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 תשובת המל"ל שאלת הבהרה 

1.  

  4עמוד 
נבקש לקבל רשימה – 3.3.1סעיף  .א

–עדכנית של הנכסים כולל פירוט 
 אילו מהנכסים יבוטח ע"י המוסד

 ואילו נכסים יבוטחו ע"י המשכירים. .ב
נבקש לקבל סכום ביטוח לאתר  .ג

 .הגדול ביותר של המוסד
 

 
 .רשימת סניפים נמצאת באתר של המל"ל .א
ת ובשכירות תינתן רשימת נכסים בבעלו .ב

ל"ל יעדכן את הזוכה אלו נכסים מהלזוכה . 
 יבוטחו על ידו ואלו על ידי המשכיר.

 
האתר הגדול ביותר הנו הסניף המרכזי של  .ג

באתר זה , נכסים השווי  .המל"ל בירושלים
 כשבעים מיליון שקלים חדשים.

 

2.  

 תקופת ההתקשרות – 5סעיף 
 – 5עמוד 
מבטח תהיה נבקש להוסיף : ל – 5.1סעיף 

האופציה להודיע על אי חידוש או שינוי 
 בתנאי החידוש

 יום לפני מועד החידוש. 90

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות 

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

ימים לפני סיום  60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ה הראשונה לפי העניין .ההתקשרות או האופצי

 

3.  

 שמאים מטעם הספק – 12סעיף 
 – 7עמוד 

נבקש להסיר את המילים: "עבור ביצוע 
 . הערכת נכסי המוסד"

 

 מאושר

4.  

 הפסקת התקשרות – 22סעיף 
 – 10עמוד 

נבקש להוסיף: במידה וייחתמו אישורי 
הזוכה יפעל  ביטוח המחייבים הודעה מראש, 

 כמתחייב באישורי הביטוח
 שר נחתמו על ידו.א

עמוד – 4הערה זו רלוונטית גם לאמור בפרק 
הפסקת  -8סעיף  -נוסח חוזה לחתימה - 18

 חוזה 
תנאים לכל  - 32עמוד  –.כו 2ולסעיף  

 .הפוליסות 
 

 מאושר

5.  

 טבלת הצעת המחיר
 – 16עמוד 

נבקש להבהיר כי הצעתנו מוגשת כמקשה 
אחת. במידה והמוסד יבחר לערוך חלק 

נבקש כי תשמר הזכות לשנות  מהביטוחים
 את תנאי ההצעה.

 צעת המחיר תהיה כפי תנאי המכרז.ה
למל"ל יש את הזכות לגרוע או להוסיף בטוחים 
 במהלך תקופת הביטוח והכל כפי תנאי המכרז.

6.  

 נוסח חוזה לחתימה 
 18עמוד 
 נבקש להוסיף : למבטח תהיה  -– 6סעיף 

 
האופציה להודיע על אי חידוש או שינוי 

 נאי החידושבת
 יום לפני מועד החידוש. 90

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות 

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

ימים לפני סיום  60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניין .
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7.  

  19עמוד 
קש להוסיף: "למעט הרחבות נב –.ו 8סעיף 

ו/או הגדלות ו/או שינויים בסכומי הביטוח / 
 גבולות אחריות"

או שינויים \או הגדלות ו\מקובל , למעט הרחבות ו
בסכומי הביטוח, באישור מורשי החתימה בסעיף זה 

א' להסכם  14ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
   ההתקשרות .

 – 21עמוד   .8
ירת נבקש לתקן בהתאם לנספח שמ

 סודיות כמפורט להלן:
נבקש להסיר את  –א  13סעיף  .א

המילים:"... ועליו להחזירו למוסד 
בתום השימוש" שכן לא נוכל 

להתחייב על החזרת המסמכים 
 בתום תקופת ההתקשרות

לאחר  –שמירת סוד  –ב13סעיף  .ב
המילים: "הזוכה מתחייב....או 

 להביא לידיעת אחר"
למעט בכל הקשור   נבקש להוסיף: .ג

יפול בפוליסה ובתביעות, ככל בט
שיהיו כאלו. עוד יובהר כי אין 

בהעברת החומר למבטחי משנה, כדי 
 להפר את הסכם סודיות זה"

נבקש להסיר את המילים  -ג 13סעיף  .ד
"הזוכה מתחייב להביא לידיעת 

 עובדיו... והעונש על מילויה" 
חתומים על  החברהיובהר כי עובדי  .ה

 סודיות מול החברה.
לא ידועים לנו נהלי  -ד  13סעיף  .ו

אבטחת הפרטיות במל"ל ולכן לא 
יובהר  יכולים להתחייב לעמוד בהם.

כי נהלי חברתנו מחמירים במידה 
 .מספקת

------------------- 
בפסקה המתחילה   –.א 14סעיף  .ז

במילים: ".. במקרה הנ"ל שיעור 
התמורה יעלה באותו אחוז בו עלה 

נבקש להחליף את  שווי הרכוש"
 לה "יעלה" במילה "יפחת"המי

  
נספח ג' למכרז נוסח התחייבות לשמירת ו  .    –א 

  סודיות ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.
 

 מאושרז  .  
 

 -22עמוד   .9
נבקש להסיר את  –.ב 14סעיף  .א

 .הסעיף
נבקש להסיר את  –. ב 17סעיף  .ב

הפסקה המתחילה במילים:" ו/או 
לבצע בעצמו....".ומסתיימת 

לים: "לרבות הזכות לדרוש במי
תשלום פיצויים מוסכמים מראש 

 שח"  100,000בסך של 
 
 
 
 
 

לסעיף יתווסף : "למרות האמור בסעיף זה,  .א
המבטח יהיה זכאי להגדלת הפרמיה עקב 

 התאמת שכר שתארך בתום תקופת הביטוח.
 

 לא מאושר .ב
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 נוסח התחייבות לשמירה על סודיות   .10
 – 27עמוד 

כל הקשור בטיפול להוסיף "למעט ב 2בסעיף 
בפוליסה ובתביעות, ככל שיהיו כאלו. עוד 

יובהר כי אין בהעברת החומר למבטחי 
 משנה, כדי להפר את הסכם סודיות זה"

יובהר כי עובדי  – 4נבקש למחוק את סעיף 
 חתומים על סודיות מול החברה.החברה 

את המילים ביחד עם   5נבקש למחוק בסעיף 
חר הוכחת האחרים ולהוסיף במקומו, לא

 הנזק ואחריותי בהכרעות שיפוטיות.
 6נבקש למחוק את סעיף 

שעלי  למעט מידע  -נבקש להוסיף – 7סעיף 
 לשמור בהתאם להוראות הדין 

ספח ג' למכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות נ
  ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

 מפרטים ונוסח פוליסות הביטוח  .11
 - 31עמוד 
 – כללי 1סעיף 
נבקש לציין בסעיף זה כי  – 2. 1סעיף .א

נוסחי הפוליסות יהיו ע"פ נוסח 
ולפי השינויים  2016הראל ביט 

המפורטים להלן ובכל  והתנאים
 מקום במפרט כפי שיוסכם.

 תנאים לכל הפוליסות -2סעיף  .ב
לאחר המילים" "שהמלל  –. ה 2 סעיף 

התחייב לבטחם" נבקש להוסיף את 
מקרה המילים :"בכתב טרם קרות 

 הביטוח" 
נבקש לעדכן הסעיף  – ז. 2סעיף  .ג

ולציין: "היה ויתברר כי קיים ביטוח 
ה ואשר  -אחר לנזכרים בסעיפים א ו
 מכסה את מקרי הביטוח.."

נבקש להוסיף: "ויתור  –. יד 2סעיף  .ד
זה לא יחול כלפי מי שביצע נזק 

 "בזדון

וכנית הביטוח ותוכן הביטוח כפי הרשום ת .א
 במכרז.

  לא מאושר .ב
 לא מאושר. .ג
 מאושר .ד

 מפרט לביטוח אש מורחב  .12
 – 33עמוד 
 -נבקש להגדיל ל –השתתפות עצמית  .א

 שח  8,000מהנזק מינימום  2.5%
נבקש להוסיף: אמצעי מיגון להקלת  .ב

סיכון המבטח הינם כמפורט בדוחות 
סקר מיגונים באתרים בהם נערכו 

 סקרים.
נבקש לקבל מידע באם קיימים  .ג

 מבנים הבנויים פל קל

 א מאושרל .א
 לא מאושר .ב
 :ישנם שני מבנים בנויים פל קל  .ג

 מבנה בבאר שבע . 
יועמד למכירה המבנה מבנה בכרמיאל , 

 בקרוב. 

 מפרט לביטוח אחריות מעבידים  .13
 35עמוד 

נבקש  –כל נזק אחר  -השתתפות עצמית
  ₪ 6,000 –להגדיל לסך 

 
 

 א מאושרל
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 מפרט לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .14
 – 36עמוד 
נבקש להגדיל   -תפות עצמית השת .א

 שח  8,000 –לסך 
 שינויים והרחבות

נבקש לציין כי גבול  –סעיף ג  .ב
שח  1,000,000האחריות בסך 

 "למקרה ולתקופת ביטוח"

 א מאושרל .א
 מאושר .ב

 מפרט אחריות מקצועית  .15
 – 38עמוד 
 –בסך  נבקש לציין גבול אחריות  .א

למקרה ולתקופת  ₪ 1,000,000
 ביטוח

ת הפסקה : "פשעי נבקש להסיר א .ב
מחשב המבוצעים ע"י 

המועסקים...ומסתיימת במילים: 
 ובלבד שלמבוטח אחריות חוקית"

 יש לרכוש פוליסה ייעודית לכיסוי זה .ג
 

 -הרחבות ושינויים לפוליסה
נבקש להגביל תקופת גילוי  –סעיף א  .ד

חודש ולהוסיף: "ובלבד שלא  12 -ל
נערכה פוליסה אחרת המכסה את 

 אותה חבות"
נבקש להוסיף " שהתביעה  –ג  סעיף .ה

בגינם תוגש נגד המבוטח תוך תקופת 
 הביטוח"

 אושרמ .א
 לא מאושר .ב
 מאושרלא  .ג
 לא מאושר .ד
 לא מאושר .ה

 

 רכוש בהעברה   .16
 -39עמוד 
כנדרש ע"י   –נבקש להוסיף  – 11סעיף 

 המבטח בפוליסת הרכב

 לא מאושר

 מפרט לביטוח נאמנות   .17
 -42עמוד 

חתום ע"י נבקש לקבל טופס הצעה מלא ו
 המוסד

 חברה הזוכה ימסר לי

 תאונות אישיות   .18
 -43עמוד 
נבקש   - 5סעיף  -שינויים בפוליסה  .א

 להסיר את הסעיף
נבקש לקבל רשימת מתנדבים  .ב

עדכנית לצורך הוצאת מכתבי גילוי 
 נאות כמתחייב ע"פ הנחיות הפיקוח

נבקש להגביל את סכום הביטוח  .ג
שישולם בקרה "רב נפגעים" לסך של 

4,000,000 ₪  
 
 
 
 
 

 א מאושרל .א
רשימת מתנדבים תימסר לזוכה במכרז וזאת  .ב

 על פי דרישתו בכתב.
 מאושר .ג
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נבקשכם לאשר לאחר  – 5.1סעיף  5עמ'   .19

המילים "בנות שנה כ"א " את המלל 

 הבא : 

ה על אינו עול   LR -"למעט אם ה

 הביטוח האחרונה" בשנת  65%

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות  אופציה

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

ימים לפני סיום  60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניין .

 
 
 
 
 

נבקשכם לאשר   -  6סעיף  5עמ'  .א  .20

הוספת המלל : "ובתנאי שלא חל 

שינוי מהותי בסיכון בכל הענפים 

 הרלוונטיים".

אנו מבקשים  – 5.5סעיף  13מ' ע .ב

לשמור לנו את הזכות בשליחת סוקר 

לאתרים המרכזיים והראשיים של 

המוסד לביטוח לאומי ואמצעי 

המיגון הקיימים והמפורטים בסקר 

ההגנות יהוו אמצעים להקלת סיכון 

 המבטח. 

קופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם ת .א

 אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

ימים לפני סיום  60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניין .

 
החברה הזוכה תוכל לשלוח סוקר בתאום עם  .ב

 הביטוח .חוזה המיגון אינו תנאי לקיום  המל"ל .

נבקשכם לראות  – 24.4סעיף  11עמ'   .21

 בהצעתנו כמקשה אחת

 

זכותו של המל"ל להוסיף או לגרוע ביטוחים לאחר 
 שהחלה תקופת הביטוח.

נבקשכם לאשר   -  5.12סעיף  14עמ'   .22

הוספת המלל : "ובתנאי שלא חל שינוי 

מהותי בסיכון בכל הענפים 

 הרלוונטיים".

 א מאושרל

ים המרכזיים הגדולים מהאם למתח  .23

 קיים אישור כיבוי אש תקף ?

 

 מל"ל  יש אישור כיבוי אשברוב המתחמים של ה

הארכת תוקף ההצעות תחול בכפוף לכך   .24
שלא יחול שינוי מהותי בסיכון ו/או 

 בניסיון התביעות )רכוש וחבויות(
 

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות 

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

ימים לפני סיום  60צע אישור מימוש האופציה יבו
 ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניין .
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הבהרה לגבי הפעלת  – 3.5סעיף  4עמוד   .25
 קייטנות בחו"ל 

 

 ,בעבר המל"ל ערך קייטנה לילדי נפגעי פעולות איבה 
לא מתוכננת פעילות כזו. נכון ליום פרסום המכרז 

אם תהיה פעילות כזו, היא תחשב כחלק מפעילות 
כפי החלטת  תבסניפי המל"ל נערכות קייטנו . המל"ל

 הסניף. 
 

יש לפרט  באילו  5.9סעיף  13עמוד   .26
בטחונות ואישורים מדובר  ערבויות ,

 למעט למצוין במפרט זה .

ערבויות , בטחונות ואישורים כפי שנדרשו במכרז 
 ואם נדרשו .

אחרי המילים "או גוף"  2סעיף  27עמוד   .27
ויועציה  רההחביתווסף "למעט עובדי 

 ולמעט מבטחי משנה הנוגעים לעסקה."
בסוף הפסקא  יתווסף "למעט 

 הגורמים המפורטים לעיל".
 

נספח ג' למכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות 
 ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

המקום המילה  – 3סעיף  28עמוד   .28
 "קפדניים" תבוא המילה "סבירים"

 

בות לשמירת סודיות נספח ג' למכרז נוסח התחיי
  ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

לאחר המילים "או מי   - 4סעיף  28עמוד   .29
מטעמו" יתווסף " העוסקים באספקת 

 השירותים ע"פ מכרז זה"

נספח ג' למכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות 
  ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

 ימחק – 6סיף  28עמוד   .30
 

מכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות נספח ג' ל
  ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

 ימחק -לא סביר  -8סעיף  28עמוד   .31
 

נספח ג' למכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות 
 ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

"מוסכם כי  –א' 9יתוסף סעיף  28עמוד   .32
גילוי המידע לבית משפט או לרשות 

תם לא יחשב הפרה של כתב מוסמכת אי
 זה"

 

נספח ג' למכרז נוסח התחייבות לשמירת סודיות 
  ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

"תוקפו  –א' 10יתווסף סעיף  28בעמוד   .33
של הסכם זה הינו לתקופת היות המידע 

סודי ובטרם הפך לנחלת הכלל שלא 
כתוצאה מהפרה של התחייבות 

 לסודיות".

נוסח התחייבות לשמירת סודיות נספח ג' למכרז 
  ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

 ימחק –עיף ז' ס  31עמוד    .34
 

 לא מאושר

 ימחק –עיף י' ס  31עמוד   .35
 

 לא מאושר

במקום  –סעיף יט  32עמוד  .א  .36
המילים " על פי " ירשם "בקשר 

 עם"
למרות  מהמילים" .ב

 –הרשום......ועד או אבד " 
 ימחק

 א מאושרל .א
 ושרלא מא .ב

ה לבמקום המי –סעיף כא'  32עמוד        .37
 ""בחוזה" ירשם "במכרז

 

המילים "חוזה הביטוח" מכוונים לפוליסה על כל 
 חלקיה שהם החוזה בין המבוטח למבטח.
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 הצהרה על שמירת סודיות: –נספח ג'   .38
מידע בעל משמעות חיתומית יועבר למבטחי 

 המשנה התומכים בכיסוי
 

חייבות לשמירת סודיות נספח ג' למכרז נוסח הת
 ולמניעת ניגוד עניינים בטל ומבוטל.

פירוט תביעות אש במהלך השנים כולל   .39
 שולם ותלויות

 

התביעות כפי שפורסם במכרז תחת הלשונית ניסיון 
 תביעות

מדוע  יש תביעות רכוש פתוחות   משנת   .40
2017-2016? 

 

חלקן בהליך סגירה וחלקן ממתין לאישור סגירה 
 מהמל"ל.

האם הסכומים הם בניכוי השתתפויות   .41
 עצמיות?

 

 כפי שכתוב במסמך ניסיון תביעות 

מה היו ההשתתפויות העצמיות בשנים   .42
 אלו?

 

   כפי המכרז

 אש מורחב:  .43
 מהו האתר המקסימלי למקום? .א
האם ניתן לקבל סקרי מיגון  .ב

באתרים המרכזיים או לחילופין 
פירוט מיגונים הקיימים כיום 

 באתרים אלו ?
בסוף  –"הרכוש המבוטח "  33עמוד   .ג

הפסקא יתווסף "בכתב טרם קרות 
 מקרה הביטוח"

 –"השתתפות עצמית"  33עמוד  .ד
נבקש להגדיל השתתפות עצמית ל 

 . ₪ 10,000מהנזק מינימום  2.5%
נזקי טבע ימחקו המילים "לא 

 .פחות" וירשם מינימום 
 1"שינויים ותוספות " סעיף  33עמוד  .ה

ון" יתווסף לאחר המילה "כינ –
 ."למעט ביחס למלאים"

לאחר המילים "  – 10סעיף   33עמוד  .ו
משבר מכני" יתווסף "היה וקיים 

 .ביטוח שבר מכני"
המילה "חצרי"  – 20סעיף  34עמוד  .ז

 .תימחק וירשם "משרדי"
 1"שינויים ותוספות סעיף  33עמוד  .ח

אחרי המילים "כינון" ירשם "למעט 
 .ביחס למלאים"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ר הנו הסניף המרכזי של האתר הגדול ביות .א
באתר זה , נכסים השווי  .המל"ל בירושלים

 .כשבעים מיליון שקלים חדשים
 .המל"ל לא ערך מיוזמתו סקר מיגונים .ב

בכניסה למשרד הראשי בירושלים  ישנה 
 שמירה בכל שעות היממה.

בחלק מהאתרים והמתקנים של המוסד  
מותקנות מצלמות אבטחה ו/או מערכות אזעקה 

לחברות שמירה ו/או דלתות עם  המחוברות
מנעול רב בריחי ו/או סורגים ו/או אמצעים 

 אחרים.
המל"ל שומר לעצמו את הזכות לשנות את 

 המגונים .
אמצעי מגון או שמירה לא יהוו תנאי לחוזה 

 הביטוח.
 לא מאושר .ג
 לא מאושר .ד
 לא מאושר  .ה
 לא מאושר .ו
המונח "חצרי" יקרא לצורך סעיף זה " מבנה  .ז

 ת המל"ל".משרדים המשמש א
 לא מאושר .ח
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 צד שלישי:  .44
סעיף ד' בסוף המשפט   36עמוד  .א

המילים " גם אם יצאו מחזקת 
 ימחקו -המבוטח" 

 -נבקש להגדיל השתתפות עצמית ל .ב
10,000 ₪  

 ימחק –סעיף ה'  36עמוד  .ג
בסוף המשפט  –סעיף ו'  36עמוד  .ד

"עד לתת גבול אחריות של  יתווסף
 למקרה ותקופה" ₪ 1,000,000

 ימחק –סעיף ז'  36עמוד  .ה
יש לדווח  לקבל  –סעיף ט'  36עמוד  .ו

 אישור במבטח  מראש ובכתב .
 הבהרה –סעיף י'   36עמוד  .ז
 ימחק –סעיף יא'  36עמוד  .ח

 

 א מאושרל .א
 לא מאושר .ב
 לא מאושר .ג
 לא מאושר .ד
 לא מאושר .ה
 לא מאושר .ו
לא יחול סייג אחריות מוצר לגבי  .ז

 המוצרים הנזכרים בסעיף 
 לא מאושר .ח

 
 

 ם:חבות מעבידי  .45
בהגדרת עיסוק המבוטח, בשורה  .א

הראשונה יתווספו המילים: "ושאינו 
 שונה מהותית מהאמור להלן"

 -נבקש להגדיל השתתפות עצמית ל .ב
 ₪ 12,000 -למקרה ול₪ 10,000

 לעובד במחלות מקצוע
 ימחק -שינויים והרחבות סעיף א'   .ג
 ימחק –סעיף ג'  35עמוד  .ד
' החל ממילים " הסעיף  35עמוד  .ה

ם.....ועד למילים תשכ"ח לגבי עובדי
 ימחק -"1968-

 א מאושרל .א
 לא מאושר .ב
 לא מאושר .ג
 לא מאושר .ד
 לא מאושר .ה

 

 אחריות מקצועית  .46
 –"  2015"מנוביט :" – תנאי פוליסה .א

 של מנורה
יום תחילת  –אקטיבי ותאריך רטר .ב

 הביטוח
 –"קבלנים וספקי שירות"  38עמוד  .ג

לא רלוונטי לאחריות מקצועית של 
 ממונה הבטיחות

מעילה או  המילים "הונאה, 38ד עמו .ד
 ממעילה באימון " ימחקו

סקא המתחילה במילים יהפ 38עמוד  .ה
"פשעי מחשב.....ועד המילים 

ימחק ,)ניתן –אחריות חוקית" 
לרכוש ביטוח סייבר או הרחבה 

 לסייבר בצד שלישי(
"הרחבות ושינויים..." סעיף  38עמוד  .ו

"לא יחודש "  לאחר המילים –א' 
טל ,למעט אם יתווסף "או יבו

 הביטול או אי החידוש נבע מאי 
 תשלום פרמיה. .ז
סעיף א' המילים "שלוש  38עמוד  .ח

 חודשים.  12שנים ימחקו וירשם 

 פי תנאי המכרזכ .א
 לא מאושר .ב
 לא מאושר .ג
 לא מאושר .ד
 לא מאושר .ה

 מאושר .ו
 לא מאושר .ז
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 :רכוש בהעברה  .47
 

המילים "אחרים  – 2סעיף  39עמוד  .א
 ימחקו –עבורו" 

 טלמע –"מסמכים"  3סעיף  39עמוד  .ב
 מסמכים סחירים 

 

 לא מאושר .א
 מאושר .ב

 :שיורי  –ציוד אלקטרוני   .48
 

 ימחק  – 4סעיף  40עמוד  .א
יש להעביר את  – 7סעיף  40עמוד  .ב

 הנוהל למבטח 
המילה  "אבדן"  – 10סעיף  40עמוד  .ג

 תימחק  –
 

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

 כספים :   .49
 

 ימחק –סעיף ב'  41עמוד  .א
לאחר המילה  –ג'  סעיף 41עמוד  .ב

 "נזק " יתווסף "תאונתי ובלתי...."
 ₪ 50,000עד לסך  –סעיף ז'  41עמוד  .ג

 למקרה ותקופה 
 

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

 נאמנות  :  .50
 

מצורף טופס  –תאריך רטרואקטיבי  .א
 הצהרה למלא 

לאחר המילים   -  2סעיף  42עמוד  .ב
"לא תחודש" יתוסף " למעט אם 

וש נבעו מאי הביטול או האי חיד
 תשלום דמי הביטוח .

 ימחק  – 3סעיף  42עמוד  .ג
 

 תאריך רטרואקטיבי כפי שרשום במכרז. .א
 מאושר .ב
 לא מאושר .ג

 טרור :   .51
 

מבקשים  –השתתפות עצמית    43עמוד 
 .₪ 100,000ל  ₪ 10,000לשנות את 

 
 

 לא מאושר

נבקשכם לאשר לאחר  – 5.1סעיף  5עמ'   .52

 המילים "בנות שנה כ"א " את המלל

 הבא : 

אינו עולה על    LR -"למעט אם ה

 בשנת הביטוח האחרונה" . 65%

 

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות 

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

ימים לפני סיום  60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ן .ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניי
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נבקשכם לאשר הוספת   -  6סעיף  5עמ'   .53

המלל : "ובתנאי שלא חל שינוי מהותי 

 בסיכון 

 בכל הענפים הרלוונטיים".

 

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות 

 לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א . 

סיום  ימים לפני 60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניין .

 
אנו מבקשים  – 5.5סעיף  13עמ'   .54

לשמור לנו את הזכות בשליחת סוקר 

לאתרים המרכזיים והראשיים של 

המוסד לביטוח לאומי ואמצעי 

המיגון הקיימים והמפורטים בסקר 

ההגנות יהוו אמצעים להקלת סיכון 

 המבטח. 

 סעיף יישאר ללא שינוי.ה
 הזוכה תוכל לשלוח סוקר בתאום עם המל"ל . 

המל"ל שומר לעצמו את הזכות לשנות את 
 המגונים .

 אמצעי מגון או שמירה לא יהוו תנאי לחוזה הביטוח.
 

נבקשכם לראות  – 24.4סעיף  11עמ'   .55

 בהצעתנו כמקשה אחת

 

 הצעת המחיר תהיה כפי תנאי המכרז.
חים למל"ל יש את הזכות לגרוע או להוסיף בטו

 במהלך תקופת הביטוח והכל כפי תנאי המכרז.

נבקשכם לאשר   -  5.12סעיף  14עמ'   .56

הוספת המלל : "ובתנאי שלא חל שינוי 

 מהותי בסיכון 

 בכל הענפים הרלוונטיים".

 

תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת שנה עם 

אופציה בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרות 

 א . לשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"

ימים לפני סיום  60אישור מימוש האופציה יבוצע 
 ההתקשרות או האופציה הראשונה לפי העניין .

 
נודה לקבלת מידע אודות סכום הביטוח  

המשקף את החשיפה המקסימלית 

למקום  )המקסימום למקום אש + 

אובדן רווחים ( ולאיזו כתובת נתון זה 

 מתייחס?

 

כזי של האתר הגדול ביותר הנו הסניף המר
המל"ל בירושלים. שווי הנכסים באתר זה , 

 כשבעים מיליון שקלים חדשים.
 

ים המרכזיים הגדולים מהאם למתח  .57

 קיים אישור כיבוי אש תקף ?

 רוב הבניינים קיימים אישורי כבאות .ב
 .בחלק מהבנים אישור עם הערות 

 נספח ביטוח חבות מעבידים :   .58

בודה נבקשכם לקבל נתון שכר ע - 35עמ' 

 2018שנתי לשנת 

 

 

 

 עדיין לא הסתיימה ואין נתון . 2018נת ש
למכרז יש את פרוט כמות העובדים נכון  4בעמוד 

 .2018לחודש מרץ 
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 נספח ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :   .59

האם ניתן להוסיף  –סעיף ט'  36עמ' 

המלל הבא בסוף הפסקה: "ובתנאי 

שאינם מופעלים באופן ישיר ע"י 

 המבוטח" .

 א מאושרל

 נספח ביטוח אחריות מקצועית :   .60

נבקשכם  –הרחבות ושינויים  38עמ' 

 12לשנות ולעדכן תקופת גילוי של עד 

במקום המילים "של עד שלוש . חודשים  

 שנים" .

 א מאושרל

 נספח ביטוח רכוש בהעברה :   .61

נבקשכם לשנות  – 11סעיף  39עמ' 

את המלל "אצל המבוטח" בסוף 

 בא:המשפט למלל ה

"בהתאם למיגון הנדרש לרכב 

המוביל בפוליסת מקיף סטנדרטית 

 אצל מבטח סביר".

 א מאושרל

 נספח ביטוח ציוד אלקטרוני :   .62

נבקשכם לעדכננו האם מדובר  - 40עמ' 

 בכיסוי שיורי או שמלא?

 יסוי שיוריכ

 נספח ביטוח נזקי טרור :   .63

 –סעיף השתתפות עצמית  44עמ' 

אחוז )במלל( נבקשכם לאשר תיקון ה

 הבא:

מסכום הביטוח מינימום  1%"

10,000 ₪ ." 

 

 לא מאושר
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 תנאים לכל הפוליסות  .64
 

 ה' 2סעיף  31עמ'  .א

 ט'  2סעיף  31עמ'  .ב

 כא' 2סעיף  32עמ'  .ג

 כב' 2סעיף  32עמ'  .ד

 כב'  2סעיף  32עמ'  .ה

 כה' 2סעיף  32עמ'  .ו

 כו' 2סעיף  32עמ'  .ז

 כח' 2סעיף  32עמ'  .ח

לאחר המשפט: "שהמל"ל  .א
ייב לבטחם" יתווסף: התח

"בכתב טרם קרות מקרה 
 ביטוח"

לאחר המילה: "ההוצאות"  .ב
יתווסף: "למעט שמאים 

 ועורכי דין".
נבקש למחוק את המילים:  .ג

"כל חוק או תקנה" יירשם: 
"בחוק חוזה הביטוח או 

 בתקנותיו". 
לאחר המילה: "פוליסות"  .ד

 תתווסף המילה: "הרכוש"
לאחר המילה: "בהתאם",  .ה

תייחס לפריצה יתווסף: "בה
וכל הסיכונים תחול השבה 
אוטומטית אחת בתקופת 

 הביטוח".
לאחר המילה: "הביטוח",  .ו

 יתווסף: "בביטוחי רכוש"
לאחר המילה: "לתוקף",  .ז

תתווסף: "באם נחתמו 
אישור קיום ביטוחי, אזי 

הביטול ייכנס לתוקף במועד 
 הנקוב באישור".

לאחר המילה: "הפוליסות",  .ח
 "יתווסף: "ע"י המבטחת

 

 לא מאושר .א
 לא מאושר .ב
 לא מאושר .ג
 לא מאושר לא מאושר .ד
 לא מאושר .ה
 לא מאושר .ו
 מאושר .ז
 לא מאושר .ח
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מפרט לביטוח אש מורחב   .65
 שינויים ותוספות –

 6סעיף  33עמ'  .א
 8סעיף  33עמ'  .ב
 9סעיף  33עמ'  .ג
 10סעיף  33עמ'  .ד
 12סעיף  33עמ'  .ה
 15סעיף  33עמ'  .ו
 15סעיף  33עמ'  .ז
 18סעיף  33עמ'  .ח
 20סעיף  34עמ'  .ט
 21סעיף  34עמ'  .י

לאחר המילה: "ושוד" יתווסף:  .א
 "על בסיס נזק ראשון"

לאחר המילה: "ראשון",  .ב
 יתווסף: "למקרה ולתקופה".

לאחר המילה: "תביעות",  .ג
יתווסף: "למעט הוצאות שמאים 

 ועורכי דין"
במקום המילה: "מתקנים"  .ד

 יירשם: "במתקני קירור"
: "מיוחדות" לאחר המילה .ה

 יתווסף: "להחשת הטיפול בנזק"
לאחר המילה: "המבוטח" יבוא  .ו

 "בחצרי אחרים".
יימחקו המילים: "בעת היותו  .ז

 באתר כלשהו"
לאחר המילה: "המבוטח",   .ח

יתווסף: "ו/או על ידי מי 
 מטעמו"

במקום המילה : "חצרי" יירשם:  .ט
 "משרדי"

יימחקו המילים: "מכל דו"ח,  .י
סף, בנו חוו"ד שמאות וכד".

לאחר המילה: "העתקים" 
 יתווספו: "מדו"ח שמאי סופי".

 מאושר .א
 מאושר .ב
 לא מאושר .ג
 לא מאושר .ד
 לא מאושר .ה
 לא מאושר .ו
 לא מאושר .ז
 לא מאושר .ח
המונח "חצרי" יקרא לצורך  .ט

סעיף זה " מבנה משרדים 
 המשמש את המל"ל".

הסעיף מוחלף בסעיף  .י

כדלקמן: במקרה של נזק 

המכוסה על פי הפוליסה 

העתקים יימסרו למבוטח 

של הדו"ח ו/או חוות הדעת 

הראשונית של השמאי 

ההעתקים  .והדו"ח הסופי

ימסרו תוך שבעה ימים 

מיום שנמסרו לחברת 

הביטוח. סעיף זה לא כולל 

  משרדי חקירות. דוחות של
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מפרט לביטוח אחריות   .66
 36עמ'  כלפי צד שלישי

 סעיף א' 
 סעיף ד'  36עמ'  .א
 סעיף ד'  36עמ'  .ב
  סעיף ח' 36עמ'  .ג
 סעיף ט'  36עמ'  .ד
 סעיף יב'  36עמ'  .ה

נודה לקבלת הבהרה לעניין  .א
האם הקייטנה  –הקייטנות 

 מופעלת על ידי המל"ל?
מובהר כי מדובר ברכוש ששייך  .ב

למבוטח ונמצא בחזקת 
מטופלים, לכן נבקש למחוק את 
המילים: "גם אם יצאו מחזקת 

 המבוטח". 
יתווספו המילים לסייפא  .ג

הצד המשפט "אך לא בפשרה עם 
 התובע".

 מצ"ב נוסח חברתנו .ד
לאחר המילה: "כלי שיט"  .ה

 יתווסף: "לא ממונעים".
במקום המילה: "ברשותו"  .ו

 יירשם: "מטעמו"

בעבר המל"ל ערך  .א
קייטנה לילדי נפגעי 

נכון ליום  פעולות איבה,
פרסום המכרז לא 

מתוכננת פעילות כזו. 
אם תהיה פעילות כזו, 

היא תחשב כחלק 
מפעילות המל"ל . 

פי המל"ל נערכות בסני
כפי החלטת  תקייטנו
 הסניף.

לא מאושר . תתכן  .ב
אפשרות שהרכוש נמסר 
למבוטח של המלל וכבר 

) כגון  לא בחזקת המל"ל
 .  לחצן מצוקה (

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

67.    
מפרט לביטוח אחריות 

 מקצועית
הרחבות ושינויים נוספים 

 לפוליסה
 38עמ'  .א
 38עמ'  .ב
 38עמ'  .ג
 סעיף א'  38 עמ' .ד

לאחר המילים: "חריגה  .א
 מסמכות", יתווספו: "בתום לב"

יימחק המשפט: "פשעי מחשב  .ב
המבוצעים על ידי המועסקים על 

ידי המבוטח או צד שלישי 
 כלשהוא, חדירת וירוסים"

אחרי המילה: "עיכוב" יתווספו  .ג
 המילים: "עקב מקרה ביטוח".

במקום המילה: "או לא"  .ד
ילה: יירשם: "ולא". במקום המ
 12"עד שלוש שנים" יירשם: "

 חודשים"

 מאושר .א
 לא מאושר .ב
 מאושר .ג
 לא מאושר .ד
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מפרט לביטוח רכוש   .68
שינויים  –בהעברה 
 והרחבות

 1סעיף  33עמ'  .א
 3סעיף  33עמ'  .ב
 10סעיף  33עמ'  .ג

לאחר המילה "נזק" יתווסף:  .א
 "פיזי"

לאחר המילה: "מסמכים"  .ב
יתווספו המילים: "מסמכים 

 כספיים"
גורים" לאחר המילה: "ס .ג

 תתווסף המילה: "ושמורים"

 מאושר .א
 מאושר .ב
סגור משמעו סגור עם מנעול  .ג

או ישוב  שקיימת שמירהאו 
מוקף בגדרות ולו שער 

 כניסה סגור
 

 
69.  
 

מפרט לביטוח ציוד 
 אלקטרוני

 4סעיף  40עמ'  .א
 5סעיף  40עמ'  .ב
 7סעיף  40עמ'  .ג
 10סעיף  40עמ'  .ד

 3.7הסעיף הרלוונטי הינו  .א
 ילבהתאם לאמור בסעיף  לע .ב
נבקש לקבל את נוהלי הגיבוי  .ג

 הקיימים אצל המבוטח. 
 נבקש למחוק הסעיף .ד

 מאושר .א
 ללא שינוי .ב
.קיים מיתקן גיבוי של 1 .ג

המחשב המכרזי בסניף 
תל אביב שכולל את כל 

המערכות המחשוב 
 העיקריות 

. ישנם גיבויים יומיים 2 .ד
. שבועיים וחודשיים של 
כל התהליכים השוטפים 

שמתבצעים במנות 
ובסיסי  השוטפות

 הנתונים של המוסד.
 לא מאושר .ה

מפרט לביטוח כל   .70
 הסיכונים כספים

 סעיף ג'  41עמ'  .א
 סעיף ו'  41עמ'  .ב

לאחר המילה: "נזק" יתווסף:  .א
 "פיזי"

" 25,000לאחר המילה: " .ב
 "₪ "יתווסף: 

 לא מאושר .א
 מאושר .ב

 

 


