
 "ביטוח רכוש וחבויות"למתן שירותי  2019-003למכרז  פומבי הבהרות 

 

 

 תשובה  סעיף תוכן הפניה מס'

1. 
( לא צויין בכל המבנים האם 28-30תיאור המבנים )עמודים 

 עשויים בלוקים בטון?
 אור המבנים כמפורט בנספח ב'.ית 28-30עמ' 

2. 
ניתן  האם קיים סקר קודם שניתן לקבל או לחילופין האם

 לשלוח סוקר מטעמינו טרם הגשת הצעה

 

 קיים סקר ישן. 

 לא ניתן לשלוח סוקר טרם הגשת ההצעה במכרז.

 

3. 
נודה לקבלת פירוט לגבי אופי התביעות בצד ג' ולגבי 

 התביעה בפוליסת האש.

 

 

 כמפורט במסמך ניסיון תביעות שמפורסם באתר. 

4. 
העבודה בחבות האם ניתן לקבל פיצול סכום שכר        

 מעבידים בין עובדי משרד לעובדי כפיים?
 לא מקובל. 

 כן.  האם קיימת פוליסה בתוקף לביטוח אחריות מקצועית? .5

6. 
 האם קיימת פוליסה בתוקף לביטוח נאמנות?

 כן. 



7. 
נבקש לדחות את המועד להגשת שאלות הבהרה עד ליום א' 

 .8.9.2019ואת מועד הגשת ההצעה בהתאמה עד  1.9.2019

 

 
 לא מקובל.

 לוחות הזמנים לכל הליכי המכרז נקבעו מראש ולא ניתנים לשינוי.

 

8. 
יש להוסיף בסייפא  – 1.5סעיף  2מבוא : עמ'  –פרק א' 

 .60%המבטח ולניסיון תביעות עד  תבכפוף להסכמ

 

 מקובל חלקית. 1.5ס. 2עמ' 

)יחס סה"כ תביעות תלויות/משולמות מול יחס  LR-בכפוף לכך שהירשם בסיפא 

  .מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם .65%פרמיה משולמת ( לא יעלה על 

9. 
יש להוסיף בסייפא הצעתנו תהא בתוקף  – 21.1סעיף  12עמ' 

 ימים באם לא היו שינויים מהותיים במידע החיתומי. 180
 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. מקובל. 12עמ' 

 

8. 
( לאחר המילים מי מטעמן יתווסף 5)שורה  5סעיף  31עמ' 

 המלל "בגין מעשה ו/או מחדלי המבוטח".
  הבקשה מתקבלת . מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.  31עמ' 

9. 
בהתייחס לאישורי קיום ביטוח , נבקש  16סעיף  32עמ' 

לקבל העתקי נוסח האישורים מהמבטחת הקודמת כמקדם 
 מייצג. 

 

 יוצגו לזוכה. האישורים 32עמ' 

10. 
סעיף ביטוח גניבה פשוטה ממשרדי המכון צוין  – 34עמ' 

 36לעובד , ואילו בעמוד  ₪ 2,000ועד  ₪ 20,000סכום ביטוח 

 ₪ 100,000סעיף הרחבות נוספות מופיע גניבה פשוטה על סך 

 נבקש הבהרה.    -לעובד  ₪ 3,000ועד 

   36, עמ' 34עמ' 

 .36בעמ'  מסמכי המכרז תוקנו בהתאם

11 . 
השורה האחרונה בפסיקה  -רכוש מחוץ חצרים – 35עמ' 

הראשונה " יכלול המונח חצרים מבוטחים גם כל מקום 
 בכפוף למיגון המקובל. -מגודר בו נמצא הרכוש המבוטח"

 מקובל.  35עמ' 

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.



  

12. 
סוף הפסיקה האחרונה  -רכוש מחוץ לחצרים – 36עמ' 

 יתווסף המלל " ואושר בכתב על ידי המבטחת".

 

 לא מקובל. 36עמ' 

13 . 
הוכלל הכיסוי ביטוח כספים בתוך פוליסת  – 37עמ' 

הכיסויים בכיסויים  2נאמנות , אנו מבקשים להפריד את 
 נפרדים.

: "  הרחבות לפרק ביטוח כספים בסייפא של המשפט יצויין
 50,000ובתנאי שהכספים מוסלקים במקום מוסתר עד לסך 

₪  ." 

 

 מקובל. 37עמ' 

 

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם

14. 
ציוד אלקטרוני :נבקש לקבל רשימת ציוד, ערכם  - 39עמ' 

  וגילם.

 

  קיימת רשימת ציוד אלקטרוני נייד הניתנת לשינוי.  39עמ' 

 ציוד נייח יוצג במועד מאוחר יותר לאחר הזכייה. 

15. 
תתווסף המילה "רכבת"  – 3תיקון חריג  –חריגים  – 42עמ' 

. 
 מקובל. 42עמ' 

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 

  



16. 
בסוף הפיסקה האחרונה יתווסף  1סעיף  -הרחבות – 47עמ' 

"ובתנאי שתאונות אילו הוכרו על ידי המוסד  –המלל 
 לביטוח לאומי כתאונות עבודה"

 

 

 לא מקובל. 47עמ' 

17. 
לא  –הרחבה לקבלני משנה  -הרחבה מיוחדת – 49עמ' 

 מאושר.

 

  לא מקובל. יש לכלול הרחבה זו בפוליסה. 49עמ' 

18. 
כפוף למיגון  -ביטול תנאי מיוחד לכיסוי פריצה – 49עמ' 

 . ₪ 50,000הקיים ברכב המוביל עד לסך 

 

 מקובל.  49עמ' 

19. 
במועד שנקבע המחלקה  -ראיון עם המציע  14.4סעיף  7עמ' 

תמצא ביום מרוכז מחוץ למשרד ולכן  חברתנוהעסקית של 

 לא תוכל להשתתף, יופיעו בראיון נציגי הסוכנות.

 

על פי תנאי המכרז נציג חב' הביטוח צריך להגיע לראיון. אי הופעה של נציג החב'   7עמ' 

 עשויה להשפיע על ניקוד ההצעה בהתאם.

 יודגש כי הסוכן ונציגו חייבים להגיע לראיון אחרת תישקל פסילת ההצעה.

 

20. 
בסוף הסעיף יתווסף הצעתנו ניתנת  - 12סעיף  15עמ' 

אחת ולא נוכל להתחייב למחירים הנקובים בה אם  כמיקשה

 תפוצל ע"י המכון.

 

  לא מקובל. 15עמ' 

21. 
בשורה השנייה במקום )הראשון  2.1.6סעיף  17עמ' 

 לאוקטובר( להבנתנו צריך להיות הראשון לנובמבר.

 

 מקובל.  17עמ' 

  לתקןמסמכי המכרז יתוקנו בהתאם. 



לאחר המילים "כל סתירה בין החוק"  – 4סעיף  31עמ'  .22

 יתווספו המילים חוק חוזה ביטוח.

 מקובל חלקית. 31עמ' 

 .חוק חוזה הביטוח לרבות יתווסף 

 

23. 
יתוספו המילים המודגשות בצהוב בסעיף  – 5סעיף  31עמ' 

המבטחת מוותרת בזאת על זכות השיבוב כנגד מדינת  –זה 

ישראל ו/או משרד הממשלה ו/או מי מטעמן למעט כלפי מי 

שפעל מתוך כוונת זדון. הפוליסה מורחבת לכסות את חבותה 

של מדינת ישראל ו/או משרדי הממשלה ו/או מי מטעמן בגין 

 מעשי ו/או מחדלי המכון.

 

 מקובל. 31עמ' 

 מחדלי המכון יתווסף ו/או הבאים מטעמו. כמו כן לאחר המילים

 מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.

 

24. 
יתווסף בסוף הסעיף למעט רישוי/היתר  - 10סעיף  31עמ' 

 שענינו בטיחותי.

 

 לא מקובל.  31עמ' 

25. 
יתווסף מתוך רשימת עו"ד ושמאי  – 11סעיף  31עמ' 

 המבטחת.

 

  לא מקובל. 31עמ' 



26. 
ימחקו המילים "ו/או הפרמיה", יתווספו  – 13סעיף  32עמ' 

בסוף הסעיף בתוספת דמי ביטוח יחסיים לתקופת ההארכה 

 )חישוב פרורטה(.

 

 מקובל חלקית. 32עמ' 

 .בתוספת דמי ביטוח יחסיים לתקופת ההארכה בסוף הסעיף יתווסף 

 

27. 
יתווסף בסוף הסעיף בהתאם  –)הרכוש המבוטח(  33עמ' 

 למהות העיסוק.

 

 לא מקובל. 33עמ' 

28. 
 ביטוח טרור:  35עמ' 

נבקש כי ההשתתפות עצמית לביטוח טרור עבור נזק תוצאתי 

 ימי עבודה ראשונים.  7 –

 .2019פיסגה של הפניקס יוני נוסח פוליסת 

 .2013יתקבל נוסח שאינו נחות מתנאי ביט  35עמ' 

29. 
יתווסף בסוף הסעיף  –)רכוש מחוץ לחצרים(  36עמ' 

בהימצאם תחת שמירה קבועה ורצופה לאחר שעות הפעילות 

 עמם.

 

 לא מקובל. 36עמ' 

30. 
 –)מקדמה ותשלומים שאינם שנויים במחלוקת(  36עמ' 

"לצדדים" ותתווסף במקום  2תמחק המילה בפיסקה 

 למבטחת.

 

 לא מקובל.  36עמ' 

 



31. 
 בפרק כספים.נאשר ההרחבות שבביטוח נאמנות  - 37עמ' 

 

 מקובל.  37עמ' 

32 . 
יבוטלו,  – 18)ביטול חריג אחריות מקצועי וסעיף  41עמ' 

קיים ביטוח אחריות מקצועית לרבות ההרחבות בהתאם 
 .45-ו 44( בעמ' 1לפרק ה' )

 

 לא מקובל. 41עמ' 

33. 
הגדרת מקרה הביטוח תהא  –מקרה ביטוח  – 42. עמ 1

 בהתאם לנוסח הפוליסה.

 יעודכן לשינויים לחריגים. –. חריגים 2

 

 לא מקובל .1 42עמ' 

 מקובל .2

 

 

34. 
לאחר המילה נגררים יתווספו המילים שלא  – 2חריג  42עמ' 

 במצב נסיעה.

 

 מקובל. 42עמ' 

 

35 . 
יתווספו בסוף הסעיף המילים גבול אחריות  – 4חריג  42עמ' 

 למקרה ולתקופה. ₪ 1,000,000המבטחת להרחב זה: 

 

 מקובל  42עמ' 

 

36 . 
לאחר המילים "כל סכום שהמבוטח יחויב"  – 2סעיף  43עמ' 

יתווספו המילים על פי דין, בסוף הסעיף יתווספו המילים 

למקרה  ₪ 1,000,000גבול אחריות המבטחת להרחב זה 

 ולתקופה.

 

 לא מקובל. 43עמ' 



37 . 
לאחר המילים "מקבלי השכר של המבוטח"  – 5סעיף  43עמ' 

 יתווספו המילים ושבגינו אין חב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

 

 לא מקובל. 43עמ' 

38. 
תמחק המילה "לפעילותו" ובמקומה  – 7סעיף  43עמ' 

 יתווספו המילים למהות עיסוקו.

 

 לא מקובל. 43עמ' 

39. 
יתווספו המילים  1בסוף שורה  –)מהות העיסוק(  44עמ' 

 הקשורה למהות עיסוקו.

 

 לא מקובל. 44עמ' 

מאשרים הכיסוי לפי  –)גבולות טריטוריאליים(  44עמ'  .40

 גבול ושיפוט כל העולם למעט ארה"ב וקנדה. פניקסנוסח 

 לא מקובל. 44עמ' 

41. 
לאחר המילים "כמבוטחים תחת  –)הרחבה מיוחדת(  46עמ' 

הפוליסה" יתווספו המילים היה וייחשבו כמעבידי עובדי 

 המבוטח.

 

 לא מקובל. 46עמ' 

לנפגע בגין  ₪ 20,000נאשר  –)השתתפות עצמית(  46עמ'  .42

 מחלות מקצוע.

 לא מקובל. אין שינוי בהשתתפות העצמית. 46עמ' 

43. 
נתקן לשינוי בסייגים  –)סייגים לחבות המבטח(  47עמ' 

 לחבות המבטח.

 

 מקובל. 47עמ' 

 



44. 
מקסימום להעברה  –)מקסימום להעברה( נתקן ל  49עמ' 

 )ע"ב נזק ראשון( וסה"כ לתקופת הביטוח.

 

 מקובל. 49עמ' 

 

45. 
נאשר הכיסוי יחול גם על כלי  –)הרחבה מיוחדת(  49עמ' 

 להעברה ולתקופה הביטוח. ₪ 12,000עבודה עד לסך 

 

 מקובל. 49עמ' 

 

46. 
נאשר במקום המילה "חנייה" חניית  –)העברה(  50עמ' 

 ביניים.

 

 מקובל.  50עמ' 

 

47. 
הכיסוי בגין ביטוח נאמנות יינתן  -)ביטוח נאמנות(  65עמ' 

תחת פוליסה ייעודית נפרדת וספציפית ולא כהרחבה 

 לפוליסת כספים.

 

 מקובל. 65עמ' 

48. 
התקבלה   בחברתנו פניה באמצעות מספר סוכנים , אשר 

 רכשו את המכרז , האם ניתן  ע"פ תנאי המכרז  

לתת  הצעה  בשם  מספר  סוכנים כאשר במקרה זכיה 
 תוכלו להחליט לגבי הסוכן  הנבחר?

 

במקרה שבו חב' הביטוח תגיש מס' הצעות זהות באמצעות סוכנים שונים , יינתן יתרון  

להצעה שקיבלה את מירב הנקודות בסעיף האיכות. ככל שעדיין לא יהיה יתרון לאחד 

 .הזהותהסוכנים תיערך הגרלה בין ההצעות 

 יודגש כי יש להגיש כל הצעה בנפרד.

 

ואם כן אודה לקבלת    האם קיים אישור מכבי אש בתוקף , .49

 האישור .

 קיים סיכום עם מכבי אש על תוכנית רב שנתית לטיפול בנושא . 



50. 
 הבהרה ,לגבי  חברת ע.י.י.ט   מה  הקשר  למכון הטכנולוגי .

 

. עוסקת במסחור ידע 100%-הינה חב' הבת של המכון ומוחזקת ע"י המכון ב חב' עייט 

 , ייזום וניהול פרויקטים מטעם ובזיקה למכון.

 לא מקובל. במסמך ניתנת התייחסות לכל שאלה והבהרה בנפרד. 9עמ'  ולאפשר הערותנו. 9בעמ'  17.2.1נבקש לבטל את סעיף  .51

52. 
 תהיה נבקש כי ההצעה:  21.1 סעיף 12' עמ הצעה תוקף

 התביעות בניסיון החמרה להעדר כפוף יום 60-ל תקפה

 

 .9לא מקובל. ראה הערה מס'  12עמ' 

53. 
 : לא לענין חבות מעבידים7סעיף  31עמ' 

 

 לא מקובל.  31עמ' 

: נבקש להכפיף את סעיף האופציה ליחס  1.5סעיף  2עמ'  . 54

LR   35%שלא יעלה על 

 .8הערה  לא מקובל. ראה 2עמ' 

55. 
   כי     צוין   -  איפיון  המכון" –"נספח ב'   27עמוד 

M.P.L   30%   )  מערך הרכוש )מבנה  ותכולה 

,נא  אישורכם   לסכום   זה וכן    ₪ 28,734,000דהיינו  
 לציין  את האתר  )בנין(  שהוא הגדול ביותר 

 . M.P.Lלצורך ה 

 

 בהתאם למפורט בנספח ב'. 27עמ' 

56. 
צויין  כי  קיימת חנות למכירת    7מבנה מספר  – 29עמוד 

צבעים , נא הבהרה באילו צבעים מדובר והאם  קיימים 
 בחנות גם חומרים  מדללי  צבע  וכו' .

 

 קיימים צבעים שונים וכן מדללי צבע באריזות קטנות. 29עמ' 



57. 
נבקש פירוט סכומי הביטוח לפי רשימת המבנים לצורכי 

 חיתום

 

 בהתאם לאמרו בנספח ב' ובמפרט הביטוחים. 

58 . 
בו מותקנים ספרינקלרים המערכת  8+  7האם מבנה 

? האם ניתן לקבל  1928עומדת בהתאם לדרישות התקן 
 אישור על כך?

 

 הנ"ל יוצג לזוכה במכרז. 

מחוברת קוית ואלחוטית  7האם מערכת האזעקה בבנין  .59

 למוקד או לשומר ?

 כרגע המערכת אינה עובדת אך נמצאת ברשימת הנושאים לטיפול בתוכנית השנתית.  

60. 
האם קיימים מלאי דלק וסולר ואם כן מה היקפם  -מבנים

 וכיצד ממוגן?

 

 אין מלאי דלק וסולר. 

61. 
 ₪ 8,000 -אקסס אש מורחב ופריצה נבקש לשנות ל 34עמ' 

 

 לא מקובל. 34עמ' 

62. 
טרור ניתן להגיש בפוליסה עצמאית ולא כהרחבה בתוך 

 ביטוח האש 

 

 .28ראה הערה  

63. 
נבקש  –ציוד וכלים באתרים שונים במסגרת פריצה  36עמ' 

להבהיר כי מדובר בכלי עבודה ולא כלי צמה וכי הכלים 
 נעולים במכולה.

 

 מקובל חלקית.  36עמ' 

 אין להתנות בנעילת הציוד במכולה.

64 . 
 ₪ 2,000,000ביטול  חריג אחריות מקצועית עד  – 41עמ' 

 נבקש לאשר לנזקי גוף בלבד.
 לא מקובל. 41עמ' 



 

נבקש מידע בדבר פעילויות בחו"ל ומידע  19סעיף  41עמ'  .65

באם במסגרת ארועים ספורטיביים מתקיים גם ספורט 

 אתגרי.

 במידה ויתקיים ספורט אתגרי ידווח מראש למבטח. 41עמ' 

לענין משלחות מחו"ל נבקש להבהיר כי דין  4סעיף  43עמ'  .66

 ושיפוט ישארו ישראלים בלבד.

 מקובל. 43עמ' 

67. 
לגבי ציוד אלקטרוני לא  צויין  באם נדרש כיסוי שיור או 

 מלא , נא הבהרה

 

 נדרש כיסוי שיורי. 

כמה עובדים מועסקים לפי פילוח  -אחריות מקצועית .68

פעילות ואישור בחוזר כי כולם בעלי הסמכה מתאימה 

 לעסוק בפעילות זו.

 ימסר לזוכה. 

69. 
ניסיון התביעות שהתקבל לא מתייחס לנושא ביטוח 

אחריות מקצועית, נודה לאישורכם כי קיים רצף ביטוחי 
המתבקש וקבלת רצף ביטוחי  מיום התאריך הרטראקטיבי

מוכח לצורך אישור תאריך הרטרואקטיבי  וגבולות 
 האחריות המבוקשים.

 

 קיים רצף ביטוחי. 44עמ' 

70. 
הבהרה בנוגע לחברת ע.י.י.ט  עדכוני ידע ויישומים 

 טכנולוגיים בע"מ .

 

 מפרט הביטוחים וכלל הפוליסות כוללות גם את עייט. 44עמ' 



 יועבר לזוכה.  ומתוארך. טופס הצעה חתום .71

72. 
יובהר כי גבול האחריות הוא למקרה  -אחריות מקצועית

 ותקופה

 

 מקובל. 44עמ' 

73. 
 מהו נוסח הפוליסה המתבקש? -יות מקצועיתראח

 

 בהתאם לתנאים המפורטים במפרט הביטוחים. 44עמ' 

74. 
סייג ו' מתייחס לחומר גרעיני. נבקש הבהרה לאיזה  47עמ' 

מתייחסים בבקשה לתקן ל"חבות שחובה לבטחה ע"פ חריג 
 דין בגין כלי רכב מנועי"

 

 אין שינוי במפרט. 47עמ' 

75. 
 אנא הבהרה האם יש רצף ביטוחי מוכח לפוליסת הנאמנות.

 

 קיים רצף ביטוחי. 37עמ' 

76. 
 כמה עובדים יש במרכז ולכמה מהם נגישות לכספים?

 

 לכמות עובדים.נתון משתנה, אין להגביל  37עמ' 

77. 
 האם היו תביעות בעבר?.

 

 לא. 37עמ'

 יועבר לזוכה. 37עמ'  טופס הצעה חתום ומתוארך. .78

79. 
 מהו נוסח הפוליסה המתבקש

 

 .2013ביט  37עמ' 



80. 
 תנאים כלליים לכל הפוליסות:

נבקשכם לאשר  בסוף  10מפרט הביטוחים סעיף  –נספח ג' 

הפסקה הוספת המלל הבא: "ובלבד שהסיבה לנזק אינה 

 נעוצה בהעדר רישיון או היתר."

 לא מקובל. נספח ג'

81. 
 ( ביטוח אש מורחב:2פרק א )

סעיף מקדמה ותשלומים, נבקשכם למחוק את המילה 

ראשוני בכל מקום בו היא רשומה בסעיף ולציין במקומה 

 את המילה  "סופי"  

 לא מקובל. 36עמ' 

82. 
 ( ביטוח אש מורחב:2פרק א )

סעיף מקדמה ותשלומים, נבקשכם למחוק את המילה 
 שבועיים ובמקום ירשם חודש.

 

 לא מקובל. 36עמ' 

83 . 
 ( ביטוח אש מורחב:2א )פרק 

 סעיף מקדמה ותשלומים, נבקשכם

 יום נוספים. 30יום יירשם  21למחוק 

 הסעיף יימחק. הסייפ

 

 לא מקובל. 36עמ' 

 סעיף הוצאות שכר אדריכלים ואחרים:  . 84

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף: למעט שכ"ט שמאים מטעם 

 המבוטח

 מקובל. מופיע בנוסח הסעיף. 36עמ' 



85. 
 ביטוח כספים נאמנות:–(1) -ב פרק

נבקשם לאשר כי  התאריך הרטרואקטיבי  הנקוב הנו   

 בכפוף להוכחת רצף ביטוחי.

 

 מקובל. 37עמ' 

86 . 
 האם אולפני ההקלטות שייכים למבוטח? -ציוד אלקטרוני

 

 כן. 

87 . 
 : ביטוח אחריות מקצועית

 האם ניתן לבסס את הכיסוי על נוסח הפוליסה של  

 12/2017מהדורה  הכשרה

 

 מקובל ובכפוף לכל האמור במסמכי המכרז.  44עמ' 

88 . 
 : סוכן–אישור ביטוח  7נספח ט' סעיף 

 : נבקש את אישורכם כדלקמן:פוליסה לחבות כלפי צד ג'

 . למחיקת המלל: "לא יפחתו.:1

 . הוספת המלל אחרי מאכל או נשקה: שהוגש ככיבוד.2

 בגין עובדי המבוטח.  . בסייפה של הסעיף יתוסף למעט3

 

  

 מקובל .1

 מקובל .2

 מקובל .3

 

לאחר המלל מחדלי הסוכן ו/או יימחקו המילים הבאים  . 89

  מטעמו ויוחלפו המלל עובדיו ו/או מנהליו.

 

 מקובל.  

 



90. 
 פוליסה לביטוח אחריות מקצועית:

 ₪ 4,000,000יימחק המלל שלא יפחותו מסך  .1

 . ₪ 15,000,000ויתווסף בסך 

הסעיף יימחקו המילים נזק גוף או לרכוש בסוף  .2

 ויתווסף נזק כספי טהור.

בסוף המשפט לאחר תום תקופת הביטוח יתווסף  .3

 בהתאם לתנאי הפוליסה. 

לאחר הסעיף תקופה רטרואקטיבית וכולל תקופת  .4

גילוי  תימחק המילה "לפחות" ויתווסף בהתאם 

 לתנאי הפוליסה.

 

 מקובל. .1 

 לא מקובל. .2

 לא מקובל.  .3

 מקובללא  .4

 

במשפט המתחיל ,הביטוח הורחב וכו'  תוחלף המילה  . 91

 "לכלול" במילה "לשפות. "

 מקובל 

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים: . 92

 לאחר המלל העסקת נוער תתווסף המילה "כחוק" .

 לא מקובל. 73עמ' 

93. 
 תנאים כללים לאישור הביטוח:

 :  1סעיף ד.

המכון כמבוטח ת את סושם המבוטח הורחב לכ .1

נוסף יתווסף למעט בפוליסת אחריות מקצועית 

 ויתווסף לעניין זה כי הפוליסה תורחב לשפות.

תימחק המילה נשוא ויתווסף  בקשר עם הסכם זה   .2

 לעניין עיסוקו של המבוטח.

  74עמ' 

 

 מקובל.    .1

 מקובל. .2

 מקובל. .3

 מקובל  .4



 יימחקו המילים לא יפחתו. 2סעיף  .3

 סעיף רשלנות רבתי יוחלף בסעיף: .4

חריג רשלנות רבתי מבוטל  אך מובהר בזה כי אין 

בביטול הסעיף כאמור לגרוע מחובת הזהירות של 

המבוטח או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או 

וזאת בכפוף  1981 –חוק חוזה ביטוח  תשמ"א 

 לאמור בסעיף זה.

 

94. 
לכלל ענפי  2016ביט  מגדלהצעתנו מוגשת בהתאם לתנאי 

 הביטוח. 

 

 לא מקובל. 

95. 
 הצעתנו מוגשת כמקשה אחת לכלל ענפי הביטוח 

 

 לא מקובל.  

שנים האחרונות  5 -נבקש לדעת מהן השתתפויות עצמיות ב .96

 בכלל ענפי הביטוח.

 לא יימסר. 

97. 
נבקש לקבל הסבר ופירוט על תביעות צד  –ניסיון תביעות 

 . 2016, 2015, 2014שלישי כפי שמופיעות בשנת 

 

 מסמך מופיע באתר המכון. 

98. 
 60נבקש להעמיד את תוקף ההצעה על  – 21סעיף  12עמוד 

 יום.

 

 לא מקובל. 12עמ' 



נבקש להוסיף "הצעתנו בתוקף כל עוד  – 21סעיף  12עמוד  .99

לא חל שינוי בסיכון ו/או שינוי בניסיון התביעות כפי 

 שהועבר לידינו".

 .מהותימקובל רק לגבי סיכון ו/או שינוי  12עמ' 

100 
נבקש לבטל סעיף זה. הצעתנו  – 30.12, סעיף 30עמוד 

 מוגשת כמקשה אחת לכלל ענפי הביטוח. 

 

 לא מקובל 30עמ' 

101 
נבקש למחוק בכותרת "וחב' הביטוח". נספח זה  – 16עמוד 

 נדרש בחתימה של סוכנות הביטוח ולא של חברת הביטוח. 

 

 לא מקובל. יש להחתים את המציע/חב' הביטוח  על המסמך. 16עמ' 

102 
אנא עדכנו את תקופת הביטוח  – 1, סעיף 31עמוד 

 המבוקשת. 

 

 , הנ"ל יתוקן במסמכי המכרז.  31.10.2020עד  1.11.19 31עמ' 

 

103 
נבקש לעדכן כי מינוי שמאים הינו  – 11, סעיף 31עמוד 

 בהתאם לנוהל מינוי שמאים של חברתנו. 

 

 לא מקובל 31עמ' 

104 
אנא עדכנו באם אין צורך בכיסוי   –, סעיף ג' 34עמוד 

 רעידת אדמה ותכולה. 

 

 .34בעמ' כלול במפרט   34עמ' 

105 
נבקש להבהיר כי ביטוח טרור  –, סעיף ד' טרור 34עמוד 

הינה פוליסה בפני עצמה ולא מדובר בהרחבה לפוליסת 

הרכוש. כמו כן מבוקש כיסוי לנזק תוצאתי כאשר המכללה 

 לא מקובל. 34עמ' 



אינה רוכשת ביטוח תוצאתי בפוליסת הרכוש. לאור זאת 

 נבקש למחוק את הבקשה לכיסוי בטרור לנזק תוצאתי. 

 . 65כמו כן נבקש לעדכן את טבלת ריכוז הפרמיות בעמוד 

 

נבקש לעדכן כי  –, סעיף ד' השתתפות עצמית 34עמוד  106

ולא  ₪ 20,000השתתפות עצמית לאש מורחב תעמוד על 

4,000 ₪. 

 לא מקובל. 34עמ' 

 

107 
נבקש להעמיד על  –, השתתפות עצמית לפריצה 35עמוד 

 . ₪ 6,000למקרה ולא  ₪ 20,000

 

 לא מקובל. 35עמ' 

בהמשך לנרשם לעיל, נבקש לעדכן   –,  ביטוח טרור 35עמוד  108

ימי עבודה  7 -, ולמחוק "ו₪ 100,000השתתפות עצמית ל 

 עבור נזק תוצאתי".

 לא מקובל. 35עמ' 

109 
 –, מקדמה ותשלומים שאינם שנויים במחלוקת 36עמוד 

נבקש למחוק החל מ "המבטח מקבל על עצמו במקרה 

 שהנזק מכוסה ותוך זיקה...." עד לסוף הסעיף. 

 

 לא מקובל 36עמ' 

110 
נבקש למחוק כי גניבה פשוטה  –, הרחבות נוספות 36עמוד 

 הינה ללא השתתפות עצמית.  ₪ 100,000עד לסך 

 

 . 10ראה סעיף  36עמ' 



111 
נבקש להבהיר כי  –( ביטוח כספים 1, פרק ב' )37עמוד 

 ביטוח כספים וביטוח נאמנות הינם שני ביטוחים נפרדים. 

יש להעביר את ההרחבות המצוינות תחת ביטוח נאמנות 

 אשר מתייחסות לביטוח כספים.

 מקובל. 37עמ' 

 

 

112 
נבקש להעמיד את השתתפות עצמית בביטוח נאמנות ע"ס 

20,000 ₪. 

 

 לא מקובל. 

נבקש לקבל הצהרת המבוטח  –לעניין תאריך רטרואקטיבי  113

כי לא ידוע לו על תביעות ו/או נסיבות העלולות להוביל 

 לתביעה. 

 לא מקובל. 

כמו כן נבקש לדעת באם המבוטח החזיק בביטוח נאמנות  114

 .1.4.2008החל מיום 

 כן. 

115 
נבקש להבהיר  –( ביטוח ציוד אלקטרוני 1, פרק ג')39עמוד 

טבלת  65באם הכיסוי המבוקש הינו שיורי או מלא? בעמוד 

 –ריכוז סכומי ביטוח נרשם כי הכיסוי המבוקש הינו שיורי 

 לאור זאת  נבקש למחוק רעידת אדמה ונזקי טבע. 

 

 מקובל. 39עמ' 

 

 

116 
  –( ביטוח חבות כלפי צד שלישי 1, פרק ד' )41עמוד 

 – 2,000,000לעניין ביטול חריג אחריות מקצועית עד לסך 

נבקש להוסיף כי ביטול זה הינו לגבי נזקי גוף בלבד. כמוכן 

 לא מקובל. 41עמ' 



גבול אחריות זה כלול בגבול האחריות המבוקש ולא בנוסף 

 לו. 

 

נבקש למחוק. עסקינן בביטוח צד  –תאריך רטרואקטיבי  117

 שלישי שהינו על בסיס אירוע ולא הגשת תביעה.

 תאריך רטרואקטיבי מתייחס לאחריות מקצועית. 

118 
, נבקש למחוק. עסקינן בביטוח צד שלישי ולא 18סעיף 

אחריות מקצועית. הרחבות אלו ניתנות לרכישה תחת פרק 

( אחריות מקצועית אשר אליו קיימת התייחסות 1ה' )

 . 44בעמוד 

 

 לא מקובל. 41עמ'

119 
נבקש לקבל הבהרה מהו התיקון  – 3, חריג 42עמוד 

 המבוקש. 

 

 .ו/או ברכבת או בכלי טייס/לחול עקב שימוש בכלי שיט ושעלולה  ,חבות כלשהי 42עמ'

120 
נבקש לקבל  –( ביטוח אחריות מקצועית 1, פרק ה )44עמוד 

הצהרת המבוטח כי לא ידוע לו על תביעות או נסיבות 

העלולות להוביל לתביעה. כמו כן נבקש לדעת באם 

המבוטח החזיק בביטוח אחריות מקצועית החל מיום 

1.4.2007 . 

 

 לא מקובל. 44עמ' 

121 
נבקש לציין כי ההרחבות המבוקשות  –, הרחבות 45עמוד 

 להרחבה כלול בגבול האחריות.  ₪ 500,000הינן עד לסך 
 לא מקובל.  45עמ' 



 

122 
נבקש להעמיד  –( חבות מעבידים 1, פרק ו )49עמוד 

 לתובע.  ₪ 8,500השתתפות עצמית ע"ס 

 

 לא מקובל. 49עמ' 

 לא מקובל. 50עמ'  נבקש למחוק "לא ייערך כל ניכוי בגין בלאי" ,50עמוד  123

124 
( נבקש לדעת מהו הרכוש המבוטח 1, פרק ח' )51עמוד 

 בביטוח שבר מכני. 

 

 .51נא להסתכל במפרט בעמ'  51עמ' 

125 
נבקש לקבל הבהרה מי נדרש  –, נספח ה' למכרז 54עמוד 

לחתום על נספח זה. האם חברת הביטוח או סוכן הביטוח? 

 ההצעה מוגשת על ידי חברת הביטוח. 

 

 חב' הביטוח המציעה צריכה לחתום על מסמך זה. 54עמ' 

 למכרז.לא מקובל. אין שינוי במסמכי המכרז ו/או בתנאי הסף  56עמ'  נבקש למחוק – 3.5, 3.4, סעיף 56עמוד  126

127 
, נספח ח', אישור רו"ח של סוכן הביטוח. נבקש 70עמוד 

  -לשנות את נוסח הנספח בהתאם לנוסח המצ"ב 

 ברמן פלתורס של המבקרים החשבון וכרואי "לבקשתכם

 כי לדווח הרינו"(, הסוכנות: "להלן)  מ"בע לביטוח סוכנות

 לישראל קיימת קרן, בפנינו שהוצגו  המסמכים פי על

 על נמנים ירושלים של והביוב המים תאגיד -הגיחון וחברת

 . חלקית מקובל 

 הנספח תוקן במסמכי המכרז.

 

 



 מן אחת בכל מ"בע לביטוח סוכנות ברמן פלתורס לקוחות

 . 2018, 2017, 2016 השנים

 האלה מהלקוחות אחד  כל י"ע המשולמת השנתית הפרמיה

 " .₪ 200,000-מ גבוהה

 לביטוח חבות מעבידים:פוליסה  -נספח ט' 128

 לאחר המלל העסקת נוער תתווסף המילה "כחוק" .

 

 

 לא מקובל. 73עמ' 

 

 


