
 

 

 
 2022ינואר  17 , ט"ו שבט תשפ"ב  :תאריך

 לכבוד
 מציעים המשתתפים במכרז 

 
 שלום רב, 

 
 מענה לשאלות הבהרה  – 2הודעה מספר  הנדון:

 גסים  : לאספקת והתקנת מגובים2021/50מכרז               
 
 

 
 כללי  .1

 
מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים נייה לקבלת הצעות לפרויקט שבנדון,  פהבהתאם להוראות   .1.1

 כולל נספחים. 

 מלכתחילה. הפנייה כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .1.2

 תפים. וסח שנשאל על ידי המשתיובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנ .1.3

ועדת  .1.4 או  החברה  מטעם  מי  ידי  על  אחרת  דרך  בכל  או  בכתב  או  פה  בעל  שניתן  פירוש  או  הסבר  כל  על  להסתמך  אין 

במסמכי   מהאמור  היחידים  השינויים  שהיא.  צורה  או  פורום  בכל  שניתן,  ככל  הפירושים  הפנייה  המכרזים,  כל  וכן 

 אגיד, ככל שיצאו. נוספים שיצאו מטעם הת בלבד, ובמכתבי הבהרות וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה

 על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה. הפנייה מסמכי בהתאם להוראות  .1.5

 

 .  טבלת התשובות, ההבהרות והשינוייםמצ"ב  .2
 
 

   .12.00בשעה  18.01.2022 : המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון

  יאכשה  הפנייהעל המשתתפים להגישה, ביחד עם יתר מסמכי  ו  ,פנייהבלתי נפרד ממסמכי ההודעה זו מהווה חלק  

 חתומה על ידם. 

 .הפנייהלמעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי 

 

 

 בכבוד רב,                            

 'י, מנכ"לאוריאל טרמצ                                                                                                          

 מי קרית גת  בע"מ                                                                                                           

 

 
  

 

 

 



 

 

 

מס
' 

  /סעיף חוזה 
 מפרט

 התאגיד  ת/ תשוב שאלות הבהרה

 או  בו מעיינת לא היא, להסכם צד אינה הביטוח חברת, ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .1 6.14.3 1
 . בהסכם לסעיפים מתחייבת

 . הבקשה נדחית:  דיאגת התתשוב
למבוטח אשר התחייב לקיים את הוראות  של חברת הביטוח הינה   ההתחייבות )

 .(המכרז
 תשהפוליסו משום פוליסות העתקי  מעבירים לא אנו, ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .2 6.14.5 2

 .בלבד  כמבוקש ביטוח אישור יועבר. החברה של פיננסיים ונתונים חסוי מידע מכילות 
   הבקשה נדחיתאגיד :ת התתשוב

בו למקרה  מוגבלת   פוליסותה פי על לתביעה להביא העלולות נסיבות יתגלו הדרישה 
 פושייחש ומבלי, שבהסכם הביטוח תנאי קיום את לבחון לחברה  לאפשר מנת על או/ו

 .זה מכרז נשוא שירותים/לעבודות רלוונטיים שאינם גיםמסוו  חרייםסמ נתונים
 הפיקוח  חוזר  תראו מהו לגרוע מבלי וזאת: "המילים את הסעיף  בסיפא ףלהוסי נבקש .3 6.14.6 3

 ".ההון שוק רשות
 . הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 

", לנזקים מאחריות  פטור הצהרת" לחוזה( 2' )ד נספח: "המילים את להסיר נבקש .4 6.14.7 4
 רקפ מ להסירו יש ולכן אחריות  לפרק השייך בנספח מדובר"  הספק ידי על כדין חתומה
 . הביטוח

 . הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 
"  מאחריות פטור מתן על הצהרה( 2' )ב נספח לרבות: "המילים את להסיר נבקש .5 6.14.8 5

 )כפילות(.  .הביטוח מפרק להסירו יש ולכן אחריות  לפרק השייך בנספח מדובר
 את העבירל נדרש האם? מקוריים בהעתקים כוונתו למה המזמינים  הבהרת את נבקש

 .ממוחשבת  בצורה נחתמים וריםיש הא? בדואר האישורים
 .תימחק ", מקוריים" הוסכם כי המילמ תשובת התאגיד:

 
6 106.14.  להם ואין  מבטחיו עם בדק כי המציע אישור המהווים: "המילים את להסיר נבקש .6 

 " הנדרשים הביטוחיים והכיסויים התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות
 . בהסכם לסעיפים מתחייבת  או  בו מעיינת לא היא, כםלהס  צד אינה הביטוח חברת

 .  הבקשה נדחית תשובת התאגיד:   
למבוטח אשר התחייב לקיים את הוראות  של חברת הביטוח הינה  ההתחייבות)   

 .(המכרז
)הודעה על   12.5 7

אות המכרז(תוצ  
 ".מאחריות פטור מתן על הצהרה( 2' )ד נספח  את וכן: "המילים את להסיר נבקש .7

 .הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 

6סעיף    1טופס  8  הוראות את מבטחינו לידיעת הבאנו כי מצהירים הננו: "יםיל המ את להסיר נבקש .8 
 ממבטחינו  ווקיבלנ  במלואן  המכרז לפי העבודות מהות ואת במכרז הנכללות הביטוח

 צד האינ הביטוח חברת". ידכם על הנדרשים הביטוחים  כל את  עבורנו לערוך התחייבות
 . חוזיים לסעיפים מתחייבת אול ההסכם את בודקת לא היא, להסכם

 .  הבקשה נדחית: תשובת התאגיד
 . 6ה תשובה לשאלת הבהרה רא 

 שוק רשות  הפיקוח חוזר מהוראות  לגרוע מבלי וזאת: "המילים את להוסיף בקשנ .9
 במסמכי כמפורט ביטוחים לעניין דרישותיכם במלוא נעמוד: "המילים לאחר" ההון 

 ".המכרז
 . הבקשה נדחית תשובת התאגיד:

  6.1סעיף -1טופס  9
 )ב(

 םמשו פוליסות העתקי מעבירים לא אנו  , ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .10
 ביטוח אישור רעביו . החברה של פיננסיים ונתונים חסוי מידע מכילות שהפוליסות

  .בלבד כמבוקש
 לעיל.  2ראה מענה לשאלה מס' תשובת התאגיד: 

  6.1סעיף -1טופס  10
 )ג(

 יש ולכן אחריות לפרק השייך בנספח מדובר,  ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .11
 הביטוח  מפרק להסירו

 לעיל.  4ראה מענה לשאלה מס' תשובת התאגיד: 



 

 

  6.1סעיף -1טופס  11
 )ה(

 משום פוליסות העתקי  םירימעב  לא אנו, ל"הנ  הסעיף  תא להסיר נבקש .12
 ביטוח אישור יועבר. החברה של פיננסיים םונתוני חסוי מידע מכילות שהפוליסות

 . בלבד כמבוקש
 לעיל.  2ראה מענה לשאלה מס' תשובת התאגיד: 

6.2סעיף -1טופס  12  בו נתיי מע  לא היא, להסכם צד אינה הביטוח חברת, ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .13 
 . בלבד הביטוח לאישור מתייחסת המבטחת. תוכנו את מאשרת ולא

 . לעיל 1לשאלה מס'  מענה ראה  תשובת התאגיד: 
31 6.3סעיף -1טופס    חוזר  מהוראות לגרוע מבלי וזאת: "המילים את הסעיף  בסיפא להוסיף נבקש .14 

 ".ההון שוק רשות  הפיקוח
 . יתהבקשה נדחתשובת התאגיד: 

56.סעיף -1טופס  14  . הביטוח מפרק ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .15 
 .הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 

וזה  ח -מסמך ב' 15
סעיף  -ותהתקשר

6.1 

 "דין פי על או/ו: "המילים את להסיר נבקש .16
 הבקשה נדחית ובת התאגיד: תש

חוזה  -מסמך ב' 16
סעיף  -קשרותהת
6.1 

: יםלמיל" רמוצ וחבות מקצועית אחריות ביטוחי: "המילים את להחליף נבקש .17
 ".מוצר חבות ביטוח"

 .הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 

חוזה  -מסמך ב' 17
סעיף  -התקשרות

'  א. פרק א 6.1.1
 ביטוח עבודות 

 פיזי  נזק: "המילים יתווספו " המבטח הסיכונים כל " :המילים לאחר כי נבקש .18
 ".לעבודות  צפוי ובלתי פתאומי 

 ניתן לקבל את הבקשה. : דגיתשובת התא
 ".שבנדון  ההסכם עם בקשר" :המילים את להסיר קשנב .19

 . הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 
 ".באחריות " :המילה את להסיר נבקש .20

 הבקשה נדחית תשובת התאגיד: 
 חודשים 12 מתוכם חודשים 24 בת תחזוקה תקופת: "המילים את להחליף נבקש .21

 ".חודשים 12 בת מורחבת תחזוקה תקופת: "במילים" מורחבת  תחזוקה
 הבקשה נדחית ד: תשובת התאגי

 יפיז נזק: "םהמילי יתווספו" נזק או אובדן המכסה" :המילים לאחר כי נבקש .22
 ".לעבודות  צפוי ובלתי פתאומי 

 . ניתן לקבל את הבקשהתשובת התאגיד: 
 .60 במקום  30-ל  הרצה לתקופת  הימים  מנין את לשנות נבקש .23

 ניתן לקבל את הבקשה תשובת התאגיד: 
  " :המילים יתווספו" העבודות מפקח או/ו  נהלמה של" :המילים לאחר כי נבקש .24
 ".ה ירשמ חברות או/ ו מתכננים או/ו יועצים או/ו

 ניתן לקבל את הבקשה אגיד: תשובת הת
 

חוזה  -מסמך ב' 18
סעיף  -התקשרות

א. פרק ב'   6.1.1
ח צד ג' ביטו  

 עם בקשר"  :המילים ירשמו" שבנדון החוזה עם בקשר, :המילים שבמקום נבקש .25
 ".זה הסכם אנשו עבודות

 ניתן לקבל את הבקשה תשובת התאגיד: 
 "גוף: "המילה ולפני" אדם: "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .26

 ניתן לקבל את הבקשה תשובת התאגיד: 

 ומנהלי לעובדי: "במילים" ועובדיה מנהליה, לחברה: "המלים את חליףה ל נבקש .27
 ".החברה

 הבקשה נדחית תשובת התאגיד: 
 ".חפירה ציוד: "םהמילי תא להסיר נבקש .28

 הבקשה נדחית יד: תשובת התאג
 

 

 



 

 

 

 וכל: "המילים לאחר" טחהמבו  ידי על ככיבוד גששהו: "המילים את להוסיף נבקש .29
 ".במשקה או במאכל  מזיר דבר

 ניתן לקבל את הבקשה תשובת התאגיד: 

 ".פתאומי:" המילה תירשם" מקרי" :המילה מקוםבש נבקש .30
 את הבקשה ניתן לקבל  תשובת התאגיד: 

 ועד" הביטוח בפוליסת: "מהמילים החל) הרביעית הפסקה את להסיר נבקש .31
 עבודות בפוליסת המבוטח שם תחת נכנסת  החברה-"שלישי צד כרכוש: "למילים

 לא תהמבטחו '.ג צד כרכוש ייחשב  החברה רכוש כי לאשר  ניתן לא ולכן קבלניות
 . ביט בנוסח למפורט בניגוד האמור הוספת  את מאשרות

  הבקשה נדחיתובת התאגיד: שת
 פרק פי על הנערך  הביטוח: "מהמילים החל) החמישית הפסקה את להסיר נבקש .32

 "טחבוהמ מיחידי אחד כל עבור: "למילים ועד " זה
 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

 צורך אין ולכן המבוטח שם תחת נכנסת החברה , קבלניות עבודות בפוליסת  מדובר .33
 .החברה  לטובת  ישיפוב בהרח

  הבקשה נדחיתהתאגיד:  תשובת
 

חוזה  -מסמך ב' 19
סעיף  -התקשרות

א. פרק ג'   6.1.1
חבות  ביטוח  

 מעבידים 

 נוער בני העסקת: "המילים לאחר" החוק פי  על: "המילים את להסיר נבקש .34
 ".המועסקים

 
 ניתן לקבל את הבקשה תשובת התאגיד: 

   

זה  חו-מסמך ב' 20
סעיף  -שרותהתק
א. פרק ג'   6.1.2
ח אחריות  ביטו

ית מקצוע  

 . מקצועית לאחריות פוליסה קיימת לא  ללקוח-ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .35
  הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 

 

חוזה  -מסמך ב' 21
סעיף  -התקשרות

ב. פרק ג'   6.1.2
ביטוח חבות  

 המוצר 

 ".הספק : "המילה לאחר" מטעמו מי או/ו: "המילים את להסיר נבקש .36
 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 

 לאחר " הותקנו , סופקו, שיוצרו מוצרים בגין: "ליםהמי  את להוסיף נבקש .37
 .הספק ראיחא  בגינו: "המילים

 ניתן לקבל את הבקשה. אגיד: תשובת הת

 ".אדם: "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .38
 ניתן לקבל את הבקשה. תשובת התאגיד: 

 ₪. 5,000,000 וםבמק₪  4,000,000 של סך על יעמוד האחריות גבול כי נבקש .39
 ן לקבל את הבקשה. ניתתשובת התאגיד: 

 
, החברה לפיכ הספק חבות מביטוח  לגרוע לימב וזאת: "המילים את להסיר נבקש .40

 . ועובדיה ליהמנה
 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 

 שבדין  חובה  קיימת להיות עלולה עוד כל: " המילים את להחליף נבקש-6 פסקה .41



 

 

 תקופת סיום לאחר נוספות שנים 2 למשך: "במילים" העבודות  ביצוע בגין כלפיו 
 ".ההתקשרות 

 הבקשה נדחית.התאגיד:  תשובת
 החברה דרישת פי  על: "מהמילים החל ) זו  פסקה להסיר  נבקש-האחרונ  פסקה .42

 ".זה '( ב) 6.1.2 עיףבס כאמור: "למילים ועד" בכתב
 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 

 

. פיננסיים ונתונים חסוי מידע מכילות סות הפולי, פוליסות העתקי מעבירים לא  אנו .43
 . בלבד הביטוח חברת ידי על חתום ביטוח אישור יועבר

 לעיל.  2ראה מענה לשאלה מס' תשובת התאגיד: 

 
חוזה  -מסמך ב' 22

סעיף  -התקשרות
ג.  6.1.2  

 . בלבד מוצר חבות פוליסת קיימת לספק, הראשונה הפיסקה את להסיר נבקש .44
 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 

 

זה  חו-מסמך ב' 23
סעיף  -התקשרות

6.2 

 עבודות סתלפולי' א פרק במסגרת  מבוטח ל"הנ, ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .45
 . קבלניות

 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 
 
 

חוזה  -מסמך ב' 24
סעיף  -התקשרות

6.4 

 על  המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוחי את: "המילים את להחליף נבקש .46
 אשר ת פעילו לכל  הדין פי על  אחריות לספק קיימת עוד כל בתוקף החזירל  הספק

 על  המוצר חבות ביטוח את: "במילים" חיונספ על זה הסכם עם בקשר ידו על נעשתה
 ".ההתקשרות  תקופת סיום לאחר נוספות שנים 2 למשך  בתוקף להחזיק  הספק

 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 
 

חוזה  -מסמך ב' 25
  סעיף-התקשרות

6.7 

' ג  צד" מקצועית אחריות , מעבידים חבות, שלישי צד: "המילים את להסיר נבקש .47
 תחת רשומה  החברה ולכן  קבלניות ותעבוד פוליסת במסגרת תפוליסו  הינן מעבידיםו

 . המבוטח שם
 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 

 
חוזה  -מסמך ב' 26

סעיף  -התקשרות
6.8 

 ולכן קבלניות עבודות ביטוח גרתבמס הפוליסה, ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .48
 . המבוטח בשם הינה החברה

 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 
 

חוזה  -ך ב'מסמ 27
סעיף  -התקשרות

6.9 

 שהיה רכוש או/ו ' א בפרק מבוטח רכוש למעט" :ליםיהמ  את בסיפא להוסיף נבקש .49
 '".א  בפרק לבטחו ניתן

 הבקשה נדחית.תשובת התאגיד: 
 

חוזה  -מסמך ב' 28
סעיף  -תהתקשרו

6.10 

 עם בקשר ערך אשר הביטוח מפוליסות  העתקים: "המילים את להסיר נבקש .50
 ".לרבות זה סכםה נשוא העבודות

 . לעיל 2ראה מענה לשאלה מס' תשובת התאגיד: 
 לא ביטוח  אישור מצאתה אי  אולם: "המילים את ף הסעי בסיפא להוסיף נבקש .51

 ".האישור  להמצאת הבקשה דממוע  עסקים ימי 14 חלפו אם אלא יסודית הפרה תהווה
 ניתן לקבל את הבקשה.  :התאגיד תשובת

חוזה  -מסמך ב' 29
סעיף  -התקשרות

6.11 

 קשר ואין אחריות לפרק השייך  בנספח מדובר. ל"הנ  הסעיף  את להסיר נבקש .52
 . הביטוח לפרק

 .יתהבקשה נדחתשובת התאגיד: 

חוזה  -מסמך ב' 30
סעיף  -התקשרות

 לתנאים בהתאם לרבות  זה  בהסכם למפורט": המילים את להחליף נבקש .53
 הספק ביטוחי עריכת רובאישו זה הספר ידי  על  ביטוח 6 בסעיף הנדרשים ולסכומים

 ".ההתקשרות והיקף לאופי: "במילים((" 1' )ד נספח)



 

 

 הבקשה נדחית תשובת התאגיד:  6.13

חוזה  -מסמך ב' 31
יף  סע-התקשרות

6.14 

 . הביטוח לפרק שייך לא-אחריות  סעיף .54
 הבקשה נדחית תאגיד: תשובת ה

חוזה  -מסמך ב' 32
סעיף  -התקשרות

6.15 

 . הביטוח חברת את מנהל לא הספק  ".דיחוי  ללא" :המילים את להסיר נבקש .55
 הבקשה נדחית תשובת התאגיד: 

חוזה  -מסמך ב' 33
סעיף  -התקשרות

6.17 

 הסדרה סדירמ האמור. ביטוחי בסעיף מדובר ולא היות הסעיף  את להסיר נבקש .56
 וחלביט  מעבר הוצאות תשלום או/ ו העבודות ביצוע לאחר פסולת  פינוי ושאבנ מסחרית

 .הריסות פינוי כיסוי פעלתה ששדור  נזק מקרה קרות לאחר
 הבקשה נדחית תשובת התאגיד: 

חוזה  -מסמך ב' 34
סעיף  -התקשרות

86.1  

 התגמולים נזק מקרה בקרות  כי שלכם בהתחייבות מדובר.  המבוטח לשיקול  .57
 . לכם לאו זמיןלמ ישולמו

 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

חוזה  -מסמך ב' 35
סעיף  -התקשרות

6.21 

 ש"היועמ לבדיקת-אחריות  סעיף .58
 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

חוזה  -ב'מסמך  36
סעיף  -התקשרות

6.23 

 ש"היועמ לבדיקת-אחריות  סעיף .59
 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

חוזה  -מסמך ב' 37
סעיף  -התקשרות

6.24 

 "טענה: "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .60
 .הבקשה נדחיתתשובת התאגיד: 

חוזה  -מסמך ב' 38
יף  סע-התקשרות

6.25 

 יועבר". לרבות הביטוח לפוליסות  מעודכנות  תוספות : "המילים את להסיר נבקש .61
 . הפיקוח חוזר להוראות בהתאם ביטוחים קיום אישור

 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

חוזה  -מסמך ב' 39
סעיף  -קשרותהת

6.27 

 ".אחריות: "המילה ולפני" טענה: "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .62
   ת התאגיד: הבקשה נדחיתתשוב

  חוזה-מסמך ב' 40
סעיף  -התקשרות

6.29 

 ".הדין  פי על או: "המילים את להסיר נבקש .63
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 41
סעיף  -התקשרות

6.31 

 ".תנאי: "המילה לאחר" מתלה: "המילה את רלהסי נבקש .64
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -ך ב'מסמ 42
סעיף  -ותהתקשר

6.32 

 "הספק מטעם מהבאים מי על או/ו: "המילים את להסיר נבקש .65
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 43
סעיף  -התקשרות

6.32 

 "מטעמה  מהבאים מי על או/ו: "המילים את להסיר נבקש .66
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 44
סעיף  -התקשרות

 ".תמיד: "לההמי את להסיר נבקש .67
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית



 

 

6.34 

חוזה  -מסמך ב' 45
  סעיף-התקשרות

6.35 

 ".הטענ: "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .68
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 46
סעיף  -תהתקשרו

6.36 

 "שינוי : "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .69
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 47
סעיף  -התקשרות

6.36 

 חוזר  מהוראות לגרוע מבלי וזאת: "המילים את הסעיף  בסיפא להוסיף נבקש .70
 ".ההון שוק רשות  הפיקוח

   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 48
סעיף  -רותהתקש

6.37 

 "אחריות: "המילה ולפני" חובה: "המילה לפני" כל: "המילה את להסיר נבקש .71
   תאגיד: הבקשה נדחיתתשובת ה

חוזה  -מסמך ב' 49
סעיף  -התקשרות

6.37 

 ".דין כל ונשוא: "המילים את להסיר נבקש .72
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 50
סעיף  -התקשרות

6.40 

 "ין הד פי על או: "המילים את להסיר נבקש .73
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -ב' מסמך 51
סעיף  -התקשרות

6.41 

 ".ושליחיו: "המילה את להסיר בקשנ .74
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -מסמך ב' 52
סעיף  -התקשרות

6.43 

 ובהתאם המזמין להנחיות בהתאם מבוצעות העבודות. הסעיף את להסיר נבקש .75
 . המזמין בשטח  מיןהמז לרישוי 

 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

חוזה  -מסמך ב' 53
סעיף  -התקשרות

56.4  

 כיסוי לצורך קבוע שומר להצבת  להתחייב יכול לא הספק. הסעיף את רלהסי נבקש .76
 . להסירה שנבקש בבקשה מדובר כן ועל.  פריצה

   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

חוזה  -ב'מסמך  54
סעיף  -התקשרות

6.48 

 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית  ש"היועמ לבדיקת-אחריות  סעיף .77

חוזה  -מסמך ב' 55
סעיף  -התקשרות

6.50 

 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית  ש"היועמ לבדיקת-אחריות  סעיף .78

חוזה  -ך ב'מסמ 56
סעיף  -התקשרות

6.51 

 לא ביטוח  אישור המצאת אי  אולם: "המילים את עיף הס בסיפא להוסיף נבקש .79
 ".האישור  להמצאת הבקשה ממועד עסקים ימי 14 חלפו אם לאא יסודית הפרה תהווה

 ניתן לקבל את הבקשה. תשובת התאגיד: 

75 חוזה  -מסמך ב' 
סעיף  -התקשרות

6.52 

 ."הדין  פי על או: "המילים את להסיר נבקש .80
 . תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

-(1נספח ד' ) 58
אישור עריכת  

 ידי על ויועבר הביטוח חברת ידי על יופק ראש הביטוח אישור  כי  לאשר נבקש .81
 . הפיקוח להוראות בהתאם האחיד בנוסח יהיה, הספק



 

 

 התאמה להוראות המפקח על הביטוח. נספח אישור הביטוח נערך בבת התאגיד: תשו ביטוחי הספק  
ו ומבלי שייערך שינוי בתוכן המסמך  כל מבטח ישתמש בתבנית המקובלת עלי

 המצורף.
-(1נספח ד' ) 59

אישור עריכת  
יטוחי הספק  ב

עמודת: "מבקש  
 האישור" 

 . הפיקוח חוזר להוראות  בהתאם פ .הח' מס את להשלים נבקש .82
 התאגיד:  תשובת

 ח.פ.
51-421539-1 

-(1נספח ד' ) 60
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

העבודות -פרק א'  

 "סמוך רכוש או/ו : "נוסיף" עובדים ועלי  רכוש: "המילים לאחר כי נבקש .83
 . חיתתשובת התאגיד: הבקשה נד

-(1ד' ) נספח 61
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק

העבודות -פרק א'  

 "סמוך רכוש: "המילים את להסיר נבקש .84
 . תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

-(1נספח ד' ) 62
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

העבודות -פרק א'  

 במקום חודשים 12-ל תמורחב תחזוקה לתקופת החודשים מנין את  להוריד נבקש .85
 . חודשים 24
חודשים, תחזוקה   12דשים ומתוכם חו 24תקופת התחזוקה הינה  שובת התאגיד: ת

 מורחבת.

-(1נספח ד' ) 63
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

העבודות -פרק א'  

 כפוף האמור ".מורחבת תחזוקה תקופת מתוכם: "המילים את להסיר נבקש .86
 . הפיקוח חוזר להוראות

   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

-(1נספח ד' ) 64
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

העבודות -פרק א'  

 . 324נבקש להסיר את קוד  .87
  תתשובת התאגיד: הבקשה נדחי

-(1ח ד' )נספ 65
אישור עריכת  

-הספק ביטוחי 
צד  -פרק ב'
 שלישי 

 תת וכבלים צינורות, במתקנים מפגיעה תוצאתי לנזק הדרישה את להסיר נבקש .88
 . קרקעיים

   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית
 . 322, 309, םיר את קודילהס נבקש  .89

   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית
 בכל) משנה  קבלני או/ו קבלנים או/ו" :םהמילי יתווספו 307 קוד  במקום כי נבקש .90

 . המבוטח בחלק(" דרגה
 את הבקשה.   ניתן לקבלתשובת התאגיד: 

 
 להמציא  ניתן. זה לקוד יותר המבטחים אישור אין, 329 קוד את סירלה נבקש .91

 . וסכםמ  מלל תכלול אשר למזמין פורמטיביתאינ תוספת
ישור מהמבטח על קיום יתקבל אניתן להסיר את הדרישה ובלבד ש התאגיד: תשובת

 ההרחבה.
-(1נספח ד' ) 66

אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

חבות  -פרק ג'
 מעבידים 

 ובמצטבר  למקרה, לתובע₪  20,000,000 של סך על יעמוד האחריות גבול כי נבקש .92
 . טוחבי לתקופת

 האחריות המבוקש. ניתן לערוך בגבול תשובת התאגיד: 

 . 315, 309, 307נבקש להסיר את קודים  .93-(1ד' ) נספח 67
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית



 

 

 

 

 

 

אישור עריכת  
-ספק ביטוחי ה

חבות  -פרק ג'
 מעבידים 

 

-(1נספח ד' ) 68
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

אחריות  
 מקצועית 

 .ל "הנ הפרק את להסיר נבקש .94
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

 

-(1נספח ד' ) 69
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

פרק חבות  
 המוצר 

 . ביטוח ולתקופת לאירוע₪  4,000,000 של סך על יעמוד האחריות גבול כי שבקנ .95
 תשובת התאגיד: הבקשה נדחית 

 

-(1נספח ד' ) 70
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

פרק חבות  
 המוצר 

 309נבקש להסיר את קוד  .96
   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית

 

-(1נספח ד' ) 71
אישור עריכת  
-ביטוחי הספק 

השירותים פירוט    

:"  קרי הפיקוח מתאם' ג לנספח יותאם 046 קוד לאחר שנוסף  שהמלל  נבקש .97
 ".ציוד  כרתהש/רכישת /מכירת

 ניתן לקבל את הבקשה. תשובת התאגיד: 
 . הפיקוח וזר ח להוראות בניגוד שנוסף המלל 097 את להסיר נבקש .98

 ניתן לקבל את הבקשה תשובת התאגיד: 
 .  029נבקש שיתווסף קוד  .99

 לקבל את הבקשה ניתן תשובת התאגיד: 
(  2) –נספח ד'  72

צהרה על מתן  ה
 פטור מאחריות 

 נזקים בגין  גורף בפטור מדובר. המשפטיים ליועציכם האמור את להעביר יש .100
 את והן אתכם הן מחייב האמור .תהעבודו במסגרת  שימוש בו שהשנע ציוד או/ ו רכושל

 . מתקשרים אתם מולם אשר המשנה  קבלני
 ת תשובת התאגיד: הבקשה נדחי

 
 . לעיל הביטוח בסעיפי  מוסדר והאמור היות זאת. להסירו נבקש -5 סעיף .101

   תשובת התאגיד: הבקשה נדחית
 


