
 
   22/1010מכרז מספר   שאלות ותשובות הבהרה

 וחבויות , תאונות למתן שירותי ביטוח רכוש
 
 
 
 

מספר 
 שאלה

סעיף  העמוד במכרז
 המכרז

 תשובת המכללה פירוט השאלה

רישת המזמין" על פי דמבוקש כי לאחר המילים " 5 6 1
 ובכפוף לאישור המבטח"יתווספו את המילים "

 מאושר

"ובכפוף  וף הסעיף להוסיף את המילים:קש בסמבו 6.1 6 2
לכך שלא יחול שינוי מהותי במצב התביעות הידוע 

במועד הגשת מכרז זה ו/או בתנאי שוק מבטחי 
 המשנה".

 מאושר

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול לעניין  9.1 9 3
שינויים והסתייגויות שהתקבלו על ידי המכללה 

 במסגרת המענה לשאלות הבהרה.

 מאושר

מבוקש להבהיר כי הזוכה יעמיד שמאי לביצוע  12.1 10 4
הערכה במקרה של הנזק להבדיל מסקר הערכת שווי 

אשר אינו נערך וממומן ע"י הזוכה אלא ע"י 
 המכללה.

 ללא שינוי מתנאי המכרז

מבוקש להבהיר כי הנועד לביטול יהיה כפוף  19 13 5
ביטוח,  להתחייבויות כלפי צדדים שלישיים )אישורי

שעבודים וכדומה( אשר כוללים התחייבות של מתן 
 הודעה מוקדמת לפני ביטול.

 מאושר

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט  20.4 14 6
 שינויים להם ניתנה התייחסות בשאלות ההבהרה".

 מאושר

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למעט  5.13 18 7
 סות בשאלות ההבהרה".שינויים להם ניתנה התייח

 מאושר

מבוקש להבהיר כי לעניין פוליסות החבויות גבולות  4 21 8
 האחריות המצוינים בטבלה הינם למקרה ולתקופה.

 מאושר

מבוקש להבהיר כי סקר השערוך אינו נערך  3 23 9
 באמצעות ועל חשבון הזוכה.

 ללא שינוי מתנאי המכרז

ה יישא באחריות" מבוקש כי לאחר המילים "הזוכ 7 23 10
 יתווספו המילים "על פי דין".

 מאושר כדלקמן:
לאחר המילים "הזוכה  

יישא באחריות" יתווספו 
על פי המכרז המילים "

 על פי דין".ו/או 
מבוקש כי המילה "מיידית" תוחלף במילים "תוך  ד 24 11

 פרק זמן סביר".
 מאושר

מבוקש להחליף את הסעיף במילים "הפרמיה  ה 26 12
שלום בהתאם לתנאי התשלום המקובלים אצל ת

 הזוכה ואינו כפוף לקבלת הפוליסות בפועל".

 ללא שינוי מתנאי המכרז

מבוקש להוסיף את המלים המשפט הבא: "מידע  1 28 13
המועבר ע"י הזוכה למבטחי המשנה התומכים 

 בהצעתו".

 מאושר

 מבוקש להבהיר כי לעניין פוליסת חבות מעבידים )ב( 14 28 14
תערך התאמה בתום תקופת הביטוח לפי שכר עבודה 

או מספר עובדים בפועל וזאת למול הנתונים 
 שנמסרו במועד המכרז.

 מאושר

מבוקש להבהיר כי פניה המתבצעת למבטחי המשנה  נספח ג' 34 15
העובדים עמו לא תיחשב הפרה של חובת הסודיות 

 בהתאם לנספח זה.

 מאושר

 -נספח ג' 34 16
 6סעיף 

 מאושר קש למחוק סעיף זה.מבו

מבוקש להבהיר כי לפוליסות יתווסף חריג מחלות  2 41 17
מזהמות בהתאם לנוסח המאושר על ידי המפקח על 

מאושר רק נוסח 
שמאושר על ידי משרד 



האוצר הפיקוח על  הביטוח ו/או לנוסח המבוקש על ידי מבטחי המשנה
 הביטוח

יל במילים " מבוקש למחוק את המשפט המתח  ב'  41  18
 למען הסר ספק" ומסתיים "לחייב את המכללה"

 ללא שינוי

נוסחי הפוליסות יהיו בהתאם לתנאי "מגדל ביט  ג' 41 19
2018  " 

נוסח הפוליסה יהיה לפי 
הפוליסה של החברה 

 הזוכה.
 

הכיסוי הביטוחי  אולם 
לא יפחת מנוסח ביט 

והמפרטים על פי  2013
המכרז אלא אם הוסכם 

ך שאלות אחרת בהלי
 הבהרה.

מבוקש כי לאחר המילה "התחייבה" תתווסף המילה   ד' 41 20
 "בכתב" 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

מבוקש כי לאחר המילה "מלאי" תתווסף המילה  ז' 42  21
 "ופריצה"

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 250,000 מבוקש לציין את הסכום הנדרש לעניין הרחבה זו ח' 42 22
ש להבהיר כי מינוי השמאי יהיה בהתאם מבוק ט' 42 23

 לנוסח מינוי שמאים המקובל אצל הזוכה
מינוי שמאי במקרה של 

נזק יהיה כפי המקובל 
אצל החברה הזוכה 

ובתאום והסכמת 
 המכללה.

"מו"מ כי  מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים: יג' 42 24
אין בביטול החריג כדי לפגוע מזכויות המבוטח 

 וכה עפ"י כל דין"וזכויות הז

 מאושר

 ללא שינוי מתנאי המכרז בסיפא  ירשם "בכפוף לוויתור הדדי"   טו' 42 25
מבוקש כי לאחר המילים "שתי פוליסות" תתווסף  כ' 43 26

 המילה "רכוש"
 ללא שינוי מתנאי המכרז

מבוקש כי סעיף זה יימחק ויובהר כי השיפוי יעשה  כב' 43 27
 עפ"י תנאי הפוליסה

 שינוי מתנאי המכרזללא 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בכפוף  כז' 42 28
 לאישור המבטח ומבטחי המשנה "

 ללא שינוי מתנאי המכרז

מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "ובכפוף  ל' 44 29
 ליתר תנאי הפוליסה"

 ללא שינוי מתנאי המכרז

השתתפות  45 30
 עצמית

פות עצמית לרעידת מבוקש להבהיר כי ההשתת
 30,000מסכום הביטוח מינימום  10%אדמה הינה 

 ש"ל למקרה לאתר  5,000,000מקסימום ₪ 

 מאושר

שינויים  45 31
 ותוספות

מבוקש להבהיר כי לפוליסה יתווספו חריגים על פי 
 דרישת מבטחי המשנה

לא יתווספו חריגים או 
סייגים שלא אושרו 

בהליך המכרז לרבות 
 הרההליך שאלות הב

מבוקש לציין מה גבולות האחריות הנדרשים בעבור  2 45 32
 הרחבה זו

 כפי הרשום במכרז

מבוקש כי בסיפא ירשם "למקרה ולתקופה בכפוף   8 45 33
 לנוסח חברתנו  

 ללא שינוי מתנאי המכרז

מבוקש כי המילים "מכל סיבה שהיא"  יוחלפו   11 46  34
כן ,לאחר  במילים  "עקב סיכוני טמפרטורה". כמו

יתווספו המילים "למקרה ₪"  30,000המילה "
 ולתקופה. כמו כן, בסיפא ירשם  "למקרה"

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 ללא שינוי מתנאי המכרז "10%"  תוחלף במילה "15%מבוקש כי המילה "  13 46  35
מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "עד לסך  14 46  36

 ופת הביטוח" למקרה ולתק₪  250,000
 מאושר



מבוקש כי  לאחר המילים "בסכום הביטוח הכללי"  16 46  37
ירשם "למקרה ותקופה". כמו כן, נבקש לעדכן את 

 גבולות האחריות הבאים כדלהלן:
 ₪ 1,000,000 -שחזור מסמכים •

 ₪ 1,000,000 -הוצאות מיוחדות לאחר נזק •
בס"ח לוחות חשמל, שנאים, מתגים, לוחות  •

 ₪ 2,000,000 -פיקוד ובקרה
 ₪ 2,000,000 -פינוי הריסות •
 ש"ח 3,500,000 -הרחבת כה"ס •
 
 

 מאושר

38  47  17 
 ב'

מבוקש כי המילים "חצרי המבוטח" יוחלפו במילים 
"למשרדי המבוטח" וכן כי בסיפא ירשם   "וסה"כ 

 לתקופת הביטוח"

 מאושר

 ללא שינוי מתנאי המכרז מבוקש כי הסעיף יימחק 23 47 39
ימי  5מבוקש לעדכן כי ההשתתפות עצמית הינה    48  40

 עבודה למקרה 
 מאושר

 LOSSנוסח הכיסוי יהיה  יימחק  1מבוקש כי סעיף   1  48  41
STOP   שמשמעו הסכום

הוא גבול אחריות של 
 המבטח

 150,000מבוקש להבהיר כי גבולות האחריות הינם  6 48 42
 למקרה ולתקופת הביטוח₪ 

 מאושר

מבוקש להבהיר כי כי ההשתתפות העצמית הינה  שארי 49 43
 למקרה כולל בגין הוצאות

 מאושר

מבוקש להבהיר כי ההשתתפות העצמית הינה  רישא  50 44
 למקרה כולל בגין הוצאות

 מאושר

מבוקש כי בסיפא ירשם " לגבי תחום טריטוריאלי   1  50 45
ושיפוט ארה"ב וקנדה בכפוף לנספח הנהוג אצל 

 הזוכה 

 שינוי מתנאי המכרז ללא

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בהתאם  4 50 46
 לתנאי הפוליסה"

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 מאושר בסיפא ירשם " למקרה וסה"כ לתקופה 5    47
  מבוקש כי סעיף זה יימחק. 7 50 48
 מבוקש כי סעיף זה יימחק 11  50 49

 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

קש לבטל ולשנות: הפוליסה מורחבת לכסות נזק נב 15 51 50
גוף הנובע משימוש בכלי רכב וצמ"ה שאינם חייבים 

למקרה ₪  4,000,000בביטוח חובה עד לסך של 
 ולתקופת הביטוח הנכלל בגבול האחריות הכללי.

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 ללא שינוי מתנאי המכרז מבוקש כי סעיף זה יימחק 16 51 51
נוסח הפוליסה יהיה לפי  2017וקש לעדכן כי נוסח הפוליסה יהא מגדלביט מב   52 52

הפוליסה של החברה 
 הזוכה.

 
הכיסוי הביטוחי  אולם 

לא יפחת מנוסח ביט 
והמפרטים על פי  2013

המכרז אלא אם הוסכם 
אחרת בהליך שאלות 

 הבהרה.
הסעיף יקרא כדלקמן:  מבוקש כי סעיף זה יימחק ה'1 52 53

פי פוליסה זו הכיסוי על "
כולל נסיעה או טיסה או 

למעט הפעלת כלי  שיט
טיס ולמעט היות 



המבוטח חלק מצוות 
 אוויר של כלי טיס

הסעיף  .א מבוקש כי סעיף זה יימחק ו'1 52 54
נסיעה  ירשם כדלקמן: "

, או רכב דו 4על  4ברכב 
שיש לו  מספר  גלגלי

רישוי ואינו משמש 
לתחרות או ספורט אתגרי 

ורט לא תחשב כספ
 אתגרי.

 
 ללא שינוי מתנאי המכרז מבוקש כי סעיף זה יימחק ח'1 52 55
 ללא שינוי מתנאי המכרז מבוקש כי סעיף זה יימחק 2ח'1 52 56
מבוקש להבהיר כי ההשתתפות העצמית הינה  4 53 57

 למקרה
 מאושר

מבוקש להבהיר כי מקסימום חבות המבוטח בגין   53 58
ד מוגבל לסך של ריבוי מקרים עקב אירוע אח

4,000,000 ₪ 

 מאושר

מבוקש להבהיר כי הכיסוי הינו בכל זמן בשטחי   53 59
המכללה לרבות מעונות ו/או בכל מקום או מוסד בו 

מקיימת המכללה פעילות כלשהי בין אם באופן 
מוגדר ובין ישירות ובין ע"י מתן חבות או פיקוח או 

 הדרכה

 ללא שינוי מתנאי המכרז

ש להבהיר כי הכיסוי הינו בדרך למכללה מבוק  53 60
ובחזרה ממנה אך למעט פגיעה ע"י כלי רכב מנועי 

 בהתאם לחוק ביטוח רכב מנועי

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 מאושר מבוקש להבהיר כי הכיסוי הינו שיורי  רישא 54 61
 ללא שינוי מתנאי המכרז בהתאם לרשימה עדכנית ומקסימום לפריט  א' 54 62
מבוקש להבהיר כי ההשתתפות עצמית לפרק ג' הינה  רישא 54 63

 שני ימי עבודה ראשונים
 מאושר

 מבוקש כי הסעיף יימחק 6 54 64
 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 ללא שינוי מתנאי המכרז נבקש לקבל הבהרה לסעיף זה 7 54 65
 ללא שינוי מתנאי המכרז מבוקש כי בסיפא יתווסף "באישור שמאי" 8 55 66
 ללא שינוי מתנאי המכרז מבוקש כי הסעיף ימחק 13 55 67
 מאושר לפיכך מבוקש כי סעיף זה יימחק 10כפילות לסעיף  14 55 68

  
 
 



 
 מס' 

 שאלה
 העמוד
 במכרז

 סעיף
תשובת  השאלה במכרז

 המכללה

1 6 5 

בביטוחים בהם קיימים הסדרי ביטוח משנה נדרשת 
א נוכל הסכמת המבטחים מראש טרם החידוש ולכן ל

 להתחייב מראש.
 

 מאושר

 בנוסח זה לא נוכל להגיש הצעה. 9 9 2
 

ללא שינוי 
 מתנאי המכרז

3 17 5.5 

נודה לקבלת סקרים אחרונים שבוצעו באתרי 
המכללה. לאחר קבל סקרים אלה נוכל לאשר כי אנו 

 יודעים מהו מצב המיגונים במכללה.  
 מיגונים בסיסיים נדרשים כמפורט להלן:

 אש. כיבוי רא. אישו
 .עסק ב. רישיון
 .עשן/אש גילוי מערכת תקינות ג. אישור
 .ספרינקלרים מערכת תקינות ד. אישור

 בלוחות טרמוגרפיות בדיקות ביצוע ה. אישור
 .החשמל
 חשמל בארונות כיבוי ו. מטף

 .המצלמות למערכת תקינות ז. אישור
 ח. אישור תקינות מערכות מנדפים.

 

 אין סקרים.
הזוכה יוכל 
לעשות סקרים 
בתאום עם 

 המכללה.
הסדרת 

המגונים לאחר 
הסקרים תעשה 

בתאום 
ובהסכמת 

 הצדדים

4 23 6 

בביטוחים בהם קיימים הסדרי ביטוח משנה נדרשת 
הסכמת המבטחים מראש טרם החידוש ולכן לא נוכל 

 להתחייב מראש.
 

 מאושר

 שקלית 2019בכפוף לנוסח איילון ביט, מהדורת  ב'1 41 5
 

וסח הפוליסה נ
יהיה לפי 
הפוליסה של 

 החברה הזוכה.
 

הכיסוי  אולם 
הביטוחי לא 
יפחת מנוסח 

 2013ביט 
והמפרטים על 
פי המכרז אלא 
אם הוסכם 
אחרת בהליך 
 שאלות הבהרה.

6 43  

נבקש לקבל פירוט אתרים הכולל  -אש מורחב 
כתובות וסכומי ביטוח וכן סכמת פיזור מבנים בכל 

 אתר.
 

אין פירוט 
 כומי ביטוח. ס

הכתובת כפי 
 הרשום במכרז

7 43  
נבקש לקבל פירוט מיגוני אש ופריצה  -אש מורחב 

 ביחס לאתרים השונים.
 

הזוכה יוכל 
לעשות סקרים 
בתאום עם 

 המכללה.
הסדרת 

המגונים לאחר 
הסקרים תעשה 

בתאום 
ובהסכמת 

 הצדדים

8 43  
הינם  -סעיפים על בסיס נזק ראשון  -אש מורחב 

 ולתקופת הביטוח.למקרה 
 

 מאושר



 

 
 
 

 
מה מספר התלמידים   3 4 .1

  12בקמפוס המכללה  בבן צבי 
 5,000כ 

לאחר המילים דרישת  5.1 6 .2
המזמין יתווסף לתקופה 

מצטברת של עד 

לאחר המילים "על מאושר ש
ישת המזמין" יתווספו פי דר

את המילים "ובכפוף לאישור 

 מהו המקסימום למקום ? –אש מורחב    9
 

כל סכום 
הביטוח של 
רכוש ונזק 

 תוצאתי

10 49  
מהו שכר העבודה השנתי ומהו  –חבות מעבידים 
 מספר העובדים ?

 
 רשום במכרז

11 52  
באמצעות חברה שעדיין אין לה –תאונות אישיות 

 .פוליסה מאושרת מהפיקוח על הביטוח
 

חברה שעדיין 
אין לה נוסח 
מאושר, יכולה 
להגיש הצעה 
של חברה 

 אחרת. 
לדוגמא: איילון 
חברה לביטוח 
תרשום בטבלת 

הפרמיות 
פרמיה 

שנרשמה על ידי 
 חברת "פלוני". 

12 56  
נבקש לקבל ניסיון תביעות לתקופה  –ניסיון תביעות 

 שנים. 5של 
 

 נמצא במכרז.

 ? IBNRון התביעות כולל האם ניסי  -ניסיון תביעות    13
 לא ידוע 

14   
ניסיון תביעות במידה וניסיון התביעות המוצג כולל 

IBNR נבקש לקבל ניסיון תביעות ללא ,IBNR . 
 

 לא ידוע

15   
האם ניסיון התביעות המוצג הינו  -ניסיון תביעות 

 לאחר ניכוי השתתפות עצמית ?
 

 לא ידוע

16   
ירוט ההשתתפויות נבקש לקבל פ -ניסיון תביעות 

 העצמיות שהיו בענפי הביטוח המפורטים במכרז.
 

מצורפות 
פוליסות של 

 אשתקד

17   
נבקש לקבל פרטים באשר לנסיבות  –ניסיון תביעות 

 ומהות התביעות המפורטות בדו"ח התביעות.
 

ידוע על מקרה 
של פציעה של 

תלמידה 
כתוצאה 

מפעילות על 
 טרמפולינה.

 השאר לא ידוע

18   
האם ההשתתפויות העצמיות זהות  -סיון תביעות ני

 להשתתפויות העצמיות בפוליסות הפוקעות ?
 

מצורפות 
פוליסות של 

 אשתקד

19   
אנו מבקשים להבהיר כי איילון  -ניסיון תביעות 

שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה ההשתתפויות 
 העצמיות במכרז.

יש להתייחס על 
גבי המפרט 
בהליך שאלות 

 הבהרה



 ארבעה........וזאת בכפוף ל
L.R  30%שלא יעלה  על 

ובכפוף לאישור מבטחי 
המשנה  בתום כל תקופה  של 

 חודש  12

 .המבטח"

מהמילים לא ישולם ועד  8.2 9 .3
 כלשהן ימחקו 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

המילים שינויים כלשהם   9.1  9 .4
הבהרה -ברשימת הפוליסות 

 לאילו פוליסות הכוונה 

 המפרטים של הפוליסות
 .מכרזב' זנספח 

 חדן בנוסנספח ה' אינו  10.2 9 .5
 הפוליסות

' זנספח טעות סופר. צ"ל 
 .מכרזב

 מכרזב' זנספח  נספח ה' אינו דן בפוליסות 10.3 9 .6
חברת הביטוח  –לא מקובל  12.1  10 .7

 אינה מבצעת סקרי תכולה
 מאושר

המילה "מצהירים" תימחק  5.2 17 .8
 וירשם "מאשרים"

 מאושר

חברת הביטוח  –לא מקובל  3 23 .9
עת סקרי שיערוך אינה מבצ

 לרכוש המבוטח 

 מאושר

שלא יעלה על   L.Rבכפוף ל   א' 6 23 10
ובכפוף לאישור מבטחי   30%

 חודשים  12המשנה  בתום כל 

הביטוח יחודש בתאום עם 
 חברת הביטוח.

לאחר המילים לכל נזק  ב'7 23 11
 יתווסף "ישיר"

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 י המכרזללא שינוי מתנא ימחק ג'8 24 12
המילה "מידית" תמחק  ד'8 24 13

 ויצוין תוך זמן סביר
 מאושר

 ללא שינוי מתנאי המכרז אינו רלוונטי –לא מקובל  א'          10 25 14
בכפוף לנוהל המקובל בחברת  ב' 9 24 15

 הביטוח
 ללא שינוי מתנאי המכרז

לאחר הזכיה  יתואם מראש   ג'9 24 16
נציג בין  נציג המכללה לבין "

 הספק" אשר יזכה  

 מאושר

 ללא שינוי מתנאי המכרז אינו מקובל  ו'  11 26 17
דוח שיערוך –אינו מקובל  א'14 28 18

נעשה אך ורק ע"י 
  המזמין/המבוטח 

 מאושר

 ללא שינוי מתנאי המכרז אינו מקובל  ב' 14 28 19
 מאושר לא מקובל   17-1 29 20
תאי שיעשה וידוי מאושר ב או במייל .... 18 29 21

 שהמייל הגיע ליעדו
או כפי שיוסכם בין הצדדים  19 29 22

 לגופו של ענין
 ללא שינוי מתנאי המכרז

 ללא שינוי מתנאי המכרז אינו מקובל  5 35 23
 ללא שינוי מתנאי המכרז לא מקובל 7 35 24
 -ג'1סעיף  41 25

 כללי
ימחקו המילים 

 מ"אוכל........ועד הביטוחי"
פוליסה יהיה לפי נוסח ה

 הפוליסה של החברה הזוכה.
 

הכיסוי הביטוחי לא  אולם 
 2013יפחת מנוסח ביט 

והמפרטים על פי המכרז אלא 
אם הוסכם אחרת בהליך 

 שאלות הבהרה.
 ללא שינוי מתנאי המכרז לא מקובל  ג2 41 26
 ללא שינוי מתנאי המכרז בפרק חבויות בלבד  ד'2 41 27



אי סעיף "כינון" בכפוף לתנ ז'2 42 28
 אש מורחב 2013בביט 

 מאושר

המילים " ביטוח רכוש"  ח' 2 42 29
ימחקו , המילים " את ...ועד 

הפוליסה" ימחקו וירשם 
בגבול האחריות הנקוב 

 בפוליסה 

גבול האחריות בהוצאות 
 250,000להכנת תביעה הנו 

.₪ 

בתאום מראש ובהסכמת  ט'2 42 30
 המבוטח והמבטחת 

 תנאי המכרזללא שינוי מ

נוסח ביטול חריג רשלנות  יג'2  42 30
אך אין בביטול הסעיף  -יהיה 

לגרוע מזכויות   כאמור כדי
המבטחת וחובות המבוטח על 

 פי כל דין .

 מאושר

מצורף נוסח חריג מחלות  יד'2 42 31
מדבקות  לרכוש + נוסח 

מנורה לכל יתר הענפים כוול 
ביין היתר חבויות  + נוסח 

 סייבר 

סח סייג מגפות וסייבר נו
יהיה כפי שאושר על ידי 

משרד האוצר הפיקוח על 
 הביטוח.

32     
 יט 2 43 33

 
הפוליסה כוללת רעידת 

אדמה ורעש אדמה כהגדרתו 
 בפוליסה  

 מאושר

"  1979מהמילה "למעט ועד  ג'11 26 34
 ימחק

 ללא שינוי מתנאי המכרז

בסוף הסעיף יבוא המלל "  ג' 12 27 35
זה לא יחול ביחס סעיף 

לטיפול במבוטחים אחרים 
של הזוכה בעבר או בעתיד  

לבוא , ניהול הליכים מול 
המכללה או מי מטעמה מכח 
חוזה הביטוח. לדוגמא : אם 

קבלן אשר העניק שירות 
למכללה ומבוטח במנורה 

 נתבע ע"י המכללה....(

 ללא שינוי מתנאי המכרז

לא מקובל , קיים נוהל  13.7 27 36
 ת מיידע של החברה אבטח

 ללא שינוי מתנאי המכרז

יבוטל הפיצוי המוסכם בסך  לא מקובל   17.1 29 37
 השאר ללא שינוי. 100,000

במקום המילים להחתים את  6 35 38
יבוא הרינו מצהירים ,אחרי 

המילה "מטעמי" יבוא 
"בנוסח ועד  -חתומים, מ

 להתחייבות זו" ימחק

 מאושר

וא הנוסח " בסוף המשפט יב 7 35 39
למעט אותם חלקים שמנורה 

מחויבת לשמור  על פי דין ואו 
הוראות של רשות מוסמכת 

ואו על פי נהלים פנימיים 
לגבי תיעוד ומלבד המידע 

המאוחסן כעותק 
תוכנה,מדיה מגנטית, או כל 

צורה   בלתי מוחשית  אחרת 
אשר ישמור כתוצאה מהליך 

 גיבוי 

 מאושר

פסקה  9 35 40
 ראשונה 

שניה במקום  בפסקהק, ימח
 המילה מהווים יבוא להיות

 מאושר

נוסח הפוליסה יהיה לפי מהמילים " או כל ועד  ג'1 41 41



 הביטוחי " ,ימחק
 

 הפוליסה של החברה הזוכה.
 

הכיסוי הביטוחי לא  אולם 
 2013יפחת מנוסח ביט 

והמפרטים על פי המכרז אלא 
אם הוסכם אחרת בהליך 

 שאלות הבהרה.
 םדירקטורילאחר המילה  ' יז 43 42

ירשם ובתנאי כי קיים ביטוח 
" או היה  ניתן םדירקטורי"

 לקנות ביטוח זה  
 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

השתתפות  45 43
 עצמית 

 20.000תהיה  6,000במקום 
רעידת אדמה  וטבע ₪ 

 כמקובל בפוליסה  מנורה 
 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 ה אך ורק לגבי רעידת אדמ 5 45 44
 

 ללא שינוי מתנאי המכרז

למקרה ₪  1,000,000עד לסך  6 45 45
 ותקופה

 ללא שינוי מתנאי המכרז

בגבול אחריות של עד  10 46 47
למקרה ותקופה  ₪  250,000

,אל לא חומרים רעילים 
 כלשהם

 ללא שינוי מתנאי המכרז

הרחבות  46 48
הרחבה 

 כה"ס 

למקרה ₪  2,500,000עד לסך 
 ותקופה

 ₪ . 3,500,000 -ה"סהרחבת כ
 

 ללא שינוי מתנאי המכרז דוחות סופיים 21 47 49
השתתפו 49 50

 ת עצמית
₪  17,500 –למחלת מקצוע 

 10,000לכל מקרה אחר , 
 ש"ח

 ללא שינוי מתנאי המכרז

 ללא שינוי מתנאי המכרז לא מקובל 11 45 51
 ללא שינוי מתנאי המכרז לא מקובל 12 50 52
 ללא שינוי מתנאי המכרז פורט אתגרילמעט ס 13  51 53
 ללא שינוי מתנאי המכרז לא מקובל 15 51 54
למקרה ₪  500,000עד לסך  16 51 55

 ותקופה
ללא שינוי מתנאי המכרז 

 למעט :
 1,000,000 -שחזור מסמכים

₪ 
 -הוצאות מיוחדות לאחר נזק

1,000,000 ₪ 
בס"ח לוחות חשמל, שנאים, 
 -מתגים, לוחות פיקוד ובקרה

2,000,000 ₪ 
 ₪ 2,000,000 -פינוי הריסות
 ₪  3,500,000 -הרחבת כה"ס

 
 

ביטוח תאונות  .1  תאונות אישיות  56
אישיות: אנו 

מבקשים לקבל 
השוואה של 

הכיסויים, סכומי 
הביטוח וההרחבות 

המתבקשים 
במסגרת המכרז 
למול הכיסויים, 
סכומי הביטוח 

 
פוליסת אשתקד  .1

 מצורפת.
 כן .2
 לא .3
התשלום לחברת  .4

הביטוח הוא על ידי 
 המכללה האקדמית

 אשקלון.
מצורפת חוברת  .5



וההרחבות אשר היה 
נהוגות עד כה 

בפוליסה 
 יימת.המסת

 
ביטוח תאונות  .2

אישיות: האם 
הכיסוי בשנים 

החולפות כלל כיסוי 
 לתאונת דרכים?

 
ביטוח תאונות  .3

אישיות: האם 
הכיסוי הנדרש הינו 

במסגרת פעילות 
המכללה ומטעמה 

 ?24/7בלבד או 
 

ביטוח תאונות  .4
אישיות: מי הגורם 

אשר נושא בעלות 
תשלום הביטוח? 
האם המבוטחים 

משתתפים בעלות 
במלואה או  התשלום
 בחלקה?

 
ביטוח תאונות  .5

אישיות: כאבי גב 
לאחר מקרה ביטוח 

 מכוסה.
 

ביטוח תאונות  .6
אישיות: תקופת 

החוזה/התקשרות: 
חשוב לנו שבתאונות 

אישיות לפחות 
תידרש הסכמה אחת 

לשנה מראש על 
 חידוש.

 
ביטוח תאונות  .7

אישיות: רשימה 
לביטוח תאונות 

.ח 1סעיף  –אישיות 
נבקש לבטל את  –

 הסעיף.
 

ביטוח תאונות  .8
אישיות: במסגרת 
הפוליסה לביטוח 

אין  -המאושרת 
באפשרותנו להציע 

כיסוי בהתאם לסעיף 
המופיע ברשימה  4

לביטוח תאונות 
אישיות )החזר שכר 

לימוד(, לפיכך נבקש 
 לבטל את הסעיף.

הפוליסה ) ז'קט (. הביטוח 
פי הרשום בחוברת ובדפי ל

 הרשימה.
 על פי תנאי המכרז .6
ללא שינוי מתנאי  .7

 .המכרז
 מאושר. .8

 
 



 
 
 

תביעות רכוש + צד  
 שלשי 

קבלת פירוט מהות התביעות   43עמוד 
והאם חלו שינויים  

בהשתתפות העצמיות או 
בתנאי הביטוח לאחר מקרה 

 הביטוח 

מידע רק בגין תביעה בגין  יש
פגיעה בפעילות טרמפולינה 

 2016בשנת 

רכוש +  מקסימום למקום 
אובדן 

 רווחים 

לציין את סכום הביטוח + 
 הכתבות  

201,000,000 
מתייחס למכללה ברחוב בן 

 צבי באשקלון.
באתרים קמפוס לבנות חב"ד 
ולכיש הסכומים אינם ידועים 

במדויק אבל הם מאוד 
 ת אתר בן צבי.נמוכים לעומ

אישור מכבי בתוקף , אישור   מיגונים   
רשויות בתוקף ומה  אמצעי 

המיגון הפיזיים הקיימים 
באתרי המכללה  = במידה  
והביטוח יהיה דרכנו ישלח 

 סוקר מטעמנו.

לא ידוע במדויק. המבטח 
 הזוכה רשאי לשלוח סוקר.

 
 
 

 


