
 התאגיד לפיקוח וטרינרי 
 

 2021/6ובות לשאלות הבהרה למכרז שת

 לעריכת ביטוחי התאגיד 
, המועד  12:00בשעה    17.5.21  אשר התקבלו בתאגיד עד ליוםההבהרה ותשובות להן,  להלן שאלות  

 . תוך הפנייה לסעיף הרלוונטיהאחרון הקבוע במכרז, 

. כל שינוי נוסח המובא להלן,  התשובות המובאות להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 .על הנוסח המובא במכרז גובר 

הפנייה לסעיף   מס"ד

 במכרז

 תשובה ת/בקשת המציע  שאל

 ₪  150,000,000 מה המחזור של המבוטח? 1עמ'  1
, תקופת  1עמ'  2

התקשרות תת  
 3סעיף 

יתווסף המלל "הכינון ייעשה אך ורק  
 בפוליסת האש" 

 לא מאושר 

תקופת   ,1עמ'  3
התקשרות תת  

 7סעיף 

המלל מהמילים "ובנוסף יבצע ללא  
אינו מקובל    –תמורה" ועד סוף המשפט 

וימחק, במקומו יירשם "בהתאם 
למוסכם במכרז ואושר בכתב על ידי  

 המבטחת". 

 מאושר 

  4נספח א', עמ'  4
 טבלת הפרמיה 

  2ביטוח כספים ונאמנות עובדים יפוצל ל
ובפרמיות נפרדות  פוליסות נפרדות 

 הפוליסות   2ושונות ללא קשר בין 

 מאושר 

  5נספח ב' עמ'  5
 הרכוש המבוטח 

נבקש הבהרה אילו מלאים יש למבוטח  
 ? ומאיזה סוג

מדובר על ערכות לקליטת עובדים, 
ציוד משרדי וכד' בסכום נמוך 

המבטח רשאי   (30,000₪בסכום )
לרשום זאת כחלק מהתכולה 

 הכללית. 
  5עמ' נספח ב'  6

כותרת השתתפויות  
 עצמיות 

 המילים "סערה, סופה שיטפון" ימחקו 
במקומם יירשם "נזקי טבע" בהתאם  

 2016באיילון ביט  2.5להגדרה סעיף  

הגדרת נזקי טבע תהא בהתאם 
 2016לאמור בפוליסת ביט 

  5עמ' נספח ב'  7
השתתפויות  

 1עצמיות תת סעיף 

 המילים "סערה, סופה שיטפון " ימחקו 
ם יירשם "נזקי טבע" בהתאם  במקומ

 2016באיילון ביט  2.5להגדרה בסעיף  

הגדרת נזקי טבע תהא בהתאם 
 2016לאמור בפוליסת ביט 

   6עמ' נספח ב'  8
סעיף "גבולות  

אחריות לסיכונים  
 נוספים מבוטחים" 

בשורת פירוט הכיסוי ימחקו המילים  
"הנם בגין מקרה ביטוח אחד באתר  

 - אחד" במקום יירשם
"הכיסוי הינו באתר שדווח במפרט בלבד  

בית דגן" )הערה לא   30דרך המכבים 
יינתנו הרחבות מעבר לאתר זה( בנוסף  
בסוף הפיסקה יירשם "סכומי הביטוח  

כלולים בסכום הביטוח הכללי ולא  
 בנוסף לו" 

המילים "הנם בגין מקרה ביטוח  
אחד באתר אחד". כתובת  

המבוטחים תתוקן לרחוב אבא הלל  
לכתובות   1בלוד )בסעיף   18 סילבר

העיקריות(. בנוסף, בסוף הפיסקה  
יירשם: "סכומי הביטוח כלולים  

בסכום הביטוח הכללי ולא בנוסף  
 לו" 

    6עמ' נספח ב'  9
סעיף "גבולות  

אחריות בגין  
 הרחבות לפוליסה" 

בשורת פירוט הכיסוי ימחקו המילים  
"הנם בגין מקרה ביטוח אחד באתר  

 - אחד" במקום יירשם
"הכיסוי הינו באתר שדווח במפרט בלבד  

לא   -בית דגן" )הערה 30דרך המכבים 
יינתנו הרחבות מעבר לאתר זה( בנוסף  
בסוף הפיסקה יירשם "סכומי הביטוח  

כלולים בסכום הביטוח הכללי ולא  

בשורת פירוט הכיסוי ימחקו 
טוח  המילים "הנם בגין מקרה בי 

  1אחד באתר אחד". בסוף סעיף 
יירשם, למען הסר ספק "סכום 

הביטוח כלול בסכום הביטוח 
 הכללי ולא בנוסף לו" 
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בנוסף לו" )למעט בהרחבה הוצ' פינוי  

 הריסות( 
   6עמ' נספח ב'  10

סעיף "ויתור על  
 תחלוף" 

בשורה השנייה בפיסקה, לאחר המילים  
"מצוי המושכר קיים ויתור"  תתווסף  

 המילה "הדדי" 

 לא מאושר 

   6נספח ב' עמ'  11
סעיף "ויתור על  

 תחלוף" 

בסוף הפיסקה, לאחר המילים "כלפי  
יתווספו המילים "למעט   –המבוטח" 

 במקרה של נזק בזדון". 

 מאושר 

סעיף   6עמ' נספח ב'  12
 "מינוי שמאים" 

בתיאום מול   -יימחק במקומו יירשם
מחלקת תביעות של איילון לפי שיקולם  

 ומהות הנזק. 

 לא מאושר 

סעיף   7עמ' נספח ב'  13
1.2.1 

" יימחק ובמקומו  200,000הסכום "
 ". 40,000יירשם "

 מאושר 

סעיף   7עמ' נספח ב'  14
1.3 

 מאושר  לא מאושר ויימחק 

סעיף   7עמ' נספח ב'  15
3.1.2 

בסוף הפיסקה יתווסף המלל "ונשארו  
 סימני אלימות המעידים על הפריצה". 

 לא מאושר 

סעיף   8עמ' נספח ב'  16
3.1.5 

 לא מאושר  מאושר ויימחק לא 

בסוף השורה יתווסף המלל "ככל  3.1.6נספח ב' סעיף  17
 וקשורים לאותו מקרה הביטוח". 

 מאושר 

סעיף   8עמ' נספח ב'  18
3.3.2 

 לא מאושר  לא מאושר ויימחק 

סעיף   8עמ' נספח ב'  19
3.5 

 לא מאושר  לא מאושר ויימחק 

סעיף   8עמ' נספח ב'  20
3.6 

" יימחק ובמקומו  5,000הביטוח "סכום 
 ". 4,000יירשם "

 לא מאושר 

סעיף   8עמ' נספח ב'  21
3.8.4 

 לא מאושר  לא מאושר ויימחק 

סעיף   9עמ' נספח ב'  22
3.13.2 

  200,000ימחקו המילים "במקום  לא מאושר ויימחק 
ש"ח או סכום   400,000ש"ח יירשם 

 גבוה יותר הנקוב ברשימה, כן" 
סעיף   9עמ' נספח ב'  23

3.14 
 מאושר  לא מאושר ויימחק 

סעיף   9עמ' נספח ב'  24
4.2 

 מאושר  לא מאושר ויימחק 

  10עמ' נספח ב'  25
 5.1.1סעיף 

בסוף השורה יתווסף המלל  "ובלבד כי  
חודשים   12שעבודות הכינון החלו תוך 

 מיום האובדן או הנזק". 

 לא מאושר 

  10עמ' נספח ב'  26
 5.3סעיף 

בסוף השורה יתווסף המלל "וזאת  
מסך  15%במידה ואינם עולים על 

 הרכוש המבוטח" 

 לא מאושר 

  10עמ' נספח ב'  27
 13.5סעיף 

הפיסקה האחרונה מהמילים "אם ביטול  
הפוליסה" ועד המילים "עת תום תקופת  

לא מאושר  - הביטוח המוסכמת"
 ויימחק. 

 מאושר 

  11עמ' נספח ב'  28
 13.21סעיף 

בשורה השנייה לאחר המלל "או  
בכתב  " התחייבו לבטחם" יתווסף המלל

 טרם קרות מקרה ביטוח" 

 מאושר 

  11עמ' נספח ב'  29
 13.23סעיף 

בסוף הפיסקה יתווסף המלל "והכל  
 בתום לב". 

 לא מאושר 

  22עמ' נספח ד'  30
 3.7.2סעיף 

יתווסף בסוף הפיסקה המילים "למעט  
 חברות כוח אדם וחברות שמירה". 

 יתווסף בסוף הפיסקה המילים 
 "למעט חברות שמירה".  

 23-24עמ'  נספח ה'  31
 "היקף הכיסוי" 

ימחקו המילים "ביט   –היקף הכיסוי 
 2019" במקום יירשם איילון  2000

יימחק   2000ובכל מקום בו יופיע ביט 
 " 2019ובמקומו יופיע "מהדורת איילון  

המציעים רשאים להחליף את נוסח  
הפוליסה בנוסח פוליסה אחריות  

של חברת "כלל".   2018מקצועית  
למען הסר ספק, ההרחבות לא 

 יפחתו מהאמור במכרז. 
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  24עמ'  נספח ה'  32

 3.6סעיף 
 לא מאושר  לא מאושר ויימחק 

  25עמ'  נספח ה'  33
 4.6סעיף 

 לא מאושר  לא מאושר ויימחק 

  26עמ'  נספח ה'  34
 6.2סעיף 

ימחקו המילים "ביט  , יבסוף  הפיסקה
" במקומם יירשם "מהדורת  1/2000
 ". 2019איילון  

 לעיל  31ראה התייחסות לסעיף  

  27עמ' נספח ו'  35
 "היקף הכיסוי" 

 פוליסות נפרדות: 2הנספח יחולק ל
 .כספים בכספת ובהעברה 1
 ( 1.3.20.נאמנות עובדים )תאריך רטרו 2

 ובפרמיות נפרדות 

 אושר במכרז 

  27עמ' נספח ו'  36
"כיסוי  

 רטרואקטיבי" 

תאריך הרטרו מתייחס   –הבהרה 
ולא לפוליסת    לפוליסת נאמנות בלבד

כספים בכספת. כיום אין פוליסה כזאת  
 והמבוטח איננו מכוסה על פעילות זו 

 ההערה אינה ברורה.  
למבוטח קיימת פוליסה לביטוח  

נאמנות הכוללת כיסוי  
 .  1.3.20רטרואקטיבי מיום 

כבר נרשם במכרז, המבטח  כפי ש
רשאי לערוך את ביטוח נאמנות  

וביטוח כספים בפוליסה משלובת  
 או בפוליסות נפרדות 

   27עמ' נספח ו'  37
סעיף "גבולות  

כספים   –אחריות 
 בכספת" 

  1,000,000הכיסוי לסכום המבוקש של  
כספת   -₪ בכספת יהיה כפוף למיגון  

חסימת אש  המאושרת ע"י מכון  
  260י מפמ"כ מספר התקנים הישראל 

 . 1חלק 
ק"ג לפחות     1,000הכספת  במשקל 

הכספת תהיה עטופה בבטון   Aברמה 
 מזוין. 

דלת הכספת תנעל באמצעות מנעול  
צירופים )מכני או אלקטרוני( + מנעול   

 מפתח,  
 הכספת תעוגן לרצפת המבנה 

 

נו  ימפרט הכספת אינו נמצא ביד
בשלב זה. המבטח רשאי לשלוח  

לבחינת הכספת ואמצעי  סוקר 
המיגון וסכומי הביטוח יתואמו בין  

המבטח והמבוטח. יודגש כי  
הצ'קים הינם צ'קים משורטטים  

 . הרשומים בספרי התאגיד

  35עמ' נספח ז'  38
סעיף הרחבות  

מיוחדות  תת סעיף  
4    

תמחק המילה "אחרת" במקומה יירשם  
 "פוליסת אש מורחב". 

 מאושר 

  36עמ' נספח ז'  39
 3.1 סעיף

 לא מאושר  לא מאושר   -של תאונתיכ

  37עמ' נספח ז'  40
 4.5סעיף 

בסוף הפיסקה ימחק המלל "על בסיס  
נזק ראשון" וירשם סה"כ למקרה  

 ותקופה. 

 מאושר 

  38עמ' נספח ז'  41
 10.3.6סעיף 

בסוף הפיסקה יתווסף המלל "למעט  
 בהליך נגד המבטחת". 

שינוי )שימת לב המציעים כי  אין 
מתייחס להוצאות לקימום  הסעיף 

 הנזק( 
  39עמ' נספח ז'  42

 11סעיף 
תמחק המילה "הראל" במקומה יירשם  

 "איילון" 
 המילה "הראל" תימחק 

  42עמ'  נספח ט'  43
 2.3סעיף 

המילה "להאריך" תמחק ובמקום  
 יירשם "לחדש". 

 מאושר 

  44עמ' נספח י'  44
שורה שלישית  

בחלק החסר של  
 השם  

לאחר המלל בשורה השנייה "אשר 
תדרשו מאת:" יש למלא את שם 

 המבוטח לו מיועד הערבות. 

 מאושר 

 

*** 


