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 06/18מכרז פומבי מס'   מענה על שאלות הבהרה במסגרת

 הזמנה לקבלת הצעות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת 

 מתחמי מתקנים מוסיקליים ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 נספח ביטוחי– 

 

 אישור קיום ביטוחים: –תשובה למה מותר למחוק/ להוסיף/ לשנות מתוכן נספח י"ח 

 

 רישא לאישור .1

 התייחסות "ענבל"  

ניתן להחליפה רק במילה  המילה "בהתאם"

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
סעיף ונספח הביטוח, במידה 

 חתוםויתקבל אישור ביטוח 
עם השינוי המופיע בשאלת 

 הוא יתקבל. –ההבהרה 
 

הוספה : מו"מ בזה כי ערך 

פרויקט בודד לא יעלה על 

7,900,000  ₪ 

התשובה הינה: הבקשה  
נדחית ביחס לנוסח סעיף 

ונספח הביטוח, במידה 
ויתקבל אישור ביטוח חתום 

עם השינוי המופיע בשאלת 
 הוא יתקבל. –ההבהרה 

 
 ב'המילה "בהתאם" בסעיף 

 קטן 

ניתן להחליפה רק במילה 

 "בקשר"

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
סעיף ונספח הביטוח, במידה 

 חתוםויתקבל אישור ביטוח 
עם השינוי המופיע בשאלת 

 הוא יתקבל. –ההבהרה 
 

 ביטוח רכוש –פרק א'  .2

 התייחסות "ענבל"  

 מקובל   בערך כינון 
 

הוספה: במידה ונכללו 

 בסכום הביטוח 

 לא ניתן    

ו/או  רכוש שעליו עובדים

 רכוש סמוך

 –מחיקת לא יפחת  .1

 מקובל.

הבקשה נדחית  .1
ביחס לנוסח סעיף 

ונספח הביטוח, 
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דולר,  250,000הסכום  .2

לא מקובל שינוי 

 סכום.

במידה ויתקבל 
אישור ביטוח 

עם השינוי  חתום
המופיע בשאלת 

הוא  –ההבהרה 
 יתקבל.

ככל וסכום  .2
על  עולההביטוח 

הסכום הנקוב 
בדרישות הביטוח 

הבקשה אזי:  –
נדחית ביחס 

לנוסח סעיף ונספח 
הביטוח, במידה 

ויתקבל אישור 
עם  חתוםביטוח 

השינוי המופיע 
בשאלת ההבהרה 

 הוא יתקבל. –
 

בערכם המלא השמטת 

 והוספת בנזק ראשון

 הבקשה נדחית.  ?

השמטת שלא תעלה על 

10% 

 הבקשה נדחית. ?

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  –פרק ב'  .3

 התייחסות "ענבל"  

רכוש מדינת ישראל ייחשב 

 רכוש צד שלישי

מו"מ הזה הוספת המשפט "

כי הכיסוי מורחב לכסות גם 

בגין נזק לרכוש שעליו פועל 

המבוטח ורכוש סמוך השייך 

לנ"ל. ואינו מהווה חלק 

בלתי נפרד מהעבודה וזאת 

מעל למכוסה בפרק א' )רכוש 

 עליו עובדים( 

הבקשה נדחית ביחס 
לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 
עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 
 הוא יתקבל. –ההבהרה 

 

 .ביטוח חבות מעבידים –פרק ג'  .4

 התייחסות "ענבל"  
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המלל:  הוספת  – 1סעיף 

למעט אחריותם המקצועית "

של מהנדסים, יועצים, 

אדריכלים, מתכננים 

שאינם עובדיו  –ומפקחים 

 "הישירים של המבוטח

הבקשה נדחית ביחס   ?

לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 

עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 

 .בלהוא יתק –ההבהרה 

 

 ב. ביטוח חבות המוצר: 

 התייחסות "ענבל"  

שינוי המילה בהתאם במילה 

 בקשר

הבקשה נדחית ביחס  
לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 
עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 
 הוא יתקבל. –ההבהרה 

 
השמטת  – גבול האחריות

דולר  500,000לא יפחת מסך 

 ארה"ב 

מוצר ₪  6,000,000והוספת 

מקצועית ₪  4,000,000

 )משותף(

הבקשה נדחית ביחס  ?
נספח ולנוסח סעיף 

הביטוח, במידה ויתקבל 
עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 
תישקל  –ההבהרה 

קבלתו בחיוב ככל 
שהיקף הכיסוי הביטוחי 

והתנאים בו המצרפי 
אינם נופלים מהנדרש 

 .במכרז
 

המלל: הוספת  – 5בסעיף 

למעט בביטול עקב אי "

 תשלום ו/או מרמה

הבקשה נדחית ביחס  ?
לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 
עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 
 הוא יתקבל. –ההבהרה 

 

הוספת המלל  – 6בסעיף 

וזאת לעניין מעשה ו/או 

מחדל של אלו את ניצן 

 והפועלים מטעמו

הבקשה נדחית ביחס  מקובל

לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 

עם  חתוםאישור ביטוח 
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השינוי המופיע בשאלת 

 .הוא יתקבל –ההבהרה 

 

 

 

 

 

 כללי תחת פרק ג': 

 התייחסות "ענבל"  

מחיקת המילים  – 6סעיף 

"נוסח ביט" או "ביט" וציון 

בנוסח פסגה נוסח פוליסה 

2013 

מקובל, כל עוד מצוין 

במפורש "בכפוף לביטול חריג 

כוונהו/או רשלנות רבתי בכל 

 הפוליסות המבוטחות.

הבקשה נדחית ביחס 

לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 

עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 

 הוא יתקבל –ההבהרה 

בכפוף לביטול חריג 

כוונהו/או רשלנות רבתי 

בכל הפוליסות 

 המבוטחות.

 השאלה אינה ברורה. מקובל 7מלל לסעיף הוספת ה

 

 

 מהנדסים –אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית 

 התייחסות "ענבל"  

" בגין מתן החלפת המילה "

 עם במילה בקשר

הבקשה נדחית ביחס  ?

לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 

עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 

 הוא יתקבל –ההבהרה 

 הבקשה אינה ברורה. מקובל הוספת עובדיו השכירים
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השמטת  –גבול האחריות 

 1,000,000לא יפחת מסך 

 דולר ארה"ב 

₪  6,000,000והוספת 

₪  4,000,000מוצר 

 מקצועית )משותף(

 

הבקשה נדחית ביחס  ?
נספח ולנוסח סעיף 

הביטוח, במידה ויתקבל 
עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 
תישקל  –ההבהרה 

קבלתו בחיוב ככל שהיקף 
המצרפי הכיסוי הביטוחי 

והתנאים בו אינם נופלים 
 .מהנדרש במכרז

מחיקת המלל לפחות  - D 3בסעיף 

והוספת למעט בביטול עקב אי 

 תשלום או מירמה

הבקשה נדחית ביחס  ?

לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 

עם  חתוםאישור ביטוח 

השינוי המופיע בשאלת 

 .הוא יתקבל –ההבהרה 

הוספת המלל "וזאת  4בסעיף 

לעניין ו/או מחדל של אלו את ניצן 

 והפועלים מטעמו בלבד

הבקשה נדחית ביחס   ?

לנוסח סעיף ונספח 

הביטוח, במידה ויתקבל 

עם  חתוםביטוח  אישור

השינוי המופיע בשאלת 

 .הוא יתקבל –ההבהרה 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 כללי 

 התייחסות "ענבל"  

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  מקובל מחיקת המילה לפחות 1סעיף 

סעיף ונספח הביטוח, 
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במידה ויתקבל אישור 

עם השינוי  חתוםביטוח 

 –המופיע בשאלת ההבהרה 

 הוא יתקבל

על " –הוספת המלל  6סעיף 

המבוטח לנקוט באמצעים 

סבירים למניעת מקרי ביטוח 

המכוסים לפי הפוליסה אין 

לגרוע  יבביטול המילים כד

מזכויות המבטח ו/או מחובות 

 המבטח על פי כל דין " 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  ?

סעיף ונספח הביטוח, 

במידה ויתקבל אישור 

עם השינוי  חתוםביטוח 

 –המופיע בשאלת ההבהרה 

 הוא יתקבל

 

 


