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  :לכבוד
  המשתתפים במכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,
  

להתקשרות בחוזה עם אדריכל למתן שירותי תכנון כוללני  2016/074/0012/00מכרז פומבי מס'  :הנדון

בנתב"ג  3לחברות השכרת הרכב ואופציות לתכנון מבנה חניה נוסף בחזית טרמינל לפרויקט מבנה חניה 

  ו/או למתן שירותי פיקוח עליון, עבור רשות שדות התעופה

  הודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות למכרז ומענה על שאלות – 2מספר הבהרה  תהודע

  דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .1

") תעדכן את המשתתפים במכרז כי המועד האחרון להגשת הרשות(להלן: "רשות שדות התעופה 

 טופסלטופס הזמנת ההצעות למכרז (להלן: " 6.11.2ההצעות במכרז שבנדון, הנקוב בסעיף 

במסגרת הודעה  ,. מועד מעודכן יימסר למשתתפים בהמשךיידחה עד להודעה חדשה") ההזמנה

 הבהרה נפרדת.

  מענה לשאלות הבהרה .2

 נשאלוהבהרה ש, להשיב על שאלות הזמנה, מבקשת הרשותלטופס ה 22.3הוראות סעיף בהתאם ל
  כדלקמן:במכרז,  באמצעות מי מהמשתתפים

 : ביטוח נספח–נספח י' לחוזה  .2.1

 . 3מבוקש למחוק את המילה "וכן" בשורה  -הביטוח  סעיף ב' לנספח שאלה: .2.1.1

  הבקשה נדחית.  תשובה:

 ".מיד עם דרישה ראשונה"מבוקש למחוק  -הביטוח  ג' לנספח 1סעיף שאלה:  .2.1.2

 הבקשה נדחית. תשובה:

 הביטוח.לנספח  )5(' ב 1 מבוקש לתקן את הנוסח המופיע בסעיף שאלה: .2.1.3

מקובל, הנוסח המתוקן הינו הנוסח המופיע בנספח הביטוח המעודכן  תשובה:

   המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה. 

 ) לנספח הביטוח.6ב' ( 1בסעיף  מבוקש לתקן את הנוסח המופיע :שאלה .2.1.4

מקובל, הנוסח המתוקן הינו הנוסח המופיע בנספח הביטוח המעודכן  תשובה:

 "ב כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה.  המצ



  

  

מבוקש למחוק את המילים "לא יפחת" ובמקום  - הביטוח  סעיף ד' לנספח שאלה: .2.1.5

  .לרשום "תהיה"

מקובל, הנוסח המתוקן הינו הנוסח המופיע בנספח הביטוח המעודכן  תשובה:

 ב כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה.  המצ"

כפוף להודעה שהרשות יהא הסעיף מבוקש כי  –סעיף ה' לנספח הביטוח  :שאלה .2.1.6

 יום למפרע. 14תשלח למתכנן בדואר רשום ותגיע אליו 

 הבקשה מקובלת. תשובה:

 : עריכת ביטוחאישור –לחוזה  1נספח י' .2.2

מתנאי ה"פוליסה לביטוח  יפחתולא "המילים את  1סעיף במבוקש למחוק  שאלה: .2.2.1

  ".2012.ר. ב –אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות מהדורת "שפי 

מקובל, הנוסח המתוקן הינו הנוסח המופיע בנספח אישור עריכת הביטוח  :תשובה

  כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה.   המעודכן המצ"ב

ו/או הראל "להוסיף ולא יפחתו תנאי הפוליסה את המילים "מבוקש למחוק  שאלה: .2.2.2

 ".2016ביט 

מקובל, הנוסח המתוקן הינו הנוסח המופיע בנספח אישור עריכת הביטוח  תשובה:

 המעודכן המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה.  

וכל הבאים " " וכן את המיליםלא יפחתוהמילים "את מבוקש למחוק שאלה:  .2.2.3

 ".2016"הראל ביט ו ולהוסיף ו/א "מטעמו

  תשובה:

מוסכם  – "וכל הבאים מטעמו" -הבקשה לעניין מחיקת המילים "לא יפחתו" ו  .א

 ובלבד שהספק לא מעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה.

מקובל, הנוסח המתוקן הינו הנוסח המופיע בנספח  – הבקשה לעניין ההוספה  .ב

 אישור עריכת הביטוח המעודכן המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זה.  

טרם האחרונות אך שנים  7- האם ניתן להציג פרויקטים שתוכננו במהלך ה שאלה: .2.3

   לטבלת האיכות? 8, פרמטר מספר 6פרמטר מספר , 3עבור פרמטרים מספר  וצעו/הסתיימוב

  

לא, בהתאם לאמור בסעיף "הערות" בסיפא לטבלת האיכות, יובהר כי על  תשובה:

הפרויקטים הנדרשים להיות מוצגים בטבלה לצורך קבלת ניקוד במסגרת שלב האיכות, 



  

  

להיות פרויקטים אשר בוצעו בישראל והושלמו במהלך שבע השנים האחרונות 

 המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

מבוקש לקבל פרוגראמה ו/או מידע המתייחס לאופציה של מבנה החניה לציבור  לה:שא .2.4

  והכולל בין היתר את שטח מבנה החניה.

  

מה אפרוגרעדיין אין  נכון למועד פרסום מכרז זה, -מאחר ומדובר באופציה תשובה:

 . עם זאת ומבלי לגרוע מזכויות הרשות מכוח מסמכיבאופציה פורטלתכנון מבנה חניה המ

הינם באותם בו ומספר החניות הנדרש של המבנה נשוא האופציה שטחו   המכרז יובהר כי

מזרחית  –נשוא האופציהמיקום המבנה  שטח החניה במבנה נשוא מכרז זה. לסדרי גודל ש

 .3חזית טרמינל " בםובסמיכות למבנה חניה "כר

ניתן להציג פרויקטים שבוצעו ם: האם ימיתנאים מקד –7.1.2לעניין סעיף  שאלה: .2.5

שנים טרם המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז,  7-והושלמו לפני למעלה מ

  במקרה בו קיים קשר ישיר בין הפרויקטים כאמור לפרויקט נשוא מכרז זה? 

  

הבקשה נדחית. על המציעים להציג פרויקטים במסגרת הזמן הנדרשת בתנאי לא.  תשובה:

  ד.המקדמי האמור בלב

לטופס הזמנת ההצעות למכרז הינו סביר, מידתי  7.7נא הבהרתכם האם סעיף  שאלה: .2.6

וראוי לאור הוראות הפסיקה והדין והאם אין לכלול אותו כאמת מידה של איכות ההצעה 

 ולא כחלק מתנאי הסף למכרז?

לטופס הזמנת ההצעות למכרז  7.7הרשות תבהיר ותדגיש כי הוראות סעיף  תשובה:

את הוראות הפסיקה תואמות ושנקבעו  מידתיותוהות סבירמבחני הענייניות, העומדות ב

והדין. מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, תבהיר הרשות כי בטרם תשקול הרשות את 

תתף מכוח הסעיף כנגד משתתף כזה או אחר במכרז, תינתן למש ההפעלת סמכויותי

המשך השתתפותו של המשתתף שרק לאחריה תחליט הרשות בדבר  ,כאמור זכות טיעון

   לטופס הזמנת ההצעות למכרז.  7.7במכרז והכול כמפורט בהוראות סעיף 

  .וח ואישור עריכת ביטוחים מעודכנים כחלק בלתי נפרד ממסמך הבהרה זהביט ימצ"ב נספח

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - על  םא חתווכשה הז מסמך



  

  

(יבוא במקומו של נספח י' לחוזה שצורף למסמכי  2מעודכן להבהרה מספר  נספח אחריות וביטוח

 :המכרז)

  
 ו/או לכל אבדן ו/או הפסד לרכושו ו/או לגופו נזק לכל עפ"י דין באחריותיישא  המתכנן  א.

 כדי ו/או עקב מתן השירותים,  בין אם נזק כאמור תוך תאגיד  וכל אדם כלשייגרם ל
 , קבלני משנה ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועלרם על ידי המתכנן, על ידי קבלניםייג

 לרשות, המתכנן, של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע מטעמו או בשמו, ומבלי
 , למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/אולקבלנים ו/או לקבלני משנה ו/או לעובדיהם

  .מחדל של הרשות
  

 צד וכל הרשות את מי המועסק על ידו,  וכן את חשבונו על לפצות בזאת מתחייב המתכנן  ב.
 ו/או כדי וךת להם שייגרם מנזק כתוצאה להם שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל בגין שלישי,
 שבאחריותו כמפורט עאירווכן בגין כל  השירותים נשוא הסכם זהעקב  ו/או עם בקשר

  לנזק כאמור. אחריות מכל הרשות את פוטר והוא בסעיף א. לעיל,
  
 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל על הרשות את לפצותלשפות ו/או  חייב יהיה המתכנן  ג.

 ששילמה הסכום במלוא כן, לעשות הרשות של הראשונה דרישתה עם מיד כאמור, לרשות
 נשאה שהרשות והפסד הוצאה בכל וכן כאמור, לנזק בקשר לשלםנדרשה ש או הרשות
עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות  לנזק בקשר בהם לשאתשנדרשה  או בהם

  המתכנן על פי המפורט בסעיף א. לעיל.
  יכללו, בין היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות.שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה   

  
  ביטוח:  .1

  
 של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע להבטחת אחריות המתכנן כמפורט לעיל, ומבלי  א.  

 על ידי המתכנן על שירותיםהזה, לפני תחילת  מתן  חוזה פי על ובין דין פי על המתכנן בין
 , אצל חברת ביטוח מקומית ובעלתחשבונו על לקיים מתחייב פי חוזה זה, המתכנן

 יהביטוח כמפורט בנספח "אישור עריכת ביטוחים"  (להלן: "ביטוח תופוליס מוניטין,  את
  המתכנן").

  
  על ביטוחי המתכנן יחולו ההוראות הבאות :  ב.
  

 על מיד לרשות ולהודיע  המתכנן, ביטוחי תנאי כל לקיים את המתכנן מתחייב  1
 עם פעולה לשתף המתכנן מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל

 להגישה תחליט הרשות אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל הרשות
  למבטחים.

  
 ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי המתכנן במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד  .2

  קיימת אחריותו של המתכנן ע"פ הסכם זה או על פי דין.
  
 עריכת  בדבר מבטחיו מאת ילת מתן השירותים, ימציא המתכנן אישורתנאי לתח  .3

  ביטוחי המתכנן".אישור עריכת "לנספח  בהתאם הביטוח,
 הרשות תהיה רשאית למנוע מהמתכנן להתחיל במתן השירותים במקרה שאישור
 כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי המתכנן יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד

 שלא יתאפשר לו להתחיל במתן השירותים בטרם המציא האישורהרשות עקב כך 
  כנדרש.

 המתכנן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם
  לפני מועד תום תקופת הביטוח.  יומייםלנספח זה, וזאת לא יאוחר מ

  
 מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה, לא  .4

 תגרע מהתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה, והמתכנן מתחייב לקיים את כל
 בשל אי הצגת התחייבויותיו על פי הסכם זה גם אם ימנע ממנו מתן שירותים

  אישורים כמפורט לעיל. 
  



  

  

 בביצוע ו/או לרשות בהמצאתו המתכנן, ידי על הביטוח האמור בעריכת אין  .5
 בדבר אישור  להוות כדי הרשות דרישת לפי בפוליסה והרחבות התאמות שינויים,
   החוזה. לדרישות הביטוח של התאמתם

 כלשהי אחריות יטילו לא כאמור וההתאמות השינויים הביטוחים כן, עריכת כמו
 החוזה  פי על המתכנן של אחריותו את יצמצמו ולא מטעמה, מי או הרשות על

  דין. כל פי על ו/או
  

 שימצא  כפי משלימים או נוספים ביטוחים חשבונו על לערוך רשאי יהיה המתכנן
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן ייכלל סעיף בדבר ויתור  לנכון.

על זכות תחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה, ובלבד שהויתור כאמור, לא 
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון ובביטוחי חבויות הפוליסה תורחב לשפות את 
הרשות עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל המתכנן ו/או מי 

  מטעמו.
  

  
  הרשות תביעה כנגד  או דרישה טענה, כל לו תהיה לא כי בזה המתכנן מצהיר  .6

 לשיפוי זכאי שהמתכנןלרכושו וכן בגין כל נזק  נזק בגיןעובדיה ו/או מנהליה 
 בפוליסה) הנקובה העצמית ההשתתפות אלמלא לשיפוי זכאי שהיה (או עבורו

 בזאת פוטר והוא בין אם נערכו על ידו ביטוחים ובין אם לאו, ביטוחיו, במסגרת
הפטור כאמור לא  לנזק כאמור. אחריות מכל עובדיה ו/או מנהליה  הרשות את

  יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  
ו של המתכנן לקיים פוליסה מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותי  .1  ג.

צרף את המתכנן, על ללביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 
לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים חשבונו, 
על פי הסכם זה, ואת בקשר עם פעילות המתכנן חבות המתכנן לכיסוי בשטחה, 
, על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)צד ג' כלפי החוקית של הרשות  האחריות

כאמור  לקייםאותה מחויב המתכנן  כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי
, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או לעיל

תאגיד. ביטוח זה לא יכסה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו 
 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 

  
    .רועי$ דולר ארה"ב לא100,000,000  יהיה זו גבול האחריות בפוליסה   .2

תשלח כאמור לעיל  לצרף את המתכנן לביטוח צד ג' שלה היה והרשות הצליחה
  לפי הכתובת הרשומה בחוזה.אישור על צירוף המתכנן כאמור  הרשות 

  
 - לא תפחת ממובהר כי ההשתתפות העצמית שתחול על המתכנן ותשולם על ידו   .3

5000.$  
בהשתתפות העצמית על פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על  המתכנן יישא

  אחריות לנזק כאמור בחוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין.  המתכנן
המתכנן מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום 

  .מתכנןאשר יגיע מאת הרשות ל
  

ות שנתית בעלות תמורת ביטוח זה ישלם המתכנן, באמצעות הרשות, השתתפ  .4
פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם למתכנן  6.25בשיעור 

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14לפי חוזה זה. התשלום יהיה בתוך 
הרשות. המתכנן מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור 

 מכל תשלום שיגיע מהרשות למתכנן.
  

מפורש כי ביטוח זה הינו שיורי ומהווה כיסוי עודף החל מעבר לכל מוסכם ב  .5
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר המתכנן ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה 

 לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח אשר נערך על ידי המתכנן כאמור.
 

ופה מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי רשות שדות התע המתכנן  .6
בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור,  מטעמה ו/או הבאים 

רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים כפי  תחולתו ומגבלותיו, יהיה 
 שימצא לנכון. 



  

  

  
המתכנן מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי   .7

, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל שיידרש על ליסה זועל פי פו להוות יסוד לתביעה
 על פי הפוליסה.  ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או המתכנן

  
" המצ"ב,  עריכת ביטוחי המתכנןביטוחים המפורטים בנספח "אישור לנוסף ב  ד.

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש מתחייב המתכנן לערוך 
  עקב בעלות (לרבות נזק תוצאתי)צד שלישי  גין נזק לרכושבביטוח רכב בכלי רכב, וכן 

 .רועילא₪  1,000,000 – בסךאו שימוש בכלי רכב בגבול אחריות 
  

הא רשאית אם לא יבצע המתכנן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי חוזה זה, ת  ה.
הרשות, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המתכנן  ולשלם את דמי הביטוח, 
לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון המתכנן, והמתכנן 
מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי 

יטוחים עבור המתכנן , והמתכנן מוותר להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הב
בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם 

    והיקפם.
 
של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על המתכנן תהווה  ההפר  ו.

 הפרה יסודית . 
 
  



  

  

לחוזה שצורף למסמכי  1מעודכן (יבוא במקומו של נספח י' המתכנן  יאישור עריכת ביטוח

  המכרז)

  
   ___________ תאריך

  
  לכבוד
  שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות") רשות

  7.ד. ת
  70100"ג נתב

  
  .,נ.ג.א
  

: "ההסכם") ביניכם לבין___________ (להלן: הלן..................... (ל מיום הסכם  : הנדון
שירותי תכנון כוללני לפרויקט מבנה חניה לחברות השכרת הרכב בחזית למתן  ")המתכנן"

   התעופה שדותעבור רשות  בנתב"ג 3טרמינל 
  

  עבור הרשות השירותים מתןעם  בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת מאשרים הננו
  :כדלקמן, המתכנן לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר

  
  
  :קצועיתמ אחריותביטוח   .1

 
  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום

  
$ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה למקרה 500,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 

 ובסה"כ לתקופת הביטוח.
  

מקצועי הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל דין של המתכנן בגין מעשה או מחדל 
 של המתכנן ו/או הפועלים מטעמו בכל הקשור במתן השירותים.

  
  תאריך רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.

  
בעקבות עיכוב הספק, השהייה או מצד עובדי אי יושר  בקשר עם ההפוליסה לא כוללת כל  הגבל

שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי, נזק מקרה ביטוח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, זיהום 
 גוף ו/או רכוש ונזק כספי טהור.

  
  

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא  חודשים לפחות 12גילוי של כוללת סעיף תקופת  הפוליסה
נערך על ידי המתכנן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אשר ייכנס 

  ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.לתוקפו במקרה של 
  

מעשי או מחדלי  הרשות, עובדיה ו/או מנהליה בגיןשל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת
  .והפועלים מטעמוהמתכנן 

  
  
  פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי):  .2
  

  ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום      
  

  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה 1,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של       
 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.       

  
על פי  כל דין של המתכנן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק  הפוליסה מכסה את חבותו    

מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרשות, לעובדיה   - שייגרם לצד שלישי (גוף ו/או רכוש) 
 ולבאים מטעמה, לרבות בקשר עם מתן השירותים בחצרי הרשות ומחוצה להם.

  



  

  

מעשי או מחדלי  ות, עובדיה ו/או מנהליה  בגיןהרששל  הלכלול את אחריות הפוליסה מורחבת    
  .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמוהמתכנן 

  
ו/או  תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט"     

 2016הראל ביט 
  
  

  מעבידים : אחריותביטוח   .3
  

  ……………….ליוםועד ……………. תקופת הביטוח:  מיום
  

  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת5,000,000גבולות האחריות: לא יפחתו מסך של 
 הצמדה למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

  
הפוליסה מכסה את חבותו של המתכנן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי 

  ת ומחוצה להם.בחצרי הרשו יםלמי מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותי
  

הפוליסה תכלול את הרשות, עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות 
  כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.

  
 הראל/או ותנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט" 

  .2016 ביט
  

  
  :יהיו כפופים להוראות הבאות המתכנןביטוחי 

   
הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  ו/או כל אדם או גוף הפועל מטעמה וכן כלפי  .1

או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני  בכתב לשפותו והתחייב יםכל אדם או גוף שהמבוטח
 ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. .קרות מקרה הביטוח

  
לעיל קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו מוותרים על הביטוחים המפורטים  .2

  טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
הננו מסכימים לכך שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או מגביל  .3

 בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות.
  
ל יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה מעשה או מחדל ש .4

 לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים.
  
הביטוחים הנ"ל אינם ניתנים לצמצום ו/או לביטול, אלא אם תישלח לכם הודעה על כך  .5

 יום מראש. 30בדואר רשום, לפחות 
  
עצמית בנזקים חלה על ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות ה .6

  .בלבד המתכנן
  
  

  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
  
  

 בכבוד רב,
    

  __________________                            _______________  
 חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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