
 
 

 
 

 ביטוח למועצהשירותי  27/ג/2022מענה לשאלות מכרז פומבי 

 

 יש לצרף מסמך זה חתום להצעה  

 תשובות.   שאלה/בקשה לשינוי  מס' סעיף  עמוד  
של הסעיף יוסף "באישורה   בסייפא 1.2סעיף   4עמ'   .1

של חברת הביטוח ולתנאים  
 שיסוכמו" 

  -לא מאושר
התנאים יהיו  

בהתאם לקבוע  
במכרז ובהסכם,  
המציע מתחייב  

לעמוד בהם לאורך  
 כל תקופת ההסכם 

של הסעיף יוסף   בסייפאיבוטל  6.1סעיף   6עמ'   .2
"באישורה של חברת הביטוח  

 ולתנאים שיסוכמו" 

לא מאושר. ראו  
 לעיל 

 מאושר  יבוטל  11.3סעיף   8עמ'   .3

יוחלפו המילים "אחת לחודש לפחות"   12.3סעיף     8עמ'   .4
 "בהתאם לצורך"   -ב

 מאושר 

של הסעיף יוסף "בכפוף   בסייפא   12.5סעיף     9עמ'   .5
 לאישור המבטח" 

 לא מאושר 

מס המכרז הנכון:   22/ג/ 2022- ישונה מספר מכרז ל 15.2סעיף     9עמ'  .6
 27/ג/2022

לא יבוטל, אך יוסף:   יבוטל  19סעיף     11עמ'   .7
"האמור יחול עד  

לחתימת המועצה על  
, אז הסכם התקשרות

יחולו הוראות  
 ההסכם" 

 מאושר  יבוטל  21סעיף     11עמ'   .8

בפיסקה )להלן "המבטח"( בשורה      21עמ'   .9
  -ראשונה ישונה מספר מכרז ל

 22/ג/2022

מס המכרז הנכון:  
 27/ג/2022

 לא מאושר  בשורה ראשונה תמחק המילה "כל"  3.1סעיף   22עמ'   .10

סעיף   22עמ'   .11
3.3.3 

 לא מאושר  בשורה ראשונה תמחק המילה "כל" 

סעיף     22עמ'   .12
3.3.4 

 לא מאושר  בשורה ראשונה תמחק המילה "כל" 

ימחקו המילים "בתוך כך  3.35סעיף     23עמ'   .13
 מובהר......על ידי המציע הזוכה" 

 מאושר 

סעיף   24עמ'   .14
3.4.5 

בשורה ראשונה ימחקו המילים  
"ערכית ביטוח נוסף" , "ו/או עריכת",  
בשורה שניה ימחקו המילים "פוליסה  

 נוספת"  

 לא ברורה הבקשה.  
הגדלה  בפוליסה  

קיימת, או הוספת  
ביטוח, הפרמיה  



 
 

 
 

המחושבת ממועד  
השינוי. צמצום  

בפוליסה קיימת או   
ביטול פוליסה ,  

הפרמיה תחושב  
וח  ט לתקופת הבי

 בפועל הפרמיה  
סעיף   24עמ'   .15

3.4.6 
 מאושר  יבוטל , כפוף לקבלת סקר

סעיף   24עמ'   .16
3.5.2 

 

הסעיף יבוטל ויוחלף כדלקמן"  
"המבוטח" על פי כל הפוליסות  

המצורפות למכרז יהיה המועצה,,  
העמותה למען הקשיש בבני  

שמעון,קרן בני שמעון לשירות  
 הספורטהקהילה,העמותה לקידום 

רימון לידיעת הארץ  בני שמעון, מכון 
ו/או עמותת ג'ו אלון,ועדה מקומית  
לתכנון ובניה בני שמעון, בני שמעון  

ייזום ופיתוח בע"מ, החברה הכלכלית  
בני שמעון, עמותת ותיקי בני שמעון ,  

 עמותת קרן בני שמעון.
כמו כן נבקש הבהרה מהי פעילות  

   החשמל הירוק. 

לא נוכל לאשר  
נוסח מצומצם  

המבוקש ע"י  
המציע. צמצום זה  

שרוב  יוצר מצב 
פעילויות המועצה  

)בתי   אינן מכוסות
 ספר, מועדים וכד'( 

 
  -חשמל ירוק 

תאגיד עירוני  
בבעלות המועצה  

האחראי על  
פעילויות אנרגיה  
מתחדשת ובכלל  
זה הפקת חשמל  

מגז המתאן באתר  
 דודאים 

סעיף   24עמ'   .17
3.5.3 

 

לא נוכל לבטל סע'   יבוטל 
זה שכן כל מסמך  

שכן הרשות  
המוניציפלית היא  

תאגיד ציבורי  
בפועל: ממשלתי  /

ובכל מסמך שמגיע  
ממוסדות ורשויות  

המדינה המועצה  
נאלצת להתחייב  

שולחי  לפטור את 
המסמך  

מאחריותת )משרד  
החינוך, משארד  

האוצר, משרד  
 הפנים( 

סעיף   25עמ'   .18
3.5.4 

  -לא מאושר נבקש הסבר לסעיף זה   –יבוטל  
הרשימה מפרטת  



 
 

 
 

את שלוחי המועצה   
בפעילויות חינוך   

להן מחוייבת  
המועצה, ומוטלת  

עליה חובה חוקית   
לכסות את  

פעילויותיהם  
 בפוליסת צד ג' 

סעיף   25עמ'   .19
3.5.5 

לא מאושר ראו   יבוטל 
 לעיל 

סעיף   25עמ'   .20
3.5.6 

 

 19ראו  יבוטל 

סעיף   25עמ'   .21
3.5.7 

 

שורה שניה לאחר המילים "תת  
ביטוח" יוספו המילים "בכפוף לקבלת  

 סקר"  
שורה שניה ימחקו המילים "עד  

 לעריכת סקר מטעמו ועל"
תימחק המילה   –שורה שלישית  

 "חשבונו" 
)שישה("   6המילים"   –שורה חמישית  

 )שלושה("  3"- יוחלפו ב

 מאושר 

סעיף   25עמ'   .22
3.5.8 

ל"ביט    3.8בסעיף יבוטל ויוחלף 
 ספת לרכוש המבוטח()תו  "2016

   15%- ל 10%בסעיף זה ישונה  

 מאושר 

סעיף   25עמ'   .23
3.5.9 

לסייפא של הסעיף יוסף "ו/או אי  
 אישור הרשות ו/או אישור התקינות"  

 מאושר 

סעיף   25עמ'   .24
3.5.10 

של הסעיף יוסף "בתנאי כי   לסייפא
חבות המבטח בסעיף זה לא תעלה על  

50,000  "₪ 

 מאושר 

סעיף   25עמ'   .25
3.5.12 

 לא מאושר  יבוטל 

סעיף   25עמ'   .26
3.5.14 

במידה ונזכה במכרז נשמח   –יבוטל  
שמאים   3לסכם מראש רשימה של 

 מוסכמים.  

 מאושר 

סעיף   26עמ'   .27
3.5.17 

לדרישת  שורה ראשונה יוסף "ובכפוף 
 המבוטח" 

שורה שלישית ימחקו המילים  
 "לתביעות פתוחות" 

 

  - דרישה ראשונה
 מאושר 

לא    -דרישה שניה
 מאושר 

סעיף   26עמ'   .28
3.5.18 

 לא מאושר  יבוטל 

סעיף   26עמ'   .29
3.5.20 

בשורה ראשונה לאחר המילים  
המבוטח "בכתב טרם תום תקופת  

 ביטוח"  

 מאושר 



 
 

 
 

לסייפא של הסעיף יוסף "ובתנאי  
 חודשים"     18שלא יעלה על  

סעיף   26עמ'   .30
3.5.22    

לא נוכל לאשר סעיף זה, נבקש נוסח  
 חדש . 

 מאושר 

סעיף   26עמ'   .31
3.5.24 

של הסעיף יוסף "למעט חריגי   לסייפא
סנקציות,סייבר, מגיפות ודרישות  

 מיגון שסוכמו. 

 מאושר 

סעיף   26עמ'   .32
3.5.25   

בסייפא של הסעיף יוסף "מי מיחידי  
 המבוטח"  

 מאושר 

סעיף   26עמ'   .33
3.5.26 

 מאושר  "  2016בהתאם לתנאי "ביט  

יבוטלו המילים "ועמותות   3בשורה   1סעיף   27עמ'   .34
 ו/או מתוקצבים"שלובים 
יבוטלו המילים "או חברות   4בשורה  

 הנמצאות באותה בעלות"
 

 מאושר לא 

בסייפא של הסעיף יוסף "בכפוף   2סעיף      27עמ'   .35
 לויתור הדדי"  

 מאושר 

של   תימחק המילה "יועצי" בסייפא 4סעיף     27עמ'   .36
הסעיף יוסף "לרבות יועצים  

הקשורים בחוזה לתקופה העולה על  
 חודשים"    12

 מאושר 

תוסף שורה "כל הנ"ל למעט נזק   5סעיף   27עמ'   .37
 בזדון" 

 

 מאושר 

של הסעיף יוסף "באישורה   בסייפא 4.2סעיף   27עמ'   .38
של חברת הביטוח ולתנאים  

 שיסוכמו" 

 מאושר לא 

בסייפא של הסעיף יוסף "בהודעה   4.4סעיף   27עמ'   .39
 יום"   30מראש של  

כתוב מפורשות  
 בסעיף 

 מאושר   4.5יוחלף בסעיף   5.4סעיף     4.6סעיף   27עמ'   .40

המילה "מיידית" תוחלף   5בשורה     4.7סעיף   27עמ'   .41
 ב"תוך זמן סביר"   

במקום המילה  
"מידית" יובא  

 יום"   30"בתוך 
 מאושר     יבוטל 4.8סעיף   28עמ'   .42

 לא מאושר     יבוטל   5.2סעיף   28עמ'   .43

 לא מאושר  יבוטל  5.3סעיף   28עמ'   .44

 לא מאושר  יבוטל  5.4סעיף   28עמ'   .45

במידה ונזכה במכרז נשמח   –יבוטל   6.4סעיף   29עמ'   .46
שמאים   3לסכם מראש רשימה של 

 מוסכמים 

 מאושר 

סעיף   30עמ'   .47
7.5.2 

 מאושר לא  יבוטל 

 מאושר לא  יש לתקן תאריך של תוקף הערבות  ערבות  40עמ'   .48



 
 

 
 

הבנק/חברת    יש למחוק כתובתסניף
ביטוח או לחילופין להוסיף קו מעל  

 )דרישת הבנק( 
תנאי   42עמ'   .49

 כיסוי 
 מאושר לא  ימחקו המילים "לא יפחתו" 

יוספו  המילים "למקרה ולתקופת   4סעיף   42עמ'   .50
 הביטוח " 

 מאושר 

יוספו  המילים "למקרה ולתקופת   5סעיף   42עמ'   .51
 הביטוח " 

 מאושר 

שורה שניה לאחר המילה ל"ארוע"   15סעיף   42עמ'   .52
 יוסף "לתקופת הביטוח" 

 שורה אחרונה תימחק המילה "וכד'"  

 מאושר 

יבוטלו המילים "מכל סוג ותיאר   1סעיף   44עמ'   .53
 שהוא  

 מאושר 

יבוטלו המילים "מכל סוג ותיאר     2סעיף   44עמ'   .54
 שהוא 

 מאושר 

סעיפים   44עמ'   .55
3,4,5,6   

ולתקופת  יוספו  המילים "למקרה  
 הביטוח " 

 מאושר 

 מאושר  המילה "מוצר" תתוקן ל"מוצב"  10סעיף   44עמ'   .56

 מאושר  יבוטל   11סעיף   44עמ'   .57

המילה "הגבוהה" תוחלף במילה   12סעיף   44עמ'   .58
 "הנמוך" 

 מאושר 

 מאושר  יבוטל    13סעיף   45עמ'   .59

המילה "הגבוהה" תוחלף במילה   14סעיף     45עמ'   .60
 "הנמוך" 

 מאושר 

₪ למקרה    500,000יוסף "עד לסך   15סעיף     45עמ'   .61
 ולתקופת הביטוח" 

 מאושר 

 מאושר    יבוטל 18סעיף   45עמ'   .62

 מאושר  ₪    5,000- השתתפות עצמית תשונה ל   19סעיף     45עמ'   .63

 מאושר  יבוטל  20סעיף   45עמ'   .64

בשורה שניה המילה "רכוש" תבוטל    21סעיף   45עמ'   .65
 ובמקומה יצויין ציוד משרדי  

₪   50,000אחריות המבטח לסעיף זה 
 למקרה ולתקופת הביטוח

 

 מאושר 

שורה ראשונה השתתפות עצמית לכל    22סעיף   45עמ'   .66
 ₪ .  30,000- תשונה ל –נזק  

השתתפות עצמית   –שורה שניה  
 ₪   50,000- תשונה ל

 יוסף :
השתתפות עצמית למערכות  

 ₪   40,000 –סולאריות שבר תאןנתי  
 

 מאושר 



 
 

 
 

תנאי   46עמ'   .67
 כיסוי   

 מאושר  ימחקו המילים "לא יפחתו מתנאי" 

 יבוטל  2סעיף   46עמ'   .68
 

 מאושר 

 מאושר  יבוטל  3סעיף   46עמ'   .69

יבוטל המילים בסייפא של הסעיף   4סעיף   46עמ'   .70
 "והסכמי עבודה קיבוציים אחרים" 

 מאושר 

 מאושר  5.4.1יוחלף בסעיף   5.3.1סעיף   7סעיף   46עמי    .71

 מאושר  5.4.2יוחלף בסעיף   5.3.2סעיף   8סעיף   46עמ'   .72

 מאושר      5.6יוחלף בסעיף   5.5סעיף   10סעיף     46עמ'   .73

יבוטלו המילים "בכפוף  שורה שניה  3סעיף   47עמ'   .74
 לסעיף חבות צולבת" 

 מאושר 

 ₪   15,000-השתתפות עצמית שונה ל 6סעיף   47עמ'   .75
שורה שניה יוחלפו  המילים "תובע  

 ותובע" לנפגע" 

 מאושר 

תנאי   48עמ'   .76
 כיסוי 

 מאושר  ימחקו המילים "לא יפחתו מתנאי" 

יבוטל וישונה בהתאם לשם המבוטח   1סעיף   48עמ'   .77
 3.5.2סעיף  ברכוש 

 מאושר 

 יבוטל    2סעיף   48עמ'   .78
 

 מאושר 

יוסף בסייפא של הסעיף "עד לסך     3סעיף   48עמ'   .79
₪ למקרה ולתקופת   500,000

 הביטוח" 

 מאושר 

שורה שלישית יבוטלו המילים "מכל   7.1סעיף   48עמ'   .80
 סוג ותיאור"   

 מאושר 

המשך   49עמ'   .81
 7.1לסעיף 

של הסעיף יוסף:" אירועים   בסייפא
₪ יש לקבל את אשור   500מעל 

 המבטח מראש" 

 לא ברור 

שורה שניה יבוטלו המילים )בין   7.3סעיף   49עמ'   .82
 באמצעות אחרים( 

של הסעיף "תת גבול   יוסף בסייפא 
₪ למקרה   4,000,000אחריות   

 ולתקופת הביטוח" 
 

 מאושר 

יוסף בסייפא של הסעיף "תת גבול   7.4סעיף   49עמ'   .83
₪ למקרה   4,000,000אחריות   

 ולתקופת הביטוח" 
 

 מאושר 

נבקש הבהרה איזה פעילות    -יבוטל  7.7סעיף   49עמ'   .84
 ניטור 

המועצה נדרשת  
ע"פ חוק לבצע  

פעילות  
סיור/פיקוח/מניעת  

עבירות )מכל סוג(  



 
 

 
 

לצורך   .בתחומה
זה היא מעסיקה  

אוכפים  /פקחים 
 מטעמה 

מה החלופה   יבוטל    7.8סעיף   49עמ'   .85
 המוצעת?  

פעילות   50עמ'   .86
 המבוטח  

 "בשורה ראשונה תימחק המילה "כל" 
בשורה רביעית לאחר המילה המוניים  

₪ יש לקבל   500יוסף :" אירועים מעל  
 אשור המבטח מראש"את 

 

 לא ברור 

פעילות   50עמ'   .87
 המבוטח 

  – הפעלת בריכות שחיה  –  1סעיף  
יוסף "הכיסוי הינו למועצה בלבד",  
 לא כולל קבלנים ו/או קבלני משנה   

 מאושר 

פעילות   50עמ'   .88
 המבוטח   

של הסעיף   יוסף בסייפא  - 5סעיף  
₪    1,000,000"תת גבול אחריות  

 למקרה ולתקופת הביטוח" 
 

 מאושר 

יוסף סעיף השתתפות עצמית    50עמ'   .89
 כדלקמן:

₪ לארוע   30,000השתתפות עצמית  
 ₪ לארוע    100,000למעט נזקי טביעה 

 מאושר 

-51עמ'   .90
58 

אחריות  
 מקצועית   

"בסיס פוליסה לביטוח אחריות  
"    1/2000"ביט מקצועית מבוסס  

יבוטל ויוחלף ל:  "פוליסה לביטוח  
אחריות מקצועית של ביטוח חקלאי  

אגודה שיתופית מרכזית בע"מ  
 " 2023מהדורה ינואר 

 

 מאושר 

יבוטלו המילים )כולל הרחבה לחבות   דף רשימה   59עמ'   .91
 מוצר( 

 מאושר 

שם  59עמ'   .92
 המבטח 

יבוטל וישונה בהתאם לשם המבוטח  
 3.5.2ברכוש סעיף  

 מאושר 

תאריך     59עמ'   .93
רטרואקט 

 יבי  

 מאושר  1.1.2007-יתוקן ל 

תבוטל הפיסקה" מוצהר ומוסכם    59עמ'   .94
במפורש כי המבוטח רשאי.....עבור  

 תושבי הרשות"  

יתווסף  לא יבוטל 
 "באישור המבטח" 

 מאושר  יבוטל     1סעיף   59עמ'   .95

השתתפות   60עמ'   .96
 עצמית    

₪   50,000- השתתפות עצמית תשונה ל
 כולל מהנדס המועצה ומח' הנדסה.  

 מאושר 

תנאי   61עמ'   .97
 כיסוי  

 מאושר  ימחקו המילים "לא יפחתו מתנאי" 



 
 

 
 

של הסעיף "תת גבול   יוסף בסייפא    3סעיף   61עמ'   .98
₪ למקרה ולתקופת   50,000אחריות   
 הביטוח" 

 

 מאושר 

 מאושר  יום  30-ישונה ל  9סעיף   63עמ'   .99

-63עמ'   .100
64   

השתתפות  
עצמית  

פרק א',  
פרק ב  
 ופרק ג' 

השתתפויות עצמיות ישונו בהתאם  
 לנספח מצורף "השתתפויות עצמיות "   

 מאושר 

 יוסף חריג מגיפות:   כללי    .101
 חריג רכוש 

פוליסה זו אינה מכסה כל אובדן ו/או  
הפסד ו/או נזק ו/או אחריות  

   הוצאה ו/או קנסות   ו/או 
ו/או כל סכום אחר שנגרם במישרין  

  ו ו/או בעקיפין על ידי, בקשר עם, או 
בכל דרך הקשורה או נובעת מ, כולל  

כל חשש או איום מכך, בין אם מדובר  
 . באבחון בפועל

 או חשש ו/או פחד מ: 
. כל מחלה זיהומית, מחלה מדבקת,  1

וירוס, חיידק או מיקרואורגניזם אחר  
 )בין אם סימפטומטי 

 ובין אם לא(; או 
( כולל  COVID-19וירוס קורונה )  .2

 וריאציה שלו; או כל מוטציה או 
מגיפה עולמית, כפי שהוכרזה ככזו    .3

 על ידי ארגון הבריאות העולמי או כל 
 רשות ממשלתית מוסמכת אחרת. 

 חריג חבויות 
פוליסה זו אינה מכסה כל תביעה ו/או  

דרישה ו/או הפסד ו/או נזק ו/או  
 הוצאה    אחריות ו/או

ו/או קנסות ו/או כל סכום אחר  
קיפין על ידי,  שנגרם במישרין ו/או בע 

   בקשר עם, או בכל דרך 
הקשורה או נובעת מ, כולל כל חשש  

או איום מכך, בין אם מדובר באבחון  
 בפועל או חשש 

 ו/או פחד מ: 
( כולל כל  COVID-19. וירוס קורונה )1

. מגפה,  2מוטציה או וריאציה שלו; או
כפי שהוכרזה ככזו על ידי ארגון  

הבריאות העולמי או כל רשות  

 מאושר 



 
 

 
 

  ית מוסמכת אחרת.ממשלת
  

 יוסף חריג סייבר :   כללי   .102
 חריג רכוש 

.פוליסה זו אינה מכסה כל אובדן,  1
נזק, חבות, עלות או הוצאה מכל סוג  

 אשר נגרמו במישרין 
ו/או בעקיפין על ידי, בקשר עם, או  

 בכל דרך הקשורה או נובעת מ: 
כל אובדן, שינוי, נזק או ירידה    1.1

בתפקודיות, בזמינות או בתפעול של  
מערכת מחשוב, אלא בכפוף לתנאים  

 ; 2האמורים בסעיף 
כל אובדן שימוש, ירידה   1.2

בתפקודיות, תיקון, החלפה, שיחזור  
או השבה של נתונים כלשהם, כולל כל  

סכום  המתייחס לערך של אותם  
   נתונים. 

. בכפוף למלוא תנאי הפוליסה  2
סה כל נזק  וחריגיה, פוליסה זו תכ

 פיזי לרכוש המבוטח וכל נזק תוצאתי  
)בכפוף לכך שנרכש בפוליסה( הנובע  

מכך, עקב אחד מהסיכונים  
 המבוטחים בפוליסה זו 

 הגדרות 
. מערכת מחשוב פירושה כל מחשב,  3

חומרה, תוכנה, מערכת תקשורת,  
 מכשור אלקטרוני 

)כולל, אך לא מוגבל לטלפון חכם,  
שור  מחשב נייד, מחשב טאבלט, מכ

 לביש(, 
בקר, כולל כל  -שרת, ענן או מיקרו 

מערכת דומה או שינוי תצורה של  
 האמור לעיל, 

, וכן כולל כל קלט, פלט, מכשיר  
לאחסון נתונים, ציוד רשת או מתקן  

 גיבוי 
.נתונים פירושם מידע, עובדות,  4

רעיונות, קוד, או כל מידע אחר מכל  
סוג המתועד או מועבר בצורה הניתנת  

 לשימוש,
ישה, עיבוד, העברה או אחסון על ידי  ג

 מערכת מחשוב. 
 חריג חבויות 

 מאושר 



 
 

 
 

פוליסה זו מחריגה את חבותו של  
המבוטח כתוצאה מנזק סייבר, ו/או  

  פעולת סייבר ו/או אירוע סייבר.  
למען הסר ספק, אין בחריג זה כדי  

לגרוע מהכיסוי הקיים בגין אחריות  
של המבוטח עקב מקרה ביטוח  

זו ובכפוף למלוא  כהגדרתו  בפוליסה 
 תנאיה וחריגיה. 

 הגדרות 
. נזק סייבר פירושו אובדן, נזק,  1

חבות, תביעה, עלות, הוצאה מכל סוג  
אשר נגרמו במישרין או בעקיפין,  

 בקשר עם, 
או בכל דרך הקשורה או נובעת מ, כל  
פעולת סייבר או אירוע סייבר, ומבלי  

  לגרוע מכלליות האמור  
, תביעה,  כולל, כל אובדן, נזק, חבות

עלות, הוצאה מכל סוג אשר נגרמו  
  במישרין או בעקיפין, בקשר עם,  

או בכל דרך הקשורה או נובעת מ, כל  
אובדן יכולת שימוש, ירידה  

בתפקודיות, תיקון, החלפה, שיחזור  
 או 
שבה, של נתונים מכל סוג, כולל כל  ה

סכום המתייחס לערכם של אותם  
נתונים, וכולל גם כל פעולה הננקטת  

השתלטות, מניעה, דיכוי או    לצורך  
תיקון של פעולת סייבר או אירוע  

 סייבר כלשהו. 
. פעולת סייבר פירושה פעולה בלתי  2

מורשית, זדונית או עבירה פלילית או  
 סדרה של פעולות בלתי מורשות,

 זדוניות או פליליות הקשורות זו בזו,  
ללא תלות בזמן ומקום, או איום או   

תרמית הכוללים גישה, עיבוד, שימוש  
 או הפעלה של מערכת מחשוב כלשהי. 

 אירוע סייבר פירושו:  .3
כל טעות או מחדל או סדרה של    .3.1

טעויות או מחדלים הקשורים זה לזה  
וכוללים גישה, עיבוד, שימוש או  

 הפעלה של מערכת מחשוב כלשהי; או 
אי זמינות חלקית או מלאה  כל    .3.2

או כשל או סדרה של אי זמינויות או  
כשלים חלקיים או מלאים הקשורים  

 זה בזה, 



 
 

 
 

בגישה, עיבוד, שימוש או הפעלת   
 מערכת מחשוב כלשהי. 

. מערכת מחשוב פירושה כל מחשב,  4
חומרה, תוכנה, מערכת תקשורת,  

 מכשור אלקטרוני 
)כולל, אך לא מוגבל לטלפון חכם,  

יד, מחשב טאבלט, מכשור  מחשב ני
 לביש(, 

בקר, כולל כל  -שרת, ענן או מיקרו 
מערכת דומה או שינוי תצורה של  

 האמור לעיל, וכן כולל כל קלט, 
פלט, מכשיר לאחסון נתונים, ציוד   

 רשת או מתקן גיבוי. 
.נתונים פירושם מידע, עובדות,  5

רעיונות, קוד, או כל מידע אחר מכל  
ה הניתנת  סוג המתועד או מועבר בצור

גישה, עיבוד, העברה או   לשימוש,
 אחסון על ידי מערכת מחשוב. 

   יוסף חריג סנקציות:  כללי   .103
על אף כל האמור בסעיפי הכיסוי   

ו/או בכל מקום אחר בפוליסה זו,  
פוליסה זו אינה מכסה כל אבדן,  

נזק, הפסד או חבות כלשהי,  
במידה שמתן כיסוי או תשלום  

בקשר עם תביעה  תגמולי ביטוח 
כאמור, יחשפו את המבטח ו/או  
מבטח המשנה להפרת סנקציה  
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  

לרבות סנקציה מסחרית ו/או  
כלכלית( , איסור, חוק, תקנה או  

הגבלה, על פי החלטות האו"ם או  
הפרת סנקציות מסחריות או  

כלכליות, של האיחוד האירופי, או  
 של בריטניה או ארה"ב. 

 

 מאושר 

 

 מצ"ב נוסח ערבות מעודכן 

 ערבות הגשה   -נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה במכרז -נספח ז'

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________ 

 מס' הטלפון ________________________ 

 מס' הפקס: ________________________ 



 
 

 
 

 

 כתב ערבות 

 לכבוד  

 שמעון  בניהאזורית   המועצה

 הנגב .נ ד

  להלן :  "המועצה"  ()  

 הנדון: ערבות מס'____________ 

אלף שקלים חדשים( אשר תדרשו מאת: חמישים  ) במילים:    50,000₪אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך   

____________________________________________  " עם  החייב)להלן  בקשר  בנושא:     27/ג/ 2022מס'    מכרז "( 

 קבלת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות עבור המועצה האזורית בני שמעון בני שמעון . 

 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי    מיםי)שבעה(    7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  

שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 .18/03/2023ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח

 

 שכתובתו________________________  

 _____________  שם הבנק/חב' הביטוח__________________

 מס' הבנק ומס' הסניף  __________________________________ 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 ________________________________________________ 

 תאריך 

 שם מלא

 חתימה וחותמת 



 
 

 
 

 


