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 תשובה פירוט השאלה / בקשה להבהרה הסעיף במכרז מס"ד

סעיף  53עמוד  1
 55, עמוד 1.3

 1.6סעיף 

האם מאבטח יהיה בעל הכשרה משטרתית של 
מאבטח מוס"ח? אם לא, האם ההכשרה הנדרשת 

מקצועית כפי שעות + הכשרה  9הינה של חמוש 
שדרשתם? וכמה שעות נדרש לצורך הכשרה מקצועית 

 זו?

ההכשרה הנדרשת היא הכשרה למאבטח חמוש, 
 שעות. 9הכשרה יומית, בת 

 המכרז הינו עבור אבטחת קמפוס טל. האם אבטחת מכון לב הינה תחת רישוי משטרתי? כללי 2

 בנוגע לשאלתכם, המוסד אינו מונחה משטרה.

סעיף  3עמוד  3
1.5 

סה"כ המאבטחים הנדרשים לכל העמדות לביצוע 
מאבטחים. בטבלת הוותק  3-4המשימה הינו 

סיפקתם נתוני וותק רק על עובד אחד, מה הוותק של 
 היתר?

 לפרוטוקול סיור מציעים. 10 תשובהראו 

 

שנים.  4.5תקופת התקשרות כולל אופציות, רשמתם  9סעיף  9עמוד  4
שנות  5תם סה"כ רשמ 6להסכם סעיף  41בעמוד 

 התקשרות. מה נכון?

 לפרוטוקול סיור מציעים. 11 תשובהראו 

שומר מאבטח חמוש איכותי לא ניתן  -שכר מאבטחים כללי 5
כיום ויהיה מה שיהיה  28.5להשיג בשכר מינימום )

במרץ(, מבקשים שתגדירו שכר ראוי ומציאותי 
למאבטח ושהחברות יתמודדו על מקדם תקורות 

 ורווח.

 לפרוטוקול סיור מציעים. 12תשובה ראו 

סעיף  3עמוד  6
 10, עמוד 1.1.3
 10.3סעיף 

 מענק חד פעמי לא ניתן לתמחר.

מענק חד פעמי הינו הנחיה חד פעמית שאין לדעת אם 
 הרגולטור ינחה לבצע שוב.

 להזמנה. 10.3מענק חד פעמי יוסרו מסעיף המלים 

רכיבי השכר אשר ישולמו גב אל : 30-31ראו עמודים נבקש הבהרה לגבי סעיפי רכיבי השכר אשר  -BTB כללי 7
 טז'-בס"ק יב' יםמפורטגב 
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 BTBישולמו 

מהם זמני החפיפות הנדרשות בין  -חפיפות כללי 8
 המשמרות?

כששומר אחד  –אין שעות חופפות בין המשמרות 
 מגיע השני עוזב

את רמת ההכשרה הנדרשת למאבטחים נבקש להגדיר  52עמוד  9
 החמושים.

לפרוטוקול  1ותשובה לפרוטוקול זה  1ראו תשובה 
 סיור מציעים.

לפרוטוקול סיור  8דרישה זו הוסרה. ראו תשובה  נבקש הבהרה על דגם מכשירי קשר נדרש 56עמוד  10
 מציעים.

 –נספח ח'  11
 הצעת המחיר 

 27-31עמודים 

כמו כן, ₪.  28.50במכרז מוכתב שכר מינימום לעובד 
 4.50-5.82-רכיבי התקורה + נלוות + רווח הוכתבו ל

(. דרישתכם הינה דרישה כובלת, אינה 1.4)בסעיף 
מאפשרת חופשיות בהגשת המחיר ויכול שהגבלה זו 
הינה גם מחיר הפסד. הדרישה כי המציע יציע 

מעביד מעל עלות ה 10.5%שהם ₪  4.50מינימום 
המציע אמור לכסות את כל  10.5%-משמעותה שב

ההוצאות הישירות בתפעול האתר, כולל פיקוח, 
ביקורות, גיוס, השמה, הכנות שכר, ביגוד, אביזרים, 
הוצאות ניהול ביטוחים, מימון שכר ורווח קבלנים, 
דרישה בלתי סבירה היכולה להביא מכרז זה למכרז 

 הפסד. 

הרי שהשכר לא יכול במידה ונדרש מאבטח חמוש, 
ולא ניתן לגייס מאבטח בירושלים בשכר מינימום 

כמו כן, סכום התקורה, הנלוות והרווח ₪.  28.50
אינו יכול להחזיק,  4.5-5.82שהוכתב על ידיכם לסך 

מה עוד שסכום זה כולל גם את השעות הנוספות. 
נבקשכם לשנות את טבלת עלות המעביד לעובד בשכר 

 ₪. 35.00בסיסי 

כן, בהתאם לשנות את סכום התקורה שהוכתב  כמו
על ידיכם או לבטלו, כך שכך מציע יהא חופשי לחשב 

 את העלויות הישירות + תקורה ונלוות ורווח קבלני.

אך המזמין  ,המזמין לא קובע שכר מינימום לעובד
בסכומים של עלות  ישאהבהיר שמבחינתו הוא 

  כפי שמפורט בצו ההרחבה הענפי. קיסלמע

 כי מציע הסבור 

הבהרת המזמין כי ישא בסכומים של עלות ( 1)
( הגבלת 2; )כפי שמפורט בצו ההרחבה הענפי קיסלמע

 ;ש"ח 5.82 - 4.5רכיבי התקורה, רווח ונלוות לסך של 

הצעה הפסדית מתבקש שלא להציע הצעה מהווה 
 במכרז זה.

 

 יקסקביעת המזמין בהליך זה לגבי סכומי העלות למע
ולגבי מגבלות התקורה, רווח ונלוות נשארות בעינן 

 ללא כל שינוי.

 נספח ו'  12

 25עמוד 

אישור רו"ח על תשלומי עובדים והפרשות כספיות 
 כנדרש על פי דין:

 מבקר.הדרישה בסעיף זה הינה לרואה חשבון 

 נבקש להוריד את המילה מבקר בסעיף.

בסעיף נרשם: "לבקשתכם וכרואה החשבון שלכם, 
 את המפורט בסעיף ד'".  ביקרנו

דרישה לחתימה ואישור רואה חשבון מבקר החברה 
הנה בעלת עלויות כספיות גבוהות. החברה / המציע 
מעסיק רואה חשבון חיצוני מעבר לרואה החשבון 
המבקר. נבקשכם להסתפק ברואה החשבון של 

 החברה )ולא רו"ח מבקר(. 

 הבקשה נדחית.

 –נספח ח'  13
 הצעת המחיר 

 סעיף ט

 30עמוד 

הסעיף מדבר על שינויי שכר ורכיביו, בהם מחויב 
המציע מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו. נא 

 אשרו כי תוספות אלו יועברו גם לקבלן.

במקרה שיעודכן רכיב  -זאת סעיף ט' מבהיר כן, כפי ש
)כמפורט שם בסעיף( מרכיבי השכר של עובדי הקבלן 

 הקבלן עובדי על חלים ל"הנ שהעדכונים"ובלבד 
 ערך יעודכן והאבטחה השמירה מענף חלק בהיותם

 ..." ראו שם.השירות לנותן העבודה שעת

אין בכך מלגרוע מהוראות סעיף י' בנספח מובהר כי 
 ח'.
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 הצמדת העלויות הנוספות ורווח הקבלן: כללי 14

 ירים לצרכן. חנבקשכם להצמיד רכיבים אלו למדד המ

לא יכול להיות שרכיבים אלו יהיו קבועים במבנה 
שנים. מרכיבים אלו כוללים עלויות  4.5המחיר למשך 

 תפעול ושכר המשתנים לאורך השנים. 

 בקשתכם נדחתה.

 –נספח ח'  15
 הצעת המחיר 

 סעיף טו'

 31עמוד 

 שי לחג:

 ₪. 212.50תשלום פעמיים בשנה 

סעיף זה אינו כלול בעלות המעביד ולא מצוין כי 
למציע ישולם רכיב זה "גב אל גב". נא הוסיפו כי 

 ישולם למציע גב אל גב בתוספות רכיבי סוציאליות. 

למסמכי המכרז נכתב כי  29בסעיף א' שבעמ'  -הבהרה
טז', ובכלל זאת -יב'רכיבי השכר המפורטים בסעיפים 

 שי לחג, ישולמו גב אל גב. –סעיף טו 

 –מסמך ג'  16
 הסכם

 5.36סעיף 

 40עמוד 

בסעיף זה נדרש מהמציע לספק נשק אישי לעובד. 
נבקש לדעת את רמת הכשרת העובד החמוש 
הנדרשת, מספר ימי הקורס, מספר ימי ריענון בשנה 

 וסוג הנשק הנדרש.

כמו כן נבהיר כי מאבטח חמוש בירושלים בשכר 
לא ניתן לגייס. השכר המינימלי  28.50מינימום 

 ₪.  35.00למאבטח בירושלים 

 לפרוטוקול זה. 1שובה ראו ת

 9.1סעיף  17
 למכרז

 9עמוד 

 תקופת ההתקשרות:

חודש + שלוש תקופות נוספות של  18בסעיף זה נרשם 
 חודשים כל אחת. 12עד 

חודש + ארבע תקופות  12נרשם  6.1עיף , ס41בעמוד 
 חודש כל אחת.  12נוספות של עד 

 נא הבהירו מה נכון. 

 לפרוטוקול זה. 4ראו תשובה 

נספח א'  18
 –להסכם 

מפרט 
 השירותים

 52עמוד 

 טבלת העמדות: –שירותי אבטחה בשבת וחג 

נבקש להוסיף כי בגין שעות שבת וחג, תחול תוספת 
 על המחיר המוצע.  50%של 

שם, תשלום כפי שהובהר . 29ראו סעיף יב' שבעמ' 
וחגים יעשה בכפוף בגין עבודה בשעות, שבתות 

לאישור בכתב ומראש ע"י נציג המזמינה, ובמקרה 
 התשלום יהא עפ"י חוק.שכזה 

 –מסמך א'  19
הזמנה להגשת 

 הצעות

 המועדים ריכוז
 הליכי במסגרת

 המכרז

 4עמוד 

נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות 
על מנת שהמציעים יוכלו  17/1/2018למכרז לתאריך 

להכין את הצעותיהם בהתאם להנחיות שיתקבלו 
 במסגרת המענה לשאלות הבהרה. 

זמנים לצערנו, לא נוכל לדחות את המועד עקב לוחות 
 צפופים.

 –מסמך א'  20
הזמנה להגשת 

 הצעות

 3.2סעיף 

 4עמוד 

בסעיף נרשם כי השתתפות בסיור המציעים הינה 
 חובה.

נבקש הבהרתכם האם חברות שנציגיהן לא נכחו 
בסיור מתחילתו ועד סופו רשאיות להגיש הצעה 

 במסגרת המכרז. 

החברות שפורסם שנכחו בסיור מציעים, הן החברות 
 להגיש הצעתן. הרשאיות

נבקש לדעת האם המרכז האקדמי לב הינו גוף מונחה.  כללי 21
 במידה וכן, נא הבהירו מיהו הגוף המנחה את המרכז.

 המרכז אינו גוף מונחה.
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נספח א'  22
 –להסכם 

מפרט 
 השירותים

 – 1.3סעיף 
 הגדת תפקידים

 53עמוד 

א. לא ניתן להבין מהמפרט מהי רמת ההכשרה 
הנדרשת. נבקש שתגדירו מהם התפקידים הנדרשים 

 ותפרטו את הגדרותיהם המקצועיות. 

ב. לאחר שתוגדר רמת ההכשרה הנדרשת, נבקש 
לעדכן את סעיפי נושאי ההכשרה המקצועית בהתאם 

 לתפקידים וההכשרה הנדרשת עבורם. 

 לפרוטוקול זה. 1ראו תשובה 

 –מסמך א'  23
הזמנה להגשת 

 הצעות

 5.9סעיף 

 5עמוד 

לפי תנאי הסף, המציע נדרש להציג לפחות שלושה 
ק"מ  20לקוחות, שניים מהם ברדיוס של עד 

מירושלים, כאשר עבור כל לקוח סופקו שירותים 
 מאבטחים לפחות.  10בהיקף של 

נבקש שתבהירו כי כוונתכם היא למאבטחים שרמת 
קורס אבטחה בסיסי רמה א' הכשרתם הינה לפחות 

 ימים(. 6)הכשרה של 

לפרוטוקול זה, רמת ההכשרה  1בהתאם לתשובה 
הנדרשת בניסיון היא אותה רמת הכשרה אשר נדרשת 

 במכרז זה.

נספח א'  24
 –להסכם 

מפרט 
 השירותים

 1.2.1סעיף 

 52עמוד 

בסעיף נרשם כי המזמינה אינה מתחייבת לשעות 
שפירטה וכי ייתכנו שינויים על פי דרישה, לרבות 
ערבי שבת, חג וחופשות. כמו כן, נאמר בסיור 

כי ישנם שינויים  26.12.17המציעים שנערך ביום 
 תכופים בהיקף האבטחה הנדרש. 

לא ברור כיצד לקחת זאת בחשבון בהצעת המחיר. 
אומדן שעות שנתי שהתקיים נבקש כי תגדירו 

 בקמפוס טל.

אומדן השעות השנתי שהתקים בקמפוס טל בשנה 
שעות שנתיות. יובהר כי מדובר  5800שעברה הינו 

 באומדן בלבד ואנו לא מתחייבים לכמות זו של שעות.

השכר המינימלי לעובדי הקבלן יהיה בהתאם  נבקש כי תגדירו שכר מינימלי לעובדים. כללי 25
החלים על עובדי  להוראות הדינים הרלוונטיים

 לפרוטוקול זה. 11ראו תשובה  הקבלן.

נספח א'  26
 –להסכם 

מפרט 
 השירותים

 1.3סעיף 

 54עמוד 

רשום "במידה ותידרשנה  54בשורה השנייה בעמוד 
עבודות אבטחה משימתיות הכוללות רכב, יידרשו 
שומרים בעלי רישיון נהיגה בתוקף וללא עבירות 

 תנועה".
נבקש שתבהירו מהן עבודות האבטחה המשימתיות 
ומי מספק את הרכב הנדרש לביצוען. במידה ועל 
הקבלן לספק את הרכב, נבקש לקבל את סוג הרכב 

 הנדרש והערכת ק"מ שהרכב מבצע בשנה.

 4ה תשובדרישה זו ירדה מדרישות המכרז. ראו 
 לפרוטוקול סיור מציעים.

נספח א'  27
 –להסכם 

מפרט 
 השירותים

 1.6סעיף 

 55עמוד 

נבקש שתעדכנו את הדרישות בסעיף בהתאם לרמת 
 ההכשרה שתיקבע על ידיכם.

 נותרו במכרז. 1.6הדרישות בסעיף 

נספח א'  28
 –להסכם 

מפרט 
 השירותים

 1.8סעיף 

 56עמוד 

נבקש לבחון סעיף זה לאור הנאמר בסיור המציעים 
ולאור שעות פעילות במתקן. ישנו ציוד שהרלוונטיות 
שלו הינה בספק, למשל: עובד שלא עבר הכשרה של 

 מאבטח לא יוכל לשאת עמו נשק וגז מדמיע. 

, לפרוטוקול 8בפרוטוקול סיור מציעים, בתשובה 
,  1.8פורטו הדרישות המעודכנות הנדרשות בסעיף 

 8בעקבות סיור המציעים שהתקיים. ראו תשובה 
 לפרוטוקול סיור מציעים.

 –מסמך א'  29
הזמנה להגשת 

 לפרוטוקול זה. 20ראו תשובה  נדרש כי המציע ישתתף בסיור המציעים. 5.15בסעיף 
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 הצעות

-ו 5.15סעיפים 
5.16 

 6עמוד 

על מנת להראות עמידה בתנאי זה, נבקש שתפרסמו 
רת את שמות החברות שנציגיהן נכחו בסיור במסג

פרוטוקול סיור המציעים, ככל שיופץ בהתאם לסעיף 
 למכרז. 5.16

 -מסמך א'  30
הזמנה להגשת 

 הצעות

 6.3סעיף 

 7עמוד 

נדרש להגיש אישור עו"ד / רו"ח על מורשי החתימה 
בתאגיד בנוסח הרצ"ב להזמנה. נבקש כי תבהירו 

בטופס "אישור  15האם מדובר באישור שבעמוד 
 המציע". 

 כן.

 –מסמך ג'  31
 הסכם

 כללי

אין התייחסות  – חוק השומרים ומסירת חזקה
בקש כי נ. נוכח האמור ההסכם במסמכילחוק 

חתם בין הצדדים יתווסף סעיף בנוסח יבהסכם ש
 כדלקמן: 

של העובדים  ם"מוסכם בין שני הצדדים כי הימצאות
בכל חלק של האתר לצורך ביצוע השמירה על ידם לא 
תתפרש לכל צורך שהוא, כמסירת ההחזקה באתר 
וכל צד יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי ע"י הסכם זה 
נמסרה לספק ההחזקה באתר או בחלק ממנו ולכל 
צורך או דין שהוא. עוד מוסכם בין הצדדים, כי 

ולן בהסכם זה זכויותיהם וחובותיהם מעוגנות כ
ומוסכם במפורש כי הוראות חוק השומרים, 

לא יחולו על ההתקשרות הנוצרת  1967-התשכ"ז
 מכוח הסכם זה.

הבקשה כמכלול נדחית. תשומת לב המציעים מופנית 
למסמכי המכרז( שם  39להסכם )שבעמ'  5.26לסעיף 

הצדדים מצהירים כי הוראות חוק נקבע כי "
)להלן: "חוק השומרים"(,  1967 –השומרים, התשכ"ז 

כן מופנים  "לא יחולו על חוזה זה והוראותיו.
  להסכם. 5.27המציעים לסעיף 

 –מסמך ג'  32
 הסכם

 16סעיף 

 47עמוד 

בקש כי בהסכם בין נ ,בהתאם .אין הגבלת אחריות
הצדדים יתווסף הסעיף הבא: "מוסכם ומותנה, כי 

דין, הקבלן יישא אך ורק באחריותו החוקית על פי 
ובמקרה שתקום חבות כספית כלשהי של הרכבת 
מכוח תניות הסכם זה או הפרתו או מכוח דיני 
הנזיקין ו/או מכוח הוראות כל דין אחר, לא יעלה 
השיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק שהקבלן 

חודשי  3-יצטרך לשאת בהם על סכום שווה ערך ל
( ומבטח)לרבות  וו/או כל הבא מטעמ מרכזוה שירות

על כל תשלום העולה על  פוטרים את הקבלן ומוותרים
סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל. כמו כן מובהר כי 
הקבלן לא יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו עקב 

 כח עליון".

 הבקשה נדחית. הסעיף ישאר על כנו.

 –מסמך ג'  33
 הסכם

 17.1.1סעיף 

 47עמוד 

" לאחר המילה 2010נבקש להוסיף " –17.1.1סעיף 
 "ביט".

 

 .מאושר

 –מסמך ג'  34
 הסכם

 17.1.2סעיף 

 47עמוד 

 " לאחר המילה "ביט".2010נבקש להוסיף "
 מאושר.

 –מסמך ג'  35
 הסכם

$ 75,000 של לסך נבקש להוסיף את המילים " עד
הביטוח" לאחר המילה " פגיעה  ולתקופת למקרה

 בפרטיות.

 .USD 250,000שר ומא
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 17.1.3סעיף 

 48עמוד 

 –מסמך ג'  36
 הסכם

 17.1.3.1סעיף 

 48עמוד 

$ 75,000 של לסך נבקש להוסיף את המילים "עדא. 
הביטוח" לאחר המילה " פגיעה  ולתקופת למקרה

 בפרטיות.

 של לסך נבקש להוסיף את המילים "עדב. 
הביטוח" לאחר  ולתקופת למקרה$ 1,000,000

 המילים "אובדן מסמכים".

 שנבע ובלבד "מכוסהנבקש להוסיף את המילים ג. 
השירותים" לאחר  נותן של השמטה או מרשלנות

 המילים " ממקרה ביטוח".

 ראו למעלהא. 

 ב. מאושר

 ג. מאושר

 –מסמך ג'  37
 הסכם

 17.1.3.3סעיף 

 48עמוד 

 נבקש למחוק את המילה "לפחות". .א

 על נערך לא כי נבקש להוסיף את המילים "בתנאי .ב
 כיסוי המעניק חלופי ביטוח השירותים נותן ידי

פא של הביטוח" בסי מאישור למתחייב מקביל
 הסעיף.

 א. לא מאושר

 ב. מאושר

 –מסמך ג'  38
 הסכם

 17.5סעיף 

 48עמוד 

 לפגוע כדי בכך שאין נבקש להוסיף את המילים " ככל
 פא של הסעיף.השירותים" בסי נותן של באינטרסים

 מאושר

נספח ב'  39
 –להסכם 

אישור עריכת 
 ביטוח

 57-58עמודים 

 ביטוח צד שלישי: 

"צד שלישי" בשורה הראשונה לאחר המילים  .א
נבקש להוסיף את המילים "על פי דיני מדינת 

 ישראל".

$ 5,000,000נבקש להוסיף גבולות אחריות של  .ב
 $ סה"כ לתקופה.10,000,000 -למקרה ן

נבקש למחוק את המילים "העדכנית ליום תחילת  .ג
 ".2010הביטוח" ובמקומן לציין "

 $.1,500נבקש להוסיף השתתפות עצמית בסך  .ד

 

 ביטוח צד שלישי: 

מה שצריך להיות כתוב מופיע  -לא מאושר .א
 בכריכת הפוליסה.) הכיסוי חל גם בשטחים(

 )כך גם מופיע באישור החתום( מאושר .ב
 .מאושר .ג

 .מאושר .ד

 

נספח ב'  40
 –להסכם 

אישור עריכת 
 ביטוח

 57-58עמודים 

 ביטוח חבות מעבידים: 

בשורה הראשונה לאחר המילים "אחריות  .א
מעבידים" נבקש להוסיף את המילים "על פי 
פקודת הנזיקין )נוסח חדש ו/או חוק האחריות 

 ".1980התש"ם  -למוצרים פגומים

$ 10,000,000נבקש להוסיף גבולות אחריות של  .ב
 $ סה"כ לתקופה.10,000,000 -ן למקרה

 -$ ו3,500נבקש להוסיף השתתפות עצמית בסך  .ג
 $ למחלת מקצוע".10,000

 ביטוח חבות מעבידים: 

ת כתוב מופיע בכריכת מה שצריך להיו -מאושר .א
 הפוליסה

 .מאושר .ב

 .מאושר .ג

נספח ב'  41
 –להסכם 

אישור עריכת 
 ביטוח

 57-58עמודים 

 ביטוח אחריות מקצועית: 

בשורה הראשונה לאחר המילים "אחריות  .א
מקצועית" נבקש כי יתווספו המילים "על פי דיני 

בשל תביעה או דרישה שתוגש מדינת ישראל 
 במשך תקופת הביטוח"

 ביטוח אחריות מקצועית: 

 .מאושר .א

 .מאושר .ב
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$ 1,000,000נבקש להוסיף גבולות אחריות של  .ב
 $ סה"כ לתקופה.2,000,000 -למקרה ן

 $.25,000נבקש להוסיף השתתפות עצמית בסך  .ג

$ 75,000נבקש להוסיף את המילים "עד לסך של  .ד
למקרה ולתקופת הביטוח" לאחר המילים "פגיעה 

 בפרטיות".

סיף את המילים "עד לסך של נבקש להו .ה
$ למקרה ולתקופת הביטוח" לאחר 1,000,000

 המילים "עפ"י הפוליסה".

נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שנבע מרשלנות  .ו
או השמטה של המבוטח" לאחר המילים "פגיעה 

 בפרטיות".

נבקש למחוק את המילה "לפחות" ולהוסיף את  .ז
 המילים "ובלבד שלא נערך ע"י המבוטח המבוטח
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב 

 יפא של המשפט." בסמהאמור באישור זה

 .מאושר .ג

 .USD 250,000מאשר  .ד

 .מאושר .ה

 .מאושר .ו

 .מאושר .ז

נספח ב'  42
 –להסכם 

אישור עריכת 
 ביטוח

 57-58עמודים 

 הוראות כלליות החלות על כל הפוליסות:

לאחר המילה "צמצום" ו"הצמצום" נבקש כי  .א
 תתווסף המילה "לרעה".

 ".30" ב "60נבקש להחליף " .ב

"כביט" נבקש כי תתווסף השנה לאחר המילה  .ג
"2010." 

 הוראות כלליות החלות על כל הפוליסות:

 .המילה צמצום משמעה שינוי לרעה .א

 .מאושר .ב

 .מאושר .ג

נספח ב'  43
 –להסכם 

אישור עריכת 
 ביטוח

 57-58עמודים 

 נבקש להוסיף את החותמות הבאות בנספח הביטוח:

 

 

 .מאושר

 

נספח ב'  44
 –להסכם 

אישור עריכת 

 את להטמיע נבקש. לאישורכם ביטוח נספח ב"מצ
 .הביטוח בנספח גם מעלה הרשומות ההערות

 כל התיקונים מאושרים למעט:

ביטוח אחריות מקצועית בעניין ביטול סייג "הוצאת 
 הנכם מבקשים –או פגיעה בפרטיות" דיבה או שם רע 
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 ביטוח

 57-58עמודים 

 250,000 מאושר ,  USD 75,000כי הכיסוי יהא ע"ס 

USD .ולא בגבול האחריות המלא 

כי בקטע של  מוסכםבאישור )ולא בסעיף הביטוח( 
 ."תקופת הגילוי" תימחק המילה "לפחות"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


