
מס'  

 סידורי 
 תשובת ביטוח   שאלה   מסמך  

יש   –  3.2.3סעיף  הסכם   1
להוסיף את המלל:  

"וסה"כ לתקופת  
. כמו כן, יש  ביטוח"

לשנות את גבול  
האחריות לסך של  

500,000   .₪  

 הבקשות נדחות. 

לאחר    –  4.1סעיף   נספח ו' –  ביטוח  2
המלל: ""ביט" יש  

להוסיף את המלל:  
 "ו/או הראל ביט ". 

הבקשה נדחית. מצוין במפורש:  
 "ו/או מתנאים מקבילים לו." 

בסוף    – 4.2סעיף    3
הסעיף, יש להוסיף  

ובהר  את המלל: "מ 
כי לעניין בעלי  
זכויות אחרים  
הסעיף כפוף  

להדדיות ולעניין  
המפקח ו/או מנהל  
הפרויקט במסגרת  
פוליסת העבודות  

הקבלניות, לא יחול  
ויתור על זכות  
התחלוף בגין  

אחריותם  
 המקצועית.  

לאחר המילים: "ו/או מנהל  
הפרויקט" בשורה השלישית,  

תתווספנה המילים: "למעט בגין  
צועית". יתר  אחריותם המק

 הבקשות נדחות. 

יש    – 4.3סעיף    4
למחוק את המלל:  
"ו/או בעלי הזכויות  
 ... מנהל הפרויקט". 

המילים: "ו/או בעלי הזכויות  
האחרים" תימחקנה. לאחר  

המילים "ו/או מנהל הפרויקט"  
למעט  תתווספנה המילים: " 

אחריותם המקצועית ככל שאינם 
 שכירים של המכון". 

יש    – 4.6סעיף    5
למחוק את המלל:  
"ו/או בעלי הזכויות  

 האחרים". 

 הבקשה מאושרת. 

שורה         א.   8סעיף    6
יש למחוק את   – 5

המלל: "ו/או מי  
 מטעמם של הנ"ל". 

 הבקשה נדחית. 

  – 5שורה   8סעיף    7
  –ועד סוף הסעיף 

ק את ה  יש למחו 
מלל: "וכל ביטוח  
 חבות... צולבת". 

 הבקשה מאושרת. 

5-א. שורה   9סעיף    8
יש למחוק את    6

המלל: "או לתקופה  
מאוחרת... על  
ביטוחי קבלני  

 המשנה כאמור". 

 הבקשה נדחית. 



  7שורה    ב'   9סעיף    9
יש למחוק את ה   –

 מילה: "הבלעדית". 

 הבקשה נדחית. 

  6שורה   – 10סעיף     10
יש   - 2שורה  –

למחוק את המלל:  
"ו/או מי מטעמכם  
  -   6של הנ"ל". שורה 

יש למחוק את  
המלל: "בין אם  

נערך ביטוחי ובין  
אם לא נערך )ואם  

נערך גם(" ולכתוב:  
"ואשר הספק זכאי  

שיפוי בגינם או היה  
זכאי לשיפוי". כמו  

כן, בסוף הסעיף  
יתווסף המלל: "  
בסוף הסעיף יש  

וסיף את ה מלל:  לה
"מובהר כי בהתייחס  

לבעלי הזכויות  
האחרים הסעיף  

יחול בכפוף  
 להדדיות". 

 הבקשות נדחות. 

שורה     א.   11סעיף    11
יש למחוק את   – 1

ה מילה: ,מיד"  
 ולכתוב: "זמן סביר". 

 הבקשה נדחית. 

  11סעיף    12
בסוף הסעיף,       ב'. 

יש להוסיף אתה  
מלל: "ככל שאין  

וע  בכך כדי לפג
 באינטרס הספק". 

 הבקשה נדחית. 

נבקש   –  12סעיף    13
 למחוק את הסעיף. 

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
המילים: "ו/או בעלי הזכויות  

 האחרים" תימחקנה. 

נבקש   –  13סעיף    14
 למחוק את הסעיף.  

 הבקשה נדחית. 

ביטוח רכוש ואבדן   הסכם   15
 תוצאתי למכון  

נדחית. ראו התייחסות  הבקשה 
 מפורטת מטה. 



ביטוח  – נספח ו'  16 מתחייב   המכון  
לערוך ולקיים,  

במשך כל תקופת  
הסכם זה, לרבות  

תקופת ההקמה  
ותקופת התפעול  

והתחזוקה את  
הביטוחים  

המפורטים להלן  
אצל חברת ביטוח  

מורשית כדין  
לעריכת ביטוחים  

 בישראל: 

בנוסח   15בנספח ו' יתווסף סעיף 
מתחייב לערוך   : "המכון כדלקמן

ולקיים, במשך כל תקופת הסכם 
זה ביטוח "אש מורחב" למבנה 

עליו מבוצעת העבודה כולל  
תכולתו, לרבות המערכת )לאחר  

סיום העבודות(, בערך כינון, וזאת  
מבלי לגרוע מאחריות הספק.  

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  
ויתור על זכות התחלוף כלפי  

המבצעים   הספק וקבלנים מטעמו 
את העבודה  וזאת מעל לסך של  

ש"ח לאירוע. לאור   6,000,000
זאת, מתעדכן היקף הכיסוי  

לאחריות מקצועית וחבות המוצר  
  6,000,000של הקבלן לסך של 

ש"ח למקרה ולתקופה. מובהר כי  
הויתור כאמור מותנה בכיסוי  
הביטוחי לאחריות מקצועית  

וחבות המוצר של הקבלן בסך  
המכון מצהיר כי   כאמור לעיל.  

הוא פוטר את הספק וקבלנים  
מטעמו המבצעים את העבודה 
בגין נזק שהמכון זכאי לשיפוי  

בגינו לפי ביטוח הרכוש שעורך  
כאמור בסעיף זה לעיל או שהיה  

זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות  

בפוליסה. הפטור כאמור יחול  
ש"ח    6,000,000מעל לסך של 

חול כלפי אדם שגרם לנזק  ולא י
בזדון." מובהר כי הסעיף יתווסף  

גם בנספח הביטוח לתקופת  
 התחזוקה. 

ביטוח האתרים,     17
תכולתם, מבנים  

המצויים באתרים  
ו/או בסביבתם על  

מערכותיהם  
וצמודותיהם וכן כל  
רכוש אחר בבעלות  

ו/או באחריות המכון  
המצויים באתרים  
וסביבתם, לרבות  

המערכות עצמן  
)וזאת בסיום  

עבודות הקמת  
המערכות( בערך  

כינון מפני "כל  
הסיכונים" או בנוסח  

"אש מורחב"  
הכוללים כיסוי מפני  

הסיכונים  
המבוטחים בביטוח  
אש מורחב, לרבות  

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 



אש, עשן, ברק,  
התפוצצות, רעידת  

אדמה, סערה  
וסופה, שיטפון, נזקי  

נוזלים והתבקעות  
צינורות, פגיעה ע"י  
י  כלי רכב, פגיעה ע" 
כלי טיס, נזק בזדון  

וכן נזקי פריצה.  
הביטוח כאמור  

יכלול סעיף בדבר  
ויתור על זכות  

תחלוף כלפי הספק  
והבאים מטעמו  

)לרבות במפורש  
קבלני משנה  
מטעמם מכל  

 דרגה(.  
אבדן  ביטוח    18

תוצאתי, בשל נזק  
שנגרם לרכוש  

המבוטח על פי  
פוליסת הביטוח  
שהתחייב המכון  
לערוך לפי סעיף  

א' לעיל וזאת  15
למשך תקופת שיפוי  

חודשים.   12של 
הביטוח כאמור  

יכלול סעיף בדבר  
ויתור על זכות  

תחלוף כלפי הספק  
והבאים מטעמו  

)לרבות במפורש  
קבלני משנה  
מטעמם מכל  

למרות   דרגה(.  
האמור לעיל, מוסכם  
כי המכון רשאי שלא  
לערוך ביטוח אבדן  

תוצאתי, כאמור  
בסעיף זה לעיל,  

במלואו או בחלקו,  
אולם האמור בסעיף  

ג' להלן יחול  15
כאילו נערך הביטוח  

 כאמור במלואו. 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 

המכון מצהיר     19
ומתחייב כי לא  

תהיה לו כל טענה  
או  ו/או דרישה ו/

תביעה כנגד הספק  
ו/או מי מטעמו בגין  
נזק שהמכון זכאית  

לשיפוי בגינו לפי  

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 



פוליסות הביטוח  
שיערכו בהתאם  

  – א' 15לסעיפים 
או שהיה זכאי   ב'  15

לשיפוי בגינו אלמלא  
ההשתתפויות  

העצמיות הנקובות  
בפוליסות ו/או  

ביטוח חסר ו/או  
הפרת תנאי  

הפוליסה, והמכון  
פוטר בזאת את  

אים  הספק והב
מטעמו )לרבות  
במפורש קבלני  

משנה מטעמם מכל  
דרגה( מכל אחריות  

 לנזק כאמור.  
ככל שהמבנה/ים     20

נמצא/ים בבעלות  
ו/או בשימוש בעלי  

אתרים/ברי  
רשות/שוכרים  

אחרים ו/או בעלי  
זכויות אחרים  

מצהיר המכון כי  
הסכימו כל  

המפורטים הסכימו  
  15ת סעיף לתחול

רבתי זה לטובת  
הספק ו/או מי  

מטעמו גם  
בהסכמים שלהם  

 עם המכון. 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 

סעיף זה יחול הן     21
לעניין תקופת  

ההקמה והן לעניין  
תקופת התחזוקה  
והתפעול כמפורט  

בהסכם וכן בנספח  
  2ו' –הביטוח  

תקופת ההפעלה  
 והתחזוקה. 

סות  הבקשה נדחית. ראו התייח
 לעיל. 

יש    –מבקש האישור  הסכם   22
למחוק את המלל:  
"ו/או מנהלים ו/או  
 עובדים של הנ"ל". 

 הבקשה נדחית. 

נספח ו' 1 –  אישורי קיום ביטחי   23
 הספק בתקופת התכנון וההקמה

מבקש  מעמד 
יש   – האישור 

למחוק את כל  
הממל שמצוין תחת  

סעיף זה ולציין:  
"מזמין שירותים ו/או  

 עבודות" 

 הבקשה נדחית. 



  –נוסח הפוליסות    24
היכן שמצוין ביט יש  

לשנות ל"הראל  
 ביט". 

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח  

חתום הכולל נוסח פוליסות  
ניעה לקבל  "הראלביט", אין מ

זאת. מצוין במפורש בנספח  
תנאי "ביט"   -  4.1הביטוח בסעיף 

 ו/או   
 תנאים מקבילים לו. 

פרק א'   – ביטוח עבודות קבלניות    
רכוש  –  

    

יש למחוק        א.   26
. 308,324קודים   

 הבקשות נדחות. 

  – 317קוד        ב.   27
בסוף הסעיף, יש  

להוסיף את  
"למעט   המלל: 

המקצועית  אחריותם 
של אדריכלים,  

מהנדסים, מתכננים,  
יועצים ומפקחים  

שאינם עובדי  
 המבוטח" 

 הבקשה נדחית. 

תקופת          ג.   28
תחזוקה מורחבת  

נבקש   –חודשים  24
למחוק הוראה זו.  

בהתאם   –הבהרה 
המפקח על  להנחיות 

הביטוח לא ניתן  
לכתוב זאת באישור  

הביטוח. עם אזת  
ניתן לציין זאת  

 בהתחייבות חוזית.  

 הבקשה מאושרת. 

     הרחבות   

רכוש סמוך ורכוש     29
יש   – עליו עובדים 

לעדכן את  
כהרחבה   ההרחבות  

אחת, כאשר סכום  
הביטוח לשתי  
ההרחבות יהא  

משווי   20%
העבודות )בניגוד  

למצוין כעת במכרז  
כי כל הרחבה  

עומדת בפני עצמה  
בסכו ביטוח בסך  

₪(.  1,000,000של   

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח  

חתום הכולל הרחבה אחת  
משותפת לרכוש סמוך ורכוש עליו  

ת  עובדים, אין מניעה לקבל זא
ובלבד שסכום ההרחבה לא יפחת  

₪.  2,000,000מסך של   

הוצאות להכנת     30
יימחק.   – תבעה   

 הבקשה נדחית. 

פרק ב'   –ביטוח עבודות קבלניות   
צד שלישי  –  

    



יש למחוק    -קודים     31
. 308קוד   

 הבקשה נדחית. 

בסוף   -  317קוד    32
הסעיף, יש להוסיף  

"למעט   את המלל: 
אחריותם המקצועית  

של אדריכלים,  
מהנדסים, מתכננים,  

יועצים ומפקחים  
שאינם עובדי  

 המבוטח" 

 הבקשה נדחית. 

יש   – הרחבות     33
למחוק את הרחבת  

הגנה בהליכים  
 פליליים ...| 

 הבקשה נדחית. 

ביטוח עבודת       34
  –פרק ג'  –קבלניות 

ידים  חבות מעב   

  

יש למחוק   – קודים     35
. 308קוד   

 הבקשה נדחית. 

בסוף   -  317קוד    36
הוסיף  הסעיף, יש ל

"למעט   את המלל: 
אחריותם המקצועית  

של אדריכלים,  
מהנדסים, מתכננים,  

יועצים ומפקחים  
שאינם עובדי  

 המבוטח" 

 הבקשה נדחית. 

      ביטח אחריות מקצועית        .  

יש למחוק   – קודים     37
. 320, 308קוד   

יימחק. יתר הבקשות   320קוד 
 נדחות. 

יש למחוק תאריך     38
  –רטרואקטיבי  

בהתאם להנחיות  
המפקח על הביטוח  
לא ניתן להוסיף קוד  

 זה לאישורי ביטוח 

 הבקשה מאושרת. 

     ביטוח חבות מוצר    

יש למחוק   – קודים     39
,  308,320קוד 
304 .  

יימחק. יתר הבקשות   320קוד 
 נדחות. 

יש למחוק תאריך      40
  –רטרואקטיבי  

בהתאם להנחיות  
המפקח על הביטוח  
לא ניתן להוסיף קוד  

 זה לאישורי ביטוח 

 הבקשה מאושרת. 

  – פירוט שירותים    41
062יש למחוק קוד   

. 009יוחלף בקוד  062קוד   

יש   – ול/שינוי ביט     42
ולכתוב   60למחוק 

30 .  

 הבקשה נדחית. 



למחוק    -  54עמוד     הסכם   43
את המלל: "מובהר  
 בזה כי... בביטוחיו". 

 הבקשה נדחית. 

נספח ו' 2 –  תקופת ההפעלה   44
 והתחזוקה 

    

  -  8שורה   1סעיף      45
יש למחוק את  

כל עוד  המלל: "
  7 –קיימת... מ 

שנים" ולכתוב:  
"למשך כל תקופת  
ההסכם ולתקופה  

שנים"  3נוספת של   

 הבקשה נדחית. 

  –  9שורה   1סעיף    46
ועד סוף הסעיף  
)פסקה אחרונה  

יש   – ( 1בסעיף 
למחוק את כל  

הספקא החל מהמל:  
"מבלי לגרוע  

מהאמור לעיל.... לא  
 נתונים מסחריים". 

 הבקשה נדחית. 

ביטוח   –  2.2סעיף     47
אחריות כלפי צד  

יש למחוק    –שלישי 
את המלל: "הביטוח  
כולל ביטוח חריג...  
 לתקופת הביטוח". 

 הבקשה נדחית. 

     ביטוח אחריות מקצועית    

יש    – 11שורה    48
למחוק את המלל:  
"ו/או בעלי הזכויות  

 האחרים". 

 הבקשה מאושרת. 

יש   –  12שורה     49
למחוק את המלל:  

"ו/או הבאים מטעם  
 הספק".  

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
לפני המילה "הבאים" תתווסף  

 המילה "בגין". 

     ביטוח חבות מוצר    

יש    – 3שורה    50
למחוק את ה מלל:  
"ו/או החלקים ו/או  

החלפים... ו/או  
 בסימונם(". 

שבסוגריים תימחקנה:  המילים 
")מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

לרבות פגם ]...[ ו/או בסימונם(".  
 יתר הבקשות נדחות. 

יש   –  9שורה     51
למחוק את המלל:  
"ו/או בעלי הזכויות  

 האחרים". 

 הבקשה מאושרת. 

יש למחוק   –  3סעיף    52
אתה מלל: "בין  
היתר". ולכתוב:  

"למעט לעניין  
הביטוחים  

הבקשות נדחות. יחד עם זאת,  
לאחר המילה "והתחזוקה",  
תתווספנה המילים: "למעט  

  4ביטוחי הרכב כמפורט בסעיף  
 להלן". 



  4בסעיף   המפורטים
 להלן" 

לאחר    – 3.1סעיף    53
ה מילה: "ביט" יש  
להוסיף אתה מלל:  

  "ו/או הראל ביט" 

הבקשה נדחית. מצוין במפורש:  
 "ו/או מתנאים מקבילים לו." 

א.יש   3.2ף סעי   54
למחוק את המלל:  

"ו/או מי מטעמם של  
 הנ"ל".  

 הבקשה נדחית. 

ב. בסוף   3.2סעיף    55
הסעיף יש להוסיף  

את המלל: " מובהר  
כי בהתייחס לבעלי  

הזכויות האחרים  
סעיף זה יחול רק  
בהתייחס לביטוח  

רכוש וכן בכפוף  
 להדדיות". 

 הבקשה נדחית. 

יש   –  3.3סעיף  9   56
למחוק את המלל:  
"ו/או בעלי הזכויות  

 האחרים". 

 הבקשה מאושרת. 

יש   –  3.6סעיף      57
למחוק את המלל:  
"ו/או בעלי הזכויות  

 האחרים". 

 הבקשה מאושרת. 

  5שורה   – 4סעיף     58
המילה:   לאחר –

"למקרה" יש  
להוסיף את המלל:  

"וסה"כ לתקופת  
 ביטוח". 

 הבקשה נדחית. 

  1שורה   – 6סעיף     59
יש למחוק את   –

המילה: "לפני"  
 ולכתוב: "אחרי". 

 הבקשה נדחית. 

     9סעיף     .13   60

  – 2שורה  9סעיף     61
יש למחוק את  

המלל: "ו/או מי  
 מטעמם של הנ"ל". 

 הבקשה נדחית. 

  -  5שורה   9סעיף    62
יש למחוק את  

מלל: "בין אם  ה
ן  נערך ביטוחי ובי 

אם לא נערך )ואם  
נערך גם(" ולכתוב:  
"ואשר הספק זכאי  

שיפוי בגינם או היה  
 זכאי לשיפוי". 

 הבקשה נדחית. 



יש   9בסוף סעיף    63
להוסיף את ה מלל:  

"מובהר כי בהתייחס  
לבעלי הזכויות  
ף  האחרים הסעי

יחול בכפוף  
 להדדיות". 

 הבקשה נדחית. 

     – 10סעיף     .14   64

  6-5שורה   10סעיף    65
יש למחוק אתה   –

מלל: "או לתקופה...  
קבלני המשנה  

 כאמור.  

 הבקשה נדחית. 

  –  7שורה   10סעיף    66
יש למחוק את  

 המילה: "הבלעדית". 

 הבקשה נדחית. 

יש להוסיף את      67
הסעיף להלן:  

  15"הוראות סעיף 
יחולו על נספח זה  

 במלואו" 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 

  –מבקש האישור    הסכם   68
יש למחוק את  

המלל: "ו/או מנהלים  
ו/או עובדים של  

 הנ"ל". 

 הבקשה נדחית. 

נספח ו' 3 –  אישור קיום ביטוחי   69
 הספק בתקופת ההפעלה 

  –נוסח הפוליסות 
היכן שמצוין ביט יש  
 לשנות להראל ביט. 

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
ככל שהזוכה ימציא אישור ביטוח  

חתום הכולל נוסח פוליסות  
יט", אין מניעה לקבל  "הראלב

זאת. מצוין במפורש בנספח  
תנאי "ביט"   -  3.1הביטוח בסעיף 

 ו/או   
 תנאים מקבילים לו. 

יש   –ביטוח רכוש     70
. 308למחוק קוד   

 הבקשה נדחית. 

  – ביטוח צד שלישי    71
יש למחוק קוד  

308,320 

יימחק. יתר הבקשות   320קוד 
 נדחות. 

ביטוח חבות     72
יש   –מעבידים 

. 308למחוק קוד   

 הבקשה נדחית. 

ביטוח אחריות      73
יש   –מקצועית 

למחוק קוד  
. כמו כן  308,320

יש למחוק "תאריך  
רואקטיבי". רט  

ותאריך רטרואקטיבי   320קוד 
 יימחקו. יתר הבקשות נדחות. 

  – ביטוח חבות מוצר    74
יש למחוק קוד  

. כמו כן  308,320
יש למחוק "תאריך  

 רטרואקטיבי". 

ותאריך רטרואקטיבי   320קוד 
 יימחקו. יתר הבקשות נדחות. 



ביטוח  - נספח ו 75 "    –לאחר המילים  
יחזיק הספק בביטוח  

ל ממועד תחילת  הח
נבקש   -התכנון"  

להחליף את המילים  
"כל עוד קיימת  

אחריותו על פי כל  
  7 -דין ולא פחות מ  

שנים ממועד מסירת  
במילים   – מלוא" 

שנים   3"ולמשך 
לאחר ממועד  
מסירת מלוא  

העבודות ". לאחר  
"יחזיק    –המילים 

הספק בביטוח החל  
ממועד מסירת  
ן  העבודות באופ

  -חלקי ו/או מלא"  
נבקש להחליף את  

המילים "כל עוד  
קיימת אחריותו על  
פי כל דין ולא פחות  

שנים ממועד   7 -מ 
  –מסירת מלוא" 

  3במילים " ולמשך 
שנים לאחר ממועד  

מסירת מלוא  
 העבודות".  

 הבקשות נדחות. 

נבקש למחוק את     76
הסיפא הבא: " מבלי  

לגרוע מהאמור  
לעיל, לבקשת  

ספק  המכון, ה
מתחייב להמציא  

עותק פוליסת  
עבודות קבלניות  
נשוא הסכם זה,  

הכוללת את  
ההתחייבויות  

החוזיות. מוסכם כי  
ככל שתתבקש  
המצאת עותק  

פוליסה כאמור,  
הספק רשאי  

להמציא את עותק  
הפוליסה ללא  

 נתונים מסחריים." 

 הבקשה נדחית. 

ביטוח  - נספח ו 77 "    –לאחר המילים  
ככל שאינם שכירים  

יחידי המבוטח"  של  
"    -"יירשם   –

 הראשי". 

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
המילים: "יחידי המבוטח",  
 תוחלפנה במילים: "המכון". 



ביטוח  - נספח ו 78 הסעיף יימחק. לא   
ישים. מדובר על  

 פוליסה הצהרתית. 

 הבקשה מאושרת. 

ביטוח  - נספח ו 79 "    –לאחר המילים  
הביטוח יורחב  

  -לשפות את המכון"  
נבקש למחוק את  

"ו/או  -המילים   
המדינה ו/או בעלי  
הזכויות האחרים".  

  –לאחר המילים 
"בגין אחריות  

שתוטל על מי מהם  
למעשה ו/או מחדל  

של הספק ו/או  
הבאים מטעם  

נבקש   - הספק" 
למחוק את המילים  

" וזאת מבלי לגרוע  –
מביטוח חבות  

הספק כלפי  
 המכון."   

המילים: "ו/או בעלי הזכויות  
האחרים" תימחקנה. יתר  

 הבקשות נדחות. 

ביטוח  - נספח ו 80 "    –לאחר המילים  
הביטוח יורחב  

  -לשפות את המכון"  
נבקש למחוק את  

"ו/או  -המילים   
המדינה ו/או בעלי  
 הזכויות האחרים". 

המילים: "ו/או בעלי הזכויות  
האחרים" תימחקנה. יתר  

 הבקשות נדחות. 

ביטוח  - נספח ו 81 נבקש למחוק את   
" ו/או מי    -המילים 

מטעמם של הנ"ל".  
  –לאחר המילים 
"בעלי הזכויות  

  –האחרים" ירשם 
 "בכפוף להדדיות". 

 הבקשות נדחות. 

"    –לאחר המילים    82
וכן כלפי המפקח  

ו/או מנהל הפרויקט  
וכל אדם או גוף  
שהמבוטח ו/או  

המכון ויתרו ו/או  
התחייבו לוויתור על  

תביעת תחלוף  
כלפיו טרם קרות  

  – מקרה ביטוח" 
נבקש להוסיף את  

"בכפוף    –המילים 
 להדדיות". 

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
לאחר המילים "ו/או מנהל  

הפרויקט", תתווספנה המילים:  
"למעט בגין אחריותם  

 המקצועית". 



ביטוח  - נספח ו 83 נבקש למחוק את   
" ו/או    –המילים 

המפקח ו/או מנהל  
קט". הפרוי  

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
המילים: "ו/או בעלי הזכויות  
האחרים" תימחקנה. לאחר  

המילים "ו/או מנהל הפרויקט"  
תתווספנה המילים: "למעט  

אחריותם המקצועית ככל שאינם 
 שכירים של המכון". 

ביטוח  - נספח ו 84 נבקש למחוק את   
" ו/או מי    –המילים 

.  מטעמם של הנ"ל" 
נבקש למחוק את  

" וכל   - המילים 
ביטוח חבות נוסף  
ו/או משלים יורחב  
לשפות את המכון  
ו/או המדינה ו/או  

בעלי הזכויות  
האחרים בגין  

אחריות שתוטל על  
מי מהם עקב מעשה  

ו/או מחדל של  
הספק, בכפוף  
לסעיף אחריות  

 צולבת". 

המילים: "וכל ביטוח חבות נוסף  
ו/או משלים יורחב לשפות את  

כון ו/או המדינה ו/או בעלי  המ
הזכויות האחרים בגין אחריות  

שתוטל על מי מהם עקב מעשה 
ו/או מחדל של הספק, בכפוף  

  - לסעיף אחריות צולבת". 
 תימחקנה. יתר הבקשות נדחות. 

ביטוח  - נספח ו 85  הבקשה נדחית.  הסעיף יימחק.  

ביטוח  - נספח ו 86  הבקשה נדחית.  הסעיף יימחק.  

וח ביט - נספח ו 87 "על אף   - המילים  
האמור לעיל, מוסכם  
בזאת כי איחור של  

ימים   10עד 
בהמצאת חידוש  

אישור הביטוח בגין  
הארכת תוקפו  

לתקופת ביטוח  
נוספת, לא יהווה  
הפרה יסודית של  

ההסכם" יחלפו  
"אל אף   – במילים 

האמור לעיל, אי  
המצאת אישור  

הביטוח במועד לא  
תהווה הפרה, אלא  

יום    10אם חלפו 
מועד בקשתו  מ

בכתב של המכון  
להמצאת אישור  

 ביטוח כאמור". 

 הבקשה נדחית. 

ביטוח  - נספח ו 88 נא אישורכם להוסיף   
סעיפים אלו אחרי  

:  14סעיף   

 הבקשה נדחית. 



סעיף   –  48עמוד    89
לאורך כל    -   15

תקופת ההסכם,  
יערוך המכון, ביטוח  

רכוש המבטח את  
רכושו באתר  

התקנה, במלוא  ה
ערכי כינונם כנגד  

הסיכונים  
המבוטחים בביטוח  

מורחב וכן  -אש
ביטוח אובדן  

תוצאתי למכון עקב  
נזק לרכוש כאמור  

לעיל למשך תקופת  
  12שיפוי של לפחות 
חודשים. בביטוח  

האמור נכלל סעיף  
ויתור על זכות  
תחלוף לטובת  

י מטעמו,  הספק ומ
אולם הוויתור לא  
יחול לטובת אדם  

 שגרם לנזק בזדון.  

בנוסח   15בנספח ו' יתווסף סעיף 
מתחייב לערוך   כדלקמן: "המכון 

ולקיים, במשך כל תקופת הסכם 
זה ביטוח "אש מורחב" למבנה 

עליו מבוצעת העבודה כולל  
תכולתו, לרבות המערכת )לאחר  

סיום העבודות(, בערך כינון, וזאת  
לגרוע מאחריות הספק.   מבלי 

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  
ויתור על זכות התחלוף כלפי  

הספק וקבלנים מטעמו המבצעים  
את העבודה  וזאת מעל לסך של  

ש"ח לאירוע. לאור   6,000,000
זאת, מתעדכן היקף הכיסוי  

לאחריות מקצועית וחבות המוצר  
  6,000,000של הקבלן לסך של 

בהר כי  ש"ח למקרה ולתקופה. מו 
הויתור כאמור מותנה בכיסוי  
הביטוחי לאחריות מקצועית  

וחבות המוצר של הקבלן בסך  
כאמור לעיל.  המכון מצהיר כי  
הוא פוטר את הספק וקבלנים  

מטעמו המבצעים את העבודה 
בגין נזק שהמכון זכאי לשיפוי  

בגינו לפי ביטוח הרכוש שעורך  
כאמור בסעיף זה לעיל או שהיה  

גינו אלמלא  זכאי לשיפוי ב
ההשתתפויות העצמיות הנקובות  

בפוליסה. הפטור כאמור יחול  
ש"ח    6,000,000מעל לסך של 

ולא יחול כלפי אדם שגרם לנזק  
בזדון." מובהר כי הסעיף יתווסף  

גם בנספח הביטוח לתקופת  
 התחזוקה. 

סעיף   –  48עמוד    90
המכון ו/או מי   -  16

טעמו פוטרים את  
הספק ומי מטעמו  

לנזק    מאחריות
שבגינו הוא זכאי  

לשיפוי על פי  
הביטוחים שהתחייב  

לערוך כמפורט   
לעיל )או   15בסעיף 

שהיה זכאי לשיפוי  
עבורו אלמלא  
ההשתתפות  

העצמית הנקובה  
בפוליסה( אולם  

הפטור מאחריות  
כאמור לא יחול  

לטובת אדם שגרם  
 לנזק בזדון. 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 



ף  סעי –  48עמוד    91
המכון יהיה   -  17

רשאי שלא לערוך  
את הביטוחים  

המפורטים בסעיף  
לעיל, כולם או   15

מקצתם, אולם  
במקרה כזה יחול  

הפטור האמור  
לעיל   16בסעיף  

כאילו נערכו  
ביטוחים אלו  

 במלואם. 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 

אישור קיום ביטוחים - 1נספח ו'  92 הוצאות תכנון   
  ופיקוח: יירשם " 

מהנזק   10%
  400,000מקסימום 

 ".₪ 

 הבקשה נדחית.  

הוצאות נוספות     93
הכרחיות והוצאות  

מיוחדות לרבות  
החשת נזק ותיקונים  

זמניים: יירשם  
מהנזק   10%"

  400,000מקסימום 
 ".₪ 

 הבקשה נדחית.  

הוצאות הכנת     94
יירשם   - תביעה 

מהנזק   10%"
  400,000מקסימום 

 ".₪ 

 הבקשה מאושרת. 

  –ירשם  – 308קוד    95
 "בכפוף להדדיות". 

 הבקשה נדחית.  

לאחר    – 317קוד    96
המילים "ככל שאינם  

שכירים של יחידי  
"יירשם   – המבוטח" 

" הראשי".  -  

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
,  המילים: "יחידי המבוטח"

 תוחלפנה במילים: "המכון". 

רעד והחלשת     97
  – משען: יירשם 

"500,000  ".₪  

 הבקשה נדחית.  

נזק תוצאתי שייגרם     98
עקב פגיעה בכבלים  

ו/או מתקן תת  
  – קרקעיים: יירשם 

"500,000  .₪  

 הבקשה מאושרת. 



  329ו  322קודים    99
  –  308נמחקו. קוד 

"בכפוף    –ירשם 
 להדדיות". 

הבקשות נדחות. יחד עם זאת,  
ככל   -בלבד   329לעניין קוד 

שהזוכה ימציא אישור ביטוח  
, אין  329חתום שאינו כולל קוד 

מניעה לקבל זאת ובלבד שתומצא  
תוספת לפוליסה, חתומה ע"י  

המבטחת של הזוכה, במסגרתה 
דה  יצוין במפורש תחת העבו

"רכוש   - הספציפית בפרק ב' 
מבקש האישור ייחשב כצד שלישי  

 למעט מה שמבוטח בפרק א'". 

לאחר    – 317קוד    100
המילים "ככל שאינם  

שכירים של יחידי  
"יירשם   – המבוטח" 

" הראשי".  -  

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
המילים: "יחידי המבוטח",  
 תוחלפנה במילים: "המכון". 

  –ירשם  – 308קוד    101
 "בכפוף להדדיות". 

 הבקשה נדחית. 

לאחר    – 317קוד    102
המילים "ככל שאינם  

שכירים של יחידי  
"יירשם   – המבוטח" 

" הראשי".  -  

הבקשה נדחית. יחד עם זאת,  
המילים: "יחידי המבוטח",  
 תוחלפנה במילים: "המכון". 

בביטוח אחריות     103
  –מקצועית יירשם 
"משולב אחריות  

 המוצר". 

לא ייערך שינוי במסמכי המכרז.  
יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא  

אישור ביטוח חתום הכולל  
פוליסה משולבת אחריות  

מקצועית וחבות המוצר, אין  
מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות  

האחריות המשותפים לא יפחתו  
למקרה    8,000,000מסך של 

 ולתקופה". 

יימחק.   – 302קוד    104
יימחק.   – 308קוד 
יימחק.  – 320קוד   

יימחקו. יתר    320וקוד  302קוד 
 הבקשות נדחות. 

בביטוח אחריות     105
  -המוצר יירשם  

"משולב אחריות  
 מקצועית".  

לא ייערך שינוי במסמכי המכרז.  
יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא  

אישור ביטוח חתום הכולל  
פוליסה משולבת אחריות  

מקצועית וחבות המוצר, אין  
ל זאת ובלבד שגבולות  מניעה לקב 

האחריות המשותפים לא יפחתו  
למקרה    8,000,000מסך של 

 ולתקופה". 

יימחק.   -  304קוד    106
יימחק.   -  308קוד 
יימחק.  – 320קוד   

יימחק. יתר הבקשות   320קוד 
 נדחות. 

אבקש למחוק קוד     107
לרשום קוד   062
009 .  

 הבקשה מאושרת. 



ה  תקופת הפעל -ביטוח  2נספח ו'  108
 ותחזוקה

"    –לאחר המילים 
בהתייחס לביטוח  
אחריות מקצועית  

וביטוח חבות  
המוצר, יחזיק הספק  

נבקש   - בביטוחים" 
להחליף את המילים  

" כל עוד קיימת  
אחריותו על פי כל  

  7 -דין ולא פחות מ  
שנים ממועד סיום  

  – ההתקשרות" 
  3במילים "במשך 

לאחר ממועד  שנים  
 סיום ההתקשרות". 

 הבקשה נדחית.  

נבקש למחוק את     109
הסיפא הבא: מבלי  

לגרוע מהאמור  
לעיל, לבקשת  

המכון, במקרה של  
גילוי נסיבות  

העלולות להביא  
לתביעה על פי איזה  
מביטוחי הספק ו/או  

על מנת לאפשר  
למכון לבחון את  

קיום תנאי הביטוח  
שבהסכם, הספק  
מתחייב להמציא  

תק פוליסות  עו
הכוללות את  
ההתחייבויות  

החוזיות נשוא נספח  
זה. מוסכם כי ככל  
שתתבקש המצאת  

עותק פוליסות  
כאמור, הספק רשאי  

להמציא את חלקי  
הפוליסות  

המתייחסים  
להתקשרות נשוא  

מכרז זה בלבד, ללא  
 נתונים מסחריים. 

 הבקשה נדחית. 

   - לאחר המילים    110
"בתת גבול אחריות  

"   בסך" במקום 
250,000   "₪

₪.  100,000יירשם   

 הבקשה נדחית.  

"    –לאחר המילים    111
הביטוח יורחב  

  -לשפות את המכון"  
נבקש למחוק את  

"ו/או  -המילים   
המדינה ו/או בעלי  

המילים: "ו/או בעלי הזכויות  
האחרים" תימחקנה. יתר  

 הבקשות נדחות. 



הזכויות האחרים".  
  –לאחר המילים 
"בגין אחריות  

שתוטל על מי מהם  
למעשה ו/או מחדל  

של הספק ו/או  
הבאים מטעם  

ש  נבק  - הספק" 
למחוק את המילים  

" וזאת מבלי לגרוע  –
מביטוח חבות  

הספק כלפי  
 המכון."   

"    –לאחר המילים    112
הביטוח יורחב  

  -לשפות את המכון"  
נבקש למחוק את  

"ו/או  -המילים   
המדינה ו/או בעלי  
 הזכויות האחרים". 

"ו/או בעלי הזכויות  המילים:  
האחרים" תימחקנה. יתר  

 הבקשות נדחות. 

  –לאחר המילים    113
"בעלי הזכויות  

  –האחרים" ירשם 
"בכפוף להדדיות".  
נבקש למחוק את  

" ו/או מי    –המילים 
 מטעמם של הנ"ל". 

 הבקשות נדחות. 

 הבקשה נדחית.  הסעיף יימחק.    114

על אף  "  - המילים    115
האמור לעיל, מוסכם  
בזאת כי איחור של  

ימים   10עד 
בהמצאת חידוש  

אישור הביטוח בגין  
הארכת תוקפו  

לתקופת ביטוח  
נוספת, לא יהווה  
הפרה יסודית של  

ההסכם" יחלפו  
"אל אף   – במילים 

האמור לעיל, אי  
המצאת אישור  

הביטוח במועד לא  
תהווה הפרה, אלא  

יום    10אם חלפו 
ממועד בקשתו  

תב של המכון  בכ
להמצאת אישור  

 ביטוח כאמור". 

 הבקשה נדחית. 

נא  – 56עמוד    116
אישורכם להוסיף  
סעיפים אלו אחרי  

:  11סעיף   

הבקשה נדחית.  ראו התייחסות  
 להלן. 



סעיף   –  48עמוד    117
לאורך כל    -   12

תקופת ההסכם,  
יערוך המכון, ביטוח  

רכוש המבטח את  
רכושו באתר  

ההתקנה, במלוא  
י כינונם כנגד  ערכ

הסיכונים  
המבוטחים בביטוח  

מורחב וכן  -אש
ביטוח אובדן  

תוצאתי למכון עקב  
נזק לרכוש כאמור  

לעיל למשך תקופת  
  12שיפוי של לפחות 
חודשים. בביטוח  

האמור נכלל סעיף  
ויתור על זכות  
תחלוף לטובת  

הספק ומי מטעמו,  
אולם הוויתור לא  
יחול לטובת אדם  

 שגרם לנזק בזדון.  

בנוסח   15פח ו' יתווסף סעיף בנס
מתחייב לערוך   כדלקמן: "המכון 

ולקיים, במשך כל תקופת הסכם 
זה ביטוח "אש מורחב" למבנה 

עליו מבוצעת העבודה כולל  
תכולתו, לרבות המערכת )לאחר  

סיום העבודות(, בערך כינון, וזאת  
מבלי לגרוע מאחריות הספק.  

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  
ות התחלוף כלפי  ויתור על זכ

הספק וקבלנים מטעמו המבצעים  
את העבודה  וזאת מעל לסך של  

ש"ח לאירוע. לאור   6,000,000
זאת, מתעדכן היקף הכיסוי  

לאחריות מקצועית וחבות המוצר  
  6,000,000של הקבלן לסך של 

ש"ח למקרה ולתקופה. מובהר כי  
הויתור כאמור מותנה בכיסוי  
הביטוחי לאחריות מקצועית  

ת המוצר של הקבלן בסך  וחבו
כאמור לעיל.  המכון מצהיר כי  
הוא פוטר את הספק וקבלנים  

מטעמו המבצעים את העבודה 
בגין נזק שהמכון זכאי לשיפוי  

בגינו לפי ביטוח הרכוש שעורך  
כאמור בסעיף זה לעיל או שהיה  

זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות  

ול  בפוליסה. הפטור כאמור יח 
ש"ח    6,000,000מעל לסך של 

ולא יחול כלפי אדם שגרם לנזק  
בזדון." מובהר כי הסעיף יתווסף  

גם בנספח הביטוח לתקופת  
 התחזוקה. 

סעיף   –  48עמוד    118
המכון ו/או מי   -  13

טעמו פוטרים את  
הספק ומי מטעמו  

מאחריות לנזק  
שבגינו הוא זכאי  

לשיפוי על פי  
הביטוחים שהתחייב  

לערוך כמפורט   
לעיל )או   14בסעיף 

שהיה זכאי לשיפוי  
עבורו אלמלא  
ההשתתפות  

העצמית הנקובה  
בפוליסה( אולם  

הפטור מאחריות  
כאמור לא יחול  

לטובת אדם שגרם  
 לנזק בזדון. 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
 לעיל. 



סעיף   –  48עמוד    119
המכון יהיה   -  41

רשאי שלא לערוך  
את הביטוחים  

המפורטים בסעיף  
לעיל, כולם או   15

מקצתם, אולם  
במקרה כזה יחול  

הפטור האמור  
לעיל   13בסעיף  

כאילו נערכו  
ביטוחים אלו  

 במלואם. 

הבקשה נדחית. ראו התייחסות  
ל. לעי   

אישור קיום ביטוחים - 3נספח ו'  120 באופי העסקה :   
נבקש לרשום  

שירותי תחזוקה  
 ותפעול. 

 הבקשה מאושרת. 

  –ירשם  – 308קוד    121
 "בכפוף להדדיות". 

 הבקשה נדחית.  

  –ירשם  – 308קוד    122
 "בכפוף להדדיות". 

 הבקשה נדחית.  

יימחק.  – 320קוד    123  הבקשה מאושרת.  

יימחק.  - 322קוד    124  הבקשה נדחית.  

  –ירשם  – 308קוד    125
 "בכפוף להדדיות". 

 הבקשה נדחית.  

בביטוח אחריות     126
  –מקצועית יירשם 
"משולב אחריות  

 המוצר". 

לא ייערך שינוי במסמכי המכרז.  
יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא  

אישור ביטוח חתום הכולל  
בת אחריות  פוליסה משול

מקצועית וחבות המוצר, אין  
מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות  

האחריות המשותפים לא יפחתו  
למקרה    8,000,000מסך של 

 ולתקופה". 

גבול אחריות של     127
1,000,000   ₪  

 הבקשה נדחית. 

יימחק.   – 302קוד    128
יימחק.   – 308קוד 
יימחק.  – 320קוד   

יימחקו. יתר    320וקוד  302קוד 
 הבקשות נדחות. 

בביטוח אחריות     129
  –מקצועית יירשם 
"משולב אחריות  

 מקצועית". 

לא ייערך שינוי במסמכי המכרז.  
יחד עם זאת, ככל שהזוכה ימציא  

אישור ביטוח חתום הכולל  
פוליסה משולבת אחריות  

ת וחבות המוצר, אין  מקצועי
מניעה לקבל זאת ובלבד שגבולות  

האחריות המשותפים לא יפחתו  
למקרה    8,000,000מסך של 

 ולתקופה". 

גבול אחריות של     130
1,000,000   ₪  

 הבקשה נדחית. 

יימחק.   – 304קוד    131
יימחק.   – 308קוד 
יימחק.  – 320קוד   

יימחק. יתר הבקשות   320קוד 
 נדחות. 



לאחר המילים " על     132
פי הסכם זה ועל פי"  
נבקש למחוק מילה  

"כל". בשורה  
שלישית לאחר  

המילים " מורשית  
כדין במשך כל  
תקופת ביצוע  

נבקש   - העבודות" 
למחוק את המילים "  

ובקשר לכל עבודה  
המבוצעת על ידיו  

 ו/או אחריותו". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה שלישית     133
על  לאחר המילים " 

פי" נבקש למחוק  
 את המילה "כל". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה ראשונה     134
לאחר המילים " ועל  

פי" נבקש למחוק  
 את המילה "כל". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה שלישית     135
לאחר המילים "על  
פי" נבקש למחוק  
 את המילה "כל". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה ראשונה,     136
נבקש למחוק את  

המילה "כל". לאחר  
המילים "תגמולי  

הביטוח שישולמו  
מכוח" נבקש לרשום  

 "פרק א'". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה  הראשונה     137
לאחר המילים "גם  

לאחר תקופת ביצוע  
העבודות" נבקש  

לרשום "עם דרישת  
המכללה". נבקש  

למחוק את המילה  
פה  "והקבלן" ולהחלי
 במילה "הקבלן". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה שניה נבקש     138
למחוק את המילים  

"כל עוד קיימת לו  
אחריות על פי דין"  

ולהחליפם במילים "  
שנים    3וכן למשך 

לאחר סיום  
 ההקמה". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בשורה השנייה,     139
נבקש למחוק את  

 המילה "רשום". 

אינו קיים.  הסעיף המדובר    

נבקש למחוק את     140
המילים "ובנוסף אף  

 הסעיף המדובר אינו קיים.  



מוסכם במפורש כי  
המכללה תהיה  
זכאית לעכב כל  

תשלום לקבלן על פי  
שיקול דעתה  

הבלעדית באם לא  
יומצא אישור עריכת  

 הביטוח במועד". 
נבקש למחוק את     141

שיורחב  המילים " 
לשפות את המכללה  
בגין אחריות שתוטל  

על מי מהם עקב  
מעשי ו/או מחדלי  

הקבלן ו/או בגין  
 הבאים מטעמו". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

נבקש למחוק את     142
 הסעיף. 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

לאחר המילים "     143
סעיפים אלה הינם  

מעיקרי החוזה  
והפרתם ו/או הפרת  

הם יהוו  תנאי מתנאי
הפרה יסודית של  

החוזה" נבקש  
להוסיף " מוסכם כי  

  14איחור של עד 
ימים במועד המצאת  

אישור קיום  
ביטוחים,לא ייחשב  

 הפרה יסודית". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בסוף הסיפא אבקש     144
להוסיף את המילים  

הבאים, " בביטוח  
האמור נכלל סעיף  

ויתור על זכות  
תחלוף לטובת  

ומי מטעמו,  הקבלן  
אולם הוויתור לא  
יחול לטובת אדם  

 שגרם לנזק בזדון". 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

פוטרת   המכללה"   145

את הקבלן ומי  
מטעמו מאחריות  
לנזק שבגינו היא  

זכאית לשיפוי על פי  
 הביטוחים 

שהתחייבה לערוך  
בסעיף    כמפורט

לעיל  20.1 ואובדן   
תוצאתי )או שהייתה  

זכאית לשיפוי  
עבורה אלמלא  

ההשתתפות  

 הסעיף המדובר אינו קיים.  



 העצמית הנקובה
בפוליסה( אולם  

הפטור מאחריות  
כאמור לא יחול  

לטובת אדם שגרם  
 ."לנזק בזדון

רכוש עליו עובדים,     146
נבקש לרשום  

במקום  
₪ "עד   2,000,000"

משווי   10%
העבודה". נזק ישיר  

תכנון ועבודה לקוי,  מ
נבקש לרשום  

במקום  
"2,000,000   "₪

משווי   10%"עד 
העובדה". רכוש  

סמוך, נבקש לרשום  
במקום  

₪ "עד   2,000,000"
משווי   10%

העבודה". רכוש  
בהעברה, נבקש  

לרשום במקום  
₪ "עד   2,000,000"

משווי   10%
העבודה". פינוי  
הריסות, נבקש  
לרשום במקום  

₪ "עד   1,000,000"
הנזק". מ 10%  

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

צד שלישי. נבקש     147
לרשום" גבול  

  10אחריות, עד פי 
משווי העבודה  

מינימום  
4,000,000   ,₪

מקסימום  
20,000,000  .₪  

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

בצד שלישי     148
ובאחריות מעבידים  

נבקש למחוק קוד  
304 .  

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

סיפא אבקש  בסוף ה   149
להוסיף את המילים  

הבאים, " בביטוח  
האמור נכלל סעיף  

ויתור על זכות  
תחלוף לטובת  

הקבלן ומי מטעמו,  
אולם הוויתור לא  
יחול לטובת אדם  
 שגרם לנזק בזדון. 

 הסעיף המדובר אינו קיים.  



נבקש להוסיף סעיף     150
המכללה  "  – 14

פוטרת את הקבלן  
ומי מטעמו  

מאחריות לנזק  
שבגינו היא זכאית  

לשיפוי על פי  
הביטוחים  

שהתחייבה לערוך  
  13כמפורט  בסעיף 

לעיל ואובדן תוצאתי  
)או שהייתה זכאית  

לשיפוי עבורה  
אלמלא ההשתתפות  

העצמית הנקובה  
בפוליסה( אולם  

הפטור מאחריות  
כאמור לא יחול  

לטובת אדם שגרם  
בזדון". לנזק    

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

לצד שלישי נבקש     151
להחליף את המספר  

"6,000,000   "₪
למספר  

"2,000,000  ."₪  

 הסעיף המדובר אינו קיים.  

 מספר
 סידורי

סעיף / מראה   שם המסמך
 מקום אחר 

 תשובות  שאלה/הערה 

האם להתייחס במכרז זה להספק     שאלה כללית  1
ממירים מקסימלי ע"פ תנאי  

או האם    KW 567האסדרה קרי 

לקחת בחשבון מערכת גדולה  
יותר שבעקבותיה יידרשו עלויות  

נוספות בגין סקר ישימות של  
חח"י, היתר בניה למערכת מעל  

 קווט וכן הגנת סייבר?  700

כפי שהובהר  
היקף 

הפרוייקט 
יקבע לאחר 

בדיקות 
מקדימות 

וניתוח צריכה.  
לפיכך הצעת  
המחיר יכללו  

את כל  
העבודות 
 הכלולות. 

נספח ה'    –טופס הזמנת הצעות  2
 ת הצעה כספי

2 – P1   מבקשים למחוק את המילה
 "מושלמת"  

נבקש להוסיף ממירי  
HUAWEI 

הבקשה 
נדחית. גם  

לעניין ממירי 
ממירי 

HUAWEI-  
 הבקשה נדחת 

נספח ה'    –טופס הזמנת הצעות  3
 הצעה כספית 

 SEנבקש לשנות תוספת לממירי  תוספות  - 2
– 200   ₪ 

 נדחה 

מחירון דקל יהיה  נבקש כי  ה מסמכי המכרז נספח ה'  4
   15%בהנחה של 

 מקובל 



  4.5.1סעיף   3עמוד    5
 )אחריות למידע(

מבקשים כי הבדיקות של הגגות  
ע"י אנשי מקצוע כגון  

קונסטרוקטור ויועץ איטום יתבצעו  
רק לאחר הזכייה במכרז ולא  

קודם להגשת ההצעה למכרז.  
עצם הדרישה שלכם לבצע את   

הבדיקות הנ"ל טרם הגשת הצעת  
יר, משיתה על המתמודדים  המח

עלויות גבוהות טרם זכייתם  
 במכרז

הבקשה 
נדחית נוסח  
סעיף זה לא  

ישונה. מובהר 
בזה כי  

הבדיקות 
המקדמיות אין  
הכוונה לביצוע  

סקר גגות,  
אשר יתבצע  

על ידי הקבלן 
הזוכה כמפורט  

 במכרז.

סעיף   5עמוד    6
6.1.6.2 

  1נבקש כי ההגבלה של הספק  
פרוייקט אחד   מגה וואט יחול על 

שבו יש מספר מערכות שההספק  
 ומעלה.   1MWהמצרפי הינו 

הבקשה 
מתקבלת  

במובן הזה  
שהדרישה  

תהיה להספק  
מגה   1של 

 בפויקט אחד

עלויות אשר הינם בנוסף  ישנן   5.4 נספח ח'  -הסכם ההתקשרות  7
לתמורה החוזית. עלויות אלו  

מוחרגות באופן ספציפי. בהתאם  
נבקש להחריג בנוסח הסעיף  

 עלויות נוספות המצוינות במפורש 

אין שינוי 
בנוסח הסעיף  

העלויות 
הנוספות  

המוחרגות 
הוחרגו 

 במפורש.

מבקשים כי אגרות ישולמו ע"י   5.4 הסכם 8
הזמינה כנהוג בתחום לרבות 

 אגרות חח"י והיתרי בנייה. 

נוסח הסעיף  
לא ישונה.  

נושא  
האגרות  
מובהר  
  9.4בסעיף 
 להסכם 

נבקש לאשר ולחתום על סעיף  6.6 הסכם 9
זה לאחר בחינת האתרים תוך 

ימי עסקים מיום הזכייה. לא   14
ניתן בשלב זה להתחייב לאמור  

 בסעיף זה. 

הבקשה  
 נדחית 

לכל    4האם קיימים טפסי  6.6 הסכם 10
 מבנים? ה

 כן



באחריות המזמין להכין את   6.6   11
האתר לביצוע עבודות. לדוגמא: 

לפנות אשפה שיכולה להפריע, 
לתקן פגמים במערכת החשמל 

וכו'. יש להתאים את נוסח  
הסעיף כך שיהיה ברור שהכנת 
האתר לעבודות הינה באחריות  

 המזמין 

הבקשה לא  
מקובלת.  

עבודות  
ההכנה  

הנדרשות  
יבוצעו על ידי  

הזוכה  
במכרז, 
בהתאם  
למפורט  

  -במכרז 
מדובר  

בעבודות  
הכנה/עבודות  

נוספות.  
לעניין פינוי  

  -האשפה 
מובהר בזה  

כי הנושא של  
פינוי האשפה  
לפני תחילת  

העבודות הוא  
באחריות  

 המכון.  
ההתקנה מבוצעת במקטעי   6.9   12

לבין צריך הגג להיות  זמנים. בין 
נעול ועם גישה מוגבלת לאנשים 

מורשים בלבד. באחריות  
המזמין לוודא זאת. לכן צריך 

לסייג את האמירה לפיה הקבלן  
 לא יקבל פיצוי בשום מקרה 

הבקשה  
נדחית.  

האחריות על  
נעילת האתר  

עם תחילת  
העבודות היא  

של הקבלן  
 המבצע.  



האם מיקום הממירים חייב   .1   שאלות בעקבות סיור  הקבלנים   13
רק בקרקע או שניתן גם על  

 הגגות ? 
. האם קיימת חובה להתקין  2

בין אם זה על   –כלוב לממירים 
 הקרקע או על הגג? 

. האם ניתן לבצע מדידה של 3
 האתרים באמצעות רחפן ? 

. מהן שעות עבודה שניתן  4
מאחר  –לעבוד בכל האתרים 

 ויש כנסים/פעילויות/ארועים ?
יש לבצע באתרים   . האם5

בדיקת קרינה גם לפני התקנת 
 המערכת ? 

אין   -אחד
חובה .  

המיקום  
ייקבע עפ"י  

תיכנון  
שיאושר ע"י  

היועץ.     
על  -שתיים

הקרקע חלה  
חובה, על הגג   

לרוב אין  
צורך, אך  
הכל יקבע  
בפועל פ"י  

החלטת יועץ  
כן.   -שלוש

התיאום  
מראש עם  

המכון.  
שעות   -ארבע

העבודה  
המקובלות  

במכון הן בין  
- ל 7.00

. שעות  15.30
העבודה  

הפועל  
יתואמו  

מראש עם  
המכון, בשים  
לב לאילוצים  

המשתנים.  
כן, על   -חמש

מנת לקבוע  
מיקום  
כבילה  

וממירים  
בתכנון.  
תוצאות  
הבדיקה  

יוצגו בפני  
היועץ בטרם  

תאושר  
תוכנית  

 ההתקנה. 
קשת  בכדי לעמוד בהצהרה המבו 6.11.3   14

יש לקבל את רשימת ההליכים  
המשפטיים של המכון, ולפי  

רשימה זו ייבדק האם ניתן לתת  
 את ההצהרה 

סעיף זה  
 יימחק. 

הבקשה  מבוקש למחוק את הסעיף. 6.11.3 חוזה  15
מתקבלת.  

 הסעיף יימחק 

באפשרותו של הספק לדעת  אין  16
אם מי מלקוחותיו האחרים  

מצוי או עלול להימצא  
במחלוקת משפטית עם המכון,  

הבקשה 
מתקבלת.  

 הסעיף יימחק 



מקל וחומר כזו שאינה מתנהלת  
 בערכאה שיפוטית.

איננו רואים כיצד  – יתרה מזאת  17
יכול להתקיים ניגוד עניינים, או  

אפילו חשש לניגוד עניינים,  
וולטאית  - ת מערכת פוטובהתקנ

עבור לקוח אחר של הספק, אשר 
נמצא במחלוקת משפטית עם 

המכון, שהרי הספק, כקבלן  
EPC   ותחזוקה, אינו נחשף

למידע רגיש או סודי של מי  
 מלקוחותיו. 

הבקשה 
מתקבלת.  

 הסעיף יימחק 

אחריות הקבלן לעמידה בלוחות   7.9.1   18
זמנים מותנית בשיתוף פעולה של  

ככל ויחולו עיכובים בשל  המזמין. 
המזמין הרי שהעיכובים הללו  

יאריכו את לוחות הזמנים ביחס  
 לכל אבן דרך. 

מובהר בזה כי 
ככל  

שהעיכובים 
יחולו כתוצאה  

בפעולות  
המכון בלבד, 

פרק זמן זה לא  
יבוא בחישוב  

לעניין העיכוב 
שבאחריות  

 הקבלן. 

מבקשים הבהרתכם למה   9.2 הסכם 19
הכוונה היתר הפעלה ממשרד 

 התשתיות? 

מובר בזה כי 
מדובר בהיתר 

  -הקמה
מהמשרד 

להגנת  
 הסביבה 

נבקש לצמצם את ניסוח הסעיף   7.9.2   20
המדבר על השתקה כלפי הקבלן  

להעלות טענות ביחס לעיכוב  
בלוחות הזמנים. יכולות להיות  

סיבות רבות לעיכובים שאינן  
 ן תלויות בקבל 

הבקשה 
נדחית . נוסח  

הסעיף לא 
 ישונה

וטופס    4הסעיף מדבר על טופס  10.5   21
אלו מונחים שלא קיימים   -  5

בפרויקט סולארי. יש להתאים את  
 הסעיף 

נוסח הסעיף  
 יעודכן

נוסח הסעיף   6.9הערה דומה לסעיף  10.9   22
 לא ישונה. 

להגביל את האחריות  יש   10.14   23
לאירועים שהינם כתוצאה  

ממעשה או מחדל של הקבלן.  
ככל והאירוע נובע מאירועים  

שאינם באחריות הקבלן הרי שאין  
 להטיל אחריות על הקבלן 

נוסח הסעיף  
 לא ישונה. 

בהנפקת טופס אכלוס  אין צורך   10.12.1.3   24
נא להשמיט   - למערכת סולארית 

 את המילים: "טופס אכלוס" 

מקובל. נוסח 
 הסעיף יעודכן

נבקש לשנות  כי אחריות הספק   12.1.1 הסכם 25
היא "גב אל גב" אל מול יצרי 

הציוד העיקריים  

הבקשה 
נדחית. נוסח  



)פאנלים,ממירים וכו'( כנהוג  
 בתחום. 

הסעיף לא 
 ישונה

אחריות הקבלן לתחזוקה מותנית   12.1.1   26
בקיום הוראות האחזקה של  

המערכות כפי שיימסר על ידי  
הקבלן כנגד תעודות האחריות  

 של יצרני הציוד גב אל גב 

הבקשה 
נדחית. נוסח  

הסעיף לא 
 ישונה. 

להוסיף הוראה לפיה אם מבוקש  12.2 הסכם 27
האריך המכון את תקופת  

האחריות והתחזוקה לפרק זמן  
שנים נוספות, יהיו דמי   3של עד 

התחזוקה צמודים למדד  
המחירים לצרכן כאשר מדד  

הבסיס הוא המדד האחרון  
שפורסם לפני מועד חתימת  

 ההסכם. 

הבקשה 
מתקבלת.  

נוסח המכרז  
יעודכן 

 בהתאם.

את אחריות    מבקשים להחריג 13.1   28
הקבלן לפיצוי בכך שהירידה  

בתפוקה אינה נובעת ממעשה או  
מחדל או רשלנות של המזמין או  

של צדדים שלישיים. הקבלן יפצה 
על ירידה בתפוקה שנגרמת  

כתוצאה מתקלה במערכות ו/או  
 בעבודות ההתקנה 

הבקשה 
מתקבלת  
בחלקה. 

מובהר בזה כי 
אחריות הקבלן 

לפיצוי בגן  
ירידה בתפוקה 

ערכת לא  במ
תחול במקרים  

בהם יוכח כי  
הירידה נובעת  

כתוצאה  
ישירה 

ממעשה או 
מחדל של  

המכון או מי  
 מטעמו. 

מבקשים כי במידה והשינויים   14.1   29
כרוכים בעלויות נוספות אזי ביצוע  

השינויים מותנה בהגעה לסיכום  
 כספי עם הקבלן 

הבקשה 
נדחית. ישנן  

עבודות 
המוגדרות  

כעבודות  
נוספות  

מוחרגות ה
מראש, מלבד  

זאת לא  
תשולם  
תוספת  

תשלום בגין 
השינויים  

 כאמור

יום   45במידה וההשהיה עולה על  15.1   30
צריכה לעמוד לקבלן האפשרות  

לסיים את ההסכם ולקבל את  
התמורה בגין העבודות שבוצעו  

 עד לאותו מועד 

הבקשה 
 נדחית 



האירועים שאינם נכללים  רשימת  16.1.2   31
במסגרת ההגדרה של "כח עליון"  

רחבה מדי. כך לדוגמא: אם יש  
מפגעי מעבר במכון וכתוצאה מכך 

אין גישה לקבלן אזי בוודאי שזה 
כוח עליון. כנ"ל אם יש שביתות  

ו/או הנחיות ביטחוניות. לדוגמא:  
אם עכשיו המשטרה מונעת את  
הכניסה לאתר אזי בוודאי שזה 

 ח עליון אירוע כו

הבקשה 
 נדחית 

מבוקש להוסיף את המילה   17.2.1 הסכם 32
"KWp לאחר המילים "לכל "
1." 

מקובל. נוסח 
הסעיף יתוקן 

 בהתאם

" יבוא  20%מבוקש כי במקום "  17.3.2 הסכם 33
"10% ." 

הסעיף יתוקן 
כך שאחוז  

ההנחה יעמוד 
 15%על 

  -  5.4שצוין בהערה לסעיף כפי  17.1.4   34
קיימות מספר עלויות אשר הינן  

בנוסף לתמורה החוזית והן  
מצוינות במפורש, לדוגמא: אגרות  

 לחח"י 

השאלה לא  
ברורה. נושא  

האגרות  
 הוהבר לעיל.

  1יש להוסיף את המילה: לכל  17.2.1   35
 קוו"ט 

מקובל. נוסח 
הסעיף יתוקן 

 בהתאם

ת רכיב המע"מ  מבוקש להסיר א 18.1.2 הסכם 36
 מגובה ערבות הביצוע.

מקובל. נוסח 
 הערבות יתוקן

מבוקש להפחית את סכום   18.1.3 הסכם 37
 ₪.  20,000- ערבות התחזוקה ל

הבקשה 
מתקבלת.  

גובה הערבות 
 יעודכן

אחריות הקבלן לנזקים  נבהיר כי  19   38
תוגבל עד התקרה הביטוחית של  

הקבלן. חסר סעיף מסודר של  
אחריות כמקובל בהסכמים.  

הקבלן לא יישא באחריות לנזקים  
עקיפים, תוצאתיים ו/או אובדן  

 רווחים. 

הבקשה 
 נדחית 

נבקש כי ישנם ביטוחים   20   39
סטנדרטיים שעל המזמין לעשות  

ביחס למבנים, לרבות ביטוח  
 נה, אש, מים וכו'. מב

דרישות  
הביטוח 

החלות על  
הקבלן 

מפורטות  
במכרז  

ובהסכם. 
נושא  

הביטוחים של  
המכון אינו 

חלק מתנאי  
 ההתקשרות 

אישור קיום  מבוקש כי  20 הסכם 40
  30הביטוחים החתום יימסר עד 

ימים לפני תחילת ביצוע  

הבקשה 
 נדחית 



העבודות, חלף במועד חתימת 
 החוזה. 

נבקש כי במידה וההסכם מבוטל   21.2   41
על ידי המזמין, על המזמין לשלם  

לקבלן את מלוא התמורה עבור  
 העבודות שביצע עד לאותו מועד 

מובהר בזה כי 
במקרה של  

סכם  ביטול הה
על ידי המכון 

מטעמי נוחות  
בלבד, תשולם  

לספק  
התמורה בגין 

הפעולות  
שבוצעו על ידו  

 בפועל.

להוסיף כי במקרה של מבוקש  21.2 הסכם 42
ביטול החוזה על ידי המכון  
מטעמי נוחות, ישלם המכון  

לספק בגין העבודות שבוצעו עד 
למועד סיום החוזה בהתאם  

 להודעה. 

מקובל, נוסח 
הסעיף יעודכן 

 בהתאם.

במידה וההסכם מבוטל על ידי   21.4.2   43
המזמין אזי לא ניתן לצפות  

מהקבלן להשלים את  
קבלת תמורה.   התחייבויותיו ללא 

 נבקש לתקן את הסעיף בהתאם 

נוסח הסעיף  
 יעודכן

נבקש למחוק "מבצע הבנייה"  23.3 הסכם 44
 ו"מנהל עבודה" 

נוסח הסעיף  
 יעודכן

נבקש להבהיר כי הבעלות   25   45
במערכת תועבר למזמין עם  

השלמת תשלום התמורה  
 שבוצעה בגין כל רכיב 

נוסח הסעיף  
 יעודכן

מבוקש כי הבעלות במתקן   25.1 הסכם 46
- ובתשתיותיו יועברו למכון פרו

 ראטה כנגד תשלום אבני הדרך.

נוסח הסעיף  
 יעודכן

מבוקש כי הבעלות בציוד יועברו   25.2 הסכם 47
ראטה כנגד תשלום -למכון פרו

 אבני הדרך.

נוסח הסעיף  
 יעודכן

נבקש להבהיר כי העברת הקניין   27.6 הסכם 48
  הרוחני והמסמכים צריכה

להתבצע כנגד תשלום התמורה 
המגיעה לקבלן עד למועד סיום  

 ההסכם

נוסח הסעיף  
 יעודכן

הסעיף אינו מקובל. שינויים   28 הסכם 49
בבעלי שליטה אצל הספק, אינם 

יכולים להיות מוגבלים באופן  
 כלשהי ע"י המכון 

הבקשה 
נדחית. נוסח  

הסעיף לא 
 ישונה

מבוקש כי   30.2 הסכם 50
המחאת/שעבוד/משכון/הסבת 

זכויות ו/או התחייבויות המכון  
פגיעה בזכויות  -יהיו בכפוף לאי 

 הספק על פי ההסכם. 

הבקשה 
נדחית. נוסח  

הסעיף לא 
 ישונה

נדמה שהסעיף אינו עומד במבחן   31.2 הסכם 51
שיפוטי. במידה ועל המזמין  

לשלם סכום והוא לא ישלמו,  
וייפסק על ידי בית משפט שצריך  

הבקשה 
נדחית. נוסח  

הסעיף לא 
 ישונה. 



ם ריבית אזי הריבית תשולם  לשל 
 כחוק 

אחריות הקבלן לציוד המותקן   הערה כללית  מפרט עבודות תפעול ותחזוקה 52
הינה גב אל גב לאחריות  

היצרנים. כמו כן, האחריות  
מותנית בעמידה בדרישות הקבלן  

 ובדרישות היצרן 

הבקשה 
 נדחית. 

דרישות כיבוי אש לפי הוראות    12נק מס  – 1.1 מפרט טכני הקמה 53
 מכר העדכניות. 

הדרישות יהיו 
לפי הוראות  

המכר )התקן(,  
המתעדכן  

מפעם לפעם,  
או לפי  

המפרט,  
המחמיר 
 מביניהן. 

נבקש להוסיף כי הציוד יהיה  1.2 מפרט טכני הקמה 54
 באתר בהתאם לעבודה הנדרשת.

 מקובל 

סי באחריות יועץ  מודל פיננ 3.2 מפרט טכני הקמה 55
מדוע נכלל בתכולת  –המכרז 

 העבודה של הקבלן? 

הדרישות  
המפורטות  

מהוות חלק 
מתכולת  

העבודה של 
הזוכה 

במפרט,  
כמפורט.  
הבקשה 

 לשינוי נדחית. 

קבצי העמדה לוועדה לא נדרש  3.4 מפרט טכני הקמה 56
המקומית. המערכות מתחת  

 KWP  700ל

בשלב זה טרם  
נקבע הספק  

המערכת  
הסופי ועל כן  

ייתכן כי  
תידרש הפניה  
לוועדה. על כן,  

נוסח הסעיף  
 לא ישונה. 

נבקש לשנות למדרכי   6.13 מפרט טכני הקמה 57
 אלומיניום.

 מקובל 

כן. יתקון  ? 40*4הכוונה ל   7.4.3 מפרט טכני הקמה 58
 בהתאם.

מבקשים שהארקת המערכת  7.5 מפרט טכני הקמה 59
תעשה לפי הנחיות מנהל החשמל 

למערכות פוטוולטאים וחוק  
 החשמל  

ככתוב במכרז,  
המחמיר 

 בינהם

נבקש להוסיף בתחילת המשפט   7.7.1 מפרט טכני הקמה 60
 "במידת הצורך". 

 מקובל 

בדלת פנימית מבקשים אין צורך   9.3 מפרט טכני הקמה 61
להדגיש כי הציוד יותקן על פס 

 דין 

 מקובל 



מבקשים לעבוד לפי הוראות   9.8 מפרט טכני הקמה 63
 מכר העדכניות 

ככתוב במכרז,  
המחמיר 

 בינהם

מבקשים לשנות כי המפסקים  9.1 מפרט טכני הקמה 64
 בלוחות יהיו עם הגנות  

שאלה לא  
 ברורה

שני זרם מבקשים שמשני  לגבי מ 9.11 מפרט טכני הקמה 65
הזרם יהיו בהתאם להוראות 

 היצרן  

ההבהרה  
 מתקבלת. 

נבהיר כי בכלל   -  3נקודה  . תאור העבודה 1 מפרט טכני 1נספח ב' 66
ההיתרים שיש להמציא לא ייכללו  

 למבנה וכן היתר בניה  4טופס 

נוסח הדרישה  
לא ישונה.  

מובהר בזה כי 
ככל שידרשו  

היתרים  
מהקבלן  

מדובר 
למערכת  

שיקים ולא  
 למבנה הקיים

נא לחדד לגבי כלובי   -  16נקודה   
האם נדרשים?   -ממירים וסולמות  

 באילו מבנים? 

למכרז צורף  
מפרט של  

גגות קיימים  
הכולל את  

הפירוט 
הרלוונטי. 

לעניין 
 -הכלובים

 הנושא ייקבע
במסגרת  

התכנן שיוגש  
 לאישור היועץ.

במידה וכן, האם בתמחור נפרד    
 או חלק מהצעת המחיר? 

ככל שיידרשו  
הרי  -הכלובים
הם חלק  

בללתי נפרס  
מהצעת  

המחיר ולא 
תשולם בגינם  
תוספת. ככל  

שיש צורך  
בהתקנה של  
יותר מסולם  

תשולם   -אחד 
בגין כך תמורה  

כמפורט  
 במכרז.

מבוקש לתקן את הסעיף כך   .1.2 ט טכנימפר -  1נספח ב' 67
שלאחר המילים: "הקבלן יספק,  

על חשבונו, את כל הכלים,  
החומרים והציוד הדרושים לבצוע  
מושלם של על העבודות", יבואו  

המילים: "ולצורך ביצוע העבודות  
בלבד".  בנוסף, מבוקש  כי לאחר  

הבקשה 
מתקבלת.  

נוסח הסעיף  
 יעודכן.



כל הציוד ימצא באתר  המילים: "
מיום תחילת העבודה", יבואו  

המילים: "בהתאם לצורך ולשיקול  
 דעתו של הקבלן". 

    

כמו כן יש להבהיר האם נדרש  
גנרטור זמני באתר במשך תקופת  

 העבודות? 

מובהר כי 
הספק לא  

נדרש לספק  
גנרטור זמני  

 באתר

מפקח מטעם   מבוקש להבהיר מי הוא המפקח.  2.1 מפרט טכני -  1נספח ב' 68
המכון, 

בשיתוף עם  
יועץ מגל 

 מהנדסים.

מבוקש להוסיף בסיפא של   .2.3 מפרט טכני -  1נספח ב' 69
ובלבד  הסעיף את המילים: " 

 שמדובר בשיקולים סבירים". 

הבקשה 
 נדחית. 

מבוקש למחוק את המילים   . 2.10.3 מפרט טכני -  1נספח ב' 70
 "סככה ומחסן עבור" 

מקובל. נוסח 
הסעיף ישונה  

 בהתאם

מבוקש לאחר המילים: "ועל   . 2.10.4 מפרט טכני -  1נספח ב' 71
חשבונו", להוסיף את המילים:  
"אלא אם נקבע אחרת בהסכם  

התקשרות ו/או במסמכי  ה
 ההזמנה".

מקובל. נוסח 
הסעיף ישונה  

 בהתאם

מבוקש להבהיר מה המשמעות   2.11.1 מפרט טכני -  1נספח ב' 72
של לוח הזמנים ע"פ סעיף זה  
ביחס ללוח הזמנים שמצורף  

 כפרק ה' למפרט הטכני. 

לוח הזמנים  
הנדרש כאן  

ייערך בהתאם  
למפורט ביחס  
ללוח הזמנים  

בהתאם לפרק  
 ה'

מבוקש להוסיף בסיפא של   . 2.13 מפרט טכני -  1נספח ב' 73
הסעיף את המילים: "ובלבד שלא  
יהיה בשינוי האמור בכדי לפגוע   

בהתחייבות הקבלן לביצוע  
העבודות לפי לוח הזמנים של  

 הפרויקט". 

 מקובל 

מבוקש למחוק את המילים:   3.4 מפרט טכני -  1נספח ב' 74
  DWGיוגשו עם קבצי מקור "

 ". LINEבפורמט  

 מקובל 

.הנחיות לתכנון  3 מפרט טכני 1נספח ב' 75
 המערכת 

נא הבהרתכם האם במתקן נדרש  
להכין תוכנית מ"ג כולל מסדר?  

 כנראה לא רלוונטי לאתר זה 

במידה והיקף  
הפרוייקט יגדל  

  567 -מעבר ל
קו"ט , יתכן  

ותדרשו  
 לתכניות אלה 

   3.18סעיף 

מבקשים לאשר שימוש   . קונסטרוקציה 4 מפרט טכני 1נספח ב' 76
בקונסטרוקציה תוצרת אנרפוינט 

 מקובל 

4.2   



תוך עמידה בכל התנאים  
 . 4המצויינים בסעיף 

. תשתיות,  5 מפרט טכני 1נספח ב' 77
מסגרות, בטיחות  

 וצנרת מים 

לאשר כי הממירים  מבקשים  
יותקנו על הגגות תחת הפאנלים  

 ובכך לייתר את 

הבקשה 
 נדחית. 

היה ויידרשו   -כלובי הממירים   5.1.1סעיף קטן  78
 בתמחור נפרד.   -כלובי ממירים  

הבקשה 
 נדחית. 

איטום,   -. גג 6 מפרט טכני 1נספח ב' 79
יציבות, מדרכים  

 שימוש וניקיון 

נא להבהיר כי לאחר שהקבלן  
יביא לתשומת לב המזמין כל פגם  

מום בגג שיתגלה לפני תחילת   /
העבודה, יתקן המזמין את  

הפגמים על חשבונו ויכשיר את  
 הגג כראוי להתקנה 

הבקשה 
נדחית. בטרם  

תחילת  
העבודה על 
הקבלן ליתן 

למזמין דו"ח  
עם כל  

 הליקויים
והעבודות 
הנדרשות  

והצעת מחיר  
לעבודות אלו  

בהתאם  
לעבודות  
הנוספות  

בטופס הצעת  
המחיר 

והמזמין יבחר  
באם לבצע את  

העבודה 
בעצמו, או ע"י 

 הקבלן 
   6.1סעיף קטן 

איטום,   -. גג 6 מפרט טכני 1נספח ב' 80
יציבות, מדרכים  

 שימוש וניקיון 

להוסיף בסיפא של הסעיף: יבצע  
 על חשבונו.  זאת המזמין 

עבודות איטום  
הינן בגדר  

עבודות 
נוספות  

ומתומחרות  
בנפרד עפ"י  
טופס הצעת  

המחיר. מנגנון  
אישור וביצוע 

עבודות 
ההכנה על ידי  

הקבלן הזוה 
יהיה כמפורט 

 בהסכם
   6.2סעיף קטן 



. הארקה והגנות  8 מפרט טכני 1נספח ב' 81
 ברקים

להבהיר כי היה ויימצא לוח  נא 
חשמל באחד המבנים לא תקין  

מבחינת ערך הארקה או כל בעיה  
חשמלית אחרת בלוח החשמל,  
 מי נושא בעלות שיפור הארקה?

בטרם תחילת  
העבודה על 
הקבלן ליתן 

למזמין דו"ח  
עם כל  

הליקויים 
והעבודות 
הנדרשות  

והצעת מחיר  
לעבודות אלו  

בהתאם  
לעבודות  
הנוספות  

הצעת  בטופס 
המחיר 

והמזמין יבחר  
באם לבצע את  

העבודה 
בעצמו, או או 

 ע"י הקבלן

מבקשים להבהיר כי האחריות של   . הפאנלים 12 מפרט טכני 1נספח ב' 82
הקבלן במהלך אחריות הטיב  
כפופה להסכם שירות ותפעול  

בתשלום שייחתם בין הצדדים בו  
הקבלן יעמוד בקשר במידת  

  הצורך עם יצרני הציוד העיקרי
)פאנלים וממירים( ויפעל לצורך  

מימוש אחריותם של יצרני הציוד  
העיקרי, במקרה והדבר נדרש  

בנסיבות העניין והכל גב אל גב  
לכתבי האחריות של יצרני הציוד  

 העיקרי. 

הבקשה 
 נדחית 

   12.17סעיף קטן 

להבהיר כי מונה הייצור יסופק  נא  . מונה ייצור 14 מפרט טכני 1נספח ב' 83
 ע"י חח"י ולא ע"י הקבלן הזוכה

הבקשה 
נדחית. הקבלן  
אחראי למלוא 

העבודות 
לרבות הזמנת  
והתקנת מונה  

הייצור, כפי  
שהובהר כל  

העבודות 
למעט עבודות  

נוספות  
שהוחרגו  

ואגרות חלות  
על המזמין, 

באחריות 
הקבלן גם 

להזמין 
מונה/ארון 

 מניה
   14.3סעיף קטן 



.מערכת הניטור  16 מפרט טכני 1נספח ב' 84
 והבקרה 

נא להבהיר מה הכוונה במילים:  
 "ולכל גוף שיידרש" 

למי שהמזמין 
 יבחר

   16.1סעיף קטן 

נא   -"קבלת פאנלים באתר"   לוחות זמנים  פרק ה' למפרט הטכני  85
הבהרתכם כי מדובר פר גג  

 כלומר כל גג בפני עצמו 

 מקובל 

בין אבן דרך "סיום התקנה   לוחות זמנים  פרק ה' למפרט הטכני  86
והשלמת ביצוע בדיקות סיום  

" לבין אבן דרך  OFFGRIDהתקנה 

"הזמנת חח"י לביצוע ביקורת  
 לחיבור המתקן לרשת החשמל" 

הבקשה 
 נדחית 

    

ן דרך נוספת  אנו מציעים אב
המתייחסת להתקנת ארונות  
מניה של חח"י וביצוע בדיקה  

אמצעית )בדיקת הפעלה  
ראשונית של המערכת ע"י בודק  

 חיצוני( 

  

נא להבהיר / לחדד מהי ההגדרה   לוחות זמנים  פרק ה' למפרט הטכני  87
 של "מועד השלמת המתקן"? 

השלמת  
ההתקנה 

בשטח לרבות  
בדיקה תקינה 

של בודק  
חשמל לשם  

חיבור 
 המערכת  

נבקש להדגיש  כי אחריות   התחייבות לתפוקה  פרק ו למפרט הטכני  88
לתפוקות המערכת הינה בכפוף  

לחתימה על הסכם תפעול  
ותחזוקה מלא הכולל תיקון  

תקלות, תחזוקה מונעת, ניטור  
 שטיפות  5האנרגיה ולפחות 

במכרז  נדחה, 
מצורף מפרט  

תחזוקה  
הקובע את 

חובות הקבלן 
לתיקון תקלות,  

  6ניטור ,  
שטיפות בשנה  

 וכד'
לא בדקנו את הגגות, למרות       6.7      9עמוד  ההסכם   1

זאת אתם מבקשים להתחייב כי  
בדקנו. ההתחייבות הזו אמורה 
להיעשות לאחר הזכייה במכרז 

ובדיקת ההיתכנות על ידי  
 קונסטרוקטור. 

ראו תשובתנו  
לעיל. אין 

הכוונה לסקר  
גגות אלא  

לבדיקה 
 מקדמית.

סעיף     19עמוד  ההסכם  2
10.11 

מבקשים כי ההדרכות יהיו  
 בתוספת תשלום. 

הבקשה 
 נדחית 

מבקשים לשנות: בקשה להיתר  טבלה   26עמוד  ההסכם  3 89
 ₪.   30,000-לשנות ל –

הבקשה 
נדחית.  יובהר 

ככל  שוב כי 
שמדובר 

באגרות הן 
ישולמו על ידי  

 המכון



בטבלה, סיום  7הערה: סעיף    ההסכם  3 90
התקנת פאנלים היו כבר בסעיף  

6 . 

הסעיף נכון.  
 לא ישונה. 

מבקשים להוסיף: לאחר מתן   29סעיף  36עמוד  ההסכם  4
 ימי עסקים.  15התראה של  

נוסח הסעיף  
יעודכן באופן 
בו המכון יתן 

לספק התראה  
 אש.מר

מבקשים לבטל את הסעיף או     28סעיף  36עמוד  ההסכם  5
לשנות אותו כך שהספק יעדכן  

את המזמינה בכל שינוי  
 באחזקות. 

הבקשה 
 נדחית. 

מעוניינים לשנות לדקל מינוס  איטום  - 28עמוד  ההסכם  6 91
10% 

 ראה לעיל

עבודות   28עמוד  ההסכם  7 92
 נוספות  

לשנות לדקל מינוס מעוניינים 
10% 

 ראה לעיל

מחיר   20עמוד  המכרז  8
 מקסימום  

הבקשה  3,800-מעוניינים לשנות ל 
 נדחית 

מבקשים לשנות לדקל מינוס  איטום  21עמוד  המכרז  9
10% 

 ראה לעיל

הגנות הסייבר   מבקשים לקבל פירוט.    29עמוד  מפרט טכני הקמה  10 93
פ  יבוצעו ע"

דרישות התקן 
של משרד  
האנרגיה 
למערכות  

סולאריות, 
המתעדכנות  

מפעם לפעם.  
ראה משרד  

האנרגיה 
היחידה 

להגנות סייבר  
 על מערכות. 

על   E185:E196מי משלם  כללי  11 94
התקשורת ואת עלות תוכנת  

 הניטור )מטאו קונטרול(. 

cost+15%  
באם יוחלט על  
מטאו קונטרול  
המזמין ישלם  

 לקבלן

 


