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 לכבוד

 6/20משתתפי מכרז 

 

 6/20מענה לשאלות הבהרה מכרז 

בגני  מצוקהשירותי מוקד ואחזקה של  לחצני עבור מתן 
 ילדים

 

 חברת מוקד מודיעין אזרחי -1שאלות הבהרה מס' 
 
 

סעיף  עמוד מס"ד
ותת 
 סעיף

 תשובה שאלה

 
 GPRS, האם מדובר בגיבוי לקו הטלפון ע"י משדר אלחוטי / 1סעיף  .1

? 
 

 , האם קיים ציוד מצוקה באתרים ? 4סעיף  .2
 
 

 האם מדובר באספקה והתקנה חדשה לכלל האתרים ? ,4סעיף  .3
 

המכרז מדבר על שרות הודעות בלבד. האם יש צורך  ,4.2,2סעיף  .4
 בסיור ?

 
 

יד על קריאות , האם יש צורך בדוח קריאות מהמוקד המע9סעיף  .5
 2תקינות ? או יש צורך בביקור פיזי של טכנאי בכל האתרים, כל 

 חודשים ?
 

, במקרה ושידור אות מצוקה לא התקבל במוקד בגין 13סעיף  .6
 תקף ?₪  1500תקלה טכנית, האם קנס 

 
 

, הצעת מחיר, "הצעה לשרותי מוקד פניות לתושבים" ? נספח ב .7
 מדובר על שרות מצוקה לגנים בלבד.

 
, ניתן להגיש מתן 2.3בסעיף כתנאי לעמידה בתנאי סף המצויין  .8

 שרות במשרדי ממשלה / גופים ממלכתיים
 
 

 

 לא .1

 לא .2

 כן .3

א לשירות הודעות בלבד, ל .4
 צורך בסיור

 
 
 
 
 

 יש צורך בביקור פיזי .5

 כן .6

 כן. .7

 כן. .8

 
 
 
 
 



 
 

 M-T -2שאלות הבהרה מס' 
 
 

עמוד 
בחוברת 
 המכרז

סעיף 
וסעיף 

 קטן
 השאלה / הבהרה

      

 

 5עמ' 
 4.1סעיף 
 3ס"ק 

לא ברור מה פירוש " מודול לשידור מסחרי" האם 
אשר מורכבת בתוך הרכזת או  GPRSהכוונה ליחידת 

 מחוצה לה ותפקידה לשדר דיווחים למוקד?
 תשובה: כן

      

 

 6עמ' 
 4.2סעיף 
 1ס"ק 

ימים  45-ימי עסקים או ל 45האם הכוונה היא ל
? כך או כך זמן זה אינו סביר לצורך חיבור קלנדריים

אתרים, נבקש  200-והתקנה של תכולת המכרז ב
 חודשים קלנדריים. 3-להאריך זמן זה ל
ימים קלנדריים. מוסכם  45תשובה: הכוונה היתה  

   ימים קלנדריים 50-להאריך ל

      

 

 3עמ' 
 2סעיף 

  2.2ס"ק 

האם מציע ההצעה צריך להיות בעצמו מפעיל של מוקד 
מבצעי ברמה א' ע"פ הוראות משטרה או שניתן למציע 
להתשמש במפעיל "חיצוני" כקבלן משנה אשר יפעיל 

 עבורו מוקד מבצעי ברמה א' ?
  תשובה: לא מוסכם להפעיל באמצעות קבלן חיצוני

      

  

 6עמ' 
  4.2סעיף 
 4ס"ק 

מבקשים לקבל הבהרה עבור סעיף זה, מה הכונה 
? האם הכוונה למיקום ממנו נשלחה  GPSמיקום 

ההתראה של לחצן המצוקה? האם מספיק לשלוח 
עם כתובת של אתר ממנו לחצו על לחצן  SMSהודעת 

 המצוקה?
תשובה: הכוונה למיקום ממנו נשלחה ההתראה 

(GPS.לא מספיק לשלוח מסרון הכולל כתובת .)  

      

 

  6עמ' 
 4.2סעיף 
 8ס"ק 

מדוע הזוכה נדרש לספק על חשבונו עלות ציוד שנגנב / 
אבד ? איך נזק כגון זה קשור לאחריותו המקצועית של 
-הזוכה ואיך הוא יכול לעמוד עלות נזק פוטנציאלי כזה ב

אתרים? דרישה זה אינה סבירה ואינה הוגנת,  200
נבקש למחוק דרישה זו וכן להגביל את אחריות הזוכה 

 ליון.לנזק כתוצאה מכח ע
 תשובה: לא מוסכם. לא מאשרים שינוי/ תיקון הסעיף.

      

  

 נספח א' 15עמ' 

תת כותרת  -נראה כי נפלה טעות סופר במסמכי המכרז 
"ההתקשרות" / "השירותים" / " המידע" מתייחסים 

למתן שירות מוקד טלפוני לתושבי העירייה ולא למתן 
 שירות מוקד ללחצני מצוקה לעירייה עצמה.

 תשובה: הכוונה למוקד לחצני מצוקה

      

 

 נספח ב' 16עמ' 

, הצעת המחיר מתייחסת למתן שירותי 6כנ"ל בשאלה 
מוקד הודעות לתושבי העיר נבקשם לתקן מסמכי 

 המכרז.
 תשובה: הכוונה לשירות מוקד ללחצני מצוקה

      

 

 17עמ' 
טבלת 
הצעת 
 המחיר

נראה כי בעמודת השירות בטבלת הגשת הצעת המחיר 
המלל נקטע באמצע במילה "ולכל סוג של" נבקש לעביר 

 סעיף זה במלואו.
 תשובה: להלן הסעיף המלא:

תמורה עבור הפעלת הצעת המחיר תתייחס ל
לחצן מצוקה בודד כולל שירותי אספקה,  

התקנה, אחזקה ותיקונים לאורך כל תקופת 
ההתקשרות, ולכל סוג של תקלה, כולל 

 החלפת חלקי חילוף

      

 



 
 

 17עמ' 
טבלת 
הצעת 
 המחיר

אופן הגשת ההצעה לא ברור, האם נדרש למלא מחיר 
 36בעמודת התמורה הכספית לכל תקופת השירות )

חודשים(כולל שירות המוקד וכולל שירות התחזוקה 
לפרק הזמן הנקוב כולל אספקה והתקנת הציוד הנדרש 

? אם כן כיצד תתבצע ההתחשבנות במידה והמזמין 
תקופות של עד  2להאריך את ההתקשרות בעוד יחליט 

חודשים כמפורט במסמכי המכרז )שכן אין  12
התייחסות בטבלה למתן השירותים לפרק זמן מסוים 
כמו חודש או שנה( ? על כן נבקש לשנות את טבלת 

הצעת המחיר למחיר חודשי למתן שירותי מוקד 
ואחזקה לכל מערכת, וכן מחיר לאספקה לחצן מצוקה 

בודד הכולל את כל התכולה שציינתם במסמכי באתר 
 המכרז )רכזת לחצן, לחצן מצוקה, כבל וכו'(.

תשובה: הכוונה לעלות חודשית של לחצן אחד, כולל 
אספקת ציוד נלווה,  שירות מוקד, התקנה ותחזוקה 

 שוטפת

      

 

 3עמ' 
 2סעיף 

  2.2ס"ק 

לטובת ייחוס ניסיון המציע לרבות הדרישות האחרות, 
נבקשכם לקבוע כי ניתן יהיה לייחס ניסיון גם לחברות 

קשורות ובלבד שמדובר באותה קבוצה הפועלת 
תפעולית ועסקית כיחידה אחת. הדבר אף תואם את 

בדבר קביעת תנאים  7.4.1.2הנחיית החשב הכללי 
 2.11סעיף  –להשתתפות במכרז 

תשובה: מאושר חברות בנות בלבד, הרשומה כדין 
 כחברה בת

      

  
 מוקד עמישב -3שאלות הבהרה מס' 
 

 עמוד
סעיף / 
 פסקה

 שאלה
 תשובה

 ג' 4

בפסקה האחרונה מצוין כי ערבות 
ההגשה תוחזר אך לא צוין בכל 

מסמכי המכרז נוסח ערבות 
ההגשה, תוקף שלה וכד', האם יש 

  צורך בערבות הגשה?

 .ההגשה תהיה בנוסח זהה של הערבות ערבות
 .מצ"ב נספח נדרש לערבות

 .15.4.2020תוקפה תהיה עד ליום : 
 במכרז יידרש להציג  ערבות ביצוע מקוריתיובהר כי במידה והספק יזכה  

 יום לאחר  60 -ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד ל, כתנאי להתקשרות . 
 תתום תקופת ההתקשרו

6 8 

אין מדובר במערכת אזעקה אלא 
מצוקה בלבד , אי לכך המערכת 

ואיננו יכולים ללא הגנה על עצמה 
להיות ערבים ככול שהיא תיגנב. 

מבקש להסיר סעיף זה. או לקבוע 
שמי שיישא בעלויות במקרה כזה 

 תהיה הרשות.

 לא מוסכם

5 4 

האם ניתן יהיה לספק מערכת 
מצוקה ייעודית , מתקדמת וחדשנית 

שאינה של מי מהספקים במכרז? 
)כמובן שהמפרט שלה יצורף 

 להגשה(

 לא מוסכם

16   

 -מתבקש לשנות את הכותרת מ
"הצעה לשירותי מוקד פניות 

הספקה, התקנה,  -לתושבים" ל
תחזוקה ושירותי מוקד הודעות 

ללחצני מצוקה גני ילדים. וכן 
בהמשך לאחר "אני החתום מטה 

....מתכבד להגיש..... לקבלת 
שירותי מוקד הודעות טלפוני ללחצני 

מצוקה בעירייה בהתאם לתנאי 
 ההסכם.

 מוסכם



 
 

17 
טבלת 
הצעת 
 המחיר

מבקש להסיר את המשפט החצוי 
 "ולכל סוג של"

 לא מוסכם.
 להלן הנוסח המלא של הסעיף: 

 תמורה עבור הפעלת לחצן מצוקההצעת המחיר תתייחס ל
 בודד כולל שירותי אספקה,  התקנה, אחזקה ותיקונים 
 לאורך כל תקופת ההתקשרות, ולכל סוג של תקלה, 
 כולל החלפת חלקי חילוף 

 א' 7 31

מתבקש לרשום בהצעה התמורה 
תשלום חודשי. ואילו בגוף ההצעה 
נספח ב' מתבקש לציין סכום לכל 

התקופה. מבקש להבהיר האם 
 3 -מחיר ההצעה הינו לחודש?  ל

 שנים? 

 הכוונה היא לחודש ללחצן בודד

    
לשם הבהרה , האם המחיר כולל 
תשלום בגין הסים הסלולרי לכל 

 התקופה?

 כן

   כללי

האם ניתן להגיש דף הצעה כפול 
כאשר באחד הצעה לציוד מהספקים 

המתבקשים בגוף המכרז ובשני 
 הצעה לציוד מספק אחר?

 לא

 
 ג'יי וואן -4שאלות הבהרה מס' 

 
 ערבות: .1

 תשובה: נוסח זהה, מצ"ב נספח האם יש נוסח נפרד לערבות הגשה או שהוא זהה לערבות ביצוע? 1.1
 .15/4/2020עד ליום  ערבות הגשה: תוקף תשובה:  הגשה? מה תוקף המבוקש לערבות 1.2
 במשפט :" שתגיע אלינו מיד עד דרישתכם הראשונה בכתב..." 1.3

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בדואר רשום  7נבקש לרשום במקום: " שתגיע אלינו תוך 
 .לסניפנו בכתובת :____ לא יאוחר מאשר התאריך הנ"ל "

שתגיע אלינו מיד עד  במקום המילים: "תשובה: לא מוסכם הנוסח המוצע. הנוסח המתוקן המוסכם: 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך דרישתכם הראשונה בכתב..." יבוא: "

 "ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו 7
ו"ח של חברתנו הכין לטובת המכרז. האם הנוסח מאושר מצ"ב נוסח לתצהיר שר –תצהיר רו"ח  -  3.2סעיף  .2

  תשובה: מאושר. מבחינתכם?
 

 הספק". להסכם: נבקש להוסיף: "למעט לחברות קשורות מקבוצת 14סעיף  – איסור הסבת החובה .3

 תשובה: לא מוסכם

למכרז: נבקש להוסיף לאחר המילים: "תקופת ההתקשרות ו" את  8.1סעיף  – ניגוד עניינים / סודיות / בעלות .4
 תשובה: לא מוסכם. המילים: עד שנתיים"

   –אחריות .5
 

 א' להסכם: נבקש בשורה השניה לאחר המילים: "יהיה אחראי" להוסיף: "על פי דין". 10סעיף  5.1
 תשובה: לא מוסכם

את המילים: "והכל בכפוף למתן פסק דין שלא ב' להסכם: נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף  10סעיף  5.2
 תשובה: מוסכם  עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק".

ג' להסכם: נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "והכל בכפוף למתן פסק דין שלא  10סעיף  5.3
 תשובה: מוסכם עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק".

לן: "על אף האמור בכל מקום אחר, במקרה שתקום חבות ה' בנוסח לה 10נבקש להוסיף את סעיף  5.4
כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק 
במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית 

 תשובה: לא מוסכם לאחריות הספק לנזק."

ו' בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא  10נבקש להוסיף את סעיף כמו כן  5.5
באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא 

תשובה: לא  נכון, אשר בוצע על ידי העירייה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."
 מוסכם



 
 

 נספח א':  – ודיותס .6

 תשובה: לא מוסכם " בשורה השניה: נבקש למחוק את המילים: "ובין בע"פ".מידעתחת " 6.1

 תשובה: לא מוסכם " בשורה הראשונה: נבקש למחוק את המילה: "מוחלטת".שמירת סודיותתחת " 6.2

לל נבקש להוסיף כי התחייבות הספק כאמור לא תחול על סוגי המידע שלהלן: מידע שהינו נחלת הכ 6.3
או שהפך לנחלת הכלל; מידע שהיה בידי הקבלן טרם חתימת הסכם זה; מידע שהיגע לידי הקבלן 

תשובה:  מצד ג'; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת."
 מוסכם

 

  –פיצויים מוסכמים  .7

 תשובה: הסעיף יימחק ב': יש לבקש הבהרה הסעיף לא ברור. 13סעיף  7.1

בכפוף למתן הודעה  ד': נבקש להחליף את המילים: "וללא מתן הודעה מראש" במילים: " 13סעיף  7.2
ימים במהלכם ניתנה לספק הזדמנות לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיזוז  14מראש ובכתב של 

ימים   3בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של תשובה: מוסכם להחליף במילים: " ".כאמור
 "הזדמנות לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיזוז כאמורבמהלכם ניתנה לספק 

העיירה מצהירה כי היא נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: " – חשבוניות דיגיטליות .8
מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. העיירה 

כל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין תוכל להודיע לספק ב
 תשובה: מוסכם לשליחה בדוא"ל לנציג העיריה בלבד. הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."

ימים קלנדריים.  45תשובה: הכוונה היתה  תשובה: ימיי עבודה או ימיי לוח ?  45האם מדובר ב  1סעיף  6עמוד  .9
   ימים קלנדריים 50-להאריך למוסכם 

למה בדיוק הכוונה לא מספיק ברור לנו ? מה זאת אומרת מסרון כולל מיקום עד הגעה למקום ?   4סעיף  6עמוד   .11
 GPSתשובה: המסרון יכלול הפניה למיקום באמצעות 

במקרה של אובדן ,גניבה של המערכת או ציוד מדוע הספק יידרש לתקן ולספק ציוד חלופי על  8סעיף  6עמוד  .11
 תשובה: לא מוסכם לתקן סעיף זה.חשבונו ? מדוע ללא תשלום ? 

לא מוסכם. מדובר בלחצן תשובה:  יש לעדכן את גובה הקנס על מנת שהיה מידתי להפרה?. 13סעיף  7עמוד  .12
 משתמעעל כל הצוקה מ

 תשובה: הרשימה תימסר רק לספק הזוכההמיועדים להתקנה ?  גנים המפורטת ה נבקש לקבל את רשימת  .13
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 .2019-1-6וחיסכון 

תשובה: מצ"ב תנאי ואישור ביטוח עדכני. אישור הביטוח החתום יצורף ע"י הספק הזוכה. נספח ה' שצורף למסמכי 

 מבוטל ויוחלף בנספח המצ"ב. –המכרז 

 

 
            
 בכבוד רב, 

            
 , עו"דמיטל שרעבי 



 
 

              

 

 ספח ערבות הגשה :נ

 

 ׳גנספח 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע

  לכבוד

   ית בית שמשעיר

 הנדון: ערבות בנקאית

 על פי בקשת ________________________)להלן: ״הקבלן״( אנו ערבים בזה כלפיכם

 _______ ש״ח )במילים _____________________(30,000לסילוק כל סכום עד לסך של ___

 ולהבטחת מילוי תנאי החוזה.ואחזקה  של  לחצני מצוקה בגני ילדים  שירותי מוקדמתן וזאת בקשר ל

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  ספקאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

לה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ״ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יע

 הכולל הנ״ל.

 במכתבנו זה:

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. _____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. _______ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ______ לאחר יום

והתשלום על פיה בין כל דרישה על פי ערבות זו יכול ותעשה על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה 

אם לכולם ובין אם לאחד מהם יחשב כתשלום כדין ועל פי ערבות זו. בכל מקרה כל התשלומים 

 שנשלם על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 



 
 

 _____________         בכבוד רב,

 בנק             

 

 

 

 

 

 ביטוח  -' הנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

ו/או עמותות  רשותייםו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים עיריית בית שמש  –" מבקש האישור"
 .  בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 .לחצני מצוקה בגני ילדיםשירותי מוקד ואחזקה  של   -" השירותים"

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת -פי הסכם זה ו/או על-המבוטח עלמבלי לגרוע מאחריות  .1
ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית 

להלן  8 את הביטוחים המפורטים בסעיף  ,השירותיםשנים לאחר תום תקופת מתן  7למשך תקופה נוספת של 
 "(.ביטוחי המבוטח)להלן: "

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט 
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2בסעיף 

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום 

ח וחיסכון ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטו
 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי 
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה 

 לעיל. 0 נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו 

ועד יום לפני מ 30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם 

אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי  אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור 

 עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

י ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא על המבוטח לקיים את כל תנא .3
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות 
הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 

ידי מבקש -ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עללתביעה 
 האישור להגישה למבטחים. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  .4
ח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספ

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם 
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי 

פי הסכם זה ו/או -קש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלעל מבקש האישור ו/או על מי מטעם מב
 פי דין.-על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.



 
 

, הינה ביטוח זה ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי .5
פי הסכם זה ו/או -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על
ור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח האישור בכל הקש

 שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 
ם כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלי

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

טח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, ידי המבו-בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מטעם המבוטחהמבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים  .6
ידי מי מטעם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

, המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותיםעבור 
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב,  כאמור לרכוש נזק עקב תוצאתי אבדן לרבות במפורש

 דון.נגררים וכלי שינוע כלשהם(, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בז

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי  .7
ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול את קבלני המשנה 

 בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

ידי קבלן המשנה, בין אם -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 
באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו 

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל ההשתתפות העצמית
נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין 

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב
 

תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר 

הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים 

אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם  שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 נוסח מחייב.

 

 ביטוחי המבוטח: .8

  ח אחריות כלפי צד שלישיביטו .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם -המבטח את חבות המבוטח על
 ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק,  תחלוף מצד המוסד לביטוח

 מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

פי -הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על
צד  -כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי דין. כמו כן, הביטוח יכלול 

 ₪. 750,000שלישי )רכוש( עד לסך 

עקב  על מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת 
י נחשב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פ

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000:גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים .8.2



 
 

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
לה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב , בשל פגיעה גופנית ו/או מח1980 -התש"ם 

 השירותים. 

 הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 
 חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.מבקש האישור נושא ב

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מקצועית  .8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -המבטח את חבות המבוטח על
 טח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבו

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב 
פי נחשב  מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, 
 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  12יכלול תקופת גילוי של הביטוח 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 טוח.לאירוע ובמצטבר לתקופת הבי₪  2,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .8.4

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת -המבטח את חבות המבוטח על
הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או 

 "(.המוצריםהותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור בכל 
הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי 

נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד  נחשב הביטוח כאילו
 המבוטח.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות

  ביטוח כלי רכב .8.5

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או מי 
בעלות או שימוש בכלי רכב  מטעם המבוטח, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב

לאירוע, וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח ₪  600,000-כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ
 לערוך לפי כל דין.

 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .9

ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.דרישה 

יום לאחר משלוח הודעה של  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .9.2
 או הביטול.לרעה המבטח למבקש האישור בדבר השינוי 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .9.3
מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים  ו/או

 כאמור.

. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.4
ח על פי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוט

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  .9.5
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

חלות על על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות ה .9.6
 פיהן. 



 
 

 טוח זה תהווה הפרה יסודית.ישל איזה מהוראות נספח ב הפרה .10



 
 

 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

 נדל"ן☐ _________: שם _________: שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________: ת.ז./ח.פ. _________: ת.ז./ח.פ.

 _________: מען _________: מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח סיום .ת תחילה .ת

  חריגים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

       

      

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     צד ג'

 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )

( חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או 

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309מבקש האישור )ויתור על תחלוף לטובת 
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 320אחר )
חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(



 
 

 כיסויים

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור

 (322צד ג' )מבקש האישור מוגדר כ

 (328ראשוניות )
 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

( חברות  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או 

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309מבקש האישור )ויתור על תחלוף לטובת 
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 (319) המבוטח מעובדי

 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000     אחריות המוצר

 (304הרחב שיפוי )

)חברות   (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

חלצ רשותיים ו/או ו/או עמותות בנות ו/או גופי 

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

)חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי  (320אחר )
חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(

 -בוטח מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המ
 (321) מבקש האישור

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )

)חברות  ( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או 

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

)חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי ( 320אחר )
חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ם(ומנהליה
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור

 (325מרמה ואי יושר עובדים )



 
 

 כיסויים

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטחפירוט השירותים 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 


