
 

 למתן שירותי שמירה במרכז מש"ב כרמל  001/2020מכרז 

 ותשובות ותמקבץ שאל

 :הגיעו אל האיגוד עד לתאריך האחרון להעברת שאלותאשר שאלות התשובות ל להלן ריכוז
19.7.2020. 

לידיעתכם, בעקבות חלק מהשאלות נדרשנו לשנות את מפרט המכרז. מפרט המכרז המעודכן 
תחת , haigud.org.il.wwwמצורף לתשובה למציעים ובמקביל מפורסם באתר האיגוד בכתובת 

 ."27.7.2020מכרז שמירה מפרט "כותרת ה

 על המציעים לחתום על המפרט המעודכן כמו גם על מסמך שאלות ותשובות זה.

 

מספר 
 סידורי

המסמך / נספח אליו  שאלה
 מתייחסת ההבהרה

 
האם על החברה לצרף את הציון לזכויות עובדים, או שאתם בודקים באופן  1

 עצמאי.
 

 אין צורך לצרף. האיגוד יבדוק באופן עצמאי.
  אומדן למנוע מחברה לזכות במחיר גירעוני?האם יש לכם  2

 לא. על כל חברה לבצע את התחשיב באופן עצמאי.
 נבקש להבהיר:  3

 כמה שעות אורך התדרוך?
 האם ישולם לקבלן כשעות עבודה לפי תעריף הגביה?

 30הסכם, עמוד 
 4.5סעיף 

 של השומר שמקבל את התדרוך. בתשלום חלק משעות העבודה תהיההתדריך נמשך כשעה אשר 

כיצד תחושב ותשולם לקבלן תוספת לשעת לילה, שעל פי חוק מוגדר כשעה  4

 ?7נוספת החל מהשעה ה 

 31הסכם, עמוד 
 4.18סעיף 

מובהר כי תשלום תוספת לשעת לילה תשולם על ידי האיגוד עבור עבודה במשמרות ששעות העבודה בהן 

 , כשעות עבודת לילה, ועבור משמרות אלה בלבד. 1לנספח ד 3' הוגדרו מראש על ידי המציע בסע

האיגוד לא ישלם כל תוספת תשלום לעניין עבודת לילה, בקשר עם משמרות אחרות שלא הוגדרו ככאלה, 

שביצעו שעות נוספות על חשבון  לעובדיו בדין המתחייבות התוספות את לשלם, מצידו מחויב יהיה  והקבלן

 משמרות עוקבות.

בגין שעת שבת הינה על תעריף החיוב  50%נבקש להבהיר כי תוספת  5
 המלא.

 31הסכם, עמוד 
 5.2סעיף 

 בגין שעת שבת הינה על תעריף החיוב המלא. 50%תוספת 

 נבקש להבין מהו הסכום המשולם כיום לארוחה? 6
 כמו כן, האם ניתן להשית על העובד את עלות הארוחה המסובסדת?

 36הסכם, עמוד 
 10.2סעיף 

עלות  ₪ 17, מתוכם ₪ 20בשעות הרלוונטיות למשמרות הנדרשות היא  (נכון להיום) ה בשריתעלות ארוח

 עלות (השתתפות) עובד. ₪ 3-מעביד ו

על הקבלן לשקף הטבת שכר זו אצל העובד,  האיגוד הינו מלכ"ר ובשל כך אינו גובה מע"מ על סכומים אלה.

 כמתחייב בחוקי המס.

 על העובד. הקבלן רשאי לקזז סכומים אלה משכרו. ₪ 3על העובד את עלות ההשתתפות בשווי  ניתן להשית
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נבקש לבצע הצמדה על תעריף שכר היסוד המוגדר על ידי הקבלן בהצעתו  7
שכן אם לא תבוצע הצמדה זו יתכן והקבלן יעבור למחיר הפסד בניגוד 

 לחוק.

 39הסכם, עמוד 
 13סעיף 

נדחית. מובהר,  –להסכם  13הבקשה להצמדה, ככל שהיא מתייחסת להתחייבות שחורגת מהוראת סעיף 
 להסכם. 13כי האיגוד לא יבצע הצמדה ברכיבי השכר מעבר לאמור בסעיף 

 נבקש להבהיר האם מענק מצוינות ישולם לקבלן בשיטת "גב אל גב"? -1 8
 ו לקבלןנבקש לפרט כל סעיפי ה"גב אל גב" אשר ישולמ -2

 40הסכם, עמוד 
 15סעיף 

ההוצאות שישולמו ע"י המעסיק לעובדיו ויוחזרו ע"י האיגוד גב אל גב בתלות בביצוע בפועל ובכפוף לקבלת 

 אישור בכתב מרואה חשבון החברה, שהתשלומים אכן שולמו בפועל לעובדים ומופיעים בתלושי השכר, הן:

 הפסח.: שי לרגל ראש השנה ולרגל חג 14.1סעיף 

 מענק מצוינות לעובדים מצטיינים. :15סעיף 
 .על תמחור שעת העבודה אין להחיל אותםמאחר ותשלומים אלה משולמים "גב אל גב", 

 
 14.2לצד האמור לעיל, התשלום לקבלן עבור השי בטובין שיוענק לעובדים יתבצע בהתאם להוראות סעיף 

  .להסכם

 החזר עלויות מעסיק עבור ההיעדרויות שצוינו שם., לעניין 11ראו גם תשובתנו להלן לשאלה 

 
 מהי רמת ההכשרה הנדרשת לעובד במתקן?- 1 9

 מהו נוהל העברת הנשק הקיים במתקן? העברה חמה? כספות?- 2
 47, עמוד 1נספח ד'

 1סעיף 
  .מתקדם ב''רמת ההכשרה הנדרשת הינה 

 
הנשק בכספת והעברתו בין השומרים הינה הקבלן יציב במרכז כספת לשמירה על הנשק. כל נושא שמירת 

 .29להסכם בעמוד  3.5-3.6ראו סעיפים  באחריות הקבלן.
 47, עמוד 1נספח ד' מי מחליף את השומר בזמן ההפסקה? 10

 3סעיף 
 כפי שנכתב בסעיף המדובר, ההפסקה הינה בתשלום ולכן על השומר להישאר בעמדה גם בזמן ההפסקה.

להוסיף על גבי הטבלה המצורפת עלויות שאינן נבקש לאשר כי ניתן  11
מפורטות קרי, חופשה מסיבות משפחתיות, ימי אבל, מילואים, אך הן חלק 

 מעלות המעביד של הקבלן

טבלת מרכיבי  – 1נספח י"א
 65השכר לעובד, עמוד 

 
אינה רלוונטית. שכן הקבלן והעובד זכאים להחזר  –השאלה לגבי היעדרות בגין שירות מילואים פעיל 

 מהמוסד לביטוח לאומי.

לעניין תשלומים עבור 'חופשה מסיבות משפחתיות', היעדרות 'ביום הזיכרון' והיעדרות 'בימי אבל' כמשמעם 

יובהר  – 2014להוראות צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה משנת  (בהתאמה) 21-ו 20, 16בסעיפים 

בעלויות משתנות ולא קבועות, אשר לא ניתנות לתמחור מראש. ולכן, לא ניתן להחיל אותן מראש כי המדובר 

 על תמחור שעת העבודה.

האיגוד יחזיר לקבלן את ההוצאות עבור ההיעדרויות שלהלן, בכפוף לקבלת אישור בכתב מרו"ח החברה, 
 שהתשלומים אכן בוצעו בפועל לעובדים ומופיעים בתלושי השכר.

ם השורה שבה נכתב "אחר", מתייחסת לרכיבים הקשורים לעלות הא 12
 מעביד, או לתקורות נוספות?

טופס הצעת  –נספח י"ב 
 66המחיר, עמוד 

 כל עלות שאינה קשורה לעלות שעת עבודה למעביד.
נבקש לדעת מה רמת ההכשרה הנדרשת לשומר  -נדרש שומר חמוש 13

 חמוש.
 במידה ואחר , נא פרטו.שעות פעם בשנה,  9האם יום אימון 

  1נספח ד' 
 1סע'  47עמ' 

 .9ראה תשובה לשאלה מספר 
כידוע בענף השמירה, משמרת לילה שעה שמינית ויום  –שעות עבודה  14

שישי שעה שמינית במשמרת בוקר הנן שעות נוספות אשר על פי חוק 
 משולם תוספת לעובד בהתאם.

 3סע'  47עמ' 



שעות במשמרת נא אשרו כי  8.5כמו כן ישנן משמרות מובנות לילה של 
או  25%השעות הנוספות התקניות על פי חוק ישולמו לקבלן בתוספת 

 על הצעת המחיר השעתית. 50%
 

דקות  36"השומר יהי זכאי להפסקה בת בסיפא של הסעיף נרשם: 
בתשלום מלא, ובעת ההפסקה השומר יהיה חייב להישאר במתחם 

 המרכז".
דקות  36לשלם לעובד בגין  חובה על הקבלן –בהתאם לדרישה זו 

 -ההפסקה (כפי שכתבתם בתשלום מלא)
 

 ?1האם זמן ההפסקה כלול בתקן המשמרות בנספח ד'  .א
 במידה ולא, מי מחליף את העובד בהפסקות .ב
האם זמני ההפסקות משולמות לקבלן , או שעל הקבלן לחשב את  .ג

 עלות ההפסקות ולהוסיפן למחיר השעתי המוצע?
 נוספות ישולמו על פי חוק.שעות 

 האיגוד ישקול את האפשרות לשנות את שעות המשמרות.
 זמן ההפסקה כלול בתקן המשמרות ולפיכך משולם בכל מקרה.: הפסקות

 נספח זה אינו כולל את רכיבי השכר הבאים: –טבלת מרכיבי השכר  15
 

 ₪ 215.50ובפסח , נכון להיום עומד על  בשנה ברה"ש – שי לחג פעמיים
 לשי

 
 %1בשיעור  – מענק מצוינות

 
  – חופשות מסיבות משפחתיות

האם רכיבים אלו ישולמו לקבלן "גב אל גב" ואין צורך להוסיפם כחלק 
 מעלות המעביד, וכחלק ממחיר השעה בהצעת המחיר?

 1נספח יא' 
  64עמ' 

 .8ראה תשובה לשאלה 
 4.8סע'  30עמ'  את המילים: "ובכפוף לכל דין". להוסיףבסיפא, נבקש  16

 לסעיף יתווסף בסופו: 
-ח"תשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק –"ובכפוף להוראות הדין השונות בעניין איסור הפליה ובכלל זה 

 ." 1954-; חוק עבודת נשים תשי"ד1998-ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ; חוק1988
, אחרי המילה "כלשהי" נבקש להוסיף את המילים: בשורה השלישית 17

 "ובכפוף לכל דין".
 4.10סע'  30עמ' 

 לסעיף יתווסף בסופו: 
-ח"תשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק –"ובכפוף להוראות הדין השונות בעניין איסור הפליה ובכלל זה 

 ."1954-; חוק עבודת נשים תשי"ד1998-ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ; חוק1988
"יהיה אחראי" נבקש להוסיף את  בשורה הראשונה, לאחר המילים: 18

המילים: "על פי דין". בנוסף, בשורה הרביעית, אחרי המילים: "צד שלישי 
אחר" נבקש להוסיף: "והכל בקשר לשירות השמירה שמספק הקבלן לאיגוד 

. בנוסף, בשורה החמישית נבקש כקבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה"
 להחליף את המילים: "אחריות מלאה" במילים: "אחריות על פי דין".

 6.1סע'  32עמ' 

 מאושר.
נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו  19

 הקובע את אחריות הקבלן לנזק".
 6.2סע'  32עמ' 

 לא מאושר.
: "במקרה שתקום חבות כספית מצד סעיף בנוסח להלןנבקש להוסיף  20

הקבלן, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הקבלן על סך שני חודשי 
שירות במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר 

 נזק."קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הקבלן ל

 כללי

 לא מאושר.



, אחרי המילה "אחראי" נבקש להוסיף את המילים:" על בשורה הראשונה 21
 פי דין". 

 8.1סע'  35עמ' 

 לא מאושר.
, אחרי המילה "הקבלן" נבקש להוסיף את המילים:" על פי בשורה הראשונה 22

 דין".
   8.2סע' 35עמ' 

 מאושרת התוספת: "על פי דין או הסכם".
 8.3סע'  35עמ'  שלא עוכב ביצועו".: "בכפוף לקבלת פסק דין נבקש להוסיף סיפא 23

 לא מאושר.
 7.1סע'  43עמ'  : "מלבד לחברות מקבוצת הקבלן".נבקש להוסיף סיפא 24

 לא מאושר.
בכפוף למתן הודעה  של הסעיף את המילים: "והכל נבקש להוסיף בסיפא 25

מראש ובכתב של שבעה ימים במהלכם ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן כל 
 הפרה בגינה נדרש קיזוז או עיכבון כאמור.

 21.2סע'  45עמ' 

 לא מאושר.
אחרי המילה בעלים נבקש להוסיף  - תצהיר בדבר מרכיבי השכר לעובדים 26

 את המילה "או".  
  -  נספח יא'

 1סע'  63עמ' 

 מאושר.
מוסכם כי חוק נבקש להוסיף בהסכם שיחתם בין הצדדים את הנוסח להלן: " 27

 לא יחול על ההתקשרות מכח הסכם זה." 1967-השומרים, התשכ"ז
 חוק השומרים

 לא מאושר.
נבקש להוסיף בהסכם שיחתם בין הצדדים את הסעיף להלן: "ידוע למכללה  28

שהספק הוא חברה נסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק 
, וכל מידע אשר נמסר לה בקשר עם הספק (בין 1999-החברות, התשנ"ט

בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע 
אסור לה להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה לעשות פעולות פנים אשר 

בניירות הערך של החברה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם 
לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי נת"ע טרם פרסומו 
לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, 

 ."1968-התשכ"ח

 חברה ציבורית

 הם, נעשים בהתאם להוראות כל דין.לא מאושר. יובהר כי הליכי המכרז וכל הנובע והכרוך ב
נבקש למחוק את המילים "במכרז זה ובהסכם המצורף כנספח  – 1שורה  29

 ד'" ולהחליפם במילים "בנספח ה' המצורף".
 

 נבקש למחוק את המילים "בהסכם (נספח ד') ו" - 3שורה 

 7.1סע'  7עמ' 

 מאושר רק להחליף את המילים "כנספח ד'" במילים: "כנספח ה'".: 1שורה 
 : לא מאושר.3שורה 

פי פקודת -לאחר המילים "אחריותו החוקית" נבקש שיתווספו המילים "על - 30
 ".1980 -[נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם  הנזיקין

לאחר המילים "בכלי נשק ברישיון" נבקש שתתווסף  – 6.4.4תת סעיף  -
 המילה "כחוק".

 נבקש למחוק את המילה "ונטען" ולהחליפה במילה "ונקבע". –

 6.4סע'  32עמ' 
 

 6.4.1סעיף 
 
 

 6.4.4סעיף 
 

 6.4.5סעיף 
 מאושר.

 נבקש למחוק את המילה "ולשנה" ולהחליפה במילה "ולתקופה". – 31
 ".₪ 1,000,000נבקש שיתווספו המילים "וזאת עד לסך של  –בסיפא 

 6.5סע'  33עמ' 
 

 6.5.2סע'  
 
 



 מילה "ולתקופה".ב"ולשנה" מאושרת החלפת המילה 
 לא מאושרת התוספת בסיפא.

פי דין -לאחר המילים "אחריות המקצועית" נבקש שיתווספו המילים "על א. 32
 בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח".

נבקש למחוק את המילים "ובגין כל הפועלים מטעמו" ולהחליפם במילה ב. 
 "ומנהליו".

" ולהחליפם במילים -נבקש למחוק את המילים "ושנה לא יפחת מג. 
 קופת הביטוח, בסך של"."ולת

 ".$ 100,000בסיפא נבקש שיתווספו המילים "עד לסך של  – 2נקודה ד. 
נבקש שיתווספו המילים "וכן לא יכלול את תביעות  –בסיפא  – 3נקודה ה. 

 מרכז הכרמל/האיגוד כלפי הקבלן".

 6.6סע'  33עמ' 
 

 6.6.1סע' 
 

 6.6.2סע' 
 
 

 6.6.3סע' 
 

 6.6.4סע' 
 
 

 מאושר. .א
 הנוסח יוחלף במילים: "לרבות אחריותו בגין הפועלים מטעמו" .ב
 מאושר .ג
 מאושר. .ד
 לא מאושר. .ה

לאחר המילים "הרכוש וכל הציוד" נבקש שיתווספו המילים  – 1שורה  .א 33
 "שבבעלות הקבלן ו".

לאחר המילה "המשמש" נבקש שיתווספו המילים "את  – 1שורה  .ב
 הקבלן".

 כל הסיכונים".נבקש למחוק את המילים "או  – 2שורה  .ג

נבקש למחוק החל מהמילים "לרבות הציוד הנמסר ... עם  – 3שורה  .ד
 האיגוד".

שלהלן: " מוסכם כי הקבלן רשאי שלא  נבקש להוסיף את הפסקה .ה
לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, המפורט בסעיף זה לעיל, אולם 
במקרה כזה, הקבלן יהיה מנוע מלהעלות טענה כלפי מרכז 

גוד במקרה של נזק לרכוש שבבעלות הקבלן ואשר היה הכרמל/האי
 מגיע בגינו שיפוי, לו נערך ביטוח, למעט באם הנזק נגרם בזדון".

 6.7סע'  34עמ' 
 

 מאושר עם תוספת המילים: "ו/או מי מטעמו" .א
 מאושר אך יש להוסיף את המילים: "ו/או מי מטעמו". .ב
 לא מאושר .ג
 לא מאושר .ד
 מאושר .ה

 
המילים "כמבוטחים נוספים" ולהחליפם במילים נבקש למחוק את  .א 34

 ."הרחבות שיפוי לטובת:"

 יום. 30-יום ב 60נבקש להחליף  .ב

 6.8סע'  34עמ' 
 

 6.8.1סע' 
 
 

 6.8.2סע' 
 מאושר .א
 לא מאושר .ב

 נבקש למחוק את המילה "לפחות". א. 35
 נבקש שיתווספו המילים "בביטוחי הרכוש". – ברישא ב.
"כל הפוליסות" נבקש שיתווספו המילים  לאחר המילים : 2שורה  ג.

 "הנערכות על ידו".

 
 6.8.2סע' 

 
 6.8.3סע' 

 



: נבקש שיתווספו המילים "בגין מקרה ביטוח שהינו באחריות בסיפא ד.
 הקבלן".

 6.8.4סע' 
 

 6.8.5סע' 
 לא מאושר .א
 מאושר .ב
 מאושר .ג
 לא מאושר .ד

ה'" ולהחליפם במילים -נבקש למחוק את המילים "ובהתאם לנספחים ד' ו 36
 "ובהתאם לנספח ה' המצ"ב".

 6.9סע'  34עמ' 

 לא מאושר
נבקש למחוק את המילים "את העתקי פוליסות הביטוח  – 3שורה  .א 37

[מבוקש להסתפק באישור ביטוח, זאת מאושרות על ידי המבטח או" 
אינם נערכים עבור מכרז זה בלבד לאור העובדה שביטוחי הקבלן 

וכוללים פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של הקבלן, ועל כן 
מבוקש כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי 

 ].המבטח

 נבקש למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים". – 4שורה  .ב

וספו המילים לאחר המילים "הביטוח הקיימת" נבקש שיתו – 5שורה  .ג
 "ולדרישת האיגוד".

נבקש למחוק את המילים "על עוד קימת אחריותו על פי דין"  – 6שורה  .ד
שנים לאחר תום  3ולהחליפה במילים "למשך תקופה נוספת של 

 ההסכם".
 
 

 6.10סע'  34עמ' 
 

 לא מאושר .א
 ימי עבודה לפני תום...". 4מאושר לשנות למילים "לכל המאוחר  .ב
 לא מאושר .ג
 שנים לאחר תום ההסכם". 4לכתוב: "למשך תקופה נוספת של מאושר  .ד

 
 נבקש שתתווסף הפסקה שלהלן: –בסיפא  38

מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, 
המפורט בסעיף זה לעיל, אולם במקרה כזה, הקבלן יהיה מנוע מלהעלות 

לרכוש שבבעלות הקבלן טענה כלפי מרכז הכרמל/האיגוד במקרה של נזק 
 ואשר היה מגיע בגינו שיפוי, לו נערך ביטוח, למעט באם הנזק נגרם בזדון.

  - 48עמ' 
 נספח ה'

 
 ביטוח ורכוש –סע' א' 

 
 

 מאושר אך יש להוסיף אחרי המילים: "...נגרם בזדון", את המילים: "על ידי האיגוד"
נבקש למחוק את המילים "העלולים להיגרם" ולהחליפם  – 1סעיף  .א 39

 במילה "שיגרמו".

 נבקש שיתווספו המילים "על ידי הקבלן". –בסיפא  – 2.2סעיף  .ב

 נבקש למחוק. – 2.3סעיף  .ג

נבקש שיתווספו המילים "בתנאי שכלי הנשק  –בסיפא  – 2.5סעיף  .ד
 הוחזק ברישיון כחוק".

לאחר המילים "את מבקש האישור" נבקש שיתווספו המילים  – 3סעיף  .ה
 "בשל אחריות שתוטל עליו עקב מעשה או מחדל של הקבלן".

בגבול  ₪ 10,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  – 7סעיף  .ו
 .$ 2,000,000אחרית של 

 נספח ה'
 

 צד שלישי –סע' ב' 
 

 מאושר .א
 מאושר .ב



 לא מאושר .ג
 מאושר .ד
 לא מאושר .ה
 לא מאושר .ו

לאחר המילים "בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה  – 1סעיף  .א 40
 במהלך תקופת הביטוח".

נבקש למחוק את המילים "העלולים להיגרם" במילים  – 1סעיף   .ב
 "שיגרמו".

נבקש שיתווספו המילים "אשר הוחזק ברישיון  –בסיפא  – 1סעיף  .ג
 כחוק".

 ".$ 100,000נבקש שיתווספו המילים "עד סך של  – 3.1תת סעיף  .ד

 ".$ 100,000נבקש שיתווספו המילים "עד סך של  – 3.2תת סעיף  .ה

 חודשים. 6-חודשים ל 12-נבקש להוריד את תקופת הגילוי מ – 6סעיף  .ו
בגבול אחרית  ₪ 4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  - 9סעיף  .ז

 .$ 1,000,000של 

 נספח ה'
 

 אחריות מקצועית –סע' ג' 

 מאושר .א
 מאושר .ב
 מאושר .ג
 מאושר .ד
 מאושר .ה
 מאושר .ו
 לא מאושר .ז

נבקש למחוק את המילים "כל המועסקים על ידו" ולהחליף  – 1סעיף  .א 41
 במילה "עובדיו המועסקים במתן השירותים".

 נבקש שיתווספו המילים "הביטוח יורחב לשפוות". –ברישא  – 3סעיף  .ב

 נבקש למחוק את המילים "הינו מבוטח נוסף". – 3סעיף  .ג

בגבול אחרית  ₪ 20,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של  - 6סעיף  .ד
 .$ 5,000,000של 

 ספח ה'נ
 

 חבות מעבידים -סע' ד'

 יכתב: "כל עובדיו המועסקים על ידו". .א
 מאושר .ב
 לא מאושר .ג
 מאושר .ד

לאחר המילים "לכלל הרכבים" נבקש שיתווספו  – 2שורה  – 1סעיף  .א 42
 ".-המילים "שבבעלותו ו

 100,000-נבקש למחוק את המילים "שלא יפחת מ - 3 שורה – 1סעיף  .ב
 ".₪ 400,000"  ולהחליפם במילים "של ₪

לאחר המילים "לזכויות המבטח" נבקש שיתווספו  – 2שורה  – 3סעיף  .ג
 המילים "וחובות המבוטח".

 נספח ה'
 

כללי לכל  –סע' ה' 
 הביטוחים

 מאושר .א
 לא מאושר .ב
 לא מאושר .ג

בגבול  ₪ 10,000,000גבול אחריות של נבקש להחליף :  צד שלישי .א 43
 .$ 2,000,000אחרית של 

 ₪ 20,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של : אחריות מעבידים .ב
 .$ 5,000,000בגבול אחרית של 

 אישור קיום ביטוחים
 
 



 :  אחריות מקצועיתג. 

בגבול אחרית של  ₪ 4,000,000נבקש להחליף גבול אחריות של . 1
1,000,000 $. 

 הרחב שיפוי. 304נבקש למחוק קוד . 2
 חודשים 6-חודשים ל 12-נבקש להוריד תקופת גילוי מ. 3

 לא מאושר .א
 מאושר .ב
 . לא מאושר1 .ג

 . לא מאושר2
 . מאושר3

 


