
 

 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובבעריכת ביטוחים עבור  -06/2020מכרז 

 מסמך שאלות הבהרה

  תנאים כלליים

 תשובה שאלה סעיף עמוד
למעט פוליסת  , 2016מהדורת נוסח הפוליסות יהיה לפי תנאי ביט  כללי – 1מסמך  5

ובנוסף  והרחבותיה המצ"ב 7/2011לפי מהדורת  –אחריות מקצועית 
 . המצ"ב חריג סייבר / נתונים אלקטרוניים

או  והנוסח המוסכם המצורף. 2016נוסחי הפוליסות ביט 
 נוסח מוסכם מקביל אחר שלא גורע מהנוסח המצורף.

 מוסכם לפי החברה הזוכה. –אחריות מקצועית 
  –הוראות כלליות  – 1מסמך  6

 1.7ס"ק 
ה דפי רשימה / דרישאנו לא מעבירים חשבוניות, אלא יובהר כי 
 תטוח תהווה אסמכתא לדרישהבי פוליסות הפקתלפיכך  –לתשלום 

 .תשלום

 מקובל

חודשים מהמועד האחרון להגשה . זאת  3 -תוקף ההצעה יהיה ל 4סע'  –תוקף ההצעה  – 1מסך  8
בכפוף לכך כי לא יחול שינוי משמעותי במצב התביעות כפי שנמסר 

 למבטח במסגרת המכרז.

 מקובל

 ראה תשובה לעיל . 1.7ראו הערה לעיל לגבי ס"ק  5.3ס"ק  -התמורה – 1מסמך  8

בסיפא יתווספו המילים : "למעט השתתפויות עצמיות כנקוב  5.5ס"ק  -התמורה – 1מסמך  8
 בפוליסות".

 מאושר

מקובל, אך יובהר כי חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  5.6ס"ק  -התמורה – 1מסמך  8
תנאי ההתקשרות בסיכום עם המועצה בתום כל תקופת ביטוח 

 60%לתביעות משולמות + פתוחות יעלה על  L/R -שנתית ככל שה
שנים אחורה ובכפוף לגיבוי ביטוח משנה פקולטטיבי,  5לתקופה של 
 ככל שיידרש.

 מאושרלא 

 –בחינת ההצעות  – 1מסמך  10
 10.1ס"ק 

נבקש להוסיף בסיפא: " במקרה כזה תפנה ועדת המכרזים לקבלת 
 הבהרה מהמציע טרם פסילת ההצעה".

 הסע' יוותר כפי שהוא

 -ביטול / ביצוע חלקי – 1מסמך  11
 13.2ס"ק 

ביטוח  ללאיובהר כי הצעתנו )אם תוגש(  מוגשת כמקשה אחת, 
זיהום סביבתי . ככל שהמבוטח יחליט על "ביצוע חלקי" , אנו שומרים 

 לעצמנו את הזכות למשוך את ההצעה , או לשנות את תנאיה.

 הסע' יוותר כפי שהוא

סתירה, שגיאות ואי  – 1סמך מ 11
 14.4ס"ק   -התאמות

האמור בסעיף אינו מקובל. קיימת אפשרות כי הצעתנו תוגש עם 
גם אם לא אושרו בשלב "שאלות ההבהרה". במקרה   הסתייגויות,

זה המועצה תהיה רשאית לפסול את ההצעה לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי, אך לא להתעלם מהשינויים.

 הסע' יוותר כפי שהוא



 

התחייבות והצהרות  – 1מסמך  13
 17.1ס"ק  -הזוכה

ימים להעברת כתב כיסוי. זאת  14הסעיף נוקב בפרק זמן של 
יום בשני  14 -למסמך. נבקש לתקן ל 20.1וב בס"ק בסתירה לכת

 הסעיפים .

 מאושר

בכל מקום בו נרשם : "ו/או הבאים מטעמם של הנ"ל" , הן   –ס"ק ג.  18סעיף  -שיבוב – 1מסמך  13
יוחלפו במילים : "עובדיהם ו/או מנהליהם". לגבי משכירי נכסים/ 

 בכפוף לוויתור הדדי על זכות התחלוף כלפי המועצה . -שוכרים
 רחב מדי, נבקש לגרוע או להציע נוסח חילופי. -ס"ק ד'

 לא מאושר

הצהרת מנכ"ל דבר  – 5מסמך  18
 תשלום זכויות עובדים

ניתן להעביר  לאחר בדיקה, לא ניתן להמציא את הנוסח המבוקש.
 ת שכר מינימוםלנושא של עמידה בהוראותייחס תשחוות דעת רו"ח, 

)ללא התייחסות לנושא התנאים  כמקובל במכרזים אחרים
תוך ביצוע נהלי ביקורת לגבי מדגם מוגדר של עובדים , הסוציאליים(

 לאישורכם הנוסח המוצע.מצ"ב  -מוגדרת בלבדולגבי תקופה 

מקובל, הנוסח מאושר, ניתן להגיש בנוסח הקיים או בנוסח 
 המוצע

21 
22 

 , יימחקו המילים : "בין אם צורפו ובין אם לאו".2-3שורות  – 1סעיף  הצהרת המציע – 8מסמך 
 , יימחקו המילים: "אי ידיעה ו/או". 3שורה  – 2סעיף 
 , יימחקו המילים : "אי ידיעה וגם /או".3שורה  – 3סעיף 
, הצעתנו מוגשת כמקשה אחת 1כאמור לעיל במסמך  – 10סעיף 

 )למעט ביטוח זיהום סביבתי(.

  הסע' יוותר כפי שהוא .1
 הסע' יוותר כפי שהוא .2
 הסע' יוותר כפי שהוא .3
 ראה תשובה לעיל .4

 
 
 
 

אין באמור כדי לגרוע מהעברת החומר : "להוסיףנבקש  – 2סעיף  שמירת סודיות – 10מסמך  24
למבטחי משנה, לצורך קבלת הצעה. העברת החומר לקבלת הצעה 

 ."ממבטחי המשנה לא תהווה הפרה של הסכם סודיות זה
מים על הסכמי עובדי החברה כפופים וחתולא ניתן לאשר.  – 3סעיף 

ואין אפשרות להחתים כל עובד שקשור  חברתנוסודיות אל מול 
 ישימה.שאינה זו דרישה  ,כעת ובין בעתיד , ביןל הנספחע במכרז זה

לשמור  מחויבלמעט מידע שמגיש ההצעה : "להוסיףנבקש  – 5 סעיף
 ."בהתאם להוראות הדין

נבקש להוסיף : "אלא לצורך הגשת הצעה במסגרת מכרז  – 6סעיף 
 זה". 
חתומים על הסכם סודיות, כך שיש למחוק כאמור, עובדינו  – 7סעיף 

 הסעיף, שאינו ישים. את
 מחוק את הסעיף. נבקש ל –להוסיף  8סעיף 

 מקובל,
 , הסע' יוותר כפי שהוא 8למעט סע' 

 

שמירה על מאגרי  – 11מסמך  25
 מידע

 מקובל, ככל הנוגע לבקרה פיזית  ".בתיאום מראש ובכתבנבקש להוסיף בסיפא : " – 4סעיף 
 מקובל



 

יימחק, לא ישים ונקש להסירו. אין לנו אפשרות להחזיר  – 5סעיף 
מידע שחלה עלינו  מידע שנשלח ותועד באמצעים דיגיטליים וגם לא

 .חובה חוקית לשומרו

העדר קרבה לעובד  – 12מסמך  26
 הרשות/ חבר מועצה

היר כי", לאחר המשפט : "בהתאם לכך הרני מבקש להודיע ולהצ
 יתווספו המילים : "ככל הידוע לי". 

 מקובל
 

28 
29 

ההשתתפויות העצמיות המפורטות במסמך זה הנן על הצד הנמוך  מפרט ביטוחים – 13מסמך 
בהתייחס לסוג העיסוק. נבקש פירוט מלא של ההשתתפויות 

אנו שומרים לעצמנו העצמיות בפוליסות הקיימות למבוטח כיום . 
בהצעה השתתפויות עצמיות הגבוהות את הזכות לקבוע 

 מהמפורט במכרז.

 לא מאושר

כל הבא: " יצורף החריג  לפוליסות מבטחי המשנהדרישת לאור  הוספת חריג –הערה כללית  
לרבות נזק פיננסי טהור, נזק לרכוש(, נזק גוף הפסד, תביעה, נזק )

)לרבות נזק נפשי, חולי מחלה או מוות(, חבות כלשהי, פגיעה 
בתפקוד העסק, הפסד הכנסה, פגיעה ברווחיות, או כל הפסד 
תוצאתי אחר, הוצאה מכל סוג שהוא )לרבות הוצאה מניעתית 
הקשורה להקטנה או מניעת נזקים / חבות / פגיעה וכיוצא באלו(, 
אשר מי מהם נגרם באופן ישיר ו/או עקיף ו/או כתוצאה )בין ישירה 

ירועים )ללא קשר במידת ובין עקיפה( או מהווים חלק משרשרת א
חלקם בהשפעה על גובה הנזק / החבות / הפגיעה וכיוצא באלו( 
והנובעים או הקשורים  למגפה )בין שהוכרזה על ידי הרשויות ובין 
אם לאו( או מחלה זיהומית  או וירוס או חיידק או מיקרואורגניזם, 

ה לרבות וירוס הקורונה או כל מוטציה או וריאציה שלו, בין שהתגל
מי מהאמורים ובין אם נובעת רק מחשש /פחד להתפרצות / העברה 

 . "של מי מהם

 לא מאושר

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אש מורחברשימה לביטוח 

 תשובה שאלה סעיף עמוד
נבקש לקבל מידע חיתומי לגבי הרכוש והמתקנים עבורם נדרש  הרכוש המבוטח 30

להפעלתן הכיסוי, כולל הסבר מפורט לגבי בריכות האידוי, מי אחראי 
 ? האם המועצה או המפעלים שבשטחה? -ותחזוקתן 

 מה כולל רכוש הג"א, מל"ח ופס"ח? 
 כמו כן, נצטרך תיאור מיגונים באתרים השונים.

אם קיים דו"ח סקר קודם, נודה לקבלתו. אם לא קיים, נבקש פרטי 
 איש קשר לביצוע סקר מטעמנו טרם הגשת הצעה.

 מצ"ב סקר שערוך ציוד המועצה

 יובהר כי הסכומים להרחבות השונות הנם למקרה ולתקופת הביטוח.  הרחבות 31
נבקש לפרט אילו הרחבות נדרשות מעבר לסכומי הביטוח )בתוספת 

 פרמיה(.

, שכ"ט אדריכלים ושחזור פינוי הריסות –מעבר לסכום ביטוח 
 מסמכים.

 מאושר .יובהר כי הכיסוי לגניבה יוגבל למשרדי המבוטח בלבד גניבה פשוטה  31

נוסח ההרחבה כנקוב בז'קט הפוליסה. נבקש להגביל את סכום  שכ"ט אדריכלים ואחרים 31
 .  ₪ 2,000,000הכיסוי למקסימום 

 לא מאושר

 יובהר כי המלל לכיסויים אלה בהתאם להגדרות בביט.  התמוטטות/קריסה / שקיעה 31
האידוי, בריכות יסה / שקיעה  של לגבי התמוטטות /קרלתשומת לב, 

, לרבות ₪ 250,000אנו נעמיד את ההשתתפות העצמית על סך של 
 בגין נזקי טבע.

 לגבי הנוסח כמו בז'קט או אם מוגדר אחרת במפרט.
 לא מאושר –השתתפות מיוחדת 

הכיסוי הנו על בסיס נזק ראשון , אך נבקש לקבל הערכה לגבי השווי  ציוד חוצה ותשתיות  31
 המלא .

 ציוד המועצהמצ"ב סקר שערוך 

 לא מאושר לתקופת הביטוח. ₪ 100,000לאדם, אך מקסימום  ₪ 4,000 חפצים אישיים 31

המילים : "ו/או הבאים מטעמם" יוחלפו במילים: "ו/או עובדיהם ו/או  2+3סעיפים  –הרחבות מיוחדות  31
 מנהליהם".

 לא מאושר

למקרה ולתקופה .  ₪ 1,000,000יירשם :  ₪ 4,000,000במקום  5סעיף  –הרחבות מיוחדות  32
 הכיסוי אינו כולל נזקי טבע לגינון /צמחייה.

 לא מאושר

 מאושר יתווספו בסיפא המילים : "למקרה ולתקופה". 6סעיף  –הרחבות מיוחדות  32

מוסכם כי מיגונים לא יהוו תנאי מוקדם לכיסוי אלא "אמצעים להקלת  7סעיף  –הרחבות מיוחדות  32
הסיכון". זאת לאחר ביצוע סקר מטעמנו וסיכום המיגונים בתיאום עם 

ככל שמדובר  –המועצה. לגבי עמידה בנהלים ו/או תנאים אחרים 

 מאושר לא



 

בענייני רגולציה בהם המועצה נדרשת לעמוד על פי דין ולא עשתה 
 כן, לא נוכל לאשר.

 כמשמעותו בנוסח הסעיף נא הבהרה לגבי "גשרים ומנהרות". 8סעיף  –הרחבות מיוחדות  32

מקובל ובלבד שהציוד מעוגן למבנה וממוגן בסורג או  – 9.1ס"ק  9סעיף  -הרחבות מיוחדות 32
 מנעול בריח.

יימחקו המילים:  "ובין אם לאו". גניבת יחידת מבנה שלמה  – 9.2ס"ק 
 מותנית לכל הפחות בגידור. 

 לא מאושר

לתקופת  ₪ 200,000הכיסוי יוגבל לסך של  –מוצגים ותערוכות  11סעיף  –הרחבות מיוחדות  32
 למוצג / יצירה. ₪ 40,000הביטוח , מקסימום 

 לא מאושר

למקרה ולתקופה,  ₪ 400,000 -הכיסוי יוגבל ל –ציוד נייד ונגררים  12סעיף  –הרחבות מיוחדות  32
לפריט . במקרה של נזק התשלום לפי ערך  ₪ 100,000מקסימום 

 שוק.

 מוסכם כי התשלום לפי ערך שוק.

למקרה ולתקופה, כלול  ₪ 150,000 -הכיסוי לתוכנות יוגבל ל 13סעיף  –הרחבות מיוחדות  32
 ור נתונים".בסכום הביטוח להרחבת "שחז

 מאושר

 מפרט מוסכם ימחקו המילים : "עגורנים, מנופים".  סעיף ד. –נספח הרחבות לביט  33

 .הסעיף  –נספח הרחבות לביט  33
1) 

, לא כולל נזקי  ₪ 200,000מחיקת המילה : "צמחייה" מקובלת עד 
 טבע.

 מפרט מוסכם

 .יבסעיף  –נספח הרחבות לביט  34
1) 

במקום המילים : "הוצאות נוספות הכרחיות" יירשם :  – 3.11.6סע' 
 "הוצאות נחוצות וסבירות שהוציא המבוטח בעקבות מקרה ביטוח".

 

 מפרט מוסכם

סעיף יב.  –נספח הרחבות לביט  34
2) 

 מפרט מוסכם ימחק, הבקשה לא ברורה )קיימת הרחבה בפוליסה לדמי שכירות(.

. דסעיף י –נספח הרחבות לביט  34
3) 

 מפרט מוסכם ימחק.

ימחק , לא נוכל לאשר תיקונים בסעיף המיועד לעבודות שוטפות  . טזסעיף  –נספח הרחבות לביט  34
שנהוג לערוך בגינם ביטוח עבודות  םבחצרי המבוטח ולא לפרויקטי

 קבלניות. 

 מפרט מוסכם

יח. סעיף  –נספח הרחבות לביט  34
2 ) 

לתקופת  ₪ 100,000לאדם, מקסימום  ₪ 4,000 –חפצים אישיים 
 הביטוח.

 מפרט מוסכם

 .15% -יוחלף ב 10% – 2ס"ק  –תוספות לרכוש המבוטח  כ.סעיף  –נספח הרחבות לביט  35
 נבקש לגרוע, לא ניתן לאשר. –( 3ס"ק 

 מפרט מוסכם

 כיסוי ומה השווי שלו? נא הבהרה כללית לגבי כיסוי מלאי, האם נדרש .כאסעיף  –נספח הרחבות לביט  35
 ( , לא ניתן לאשר. 1בנוסף, נבקש לגרוע את ס"ק 

 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם (, לא ניתן לאשר. 2 -( ו1נבקש למחוק את ס"ק  כב. סעיף  –נספח הרחבות לביט  35



 

 .כגסעיף  –נספח הרחבות לביט  35
 ( א(2

תנאי בסיפא, במקום המילים: "עקב סיכון שאינו מוחרג על פי 
 הפוליסה", יירשם : "עקב סיכון מבוטח".

 מפרט מוסכם

נוכל לאשר  -נבקש למחוק את הסעיף. לגבי שמאים בלבד -( 2ס"ק  כד. סעיף  –נספח הרחבות לביט  35
למקרה ולתקופה , אך לא במקרה של תביעה  ₪ 100,000עד 

 משפטית נגד המבטח.
 ולתקופת הביטוח.הנו למקרה  ₪מיליון  1הסכום של  –( 3ס"ק 

 מפרט מוסכם

 .כו יףסע –נספח הרחבות לביט  36
1) 

 מפרט מוסכם . ₪ 400,000 -, נבקש לתקן ל₪ 200,000במקום 

 . ₪ 500,000 -, נבקש לתקן ל₪ 200,000במקום  -( 2ס"ק  . זסעיף כ –נספח הרחבות לביט  36
מגובה הנזק ולא יותר מהסך  15%בסיפא יירשם : "עד  –( 3ס"ק 

 הנקוב להרחבה זו".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק, הרחבת התמוטטות מבנים לפי נוסח ביט. .חסעיף כ –נספח הרחבות לביט  36

 לא ניתן לאשר. -(5(, 4(, 1נבקש למחוק את ס"ק  .כטסעיף  –נספח הרחבות לביט  36
 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק, הנוסח לפי הקיים בביט. .לסעיף  –נספח הרחבות לביט  36

בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" יתווספו המילים :  3.22סע'  -הרחבות נוספות 36
 לב".-"בתום

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם נבקש למחוק, מכוסה בפוליסת ציוד אלקטרוני . 3.23סע'  -הרחבות נוספות 36

ימחק. אם לאחר נזק תידרש תקופת כינון ארוכה יותר,  -(1ס"ק  ד.סעיף ל –נספח הרחבות לביט  37
 ניתן יהיה לפנות לאישור מיוחד.

 ימחק, לא ניתן לאשר. –( 4ס"ק 
מגובה  10%ניתן לאשר שיפורים בציוד אלקטרוני עד  – 5.2.7ס"ק 

 למקרה ולתקופה. ₪ 200,000הנזק, מקסימום 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. -(2ס"ק  ו.סעיף ל –נספח הרחבות לביט  37

במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של  מ.ף סעי –נספח הרחבות לביט  37
 המבוטח".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. -(4ס"ק  .מאסעיף  –נספח הרחבות לביט  37

ימחק , מדובר בביטוח חסר של אובדן תוצאתי. הסעיף הרלוונטי  מב.סעיף  –נספח הרחבות לביט  38
 .90%במקום  85%מקובל לקבוע ,  5.6לפרק הרכוש הוא 

 מפרט מוסכם

מחיקת "רשלנות רבתי" מקובלת בכפוף לתוספת הבאה: "מוסכם כי  מג.סעיף  –נספח הרחבות לביט  38
ת אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויו

 המבטח על פי דין".

 מפרט מוסכם

ימחק. אמצעים להקלת הסיכון יסוכמו בתיאום עם המועצה לאחר  מד.סעיף  –נספח הרחבות לביט  38
 ביצוע סקר.

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם (. 2נבקש למחוק את ס"ק  מה.סעיף  –נספח הרחבות לביט  38



 

"בגין פוליסה זו", נוכל לאשר: "בגין מערך הביטוח במקום  -קיזוז מז. סעיף  –נספח הרחבות לביט  38
 העסקי של המבוטח".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם יתווספו המילים : "או לסמנכ"ל הכספים". .נאסעיף  –נספח הרחבות לביט  39

 

 רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 תשובה שאלה סעיף עמוד
נבקש להוסיף : "ושאינה שונה מהותית בסיפא של הגדרת העיסוק  עיסוק המבוטח 39

 מהעיסוקים המפורטים לעיל".
 לא מאושר

בסיפא יתווספו המילים : "למעט רכוש בשליטתו/ בפיקוחו של  2סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 המבוטח ו/או רכוש המבוטח בפוליסת הרכוש". 

 לא מאושר

 3סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 4+סעיף 

הבאים מטעמו" יירשם : "ו/או אחריות המבוטח  במקום המילים: "ו/או
 בגין הבאים מטעמו".

 לא מאושר

המילים: "ו/או הבאים מטעמם" יוחלפו במילים : "עובדיהם ו/או  5סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 מנהליהם".

 לא מאושר

+ 6סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 7סעיף 

איזה סוג של  –נבקש הבהרה לגבי עבודות המבוצעות עבור אחרים 
 ? -עבודות ומה היקפן השנתי

 בשגרה לא מבוצעות כאלו עבודות.

נבקש פירוט לגבי קרקעות ומגרשים בבעלות המועצה מחוץ לשטח  8סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 אזור התעשייה, ככל שישנם כאלה. 

 אין כאלו

 . נבקש לדעת אם המבוטח עורך בשוטף פוליסה לעבודות קבלניות. 1 9סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
.נוכל לאשר הוספת קבלנים / קבלני משנה לשם המבוטח ככל שלא  2

קיימת פוליסה אחרת המכסה את חבותם ורק בגין עבודות קטנות 
 . ₪ 200,000שהשווי שלהן עד 

 ףט. לא עורכים בשו1
 . לא מאושר2

נבקש כי גבול האחריות להוצאות הגנה  בכל פוליסות החבויות 10סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 למקרה ולתקופה. ₪ 600,000בהליכים פליליים יהיה 

 לא מאושר

נבקש לדעת האם המפעלים מחויבים להציג למועצה אישור ביטוח  11סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
עבודות קבלניות בגין ביצוע עבודות בשטחה, הכולל את המועצה 
כמבוטחת נוספת, כולל סעיף ראשוניות? נבקש לציין בסיפא של 
הסעיף, כי הרחבה זו תחול ככל שלא קיים ביטוח אחר המכסה את 

 חבותה של המועצה.

בשטח של מפעל , הם לא צריכים להגיש אם העבודה מתבצעת 
 ביטוח

 

ניתן לאשר  –חבות כלפי שוכרים בשל הפסקת אספקת שירותים  12סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 למקרה ולתקופה.  ₪ 4,000,000בתת גבול אחריות של 

 מאושר

למקרה  ₪ 1,000,000ביטול החריגים יוגבל בתת גבול אחריות של  13סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 ולתקופה.

 לא מאושר



 

מוגבל להשבה חד פעמית של גבולות האחריות בכפוף  -כינון אוטומטי 14סעיף  –הרחבות מיוחדות  40
 לתוספת פרמיה כפי שתוסכם בין המבטח למועצה.

 לא מאושר

 מאושרלא  . EMFבכפוף לחריג קרינה אלקטרומגנטית  -חבות בגין אנטנות  16סעיף  –הרחבות מיוחדות  41

בסיפא יתווסף : "למעט חבות המכוסה או הניתנת לכיסוי בפוליסות  17סעיף  –הרחבות מיוחדות  41
 אחריות דירקטורים ונושאי משרה".

 מאושר

הכיסוי בחו"ל בגין שהייה זמנית בלבד, בכפוף לדין ושיפוט ישראלי  18סעיף  –הרחבות מיוחדות  41
 בלבד. 

 

 מאושר

נבקש למחוק, מדובר בסעיף רחב מדי שלא ניתן לאשרו, אלא לאחר  20סעיף  –הרחבות מיוחדות  41
 חיתום ספציפי.

 מאושר

ובלבד שלא נערך ביטוח  ₪ 200,000מקובל לאשר לעבודות עד  22סעיף  –הרחבות מיוחדות  41
 אחר המכסה את חבות הקבלנים / קבלני המשנה.

 לא מאושר

ש"ח למקרה  10,000,000הנוסח מקובל בתת גבול אחריות של  23סעיף  –הרחבות מיוחדות  41
 ולתקופה.

 לא מאושר

 ימחק, הנוסח רחב מדי. –ס"ק ד.  24 סעיף –הרחבות מיוחדות  41
ימחקו המילים : "או בעל פה, במפורש או מכללא". במקומן  –ס"ק ה. 

 יירשם : "טרם קרות מקרה הביטוח".

 לא מאושר -ד  ס"ק
 מאושר -ס"ק ה 

 מפרט מוסכם ימחק. סעיף ה. -נספח הרחבות לביט 42

 מפרט מוסכם ימחק. ף ח.סעי -נספח הרחבות לביט 42

 מפרט מוסכם ימחק. –( 3ס"ק  .יסעיף  -נספח הרחבות לביט 42

 מפרט מוסכם ימחק. .יאסעיף  -נספח הרחבות לביט 42

 -. ובסעיף י -נספח הרחבות לביט 42
 יג.

ימחק, לא ניתן לאשר למעט חבות המבוטח בגין או בקשר לרחפנים 
ק"ג לשימוש עסקי בלבד ועל פי  5מקובל בגין הטסת רחפנים עד  –

הנחיות הבטיחות הרלוונטיות . על המפעיל להיות בעל רישיון 
 מתאים.

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. –( 2ס"ק  .דסעיף י -נספח הרחבות לביט 43

 מפרט מוסכם מאושר. -(3(. ס"ק 2 -( ו1נבקש למחוק את ס"ק  .טז סעיף -נספח הרחבות לביט 43

 מפרט מוסכם ימחק . חריג מהותי , לא ניתן לשנות את הנוסח. .זסעיף י -נספח הרחבות לביט 43

( , כך שחריג רכוש בשליטה / פיקוח יבוטל 2 נבקש לתקן את ס"ק .חסעיף י -נספח הרחבות לביט 43
 למקרה ולתקופה. ₪ 500,000בתת גבול אחריות של 

יבוטל בתת גבול אחריות  –חריג רכוש שפועלים בו במישרין –( 3ס"ק 
 למקרה ולתקופה. ₪ 500,000של 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם (3 -( ו2נבקש למחוק את ס"ק  .טסעיף י -נספח הרחבות לביט 43

 מפרט מוסכם חריג חוזי. -ימחק .כסעיף  -נספח הרחבות לביט 43



 

מחיקת "רשלנות רבתי" מקובלת בכפוף לתוספת הבאה: "מוסכם כי  .כאסעיף  -נספח הרחבות לביט 43
אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויות המבטח 

 על פי דין".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ( לגבי תאונות דרכים בחו"ל.3נבקש למחוק את ס"ק  .גסעיף כ -נספח הרחבות לביט 43

 מפרט מוסכם נבקש למחוק את המילים: "פירוק, הריסה וכדומה". ו. סעיף כ -נספח הרחבות לביט 43

 ₪ 500,000יירשם בסיפא: "אך לגבי הטרדה מינית, עד  –( 2ס"ק  .חסעיף כ -נספח הרחבות לביט 44
 למקרה ולתקופה".

 מוסכםמפרט 

יתווסף בסיפא: "הרחבה זו מוגבלת בתת גבול  -מניעת גישה .טסעיף כ -נספח הרחבות לביט 44
 למקרה ולתקופה". ₪ 10,000,000אחריות של 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם לאחר "הוצאות מנע" יירשם : "סבירות".  4.17הרחבות נוספות )לז.(סעיף  44

 מפרט מוסכם ימחק. 4.18הרחבות נוספות )לז.(סעיף  45

למעט  –בסיפא יתווסף : "אך לעניין נושאי משרה וחברי דירקטוריון  4.19הרחבות נוספות )לז.(סעיף  45
חבות המכוסה או הניתנת לכיסוי בפוליסות אחריות נושאי משרה 

 ודירקטורים".

 מפרט מוסכם

הביטוח" יתווספו המילים :  בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי 4.22הרחבות נוספות )לז.(סעיף  45
 לב".-"בתום

 מפרט מוסכם

בסיפא יתווסף : "למעט חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי  4.24הרחבות נוספות )לז.(סעיף  45
 רכב מנועי".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. לט.סעיף  -נספח הרחבות לביט 45

"לאחראי על נושא הביטוח" יתווסף : " או לסמנכ"ל לאחר המילים :  מא.סעיף  -ספח הרחבות לביטנ 46
 הכספים".

 מפרט מוסכם

מב. סעיף  -נספח הרחבות לביט 46
 + סעיף מט. 

נבקש להחליף את המילים : "למי מהנהלת המבוטח" במילים : 
 "לסמנכ"ל הכספים או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

 מפרט מוסכם

במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של  מה.סעיף  -נספח הרחבות לביט 46
 המבוטח".

 מפרט מוסכם

 

 

 

 

 



 

 רשימה לביטוח חבות מעבידים

 תשובה שאלה סעיף עמוד
 מאושר יתוקן בהתאם לסיכום לגבי צד ג'. עיסוק המבוטח 47
לעובדי תחזוקה /  נבקש פיצול בין שכ"ע לעובדי משרד לבין שכ"ע שכר עבודה שנתי 47

 כפיים.
 .מצ"ב טבלת עובדים ושכר עבודה שנתי

 

איזה סוג של  –נבקש הבהרה לגבי עבודות המבוצעות עבור אחרים  סעיף א. –הרחבות מיוחדות  48
 ? -עבודות ומה היקפן השנתי

 אין עבודות כאלה השגרה

לאחר המילה "מטעמם", יתווספו המילים : "בכפוף לוויתור הדדי כלפי  סעיף ג. –הרחבות מיוחדות  48
 המבוטח בפוליסות הנערכות על ידי השוכרים / הדיירים". 

 לא מאושר

בכל פוליסות החבויות נבקש כי גבול האחריות להוצאות הגנה  .זסעיף  –הרחבות מיוחדות  48
 למקרה ולתקופה. ₪ 600,000בהליכים פליליים יהיה 

 מאושרלא 

 מפרט מוסכם ימחק. ד.סעיף  -נספח הרחבות לביט 48

 מפרט מוסכם .(3 -( ו2את ס"ק מחוק נבקש ל ז.סעיף  -נספח הרחבות לביט 49

 מפרט מוסכם ימחק. יף ט.סע -נספח הרחבות לביט 49

 מפרט מוסכם ימחק. י. סעיף  -נספח הרחבות לביט 49

 מפרט מוסכם ימחק. יא. סעיף  -נספח הרחבות לביט 49

 מפרט מוסכם ימחק.  .בסעיף י -נספח הרחבות לביט 49

מחיקת "רשלנות רבתי" מקובלת בכפוף לתוספת הבאה: "מוסכם כי  .גסעיף י -נספח הרחבות לביט 49
אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויות המבטח 

 על פי דין".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. ד. סעיף י -נספח הרחבות לביט 49

 מפרט מוסכם ימחק. טו.סעיף  -נספח הרחבות לביט 49

 מפרט מוסכם ימחק. .טזסעיף  -נספח הרחבות לביט 49

 ₪ 500,000יירשם בסיפא: "אך לגבי הטרדה מינית, עד  –( 2ס"ק  כא.סעיף  -נספח הרחבות לביט 49
 למקרה ולתקופה".

 מפרט מוסכם

למעט  –בסיפא יתווסף : "אך לעניין נושאי משרה וחברי דירקטוריון  4.13.(סעיף כד)הרחבות נוספות  50
חבות המכוסה או הניתנת לכיסוי בפוליסות אחריות נושאי משרה 

 ודירקטורים".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם בסיפא יירשם : "ולתקופת הביטוח". 4.18הרחבות נוספות )כד.(סעיף  50

בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" יתווספו המילים :  4.19)כד.(סעיף הרחבות נוספות  50
 לב".-"בתום

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. כו.סעיף  -נספח הרחבות לביט 51



 

לאחר המילים : "לאחראי על נושא הביטוח" יתווסף : " או לסמנכ"ל  כח.סעיף  -ספח הרחבות לביטנ 51
 הכספים".

 מפרט מוסכם

כט. סעיף  -נספח הרחבות לביט 51
 + סעיף לז. 

נבקש להחליף את המילים : "למי מהנהלת המבוטח" במילים : 
 "לסמנכ"ל הכספים או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

 מפרט מוסכם

במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של  לב.סעיף  -נספח הרחבות לביט 51
 המבוטח".

 מפרט מוסכם

 
 

 רשימה לביטוח אחריות מקצועית

 תשובה שאלה סעיף עמוד
נבקש לדעת אם כל הגופים המפורטים תחת סעיף זה אכן מכוסים  עיסוק המבוטח 52

כיום בפוליסת אחריות מקצועית הנערכת ע"י המועצה. ככל שמדובר 
הוועדה  למעטבעובדים שכירים של המועצה, אנו נוכל לכלול בכיסוי 

 לתכנון ובנייה.

חיובי למעט הוועדה לתכנון שאנו מבקשים לכלול בכיסוי. 
 כעת הוועדה מבוטחת כרובד ראשון במשכ"ל.

 ₪אלפי  63,815 נבקש לקבל נתון זה, לא מופיע במפרט. צפי שנתי –מחזור הכנסות  52
 מאושר מקובל בכפוף להוכחת רצף ביטוחי. תאריך רטרואקטיבי 52

לא ניתן לאשר נוסח הפוליסה המצורפת. נבקש כי נוסח הפוליסה  פוליסת אחריות מקצועיתנוסח  53
)הגדרות, חריגים, תנאים כלליים( יהיה בהתאם לנוסח מהדורת 

. הרחבות בתוספת חריג סייבר/ נתונים אלקטרוניים 7/2011הראל 
 נוספות / ביטול חריגים בהתאם למפורט להלן.

 יע תיהיה ההצעה הזוכהמאושר בכפוף שההצעה של המצ

במכרז  56-58מקובל כי מלל ההרחבות יהיה בהתאם למפורט בעמ'  הערה כללית –הרחבות  56
 אך בשינויים המפורטים בסעיפים הבאים.

 

 מאושר לאחר המילים : "פגיעה בפרטיות", יירשם : "בתום לב". )הוצאת דיבה( 4סעיף  -הרחבות 56

 6 -ו 5סעיפים  -הרחבות 56
 )שותפים נכנסים /יוצאים(

 מאושר ימחקו.

בשורה השנייה, לאחר המילים: "לא חודשה" יירשם: "ביוזמת  )תקופת גילוי( 7סעיף  -הרחבות 56
המבטח, למעט עקב אי תשלום הפרמיה או מרמה". כמו כן, בסיפא 
יתווספו המילים : "ולאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה 

 המסתיימת".

 לא מאושר –בקשה ראשונה 
 מאושר -בקשה שניה 

)הגנה  8סעיף  –הרחבות  57
 בהליכים פליליים(

פוליסת אחריות כלפי צד  –נוסח ההרחבה יהיה בהתאם לקיים בביט 
 למקרה ולתקופה. ₪ 600,000ג' ועד 

 לא מאושר

)חבות  9סעיף  –הרחבות  57
 אישית(

למעט  –בסיפא יתווסף : "אך לעניין נושאי משרה וחברי דירקטוריון 
חבות המכוסה או הניתנת לכיסוי בפוליסות אחריות נושאי משרה 

 ודירקטורים".

 מאושר



 

ימחק. ניתן לתאם נוהל התנהלות בהליך בוררות מול מחלקת  )בוררות( 11סעיף  –הרחבות  58
 התביעות.

 לא מאושר

)היפר חובת  12סעיף  –הרחבות  58
 סודיות(

 מאושר יירשם : "בתום לב".בסיפא 

)מרמה ואי  13סעיף  -הרחבות 58
 יושר(

 7/2011נוסח ההרחבה/ ביטול החריג יהיה כנקוב בפוליסת הראל 
 על מלוא גבול האחריות.

 מאושר

: בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" יתווספו המילים  15סעיף  –הרחבות  58
 לב".-"בתום

 מאושר

אך בהתאמה לתיקונים שיסוכמו  7/2011לפי תנאי פוליסת הראל  תנאים כלליים 59
 לגבי פוליסת צד ג'.

 מאושר למעט המילים "אך בהתאמה.. צ"ג".

 

 

 רשימה לביטוח כספים

 תשובה שאלה סעיף עמוד
 מאושר "ולתקופת הביטוח". יםאחרי המילה "למקרה" יתווספו המיל סכום ביטוח  62

ימחקו. אחרי המילים "ו/או שטרות" המילה "/או" תמחק. בנוסף  הרחבה מיוחדת 62
המילים "ומשיכת התמורה" יתווסף:  "בהתאם לנוסח ההרחבה 

 לפוליסה".   3.3בסעיף 
 מבוטל" ימחקו.  2.10המילים "סייג 

 לא מאושר

)הגדרת מקרה   1.1 -סעיף ד 63
 ביטוח(

ימחק הסעיף. נוכל לאשר הוספת המילים "ו/או כספים שהמבוטח 
 אחראי להם" לאחר המילים "של העסק המבוטח" 

 מפרט מוסכם

)הגדרת  1.5סעיף  –סעיף ו  63
 כספים(

 מפרט מוסכם (.2ימחק סעיף קטן 

הפסקה המתחילה במילים "למען הסר הטוב..." ועד לסוף הסעיף  סעיף ז )הגדרת פריצה( 63
 תמחק.

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. (2.2סעיף ח ) 63
 מפרט מוסכם למקרה ולתקופה. ₪ 10,000יאושר עד סכום של  ( 2.8סעיף ט ) 63
 מפרט מוסכם ימחק. (2.9סעיף י' )  63
 מפרט מוסכם ימחק. (2.10סעיף יא ) 63



 

הבאה: "מוסכם כי מחיקת "רשלנות רבתי" מקובלת בכפוף לתוספת  (2.11סעיף יב  ) 63
אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויות המבטח 

 על פי דין".

 מפרט מוסכם

 ( ימחק.1ס"ק  (3.1סעיף יג ) 63
( ימחק. נוכל לאשר הוספת המילים "ו/או באחריותו" לאחר 2ס"ק 

 המילים "של העסק המבוטח" 
 ( ימחק3ס"ק 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ( ימחקו.4( + 2( + 1ס"ק  (3.2סעיף יד ) 64
 מפרט מוסכם ימחקו המילים : "מסמכים אחרים". (3.3סעיף טו ) 64
בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" יתווספו המילים :  (3.9סעיף יז  )  64

 לב".-"בתום
 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. (4.1.7סעיף יט ) 64
 מפרט מוסכם בסיפא יתווספו המילים : "או לסמנכ"ל הכספים". (4.6.1סעיף כא. ) 64
במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של  (4.10סעיף כב )  65

 המבוטח".
 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם בסיפא יתווספו המילים : "או לסמנכ"ל הכספים". (4.16סעיף כו ) 65

 

 רשימה לביטוח נאמנות

 תשובה שאלה סעיף עמוד
 מאושר יתווספו המילים "למקרה ולתקופת הביטוח"."₪" לאחר   סכום ביטוח 66
בכפוף להוכחת רצף ביטוחי ולקבל טופס הצעה מלא הכולל הצהרת  תאריך רטרואקטיבי 66

 היעדר תביעות. 
 מאושר

עובדים בבלעדיות אצל המבוטח וברצף,  אשרבסיפא יתווסף: " 1סעיף  -הרחבות מיוחדות 66
 "חודשים טרם קרות מקרה הביטוח 6לפחות 

 

 מאושר

 מפרט מוסכם ימחקו המילים "כתוצאה" ו"וישירה". סעיף הכיסוי( -1סעיף ג ) 67

הגדרת גבולות  – 2.1סעיף ד ) 67
 טריטוריאליים(

 מפרט מוסכם ימחק.

 .( ימחק1ס"ק  הגדרת עובד(- 2.3סעיף ה )  67
( ימחקו המילים: מפיצים, סוכנים, משווקים, מחלקים, 2ס"ק 

 מתקינים".

 מפרט מוסכם



 

שעובדים  בלבד -ולעניין כל אלוכמו כן, בסוף הסעיף  יתווסף: "
חודשים טרם קרות מקרה  6בבלעדיות אצל המבוטח וברצף, לפחות 

 ".הביטוח
 .( ימחק3ס"ק 
 ( ימחק.4ס"ק 

הגדרת מעשה אי  2.4סעיף ו ) 67
 יושר(

 ( ימחק.2ס"ק 
 ( ימחק.4ס"ק 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם תמחק המילה "כתוצאה" -(1ס"ק  הגדרת נזק( 2.5סעיף ז ) 67

סייג נזק שארע  3.2סעיף ח ) 67
 לאחר גילוי מעשה אי יושר(

 מפרט מוסכם ימחק.

הרחבת תקופת  4סעיף ט ) 67
 הגילוי(

 מפרט מוסכם . 1יימחק ס"ק 

בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" בפסקה הראשונה  )הרחבות(סעיף י  67
 לב".-יתווספו המילים : "בתום

 מפרט מוסכם

67-
68 

בפסקה השנייה ימחקו המילים "יועצים משפטיים להוצאות חקירה  סעיף י )הרחבות(
לשם בירור אירוע העשוי להיות מכוסה על פי פוליסה זו כולל ומבלי 

  לגרוע האמור".
אחרי המילים "גובה ההפסד" יתווספו המילים "אשר נגרם למבוטח 

 בעקבות מקרה ביטוח המבוטח על פי פוליסה זו" 
אחרי המילים "בגין מקרה ביטוח אחד" יתווספו המילים "ולתקופת 

 הביטוח".
 כמו כן, ימחקו המילים "ואף מעבר לסכום הביטוח בפוליסה".

 מפרט מוסכם

כפוף להצגת הפסקה השלישית תאושר בכפוף להוספת המילים: "ב סעיף י )הרחבות( 68
המצביעות על כי הנזק אכן נובע מאחד האירועים המכוסים   ראיות

 .על פי הפוליסה"

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם הפסקה הרביעית תמחק סעיף י )הרחבות( 68

 ( יימחקו3( + 2ס"ק  תנאי הודעה( 5.1סעיף יא ) 68
( יימחק. נוכל לאשר החלפת המילים : "לאחד ממנהליו 5 ס"ק

המוסמכים של המבוטח או " המילים : "לאחראי על תחום הביטוח 
 או לסמנכ"ל הכספים אצל המבוטח". 

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. (5.3.7סעיף יד ) 68

במילים "תוך זמן  ימחק. נוכל לאשר החלפת המילים "ללא דיחוי" תנאי מיזוג( -5.7סעיף טז ) 67
 סביר"

 מפרט מוסכם



 

במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של  קיזוז( -5.10סעיף יז ) 68
 המבוטח".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. התיישנות( – 5.14סעיף כ ) 69

 מוסכםמפרט  בסיפא יתווספו המילים : "או לסמנכ"ל הכספים". (5.17סעיף כא. ) 69

 

 רשימה לביטוח ציוד אלקטרוני: 

 תשובה שאלה סעיף עמוד
 מאושר ימחק. סעיף ב -1פרק  -פרק חריגים 71

 לא מאושר ימחק. סעיף ג  -1פרק  -פרק חריגים 71

 ₪ 50,000יתווספו המילים: "לגניבה ממשרדי המבוטח בלבד ועד  סעיף ד 1פרק  -פרק חריגים 71
 למקרה ולתקופת הביטוח. 

 מאושר

 -1פרק  -פרק תנאים מיוחדים 71
 סעיף ה

 10%בסוף הסעיף יתווספו המילים: הכיסוי בגין שיפורים הנו עד 
משווי כל פריט שניזוק באם אין בכך משום חריגה מסכומי הביטוח 

 בפוליסה".

 לא מאושר

 -1פרק  -פרק תנאים מיוחדים 71
 סעיף ו

 לא מאושר .ימחק

 -1פרק  –פרק הרחבות מיוחדות  72
 סעיף ז

 לא מאושר ימחק.

 מאושר ימחק. סעיף יג -2פרק  –פרק חריגים  72

 מאושר .ימחק סעיף יד -2פרק  –פרק חריגים  72

 מאושר ימחק. סעיף טו -2פרק  –פרק חריגים  72

 לא מאושר ימחק. סעיף טז -2פרק  –פרק חריגים  72

 מאושר ימחק. סעיף יז -2פרק  –פרק חריגים  72

יאושר בכפוף לכך שהמבוטח יעביר נהלי גיבוי הקיימים אצלו ונהלים  סעיף יח -2פרק  –פרק חריגים  72
 אלו יאושרו ע"י המבטח טרם קרות מקרה הביטוח.

 מאושר

 לא מאושר ימחק. סעיף יט -2פרק  –פרק חריגים  72

 לא מאושר ימחק. סעיף כ -2פרק  –פרק חריגים  72

)לכל פרקי פרק הרחבות כלליות  73
 1סעיף  -הפוליסה( סעיף כה.

בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" יתווספו המילים : 
 לב".-"בתום

 מאושר

פרק הרחבות כלליות )לכל פרקי  73
 3סעיף  -הפוליסה( סעיף כה.

 אחרי המילים :"במפורש כי" תתווספנה המילים: "לגבי ציוד נייד" .
 אחרי המילה "כולל" יתווסף: "בעת היותו נישא" 

כמו כן בסיפא יתווסף: "כשהוא נישא על ידי המבוטח /מי מטעמו  
 .וצמוד לנוסע ולא בתא מטען"

 מאושר



 

פרק חריגים כלליים )לכל פרקי  73
 הפוליסה( סעיף כו.

ימחק.  נוכל לאשר תיקון הסעיף כדלקמן: המילים "רשלנות רבתי" 
לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויות ן במחיקתן כדי ימחקו אולם אי

 המבטח על פי דין".

 מאושר

פרק תנאים כלליים )לכל פרקי  73
 הפוליסה( סעיף  כז.

 מאושר ( ימחק.2ס"ק 

פרק תנאים כלליים )לכל פרקי  73
 הפוליסה( סעיף  כח.

 מאושר ימחק.

פרק תנאים כלליים )לכל פרקי  73
 הפוליסה( סעיף  לב.

במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של 
 המבוטח".

 מאושר

ליים )לכל פרקי פרק תנאים כל 74
 לז.הפוליסה( סעיף 

 מאושר בסיפא יתווספו המילים : "או לסמנכ"ל הכספים".

 

 רשימה לביטוח שבר מכני

 

 תשובה שאלה סעיף עמוד
ציוד מבוטח/ מידע לגבי גיל הציוד ושווי מקסימלי נבקש לקבל רשימת  הציוד המבוטח  75

 לפריט.
 לאחר זכייה יועבר פירוט הציוד

 מפרט מוסכם .ימחק (2.1סעיף ג ) -פרק סייגים 76
בסוף הסעיף יתווספו המילים : "אם נגרמו בהמשך ועקב נזק בלתי  (2.6.1סעיף ד ) -פרק סייגים 76

 צפוי לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח".
 מפרט מוסכם

מחיקת "רשלנות רבתי" מקובלת בכפוף לתוספת הבאה: "מוסכם כי  (2.16סעיף ה ) -פרק סייגים 76
אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מזכויות המבטח 

 על פי דין".

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ימחק. (3.2 )סעיף ו  –פרק הרחבות  76
 מפרט מוסכם המילה "נמחקו" תוחלף במילים "תוחלף במילה סבירות". (3.3סעיף ז )  –פרק הרחבות  76
למקרה  ₪ 200,000למקרה" יוחלפו במילים: " 400,000המילים " (3.4סעיף ח ) –פרק הרחבות  76

 ולתקופה".
 בסוף הסעיף יתווסף: "ובכפוף לתשלום פרמיה בדיעבד ע"י המבוטח"

 מפרט מוסכם

 מפרט מוסכם ".10%" ב " 5%ימחק. נוכל לאשר החלפת " (3.7סעיף ט  )  –פרק הרחבות  76
 מפרט מוסכם ימחק.  (3.10סעיף י )  –פרק הרחבות  76
 מפרט מוסכם ימחק.  (3.11סעיף יא )  –פרק הרחבות  76



 

 .2.6.1יתוקן ל  2.5.1 3.12 -סעיף יב –פרק הרחבות  77
למקרה ולתקופת  ₪ 100,000למקרה" יוחלף ב " ₪ 200,000"

 .הביטוח"

 מפרט מוסכם

בשורה הראשונה לאחר המילים :"תנאי הביטוח" יתווספו המילים :  3.13 -סעיף יב –פרק הרחבות  77
 לב".-"בתום

 מפרט מוסכם

למקרה ולתקופת  ₪ 100,000למקרה" יוחלף ב " ₪ 200,000" 3.14 -סעיף יב –פרק הרחבות  77
 הביטוח"

 מפרט מוסכם

בסוף הסעיף יתווספו המילים: "הנחוצים להמשך תפקודו השוטף של  3.15 -סעיף יב –פרק הרחבות  77
העסק ו/או להקטנת הנזק כתוצאה מסיכון מכוסה עד לסכום של  

 למקרה ולתקופת הביטוח". ₪ 200,000מהנזק,  מקסימום  10%,

 מפרט מוסכם

סעיף יג.  -פרק תנאי הפוליסה 77
(4.1) 

 ( ימחק1ס"ק 
 ( ימחק3ס"ק 

 מפרט מוסכם

סעיף יד.  -פרק תנאי הפוליסה 77
(4.4) 

 מפרט מוסכם .10%ב  5%ימחק. נוכל לאשר החלפת 

סעיף  טו.  -פרק תנאי הפוליסה 77
(4.7) 

 מפרט מוסכם ( ימחק2ס"ק 

יח. סעיף   -פרק תנאי הפוליסה 78
(4.12.5) 

: נבקש להחליף את המילים : "למי מהנהלת המבוטח" במילים 
 "לסמנכ"ל הכספים או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".

 מפרט מוסכם

סעיף כא  -פרק תנאי הפוליסה 78
(4.18) 

במקום "בגין פוליסה זו", יירשם : "בגין מערך הביטוח העסקי של 
 המבוטח".

 מפרט מוסכם

 ה.סעיף כ -פרק תנאי הפוליסה 78
(4.26) 

 מפרט מוסכם הכספים".בסיפא יתווספו המילים : "או לסמנכ"ל 

 

 

 תשובה שאלה סעיף עמ'

כללי פסקה  5
 ראשונה

יתווסף "ובכפוף לשינויים כמפורט בהצעתנו לאחר המילים "במכרז זה" 
 "ו/או בכל מסמך נלווה

 מאושר

למעט אחריות מקצועית מהדורת ינואר  2019נוסחי הפוליסות ביט  כללי 5
2018 

 והמפרט המוסכם המצ"ב 2016נוסח הפוליסה ביט 
 מאושר -למעט ציוד אלקטרוני. אחריות מקצועית 

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה יימחק 1.4 6

 הסע' יוותר כפי שהוא הסעיף לא ברור סעיף זה יימחק 1.6 6

 יוותר כפי שהואהסע'  סעיף זה יימחק תנאי התשלום הינם כנהוג בחברתנו ויפורטו בהצעתנו 1.7 6



 

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה ימחק 2.2 6

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה ימחק 2.3 6

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה ימחק אנו גוף שכפוף לדרישות רגולציה ודרישות החוק 3.3 7

ובכפוף לשינויים כמפורט בהצעתנו ו/או בכל מסמך בסיפא יתווסף " 3.1 8
 "נלווה

 מאושר

 מאושר בסיפא יתווסף "/או במסמך נלווה" 3.2 8

 מקובל הצעתנו תוגש בשני עותקים מקור וצילום 3.4 8

 הסע' יימחק " יום"14ימים" יוחלפו במילים  5המילים " 3.5 8

הצעתנו ככל שתינתן תהיה בתוקף עד לתאריך ובתנאי שלא יחול שינוי  4 8
 בסיכון הביטוחי

 ראה תשובה בעניין זה לעיל

 החברת התחייבויות כל של והמושלם המלא לביצוען בתמורההמילים " 5.1 8
מסמכי המכרז" ימחקו ויוחלפו במילים "עם קבלת כתב  פי על הביטוח

 כיסוי"

 מאושר

 שישולם ,כדין מ"מע יתווסף דלעיל הסכומים ימחקו המילים "לכל 5.2 8
 ".כדין מס חשבונית קבלת כנגד, מ"המע לתשלום החוקי במועד

המועצה תפעל בהתאם לדין ותישא בתמורה בהתאם לסך הקבוע 
 בהצעת המציע הזוכה

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה ימחק תנאי התשלום הינם כנהוג בחברתנו ויפורטו בהצעתנו 5.3 8

 הסע' יוותר כפי שהוא הסעיף ימחק לא ברור למה הכוונה "החזר הוצאות מכל סוג שהוא" ? 5.4 8

 :ההתקשרות תקופת 5.6 8
" יוחלפו במילים "מיום ההסכם חתימת מיוםשורה ראשונה המילים "

 או מועד אחר כפי שיוסכם" 1.7.2020תחילת הביטוח אך לא לפני 
 

משך תקופת ההתקשרות לאחר המילים "תקופת האופציה"  - 4שורה 
 ""בכפוף לאישור מראש של המבטח יתווספו המילים

 

 מאושר

 הסע' יוותר כפי שהוא האחרונה המתחילה במילים "מובהר..." תימחקפסקה  7.2 8

  8בעמ'  3.2נבקש לקבל הבהרה שכן הסעיף עומד בסתירה לסעיף  10.3 10
 בעט המשתתף הצעת גבי על תוגש המציע הצעת שם נרשם כי "

 ".בלבד

 אין כל סתירה הסע' משלימים זה את זה

 שהוא הסע' יוותר כפי סעיף זה ימחק 12 10-11

  סעיף זה ימחק 13.2 11
 

 , ראה תשובה לעילהסע' יוותר כפי שהוא

 הסע' יוותר כפי שהוא, ראה תשובה לעיל סעיף זה ימחק 13.3 11



 

 סעיף זה ימחק 14.4 11
 לחילופין ימחקו המילים להלן:

 "להלן השינוי" " -שורה רביעית 
, לחילופין"ו/או לבטל את הזכייה או  -שורה רביעית עד שורה שמינית 

 של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול י"עפ וזאת, מהשינוי להתעלם
 יראו ולא אין. והחוזה המכרז נספחי לרבות הינו האמור. הרשות

 לאחר ולרבות אחר שלב בכל או ההצעה בשלב המועצה בהתנהלות
 לביצוע אישור או כהסכמה עמו הסכם וחתימת הזוכה המציע בחירת

 "כלשהו שינוי

 הסע' יוותר כפי שהוא, ראה תשובה לעיל

סעיף זה ימחק ובמקומו יירשם "על הזוכה במכרז להמציא למועצה  15.2 11
 כתב כיסוי"

 ראה תשובה קודמת בעניין זה

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה ימחק 15.4 12

 יוותר כפי שהואהסע'  סעיף זה ימחק 15.5 12

 הסע' יוותר כפי שהוא סעיף זה ימחק 15.6 12

 ו"  ב"המצ בנוסח ההסכם על המועצה עם המילים "יחתום ימחקו 17.1 13
 בכפוף, ההסכם מן נפרד בלתי חלק מהווה מילים "ההצעהימחקו הוכן 

 .הזוכה"  עם ומתן משא בעקבות בה שנעשו להפחתות

 ראה תשובה קודמת בעניין זה

 הסע' יוותר כפי שהוא  סעיף זה ימחק 17.2 13

 לא מאושר סעיף זה ימחק קיימת לכך התייחסות בנספחי/מפרטי הביטוח 18 13

ימחקו המילים "ככל שהן מטיבות עם המועצה בהשוואה לתנאי חוזה  19.1 13
 זה ונספחיו"

 מקובל

 מאושרלא  סעיף זה ימחק קיימת לכך התייחסות בנספחי/מפרטי הביטוח 19.2 13

 סעיף זה ימחק  20.1 14
אנו לא חותמים על הסכמים אלא מוציאים כתב כיסוי ופוליסות שמהוות 

 את החוזה בינינו לבין המועצה
 

 מקובל, ראה תשובה לעיל

 סעיף זה ימחק  20.2 14
 

 הסע' יוותר כפי שהוא

 סעיף זה ימחק  4 15
 

 הסע' יוותר כפי שהוא

ניתן להסתפק באישור עו"ד על חתימה בהתאם להרשאות החתימה  ** תמחק -המצויינת ב הסיפא בתחתית העמוד  ** 15
 המחייבות



 

 מקובל התצהיר ייחתם על ידי המציע –המילים "בעלי השליטה" ימחקו  4מסמך  17

המילים "מנכ"ל" יוחלפו במילים "משנה למנכ"ל/מנהל  -הצהרת מנכ"ל 5מסמך  18
 חטיבת משאבים"

 מקובל

 ראה תשובה לעיל לעניין הנוסח מסמך זה ימחק –אישור רו"ח על הצהרת המציע   5מסמך  18

 לא עמודים אלו ימחקו 8מסמך  21/22

  ימחקו המילים להלן:  9מסמך  23
 פי על התחייבויותינו כל את למלא מתחייבים אנו להצהרותינו בהמשך"

 :היתר בין לרבות השירותים כל את ולבצע המכרז מסמכי
, המקצוע אנשי,  הנדרש האדם כח האמצעים כל את לספק  .1

 בהתאם, השירותים ביצוע הדרושים לשם והניסיון מומחים
 .המכרז מסמכי לתנאי

 ידי על עובדים בהעסקת הכרוכים והתשלומים ההוצאות כל  .2
 עמלת לרבות דין כל פי ועל תנאי המכרז פי על הזוכה המציע

 סוכן
 מאיזה, המכרז במסמכי המפורטים והתשלומים ההוצאות כל  .3

 .הזוכה המציע את מחייבים תנאי המכרז אשר, שהוא סוג
 הקבועים התשלום בתנאי השירותים ביצוע כנגד יבוצע התשלום

 ."במכרז
אנו לא מוסיפים מע"מ לפרמיות  –*המחירים אינם כוללים מע"מ 

 הביטוח
 

 לא יחול כל שינוי בנוסח
 

 לעניין המע"מ, ראה תשובה לעיל

 לא עמוד זה ימחק 10מסמך  24

 לא עמוד זה ימחק 11מסמך  25

בכל מקום בו מופיעה המילה "לי" היא תוחלף במילים  -פסקה אחרונה  12מסמך  26
 "העובדים המשתתפים בהגשת המכרז"

ניתן להחליף במילים "העובדים המשתתפים בהגשת המכרז או מי 
 ממנהלי המציע"

דף ריכוז  28
 נתונים

ימחקו המילים "על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף  –הרחבות 
 ביטוח חסר 

 
 ₪ 15,000,000אנו מבקשים שגבולות האחריות יעמדו ע"ס של 

 למקרה ולתקופה כמפורט בפוליסה הפוקעת
 

 לא מאושר
 
 

 לא מאושר
 
 

 מאושר



 

סך האחריות המרבית של המבטח לא יעלה על סך של  –כספים 
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח ₪ 100,000

 
 גבול האחריות למקרה ולתקופה – אמנותנ
  

 יעודכנו כמפורט להלן: –השתתפויות עצמיות 
 אש מורחב ביטוח

 ₪ 30,000מסכום הביטוח לאתר מינימום  10% –רעידת אדמה  
 לאתר ₪ 5,000,000מקסימום 
  ₪ 5,000,000מקסימום  ₪ 20,000מהנזק מינימום  5% –נזקי טבע 

 בכל מקרה ביטוח ₪ 10,000 –פריצה 
 בכל מקרה ביטוח ₪ 80,000 –ל נזק אחר כ
 

  –צד שלישי  ביטוח

, ביטוח בנפרד מקרה כל לגבי להלן הרשום בסכום ישא המבוטח
 המבוטח, המבטח. בנוסף חב בהם הפיצויים מתוך הראשון כסכום

 משפט הוצאות או/הוצאות משפטו לגבי העצמית בהשתתפות יישא
 שהוצאו חיצוניות הוצאות לגבי מנהליים וכן או פליליים בהליכים

 שולמו לא אם אף וזאת ביטוח מקרה התביעה או הגשת עקב
פיצויים. ביטוח או תגמולי  

 9,000: שלישי צד לביטוח עצמית שתתפותה
 

  –ביטוח חבות מעבידים 

 ביטוח המכוסה מקרה עקב המבוטח ישא בו להלן הרשום הסכום
 המבטח חב הפיצויים בהם מתוך ראשון כסכום זו פוליסה פי על

 תהיה מקצועיות לעניין מחלות אך, בנפרד ביטוח מקרה כל לגבי
 . בנפרד נפגע ונפגע כל לגבי העצמית ההשתתפות

 משפט הוצאות העצמית לגבי בהשתתפות יישא המבוטח, בנוסף
 הוצאות לגבי וכן, מנהליים פליליים או בהליכים משפט הוצאות או/ו

 אף וזאת ביטוח מקרה או התביעה עקב הגשת שהוצאו חיצוניות
 שולמו לא אם

 .פיצויים או ביטוח תגמולי

 
 
 
 
 

 מאושר



 

 ח"ש 6,000: תאונה
 ₪ 20,000: מקצועית מחלה

 
 

 בכל מקרה ביטוח ₪ 2,000 –כספים 
 

לגבי כל מקרה ביטוח  ₪ 40,000מהנזק מינימום  10% –נאמנות 
 בנפרד

 
 ציוד אלקטרוני

 1פרק 

 20,000 מינימום ,הנזק מגובה 5 % בסך ישא המבוטח - טבע נזקי
 .נזק או אובדן מכל ח"ש 200,000 מקסימום ₪

 מינימום ,הביטוח מסכום 10 % בסך ישא המבוטח -אדמה  רעידת
 .לאתר ח"ש 000,000,5 מקסימום ₪ 000,30

 10,000 מינימום ,הנזק מגובה 5 % בסך ישא המבוטח -פריצה 
 .נזק או אובדן מכל ח"ש

 .נזק או אובדן מכל ₪ 3,750 בסך ישא המבוטח -ניידים  מחשבים
 3,750 מינימום ,הנזק מגובה 5 % בסך ישא המבוטח -אחר  נזק

 .נזק או אובדן מכל ח"ש
 

  2פרק 

 4,000 מינימום ,הנזק מגובה 10 % בסך ישא המבוטח 6.1 סעיף
 .נזק או אובדן מכל ח"ש

 8,000 מינימום ,הנזק מגובה 10 % בסך ישא המבוטח 6.2 סעיף
 .נזק או אובדן מכל ח"ש
 

 בכל מקרה ביטוח ₪ 20,000מהנזק מינימום  10% –שבר מכני 
 

  –אחריות מקצועית 



 

 10 פי - ייצוגיות תביעות לגבי לתביעה אולם ח"ש 15 000,
 50,000 מינימום, לעיל הנקובה העצמית לתביעה מההשתתפות

 ח"ש
 

רשימה  30
לביטוח אש 

 מורחב
פסקה 

 אחרונה
 

  -המילים "במקרה אבדן או נזק המבוטחים בפוליסה זו" יימחקו 
 הגדרת מקרה הביטוח כמפורט בנוסח הפוליסה

בנוסף נבקש למחוק את המילים "בהימצאו בכל מקום בשטח..... 
בשליטת צה"ל" ולהחליפם במילים בהימצאם בחצרים המצויינים 

 ברשימה.
ט זה לאור העובדה שמדובר לחילופין נבקש לקבל הבהרה למשפ

 באתר אחד

 לא מאושר
 מאושר

השתתפות  31
 עצמית 

 מאושר השתתפות עצמית תימחק ויירשם כמפורט בדפי הרשימה

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק  מסגרת  31
 "מהם" 

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר
 
 

הרחבות על  31
בסיס נזק 

 ראשון 
 

 
בכותרת ימחקו המילים "על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף  –הרחבות 

 לסעיף ביטוח חסר מעבר לסכומי הביטוח שבפוליסה"
 

פריצה ושוד גבול האחריות הנו למקרה ולתקופה כאשר אנו מבקשים 
בהתאם לפוליסה  ₪ 750,000להעמיד את גבול האחריות ע"ס של 

 עתהפוק
 

פריצה ושוד גבול האחריות הנו  –גניבה פשוטה ממשרדי המבוטח 
 להלן:נוסח ההרחבה כמפורט  למקרה ולתקופה 

 לחצרים שנכנס אדם על ידי המבוטח משרדי מתוך רכוש של גניבה
 למעט:,חוקי  לא באופן ובין חוקי בין באופן המבוטחים 

 .ותכשיטים ערך בנק ניירות שטרי, כסף שטרי, מזומנים. א
 .כזה עובד עם בשיתוף או/המבוטח ו מעובדי עובד י"ע גניבה. ב
 

 2019יש לעדכן את שם ההרחבה בהתאם לביט  –הוצאות מיוחדות 

 
 לא מאושר

 
 

 לא מאושר
 
 
 

 על פי מפרט מוסכם 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נוספות הכרחיות הוצאות  -ל
 

 ,ימחקו המילים "לרבות שמאים" – ואחרים  שכר אדריכליםהוצאות 
 המילה "מינימום" תוחלף במילה "מקסימום,

 הביטוח להרחבה זו בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים ברשימהסכום 
 

סכום הביטוח להרחבה זו בנוסף לסכומי  -הוצאות לפינוי הריסות 
 הביטוח המפורטים ברשימה

 
סכום הביטוח להרחבה זו בנוסף לסכומי הביטוח  -שיחזור מסמכים 

 המפורטים ברשימה
 

האחריות ע"ס  אנו מבקשים להעמיד את גבול -השלמת כל הסיכונים 
 הפוקעת בהתאם לפוליסה ₪ 2,000,000של 

 
 "שבר"המילה לוחות" תוחלף במילה " –לוחות זכוכית 

 
סכום הביטוח להרחבה זו בנוסף לסכומי הביטוח  -ציוד חוצות ותשתית 
 המפורטים ברשימה

 

 לא מאושר
 

 מאושר
 מאושר

 
 

 מאושר
 
 

 מאושר
 
 

 לא מאושר
 
 

 מאושר
 

 מאושר

הרחבות  31
 מיוחדות

 2019בנוסח ביט  4.2ראה סעיף  –יימחק  1סעיף 
 

 מאושר

הרחבות  31
 מיוחדות

 מאושר בסיפא יתווסף בגין זיקתם לרכוש המבוטח – 4סעיף 

הרחבות  32
 מיוחדות

 לא מאושר יימחק – 5סעיף 

הרחבות  32
 מיוחדות

למקרה ותקופת הביטוח ובתנאי שנכללו בסכומי –יתווסף  – 6סעיף 
 הביטוח

 מאושר

הרחבות  32
 מיוחדות

 ימחקו המילים "אי קיום". – 7סעיף 
 

 מאושר

הרחבות  32
 מיוחדות

 לא מאושר 34יימחק ראו סעיף יד למפרט עמ'  9סעיף 



 

הרחבות  32
 מיוחדות

 לא מאושר הרחבה בהתאם לנוסח ביט –ימחק  10סעיף 

הרחבות  32
 מיוחדות

 יתווספו המילים למקרה ותקופה. – 11סעיף 
 

 מאושר

הרחבות  33
 מיוחדות

 יימחק – 12סעיף 
 

 לא מאושר

הרחבות  32
 מיוחדות

 יימחק – 14סעיף 
 לנוסח הפוליסה 2.6ראה סעיף 

 מאושר

 לא מאושר "2019" יוחלפו במילים "ביט 2016המילים "ביט  כותרת 33

המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה  המשפט הראשוןימחק  מסגרת 33
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

נספח  33
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק –סעיף א 

נספח  33
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק –סעיף ב 

נספח  33
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק - 2סעיף ג' תת סעיף 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

  –סעיף ד 
 ובתנאי שכל אלה אינם במצב עבודה". " –בסיפא יתווסף 

 מפרט מוסכם

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

  –סעיף ה 
למעט לעניין נזקי טבע, מוגבל לסך  " –בסיפא יתווסף  1תת סעיף 

2,000,000 ₪" 
 ימחק – 2תת סעיף 

 מפרט מוסכם



 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק - 2תת סעיף   –סעיף י 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם הנמצא תחת פיקוח המבוטח". בסיפא יתווסף "  –סעיף יא 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף יב 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

   –סעיף יד 
 ימחק - 1תת סעיף 
 ימחק – 2תת סעיף 
 ימחק – 3תת סעיף 
 ימחק – 5תת סעיף 
 המעידים סימנים השארת וללאהמילים " – 7תת סעיף 

 "כפריצה זו פוליסה לצורך תחשב ובאלימות בכוח חדירה על
 "ובלבד שנותרו סימנים המעידים על כך".יוחלפו במילים 

 ימחק - 8תת סעיף 
 

 מפרט מוסכם

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף טו 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

   –סעיף טז 
 ימחק – 1תת סעיף 
 ימחק – 3תת סעיף 
 בהתייחס לעבודות שערכן לא יעלה על בסיפא יתווסף " – 4תת סעיף 
500,000 ₪". 

 

 מפרט מוסכם



 

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 –סעיף יז 
 ימחק  - 1תת סעיף 

 מפרט מוסכם

נספח  34
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 יוחלף בנוסח להלן: 2תת סעיף  -סעיף יח 
" התווספו המילים: "סכום זה הינו ₪ 2,500לאחר המילים: "לסך של 

"ביטוח חסר" מהתנאים  5.7על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי 
 ."המיוחדים בפרק א'

 

 מפרט מוסכם

נספח  35
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף כ 

נספח  35
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 סעיף כא
המילים "ו/או קלקול" יוחלפו במילים "או קלקול בלתי  – 1תת סעיף 

 צפוי"

 מפרט מוסכם

נספח  35
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף כב 

נספח  35
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

   –סעיף כג 
 ימחק – 1תת סעיף 
 )א( ימחק ויוחלף בנוסח להלן: 2תת סעיף 

לפסקה הראשונה התווספה סיפא כדלקמן "על אף האמור לעיל, 
הביטוח לפי הרחבה זו מורחב לכסות הוצאות לפינוי סחף וחומרים 

עילות השוטפת של זרים אשר התאספו בחצרים והמפריעים לפ
 המבוטח בחצריו עקב סיכון מבוטח על פי תנאי הפוליסה".

 ימחק –)ב(  2תת סעיף 
 ימחק – 3תת סעיף 
 ימחק – 4תת סעיף 
 ימחק –)ו(  5תת סעיף 

 מפרט מוסכם



 

 ימחק –)ז(  5תת סעיף 

נספח  35
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 –סעיף כד 
 ימחק  - 2תת סעיף 
 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: – 3תת סעיף 

 -בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל
מוסכם שהרחבה זו היא למקרה ולתקופת הביטוח  ₪  150,000

מעבר לסכום הביטוח ותיגבה פרמיה בגינה לפי התעריף הקיים 
 בפוליסה.
תחת סעיף המילים "במסגרת הפוליסה" יוחלפו במילים  – 4תת סעיף 

 בפרק א'".אחר 
 

 מפרט מוסכם

נספח  36
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 סעיף כה
 ימחק – 1תת סעיף 
 ימחק - 3תת סעיף 

 מפרט מוסכם

נספח  36
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 סעיף כז
 בסיפא יתווסף "ראשיים" – 1תת סעיף 
 תיקון לתקופת חלופי מתקן ושכירתימחקו המילים " – 3תת סעיף 

 ."הנזק

 מפרט מוסכם

נספח  36
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף כח 

נספח  36
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 סעיף כט
 ימחק - 1תת סעיף 
 ימחק – 3תת סעיף 
 ימחק – 4תת סעיף 
 ימחק – 5תת סעיף 
 ימחק – 6תת סעיף 

 

 מפרט מוסכם

נספח  36
הרחבות 

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ל 



 

לביטוח אש 
 מורחב

נספח  36
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

   –סעיף לא 
 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: – 3.22תת סעיף 

 ומבלי לרבות, בפוליסה מהמבוטחים מי ידי על הביטוח תנאי קיום אי
 כלשהי חובה קיום אי או/ו הפוליסה תנאי הפרת האמור מכלליות לגרוע

 - איחור או/ו הודעה אי או/ו
 המבוטחים של מזכותם יפקיע לא, לב בתום והכל תביעה בהגשת
 לפיצוי האחרים

 .הפוליסה פי על שיפוי או/ו

 ימחק – 3.23תת סעיף 
 ימחקו המילים "על הרחבותיה" – 3.24תת סעיף 

 

 מפרט מוסכם

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף לב 

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מוסכםמפרט  ימחק  –סעיף לג 

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

   –סעיף לד 
 ימחק – 4תת סעיף 
 ימחק - 5תת סעיף 

 מפרט מוסכם

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף לה 

נספח  37
הרחבות 

 סעיף לו
 ימחק  – 2תת סעיף 

 מפרט מוסכם



 

לביטוח אש 
 מורחב

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף לז 

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף לח 

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף לט 

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף מ 

נספח  37
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 –סעיף מא 
 "120" -" יוחלף ב180" – 2תת סעיף 
 ימחק   - 4תת סעיף 

 מפרט מוסכם

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף מב 

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן:  –סעיף מג 
מו"מ בזה כי אין בביטול  ,מבוטל  –)סייג רשלנות רבתי(  12.5סעיף 

הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל 
 דין.

 

 מפרט מוסכם



 

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף מד 

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 –סעיף מה 
 ימחק   - 1תת סעיף 

 מפרט מוסכם

נספח  38
הרחבות 
אש לביטוח 
 מורחב

"בגין פוליסה זן, למעט אם טרם הגיע מועד  :המילים -סעיף מז 
מערך הביטוחים העסקי של בגין " נמחקו והוחלפו במילים "תשלומו

 ".המבוטח

 מפרט מוסכם

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם ימחק  –סעיף מח 

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 סעיף מט
  2תת סעיף 

 המילים "חברות שלובות" יוחלפו במילים "חברות קשורות"
 המילים "כל מי שהמבוטח" יוחלפו במילים "מבוטח סביר"

 

 מפרט מוסכם

נספח  38
הרחבות 

לביטוח אש 
 מורחב

 מפרט מוסכם "13.15" -" יוחלף ב13.14" –סעיף נ 

עיסוק   39
 המבוטח

 לא מאושר בתחום עיסוקה"ימחקו המילים "וכן כל מטרה אחרת המותרת למועצה 

גבולות  39
 אחריות

למקרה  ₪ 15,000,000הסכום ימחק ויירשם כמפורט בדפי הרשימה
 ולתקופה כמפורט בפוליסה הפוקעת

  ₪מיליון  15לא מאושר. ניתן להציע חלופה גם ל 

השתתפות  39
 עצמית

 מאושר עצמית ימחק ויירשם כמפורט בדפי הרשימהההשתתפות סכום ה



 

 רשימה 39
לביטוח צד 

 שלישי
 מסגרת

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 7סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 9סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 10סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 11סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 12סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 13סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 14סעיף 

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 ימחק 15סעיף 
 4.11ראה הרחבה 

 לא מאושר

רשימה  40
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 17סעיף 



 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 18סעיף 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 19סעיף 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 20סעיף 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 21סעיף 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 22סעיף 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 23סעיף 

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

יתווסף "הויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם אשר  24סעיף 
 גרם למקרה הביטוח בזדון"

 מאושר

רשימה  41
לביטוח צד 

 שלישי

 לא מאושר ימחק 25סעיף 

 לא מאושר "2019" יוחלפו במילים "ביט 2016המילים "ביט  כותרת 42

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

 נספח 42
הרחבות 

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף א 



 

לביטוח צד 
 שלישי

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ב 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ג 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ד 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ז סעיף
 ימחק -1תת סעיף 

 מפרט מוסכם

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחקו ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף ח 
לפני המילים: " למספר צדדים שלישיים"   –)האחדת נזקים(  2.7סעיף 

 יתווספו המילים "לצד שלישי או"
 
 

 מפרט מוסכם

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מוסכםמפרט  ימחק -סעיף ט 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף י 



 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יא 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יב 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יג 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יד 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף טו 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף טז 

נספח  42
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יז 

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יד 



 

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 סעיף יח'
, האחריות שבפוליסה מגבול 25% -ל עד וזאתהמילים " – 2תת סעיף 

 " ימחקו ויוחלפו במילים₪ 1,000,00 -מ פחות לא אך
למקרה ולתקופת  ₪ 1,000,000 -עד לגבול אחריות בסךוזאת  "

כלולים בגבול האחריות הכללי הביטוח גבולות האחריות של הרחבה זו 
 של הפוליסה".

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: 3תת סעיף 
למקרה ולתקופת  ₪ 500,000החריג מבוטל עד לסך  – 3.5.2סעיף 

הביטוח גבולות האחריות של הרחבה זו כלולים בגבול האחריות הכללי 
 של הפוליסה.

 

 מפרט מוסכם

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף יט 
  –)חבות חוזית(  3.6סעיף 

הסעיף נמחק ויוחלף בנוסח הבא: "התחייבות או אחריות שהמבוטח 
מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו 

 הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".
 

 מפרט מוסכם

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק  –סעיף כ 
 

 מפרט מוסכם

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף כא 
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף  ,מבוטל –)רשלנות רבתי(  3.12סעיף 

 כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.
 
 

 מפרט מוסכם

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק  –סעיף כב 
 

 מפרט מוסכם

נספח  43
הרחבות 

 מפרט מוסכם  -סעיף כג 



 

לביטוח צד 
 שלישי

 מחוץ מטעמו האנשים שנשלחו כלפיימחקו המילים " – 2תת סעיף 
 . "הטריטוריאליים לגבולות

 ימחק - 3תת סעיף 

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף יט 
המילים: "גם אם נוספו לשם  –. )הרחבת אחריות צולבת( 4.2סעיף 

המבוטח" הוחלפו במילים: "אלא אם צוין שמם במפורש בשם המבוטח 
." 
 

 מפרט מוסכם

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם "משנה קבלני או/ו קבלנים על גם לחול ימחקו המילים "כדי –סעיף כה 

נספח  43
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 בסיפא יתווסף: – כוסעיף 
למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו 

לקבלנים ו/או לקבלני משנה אלה אם צוין שמם במפורש בשם 
 המבוטח.

 

 מפרט מוסכם

נספח  44
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף כח 
מוסכם כי הרחבה זו בטלה  –)הרחבת פגיעה אישית(  4.8סעיף 

 ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן:
 Personal Injury"הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית 

( הנגרמת 2.7.1כמפורט בהגדרת נזק בסעיף )להבדיל מפגיעה גופנית 
וע לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח; מבלי לגר

, פגיעה באוטונומיה של הרצוןמכלליות האמור, לרבות חבות בשל 
חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, 

מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא 
זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה מינית כלפי אדם אשר בינו 

 תקיימים יחסי עובד מעביד.לבין המבוטח לא מ
 אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית:

לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור  .א
או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו 

 נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

 מפרט מוסכם



 

אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה   לאותו אדם .ב
ן או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגדו בפשרה או בפסק די

 או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או
בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו  .ג

 . 1998לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 
 ₪ 1,000,000  אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על

 ברשימה". אלא אם צוין אחרת  למקרה ובמצטבר
 

נספח  44
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 מפרט מוסכם ימחק –סעיף כט 

נספח  44
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף לא 
ו המילים: החל מחקיהסעיף  בסייפא של  – )הרעלת מזון(  4.11סעיף 

: "לרבות בנוסח הבא פווהוחל "שהוגשו ככיבוד" ועד לסוף הסעיף  -מ
אריזותיהם, המוגשים ע"י המבוטח, וכן חבות המבוטח הנובעת 

מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו שאינן 
 בגדר מוצרים המיוצרים ו/או משווקים על ידי המבוטח". 

. 
 

 מפרט מוסכם

נספח  44
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 נוסח שלהלן:ימחק ויוחלף ב –סעיף לב 
"וקבלני  המילים: לאחר –)הרחבה לחבות עובדי המבוטח(  4.12 ףסעי

שם צוין שמם במפורש ב"אלא אם  התווספו המילים: משנה ועובדיהם" 
 המבוטח".

 

 מפרט מוסכם

נספח  44
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף לד 
"אלא  התווספו המילים:  ""וקבלני משנה המילים: לאחר – 4.14סעיף 

 שם המבוטח".צוין שמם במפורש באם 
 

 

 מפרט מוסכם

נספח  44
הרחבות 

 מפרט מוסכם ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף לה 



 

לביטוח צד 
 שלישי

"יחד עם  :בסיפא התווספו המילים -)הרחבת כלי נשק(  4.15סעיף 
שק באישור זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנ

המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח 
 ".ולא היה חייב לדעת על כך לא ידע על כך

 

נספח  44
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 -סעיף לו 
 יוחלף בנוסח הבא: 1תת סעיף 

 כדי המבוטח שם הורחב אם אלא" המילים התווספו 4.16.3 סייגל

 ."משנה קבלני או/ו קבלנים על גם לחול

 מפרט מוסכם

נספח  44+45
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 סעיף לז
 ימחק – 4.17תת סעיף 

 
למעט מוצרים שהמבוטח נוהג  בסיפא יתווסף " – 4.18תת סעיף 

 לייצר ולשווק במהלך עיסוקו כמוגדר בפוליסה".
 

 יוחלף בנוסח שלהלן: 4.19תת סעיף 
"הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי 

הדירקטוריון של המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות 
עובדי חברת כח , מנהליו, המבוטח עובדיומבלי לגרוע מכלליות האמור 

אדם וכל אדם בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני משנה 
, בגין מקרה ביטוח הנגרם בוטחאם שמם צוין במפורש בשם המ אאל

 בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.
למען הסר ספק הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי משרה 

 ודירקטורים המבוטחת ביטוח חבות נושאי משרה".

 יוחלף בנוסח שלהלן: 4.22תת סעיף 
, לרבות ומבלי אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה

לגרוע מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי 
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע -ו/או אי

 מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.
 

 מפרט מוסכם
 
 

 מפרט מוסכם



 

 ימחק - 4.27תת סעיף 

נספח  45
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 ימחק -סעיף לח 
  

 מפרט מוסכם

נספח  46
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 יוחלף בנוסח הבא: -סעיף מה 
"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו  :המילים –)זכות הקיזוז(  5.10סעיף 

מערך הביטוחים העסקי "בגין  :ובין אחרת" נמחקו ובמקומם התווסף
 ".של המבוטח

 
  

 מפרט מוסכם

נספח  46
הרחבות 

לביטוח צד 
 שלישי

 יוחלף בנוסח הבא: -סעיף מח 
הכותרת תמחק ובמקומה יירשם:  –)דין וסעיף שיפוט(  5.15סעיף 

 "פרשנות הפוליסה".
 
  

 מפרט מוסכם

רשימה   47
לביטוח חבות 

 -מעבידים 
 

נבקש לקבל נתונים לגבי מספר העובדים בחלוקה לעובדי משרד 
 יש לפרט לפי קטגוריותבי האחרים גואחרים כאשר ל

 מצ"ב טבלת עובדים.

רשימה   47
לביטוח חבות 

 -מעבידים 
 

 לא מאושר ימחק ויירשם כמפורט בדפי הרשימה -התעסקות העובדים  

רשימה  47
לביטוח חבות 

 מעבידים 

 מאושר ההשתתפות העצמית תימחק וירשם "כמפורט בדפי הרשימה"

חבות  47
 מעבידים
 מסגרת

חיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה המשפט הראשון המתימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר



 

חבות   48
 מעבידים
הרחבות 
 מיוחדות

 לא מאושר ימחק -סעיף א' 

חבות   48
 מעבידים
הרחבות 
 מיוחדות

 לא מאושר לנוסח הפוליסה 4.2ימחק ראה הרחבה  –סעיף ו' 

 חבות  48
 מעבידים
הרחבות 
 מיוחדות

 לא מאושר ימחק -סעיף ז 

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 כותרת

 לא מאושר "2019" יוחלפו במילים "ביט 2016המילים "ביט 

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 -מעבידים 

 מסגרת

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" השניבמשפט 

 מאושר

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף א 

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ב 

נספח   48
הרחבות 

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ג 



 

לביטוח חבות 
 מעבידים

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ד 

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ה 

נספח   48
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ו 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 סעיף ז' ימחק ויוחלף בנוסח הבא
הסעיף נמחק ויוחלף בנוסח הבא:  –)חבות חוזית(  3.1סעיף 

"התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם 
כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר 

 "הסכם כזה

 מפרט מוסכם

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ח 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ט 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף י 



 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יא 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יב 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 ימחק ויוחלף בנוס הבא: –סעיף יג 
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור  ,מבוטל  –)סייג רשלנות רבתי( 

 כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

 מפרט מוסכם

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יד 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף טו 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף טז 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף טו 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 –סעיף יח 
 ימחק - 1תת סעיף 

 מוסכםמפרט 



 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 –סעיף יט 
 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: – 2תת סעיף 

מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י המבוטח ו/או לטובתו על 
פיו זכאי המבוטח לשיפוי אזי תחול פוליסה זו כרובד נוסף החל מעבר 

 כאמור.לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר 
 

 מפרט מוסכם

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף כ 

נספח   49
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף כא 
מוסכם כי הרחבה זו בטלה  –)הרחבת פגיעה אישית(  4.10סעיף 

 ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן:
 Personal"הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית 

Injury (כאמור או שכלי או מוות  נפשי ,להבדיל מהיזק גופני
או עקב לאדם כלשהו תוך כדי ( הנגרמת בהגדרת מקרה הביטוח

מבלי  אשר בינו לבין המבוטח מתקיימים יחסי עובד מעביד עבודתו
גיעה באוטונומיה של פלגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל 

, חדירה לתחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, הרצון
העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של 
חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני וכן חבות בשל הטרדה 

 מינית.
 

 אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית:
זוכה מהאישום כאמור  לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם .א

או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות התלונה אשר הוגשה נגדו 
 נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה   לאותו אדם .ב
בפשרה או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופית אחרת נגדו 

 או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או
מבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו בכל מקרה שבו ה .ג

 . 1998לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 

 מפרט מוסכם



 

 ₪ 400,000  אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על
 למקרה ובמצטבר אלא אם צוין אחרת ברשימה".

 

נספח   50
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

  –סעיף כב 
 שלהלן:יוחלף בנוסח  1תת סעיף 

 צוין שמם במפורש"אלא אם  :התווספו המילים בסיפא - 4.11.3סעיף 
 שם המבוטח".ב
 

 מפרט מוסכם

נספח   50
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

  –סעיף כד 
 בסיפא יתווסף: 4.13תת סעיף 
למען הסר ספק הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי  .4.13

 משרה.משרה ודירקטורים המבוטחת בביטוח חבות נושאי 
 

 ימחק – 4.14תת סעיף 
 

 מוגבלת זו הרחבה עלפי המבטח אחריות המילים " – 4.18תת סעיף 
אחריות " יוחלפו במילים  אחד למקרה ביטוח ₪ 1,000,000 של לסך

למקרה ביטוח  ₪ 400,000המבטח עלפי הרחבה זו מוגבלת לסך של 
 .ולתקופת הביטוח אחד

 
 שלהלן:ימחק ויוחלף בנוסח  4.19תת סעיף 

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי 
לגרוע מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי 

לא יפקיע והכל בתום לב הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, -ו/או אי
 מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

 
 

 מוסכםמפרט 

נספח   50
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף כה 

נספח   50
הרחבות 

 מפרט מוסכם ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף לב 



 

לביטוח חבות 
 מעבידים

"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין  :המילים –)זכות קיזוז( 5.10סעיף 
הביטוחים מערך "בגין  פו המילים:אחרת" נמחקו ובמקומם התווס

 ".העסקי של המבוטח
 

נספח   50
הרחבות 

לביטוח חבות 
 מעבידים

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף לה 
הכותרת תמחק ובמקומה יירשם:  –)דין וסעיף שיפוט( 5.15סעיף 

 "פרשנות הפוליסה".
 

 מפרט מוסכם

רשימה  52
לביטוח 
אחריות 
 מקצועית

פוליסת אחריות מקצועית של כלל מהדורה ינואר  –נוסח הפוליסה 
2018 

 . בנוסף:יה של המציעימוסכם בכפוף לזכ
 יבוטלו המילים בכפוף לתשלום דמי ביטוח נוספים. 4.8בהרחבה 

. בביטול ע"י המבוטח, ישולם לפי החזר יחסי פרו 5.4.2בסעיף 
 רטה.

רשימה  52
לביטוח 
אחריות 
 מקצועית

המחזור השנתי בשנה הפוקעת וכן צפי לשנה נבקש לקבל נתונים לגבי 
 הנוכחית

 בנוסף נבקש לקבל מס' העובדים המקצועיים

 ₪אלפי  63,815
 
 עובדים וועדת תכנון ובניה 3

רשימה  52
לביטוח 
אחריות 
 מקצועית

 עיסוק המבוטח ימחק ויעודכן כמפורט להלן:
 :המבוטחים מקצועות בעלי

 ברואן. ת1
 .המבוטח של השילוחית אחריותו בגין - המשפטי היועץ . 2
 מהאויר ריסוס כולל וריסוס הדברה . 3

        של השילוחית אחריותו בגין ורק אך ניתן הכיסוי מהאויר ריסוס לגבי     
 .המבוטח      

  .ובנייה לתכנון הוועדה, המועצה מהנדס מחלקת . 4

 לא מאושר

ביטוח  
אחריות 
 מקצועית

מוצהר ומוסכם בזה כי לגבי מחלקת מהנדס המועצה והוועדה לתכנון 
ובניה, פוליסה זו הינה פוליסת רובד מעל פוליסת האחריות המקצועית 

של המבוטח באמצעות החברה למשק וכלכלה )להלן: "פוליסת 
המשכ"ל"( ולפיכך הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו בגין  מחלקת 

ון ובניה, יחול רק לאחר מיצוי גבולות מהנדס המועצה והוועדה לתכנ
 האחריות של פוליסת המשכ"ל.

תנאי לביטוח זה הוא כי בפוליסת המשכ"ל מצוין במפורש כי פוליסת 
 המשכ"ל היא ראשונית.

ו מבוקש לקבל כיסוי ללא הרובד במשכ"ל לכלל העיסוקים שפורט
 במפרט.



 

יש להעביר אישור חברת הביטוח של המשכ"ל לעניין סעיף 
 .ראשוניות

 

השתתפות   52
 עצמית

 מאושר ההשתתפות העצמית תימחק ויצוין "כפורט בדפי הרשימה"

    

תחום   52
טריטוריאלי 

 ושיפוט 

 לא מאושר ימחק ויירשם כמפורט בנוסח הפוליסה

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק  מסגרת 52
 "מהם"

 המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" המילים "שלטובת במשפט השני

 מאושר

עד  53
61 

פוליסה 
לביטוח 
אחריות 
 מקצועית

פוליסת אחריות מקצועית של כלל  –עמודים אלו ימחקו נוסח הפוליסה 
 2018מהדורה ינואר 

 מאושר בכפוף לזכייה של המציע במכרז הביטוח

רשימה  62
לביטוח 
 כספים

 

המבטח לא יעלה על סך של סך האחריות המרבית של  -סכום ביטוח 
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח ₪ 100,000

 מאושר

רשימה  62
לביטוח 
 כספים

 

 מאושר ההשתתפות העצמית תימחק ויצויין "כמפורט בדפי הרשימה"

רשימה  62
לביטוח 
 כספים

 

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים ימחק  -מסגרת 
 במילה "מהם"
 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

רשימה  62
לביטוח 
 כספים

 מאושר בנוסח הפוליסה 3.3הרחבה  ראו –תימחק  – 1הרחבה מיוחדת 



 

נספח  62
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 לא מאושר "2019" יוחלפו במילים "ביט 2016המילים "ביט 

נספח  62
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה המשפט ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף א 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ב 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -ג  סעיף

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ד 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ה 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 סעיף ו 
 ימחק -2תת סעיף 

 מפרט מוסכם



 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף ז 
בסיפא התווסף: "או במקרה של חדירה  –)הגדרת פריצה(  1.7סעיף  

לחצרים ע"י שימוש במפתחות העסק ו/או בכרטיסים מגנטיים או 
אלקטרוניים ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכת ההפעלה 

 שהושגו ו/או הועתקו ו/או הותאמו ו/או שנעשה בהם שימוש שלא כדין".
 

 מפרט מוסכם

נספח  63
רחבות ה

לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ח 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף ט 
 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 25,000נמחק עד לסך של  – 2.8סעיף 

 
 

 מפרט מוסכם

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף י 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יא 

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף יב 
מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף  ,מבוטל –)רשלנות רבתי(  2.11סעיף 

 כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.
 

 

 מפרט מוסכם

נספח  63
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יג 



 

נספח  64
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 ימחק ויוחלף בנוסח להלן: –סעיף יד 
)העברת ממסרים משורטטים בדואר רשום, מוניות ומשרדי  3.2סעיף 

אחרי המילים: "משרדי שליחויות" התווספו המילים: "או  –שליחויות( 
 שליחים המועסקים על בסיס חשבונית".

 
 

 מוסכםמפרט 

נספח  64
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף טו 

נספח  64
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

  –סעיף טז 
 בסיפא יתווסף: 2תת סעיף 

 כלול בגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה.

 מפרט מוסכם

נספח  64
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

  –סעיף יז 
לתקופת  ₪ 1,000,000 -ולא יותר מבסיפא יתווסף:  - 3.5תת סעיף 

 הביטוח.
 

 הנוסח ימחק ויוחלף בנוסח להלן: – 3.6תת סעיף 
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות נזק לחפציו האישיים של כל אדם 
בשירותו של המבוטח למעט קבלנים ו/או קבלני משנה כתוצאה משוד 
או כל ניסיון לכך, בעת שהללו מופקדים על הכספים המבוטחים, זאת 

לתקופת  ₪ 20,000לאדם אחד ומקסימום  ₪ 5,000ד לסך של ע
 הביטוח. כלול בגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה .

 הנוסח ימחק ויוחלף בנוסח להלן: – 3.7תת סעיף 
פוליסה זו מורחבת לכסות כספים בעת הימצאם בידי מנהלים ו/או 
 עובדים במסגרת תפקידם, בעת הימצאם בחו"ל, וזאת עד לסך של

לתקופת הביטוח. כלול  ₪ 20,000לאדם אחד ומקסימום  ₪ 5,000
 בגבולות האחריות הכלליים של הפוליסה .

 
ובתנאי שסך גבול האחריות לא יעלה  בסיפא יתווסף: " - 3.8תת סעיף 

 למקרה ולתקופת הביטוח". ₪ 2,000,000על 

 מפרט מוסכם
 
 
 

 מפרט מוסכם



 

 

 הנוסח ימחק ויוחלף בנוסח להלן: – 3.7תת סעיף 
וח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי אי קיום תנאי הביט

לגרוע מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי 
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע -ו/או אי

 מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

 

 

נספח  64
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יח 

נספח  65
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 הנוסח ימחק ויוחלף בנוסח להלן: -סעיף כב 
"בין שחובו מתייחס  :המילים –)תנאי זכות הקיזוז(  4.10סעיף 

מערך  "בגין  :לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם התווסף
 ".הביטוחים העסקי של המבוטח

 

 מפרט מוסכם

נספח  65
הרחבות 
לביטוח 
 כספים

 סעיף כד
המילים "חברות שלובות" יוחלפו במילים "חברות  – 6תת סעיף 
 קשורות"

 המילים "כל מי שהמבוטח" יוחלפו במילים "מבוטח סביר"
 

 מפרט מוסכם

רשימה  66
לביטוח 
 נאמנות

 מאושר גבולות אחריות למקרה ולתקופהבמקום סכום הביטוח יירשם 

רשימה  66
לביטוח 
 נאמנות

 מאושר ההשתתפות העצמית תימחק ויצוין כמפורט בדפי הרשימה

רשימה  66
לביטוח 

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים ימחק  -מסגרת 
 במילה "מהם"
 במילים "של המפרט"המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו  במשפט השני

 מאושר



 

 -נאמנות
 מסגרת

רשימה  66
לביטוח 
 נאמנות

 לא מאושר תימחק - 1הרחבה מיוחדת 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 לא מאושר "2019" יוחלפו במילים "ביט 2016המילים "ביט 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 -נאמנות 
 מסגרת

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף א 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ב 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם המילה "וישירה" תמחק –סעיף ג 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ד 

נספח  67
הרחבות 

 מפרט מוסכם ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף ה 



 

לביטוח 
 נאמנות

כולל: עובדים המסופקים ע"י חברת כ"א   –)הגדרת עובד(  2.3סעיף 
או השמת כ"א, ומשכורתם משולמת ע"י אחרים ואשר עובדים עבור 

חודשים טרם קרות מקרה הביטוח  ו/או  6המבוטח וברצף, לפחות 
 עובדים על בסיס חשבונית.

 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף ו 
 –. )הגדרת מעשה אי יושר( 2.4סעיף 
 לאחר המילה "במרמה" תתווסף המילה: "זיוף ". (1
 המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף". (2

 

 מפרט מוסכם

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף ז 
  –)הגדרת נזק(  2.5סעיף 
 המילה " בלעדית" נמחקה. (1
לאחר המילים: "נזק כספי ישיר" יתווספו המילים: "בין לכספים  (2

 ובין לרכוש אחר".
 המילים "כחלק מקנוניה" הוחלפו במילה "בשיתוף". (3

 
 

 מפרט מוסכם

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ח 

נספח  67
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ט 

נספח  67-68
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 סעיף י
 הפסקה הראשונה תמחק ותוחלף בנוסח שלהלן:

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי 
מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי לגרוע 
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה והכל בתום לב, לא יפקיע -ו/או אי

 מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.
 

 מפרט מוסכם



 

הפסקה השניה המתחילה במילים "פוליסה זו... ומסתיימת במילים 
 תימחק – "לסכום הביטוח שבפוליסה"

 
הפסקה השלישית המתחילה במילים "הכיסוי על פי... ומסתיימת 

 תימחק –במילים "פוליסה זו" 
 

הפסקה הרביעית המתחילה במילים "הכיסוי יחול גם... ומסתיימת 
 תימחק -במילים שנעשו על ידי העובד" 

 

נספח  68
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 –סעיף יא 
 ימחק – 2תת סעיף 
 ימחק – 3תת סעיף 
 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: 5תת סעיף 

המילים "לאחד ממנהליו המוסמכים של המבוטח או"  – 5.1.4סעיף 
 הוחלפו במילים: "למנהל הכספים של המבוטח או".

 מפרט מוסכם

נספח  68
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף יג 

נספח  68
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן  –טז סעיף 
במקום המילים: –)תנאי מיזוג או איחוד עסקו של המבוטח(  5.7סעיף 

 ."ללא דיחוי" ירשם: "תוך זמן סביר"
 

 מפרט מוסכם

נספח  68
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן  –סעיף יז 
המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה  –)תנאי זכות הקיזוז(  5.10סעיף 

מערך הביטוחים העסקי זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם התווסף "בגין 
 ".של המבוטח

 

 מפרט מוסכם

נספח  68
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

  -סעיף יט 
המילים "חברות שלובות" יוחלפו במילים "חברות - 10תת סעיף 
 קשורות"

 במילים "מבוטח סביר"המילים "כל מי שהמבוטח" יוחלפו 

 מפרט מוסכם



 

 

נספח  69
הרחבות 
לביטוח 
 נאמנות

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף כ 

רשימה  70
לביטוח ציוד 

 אלקטרוני

 יועבר בכפוף לזכייה במכרז הביטוח אנו מבקשים לקבל רשימת ציוד מפורטת כולל סכומי ביטוח לכל פריט

רשימה  70
לביטוח ציוד 

 אלקטרוני
 

ההשתתפות העצמית תימחק ויירשם כמפורט בדפי אנו מבקשים כי 
 הרשימה

 מאושר

רשימה  70
לביטוח ציוד 

 אלקטרוני
 מסגרת

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט במשפט השני

 מאושר

נספח  71-74
הרחבות 

לביטוח ציוד 
 אלקטרוני

 ימחקו 71-74עמ' 
 2019יש להעביר נספח הרחבות למהדורת ביט 

עד העברת מסמך הרחבות יחולו הוראות מפרט זה וההערות 
 המוסכמות למעלה.

רשימה  75
לביטוח ציוד 

 שבר מכני

 בכפוף לזכיה במכרז הביטוח תועבר רשימה אנו מבקשים לקבל רשימת ציוד מפורטת כולל סכומי ביטוח לכל פריט

מה רשי 75
לביטוח ציוד 

  שבר מכני

אנו מבקשים כי ההשתתפות העצמית תימחק ויירשם כמפורט בדפי 
 הרשימה

 מאושר

רשימה  75
לביטוח שבר 

 מכני
 מסגרת

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

נספח  76
 הרחבות

 לא מאושר "2019" יוחלפו במילים "ביט 2016המילים "ביט 



 

לביטוח שבר 
 מכני כותרת

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

המשפט הראשון המתחיל במילה "הרחבות... ומסתיים במילה ימחק 
 "מהם"

 המילים "שלטובת המבוטח יוחלפו במילים "של המפרט" במשפט השני

 מאושר

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף א 

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ב 

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 מפרט מוסכם ימחק -סעיף ג 

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף ד 
בסיפא  -. )נזק לאביזרים ברי חלוף/ חומרים מתכלים( 2.6.1סעיף 

התווספו המילים "סייג זה לא יחול על קריעה ו/או נזק שהינם פיזיים, 
פתאומיים ובלתי צפויים, הנגרם לרצועות הדרגנועים ולכבלי מעליות 

בפוליסה  4.13בגינם יהיה המבוטח זכאי לשיפוי בהתאם לסעיף 
למקרה ולתקופת הביטוח  ₪ 250,000הכול עד לסך ]חישוב השיפוי[, ו

 )על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף "ביטוח חסר"(. 
 

 
 מפרט מוסכם

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: –סעיף ה 
נמחק, ואולם מו"מ בזה כי אין  –)סייג רשלנות רבתי(  2.16סעיף 

בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח 
 על פי כל דין.

 

 מפרט מוסכם



 

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: – וסעיף 
הסיפא החל מהמילים "השתתפות  –)נזק ללקוחות חשמל(  3.2סעיף 

פה בנוסח הבא "פוליסה זו תחול מעבר לסכום העצמית" נמחקה והוחל
השיפוי לו זכאי המבוטח עפ"י הרחבת לוחות חשמל בפוליסת אש 
מורחב, וזאת ללא השתתפות עצמית. במידה ובפוליסת אש מורחב 
ההרחבה ללוחות חשמל אינה בתוקף אז הרחבה זו תהיה כפופה 

 ".₪ 200,000להשתתפות עצמית מיוחדת של 
 
 

 מפרט מוסכם

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: – זסעיף 
המילה "הכרחיות" )הן בכותרת והן  –. )הוצאות נוספות( 3.3סעיף 

 בשורה הראשונה( נמחקו והוחלפו במילה "סבירות".
 
 

 מפרט מוסכם

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: – חסעיף 
בסיפא התווספו המילים "אולם במקרים  –)ביטוח יסודות(  3.4סעיף 

הכיסוי מורחב לכסות  –בהם ערך היסודות לא נכללו בסכומי הביטוח 
למקרה וזאת על בסיס  ₪ 50,000אובדן או נזק ליסודות עד לסכום של 

 נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר".
 

 מפרט מוסכם

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק  – יסעיף 
 

 מפרט מוסכם

נספח  76
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק  – יאסעיף 
 

 מפרט מוסכם

נספח  77
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

  –סעיף יב 
 ימחק 3.12תת סעיף 

 
 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: 3.13תת סעיף 

 מפרט מוסכם



 

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי 
מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי  לגרוע

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, והכול בתום לב, לא  יגרעו -ו/או אי
 מזכותם של המבוטחים האחרים לקבלת תגמולי ביטוח

 
 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: 3.14תת סעיף 

ה הפוליסה מורחבת לכסות גם הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנ
האגורים ברכוש המבוטח אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח עקב 

מהנזק או סך של  5%נזק מכוסה לפי פוליסה זו, וזאת עד לסך של 
לפי הנמוך )סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון  –למקרה  ₪ 100,000

"ביטוח חסר" מהתנאים הכלליים של  4.3שאינו כפוף לתנאי 
 הפוליסה(.

 
 חק ויוחלף בנוסח שלהלן:ימ 3.15תת סעיף 

למען הספר ספק, מובהר במפורש כי המבטח יישא גם בהוצאות עבור 
תיקונים זמניים, וזאת בתנאי שתיקונים אלו יהוו חלק מהתיקון הסופי 

 בגין תיקון הנזק". ובתנאי שלא יגדילו את סך ההוצאה
 
 

נספח  77
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

  – יגסעיף 
 ימחק – 1תת סעיף 
 ימחק - 3תת סעיף 

 
 מפרט מוסכם

 

נספח  77
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: – ידסעיף 
 200,000מסכום הביטוח או  5%המילים " –)סעיף שומה(  4.4סעיף 

מסכום הביטוח או  10%, הנמוך מביניהם" הוחלפו במילים "₪
 , הנמוך מביניהם".₪ 400,000

 
 

 מפרט מוסכם

נספח  77
 הרחבות

 
 ימחק ויוחלף בנוסח שלהלן: – טוסעיף 

 מפרט מוסכם



 

לביטוח שבר 
  מכני

הסיפא החל  –)תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים( 4.7.7סעיף 
מהמילים "וכן את הוצאות המבטח הקשורות בגביית החוב שבפיגור" 

 נמחקה.
 
 

נספח  78
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 מפרט מוסכם ימחק – יטסעיף 

נספח  78
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 מפרט מוסכם ימחק – כסעיף 

נספח  78
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 כגסעיף 
  17תת סעיף 

 המילים "חברות שלובות" יוחלפו במילים "חברות קשורות"
 המילים "כל מי שהמבוטח" יוחלפו במילים "מבוטח סביר"

 

 מפרט מוסכם

נספח  78
 הרחבות

לביטוח שבר 
  מכני

 מפרט מוסכם ימחק – כדסעיף 

 מאושר אנו שומרים על זכותנו לשלוח סוקר לביצוע סקר הגנות באתר סקרים כללי

נבקש לקבל את המסמכים הבאים כאשר הינם בתוקף ליום תחילת  מיגונים כללי
 הביטוח

 אישור כיבוי אש.  .א
בלוחות  אישור עדכני על ביצוע בדיקה תרמוגרפית .ב

 החשמל
ותיקון הליקויים  אמפר(, 100)לפחות באלו מעל 

 במידה ויתגלו כאלו בכל האתרים.

 המסמכים ישלחו למציע לאחר זכייה.



 

אישור תקינות מערכות כיבוי אש בארונות חשמל  .ג
תקן אמריקאי  – NFPA 2001) 1597בהתאמה לת"י 

) 
 1220אישור תקינות מערכת גילוי אש/עשן עפ"י ת"י  .ד

 (.11)חלק 
כיבוי אש אוטומטית אישור תקינות תחזוקת מערכת  .ה

 .1928)ספרינקלרים( עפ"י ת"י 
 אישור ביקורת תקופתית לציוד הכיבוי.  .ו

 

יחשב רק תשלום המתקבל תוך  –ללא דמי אשראי  –תשלום במזומן  תנאי תשלום 
 תשלומים שווים ורצופים מתחילת תקופת הביטוח 5יום או  60

 
דמי האשראי יהיו בהתאם למפורט בטבלה כפי   -תשלום לשיעורין

 שתפורט בדף הרשימה. 
דמי האשראי בטבלה יחושבו על בסיס דמי אשראי מקסימליים אשר 
ישולמו במהלך תקופת הביטוח בתשלומים חודשיים, שווים ורצופים 

שמספרם אינו עולה על מספר חודשי הביטוח בתוספת הפרשי 
 הצמדה.

ידי -דד המחירים לצרכן המפורסם עלדמי הביטוח יהיו צמודים למ
 הלשכה 

 6%המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור הריבית השנתית, הינו 
חישוב דמי הביטוח ודמי האשראי הינם בהתאם לנתונים שהועברו 

 אלינו 
לצורך הגשת הצעה זו. במידת הצורך דמי הביטוח ודמי האשראי 

 יעודכנו 
 הרשימההסופי יהיה בהתאם למפורט בדפי והחישוב 

 מקובל 

 
 
 
 
 
 
 



 

 מכרז ביטוח סביבתי מועצה מקומית נאות חובב

 תשובה שאלה סעיף עמוד
79 Coverage- 

Remediation 
Expenses for Onsite 
Pollution 

 
1. Exactly what land does the Council own AND is 

responsible and has legal control and what are the 
activities that could cause onsite pollution? Does the 
Council own the land that the various companies 
operate on? How and under what scenario the Council 
become responsible for clean-up?  
 
As they are set-up what are the Council legal 
obligations in relation to preventing and cleaning up 
any pollution – land, water, air?   
 

2. In the Councils duties as a council, exactly what does 
the law say the Council are responsible for? Is it is a 
question whereby if the Council are seen as at fault for 
not carrying out their duties in ensuring the 
companies adhere to requirements dictated by the 
council and that leads to on-site pollution then the 
Council can be responsible for clean-up of land they 
‘own’? 

  
3. The ponds are now individual to each company and              

the responsibility of each company to manage and 
ensure they don’t pollute? Is this NOT the case? 
Further the water going into these ponds is now much 

Council 



 

cleaner as each company has to treat the water before 
it goes to the pond(s) – again is that the case? 

 
 

 
4. What details do we have around the pipelines – as far 

as we remember these are not subsurface and are 
managed by the companies – if this is not the case 
then who manages, monitors, repairs and maintains 
etc. If the Council then what procedures and 
monitoring do they have in-place? We also presume 
that the companies also monitor the quality of the 
waste water and provide that information to the 
Council to evidence compliance? 

 
 

79 Coverage-  
Remediation 
Expenses for Offsite 
Pollution  
Third Party Claims 

5. Updated plan showing layout and boundary of the              
area under the Council’s jurisdiction;  

6. List (or location plan) of properties owned by the 
Council, including a brief description of the uses of 
such properties; 

7. Clarification as to the scope of the Council’s 
responsibilities in the event of a Pollution incident or 
breach of permit occurring at one of the factories 
under its jurisdiction;  

8. Clarification as to whether the Council is currently 
undertaking any remediation of soil/groundwater 
within the Insured Premises, or is aware of any 
tenants undertaking such work.  

Council 



 

9. Confirmation that removal/renovation of the disused 
evaporation ponds has been completed, to the 
satisfaction of the Ministry of Environmental 
Protection.  

10. Confirmation that the operators of the individual 
factories are responsible for all aspects of wastewater 
management, including treatment, pipeline transfer 
and disposal in the waste water lagoons;  

11. Confirmation that the Council is not responsible for 
the construction and maintenance of such waste 
water pipelines and lagoons.  

 
 General- COVID-19 12. What contingency plans are currently in place 

regarding Coronavirus? Or are these being currently 
developed? If so, have external advisors also been 
employed? 

13. What impact do they foresee on their financial 
performance? Has any impact already been observed? 
Do they expect a material adverse impact on the 
company’s cash flow and liquidity? 

14. Has the client relayed this impact to shareholders? 
15. If public: have they enlisted outside counsel in drafting 

these disclosures? 
16. Do said disclosures assess the potential future affects 

to the business? 
17. Have they experienced constraints or disruptions to 

their supply chain or are these likely in the near 
future? Do they have alternative suppliers? 

18. What other sources of funding do you have 
unconditional access to and for how long are you 

Council 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capable of paying your short-term obligations without 
new funding? 
 


