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 אשכולי  מנהל אנרגיהל  07/2022מכרז פומבי מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ה

 לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 המציעין יצרפו מסמך זה להצעתכם כאשר הוא חתום על ידיהם 

 

 

עם רשימת היועצים הרצויה. האם  לא נמצא נספח  –למסמכי המכרז    4בעמוד    ,5.7  סעיף .1

 יש בידכם רשימה של תחומי יעוץ אותם תרצו לקבל? 

נוסח   מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  כנספח  למסמך  רצויה  יועצים  .  1רשימת 

 הנ"ל להצעתם בהתאם להוראות המכרז. 1המציעים יצרפו נספח 

 

נספח ג' ששייך לקו"ק    –  14-נספח א לא נמצא  –למסמכי המכרז    5בעמוד    ,6.1.1.12סעיף   .2

 של משרד האנרגיה, נבקש לקבלו. 

. 2כנספח  של משרד האנרגיה  נספח ג' לקו"ק  למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף  

 הנ"ל להצעתם בהתאם להוראות המכרז. 2המציעים יצרפו נספח 

 
 

ב .3 בעמוד  4-נספח  ביטוחים,  קיום  אישור  המכרז      70,  את  להסיר מבקשים  –למסמכי 

}בדקנו את הנושא מחדש לאור דרישתכם מול חברות  הדרישה לסעיף אחריות המקצועית.  

בארץ{ אינו    הביטוח  אנרגיה  ישראל,מנהל  במדינת  מוכר  אינן    מקצוע  הביטוח  חברות 

 . מבטחות באחריות מקצועית מנהלי אנרגיה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נוסח   מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  ביטוחים  למסמך  קיום  .  3כנספח  אישור 

נספח   יצרפו  ב  3המציעים  להצעתם  בהנ"ל  נספח  למסמכי   71-70בעמודים    4-מקום 

 .המכרז

 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 17.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 4-א נספח
 רשימת יועצים 

 2202/70פומבי  מכרזל

 

 יועצים שיספקו שירותים במסגרת מכרז זה לאשכול ולרשויות האשכול 

 

שנות נסיון   שם היועץ  תחום היעוץ 

 מקצועי 

 צירוף קו"ח  השכלה רלוונטית 

     אנרגיה 

     חשמל 

     תאורה 

מתקנים פוטו  

 וולטאים 

    

     רכש ומכרזים 

     עסקי / כלכלי 

ניידות  

 ותחבורה 

    

     פסולת 

     בניה ירוקה 

משק המים  

 ושפכים 

    

אקולוגיה  

 וסביבה 

    

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 17.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 נספח ג'

 הצעת האשכול 

 

 גליל מערבי שם האשכול : אשכול רשויות 

 אסטרטגיה אזורית 

.  תושבים  250,000רשויות הכוללות מעל    13רשותי בו שותפות  -אשכול גליל מערבי הינו תאגיד רב

בשנת   הוקם  כלכלי2009האשכול  פיתוח  לקדם  במטרה  משאבים  -,  איגום  ולקדם  אזורי  חברתי 

להגביר אפקטיביות במתן   ושירותים מוניציפאליים, תוך עיקרון ניצול היתרון לגודל. האשכול שואף

השירותים הציבוריים, באמצעות פיתוח, הנגשה וניהול מרחבי של שירותים ציבוריים אזוריים. כמו  

כן, שואף האשכול לפיתוח כלכלי של האזור באמצעות העצמת מנועים כלכליים. פעילות האשכול  

החיי מרחב  וטיפוח  פערים  צמצום  באמצעות  אזורית,  לכידות  חיזוק  בין  מחוללת  המשותפים  ם 

האשכול פועל במספר תחומים שיש בהם יתרון לשיתוף פעולה, כגון:    הקהילות והרשויות השונות. 

צמיחה   מנועי  כלכלי באמצעות  פיתוח  רכש משותף,  וחברה,  חינוך קהילה  תכנון,  איכות הסביבה, 

 אזוריים, ביטחון ועוד.  

היא   באשכול  המקומיות  הרשויות  של  האנרגיה  לשנה מיל  50צריכת  קווט"ש  בחלק    ,יון  בנוסף 

בסולר וגז לאקלום מבני הציבור. לפני כחמש שנים בוצעו סקרי אנרגיה    ותההר משתמש   רשויותמ

הסקר שוקף לראשי הרשויות ולבעלי התפקידים  משרד האנרגיה.  על ידי    ובשתוקצהאשכול    רשויותב

זכה בהוראת   לפעול להתייעלות אנרגטית. האשכול  ובעזרתו הניע האשכול את הרשויות  ברשויות 

ישראלית חדשה בשש    4.41מנכ"ל   לטובת החלפת תאורת רחובות לתאורת לד בשילוב טכנולוגיה 

בעכו  טון בשנה.    2500- יטות בכמלש"ח. הפרויקט צמצם את הפל  8-רשויות מקומיות בעלות של כ

צמצום  , מה שמיליון קווט"ש   2-אומתו לאחרונה הנתונים והוכח חסכון באנרגיה של יותר מ –לדוגמה  

 בעכו לבדה.   צריכת החשמל העירוניתאת   23%-ב

האשכול מגבש במהלך השנה האחרונה תוכנית אב אזורית בשותפות עם משרד השיכון והבינוי, משרד  

כנון. התוכנית אמורה להנחות את גורמי התכנון והביצוע בכל התחומים ולהכין את  הפנים ומנהל הת

. במהלך התוכנית ביקש האשכול להכניס לתוך התוכנית  2040האזור להכפלת האוכלוסייה עד שנת  

פרק המוקדש לתחום האנרגיה, מתוך התפיסה כי אנרגיה היא מנוע מרכזי לפעילות היומיומית כמו  

שתסייע   משמעותי  לפעילות  כשחקן  עצמו  תופס  האשכול  בחזונו,  האזור.  של  הכלכלית  לצמיחה 

התעשייה   ולאזורי  המקומיות  לרשויות  אנרגיה  יספק  ואף  שינהל  גורם  האנרגיה.  בתחום 

חוזקות   וינצל  פעולה  ערוצי  במספר  יפעל  האשכול  זה  חזון  לממש  מנת  על  באזור.  המשמעותיים 

 ותחומי פעילות שיש לו מומחיות בהם:

סקירה אנרגטית חוזרת של רשויות האשכול  :  ייעלות אנרגטית וייצור חשמל ברשויות האשכולהת

והשוואת הממצאים לסקר שנערך לפני כחמש שנים עשויים להציף פרויקטים שתוכננו במהלך הסקר  

הקודם אך טרם בוצעו. בנוסף, פרויקטים חדשים עשויים להתגלות. אין ספק שיד מכוונת ומכרוז  

התייעלות אנרגטית עשויים להביא לצמצום משמעותי בפליטת גזי חממה. בנוסף האשכול  אלמנטים ל

בתוכנית האסטרטגית של  .  על גגות ציבוריים, וגגות באזורי תעשיה  PVהתקנה משותפת של  מתכנן  

מגוו"ט    120מגוו"ט תחנות כוח מאנרגיה מתחדשת, מתוכם    320הקמת    וכנניםמת   2030האשכול ל  



 
 
 
 
 
 

 

צי מבני  גגות  ותעסוקה.על  מיוחד    בור מסחר  עם הרשויות  דגש  לשינויי  בעבודה  על התאמה  יהיה 

 . האקלים, חוסן אקלימי ובנייה ירוקה של מבנים חדשים

אחת החוזקות של אשכול רשויות גליל מערבי הוא תחום מערכות המידע. האשכול  :  שליטה ובקרה

ובנוסף, מניע מהלכים אזוריים  מנהל מזה כארבע שנים את מערכות המידע של תשע רשויות באשכול  

. מערכות מידע חדשניות מאפשרות  Big Dataאזורי ומרכז    DRבתחום זה כמו מערך גיבוי אזורי,  

היום לרכז ידע ולנהל את רשתות החשמל, לקבל התראות על תקלות וחריגות בזמן אמת ולשלוט  

לנצל את   מעוניין  צרכנים מסוימים. האשכול  על  מערכת שליטה  מרחוק  לנהל  ולהתחיל  חוזקותיו 

 ובקרה אזורית, תחילה לרשויות ובהמשך באזורי תעשייה.

באמצעות מערכות דיגיטליות יכול היום ארגון בעל זיקה לתחום האנרגיה,    :האשכול כספק אנרגיה

להיות ספק אנרגיה עבור צרכנים. מתוך אחריות לתחום זה ומתוך מחשבה ששליטה באזור זה עשויה  

ולחסוך בכסף ובפליטות, מעוניין האשכול להיות    לצמצם את הוצאות התפעולקנות לאשכול יכולת  לה

 .  ספק חשמל ללא מתקני ייצורשחקן בשוק זה ולהפוך ל

האשכול שואף להביא לצמצום משמעותי של פליטות הנגרמות מכלי רכב. מרחב היוממות   :תחבורה

רבי קילומטרים  פני  על  משתרע  האשכול  תושבי  חשמלי,  של  לרכב  במעבר  מכשול  שמהווה  מה  ם, 

בעיקר מהפן התפיסתי. האשכול יעודד את הרשויות ובעלי קרקעות נוספים להקים עמדות טעינה  

אחד היעדים הישימים    חשמליים.בתמהיל ובכמות הנכונה שתעודד את הציבור להשתמש ברכבים  

מקיים היום מגעים עם גורמים  בנוסף האשכול  הוא חשמול מערך ההיסעים של המועצות האזוריות.  

תאי דלק  מ  יםמונע בעולם הרכב ובמשרד התחבורה להפוך את האזור לאזור ניסויי של כלי רכב ה

 . מימניים

האשכול עוסק בתחום הפסולת מזה תשע שנים. כיום האשכול אוסף ומפנה פסולת מחלק    :פסולת

הטמנ האשכול.  רשויות  כל  של  הפסולת  את  ומטמין  האשכול,  אחד  מרשויות  היא  הפסולת  ת 

מהגורמים המרכזיים לפליטת גזי חממה. במקביל, בעולם קיימים פתרונות לניצול האנרגיה הטמונה  

בפסולת לטובת הפקת חשמל. לכן האשכול החל ביצירת שיתוף פעולה עם מטמנת עברון ועם המשרד  

 . לת לאנרגיההקמת מתקן אזורי לטיפול מתקדם בפסולת כולל בחינת הפיכת פסולהגנת הסביבה ל

מתחדשת לאנרגיה  בטכנולוגיות  מוביל  האנרגיות  :  האשכול  בתחום  בארץ  להוביל  שואף  האשכול 

הקמת מרכז מו"פ  המתחדשות, לכן אחד היעדים שקבע לעצמו בתוכנית העבודה האסטרטגית היא  

טק  -. הקמה של מרכז כזה תהווה בסיס לתעשיות הילטכנולוגיות חדשניות לייצור והעברת חשמל

ותייצר אקוסיסטם שעשוי לתרום  תוך שילוב של תעשיות מסורתיות מתחום המתכת ועיבוד השבבים  

למינוף כלכלי של האזור. הטופוגרפיה המגוונת, הקרבה לים ושטחים פתוחים רבים, עשויים למשוך  

 חברות שהיו מעוניינות לנסות את הטכנולוגיות החדשות שלהן.  

ב  חדשנות: להתנסות  מעוניין  להתייעלות  פיילוטהאשכול  לתרום  שעשויים  שונים  מסוגים  ים 

  גריד לאספקת חשמל מקומית -מיקרו  לחוסן אנרגטי ולייצור אנרגיה מתחדשת. לדוגמא:  אנרגטית,

הקמת מרכזי אנרגיה למתחמים עסקיים ו/או תעשייתיים בעלי צריכת חשמל    במכללת גליל מערבי,

באשכול  ותתעשיעידוד    גבוהה,  ולייצור  אנרגיה  אנרגטית  להתייעלות  בינמגזרית  שותפות  יצירת   ,

 הלאה.  חשמל וכן

לאשכול רשויות גליל מערבי רצון להיות שחקן מפתח בתחום האנרגיה בישראל מתוך הבנה שניצול  

 נכון ויעיל של משאבים יוביל לשמירה על האזור היפה בארץ ויתרום לאיכות חיי התושבים.

 השפעה אזורית 



 
 
 
 
 
 

 

   –החתימות על המסמכים בידי האשכול  –כל הרשויות באשכול הביאו תמיכה בכתב במהלך זה 

 . אלף תושבים  250  –רשויות תומכות במיזם  13מתוך  13לצרכי רישום  

 הצעה ראשונית 

אשכול רשויות גליל מערבי מתכוון להתקשר עם מנהל אנרגיה במיקור חוץ אשר יוציא אל הפועל את  

 תוכנית העבודה המוצעת:

 התייעלות אנרגטית וייצור חשמל ברשויות האשכול: 

מנהל האנרגיה יערוך מיפוי אנרגטי ברשויות האשכול. המיפוי יערך בהתאם לאמות המידה   •

י המיפוי  האנרגיה.  משרד  מקיים  של  חשמל  לייצור  והזדמנויות  נכסים  איתור  כלול 

 ולהתייעלות אנרגטית.  

על   • המלצות  תכלול  התוכנית  המיפוי.  לממצאי  בהתאם  פעולה  תוכנית  יערוך  המנהל 

ו ינותחו באמצעות כלים כלכליים  ליישום. הפרויקטים  ישימות,  תפרויקטים  עשה הערכת 

 סיכון ותשואה.  

 דוף ליישום הפרויקטים ויערך גאנט לביצוע.  המנהל והנהלת האשכול יערכו תיע •

המנהל יפעל לגיוס תקציב ליישום הפרויקטים, תוך מחשבה על מודלים כלכליים חדשניים   •

 הכוללים שותפויות רב מגזרית. 

 המנהל ילווה את כתיבת מכרזי הביצוע לפרויקטים שנבחרו.  •

 . לרשויות בהכשרת ממונה אנרגיה ע יסיוי  הכשרות מקצועיותהמנהל יקיים  •

 . אשכולה  רשויותבקביעת נהלי שימור אנרגיה ל המנהל יסייע •

 גורם מקצועי שיסייע לאנשי הרכש לעבור לרכש ירוק בתחום הציוד והחד"פ.  המנהל יהווה •

עם   • פעולה  ישתף  הירוקה  ה  מתכנןהמנהל  הבנייה  הקיפי  להגדלת  תוכנית  וייצר  אשכול 

 באשכול.  

 באיתור קרקעות וגגות פנויים לייצור אנרגיות מקיימות. האשכול מתכנןביסתייע  המנהל  •

 

 שליטה ובקרה: 

המנהל בשיתוף פעולה עם מנהל מערכות המידע באשכול ימפה את הטכנולוגיות הקיימות   •

 בשוק לשליטה ובקרה על מערכות חשמל.  

המנהל יפיק דוח משווה בין הטכנולוגיות הקיימות ויפרט מה התשומות הנוספות הנדרשות   •

 ליישום הפעלת מערכת שליטה ובקרה. 

משרד האנרגיה וכל גוף אחר שיידרש    חברת החשמל,  החשמל,המנהל יעמוד בקשר עם רשות   •

על מנת למפות את זירת הפעולה, הרגולציה בענף, האחריות והמשמעויות המשפטיות של  

 אספקת השירות לרשויות האשכול.   

ומאזורי תעשייה  המנהל יבנה מודל הפעלה ומודל כלכלי הכולל הכנסות מרשויות האשכול   •

 השירות.   עבור

 ווק את השירות לרשויות ויחתם אותם על הצטרפות לשירות.  המנהל יש •

 המנהל בשיתוף פעולה עם מנהל מערכות מידע באשכול יכתוב מכרז למערכת שליטה ובקרה.  •



 
 
 
 
 
 

 

 המנהל יסייע לאשכול בקליטת וליווי כח האדם הנדרש לתפעול השירות.   •

 .המנהל ילווה את הספק שיבחר בהתקנת המערכת והאמצעים הנוספים •

 הטמעת המערכת באשכול וברשויות.  את ל ילווה המנה •

המנהל יפיק דוחות מהמערכת ויציג אותם להנהלת האשכול. הדוחות יספקו מידע באשר  •

 לצעדים הניהוליים שיש לנקוט ובאשר לצעדי ההתייעלות הנדרשים. 

 

 האשכול כספק אנרגיה:  

של האשכול לתחום  ימפה את החוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים שיש בכניסה  המנהל   •

 ספקי החשמל. 

משרד האנרגיה וכל גוף אחר שיידרש  חברת החשמל,  יעמוד בקשר עם רשות החשמל,  המנהל   •

על מנת למפות את זירת הפעולה, הרגולציה בענף, האחריות והמשמעויות המשפטיות של  

 אספקת השירות לרשויות האשכול.   

 ל ללא מתקני ייצור. ספק חשמהמנהל יערוך בחינה כלכלית לשירות אשכול כ •

 המנהל יציג להנהלת האשכול את המיפוי והניתוח הכלכלי.  •

המנהל בשיתוף פעולה עם מנהל מערכות המידע באשכול ימפה את הטכנולוגיות הקיימות   •

 בשוק. 

המנהל יפיק דוח משווה בין הטכנולוגיות הקיימות ויפרט מה התשומות הנוספות הנדרשות   •

 שליטה ובקרה. ליישום הפעלת מערכת 

ומאזורי תעשייה  המנהל יבנה מודל הפעלה ומודל כלכלי הכולל הכנסות מרשויות האשכול   •

 למתן השירות.  

 המנהל ישווק את השירות לרשויות ויחתם אותם על הצטרפות לשירות.   •

 . הנדרשתהמנהל בשיתוף פעולה עם מנהל מערכות מידע באשכול יכתוב מכרז למערכת  •

 בקליטת וליווי כח האדם הנדרש לתפעול השירות.   המנהל יסייע לאשכול  •

המנהל ילווה את הספק שיבחר במכרז בהתקנת המערכת והאמצעים הנוספים ואת הטמעת   •

 המערכת באשכול וברשויות. 

 

 תחבורה: 

המנהל יערוך מיפוי של כלי הרכב ברשויות האשכול, במגזר הפרטי, במגזר העסקי, תחבורה   •

 ציבורית ותחבורה כבדה. המיפוי יכלול תחזית ביקושים לטעינה חשמלית באשכול.  

ה • במערכת  שימוש  יעשה  אופי    GISהמנהל  ואת  יוממות  דפוסי  לנתח  בכדי  האשכול  של 

 ההתניידות באשכול. 

 כניות משרד האנרגיה לפריסת עמדות טעינה לרכב חשמלי. המנהל ימפה את תו •

 על בסיס המיפוי המנהל יציג לאשכול חלופה לפריסת עמדות טעינה במרחב.  •

ימפה את החוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים שיש בכניסה של האשכול לתחום  המנהל   •

 . טעינת הרכבים



 
 
 
 
 
 

 

משרד האנרגיה וכל גוף אחר שיידרש  חברת החשמל,  יעמוד בקשר עם רשות החשמל,  המנהל   •

על מנת למפות את זירת הפעולה, הרגולציה בענף, האחריות והמשמעויות המשפטיות של  

 הקמת עמדות טעינה ברחבי האשכול. 

ל • כלכלית  בחינה  יערוך  ולהזדמנויות  המנהל  האשכול  ברחבי  חשמלית  טעינה  שירותי 

 אנרגטית מהחלפת ציי רכבים והיסעים למינוע חשמלי ברשויות המקומיות. להתייעלות

 המנהל יציג להנהלת האשכול את המיפוי והניתוח הכלכלי.  •

 המנהל יסקור את הדרישות הטכניות והתפעוליות הנדרשות להפעלת שירותי טעינה.  •

 הטעינה לרכבים.  בשוק  יםקיימהספקים והטכנולוגיות ההמנהל ימפה את   •

 לפריסת התשתיות והפעלת השירות. בנה מודל כלכלי המנהל י •

 המנהל יבנה מודל תפעולי לשירות.  •

 . ושירות של עמדות טעינה  המנהל יכתוב מכרז להקמה •

 בהקמה. המנהל ילווה את הספק שיבחר במכרז  •

 המנהל יהיה אחראי על יצירת תוכנית יח"צ שתלווה את המהלך.  •

או   • לרכישה  מכרז  המנהל  יכתוב  שיידרש  כלים  ככל   / אוטובוסים   / רכבים  של  השכרה 

 תפעוליים / משאיות, בו יוכלו לעשות שימוש רשויות האשכול. 

להפוך את על מנת  עם גורמים בעולם הרכב ובמשרד התחבורה    קשרקיים  המנהל ימשיך ל •

 . תאי דלק מימנייםמ יםמונע לאזור ניסויי של כלי רכב ה שכולהא

 

   :פסולת

אזורי  באשכול בבחינת הייתכנות להקמת מתקן   מחלקת איכות סביבהמנהל יסייע למנהל  ה •

 . להשבת אנרגיה מפסולת

 המנהל יסייע למנהל מחלקת איכות הסביבה ביצירת אסטרטגיה אזורית לצמצום ההטמנה.  •

 

 האשכול מוביל בטכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת: 

עם   • פעולה  בשיתוף  ואסטרטגיההמנהל  כלכלי  לפיתוח  אגף  ימפה  מנהל  העניין  ,  בעלי  את 

של   הקמה  למנוע  או  לסייע  והעברת  העשויים  לייצור  חדשניות  לטכנולוגיות  מו"פ  מרכז 

 . חשמל

 המנהל יסייע למנהל האגף לפיתוח כלכלי ואסטרטגיה בקידום המהלך אל מול בעלי העניין.  •

 המנהל יסייע בגיוס משאבים לקידום המהלך.  •

 בתחום. המנהל יעמוד בקשר עם חברות ותאגידים מרכזיים •

 המנהל יסייע בבניית אקוסיסטם תומך למהלך.  •

 

 :  חדשנות

 המנהל יאתר חברות שתחום פעילותם הוא ייצור אנרגיה והתייעלות אנרגטית.  •



 
 
 
 
 
 

 

 המנהל יבין את צרכי החברות ליישום פיילוטים.  •

 המנהל יבחן ייתכנות לזהות אינטרסים ולשיתוף פעולה בין המגזר המוניציפלי לחברה. •

 . להתייעלות אנרגטית ולייצור חשמלהמנהל יקדם שותפות בינמגזרית  •

 

 סיוע לפעילות האשכול בנושאים אנרגטיים 

 תשומות: 

התוכנית   את  לקדם  מנת  פעולהעל  באשכול    ישתף  תפקידים  בעלי  עם  האנרגיה  נושאים  במנהל 

 . אנרגטיים שמשיקים לפעילות של נושאי המשרה

תידרש לתשומות בנושאים אסטרטגיים הקשורים למשרדי ממשלה, רגולציה,    –  לית האשכול"מנכ

 עבודה עם ראשי הרשויות. 

ואסטרטגיה כלכלי  פיתוח  אגף  כמנהל  בנושאים    15%-:  אנרגטית.  לפעילות  תוקדש  מהמשרה 

להקמת   חשמלהקשורים  והעברת  לייצור  חדשניות  לטכנולוגיות  של  מו"פ  החדש  התעשייה  אזור   ,

 ת. האשכול וחדשנו

תחבורה,  מהמשרה תוקדש לפעילות אנרגטית. בנושאים הקשורים להקמת    %20-: כהאשכול  מתכנן

 בנייה ירוקה, מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית ברשויות האשכול. 

סביבה: איכות  מחלקת  הקשורים    %15-כ   מנהל  בנושאים  אנרגטית.  לפעילות  תוקדש  מהמשרה 

 ולתוכנית האסטרטגית לצמצום הטמנה.   ת אנרגיה מפסולתלהקמת מתקן אזורי להשב

מהמשרה תוקדש לפעילות אנרגטית. בנושאים    15%-כ  :לפיתוח כלכלי, רכש ומכרזיםמנהלת מחלקה  

 . כתיבת מכרזים בתחום האנרגיההקשורים 
 

 תקציב דו שנתי: 

 עלות באלש"ח  סעיף 

 הכנסות

 650 משרד האנרגיה 

 650 סה"כ הכנסות

 הוצאות

   585   מומחים והדרכות יועצים, מנהל אנרגיה

 65 פעילויות אזוריות נוספות  

 650 סה"כ הוצאות

 0 עודף / גירעון
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 17.02.2021למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 
 

 4-בנספח 

 07/2022מס' מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 אישור קיום ביטוחים

 
הנפקת  תאריך   קיום ביטוחים אישור 

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

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

 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 
 שם

איגוד ערים אשכול  
 גליל מערבי  

 

 שם
שם הספק כמפורט  

   בהסכם
 
 
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

 מנהל אנרגיה 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מוצרים מזמין ☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
ח.פ/ ת.ז של הספק  

 כמפורט בהסכם
 מען 

ד.נ.  כברי,  קיבוץ 
 גליל מערבי 

 מען 
הספק   כתובת 
וכמפורט   בהתאם 

 בהסכם
 

 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
 כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

        

 צד ג' אחריות כלפי 
 
 
 
 
 

של    "ביט"  נוסח 
הנוסח   או  המבטח 
המקביל לו אצל אותו  
ציון   )תוך  המבטח 

 שנת המהדורה( 
 

  2,000,000 
 
 
 
 
 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 

)אחריות    302
 צולבת( 

הרחב    304
 שיפוי

)הרחבת צד    307
קבלנים    –ג'  

 וקבלני משנה( 
)מבוטח    321

נוסף בגין מעשי  
מחדלי   או 

  -המבוטח
מבקש  

 האישור( 
328  

 )ראשוניות( 
)רכוש    329

האישור  מבקש 
 יחשב כצד ג'( 

של    מעבידים חבות  "ביט"  נוסח 
הנוסח   או  המבטח 
המקביל לו אצל אותו  

  20,000,000  ₪ 
 

)מבוטח    318
מבקש   –נוסף  

 אוהאישור(  
  319סעיף  



 
 
 
 
 
 

 

 כיסויים 

ציון   )תוך  המבטח 
 שנת המהדורה( 

נוסף  –)מבוטח 
ויחשב   היה 

 כמעבידם 
מעובדי   מי  של 

  המבוטח
328  

 )ראשוניות( 
       

 
 
 
 
 
 

 

 (: ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף,  פירוט השירותים 
038 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום    60ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או  האישור  מבקש  לרעת   שינוי

    בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 חתימת האישור 
    המבטח:

 
 
 
 
 
 


