
 
 

 
 

 

 
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון להשלמת הקמת הקו הכחול של הרכבת הקלה 

 03-2021בירושלים הליך מס' 

 (2) מענה לשאלות הבהרה

 

 שלום רב,

וכן עדכון לתשובת הצוות לגבי ניסיון ראשי  להזמנה שבנדוןנוספות לה שלהלן מובאות תשובות לשאלות הבהרה בבט
 כנון התנועה.צוות ת

נבהיר כי מסמכים אלו הם מסמכי בימים אלו משלים הצוות את הכנת מגדירי משימות לדיסציפלינות השונות. 
העשויים לכלול גם תחומים שאינם בתכולת העבודה של מכרז זה. לעבודת כלל המתכננים בצוות הנחיות כלליים 

, בכל מקרה של סתירה בין 1ציפלינות המפורטות בנספח משימות אלו יעודכנו מאת לעת. נבהיר כי עבור הדיס מגדירי
 יגבר המחמיר או המרחיב מבין השניים ועל פי שיקול דעת הצוות בלבד. 1מגדירי המשימות הכלליים לבין נספח 

 בברכה,

 עמית בלוגובסקי

 מנהל מכרזים והתקשרויות.

 

 (2מענה לשאלות מציעים ) - 1טבלה 

 תשובה שאלה סעיף רלוונטי ךמסמ מס'

1.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  -5.4.7
סף ראש צוות 

 .תכנון פיזי
 5.4.7.3סעיף  

 11עמוד 

בסעיף זה מבוקש להציג "בעל ניסיון של 
 שנים לפחות במצטבר בתכנון פיזי ..." 10

טופס מס'  -לעומת זאת בטבלאות למילוי 
 2.3בס'  99ניסיון ראש צוות, עמ' -ג' 2

 5להציג " בעל ניסיון של לפחות  מבוקש
 שנים במצטבר בתכנון פיזי..."

 נא הבהרתכם. 

 שנים 10

2.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  – 5.4.9
ראשי  –סף 

צוות תכנון 
 .אדריכלי

 5.4.9.2סעיף  
 .12עמוד 

בסעיף זה מבוקש להציג בעל ניסיון של 
 שנים לפחות. 10

ניסיון ראש  -תנאי סף -ה -2בטופס מס'  
, 105, עמ' 2.2ת תכנון אדריכלי , בס' צוו

 שנה לפחות. 15נדרש להציג בעל וותק של 
 נא הבהרתכם. 

 שנה 15



 
 

 
 

 

3.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  – 5.4.10
 –סף 

 קונסטרוקטור
סעיף  

, עמ' 5.4.10.3
12 

בסעיף זה תנאי הסף הינו כי "שימש 
הקונסטרוקטור בשלבי התכנון והפיקוח 

 "פרויקטים... 3 -העליון ב
 -תנאי סף -ו'-2ואילו בטופס  

 2.3( מצוין בס' 108קונסטרוקטור )עמ' 
"שימשתי בקונסטרוקטור בשלב התכנון 

 פרויקטים.." 3 -ב
 )אין את המילים פיקוח עליון( 

 נא הבהרתכם. 

ראו טפסים   כולל פיקוח עליון
 מעודכנים

4.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

- 5.4.12סעיף 
תנאי סף עבור 

מהנדס 
ר המערכת הז

אשר ישמש 
כסגן מנהל 

צוות התכנון 
וכמנהל אנשי 

המקצוע 
 בצוות הזר

למעלה לא  13האמור בכוכבית בעמ' 
 (113) עמ'  Form B 2 (a)-1-מצוין ב

 ראו טפסים מתוקנים

5.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

- 5.4.12סעיף 
תנאי סף עבור 

מהנדס 
המערכת הזר 
אשר ישמש 
כסגן מנהל 

צוות התכנון 
וכמנהל אנשי 

ע המקצו
 בצוות הזר

 -לא מצוין המשפט הבא -5.4.12.5בסעיף 
"הפרויקט השני יכול להיות מטרו אך לא 

,  Form B 2(a)-2רכבת כבדה" ואילו ב 
 , כן מצוין משפט זה.117עמ' 

 נא הבהרתכם. 
  

מצוין כי "כבר  5.4.12בסיפא הסעיף  
עתה יצוין כי על סגן מנהל צוות התכנון 

ופת מתן לשהות בישראל במהלך כל תק
השירותים הדרושים מהחברה הזרה". 

,  Form B 2(a)-2 -משפט זה לא מצוין ב
 .117עמ' 

 נא הבהרתכם. 

הפרויקט השני יכול להיות 
 מטרו.

סגן מנהל הזר צריך לשהות 
 .בישראל

 ראו מסמכים מעודכנים.

6.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Section 
5.4.12.2 

in this section is it indicated that the 
Foreign System Engineer shall have 

a certification as an electrical or 
mechanical engineer.  

  
 We find this requirement a bit of 
restrictive, so we kindly ask the 

Client to include 
Telecommunications certification as 

valid. From our experience, 
Telecommunications Engineers are 
as good candidates as mechanical or 

electrical to act as System 
Engineers. 

 מקובל



 
 

 
 

 

7.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Section 
5.4.12.5 

This section indicates “a light rail 
project that was completed after the 
year 2000”. Our understanding of the 
term “completed” is that the contract 

has finished after the year 2000. 
Please confirm. 

 –לעניין זה  משמעות "הושלם"
הסתיימה ההקמה וההרצה 
והפרויקט החל את תקופת 

הפעלה המסחרית לאחר שנת 
2000. 

8.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Section 17 to 
24 

Sections 17.4, 18.4, 19.4, 20.4, 21.4, 
22.4, 23.4 and 24.4 indicate that the 
Specialist shall have experience in 
“design and construction stages”.  

  
 Does this mean that each project 

must involve design and 
construction phases? In that case, is 
it possible to include one project for 
design phase, and a different project 

for construction phase? 

. ראו הבהרות בנוסח מקובל
 מעודכן

9.  

הזמנה 
ע להצי

 הצעות

Section 2.1 
Definitions: 

 “railway 
Project” 

In this section, railway project is 
defined as “light rail, or heavy 

railroad or Metro”. Our 
understanding is that trams, 

conventional railways and/or high-
speed railways are valid according 
to this definition. Please confirm if 

our understanding is correct. 

 מקובל

10.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Section 
5.4.12.5 

The sections 5.4.12.5.1; 5.4.12.5.2; 
and 5.4.12.5.3 have to be met by the 
two urban rail projects indicated in 
section 5.4.12.5, or just by the light 

rail project indicated in 5.4.12.5? 

כל אחד מהפרויקטים המוצגים 
אחד מהם  צריך לעמוד בתנאים.
 .רכבת קלהלפחות צריך להיות 

11.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Section 
5.4.12.5 

In this section it is indicated that the 
Foreign System Engineer shall 

“served as a system engineer at the 
design and construction phases on at 

least two urban rail projects [...]”.  
  

 Does this mean that each project 
must involve design and 

construction phases? In that case, is 
it possible to include one project for 
design phase and a different project 

for construction phase? 

ניתן להציג ניסיון בפרויקטים 
שונים. אולם אז נדרש להציג 
ניסיון בשני פרויקטים לשלב 
התכנון ושני פרויקטים לשלב 
הביצוע. על כולם לעמוד תנאי 

 הסף.



 
 

 
 

 

12.  
 

 

6 RFP 
  

 03-21- הצעות-להציע-הזמנה  All 
documents Our understanding is that 
when the ToR refers specifically to 

“light rail”, trams are also valid. 
Please confirm. 

 

 מקובל

13.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Section 10 

Scoring the foreign company: shall 
the scoring projects have to be 

different to the threshold projects? 
  

 Deputy Project Manager: shall the 
scoring projects have to be different 

to the threshold projects? 

 ראו ניסוח מתוקן

14.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

הגדרת "מנהל 
 צוות התכנון"

מבוקש לאפשר הצגת מנהל תכנון אשר 
 הינו 

מבוקש לאפשר הצגת מנהל תכנון  
המספק שירותים למציע )פרילנסרים( 

 המציע. יבמשרד 100%ל שבהיקף 

 מקובל

15.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף  -1נספח 
6.7.14 ,

5.16.2.2 ,4.16 

קיימת אי בהירות לגבי האחריות לביצוע 
, ובהתאם לביצוע התפעוליהתכנון 

הניתוח האקוסטי והסביבתי לשלב 
ההפעלה, הקשור באופן ישיר ללוחות 

הזמנים, הקרונות, ואופי הפעלת הרכבות. 
נבקש להבהיר את אחריות הזוכה 

 מבחינה זו:

האם הזוכה יידרש לביצוע  .א
יתוח ותכנון סביבתי לשלב נ

 ההפעלה?
במידה וכן, מי ייתכן את  .ב

הנתונים התפעוליים הנדרשים 
 לצורך ביצוע הניתוח הנ"ל?

היה והניתוח הנ"ל יימצא כי  .ג
נדרשים אלמנטים מסילתיים 
ו/או קירות בתחומי מקטעים 

משותפים, איך יתבצע הממשק 
 הנ"ל?

 

ניתוח  תפעולי  ואקוסטי לשלב 
י הזכיין, ההפעלה ייעשה ע"

 ובבקרת צוות התכנון.

 

ככל שידרשו אלמנטים פיזיים 
חדשים,  תכנונם יעשה ע"י 

 המציע.

 General 1נספח   .16

Technical Specifications 
 The Proponent asks JTMT to clarify 
if the Consultant’s scope includes a 

provision of Technical 
Specifications for each of the 

subsystems (in addition to plans and 
drawings) as part of the 

Concessionary Tender documents. 

הזוכה יקבל את המפרטים 
יני יהזכהטכניים שנכתבו למכרז 

ויידרש ליישם אותם בתכנון 
 המפורט



 
 

 
 

 

 1נספח   .17

Annex 1 
 Clause 2.4 
 (page 26) 

Material to be Provided by JTMT 
 The Proponent notes that Section 

2.4 required the Proponent to review 
the preliminary designs and provide 
a Technical Report on the status and 

completeness of the Preliminary 
design documents. Please clarify if 
the subject Report is a deliverable 

that should be included in the 
Proponent’s cost proposal. 

, כמו כל התוצרים כן. הדו"ח 
חלק והמטלות המפורטים, הם 

מעבודת הזוכה ועליו לתמחר 
 אותו.

 1נספח   .18

Annex 1 
 Clause 3.15 

 (page 27) 

DMS Platform 
 The Proponent asks JTMT to clarify 

if access to DMS platform will be 
provided, or a separate license(s) will 

be required to be obtained by the 
Proponent. 

-למערכת ההזוכה יקבל רישיון 
DMS  של הצוות. 

19.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

General 

Final Concessionary Tender 
Documents 

 The Proponent asks JTMT to clarify 
if the final Concessionary Tender 
documents (in full or in part) are 

required to be prepared in English 

יוכנו על ידי המציע המסמכים ש
יועברו לזכיין יהיו בשפה ו

האנגלית. במידת הצורך, 
המתכנן יידרש לתרגם את חלקם 

 לעברית.



 
 

 
 

 

20.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clause 
6.8.2.8 

 (page 66) 

MV Power Supply Design 
 The Proponent asks JTMT to 

expand on the scope of the “MV 
power supply design” stated as to be 
provided by the client. Please clarify 

the demarcation lines for the 
Consultant’s responsibility with 

regard to MV power design and its 
interfaces. 

המזמין יספק את התכנון 
 המוקדם הכולל:

 
- Proposed distribution of the 

rectifier rooms and IEC 
injection point  

- Proposed MV single line 
diagram  

- Typical Power Supply 
drawings  

- Traction Simulation report 
containing all assumptions  

- Map of the  multi-tubular 
for Power Supply System 

- Low Voltage Power 
Balance 

- Specification including 
information regarding the 

following: 
o Applicable standards and 

regulations 
o Functional requirements 

o Expected technical 
characteristics  

o General architecture if the 
Power Supply System 

o Typical rectifier room 
circuit diagram 

o Typical architectural 
arrangements for rectifier 

room 
- Earthing  &Stray current 

protection requirements 
 

המציע ישלים את התכנון 
המפורט כפי שהוגדר במסמכי 

 המכרז.
 

21.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clauses 
6.8.3.3 

 to 

OCS Design 
 The Proponent asks JTMT to 
confirm that the required OCS 

design only includes typical 
equipment installations to be 

included in the Concessionary 
Tender documents. 

הזוכה יצטרך לאשרר את 
התאמת התכנון המוקדם של 

המזמין, לפתח ולהשלים את כל 
התכנון , ובפרט  את אמצעי 

 הביסוס מערכת החשמול



 
 

 
 

 

22.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clause 
6.8.7.7 

 (pages 68-
69) 

Cyber Security 
 A Proponent asks JTMT to clarify 
the Consultant scope with regard to 

Cyber Security. For example, do any 
Cyber Security requirements apply 

to the scope items identified in 
Section 6.8.4? If so, will JTMT 

provide any guideline and policy 
documents to the Consultant on the 

Cyber Security subject? 

המזמין יספק את דרישות ואפיון 
מערכת הסייבר. המציע יצטרך 
 לספק השלמות במקרה הצורך

23.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clause 6.8.4 
 (pages 64-

67) 

Radio System 
 The Proponent asks JTMT to clarify 
if a Radio system design (including 

in the tunnel) is part of the 
Consultant INFRA-2 scope of work. 

המזמין יספק את דרישות ואפיון 
מערכת הרדיו של הקו הכחול. 

המציע יצטרך לבחון ולאשרר את 
תאימות הקו הסגול לדרישות 

אלה ולהבטיח רמת תכנון 
 Space) האינטגרצישתאפשר 

proofing) 

24.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clause 
6.8.4.1 

 (pages 66-
67) 

Fare Collection System 
 The Proponent asks JTMT to clarify 

the Consultant's scope for the fare 
collection system design. Should the 

Proponent assume the same fare 
collection system operating on the 

Red Line as a basis? 

המזמין יספק את דרישות ואפיון 
של הקו הכחול.  מערכת הכרטוס

המציע יצטרך לבחון ולאשרר את 
תאימות הקו הסגול לדרישות 

אלה ולהבטיח רמת תכנון 
 Space) האינטגרצישתאפשר 

proofing) 

25.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 
 Clause 6.9 
 (pages 69-

73) 

Scope Regarding Line 7 INFRA-2 
SOW 

 The Proponent asks JTMT to clarify 
the Consultant's scope regarding 

Line 7 of the INFRA-2 SOW table. 
Please clarify if performance of 

Testing (including Factory Testing) 
of power system gear, loading, and 

equipment is included. Furthermore, 
the Proponent respectfully ask 

JTMT to revise these SOW items to 
state and/or confirm that Consultant 
will only support the subject testing 
and not be responsible to perform it. 

 .T&Cהמציע אינו נדרש לבצע  
 

המציע יצטרך לבחון ולאשרר את 
תאימות הקו הסגול לדרישות 

אלה ולהבטיח רמת תכנון 
 Space) האינטגרצישתאפשר 

proofing ) 
 

המציע יספק רשימת בדיקות 
להטמעה בדרישות המכרז 

הזכייני לטובת הוכחת התאמת 
 הביצוע לדרישות המזמין



 
 

 
 

 

26.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

חומרי רקע 
שיסופקו ע"י 

 צתא"ל
 2.3סעיף  
 25עמוד  

הנחיות תכנון וחומרי רקע שיסופקו על 
 ידי צתא"ל

א( האם נעשה במסגרת התכנון המוקדם  
Power Study?  אם כן אנו מבקשים

לכלול אותו בחומרי הרקע שיסופקו 
 למתכנן.

ב( אם התשובה לשאלה שלעיל הינה  
שלילית, האם המתכנן יידרש לבצע 

Power Study כמו כן, האם הוא יידרש ?
לתאם אותו עם שאר רכיבי הקו שאינם 

 כלולים בתכולת העבודה?
 אנא הבהרותיכם. 

Power Supply Simulation  
ע"י המזמין בהתאם הושלמה 

 לתכנון המוקדם.
במסגרת עבודתו יבדוק ויאשרר 

המציע הנחות אלו ויציע פתרונות 
 ככל שידרשו.

27.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 4.2סעיף 

קובע שבכוונת הצוות לקדם  – 4.2סעיף 
את התכנון המפורט במקביל להשלמת 
ההליך הסטטוטורי ,שצפוי להסתיים 

ן הסופי , והתכנו 2022ברבעון ראשון של 
)שמהווה את סיכום ואישור התכנון 

המוקדם(. בהקשר זה נבקש לקבל את 
 ההבהרות הבאות:

. סטטוס מפורט ככל הניתן לגבי מצב 1 
הליך הסטטוטורי וההתקדמות של שלב 

 התכנון 
המוקדם/סופי אשר מוקדם ע"י צוות  

 התכנון האמון על שלבים אלה.
. ברור שבמצב בו נדרש להשלים את 2 

ך הסטטוטורי והתכנון הסופי ההלי
במקביל לקידום התכנון המפורט יהיה 

צורך וודאי לעדכן ו/או להשלים את 
התכנון המוקדם ע"י צוות שייבחר לקדם 

את תכנון המפורט במסגרת מכרז זה . 
לאור זאת , מבוקש שאומדן מחיר המוצע 

ליחידת תכנון מפורט )כמופיע בטופס 
מורה ההצעה הכספית( יעודכן ויכלול ת

נוספת בגין עדכון התכנון המוקדם , 
( 2הגשה ואישור התכנון הסופי)שיפוט 

אשר יבוצעו ע"י צוות התכנון שייבחר 
 לקידום התכנון המפורט.

. התכנית צפויה להפקדה 1
 2021במהלך שנת 

 . הבקשה נדחית על הסף.2



 
 

 
 

 

28.  
 

 3.3.2סעיף 
 - 1נספח 
, 4.43סעיפים 

5.6 ,6.1 ,6.3 ,
6.7.2 ,6.8.4 ,

6.8.5 ,6.9 
סעיף  - 7טופס 

2a(ii) -  .א.ד
12-13 

 

בהירות ממסמכי המכרז -. קיימת אי1
לגבי האופי התפעולי של הקו הסגול, 

והגדרת הממשק התכנוני, תפעולי 
אי בהירות אשר  -ותחזוקתי בין הקווים 

מקשה על גידור תחומי האחריות של 
הזוכה לצורך מתן הצעה מיטבית. 

שק זה בהתאם, מבוקש להבהיר ממ
לרבות: העיקרון והממשק התפעולי בין 

הקווים, העיקרון והממשק התכנוני, 
חלוקה מתוכננת בין הזכיינים והממשק 

 .םביניה
 

מתאר רק מערכות חשמל  6.9. סעיף 2
לפרויקט, ולהבנתנו לקוח מטבלה דומה 

אשר בו פורסמו הרבה  -מפרויקט אחר 
יותר מערכות לתכנון. מבוקש להבהיר 

ות כלולות בפרויקט ואת אילו מערכ
אחריות הזוכה בתכנון המערכות הללו, 

, תקשורת נייד, SCADAלרבות: 
ביטחון, מערכות איתות, קרונות 
 והממשקים בין הזוכה לאחרים.

 
. בנוסף, מבוקש להבהיר מהי אחריות 3

 RAMSהזוכה בנוגע לביצוע ותכנון 
 בפרויקט:

 RAMא. מה נדרש מבחינת ניתוח 
 אילו מערכות?לפרויקט ועבור 
 

ב. האם לצוות אב לתחבורה קיימים יעדי 
מוגדרים, לרבות חלוקתם  RAMונתוני 

-בין המערכות השונות, לצורך תכלול ה
RAM ?הכולל, ואלו יינתנו לזוכה 

 
 
 

 

. מסדרונות הרק"ל שיתוכננו על 1
הם חלק ידי הזוכה בהליך זה 

של הקו  DBFOMממכרז זכייני 
הכחול תחת מעטפת תכנון, 

 ביצוע, תפעול ותחזוקה אחידים.

 מסדרוןבנוסף, חלק מתוואי ה
הסגול פועל במקטעים משותפים 

ומתממשק  JNET-של רשת ה
 1.3 איתם. ראה סעיף 

. הגדרת המערכות נעשתה ע"י 2
 1נספח מתכנני הקו הכחול. ב

הוגדר אילו עבודות  6.9סעיף 
לטובת  לתכנון תותשתית נדרש

 אותן מערכות.

מציע את דרישות המזמין יספק ל
הפונקציונליות החלות על כל 

הקו הכחול לכל מערכות הרכבת, 
רז כי המכמכפי שהוגדרו במס

הזכייני. המציע יאשרר  דרישות 
אלה, יבטיח תאימות של תכנונו 
לדרישות אלה, ויפתח את תכנונו 
לרמה שתבטיח אינטגרציה פיזית 

"(Space proofing של כל )"
מערכות הרכבת עם התכנון 

ההנדסי, כולל ממשקים עם יתר 
מקטעי הקו כחול קיים או קווים 

עתידיים אחרים הנמצאים 
בממשק לקו הסגול )למשל צמתי 
 חיבור, מקטעים משותפים וכו'(.

RAMS-   הצוות יספק את
היעדים והנתונים  היכן שנדרש 
כפי שהוגדרו ליתר הקו הכחול. 

המציע יאשרר דרישות אלה 
 ויבטיח התאמת תכנונו .

 יגדירוהמציע  -בתחום המנהור 
יעדים אלה  לכל 

פלינה/מערכת בתחום  של  צידיס
CW  וMEP. 

29.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

Annex 1 

SOW 
 Proponent respectfully ask JTMT to 
revise these SOW items to state that 
Consultant will support the subject 

testing and will not be responsible to 
perform 

 לעיל. 25ראה מענה לסעיף 



 
 

 
 

 

30.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

תנאי  – 5.4.8
סף ראשי צוות 

 .תכנון תנועה

נבקש לאפשר גם בעלי ניסיון כמתכנן 
 הבקשה מקובלת שנים. 10תנועה של 

31.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 5.4.8תנאי סף 

האם ניתן לרשום בנוסף לאמור בסעיף, 
יסיון מהנדס רשום במדור אחר אך עם נ

שנים בתכנון הסדרי  20של למעלה מ
תנועה מפורטים, לרבות רכבת קלה, כולל 

 הסדרי תנועה זמניים.

 הבקשה מקובלת.

 13.1סעיף  הסכם  .32

 מבוקש כי:
א. המילים "ביחד ולחוד" תמחקנה 

השיפוי  להרחבתובמקומן ייכתב "בכפוף 
 שלהלן".

המילים "וכל עוד קיימת אחריות ב. 
קומן ייכתב שבדין" תמחקנה ובמ

"ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס 
 36מועד הגשת תביעה לתקופה נוספת של 

 חודשים לאחר מכן".
 

 הבקשות נדחות

 13.3סעיף  הסכם  .33

 12-מבוקש כי המילים "שיהיה בתוקף ל
חודשים... בין הצדדים" תמחקנה. 
תשומת לב עורך המכרז כי לא ניתן 

להתחייב על כך שיומצא אישור עריכת 
חודשים. ניתן  12-ביטוח בתוקף ל

להתחייב כי המתכנן ימשיך לקיים את 
הביטוחים הנדרשים על פי תנאי המכרז 

חודשים לאחר  12לתקופה נוספת של 
תום תקופת השירותים וכן כי אישור 
ביטוח בתוקף יומצא לעורך המכרז 

בהתאם. תשומת לב עורך המכרז כי נוסח 
 הסעיף מחייב את המתכנן להתאים את
תקופת הביטוח בפוליסות הנערכות על 

ידו למועד תום תקופת השירותים והדבר 
 מהווה דרישה לא סבירה.

 ראו סעיף מעודכן. 

 )א( 13.4סעיף  הסכם  .34

מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב "בהתאם 
להרחבי השיפוי שלהלן ו/או באישור 

 עריכת הביטוח".
 ראו סעיף מעודכן.

 )ב( 13.4סעיף  הסכם  .35

י: המילים "מכסה את אחריות" מבוקש כ
תמחקנה ובמקומן ייכתב "מורחב לשפות 
את"; המילים "ו/או בקשר עם" תמחקנה 

 ובמקומן ייכתב "אחריותו ל"

 הבקשה נדחית.

 )ד( 13.4סעיף  הסכם  .36

מבוקש כי: המילים "מכסה את אחריות" 
תמחקנה ובמקומן ייכתב "מורחב לשפות 
 את"; המילים "ו/או בקשר עם" תמחקנה
ובמקומן ייכתב "אחריותה למעשי ו/או 

 מחדלי המתכנן אשר מהווים".

 הבקשה נדחית.

 )ו(13.4סעיף  הסכם  .37
מבוקש כי הסעיף יימחק. לחלופין, 

ההשתתפות העצמית המקסימאלית 
 ש"ח. 250,000תעמוד על סך של 

סך ההשתתפות העצמית 
-ל 50,000-המקסימלי יוחלף מ
250,000 

 הסכם  .38
 )ז( 13.4סעיף 

וקש כי ברישא לסעיף ייכתב "ביחס מב
לביטוח חבות מעבידים ו/או ביטוח רכוש 
הנערך על ידי המתכנן בקשר לשירותים 

 נשוא הסכם זה".

 הבקשה נדחית.



 
 

 
 

 

 )ח(13.4סעיף  הסכם  .39

מבוקש כי: לאחר המילים "תנאיהם 
לרעה" ייכתב "במהלך תקופת הביטוח; 

יום  30תקופת ההודעה תעמוד על 
 יום(. 60)במקום 

 הבקשה נדחית.

 )ט( 13.4סעיף  הסכם  .40
מבוקש כי סיפא לסעיף ייכתב "ו/או כל 

 נוסח מקביל לו".
 הבקשה נדחית.

 הסכם  .41
 )י( 13.4סעיף 

מבוקש כי לאחר המילה "הפוליסות" 
ייכתב "המפורטות באישור עריכת 

 הביטוח".
 הבקשה נדחית.

 הסכם  .42
 )יב( 13.4סעיף 

כי בסיפא ייכתב "אולם אין  שמבוק
ביטול כאמור כדי לגרוע מחובות ב

 המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין".
 ראו סעיף מעודכן.

 13.6סעיף  הסכם  .43

מבוקש כי: המילים "פוליסות הביטוח" 
קומן ייכתב "אישור עריכת תמחקנה ובמ
בסיפא ייכתב "על מנת  הביטוח";

להתאים את האישור כאמור 
 .להתחייבויותיו על פי סעיף זה )ביטוח("

 הבקשה נדחית

 13.7סעיף  הסכם  .44
 הבקשה נדחית. מבוקש כי הסעיף יימחק.

 13.8סעיף  הסכם  .45

מבוקש כי: א. לאחר המילים "יהיה 
אחראי" ייכתב "בהתאם לאחריותו על פי 

הסכם זה ו/או על פי דין" )הן בשורה 
הראשונה והן בשורה השלישית לסעיף(. 

ב. המילה "כאמור" בשורה האחרונה 
חק ובמקומה ייכתב "לרכוש לסעיף תמ

המשמש את המתכנן לצורך מתן 
 השירותים".

 הבקשה נדחית.

 13.9סעיף  הסכם  .46
מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב "ובלבד 
 כי הדבר אינו נוגד את אינטרס המתכנן".

 הבקשה נדחית.

 הסכם  .47
 13.10סעיף 

מבוקש כי המילים "באופן מלא ובלעדי" 
הסכם ייכתב "בהתאם לאחריותו על פי 

 זה ו/או על פי דין".
 הבקשה נדחית.

 הסכם  .48
 13.13סעיף 

מבוקש כי הסעיף יימחק. תשומת לב 
עורך המכרז כי מבלי שהוראות ההסכם 

בין הצוות למדינה יובאו לידיעתו 
לא ניתן יהיה  –והתייחסותו של המתכנן 

 להתחייב לאמור בסעיף זה.

 הבקשה נדחית.

49.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 – 9טופס 
יות כלפי אחר

 צד שלישי

קוד יימחק; ב.  309א. קוד מבוקש כי: 
 318יימחק. לחילופין, במקום קוד  318

 .321ייכתב קוד 
 הבקשה נדחית.

50.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 – 9טופס 
אחריות 
 מעבידים

 יימחק. 304מבוקש כי קוד 
 הבקשה נדחית.



 
 

 
 

 

51.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 – 9טופס 
אחריות 
 מקצועית

 הבקשה נדחית. יימחק. 309מבוקש כי קוד 

52.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

שדה  – 9טופס 
"ביטול/שינוי 

 הפוליסה"

 30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 
 יום(. 60יום )במקום 

 הבקשה נדחית.

53.  
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 -9טופס 
אישור נספח 

 ביטוח
 

מבוקש  -יקת אחריות כלפי צ"גברובר
לתקן הקוד של "מבקש האישור מבוטח 

קוד מספר  318סף"  ולרשום במקום נו
; ברובריקת אחריות מעבידים 321

 הרחבת שיפוי -304מבוקש למחוק קוד 

 הבקשה נדחית.

 13.3 הסכם  .54
מבוקש למחוק המילים "ודיווח 

 מוארכת"
 הבקשה נדחית

 13.4 הסכם  .55

בס"ק ו' מבוקש להוסיף לאחר המילים 
עצמאית בפוליסות, את המילים "למעט 

 מקצועית"ביטוח אחריות 
 

ראו מענה הבקשה נדחית. 
בנושא סכום  37לשאלה 

 השתתפות עצמית מקסימלי

 13.4 הסכם  .56
 -מבוקש לשנות מועד המכתב ל -בס"ק ח'

 יום 45
 

 הבקשה נדחית

 13.4 הסכם  .57

 מבוקש להוסיף כדלקמן: –בס"ק ט' 
"על פי פוליסות ביט או מגדל  -1שורה  

 2018"מהדורת שפי ב.ר.  -4ביט";  שורה 
ו/או מגדל ביט לביטוח אחריות מקצועית 

 ו/או פוליסה..."
 

מקובל כחלופה נוספת. ללא 
 שינוי בנוסח הסעיף

 13.4 הסכם  .58

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף  -בס"ק יב'
"אך אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע 

בזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח על 
 פי דין"

 . 42ראו תשובה לשאלה 

 13.8סעיף  הסכם  .59

מבוקש להוסיף כך שיהיה רשום 
"לרבות קבלני משנה  -2שורה  כדלקמן:

מטעם המתכנן.." ובהמשך אותה שורה " 
 קבלני משנה מטעם המתכנן ועובדיהם.."

  -בסיפא הסעיף מבוקש להוסיף 
"האמור בסעיף זה אינו חל על אבדן או  

נזק באחריות הצוות ו/או הפועלים 
 כם זה"מטעמו על פי דין ו/או על פי הס

 הבקשה נדחית

 הסכם  .60
 13.9סעיף 

 -מבוקש לתקן כדלקמן
"לדרישת הצוות הפועל בשיתוף  -3שורה  

 פעולה כדי לממש..."
 הבקשה נדחית

 הסכם  .61
 מבוקש למחוק סעיף זה. 13.13סעיף 

 הבקשה נדחית

 


