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 سخنينبلدية 

 25/2018مناقصة رقم 

 

 البلديةتأمينات  

 

للفترة التي  2018/2019 لعام البلدية لعروض لتأمينات  ا( بهذا عن قبولهبلدية)الحقاً ال  سخنين تعلن بلدية .1
 . (شهراً  12)ما مجموعه  31/8/2019 وتنتهي بتاريخ  1/9/2018تبدأ بتاريخ 

 

 من يحق لهم تقديم العروض :  .2
 

 شركات تأمين مسجلة في اسرائيل . 2.1
 وكالء تأمين مؤهلون يستوفون الشروط األساسية المذكورة في مستندات المناقصة . 2.2

 

ش.ج  1500مقابل دفع مبلغ  البلدية في مكاتب قسم الحسابات في يمكن الحصول على مستندات المناقصة  .3
 ال تعاد .

 

ل عليه "تقدم العروض موق   .4 " وتوضع في صندوق البلديةعرض لتأمينات عة وبالظرف المختوم يسج 
 . 16/8/2018من يوم   بعد الظهر ًفي موعد أقصاه الساعة الثانية  بلديةالمناقصات في مكاتب ال

 

في حال كان مقدم العرض وكيل تأمين يجب عليه ان يرفق عرضه بتصديق من شركة التأمين التي يقدم  .5
 يؤكد بأنه مخول بتمثيلها وبأن شركة التأمين توافق على الشروط المطروحة .العرض باسمها 

 

 على مقدم العرض ان يرفق بالعرض جميع مستندات المناقصة بما فيها المستندات التاليه : .6
 مصادقة حسب قانون صفقات المؤسسات العامة ) تطبيق ادارة الحسابات( . 6.1
المفعول و/او صورة عن رخصة صورة عن رخصة وكيل التأمين المؤهل سارية  6.2

 المؤمن المؤهل .
 

 التأمين ورسوم المشاركة الذاتية ومعطيات حول التخفيض المقترح . تكلفةيجب ان يتطرق كل عرض ل .7
 

ُيكونُالمجالُمفتوحا12ًُُالتأميناتُلُُجرىت ُ .8 ُالُشهراً، ُلثالثُسنواتُُبلديةامام ُالتأميناتُكلُسنةُ، لتجديد

 اضافيةُ.

 

9. ُ ُعن ُالمناقصة ُعرضُالمشاركُفيُهذه ُفقطُباسميقدم ُتأمينُواحد ُعنُُطريقُوكيل ُفقطُأو مؤّمنُواحد

ُطريقُمؤّمنُواحدُفقطُبواسطةُوكيلُتأمينُواحدُفقطُ.

 

 باحترام

 مازن غنايم

 البلديةرئيس 
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 סח'נין עיריית 

 25/208מכרז 

 העירייההודעה על פניה להציע הצעות לעריכת ביטוחי 

לשנת  העירייהה להציע הצעות לעריכת ביטוחי ( מכריזה בזאת על פניהעירייה)להלן:  סח'נין עיריית  .1

 חודשים(. 12)סה"כ  31/8/2019ומסתיימת ביום  1/9/2018לתקופה המתחילה בתאריך  208

 

 רשאים להגיש הצעות: .2

 חברות ביטוח הרשומות בישראל. .2.1

 .שעמדו בתנאי הסף המופיעים במסמכי המכרז סוכני ביטוח מורשים .2.2

 

 שלא יוחזרו. ₪ 1500.-תמורת תשלום של , עירייהגזברות ה יניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרד .3

 

" העירייהההצעות תוגשנה כשהן חתומות בתוך מעטפה סגורה שעליה יצויין "הצעה לביטוחי  .4

 .14.00שעה 16/8/2018, לא יאוחר מיום העירייהבמשרדי לתיבת המכרזים נה וכנסות

 

היה המציע סוכן ביטוח, עליו לצרף להצעה אישור מאת חברת הביטוח שבשמה מוגשת ההצעה כי הוא  .5

 מורשה לייצגה וכי חברת הביטוח מסכימה לתנאים המוצעים.

 

 לרבות המסמכים הבאים: ,על המציע לצרף להצעה את כל הנדרש במסמכי המכרז .6

 אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(. .6.1

 שיון מבטח מורשה.יתוקף ו/או צילום ר-צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר .6.2

 

 כל הצעה תכלול התייחסות לשיעורי הפרמיה, לדמי ההשתתפות העצמית ולפרטי ההנחה המוצעת. .7

 

 שנים ששלול ,תהיה אופציה לחדש את הביטוחים מידי שנה העירייל .חודש 12-הביטוחים יערכו ל .8

 .נוספות

 

עם מבטח מטאו  סוכן ביטוח אחד בלבד בשם מבטח אחד בלבדהצעת המשתתף למכרז זה תוגש מטעם  .9

 .אחד בלבד באמצעות סוכן ביטוח אחד בלבד

 בכבוד רב,
 גנאים מאזן

 ראש העירייה
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 א'מסמך 

 נין'סח עיריית
 

 למתן שירותי ביטוח 25/2018 מכרז פומבי מספר
 

 הוראות למשתתפים
 

, וכל לעירייה מזמינה בזאת הצעות ממבטחים למתן שירותי ביטוח "(העירייה")להלן:  נין'סח עיריית
פעולה ומטלה הנלווית כיו"ב, וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע השירותים הנ"ל, בהתאם לנדרש בהסכם 

והמפורטים במסמכי המכרז  )להלן:  המצויניםובהתאם לתנאים  העירייהוכפי שיורה המנהל מטעם 
 . בהתאם למפורט במסמכי ובתנאי המכרז."השירותים" או העבודות(

 
 כולל מע"מ, שלא יוחזרו, במשרדי הגבייה ₪ 1,500מכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום סך של את מסמכי ה

 .בשעות הקבלה נין'סח בעיריית
 

 מסמכי המכרז וסתירה בין מסמכים .1
 מסמכי המכרז הינם:

 
 4 עמ'    .הוראות למשתתפים  – מסמך א' .א

 
 14 עמ'    .הצעת המשתתף ונספחיה – מסמך ב' .ב

 
 16 עמ'     מידע ארגוני. –נספח א'  (1
 17 עמ'   פרטי חשבון הבנק. טופס –' בנספח  (2
 18 עמ' הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. –' גנספח  (3

 

 19עמ'  פוליסות הביטוח כדלקמן:תנאים ביטוחיים  – 'גך מסמ .ג
 
 22עמ'    )אש מורחב( ביטוח רכוש – 1' גמסמך  (1
 26עמ'    ביטוח חבות מעבידים – 2' גמסמך  (2
 27 עמ'    ביטוח צד שלישי – 3' גמסמך  (3
  30 עמ'   עבודות קבלניותביטוח  – 4ג' מסמך  (4
 36עמ'   אחריות מקצועית/מוצרביטוח  – 5' גמסמך  (5
 39 עמ'    כספיםביטוח  – 6ג' מסמך  (6
 41עמ'    ביטוח נאמנות עובדים – 7מסמך ג'  (7

 
 42עמ'  :5/8/2018עד  1/1/2008מיום תביעות ניסיון  – ד'מסמך  .ד

 
מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מפוליסות הביטוח אשר יונפקו על ידי הזוכה עפ"י  .ה

כי המכרז יגבר האמור בהוראות במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמ תנאי המכרז.
 .על האמור בפוליסות ג'-מסמכים א'

 
תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים  העירייה .ו

לעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ובדק את כל הפרטים 
ישוב דמי הביטוח, והוא מתחייב לספק את והנתונים לרבות הפיזיים, הדרושים לו לצורך ח

 פי תנאי ההסכם אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.-השירותים על
 

 כל טענה של תיאור מטעה ו/או לא מדויק ו/או טענה לגבי ביטוח חסר לא תתקבל.
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 הגדרות .2
 

 לקמן:דבמכרז זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כ
 

ימונה על ידה במפורש לעניין מכרז זה, כולו או או מי מטעמה, ש העירייהגזבר  "המנהל"
 חלקו.

 
המבטח, נציגיו ומורשיה המוסמכים, סוכן מורשה מטעמו, ולרבות כל גורם  "החברה"

 מטעם המבטח שהוסמך על ידו לעניין מכרז זה או חלק ממנו;
 

 במסגרת הסכם זה, בין אם לעירייהשירותי הביטוח אשר יינתנו על ידי החברה  "שירותים"
 "הפוליסות"(למכרז זה )להלן:  6 – 1' גמסמכים הינם שירותים על פי המפורט ב

ובין אם הינם ביטוחים אחרים או נוספים, או כל שירות נלווה למתן שירותי 
 ., כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתבהביטוח כנ"ל

 
 "מבטח/

 ;1981-תשמ"אכהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  סוכן ביטוח"
 
 

 תנאי סף במכרז .3
 

רשאים להשתתף במכרז מבטחים העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים 
 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:

 
 שנים לפחות. 5המשתתף הינו מבטח מורשה כדין או סוכן ביטוח רשום ומורשה כדין, מזה  .א

 
ות במתן שירותי ביטוח לרשויות מקומיות כהגדרתן שנים לפח 3המשתתף הינו בעל ניסיון של  .ב

ומבטח בפועל עפ"י דין )לא כולל תאגידים מוניציפאליים(, בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז, 
, "בעל ניסיון"()להלן:  נין'סח עירייתבסדר גודל שלא יפחת מ מקומיות רשויות חמשלפחות 

 .ת באמצעותווהמבוטח תות מקומייורשושתי ולסוכן המייצג לפחות 

 לעיל ייחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:ב' לעניין פסקה  .ג

 -המשתתף הינו תאגיד, אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב (1
 הינו בעל ניסיון. -מהבעלות בו  30%

 30% -המשתתף הינו יחיד, אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב (2
 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון, לרבות  (3
 לעיל. (2) -ו( 1)ניסיון מכוח האמור בס"ק 

המשתתף מחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .ד
 .1967-חובות מס(, התשל"ו

 ף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.המשתת .ה

העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי  .ו
העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת 

; היה המעוניין 1981-ם, התשמ"אההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבי
 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהלי הבכירים. -להשתתף במכרז תאגיד 

 על כל משתתף לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק ו' לעיל. .ז
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 עיקרי ההתקשרות .4
 

 עיקרי ההתקשרות עם הזוכה במכרז הינם כדלקמן:
 
רכוש, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח  פוליסות ביטוח לביטוח לעירייההמשתתף הזוכה יספק  .א

, ביטוח שבר מכני, ביטוח /מוצרצד שלישי, ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח אחריות מקצועית
ועל פי ההיקפים  העירייהעבודות קבלניות, וביטוח אחריות נושאי משרה על פי דרישות 

להוראות  למכרז זה, ובכפוף מסמך ג'והנכסים הכלולים במפרטים השונים המהווים את 
 מכרז זה, כמפורט להלן.

 
לעניין ביטוחי הנכסים, המוסדות, גופים שלובים וכד' תהיה "המבוטחת" עפ"י כל הפוליסות  .ב

 , נבחריה, עובדיה, חברי ועדות שונות לרבות ועדות משנה.נין'סח עיריית
 

יותר  או 25% -אחריות או שליטה ב לעירייהכל גוף או ישות משפטית שבו  –"גופים שלובים" 
מהתקציב השנתי של אותו גוף או ישות  10% -מממנת למעלה מ העירייהבו או בפעילותו או ש

בין אם בבעלות או בהשתתפות כספית וכן  העירייהמשפטית; עמותות שונות בהן חברה 
. כ"כ תכלול ההגדרה כיסוי בגין אחריות שילוחית ושיורית העירייהבפעילות מתנדבים עבור 

אחריות שילוחית בגין  לעירייה, היה ויקבע כי העירייהנים שירותים לתושבי בגין גופים הנות
 פעולותיהם.

 
הזכות, לצרף גופים נוספים כגון מתנ"ס, מועצה דתית וכד', לביטוחיה, ולדרוש  לעירייה

 .ומסמך ג'הפקתן של פוליסות נפרדות לאותם גופים, שתהיינה כפופות לתנאי המכרז 
 

משתתף הזוכה על זכייתו במכרז, ינפיק הזוכה כתב כיסוי זמני מיד עם מסירת ההודעה ל .ג
 .לעירייה

 
ימים מיום מסירת ההודעה למשתתף  30פוליסות הביטוח על פי הוראות מכרז זה יונפקו בתוך  .ד

 הזוכה על זכייתו במכרז.
 

והזוכה הינו מבטח, שאינו מיוצג במכרז זה ע"י סוכן ביטוח מטעמו, ימנה הזוכה סוכן  היה .ה
 7 -לעיל לא יאוחר מ 3ח מטעמו בעל ניסיון בטיפול ברשויות מקומיות, כנדרש בסעיף ביטו

 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה במכרז.
 

אחת לשלושה  העירייה, ויתייצב במשרדי העירייהסוכן הביטוח יטפל באופן שוטף בביטוחי  .ו
 .העירייהשבועות לפחות, ובהתאם לצרכי 

 
צד ג', אשר סכומן נמוך מסכום ההשתתפות העצמית של  בתביעות יטפל גם המשתתף הזוכה .ז

 .ללא תוספת עלות, העירייה
 

לרבות מינוי  העירייהבמקרה כזה יעשה המשתתף הזוכה את כל הדרוש לברר את חבותה של 
חוקרים, שמאי ועו"ד ויתייחס לתביעה כאילו התביעה מכוסה על פי הפוליסות שהוצאו 

למשתתף הזוכה את  העירייהשת המשתתף הזוכה תשלם ימים ממועד דרי 30. תוך לעירייה
ובלבד סכומי הפיצוי ששולמו לתובע בגין תביעה כאמור לעיל וכן הוצאות המבטח ככל שיהיו, 

. דרישת התשלום תכלול את העירייהשסכומי הפיצוי וההוצאות אושרו מראש ובכתב ע"י 
שהוצאו ומסמכים נלווים  שם התובע, תאריך הנזק, סכום הפיצוי ששולם, סכומי ההוצאות

 כגון כתב קבלה וסילוקין ו/או פסק דין ופרטים נוספים שידרשו על ידי הרשות.
 

 אופן תשלום התמורה .5
 

 תשלומים בעשרה תשולם ביטוח פוליסת כל בגין העירייה י"ע יבוצעו הביטוחים בגין הפרמיות תשלומי
 תוך לחברה ישולם הראשון התשלום כאשר, שראיא דמי תוספת ללא, למדד צמודים ורצופים שווים חודשיים

 .העירייה בגזברות הפוליסות קבלת לאחר ימים 30
 



סח'ניןעיריית   
העירייהביטוחי  – 25/2018מכרז   

======================================================== 

=================================================================== 
 41מתוך  7עמוד 

 ________________ציע המתימת ח

 
 תקופת ההתקשרות .6

 
 31/8/2019ועד ליום  1/9/2018 בתוקף החל מיום תהיינההפוליסות  .א

 
הפוליסות כולן או  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקפן של  העירייה ב.  

חודשים כל אחת או כל חלק מהן, כפי שיקבע על  12תקופות נוספות בנות  שלושבחלקן, 
 ידי המנהל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

 
ימים  30להאריך את תקופת הפוליסה/ות, תודיע על כך לחברה לפחות  העירייההחליטה  ג.

 לפני מועד סיום הסכם זה, והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.
 
, יחולו הוראות מכרז זה ללא שינויים, למעט העירייהיסה/ות על ידי הוארכה תקופת הפול ד.

, ולמעט אם יחס התביעות )ללא הוצאות מבטח( עלה על העירייהשינויים המיטיבים עם 
 למשך שנת הביטוח האחרונה. העירייהמסה"כ הפרמיות ששולמו ע"י  75%

 
 רמת ביצוע וסודיות . 7

 
ביעילות  העירייהרותי הביטוח ואת המענה לפניות המשתתף הזוכה מתחייב ליתן את שי א.

ולכל צד שלישי  העירייהמרבית, במהירות ראויה וביחס נאות למנהל , לכל פונה מטעם 
 נשוא הסכם זה. העירייהאשר פונה למשתתף הזוכה בכל הקשור עם ביטוחי 

וידע המשתתף הזוכה מתחייב כי העובדים המטפלים בביטוח יהיו מיונים ובעלי ניסיון 
 בביצוע השירותים, כנדרש בתנאי הסף למכרז זה לעיל.

 
על המשתתף הזוכה תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצועו  .ב

של ההסכם, בין אם הגיע אגב ביצוע הפוליסות, מתן הגנה משפטית, קבלת פרטים לשם 
או מכל גורם  העירייהמאת תשלום פיצוי נדרש או בכל מסגרת אחרת ובין אם התקבלו 

 אחר.
המשתתף הזוכה ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא ככל שנדרש לשם ביצוע 

 השירותים על פי הסכם זה.
 

 כפיפות ודיווח  . 8
 

המשתתף הזוכה יהא כפוף לעניין שירותי הביטוח נשוא מכרז זה למנהל המשתתף הזוכה  .א
רוכה במתן השירותים, כמו כן יספק המשתתף או מי מטעמו ידווח למנהל על כל בעיה הכ

הזוכה או מי מטעמו תשובות והסברים בנוגע למתן השירותים, כפי שיידרש על ידי 
 המנהל.

המשתתף הזוכה או מי מטעמו מתחייב לקיים פיקוח ובקורת על העובדים מטעמו ו/או כל  .ב
 מי שיועסק על ידו במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה.

 
 התקשרותהפסקת ה. 9
 

 שנתגלה פגם או הפרה מחמת שלא גם, לה שתראה סיבה מכל, עת בכל רשאית העירייה .א
 30א התקשרות זו לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן למשתתף הזוכה להבי, בפוליסות

 יום מראש, ובכפוף לקבוע בסעיף הביטול המופיע בפוליסה הספציפית.
 
לא תהא חבה בשום אופן בפיצוי, שיפוי או כל  העירייהמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי  .ב

תשלום אחר למשתתף הזוכה, עקב הבאת ההתקשרות לידי גמר כאמור, פרט לתשלום 
הפרמיות להם התחייבה על פי פוליסות הביטוח. חישוב הפרמיות להם יהא המשתתף 

ה הזוכה זכאי, על פי הקבוע בסעיף זה, יעשו באופן יחסי לתקופת הביטוח אשר התקיימ
 רטה(.-בפועל )פרו
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מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת  .ג
להפסיק את ההתקשרות, לבטל את  העירייההעסקתו של המשתף הזוכה, רשאית תהא 

הפוליסות לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים באמצעות גורם אחר, לרבות המחאת 
 צעם כלל, וזאת במקרים הבאים:ההסכם לאותו גורם או לא לב

 
מונה למבטח ו/או לסוכן הביטוח כונס נכסים מכח כל דין, ו/או המשתתף הזוכה הוכרז  (1

 כפושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק.
 

נגד המבטח ו/או סוכן הביטוח נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, א הורשע  (2
 בעבירה שיש עמה קלון.

 
הביטוח ו/או מי מטעמם נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל המבטח ו/או סוכן  (3

 מעשה מרמה.
 

כי המבטח ו/או סוכן הביטוח אינו מסוגל לעמוד בדרישות המכרז מסיבה  לעירייההוכח  (4
 כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.

 
אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההתקשרות בבחינת 

לבטל את הפוליסות מכוח כל  העירייהימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות רש
עילה שבדין. עוד מובהר כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם 

מכוח כל דין או הסכם, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד  העירייהזכאית 
 הפרות יסודיות של ההסכם.

 
ההוראות הקבועות הפוליסות ע"י המשתתף הזוכה לא יהיה תוקף, אלא בשל  לביטול .ד

 בחוק חוזה הביטוח.
 

 איסור המחאה. 10
 

המשתתף הזוכה אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה, כולן או  (1
חלק מהן, לאחר/ים, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה 

 מהתקשות זו, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר. הנובעת
 

או יותר מאחוזי השליטה בתאגיד מבעלי המניות  25%לרבות העברת  –"המחאה" 
 בתאגיד, במועד ההתקשרות עפ"י מכרז זה, לאחר/ים.

 
 המחה המשתתף הזוכה את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את (2

ביצוע העבודה לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו 
עפ"י הפוליסות ותנאי מכרז זה, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע 

 כלפי הגורם הנמחה. העירייהבזכויותיה של 
 

סות המצורפות למכרז שאר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט וכקבוע ביתר מסמכי מכרז זה, ובפולי
 .במסמך ג'זה 

 
 הצעת המשתתף אופן הגשתה. 11

 
ידו עבור -על המשתתף לרשום בהצעתו )מסמך ג' למסמכי המכרז( את התמורה הנדרשת על .א

מתן שירותי הביטוח הנדרשים במכרז זה בדרך של ציון כל הפרמטרים הנדרשים בטבלה 
(. על המשתתף למלא "התמורה המוצעת"המופיעה במסמך הצעת המשתתף )מסמך ג'( )להלן: 

משתתף אשר יגיש הצעה ללא ציון כל הנתונים הנדרשים את כל הנתונים הנדרשים בטבלה. 
 הצעתו תיפסל. –בטבלה 
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המשתתף יציין על גבי נספח א' להצעת המשתתף את פרטיו, וכן את פרטיו של הסוכן אשר  .ב
מטעם המשתתף, אם הוא מיוצג במכרז  העירייהיהווה איש הקשר ויטפל באופן ישיר בפניות 

 זה ע"י סוכן ביטוח מטעמו.
 

או  סוכן ביטוח אחד בלבד בשם מבטח אחד בלבדהצעת המשתתף למכרז זה תוגש מטעם  .ג
 .מטעם מבטח אחד בלבד באמצעות סוכן ביטוח אחד בלבד

 

 .ההצעות להגשת האחרון מהמועד חודשים 4 למשך יהיה ההצעה תוקף ה.

 
 :הבא באופן תהא המכרז מסמכי על החתימה .12

 
הוגשה הצעה על ידי סוכן ביטוח רשום ורשוי, תתווסף לחתימתו על המכרז גם חתימת  .א

 המבטח או המבטח הראשי.
 

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. –היה המשתתף יחיד  .ב
 

השותפות, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את  –היה המשתתף שותפות  .ג
 /ו חותמת השותפות.ויצרףתוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם 

 
יחתמו מספר המנהלים  –( "תאגיד"היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  .ד

המינימלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו 
 חותמת התאגיד.

 
 ות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.כמו כן, תצורף הוכחה על זכ .ה
 ה' לעיל יחולו הן על המבטח והן על סוכן הביטוח.-הוראות ס"ק ב' .ו

 
 :כדלהלן המסמכים את להצעתו לצרף המשתתף על .13

 
 העתק רישיון מבטח בתוקף. .א

 
 גם העתק רישיון סוכן ביטוח בתוקף. –אם המבטח מיוצג במכרז זה ע"י סוכן ביטוח מטעמו  .ב

 
שור המשתתף על היקפי הפרמיות בביטוח אלמנטרי )לא כולל ביטוחי חובה( של סוכן אי .ג

. האישור לא יכלול פרמיות בגין ביטוחי בריאות, ₪ 3,000,000הביטוח, שלא יפחתו מסך של 
 חיים ופנסיה או כל ענף משנה של ביטוחים אלו.

 
וככל שהמבטח מיוצג העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ של סוכן הביטוח, אם  .ד

 ע"י סוכן ביטוח במכרז זה.
 

אישור מאת שלטונות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסים כדין של סוכן הביטוח,  אם וככל  .ה
 שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה.

 

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ של סוכן הביטוח, אם  .ו
 סוכן ביטוח במכרז זה. וככל שהמבטח מיוצג ע"י

 
 נוסח הצעת המשתתף חתום על ידו. .ז
 

 )ו( לעיל.3תצהיר בדבר העדר הרשעה בהתאם לדרישת סעיף  .ח
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רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו של סוכן הביטוח של המבטח, אם וככל שהמבטח  .ט
 לעיל. 3מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה, והכול בהתאם לדרישות בסעיף 

 
במהלך בהתייחס לשירות בן הסוג נשוא מכרז זה  לפחות של רשויות מקומיות, המלצות שתי .י

. ההמלצות יחתמו ע"י מנכ"ל הרשות או מזכיר (2015-2017) שלוש השנים האחרונות בלבד
הרשות או גזבר הרשות, ויכללו פירוט של השירות שניתן ע"י המשתתף לממליץ, תקופת 

 מן השירות. השירות ופירוט שביעות הרצון של הממליץ
 

 ת מסמכי המכרז.רכיש על המעידה קבלה העתק .יא
 

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. .יב
 

שני עותקי ההצעה חייבים להיות  נוסח הצעת המשתתף חתומה על ידו בשני עותקי מקור. .יג
זהים. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקן גובה 

מבלי לגרוע מן האמור, רשאית ועדת  רה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך יותר.התמו
המכרזים בכל מקרה של סתירה במסמכי ההצעה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות לפסול את 

 ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

ותו דף המשתתף יחתום על כל מסמכי מכרז זה בשולי כל דף, וזאת אם אין מקום אחר בא .יד
 המיועד לחתימתו.

 
, כשירותו להוכחת שיידרש נוסף מסמך כל להציג מהמשתתף לדרוש הזכות שמורה לעירייה .14

 .ב"וכיו ניסיונו
 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .15
 

 אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .א
 

אום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בת .ב
 קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת  .ג

 הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן:
 
 שתתף.עלות הצעת המ (1

 
ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע  (2

 שירותים דומים בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת הזוכה.
 

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף. (3
 

ם נשוא המכרז בהתאם לתנאי כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של שירותי (4
 המכרז.

 
על בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה  .ד

 ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה.
 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו,  .ה
ת כל ההסברים והניתוחים הנדרשים. הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור א
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ועדת המכרזים מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, 
 אשר ימסרו לה לפי דרישתה.

 
אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות 

 לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה. 
 

או לבצע תהא רשאית לחלק את מתן השירותים בין מבטחים שונים,  העירייהכי מובהר בזאת  .ו
כפי שתראה לנכון, והיא אינה מתחייבת למסור את השירותים כולם רק חלק מהביטוחים, 

 לזוכה אחד מבין המשתתפים במכרז זה.
 

 כללי

יועמ"ש  אל  6788813-04מס'  פקס באמצעות יפנה המכרז מסמכי בין סתירה המשתתף מצא .16
 ומספר שמו ציון תוך, 12:00 בשעה 13/8/2018ני ש מיום יאוחר לא -העירייה עו"ד שאדי גנטוס 

 . הבהירות אי או/ו השאלה מהות את בפנייתו ויפרט, תשובה למתן ל"ודוא הפקס

. המכרז נאימת כלשהו תנאי או המכרז מסמכי את לשנות או/ו לתקן או/ו למחוק למשתתף אסור .17
 מתנאי המשתתף הסתייגות משום כאמור תיקון או מחיקה, שינוי בכל לראות רשאית העירייה

 .הצעתו את ולפסול המכרז

יחד עם זאת, אם תהיינה למשתתף השגות או בקשות לשינויים בנוסח הכיסוי הביטוחי, סכומים,  .18
חשבון השינויים וההסתייגויות , ניתן לציין זאת, אך בשקלול טיב ההצעה יילקחו בהרחבות וכיו"ב 

 הן מבחינת כמות והן מבחינת משמעות וחשיבות.

בניין ב( בדואר לשלוח לא) העירייהמנכ"ל  במשרד ידנית במסירה למסור יש המכרז מסמכי את .19
 וזאת" 25/2018מס פומבי מכרז"  הכיתוב את הנושאת סגורה במעטפה 3העירייה בסח'נין קומה 

 הקשור עניין לכל הכתובת הנה האמורה הכתובת. 14:00 שעה 16/8/2018 חמישי ליום עד
 .לעירייה

 ועדת בדיוני יכללו ולא יפסלו לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר ימסרו אשר מכרז מסמכי כל .20
 .המכרזים

 מתן תחילת מועד או/ו ההצעות הגשת מועד את לדחות דעתה שיקול י"עפ רשאית העירייה .21
 . השירותים

 ותיקונים שינויים להכניס( ההצעות להגשת האחרון למועד עד) עת בכל, רשאית תהא העירייה .22
 ההצעה ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו,  העירייה ידי על שיוגשו התיקון הוראות. ההצעה במסמכי

 .ההצעה רוכשי כל של לידיעתם בכתב ויובאו
 

 בכל וחתימה בחותמת ידם על חתומות כשהן, השינוי הוראות ואת הצעתם את יגישו המשתתפים
 .בנפרד עמוד

, שהיא סיבה מכל, המכרז את לבטל זכותה על שומרת העירייה כי, ומודגש מובהר, ספק הסר למען .23
 .דין בכל לאמור בכפוף, שהוא מועד בכל

 המכרז במסמכי שהוא וסוג מין מכל האחרות הזכויות וכל היוצרים זכויות, הבעלות זכויות .24
 הגשת לצורך אלא, כלשהו שימוש בהן לעשות רשאים ינםא במכרז המשתתפים. לעירייה שייכות
 .העירייה עם ההתקשרות ביצוע לצורך או ההצעה

 יחולו, המכרז מסמכי רכישת לרבות, למכרז ההצעה בהגשת הכרוכות, וסוג מין מכל ההוצאות כל .25
 .מקרה בשום לו יוחזרו ולא במכרז המשתתף על

 יותר או אחת מילוי אי. המכרז במסמכי תהמפורטו, ההוראות כל למילוי לדאוג המשתתף על .26
 .ההצעה לפסילת לגרום עלול, מהדרישות

mailto:פקס
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 כתב במכרז זכייתו על הודעה קבלת עם מיידית להנפיק יתבקש במכרז כזוכה שיבחר משתתף .27
 .ד4 בסעיף כאמור הפוליסות להנפקת עד וזאת, לעיל ג'4 בסעיף כאמור זמני כיסוי

 
 

********** 
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 ב'מסמך 
 נין'סח עיריית

 
 ביטוח שירותי למתן 25/2018_ מספר פומבי מכרז

 
 הצעת המשתתף

 
 

אני/אנו ____________ הח"מ _____________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ______________ כתובת 
 _______________________ מצהיר/ים, מסכים/ים ומתחייב/ים בזה כדלקמן:

 
למשתתפים  הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות: פרסום ההודעה .1

בעיתונות, ההוראות למשתתפים ונוסחי הפוליסות שייחתמו עם הזוכה על נספחיו, וכי הבנתי את 
כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי 
 להשפיע על קביעת מחיר הצעתי לכל הפוליסות במכרז זה, וידועים לי כל הנתונים הנדרשים לי

 כמבטח זהיר.
 

 הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורט במסמך ההוראות למשתתפים. .2
 

 הנני מצהיר, כי הנני מנהל משרד לשירותי ביטוח אשר פרטיו הינם כמפורט בנספח א' למסמך זה. .3
 

 ם ומתחייב:יהנני מצהיר, מסכ .4
 
(, בהתאם "השירותים"טוח )להלן: ( שירותי בי"העירייה")להלן:  נין'סח לעירייתלספק  .א

 למפורט במכרז על נספחיו.
 

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז, בפוליסות בכל מסמכי  .ב
 המכרז האחרים.

 
ביעילות מרבית, במהירות ראויה וביחס  העירייהליתן את שירותי הביטוח ואת המענה לפניות  .ג

נשוא  העירייהולכל צד שלישי בכל הקשור עם ביטוחי  ההעיריינאות למנהל, לכל פונה מטעם 
 מכרז זה.

 
כי העובדים המטפלים בביטוח יהיו מיומנים ובעלי ניסיון וידע בביצוע השירותים כנדרש  .ד

 במסמכי המכרז.
 

כי חלה חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתי בקשר עם מתן שירותי הביטוח על פי  .ה
גב ביצוע הפוליסות, מתן הגנה משפטית, קבלת פרטים לשם תשלום מכרז זה, בין אם הגיע א

או מכל גורם אחר. הנני  העירייהפיצוי נדרש או בכל מסגרת אחרת ובין אם התקבלו מאת 
מצהיר כי אמנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא ככל שנדרש לשם ביצוע השירותים על 

 פי מכרז זה.
 

א המכרז על פי הנדרש בתנאי המכרז ובנספחיו, תמורת הנני מציע לספק את השירותים נשו .ו
המבטח מצהיר בזאת ( הנקובים בש"ח. "התמורה"הסכומים כמפורט בטבלה להלן: )להלן: 

 ההשתתפויות העצמיות הנן בש"ח. רבותכי ידוע לו כי כל הסכומים, ל
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 להלן סיכום הפרמיות לתשלום: .ז
 
 

 ענף
 פרמיה נטו

)לידיעה 
 בלבד(

 וטופרמיה בר
הצעת )לרישום 

 המחיר(

סה"כ 
 תשלומים

סה"כ תשלום 
 מזומן

           רכוש ביטוח
     )אש מורחב(

 ביטוח חבות מעבידים
 
 

    

 ביטוח צד שלישי
 1אופציה 

 
 

    

ביטוח צד שלישי 
     2אופציה 

עבודות   ביטוח
     קבלניות

אחריות  ביטוח
 מקצועית

כולל  -אפשרות א'
 העירייהמהנדס 

 
ללא  -אפשרות ב'

 :העירייהמהנדס 

    

     ביטוח כספים

     ביטוח נאמנות עובדים

לגבול  פרמיה סה"כ
     אחריות אפשרות א'

סה"כ פרמיה לגבול 
     אחריות אפשרות ב'

5.  
הנני מציע לספק את השירותים נשוא המכרז באמצעות סוכן ביטוח אשר יטפל באופן ישיר בפניות  .א

למסמך זה / הנני מציע לספק את  נספח א'ואשר פרטיו הינם כמפורט במטעמי,  העירייה
)שבעה( ימים מיום  7 -אוחר מיהשירותים נשוא המכרז באמצעות סוכן ביטוח אותו אמנה לא 

 קבלת הודעת הזכייה במכרז*
 )מחק את המיותר( 

ו עומד בכל הנני מצהיר כי סוכן הביטוח מטעמנו, כאמור בס.ק. א' לעיל הינו רשום ורשוי והינ .ב
התנאים הנדרשים מסוכן ביטוח, וכן עומד בדרישות הניסיון כמפורט במסמך ההוראות 

 למשתתפים.
.ד בסעיף למסמך ההוראות 5 כאמורהנני מצרף להצעתי פירוט עלויות הביטוח וחלוקת ה"דמים"  .ג

 למשתתפים.
 

6.  
די לחייב אתכם ידוע לי כי אין אתם חייבים לקבל את הצעתי או כל חלק ממנה וכי אין בה כ .א

 בכל צורה שהיא.
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הצעתי זו על כל פרטיה ומרכיביה מהווה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הביטוחים עפ"י תנאי  .ב
 המכרז.

 
הנני מצרף למסמכי המכרז את כל המסמכים הנדרשים המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים,  .7

 ובמסגרת זו:
 העתק רישיון מבטח בתוקף. .א
 העתק רישיון סוכן ביטוח בתוקף. –סוכן ביטוח מטעמו  אם המבטח במכרז זה מיוצג ע"י .ב
.ג למסמך ההוראות 7אישור המשתתף על היקפי הפרמיות ביטוח אלמנטרי כמפורט בסעיף  .ג

 למשתתפים )מסמך ב'(.
העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ של סוכן הביטוח, אם וככל שהמבטח מיוצג  .ד

 ע"י סוכן ביטוח במכרז זה.
שלטונות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסים כדין של סוכן הביטוח, אם וככל אישור מאת  .ה

 שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה.
העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים, מאת שלטונות מע"מ של סוכן הביטוח, אם  .ו

 וככל שהמבטח מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכר זה.
של סוכן הביטוח של המבטח, אם וכלל שהמבטח רשימת התקשרויות המעידה על ניסיונו  .ז

למסמך ההוראות למשתתפים  3מיוצג ע"י סוכן ביטוח במכרז זה, והכול בהתאם לסעיף 
 )מסמך ב'(.

במהלך שלוש  בהתייחס לשירות מן הסוג נשוא מכרז זה  של רשויות מקומיות, ההמלצ .ח
כיר הרשות או גזבר ההמלצות חתומות ע"י מנכ"ל הרשות, או מז השנים האחרונות בלבד.

הרשות, ויכללו פירוט של השירות שניתן על ידי לממליץ, תקופת השירות ופירוט שביעות 
 הרצון של הממליץ מן השירות.

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. .ט
 העתק קבלה על שמי בדבר רכישת מסמכי המכרז. .י

 שאר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי בכל דף ודף. .יא
 הצעתי זו מוגשת בשני עותקי מקור זהים חתומים על ידי. .יב

 
שמורה הזכות לדרוש ממני להציג על מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי,  לעירייהידוע לי כי  .8

 ניסיוני וכיו"ב.
 

הנני מצהיר ומסכים כי מיד עם מסירת ההודעה על זכייתי במכרז, אנפיק כתב כיסוי זמנה  .9
מיום מסירת ההודעה על הזכייה אנפיק את פוליסות הביטוח על פי תנאי  יום 30, וכי בתוך לעירייה
 המכרז.

 
ידוע לי כי השימוש בלשון "הצעה" לא בא להכשיר בשום דרך, את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י מציע 

 כלשהו כהצעה ע"פ דיני המכרזים.
 

                   _____________    _____________ 
 חתימה       תאריך                              

 _____________ מס' ח.פ/ח.צ _____________                 _____________
 כתובת ומס. טלפון שם מלא 

 )במידה והמשתתף הוא תאגיד יש למלא את האישור להלן( 
 

 אישור
 

כי חתימות אני הח"מ ______________ עו"ד/רו"ח של התאגיד ________________ מאשר/ת בזאת 
ה"ה ____________________________________ שניהם מנהלי/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד 

 מחייבים. עפ"י מסמכי היסוד של התאגיד.
 
 עו"ד/רו"ח   
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 נספח א'
 
 

 מידע ארגוני
 
 

 שם המשתתף )חברה/סוכן(: _____________________________________ ;
 

 המשתתף הוא סוכן( _______________________ ;שם המבטח הראשי )כאשר 
 

 כתובת: ___________________________________________________ ;
 

 כתובת משרד רשום: __________________________________________ ;
 

 מספרי טלפון: _______________________________________________ ;
 

 _____________________________________ ;מספרי פקסימיליה: ______
 

 ותק החברה/הסוכן: __________________________________________ ;
 

 מס' שנות ניסיון הסוכן בביטוח רשויות מקומיות: _____________________ ;
 

 שמות הרשויות שבוטחו/מבוטחות ע"י המציע לרבות סוג הביטוח ותקופת הביטוח:
__________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 
 

 :העירייהפרטי הסוכן אשר יהווה איש קשר ויטפל בפניות ישירות של 
 

 שם: ________________________
 

 נייד: ______________ פקס: _________________ ;
 

 הכשרתו:_________________________________________________
 

 ____ניסיונו בטיפול ברשויות מקומיות:____________________________
 

________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

********** 
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 'בנספח 
 פרטי חשבון בנקטופס 

 לכבוד
 נין'סח עיריית

 
 א.ג.נ.,

 
 שם החברה/שותפות/עסק

________________________________________________ 
 

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:
 

 רח' ____________ מס' בית __ ישוב _________ מיקוד______
 

 טלפון ____________ פקסימיליה ____________
 

 מספר עוסק מורשה/תעודת זהות ______________
 
 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים:
 

 ___________________שם הבנק ____
 

 ן בבנק ____________________-מס' ח
 

 כתובת הבנק _____________________
 

 מס' סניף ___________
 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על 
 ללא שיהוי. נין'סח עירייתידינו לגזברות 

 
 

 ________________________ שם הממלא
 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור  
 
 

אני עו"ד/רו"ח _________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשה/י החתימה 
 בחברה ___________________ וחתימתו/ם מחייבת את החברה.

 
 
 
 עו"ד/רו"ח   

 אישור הבנק
 

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנק הננו מאשרים את הפרטים לעיל
 

 תאריך____________
 

 חתימת הבנק____________      
 

 חותמת הבנק____________      
       

 תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק
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 'גנספח 
 
 

 1976 –הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ _____________ ת.ז. ____________ לאחר
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 
 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .1

 
החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת  .2

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ההצעות כמכרז 
 

 ]על החברה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[
 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.2002הורשע בספק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-מינימום, התשמ"ז עבירה לפי חוק שכר –"עבירה"  ***

 ;1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 
 

___________ 
 

 אישור
 
 

פיע/ה בפני אני הח"מ ____________ עו"ד )מ.ר. _______ (, מאשר כי ביום ______________ הו
מר/גב' ____________ ת.ז. ___________. לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוקם באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 לעל בחתמו/ה עליו בפניי.
 
 
 
 

         ___________ 
 
 
 

********** 
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 ________________ציע המתימת ח

 ג'מסמך  
 נין'סח עיריית

 תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הביטוחים
 

המבטחים מוותרים על כל זכות תחלוף ו/או חזרה בתביעה בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי  .1
 למבוטח, נגד:

 
 עובדי המבוטח וגופים הנכללים בהגדרת "מבוטח". .א

 
 חברות בנות, שלובות וקשורות של מבוטח ו/או עמותות הקשורות למבוטח. .ב

 
 בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות. .ג

 
גופים הנמצאים עם המבוטח בקשרי עבודה, שירות, אספקה ומסחר ואשר לפי תנאי  .ד

 במקצועם, אין כלפיהם זכות שיבוב. ההתקשרות המקובלים
 

מעט , לגופים אשר המבוטח ויתר בכתב על זכותו לתבוע מהם פיצוי לפני קרות מקרה הביטוח .ה
 .חברות שמירה ואבטחה, חברות ניקיון וכח אדם וחברות הסעות

 

 סעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. .ו
 

 ".85%תת הביטוח בפוליסה הבסיסית יוחלפו ויהיו " בסעיףהאחוזים הקבועים  .2
 

האמור לעיל לא בא להגדיל את אחריות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח מעבר לסכומי הביטוח 
 הנקובים בפוליסה.

 
המבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע מלא בדבר עסוק המבוטחים, תאור החצרים, אופי  .3

תה להם או יין והם מוותרים על כל טענה שיש להם או שהייהסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לענ
 תה להיות להם בקשר לכך.ישיכולה הי

 
טיפול בנזקים לרכוש של המבוטח, יעשו בהסכמה טיפול בתביעות בביטוחי חבות ומינוי שמאים לה .4

 בין המבטח והמבוטח.
 

בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים  המצורפים, אזי למרות האמור בנוסחי הפוליסות .5
עת הוראות החוק ביחס  לכבחירת המבוטח ב ות, יחולו עפ"יבפוליס למבוטח על פני אלה הקבועים

 לאותו נושא.
 

הלים לקבלת שירותים ורכישת כי המבוטח קשור במערכת הסכמים ונח מוסכם כי ידוע למבט .6
 לוק תביעות יעשה על בסיס המערכת הנ"ל.ימוצרים, מוסכם כי ס

 

ביטול הביטוח על ידי המבוטח: מוסכם ומוצהר כי בניגוד לאמור בכל פוליסה במקרה שהמבוטח  .7
טוח, יהיה חייב בתשלום יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך תקופת הבי

 בה היו הביטוחים המבוטלים בתוקף. פרמיה לפי חשוב יחסי )פרורטה( עבור התקופה
 

 
מלא של התביעות המשולמות והתלויות בכל  טעל פי בקשת המבוטח יעביר המבטח למבוטח פירו .8

ות הפוליסות לכל התקופות בהן בטח את המבוטח. הנתונים יוגשו ברשימה שתכלול את כל התביע
 יום ממועד הפניה. 30בכל הענפים ופרטי כל תביעה, תוך 
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תגמולי ביטוח בגין נזקי רכוש למיניהם ישולמו למבוטח ו/או למי שהמבוטח יורה בכתב )ובמקרה  .9
של רשות מקומית, הרשות(, ולעניין זה המבטח מוותר על טענה של העדר זיקת ביטוח של המבוטח 

 להלן. 12נכללים בהגדרת ה"מבוטח" כאמור בסעיף אם קימת זיקת ביטוח למי מהגופים ה
 

בכל מקום בו נקבע במפרט כי הביטוח הינו על בסיס "נזק ראשון", יפורש הדבר כי  –"נזק ראשון"  .10
אחריותו של המבטח לגבי כל מקרה ביטוח מוגבלת לסכום הנזק הראשון, ללא התחשבות בערכו 

טוח חסר, בין אם קיים בפוליסה ובין אם המלא של הרכוש המבוטח וללא כל כפיפות לתנאי בי
 לאו.

 

 "המבוטח" .11
 

ששייך על כל מוסדותיה / מחלקותיה / עובדיה / אורגניה וכל מה לרבות ו נין'סח עיריית 11.1
 .לה ו/או קשור בפעילותה וקיום חובותיה ו/או הפעלת סמכויותיה ע"פ דין

 
 .מחלקת מהנדס 11.2

 
וקמו לפני שלובות של הרשות בין אם החברות עירוניות ו/או חברות בנות ו/או חברות  11.3

 תקופת הביטוח או אחריה.
 

 עמותות אשר מקיימות את התנאים החילופיים הבאים: 11.4
מחצית או יותר מחברי ועד העמותה מתמנים על ידי הרשות ובהם יו"ר העמותה  11.4.1

 ו/או גזבר העמותה.
 מחצית או יותר מתקציב העמותה ממומן על ידי הרשות. 11.4.2

 
שות יש חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם )לגבי ביטוחים בהיקף כיסוי גופים משפטיים שלר 11.5

 ותנאים בהם מחויבת הרשות(.
 

 הפועל בתחום שיפוטה של הרשות./ מרכז קהילתי "ס( מרכז תרבות נוער וספורט )מתנ 11.6
 

 מפעילי משפחתונים ו/או מפעילי חוגים ו/או עובדים של הנ"ל. 11.7
 

 כלפי ילדים שאינם "ברי רישום". גננות עובדות משרד החינוך, בגין חבותן 11.8
 

המגבית המאוחדת לישראל ו/או חברת מוסדות חינוך בע"מ ו/או הסוכנות היהודית, לגבי  11.9
 מבני מוסדות חינוך אשר הוקמו במימונם המלא או החלקי, לפי זיקתם.

 
 ל פי כל דין לבטחם ו/או את ציודן.עבמידה בה חייבת הרשות  (הג"א ומל"ח ופס"חרח"ל )  11.10

 
 

הנ"ל על פי זיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות שנערכו על  כל
 ידם ו/או על ידי הרשות ו/או על ידי אחרים.

המפורטים היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח מבוטח בפוליסה ספציפית, יחולו הביטוחים 
פציפיות ותחול חובת תשלום תגמולי ן, מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות סיבמפרט זה, לפי העני

יות ו/או סכומי הביטוח על פי אותן פוליסות ספציפיות רהביטוח על פיהן לאחר שגבולות האח
 ימוצו.

 
 אולם האמור לא יחול אם נקבע אחרת על פי דין או על פי חוזה אשר הרשות הינה צד לו.

 
מבוטחים הנכללים בהגדרות הרשות תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח 

 מסר למבטח.יהמבוטח דלעיל, בהודעה בכתב שת
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ין פוליסות הביטוח הינה ידיעתו של ראש הרשות המקומית ו/או מנכ"ל י"ידיעה" של המבוטח לענ .12
ם בגופים ליההמבוטח ו/או גזבר המבוטח ו/או האחראי על נושא הביטוח של המבוטח, או מקבי

 מבוטחים אחרים.
 

 פוליסה בו כתובה המילה: "מיד", היא תוחלף במלים: "בהקדם האפשרי".בכל מקום ב .13
 
 
 

********* 
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 1' גמסמך 
 

 דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש
 

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים  נין'סח עיריית –שם המבוטח 
 הכלליים.

 .נין'סח  -כתובת 
 31/8/2019ועד  1/9/2018החל מ    – חתקופת ביטו

 
 תאור הרכוש המבוטח .1

 
מבנים מכל סוג ותאור לרבות סככות וצריפים וצמודותיהם לרבות גדרות, שערים, מתקני  1.1

, מתקני תאורה, לוחות פרסום, תחנות אוטובוס, מנהרות, קחוץ, מתקני ספורט ומשח
 גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים.

 
לרבות ציוד  תהנ"ל ומבנים אחרים בהם מנהלים המבוטחים פעילוכל תכולת המבנים  1.2

מצאם מחוץ למבנים הנ"ל ידלעיל, בה 2.1ומתקנים שאינם כלולים ברכוש המתואר בסעיף 
 בכל מקום בשטח מדינת ישראל.

 
קדון, בשכירות או בחכירה או יכל הנ"ל רכוש המבוטחים ו/או מוחזק על ידם בפ

ח דין הסכם או מכל סיבה אחרת במקרה אבדן או נזק ושהמבוטחים אחראים עבורו מכ
מצאו בכל מקום יפס"ח ומל"ח(, בה ,הג"א  -רח"ל  המבוטחים בפוליסה זו )כולל רכוש

 בשטח מדינת ישראל ובשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטת צה"ל.
 

 תשתית מוניציפאלית: 1.3
ית מוניציפאלית הכולל גם )מבלי הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה תשת

לפגוע בכלליות האמור לעיל( מקלטים שאינם בשימוש שוטף יעודי, גדרות, שערים, 
מדרכות, כבישים, שבילים, מעבירי מים. מגרשי משחקים וספורט, עמודי חשמל וטלפון, 
עמודי תאורה, תמרורים, רמזורים, לוחות פרסום, תחנות אוטובוס ורשתות תת קרקעיות 

ה לפי סעיף זה לא ותקשורת. אחריות החבר ,העירייה, שבאחריות חשמל, מים, ביוב של
ך המבנים המבוטחים, אך בשום מקרה לא מער 5% -בשיעור השווה ל סכום תעלה על

 , על בסיס נזק ראשון₪ 4,000,000עלה על ינזק ראשון, ולא   ₪ 200,000.-מסך  יפחת
ו כלול בסכומי הביטוח, למעט סכום הנזק ערך התשתית אינ שאינו כפוף לביטוח חסר.

 הראשון.
 

 סכומי ביטוח .2
  ₪ 200,000,000.- ........... :............................................... מבנים 2.1

 
 ₪   21,000,000 :........................................................... תכולה 2.2

 
  ₪     4,000,000 :. . לעיל( 1.3' תשתית מוניציפאלית נזק ראשון )ס 2.3

 
 מקסימום למקום .3

 .₪ 30,000,000מקסימום למקום אחד 
 

 השתתפויות עצמיות .4
 .למקרה ₪ 40,000 4.1
 למקרה של נזק בזדון והצתה 80,000 4.2
 בגין נזק לתשתיות. ₪ 60,000 4.3
 רעידת אדמה: 4.4

 .₪ 5,000,000ולא יותר מסך  ₪ 30,000 -מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מ 10%
 נזקי טבע: 4.5
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 לאירוע. ₪ 200,000מקסימום  ₪ 20,000מנזק מינימום  5%
 

 היקף כיסוי: .5
בשינויים ובהרחבות  , לרבות רעידת אדמה ונזקי טבע,2013 ל פי תנאי פוליסה לביטוח רכוש ביטע

 המפורטים להלן:
 

 הרחבות לפוליסה: .6
, למקרה, על פי להלן רשימת סכומים וגבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון

להלן. )סכומים אלה  מחליפים  9ההרחבות הכלולות בפוליסת ביט  וההרחבות הנוספות בסעיף 
 את הסכומים הרשומים בגוף הפוליסה(:

 
 ₪  1,000,000 : ........................................רכוש מחוץ לחצרים  6.1

 
 ₪     400,000 ... :...........הוצאות הכנת תביעה ......................... 6.2

 
 אדםל  ₪     1,200 .....:....חפצי עובדים, מתנדבים ואורחים ............. 6.3

 
 .₪     400,000 : .............( ..........D.I.Cהרחבה ל"כל הסיכונים" ) 6.4

 
 ₪  1,000,000 :..מהנזק עד(  10%רישת רשויות )שיפורים על פי ד 6.5

 
 ₪     200,000 :................................רכוש בהעברה ................. 6.6

 
 ₪            120 :...............ספרים )למעט ספרי קודש( לכל כרך .... 6.7

 
 ₪     400,000 : .................................מוצגים ותערוכות .......... 6.8

 
 ₪     400,000 : ..................................ציוד מיוחד .................. 6.9

 
 ₪     400,000 :............................הוצאות מיוחדות לאחר נזק . 6.10

 
 ₪  1,000,000 :.....................הוצאות שכר אדריכלים ואחרים . 6.11

 
 ₪  500,000 :.........................................פריצה ................... 6.12

 
 ₪  2,000,000 :............................................פינוי הריסות ....... 6.13

 
ההשתתפות העצמית הקבועה  מעלכל הרחבות הכיסוי על בסיס נזק ראשון יחולו במלואם 

 בפוליסה, וההשתתפות העצמית לא תקטין את גבול האחריות ולא "תנגוס" בו.
 

 שינויים ותוספות לנוסח פוליסה ביט: .7
 

 פים מבוטחים" בפוליסת ביט(:ססעיף ח' בפרק "סיכונים נו)במקום  פריצה ושוד 7.1
 

גניבת רכוש מתוך מבנים, או מתוך חצרים מגודרים ו/או שמורים ובלבד שנשארו  – פריצה
סימנים המעידים על שימוש בכוח במהלך הגניבה ו/או לאחר שהחדירה אל המבנים 

בנים ו/או לאחר המתוארים ברשימה בוצעה באמצעות שימוש שלא כדין במפתחות המ
שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה עליהם. וכן גניבת צמודות המבנה 
או מתקנים המותקנים במבנה או מחוברים לציוד החיצוני של המבנה על ידי פירוקם 
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יר מפוצלים המוצבים מחוץ למבנים ובתנאי שמוגנים וונטילתם, וכן גניבת מתקני מזוג או
 ע"י כלובים.

 סכם בזאת כי, "מפתחות" משמעם: גם כרטיסים מגנטיים ו/או אלקטרוניים.מו
 

מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב שנגרם תוך כדי פריצה או שוד יחשב נזק 
 ן פוליסה זו.יבזדון לעני

 
מותנה בזה כי הכיסוי לפי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא בחצר, סככה או 

ובלבד שמקום הימצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של שער לא מחסן פתוח, 
נעול בקיום שומר ליד השער, אך בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך "פריצה" או שוד 

 כהגדרתם לעיל.
 

מוסכם ומוצהר בזה כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גניבת יחידת מבנה שלמה על 
 יתה מוקפת בגדר ובין אם לאו.יוצמודותיה בין אם התכולתה 

 
מבנה יביל ו/או יחידות מבנה  ו/או מכולהלצורך הרחבה זאת הינה גם:  יחידת מבנה

 חיבורבת יחידת המבנה רליהן מחובאקרקע ב בשטח שאין להם יסודות  הניתנות להרכבה
 קבוע.

 
 -ות ממסכום ביטוח התכולה, לא פח 5% על פי סעיף זה לא תעלה על אחריותו של המבטח

 על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"ביטוח חסר". ₪ 750,000.-ולא יותר מסך  ₪ 200,000
 

מוסכם ומוצהר כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גם גניבת פריטי ציוד אשר טבעם 
מצא בשטח הפתוח תחת כיפת השמים לרבות מתקני נוי, מתקני שעשועים, גדרות, ילה

למקרה על  ₪ 40,000ריות המבטח על פי הרחבה זאת מוגבל לסך שערים וכיו"ב. גבול אח
 בסיס נזק ראשון.

 
שקיעת קרקע בפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" בפוליסת ביט יתווסף:  –לסעיף י'  7.2

 2,000,000.-עד לסך  "לרבות התמוטטות תאונתית מקרית ובלתי צפויה מראש של מבנים"
 .למקרה ולתקופת הביטוח ₪
 

 ספרים: 7.3
ם ומוצהר כי לצורך קביעת סכומי ביטוח ותשלום תביעות לפי פוליסה זו, יהיה מוסכ

 ₪ 120לספרים מכל סוג שהוא למעט ספרי תורה וספרי קודש אחרים ערך מוסכם בסך 
 לכל כרך.

 
 תכולת מקררים: 7.4

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אבדן או נזק או קלקול לרכוש המוחזק 
 רור כתוצאה מן הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.יסקת פעולת הקרור מחמת הפיבק

 על בסיס "נזק ראשון". ₪ 40,000אחריות החברה לפי סעיף זה 
 

 מוצגים ותערוכות: 7.5
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות מוצגים, חפצי נוי, דברי אמנות 

זמן, ו/או מוצגים לציבור דרך קבע וכו' המוצגים לציבור בתערוכות המתקיימות מזמן ל
( בפוליסה D.I.Cבמתקני הרשות, כנגד כל הסיכונים, בהתאם להרחבה לכל הסיכונים )

למקרה אחד על בסיס  ₪ 400,000זאת. אחריות חברה לפי סעיף זה לא תעלה על סך של 
 "נזק ראשון".

 
 ציוד מיוחד: 7.6

יוד אלקטרוני, ציוד עיבוד מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות צ
שמע והקלטה(,  יקולי  )טלוויזיות, מכשירי וידאו, מכשיר-נתונים, כלי נגינה, ציוד אור

ציוד רפואי, ציוד משרדי, ציוד צילום, פקסימיליות, מערכת כריזה כולל רמקולים, 
מסרטות, מקרנות, ציוד להפקות טלוויזיה, ציוד מעבדות ספרי תורה וספרי קודש אחרים 

לפי סעיף זה (. אחריות החברה D.I.C) ל הסיכוניםככנגד כל הסיכונים בהתאם להרחבה ל
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-)מקסימום לפריט:  למקרה אחד על בסיס "נזק ראשון" ₪ 400,000לא תעלה על סך 
.75,000 ₪). 

 
 הוצאות נוספות: 7.7

מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זאת מכסה נזקים תוצאתיים ו/או הוצאות נוספות 
רותים הרגילים ירמנה למבוטח למטרת המשכת הפעילות הרגילה של הרשות ו/או הששתג

 אשר ניתנו על ידי הרשות בעקבות אבדן או נזק לרכוש המבוטח בפוליסה זאת.
 למקרה אחד, על בסיס "נזק ראשון". ₪ 300,000אחריות החברה לפי סעיף זה היא עד 

 
 ציוד נייד ונגררים 7.8

סה מכסה ציוד נייד ונגררים כגון גנרטורים, מיכלי מים מוסכם ומוצהר בזה כי הפולי
ומתקנים ניידים אחרים הנמצאים מרבית הזמן באחסון בתרי הרשות, הן בהיותם 

 באחסון כאמור והן בהיותם מחוץ לאתרי האחסון, בגרירה ו/או במנוחה.
כמו כן הפוליסה מורחבת לכסות טרקטורים, מכסחות דשא וכלי צ.מ.ה בהיותם 

 ים באתרי הרשות.מאוחסנ
 ג' )"כלי רכב מנועי"( לא יחול על הציוד האמור. 2חריג 

 
 הוצאות הכנת תביעה: 7.9

הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין שכר טרחת יועצים ומומחים אחרים המסייעים 
כנת תביעתו ו/או העורכים, המכינים ומגישים את הנתונים לביסוס הבידי המבוטח ב

על בסיס אחריות החברה לא תעלה על הנקוב לעיל למקרה אחד תביעה על פי פוליסה זו, 
 אינו כפוף ל"בטוח חסר".ש "נזק ראשון"
 

 הוצאות פינוי הריסות: 7.10
הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות להריסה, ניקוי, ישור, ופינוי לאחר אבדן או נזק עקב 

 .₪ 2,000,000 ךסיכון מבוטח, לרבות אבדן או נזק עקב פעולות אלה, עד ס
 ום זה הינו נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.סכ

 
 לסעיף ט"ו )הוצאות שחזור מסמכים( בפרק הרחבות לפוליסת ביט תתווסף הפסקה: 7.11

למען הסר ספק הפוליסה מכסה את עלות הרכישה מחדש של תוכנות סטנדרטיות ו/או 
מאחד או  תכנות אחרות אשר הותאמו לשימוש המבוטח, אשר ניזוקו ו/או אבדו כתוצאה

 יותר של הסיכונים המבוטחים בפוליסה.
 

************* 
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 2' גמסמך 
 

 דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות מעבידים
 

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים  נין'סח עיריית –שם המבוטח 
 הכלליים.

 .נין'סח  -כתובת 
 31/8/2019ועד   1/9/2018החל מ    – תקופת ביטוח

 
 עסקו של המבוטח .1

ות מקומית, על כל עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים ו/או רש
בעקיפין על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות עיסוקים ופעילויות של גופים משפטיים 

 אחרים הנכללים בהגדרת "מבוטח".
 

 העובדים המבוטחים .2
 במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של המבוטח.כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה 

 
 תחום טריטוריאלי .3

מדינת ישראל ושטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל, וכל העולם 
 עובדי המבוטח בחו"ל לצורכי עבודתם. ה זמניתשהייבעת 

 
 שכר עבודה שנתי .4

 ₪ 50,000,000 ............. :שכר עבודה שנתי כולל משוער........................
 עובדים. 700 -כ  מספר עובדים:

 
 :    גבולות אחריות .5

                   
                                   ₪ 20,000,000 ....... :........לתובע

      ₪  20,000,000               ..:........למקרה
      ₪ 20,000,000 לתקופת הביטוח:

 
 לתובע ולמקרה ₪ 20,000 -עצמית ותהשתתפ .6

 למחלות מקצוע ₪ 40,000
 

 היקף כיסוי .7
 בכפוף לשינויים ולהרחבות המפורטות להלן. 2013על בסיס פוליסת ביט 

 
 הרחבות לפוליסה .8

 ".הדין הישראליהגדרת החוק תשתנה ותהיה " 8.1
 

 

רשות הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי  8.2
 מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה.

 
הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר 

 עם חקירת תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת.
 

 -הגדרת ידיעה ו/או הודאה בשם המבוטח: 8.3
ו הודאה ידיעת המבוטח ו/או הודאה מטעם המבוטח לעניין פוליסה זאת הינה ידיעה ו/א

של אחד מאלה: ראש הרשות, גזבר הרשות, היועץ המשפטי של הרשות, מהנדס הרשות, 
 הממונה על נושא הביטוח ברשות.
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 3' גמסמך 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישיל ף רשימה לפוליסהד
 

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים  נין'סח עיריית –שם המבוטח 
 הכלליים.

 .יןנ'סח  -כתובת 
 31/8/2019ועד  1/9/2018החל מ    – תקופת ביטוח

 

 חבותו של המבוטח .1
חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כרשות מקומית, על כל עיסוקיה, פעולותיה, פעילויות 
ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידה במישרין, ו/או בעקיפין על ידה, על ידי עובדיה ו/או 

רבות עיסוקים ופעילויות של גופים משפטיים אחרים הנכללים בהגדרת על ידי מי מטעמה, ל
 "מבוטח".

 
 תחום טריטוריאלי .2

מדינת ישראל ושטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל, וכל העולם 
עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל בקשר עם פעילותו של המבוטח  ה זמנית שלשהייבעת 

 לעיל. כאמור
 

 :גבולות אחריות .3
 :  1אופציה  .א

    ₪ 4,000,000   : . . . . ...............לתובע ולמקרה ............       
  ₪ 4,000,000 חודשים: 16אינה עולה על שלתקופת ביטוח        

 
 :  2אופציה  .ב

    ₪ 16,000,000 :   . . . . .לתובע ולמקרה ..........................      
  ₪ 16,000,000 חודשים: 12לתקופת ביטוח שאינה עולה על       

 
 לתובע ולמקרה ₪ 35,000 השתתפות עצמית .4

 למספר תובעים למקרהבסה"כ  ₪ 50,000
 

 היקף כיסוי .5
 בכפוף לשינויים ולהרחבות המפורטות להלן. 2013על בסיס פוליסת ביט 

 
 הרחבות לפוליסה .6

 
 ן ושיפוט של מקום הגשת התביעה.הפוליסה תורחב לכסות אחריות על פי די 6.1

 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: 6.2

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .א

 נזק גוף הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו .ב
 

גין מקרה ביטוח הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה על פי דין של מדינת ישראל ב 6.3
המבוטח על פי פוליסה זאת שנגרם על ידי מעשה או מחדל של הרשות המקומית ו/או מי 

 מטעמה.
 

)א( בפוליסה( לא יחול על פעילות תיקון, 3למען הסר ספק, חריג אחריות מוצר )חריג  6.4
התקנה, הרכבה ואספקה של פריטי ציוד וכן הכנה ואספקה והגשה של מזון ומשקה 

 תבצעת על ידי עובדי המבוטח.לרבות מים המ
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)ב( לפוליסה )ציוד מכני הנדסי שאין חובה ו/או לא ניתן לבטחו בביטוח חובה( לא 2חריג  6.5
מכשירי הרמה הנמצאים בשימוש המבוטח, והפוליסה תכסה חבות ויחול על מלגזות 

 כאמור.
 

 )ג( לפוליסת ביט יוחלף בנוסח הבא: 2חריג  6.6
 

עלות המבוטח, בגובה בהנובע משימוש בכלי רכב מנועי בחבות בגין נזק לרכוש צד שלישי 
גבולות האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח רכב של המבוטח הנהוגה ביום 
קרות מקרה הביטוח או שהמבוטח היה זכאי לשיפוי בגינם )באם הם יותר גבוהים( עפ"י 

 הפוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי רכוש שברשותו.
 

לעיל מהווה סכום  אמורמובהר בזה כי גבולות האחריות בפוליסת הרכב כ למניעת ספק
ההשתתפות העצמית של המבוטח בפוליסה זו ותנאיה מהווים בסיס לשיפוי עפ"י סעיף 

 זה.
 

מוסכם ומוצהר בזה כי נזקים אשר נגרמו לרכוש צ"ג על ידי ציוד מכני נייד לסוגיו ו/או 
הנדסיים אחרים המותקנים על גבי כלי רכב, מנופים ו/או כלי חפירה ו/או מתקנים 

במהלך ביצוע עבודות תוך שימוש במתקנים הנ"ל, לא יחשבו כנזקים הנגרמים ע"י כלי 
רכב לעניין חריג זה והפוליסה תכסה את האחריות הישירה ו/או השילוחית של המבוטח 

 בגין נזקים כאמור, למעט הפחתת ההשתתפות העצמית הרגילה החלה בפוליסה.
 

אחריותה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו, בגין נזק לרכוש כאמור לעיל, לא תעלה על 
 למקרה אחד בגין כלי רכב אחד. ₪ 1,000,000

 
ד' לפוליסת ביט )חבות כלשהי שעשויה לחול עקב שימוש בכלי שיט מנועי( לא  2חריג  6.7

 כ"ס. 20 -תחול על שימוש בסירות הצלה, חסקות וסירות בעלות מנוע מתחת ל
 

ב' לפוליסת ביט )אחריותו המקצועית של המבוטח( יחול אך ורק על מעשה ומחדל  3חריג  6.8
מקצועי רשלני שבוצע על ידי בעלי מקצוע ספציפי הפועלים מטעם המבוטח ו/או עובדי 
מבוטח אחרים המפעילים ידע מקצועי ספציפי, שעיסוקם מחייב רישוי על פי דין ו/או 

 שהוכשרו לתפקידם במיוחד.
 

לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי, גם אם לא נגרם נזק פיזי  14 סייג 6.9
לכל  ₪ 2,000,000לאותו רכוש. אחריות החברה בגין הרחבה זאת תהיה מוגבלת לסך 

 מקרה ביטוח.
 

פוליסת ביט יוחלף בנוסח הבא "כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר  להרחבות 3סעיף  6.10
ח אינו משלם עבורו דמי ביטוח לאומי יחשב כצד שלישי לצורך של המבוטח שהמבוט

 .", ובכפוף לכך שאין יחסי עובד/מעביד ביניהםפוליסה זאת
 

יחול על מקרה ביטוח  ₪ 1,000,000להרחבות פוליסת ביט, גבול האחריות בסך  9בסעיף  6.11
 אחד, בכפוף להגבלת גבולות האחריות הכללית בפוליסה לגבי תקופת הביטוח.

 
כם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי של עובדי מוס 6.12

המבוטח ונבחרי הצבור בגין מעשה או מחדל שהתרחש במהלך ביצוע תפקידים עבור 
 המבוטחים.

 
יות רלמען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה אח 6.13

מכל סוג  טה, מתקני שעשועים ומתקני ספורבקשר עם הפעלת חופי ים, בריכות שחי
 .BMX ניואופ רולרבליידס ,ותאור לרבות מתקן להחלקה בסקטבורד

 
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה אחריות בקשר עם משלחות הנשלחות  6.14

 לחו"ל ע"י המבוטח ו/או מטעמו ו/או בשיתוף עימו.
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פי פוליסה זו מכסה אחריות בקשר עם למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח ל 6.15
אירועים, צעדות, מופעים ואירועים אחרים מכל סוג ותיאור המאורגנים ע"י המבוטח 

 ו/או עבורו.
 

-מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם של המבוטחים הנובעת ו/או הקשורה ל 6.16
 פעילות של מתנדבים המאורגנת על ידי המבוטח או מטעמו.

 
ד המבוטח גם גאש בין המבוטח למבטח, יטפל המבטח בתביעות המוגשות נאם הוסכם מר 6.17

אם סכומן נמוך מסכום ההשתתפות העצמית, בכפוף להתחייבות המבוטח לשאת בתשלום 
 תביעות אלה.

 
יום ממועד הדרישה(  30המבטח יעביר למבוטח מעת לעת )ועל פי דרישת המבוטח תוך  6.18

טוח זה, מהמועד בו נערך הביטוח לראשונה על תחת בי שטופלונתונים מלאים על תביעות 
 ידי המבטח ועד מועד הדרישה.

 
הנתונים יכללו רשימת התביעות שהסתיימו בצרוף פרטים על תשלומים ששולמו וכן פרטי 

 התביעות התלויות והערכתן הכספית.
 

 של המבטח. אם לערכים הנכללים בדוחות הכספיםהערכת התביעות התלויות תהיה בהת
 

לבין המבוטח, הן בפלט נייר והן במדיה באמצעים שיסוכמו בין המבטח  ים יועברוהנתונ
 מגנטית.

 
 הודאה בשם המבוטח הגדרת ידיעה ו/או 6.19

לעניין פוליסה זאת הינה ידיעה ו/או הודאה  הודאה מטעם המבוטח ידיעת המבוטח ו/או
הרשות, דס הנשל אחד מאלה: ראש הרשות, גזבר הרשות, היועץ המשפטי של הרשות, מ

 הממונה על נושא ביטוח ברשות.
 

 אחריות( לתנאי פוליסת ביט, תתווסף הפסקה:ה לבגבו)תשלום סכום  9לסעיף  6.20
"למעט הוצאות סבירות שהמבוטח עמד בהן בקשר עם אותה תביעה או סדרה של 

 תביעות".
 

כים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות יהגדרת הל 6.21
 ., כמפורט בתנאי "ביט"סמכת בקשר עם פעילותו ו/או עיסקו של המבוטחמו
 

הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר 
 עם חקירת תאונות ומקרי ביטוח על ידי רשות מוסמכת.

 
 

********** 
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 4ג' מסמך  
 דף רשימה לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

 
וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים  נין'סח עיריית –שם המבוטח 

 הכלליים.
 .נין'סח  -כתובת 

 31/8/2019ועד  1/9/2018החל מ    – תקופת ביטוח
 

סלילה, צנרת, ניקוז וכל דבר שאיננו אסור עפ"י  עבודות תשתית, בניה, שיפוצים, :תאור העבודות

 4מ' ובניה עד לגובה  5עומק הנחיות החוק, לרבות אך לא מוגבל, תעלות עד ל

 . נין'סח עירייתעבור ידי ו-על, המבוצעות קומות

 אדמה ונזקי טבע.ביטוח עבודות ההקמה לרבות נזק בזדון, רעידת  –פרק א'  :פרקי הכיסוי שבתוקף  
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.   -פרק ב'    
 ביטוח חבות מעבידים . –פרק ג'    
  

   ₪ 5,000,000.- :רהמשוע שווי העבודות
 

 סכום מכסימלי 
 .₪ 1,000,000.-  :לעבודה אחת

 
 תקופה מקסימלית 

 .חודשים 24  לעבודה אחת:
 

  ₪ 50,000.-  למבני עזר וציוד קל:  גבולות האחריות:
 

  ₪ 100,000.-   לפינוי הריסות :   
 

  ₪ 150,000.-   לרכוש סמוך :   
 

 .  ₪ 150,000.-  לרכוש עליו עובדים:   
 

  ₪ 150,000.-  לנזק ישיר מתכנון לקוי:   
  
  ₪  50,000.-  רכוש בהעברה ובאחסנה:   
    
   מערך הפרוייקט 10%  שכר אדריכלים ומומחים:   

 
 מערך הפרוייקט 10%  הוצאות הצלה ומנע:   

 
 לאירוע ולתקופה.  ₪ 4,000,000.-   סיכוני צד שלישי:   

 
 לאירוע ולתקופה .  ₪ 20,000,000.-   חבות מעבידים:   

 
 יום. 14  : תקופת הרצה

 
 תקופת תחזוקה 

 חודש 12  מורחבת:
 

    השתתפות עצמית
 .  ₪ 6,000.- :לסיכונים הרגילים

      
 השתתפות עצמית 

 לנזקי טבע 
 כמקובל בישראל.  :ולרעידת אדמה

 
 שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  :תחום טריטוריאלי
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  : ותהער
הפוליסה מכסה רק את העבודות המצוינות ברשימת העבודות ו/או הזמנות עבודה  .1

אשר אושרו ע"י מורשי החתימה מטעם הרשות ו/או נחתמו בחוזה עבודה מול הרשות 
 והמצויות אצל מהנדס הרשות.

הרשימה תהיה מפורטת ותכלול את שם מבצע העבודה, סוג העבודות, תאריך תחילתן  .2
 .ותאריך סיומן המשוער

כ"סכום מכסימלי אין הפוליסה מכסה עבודות שסכומן הכולל עובר את הסכום הנקוב  .3
לעבודה אחת" וכן עבודות אשר מבוטחות בנפרד ע"י המזמין ו/או הרשות ו/או הקבלן 

 המבצע.

 יתבצע ע"י הרשות אחת לחצי שנה. למבטח דווח העבודות החדשות .4

הפוליסה לביטוח עבודות הקמה מוסכם ומוצהר בזאת כי דף רשימה זה כפוף  לנוסח  .5
 בכפוף לשינויים וההרחבות הרצ"ב.  -" 2011נוסח "ביט 

 
 (  3201הרחבות ושינויים בפוליסת עבודות הקמה )נוסח ביט 

 
 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה תהיה כפופה לשינויים וההרחבות כדלקמן: 

 
 הרחבות ושינויים לכל פרקי הפוליסה: 

 
בלשון יחיד, משמעו גם הרבים, וכן להיפך, וכל האמור במין זכר, משמעו גם מין נקבה,  כל האמור בפוליסה .1

 וכן להיפך. 
 
הכותרות המופיעות בפוליסה משמשות אך ורק לצורך נוחות ההגדרה וההפניה, ואין לראותם בשום פנים  .2

 כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם. 
 
פת הביטוח סעיף ג' )סיום הביטוח לפרקים א', ב', ג'( יבוטל המשפט הראשון המסתיים בהגדרת תקו .3

במילים: "...או שהושלמה העבודה בו", ובמקומו ייכתב: "הביטוח יסתיים מייד עם מסירת הפרוייקט כולו 
לידי המזמין אף אם החל השימוש בו ו/או שהושלמה העבודה בו, אלא אם הוסכם אחרת בין המבוטח 

 מזמין העבודה". ל
 
תבוטל הסיפא המתחילה במילים: "כתוצאה ממקרה ביטוח..."  2בהגדרת תקופת התחזוקה סעיף ה'  .4

 ובמקומה ייכתב: "... ושסיבתם נעוצה בהקמת הפרוייקט במהלך תקופת הביטוח".  
 
" למרות האמור  יום( יתוספו המילים: 90בחריג ג' מתוך החריגים הכלליים )הפסקת עבודה לתקופות מעל  .5

 לעיל ימשך הכיסוי גם מעבר לתקופה זו, אך בכפוף לכך שהפרוייקט מגודר כראוי ו/או שמור ע"י שומר". 
 
 להלן הרחבות שיחולו על כל פרקי הפוליסה:  .6
 

פי הפוליסה, -מוסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו על א. 
 ת המבוטחים האחרים. לא יגרע מזכויו

 
מוצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר את  ב. 

המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו להם עקב 
 מקרה הביטוח. 

ר בזדון. מוסכם בזאת מוסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטח המפ 
כי שום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח הפוליסה, אינו מהווה 

 תנאי מוקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם במפורש בין הצדדים. 
  

 ביטוח הרכוש:  -הרחבות ושינויים לפרק א' 
 
 המילים:"...באתר העבודה", יכתבו המילים: "... או בסמוך לו ...". בהגדרת מקרה הביטוח בפרק א', אחרי  .7
 
מתוך הרחבות לכיסוי של  פרק א' מבוטלת ובמקומה ייכתב כדלקמן: "הוצאות מומחים כגון:  5הרחבה ב'  .8

אדריכלים, מהנדסים, יועצים, מפקחים, קבלן ראשי, ניהול עצמי, שמאים ואחרים לרבות שכר טרחתם. 
ן תכניות, שרטוטים, מדידות, תקורה, חשמל וכדומה, תשלומי חובה של רשויות מוסמכות הוצאות בגי
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לרבות הוצאות הנובעות מחוקי עזר עירוניים או אחרים, מתקנות, אישורי בניה וכן הוצאות הכנת תביעה 
ום ואחרות הדרושות לשם קימום הרכוש המבוטח או לשיפוי המבוטח בגין נזק או אבדן לפי הפוליסה בסכ

הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי סעיף זה 
 אינו בא לגרוע מזכויות המבוטח על פי סעיפיה האחרים של הפוליסה ועל פי כל דין". 

 
 בתוקף .  -הרחבה ג' מתוך הרחבות לכיסוי של פרק א'  .9
 

 ההרחבות המיוחדות הבאות:  ביטוח הרכוש יתוספו -לפרק א'  .10
 

 ביטוח חסר  א. 
פוליסה זו אינה כפופה לביטוח חסר. המבוטח מצהיר כי שווי הפרוייקט כפי שמופיע בהצעה ו/או 
במפרט, מתאים לסכום החוזה ולשווי הפרוייקט בעת שיושלם. שווי הפרוייקט כנ"ל יבדק ע"י 

 סוקר של המבטח. 
 

 שחזור מסמכים  ב. 
בזה כי פוליסה זו מכסה, בנוסף לסכום הביטוח, את ההוצאות בגין שחזור מוצהר ומוסכם 

מסמכים, לרבות כתבי יד, ממצאים, דגמים, דוגמאות, תכניות, שרטוטים, תכניות תרשימים, דברי 
דפוס, גלופות, פנקסי חשבונות, ספרי עסק, מדיה מגנטית, תקליטורים, וכן אמצעי שימור אחרים, 

 אשון שאינו כפוף לביטוח חסר, כנגד תוספת פרמיה.   נזק ר $ 5,000עד לסך 
 

 חוקי בניה  ג. 
מוצהר בזאת כי פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות נוספות בגין תקנות ו/או חוקי בניה ו/או 

  ₪  50,000דרישות של הרשויות המוסמכות הנדרשות לכינון הרכוש שאבד ו/או ניזוק, עד לסך של 
כפוף לביטוח חסר, או על סכום גבוה ממנו הנקוב ברשימה כנגד תוספת  על בסיס נזק ראשון שאינו

 פרמיה. 
 

 רכוש משופר  ד. 
מוצהר ומוסכם בזאת מראש כי בקרות אבדן או נזק לרכוש המבוטח המכוסה עפ"י פוליסה זו 
ישפה המבטח את המבוטח מעל ומעבר ובנוסף למגיע לו עפ"י סעיפיה השונים של פוליסה זו בגין 

ים, שכלולים, תוספות, הרחבות וכד', שביצע המבוטח ברכוש שאבד או ניזוק מנזק מכוסה, שיפור
)או סכום אחר הנקוב ברשימה( הנמוך   ₪ 50,000מהאובדן או הנזק או  15%בשיעור של עד 

משניהם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, כנגד תשלום פרמיה. סעיף זה בא להוסיף 
 יות המבוטח עפ"י סעיפיה האחרים של פוליסה זו. ולא לגרוע מזכו

 
 הרצה  ה. 

מוסכם בזאת כי פוליסה זו מכסה אבדן ו/או נזק מסיכונים המבוטחים שנגרם לרכוש המבוטח 

לציוד ולמתקנים המבוטחים המהווים חלק מהפרוייקט tests) כתוצאה מהרצה, ניסויים)
)קלקול מכני  4ניסוי. לעניין סעיף זה חריג יום מתחילת ההרצה ו/או ה 14לתקופה שלא תעלה על 

   )תכנון לקוי וכו'( מבוטלים. 2וחשמלי( וחריג 
   
 נזק ישיר מתכנון, עבודה וחומרים  ו. 

אם צוין ברשימה, אזי בניגוד לאמור בפרק א' לפוליסה זו תשפה המבטחת את הקבלן/המזמין בגין 
ש המבוטח או חלק ממנו, שנדרשו ע"י מזמין עלות כינון, תכנון מחדש, תיקון או החלפה של הרכו

העבודה ו/או הרשויות המוסמכות עקב ליקוי ו/או פגם ו/או טעות ו/או שכחה ו/או מחדל בתכנון, 

  (.faulty design, defect, etc).במפרט, בתכנית, בחומרים או בעבודה 
 

רוייקט בלבד. מוסכם בזאת כי הרחבה זו חלה על הקבלן/מזמין העבודה, מנהליו ומנהל הפ
המבטח שומר לעצמו את הזכות לתחלוף )שיבוב( כלפי כל אדם או גוף משפטי האחראי עפ"י דין 
כלפי הקבלן/המזמין ו/או מנהל הפרוייקט, עבור האובדן או הנזק כמוגדר לעיל. זכות התחלוף 

 הנ"ל אינה חלה על עובדי המזמין ומנהליו. 
 

ינו בא לגרוע מזכויות המבוטחים עפ"י סעיפיה למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי נספח זה א
השונים של פוליסה זו אלא להוסיף עליהם. אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו לא תעלה על סך 
הנקוב ברשימה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר. הקבלן/המזמין ישא בהשתתפות 
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זכות שיבוב מבוטל לגבי נספח זה  עצמית מיוחדת הנקובה ברשימה. בניגוד לאמור, סעיף ויתור על
 )למעט עובדי הקבלן/המזמין, מנהליו ובעלי מניותיו( . 

 
מוסכם בזאת כי למרות זכות התחלוף של המבטח, הרי בכל הליך משפטי נגד כל אדם או גוף 
כאמור האחראי בדין כלפי המזמין ו/או מנהל הפרוייקט, המזמין הוא שיהיה זכאי לסכום 

 הראשונית שתתקבל כפיצוי מהנתבע בעקבות ההליך המשפטי כאמור. ההשתתפות העצמית 
 

הקבלן/המזמין מתחייב לסייע למבטח ככל שידרש לכך באופן סביר בכל הליך משפטי נגד כל אדם 
 או גוף כאמור, האחראי בדין כלפי המזמין ו/או מנהל הפרוייקט. 

 
ם בזאת כי נזקים מתכנון, עבודה מבלי לגרוע מכלליות האמור בפוליסה זו ולמען הסר ספק מוסכ

וחומרים עפ"י פוליסה זו מכוסים אם נגרמו או בוצעו ע"י אדם ו/או גוף כלשהו. הכסוי לנזקים 
כנ"ל אינו מותנה בצורה כלשהי בהוכחת רשלנות, מחדל, טעות, שכחה וכד' מצד אדם או גוף 

 כלשהו בין אם הוא מבוטח עפ"י הפוליסה ובין אם לאו.  
 

 תכולה ושיפורים -מבוטח רכוש  ז. 
מוסכם ומוצהר בזאת כי פוליסה זו מורחבת לחסות תכולת משרדים, דירות לדוגמא, תוספות 
ושיפורים בבניה אשר יוכנסו ע"י או עבור הרוכשים ו/או השוכרים לפני מועד המסירה הסופי, 

בסיס נזק למקרה, על  ₪ 250,000.-בתנאי כי אחריות המבטח עפ"י הרחבה זאת לא תעלה ע"ס 
 ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, כנגד תשלום דמי ביטוח מתאימים. 

 הרחבה זו אינה באה לגרוע מזכויות המבוטח עפ"י סעיפיה האחרים של פוליסה זו.   
 

 הריסה  ח. 
מוצהר ומוסכם בזאת כי הריסת הרכוש המבוטח נשוא פוליסה זו עפ"י דרישת הרשויות 

 בדן המחוסה עפ"י הפוליסה, כמוהו כנזק או אבדן מחוסה. המוסמכות, הנובעת מנזק או א
 

 מקדמות ומנוי שמאי  ט. 
מנוי שמאי לטיפול בנזקים יעשה בהסכמה בין במזמין למבטח. המבטח מתחייב למסור למזמין 
דו"ח ראשוני, דו"ח ביניים, דו"ח סופי וכן כל תכתובת או מסמך הקשורים במקרה הביטוח, 

 מקבל על עצמו לשלם למבוטח מקדמות בשעורים כדלקמן: בהקדם האפשרי. המבטח 
מסכום אמדן הנזק ו/או האובדן  30%שבועיים לאחר קבלת דו"ח השמאי הראשוני  (1)  

 המכוסה כמפורט בדו"ח הנ"ל. 
יום ולא יאוחר מחמישה שבועות לאחר  21מהדו"ח הנ"ל תוך  30%סכום נוסף בשיעור  (2)  

 הגשת הדו"ח הראשוני. 
ובדוחו"ת המשלימים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדו"ח הראשוני או דו"חות  במקרה

 אחרים לפיהם שולמו המפרעות, ישולמו המפרעות מיידית. 
בכל מקרה של חילוקי דעות בין המזמין לבין המבטח בדבר גובה הנזק, מתחייב המבטח לשלם 

 ללא שהות את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.  
יקדים המבטח את תשלום המקדמות למזמין ע"ח האובדן ו/או הנזק המכוסה לשם בכל מקרה 

ביצוע תיקון או החלפה או כינון הרכוש המבוטח על מנת לאפשר לחזור לפעילות רגילה במהירות 
 המרבית. 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי על תגמולי ביטוח שלא ישולמו במועדם עפ"י תנאי פוליסה זו, תתוסף 
בבנק לאומי לישראל בע"מ באשראי לא  םדביטורייטת החיוב הנהוגה לגבי חשבונות ריבית לפי שי

 מכוון )חריג(. תנאי זה אינו בא לגרוע מזכויות המבוטח עפ"י כל דין.    
   

 של החריגים לפרק א' אחרי המילים:"...ובתנאי שלא ויתר", יכתבו המילים: "להלכה ובמפורש...".  6בחריג  .11
 
 

   חבות כלפי צד שלישי: -ויים לפרק ב' הרחבות ושינ
 

מתוך החריגים לפרק ב' יכתב כדלקמן: "חבות של המבוטח כמעביד כלפי עובדיו, אותה ניתן לבטח  2חריג  .12
 תחת פוליסה סטנדרטית לביטוח חבות מעבידים". 

כאי המבוטח ... לפי .ג. מתוך החריגים לפרק ב' יבוטלו המילים: "בגובה סכומי הביטוח שבגינם ז4בחריג  .13
 הגבוה מביניהם". 
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 לתנאים המיוחדים לפרק ב' יתוספו ההגדרות וההרחבות כדלקמן:  .14

   
 "המבוטח" :   א. 

המילה מבוטח מתייחסת גם לכל עובדי המבוטח, כל מי שהמבוטח התחייב כלפיו בכתב לפני קרות 
ניותיו לרבות, מבלי לפגוע מקרה הביטוח לכלול אותו בשם המבוטח, מנהלי המבוטח, בעלי מ

בכלליות הכיסוי עפ"י פוליסה זו, במידה ותחול עליהם חבות אישית כלשהי הנובעת מביצוע 
 תפקידם. 

 
 "שיפוי אדם או גוף" :    ב. 

פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב כלפיו בכתב לפני קרות מקרה 
י ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או הביטוח לבטח את חבותו בביטוח צד שליש

התחייב בכתב לשפותו בגין פעילות הנעשית ע"י אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או ע"י המבוטח 
ו/או מי שפועל מטעמו, עבורו או במשותף עמו בקשר לעיסוקו של המבוטח, בכפוף לתנאי הפוליסה 

 וסייגיה. 
 

 "עובד" :  ג. 
 י יחשב כל אדם שאינו נכלל ברשימת השכר של המבוטח הנתבע. צד שליש   

 
 "נזק תוצאתי:  ד. 

בניגוד לאמור בפוליסה מוסכם בזאת כי פוליסה זאת מכסה נזק תוצאתי בגין נזק לצינורות, 
 500,000$קרקעיים וכל מתקו אחר שהוא בגבולות אחריות שלא יעלו ע"ס -מתקנים או כבלים תת

למקרה. מוסכם  10,000$מהנזק מינימום  20%ף להשתתפות עצמית של למקרה ולתקופה, בכפו
 בזאת כי הרחבה זו באה להוסיף ולא לגרוע מזכויות המבוטח עפ"י פוליסה זאת.  

 
 אחריות שילוחית:   ה.    

מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של כל 
 ו ו/או הפועל מטעמו או עבורו. אדם או גוף המייצג

 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: .7

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .ב

 למקרה על בסיס נזק ראשון.   ₪ 750,000.-כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות של  .ג

 שאין חובה חוקית לבטחו. הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה גוף נזק  .ג
 

מתוך התנאים המיוחדים לפרק ב' )טיפול בתביעות( יתוספו המילים הבאות: " היה וסך התביעה  1לתנאי  .16  
חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך תאום הדדי ומבלי לגרוע 

 פעיל".  מכלליות האמור, תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן
 

 חבות מעבידים: -הרחבות ושינויים לפרק ג'
 

 בהגדרת "הוצאות" תבוטל הסיפא המתחילה במילים: " היה ולסילוק התביעה...".    .17
 

בהרחבה ד' של ההרחבות לפרק ג' אחרי המילים: "...עובדי המבוטח", יתוספו המילים: "מנהליו ובעלי    .18
 השליטה בו..." . 

 
 ' של ההרחבות לפרק ג' תבוטל הסיפא המתחילה במילים: "הרחבה זו לא תחול...". בהרחבה ח   .19
 

 לפרק ג' יתוספו ההרחבות הבאות:   . 20
 
אחריות שילוחית: מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בגין מעשיו  א.    

 עבורו. או מחדליו של כל אדם או גוף המייצגו ו/או הפועל מטעמו או 
 

הוצאות בגין תביעה: בנוסף להתחייבויות המבטח עפ"י פוליסה זו זכאי המבוטח לשיפוי בגין  .ב
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הוצאותיו עבור יועצים משפטיים ואחרים, בגין תביעה שהוגשה נגדו גם אם לא הכיר המבטח 
 בחבותו עפ"י הפוליסה, וכן להוצאות מסמכים, דוקומנטים וכד'. סך כל השיפוי עפ"י סעיף זה לא

 למקרה.  5,000$יעלה ע"ס 
 

 כללי
 

 שינויים בתנאים הכלליים )לכל פרקי הפוליסה(:  .21
 

)הודעות למבטח( שונה ויכתב כדלקמן: "הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח  11בתנאי  א. 
במען משרדו הראשי, המצוין בכותרת לפוליסה, או לסוכן הביטוח שלו המטפל בפוליסה, או לכל 

 מזמן לזמן".  -אם בכלל  -שראל, עליו הודיע המבטח בכתב מען אחר בי
 

אחרי המילים: "...מופיעה בפוליסה" יכתבו המילים: "במסגרת התנאים הכלליים  15בתנאי  ב. 
 ובמסגרת התנאים המיוחדים לפרקים השונים, ...".   

 
 

********** 
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 5' גמסמך 
 דף רשימה לפוליסה  לביטוח אחריות מקצועית

 ר()עם הרחבה לחבות מוצ
 

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים  נין'סח עיריית –שם המבוטח 
 הכלליים.

 .נין'סח  -כתובת 
 31/8/2019ועד  1/9/2018החל מ    – תקופת ביטוח

 חבותו של המבוטח .1
 

חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין בגין בעלי מקצוע שונים  – אחריות מקצועית 1.1
 ו/או פועלים מטעמו הכוללים: המועסקים על ידי המבוטח

 
מחלקה משפטית, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, וטרינרים, מדבירים, חשמלאים,  .א

מצילים, ממונה על בטיחות, תברואנים ועובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי 
ובתנאי כי הינם עובדים שכירים ספציפי אחר שעיסוקם מחייב רישוי על פי דין 

ות שילוחית וישירה בגין עבודתם של נותני שירותי מקצועיים לרבות אחריברשות, 
הפוליסה מכסה את מהנדס הרשות, מחלקת ההנדסה  חיצוניים שאינם עובדי הרשות.

 והועדה לתכנון ובניה.
 

גזבר המבוטח בתנאי שמקיים את דרישות ההשכלה ו/או רישוי על פי כל דין כנדרש  .ב
עת מרשלנותו המקצועית של הגזבר בעל מגזבר רשות מקומית, ובתנאי שהתביעה נוב

 השכלה ו/או רישוי כאמור.
 

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה החוקית של הרשות בגין מעשה או מחדל  .ג
רשלניים, טעות או השמטה של כל העוסקים במקצועות הרפואה במהלך עיסוקם 

קופות  במקצועם עבור הרשות, למעט פעילויות המתבצעות בבתי חולים ו/או במסגרת
 החולים ו/או שירותי רפואה של מדינת ישראל. 

 
חבותו החוקית על פי דין של המבוטח בקשר עם פעולות יצור, תיקון,   - חבות מוצר 1.2

התקנה, הרכבה ואספקה של המוצרים כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים לפגומים 
 , לרבות מזון ומשקה ומים.1981תשמ"א 

 
 תחום טריטוריאלי .2

 ושטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה בטחונית של צה"ל.מדינת ישראל 
 

 גבולות אחריות .3
 ביטוח אחריות מקצועית 3.1

 ₪ 4,000,000 לתובע ולמקרה ............................................... :
 ₪ 4,000,000 חודשים ......................... : 12לתקופת ביטוח בת 

 
 רהרחבה לאחריות מוצ 3.2

 ₪ 4,000,000 לתובע ולמקרה ולתקופה ................................. :
 

 לכל מקרה ביטוח ₪ 30,000 -השתתפות עצמית .4
ההשתתפות העצמית חלה על כל סכומי הפיצויים ו/או הוצאות לגורמי 
חוץ העומדים לתשלום על פי הפוליסה היינו תשלום לעורכי דין ו/או 

 שמאים חיצוניים.
 

 יני מדינת ישראל.ד   דין .5
 

 בתי משפט במדינת ישראל.   שיפוט .6
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 1/1/2001 –תאריך רטרואקטיבי  .7

 
 היקף כיסוי .8

 ".2000בהתאם לנוסח הפוליסה "ביט  –אחריות מקצועית  8.1
 .2013על בסיס פוליסת ביט מהדורת  –אחריות מוצר  8.2

 
 

 כללי   .9

 זמן סביר". תוך" או" בהקדם: "ייכתב" מידמקום בפוליסה בו כתובה המילה " בכל 9.1

, וכל האמור במין זכר, משמעו להיפךהאמור בפוליסה בלשון יחיד, משמעו גם הרבים, וכן  כל  

 גם מין נקבה, וכן להיפך.

 יום מראש. 60להודעה של  כפוףידי המבטח, -ומוצהר בזאת כי ביטול הפוליסה, על מוסכם 9.2

 שיש לכלול בפוליסה: הרחבות.10

 בדברמסרה על ידי המבוטח בכתב למבטח במשך תקופת הביטוח הודעה שנ – שיוגשו תביעות

שהוגשה נגד  כתביעהנסיבות העלולות לשמש עילה לתביעה על פי פוליסה זו, תחשב לעניין פוליסה זו 

 המבוטח במשך תקופת הביטוח.

 לכלול את חבותו של המבוטח ו/או של עובדיו מורחבתהפוליסה  –ישראל  למדינתמחוץ  פעילות 

שהייתם הזמנית מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף  בשעתה מפעילות בשירות המבוטח כתוצא

 לדין ולשיפוט ישראלים.

לאישורים  , יחול בכפוף מלחמה וסיכונים פוליטיים חריג – 5.1.2ומוסכם בזאת כי סעיף  מוצהר

 ו/או העובד. המבוטחהנהוגים באותה מדינה בה שוהה 

ומוצהר כי כל פעולה של המבטח על פי  מוסכםכדלקמן: " הפסקהתוסף טיפול בתביעות, ת לסעיף . 11

 של המבוטח".   באינטרסיםסעיף זה, כפופה לכך שלא יפגעו 

הכיסוי הניתן על פי פוליסה זו, מוסכם כי הפוליסה מורחבת  מהיקףלגרוע  מבלי - נוספות הרחבות .12

 הבאים: והשינוייםלכלול את ההרחבות 

 צולבת חריותא 12.1 

הפוליסה, על  פישם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי על  אם
, על בלבדכל אחד מיחידי המבוטח, כאמור, בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו 
 .האחריםתנאיה סייגיה והוראותיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים 

האחריות  גבולותידי המבוטח יחדיו, לא תעלה על של המבטח לשפות את כל יח אחריותו
 הנקובים ברשימה.

 שילוחית אחריות 12.2

אדם  כלשל המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של השילוחית זו מכסה את אחריותו  פוליסה
 יצגו ו/או הפועל מטעמו או עבורו.יאו גוף המ

 , הוצאת דיבה ועודמסמכים אבדן 12.3

אבדן מסמכים  בגיןיסה זו מורחבת לכלול את חבות המבוטח ומוסכם בזאת כי פול מוצהר
שם רע או  אוכובם, השמצה, הוצאת דיבה יואמצעי מידע אחרים, אבדן השימוש בהם או ע
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צנעת  הפרתלשון הרע בכל צורה שהיא, וכן דליפת מידע, פגיעה בפרטיות, חדירה או 
  כוב, הפרת סודיות, אי יושר של עובדים או סוכנים.יהפרט, ע

 כל השיפוי למקרה לא יעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה. סך

 שינויים .13
אם במקום אחר,  וביןומוסכם בזאת כי כל תוספת לפוליסה זו, בין אם בדף הרשימה  מוצהר

או יועץ הביטוח  המבוטחהבאה להרע את תנאי הביטוח בטלה ומבוטלת מעיקרה, אלא אם נתן 
 ב.שלו את הסכמתו לחברה בכת

 לתקופת גילוי הביטוח הארכת .14
למעט בגין ביטול או אי  החברהחידוש הפוליסה מכל סיבה שהיא על ידי -של ביטול או אי במקרה

כלשהי  תביעהתשלום פרמיה כמוסכם, אזי -אי מעשה מרמה ו/או חידוש על ידי החברה בגין
שארע לפני  ביטוח החידוש בגין מקרה-חודשים לאחר הביטול או אי 6שתוגש נגד המבוטח במשך 

נערך ביטוח אחר  שלאהחידוש, תחשב כאילו הוגשה במשך תקופת הביטוח ובלבד -הביטול או אי
 המכסה את מקרה הביטוח כאמור. 

חידוש -ביטול או אי ממועדיום  30יודיע לחברה בכתב על רצונו לממש הרחבה זו תוך  המבוטח
הפרמיה השנתית האחרונה  מן 35%עור יהפוליסה וישלם בגין הארכת תקופת הביטוח פרמיה בש

 ששולמה בגין הפוליסה.

 או גוף אדם שיפוי .15
לפני קרות מקרה  בכתבזו מורחבת לשפות כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב כלפיו  פוליסה

בכתב על זכות תביעה  ויתרהביטוח לבטח את חבותו בביטוח אחריות מקצועית ו/או שהמבוטח 
אדם או גוף עבור המבוטח  אותותו בגין פעילות הנעשית על ידי כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפו

 , ו/או על ידי המבוטח בקשר לעיסוקו של המבוטח

 יושר אי .16

בגין תביעה הנובעת  המבוטחהסר ספק, למרות האמור לעיל, הפוליסה מורחבת לכסות את  למען
 ו מנהל המבוטח.ו/א עובדשל כל מי שהיה או הינו  מרמהיושר, מעשה מכוון, ו/או -מאי

משפטית נגד אותו  תביעהיסייע לחברה במסירת אינפורמציה ובמידת הצורך בהגשת  המבוטח
 עובד ו/או מנהל .

 הגנה בהליך פלילי - מיוחדת הרחבה .17

 את כל ההוצאות הסבירות להגנה וערעור   בשרותותשלם למבוטח ו/או לכל אדם  החברה 

דין, ביול, שכר עדים  עורכיך לא מוגבל להוצאות לרבות א -בכל ההליכים הפליליים  הקשורות
שהוגשו נגד המבוטח ו/או  -דין(  בגזרו/או מומחים )למעט קנסות, פיצוי או תשלום עונשין שיוטלו 

 פוליסה זאת.      פיכל אדם בשרותו בעקבות מקרה הביטוח המבוטח על 

 למקרה   לגרום פטורה מתשלום על פי הרחבה זאת אם פעל המבוטח מתוך כוונה החברה

 .הביטוח

 .אחדלמקרה   ₪ 400,000.-החברה על פי הרחבה זאת מוגבלת לסך  אחריות

 

********** 
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 6' גמסמך 
 

 דף רשימה לפוליסה  לביטוח כספים בכספת ובהעברה
 

וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים  נין'סח עיריית –שם המבוטח 
 הכלליים.

 .נין'סח  -כתובת 
 31/8/2019ועד  1/9/2018ל מ הח   – תקופת ביטוח

 

 מצא הכספיםימקום ה .1
לים על ידי המבוטחים, עמשרדי המבוטחים, גני ילדים, בתי ספר ומוסדות אחרים המופ 1.1

 או בהם מקיימים המבוטחים פעילות ברשות המקומית או מטעמה.
 

בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי על ידי עובדים המבוטח ו/או שליחים  1.2
 ו/או חברות להעברת כספים המועסקות על ידי המבוטח. מטעמו

 

 תחום טריטוריאלי .2
 רון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.ממדינת ישראל ושטחי יהודה, שו

 
 גבולות אחריות .3

על בסיס נזק  ₪ 100,000גבול אחריות המבטח לכל מקרה ביטוח לגבי כספים בקופה ובהעברה: 
 ראשון.

 
 תהשתתפות עצמי .4

 ש"ח. 5,000 .........................השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח...
 

 היקף כיסוי .5
, כפוף לשינויים ולהרחבות 2013כספים מהדורת ביט  –על בסיס פוליסה לביטוח כל הסיכונים 

 המפורטות להלן.
 

 הרחבות מיוחדות .6
עות העבודה עד הביטוח מורחב לכסות כספים במגירות, ארונות, קופות וכיו"ב אחרי ש 6.1

 מגבול האחריות לאתר. 20% -לסכום השווה ל
 

ספים גם בהיותם מחוץ למקום שמירתם הרגיל כאמור לעיל, כהביטוח מורחב לכסות  6.2
בהימצאם בכל מקום בתחום חצרי המבוטח בשעות העבודה )שלא לצורך העברתם( עד סך 

 מגבול האחריות באתר הרלבנטי. 20%המהווה 
 

יטוח מכסה גם את הוצאות שחזור הרכוש שניזוק, ואולם ביצוע מוסכם ומוצהר כי הב 6.3
 השחזור לא יעכב תשלום המגיע לפי פוליסה זו בגין אבדן או נזק.

 

מוסכם ומוצהר כי במקרה אבדן או נזק המבוטחים לפי פוליסה זו יוחזר סכום הביטוח  6.4
 לקדמותו, והמבוטח ישלם פרמיה נוספת בהתאם.

 

דן או נזק לכספים המבוטחים נגרם גם אבדן או נזק מוסכם ומוצהר כי במקרה אב 6.5
ם שללרשימות ומסמכים כך שאין בידי המבוטח האפשרות להוכיח את גובה הנזק, ת

החברה למבוטח את סכום הגביה היומי הממוצע בחודש בו אירע המקרה, בהתאם לנתוני 
התאם על פי נתוני החודש המקביל בשנה הקודמת אשר יעודכנו ב והחודש השוטף, א

 לשינויים שחלו מאז.
 

הביטוח מורחב לכסות גניבת הכספים לרבות היעלמותם באופן בלתי מוסבר וללא סימני  6.6
 .מגבול האחריות 20%, עד לסכום שאינו עולה על פריצה בשעות העבודה
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הביטוח מורחב לכסות גניבת הכספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור על ידי השגה  6.7
מוש שלא כדין ו/או שימוש על ידי מי שאינו מורשה לכך במפתח שלא כדין ו/או שי

, ו/או על ידי שימוש שלא כדין בקוד הפתיחה של , כרטיס אלקטרוני ו/או מגנטימותאם
המנעול הסוגר. גניבת הכספים בנסיבות אלה תהיה מכוסה גם במלי שנעשתה פריצה 

 לחצרי המבוטח.
 

עד לסכום שאינו עולה על  רוע מקרי ובלתי צפוי)חוסר בלתי מוסבר( לא יחול על אי 1חריג  6.8
 .מגבול האחריות 20%

 

ן פוליסה זאת החל ממועד הוצאתם של הכספים ממקום משמורם י"העברה כספים" לעני 6.9
 לצורך העברתם ועד למסירתם הסופים ביעדם.

 

לא יחול על עצירת אגב לצורך תדלוק, אכילה, שתיה )ללא סטיה ממסלול  2חריג  6.10
 ורך מסירת חלק מן הכספים המועברים ביעד ביניים.ההעברה( ולצ

 
 

********* 
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 7' גמסמך 

 
 רשימה לביטוח נאמנות עובדים

 
 וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בנספח לתנאים הכלליים. נין'סח עיריית –שם המבוטח 

 .30812 נין'סח                       -כתובת 
 31/8/2019ועד  1/9/2018מ     – תקופת ביטוח

 , ₪ 250,000.- -גבול האחריות 
 . ₪ 10,000.-  - השתתפות עצמית

 
 

 שינויים והרחבות לפוליסת נאמנות עובדים
 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ולהרחבות הבאים:

קומן תבואנה בפסקה שכותרתה "הכיסוי", תבוטלנה המילים: "... עובד של המבוטח..." ובמ .1
 המילים: "... אדם כלשהו שמועסק/הועסק ע"י המבוטח ...". 

 מוסכם ומוצהר בזאת כי: .2
אם המעשה שבמסגרת הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י אותו  .א

מועסק או  מועסקים, יחשבו כל אותם התאריכים ו/או ההזדמנויות כמקרה ביטוח 

 אחד לצורך הפוליסה. 

ה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך הכנת המבטח ישפ .ב
 מגבול האחריות שבפוליסה )על בסיס נזק ראשון(. 10%התביעה, וזאת עד לשיעור של 

אם הוכח שנעשה בעסקו של המבוטח המעשה שבמסגרת הכיסוי, והמבוטח יוכל  ג.

תר מתוכה באופן ליחס ביצוע מעשה זה לקבוצת עובדים מוגדרת, אך לא יוכל לא

ייחודי את העובד או העובדים האחראי/ם לכך, יהיה המבוטח זכאי לפיצוי, בכפוף 

 לתנאי וחריגי הפוליסה. 

 הלן הרחבות שיחולו על כל חלקי הפוליסה: ל .3
 

פי -וסכם בזה כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויותיו עלמ .א       
 כויות המבוטחים האחרים. גרע מזיהפוליסה, לא 

 
וצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מי מהמבוטחים, לא תשחרר מ .ב  

אחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שיגרמו מאת המבטח 
 להם עקב מקרה הביטוח. 

המפר בזדון.  וסכם בזאת כי המבטח יהיה רשאי לשוב בתביעת שבוב נגד המבוטחמ
ום תנאי מתנאי הפוליסה בין אם מופיע בדף הרשימה ובין אם בנוסח שמוסכם בזאת כי 

וקדם לאחריות המבטח עפ"י פוליסה זו אלא אם הוסכם מהפוליסה, אינו מהווה תנאי 
 במפורש בין הצדדים.


