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מס'  מסמך מס"ד
 סעיף

  

 פירוט השאלה
 

 תשובה

1.  

נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המילים "שלא  .1 1.1
" ולהחליפן במילה "של". -יפחת מ

 1.3הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 
 לנספח ד'.

נבקש להוסיף אחרי המילים  .2
חודשים" את  12"תקופת גילוי של 

המילים "בתנאי שאין כיסוי 
ביטוחי חלופי לאותה חבות 
ולמעט במקרה של אי תשלום 

 פרמיה ו/או מרמה".

נבקש למחוק את המילים "כוונת  .3
זדון" וכן "ו/או מעילה", שכן 
הפוליסה מכסה אירועים שנעשו 

 בתום לב.

נבקש להוסיף אחרי המילים  .4
"פגיעה בפרטיות" את המילים 

 "בתום לב".

נבקש להוסיף אחרי המילים  .5
"חדירת וירוסים" את המילים 

 "."באשמת הספק

 הבקשה 5-ו 4, 2, 1לסעיפים  ביחס
בקשה  ה 3 לסעיף ביחס .תקבלמת

כי מתקבלת בחלקה, כך שיובהר 
הפוליסה תכסה מעילה / כוונת זדון 

 בלבד. של עובדי הספק
 

 :המתוקן 1.1נוסח סעיף  להלן
$ )דולר  500,000אחריות של  בגבול"

, הביטוח ולתקופתארה"ב( למקרה 
על פי דין בשל תביעה  הספקבגין חבות 

ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך 
תקופת הביטוח בשל היפר חובה 
מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל, 

 הספקרשלנות, טעות או השמטה של 
 מתןו/או מי מטעמו במסגרת 

הפוליסה תכלול סעיף  . השירותים
 בתנאי , חודשים 12תקופת גילוי של 

 לאותה חלופי ביטוחי כיסוישאין 
 תשלום אי של במקרה ולמעט חבות

הביטוח כולל   .מרמהאו /ו פרמיה
מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד 

. להתאחדותתחילת מתן השירותים 
הפוליסה אינה כוללת כל הסתייגות 

ו/או אובדן  פיננסילגבי אובדן או נזק 
שימוש ו/או לגבי עיכוב במתן 

 כתוצאה ממקרה ביטוח יםהשירות
מסמכים, חוסר תום , אובדן מכוסה

לב, כוונת זדון, אי יושר ו/או מעילה 
)למעט כוונת זדון ו/או מעילה מצד 

בלבד(, הוצאת דיבה,  ספקעובדי ה
 לשון הרע, השמצה, פגיעה בפרטיות

, הפרת סודיות, חדירת בתום לב
, דליפת מידע באשמת הספק וירוסים

וכשל באבטחת מידע. הביטוח מורחב 
ן אחריות בגי ההתאחדותלשפות את 

עקב  ההעלולה להיות מוטלת עלי
ו/או מי מטעמו  הספקמעשי או מחדלי 

ו/או עקב המוצר שבגינו אחראי 
, וזאת בכפוף לסעיף אחריות הספק

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 חבות כי מובהר אולםהמבוטח, 
 אינה הספק כלפי ההתאחדות

 " .מבוטחת
 

 :המתוקן 1.3 סעיף נוסח להלן
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  "

על פי דין בגין  הספקהמבטח את חבות 
פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול 
להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל 
אדם או גוף כלשהוא, בגבול אחריות 

לאירוע ולתקופת ₪  1,000,000של 
 ללא הסעיף לשון יתר " ביטוח.ה

  .שינוי

2.  

נספח 
 ד'

נבקש להחליף את המילה "ונטען"  1.2
 במילה "ונקבע".

להלן נוסח הסעיף  .מתקבלת הבקשה
 המתוקן:

ביטוח חבות מעבידים ע"פ פקודת "
הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק 

-האחריות למוצרים פגומים, התש"ם
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כלפי כל  הספקבגין חבות  1980

העובדים המועסקים על ידו בגבול 
לעובד, ₪  20,000,000אחריות של 

, בגין היזק ביטוח ולתקופתלמקרה 
גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה 

. הביטוח מקצוע תמתאונה או מחל
, היה ההתאחדותמורחב לשפות את 

לעניין קרות תאונת עבודה או  ונקבע
 תנושא יאמחלה מקצועית כלשהי כי ה

בחובות מעביד כלשהם כלפי מי 
 הסעיף לשון יתר  ."הספק מעובדי

 .שינוי ללא

3.  

נספח 
 ד'

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את  2.1
המילים "בגין השירותים נשוא הסכם 

 זה".

להלן נוסח הסעיף  הבקשה מתקבלת.
הביטוחים דלעיל קודמים "המתוקן: 

 לכל ביטוח הנערך על ידי ההתאחדות 
והינם "ביטוח ראשוני" ללא זכות 

, ההתאחדותהשתתפות בביטוחי 
וללא זכות לתבוע ממבטחי 

להתחלק בנטל החיוב  ההתאחדות
 בגין השירותים נשוא הסכם זה."

4.  

נספח 
 ד'

 נבקש למחוק את המילה "לפחות". 2.2
 הסעיף נוסח להלן  .מתקבלת הבקשה
הביטוחים לא ישונו לרעה  : "המתוקן

ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח 
מבלי שתישלח על ידי המבטח 

, בכתבהודעה על כך,   להתאחדות
 יום מראש." 30בדואר רשום, 

 

5.  

נספח 
 ד'

נבקש להחליף את המילים "ו/או מי  4
מטעמו" במילים "עובדיה ומנהליה". 

 8הבהרה זו רלוונטית גם לסעיף 
 לנספח ד'.

 4להלן נוסח סעיף  .מתקבלת הבקשה
ו/או מי  הספקהיה ולדעת המתוקן: "

מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים 
נוספים ו/או משלימים בנוסף 

לעיל  1סעיף ב המפורטיםלביטוחים 
)לרבות אך לא מוגבל ביטוח סייבר(, 

חשבונו  עללערוך ולקיים  הספק רשאי
את הביטוח המשלים ו/או הביטוח 

לתקנם לפי העניין הנוסף כאמור, ו/או 
 הקשורנוסף  רכושכאשר בכל ביטוח 

 ייכלל זה הסכם נשוא להתקשרות
 כלפי תחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף

 ויתור. ומנהליה עובדיה, ההתאחדות
 לנזק שגרם מי כלפי יחול לא כאמור

 ".בזדון
 הספק: "המתוקן 8 סעיף נוסח להלן

 עובדיה, ההתאחדותפוטר את 
מכל אחריות לאבדן ו/או נזק  ומנהליה

לרכוש הספק המשמש לצורך קיום 
התחייבויותיו על פי הסכם זה או 

 לאתרי ידו על המובא לציוד
, אולם הפטור כאמור לא ההתאחדות

יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח 
 "בזדון.

6.  

נספח 
 ד'

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את  5
המשפט הבא: "לחלופין, רשאי הספק 

את פעילות קבלני המשנה לכלול 
 עבורו בביטוחיו".

להלן נוסח הסעיף  .מתקבלת הבקשה
יוודא כי השינויים  הספק המתוקן: "

הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה 
יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן 
במסגרת ביטוח קבלני המשנה 
שיועסקו על ידו בביצוע השירותים. 

, רשאי הספק לכלול את לחלופין
 עבורו המשנה קבלני פעילות

 ."בביטוחיו
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 :מובהר כי

אלא אם צוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  .1
 ההזמנה.

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד  .2
 מההזמנה.

חתום  המציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא .3
 ידו בכל עמוד.-על

 

7.  

נספח 
 ד'

נבקש למחוק את המשפט השני  6
 בסעיף.

 הסעיףנוסח להלן  .מתקבלת הבקשה
 הספקלמען הסר ספק, : "המתוקן

יישא בעצמו בדמי הביטוח וסכומי 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות 

 "בפוליסות.

8.  

נספח 
 ד'

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את  7
שאין הדבר נוגד את המילים "ובתנאי 
 אינטרס הספק".

להלן נוסח הסעיף  .מתקבלת הבקשה
 תוךמתחייב להודיע  הספקהמתוקן: "

על קרות אירוע  להתאחדות סביר זמן
לפעילות  הקשורו/או נזק ו/או אובדן 

הספק על פי הסכם זה ולשתף פעולה 
לשם מימוש זכויות  הספקעם 

 שאין ובתנאיעל פיהן,  ההתאחדות
 ".הספק אינטרס את נוגד הדבר


