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 תשובה  דרישה סעיף עמוד #
להגדרתו של המכרז כ"מכרז מסגרת" )וכך גם ביחס אנו מתנגדים  ח' 1 3  .1

 מצ"ב למסמך זה מכתב נפרד בנושא.  להסכם(.
האשכול, בדומה לרשויות מקומיות, נוהג לפרסם מעת לעת מכרזי 

רוכש מסגרת. המדובר בצורך משמעותי של האשכול, שכן, האשכול 
 עבור הרשויות המקומיות ציוד עפ"י דרישות המשתנות מעת לעת

 .וקיים חוסר וודאות בהקשר זה לציוד ולכמות
נבקש שיתווסף בסיפא של הסעיף ולאחר המילים לא תיחשב הצבתם",  2.2 4  .2

 את המילים "אלא אם כך הורה המנהל מטעם הרשות".
 מקובל

אספקת כלי האצירה לבין פיזור כלי האצירה. לא ברורה ההבחנה בין  ג(-)ב 3 5  .3
שכן האספקה ממילא מותנית בפיזור כלי האצירה במקומות 
הרלוונטיים. נבקש אפוא לקבוע כי האספקה או הפיזור יתבצעו בתוך 

ימי עבודה ממועד הזמנת העבודה. כל האמור מתייחס גם לסעיף  30
 להסכם. 7.3

במקום עליו יורה   םכוללת הצבת, אספקת כלי האצירה  .לשם ההבהרה
 במועד האספקה.  המנהל

חל  2017שנכנסה לתוקף ביולי  28.2016על פי תקנות משרד התחבורה  5.7 7  .4
סע( ללא פיקוח וללא עמידה -איסור על ייצור מכולות לשינוע בזרוע )רמ

בנוהל, נבקש שתצטרף דרישה למציעים בפרק הנ"ל כמו בכול מכרז 
 בהצגת האישורים הבאים:דומה, החובה 

  28.2016להציג אישור על עמידה בנוהל  .1
 לנושא המכולות.  רישיון יצרן ובתוקף מטעם משרד התחבורה .2
 .לנושא המכולות הסכם פיקוח ובתוקף עם מעבדה מורשית .3

הבקשה לא ברורה נוכח העובדה שהעבודה נדרשת לפי כל דין וכי 
 המציע יכול שיהיה יבואן ולא רק יצרן. 

אנו פליאה שאין צורך בהוכחת קיום רישיונות נדרשים במכרזים מעין  5.7 7  .5
)הן לספק ולהן ISO  9001אלו כגון: מערכת ניהול אבטחת איכות כגון  

 ליצרן(.
 נבקש להוסיף דרישה זו.

הינו תקן שמדדיו נקבעים  ISOלא מקובל, ככתוב במכרז. כידוע תקן 
ע"י החברה עצמה. התהליך חשוב מאוד אך אינו הכרחי ולכן לא נקבע 

 כתנאי סף למכרז. 

נראה שנשמטה הדרישה המובנת במכרזים לרשויות המחייבת הצגת  5.7 7  .6
רישיון עסק, ובתוקף או פטור ממנו, ובו מספר העיסוק המתאים 

 .10.14לבניית המכולות בצו הרישוי שמספרו 

 לא נדרשכיוון שלא נקבע תנאי סף כי על המציע להיות יצרן בפועל 
. בכל מקרה, על המציע לעמוד בכל 10.14רישיון עסק פריט  להציג 

 הדרישות עפ"י דין. 
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 1987-כידוע לכם, על המכרז חלות תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 14 12  .7
)ב( לצו איגוד ערים 36"(, וזאת מכוח סעיף תקנות העיריות)להלן: "

)א( לתקנות 22. בהתאם לתקנה 1977-)הוראות אחידות(, תשל"ז
העיריות על ועדת המכרזים לתת עדיפות לרכישת טובין מתוצרת 

ממחיר הטובין  15% -הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ
המיובאים. המנגנון הקבוע במכרז לבחינת ההצעות, אינו עונה על 

נות. בניגוד לתקנות העיריות, המנגנון אינו נותן יתרון דרישת התק
נקודות.   5מוחלט לטובין תוצרת הארץ, אלא תוספת יחסית של עד 

לפיכך, נבקש לשנות את המנגנון למתן עדיפות לתוצרת הארץ, בהתאם 
 להוראות הדין, וכמקובל במכרזים מסוג זה.

 הנ"ל ייבחן ע"י ועדת המכרזים וצוות השיפוט. 

בהתאם לדין ולפסיקה על הרשות לבחור בהצעה המיטיבה ביותר.  14.4 12  .8
בחירה של ההצעה המיטיבה ביותר לכל סוג כלי אצירה בכל קטגוריה, 
מחייבת כי הבחירה בזוכה תהיה לכל מוצר בנפרד, ולא על פי שקלול 

 הצעותיו בכל קטגוריה. 
עות בחירה על פי שקלול ההצעות בכל קטגוריה מאפשרת בחירה בהצ

לא משתלמות ולא מיטיבות עבור הרשות. זאת משום שהצעה לא 
משתלמת עבור מוצר מסוים יכולה להפוך להצעה זוכה, אם ביתר 
המוצרים באותה קטגוריה ההצעות היו כן משתלמות והממוצע הכללי 
היה לפיכך משתלם יותר. מאחר שאין כל חובה להזמין את כל 

בחור בהצעה המשקללת את כל המוצרים באותה קטגוריה, אין סיבה ל
 המוצרים.

לפיכך, נבקש לקבוע כי הבחינה תהיה )ללא כל שיקול דעת(, על פי 
 הצעתו של כל מציע פר מוצר. 

. כל אחד מהפריטים מהווה קטגוריה. שכן, נראה כי, המשפט לא הובן
שקלול ההצעות יהיה עבור כל הקטגוריה של כל המכרז הינה מכולות.  

 אחד מהפריטים. 

 500המחיר הנקוב לאיסוף כלי אצירה ישן והובלתו לאתר אחסנה ע"ס   3.37 32  .9
₪, אינו מכסה את העלות לשכור נהג משאית + משאית מנוף + 

 ₪  800העמסה + פריקה באתר פסולת. נבקש לקבוע את המחיר על 

נציין כי בכל מקרה, ניתן להניח כי ביום ההצבה של כאמור במכרז. 
 משאית ואותו נהג המכולה הישנה.   המכולה החדשה תילקח ע"י אותה



 

 תשובות לשאלות הבהרה 

 16/2019מכרז מס'  

 

 

 

נבקש למחוק את ההצהרה לפיה " הספק סייר ברשויות האשכול והינו  4.1 36  .10
מכיר את כל המקומות והאתרים ואת דרכי הגישה אליהם". כידוע, 

רשויות שונות ואין כל אפשרות מעשית לסייר  10האשכול כולל בתוכו 
ומות והאתרים ודרכי בתחומי כולן והכיר באופן מלא את כלל המק

 הגישה אליהן.

 הנ"ל באחריות הקבלן. ככתוב במכרז 

סע(, -בהתאם לתקנות משרד התחבורה למכולות המשונעות בזרוע )רמ 6.3 37  .11
נבקש שיובהר כי על המכולות יותקנו פסים זוהרים ושילוט אזהרה 

 .276ומסמך מכון התקנים  2ח'   4331ייעודי בהתאם לתקן ישראלי 
 2.3לסע  59כול האמור מבוקש גם לעמ' 

 מקובל 

נבקש כי יובהר כי בכל מקרה התמורה תשולם בהתאם להוראות חוק  7.4 38  .12
 מוסר תשלומים.

 ראה הכתוב במכרז. המדובר מראש בתשלום עפ"י חוק. 

בכל מכרז ישנה ערבות מכרז וערבות ביצוע. הערבות אותה נדרש  9.3 38  .13
הספק לתת בסעיף זה הינה ערבות נוספת לערבות הביצוע, ערבות שלא 

 נתקלנו בה במכרזים דומים. 
מהיקף  10%לא רק שמדובר בערבות חריגה, אלא שהיא עומדת על 

 .(. 5%ההתקשרות, בעוד שעל פי רוב ערבות הביצוע עצמה עומדת על 
מדובר אפוא בערבות בלתי נחוצה. קל וחומר, שעה שערבות הביצוע 

להסכם, עומדת על סכום לא מבוטל, של   8.1למכרז, זו הקבועה בסעיף  
ש"ח. זאת יש לציין, באופן חריג, ללא קשר להיקף  150,000

ההתקשרות בפועל. נבקש משכך לבטל את הסעיף ואת  הערבות 
 יף זההנוספת שנדרש הספק לתת במסגרת סע

 ככתוב במכרז. 

סעיף הפיצוי המוסכם אינו תואם את מהות ההתקשרות שכן לא  9.4 38  .14
מדובר במתן שירותים )שעלולים להיפסק( אלא באספקת טובין. ולכן, 
כמקובל, יש לקשור בין הפיצוי המוסכם לבין אספקת הטובין שעלול 

 להיגרם )חלילה( עיכוב באספקתם. 
 19אלו של הסכמים כבר קבוע בסעיף סעיף פיצוי מקובל בסוגים 

 להסכם ולכן נבקש לבטל סעיף זה שיוצר פיצוי כפול.

 ככתוב במכרז. 
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מכיוון שאנו מפעל שומר חג ושבת ומכיוון שלוקח זמן לייצר כלי   12.2 42  .15
 אצירה נשוא המכרז נבקש כדלקן:

ש' כפי  72ימי עבודה ולא  3אספקת חלפים והתקנתם תוך  .1
 שנכתב.

ימי עבודה   14החלפת כלי האצירה )בניית מכולה חלופית( תוך   .2
 ש' כפי שנכתב. 72ולא 

ניתן לדרוש מניעת כמו כן כול מכולה היא פתוחה ולכן לא  .3
 חדירת מים. נבקש למחוק את הדרישה.

הדרישה למנוע נזילת מים תגרום לכך שבכול גשם, המכולה  .4
 תתמלא במים שיקשו על הפינוי. נבקש למחוק את הדרישה.

 
תיקון יבוצע  -  12.3בהמשך לבקשתנו מעלה, נבקש כי לסעיף  .5

 ש' כפי שנכתב. 72ימי עבודה ולא  3תוך 

 מקובל  .1

 מקובל  .2

 מקובל, כל עוד המדובר במכולה פתוחה.  .3

 ככתוב במכרז.  -כןלא מקובל. יש למנוע נזילת תשטיפים ול .4

 מקובל  .5

. נבקש ליתן בידי הספק במקרה של פגיעה בתשתיות )שאינן תשתיות 1 13.2 42  .16
 ימי עבודה, לתיקון. 3מים/ביוב( פרק זמן סביר ומקובל של 

אחריות רחבה ביותר לכל נזק ו/או אובדן "הנובע . ניסוח הסעיף יוצר  2
ו/או בקשר" לעבודות ו/או לכלי האצירה. נבקש כי האחריות תהיה 

 לנזק שנגרם באופן ישיר.

 ככתוב במכרז. 

, כמקובל, כי הפיצויים לא יחולו 17.1נבקש להוסיף הבהרה לסעיף  19.1 45  .17
 במקרה והאיחור באספקה נגרם כתוצאה מכוח עליון.

 בל. מקו

נבקש להבהיר כי השימוש בפיצויים המוסכמים יהיה על פי סעיף אחד  19.1 45  .18
של פיצויים לכל מקרה ולא במספר סעיפים. שכן אחרת, בגין איחור 
באספקה למשל, יכולים להצטבר על כל יחידה פיצויים מוסכמים של 

 פרופורציונאליים לנזק.מאות ואלפי שקלים. מדובר בפיצויים לא 

 ככתוב במכרז. 

19.  45 19.1 
)סעיפים 

 7-ו 1
 בטבלה(

לא ברור מה ההבדל בין איחור באספקת כלי אצירה לאי הצבתו במועד 
של כלי האצירה. שכן האספקה ממילא מותנית בהצבתו של כלי 

 האצירה. נבקש אפוא לבטל את אחד הסעיפים.

 ככתוב במכרז. 
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20.  45 19.1 
  1)סעיף 

 בטבלה(

 י הצבה של כלי אצירה במועד שנקבעבגין אהפיצוי המוסכם פר יחידה  
לנזק, ועלול לגרום לחסרון כיס  יהוא מאוד גבוה, לא פרופורציונאל

 כבד לספק. 
נבקש אפוא לקבוע, כמקובל במכרזים דומים, סעיף פיצוי בגין איחור 

 במועד האספקה, כדלקמן:
"אי אספקת חלק או כללי מכלי האצירה במועד אשר נקבע בהזמנת 

 ש"ח לכל יום איחור באספקה". 200 –העבודה 

 ככתוב במכרז 

21.  45 19.1 
 9)סעיף 

 בטבלה(

הוא אי החלפת כלי אצירה פגומים בגין הפיצוי המוסכם פר יחידה 
לנזק, ועלול לגרום לחסרון כיס כבד  ימאוד גבוה, לא פרופורציונאל

 ק. לספ
נבקש אפוא לקבוע, כמקובל במכרזים דומים, סעיף פיצוי בגין איחור 

 בהחלפת כלי אצירה פגום, כדלקמן:
"אי החלפת/תיקון כלי אצירה פגומים על פי רשימה שסופקה לספק על 

ש"ח לכל יום שלא  200 –פי קביעת המנהל, במועד שנקבע בהסכם, 
 תוקן/הוחלף  הפח הפגום".

 ככתוב במכרז 

22.  45 19.1 
 10)סעיף 

 בטבלה(

מדובר במנגנון פיצוי כפול, הפיצוי בגין הפרה של הוראה אשר אינה 
לנזק, ועלול לגרום   יא מאוד גבוה, לא פרופורציונאלמוגדרת בטבלה הו

לחסרון כיס כבד לספק. מאחר וממילא כל הפרה של הספק באספקה 
מכוסה על ידי סעיפים ספציפיים בטבלה ומכל מקום מעמיד הספק 

ש"ח, הרי שאין כל הצדקה   150,000ערבות ביצעו בסכום לא מבוטל של  
 לפיצוי זה ונבקש לבטלו.

מובן נדגיש, כי אין קשר בין הערבות לבין הקנסות, לא ברור, מדוע 
 כמנגנון קנס כפול. ככתוב במכרז

23.  45 19.1 
 13)סעיף 

 בטבלה(

שנגרם  קלהסכם מתחייב הספק לעדכן את האשכול על נז 13.2בסעיף 
לאור זאת הרי שאין כל הצדקה להטיל על   שעות,  3להשית וזאת בתוך  

נבקש לתקן את הסעיף . בתוך שעההספק פיצוי מוסכם על אי דיווח 
 בהתאם ולהורות על הפחתת סכום הפיצוי.

לעיתים, המדובר בפגיעה קריטית כגון פגיעה במערכת חשמל, ביוב 
 ככתוב במכרז.  -וכיוב' ולכן ישנה דחיפות גדולה בדיווח הקבלן

יסוח הסעיף אינו ברור, מחד גיסא נכתב בסעיף כי לספק תינתן הודעה נ 21.1 46  .24
ימים לצורך תיקון הליקויים אך מאידך גיסא אי תיקון הליקויים   7של  

 שעות יאפשר לסלק את ידו של הספק מהחוזה, נא הבהרתכם.  48בתוך  

 48.  הצבה הראשונה של כלי האצירהתיקון ליקויים הינו מהיובהר כי,  
השעות נספרות מרגע שהקבלן היה אמור לבצע את הטיפול כפי 

 שהתחייב. 
מאחר שהגשת בקשת פירוק אינה מלמדת בהכרח על מצב של חדלות  (3)21.1 46  .25

 פירעון, נבקש כי הסעיף יהיה מוגבל למתן צו פירוק.
, להזכיר כי, כל שינוי בחברה, עלול לשנות את ככתוב במכרז

 ההתקשרות. 
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נבקש לשנות את הסעיף כך שמקרה בו תסולק ידו של הספק מההסכם  21.3 47  .26
תשולם לספק תמורת השירותים ו/או המוצרים שסיפק לאשכול 

 בכפוף להוראות ההסכם.

סילוק ידו של הספק עלול להביא לביטול אחריו ככתוב במכרז, שכן, 
 המוצר. 

תשלום הפיצויים לאשכול אינו מקובל כלל ועיקר ובוודאי כשהאשכול  22.4 47  .27
או השלישי. פיצוי מוסכם אמור לשקף את \מתקשר עם הכשיר השני ו

הנזק שנגרם בפועל רק ללא הצורך בהוכחתו. הפיצוי האמור בסעיף 
 עונשי. לפיכך, נבקש למחוק את הסעיף. מהווה הלכה למעשה קנס

 ככתוב במכרז. 

נבקש להבהיר כי כלי האצירה נשוא הסכם זה יהפכו לרכושו של  23.4 48  .28
 האשכול מייד בפירעון תמורתם וזאת על פי כול דין.

 מקובל. 

לקבוע תשלום פיצוי ובטח שלא בסכום כה גבוה כאשר אין כל הצדקה   22.6 48  .29
, לאור זאת נבקש או השלישי\מתקשר עם הכשיר השני והאשכול 

 למחוק את תוספת הפיצוי המוסכם.

 ככתוב במכרז. 

אישור קיום הביטוחים אינו תקין, בהתאם לתקנות המפקח על  2נספח ג' 51  .30
אישור קיום ביטוחים , יש לצרף 1.12.19הביטוח שנכנסו לתוקף ביום 

 אחיד בהתאם לתקנות.

  מצורף אישור מעודכן. 

כשמה כן היא. אין דלת ריקון גדולה עם נועל  –במכולה פתוחה  3.7 63  .31
 אוטומטי. נבקש למחוק את הדרישה לדלת.

 מקובל 

כשמה כן היא. אין דלת ריקון גדולה עם נועל  –במכולה פתוחה  3.8 63  .32
 אוטומטי. נבקש למחוק את הדרישה לדלת.

 מקובל

 

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו.

 בהצלחה לכל המציעים
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   2ג' נספח 

 ________________לבין  ערביאיגוד רשויות אשכול נגב מאישורי ביטוח בהסכם בין 

 

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

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם: 
איגוד רשויות אשכול נגב 

 ערבימ

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

או /ערבי ואיגוד רשויות אשכול נגב מ ☒
ישובים ו/או גופים המקבלים שירותים 

 ערבי איגוד רשויות אשכול נגב מ

 ת.ז./ח.פ. 
501400634 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען :
 נתיבות 8יוסף סמלו 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה 

גבול האחריות/   תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 כיסויים עצמית השתתפות
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 331 302   ₪  1,000,000   ביט  צד ג'
304 333 
308 335 
309 337 
313 338 
315 339 
318 
327 
331 

 335 308   ₪  20,000,000   ביט  אחריות מעבידים
309 339 

318.304 
327 
331 

 338   318   ₪  4,000,000   ביט  חבות מוצר
320   339 
326   340 
327 308 
331 
335 
336 
337 
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 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 אשפה ושירותי מחזור  – 004
 צירהאאספקה ותחזוקה של כלי  -091
 צירהאפינוי כלי  092

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים  
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 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

 072 שירותי ניטור 002 וקירור(אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 
 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק

 074 שירותי פיקוח ובקרה 004  אשפה ושירותי מחזור
 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 076 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 077  שירותי קוסמטיקה 007 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך

 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש
 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות

 082 שירותים משפטיים 012 גביה וכספים
 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה

 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות
 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 והפצההובלות 

 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים

 090 שירותי ייעוץ, ליווי, הכנה ובדיקת מכרז 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 091 צירהאאספקה ותחזוקה של כלי - 021 הריסות/פינויים
 092 צירהאפינוי כלי - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט
 096 - 026 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות
 098 - 028 חקירות

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 
 100 - 030 טיסות

 101 - 031 יועצים/מתכננים
 102 - 032 ח אדםוכ

 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 104 - 034 מחקרים וסקרים

 105 - 035 מחשוב
 106 - 036 מידע
 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה
 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים
 115 - 045  השקעות ויזמותנדל"ן / 

 116 - 046 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים
 117 - 047 ניהול מבנים

 118 - 048 ניקיון
 119 - 049 נשק וחומרי נפץ

 120 - 050 ספרינקלרים
 121 - 051 עבודות מתכת

 122 - 052  עבודות עץ
 123 - 053 )חשמל/איטום/אינסטלציה(עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ
 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה
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 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 131 - 061 קמעונאות
 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
 134 - 064 רפואה משלימה

 135 - 065 שיפוצים
 136 - 066 שירות לאומי

 137 - 067 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות
 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב
 140 - 070 שירותי דת
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 נספח סעיפים מיוחדים  

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף
 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי אחריות  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 כנגד מזמין האישור הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

מי שמקבל  ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט(
 שירותים ממזמין השירות והאספקה

308 - 378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 אחר )יש לפרט( -מבוטח נוסף 
 388 - 318 מבקש האישור -מבוטח נוסף 

 389 - 319 אחר – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
 390 - 320 מבקש האישור - או מחדלי המבוטחמבוטח נוסף בגין מעשי 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 392 - 322 אחר - מוטב לתגמולי ביטוח
 393 - 323 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים
 395 - 325 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 ( האישור מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
327 - 397 

 398 - 328 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
 399 - 329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(

 400 - 330 שעבוד לטובת מבקש האישור
 חודשים 12להוסיף תאריכים( תקופת גילוי )יש 

 
331 - 401 

 402 - 332 ביטול סייג אחריות מקצועית בגין פגיעות גוף
 403 - 333 כיסוי תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי-
 404 - 334 משתתפים בפעילויות יחשבו צד שלישי זה כלפי זה-
 405 - 335  2016נוסח הפוליסה ביט -
השיפוי לא תפגענה עקב אי דיווח אודות מקרה זכויות ברי -

 ביטוח בתום לב על ידי המבוטח
336 - 406 

זכויות ברי השיפוי לא תפגענה עקב מעשה או מחדל של -
 המבוטח

337 - 407 
 408 - 338 סייג רשלנות או רשלנות רבתי, ככל שקיים, מבוטל-
 409 - 339 השתתפות עצמית ותשלום פרמיות חלות על המבוטח בלבד-

 410 - 340 תקופת ביטוח רטרואקטיבית מיום ההתקשרות
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
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 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
 

 

 


