עם ביטוח חבות כלפי צד ג'"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

חתום לכשיוצג ככל שגבול האחריות של 
הביטוח המשולב לא יפחת מגבולות 

האחריות המצטברים של שני הביטוחים 
 3,500,000יחדיו, כלומר: לא יפחת מ 

דולר ארה"ב למקרה ותקופה ובנוסף כל 
הכיסויים וההרחבות בכ"א מהביטוחים 

 יוותרו על כנם.

ביטוח  116
חבות 
 המוצר

בשורה השנייה אחרי המילה "וחדשות" נבקש  1 148
למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
ביטוח הביטוח אך תתקבל באישור  

 חתום לכשיוצג

בשורה השלישית אחרי המילה "הפעלה" נבקש        117
 למחוק את המילה "אחריות" 

 -הבקשה נדחית. מדובר באחריות 
WARRANTEE 

ביטוח  118
חבות 
 המוצר

אחרי המילה "האחריות" נבקש למחוק את  3 148
המילים "לא יפחתו מסך" ולהחליפן במילה "בסך" 

"הביטוח" נבקש למחוק את המילה ואחרי המילה 
 ")שנה("

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

הבקשה למחיקת המילה  .2

נדחית ביחס לנוסח  –"שנה" 

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח חתום 

לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח 

 משנה. שונה

ביטוח  119
אחריות 
 מקצועית

בשורה החמישית אחרי המילה "ובקרה" נבקש  2 148
למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג
 

ביטוח  120
אחריות 
 מקצועית

אחרי המילה "האחריות" נבקש למחוק את  3 148
"לא יפחתו מסך" ולהחליפן במילה "בסך המילים 

ואחרי המילה "הביטוח" נבקש למחוק את המילה 
 ")שנה("

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .1

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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הבקשה למחיקת המילה  .2

נדחית ביחס לנוסח  –"שנה" 

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור ביטוח חתום 

ג ככל שתקופת הביטוח לכשיוצ

 משנה. שונה

ביטוח  121
אחריות 
 מקצועית

 2,000,000הם בתת גבול של  2-ו 1תתי סעיף  4 148
 לתקופת הביטוח₪ 

נדחית. לא  - 1הבקשה ביחס לתת סעיף 
יתקבל צמצום גבול האחריות ביחס 

 להרחבה זאת
הבקשה  - 2הבקשה ביחס לתת סעיף 

הביטוח נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
 אך תיבחן באישור ביטוח חתום לכשיוצג

 שאלה לא ברורה נבקש להוסיף את החותמות :   148   122

גבולות האחריות/סכומי הביטוח המצוינים    148   123
באישור ביטוח זה יחולו על כל 

העבודות/הפעילויות )באופן כולל( של כלל 
המבוטחים בפוליסה הנ"ל )ביחד(,לרבות 

אישור זה. האישור ניתן בכפוף  העבודה נשוא
ליתר תנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה 
 שלא שונו במפורש בהתאם לאמור באישור זה.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג
 

"אישור ביטוח זה חל לתקופת הביטוח הנקובה    148   124
ובתום התקופה הנקובה באישור באישור בלבד , 

האישור לרבות כל תנאיו יהיה בטל אף אם  –
 תוארך ו/או תחודש תקופת הביטוח של הפוליסה.

 הבקשה נדחית. לא תתקבל חותמת זאת

הארכת תקופת האישור ותנאיו מחייבת אישור    148   125
 חדש בכתב מחברת הביטוח.

הבקשה נדחית.  לא תתקבל חותמת 
 זאת

אחרי המילה "הכלים" נבקש להוסיף את המילים    149 רכוש 126
"למעט מלאי" ולמחוק את המילים "לרבות כלי 

 נשק"

הבקשה למחיקת המילים "לרבות כל 
הנשק" נדחית. הבקשה להוספת המילים 

"למעט מלאי" נדחית. יחד עם זאת ככל 
שתתוספנה המילים "המבוטח בערכי 

שיפוי" לאחר המילים "למעט מלאי" 
האישור  –אישור ביטוח חתום בלבד ב

 יתקבל

בשורה הראשונה אחרי המילה "הצדדים" נבקש  2 149 כללי  127
להוסיף את המילים "במהלך תקופת הביטוח" וכן 

 למחוק את המילה "לפחות" בשורה השנייה.

 הבקשה נדחית .1

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

 

בשורה הראשונה אחרי המילים "הכיסוי של"  7 149 כללי 128
נבקש למחוק את המילים "כל הפוליסות למעט 

ביטוח האחריות המקצועית, לא יפחתו מהמקובל 
 " ולהחליפן במילה "הפוליסה"

 הבקשה נדחית

בשורה השנייה אחרי המילה "תנאי" נבקש    149 כללי 129
"פוליסת נוסח ביט" ולציין למחוק את המילים 

" עבור ביטוח רכוש 2017מלל "הראל תעשייה 
 " עבור יתר הכיסויים.2016ו"מגדל ביט 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

חתום לכשיוצג ביחס להראל תעשייה 
2017 

אלא  2016לא יתקבל נוסח מגדל ביט 
שאינו  2016אך ורק "נוסח מגדל ביט 

כולל ביטול חריג  2013פחות ממגדל ביט 



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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כוונה ו/או רשלנות רבתי בכל הפוליסות 
 המבוטחות"

 

אחרי המילה "מבוטל" נבקש למחוק את המילים  8 149 כללי 130
"ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות" ולהוסיף 
את המילים "ואולם אין באמור כדי לגרוע מחובות 

 על פי דין"המבוטח וזכויות המבטח 

 הבקשה נדחית .1

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .2

סעיף ונספח הביטוח אך 

תתקבל באישור  ביטוח חתום 

 לכשיוצג

 

  נבקש להוסיף את החותמות:   149 כללי 131

גבולות האחריות/סכומי הביטוח המצוינים    149 כללי 132
באישור ביטוח זה יחולו על כל 

כלל  העבודות/הפעילויות )באופן כולל( של
המבוטחים בפוליסה הנ"ל )ביחד(,לרבות 

העבודה נשוא אישור זה. האישור ניתן בכפוף 
ליתר תנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה 
 שלא שונו במפורש בהתאם לאמור באישור זה.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח אך תתקבל באישור  ביטוח 

 חתום לכשיוצג
 

"אישור ביטוח זה חל לתקופת הביטוח הנקובה    149 כללי 133
באישור בלבד , ובתום התקופה הנקובה באישור 

האישור לרבות כל תנאיו יהיה בטל אף אם  –
 תוארך ו/או תחודש תקופת הביטוח של הפוליסה.

הבקשה נדחית.  לא תתקבל חותמת 
 זאת

הארכת תקופת האישור ותנאיו מחייבת אישור    149 כללי 134
 בכתב מחברת הביטוח.חדש 

הבקשה נדחית.  לא תתקבל חותמת 
 זאת

נספח  135
 -ט"ו 

 חוזה

163 10.2 
יום  30-נבקשכם לשנות את תנאי התשלום ל

 יום. 45במקום 

 התשובה שלילית, תנאי התשלום נקבעים
 .1.4.0.3הוראת תכם בהתאם ל

 

נספח  136
 -ט"ו 

 חוזה

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בסכום  11.2 163
 אשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו". 

 הבקשה נדחית

נספח  137
 -ט"ו 

 חוזה

נבקש למחוק את המילים "פגיעה, אובדן, נזק,  12.1 164
הוצאה או הפסד" ובמקומם יבואו המילים "נזק 
לפי דין לגוף ו/או רכוש". כמו כן, נבקש להוסיף 

 את המילה "ועקב" אחרי המילה "במסגרת". 

 הבקשה נדחית

נספח  138
 -ט"ו 

 חוזה

נבקש שבכל מקום בו מופיעות המילים "עם  12.2 164
דרישה ראשונה" במקומם יבואו המילים "קבלת 

פסק דין שלא עוכב ביצועו". כמו כן, נבקש למחוק 
את המילים "פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או 

 הפסד" ובמקומם יבוא "נזק". 

 הבקשה נדחית

נספח  139
 -ט"ו 

 חוזה

נבקש להוסיף "ובלבד שהקבלן יקבל את  16.1 168
התמורה עבור השירותים שניתנו עד למועד 

 הפסקת השירותים". 

  לא ניתן לתקן את הסעיף

נספח  140
 -ט"ו 

 חוזה

נבקש להוסיף "ובלבד שהקבלן יקבל את  16.2 168
התמורה עבור השירותים שניתנו עד למועד 

 הפסקת השירותים". 

 לא ניתן לתקן את הסעיף

נספח  141
 -ט"ו 

 חוזה

170 17.9.2 
"תקלה משביתה חלקית" מוגדרת ככל תקלה 

שאינה מוגדרת כמשביתה. הגדרת זו לא ברורה, 
שהרי גם תקלה כללית, ו/או מטרידה, ו/או חוזרת 

שאינן מהוות תקלות משביתות, הופכות מעצם 
הגדרה זו לתקלות משביתות חלקית. נא 

ראו תשובתנו לשאלה  –שאלה חוזרת 
  24מס' 



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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נחשב  הבהרתכם באופן ברור וחד משמעי מה
 כתקלה משביתה חלקית.

נספח  142
 -ט"ו 

 חוזה

170 17.9.3 
נבקש הבהרתכם הברורה להגדרה מהי "תקלה 

 כללית". 

ראו תשובתנו לשאלה  –שאלה חוזרת 
24מס'   

נספח  143
 -ט"ו 

 חוזה
170 

17.11.
1 

לשון הדרישה "תקלות במערכת ידווחו במערכת 
מבקשים  -ידי נציג המזמין באמצעות טלפון"  על

 שניתן יהיה לדווח גם באמצעות כתובת דוא"ל.

 הבקשה נדחית

נספח  144
 -ט"ו 

 חוזה

השעות עבור הגעת טכנאי  12נבקש כי מניין  17.12 170
לאתר מרגע קבלת ההודעה על תקלה כללית, 

השעות עבור הגעת טכנאי לאתר הלקוח  8ומניין 
מטרידה/חוזרת, יחול רק עבור שעות בגין תקלה 

(. קרי, אם 8:00-18:00העבודה המקובלות )
לדוגמא התקבלה קריאה לתקלה כללית בשעה 

, כי אז הטכנאי יוכל להגיע לאתר המשרד 16:00
 (.04:00)ולא עד השעה  16:00עד השעה 

ראו תשובתנו לשאלה  –שאלה חוזרת 
 סעיף ב' 24מס' 

נספח  145
 -ט"ו 

 חוזה

171 17.12.
5 

ימים בשנה" את  365נא הוסיפו לאחר המילים "
 המילים "למעט יום הכיפורים".

 תוקן 

נספח  146
 -ט"ו 

 חוזה

172 17.14.
2 

סכומי הקנסות הנקובים גבוהים באופן לא מידתי 
לחוזים מסוג זה. נבקשכם להפחית את גובה 
-הקנסות לסכומים ריאליים ומידתיים, בגובה כ

₪  100מגובהם הנקוב בטבלה. לדוגמא:  20%
₪  200בגין שעת איחור במתן מענה לתקלה, 

 לכל יום איחור להגעה לטיפול תקופתי, וכו'.

 26בשאלה ניתנה תשובה  ,שאלה חוזרת
 לעיל.

נספח  147
 -ט"ו 

 חוזה

174 23.1.4
.6 

נבקש להוסיף את המילה "מהותי" אחרי המילה 
 "חלק".

 הבקשה נדחית

נספח  148
 -ט"ו 

 חוזה

175 24.1.5
.1 

נבקש כי סמכות השיפוט תיהיה בבתי המשפט 
 המוסמכים בתל אביב. 

 הבקשה נדחית

 1נספח  149
 -לחוזה 
ערבות 

 ביצוע

נבקש להוסיף את המשפט: "ערבות זו אינה  כללי 176
 ניתנת להעברה ולהסבה"

 הבקשה נדחית.

נספח  150
 -י"ט 

תצהיר 
בדבר 
 ניסיון

לקוחות לפחות"  5-א. נא למחוק את המילים "ל כותרת 183
מכותרת התצהיר, היות ופרט זה אינו חלק 

 המפנה לתצהיר זה. 2.4.3מתנאי סף 
הנקובים ₪  400,000ב. נא הבהרתכם האם 

 הינם עם מע"מ או בלעדיו.

 הסעיף תוקןא. 
  ב. המחיר כולל מע"מ

נספח  151
 -י"ט 

תצהיר 
בדבר 
 ניסיון

183 2 
א. נא הסירו את המילים "את שירותי האבטחה" 

ורשמו במקום את המילים "פרויקטים של אספקה 
ואחזקת מערכות אבטחה טכנולוגיות", כמופיע 

 המפנה לתצהיר זה. 2.4.3בתנאי סף 
ב. נא הסירו את המשפט ")ראש הצוות ימלא 

 תצהיר ניסיון נפרד על גבי טופס זה(".

 א. הסעיף תוקן
 ב. תוקן 



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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נספח  152
 -כ"א 

תצהיר 
מערך 
שירות 

 ואחזקה

נספח  186
 כ"א

 -נבקש לתקן בפסקה השנייה את המילים )להלן
 "החברה"(. -"המנכ"ל"( למילים )להלן

 הבקשה נדחית 

מבקשים לקבל את כתב הכמויות בטבלת אקסל .     153
הנ"ל יעזור לנו מאוד בהכנה הנדרשת בתמחור 

 המכרז .

  1שאלה חוזרת, ראו תשובתנו לשאלה 

אנו מבקשים לקבל את כתב הכמויות של מכרז     154
זה בקובץ אקסל. כמו כן לדעתי רצוי להגיש את 

 הצעת המחיר בקובץ ממוחשב ולא בכתב יד

  1שאלה חוזרת, ראו תשובתנו לשאלה 

חברתנו מעוניינים להגיש מענה מקצועי ואיכותי     155
לטובת הגשת הצעה מסודרת למכרז שהמשרד 

 הוציא.
 

על מנת שחברתנו תוכל לעמוד בלוחות הזמנים 
 שנקבעו.

נשמח לאישורכם בדחיית הגשת שאלות 
ההבהרה בעוד מס' ימים, על מנת שכל 

המקצועיים בחברתנו יוכלו לעבור על הממשקים 
 כלל המפרטים הטכניים שנכתבו במכרז.

חלק מאותם ממשקים שוהים כעת בחו"ל וחוזרים 
לקראת אמצע שבוע הבא, ולהערכתנו לא נוכל 
 להעביר שאלות הבהרה בהתאם ללוז הנדרש.

 
 אודה להתחשבותכם ואישורכם.

 הבקשה נדחית

קיים פרוטוקול כנס ספקים ואפשר יהיה  ספקים שבוצע?האם יש סיכום כתוב לכנס     156
לעיין בו במסגרת ההצעה הזוכה בסוף 

 התהליך.

למסמכי המכרז, לטובת ייחוס  2.11סעיף א.  2.11   157
ניסיון המציע לרבות הדרישות האחרות נבקשכם 

לקבוע כי ניתן יהיה לייחס ניסיון גם לחברות 
הפועלת קשורות ובלבד שמדובר באותה קבוצה 

תפעולית ועסקית כיחידה אחת. הדבר אף תואם 
בדבר קביעת  7.4.1.2את הנחיית החשב הכללי 

 תנאים להשתתפות במכרז.
 

ל פירוט מדויק של כל המערכות במבקשים לקב. 
שאותם תוכנת השו"ב תידרש לנהל, שכן לכל 

 ממשק ישנה עלות רישיון והטמעה.

 הבקשה נדחית .א
 כתב הכמויות ישלח במייל  .ב

ביטוח   158
  

עדיין לא התקבלו בחברתנו תיקונים לנספחי 
הביטוח, בהנחה שיעלו בקשות לשינויים, הם 

 יוצגו בזמן הגשת הצעת המחיר.

ניתן לשלוח הסתייגויות בנוגע לנספח 
הביטוחי עד למועד האחרון להגשת 

 שאלות ההבהרה.

נבקש להוסיף לכתב הערבות את המשפט  ערבות   159
 "ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה".  

נבקש להוסיף את המילה "קבלת" למשפט: "אנו 
יום מתאריך  15נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 קבלת דרישתכם...

 הבקשה נדחית
 
 
 

 הבקשה נדחית

נספח    160
יד 

  

 לא נדרש נספח יד  –זה נרשם בטעות  חסר נספח יד



 

 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה המשרד לפיתוח
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 בברכה,                                                                          

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל                                                                     


