
  

 180035מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי השמה וכוח אדם זמני מס' הנדון: 
 

 נדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:שב למכרזבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר 
 

 .ללא סימון שינויים()מסמכי ההזמנה וההסכם המעודכנים, בגרסאות עם סימון השינויים ובגרסאות נקיותלמען הנוחות, מצורפים בזאת 
 המציעים מתבקשים להגיש הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינויים.

 תשובה שאלה במכרזסעיף  
1.  

 מכרז; כללי

נבקש הבהרתכם האם המכון נעזר כיום בשירותי השמה וכוח אדם, 
 אם כן, מי הם?

 .רלוונטית להגשת המכרזאינה השאלה 

האם ניתן לקבל היקפים מבחינה כספית להיקף השירותים הנדרש? מה   .2
 כמות כוח האדם השנתית הנדרשת השמות וכוח אדם זמני.

 המכון אינו נוהג לציין אומדנים וכמויות בהקשר לשירותים מסוג זה. 

נא אישורכם שבתחתית כל עמוד נדרש חתימה בראשי תיבות בליווי   .3
חותמת המציע וחתימת מורשי חתימה הינה נדרשת רק במקומות 

 המסומנים.

נדרשת חתימה בתחתית כל עמוד )ע"י מורשי החתימה( בצירוף חותמת 
 חתימה מורשי החתימה במקומות המסומנים.החברה וכן 

4.  

 3.6מכרז; סעיף 

 ההגדרה תעודכן לנוסח הבא: נבקש להוסיף להגדרה של "גופים ציבוריים" גם קופות חולים ובנקים.
גופים ציבוריים לצורך הזמנה זו: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, "

קופות , תאגידים ממשלתיים, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה תחת המל"ג
 "תאגידים עירוניים או סטטוטוריים. ,מועצה דתית, חולים

האם ניתן לייחס את ניסיון חברת האם כדאי לעמוד בדרישות תנאי   .5
 הסף?

 למכרז. 3.10לא ניתן, בהתאם לסעיף 

6.  

 3.6.1מכרז; סעיפים 

 3.6.2 -ו

חברתנו ותיקה  ומובילה בשוק העבודה ושירותי השמה והעסקה 
אדיר  במגוון  לקוחות מענפים שונים במשק. נבקש  ןניסיובישראל  עם 

להכיר בניסיון עבודה מול גופים מהמגזר הפרטי  בסדרי גודל גדולים 
עם גופים  ןעובדים ופריסה ארצית  במקום  ניסיו 300למשל , מעל 

במגזר הציבורי הינו  ברמת כל הקבוצה ולא תחת   וציבוריים . ניסיוננ
 ת למכרז .הח.פ  הניגש  ספציפי

 

 לא חל שינוי בנוסח הסעיפים.
 

הינו חלקי מתנאי הסף  הציבוריגזר ניסיון במ -לתשומת לב המציע
 הנדרשים. 



  

במגזר הציבורי הינו  ברמת כל הקבוצה  תחת מספר איחוד   וניסיוננ  .7
 עוסקים השונה ממספר  הח.פ  הניגש  ספציפית למכרז .

לעמוד בסעיף זה בתנאי הסף . נבקש להכיר בניסיון זה על מנת שנוכל 
 .אנו עומדים בשאר תנאי הסף ואף יותר מכל בשאר הדרישות

 למכרז. 3.10לא ניתן, בהתאם לסעיף 
 

למציע אפשרות להציע באמצעות הח.פ, ככל שמתאפשר לו, המקיים את 
 תנאי הסף למכרז.

נבקש להבהיר כי מוסדות בריאות כגון : קופות חולים ובתי חולים   .8
 בהגדרתכם כגופים ציבוריים נכללים

 .4ראה מענה לשאלה מס' 

 מבוקש להוסיף להגדרת "גופים ציבוריים" גם קופות חולים.  .9

נבקש להוסיף להגדרה גם חברות ציבוריות , פרטיות ועוד וזאת על מנת 
 להגדיל את כמות המציעים הפוטנציאלית.

 .4ראה מענה לשאלה מס' 

יש למחוק " התמורה המוצעת בגין העסקת אותו עובד"  3שורה  9.1.1.1מכרז; סעיף   .10
ובמקום לכתוב " העמלה החודשית המוצעת על ידי המציע" )ניכר כי 
מדובר בטעות סופר ואין לצפות מהמציע לממן מכיסו את  מחצית 

 מעלות העסקת העובד.(

המכון מאשר כי התמורה המוצעת לצורך מכרז זה הינה העמלה החודשית 
 .1בנספח ב' המוצעת

11.  

 14.1.16מכרז; סעיף 

מגופים ציבוריים? אם  למכתבי המלצהנבקש הבהרתכם האם הכוונה 
כן נבקש להסיר דרישה זו מאחר וגופים ציבוריים מנועים מלתת 
מכתבים כתובים אלא רק המלצות דרך פניה ישירה אליהם כפי שנפרט 

 בטבלאות הנדרשות

של המכון לאנשי  וגרת פנייתהמכון מקבל את הבקשה, בכפוף לכך שבמס
 המלצה בעל פה, כפי שפירט המציע בהצהרתו. רהקשר תימס

לתשומת לבכם כי משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אינם מספקים   .12
המלצות בכתב כעניין שבמדיניות. על כן נבקש להסתפק ברשימת אנשי 

 הקשר ובטלפונים כמפורט בנספח ו'.

 .11ראה מענה לשאלה מס' 

גודל החברה הינו קריטריון איכות המצביע על יציבות העסק, רמת השירות  ?14מה הקשר לגודל החברה אם המציע עונה על כל הנדרש בסעיף  17.1סעיף  מכרז;  .13
שתינתן, גמישות במתן השירותים, מגוון רחב של שירותים וכן מחזור כספי 

 ביחס לשירותי המוצעים.
 ההגדרה תוסר ונוסח הסעיף יעודכן ל: כ"א זמני לתקופה בלתי קצובה?מה הכוונה בהעסקת  20.2מכרז; סעיף   .14

" מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, השירותים הנדרשים במסגרת 
מכרז זה הם מתן שירותי כוח אדם זמני, בין לתקופות קצרות, בין לתקופות 

 ארוכות, ובין ומתן שירותי השמת כוח אדם במכון."

 



  

 מהם האתרים שבהם יועסקו בעלי התפקידים? 20.4מכרז; סעיף   .15

 

 

 

 

 .20.5מקום ביצוע העבודה מתואר בסעיף 
 משרדי מכון וינגייט בנתניה וסניפיו:

 חיפה והקריות 

 ראשל"צ 

 ירושלים 

 תל אביב 

 
 הנ"ל נתון לשינויים, תוספות ו/או עדכונים ואין בו לחייב את המכון..

16.  

 20.6.6מכרז; סעיף 

מקובל במכרזים ובהסכמי השמה,  שביצוע השמה נוספת ללא תשלום 
לעבודתו  במהלך החודש הראשוןבמקרה בו העובד נמצא כלא מתאים 

 ולא במהלך ארבעת החודשים הראשונים  כפי שנדרש  במכרזכם

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:

ביצוע השמה נוספת ללא תשלום במקרה בו המועמד נמצא כלא מתאים "
 "הראשונים לעבודתו במכון. חודשייםהבמהלך 

 

חודשים הינה תקופה שאינה סבירה ואינה  4תקופת אחריות של   .17
 מקובלת בייחוד לאור פרופיל המשרות הנדרש למכון. 

 ימים קלנדריים. 30מבוקש לשנות לתקופת אחריות שלא תעלה על 

 .16ראה מענה לשאלה מס' 

ייתכן ותתבצע פניה זהה למספר ספקים יחד, במקרה זה יצוין מידע זה  למספר ספקים יחד. זההנא להבהיר שאין בכוונת המכון להעביר פנייה  21.3מכרז; סעיף   .18
 בפניה לספקים.

מבוקש למחוק " ובלא שיצטרך לנמק החלטתו" ובמקום  3שורה  23.1מכרז; סעיף   .19
 לכתוב " תוך מתן נימוקים להחלטתו"

 בנוסח הסעיף.אין שינוי 

נבקש שגם לחברה תעמוד הזכות לסיים את ההתקשרות מול המכון  23.3מכרז; סעיף   .20
 יום , בהתראה מראש. 60תוך 

 

 

 השאלה אינה רלוונטית לסעיף זה.



  

כל עוד אין במעשים אלה הכבדה על פעילות החברה ו/או חשיפה של  24.1מכרז; סעיף   .21
 של החברה עצמה.שיטות עבודה , מערכות מידע וכוח אדם 

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:

לפקח ופעולותיו,  את לבקרממכון וינגייט תחייב לאפשר לבא כוח מ הזוכה "
לגרוע מהתחייבות והבחינות, מבלי שיהא בכך כדי  הליך הגיוסעל ביצוע 

ו/או מערכות מידע  עבודה שיטות לחשוף בכךכל עוד אין כלשהי של הזוכה 
הכוונה הינה לעדכון במהלך השלבים  .המהוות סוד מסחרי של החברה

השונים כגון: עיון בקורות החיים של המועמדים האחרונים, החלטה לגבי 
 "המועמדים שישלחו לביצוע בחינות, עיון בתוצאות המבחנים וכד'.

הרחיבו לגבי  העמלה כוללת את ההוצאות כמפורט במסמך. נא 1מכרז; נספח ב'  .22
תשלומים בגין הוצאות ביטוח. האם הכוונה לחבות מעבידים צד ג' 

 ואחריות מקצועית ו/או לביטוחים נוספים?

עלויות הביטוח הינן בהתאם לביטוחים הנדרשים מתוקף הסכם 
 להסכם(. 1'ג -ההתקשרות למכרז זה ) נספח ג ו

23.  

 ,1מכרז; נספח ו'

 3סעיף 

לשנה ₪ אדם שמחזורה מעל מאה מיליון  למיטב ידיעתנו אין חברת כח
שעיקר עיסוקה כח אדם בלבד ובין היתר המקצועות  הנדרשים במכרז 

 על ידכם ואינו כולל עובדי סיעוד/שמירה/ניקיון ועובדים זרים

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

לא ₪? מיליון  20או ₪ מיליון  100עסק מעל להאם הכוונה  -עסק גדול   .24
 ברור.

)זעיר/ קטן/  3מקיים את יתר ההגדרות האמורות בסעיף  כל עסק שלא
 בינוני(.

 מקובל אחר המילים "הודעה מוקדמת" מבוקש להוסיף "בכתב"ל – 2שורה  2.5.7; סעיף הסכם  .25

חודשי עבודה מלאים או  3להוסיף שאפשרות הקליטה היא רק לאחר  2.5.9; סעיף הסכם  .26
 עפ"י המאוחר  546

 הסעיף נותר ללא שינוי.השאלה אינה ברורה, נוסח 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. חודשיים  6 -ם ליו 60 -להאריך מ 2.5.10; סעיף הסכם  .27

 אין שינוי בנוסח הסעיף. בוקש להחליף את המילה "הכוללת" במילים "על פי דין"מ – 2שורה  3.9; סעיף הסכם  .28

 "בכתב"אחר המילה "בהודעה" מבוקש להוסיף ל – 1שורה  4.3; סעיף הסכם  .29

מבוקש להחליף את המילים "ללא צורך לנמק" במילים  – 2שורה 
 "בנימוק סיבת הסיום"

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:

( 30)המכון היה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה של שלושים  "
 "ומכל סיבה שהיא ללא צורך לנמק. , בכל עת,ובכתב יום מראש

 



  

30.  

 4.4.1; סעיף הסכם

ימים מקבלת ההודעה  7להוסיף: " והחברה לא תקינה את ההפרה תוך 
 בכתב " 

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:
, ולא תיקנה את בכל מקרה שהחברה הפרה את ההסכם הפרה יסודית"

 ימים מהמועד בו נדרשה בכתב בידי המכון לעשות כן" 7ההפרה תוך 
ימים מקבלת  7מבוקש להוסיף בסיפא: "ולא תיקנה הפרתה בתוך   .31

 הודעת המכון בכתב"
 .30' מס לשאלה מענה הרא

 .מקובל אחר המילה "נדרשה" מבוקש להוסיף "בכתב"ל – 2שורה  4.4.2; סעיף הסכם  .32

 במקום : " הואשם " לכתבו : " הורשעה " 4.4.4; סעיף הסכם  .33

 

 .אין שינוי בנוסח הסעיף

מלא לחברה של מלוא הזכויות נבקש לוודא שהתמורה  כוללת החזר  5.2; סעיף הסכם  .34
הסוציאליות מכל מין וסוג שהוא המגיעות לעובד עפ"י דין והמשולמת 

 בפועל לעובד.

התמורה המשולמת מורכבת הן מסך  –כפי שמצוין בלשון הסעיף 
וכה, וכן מעלות המעסיק ידי החברה הז-העמלה/עלות ההשמה שהוצעה על

החודשית לעובד הכוללת את כל התשלומים וההפרשות המשולמים בפועל 
עמד ידי המכון במ-אושרו עלשפי דין וכפי -הנדרשים לתשלום עללעובד, 

 .הזמנת עבודה
לחודש העוקב דו"ח שעות של  3מכון ימציא לחברה עד להוסיף : " ה 5.3; סעיף הסכם  .35

 עובדיה הכוללים רישום שעת תחילת וסיום עבודה ברמה יומית " .

 

 .בהתאם לדרישות המכוןהגשת הדו"ח תקבע לאחר חתימת ההסכם 

, 5.4; סעיפים הסכם  .36

5.5 

המדובר בהסכם למתן שירותי כוח אדם , כאשר על פי  –נא הבהרתכם 
חודשים. לאור זאת כל העובדים לא  9תקופת העסקה ל חוק מוגבלת 

ישלימו שנת העסקה אצל הקבלן )למעט אם נתקבל אישור חריג 
ממשרד הכלכלה בגין עובד כלשהו( ועל כן לא תקום להם זכאות  

 לתשלום הבראה על פי דין.

 נא הבהרתכם לאמור בסעיף.

לתקופת עבודה אין שינוי בנוסח הסעיפים. הסעיפים הנ"ל אינם מתייחסים 
אצל הקבלן בת שנה אצל הקבלן, אלא תקופת עבודה החוצה שנת עבודה 

)בהנחה שהעובד ייקלט לעבודה במכון(. במידה ועובד נקלט  והמכון גם יחד
לעבודה במכון, על המכון לשמר רצף העסקה, באופן בו במידה והעובד חוצה 

ובד אצל שנת עבודה )התקופה הנספרת כוללת הן את תקופת העסקת הע
יחד(, שומה על המכון  ידי החברה גם-הקבלן והן את תקופת העסקתו על

מסדיר את תשלום חלקו היחסי של  5.4לשלם לעובד דמי הבראה. סעיף 
. בגין חודשי העסקת העובד ברשות הקבלןהקבלן בתשלום דמי ההבראה 

 נותן מענה לקבלן, מקום בו עובד נקלט לעבודה במכון, לא השלים 5.5סעיף 
  שנת עבודה מלאה, אך שולמה בעבורו תמורה מהקבלן למכון.

 
 



  

 בוקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" מ – 1שורה  6.1; סעיף הסכם  .37
 בוקש למחוק את המילה "מלאה"מ -1שורה 
 מבוקש למחוק את המילה " כל" לאחר המילה "לפי" 1שורה 
מבוקש למחוק את המילה " לכל" לני המילה "נזק" ולהשאיר  1שורה 

 את ה"ול'"
 בוקש להחליף את המילה "או" במילה "ובלבד"מ – 3שורה 

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 אחר המילה "אחראית" מבוקש להוסיף "על פי דין"ל – 1שורה  6.2; סעיף הסכם  .38
 בוקש למחוק את המילה "כל"מ – 1שורה 

 .י בנוסח הסעיףאין שינו
 
 

 
 בוקש להחליף את המילה "המלאה" במילים "על פי דין"מ – 2שורה  6.3; סעיף הסכם  .39

מבוקש להוסיף בסיפא: "למעט אם נזק כאמור יגרם כתוצאה ממעשה 
 ו/או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו"

 יעודכן לנוסח הבא:  הסעיף
לגבי מתן השירותים, דרישה, הוראה או הנחיה של המכון או מי מטעמו "

את החברה מאחריותה המלאה בהקשר זה ואין היא  אין בה כדי לשחרר
, למעט אם נזק כאמור יגרם כלשהי מטילה על המכון או מי מטעמו אחריות

 כתוצאה ממעשה או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו"
ביצועו מבוקש להוסיף בסיפא: "בכתב, ובלבד כי נפסקו בפסק דין ש 6.4; סעיף הסכם  .40

לא עוכב. המכון יודיע לחברה אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו 
וייתן לחברה הזדמנות להתגונן. המכון לא יתפשר בהליך כאמור ללא 

 הסכמת החברה, זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

 לסיפא תתווסף הפסקה הבאה:
בכתב, ובלבד כי נפסקו בפסק דין שביצועו לא עוכב. המכון יודיע לחברה 
אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו וייתן לחברה הזדמנות להתגונן. 

שלא תימנע אלא המכון לא יתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת החברה, 
 "מטעמים סבירים

 לה:" דין"בקש למחוק את המילה: "כל" לפי המינ -1שורה  .א 7 סעיףהסכם;   .41

אחר המילים:" לערוך ולקיים" את לנבקש לרשום  -1שורה  .ב
 המילים:" באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה"

  מאושר  -א' סעיף
 

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -ב' סעיף

מבוקש להוסיף בסיפא: "ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות  8.1; סעיף הסכם  .42
 מוסמכת ועל פי דין."

 

 מקובל



  

 לאחר המילה " הנדרשים" מבוקש להוסיף " על פי דין" 1שורה  8.2; סעיף הסכם  .43

 

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:
על פי דין כי החברה וכל מי מטעמה יקיימו סדרי אבטחת המידע הנדרשים 

המידע הסודי, הגנה  לצורך הגנה על שלמותו/או בהתאם למקובל בתחום, 
 ושימוש או העתקה ללא רשות.על המידע הסודי בפני חשיפה 

 

44.  

 10.2; סעיף הסכם

להוסיף  שחובת השיפוי תחל בכפוף לכך שהמכון יודיע לחברה עם 
 קבלת תביעה ו/או דרישה ויאפשר לחברה להתגונן .

 .45שאלה מענה לראה 

 
אחר המילה " בכתב " מבוקש להוסיף " מיד בסמוך ל - 2שורה   .45

 לקבלתה"

מילים "ככל שיפסק" מבוקש להוסיף הלאחר  – 5+ שורה  4שורה 
 "בפסק דין שביצועו לא עוכב"

אחר המילים הוצאות משפט" מבוקש להוסיף ל – 5+ שורה  4שורה 
 "סבירות"

מבוקש להוסיף בסיפא: "המכון לא יתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת 
 החברה, זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:
י החברה יגיש תביעה כנגד המכון בכל עניין הכרוך בכל מקרה שמי מעובד"

, זמן סביר הנובע מכך, יודיע על כך המכון לחברה, בכתב בהצבתו אצלו ו/או
הדבר בידה,  . החברה תדאג לביטול התביעה ואם לא יעלהלאחר קבלתה

 יהא המכון רשאי לקזז מסכומים שהוא חייב לחברה כל סכום שיפסק, ככל
, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ועו לא עוכבבפסק דין שביצ שיפסק

את המכון בגין כל סכום  ושכ"ט עו"ד ו/או החברה תהא חייבת לשפות
משפט  שיפסק כנגד המכון, ככל שיפסק, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות

. המכון לא יתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת החברה שלא ושכ"ט עו"ד
 אלא מטעמים סבירים, וזאת כתנאי לשיפוי כאמור" תימנע

 
; נספח ג' סעיף הסכם  .46

1 

אחר המילים:" לערוך ולקיים" את לנבקש לרשום  -1שורה  .א
 המילים:" באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה"

שנים " את  7מקום המילים:" של בנבקש לרשום  -3שורה  .ב
 שנים" 3המילים: "

 
 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -'ב'+א סעיפים

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

; נספח ג' סעיף הסכם  .47
2 

נבקש למחוק את הסעיף הגדרת הביטוח הנדרשים מפורט באישור 
הביטוח, ככל נדרשים ביטוחים נוספים אנא עדכנו את אישור הביטוח. 

 ככל שלא תאושר בקשתנו נבקש
אחר המילים:" לביטוחי החברה" את לנבקש לרשום  -1שורה  .א

 המילים:" בקשר לשירותים נשוא אישור זה" 
מקום המילים:" ו/או מי מטעמו" את בנבקש לרשום  -3שורה  .ב

 המילים: עובדיו ומנהליו" 
נבקש לרשום במקום המילים:" יורחב שם המבוטח  – 4-5שורה  .ג

רחב לשפות את המכון לכלול את המכון" את המילים: הביטוח יו
 בגין אחריות שתוטל עליו"

מקום המילים:" ו/או מי מטעמה" את בנבקש לרשום  -5שורה  .ד
 המילים:" ו/או בגין מי מטעמה"

 לא -" הביטוח"אישור  :המילים ועד" למחוק נבקשמהמילים: " ברישא

 .המכרז בתנאי שינוי יחול

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -א' סעיף

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -'ב סעיף

 

 מאושר -ג' סעיף

 

 מאושר -'ד סעיף

 

; נספח ג' סעיף הסכם  .48
3 

נבקש למחוק את המילה "כדין" ככל שבקשתנו לא תאושר  – 2 -שורה
 נבקש לקבל הבהרה מה הכוונה אישור חתום כדין

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא

 

; נספח ג' סעיף הסכם  .49
4 

מילים:" על פי הסכם זה" את הנבקש לרשום לאחר  -3שורה 
 "1המילים:" בהתאם לנספח ג'

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא

 

; נספח ג' סעיף הסכם  .50
5 

אחר המילים:" על פי הסכם זה" את לנבקש לרשום  -3שורה 
 "1המילים:" בהתאם לנספח ג'

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא

; נספח ג' סעיף הסכם  .51
7 

העובדה כי לא ניתן לממש אותו  נבקש למחוק את סעיף זה, לאור
ובמקום נבקש כי ירשם " במקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על 
ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לחייב את קבלני המשנה 
לערוך פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות 

 עמם"
 
 
 
 
 

 מאושר



  

52.  

; נספח ג' סעיף הסכם
9 

 את המילים:" על אף האמורנבקש להוסיף לסיפא 
לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא 

ימים ממועד בקשת המכון בכתב, להמצאת אישור  10אם חלפו  
 כאמור"

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא

ימים מיום קבלת  7מבוקש להוסיף בסיפא "היה ולא תוקנה תוך   .53
 דרישה בכתב מאת המכון"

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא

 פסקה לאחר הנדון: 1; נספח ג'הסכם  .54
נבקש באישור שיוגש למחוק את המילים:" אינו נופל מהיקף הכיסוי 

 הניתן, וכן את המילים:" ביט/מנוביט/הראלביט/פסגה"

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא

סעיף  1; נספח ג'הסכם  .55
1 

מסך" את  בקש לרשום במקום המילים:" שלא יפחתנ -2שורה  .1
 המילים:" בסך"

מקום המילים:" ו/או מי מטעמה" את בנבקש לרשום  -8שורה  .2
 המילים:" ו/או בגין מי מטעמה"

 מאושר -1 סעיף

 

 מאושר -2 סעיף

סעיף  1; נספח ג'הסכם  .56
2 

מקום המילים:" שלא יפחת מסך" את בנבקש לרשום  - 3שורה  .א
 המילים:" בסך"

אחר המילים:" קבלני משנה ועובדיהם" לנבקש לרשום  -4שורה  .ב
 את המילים:" היה ויחשבו לעובדי החברה" 

בקש לרשום במקום המילה: ונטען" את המילים:" נ -6שורה  .ג
 ונקבע"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאושר -'א סעיף

 

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -ב' סעיף

  מאושר -'ג סעיף



  

סעיף  1; נספח ג'הסכם  .57
3 

בקש לרשום במקום המילה:" הספק" את המילה:" נ -1 שורה .א
 החברה"

בקש לרשום במקום המילה:" הספק" את המילה:" נ -2שורה  .ב
 החברה"

מקום המילים:" שלא יפחת מסך" את בנבקש לרשום  - 3שורה  .ג
 המילים:" בסך"

בקש לרשום במקום המילה:" הספק" את המילה:" נ -5שורה  .ד
 החברה"

סוף הסעיף את המילים:" מוסכם לנבקש להוסיף  -6שורה  .ה
 ומוצהר בזאת כי אחריות המכון כלפי החברה אינה מבוטחת"

 נבקש למחוק את המילה: "שיחוזר" 8שורה  .ו
נבקש להוסיף לאחר המילים:" מסמכים" את  – 8שורה  .ז

 מגבולות האחריות"  20%המילים:" עד 
בקש לרשום לאחר המילים:" או מועד חתימת נ -11שורה  .ח

 "  25.3.2019המילים:"  אך לא לפני ההסכם" את 
בקש לרשום במקום המילה:" הספק" את המילה:" נ -12שורה  .ט

 החברה"

 מאושר -א' סעיף

  מאושר -ב' סעיף

 מאושר -ג' סעיף

 

 מאושר -ד' סעיף

 

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -'ה סעיף

 

  מאושר -'ו סעיף

 מאושר -'ז סעיף

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -ח' סעיף

 

 מאושר -'ט סעיף

סעיף  1; נספח ג'הסכם  .58
4 

לסיפא את המילים:" בקשר לשירותם  נבקש להוסיף -סעיף א .א
 נשוא אישור זה"

לסיפא את המילים:" אולם אין בביטול  נבקש להוסיף -סעיף ב .ב
החריג כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל 

 דין" 
ו/או מי מטעמו" את בקש לרשום במקום המילים:" נ -סעיף ג' .ג

 המילים:" עובדיו ומנהליו"
 בקש למחוק את המילה :" לפחות"  נ –סעיף ד'  .ד

 
 
 
 

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -א' סעיף

 

 מאושר -'ב סעיף

 

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -ג' סעיף

 המכרז בתנאי שינוי יחול לא -ד' סעיף



  

 

 

 בברכה,           

 מכון הלאומי למצוינות בספורטה -מכון וינגייט

המבטח באישור עם המילים: " למען הסר נבקש להוסיף את חותמת  כללי 1; נספח ג'הסכם  .59
ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבלות 
האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא 

 בנוסף להם."

 מאושר

 

 


