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   החברה הכלכלית לפיתוח שדרות–שאלות הבהרה מענה 

 37/2022מכרז פומבי מס' 
 תאורה באצטדיון בשדרות 

 

עמוד בחוברת   מס"ד 
 המכרז 

הסעיף בחוברת 
 המכרז 

 תשובות שאלה  

שם קובץ המכרז: "פיתוח     . 1
 רחוב מבצע קדש".

במסמכי המכרז יש  
 התייחסות ל"ביצוע המבנה"

מאחר ומדובר במכרז 
תאורת אצטדיון, נבקש  
 לעדכן המכרז בהתאם. 

  ללא שינוי

טבלת ריכוז  . 3 . 2
 תאריכים

שאלות הבהרה עד תאריך 
1.3.23 

 6.3.23הגשת המכרז 
דחיית הגשת המכרז נבקש 

ימים מיום קבלת  7עד 
 תשובות הבהרה 

 לא מאושר 

3 . 4 1.1 
 

לאור העובדה שהמפרטים  
הטכניים כוללים מאות  

עמודים, נבקש להגיש את 
המפרטים הטכניים במדיה  

 . דיגיטלית בלבד

 לא מאושר 

"את   יש למחוק את המלל: 4.1 5 . 4
הפוליסות". בסוף הסעיף,  
יש להוסיף את המלל: "על  

לעיל, יובהר כי  אף האמור 
לעניין אשור ביטוח עבודות  

קבלניות, האישור יומצא  
בסמוך לתחילת ביצוע 

העבודות ו/או הנחת ציוד  
באתר העבודות, המוקדם  

 מסין המועדים" 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

 ללא שינוי בתנאי המכרז  נבקש למחוק סעיפים אלו.  4.2-4.4 5 . 5

"חילוט יש למחוק את המלל:  4.5 5 . 6
ערבות ההצעה...הביצוע"  
ולהוסיף: "על אף האמור,  
שינויים באישורי הביטוח  

שאין בהם כדי לפגוע במהות 
הכיסוי, לא יהוו חריגה  

 מתנאי המכרז". 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

נתבקשנו לצרף פרוטוקול   6.2.4 7 . 7
 מפגש מציעים. 

 טרם קיבלנו הפרוטוקול. 

אתר מופיע בדף המכרז ב
 ל חכ" ה



אישור ביטוח   23-24 . 8
 עבודות הקמה

אישור קיום הביטוחים  
שצורף להסכם אינו תואם 

את הוראות המפקח על 
הביטוח המעודכנות לעניין  
נוסח אישורי קיום ביטוחים  

כפי שפורסמו ותחולתן החל 
)לפי חוזר   1.2.2023מיום 

(. נבקש  17-1-22ביטוח 
לקבל אישורי ביטוח  

 . מעודכנים
 בנוסף:

יש  –מבקש האישור  .1
: ""ו/או למחוק את המלל

גופים קשורים... את 
 חלקן".

  -פרק א' )ביטוח רכוש( .2
יש למחוק קודים   .א

324 ,314  ,
317 . 

   –הרחבות  .ב
יש למחוק  (1

"גניבה  
 ופריצה". 

הרחבת  (2
רכוש סמוך 
ורכוש עליו  
עובדים יש  

לשלב  
כהרחבה 

 אחת.
 -פרק ב' )ביטוח צד ג'( .3

 317  .יש למחוק קוד
לעניין פרק ג' )חבות  

  . למחוק קודיש  -מעבידים(
317 

מצורף אישור קיום ביטוחים 
בהתאם להוראות המפקח 

 . 01.02.2023החל מה 
 היתר ללא שינוי

  – אישור ביטוח  25 . 9
ביטוחים  
 שוטפים 

אישור קיום הביטוחים  

שצורף להסכם אינו תואם 

את הוראות המפקח על 

הביטוח המעודכנות לעניין  

נוסח אישורי קיום ביטוחים  

שפורסמו ותחולתן החל כפי 

)לפי חוזר   1.2.2023מיום 

 (. 17-1-22ביטוח 

 בנוסף:

יש  –מבקש האישור  .1
למחוק את המלל:  

""ו/או גופים  
קשורים... את  

 חלקן".

מצורף אישור קיום ביטוחים 
בהתאם להוראות המפקח 

 . 01.02.2023החל מה 
מאושר גבול אחריות 

משותף לביטוח אחריות  

מקצועית ומוצר בסך 

4,000,000    .₪ 

 היתר ללא שינוי



ביטוח חבות מוצר   .2
  –ואחריות מקצועית 
יש לציין "פוליסת  
אחריות מקצועית  

וחבות מוצר משולב" 
גבולות אחריות   עם 

 משותפים. 
לעניין חבות   .א

יש   –וצרמ
לשנות  

תקופת גילוי  
  6 –ל 

 חודשים.  

יש למחוק את המילה:  22.3 46 . 10
            "לפני" ולכתוב: "עם".

בסוף הסעיף, יש להוסיף  
אתה מלל: "הקבלן רשאי  
שלא לערוך ביטוח רכוש  

במלואו ו/או בחלקו ובלבד  
שיחול הפטור כמפורט  

 להלן".  22.17בסעיף 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

 ללא שינוי בתנאי המכרז  נבקש למחוק סעיפים אלו.  22.4-22.7 46 . 11

שורה ראשונה: יש  .1 22.9 46 . 12
 14למחוק את המלל " 

ימי עבודה... על  
  ההסכם" ולכתוב:

"בסמוך לתחילת ביצוע 
העבודות או הנחת ציוד  

באתר העבודות, 
 המוקדם מבניהם".

שורה שניה: יש למחוק  .2
את המלל: "ואת 

הפוליסות בהן נכללים 
 הביטוחים". 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

שורה ראשונה: יש  .א 22.10 46 . 13
 14" למחוק את המלל: 

 עבודה". י ימ
שורה ראשונה: יש  .ב

למחוק את המלל: "ו/או 
 בפוליסות".

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

שורה ראשונה: יש למחוק  22.11 46 . 14
 את המלל "ו/או הפוליסות".

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

יש למחוק את ה מלל: "ו/או  22.12 46 . 15
 הפוליסות".

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  22.13 46 . 16
ה מלל: "מובהר כי ככל 

שיידרש להמציא פוליסות,  
תומצא רק פוליסת העבודות 

  הקבלניות". 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 



לאחר המילה   – 2שורה  .א 22.17 47 . 17
"נזק" יש להוסיף את 

 ,לרכוש".  המילה:
יש למחוק את   – 2שורה  .ב

"או היה זכאי   המלל:
 תוכן הפוליסה". אלמלא 

 א. מאושר
 
 

 ב. ללא שינוי בתנאי המכרז 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  22.18 47 . 18
המלל: "ובלבד שקשורים 
בביצוע העבודות, ולמעט  

מהנדסים, יועצים, מתכננים 
, מנהלים, מפקחים בגין  

 אחריותם המקצועית". 

 מאושר

יש למחוק    - 2שורה  .א 22.21 47 . 19
"והבאים את המלל: 

מטעמו" ולכתוב: "עובדיו  
 ומנהליו".

יש למחוק את    -5שורה  .ב
"כיסוי זיהום  המלל:

פתאומי תאונתי ובלתי  
 צפוי". 

יש למחוק את   – 7שורה  .ג
,תימסר"  ה מילה:
 "תשלח".  ולכתוב:

יש למחוק את   – 7שורה  .ד
ה מלל: "רשום" כמו כן 
 בהמשך יימחק ה מלל:

" ויכתב 60"לכל הפחות 
:30 ." 

יש   –שורה אחרונה  .ה
למחוק את המלל: "סעיף 

לפיו מעשה ... לקבלת  
 שיפוי".  

 א. ללא שינוי בתנאי המכרז 
 
 
 

 ב. ללא שינוי בתנאי המכרז 
 
 
 

 ג. מאושר
 
 

ד. מאושר למחוק את 
המילה "רשום", היתר ללא  

 שינוי. 
 
 

 ה. ללא שינוי בתנאי המכרז 

יש למחוק את המלל: "זיהום  22.22 47 . 20
פתאומי". בהתייחס 

להרחבות אי יושר ואבדן  
מידע ומסמכים, יש לציין  

בגבול אחרית בסך של  
₪ למקרה   400,000

 ולתקופה".

 ללא שינוי בתנאי מהכרז 

שורה ראשונה: יש למחוק  22.24.2 47 . 21
" ולכתוב  12את הספרה " 
 ". 6את הספרה " 

 בתנאי המכרז ללא שינוי 

יש למחוק את   – 1שורה  .א 22.25.1 47-48 . 22
 המלל: "כולל מע"מ". 

יש למחוק את   – 2שורה  .ב
 המלל: "פריצה, גניבה".

  20%, לאחר המלל: .ג
מערך העבודה" יש 

 המלל: להוסיף את 

 . מאושרא
 

 ב. ללא שינוי בתנאי המכרז 
 

 ג. מאושר
 
 
 



₪,    400,000,מקסימום 
 הנמוך מבניהם". 

בסוף הסעיף, יש   .ד
להוסיף את המלל: "כל  

ההרחבות המצוינות 
לעיל )למעט נזק עקיף 

מתכנון לקוי(, הינן בסך  
משווי   20%שך 

העבודה, מקסימום  
₪, הנמוך   400,000
 מבניהם". 

 
 ד. מאושר

הרחבת נזק תוצאתי  .א 22.25.2 48 . 23
מפגיעה בצנרת 

  –ומתקנים תת קרקעיים  
יש לציין בגבול אחריות  

₪    750,00בסך של 
 ולתקופה".למקרה 

הרחבת רעד והחלשת  .ב
בגבול   ןיש לציי  –משען 

אחרית בסך של  
₪ למקרה   1,0000,000

 ולתקופה".
הרחב נזק גוף כתוצאה   .ג

מכלי רכב שלא חייב 
יש   בביטוח חובה" 

לצמצם ולציין כי הרחבה  
זו הינה בהתייחס 

 לצמ"ה". 
  לאחר המלל: – 7שורה  .ד

"בפרק א'" יש להוסיף 
"או היה יכול   את המלל:

 להיות מבוטח".

 א. מאושר
 
 
 
 
 
 מאושר ב.
 
 
 
 

 ג. מאושר
 
 
 
 
 

 ד. ללא שינוי בתנאי המכרז 
 

  –ביטוח עבודות קבלניות  22.25.3 48 . 24
  –חבות מעבידים"    –פרק ג' 

,"מכל  יש למחוק את המלל:
 סוג... ואחרים".

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

שורה שניה: יש למחוק את  22.6 48 . 25
 "מיידית".המילה 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  22.28.1 48 . 26
המלל: יובהר כי פוליסת  

חבות מוצר  
מקצועת הינן    ואחריות

פוליסה משולבת עם גבולות 
 ם.  אחרית משותפי

מאושר. גבול אחריות  
 ₪    4,000,000משותף 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  22.29 48 . 27
"יובהר כי פוליסת המלל: 

חבות מוצר  
מקצועת הינן    ואחריות

פוליסה משולבת עם גבולות 
 אחרית משותפים".

מאושר. גבול אחריות  
 ₪  4,000,000משותף 



 ללא שינוי בתנאי המכרז  נבקש למחוק הסעיף 22.30 48 . 28

שורה שניה: לפני המילה  22.31 48 . 29
"יערוך" יש להוסיף את 

 המילה "רשאי".

 שינוי בתנאי המכרז ללא 

יש למחוק את המלל: "כל   22.32 48 . 30
עוד קיימת לקבלן אחריות  

על פי כל דין" ולכתוב:  
"למשך תקופת ההסכם 

  36ולתקופה נוספת בת 
חודשים מיום סיום  

 ההתקשרות". 

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

 ללא שינוי בתנאי המכרז  נבקש למחוק הסעיף 22.36 48 . 31

בסוף הסעיף יש להוסיף את  22.39 48 . 32
המלל: "ככל שאין בכך כדי  
 לפגוע באינטרס המבוטח".

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

בסוף הסעיף, יש להוסיף את  22.41 48 . 33
המלל: " על אף האמור, אי 
המצאת אישורי הביטוח לא 
תהווה הפרה יסודית, אלא  

לאחר שפנה המזמין לקבלן 
להמצאת אישור הביטוח 

לא פעל להמצאת  והקבלן 
ימי    10אישור הביטוח תוך  

 עסקים ממועד הבקשה".

 ללא שינוי בתנאי המכרז 

הוספת סעיף    34
 22.42חדשים  

לא יאוחר ממועד תחילת  

העבודות ובכל משך תקופת 

ההסכם, לרבות במהלך  

תקופת הבדק, ככל 

מתחייב, המזמין    שקיימת

בין בעצמו ובין באמצעות  

גופים מטעמו, לערוך ולקיים,  

באמצעות חברת ביטוח  

מורשית כדין בישראל, את 

 הביטוחים המפורטים להלן: 

 

פוליסת ביטוח "אש מורחב"  .א
לרכוש בבעלות ו/או 

באחריות המזמין ו/או גופים 
מטעמו המצוי באתרים בהם 

מתבצעות העבודות ו/או  
ניתנים השירותים, לרבות  

מבנים ותכולה מכל סוג 
ותיאור הנמצאים בו לרבות  
ביטוח לעמודי התאורה וכן  

כל רכוש אחר הנמצא 
בקרבת האתר, במלוא ערכי  

ט מלאים(, מפני כינונו )למע
אבדן או נזק עקב הסיכונים 

 ללא שינוי בתנאי המכרז. 



המבוטחים בביטוח אשר  
מורחב, לרבות אש, עשן,  
ברק, התפוצצות, רעידת  

אדמה, סערה וסופה,  
שיטפון, נזקי נוזלים  

והתבקעות צינורות, שבר  
זכוכית, פגיעה ע"י כלי  

רכב/טיס, פרעות, שביתות, 
 נזק בזדון, פריצה ושוד.  

על  הביטוח יכלול סעיף ויתור

זכות תחלוף לטובת הקבלן 

או מי מטעמו לרבות קבלני /

המשנה שלו ובלבד 

שהוויתור לא יחול לטובת מי  

 שגרם לנזק בזדון.

 

פוליסה לביטוח אבדן   .ב
תוצאתי המבטח אבדן 

הכנסות למזמין ו/או גופים  
מטעמו עקב נזק לרכוש 

  22.42המבוטח על פי סעיף 
א' לעיל למשך תקופת שיפוי  

הביטוח   חודשים.  24של 
יכלול סעיף ויתור על זכות  
תחלוף לטובת הקבלן ו/או  

מי מטעמו לרבות קבלני  
המשנה שלו ובלבד 

שהוויתור לא יחול לטובת מי  
 שגרם לנזק בזדון.

 

המזמין מצהיר בשמו ובשם  .ג
הגופים מטעמו כי הם  

פוטרים את הקבלן ו/או מי  
מטעמו לרבות קבלני 

המשנה שלו, מכל אחריות 
ים לשיפוי לנזק שהם זכאי

בגינו )או היו זכאים אלמלא 
ההשתתפות העצמית  
הנקובה בפוליסה ו/או  

החלתו של סעיף ביטוח חסר 
בפוליסות בבעלותם ו/או אי 

על   מילוי הוראות הפוליסות(
פי הפוליסות שהתחייבו  

לערוך כאמור בהסכם זה. 
הפטור כאמור לא יחול  

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 
 

מטעמו  המזמין ו/או גופים  .ד
רשאים שלא לערוך ביטוח 



אבדן תוצאתי כמפורט  
ב'   22.42בסעיף בסעיף 

לעיל בחלקו או במלואו,  
אולם במקרה כזה יחול 
הפטור האמור בסעיף  

ג' לעיל כאילו נערך   22.42
 הביטוח במלואו. 

 

מוסכם כי ככל והאתרים ו/או  

המבנים כאמור בסעיפים  

לעיל נועדו לשימוש ו/או  

ת של לשכירות ו/או לרשו

משתמשים ו/או שוכרים ו/או  

ברי רשות מטעם המזמין,  

המזמין יקבל את הסכמת  

האמורים לעיל להחלת סעיף  

זה לטובת הקבלן ו/או מי  

מטעמו, לרבות קבלני משנה 

מטעמו גם לגבי נזק לרכוש 

ו/או אובדן רווחים של 

 . האמורים לעיל

כתב כמויות  2 . 35
סעיף   2עמוד 

08.1.056 

האם ניתן   – סעיף בקרה 

להגיש מערכת בקרה מיוצרת  

  Cooperע"י יצרן גופי תאורה 

Lighting Solutions  ארה"ב ,

  DMXמבוססת על פרוטוקול 

אל חוטי עם מגוון רחב של  

הדלקה,  \אפשרויות לכיבוי

 עמעום ובניית תרחישים. 

כולל בקר מרכזי עם אפשרויות  

 שליטה ובקרה מגוונות. 

 

במידה והמערכת לא תעמוד  

ישות המתכנן לא תהיה  בדר

צטרך  הוא ין ועור לקבל זכות ער

להציב חלופות העמודות  

 בדרישות המתכנן

הוכחת ניסיון    . 36
לעמידה בתנאי 

 ףהס

חברתנו ביצעה ומבצעת עבור  

משרד הבטחון פרויקטים  

 דומים בהיקפים גדולים. 

כאשר הפרוייקט מורכב  

ממספר רב של משיכות ולא  

 מחשבון סופי אחד. 

צרף חשבון  כך שאין ביכולתנו ל

 סופי 

השאלה שלנו היא האם אנחנו  

יכולים להסתפק בתצהיר  

ובצירוף פרטים של הפרויקטים  

שביצענו בצירוף פרטיו של  

מנהל פרויקטים במשרד  

 הבטחון ? 

 לא.  



 

.מבקש לקבל תוכניות מגרש על מנת לבצע חישובי תאורה כולל   2 . 37

 מיקומי עמודים 

 

דף המכרז באתר  מצורף ב

 DWGקובץ 

סימטרים , אפשרות לקבל שירטוט  - לפי דרישת המכרז נדרש פנסים א  

 של מרפסת עמוד 

ושנת יצור העמוד על מנת לבדוק משקלים ,או לחלופין האם קיים דוח  

 קונסטרוקטיבי 

הכמויות בסעף  כמופיע בכתב 

 , באחריות הקבלן בלבד 1

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך הנפקת האישור   קבלניות / בהקמה ביטוח עבודות  -אישור קיום ביטוחים  

 ____________ 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  

באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  

 . האישור

 

  גורמים נוספים הראשי  מבקש האישורמ

  הקשורים למבקש

  האישור וייחשבו

 כמבקש האישור 

מען הנכס   המבוטח 

המבוטח /  

כתובת ביצוע  

 העבודות 

 

 מבקש האישור מעמד 

החברה הכלכלית   שם: 

 לפיתוח שדרות  

עיריית     שם:

שדרות ו/או גופי  

סמך של עיריית  

שדרות ו/או  

תאגידים עירוניים  

של עיריית שדרות  

ו/או גופים קשורים  

לעיריית שדרות ו/או  

מי שממן את  

ו/או את    העבודות 

 ן חלק

  שדרות  שם: 
 מזמין העבודות 

 

 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ.    ח.פ.

 מען  מען:  :  מען



 

פרקי  

 הפוליסה 

חלוקה  

לפי  

גבולות  

אחריות  

או סכומי  

 ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

 גבול אחריות לכלל 

 /פעילות המבוטח

 סכום ביטוח/שווי 

 העבודה 

השתתפות  

עצמית  

)אין חובה  

להציג נתון  

 זה(

כיסויים   מטבע 

נוספים  

 בתוקף 

 למקרה  לתקופה 

  שווי

 העבודה  

 

  - 309 ₪      ביט  

ויתור על  

תחלוף  

לטובת  

מבקש 

האישור,  

למעט בגין  

מי שגרם  

לנזק  

 . בזדון 

313 -  

כיסוי בגין  

 נזקי טבע 

316 -  

כיסוי  

רעידת  

 אדמה 

317  –  

מבוטח  

נוסף,  

קבלנים  

וקבלני  

משנה וכל  

מי  

שהמבוטח  

התחייב  

בכתב  

 לבטחו. 

318  –  

מבוטח  

נוסף  

מבקש 

 האישור 

324 -  

מוטב  

לתגמולי  

  -ביטוח 

מבקש 

 האישור 

328 -  

 ראשוניות   

334 -  

תקופת  

גניבה  

 ופריצה 

       ₪ 

רכוש עליו  

 עובדים 

       ₪ 

רכוש  

 סמוך 

       ₪ 

רכוש  

 בהעברה 

       ₪ 

פינוי  

 הריסות 

       ₪ 

עקיף  נזק 

מתכנון  

לקוי  

ועבודה  

לקויה  

חומרים  

 לקויים 

       ₪ 

ישיר  נזק 

מתכנון  

לקוי  

ועבודה  

לקויה  

חומרים  

 לקויים 

       ₪ 

שכר  

אדריכלים,  

מתכננים,  

מומחים,  

 יועצים 

       ₪ 

הוצאות  

נוספות  

מיוחדות  

לאחר  

 הנזק

       ₪ 

דרישת  

 רשויות 

        ₪ 

ציוד  

 ומתקנים 

        ₪ 



  –  תחזוקה

חודש   24

 מורחבת 

 צד ג' 

 

  –  302 ₪  4,000,000 4,000,000   ביט  

אחריות  

צולבת  

למעט  )

בגין  

אחריותו  

המקצועית  

של מבקש  

 )האישור

309 -  

ויתור על  

תחלוף  

לטובת  

מבקש 

האישור,  

למעט בגין  

מי שגרם  

לנזק  

 בזדון 

312 -  

כיסוי בגין  

גוף  נזק 

שנגרם  

משימוש  

 בצמ"ה 

315  –  

כיסוי  

לתביעות  

 מל''ל 

317  –  

מבוטח  

נוסף,  

קבלנים  

וקבלני  

משנה וכל  

מי  

שהמבוטח  

התחייב  

בכתב  

 לבטחו. 

318  –  

מבוטח  

נוסף  

מבקש 

 האישור 

322 -  

מבקש 

האישור  

מוגדר  



כצד ג'  

 בפרק זה 

328  –  

 ראשוניות 

329  –  

רכוש  

מבקש 

האישור  

יחשב כצד  

למעט  ( ג'

נזק 

שנגרם  

לרכוש  

  מבוטח או 

יכול  שהיה 

להיות  

מבוטח  

במסגרת  

פרק  

 .)הרכוש

334 -  

תקופת  

 – תחזוקה

חודש  24

 מורחבת 

340 -  

הרחבת  

רעידות  

והחלשת  

 משען 

341 -  

הרחבת  

נזק עקיף  

עקב 

פגיעה  

במתקנים  

וכבלים  

תת  

 קרקעיים 

 

 

אחריות  

 מעבידים 

  - 309 ₪      ביט  

ויתור על  

תחלוף  

לטובת  

מבקש 

האישור,  

למעט בגין  

מי שגרם  

לנזק  

 בזדון 

317  –  

מבוטח  



נוסף,  

קבלנים  

וקבלני  

משנה וכל  

מי  

שהמבוטח  

התחייב  

בכתב  

 לבטחו. 

318  –  

מבוטח  

נוסף  

מבקש 

 האישור 

328  –  

 ראשוניות 

334 -  

תקופת  

 – תחזוקה

חודש  24

 מורחבת 
 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  

ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג   כפי שמפורסם על ידי רשות שוקג' מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח 

 : *)בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה

029 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים  

האישור  

 __________: 

ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור  

באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  

 . יטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישורהתנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב

 

  גורמים נוספים מבקש האישור מ

  הקשורים למבקש

  האישור וייחשבו

 כמבקש האישור 

מעמד מבקש  מ אופי העסקה  מבוטח ה

 האישור 

החברה הכלכלית  שם: 

 לפיתוח שדרות 

עיריית שדרות ו/או   שם:

גופי סמך של עיריית  

תאגידים  שדרות ו/או  

עירוניים של עיריית  

שדרות ו/או גופים  

קשורים לעיריית  

מי שממן  שדרות ו/או 

ו/או את     העבודותאת 

 ן חלק

  שם: 

החלפת תאורה  

 באצטדיון 

 

 

 מזמין המוצרים 

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ.  ח.פ:  

 מען  מען:    מען: 

סוג  

 הביטוח

 

חלוקה  

לפי  

גבולות  

אחריות  

או סכומי  

 ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

 גבול אחריות לכלל 

 /פעילות המבוטח

 סכום ביטוח/שווי 

 העבודה 

השתתפות  

עצמית  

)אין חובה  

להציג נתון  

 זה

כיסויים   מטבע 

נוספים  

  בתוקף

וביטול  

 למקרה  לתקופה  חריגים 

אחריות  

  מקצועית

משולב  

 מוצר 

    4,000,000 4,000,000  ₪ 301  –  

אובדן  

 מסמכים 

302  –  

אחריות  

צולבת  

למעט בגין  )

אחריותו  

המקצועית  

של מבקש  

 )האישור

309  –  

ויתור על  

תחלוף  

לטובת  

מבקש 

האישור,  



למעט בגין  

מי שגרם  

 לנזק בזדון 

321  –  

מבוטח  

נוסף בגין  

מעשי או  

מחדלי  

  –המבוטח  

מבקש 

 האישור 

325  –  

מרמה ואי  

יושר  

 עובדים 

327  –  

עיכוב/שיהוי  

עקב מקרה  

 ביטוח 

328  

 ראשוניות 

332  –  

תקופת  

  6 – גילוי 

 חודשים 

אחריות  

  המוצר

משולב  

 מקצועית 

  –  302 ₪  4,000,000 4,000,000   ביט  

אחריות  

צולבת  

למעט בגין  )

אחריותו  

המקצועית  

של מבקש  

 )האישור

309 -  

ויתור על  

תחלוף  

לטובת  

מבקש 

האישור,  

למעט בגין  

מי שגרם  

 לנזק בזדון 

321 -  

מבוטח  

נוסף בגין  

מעשי או  

מחדלי  

  -המבוטח 

מבקש 

 האישור 

328  

 ראשוניות 



 

 

 

 

 

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

 
 

332 -  

תקופת  

  12 – גילוי 

 חודש 

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  

ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם   כפי שמפורסם על ידי רשות שוקג' הרשימה הסגורה המפורטת בנספח 

 *)המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה

 רחיות קבלן עבודות אז - 029

 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  

 .  האישור בדבר השינוי או הביטול


