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 2021יוני  17            
          לכבוד 

 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ., 

לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  2021/23פומבי מס' מכרז  הנדון:
   הבהרהמענה לשאלות  – צ'ארלס וינגייט

לשאלות הבהרה  "(, מבקש להשיב המכוןלהלן: " )ארלס וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'
   :שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז, והכול כמפורט להלן

שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

הזמנה   .1
להציע 
 הצעות 

ות הורא 2עמוד 
 –לליות כ
   3.2.3.2עיף ס

 " תימחק. המילה: "וכיו"ב •

 כמת "בהס  המילים: •
בכ נה"  " תימחקבתהמבוטח 

ירשם  ובמקו  המלל: מן 
המבוט" פעל  אם   ח אלא 

להוראות  בניגוד  ביודעין 
 הדין" 

 שינוי בנוסח הסעיף. אין

הזמנה   .2
להציע 
 הצעות 

אות הור 2עמוד 
 –כלליות 

 3.2.3.3סעיף 

השניי מילהה בשורה  "הדין"   ה : 
חוזה  "חוק  במלל:  תוחלף 

 הביטוח" 

 שינוי בנוסח הסעיף.אין 

הזמנה   .3
להציע 

 ת הצעו

הוראות  2וד מע
 – ותלליכ

 3.2.3.4סעיף 

מתנאי    : מללה יפחתו  ביט  "לא 
במלל:   יוחלף  בשוק"  הרווחים 
"על פי תנאי פסגה העדכניים של 

 הפניקס" 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

הזמנה   .4
להציע 
 הצעות 

הוראות  2עמוד 
 –כלליות 

 3.2.3.5סעיף 

שורה הראשונה לאחר המילים: ב
יותאמו בלבד  מלל   " "שינוי 

 ן". על ידי המכויתווסף המלל: "

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

הזמנה   .5
להציע 

 עות הצ

תקופת   2ד עמו
 – ביטוחה

 3.3.2סעיף 

בשורה ב • הראשונה,  פסקה 
יום יוחלפו ב   30הרביעית: "

  .יום"  60

זה • המלל: יתוו  לסעיף  סף 
תביעות " ליחס   ובכפוף 
ומשולמות( ) תלויות 

לפרמיות,  אשר לא יעלה על 
הרכוש לענ  50% פי 

אחד חנו  שיב  ,והחבויות כל 
ובמב עבורנפרד    צטבר 

 . "שניהם

ס • של   3.3.2עיף  לסיפא 
"יתווסף   האמור המלל: 

עוד   כל  חל  זה  בסעיף 
למבטחת/למציע  קיימים 
חוזי ביטוח משנה החלים על 
על  וכן  הקיימים  הכיסויים 

משנה אישורם   מבטחי  של 
תוקף   /הארכת  לחידוש 

המכו לא  ןביטוחי  עוד  וכל   ,
בשוק   שינויים מהותיים  חלו

המשנה   העולמי, ביטוח 

 בלת. הבקשה מתק •

 

 ף.אין שינוי בנוסח הסעי  •

 

 

 

 

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. •
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

הביטובשו הישראלי ק  וח 
עוד הוטלו    וכל  מגבלות  לא 
המבטחים רגולטור על   יות 

המשפיעים על מערך ביטוחי 
 ".המכון בחברתנו

הזמנה   .6
להציע 
 הצעות 

תקופת   2עמוד 
– הביטוח

 .3.33סעיף 

כן, המילים • עשה  "לא   :
ההארכה  תו תקופת  ארך 

זוכה כל ולא תעמוד למציע ה
 . וימחק "ןטענה בעניי

של • זה  לסיפא  יתווסף    סעיף 
זה כפוף מלל הבא: "סעיף  ה

משנה  מבטחי  לאישור 
תוספת פרמיה נוספת בגין  וב

 הארכה כאמור. 

הארכה   תקופת  כי  מובהר 
על   יום ממועד   60לא תעלה 

תקופת הביטוח   סיום 
 המקורית.

יח זה  סעיף  כן,  רק כמו  ול 
הב תקופת  יטוח  אם 

ע לא  על  המקורית   12ולה 
 חודשים". 

 בלת. הבקשה מתק •

 

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.  •

 

 

 

 

 

ה הזמנ  .7
ציע לה

 הצעות 

מבוטח ישיר  3עמוד 
ם ורפרנט מטע

 חברת הביטוח
 3.5סעיף  –

השניי המילה:  הבשורה   ,
תוח" במילה:  רפרנט"  לף 

והמרנטים"רפ "שדרכו" "  ילה: 
 תוחלף במילה: "שדרכם" 

נדחית.  הבק לב שה  בשים 
ההש עם מתכונת  תקשרות 

ה "מבוטח המציע  הינה  זוכה 
כי ון  המכ",  ישיר מבקש 

יוענ באמצעות    וקהשירותים 
איש אחד  רפרנט ישמש  אשר   ,

תביעות   בכל  לטיפול  קשר 
 הביטוח של המכון. 

הזמנה   .8
להציע 
 הצעות 

ביטוחים  3עמוד 
קודמים  

סיון עבר ני
  ושאלון /

  – טופס הצעה
 3.7סעיף 

ה וונהכ  הבהרה למהבקש לקבל  נ
 . ל""בסעיף זה לעי :במלל

לעי מתייחס  הסעיף   לניסיון ל 
של   תביעות הצעה  ולטופס 

 רקטורים.די

מת  3.7עיף  ס לכל להזמנה  ייחס 
)תיאור כללי של   3ף  האמור בסעי

, ההתקשרות ותכולת השירותים(
 ו. על כל תתי סעיפי

 הזמנה  .9
ע להצי 

 הצעות 

אחריות  3עמוד 
סעיף  – למידע
3.8.2 

זל סעיף  של  יתווסף  סיפא  ה 
"המלל   כל הבא:  תוגש  הצעתנו 

שינויים חלו  לא  במידע   עוד 
ו ההחיתומי  תביעות  בניסיון 

 ומצא לנו". שה

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

הזמנה   .10
להציע 

 ת הצעו

טבלת ריכוז   4עמוד 
 נתונים

ההצעה   תוקף  כפוף   -מועד 
 של מבטחי משנה. לאישור

  אין שינוי בנוסח הסעיף.

הזמנה   .11
להציע 
 הצעות 

מסמכי   4וד מע
 המכרז

ל את  מתבקש  הדוחות  קבל 
 הכספיים. 

הכהדוחו  הועברוספיים  ת 
שנרשמו מלדוא"ל  ב ציעים 

 .המקוונתלתיבה 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

הזמנה   .12
להציע 
 הצעות 

  – משא ומתן 7עמוד 
   12.6סעיף 

"ל המילים:  בעקבות  אחר 
ומתן"   המשא  יתווספו תוצאות 

 ". המילים: "עם המציע

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

הזמנה   .13
ציע לה

 ת הצעו

 זכויות המכון 8עמוד 
 13.3.1סעיף  –

ויוחלף   יימחק  13.3.1עיף  ס
מוגצע"הה  במלל: לכל ה  שת 

נוכל  ולא  אחת,  כמקשה  הענפים 
לתנא הצעתנו להתחייב  י 

המפורטים במידה ותבחרו לבטח 
מענפי ח  רקבאמצעותנו   לק 

 ". חהביטו

  אין שינוי בנוסח הסעיף.

הזמנה   .14
להציע 
 הצעות 

 המכון זכויות 8עמוד 
 13.3.2סעיף  –

לאחר ב • השישית,  שורה 
"כלשהו יתווסף: המילה:   "

התקו בגין  בה "למעט  פה 
 .הביטוח היה בתוקף"

ית • זה  סעיף  של  ווסף  לסיפא 
כי מובהר  הגדלה   המלל: 

יטוחים יבוצע רק הבבהיקף  
מבאחרי   אישור    יטחקבלת 

ר המציע מראש  שואיה ושנמ
לתוספת   ובכפוף  ובכתב 
עם   שתוסכם  פרמיה 

 ון". המכ

 הבקשה מתקבלת.  •

 

  

הסעיף.  • בנוסח  שינוי  אין 
בסעיב  הלתשומת   ף  לאמור 

פת פוליסות הוס  לפיו  13.3.3
בהתאם  יה לתנאים יו 

בכתב   בין  שיסוכמו 
 הצדדים. 

הזמנה   .15
להציע 
 הצעות 

תוקף הצעת  9עמוד 
 – המציע
 14.2סעיף 

 הבקשה מתקבלת.   חק.יימ זה עיףס

 

הזמנה   .16
להציע 
 הצעות 

תוקף הצעת  9 עמוד
 – המציע

 14.3 סעיף

ה על  מילים: "עד לאחר החתימה
יימחקו פ הביטוח"  וליסות 

"עד  ויוחלפ  במילים:  להמצאת  ו 
כיס מערך   ויכתב  לעריכת 

 . "מכוןהביטוחים של ה

 . שה מתקבלתהבק

הזמנה   .17
להציע 
 הצעות 

-9עמוד 
10 

ה י נשינויים ופ
 – תלהשלמו

 16.2סעיף 

לחילופיןה "או  בידיעתו מלל:   ,
 יימחקו.  ציע"ממכוונת של הה

הסעיף.  בנוסח  שינוי  אין 
זה  המציעים מופנים   גם בהקשר 
סעיף   להזמנה   12.3להוראות 

   להציע הצעות.

הזמנה   .18
להציע 
 הצעות 

-9עמוד 
10 

העדר 
 – דיותבלע

 21סעיף 

 .הבקשה נדחית עיף זה יימחק.ס

נה הזמ  .19
ציע הל

 הצעות 

 שימוש במידע 10עמוד  
 22סעיף  –

סל של  יתווסעיף  סיפא  ף  זה 
בסודות  המלל:   שימוש  "למעט 

 . מסחריים של המציע" 

 .הבקשה נדחית

הזמנה   .20
להציע 
   הצעות

בעלות על   11עמוד  
מסמכי  
  – המכרז
 27סעיף 

המילהב הראשונה,  :  שורה 
במי תוחלף  לה:  "לרבות" 

 "למעט". 

כן של  כמו  לסיפא   ף יהסע, 
המלל:יתווס "ולקיום   ף 

עם ההתחייבויותי בקשר  ם 
 ם". הביטוחי

שינ • הסעיף.   יואין  בנוסח 
הינו   זה  בסעיף  האמור 

  .לכל דיןף בכפו

 הבקשה מתקבלת.  •
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

אמצעי  אמצעי מיגון    כללי   .21 של  פירוט  לקבל  נבקש 
ופריצה  המיגון    הקיימים לאש 

 .  באתרי המבוטח

 לא יערך שינוי במסמכי המכרז 

מיגון  יעאמצ  כללי   .22
 ואישורים

לקבל את   אישור המבוטח נבקש 
ם הבאים בתוקף  שוריום האילקי

 וח: ביום תחילת הביט

רשויות תקף    שוריא • של 
 בוי. הכי

 אישור רישוי בית עסק.  •

לפי  • עשן  אש  גילוי  מערכת 
 . 1220תקן ישראלי 

הספרינקלרים   •  לפי מערכת 
 .  1596תקן הישראלי 

מערכת  תחזוקת   •
התקן לפי    ספרינקלרים

 . 1928לי ארהיש

אש   • כיבוי  וציוד  מטפים 
תקן   לפי   ישראלי מיטלטל 

129 . 

לוחות   • של  תרמית  בדיקה 
להמשמשהחשמל   פיקוד ים 

ומוליכובק זרם רה  ים 
על   אחת אמפר  100שעולה   ,

 . לשנה

תקינה   • אזעקה  מערכת 
ואלחוטי  קווי  בחיבור 
עם   שמירה  למוקד  מחוברת 
בחוזה   סייר  שירותי 

 התקשרות מול המבוטח.

ת  של רשויו אישור תקף •
קיים לחלק  הכיבוי. 

מהמבנים, כל היתר נמצא 
   הסדרה יךהלבת

  בית עסק. אישור רישוי •
מצורף אישור בית עסק של 

 הבריכה

מערכת גילוי אש עשן לפי   •
 קיים . 1220תקן ישראלי 

מערכת הספרינקלרים לפי   •
קיים  .  1596תקן הישראלי 

הותקנו   םלהמבנים ב
 המערכות 

תחזוקת מערכת   •
לפי התקן   ספרינקלרים

קיים   .1928הישראלי 
הותקנו  ם להמבנים ב

 ת המערכו

מטפים וציוד כיבוי אש  •
לטל לפי תקן ישראלי מיט
 קיים . 129

בדיקה תרמית של לוחות   •
החשמל המשמשים לפיקוד 

ובקרה ומוליכים זרם 
אמפר, אחת  100שעולה על 

 קיים לשנה. 

מערכת אזעקה תקינה   •
בחיבור קווי ואלחוטי 

ה עם  רימחוברת למוקד שמ
שירותי סייר בחוזה 

 התקשרות מול המבוטח.
   :לפורט לעיבהתאם למ

ואינטרנטי  קווי -  הנהלה •
 קומת הנהלה בלבד

 קווי-בית ספר למאמנים  •
 קווי -רפואת ספורט  •

 קווי -מטבח  •
 קווי -רפואת ספורט  •
 קווי  -משרד קב"ט  •
 קווי -משרד מעונות  •
 ספריה }מכללה{ קווי  •
-מעונות גלובנסקי נשקיה  •

 חוטיי ואלקוו

 קווי -מחסן  •
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

}התעמלות  –אולם ברלין  •
 רנטי קווי ואנט -קרקע{ 

ושר{ }חדר כ2אולם ברלין  •
 קווי ואנטרנטי 

  חדר כושר השיגי}סייבקס{ •
 קווי ואינטרנטי -

 קווי  –בית מיקא  •
בית הסטודנט} כניסה אולם  •

 הרשטרייט{ קווי

 קווי  -בנין פדגוגי  •

   –בא יתווסף הסעיף הלהצעה  סקרי מיגון  כללי   .23

סוצבי מטקרעו  מיגון  עמנו י 
ויישום  המבוטח  באתר 

עם יתואתיהם  המלצו ם 
המגונהמבו שיפורטו טח.  ים 

י הפוליסה  הוו אמצעים ברשימת 
על   המבטח.  סיכון  להקלת 
על   ולהקפיד  לוודא  המבוטח 
המלאה  והפעלתם  התקנתם 
והתקינה של אמצעים אלו. באם 
האמצעים  והופעלו  הותקנו  לא 

ובכת מראש  עם שסוכמו  ב 
יהאבוטהמ רשאי   ח   המבטח 

להקטין  או  הפוליסה  את  לבטל 
להוראות    הכל בכפוףתו,  ת חבוא

 החוק. 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

רווחים  חריג סייבר  כללי   .24 ואובדן  רכוש  לביטוח 
בנוסח  סייבר"  "חריג  יתווסף 

 שיידרש על ידי מבטחי משנה.

 ניתן לקבל נוסח כדלקמן:

 שימוח שאינו לרכוש נזק
 ,מחיקה ,עיוות ,הרס ,קזנ  ,אובדן

 נתונים של שינוי או השחתה
סיבה רונייםקטאל  וללכ ( מכל 

 )לכך מוגבל לא אך מחשב וירוס
 ירידה  ,שימוש אובדן או

 מכל הוצאה ,עלות    ,בתפקודיות
 בלא וזאת ,מכך שינבעו ומין סוג
 אירוע אחרים או סיבה לכל יחס
 בכל או זמנית -בו יתרמו אשר
 .דןובלא אחר שלותהשתל סדר

 :פירושם  "אלקטרוניים נתונים"
 שהומרו ידעמו מושגים ,עובדות
להשתמש לצורה  בה שאפשר 

 עיבוד  או פירוש ;לתקשורת
 נתונים לעיבוד ציוד באמצעות

 אלקטרומכניים או  אלקטרוניים
 בבקרה  ציוד באמצעות או

 תכניות  וכולל ;אלקטרונית
והוראות  ,מחשב  תוכנה 

 יםנתונ בודלעי אחרות מקודדות
 בציוד לטיפול או בהם וטיפול

 .וניהולו כזה
 או קוד :פירושו  "במחש וירוס"

 ,משחיתות  הוראות  של מערכת
 מורשות באופן בלתי או מזיקות

 שהוכנסו  מערכת כולל ,אחר
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 ,הוראות או קוד בזדון לתוכה
 תוכניתיים ,מורשים בלתי

 עצמם את המפיצים ,אחרים או
 תרש או  מחשב מערכת באמצעות
 .סוג למכ מחשבים

 סוסים " כולל מחשב וירוס
 פצצות"ו "תולעים" ,"טרויאניים

 אך אינו ,"לוגיות פצצות או זמן
 .בלבד לאלה מוגבל

 ובכפוף  ,לעיל  האמור אף על
 סייגיה  ,הפוליסה לתנאי

 כי בזאת מובהר ,וסעיפיה
 :הסמכ הפוליסה

 ,מדף  לתכנות נזק  או אובדן  .1
 שאירע  ביטוח ממקרה הנובע

 .המבוטח רכושה בהכלול  רהלחמ
 / למערכות  נזק או  אובדן  2.

 ממקרה הנובע ,הפעלה תכנות
למכונה ביטוח  /ציוד /שאירע 
 ברכוש הכלולים מכשיר

 שמערכת בתנאי ,המבוטח
 מובנה חלק מהווה  ההפעלה

 .מהם נפרד ובלתי
 או/ו למידע נזק או אובדן  .3

 /אלקטרוניים לנתונים
 ממקרה הנובע ,דיגיטליים

 הכלולה המרחל שאירע ביטוח
 לגבול  עד ,המבוטח ברכוש

 ףבסעי הנקוב  האחריות
 /מסמכים שחזור ״הוצאות

אך   ,זה  לפרק מההרחבות מידע״
שהערך  במפורש  מובהר 
אינו  המידע  של  האינפורמטיבי 

 מכוסה

הפ חריג מגיפות   כללי   .25 חריג   וליסותלכל  יתווסף 
לנוסח   "מגיפות" בהתאם 

על    וח ידי הפיקשאושר לחברתנו 
 ל ידי מבטחי שיידרש ע  וסחאו לנ
 .משנה

 .הבקשה מקובלת

  –" פל  יגחר  כללי   .26
 קל" 

פל חריג  יתווסף  קל -לפוליסות 
ו/או   יכוסה"לא  כדלקמן:   נזק 

הנובעים  חבות  ו/או   אובדן 
חלקיו  או  מבנה  של  מקריסה 

בשיטת   זה -פלשניבנו  חריג  קל. 
אם יחול  אישור קיים    לא 

המתמחה מ אזרחי  מהנדס 
ק ע"י ות  וקציונסטרבבדיקת 

ואל  יכי  תהל לדו"ח בהרס  כפוף 
עמכה  שהוס  מעבדה ידי לכך   ל 

הטכניון, מכו ו/או  התקנים   ן 
 הבאים: שקוימו התנאים

o  הפל אינה  -יציקת  קל 
דינמי   בעומס  מועמסת 
למאמצים   הגורם 

 מחזוריים. 

 . מכרזוי במסמכי הלא יערך שינ
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

o תמיכ הוספת  ות לאחר 
המקורי יעלה    למבנה  לא 

על   הסטטי    500העומס 
 ק"ג/מ"ר. 

o   שנעשה או   במבנההשימוש 
אינבחל חוקיו  מן  ו  רג 

 .4טופס השימוש שהותר ב

נהלים שעל    כללי   .27
מבוטח ה

 ליישם 

 לפוליסות יתווסף הנוהל הבא: 

 נוהל מורשה כניסה 

הודעת   קבלת  של  מקרה  בכל 
א ,מהמוקד  ליו אזעקה 

האזעקה   מקושרת/ות מערכת/ות
המבוטח  במקום  המותקנת/ות 

מחייג האו/או  מערכת  ה, זעקן 
חובה המבו  חלה  ו/אועל  מי   טח 

מיידית   להגיע   לבדיקה מטעמו, 
בפיזית   העסקשל  זה,   ית   ובכלל 

 ל מערכת האזעקה.לבדיקה ש

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

נהלים שעל    כללי   .28
המבוטח 

 ליישם 

 א: וסף הנוהל הבלפוליסות יתו
 

ברזי   של  וסגירה  פתיחה  נוהלי 
 ספרינקלרים ראשיים 

נועד    הלנו את  להבזה  טיח 
הת מערכת  פעולתה  של  קינה 

ולמ מהספרינקלרים  בו נוע   צב 
ה בשג   מגופיםנותרו  גה, סגורים 

הקיו  למרות חיישן  של  ה תרעמו 
להתריע -אלקטרו האמור  מכני 

 . יםסגור מגופיםדות או

מי  או  אש  בטיחות  אחראי 
יוודא   מטעמו,  שמגוף שמונה 

במצב   תמידספרינקלרים ראשי,  
י  )מצב  "פתוח" באזה  ות  מצעוגן 
סגירת  שרשרת( והסרה   המגוף, 

השרשרת   של  אך    תתבצעזמנית 
 הבאים:  מקריםרק בו

וי .1 לסבמידה  צורך  את  גור  ש 
שיים של ראה  מגופיםאחד ה

הספרינקלרים  מערכת 
לצורך עבודה, טיפולים ו/או 

יש  -תקלה   כך  צורך   לשם 
באישור ממונה הבטיחות או 

 מנהל המשמרת.

וח  עם תום המשימה יש לפת
ולנעול את  וף  המגחזרה את  

במצב   מחדש  השרשרת 
י  המבצע  על חתום  "פתוח", 

טופס בי ע"ג  הנעילה  צוע 
 .   מתאים

השרשרת מנעומפתח   .2 ל 

 . המכרזלא יערך שינוי במסמכי 

במכון  להי  נכון קיימות   3ום 
 של ספרינקלרים. מערכות 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 רשות:יימצא ב

 השומרים •

 ממונה הבטיחות •

 מנהל האחזקה  •

ירוכזו  .3 והאישורים  הטפסים 
מ בטיחות  בידי  ו/או  מונה 

 / במפעל  אחזקה  מנהל 
 .מוסד

נהלים שעל    כללי   .29
המבוטח 

 ליישם 

 לפוליסות יתווסף הנוהל הבא: 
 

 ום נוהל ביצוע עבודות בח

פירושו:  בחום"  "עבודות  המונח 
עבודות   בניה, הקמהביצוע   ,

אחרות  הרכבה,   ועבודות  שיפוץ 
ו/או ך ו/או חיתוך  הכרוכות ריתו

ב בפבשימוש  או  עילות  תהליך 
ס המבוצעים מכל  ותאור  וג 

ח היוצרים  או  חום  ום באמצעות 
בין  ביצועם,  בעת  ניצוצות  או 
של  עובדיו  ידי  על  נעשות  שאלו 

ע  המבוטח או ובין  קבלנים  ידי  ל 
 עובדיהם. 

יתי לבצעלא  המבוטח  דות  עבו  ר 
בחצרים בהתאם   בחום  אלא 

ועל   זה,  בנוהל  המבוטח למפורט 
ובטיחות    באמצעי זהירותלנקוט  

 ן:וחדים כדלקממי
 

בחום,  .1 עבודות  ביצוע  בעת 
להר המבוטח  חקת  ידאג 

)לרבות  דליקים  חומרים 
ת עצים, נייר ארגזים, שאריו

לפינ הניתנים  וי וקרטון( 
העבודות  נעשות  בו  מהשטח 

שלבחום   סביר  א  למרחק 
מיפ ממ  10  -חת  קום  מטר 

וזאת   העבודות  ביצוע 
עד שניתן    בהתחשב  כמה 

 לים. יווני רוח רגיבכ

ב .2 בחום  יצוע  בעת  עבודות 
אחד   אדם  לפחות  יהיה 

ת האלו בשטח ביצוע העבודו
ואשר  עליהן  ישקיף  אשר 
חיוג  אפשרויות  ביכולתו 

 כיבוי האש. לרשויות 

במקום דא נוכח  יהיה  זה  ם 
סביר   ביצו זמן  גמר  ע לאחר 

 בודות בחום. הע

ליוב .3 המשנה  א  קבלני  ידיעת 
לדאוג  שיש  באתר  הפועלים 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

אמצעל של  כיבוי קיומם  י 
עבודסבי ביצוע  בעת  ות רים 

 בחום ובמקום ביצוען.  

למבו .4 אין  הידע  אם  את  טח 
להעסקת  ידאג  לכך  הדרוש 
אשר   בטיחות  אחראי 
את להנחות  יהיה    תפקידו 
על  ולפקח  העבודות  מבצע 

   ביצוען.

 - 1נספח א'   .30
נאים ת

כלליים  
 רטיםמפו

שם  – 1עיף ס 2עמוד 
 המבוטח

סעילסי של  יתוו פא  זה  סף  ף 
 המלל: 

זיקתם  בגין  רכוש  "בביטוחי 
המבו בביטוח לרכוש  טח, 

חריותם אחריות מקצועית בגין א
המבוטח,  מחדלי  ו/או  למעשי 

מעבידים חבות  היה   בביטוח 
ל מי  ויחשבו  של   מעובדי מעבידם 
בגי  המבוטח נאמנות  ן ובביטוח 

 " ובדי מכון וינגייטע

 . סמכי המכרזלא יערך שינוי במ

 1נספח א'   .31
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

– 3עיף ס 2עמוד 
כתובות  
 המבוטח

מקום   חרלא "בכל  המילים: 
ובשטחים  ישראל  מדינת  בשטח 

ה יתווסף  מלל:  המוחזקים" 
 "לגבי ביטוחי חבויות בלבד" 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .32
תנאים   –

  כלליים
 ומפרטים

– 5סעיף  2-3עמוד 
  תיאור
 וקהעיס

לאחהשנה  ורבש • ר ייה 
יתווסף   "בישראל"  המילה: 

בסעיף   "כמפורט  ' 3המלל: 
 לעיל" 

יימחקו   • הרביעית,  בשורה 
לא   אך  "לרבות  המילים: 
במילה:  ויוחלפו  רק" 

 "כולל". 

ס  לסיפא • יתווסף  של  זה  עיף 
שונה  "שאינה  המלל: 
מהפעילות  מהותית 

 המתוארת בסעיף זה".

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1א'  פחנס  .33
תנאים   –

כלליים  
 מפרטיםו

– 6 יףסע 3עמוד 
הכיסוי 

 הביטוחי 

 בפסקה הראשונה

המילים: ורבש • הראשונה,  ה 
ביט"    " מתנאי  יפחתו  לא 

במילים לפי יוחלפו  "הינם   :
פסגה  פוליסות  תנאי 

 ניים של הפניקס" העדכ

המילים:  • הראשונה  בשורה 
יוחלפו  המוצע"  "לנוסח 

הפניקס   :במילים בנוסח   "
 " 05/2016רת ודמה

המלל: חיימ  3  -4בשורות   • ק 
מק" את    רהבכל  יראו 

הרחבותיהן  על  , הפוליסות, 

 . נוי במסמכי המכרזרך שילא יע
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

ידי    אלהככ על  שנוסחו 
 בטח".המ

 בפסקה החמישית 

במק • השנייה  ום בשורה 
הוד "אי  ירשם: המלל:  עה" 

הודעה  בהגשת  "איחור 
מקצועית  אחריות  )בביטוח 

 בתקופת הביטוח("

כן   המלל: כמו  לאחר 
תבי בהגשת  עה" "איחור 

"המל  תווסףי )בביטוח ל: 
בתקויוחרא מקצועית  פת  ת 

 הביטוח"( 

לאחר  • הרביעית  בשורה 
יתווסף המילה   "רישוי" 

ל: "מנהלי שאינו קשור  המל
 בבטיחות".

ה • המלל: חמישית  בשורה 
"ובכל מקרה אלה לא יהוו" 
"באופן  במילים:  יוחלפו 

כן,   כמו  לאחר  שיהוו" 
לכיסוי  "תנאי  המלל: 

המלל  יתווסף  : הביטוחי" 
אמצ"אל ת להקלעים  א 

 טח".סיכון המב

"תנאי   • יהיו המי המלל  גון 
   קיים" יימחקו.לפי ה

 1נספח א'   .34
תנאים   –
לליים  כ

 ומפרטים

ביטוח אש   4עמוד 
בדן  מורחב ואו

  – תוצאתי
 תכולה

מקום ל • "בכל  המלל:  אחר 
של  לעיסוקו  הקשור 
המלל:  יתווסף  המבוטח, 
רכוש  להרחבת  "בהתאם 

 יסה" רים בפולמחוץ לחצ

המלל:    כן  כמו • יתווסף 
הכיסוי   כי  בזאת  "מובהר 

נייח   הינורכב  לי  לכ במצב 
 בלבד.

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .35
תנאים   –

ים  כללי
 ומפרטים

ביטוח אש   4עמוד 
מורחב ואובדן  

  – וצאתית
 סכומי ביטוח 

המקסימום נ מה  לדעת  בקש 
   .אש ואובדן רווחים למקום 

הגיקהמ בום  באתר  דול  יותר 
   .₪ 70,000,000תניה הינו בנ

 1נספח א'   .36
תנאים   –

כלליים  
 פרטיםומ

אש  ביטוח  4עמוד 
חב ואובדן  מור

  – תוצאתי
 סכומי ביטוח 

תלמר עידיכוש  ומורים  נזק  ם  "ב 
מקסימום   –ראשון   יתווסף 

  .₪  10,000ריט לפ

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .37
תנאים   –

כלליים  
 םפרטימו

ביטוח אש   5עמוד 
ן  ורחב ואובדמ

  – תוצאתי
השתתפויות 

"השתל המילה  תפויות  אחר 
המילה  עצמיות"   : תתווסף 

 . "למקרה"

 . הבקשה מתקבלת
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 עצמיות

 1א'  נספח  .38
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

ביטוח אש   5עמוד 
חב ואובדן  מור

  – צאתיתו
אובדן  ביטוח 
 רווחים

ל הרחבות ע
זק  בסיס נ
  ראשון

המילי " לאחר  ה למקרם: 
י סכומוכלולות ב  ופה" יצויןולתק

 . "הביטוח שלעיל

 . מכרזלא יערך שינוי במסמכי ה

 1נספח א'   .39
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

ביטוח אש   5עמוד 
מורחב ואובדן  

  – תוצאתי
ת הרחבו

   – חדותמיו
 3סעיף 

שיחול  המלל  יימחק.  זה   סעיף 
בפוליסת    שקיים  נוסחהיה לפי  יה

 . 04/2018פסגה 

 . במסמכי המכרז נוישי לא יערך

 1א'  פחנס  .40
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

אש  ביטוח  5עמוד 
בדן  ואוחב מור

  – תוצאתי
הרחבות 
 –מיוחדות 

  4סעיף 

"למעט  ל המלל:  יתווסף  סיפא 
ביטוח  ויועצי  עו"ד  שמאים, 

המ ידי  על  בוטח המועסקים 
 . בתביעה נגד המבטחת"

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .41
  םתנאי –

ליים  כל
 טיםומפר

ביטוח אש   5עמוד 
מורחב ואובדן  

  – תוצאתי
הרחבות 
  -מיוחדות 

  6 סעיף

שמב "מרכוס  בע"מ" מקום  אים 
ישראל   ירשם: "מקלארנס 
 . בע"מ"

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .42
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

ביטוח אש   6עמוד 
מורחב ואובדן  

  – תוצאתי
  תנאי

   ליסההפו

מהדורת  :  תווסףי פסגה  "נוסח 
04/2018 " . 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .43
תנאים   –

ליים  כל
 טיםומפר

ביטוח אש   6עמוד 
מורחב ואובדן  

  – תוצאתי
 – 2סעיף 

הסיכונים 
חים המבוט

במסגרת פרק  
   א'

"התעסק"   -  7עיף  ס המילה: 
 . תוחלף במילה: "התווסף" 

 . הבקשה מתקבלת

 1נספח א'   .44
תנאים   –

  יםכללי
 ומפרטים

  ח אשביטו 6עמוד 
מורחב ואובדן  

  – תוצאתי
 – 3סעיף 

רק הרחבות לפ
   א'

יתווסף   -  1.1עיף  ס • לסייפא 
לרכוש  "בהתייחס  המלל: 

בחצר שמט להימצא  בעו 
הכיסוי   לתנאי  בהתאם 

 . יצה ושוד"שבהרחב פר

יתווסף   1.2סעיף   • לסיפא   ,
 "שלא כדין". המלל 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז



 
 

12 

 

שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 1 נספח א'  .45
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

ביטוח אש   7וד מע
אובדן  מורחב ו
  – תוצאתי

 – 3סעיף 
לפרק הרחבות 

   א'

₪    3,500ם  במקו  -  5.2עיף  ס •
 ₪   2,500יירשם 

ראשונה בשורה ה  -  17סעיף   •
המילה "חצרי" במקום   :

 יירשם: "משרדי". 

השנייה  ב • לאחר פסקה 
זו  הרחבה  פי  על  המילים 

של   יתווסף   80,000לסך   ₪
ולתקופת   לל:המ "למקרה 

 . הביטוח"

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .46
תנאים   –

ם  כלליי
 ומפרטים

ביטוח אש   8עמוד 
מורחב ואובדן  

  – תיוצאת
 – 10סעיף 

הרחבות לפרק 
   ב'

המילה    –  2עיף  ס •
תוחלף מבל:" וטחים" 

 מבטחים". לבמילה: "

ילסי  –  4סעיף   • תווסף פא 
המלל: "או כפי שפורט בדף 

 . "מההרשי

 . הבקשה מתקבלת

 

 

 . קבלתהבקשה מת

 1נספח א'   .47
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

אש  ביטוח  8עמוד 
חב ואובדן  מור

  – תוצאתי
 – 11סעיף 

תנאים 
מיוחדים 

   לפרק ב'

"קה במיל   טן"מילה:  ה:  תוחלף 
 . "יופחת" 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 - 1נספח א'   .48
תנאים 
כלליים  

 רטיםומפ

ביטוח אש   9עמוד 
ובדן  ורחב ואמ

  – תוצאתי
אים נת

ים לשני כללי
פרקי 

 הפוליסה 

"  –  1עיף  ס המלל:  למעט  יימחק 
 . ד תשלומו"ם הגיע מועאם טר

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .49
תנאים   –

  כלליים
 ומפרטים

מפרט לביטוח  10עמוד 
ציוד 

  – אלקטרוני
ת תפוהשת

 עצמית

"השתתפות  ל המילים:  אחר 
המ תתווסף  ילה:  עצמית" 

 .  ה"קרלמ"

 . הבקשה מתקבלת

 1א'  פחנס  .50
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  10וד מע
וד צי

  – אלקטרוני
הרחבות 
 מיוחדות

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז ." תימחקהמילה "וכד' – 1עיף ס

 1נספח א'   .51
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  10עמוד 
ציוד 

  – אלקטרוני
  אינת

 ליסה הפו

"המל  תווסףי פסגה מל:  הדורת 
11/18" . 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .52
ים  תנא –

מפרט לביטוח  10עמוד 
ציוד 

מאחר   -  1עיף  ס •  . לא יערך שינוי במסמכי המכרזיימחק 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

  כלליים
 ומפרטים

– אלקטרוני
 – 1פרק 

 ביטוח הרכוש

 והפוליסה שיורית.

 סעיף זה יימחק.  - 2סעיף   •

 1נספח א'   .53
תנאים   –

ם  כלליי
 ומפרטים

ביטוח מפרט ל 11עמוד 
ד ציו

  – אלקטרוני
תנאים 

כלליים לכל 
 פרקי הרכוש

 

זה  -  1  יףסע • יימחק    סעיף 
בנוסח  קיים  ולא  מאחר 

 פסגה. 

יימחק  זה    סעיף  -  2סעיף   •
בנוסח  קיים  ולא  מאחר 

 פסגה. 

 - 3סעיף  •

o   :המלל הרביעית,  בשורה 
לא   והמבוטח  "היה 
"אי  במלל:  יוחלף    ינקוט" 

 "יטהנק

o ה המלל:    רביעית,בשורה 
את  טל  טח לב" רשאי המב

לאמור   בהתאם  הביטוח 
כללי  בת יוחלף 19נאי   "
עלול  במ  " להוביל  לל: 

בתגמולי   להפחתה 
או   לפסילתם  הביטוח 

לה חוק בהתאם  וראות 
 יטוח" חוזה ב

למעט   –  5סעיף   •  " המלל: 
מועד  הגיע  טרם  אם 

 יימחק. –תשלומו" 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1נספח א'   .54
ים  נאת –

ם  כלליי
 ומפרטים

 מפרט לביטוח 12 עמוד
  –שבר מכני 

ש הרכו
 מבוטחה

  

 

להעביר   • של יש  רשימה 
על ה לבטח.  שיש  ציוד 

ל תיאור  הרשימה  את  כלול 
וערך  היצרן  שם  הפריט, 

 כינון. 

ה • "  לאחר  הרכוש מלל 
המלל:  יתווסף  המבוטח" 
לציוד  כיסוי  יינתן  "לא 

 שנים"  15שגילו עולה על 

 . מכי המכרזשינוי במסערך לא י

 1נספח א'   .55
תנאים   –

  כלליים
 ומפרטים

מפרט לביטוח  12עמוד 
  –שבר מכני 

ות תתפשה
 עצמית

"השתתפות ל המילים  אחר 
המילה:  תתווסף  עצמית" 

 קרה" "למ

 .הבקשה מקובלת

 1נספח א'   .56
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  12עמוד 
  –שבר מכני 

התנאות  
 מיוחדות

  

 

, ה ייהשנבשורה    -   1  סעיף •
תוחל "מהנזק"  ף המילה: 

"מתגמולי  במילים: 
 ח" יטוהב

יתווסף   –  2סעיף   • לסיפא 
שמאים, המלל "למעט   :

ביטוח   ו"דע ויועצי 
המבוטח  ידי  על  המועסקים 

 . מכרזוי במסמכי הלא יערך שינ
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 בטחת"בתביעה נגד המ

"   -  2סעיף   • המילים  לאחר 
וסף ₪ " יתו  100,000על סך  

ולתקופת  "למקרה  המלל: 
 הביטוח". 

 1נספח א'   .57
תנאים   –

יים  כלל
 םומפרטי

מפרט לביטוח  12עמוד 
  –שבר מכני 

תנאי  
 סה וליהפ

פסגה "מהדורת  תווסף  י
06/2019 ." 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 1א' נספח   .58
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  12עמוד 
  –י שבר מכנ

 מקרה ביטוח

 יימחק  -  1.1עיף ס •

המיתוו  –  1.2סעיף   •  לל: סף 
 "כתובות   3מפורט בסעיף  "כ

תנאים   בפרק  המבוטח 
 . ליים למפרט זה" כל

 . סמכי המכרזלא יערך שינוי במ

 1נספח א'   .59
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  12ד עמו
  –שבר מכני 

סייגים לחבות  
 חהמבט

 יימחק. – 1עיף ס •

 יימחק. – 2סעיף  •

אחר ולא יימחק מ  –  4סעיף   •
 ח פסגה. קיים בנוס

 . המכרז נוי במסמכילא יערך שי

 1א' נספח   .60
תנאים   –

ם  כלליי
 ומפרטים

מפרט לביטוח  12עמוד 
  – כנישבר מ
תנאי  

 הפוליסה 

  

 

, ה השנייבשורה    –  1סעיף   •
"תנאי"  המילה:  לאחר 

המיל "מוקדם" תתווסף  ה: 
" ובמקום המילה: "לתקופת 

 ות" ירשם: "לתקפ

המלל:   –  2.2סעיף   • יתווסף 
 . משפטיות" "למעט הוצאות

יימחק מאחר ולא   –  3סעיף   •
 סח פסגה. קיים בנו

המלל:   -   4סעיף   • יימחק 
 "למעט אם טרם הגיע מועד 

 תשלומו" 

 . תקבלתהבקשה מ

 

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .61
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

  מפרט 13עמוד 
ליסה  לפו

לביטוח 
  – מנותנא

תאריך  
 י רטרואקטיב

לרצף ל  המל  תוסףי  בכפוף 
 .טוחי מוכחבי

המ במסמכי  שינוי  יערך  . כרזלא 
למ כי  יצוין  זאת  יש כון  עם 

 . םנכון להיופוליסה 

 1נספח א'   .62
תנאים   –

כלליים  
 םומפרטי

מפרט   13עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
  – נאמנות

השתתפות 
 עצמית

האחל "השתתפותמילים ר   :  
ית המיליםעצמית"   : ווספו 

 . "למקרה כולל הוצאות" 

 . ה מתקבלתקשהב
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 1נספח א'   .63
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   13עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
  – נאמנות

תנאי  
 הפוליסה 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז 12/2018ורת פסגה "מהד ףוסתוי

 1נספח א'   .64
תנאים   –

ים  כללי
 ומפרטים

מפרט   13עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
  – נאמנות
 הגדרות

ירשם: מב תפקיד"  "בעל  קום 
 . ובד""ע

 . בקשה מתקבלתה

 1נספח א'   .65
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   13עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
  – נאמנות

אים נת
 כלליים 

יימחק מאחר ולא   –  1עיף  ס •
 סגה. ח פקיים בנוס

"   –  3סעיף   • המלל:  יימחק 
מועד  הגיע  טרם  אם   למעט 

 . תשלומו"

לא   –  6סעיף   • יימחק. 
 . רלוונטי לסעיף

 . כרזלא יערך שינוי במסמכי המ

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 . בקשה מתקבלתה

 1א' נספח   .66
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   14עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
כספים 
בכספת  

 – ובהעברה
השתתפות 

 עצמית

"הל המילים:  שתתפות אחר 
המילה: עצמית"   תתווסף 
 "למקרה". 

 . תמתקבלבקשה ה

 1א' נספח   .67
תנאים   –

ליים  כל
 טיםומפר

ט  מפר 14עמוד 
פוליסה  ל

וח לביט
כספים 
בכספת  

 – ובהעברה
הרחבות 
 מיוחדות

ה   -   1עיף  ס • מילה  לאחר 
תת ווסף:  "ומסמכים" 

 "כספיים". 

בשורה החמישית,    –  6סעיף   •
 המילה  "אינו" תימחק. 

,   –  7סעיף   • השנייה   בשורה 
" המילים:  שעות לאחר  כל 

ב תווסף המלל: "עקהיום" י
הש בנקים". ביתה/השבתת 

"          לל:המ כן, יימחקכמו 
מכלליות  לגרוע  )מבלי 
שבתות   לרבות  האמור 

ושביתת ומ ישראל  ועדי 
 .השבתת הבנק(/

 . ה מתקבלתהבקש

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .68
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   14עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
כספים 
בכספת  

 – בהעברהו
אי  נת

 הפוליסה 

פסגה ותי "מהדורת  וסף 
12/2018 ." 

 . רזלא יערך שינוי במסמכי המכ
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 1א'  פחנס  .69
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   15עמוד 
לפוליסה  

יטוח לב
כספים 
בכספת  

 – ובהעברה
 הרחבות

 חר לאלאחר המילים: "   –  2עיף  ס
"ממקרה : " יתווסף:  קרות הנזק

  .מכוסה" ביטוח

 . הבקשה מתקבלת

 1נספח א'   .70
תנאים   –

יים  כלל
 םומפרטי

מפרט   15עמוד 
סה  לפולי

לביטוח 
כספים 
בכספת  

 – העברהבו
תנאי  

 ה ליסהפו

יימחק המלל: "למעט    -   4עיף  ס
 . "אם טרם הגיע מועד תשלומו

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .71
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   16 עמוד
לפוליסה  

טוח לבי
אחריות כלפי 

  – צד שלישי
השתתפות 

 עצמית

כולל  י "למקרה  המלל:  תווסף 
 הוצאות" 

 . הבקשה מתקבלת

 1א'  נספח  .72
ים  תנא –
לליים  כ

 ומפרטים

מפרט   16עמוד 
לפוליסה  

 לביטוח
ריות כלפי אח

  – צד שלישי
הרחבות 
 מיוחדות

ה  –  1עיף  ס הכיסוי  ינו יימחק. 
 . 3בהתאם לאמור בסעיף 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1א' נספח   .73
תנאים   –

כלליים  
 יםטומפר

מפרט   16עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
  – צד שלישי
הרחבות 
 מיוחדות

ו  -  6עיף  ס שיפוט  "כל לגבי  דין 
וקנדה"   העולם ארה"ב  כולל 

 :הבאיתווסף הנוסח 
 

ומ החבות  מוצהר  כי  בזה  וסכם 
פה פוליסה זו כפוהמכוסה על פי  

שיפוט בבתי משפט בכל העולם ל
אר אולם לרבות  קנדה  ו/או  ה"ב 

פי ת  פרשנו על  הינה  הפוליסה 
 הדין הישראלי בלבד. 

 :כסההביטוח אינו מ

כספיים,  .1 עיצומים  קנסות, 
עונש פיצויים פיצוי  ין, 

פיצויים   , לדוגמא 
 מים.מוסכ

ם מים ר, או זיהווויזיהום א .2
או זיהום קרקע אולם למעט 

תוצ שהינו  ש זיהום  ל אה 
פתאומי   תאונתי  אירוע 

 ראש.ובלתי צפוי מ
 

א על  כי  בזאת  האמור ף  מותנה 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

ת לעניין  המוגשות  לעיל,  ביעות 
קנדה   ו/או  )לרבות  בארה"ב 

רה"ב אכיפת פסקי דין שניתנו בא
 מכסה:  הביטוח אינואו קנדה( ו/

כספ .1 עיצומים  , יים קנסות, 
פיצוי עונשין,  ים פיצוי 

פיצויים   , לדוגמא 
 .מוסכמים

   .בה כלשהימסי זיהום .2

סוג  .3 מכל  יצרנית  פעילות 
 .מעט שיווק ומכירותל

ו/או חברות    שלחבות   .4 בנות 
ו/או קנדה  שלובות בארה"ב 

פעילו מכירה למעט  של  ת 
 ושיווק. 

כי במקרה מוצהר ומוסכם בזאת  
ה נזק,  משפט,    כוללשל  הוצאות 
חורג האחריות  מג  אשר  בולות 

בפול אזי המקסימאליים  יסה, 
הוצא תכסה  משפט  ות  הפוליסה 

לגבולות   מעבר  אף  סבירות 
גבול האחריות שבין  ביחס   ,
התביעה,   האחריות לגובה  לבין 

לסעיף   חוזה   66בהתאם  לחוק 
 . 1981 -שמ"א ביטוח הת

 

כי   שיוגש מובהר  ו בתביעות 
סבירות   לישראל,  מחוץ 

המשפטיות  ה  ו שיינתנהוצאות 
ביחס  עבמ האחריות,  לגבולות  ר 

לגובה  לבין  האחריות  גבול  שבין 
על  תביה תימדד  בפוליסה,  עה 

מש הוצאות  סבירות  בסיס  פט 
ל בהתאם  וק  חבישראל 

 . הישראלי

 1נספח א'   .74
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   16עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
 –  ד שלישיצ

הרחבות 
 מיוחדות

הראש  –  8עיף  ס  ונה בשורה 
 " תימחק" המילה: "הראשי

חר המילים: "בבעלות  ן, לאכמו כ
ה יתוסף  ו/או המבוטח"   " מלל: 

 בשימושו" 

 . מתקבלתשה הבק

 1נספח א'   .75
תנאים   –

כלליים  
 טיםומפר

מפרט   16עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
  – צד שלישי
הרחבות 
 מיוחדות

ה  -  10עיף  ס מלל:  יתווסף 
 על פי סעיף זה   ח"אחריות המבט
ת על  תעלה  גלא  אחריות  ת  בול 

למקרה   4,000,000  שלבסך    ₪
 ולתקופה. 

 . המכרז נוי במסמכילא יערך שי

 

 1א'  נספח  .76
תנאים   –

כלליים  

מפרט   17עמוד 
לפוליסה  

טוח לבי

פסגה י "מהדורת  תווסף 
09/2017 . 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

ריות כלפי אח ומפרטים
  – צד שלישי

תנאי  
 הפוליסה 

 1נספח א'   .77
תנאים   –

כלליים  
 םומפרטי

מפרט   17עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
  – יששליצד 

  סייגים לחבות
 המבטח

המילים "בבעלותו ו/או   –  1עיף  ס
 יימחקו"

 . הבקשה מתקבלת

 1פח א' סנ  .78
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   17עמוד 
ליסה  לפו
טוח לבי

אחריות כלפי 
  – צד שלישי

 פרק הרחבות

זה   –  2עיף  ס סעיף  של  לסיפא 
המלל "יתווסף  לג לםאו:  בי , 

אחריות    הטרדה גבול  תת  מינית 
של   ל  200,000בסך  מקרה ₪ 

 . טוח"הביולתקופת 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .79
  איםתנ –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   17עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
  – צד שלישי

 חבותפרק הר

יימחק    –  5עיף  ס השני  הבולט 
פסגה  בנוסח  וקיים   מאחר 

 המוצע. 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .80
ים  נאת –

כלליים  
 יםומפרט

מפרט   17 עמוד
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
– ישישל צד

 בותפרק הרח

"   –  6יף  סע המילים:    לאלאחר 
"  ידע" המלל:  יכל התווסף  ולא 

   ."לדעת יהה

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .81
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   18וד מע
לפוליסה  
לביטוח 

אחריות כלפי 
  – יצד שליש

פרק תנאי  
 הפוליסה 

"   –  4ף  עיס המלל:  למעט  ימחק 
 . הגיע מועד תשלומו"אם טרם 

 . שינוי במסמכי המכרזערך לא י

 

 1נספח א'   .82
ים  נאת –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  19עמוד 
חבות 

 – מעבידים
השתתפות 

 עצמית

כולי "למקרה   : המלל  ל  תווסף 
 . ת"הוצאו

 . תקבלתהבקשה מ

 1נספח א'   .83
תנאים   –

יים  כלל
 םומפרטי

טוח לבי מפרט 19עמוד 
חבות 

– מעבידים
פרק תנאי  

 הפוליסה 

"מהדורתי גה פס  תווסף 
04/2017 " . 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .84
תנאים   –

כלליים  

מפרט לביטוח  19עמוד 
ות חב

 – מעבידים

בשורה   –  3.1.4עיף  ס •
" ההשניי וכד'  המילה:   ,

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 תימחק. הרחבות ומפרטים

השלי  •  –  שיתבשורה 
אם בין  ם" והמילים: "בין א

 לאו" יימחקו. 

השלישית   • המילה   –בשורה 
תוחל במילה: "הינן"  ף 

 "שהינן" 

•  " המלל:  יתווסף  לסיפא 
הובכפו שהמקרה  לכך  וכר ף 

לביט המוסד  ידי  וח  על 
 "לאומי כתאונת עבודה

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 . המכרזלא יערך שינוי במסמכי 

 

 הבקשה מתקבלת 

 1א'  פחנס  .85
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  20עמוד 
ות חב

– מעבידים
 הרחבות

,    -  3.2  עיףס הראשונה  בפסקה 
ידע"   "לא  המילים:  לאחר 

 יתווסף :"ולא יכל היה לדעת" 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1פח א' סנ  .86
ם  תנאי –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט לביטוח  20עמוד 
ת בוח

 – מעבידים
 הרחבות

  –  ההשנייבשורה    -  3.3ף  יעס •
שלי "לצד  שי המילים: 

הוחל  במלל: כלשהו"  פו 
 לעובדי המבוטח" 

המילה:  • החמישית  בשורה 
 תימחק. "לא"

יתווסף  • הסעיף  של  לסיפא 
הטרדה  לגבי  "אולם  המלל: 
גבול   תת  יחול  מינית 

₪   200,000אחריות בסך של  
 למקרה ולתקופת הביטוח.

 . הבקשה מתקבלת

 

 

 . הבקשה מתקבלת

 

 . שינוי במסמכי המכרז יערךלא 

 

 1נספח א'   .87
ם  תנאי –

כלליים  
 יםומפרט

מפרט לביטוח  20עמוד 
בות ח

 – מעבידים
תנאי  

 הפוליסה 

ימחק המלל: " למעט    -  4.3ף  עיס
 . אם טרם הגיע מועד תשלומו"

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .88
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

  רטמפ 21עמוד 
לפוליסת  

ביטוח 
יות אחר

 – מקצועית
גבולות  

 יותאחר

"למקרה  ה ביטוח מילים: 
שולתקופת   יוחלפו ביטוח  נתית" 

" ובמצטבר למבמלל:  קרה 
 ". חלתקופת הביטו

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .89
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   21עמוד 
לפוליסת  

ביטוח 
אחריות 

 – מקצועית
תאריך  

 רטרואקטיבי 

המללי "תווסף  לרבכפו:  צף ף 
 . "ביטוחי מוכח

ה במסמכי  שינוי  יערך  ז, מכר לא 
זאת   למעם   כי  יש כון  יצוין 

 . םנכון להיופוליסה 

 1נספח א'   .90
נאים  ת –

מפרט   21עמוד 
לפוליסת  

"י המלל  כולל  תווסף  למקרה 
 . הוצאות"

 . בקשה מתקבלתה
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

כלליים  
 פרטיםומ

ביטוח 
אחריות 

 – מקצועית
השתתפות 

 תמיעצ

 1נספח א'   .91
תנאים   –

יים  כלל
 ומפרטים

מפרט   21עמוד 
לפוליסת  

ביטוח 
ות אחרי

 – צועיתמק
רחבות ה

 מיוחדות

יתווסף -   1עיף  ס • לסיפא 
שו "שאינה  נה המלל: 

מהפעילות  מהותית 
 לעיל.המתוארת 

השנייה   -  5סעיף   • בשורה 
" המלל:  ונותני ימחק 

בס על   יס שירותים 
סתירה  )  חשבונית" קיימת 

בסעיף  ין  ב לסעיף   4האמור 
5 ). 

יתווסף יפא  לס  –  6סעיף   •
" למעט תביעות          המלל: 

יחדצולב בין  , ות  המבוטח  י 
צד   מתביעת  נבעו  אם  אלא 

 שלישי". 

יתווסף סיפא  ל  –  7סעיף   •
"  : להמלל  אמור  בהתאם 

הרחבים   4בהרחב   שבפרק 
ובתוספ פרמיה לפוליסה  ת 

 יה מהפרמ  75%של  
 " האחרונה ששולמה 

 . שינוי במסמכי המכרז לא יערך

 

 

 . הבקשה מתקבלת

 

 

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 

 . כרזינוי במסמכי המלא יערך ש

 

 

 1' נספח א  .92
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   21עמוד 
לפוליסת  

ביטוח 
אחריות 

 – מקצועית
תנאי  
 יסה הפול

אחריות  יתוסף  י פוליסת 
 . 05/2016מקצועית 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .93
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

רט  מפ 21 עמוד
לפוליסת  

ביטוח 
אחריות 

 – מקצועית
תנאי  

 פוליסה ה

מאחר ולא ק  יימח  –  1עיף  ס •
הפולי בנוסח  סה קיים 

 צע המו

כדלקמן:    –  2סעיף   • ישונה 
המילים:  יבוטלו  יב'  מחריג 
שנגרם מחוץ  ביטוח  "מקרה 

 . "יתחום הטריטוריאלל

המלל   –  4סעיף   • : יתווסף 
להרחבה  "ב :אי   5התאם 

המבוטח  עובדי  " יושר 
 . פוליסהשב

: יימחקו המילים  -   6סעיף    •
 טנטים"כויות פ"או ז

מאחר ולא ק  יימח  –  7סעיף   •
בנוסח הפוליסה   קיים 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

  צע. המו

 1א'  נספח  .94
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

מפרט   22עמוד 
פוליסה  ל

לביטוח 
בודות ע

קבלניות 
שיקום מבנים 

 הצהרתית –

 

 

 וטחים נוספים: מב •

"מורשה   המילים  יבוטלו 
ש    לבטחו המאו  ילה לאחר 

המילה  תתווסף  "לבטחו" 
 ."בכתב"

המ " לאחר  לגבי" ילה 
"י   צים, ועיתווסף 

 . פקחים"מ

"כתובת  מת • לשורה  חת 
וכת למשלוח ובת  ראשית 

תקופת   יתווסף:  דואר" 
מיום חו  12ביטוח:   דשים 

 םכשיוס

 תנאים מיוחדים:  •

"להפסקת  המילים:  לאחר 
הפוליסה" ע לצורך  בודה 

שלא  "ובלבד  יתווסף: 
ודה מעל  מדובר בהפסקת עב

 יום"  120

הצהרות  המילים:"  -לאחר 
רבעון" יו מדי  דיווח   עבר 
ע  תווסף:י עבודות  לסך  "  ד 

ידווחו   2,000,000  ₪
הרבעוני. במסג הדיווח   רת 

מעל   ₪   2,000,000עבודות 
וע מראש טרם  בידווחו עד ש

 תחילתן. 

ת לכלול  הדיווח  ר אויעל 
ת המבנה,  יהעבודות,  אור 

שווי  הביטוח,  תקופת 
 העבודה". 

נכלל  נב • מה  פרוט  לקבל  קש 
בסך   ₪   4,750,000בעבודות 

העבו תאור  ת  דולרבות 
סכומיוהתפל הביטוח    גות 

 ם. לגבי כל אחד מהמבני

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 . רזנוי במסמכי המכלא יערך שי

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 

 . שה מתקבלתהבק

 

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 1נספח א'   .95
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

סכומי   23עמוד 
וח ביטה

וגבולות  
 –האחריות 

   – פרק א'
 הרכוש יטוחב

הרחבות 
 – לכיסוי

למקרה/ולתק 
בסיס  ופה על

 ון""נזק ראש

 "והוצאות   יליםהמ •
ה לאחר  מילים משפטיות" 

ניהול לרבו" הוצאות  ת 
תמחקנה  ה  שיקום נזק" 

  ויתווסף:

בהרחב   לאמור  "בהתאם 
 .לפרק א'" 3.4.2

• " המילים  הוצאות לאחר 
רשויות  דרישת  עפ"י 

"תווסףי להרחב :  בהתאם 
 .לפרק א'" 3.4.3

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

"לאח • המילים  הוצאות ר 
יתווסף:  תביעה"   הכנת 

צי ד, יועמעט שמאים, עו"ל"
בתביעה  המועסקים  ביטוח 

 המבטחת". כנגד

המילים  ל • "ו/או אחר 
יתווסף: סנבאח ה" 

להרחב  בה" לפרק   3.6תאם 
 .א'"

המילים:  2,000,000"   לאחר 
יתווספו  להעברה"   ₪

: לא    המילים  מיו"אך  -תר 
רכב   1,000,000 לכלי   ₪

 אחד".

"אחר  ל • הוצאות המילים 
נזק"  לאחר  מיוחדות 

הוצאות   יתווסף  "לרבות 
בהתאם    להחשת נזק  תיקון 
 "  3.4.4לסעיף 

"ה • להחשת המילים  וצאות 
" ₪   2,000,000נזק  
 .תמחקנה

" לאחר המילה   'המילה "וכו •
במילה  תוחלף  "תכניות" 

 "ומסמכים"

• " המילה  " LEG  3לאחר 
 . 3/06 תווסףי

 - 1פח א' נס  .96
תנאים 
כלליים  

 ומפרטים

  – פרק ב' 23עמוד 
כלפי צד חבות 
 שלישי 

תוחלף  • "ביט"  המילה 
 . "04/2018ילים "פסגה מב

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 - 1נספח א'   .97
ים תנא

כלליים  
 ומפרטים

המיל •  24 ודעמ "לביטוח לאחר  ים 
ה תתווספנה  מילים לאומי" 

שהנתבע   מי  בגין  למעט   "
בת ביטוח    שלוםחייב  דמי 

 ומי בגינו" לא

פל • בהליכים  יליים הגנה 
ב ולפרקים  במקום   -ג'-' 
" "   ₪  1,000,000המילים 

": ₪   500,000יירשם 
₪   1,000,000-ולמקרה  

 " לתקופה

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 - 1נספח א'   .98
ים תנא

כלליים  
 ומפרטים

   – 'גפרק  24 ודעמ
ות בח

  מעבידים

בקרות  •  " המילים  לאחר 
במק "  רה  יתווסף  יטוח" 

מקורית   מסיבה  הנובע 
  .אחת"

"ל המילה  סעיפים" אחר 
 .ב'"-יתווסף: "בפרקים א' ו

 .מתקבלותהבקשה 

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 1נספח א'   .99
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

תנאים  24עמוד 
לכל  מיו חדים 

פרקי 
 הפוליסה 

פנה  תתווס  4בסעיף   •
"ולמעה ם אחריות  טמילים: 

, יועצים של    המקצועית
מתכננים,   מודדים, 

מהנדסי ם, מפקחים, 
ח שמירה אדריכלים,  ברות 

המבוטח  עובדי  שאינם 
 אשי". הר

המילים   5בסעיף   • תמחקנה 
 . ו/או על דין""

תתווספנה    8בסעיף   •
אין  שקיים.  "ככל  המילים: 

החריג   לגרוע בביטול  כדי 
וחובות   המבטחת  מזכויות 

 . פ"י כל דין" וטח עהמב

 . ה מתקבלתהבקש

 

 

 

 

 

 

 1' א נספח  .100
תנאים   –

כלליים  
 מפרטיםו

תנאי   24עמוד 
  הפוליסה
לביטוח 
עבודות 

 קבלניות 

"לאחר   יירשם מהמילה  הדורת" 
 . " 04/2018"פסגה  

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .101
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

 . 4.6 -יוחלף ב  2.6סעיף   25עמוד 

שמירה" יתווסף    ר המילה "לאח
המפור בפ"עפ"י  אוליסה  ט  ם או 

ל בהתאם  אחרת  עת  קבייוסכם 
 ".קרהסו

 . בלתהבקשה מתק

 

 1 נספח א'  .102
תנאים   –

ליים  כל
 ומפרטים

  – הרחבות 25עמוד 
 לפרק א'

ב  3.4סעיף    א. •  . 3.6-יוחלף 
      המילה "מהפרויקט" תוחלף 

"      ; מהעבודות" במילה 
      צוע בי"וכן" עד "  -המילים מ

בשורה       השניה   הפרויקט" 
 ה.מחקנת

 3.3.2-יוחלף ב 3.5סעיף ב.  •

ב יוח  3.6.1סעיף  ג.   • -לף 
3.4.1 . 

ב  3.6.2סעיף    . 3.4.2-יוחלף 
הבהרה  לקבלת  נודה 

 במילים " לא מאושר".

נוסח    -3.9ד.   • לקבל  נבקש 
 להרחב זה.מבוקש 

ב   2.2חריג    -3.15ד.   •  -יוחלף 
4.2.   

" המילים  " LEG 3 לאחר 
 . 3/06ווסף: ית

 . כרזלא יערך שינוי במסמכי המ

 

 1 נספח א'  .103
תנאים   –

כלליים  

תנאים  25ד עמו
 –חדים מיו

כפילות עם   -חקיימ  א'יף  סע •
הרחבות     3.8סעיף   תחת 

 . שינוי במסמכי המכרז לא יערך
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 לפרק א'. לפרק א' ומפרטים

 . 5.5 -יוחלף ב 4.7סעיף ב.  •

בסעיף    4.9סעיף  ג.   •  9יוחלף 
לכל  כלליים  תנאים  תחת 

 פרקי הפוליסה. 

 1נספח א'   .104
ם  תנאי –

כלליים  
 ומפרטים

 

-25עמוד 
26 

ל  ק פרחריגים 
 ב'

 . 3.1 -יוחלף ב 6.1סעיף א.  •

ב  6.2.1  עיףסב.   •  -יוחלף 
3.2.1.  

 . 3.2.2 -יוחלף ל  6.2.2סעיף 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .105
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

בות לפרק הרח 26עמוד 
 ב'

 5.2 -תוחלף ב 7.3חבה הר •

   4.4-לף בתוח 7.6הרחבה   •

"חברתיים   1ד. • המילים: 
בק שר המאורגנים 

ה מבוטחים לפרויקטים 
)הנחלרב טקסים  אבן  ות  ת 

יוחלפו וכיו"ב("   ב:   פינה 
מכי ש"לקידום  ל רות 

המבוטחים ה פרויקטים 
אבן  הנחת  כגון  וטקסים 

 פינה". 

 המילה "כל" תמחק. 2ד. •

"בגינם"   5ד. • המילה  לאחר 
 תתווסף המילה "לרבות". 

"  6ד. • ם" וטחימבהמילה 
ב "המבוטח   -תוחלף 

ידם" "על    יםהראשי". המיל
ב המבוט  -תוחלף  ח "ע"י 
 הראשי". 

יתווסף:לסיפ למעט "   א 
מכוסה שניתן    חבות  או 

בפול נושאי   ליסתכסותה 
 משרה." 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .106
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

 םתנאי 26עמוד 
מיוחדים 

 לפרק ב'

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז . 1.3 -ף ביוחל 8.1.3א. סעיף 

 

 1ח א' נספ  .107
  תנאים –

כלליים  
 ומפרטים

תנאים  26עמוד 
מיוחדים 

 לפרק ב'

סעיף  ב    4סעיף  ביוחלף    8.4. 
לפרקי  כלליים  תנאים  תחת 

 . החבויות

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .108
ם  תנאי –

ליים  כל
 טיםומפר

הגדרות לפרק  27עמוד 
 ג'

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז . 2.2 -לף ב יוח 9.5סעיף 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 1פח א' נס  .109
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

הרחבות לפרק  27עמוד 
 ג'

 4.4 -יוחלף ב  11.4א. סעיף  •

 . 4.5 -יוחלף ב 11.5ב. סעיף  •

 הסיפא לא תבוטל. 

ה • הסעיף  ד.  יימחק.  סעיף 
העוב לאור  רלוונטי  דה אינו 

בפרוישמד ם  שאינקטים  ובר 
בשטחים  נמצאים 

 קים. מוחזה

 .    4.9-יוחלף ל  11.9ה. סעיף  •

 גם" תימחק. המילה "            

המילה "בסביבות"     11.12ו.   •
 תמחק.

"האתר"  המילה  במקום 
 יירשם "באתר".

עד  מ:"אירועים"  המילים 
 "לרבות" תמחקנה. 

"טקסים"   לאחר המילה 
 תתווסף המילה "כגון". 

 מחק. וצ"ב" תה "וכיהמיל

 . כרזלא יערך שינוי במסמכי המ

 

 1ח א' נספ  .110
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

תנאים  27ד עמו
חדים מיו

 לפרק ג'

"תנאים מיוחדים לפרק    הכותרת
ל תשונה   " כלליים   -ג'  "תנאים 

 . לפרקי החבויות"

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .111
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

 

 27עמוד 

תנאים 
וחדים מי
 רק ג'לפ

 . 1.3 -יוחלף ב  12.1.3סעיף  •

• " ייעשהמילים  ה" המבטח 
 המבטחת "  -ב יוחלפו  

 תעשה". 

 . רזך שינוי במסמכי המכלא יער

 1נספח א'   .112
תנאים   –

כלליים  
 רטיםומפ

 

 

 27עמוד 

   – 13הרחבה 
הגנה  

בהליכים  
 פליליים 

• " המילים  הרחבה במקום 
כללי 13 "הרחב  יירשם   "

 . ג'-לפרקים ב' ו

"במקום ה •  1,000,000מילים 
": יירשם   "  ₪500,000   ₪

ו ₪   1,000,000-למקרה 
 . "לתקופה

 . רזנוי במסמכי המכלא יערך שי

 1ח א' נספ  .113
תנאים   –

ם  כלליי
 פרטיםומ

 

 27עמוד 

 – 2חלק 
סייגים  
)לכל  כלליים

פרקי 
 סה( הפולי

 . 2.3 -יוחלף ב  14.3. סעיף א •

"רבתי"  • המילה  לאחר  ב. 
 . "ככל שקיים" ףיתווס

 . שינוי במסמכי המכרזלא יערך 

 1נספח א'   .114
אים  תנ –

כלליים  
 ומפרטים

תנאים  28עמוד 
ל לכ כלליים )

פרקי 
 ( פוליסהה

 .  3-יוחלף ל 15.32א. סעיף  •

סעי • ל   15.3.3ף  ב.   -יוחלף 

 . במסמכי המכרזלא יערך שינוי 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

4.7 . 

 . 4.8  -יוחלף ל 15.3.4. סעיף ג •

המילים "ממנהלי   במקום 
"ממנהליו  יירשם  המבוטח" 

 המוסמכים"

סעיף   • ל  15.4.1ד.   1  -יוחלף 
 . 1.2 -ו 1.1סעיפים 

סעיף -ל  וחלףי  15.7ה. סעיף   •
11 . 

 . 5.1 -יוחלף ל  15.8.1ז. סעיף  •

"אירוע" המילה  במקום  
 קרות". "שם ייר

המילים "לאחר   במקום 
על   " וטחלמב  כך"להודיע 

 . יירשם "בסיפא"

 . 8-יוחלף ב 15.11.4ף ח. סעי •

על  "ויתור  המילים  במקום 
יירשם ש  זכות יבוב" 

 תחלוף". "

המילה   לאחר    4ח. •
תתווספנה   "ומפקחים"

          של  "  המילים: 
 המבוטח הראשי". 

"ומה המילה       סים" נדלאחר 
המילים: תתוו  ספנה 

דדים, ומ  דריכלים,"א
 .ה"רות שמירחב

ה    מילהבמקום 
יירשם:      "המבוטחים"

 "המבוטח הראשי". 

המילים   6ח. • במקום 
יירשם: " שמירה"  חברות 

 . "4"האמור בסעיף 

 1נספח א'   .115
תנאים   –

  לייםכל
 ומפרטים

תנאים  28עמוד 
כלליים )לכל 

 פרקי
 הפוליסה( 

"כלשל  .9 המילה  הו" אחר 
ם מנהליי   "מילים: הווספנה  תת

תנאי בשורים    קשאינם  
  בטיחות".

"המילי הוצאותאם  ייגרמו ש  ו 
הביטוח" להם   מקרה  עקב 

 תמחקנה.

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1א'  נספח  .116
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

רט  מפ 29עמוד 
לפוליסה  
לביטוח 
עבודות 
 -קבלניות
 יתהצהרת

 פים: מבוטחים נוס •

"מורשה יבוטלו    המילים 
ש  ולבטח המילה או   לאחר 

המילה  תתווסף  "לבטחו" 
 ."בכתב"

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

המילה לגבי" "   לאחר 
 . מפקחים"ים, יתווסף "יועצ

"כתובת   • לשורה  מתחת 
למשלוח  וכתובת  ראשית 

תקופת  דואר"   יתווסף: 
מיום   12ביטוח:    חודשים 

 .סכםשיו

 ם: תנאים מיוחדי •

"להפס המילים:  קת לאחר 
לצורך הפוליסה"   עבודה 

שלא יתו "ובלבד  וסף: 
מעל    דובר בהפסקת עבודהמ

 . יום" 120

הצהרות  המילים:"  -לאחר 
רבעון" יועב מדי  דיווח  ר 

לסך  תווסי עד  עבודות   " ף: 
ידווחו   2,000,000  ₪

ה הדיווח  רבעוני. במסגרת 
מעל   ₪   2,000,000עבודות 

ד שבוע מראש טרם  חו עידוו
 ילתן. תח

לכלול הדיווח  תיאור   על 
המבנההעבודות תיאור   ,  ,

שו הביטוח,  וי תקופת 
 העבודה". 

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 

 

 . הבקשה מתקבלת

 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 

 1ספח א' נ  .117
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

סכומי   30עמוד 
וח הביט

  וגבולות
 –ריות האח

   – פרק א'
 כושביטוח הר

הרחבות 
 – סוילכי

רה/ולתק למק
ופה על בסיס 

 ""נזק ראשון

"והוצאות  • המילים 
  תמחקנה  פטיות"מש

לאמור    ויתווסף:   "בהתאם 
 .לפרק א'" 3.4.2בהרחב 

המי • הוצאות לאחר   " לים 
רשוי דרישת  ות" עפ"י 

להרחב   יתווסף: בהתאם   "
 .לפרק א'" 3.4.3

"המי  לאחר • ת הוצאולים 
יתווסף: הכ תביעה"   נת 

עצי מאים, עו"ד, יולמעט ש"
בתביעה   ביטוח המועסקים 

 כנגד המבטחת".

המילים   • או "ו/לאחר 
יתווסף:  באחסנה" 

להרחב  " לפרק   3.6בהתאם 
 .א'"

המילים:" ל • ₪   500,000אחר 
יתווספו המילים   : להעברה" 

ל יותר מ"אך  ₪   250,000-א 
 לכלי רכב אחד".

ה • אות "הוצמילים  לאחר 
לאמיוחדו נזק" ת  חר 

הוצ "לרבות  אות יתווסף 
תיקו בהתלהחשת  נזק  אם  ן 

 ערך שינוי במסמכי המכרז לא י
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

   "3.4.4לסעיף 

להחשת  • "הוצאות  המילים 
" ₪   1,000,000נזק  
 .תמחקנה

" לאחר המילה 'המילה "וכו •
במילה  תוחלף  "תכניות" 

 ."ומסמכים"

המילה • " LEG"   3לאחר 
 . 3/06 יתווסף

 1נספח א'   .118
נאים  ת –

כלליים  
 יםומפרט

 עמודים

30-31 

   – ב'פרק 
צד חבות כלפי 

 שלישי 

תוחלף  • "ביט"  המילה 
 . "04/2018במילים "פסגה 

"לביטוח  • המילים  לאחר 
המילים לאומי תתווספנה   "

שהנתבע " מי  בגין  למעט 
ביטוח   דמי  בתשלום  חייב 

 . בגינו" לאומי

פ  • בהליכים  ליליים הגנה 
ב' במקום    -  ג'  -ו  לפרקים 

"המיל " ₪   1,000,000ים 
₪   500,000"  :םיירש

₪   1,000,000  -ולמקרה  
 ".  תקופהל

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

 

 1נספח א'   .119
תנאים   –

כלליים  
 ומפרטים

   – פרק ג' 31עמוד 
חבות 

  מעבידים

"לאחר   • בקרות  המילים 
יתווסף   ביטוח"  מקרה 

מקורית  " מסיבה  הנובע 
  . ת"אח

"סעיפים"   • המילה  לאחר 
ופרקי"ב    יתווסף:   א'  -ם 

 .ב'"

 . הבקשה מתקבלת

 

ביטוח   .120
ירקטורים  ד
י אושונ

 רהמש

חריגים    
 ספים נו

רישות/מגבלות חוזיות קב דע
 יתווספו החריגים הבאים: 

 חריג אסבסטוזיס  •

 חריג סיכונים פוליטיים  •

 חריג גרעיני  •

   -חריג אחריות מקצועית •

Professional Indemnity 

Exclusion-with cover for 

Failure to Supervise  

It is hereby understood and 

agreed that the insurer shall 

not be liable to make any 

payment for loss in 

connection with any claim 

made against the insured 

 

 

 .מקובל

 .מקובל

 .מקובל

 .מקובל
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

alleging, arising out of, 

based upon  or attributable to 

the company's or an 

insured's performance of or 

failure to perform  
professional services or any 

act, error, or omission 

relating thereto. 

Provided however, that the 

foregoing exclusion shall not 

be applicable to any 

derivative or  shareholder 

derivative action claim 

against the insured alleging a 

failure to supervise those 

who  performed or failed to 

perform such professional 

services 

ביטוח   .121
דירקטורים  

אי ושונ
 משרה

חלות  יג מחר 
   מדבקות 

מחלו חריג  מדבקות  יתווסף  ת 
  אם לנוסח להלן:בהת

Communicable Disease 
Exclusion, as follows: 
 
"Any loss, damage, liability, 
expense, fines, penalties or 
any other amount directly or 
indirectly caused by, in 
connection with, or in any 
way involving or arising out 
of any of the following –
including any fear or threat 
thereof, whether actual or 
perceived – : 
• Coronavirus (COVID-19) 
including any mutation or 
variation thereof; or 

• Pandemic or epidemic, as 
declared as such by the 
World Health Organization 
or any governmental 
authority". 

 .מקובל

טוח בי  .122
ם  דירקטורי

אי ושונ
 משרה

הטרדה  גירח 
 נית מי

הטר  ווסףית מחריג  ינית  דה 
 בהתאם לנוסח להלן: 

Sexual Harassment 
Exclusion, as follows: 
 
alleging that such insured 
committed sexual 
harassment, in the following 
cases: 
(i) it has been established 

 .קובלמ
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

through a judgment or any 
other final adjudication 
adverse to the insured or any 
admission by the insured, 
that such insured indeed 
committed sexual 
harassment; 
(ii) the claim against such 
insured was concluded by 
compromise settlement (iii) 
in case the insured fails to 
take all measures required 
from an employer stipulated 
in the Law of Prevention of 
Sexual Harassment – 1998. 

טוח בי  .123
דירקטורים  

אי ושונ
 משרה

ביטול  
פות השתת

עצמית 
אין  רה שבמק

 חבות

- No Liability – is hereby 
canceled. The words 
"Provided however…" from 
Clause .5.4 (Retention) are 
deleted. The definition of 
"No Liability" is deleted as 

well. 

 .מקובל

ביטוח   .124
רים  דירקטו

אי ושונ
 המשר

לקבל   כללי   תביעות    סיוןנינבקש 
מפורט הכולל פירוט לגבי שולם / 

 תלוי

מדבר התביעות    ןניסיו שהועבר 
 . ובעד עצמ

ביטוח   .125
דירקטורים  

אי ושונ
 משרה

לנבקש   כללי   קורונה מענה  שאלון 
 המצ"ב: 

כה הער  האם החברה ביצעה •
הקורונה  משבר  השפעת  של 

 ל פעילותם?  ע

הדירקטוריוה •    ןאם 
דיון התכנס/נ לצורך  פגש 

 בנושא לעיל? 

הכס • ההשפעה  פית מה 
 הצפויה על החברה? 

משבר   האם • השפעת 
על  להשפיע  צפויה  הקורונה 
לעמוד  החברה  יכולת 

בהתחייבויותיה  
אג"ח/ספקים  לבנקים/בעלי 
או להוביל לאי עמידה מסוג  

בהת ויות חייבכלשהוא 
 הפיננסיות שלה?  

חברה, צעדים נקטה ה  באילו •
נקטה להיע  ,אם  רך כדי 

משבר  עם  להתמודדות 
הפרעה הקורונה וכדי למנוע  
הפעילות   ן התקילמהלך 

 ? שלה

עם המכון   להתמודד  נערך 
הקורונה   עם השפעת  מיד 

ומאז על הסגר הראשון    ההודעה 
ב שוטףפעל  עם   אופן  להתמודד 

הכל כליות  ההשלכות 
 . עוליות של המשברפתהו

חתת  פהמכון פעל באופן מיידי לה
כ    לרבותעלויות     300הוצאת 

עלויות   צמצום  לחל"ת,  עובדים 
למיניהן   חשמל, תפעול  )ניקיון, 

 .מים וכד'(

לשימור   פעל  הכנסותיו המכון 
בית   בתחום  במיוחד  העצמיות 

למאמנים   מיידי מעבר    –הספר 
מידה מרחוק באמצעות הזום, לל

ערכת מבחנים מקוונים ת מ הפעל
לאת מענה  פרטניים ומתן  גרים 

ה  התלמידים.של   פעלת  המשך 
ספורט   למצוינות  האקדמיה 

נחיות  הבהתאם ל  הפנימייבתנאי  
 .משרד החינוך

לקביל  במ מענה פעלנו  מתן 
במסגרת  לספורטאים אולימפיים  

הקורונה מקבלת    .מגבלות  החל 
האימוניאישור   מתקני  ם הפעלת 

)ב וספורט( ריאומהרגולטור  ת 
אפקטיבי  מענה  מתן  דרך 

ת כמות  נה )הגבללמגבלות הקורו
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

לינה   ספורטאים, מוגבר,  ניקיון 
 מכון וכד'(. ב

מ נקט  כתוצאה  בהם  הצעדים 
את   סיימנו    2020שנת  המכון, 

פחת )ללא  כ    (בעודף   1.7של 
 . ₪מיליון 

תוספת  המכון   מהמדינה  קיבל 
במסגרת  תקציב   לפרויקטים 

הצמיחה האצת    56)  תקציבי 
לשיפוץ  (₪מיליוני   שדרוג , 
ענפי   עבורקנים  מתוהקמת  

ים החלו הפרויקטשונים.  ט  ספור
אלו   בביצוע כתוצאה ו  בימים 

בהמשך צפויים להגדיל  אנו  מכך  
בתים לאומיים פעילות    ף את היק

 .במכון

ב דנה  המכון  פעילות  מועצת 
רק על  הקהמכון  משבר  ורונה ע 

שוטפים    הוקיבל מאז  דיווחים 
  2020במרץ    הקורונמשבר ה  פרוץ

 . ועד היום

השפיע צפוי ל משבר הקורונה לא  
לעמ   על החברה  וד יכולת 

 .מכל סוג שהוא  בהתחייבויותיה

השפעה   2021בשנת   חווים  אנו 
מש של  הקורונה  הפוכה   –בר 

לרבות  גידול   הפעילות  בהיקף 
לאימונים,  מתקנים  בהזמנות 

ואירוח עצמיות    לינה  והכנסות 
   כדוגמת חניה(.נלוות )

 ביטוח  .126
דירקטורים  

אי ושונ
 המשר

הסבר   כללי   הפעילות    לגבינבקש 
ב  1עמוד    3.1.1סעיף  המפורטת 

מס    פומבי     -  2021/23למכרז 
כלל" התקשרות    יתיאור  של 

השי האם ,  "יםרותותחולת 
  ינוי המוזכר בצורת התאגדותהש

הוכר המכון,   או  מהווה 
תנ  פי  על  אי כטרנזקציה 

 ? הפוליסה

הב למבטחת  מועד  דווח  שינוי 
מולה והוסדר  שלא    הנוכחית  כך 

 נחשב לטרנזקציה.  

מפרט    .127
  ריםטודירק

– 
Directors 

and 
Officers 
Liability 

Insurance 

יף סע 1עמוד 
retroactive 

date  

 unlimitedילה  יש החליף את המ
שינוי   01.01.2018למילה   )מועד 

 .צורת ההתאגדות(

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

מפרט    .128
  דירקטורים

– 
Directors 

and 

 & Priorסעיף  1עמוד 
Pending 

claims 

ל לתאריך החליף  יש  המלל  את 
שינ)  01.01.20218 צורת  מועד  וי 
 . ההתאגדות(

 . שינוי במסמכי המכרזלא יערך 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

Officers 
Liability 

Insurance 

מפרט    .129
  דירקטורים

– 
Directors 

and 
Officers 
Liability 

Insurance 

 Specialסעיף   1עמוד 
conditions 

 -מלל למללש להחליף את הי

Corporate Guard - Directors 
& Officers Liability 1.04 
January 2017 Edition . 

 . ינוי במסמכי המכרזלא יערך ש

מפרט    .130
  קטוריםדיר

– 
Directors 

and 
Officers 
Liability 

Insurance 

 Specialסעיף   1עמוד 
conditions 

  - יש למחוק את הסעיף

No Insured vs Insured 
exclusion ופיע חריג ובמקומו י

מי   שצורף על ידימרוכך בנוסח 
 . משתתפים במכרזמה

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

  מפרט  .131
  דירקטורים

– 
Directors 

and 
Officers 
Liability 

Insurance 

 Specialסעיף   1 עמוד
conditions 

    - יש למחוק את הסעיף

No Professional liability 
exclusion . 

 – חריג את להוסיףיש 

 Professional liability 
exclusion. 

 

 

 

 

 

 כדלקמן:נוסח  לקבלניתן 

Professional Indemnity 

Exclusion-with cover for 

Failure to Supervise  

It is hereby understood and 

agreed that the insurer shall 

not be liable to make any 

payment for loss in 

connection with any claim 

made against the insured 

alleging, arising out of, 

based upon  or attributable to 

the company's or an 

insured's performance of or 

failure to perform  
professional services or any 

act, error, or omission 

relating thereto. 

Provided however, that the 

foregoing exclusion shall not 

be applicable to any 

derivative or  shareholder 

derivative action claim 

against the insured alleging a 

failure to supervise those 

who  performed or failed to 

perform such professional 

services 
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

מפרט    .132
  םרידירקטו

–
Directors 

and 
Officers 
Liability 

Insurance 

 

 1עמוד 

 Special  סעיף
conditions 

חריג   להוסיף   specific  –יש 
matters exclusion    ביחס

 הידועות. לתביעות 

SPECIFIC MATTERS 
EXCLUSION – GENERAL 

It is hereby understood and 
agreed that the insurer shall 
not be liable to make any 
payment for loss in 
connection with any claim 
made against the insured 
arising out of, based upon or 
attributable to, directly or 
indirectly to the. 

 ז. לא יערך שינוי במסמכי המכר

דירקטורים    .133
שאי ונו

 – משרה
נספח 

 הרחבות
 לנדוי 

 – 2סעיף  1עמוד 
Insurance 

Cover 

 . המכרזלא יערך שינוי במסמכי  סעיף זה.יש למחוק 

קטורים  דיר  .134
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 – 3.3סעיף  1עמוד 
definition of 

company 

Definition 2.3 – Company  – 
שלישית ת  א למחוק  יש    –  שורה 

 : המילים

"or affiliated company". 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

קטורים  דיר  .135
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 – 3.4סעיף  2עמוד 
defence 

costs 

Definition 2.5 - Defence 
Costs-  ה יה ישנהפסקה  תימחק 

 . " "actה שניה לאחר המילה שור

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

ים  דירקטור  .136
ונושאי 
 משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

  3.8סעיף  3מוד ע
Definition 

2.10 - 
Insured   

תת סעיף  
3.8.1 

את למחוק  יש  שניה    בשורה 
 :  מיליםה

and/or shadow director  

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

רקטורים  יד  .137
ונושאי 
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 נדוי ל

  3.8סעיף  3עמוד 
Definition 

2.10 - 
Insured   

תת סעיף  
3.8.2 

 : יש למחוק את המילים

and/ or Outside Entity 

or Outside Entity 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

ירקטורים  ד  .138
שאי ונו

 –משרה 
נספח 

הרחבות 

  3.8סעיף  3עמוד 
Definition 

2.10 - 
Insured   

 : יםחוק את המיליש למ

informal or ad-hoc 

and/or employees 

 . ך שינוי במסמכי המכרזלא יער
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

תת סעיף   לנדוי 
3.8.5 

רים  דירקטו  .139
ונושאי 
 – משרה
נספח 

בות חהר
 לנדוי 

 3.9סעיף  3עמוד 

Definition 
2.12 Loss 

עיף  תת ס 
3.9.3 

  :יש להוסיף את המשפט

However, in respect of EPL 
claims, punitive and 
exemplary damages are 
excluded . 

 . רזלא יערך שינוי במסמכי המכ

  דירקטורים  .140
י ונושא
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 3.9סעיף  3עמוד 

Definition 
2.12 Loss 

תת סעיף   
3.9.4 

 . יערך שינוי במסמכי המכרז לא .את הסעיףיש למחוק 

דירקטורים    .141
ונושאי 
 – משרה
נספח 

ת חבוהר
 לנדוי 

 3.9סעיף  3עמוד 

Definition 
2.12 Loss 

תת סעיף   
3.9.5 

 .מקובל .יףיש למחוק את הסע

 

ירקטורים  ד  .142
י אונוש

 – משרה
נספח 

 הרחבות
 לנדוי 

 3.9סעיף  3עמוד 

Definition 
2.12 Loss 

תת סעיף   
3.9.7 

את למחוק  החברה   –  הסעיף  יש 
 .אינה נסחרת ואין כל רלוונטיות

 .מקובל

 

רים  דירקטו  .143
ונושאי 
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

– 3.11סעיף  4עמוד 
WRONGFU

LL ACT 

ה במיל   ףוחלת  "abuse"המילה  
"misuse" . 

 .מקובל 

טורים  דירק  .144
ונושאי 
 – משרה

ספח נ
ות הרחב
 לנדוי 

 .ובלמק  .ת הסעיףיש למחוק א 3.12סעיף  4עמוד 

דירקטורים    .145
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 נדוי ל

 .מקובל  .יש למחוק את הסעיף 3.13סעיף  4עמוד 

טורים  דירק  .146
ונושאי 
   – משרה
נספח 

הרחבות 

 .מקובל  .חוק את הסעיףש למי 3.14סעיף  4 עמוד
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 לנדוי 

דירקטורים    .147
 ונושאי
 – משרה

ח נספ
הרחבות 

 נדוי ל

 .מקובל  .סעיףש למחוק את הי 3.15סעיף  4עמוד 

  דירקטורים  .148
ונושאי 
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 .מקובל  .יש למחוק את הסעיף 3.16עיף ס 4עמוד 

דירקטורים    .149
ונושאי 
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 .מקובל  .הסעיףיש למחוק את  3.17סעיף  5עמוד 

רים  דירקטו  .150
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 .מקובל  .חוק את הסעיףיש למ 3.18ף עיס 5עמוד 

דירקטורים    .151
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 .קובלמ  .למחוק את הסעיףיש  3.19סעיף  5ד עמו

דירקטורים    .152
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 – 4.1עיף ס 5עמוד 
exclusion 

3.1 

 . וי במסמכי המכרזלא יערך שינ .יש למחוק את הסעיף

  רקטוריםדי  .153
שאי ונו

 – משרה
ח נספ

הרחבות 
 לנדוי 

 – 4.2סעיף  6עמוד 
exclusion 

3.4 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז .יש למחוק את הסעיף

ורים  דירקט  .154
ונושאי 
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 5.2סעיף  6ד עמו

Extension 
4.2 – New 

Subsidiaries 

 

השניי שמתחילה   הבפסקה 
 if a newly "acquiredלים "במי

הראשונ המילים ה  בשורה  לאחר 
"fails to "meet conditions   יש

ה את  הנ"ל    -(ii) ספרה  למחוק 
 . ריג חוזיח

 . זלא יערך שינוי במסמכי המכר
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

דירקטורים    .155
ונושאי 
   – משרה
נספח 

הרחבות 
 דוי לנ

 5.2ף סעי 6עמוד 

Extension 
4.2 – New 

Subsidiaries 

 

השלי בשורה שית  בפסקה 
 הראשונה בסוף השורה, 

 -המלל יש למחוק את

or employees of any 
subsidiary 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

רים  ודירקט  .156
שאי ונו
 –שרה מ

נספח 
הרחבות 

 וי לנד

 5.3סעיף  7עמוד 

Extension 
4.3 outside 
directorship
s 

ל המלליש  את  השורה   -מחוק 
 האחרונה תימחק

The rest of the words after: 
“outside entity” will be 
deleted. 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

דירקטורים    .157
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 דוי לנ

 5.4סעיף  7עמוד 

Discovery 
Period  

האופציות. חודשים   12  ימחקו 
 . 100% יהעבור תוספת פרמ

 .למקוב 

דירקטורים    .158
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 5.4עיף ס 7עמוד 

Extension 
4.4 – 
Discovery 
Period 

תקופ • לשנות  גילוי  יש   12ת 
שאר     .100%  -חודש   כל 

 ו יימחק האופציות

-שית יש לשנות ל פסקה שלי •
 יום  90יום במקום  30

ית יש לשנות את  פסקה רביע •
ל ו  15  -הספרה  יום   30-יום 

ב ו   30מקום  בהתאמה  -יום 
 יום  60

 .מקובל

 

 

 . זלא יערך שינוי במסמכי המכר

 

 . מכי המכרזלא יערך שינוי במס

דירקטורים    .159
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

עמודים 
7-8   

  5.6סעיף 
RISK 

MANAGE
MENT 

EXTENSIO
N 

 . ערך שינוי במסמכי המכרזלא י .  150,000$יוגבל עד 

דירקטורים    .160
ונושאי 

 –שרה מ
נספח 

בות הרח
 לנדוי 

 מיי  שצורף על ידבהתאם לנוסח     5.7סעיף  8עמוד 
 מהמשתתפים במכרז. 

 . י במסמכי המכרזלא יערך שינו

דירקטורים    .161
ונושאי 
   – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

   5.7יף סע 8עמוד 

Extension 
4.9 – retired 
directors 

את    4  שורה • להחליף  יש 
במילים   unlimitedהמילה  

 ודש ח 84

לאחר   יש  7בשורה   • להוסיף 
את  "Employee"   מילהה

 : המלל 

"in a supervisory or 
managerial capacity" 

 .מקובל

 

 

 .מקובל
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

בסוף   • להוסיף  הפסקה יש 
 This extension  -את המלל

is not available in the 
event of a transaction 

 

 .מקובל

 

דירקטורים    .162
ונושאי 
   – משרה
נספח 

הרחבות 
 י לנדו

 – 5.8יף סע 8עמוד 
emergency 

costs 

 

  :לליש למחוק את המ

10 per cent of the limit of 
liability" ,000$100 ולהחליף   

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

דירקטורים    .163
ונושאי 

 –ה משר
נספח 

הרחבות 
 נדוי ל

   5.9סעיף  8עמוד 

 

 – הפוליסה לתנאי בהתאם

CORPORATE 9/97. 

 

 . סמכי המכרזלא יערך שינוי במ

ירקטורים  ד  .164
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

  -5.9סעיף  8עמוד 
run-off 

cover for 
external 

directors 

 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז .יש למחוק את הסעיף

דירקטורים    .165
ונושאי 

   – המשר
נספח 

בות הרח
 לנדוי 

 5.10סעיף  8עמוד 

Excess limit 
of liability 

 

 .מקובל .הסעיף יש למחוק את

 

דירקטורים    .166
ונושאי 
 – משרה
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 5.11יף סע 8עמוד 

Additional 
limit 

 .מקובל .יש למחוק את הסעיף

 

דירקטורים    .167
ונושאי 
 – משרה

ח פנס
הרחבות 

 לנדוי 

   6.2סעיף  9עמוד 

 

לסעיף חוזה   66  בהתאם  לחוק 
 . 1981ביטוח 

 .מקובל

 

דירקטורים    .168
ונושאי 
 – משרה

ח פנס
הרחבות 

 לנדוי 

 6.2סעיף  9מוד ע

 

 .מקובל .יש למחוק את הסעיף

 

ירקטורים  ד  .169
ונושאי 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז .יש למחוק את הסעיף 6.3סעיף  9 עמוד
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 

דירקטורים    .170
שאי ונו

 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 – 6.6סעיף   10 עמוד
   IIה פסק

 

 : םלימיספו היתוו

"subject to prior consent of 
the insurer". 

 . לא יערך שינוי במסמכי המכרז

טורים  דירק  .171
 ונושאי
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

  – 6.7סעיף  11עמוד 

allocation 

 

  – פוליסהבהתאם לתנאי ה

CORPORATE GUARD 
9/97. 

 .מקובל

 

דירקטורים    .172
 ונושאי
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 לנדוי 

 6.7סעיף  11עמוד 

 

 .מקובל .סעיףחוק את היש למ

 

טורים  דירק  .173
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

הרחבות 
 וי לנד

 6.10 סעיף 11עמוד 

 

הסעיף את  למחוק  לא    –  יש 
 . ברהרלוונטי לח

 .מקובל

 

דירקטורים    .174
ונושאי 
 –משרה 
נספח 

בות הרח
 נדוי ל

 סעיף  11עמוד 

Insurance 
Cover C - 
Entity 
Securities 
Claim Cover 

ה את  למחוק  לא    –  סעיףיש 
 . לחברהנטי רלוו

 .מקובל

 

 3נספח א'   .175
ניסיון   –

תביעות של 
 ןהמכו

ני תביעות נתו 14וד עמ
על  שהופקו 

די כלל חברה י
לביטוח 

לפוליסות  
ן עד שתוקפ

ליום  
31.12.2018 

התביעות   ניסיון  א  מצ שהוהאם 
ההשתתפויות   על  מתבסס  לנו 

במידה   המבוקשות?  העצמיות
אילו   ,ולא על  לפרט  נבקש 

עצמיות  השת מתבסס  תפויות 
 ון התביעות.ניסי

 מבוסס על הקיים.

 3' נספח א  .176
יון סני –

ל תביעות ש
 המכון

נתוני תביעות  14ד עמו
ל  שהופקו ע

כלל חברה  ידי
לביטוח 

לפוליסות  
תוקפן עד ש

ליום  

פירונב לקבל  אודקש  ות  ט 
 התביעות הבאות:

   ענף אש •

של   בסך   4,234,934תביעה 
 . ₪2015 משנת 

 להתייחסות המכון

נ • עקב  שהוגשה  זקי תביעה 
אויר   ומזג   קיצוני סופה 

אוקטובר    25ב  ושהתרחש
נזק    .2015  לרכוש נגרם 

 .המכון
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שם  מס' 
 המסמך 

 סעיף /
 עמוד 

כותרת   נושא /
 הסעיף

 מענה  שאלה  

   צד שלישי • . 31.12.2018

של  תבי בסך   1,137,087עה 
 . 2010ת ₪ משנ

הביטוח  • חברת  דוח  עפ"י 
 178הוגשו    2010בשנת  

ג'.   צד  לענף  סך    תביעות 
התביעות   התשלום כל  עבור 

ל  הסתכם   שהוגשו 
1,137,087 ₪   

 המיועד לכך.מציע במקום כשהוא חתום בחותמת ובחתימת ה  צרף מסמך זה להצעתם במכרז, למכרז בציעים מעל ה

                                                                   

 בכבוד רב,       

 ות בספורטנ למצוי הלאומי וינגייט המכון מכון                                                                    

 

 ור בהבהרה זו הריני לאשר האמ

_____________________ 

 מציע החתימת              


