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 מענה שאלה מיקום סעיף עמוד מס"ד
מדוע לא מוזכר נושא הצמדת מחירים   כללי  1

למדד המחירים לצרכן ו/או מדד מוצרי 
הנייר ו/או שילוב בין השניים. זאת 
בעיקר כאשר מדובר על מכרז עם 

 אופציות הארכה רבות

 8.11המציעים מפונים להוראות ס"ק 
 למסמכי המכרז:

תמורות ו/או שינויים  ככלל לא יחולו"
ו/או הצמדות למחירי המחירון למעט 

 "אם יוסכם בין הצדדים אחרת
מבוקש כי הארכת תקופת   2.7 4 2

ההתקשרות תתבצע לאחר הסכמה 
 הדדית )כלומר, גם של הספק(.

 הבקשה נדחית.

3 4 
 

2.9.1 
2.9.2 
 

אנו מבקשים את הבהרתכם למונח  
מדובר "הגעה לבית המדוור". להבנתנו 
על הגעה עד לתיבת הדואר של 

המדוור שכן אחרת לא יהיה ניתן לדוור 
כלל לישובים בהם יש "מרכזי חלוקה" 

של דואר ישראל. בהתאם לכך, 
להבנתנו, ניתן לחלק דואר למרכזי 

חלוקה של דואר ישראל אך לא 
"למזכירות יישוב או מקום מרוכז אחר" 

 באותו הישוב. האם באמת כך.

דובר כוונתה שהמכתב הגעה לבית המ
יגיע עד לנקודת הקצה שהיא ביתו של 

המדוור או תיבת הדואר שלו בין אם 
מדובר במרכז חלוקת דואר או בדואר 
נא או בכל מרכז חלוקה אחר. איננו 

מעוניינים שהמדוור יצטרך ללכת 
שהוא כללמזכירות היישוב או למרכז 

לקבל את דבר הדואר מתוך "מצבור 
 מכתבים שונים".

בבקשה לתקן מועד הגשת הצעות עד   8.6 8 4
 23.1.2020לתאריך 

הבקשה מתקבלת. מועד ההגשה 
 23.1.2020האחרון, המעודכן יהא: 

 .13:00בשעה 
בבקשה הבהירו את המונח "בעל   טבלה 10 5

 חשבון מועדף בדואר ישראל". 
הערה: כמדוורים גדולים מאוד 

באמצעות דואר ישראל, איננו מכירים 
כזה וכן גם אנשי הקשר שלנו מונח 

 בדואר ישראל לא מכירים אותו.

חשבון מועדף = חשבון הזכאי לקבלת 
קף הדיוורים יהנחות כמות עקב ה

אותם הוא שולח, כך שעבור דיוורים 
קיימת הנחה בגין  ,בהיקפים גדולים

 הביול.
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כיצד מתיישבת חתימת המציע על   2 16 6

 סעיף זה ובעיקר: "...וכי היא רשאית
להתקשר עם כל גורם אחר/נוסף 

לצורך קבלת השירותים מושא המכרז" 
ועם  1.2סע'  3עם מה שנכתב בעמ' 

 10.2סעיף  12מה שנכתב בעמ' 
)וזאת בכפוף למה שנכתב באותו 

 (10.5העמ' סע' 

מדובר על סעיפים המסדירים הוראות 
 –שונות 

לתנאי המכרז  1.3ראשית, סעיף 
החברה קובעים כי  16בעמוד  2וסעיף 

אינה מעניקה לספק הזוכה בלעדיות 
 במתן השירותים.

 16בעמוד  2וסעיף  1.3שנית, סעיף 
קובעים בנוסף כי החברה אינה 

 מתחייבת להיקף שירותים כלשהו.
קובע כי החברה  10.5שלישית, סעיף 

ראשית לבחור בכשיר שני במקרה בו 
תתבטל ההתקשרות עם המציע 

 חודשים למן 12הזוכה בתקופה של 
 מועד הזכייה.

אין כל סתירה בין הסעיפים וכל אחד 
 מהם מסדיר הוראה חוזית אחרת.

האם המונח "מגדלים" כוונתו היא  6שורה  טבלה 26 7
 בעצם "מעטפות"

השאלה לא ברורה, על איזה מיקום 
 במכרז מתייחסת השאלה? 

מגדלים אינם מעטפות הם לקוחות 
החברה או לקוחות פוטנציאלים. 
ויכולים לקבל מעטפה או מספר 

מעטפות בהתאם לתנאי תוכנית 
הדיוור או כל דבר דואר אחר שישלח 

 על ידי החברה
אנו מבקשים כי מתוך שיקולים של  10שורה  טבלה 26 8

קווי יצור יעילים יותר  יורשה לנו להציג 
מוצר מקביל  של בסעיף זה גם 

מעטפת חלון מודפסת צד אחד בגודל 
כזה ולאותו היעוד של דיוור למכותבים 

 כבדים ומרובי דפים.

מעטפת חלון מצריכה מיזוג כתובת 
במיקום ייעודי בדף הראשון הממוזג. 

איננו מעוניינים לשנות את מבנה 
הדיוור על מנת להשתמש במעטפות 

 חלון.
לא ניתן להציג מוצר זה בנוסף אך 

 במקום.
,  6שורות  טבלה 27 9

7 
בבקשה הסבירו את המונח מבלט 

 ולאיזה שימוש/מוצר הוא מיועד
מבלט משמש לחיתוך התוצר 
 הפרסומי למידות הרלוונטיות.

 2הערה   27 10
מתחת 
 לטבלה

האם כוונתכם למחיר הביול וההפצה 
מדוע נכתב גם  –בדואר? אם כן 

"מעטפה" שעלותה כבר הוצגה 
 בטבלה שמעל להערות האלה?

הכוונה למחיר ביול והפצה בדואר, 
 ניתן להתעלם מהמילה מעטפה 

נבקש את הבהרתכם כי אחוזי ההנחה  1הערה   28 11
שעלינו לנקוב בהם אינם מתייחסים 

 2למחירי ההפצה בדואר )הערה 
מתחת לטבלה( אלא רק לגבי 

והשירותים שמופיעים המוצרים 
 בטבלה עצמה.

אחוזי ההנחה שהמציע צריך לנקוב 
בהם הם עבור השירותים המפורטים 

 בטבלה.
מחירי השילוח )דיוור( לא יעלו על 

מחירי דואר ישראל ותינתן עדיפות 
למציע שעקב גודלו מקבל הנחות 
 כמות על מחירי השילוח )דיוור( .

 2הערה   30 12
מתחת 
 לטבלאות

כי ההערה הזו השתרבבה  נראה לנו
לכאן בטעות כי לעניות דעתנו בחלק 
 הזה לא מדובר כלל על הפצה בדואר.

מתקבל חלקית, עלויות משלוח 
 החומרים יחולו על המציע. 

אנו מעדיפים לעבוד עם חשבונית   5 34 13
חודשית מרכזת. האם אפשרי ומקובל 

 עליכם?

לא. אנחנו צריכים את הפרוט הכללי 
בדיוור על מנת לעקוב  של כל רכיב

אחר העלויות השונות והפרוט שלהם 
 למרכיביהם השונים.

אנו מבקשים את הבהרתכם למונח   1.1 35 14
"הגעה לבית המדוור". להבנתנו מדובר 

על הגעה עד לתיבת הדואר של 
המדוור שכן אחרת לא יהיה ניתן לדוור 
כלל לישובים בהם יש "מרכזי חלוקה" 

בהתאם לכך, של דואר ישראל. 
להבנתנו, ניתן לחלק דואר למרכזי 

חלוקה של דואר ישראל אך לא 
"למזכירות יישוב או מקום מרוכז אחר" 

 באותו הישוב. האם באמת כך.

 לעיל 4ראה תשובה לשאלה 
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האם ניתן לדוור את המכתבים גם   1.1 35 15

באמצעות מדוור אחר שהוא בעל 
אישור מדוור מורשה מטעם משרד 

וזאת בתנאי שיקבלו את התקשורת 
האישור המוקדם של חברת קנט כפי 

סע'  37ובעמ' 1.2סע'  34שנכתב בעמ' 
7.1 

כל עוד פרטי הדואר מגיעים לבית 
המדוור והעלות אינה עולה על עלות 
דואר ישראל ויש הנחות כמות כפי 

שמקבלים לקוחות גדולים בדואר 
 ישראל, אין מניעה בכך.

 

מדוורים...." האם  3000עד "...דפוס של   1.3 35 16
נמענים  3000כוונתכם  דפוס של עד 

 3000/ מעטפות? וכנ"ל גם לגבי "מעל 
 מדוורים"

 התשובה חיובית.

איננו ערוכים לביצוע טיובי כתובות על   3.4 35 17
קבצים שמוחזרים לחברת קנט אך 

במסגרת השירותים שאנו מציעים נוכל 
בכל להתחייב לטייב את הכתובות 

)כפי  וח שיועבר אלינו להדפסהמשל
לעיל(  האם קביל  3.3שמפורט בסעיף 

 בעינכם?

 לא מקובל.
 

הסעיף מובן אך אינו יכול לעמוד   4.6 36 18
אנו   הנדרשים, SLA-בתנאי ה

מבקשים כי בדיוורים חריגים יבחן זמן 
האספקה בהתאם לכמות ולרמת 

מורכבות הביצוע הנדרשת בכל מקרה 
 לגופו

חריגות מהזמנים שהוגדרו לא יהיו 
 במכרז.

 

לוחות הזמנים יכללו גם דיוורים חריגים   12 37 23
מקובל באופן עקרוני אך אנו  –

מבקשים כי בדיוורים חריגים יבחן זמן 
האספקה בהתאם לכמות ולרמת 

מורכבות הביצוע הנדרשת בכל מקרה 
 לגופו.

לא יהיו חריגות מהזמנים שהוגדרו 
 במכרז. 

מבוקש להוסיף לאחר "היו לוקים . 1  5.5 41 24
בחסר" את המילה "מהותי" ולאחר 
המילים "אינם עומדים בקנה אחד" 

 את המילים "באופן מהותי"
כמו כן מבוקש להוסיף כי קנט . 2

תהיה רשאית לסרב לקבל את 
תוצאי השירותים בכפוף לפירוט 

 סיבת הסירוב בכתב.

 . הבקשה נדחית.1
 . הבקשה נדחית. 2

לא נראה לנו סביר  שאי עמידה   5.7 41 25
בהזמנת עבודה אחת תהווה הפרה 

 יסודית של ההסכם

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
ת עבודה או והזמנשתי אי עמידה ב"

יותר, הן מבחינת עמידה בלוח הזמנים 
והן בבחינת טיב התוצרים לפי שיקול 

דעת נציג קנט המוסמך, תהווה הפרה 
יסודית של הסכם זה על כל 

 "משתמע מכךה
מבוקש להוסיף כי הספק ישפה את   7.4 42 26

קנט בגין נזקים ישירים בלבד וככל 
שמדובר בתביעה מצד ג' התחייבות 

לשיפוי תהיה כפופה לכך שקנט 
תודיע לספק על כל תביעה ו/או 

דרישה כאמור בסמוך לקבלתן 
 ותאפשר להתגונן מפניה.

הבקשה מתקבלת באופן חלקי בנוסח 
 הבא:

מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו  הספק"
כל העת בסודיות מוחלטת את המידע 

והחומרים אשר יועברו אליו. הספק 
ישפה ו/או יפצה את קנט בגין כל נזק 
שייגרם לה עקב הפרת חובת סודיות 

, ובלבד זו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
שקנט מתחייבת להעביר לספק כל 
דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר 

 .להתגונן על חשבונו" לספק
מדוע לא מצוינים כלל תנאי התשלום.   כללי 8  28

מבוקש שיצוין תנאי תשלום שוטף + 
לתשלום  10לעבודה ושוטף +  30

 לדואר ישראל ו/או למפיצים האחרים.

להסכם  9.2הינכם מופנים לסעיף 
 ההתקשרות.
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מבוקש להוסיף משפט בסיפא של   8.6 42 29

במידה וקנט לא הסעיף בנוסח הבא: 
נתנה את אישורה/הערותיה תוך 

( ימים ממועד המצאת 5חמישה )
תעודת המשלוח כאמור, תוצרי 

השירותים יחשבו כמאושרים על ידי 
  קנט.

הבקשה נדחית. נדרש אישור אקטיבי 
, ואולם אישור זה יינתן בתוך מהחברה
 .זמן סביר

מבוקש כי השירותים יתומחרו   8.8 43 30
 ובהסכמה בין הצדדים.במסגרת מו"מ 

מודגש, כי קנט רשאית לדרוש, לפי "
הצורך, מתן שירותים לגבי פריטים 

שאינם מופיעים בכתב הכמויות. היה 
ותבחר קנט לעשות כן יתומחרו 

השירותים בנפרד במסגרת מו״מ בין 
קנט לספק. לא ישולם בגין פריטים 
כאמור שבוצעו ללא אישור ותמחור 

 ."מראש ובכתב
נבקש כי תהליכי פיקוח ובקרה . 1  11.1 46 31

 יבוצעו בתיאום מראש עמנו.
כמו כן אנו מבקשים כי יוסכם . 2

בתהליכי הבקרה והפיקוח לא 
יבוצעו כך שנאלץ לחשוף מידע של 
לקוחות אחרים המקבלים שירותים 

 מאתנו

 . הבקשה מתקבלת.1
 . הבקשה מתקבלת.2

נבקש להוסיף כי הספק יפצה את   11.2 46 32
 קנט בהתאם לפסק דין חלוט 

 .נדחיתהבקשה 

להוסיף בסוף הסעיף "... וזאת בכפוף   11.3 46 33
 להלן". 13לאמור בסעיף 

  הבקשה מתקבלת.

לאחר מילים "קנט או מי מטעמה . 1  11.4 46 34
את יהיו רשאים" מבוקש להוסיף 
המילים "בתיאום מראש עם 

 .הספק"
וכן מבוקש למחוק משפט המתחיל . 2

"הספק מוותר בזאת על כל טענה 
בדבר סודיות או חיסיון או הגנת 

 הפרטיות ..."

 . הבקשה נדחית.1
בכפוף לאמור  . הבקשה נדחית2

 .( לעיל2)31במענה לשאלה 

נבקש למחוק "ו/או לחלט את הערבות   11.5 47 35
 אשר הופקדה בידה"

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף את המילים "וזאת   12.3 48 36
 7לאחר שניתנה הודעה על כך לספק 

ימים מראש והספק לא החליף או לא 
 האריך את הערבות, לפי העניין". 

 הבקשה מתקבלת חלקית, כדלקמן:
וזאת לאחר שניתנה הודעה על כך  "

ימים מראש והספק לא  3לספק 
החליף או לא האריך את הערבות, לפי 

 ". העניין
מבוקש למחוק את הסעיף כי נוסחו   12.6 48 37

 .12.3כבר מופיע בסעיף 
 הבקשה מתקבלת.

מבוקש כי במקום "ללא התראה   12.7 48 38
מוקדמת" יופיע "לאחר התראה 

 ימים" 7מוקדמת בת 

 הבקשה מתקבלת חלקית, כדלקמן:
וזאת לאחר שניתנה הודעה על כך "

 "ימים מראש 3לספק 
נבקש להגדיר כי הערבות תמומש רק   12.7 48 39

בגין הפרת תנאי ייסוד ולא כל תנאי 
בהסכם וכי תינתן אפשרות לתקן את 

 ההפרה 

 .נדחית הבקשה

 .12.1ההפניה הינה לסעיף  טעות בהפניה לסעיף כלשהו  12.8 48 
מבוקש להוסיף הבהרה בסוף הסעיף   13.2 49 40

בנוסח הבא: "מובהר ומוסכם כי 
על פי הסכם זה הינה  אחריות הספק

 בגין נזק ישיר בלבד

 הבקשה נדחית.
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 מענה שאלה מיקום סעיף עמוד מס"ד
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף "קנט   13.5 49 41

לא תהיה רשאית להגיע לפשרה 
בתביעה בשם הספק. זכותה של קנט 

להגיע להסדר עם צד ג' כלשהו ללא 
דיון משפטי, תמומש בתיאום עם 
הספק ובכפוף להסכמתו מראש 

התחייבות הספק ובכתב. במקרה זה 
היא לשפות את קנט על הסכום 

 שסוכם בפשרה.

חלקית באופן בו  הבקשה מתקבלת
קנט לא תתפשר ללא קבלת אישור 

 .הספק מראש ובכתב

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף "וזאת,   13.6 49 42
ובסעיף  13.5בכפוף לאמור בסעיף 

13.3" 

הבקשה נדחית, הוראות הסעיף אינן 
 לסעיפים המצוינים.כפופות כאמור 

לאחר המילים "באישור עריכת   14.1 49 43
הביטוחים" נבקש שיירשם "בהתאם 

אחיד מכוח בנוסח הביטוח האישור ל
החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים 

או כל חוק  1981 -)ביטוח( התשמ"א 
 ".אחר בעניין זה

אישור עריכת הביטוחים שצורף 
למסמכי המכרז הוחלף בנוסח האחיד 

-6-1תואם את הוראות חוזר מס' ה
של רשות שוק ההון, ביטוח  2019

וחיסכון. בנוסף לאמור לעיל, עודכן גם 
 14סעיף הביטוח בהסכם )סעיף  

 במסמך ב' למסמכי המכרז(.
 מצורף כנספח למסמך זה.

נבקש לבטל את המילים "על הספק   14.3 49 44
לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את 

 גבולות האחריות בהתאם". 

הוחלפו בסעיפים סעיפי הביטוח 
 חדשים.

 מצורף כנספח למסמך זה.
במקום המילים "בגין נזק אחד" נבקש   14.4 50 45

 שיירשם "לכלי ובמצטבר". 
סעיפי הביטוח הוחלפו בסעיפים 

 חדשים.
 מצורף כנספח למסמך זה.

במקום המילה "המצורף" נבקש   14.6 50 46
החוק הוראות אחיד מכוח שיירשם "ה

לפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( 
או כל חוק אחר  1981 - התשמ"א
 ".בעניין זה

סעיפי הביטוח הוחלפו בסעיפים 
 חדשים.

 מצורף כנספח למסמך זה.

ספח ב'" נבקש נלאחר המילים "  14.7 50 47
ביטוח האישור שיירשם "בהתאם ל

אחיד מכוח החוק לפיקוח על בנוסח ה
שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א 

 ".או כל חוק אחר בעניין זה 1981 -

עיפים סעיפי הביטוח הוחלפו בס
 חדשים.

 מצורף כנספח למסמך זה.

נבקש לבטל את המילים "לא יאוחר   14.8 50 48
 יום".  14-מ

סעיפי הביטוח הוחלפו בסעיפים 
 חדשים.

 מצורף כנספח למסמך זה.
מבוקש להגדיל תקופת ההודעה   16.1 52 49

 יום.  60-המוקדמת ל
 הבקשה נדחית 

בסוף משפט הראשון של הסעיף   16.4.1 52 50
מבוקש להוסיף מילים "שלא תוקנה 

יום מיום הודעה  14תוך  על ידי הספק
 על כך מטעם קנט".

 מתקבלת חלקית, כדלקמן: הבקשה
 3"שלא תוקנה על ידי הספק תוך 

 ם מיום הודעה על כך מטעם קנט".מיי

 מתקבלת.הבקשה  מבוקש למחוק סעיף זה.  17.3 53 51
 הבקשה נדחית. סעיף לא מקובל, נבקש למחוק  18.1 53 52
 הבקשה נדחית. מבוקש למחוק סעיף זה.    18.2 53 53
לאחר המילים "ממועד משלוחה לצד   19.3 55 54

 השני" יופיע "בדואר רשום"
 הבקשה מתקבלת.

נבקש לבטל את נוסח אישור הביטוח    57 55
לאור ולהחליפו בנוסח האחיד וזאת 

הנחיות הפיקוח על הביטוח בנוגע 
 .לאישורי ביטוח

 חברת הביטוח תוכל ,1.12.19החל מה 
לחתום על אישור בנוסח האחיד 

נספח ב' לא מכאן ש החדש בלבד.
ייחתם באופן שמנוסח היות ואינו 

על הביטוח.  עומד בהנחיות המפקח
, האחידאנא העבירו אישור בנוסח 

כולל מילוי כל הפרטים הנדרשים 
 והתייחסות תינתן בהתאם. במסמך 

מקובל, נוסח אישור הביטוח הוחלף 
סח האחיד בהתאם להנחיות בנו

 הפיקוח על הביטוח.
 מצורף כנספח למסמך זה.
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נספח  59 56

 –ג' 
 2סעיף 

מבוקש כי בשורה הרביעית במקום  . 1 
המילים "במלוא הנזקים וההוצאות" 

יופיע "בנזקים ישירים וההוצאות 
 הסבירות"

וכן במשפט האחרון של הסעיף . 2
 מבוקש למחוק מילים "או בעקיפין".

 . הבקשה נדחית.1
 נדחית.. הבקשה 2

נספח  59 57
 –ג' 

סעיף 
 חלק א'

בחלק א'  8מבוקש להוסיף סעיף  
בנוסח הבא: "התחייבות זו לא תחול 
על: )א( מידע המצוי בידיעת הציבור; 

מידע אשר התקבל מצד שלישי  )ב(
)בתנאי שמידע זה לא הושג על ידי 
הצד השלישי, במישרין או בעקיפין, 

מידע  תוך הפרת חובת סודיות(; )ג(
אשר לגביו ניתן להוכיח, בראיה בכתב, 

כי היה מצוי בידיעת הספק במועד 
חתימת על כתב התחייבות זה, ולא 
הגיע תוך הפרת חובת סודיות; )ד( 

 גילוי המידע על פי דין. 

 הבקשה מתקבלת.

מה צפי מחזור הכספים לשנה לכל  כללי   59
 העבודות שבמכרז?

הערכה תקציבית משוערת עבור 
מובהר  לשנה ₪ 270,000השירותים כ

כי אין בסכום זה כדי לחייב את 
החברה וכי מדובר באומדן בלבד לצורך 

על ידי המציעים הערכת השירותים 
  להתקשרות העתידית

באתר יש קבצים רבים של מכרז  כללי   60
הדפסה ודיוור וחלקם כפולים, איזה 

 מהקבצים צריך להגיש?

יש להגיש את הקובץ שנקרא מכרז 
)מצורף  15.1.20מתוקן  06/2019

 למסמך זה(.
מעוניין לוודא שמסמכי המכרז לא  כללי   61

 עולים כסף
ניתנים להורדה מסמכי המכרז נכון. 

ללא מאתר האינטרנט של החברה, 
 .עלות

נספח   62
 2ו

: האם 23.7*16  הדפסת מעטפות  
 העלות כוללת מעטפות?

הדפסת  –לא ברורה השאלה 
מעטפות כשמה כן היא ועל כן היא 

 כוללת מעטפות.
נספח   63

 2ו
דף רשת: האם חד או דו צדדי?, האם  

 השורות יכולות להיות אפורות או ש/ל?
הדף הינו חד צדדי, השורות צריכות 

 להיות ירוקות. 

 

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסכי המכרז. כל תיקון לסעיפי  .2
המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים במסמכי 

 במסמך זה במפורש. צוינוהמכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

  13:00בשעה  23.01.2020 מועד אחרון להגשה - לתשומת ליבכם .3

 יתר מסמכי המכרז נותרים ללא שינוי. .4

 יש לצרף מסמך זה למעטפת ההצעה. .5
 בברכה,

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט

 3הריני לאשר את קבלת מסמך מענה לשאלות הבהרה מס' 

 חתימה:________________________ שם המציע:__________________
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 סעיף ביטוח מתוקן בחוזה:

 ביטוח .14

פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, -לע/או פי הסכם זה ו-לע הספקמבלי לגרוע מאחריות  14.1
באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, ובעלת מוניטין, את הביטוחים  יםהשירות מתןלמשך כל תקופת 

"( ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב הספק להמשיך ולקיים ביטוחי הספקהמפורטים להלן )להלן: "
 :בפועל יםממועד סיום תקופת מתן השירות שנים 5את הביטוח כאמור גם למשך תקופה נוספת של 

 .שלישי צד לביטוח פוליסה 14.1.1

 .מעבידים חבות לביטוח פוליסה 14.1.2

תביעה או דרישה  על פי דין בשל הספקאת חבות  תהמבטח מקצועית אחריות לביטוח פוליסה 14.1.3
ו/או מי  הספקשהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד 

כלול מועד רטרואקטיבי אשר ת כאמור הפוליסהמהבאים מטעמו, בכל הקשור במתן השירותים. 
 הספק ו/או על ידי מי מטעמו. יעל יד בפועל םשירותיהיהא לא יאוחר ממועד תחילת מתן 

 את ההוראות הכלליות שלהלן: הספקבנוסף, יכללו ביטוחי  14.2

 על פי הפוליסות כאמור; קנטלפיה אי קיום תנאי הפוליסות בתום לב לא יגרע מזכויות  הוראה 14.2.1

הוראה לפיה חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, בטל ומבוטל אולם אין בביטול כאמור בכדי לגרוע  14.2.2
 המבוטח וזכויות המבטח על פי דין. מחובות

בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו בגין כל אחד מכלי הרכב  ביןלאמור לעיל הספק מתחייב לערוך  בנוסף 14.3
  :זה הסכם עם בקשר ו)כולל גוררים נגררים וצמ"ה( אשר ישמשו אות

פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, -ביטוח חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח על 14.3.1
  .1970-התש"ל

 ₪ 400,000אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( בגבול אחריות של   פרקאשר יכלול ביטוח מקיף  14.3.2
הכיסוי אינו פוחת  היקףכאשר בגין נזק אחד ובמצטבר על פי הפוליסה וכן נזק עצמי לכלי הרכב, 

כלי הרכב נשוא פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח לרכבים מסוג -מהפוליסה התקנית על
 ההסכם. 

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הספק, מתחייב  14.4
שייערך על ידי  רכושהספק לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח 

ו/או מי  קנטהספק לרבות ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
 , אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.המטעמ

החתימה על הסכם זה או טרם  מיום יום 14 תוךלהמציא,  הספק, מתחייב קנטדרישה מצד  כלללא  14.5
' להסכם זה ב כנספח"ב המצ)המוקדם מביניהם(, את אישור עריכת הביטוח  םשירותיהתחילת מתן 

"( כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור הביטוח עריכת אישור)להלן: "
לגרום לשינוי  הספק, מתחייב קנטבהסכם זה, ולדרישת  הביטוח פיעריכת הביטוח לבין האמור בסעי

 האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. 

תו ו/או באי בדיקתו כדי להוות מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיק 14.6
אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או בכדי 

 .הו/או הבאים מטעמ קנטלהטיל אחריות כלשהי על 

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו קנטבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע ל 14.7
י לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש שינו

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה כאמור. 30ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות 

בעקבות קרות מקרה  לקנטהספק ימלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות, יודיע מיידית  14.8
ביטוח, יפעל למימושן של הפוליסות ויישא בלעדית בעלות הביטוחים ובכל סכומי ההשתתפות העצמית 

 על פי כל הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח. 

את אישור  קנטיום לפני תום תוקף ביטוחי הספק, מתחייב הספק לחזור ולהפקיד בידי  14 -לא יאוחר מ 14.9
בגין עריכת הביטוחים לתקופה נוספת מידי תקופת ביטוח לפני פקיעת ביטוחי הספק או  עריכת הביטוח

 )ביטוח(.  זהאיזה מהם, וזאת כל עוד מוטלת עליו חובה לערוך ביטוחים כאמור בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת הביטוח ובהסכם  14.10
זה הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות 

 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.הו/או מי מטעמ קנטכל טענה ו/או דרישה כלפי 

מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרם  הבאים מטעמוה קנטפוטר בשמו ובשם הבאים מטעמו את הספק  14.11
לרכוש המשמש את הספק ו/או מי מטעמו לצורך מתן שירותי הספק, אולם האמור בדבר פטור מאחריות 

 לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.
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 נספח "ב"
 הספק ביטוחי עריכתאישור 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*
 שם

קרן לבטוח נזקי טבע  - קנט
ו/או חברות אם  בחקלאות בע"מ

חברות ו/או  ו/או חברות אחות
בנות ו/או חברות שלובות ו/או 

 חברות קשורות

 שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

שירותי אחר: ☒
 ודיוור הדפסה

פשוטים ומורכבים 
הכוללים גם שליחה 

 הדיוור לקבלת עד
 הלקוח בבית

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 , תל אביב74 בגין מנחם 'רח

 מען

 

 כיסויים
 

 סוג הביטוח
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח

 מטבע סכום

ו  גבולותלפי  חלוקהסוג הביטוח  ת א ישור ביטוח ביטוח סכומיאחריו  א

 לא נדרש להציג אישור ביטוח רכוש 

ו  גבולותלפי  חלוקהסוג הביטוח  ת א וליסה ביטוח סכומיאחריו ך תחילה נוסח ומהדורת הפוליסה מספר הפ ך סיום תארי ום ביטוח סכום תארי ע גבול האחריות/ סכ ום ביטוח מטב ש חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכ ספח בהתאם כיסוי קוד לציין י  'ד לנ

, 321, 315, 307, 302  ₪ 4,000,000   2019ביט   צד ג'
322 ,328 ,329 

 328, 319, 309  ₪ 20,000,000   2019ביט   אחריות מעבידים

ור ביטוח כיסוי  הצגת איש

 לא נדרש להציג אישור ביטוח אחריות המוצר
ו  גבולותלפי  חלוקהסוג הביטוח  ת א וליסה ביטוח סכומיאחריו ך תחילה ומהדורת הפוליסהנוסח  מספר הפ ך סיום תארי ום ביטוח סכום תארי ע גבול האחריות/ סכ ום ביטוח מטב ש חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכ ספח בהתאם כיסוי קוד לציין י  'ד לנ

, 321, 303, 302, 301  ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית
325 ,326 ,327 ,328 ,
 חודשים( 6) 332

ור ביטוח כיסוי  הצגת איש

 לא נדרש להציג אישור ביטוח אחר
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 )הובלות והפצה( 022)דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות(,  019

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי


